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(PRZEGLĄD POLSKI)

JO ÃO  C A STA LD I 

DEI RUCCILLO
Z  zadowoleniem komunikujemy naszym Czy

telnikom, że zdołaliśmy pozyskać ala naszego 

pisma w charakterze redaktora naczelnego, zna
komitego publicystę brazylijskiego, Joao Castal- 
di dei Ruccillo.

João Castoldi dei Rucillo wszystko co zdobył 
w życiu zawdzięcza wyłącznie sobie.

Pochodząc z rodziny arystokratycznej (jego 

pradziad otrzymał w wieku X I I I  tytuł ksiqżęcv 
z  rąk Karola V ) ,  ale biednej i zmuszonej do 
emigracji z Włoch w drugiej połowie X IX  w ., w 
wieki lat 13 musiał się już zabrać do pracy za 
robkowej jako uczeń drukarski. Zatrudniony 

początkowo w São Poulc przenosi się wkrótce do 
Campinas. Mając lat 14 jest już linotypista i 
próbuje jednocześnie pióra w pismach lokalnych. 
Po kilku latach, już jako wykwalifikowany 
drukarz, csiedla się ponownice w São Paulo.

Ale ta dusza niespokojną, żądna wrażeń, nie 
może sobie zagrzać miejsca. W  r. 1905 emigruje 
z żoną do Francji, a stamtąd po dwóch latach 
do Stanów Zjednoczonych. Podróże pozwalają mu 
poznać w stopniu doskonałym szereg obcych jeży
ków: hiszpański, francuski, angielski. Z  domu wy' 
niósł znajomość włoskiego i portugalskiego Ociera
jąc się zaś o ludzi światłych, pisarzy i dziennikarzy 
i ucząc się nieustannie, staje się ten samouk z 
czasem encyklopedystą, z którego wiedzo ludzie 
zaczynają się coraz bardziej liczyć.

Praca i nauka nie przeszkadzają mu w pro
wadzeniu aktywnej działalności związkowej. W  
Newark w stanie Nowy Jork organizuje i pro
wadzi Uniwersytet Ludowy i Nowoczesną Szkołę 
dla Dorosłych.

W  r, 1912 odrzuca ponętną propozycję rządu 
amerykańskiego służby w Arsenale Wojskowym w 
Porto Rico i powraca dc Brazylii. Tu zamieszkuje 
w São Paulo, pracując najpierw jako kerownik 
drukarni, a potem jako współwłaściciel i wre
szcie dyrektor dziennika wieczorowego "A  Capi" 
tal". Na tym stanowisku zdobywa ostrogi dzienni
karskie. Spod jego pióra wychodzi cccziennie 
rzereg artykułów, esejów i reportży. Pisze 
broszurę i pamflet polityczny* współpracuje z 
wcioma pismami krajowymi i zagranicznymi.

Z  jego inicjatywy powstaje Syndykat Dzienni
karzy Zawodowych i Syndykat Właścicieli 
Wydawnictw Periodycznych stanu Sdo-Paulo, w 
którym od 'at dwudziestu pełni odpcwieazialną 
funkcje sekretarza generalnego.

Z  racji uczestnictwa w wielu nvçdzvnarodc- 
wych zjazdach Drasowych zyskuje sobie popu
larność wśród dziennikarzy całego świata Pana- 
merykański Kongres Dziennikarzy w Hawanie w 
r. 1942 nadaje mu przez aklamację tytuł ho
norowy "Obywatela Ameryki" Jest doktorem 
honoris causa Akademii Konstantyńskiej w 
Rzymie, Akademii Międzynarodowej w Waszyng
tonie i Uniwersytetu Vixíanagra w Indiach.

W  r. 1959 Joao Castaldi z okazji 63 rocznicy 
pracy zawodowej otrzymuje liczne powinszowania 
z całego kraju i zza granicy Patrząc na jego 
rzeźką postać i obserwując młodzieńcze ruchy 
nie chce się wierzyć, że ten człowiek o żywym 
i błyskotliwym umyśle za kilka lat będzie 
święcić brylantowe gody z ^dziennikarstwem.

Os descendentes desses es
toicos e valorosos filhos da Polónia, 
dignos e esforçados brasileiros que ele
vam e dignificam nossa Pátria e cul
tuam religiosa e civicamente o amor 
pela martirizada Polónia de todos os 
tempos, quizeram convidar-nos para 
editarmos uma fôlha que jôsse uma 
tribuna livre de ideias construtoras e 
civismo, argamassando com a grande
za do Rrasú o afeto imorredouro à 
Pátria de seus pais, á terra inclita e 
mártir, cujos heroísmos, desde as Cru
zadas, espalharam seu valor e coope
ração a favor da liberdade e democra
cia de todas as nações europeias e 
americanas.

São conhecidos na História 
Universal como os “cavaleiros sans 
reproches et sans peur”, porque. onde 
existiu um tirano, lá acorriam os sol
dados polonezes para baterem-se com 
tenacidade, heroísmo e valor incomum, a favor da Liberdade e da Democracia 
Poucos povos podem contar com feitos semelhantes desde a antiguidade.

E precisamente porque conhecemos a História da Polónia-mártir e san
tificada, não recusámos, aceitámos com entusiasmo e lealdade. Aqui estamos por
que estas colunas serão porta-vozes de lutas e defesas de Liberdade e Democracia 
para todos os povos e todas as Nações. Não seria digno das tradições da invencível 
Polónia e de seu destemido povo, agir de outra fórma.

Os poloneses, sejam os antigos imigrantes, sejam seus filhos, sempre 
muito bons brasileiros ou filhos de outras Pátrias, onde receberam seus progenito 
res agasalhos e carinhos, têm no sangue a exponlaneidade da oferta do seu, para 
a defesa da Liberdade c da Democracia, e, por isso, é sempre a primeira vítima 
dos algozes que querem dominá-la e subjugá-la.

Os séculos passam, as injustiças repetem-se, submetem esse povo aos 
martírios mais inconcebíveis, mas, os poloneses ficam e acodem á qualquer cha
mado em nome da Liberdade, e da Democracia.

As páginas das Histórias da Grécia, da França, da Itália da Alemanha, 
da. Inglaterra, da Escócia, dos países bálticos, dos Orientais, contam os sacrifícios 
e imolações de vidas preciosas na defesa de suas liberdades e de seus direitos. 
Eram os guerreiros andantes da inclita Polónia, berço de sábios, artistas, poetas, 
historiadores e guerreiros, inventores e cientistas, que espalhavam seus esforços e 
acudiam na defesa dos Direitos da Criatura Humana!

E no Brasil? Entre as tropas do general italiano Bagnuoli, comandando 
a defesa de Pernambitço contra as forças holandesas, também contava-se um grupo 
de poloneses que, exilados de sua Pátria, tinham vindo ao Novo Mundo para ten
tar a constituição de uma nova família e nova Pátria.

E depois? Durante o ciclo da emigração para o Sul do Brasil, os polo 
neses, distinguiram-se em grande número, fixando-se no Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e São Paulo, sem omitir o Espírito Santo e Rio de Janeiro, 
onde progrediram e levaram o progresso através seus esforços e reivindicando ás 
terras, com suas atividades agrícolas, oferecendo ao Brasil, com seus novos filhos 
originários daquela heroica Nação, a riqueza económica e de talentos, em todos 
os setores sociais.

É para cultuar esta tradição e exemplos, de maior fidelidade ao traba
lho em tôdas as profissões, e da inteligência e cultura, mantendo ligações com a 
Jovem-Velha heroica Polónia, que surge esta fôlha para colaborar fraternalmente 
com Lodos os brasileiros oriundos de tôdas as demais Nações. E neste programa 
prosseguiremos até gastarmos os últimos recursos vitais com que Deus nos abençoou.

JOÃO CASTALDI DEI RUCTLLO
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Miasteczko S. Carlos de Barilo-.,^ granatowe, a góry na horyzoncie 
che leży nad jeziorem Nahuel-j: białe.

Prawdopodobnie ze wzglę
du na zupełnie niewy- 
kłe, malownicze położenie, 
na odbijające się w ich 
niebieskich taflach wierz
chołki potężnych gór, je
ziora andyjskie uchodzą za 
jedne z najpiękniejszych 
na świecie

S. Carlos de Bariloche 
leży u podnóża And na 
granicy chilijsko - argen
tyńskiej. Podróż pociągiem 
z Buenos Aires trwa tam  
trzy dni, przecina się całą 
Patagonię. Na przelot lot
niczy zużywa się tylko 
sześć godzin.

Wybrałam ten ostatni 
środek lokomocji, chociaż 
nie słynie jako przyjemny, 

ścierają się tam  wzdłuż 
całej rasy prądy powie
trzne i według słów ludzi 
doświadczonych i oblata
nych — w dosłownym tego 
słowa znaczeniu — rzuca 
bez przerwy samolotem.
Nie będąc zbyt wielkim 
bohaterem z bijącym ser
cem jechałam na lotnisko.

Znajdowaliśmy się w pełni lata 
południowo-amerykańskiego, t. zn.
w połowie stycznia. Panował nie
prawdopodobny upał dochodzący 
do 40 stopni. Ale w samolocie 
temperatura była znośna i tym 
razem nie kiwało strasznie. Kiedy 
zaś na pół godziny przed lądowa
niem ukazały się na horyzoncie 
ośnieżone szczyty And zapomnia
łam o wszystkim.

Lecieliśmy nisko nad pofałdo
wanymi pagórkami. Na widno
kręgu jak w amfiteatrze ciągnęły 
się szerokim półkolem łańcuchy 
górskie, gdzieniegdzie pokryte śnie
giem. Wreszcie błysnęła niecka 
jeziora po brzegach jasno zielona, 
w środku niebieska, przechodząca 
tu  i ówdzie w barwę granatową

Samolot zatoczył łagodny łuk, 
wylądowaliśmy.

Huapi (co w narzeczu Indian ozna
cza: “Groźny Tygrys”) najwięk

szym z grupy jezior polodowcowych 
u podnóża And po stronie argen
tyńskiej .

Z lotniska do miasta jest dość 
daleko. Ja jechałam jeszcze dalej 
na Półwysep Llao-Llao odległy od 
Bariloche o 23 km. Szosa asfaltowa 
prowadziła cały czas wzdłuż jeziora, 
raz wznosząc się, raz opadając do 
samych brzegów. Przepiękne lasy, 
parki i ogrody otaczały niezliczone, 
spotykane po drodze posiadłości i 
wille.

