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STOW WSROD POLAKÓW W CHI

w
przeszłości,
W końcu 1942 r. odbyło się w Buenos Aires
kierowników
i Komunistycznych urugwajskiej, argentyńskiej

i boliwijskiej,

- pod przewodnictwem wodza komunizmu południowo-amery-

kanskiego, Victora GODOVILA,
W zebraniu tem wziął udział Stęniszaw
KOWALEWSKI, jako kierownik Polskiej Sekcji Partji Komunistycznej w

Argentynie i w krajach ościennych, Na zebraniu tem Kowalewski zostaX
poinformowany o planowej akcji komitetu Patrjotów Polskich w Moskwie,
o zamiarach Sowietów utworzenia w Moskwie rządu
polskiego, który
natychmiast po okupowaniu Їм“ Czerwoną Armię
ziem polskich miałby
objąć administrację kraju
ogłosić mobilizację, Rozwój wypadków
wo amach A przeistoczenie się Komitetu Patrjotów Polskich w Moskwie
w Prowizoryczny Rząd Polski - zacieśniły na terenie Ameryki Pozudnio
p
ę pomiędzy sekcją komunistyczną
polską
Kompartjam!
Wydaje się, że współpraca ta kierowana była przez moskiewski
Komitet Patrjotów Polskich, który za pośrednictwem przedstawicielstw
dyplomat. sowieckich na terenie Ameryki Pozudn. nadsyła wytyczne i
instrukcje. Są one uzupełniane przez biuletyny sowieckich placówek
dyplomat., Polską oficjalną propagandę komunist, dostarczał "Polpress",
sykając prócz wiadomości telegraficznych - również kompletne
serwisy artykuzowe,
Formą działania nowopowstałych or.
zacji pro-~lubelskich było
i jest
anie nazewnątrz przynależności do komunizmu, dłatego też
organizatorzy-komuniści polscy dokżadali wszelkich starań, by ściągnąć
do tych organizacji nie-komunistów i ludzi o pewnej sytuacji społecznej. Głównym zadaniem było wprowadzenie pomięszania pojęć w opinii
społeczeństw pgmdniom-moryklñakich co do problemu polskiego.
>

травкаwśród kolonii polskiej prowadzono, posługując się nast.
argume:
:
a/ wśród Polaków;

przez dyskredytowanie dawnego Rządu Polskiego, jako sprawcy
wszystkich nieszczęść, jakie na kraj spadły; w związku z tem podkreślanie konieczności zasadniczej reformy przez powozanie do rządu
jednostek o przekonaniach lewicowych;
- przez wysuwanie potęgi Rosji Sowieckiej, co zmusza Polskę do
współpracy z nią, bowiem rozwój kraju można oprzeć jedynie na Zgodnem
współżyciu dwuch bratnich narodów;
- przez usiłowanie narzucenia przekonania, że tylko dobre stosunki
z Rosją mogą położyć kres nędzy i
niedoli, jaką kraj obecnie przeżywa;
- przez zastraszanie istnieniem specjalnej "czarnej listy", na
którą mogą być wciągnięte osoby, przeciwne obecnemu reżimowi
w Polsce,
a nast@pnie pozbawione obywatelstwa polskiegoy w stosunku zaś do ich
rodzin w Polsce mają być zastosowane represje.
b/ wśród Żydów;
- przez usiłowanie przekonania, że jedynie Prowizoryczny Rząd
Polski w kraju jest w stanie ułatwić skomunikowanie się z pozostałymi
-na terenie Polski rodzinami i przyjście im z pomocą materialną; trzeba
bowiem przyznać, źe rząd ten istotnie sprawuje administrację w kraju;
w wielu też wypadkach Żydzi nawiązywali w ten sposób kontakt z rodzinami swemi w Polsce.,
3
A
%.D

Tec

jest

wy sol
pos:
6.
Je
przez radio pogawędki
Polsce współczesnej

8 dobrze

zorganizowana i

chodzi o
- żywe, zajmujące,

i o

radiową

stoi na

dość

- nadawane

są

dające

szereg informacji o
działalności prowizorycznego Rządu w Warszawie;

prowadzone są one na dwa głosy w żywym tempie i w radosnym nastroju,
Rząd Polski w Londynie nie jest w nich atakowany, ani też jego ekspozytury, wzywa się natomiast stale do zgody i z ubolewaniem podkreśla
się rozdźwięki pomiędzy Polakami na emigracji
propaguje się akcję niesienia pomocy ludności

istniejące,
Ponadto
polskiej, jako zadanie,

które powinno łączyć wszystkich polaków na obczyźnie,
Nadmienić
3
należy, że organizacje pro-lubelskie akcję pomocy pragnęży prowadzić
posiłkując

