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Kievnade heb Ut da aar TJwa Ereelleatie hat Telgeade te berichtea.

Vóór de bakeade oathulllngea ia da Westarsa fars QTar da rade, dia
CHBQEBSTSJEW op da geheime «ittiag Taa het 20* coagraB dar C.P. S.U. heeft
uitgaaprokea, bakaad wardaa, waa da atmosfeer op da Poolse legatie ia
Daa laag reeds Teraaderd.

In tegeastelliag tot Troeger durfde aan au wal opaalijk te sprekea
orar hat f ai t» dat hat Bod* Lager Toor de poort ea Taa Warschau haar stal-
liagen betrok au d* illegale Poolse legers in de atad zalf liet dood-
bloaden.

Vroeger gaf maa Mar da Tolgeada uitleg «aft» hat HusaiBche lager
harratte aija of f saai ef aiat, omdat da Sewjet-üaie Tarwaehtta, dat na
da alag aa Warschau alle burgerlijke elaaeaten gesaeuTeld of garaagaaga-
Bomaü zoadan wardea. Hat achijat, dat deae uitleg Tala Poolse conmuaistea
ia hat Tarladam Biet haeft kuaaea barradigoa, omdat »ij wiatea, dat aak
vela partijgenoten aaa d* strijd tege» de Duitse regineatea ia da stad
haddaa daelgaaomea.

ïerwijl ia hat Tarladen uitsluitead aat «aar iatiaoa Triaadaa orar
dit oadarwarp gaeprokea ward «a twijfel slechts uitgasprakea werd, waa-
aeer maa vist dat da gaBprekspartaar araaaaa» aiet OTertuigd was erar da
juistheid Taa hat optradaa Taa hat Rode Lager, was hat frappant dat maa
da la&tsta wakaa aiet naar barraesd waa oa» deze ook Toor Poolse eojfflmaiB-
taa belaagrijka episode uit da Pools* geBchiedeais aaa t* saijdea ea
ronduit aija maaiag hiarorar ta maggea.

ïDea doordruk Taa dit schri JTO» eoad ik rechtstreeks aaa Zijaa
Eteallaatia da Miaiatar-ppesidaat, alamada ea» uw ambtgenoot Taa Buitaa-
laadaa Zakaa.
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Aaa Zijaa Saccelleatie
Aa Miniatar Taa BiaaealaadBa Zakaa
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