Z miejscowości zwanej El Mira- 
dor roztaczał się wspaniały widok 
na okolicę. Jezioro rozdwajało się 
jak gdyby, wrażenie to wywo
ływała wyspa wyłaniająca się z je
go fal. Wyspa była zielona, jezioro

W odległości kilku kilometrów 
od El Mirador ukazało się niewiel
kie wzgórze wyhaftowane kobier
cami najbardziej fantastycznie do
branych kwiatów. Za ostatnim 
zakrętem wyłonił się na jego 
szczycie olbrzymi drewniany bu
dynek w stylu alpejskim. Był to 
słynny hotel Llao-Llao. U stóp je
go ciągnęło się z jednej strony je
zioro Moreno, a z drugiej — jezio
ro Nahuel Huapi.

Z okien mojego pokoju rozta
czał się widok, od którego mogło 
się zakręcić w głowie. Góry zbli
żyły się, zdawały się zaglądać do 
okien, parę szczytów spadało stro
mo do jeziora Moreno tuż na 
wprost hotelu. Odległości jednak 
mylą. Tak np. potężny pik El Tro- 
nador, pokryty wiecznym śniegiem,
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wydawał się bardzo bliski, tym
czasem do jego lodowca trzeba je
chać samochodem bez mała cały 
dzień.

Spośród niezliczonych atrakcji 
pobytu w Bariloche o jednej war
to wspomnieć. Myślę o rybie, 
skrzyżowaniu pstrąga i łososia, 
żyjącej w tamtejszych jeziorach. 
Ryba dochodzi do 12 kg wagi, ma 
mięso koloru różowego i jest niez
wykle delikatna w smaku. Nie 
można jej nabyć w handlu, trzeba 
złowić, za co płaci się dość słono. 
Ale gra jest warta świeczki. Co
dziennie wzdłuż skalistych brze
gów Nahuel-Huapi posuwa się kil
kanaście białych jachtów motoro
wych i turyści wszystkich narodo
wości z zapałem kręcą kołowrotki 
przy swoich wędkach.

Gdy wieczorem przywiozą na 
specjalnym wózku cudownie przy
rządzoną i pięknie podaną rybę 
szczęśliwy rybak czuje na sobie 
zazdrosne spojrzenia wszystkich 
hotelowych gości.

Pośrodku jeziora Nahuel Huapi 
wznosi się wyspa Isla Victoria, re
zerwat przyrody. Jedzie się tam 
motorówką około dwóch godzin.

Łódź wpływa do małej, spokoj
nej zatoczki w kształcie podkowy o 
brzegach wysokich i niesłychanie 
urwistych. Na szczycie skały spa
dającej do wody zbudowano schro
nisko .

Idę pod górę łagodnie wznoszą
cą się aleją. Pełno tu  soczystych 
traw i jaskrawych kwiatów. Szu
mią gałęzie wysokopiennych ce
drów i jodeł.

Hotel niebywale czysty. W du
żym salonie rozpalony kominek 
zachęca zmarzniętych przybyszów 
do spędzenia paru chwil w błogim 
cieple i komforcie. Z olbrzymich 
okien można z każdego miejsca po
dziwiać panoramę. W dole jezioro 
mieni się jak łuska wszystkimi 
kolorami tęczy. Na wprost, na le
wo i na prawo widać majestatyczny 
łańcuch górski.

O godzinę drogi od Isla Victoria, 
na wysuniętym cyplu, rośnie naj

dziwniejszy las na świecie, o drze
wach, które już dawno znikły z po
wierzchni ziemi. Tu je tylko można 
zobaczyć.

Z jednego korzenia wyrasta po 
kilka pni pokręconych, powikła
nych barwy złoto-rudawej, zupełnie 
prawie pozbawionych liści. Pień, 
gdy przyłoży się do niego dłoń lub 
policzek wydaje się lodowaty.

Od lasu w Arrojanes wieje chło
dem, patrząc nań ma się poczu

cie inności, obcego świata, obcej 
planety. Zrobił on podobno takl
wielkie wrażenie na Walfcie Dis
ney^, że wprowadził go do słynne
go swego filmu Bambi.

Oglądam zachód słońca. Zni
ka błyskawicznie i w kilka minut 
zapada zmrok. Trudno uwierzyć 
że przed chwilą wierzchołki gór 
złociły się, a jezioro połyskiwało 
jak żywe srebro.

x—x

Od Bariloche niedaleko do lo
dowca góry El Tronador.

Zrywam się wcześnie. O ósmej 
rano jestem już na szosie Llao- 
Llao - Bariloche. W połowie drogi 
między moim hotelem, a miastecz
kiem samochód skręca w prawo. 
Oddalamy się szybko od jeziora 
Nahuel-Huapi. Z początku goś
ciniec biegnie po kamienistym 
gruncie, otaczają nas gołe skały, 
szare i niedostępne. Niebawem jed
nak krajobraz zmienia się. Jedzie- 
my wzdłuż jeziora Gutierez, otoczo
nego bujną roślinnością. Widzę 
przeciwległy brzeg, skalisty i bar
dzo malowniczy.

Pogoda cudna, niebo bez chmur
ki, powietrze rzeźkie, krystaliczne, 
ale dość chłodne. Czuje się po
wiew wiecznych śniegów. Mam na 
sobie dwa swetry i wełnianą cza
peczkę z pomponikiem, specjal
ność Bariloche. Wszyscy chodzą 
w takich kolorowych czapeczkach, 
robionych ręcznie na drutach. 
Wygląda to przyjemnie i wiąże się 
z krajobrazem.

W słońcu ciepło, ale w cieniu
temperatura wynosi zaledwie 6-8 
stopni. Im wyżej tym zimniej.

Dojeżdżamy do drugiego końca 
jeziora, mijamy drewniany mostek, 
jedną drugą przełęcz i docieramy 
do innego jeziora — Mascardi, 
otoczonego wspaniałym lasem.

Samochód staje przed maleńkim 
pensjonatem, prowadzonym przez 
dwie starsze panie, Angielki. Dom 
położony na niewielkim wzgórzu, 
maleńka przystań, na której ko
łysze się kilka łódek. Owocowy sad, 
dużo dekoracyjnych krzewów, po
krytych masą złocistych i szkar
łatnych kwiatów. Istny raj na 
ziemi.

Po obiedzie ruszamy dalej wzdłuż 
jeziora, które powoli zamienia 
się najpierw w rzeczułkę, a potem 
w rozległe moczary. Wreszcie uka
zuje się kamienna ściana El Tro- 
nadora, uwieńczona kolosalną cza
pą śnieżna. Robi się coraz chłod
niej. Wąwóz, którym wije się goś
ciniec, raz się zwęża, raz rozszerza, 

aż po lewej stronie przechodzi w 
równinę, na której wydaje się nie
dawno szalał cyklon. Co się tu 
dzieje?

Olbrzymie głazy, wywrócone z 
korzeniami drzewa, piasek jak gdy
by świeżo skopany, wszystko po
mieszane, skotłowane jakąś po

tworną siłą.

Ależ to przecież t.zw.czoło lo
dowca! Spływając z gór lodowiec 

pcha przed sobą masę kamieni, p ia 
sku, zm iata z powierzchni ziemi 
wszystko co znajduje się na jego 
drodze.

Jeszcze paręset metrów i musi
my wysiąść z samochodu. Podcho
dzimy do czegoś co wygląda jak 
ściana jakiejś przedhistorycznej 
budowli w kolorze brudno-żółtym, 
masywna i niekształtna. Drapię 
ścianę rękawiczką. Przecież to lód 
pokryty grubą warstwą kurzu. 
Dopiero dużo wyżej lodowiec staje 
się jaśniejszy, szerszy, aż przeradza 
się w oślepiającą biel lodu o lekko 
błękitnawym odcieniu. Tam jed
nak nie możemy już dotrzeć.

Rzucamy w siebie śnieżkami, 
bawimy się jak dzieci. Wielu z nas 
nie widziało śniegu od lat.

Obok szumi potok, a nad naszy
mi głowami wznosi się imponują
cy królewski szczyt. Cisza dokoła 
taka, że aż dzwoni w uszach. Po
tęga gór działa, jesteśmy przytło
czeni ich ogromem.
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(Od naszego korespondenta warszawskiego)

Zuzannę Cembrowską spotykamy przed 
jej wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na 
wybory “Miss Universum” .

Mówimy, że od pewnego czasu zabra
kło jej w balecie Operetki Warszawskiej.

— Istotnie. Narazie przestałam wystę
pować w operetce ale to nie znaczy, że próż
nuję. Roboty mam wiele. Zwłaszcza ostat
nie pół roku spędziłam bardzo pracowicie. 
Występowałam w wielu miastach. Uczę się 
pilnie angielskiego. Studiuję historię, geo
grafię i literaturę Stanów Zjednoczonych. 
Na wybory “Miss Universum” wyjeżdżam w 
lipcu. Łącznie będę w Stanach około sześciu 
miesięcy.

— W jakim stroju wystąpi pani przed 
jury?

— Alicja Bobrowska nosiła strój krako
wski, ja  wybrałam łowicki.

— Czy zmieniło się coś u pani od czasu 
zwycięstwa w wyborach na “Miss Polonię”?

—‘ Odrobinkę schudłam, chociaż jestem 
straszny łakomczuch na ciastka i słodycze. 
A mówiąc szczerze chciałabym troci: ę przy
tyć. Sądzę że byłoby mi w tym “do tw a
rzy” . Natomiast ciotka moja, Nina Nowak, 
primabalerina zespołu: “Ballet Russe de
Monte Carlo” w Nowym Jorku, przestrzega 
mnie w listach, abym nie przytyła. . .

— Jak wiadomo, nawet koronowane głowy ma
ją kłopoty. Czy są one również pani udziałem?

— Kłopoty? Któż ich nie ma? Mnie np. męczy 
popularność. Marzyłam o niej kiedyś, ale nigdy nie 
przypuszczałam, że może być aż kłopotliwa. Nigdy 
nie mogę czuć się swobodnie. Na ulicy, w kawiarni, 
pociągu czuję na sobie badawcze spojrzenia męż
czyzn i kobiet. Myślę wówczas, że każdy doszukuje 
się usterek w moim uczesaniu, ubiorze...

—Co pani sądzi o aktualnej modzie i jakiej ra 
dy udzieliłaby pani naszym czytelniczkom?

— Moda to w dużej mierze sprawa gustu. Ja 
osobiście najbardziej lubię szmizjerki...  Nie cier
pię sukien szablonowych. Radzę wszystkim paniom, 
aby w doborze sukien zawsze uwzględniały 
walory swej urody. Każda z kobiet powinna sobie 
wyrobić swój własny styl. A styl to często drobiazg 
w ubiorze. Jakieś klipsy, broszka, bransoleta...

— Co pani robi w chwilach wolnych od pracy?
— Rozwiązuję szarady, gram w kanastę i ma

luję abstrakcyjne akwarele. Mam jeszcze jedną 
pasję — samochód. Niestety, nie posiadam wozu.

ZUZANNA CEMBROWSKĄ 
Miss Polonia roku 1959

Nie mam również praw a jazdy ale strasznie łubie 
prowadzić samochód. Miałam nawet z tego powodu 
przykrości z policją drogową. No cóż — racja była 
po ich stronie.