się tymi

na terenie

Chile, współpracujące

samymi haszami,

Pozatem kolportowana

jakimi operują organizacje

polskie

z Poselstwem R.P.,

jest na terenie

Chile wychodząca w Monte-

71200330“ nfl-kn", chętnie czytana przez miejscowych Żydów z Polski
ok,
ega./.
i
Najpoważniejszą na tereni«
ge
ą tego typu
:
Patrjotów, liczący obecnie
ok. 80 członków i dysponujący kapitazem ponad 20.000 pez. chilijskich,
Siedziba Komitetu - lokal Związku Wolnych Węgier, przy ul. Compania
1345, Santiago de Chile,
Na czele Komitetu stoi Henryk BRYNER, żyd polski, ur. w Warszawie,
w wieku ponad lat 50, o średnim wyksztażceniu, dużej inteligencji i
sprycie, wielkiej enerkii i ruchliwości, Przybył on do Chile przed
20 laty; obecnie posiada mażą fabryczkę konfekcji dziecinnej. Materjal.
nie niezależny, aczkolwiek trudno go nazwać zamożnym, Przekonania
komunistyczne i przynależność do Part ji Komunistycznej powstały na
skutek śmierci małoletniego synka, pod wpływem histerycznej rozpaczy
Вер żony, jako wyraz protestu przeciw istnieniu Boga i przeciw
tniejącemu Zadowi.
«
т
Sekretarzem Komitetu Patrjotów jest Ewa NEUMANN RAFAZOWICZOWA,
żona inżyniera, urzędnika Tow, Telefonów w Chile, Ponieważ wszelka dziażalność“Занепад pracowników Towarzystwa tego jest źle widziana,
inż, Rafałowicz oficjalnie w skład zarządu Komitetu Patrjotów nie
wchodzi, a żona gage wszelkie papiery i listy Komitetu podpisuje swem
malwi-kłem panieńskiem, Jest ona żydówką z Warszawy, przybyła do. Chile
na krótko przed obecną wojną, posiada nieskończone wyższe studia;
*
рглейзбаміа typ kobiety egzaltowanej, o pogladach "migdzynarodowych" ,i podłożu ideowym. Jest w wieku 34 lat, o powierzchowności ujmującej,
umyśle bystrym, aïequoym efektownie abstrakcyjnemi doktrynami, Co
sobotę odbywają się u Rafałowiczów zebrania członków Komitetu oraz
osób, pragnących doń się zapisać,
*
Skarbnikiem Komitetu jest dr. med. Jonatan WOLFF, obyw. polski,
ur, w Warszawie, gdzie ukończył gimnazium, Medycynę studiował w
Szwajcarii, a ponieważ dyplomu swego w Polsce nie nostryfikował, nie
miał prawa praktyki. Dr. Wolff liczy lat ok. 40; początkowo był on
zagorzałym nacjonalistą żydowskim, wielkim zwolennikiem sjonizmu i із? taki - przebywał w Palestynie do r, 1938. Praktyką lekarską
zajmował się w życiu b.mało, Po przybyciu do Chile przeżywał chwile
ciężkie i dopiero na skutek interwencji Posta R.P. Mazurkiewicza
з
uzyskał posadę lekarza okrętowego w handlowej marynarce chilijskiej.
W czasie swego
pobytu w Chile ożenił się z #órką dra, LIPSZYCA, alala—'
wej postaci
intelektualnej chilijskiej Partji Komunistycznej, autora
licznych dzieł, Obecnie dr. Wolff porzucił swą dawną posadę i pracuje
jako domokrążca, sprzedając krawaty i konfekcję męską, Przynależność ‘
?!)Urs
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Komitetu Pati-Jota! opiera się na przekonaniu, że jedynie tą

“ЇЇ-ш mu się nawiązać kontakt z rodzicami, których pozostawił
w
ce.

W skład Komitetu Patrjotów wchodzą wyłącznie {ravie żydzi, bez
bez głębszego
de Chile,
większego znaczenia na terenie Santiago
uświedomienia politycznego i narodowościowego. Wyjątek stanowi majster
mularski, a obecnie przedsiębiorca budowlany - BALBLERZ, emigrant
jeszcze z przed I-sj wielkiej wojny europejskiej, posiadający do dnia
dzisiejszego paszport niemiecki i znany do niedawna w sferach żydow=
skich ze swych przekonań pro-nazistowskich.
Grupa lewicowa, składająca się przeważnie z żydów, -b.uczestników
£, na czele
armii republikańskiej podczas wojny domowej w Hisz.

której stoi inż. Mieczyszaw TADLER, współwześciciel fabryki wyrobów
chemicznych, przystąpienia do Komitetu Patrjotéw odnéwiza,

Po ukonstytuowaniu się Komitet zwrócił się do Poselstwa R.P. z
prośbą o zaliczenie nowopowstałej organizacji w poczet stowarzyszeń
polskich, współpracujących czynnie z Poselstwem, Prośba ta została
zazatwiona odmownie. Komitet opublikował prawie w całej prasie
chilijskiej swą deklarację; Zwrócił się również, specjalnym listem
do przedstawicielstw dyplomatycznych w Chile, do członków Rządu
chilijskiego, senatorów, deputowanych, wybitniejszych przedstawicieli
Sądownictwa i palestry - % zawiadomieniem o powstaniu swem i programie prac na przyszłość.