—i Pani plany po powrocie ze Stanów Zjednoczo
nych?

— Chciałabym wrócić do operetki. Mam też w 
planie zmianę stanu cywilnego. . .

— Ta ostatnia wiadomość zapewne nie ucieszy 
licznych wielbicieli pani urody. Czy może pani 
zdradzić kto jest tym szczęściarzem?

— Młody, przystojny blondyn — blondynów 
zawsze lubiłam. Gdy zobaczyłam go po raz pierw
szy pomyślałam sobie “oto ideał” ale teraz różnie 
byw a... Proszę mi wierzyć, nie ma na świecie 
idealnych mężczyzn.

Wierzymy tym chętniej, że chociażby z włas
nego doświadczenia wiemy, że nie ma na świecie 
idealnych... kobiet.

4



i

DWAJ ŻOŁNIERZE
Sebaâtian c4rhenâ

Pułkownik Józef Kowalski był 
żołnierzem z zamiłowania. Lubił 
koszary, zapach ich, ową przedzi
wną mieszaninę kurzu, potu męs
kiego i smaru do broni i pracę: 
wychowywanie młodych chłopców 
którzy pod jego ręką stawali się, 
jak sądził, prawdziwymi ludźmi. 
Wierzył głęboko w odradzającą 
dusze rolę armii.

Po ukończeniu szkoły oficers
kiej przesiedział wiele lat w małym 
garnizonie na Kresach. Miasto, 
drzemiące w cieniu sadów jabłonio
wych, przeraźliwie jednostajne w 
codzienności swych błahych spraw, 

nie nużyło go bynajm niej. Dzień 
za dniem upływał mu prosto, bez 
przeżywania jakichś dramatów i 
filozofowania. Wstawał wcześnie, 
jeszcze przed pobudką, prowadził 
zajęcia według programu, jadł ze 
smakiem co mu dawano w kasynie, 
wieczorem kładł się spać z kurami.

Raz do roku, póki żyła matka, 
jeździł do niej na wieś pod Warsza
wę. Wakacje mijały na łowieniu 
ryb szwendaniu się po polach i 
gawędzeniu z chłopami. Ale już 
pod koniec urlopu czuł wzrasta

jącą nudę, z ulgą kładł mundur i 
wyruszał w powrotną drogę do 
garnizonu.

Z kolegami żył dobrze ale bez 
wylewności. Nie osądzał ich za 
kartograjstwo, pijatyki i rozbijanie 
burdeli. Nie mógł się jednak zmu
sić do brania udziału w ich ubogich 
rozrywkach.

Chciano go kiedyś obabić z pocz
ciwą panienką, córką miejscowego 
aptekarza. Panienka była nawet 
zgrabna i niebrzydka, zanadto jed
nak wrósł w kawalerskie przyzwy
czajenia, sama myśl o konieczności 
zmiany tych przyzwyczajeń napeł
niała go przerażeniem. Właściwie 
nie był przywiązany do nikogo z 
wyjątkiem może ordynansa, Le- 
ończuka.

Był to niepozorny blondyn ja 
kich rodzi się wielu na równinie 
mazowieckiej. Niewielkiego wzros
tu, pucułowaty, o odstających u- 
szach, nie odznaczał się niczym 
szczególnym. Pochodził z Góry 
Kalwarii. Miał tam  chyba z tuzin 
braci i sióstr, do których co pewien 
czas pisał zbiorowy list. Przed

wcieleniem do wojska pracował ja
ko piekarz, niezbyt był przywiąza
ny do swego zawodu. Uważał go 
nie wiadomo dlaczego za brudny.

Klęska wrześniowa zastała Ko
walskiego, wówczas kapitana, na 
pograniczu południowo - wschod
nim, w KOP’ie. Dzięki temu udało 
mu się przedostać do Rumunii, a 
stam tąd do Francji. Bił się dziel
nie w czasie krótkotrwałej kam
panii francuskiej, potem pod Nar
wikiem. w Afryce i we Włoszech. 
Leończuk towarzyszył mu wiernie 
i dziwnym trafem obaj zostali cię

żko ranni odłamkami tego samego 
pocisku.

Gdy wojna się skończyła Ko
walski znalazł się z wieloma inny
mi oficerami w Szkocji. Tam go 
zdemobilizowano.

Aż do tej pory nie miał specjal
nych zmartwień. Upadek Polski 
w pamiętnym wrześniu dotknął go 
jak każdego Polaka, ale potem w 
wirze wydarzeń, w kurzu walk, ból 
stępił się, spłowiał.

Teraz, gdy przeniesiono go do 
cywila, zrozumiał nagle, że prze
grał ostatnią bitwę. Jego zaintere
sowania, dążenia, nawyki, wszyst
ko to związane było z wojskiem. 
W pewnej mierze stanowił cząstkę 
żywego organizmu, od którego go 
bezlitośnie odcięto. Ponadto poza 
rzemiosłem wojennym niczego 
właściwie nie umiał.

Dano mu jednorazową odprawę i 
kazano zdecydować się albo na po
wrót do kraju albo na wegetację 
w Anglii.

W tym czasie przestawał z nieja
kim majorem Dudzikiem, oficerem 
saperów, zwolennikiem pozostania 
na Zachodzie.

Dudzik czekał na połączenie z 
rodziną, żona z dzieckiem przesz- 
muglowała się już z Polski do Nie
miec, chodziło tylko o załatwienie 
zezwolenia na wjazd do Anglii. 
Miał on w Brazylii przyjaciela, 
właściciela fabryki i chciał wyemi
grować do tego kraju.

— Poldzio pisze, że w krótkim 
czasie można się tam  zbogacić. 
Jedźcie ze mną pułkowniku.

Kowalskiego nie trzeba było dłu
go namawiać. Znajdował się w ta 

kim stanie ducha, że obojętne mu 
było gdzie jechać. Pieniądze, uzys
kane z odprawy topniały, chwilami 
ogarniała go panika. Wszystko 
czego pragnął to znaleźć się w ja 
kimś spokojnym miejscu, przy
kucnąć. zarobić na skromne utrzy
manie . ’

Tymczasem zabiegi o sprowa
dzenie rodziny Dudzika przedłużały 
s ię . Widząc zdenerwowanie Kowals

kiego, jego niecierpliwość, major 
poradził mu, żeby wyjechał na ra 
zie sam.

— Ja do was się później przyłą
czę—powiedział. — To nawet 
lepiej, przygotujecie niejako grunt 
dla nas wszystkich. Dam wam list 
do Poldzia, pułkowniku. Zobaczy
cie, przyjmie was jak brata.

Kowalski posłuchał. Zabrał nie
odłącznego Leończuka i wyjechał, 
Po niespełna miesięcznej podróży 
z pokładu niewielkiego, śmierdzą
cego parowca greckiego ujrzał w ró
żowej mgle porannej domy i palmy 
Santos.

Egzotyczne otoczenie nie wywar
ło jednak na nim żadnego wraże
n ia. Był niespokojny, myślał co 
go czeka w obcym kraju. Wieczo
rem tegoż dnia znajdował się już 
w podrzędnym pensjonacie włos
kim w Sao-Paulo. Pachniało tu  
olejem, czosnkiem i zastarzałym 
brudem. Ale za to było tanio i 
właścicielka mówiła po angielsku.

Nazajutrz skoro świt znalazł się 
już na ulicy. Słońce dopiero co 
wzeszło, z drzew rosnących wzdłuż 
chodnika wietrzyk zwiewał żółte i 
fioletowe kwiaty. Ale jego mało to 
obchodziło. Otaczał go obcy tłum 
Mówili coś do siebie czego nie rozu
miał, zajęci sobą, nikt nie zwracał 
na niego uwagi.

Włóczył się bez celu dwie godzi
ny. wstąpił do baru na kawę. Wre
szcie około dziewiątej zawołał tak 
sówkę, kazał się wieźć do Poldzia.
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Biuro Poldzia mieściło się na 
szesnastym piętrze drapacza chmur. 
Zobaczył obszerne hole, wyściełane 
fotele, kozetki, tu  i ówdzie kępy 
zieleniących się kwiatów. Wszę
dzie oszklone drzwi, przepierzenia, 
okienka dla interesantów. Z tru 
dem odnalazł w tym labiryncie se
kretarkę. Była ładna zmysłową 
ładnością kreolek, włosy miała 
ufarbowane na platynową blondy
nę. Nie znała angielskiego ale ja
koś wytłumaczył na migi o co cho
dzi, dał list. Znikła na chwilę za 
drzwiami gabinetu. Gdy wróciła 
kiwnęła mu głową. Zrozumiał, że 
Poldzio go przyjmie. Usiadł grzecz
nie na. wskazanym fotelu w pobliżu 
otwartego okna. Widać tam  było 
pół miasta, pnące się po łagodnych 
wzniesieniach domy, a dalej — 
góry i czyste jaskrawo błękitne 
niebo.

Minęło może trzydz eści, może 
czterdzieści m inut. Naraz otwo
rzyły się drzwi, stanął w nich nie
wysoki, otyły jegomość, starannie 
ogolony, z łysinką, na którą zacze
sanych było kilka włosów. Wzrok 
jego spoza wielkich rogowych oku
larów spoczął na Kowalskim.

— Pan pułkownik Kowalski?

Kowalski zerwał się, wyprężył. 
Słowa, wypowiedziane po polsku z 
lekkim lwowskim akcentem, oszo
łomiły go.

— Tak jest.

Tamten uśmiechnął się. podał 
rękę o krótkich i grubych palcach.

— Józik pisał o panu. Bardzo 
się cieszę.

Certowali się trochę w drzwiach, 
wreszcie Kowalski dał się wepch
nąć do środka. Pokój był olbrzymi 
ale sprzętów niewiele. Biurko i 
kilka foteli wyglądały jak zagu
bione w jego ogromie.

Poldzio poprosił o zajęcie miejs
ca, sam też usiadł, chwilę bawił 
się nożem do papieru, widocznie 
trudno mu było zacząć.

—Szkoda, — powiedział wresz- 
cie-że nie przyjechał pan wcześniej 
kiedy wojna się zaczęła. Panie, co 
tu  było za prosperity! Teraz już 
znacznie gorzej, kryzys. Adminis
tracja, panie, pod psem. Drożyzna, 
podatkami człowieka duszą. Pan 
pali?

Kowalski odmówił. Patrzył jak 
Poldzio zapala papierosa. Myślał: 
“Do czego on zmierza? Chce mnie 
spławić”?

Weszła sekretarka z kawą. Po
dała Kowalskiemu filiżankę, uśmie

chnęła się. Patrzył jak kręci ku
prem, wychodząc.

— Reprezentacyjna, co? — zau
ważył Poldzio.

Chwilę milczeli obaj, pijąc kawę.