Stwierdzić należy, że akcja Komitetu odniosze swój skutek; w
chilijskiej opinii publicznej nastąpiło duże zaciemnienie poglądów jeśli chodzi o sprawy polskie, Dlatego też akcja ta w pewnym stopniu
йшли dziazalność propagandową i informacyjną Posze R.P. Mazurkie028.
Komitet Patrjotów korzysta z całkowitego poparcia Chili jskiej
gościnności Zam dziennika komunistycznego
Partji Komunistycznej oraz z
Dziennik ten w ostatnich czasach
/Wiek/,
Siglo"
"El
ego
«chilijski
wiadomości i informacji - w porów=
ilość
ą
największ
Polsce
zamieścił o
e o nastawieniu tendencyjnym ›
oczywiści
,
chilijską
prasą
naniu z całą
się Komitetowi zjednać sobie
udazo
tego
od
ie
pro-lubelskim, Niezależn
radykalnych. Pozaten
lewicowoych
pewną grupę działaczy polityczn
organizację pomocy dla
Chile
terenie
Komitet wyzyskał istniejącą na
/Stowarzyszenie Zwycigs
Victoria"
la
państw alianckich, t.zw. "Junta de
twa/, która jest ekspozyturą miejscowej Partji Komunistycznej.

sieć
e

Zaznaczyć trzeba, że "Junta de la Victoria", dzięki skierowaniu
swego wysiłku na teren polityczny -11іга-Копти.вкус;щу 1 zeangazowaniu
віє w sprawy polityki wewnętrznej chilijskiej oraz zagranicznej panamerykanskiej, - straciła wiele na swej popularności i autorytecie,
Charakterystycznym jest, że na zebraniach Komitetu Wykonawczego
"Junta de la Victoria", prócz delegata kolonii polskiej, prezesa
Związku b.Wojskowych w Chile, biorącego udział w porozumieniu z
Poselstwem R.P, - obecnym jest prawie stale prezes Komitetu Patr jotôw
Polskich, Bryner. W razie niebrania udziału kolonii polskiej w imprezach organizowanych guet "Junta de la Victoria", istnieje zawsze
zacieśniać-two 12 Polska reprezentowana boule przez Komitet
Patrjotów Polskich.
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aux“… zasadniczo nie
atrjotow. Związek ten stoi
e
poddaje się wpływom, prop.
w pierwszym rzędzie na straży interesów żydostwa, czego dowodem jest,
że we wszystkich poczynaniach o charakterze dobroczynnym współpracuje
z organizacjami żydowskiemi, a nie występuje Łącznie z kolonią polską.
Stosunek tego Związku do Rządu Polskiego w Londynie i do Poselstwa
R.P. jest najzupezniej lojalny,
Jednak wśród członków, a nawet w samym Zarządzie, istnieją pewne
tendencje zabezpieczenia nie na wypadek ustabilizowania się w Polsce

.

Istniejący w

wzedzy

wiz,

Rz4Gu w Warszawie,

Związek Żydów Polskich, mający swą siedzibę przy ul. Condor,
liczy ok. 250 członków, dysponuje dużemi możliwościayi finansowemi,
W skzad Zarządu wchodzą; prezes ZIMMERMANN - który prowadzi politykę
podwéjngâkïomstuu dwaj członkowie - KRUG - z przekonania dundowiec
i jako t
"wrogo nastawiony do komunizmu, Sowietów i Komitetu Patrjotów, i KARP -o poglądach zbliżonych do zapatrywar Krug'a, Związek
Zydów Polskich stanowi czynnik o dużej wadze, jeśli chodzi o zewnętrz=
ne oblicze kolonii polskiej w Chile,
jednak stosunek społeczeństwa uhilijskiego do Komitetu
Patrjotów Polskich jest negatywny i pełen zastrzeżeń, To samo odnosi
się
do prasy chilijskiej, z wyjątkiem komunistycznego "El Siglo".
Powodem tego jest szereg deklaracji Związku b.Wojskowych w Chile,
ogłoszonych przez całą prasę chilijską, z wyjątkiem "El Siglo", a
stwierdzających, że w skład Komitetu
Patrjotów wchodzą
komuniści i że fanuw ten kierowany jest prawie wyłącznie przez
żydów - komunistów, będąc narzędziem w ręku Sowietów i ekspozyturą
Prow. Rządu Polskiego w Warszawie, będącego na usługach Moskwy,