— Interesa, panie, lepiej nie mó
wić. Wiem z czym pan do mnie 
przyszedł, ale ja lubię, panie, ka
wę na ławę. U mnie mortus’, nie 
mogę pana przyjąć. Wyślę pana do 
Kotowicza, to mój najlepszy przy
jaciel, takich tu, panie, mało. On 
pana napewno zatrudni.

Nagryzmolił kilka słów na bile
cie wizytowym.

— Może pan pójść do niego cho
ćby jutro. Radzę jednak upewnić 
się przed tym, czy jest bo on lubi 
wyjeżdżać do Santos do dziewczyn
ki .

Kowalski wstał.

— Muszę pana zaprosić kiedyś 
do siebie-mówił Poldzio. — żona 
się ucieszy. Mam syna, jedynaka, 
ale nygus, panie, nie chce się u- 
czyć. Chłopak ma niecałe szesnaś
cie lat, a kobiety już go bałamucą.

Poklepał Kowalskiego po ramie
niu.

x—x—x

Kotowicz był nieuchwytny. 
Kowalski starał się go bezskutecz
nie przychwycić telefonicznie, zos
tawił, w sekretariacie bilet Poldzia, 
prosił o wyznaczenie godziny. 
Wszystko napróżno. Zaczął wreszcie 
czyhać na Kotowicza w korytarzu 
jego biura. Przydybał go w końcu 
po wielogodzinnym wyczekiwaniu.

Kotowicz był szczupły, siwy, 
mógł mieć około pięćdziesiątki. Z 
mięsistych, zmysłowych warg nie 
schodził uśmiech.

Powitanie wypadło nadzwyczaj 
serdecznie, przepraszał, że nie przy
jął Kowalskiego wcześniej ale te 
zajęcia, zajęcia, można od nich o- 
szaleć! W Europie nie wiedzą co to 
praca, należało by przysłać ich tu 
na przeszkolenie.

Posadził pułkownika pieczołowi
cie w fotelu klubowym, podsunął 
papierosy.

i— Ja zaraz służę. . .  tylko dwa 
telefony.

Telefonów było więcej, niż pięć. 
Potem sekretarka przyniosła plik 
papierów do podpisu, potem zno
wu zadzwonił telefon.

— Widzę, że nie dadzą się nam 
rozmówić-powiedział Kotowicz, roz

kładając bezradnie ręce. — Ale o 
co, właściwie, chodzi?

Kowalski poruszył się niespokoj
nie, usta mu zadrżały.

— Zdawało mi się, że pan wie. 
Szukam pracy.

— Och, no, oczywiście. . .  A czy 
zna pan portugalski?

— Przecież jestem tu  zaledwie 
pięć dni.

— I już pan chce pracować? 
Calma e paciência, kochany puł
kowniku! Najpierw język. Od tego 
trzeba zacząć.

— Nie wiedziałem. . .

— Tak, t a k . .. Bez języka ani 
rusz. Kiedy się pan nauczy nie 
będzie już żadnych trudności. 
Przyjdzie pan do mnie, powie:
“Staszek, dawaj pracę!” i posada 
m urowana.

Poklepał Kowalskiego po ple
cach.

— Niech się pan nie martwi my 
panu pomożemy. Jeszcze Polska 
nie zginęła.

żądanie Kotowicza zaskoczyło 
Kowalskiego. Jadąc do Brazylii 
przypuszczał że znajomość angiel
skiego wystarczy, tak mu przy
najmniej tłumaczyli przyjaciele. 
“Z angielskim” — powiadali — 
“nie zginiesz”. A tu portugalski... 
To zmieniało całkowicie plany, że
by opanować jako tako język po
trzebował co najmniej trzech mie
sięcy .

Postanowił przede wszystkim 
zlikwidować pensjonat.

Na drugi dzień wybrał się z Le- 
cńczukiem na miasto Znaleźli po
kój z kuchnią na dalekim prze
dmieściu, kupili używane graty i 
tegoż dnia wyprowadzili się z 
pensjonatu.

Mieszkanie było na parterze. 
Przez okno widziało się niezabru- 
kcwaną jezdnię. W czerwonym py
le bawiły się na pół nagie dziecia
ki; bezdomne psy wałęsały się szu
kając ogryzków wśród śmieci wy
sypywanych na chodnik. Po dru
giej stronie ulicy teren był nieza
budowany. Rosła tam  samotna, 
przywiędła palma.

Leończuk chodził po sprawunki, 
gotował, później, stukając obcasa
mi meldował odejście do miasta. 
Znikał zazwyczaj do wieczora.

Pułkownik nigdy nie pytał co ro
bi sługa, dlaczego wraca tak  póź
no. Zadowolony był z samotności.
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Cały dzień uczył się intensywnie z 
właściwym sobie uporem, a gdy 
się zmęczył stawał przy oknie i pa
trzał na ulicę. Znał już po imieniu 
wszystkie dzieciaki z sąsiedztwa i 
one go znały. Kiedy ukazywał się 
w oknie ustawiały się zaraz rzędem 
i wyciągały rączki. Dawał każde
mu sprawiedliwie po cukierku lub 
po strąku orzecha ziemnego. Nie 
wiedział, że cała ulica nazywa go 
Senhor Bala (panem Cukierkiem).

Któregoś dnia Leończuk przy
szedł jakoś wcześniej, niż zwykle, 
wesół i zlekka podpity.

— Co się takiego stało, Leoń
czuk? — zapytał Kowalski, odry
wając wzrok od słowników.

— Ano od ju tra  idę do roboty, 
panie pułkowniku. Do piekarza.

Opowiedział jak poznał “jedne
go chłopaka” z tutejszej kolonii 
polskiej i jak ten “naraił” mu 
pracę.

— To zwyczajny robotnik, panie 
pułkowniku, ale bardzo porządny. 
On obiecsł, że i dla pana pułko
wnika coś znajdzie.

Kowalski uśmiechnął się.

— Nie cieszy się pan pułkownik?

— Cieszę się, cieszę i winszuje 
wam. Leończuk.

Powrócił do samouczka ale nau
ka jakoś mu nie szła. Myślał jaki 
szczęśliwy jest Leończuk On, Ko
walski, nie prędko chyba zazna po
dobnej radości.

A gdyby zdyskontować obietnicę 
Kotowicza?

Całą noc nie spał, nad ranem 
dojrzało postanowienie. Pójdzie i 
rozmówi się z Kotowiczem; powie, 
że może już pracować, zna język.

Nazajutrz wybrał się dość wcześ
nie do Kotowicza i podobnie jak za 
pierwszym razem zaczaił się na 
niego w korytarzu. Szczęście mu 
sprzyjało. Nie czekał nawet pół 
godziny, gdy zjawił się Kotowicz. 
Był w letnim, angielskim płaszczu 
i wesoło wymachiwał parasolem.

— Niech żyją koronele! — zawo
łał ujrzawszy Kowalskiego.

—Ja do pana tylko na chwilę.

— Ależ proszę, niech pan wej
dź e do gabinetu—mówił Kotowicz, 
wykonując parasolem arcyzaba- 
wne ewolucje. — Gość w dom, Bóg 
w dom.

— Czuję, — dodał po chwili — 
że pokonał pan portugalski. Od 
razu wiedziałem, że tak będzie. Te

raz cała Brazylia stoi przed panem 
otworem. No i czego pan chciał 
ode mnie, kochany pułkowniku?

— Obiecał pan posadę, gdy tyl
ko nauczę się języka.

Błazeńska twarz Kotowicza spo
ważniała .

— Niestety, od tego czasu wiele 
się zmieniło. Bardzo, bardzo po
gorszyła się koniunktura. Nie mo
gę panu nic zaofiarować. Ja nie 
wykluczam przyszłości - uzupełnił 
pospiesznie-kiedy się interesa po
prawią. Ale proszę się nie przej
mować: w Brazylii pracy starczy 
dla wszystkich. To złoty kraj. 
Radzę czytać ogłoszenia w Estado, 
tam  jest mnóstwo ciekawych pro

pozycji.

Kowalskiego ogarnęła wście
kłość, żyły nabrzmiały mu na czo
le, ręce się zacisnęły, opanował się 
jednak.

— Dziękuję panu-wykrztusił.
Kotowicz tańczył koło niego, ca

ły w uśmiechach, odprowadził do 
korytarza, coś paplał, co nie docie
rało do świadomości Kowalskiego.

— On sobie kpił ze mnie. myślał 
wychodząc na ulicę a ja go nawet 
nie gwizdnąłem w pysk.

— żeby nie wojna-rozumował 
dalej-siedział bym spokojnie na 
Wołyniu, w pułku. Już bym może 
dosłużył się rangi generała bryga
dy. Co ja takiego zawiniłem? Dla
czego muszę zaczynać życie na 
nowo?

W domu czekał na niego list od 
Dudzika.

Major pisał, że żona dotarła 
szczęśliwie do Anglii ale że nie 
chce jechać do Brazylii. Zostaną 
chyba w Glasgow, żona jest kraw
cową, jakoś się urządzą.

— A więc i to ! . . .  — pomyślał 
Kowalski.

Wiązał niejakie nadzieje z przy
jazdem Dudzika, z jego koneksja
mi. Razem łatwiej dali by sobie 
radę.

Ogarnęła go niechęć do wszyst
kiego, apatia. Usiadł na łóżku, tę 
pym wzrokiem zapatrzył się w 
jeden punkt.

Tak go zastał powracający z pra
cy Leończuk. Popatrzył na puł
kownika, przeraził się, nigdy go 
jeszcze takim nie widział.

— Nie wyszło nic z tego, panie 
pułkowniku?

— Nie.

— Ja  od razu wiedziałem, panie 
pułkowniku. Niech się pan puł
kownik nie obrazi, bo to są skur
wysyny. Oni biednego nie zrozu
m ieją. Pan pułkownik pozwoli po
wiedzieć?

— No?

— Spotkałem dziś tego swojego 
znajomego, pan pułkownik wie. co 
to przez niego dostałem pracę u 
piekarza. On ma robotę dla pana 
pułkownika. Ale nie śmiem po
wiedzieć . . .

— Nie kołujcie już, Leończuk. 
Dlaczego nie śmiecie powiedzieć?

— Bo to jest praca za sprząta
cza w domu towarowym. . .

Kowalski uśmiechnął się smutno.

— Nie krępujcie się. Ja tę pra
cę przyjmę.

Leończuk poczerwieniał, chwy
cił pułkownika za rękę, chciał po
całować, ledwo mu ją wyrwał.

W dwa dni potem poszli do do
mu towarowego, wszystko odbyło 
się gładko, Kowalski został przy
jęty .

Robota nie była uciążliwa, tyle, 
że jednostajna. Nauczył się, sprzą
ta jąc  myśleć o czymś innym. Naj
częściej nie myślał zresztą o 
niczym .

Zycie się znormalizowało. Obia
dy jadał w pobliskim barze, wie
czorem po powrocie z pracy czytał 
książki, czasem grał w warcaby.

Leończuk grubymi paluchami 
rozstawiał kamienie, chuchał w 
nie wykonując ruch na szacho
wnicy. Biorąc kamień przeciwni
ka mówił: “A ja teraz pana brata 
za kołnierz” .

Wychodzili też na spacer — Le
ończuk o pół kroku za pułkow
nikiem .

— Pan pułkownik uważa jaki 
dziś gorąc?-mówił Leończuk. — 
Mój Boże, u nas teraz śnieg pada, 
chłopaczki ślizgają się po stawach, 
chłodny wiatr szczypie w uszy. 
Pamiętsm, panie pułkowniku, ko
ło nas dom był z gankiem, ukryty 
w sadzie, a sad w zimie bywało 
śniegiem jak polukrowany. W tym 
domu mieszkała jedna dziewuszka 
i ja  do niej chodziłem. Włosy mia
ła jasne, jasne, aż do samej ziemi, 
a gębusię różową, żeby się ją całą 
schrupało na surowo. Gdzie tu  ta 
ką znajdzie w Brazylii?

— A pamiętacie, Leończuk, nasze 
koszary? Niby to proste, niewy-
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myślne, czerwoną, cegłą oblicowa- 
ne ale takich tutaj nie m a. W zi
mie przed pobudką nieraz stoję 
koło studni, a kaszewary już wsta
ły, drewno z sągów taszczą- śnieg 
w pobliżu kuchni czarny, wydepta
ny, a z kuchni zapach gotującej 
się kawy czuć i dym się siwy z ko
mina nisko nad ziemią ściele.

Po takich rozmowach Kowalski 
nieraz nie mógł zasnąć. Przewra
cał się z boku na bok, słuchał rów
nego oddechu Leończuka, niewy
tłumaczalny żal ogarniał mu serce

Któregoś dnia, było to może w 
dwa lata od przyjazdu do Brazylii, 
Leończuk marudził jakoś przy 
ubieraniu się.

— Co to wam, Leończuk? — za
pytał Kowalski.

— Nie wiem, panie pułkowniku. 
Musi przedźwigałem się. Taszczy 

człowiek te worki z mąką, a nie jest 
już taki młody. W dołku mnie coś 

boli.

Kowalski zaniepokoił się.

Zostańcie w domu i połóżcie się.
— Chyba tak zrobię.

Łatwość z jaką Leończuk, zaw
sze obowiązkowy i pracowity, zgo
dził się na pozostanie w domu, 
jeszcze bardziej zaniepokoiła Ko
walskiego .

— Czekajcie, zawołam doktora.

— Nie!. . .  — zaprotestował
Leończuk. — Odpocznę to i przej
dzie. Mnie już nieraz mgliło w 
boku tylko nic nie mówiłem i 
minęło.

Kiedy Kowalski wyszedł do za
jęcia Leończuk pokręcił się chwilę, 
potem się rozebrał i położył. Ból 
ustępował.

Leżał z zamkniętymi oczami, 
przypomniała mu się nie wiedzieć 
czemu Góra Kalwaria i matka nie

boszczyka. Widział ją jak żywą 
tęga była kobieta, włosy nosiła 
długie, zawijała je w koronę.

Potem pomyślał, że dawno już 
nie czyścił butów z cholewami puł
kownika. Zwlókł się z posłania, 
poszukał pasty i szczotek.

Zwykle czyszcząc buty pluł na 
nie dla większego blasku i pułkow
nik z drugiego pokoju wołał:

— Znowu plujecie na buty, Le
ończuk! Mówiłem wam przecież, 
żebyście tego nie robili.

—-Ale gdzie tam, panie pułkow
niku, wcale nie pluję-kłamał.'

Teraz wyjął buty z szafki, obej
rzał. Trochę pleśni było na ze
lówce .

-— Co to, jucha, z tą  pleśnią. 
Zostaw buty na tydzień to już po
zielenieją.

Zabrał się do czyszczenia ale ból 
znów się odezwał, narastał, sta
wał jątrzący, rozszerzał się na 
całą klatkę piersiową.

Przerwał pracę, położył się. 
Dzieci na ulicy hałasowały, po
wietrze drżało od wrzasku. Nie 
mógł już wytrzymać, podniósł się.

— Musicie się bawić pod oknem, 
co?

Dzieciaki popatrzyły na niego — 
stał w nocnej koszuli, z śmiertelnie 
pobladłą twarzą, śmieszny. Roz
pierzchły się ale gdy wrócił do 
łóżka znów zaczęły hałasować. 
Przestało mu to jakoś przeszka
dzać, ból mijał. Przewrócił się na 
bok, poczuł nieprzepartą potrzebę 
snu.

Kiedy Kowalski przyszedł do 
domu powitała go cisza. Zbliżył 
się na palcach do łóżka Leończuka. 
Leżał z otwartymi ustami, wielka
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zielona mucha siedziała mu na 
języku.

Kowalski też otworzył usta, 
chciał krzyknąć ale nie mógł.

Nazajutrz z rana pochował Le
ończuka na pobliskim, prawie 
wiejskim cmentarzu. Dzień był 
słoneczny ale niezbyt gorący. 
Wracał powoli, z obnażoną głową, 
lekki wietrzyk wichrzył mu włosy. 
Myślał: “Nie ma już Leończuka.
Czy to możliwe?”

Podszedł do swojego domu, okno 
było otwarte, zawsze patrzał przez 
nie na ulicę. Teraz stanął przy 
nim, zajrzał do pokoju. Na prze
ciw łóżko Leończuka, zasłane, bie
liło się w półmroku.

Nagle poczuł ogromną pustkę w 
sobie. Wszystko rozpadało się w 
nicość.
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S T O S U N K I

POLSKO-NIEMIECKIEI
I

. . .  ‘Zagadnienie tak trudne, 
tak nabrzmiałe bólem, krwią, 

strachem i złą wolą, jak stosunki 
polsko-niemieckie, może być tylko 
dziedziną męża stanu najwyższej 
klasy. . .  nigdy dziennikarzy czy 
publicystów.”

Wbrew powyższemu własnemu 
poglądowi W. A. Zbyszewski opubli
kował w nr. 699 tegorocznych lon
dyńskich “Wiadomości” artykuł na 
temat podany w nagłówku. Tę 
zasadniczą sprzeczność autor ob
ciążył szeregiem domysłów i nie
ścisłości, a podlawszy swe wy
wody sosem osobistych sentymen
tów, propaguje konieczność trze
źwego podejścia do zagadnienia 
polsko-niemieckiego i szukania po
rozumienia póki czas. Póki żyje 
Adenauer, zdaniem Zbyszewskiego: 
“światły, umiarkowany, bezna
miętny, antynacjonalistyczny mąż 
stanu, głęboko zatroskany o zaże
gnanie złych duchów przeszłości.”

Entuzjastyczny wielbiciel Ade- 
nauera uważa, że zadaniem “rozum
nych” Polaków i Niemców powinno 
być dążenie do ugody, a zaognienie 
stosunków polsko-niemieckich jest 
wypadkową obustronnych prze
winień .

Pogląd tem nie ma oparcia his
torycznego, gdyż jak długo pamięć 
ludzka sięga, Niemcy byli w sto
sunku do Polaków zawsze stroną 
agresywną. Od buntów napływo
wej ludności niemieckiej począw
szy, poprzez rozbiory, prześladowa
nia i zbrodnie wojenne, zawsze i 
wszędzie znać wrogie wobec pols
kości nastawienie niemczyzny. 
Stawiając znak równania między 
ordynarnym wyzwiskiem “polnische 
Schweine” (nie Schweinerei, jak 
podaje Zb.), a naszym raczej de
fensywnym “gadem krzyżackim”, 
Zbyszewski popełnia poważny błąd. 
Przeoczył pewnie, że butnego, 
krzyżackiego ducha szczytowym 
wyrazem był może i dziś jeszcze w 
pewnych kołach niemieckich po- 
pokutujący mit o germańskim 
“Herrenvolk’u ” i słowiańskich “Un- 
termensch’ach” .

Wśród takich to konstrukcji 
myślowych Zbyszewski przemycił 
w swym artykule twierdzenie, ze 
polsko-niemiecki pakt o nieagresję 
z 26 stycznia 1934 r. był “przez 
obie strony pomyślany jako ma
newr, jako posunięcie szachowe” . 
Jeśli chodzi o stronę niemiecką au
tor ma rację: Hitlerowi chodziło o 
uzyskanie wolnej ręki na Zacho
dzie, by mając zapewnioną pasyw

ność polską, podrzeć i podeptać bez 
reszty trak ta t wersalski. Prócz 
iluzorycznego “ zabezpieczenia ” 
Polska żadnej korzyści z tej tran- 
zakcji nie wyniosła. Dyplomacja 
polska, któ a powinna przecież 
znać “Mein Ilam pf” i plany Hitle
ra, popełniła po prostu polityczne 
samobójstwo swego kraju. Kursuje 
wprawdzie w pewnych ośrodkach 
emigracyjnych wersja, że ze strony 
polskiej pakt był również grą poli

tyczną, obliczoną na zyskanie czasu 
potrzebnego do zmodernizowania 
armii. Bajeczkę tę obala bez reszty 
brak polskiego planu operacyjnego 
na wypadek konfliktu z Niemcami, 
który sklecono w ostatniej chwili, 
gdy wojna wisiała na włosku. Nie 
znajduje ona też pokrycia ani w 
dokumentach, ani w bogatej litera
turze przedwrześniowej. Wersję tę 
uważać należy za próby rehabili
tacji osób, które pośrednio lub 
bezpośredni współdziałały przy 
zawarciu owego nieszczęsnego pak
tu . O jego kulisach głucho w pu
blicystyce europejskiej, a zaciem
nienie było i jest tym łatwiejsze, że 
aferę “ubijano” przeważnie w 
‘cztery oczy” . Nikt też do tej pory 
nie pokusił się o wyświetlenie tej 
tragedii polskiej, która uśpiła na
szą czujność, a stronie niemieckiej 
umożliwiła podminowanie naszego 
bytu państwowego. Nawet w przy
szłości niełatwo będzie ustalić w ja
kiej mierze do zawarcia paktu 
przyczynili się Skiwscyi Burdeccy i 
reszta naszych domorosłych pła
tnych wielbicieli swastyki. Oni to 
zakneblowali też w okresie przed- 
wrześniowym usta publicystom 
polskimj którzy (jak piszący te 
słowa) wyrażali pewne wątpli
wości w szczerość partnera nie
mieckiego po latach otwartej wal
ki wyciągającego nagle rękę do 
ugody z Polską.

Inaczej strona polska, która w 
upojeniu ugodowym, czy też w 
szczytowej naiwności, zdekonspi- 
rowała w chwili podpisywania paktu 
niedawnemu wrogowi skład naszej 
placówki wywiadowczej w Niem
czech, kierowanej przez kpt. Sos
nowskiego. Pisze o tym Hans Roos 
na str. 126 swej pracy pt: “Polen 
und Europa” . Sprawa znalazła 
epilog przed niemieckim Sonder- 
gerichfem , który dwie współpra
cowniczki Sosnowskiego, urzędni
czki niemieckiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, skazał na
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karę śmierci, jego samego zaś na 
długoletnie więzienie. Z wydarzenia 
tego wynika chyba niezbicie, że 
zawierając 26 stycznia 1934 r. 
pakt o nieagresję z Niemcami, stro
na polska była bardzo daleka od 
wszelkich manewrów politycznych. 
Bardzo bliska zaś ślepoty polity
cznej i zdrady.

Wywody Zbyszewskiego osłabia 
najbardziej bodaj twierdzenie, że 
“gdyby nie Adenauer, de Gaulle 
nigdy by nie był w stanie urzeczy
wistnić . . .  zbliżenia francusko- 

niemieckiego” . Czyżby autor są
dził, że Adenauer, montując oś Pa- 
ryż-Bonn, myślał wyłącznie o dobru 
Francji? Wśród wielu Polaków mo
że zaistnieć wrażenie, że Zbysze- 
wski nie dostrzegł pewnej analogii 
między obecną przyjaźnią francus- 
ko-niemiecką, a polsko-niemieckim 
paktem o nieagresję ze stycznia 
1934 r. Gotowi pomyśleć, że tak 
jak Hitlerowi chodziło naówczas o 
zabezpieczenie od wschodu przy 
rozgrywce z Zachodem, tak dziś 
celem Adenauera jest wyelimino
wanie dyplomacji francuskiej z 
rozgrywki polsko-niemieckie! Zrę
czność Adenauera może wzbudzić 
podziw i entuzjazm wśród Niem
ców, stronę polską może tylko za
alarmować .

Mimo wszystko musimy zgodzić 
sie ze Zbyszewskim, że Niemcy są 
wielkim narodem, z którym jako 
bliskim sąsiadem Polska powinna 
żyć w zgodzie. Wielkość narodu 
niemieckiego nie wynika z jego 
liczebności, a z jego zdyscyplino
wania i solidarności. Nasza polska 
słabość wynika z braku tych przy
miotów. Osłabiają nas wciąż 
jeszcze dalekie echa “liberum ve
to”, nasz niezdrowy indywidualizm, 
nasze stawianie partii ponad Pa
trię. Do nas też chyba odnosi się 
wypowiedź zamieszczona na str. 
74 H. Rauschninga: “Gesprache
mit Hitler”, (wyd. 1940): “W
każdym kraju i we wszystkich 
warstwach społecznych można 
napotkać odpowiednią ilość ludzi 
w celu rozkręcenia planowanei 
ruchawki. . .  Pieniądze na ten cel 
wydane nie są z pewnością straco
ne. Można za to spokojnie obniżyć 
zbrojenia o kilka dywizji.”

Czy zasłużyliśmy na tak suro
wą ocenę? Przedakty września i 
przebieg kampanii wskazują, że 
talary pruskie nie straciły na 
atrakcji.

Przeszłość i teraźniejszość na
kładają przeto na polityków pol
skich obowiązek szczególnej os

trożności w stosunkach z naszym 
zachodnim sąsiadem z którym 
prędzej, czy później będziemy mu
sieli uzgodnić wzajemne stosunki.

Tymczasem jednak, póki nastro
jami polskimi kieruje strach przed, 
ponowną inwazją niemiecką, mo
ment po temu nie jest odpowiedni. 
Tymbardziej, że nie zakrzepła 
jeszcze krew na rękach, w które 
Zachód wciska broń. Zbyszewski 
ocenił trafnie nastroje w kraju, 
myli się jednak sądząc, że swymi 
wywodami potrafi o moment choćby 
przyspieszyć bieg wydarzeń na 
odcinku polsko-niemieckim. Zbyt 
dużo krwi i krzywdy ciąży na za
gadnieniu polsko-niemieckim by
śmy polegając na jego zapewnie
niach uwierzyli, że Adenauer jest 
“inny” od reszty, od wielkiej ma
sy narodu niemieckiego. Tymbar
dziej, że zamiast jako wódz narodu 
obciążonego zbrodniami woj enny- 
mi, szukać drogi do naprawienia 
krzywdy wyrządzonej narodowi 
polskiemu, montuje przeciw niemu 
komploty polityczne.

Ugoda z Niemcami jest sprawą 
ważną i nieuniknioną. Nie przys
pieszą jej uczeni niemieccy rekla
mujący, że strona polska zbyt 
często i uporczywie wspomina okru
cieństwa niemieckie z okresu dru
giej wojny światowej. Zbysze
wski słusznie przestrzega przed 
myślą karania Niemców. Lecz 
jakże zapomnieć, gdy rany jeszcze 
krwawią? Gdy 30 milionów Pola
ków żyje w bardzo ciężkich warun
kach, gdyż lwią część dochodu spo

łecznego musi poświęcić na odbu
dowę kraju planowo zniszczonego 
przez najeźdźcę germańskiego. Gdy 
o miedzę żyje w cudownych warun
kach sprawca wszystkich naszych 
bieżących kłopotów, a rozliczenie 
ze swą ofiarą, Polską, pragnie da
tować od chwili wysiedlenia Niem
ców z ziem polskich?

Więc też lepiej przeczekać, póki 
w Niemczech wymrą niedobitki 
hitlerowskie i resztki przesiedleń- 
cówi a czas zagoi rany polskie. 
Gdy oznaki porozumienia między 
Waszyngtonem a Moskwą stworzą i 
w Europie klimat umożliwiający 
uczciwe, rozumne rozwiązanie za
gadnienia polsko - niemieckiego. 
Wtedy dopiero zasiądziemy z przed
stawicielami narodu niemeckiego 
przy stole konferencyjnym, by jako 
równi z równymi ustalić z nimi 
warunki dobrosąsiedzkich stosun
ków. Podstawą ich będzie zasada, 
że prawo życia narodu niemieckiego 
nie może być równoznaczne z za
gładą lub upośledzeniem sąsiadów. 
Dziś i w przyszłości obejdziemy się 
też bez. zalecanego przez Zbyszew
skiego pośrednictwa niemieckiego 

“między kulturą i literaturą pols
ką, a światem” . Kontakt kultural
ny ze światem zdobędziemy sami, o 
ile będziemy na światowym pozio
mie.

Nie spieszmy się zatem. Czekaj
my . A uregulowanie stosunków 
polsko-niemieckich pozostawmy, jak 
radzi Zbyszewski, “mężom stanu 
najwyższej klasy” .

Zygmunt Wieliczka

* « » « ♦  *♦*# ♦ ♦  ♦ ♦  *♦ *# *»*♦ * * * *  %♦, M.:--1*. , wV* <►< V « ♦  ♦  ♦* ♦  ♦ ♦  V»Ve * ♦ ♦  ♦  V*s *♦< V* wV**♦ ♦*♦»*•*«<«♦»♦♦♦»*♦<
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Foto-Wywiad z ‘J u tito M * TSbyatt&K

Julian Bryan, amerykański fil
mowiec . dokumentarzysta i dzien
nikarz znalazł się w Warszawie 

w dniu 7 września 1939 r. Był 
jedynym dziennikarzem zagrani
cznym w oblężonym mieście, który 
mógł powiedzieć światu, czym jest 
hitleryzm i jakich metod używa w 
stosunku do bezbronnej ludności. 
W oblężonej Warszawie pozostał 
dobrowolnie do 21 września filmu
jąc bombardowane domy, szpitale 

s szkoły i kościoły. Na taśmie filmo
wej utrwalił tragizm tych dni- 
dzieci na gruzach domów, ci’ła za
bitych przez bomby i pociski, umę
czonych a jednocześnie bohater
skich mieszkańców broniących 
swego miasta. W roku 1958. J. 

Bryan przyjechał do Polski, aby 
odszukać bohaterów swych filmów. 
Pomógł mu w tym “Express Wie
czorny” .

W ubiegłym roku J . Bryan przy
jechał po raz drugi do Warszawy, 
aby uzupełnić zdjęcia, sfilmować 
nową Warszawę i jeszcze raz spot
kać się z ludźmi sprzed 20 lat. 
Korzystając z tej okazji zwróciliś
my się do niego w imieniu naszych 

czytelników o odpowiedź na kilka 
py tań .
— W jaki sposób uratował pan zro

bione w Warszawie filmy?
— Korzystając z dwugodzinnego 

rozejmu, wyszedłem z Warszawy 
w dniu 21 września razem z 
grupą dyplomatów i cudzoziem
ców. Filmy ukryłem częścio
wo pod podszewką płaszcza. a 

częściowo w pochłaniaczach masek 
gazowych kilku osób towarzyszą
cych, zresztą bez ich wiedzy. Mia
łem wówczas powody do obaw nie 
tylko ze względu na charakter 

warszawskich filmów, ale również 
dlatego, że w 1947 roku nakręciłem 
film o Hitlerze pt. “Niemcy nazis
towskie od wewnątrz” .

Niemcy przewieźli nas do Kró
lewca, skąd udało mi się przedo

stać do Rygi a następnie do Nor
wegii. Proszę mi wierzyć, że łatwo 
grać bohatera po 20 latach, ale 
w tedy ...

— Kiedy opublikowane zostały 
pierwszy raz pańskie zdjęcia?

— Nazajutrz po przyjeździe do 
Nowego Jorku, t j . 3 października 
1939 r. W kilka tygodni potem 
ukazały się również w gazetach 
angielskich, francuskich i połud
niowo . amerykańskich. Zrobiły 

wstrząsające wrażenie, gdyż były to 
pierwsze zdjęcia nie pochodzące

(u góry)

Z tym chłopcem J. Bryan spotkał się po raz pierwszy 
w ruinach domu we wrześniu 1939 r.

(Na dole)
Po 20 latach. . .
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J U L I A N  B R Y A N

ze źródeł niemieckich — mówiły 
prawdę, Gdy przybyłem do 
Nowego Jorku powitano mnie jak 
króla. Urządzono nawet bankiet na 
moją cześć. Był na nim obecny m. 

in. były prezydent USA — Hoover. 
Rozmawialiśmy o wojnie Padały 
głosy, że ta wojna nie jest naszą 
wojną, że nie powinniśmy się w nią 

mieszać. Wówczas pokazałem zdję
cia z Warszawy i powiedziałem, że 
jednak jest to nasza wojna, że mu
simy wziąć w niej udział jeżeli nie 
chcemy, aby Niemcy nas zniszczvli. 

Podobnie myślących ludzi iak i a bv_ 
ło wówczas w USA wielu Ja jednak 
miałem nad nimi tę przewagę, że 
widziałem już skutki wojny na 
własne oczy... W marcu 1940 roku 
—: mówi dalej p. Bryan — ukaza
ła się moja książka pt. “Oblęże
nie” . Jej tematem była oczywiście 
Warszawa. Przedrukował ją też w 
skrótach “Rider Digest” ukazujący 

się w 10 milionowym nakładzie. 
“Oblężenie” było wówczas pierw
szym w świecie wydawnictwem o 
wojnie hitlerowskiej.
— Czy w czasie oblężenia Warsza
wy stykał się pan z prezydentem 

Starzyńskim?
— Wielokrotnie. Był niezwykłym 

człowiekiem. Właśnie jemu dedy
kowałem “Oblężenie” t Pamiętam

moment, gdy robiłem z nim wy
wiad. Nad miasto nadleciało 40 
bombowców niemieckich. Wszyscy 
zeszli do schronu, a Starzyński po

wiedział “nie przeszkadzajmy sobie 
i zostańmy tu ” .

— Jakie momenty z wrześniowej 
Warszawy pamięta pan najżywiej?
— Wszystko było jednym wielkim 
przeżyciem.

Ale nigdy nie zapomnę małych 
sprzedawców gazet wykrzykujących 
tytuły w czasie nalotów i bohater

stwa na codzień tysięcy kobiet w 
oblężonej Warszawie.

— Jakie momenty były dla pana 
najbardziej wzruszające w czasie

powojennych dwóch wizyt?

— Spotkania z ludźmi, których 
filmowałem w 1939 roku.

Było ich wielu, a miałem tylko 
nazwisko mego przewodnika po 
Warszawie, Stefana Radlińskiego.. 
Sądziłem, że uda mi się odnaleźć 
tylko kilka osób a odnalazłem aż 25. 
To były wzruszające chwile, gdy 
okazywało się, że wielu z nich pa
mięta mnie po tylu latach! Wszyscy 
pamiętali tragiczne okoliczności, w 

których robiłem im zdjęcia.

• * V  V  ♦.* ♦.* V  t*  V  ♦.» ♦.* ♦>* M ♦,* «,* «♦ ♦.* «

TR ZY  PO TR ZY
Przypowieść o gęsiach.

Swego czasu w São Paulo zorganizowała 
wystawę swych prac, przeważnie akwarel, malarka 
polska z Argentyny, Nelly 0 ’Brien de Lassy.

Pewnego wieczoru przyszedł na wystawę jakiś 
zaaferowany obywatel, brzuchaty, o sumiastym 
wąsie na rumianym obliczu — słowem wid^ć na 
odległość — rodak. Poprosił o zapoznanie z artys
tką, która przybiegła natychmiast myśląc, że cho
dzi o nabycie któregoś obrazu.

— Słyszałem, że przyjechała pani z Buenos Ai
res? — zapytał rodak. — Czy to prawda?

— Tak.
— Przepraszam, a czy tam  są gęsi?
— Nie wiem.
— A ile lat mieszka pani w Buenos Aires?
— Około dwudziestu.
Rodak nie mógł ukryć zdziwienia.
— Jakto, mieszka pani dwadzieścia lat w Bue

nos Aires i nie wie, czy tam  są gęsi?
— Jakoś się tym nie interesowałam-powiedzia- 

ła zmieszana nieco m alarka. — Ale poco to panu?
— Pani kochana, pierze mi jest potrzebne do 

fabrykacji. Dlatego pytam. I poco ja się fatygowa
łem napróżno?

Pożegnał się i wyszedł. Wystawy, oczywiście, nie 
obejrzał.

Morze Czerwone
Jedną z nagród na V Biennale w Sao-Paulo 

otrzymał, jak wiadomo, znakomity malarz polski Ale
ksander Kobzdej, za płótno, na którym większą 
część powierzchni zajmuje czerwona plama

O obrazie tym źnany ze złośliwości inż. Z. W. 
powiedział, że wyobraża przejście żydów przez Morze 
Czerwone, żydzi już przeszli, a Egipcjanie się 
potopili.
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RO ZM AW IAM Y Z PROFESOREM HANSENEM

Profesora Oskara Hansena, wy
kładowcę na Wydziale Rzeźby Aka
demii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zastajemy w parku Jbirapuera. 
gdzie kieruje budową pawilonów 
polskiej wystawy przemysłowej.

* Szczupły, ruchliwy, o twarzy 
ściągłej, otwartej, mówi zastana
wiając się nad każdym słowem. 
Mimo pozornego chłodu widać, że

* trawi go wewnętrzny ogień. Nowe, 
niekiedy rewolucyjne, idee zmu
szają jego umysł do ustawicznej 
pracy.

Absolwent Wydziału Architektu
ry Politechniki Warszawskiej, uczeń 
Pierre’a Jeannerefa, pod którego 
okiem pogłębiał swą wiedzę przez 
dwa lata w Paryżu, prof. Hansen 
jest dziś wielostronnym specjalis
tą, zarówno architektem, jak i 
rzeźbiarzem. Sam o sobie powiada 
że zajmuje się komponowaniem 
przestrzeni. Interesują go kształ" 
i funkcje budynku. Według niego 
wszystko powinno być zmienne: 
forma budynku i wnętrz nie może 
być sztywna, jednakowa na wieki. 
Wraz ze zmianą trybu i sposobu 
życia muszą się zmieniać kształty 
i rodzaje budynków mieszkalnych. 
Tymczasem budownictwo zakrze
pło jak gdyby w jednych sztam
pach. Tworzy się mieszkania stan
dartowe, nie dostosowane do indy
widualnych potrzeb jednostki, jak 
komórki w ulu.

Pytamy prof. Hansena o wrażenia 
z Kongresu Architektury Współ
czesnej w Otterlo w Holandii, z 
którego niedawno powrócił.

— Strona polska - powiedział 
prof. Hansen - przejawiała na 
Kongresie ożywioną działalność. 
Przedstawiła ona m. i. tezę zgod
nie z którą w architekturze współ
czesnej powinny być uwzględnione 
nowe elementy: większe udogo
dnienia dla człowieka w oparciu o 
jego indywidualne wymogi oraz za
sada zmienności budowli. Ta osta
tnia zasada polega na założeniu 
takiej konstrukcji budynku, aby 
mógł się on dowolnie rozrastać 
lub kurczyć, jakby był z plasteliny. 
Teza ta wzbudziła wielkie zaintere
sowanie wśród uczestników Kon
gresu. Będzie ona opublikowana 
obok innych materiałów z Kon
gresu w specjalnym numerze cza
sopisma holenderskiego “Forum” .

Znaczenie jej, gdy chodzi o no
we kierunki w architekturze, wy
daje się bardzo duże. Można tu mó
wić niejako o podważeniu t. zw.

Przed projektem pomnika ofiar Oświęcimia. Na zdjęciu (od 
lewej): J . Jarnuszkiewicz, J .  Pałka i O. Hansen

karty ateńskiej, na której opierała 
się dotychczas architektura współ
czesna .

— Słyszeliśmy, panie profesorze, 
o sukcesie jaki odniosła pańska 
praca na międzynarodowym kon
kursie na projekt pomnika oświę
cimskiego .

— Chciałbym przede wszystkim 
podkreślić, że praca o której mo
wa, powstała w wyniku zbiorowego 
wysiłku zespołu, w skład którego 
oprócz mnie wchodzili: architekt 
Zofia Hansen (moja żona), Jerzy 
Jarnuszkiewicz, Julian Pałka i Le
chosław Rosiński. Duży wkład 
wniósł również fotograf, Edmund 
Kupiecki.

Jak wiadomo, rozstrzygnięcie 
konkursu na projekt pomnika o- 
święcimskiego nastąpiło w trzech 
kolejnych etapach.

W pierwszym etapie, który miał 
miejsce w Oświęcimiu, jury mię
dzynarodowe wyłoniło spośród 
około 500 prac, nadesłanych dos
łownie z całego świata, siedem 
najbardziej wartościowych Wśród 
tych projektów trzy były polskie, 
co uznać należy za duży sukces 
sztuki polskiej.

Jury zebrało się, następnie, w 
Paryżu, gdzie jednakże nie doszło 
do rozstrzygnięcia. Dopiero na 
spotkaniu w Rzymie zapadła de

cyzja powierzenia opracowania 
ostatecznego projektu trzem zespo
łom: hiszpańskiemu, włoskiemu i
polskiemu, których prace nades
łane na konkurs uznane zostały 
cx aequo za najlepsze, (Lafuente, 
Vitale, H ansen).

— Jakiego zdania jest pan o 
współczesnej architekturze bra
zylijskiej?

— Za mało znam Brazylię, że
bym mógł odpowiedzieć na to pyta
nie. Po raz pierwszy spotkałem 
się z tak wielkim rozmachem archi
tektury w połowie naszego wieku. 
Nie widziałem nigdzie tak dużej 
ilości obiektów architektury współ
czesnej . Poziom jest, oczywiście, 
różny. Zwróciły moją uwagę prace 
Niemeyera i Reidi.

— Jak dawno przebywa pan w 
Brazylii?

— Za dwoma nawrotami chyba 
ze dwa miesiące. Jestem zachwy
cony wspaniałym kraj obrazem 
brazylijskim, jedynym na świecie. 
Zazdroszczę architektom brazylijs
kim ich wielkich możliwości. 
Bardzo mi się podobają ludzie 
Brazylii, a szczególnie ich stosunek 
do życia, które nas otacza.

Wywiad przeprowadził:
Sebastian Arhens

13



, w w w w w w w t w w w w w w w M M w w j

C O  N O W E G O  W  |

li P R Z E M Y Ś L E  K R A J O W Y M  |
7VWWVWV%WVWVWWVVVVVW\ HUUUUUUUUHUUUW;*

Nowości polskiej chemii
Przemysł chemiczny w Polsce 

rozwija się ze wszystkich gałęzi 
przemysłu najlepiej. Odkryte w os
tatnich czasach wielkie złoża gazu 
ziemnego i siarki pozwalają na 
zaopatrzenie tego przemysłu w 
niezbędne surowce bez uciekania 
się do importu.

Do 1965 r. chemia polska ma 
mieć do dyspozycji do przetwór
stwa — 500 min. m sześć, gazu 
ziemnego. Zakłady chemiczne w 
Tarnowie przetworzą go na po
lichlorek winylu, orloh czyli włó
kno sztuczne do złudzenia przypo
minające wełnę i częściowo na 
nawozy sztuczne.

W dalszym ciągu trwa rozbu
dowa kombinatu siarkowego w 
Tarnobrzegu, który w r . 1961 po
winien już dać pierwszą poważną 
produkcję.

Poza powyższymi zakładami po
wstać mają w najbliższych latach: 
fabryki terylenu, nowoczesnego 
tworzywa sztucznego, w Blacho
wni śląskiej i w Toruniu, wyt
wórnia opon samochodowych w 
Słupsku oraz fabryki — elektrod 
węglowych pod Nowym Sączem, la
kierów w Ostródzie i przetwór
stwa t w o r z y w  sztucznych 
w Olsztynie.

Bardzo ciekawie przedstawia się 
sprawa wprowadzenia tworzyw 
sztucznych do budownictwa. W 
osiedlu mieszkaniowym w Psiem 
Polu pod Wrocławiem po raz pier
wszy w Polsce zostanie wpro

wadzone malowanie zewnętrznych 
ścian budynków odpornymi na 
deszcz kolorowymi farbami.

NOWE ZŁOŻA ROPY

Polska importuje duże ilości ropy 
naftowej zza granicy, głównie ze 
Związku Radzieckiego, który ostat
nio planuje nawet przeprowadzenie 
do naszego kraju specjalnego ru 
rociągu naftowego. Uniezależnie
nie się od importu ropy byłoby 
możliwe jedynie w przypadku 
natrafienia na nowe złoża ropy. 
Istnieją pod tym względem uzasad

nione nadzieje.

Nawet w wyeksploatowanym już
mocno zagłębiu podkarpackim 

nastąpił niedawno wybuch ropy z 
nowoodwierconego szybu. Nad szy
bem utworzył się 40-metrowy gejzer. 

Ropa zalała najbliższe otoczenie 
szybu.

Ale, oczywiście, zagłębie podkar
packie nie może dać wielu podob
nych niespodzianek. Znajduje się 
ono na wymarciu.

W wyniku wierceń poszukiwa
wczych natrafiono na znaczne 
pokłady ropy naftowej w pow. mie
leckim. Ropa występuje na głę
bokości kilkuset metrów. Fachowcy 

oceniają bardzo pozytywnie mie
leckie złoża. Spodziewane tu  są 
dalsze odkrycia.

Ostatnio w Głogowie podczas 
zakładania na głębokości kilku 
metrów rur kanalizacyjnych na
trafiono w całym wykopie na 
podsięk ropy naftowej.

ROZWÓJ PRODUKCJI 
TOWARÓW

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Ostatnio zaznacza się w Polsce 
pewien postęp w produkcji towa
rów gospodarstwa domowego.

W roku 1959 wyprodukowano 
około 160 tysięcy maszyn do 

szycia. Jakość ich nie pozostawia 
nic do życzenia.

Gorzej jest z pralkami, których 
wprawdzie fabryki polskie wy
tworzyły w 1959 r. 330 tys. ale co do 
których wciąż jeszcze napływają 
reklamacje ze strony użytkowni
ków.

W r. 1955 uruchomiono w Polsce 
po raz pierwszy produkcję lodówek. 
W 1959 r. wyprodukowało się ich 

35 tys. sztuk, a w r. 1960 ma się 
ich wytworzyć niemal dwa razy 
tyle. Produkuje się lodówki 40 i 60 
litrowe absorbcyjne. Udoskonalenia 
idą w kierunku przekształcenia 
systemu zamrażającego na wygo
dniejszy i oszczędniejszy kompre
sorowy .

W r. 1959 wyprodukowano 70 tys. 
odkurzaczy. Za rok będzie się ich 
wytwarzać 100 tys.

W 1959 roku uruchomiono 
produkcję szybkowarów, naczyń 
aluminiowych, gotujących p o d  
ciśnieniem, dzięki czemu czas go
towania i zużycie gazu wybitnie 
się zmniejsza. Wypuszczono także 
pierwszą partię odciągaczy do soku
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znakomite wody kolońskie 44, Lawenda i Potrójna, 
periumy na olejkach francuskich, 
doskonałe mydła toaletowe, 
aromatyczne sole do kąpieli,
szampony do włosów i środek przeciw łupieżowi 
oraz inne wyroby perfumeryjno-kosmetyczne.
Wodę kolońską i sole do kąpieli sprzedaje się także na wagę.!; 
Na żądanie wysyła się bezpłatne próby. Przyjmuje się również 
zamówienia telefoniczne.
Polacy, popierajcie jedyną polską firmę kosmetyczno-perfume- 
ryjną w Brazylii! Przy każdym zakupie otrzymacie 30% rabatu.;!

Sao-Paulo, rua Victorino Carmillo, 330, tel. 52-4095
<>
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ELEKTRYFIKACJA LINII 
KOLEJOWYCH

W r. 1959 zelektryfikowana zasta
ła linia kolejowa Warszawa-Socha- 

czew. Zamiast 11 par pociągów 
elektrycznych kursuje obecnie na 
tej linii 15 par pociągów elektry
cznych. Podróżni zyskują na 

tej innowacji, dojeżdżając do pracy 
lub szkoły w Warszawie, codziennie 
ponad godzinę.

Przed końcem tego roku 
zelektryfikowana zostanie całko
wicie linia Sochaczew - Łowicz - 
Kutno. W tym samym mniej wię
cej czasie pociągi elektryczne mają 
wyjechać na trasę Warszawa-Pia- 
seczno-Czachówek. W następnej 
kolejności, w r. 1962, zelektryfiko

wane zostaną linie Warszawa 
Gdańska - Legionowo - Nasielsk 
oraz Mińsk Mazowiecki - Siedlce.

STOCZNIE POLSKIE 
PRACUJĄ NA EKSPORT

Stocznie polskie zdobywają sobie 
coraz nowsze rynki zbytu. Nie 
każdy wie, że Polska jest najwięk
szym dostawcą statków dla Indo
nezji. Państwo to zakupiło w Polsce 
54 statki o łącznym tonażu 64,5 
tys. DWT, w Japonii 10 statków, 
w ŃRF dwa statki, we Włoszech 4 
małe jednostki itd.

LEKKI PUCH —
CIĘŻKIE PIENIĄDZE

Przedsiębiorstwo przetwórstwa 
pierzarskiego w małym miasteczku

poznańskim Swarzędzu przerabia 
rocznie około 750 ton pierza.

Laikowi trudno sobie wyobrazić, 
że każde pióro jest sortowane. 
Oczywiście robi to maszyna. W 
czasie 8 godzin sortuje ona 1200 
kg pierza! Brud z pierza usuwają 
dwie maszyny: pralka i suszarka.

Polskie pierze kupuje chętnie 
cały świat. Wielkim powodzenien 
cieszą się również pióra ozdobne, 
służące jako ozdoba przy kapelu
szach pań i perukach, tak bardzo 
ostatnio modnych we Francji. Te 
pióra są również sortowane ale 
ręcznie. Jest to zajęcie niezwykle 
pracochłonne.

.VW\*V»WWWWVWV%WWVWWVWWWVWVWWVWVW\W
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Zwiedzając wystawę polskiego 
przemysłu w parku Ibirapuera 
uświadomiłem sobie podczas de
monstracji traktora “Mazur”, gdv 
zazgrzytały tryby skrzynki biegów 
włączane na zbyt szybkich obro
tach motoru, że to nie jest tylko 
“ich” krajowa wystawa, ale zara
zem “moja” i “nasza” że jest to 
pokaz i dowód dorobku naszego 
Narodu. Poczułem nagle, choć 

od lat prawie dwudziestu mieszkam 
pod zwrotnikami na tle brazylij
skiego nieba, że sprawy starego 
kraju są dla mnie ciągle aktualne 
i bliskie. Zrozumiałem to, gdy serce 
zabiło mi w obawie, że może tryb 
się złamać, a traktor, nie okaże się 
dość sprawny, że mogę poczuć się 
upokorzony i dotknięty niepowo
dzeniem wystawy, aczkolwiek pra
ktycznie nie mam nic do czynienia 
z jej organizacją.

Dziwny jest ten związek i zale
żność jednostki od środowiska i 
kultury, z której się wywodzi To 
ona narzuca konieczność stałego 
rozważania wzajemnego stosunku 
do kraju nas emigrantów, którzy 
w różnych epokach wy wędro
wali z niego lub których wojna 
rozproszyła po różnych zakątkach 
świata. To jest nasz problem ... 
ciągle aktualny.

Czas najwyższy sporzeć spokoj
nie i obiektywnie na te sprawy, 
aby stwierdzić, że przestajemy być 
emigracją polityczną i choć mie
szkamy stale za granicą, gdyż tak

zdecydowaliśmy dobrowolnie, uwa
żamy się za cząstkę wspólnoty 
kulturalnej polskiej. Wartości te 

wnosimy jako wkład do kultury i 
cywilizacji naszego kraju zamie
szkania, którego jesteśmy obywa
telami.

Nie ubierajmy się więc w piórka 
“politycznie prześladowanych”, bo 
to pie odpowiada rzeczywistości, 
unikajmy taniego i nieszczerego 
sentymentalizmu i rzekomej tęsk
noty do warunków bytowania, od 
których odwykliśmy, ale spójrzmy 
po męsku prawdzie w oczy i posta
rajmy się praktycznie demonstro
wać naszą przynależność do kul
tury polskiej.

Oto kilka przykładów:
architekt polski, który buduje 

wspaniałe domy, fabryki, kościoły, 
przemysłowiec i kupiec, który 

stwarza dla Brazylii nowe wielkie

i małe przemysły, powiększa jej 
bogactwo,

lekarz, artysta, naukowiec, dzia
łacz społeczny, polityk, który wy
konuje swą działalność najczęściej 
już jako naturalizowany obywatel 
tego kraju,

każdy z nich podnosi wartość i 
sławę polskiego pochodzenia, speł
nia swój obowiązek jako jednostka 

i przedstawiciel kultury polskiej za 
granicą. Pracuje on, choć pośrednio, 
na  rzecz kraju swojego pochodzenia, 

być może lepiej i użyteczniej, niżby 
to robił wracając nad Wisłę. Ku
piec zaś, który toruje drogę dla 
polskiego towaru, oddając do wy

korzystania swoje możliwości fi
nansowe, znajomość kraju i inte
resu, wykonywa cenną pracę pio
niera polskiego przemysłu i handlu.

Na tym odcinku może być poży
teczny, zachowując swoje poglądy 
i swoje credo osobiste.

Quem ainda não leu

OS DEUSES V E N C I D O S

não leu um grande romance
de IRWIN SHAW

Â VENDA NAS  LIVRARIAS

OU PELO REEMBOLSO POSTAL —  PREÇO CR$ 240,00 — 640 PÁGINAS 
CAIXA PO STA L: 4760 — SAO PAULO



Warszawa w Oczach Brazylijki
Pociąg jedzie wolniej. Mijamy 

wioski o coraz bardziej miejskim 
charakterze. Za pół godziny War
szawa. Trzeba wstawać co wcale 
nie jest takie łatwe w przedziale 
sypialnym trzeciej klasy. Przedział 
malutką trzy łóżka jedno nad 
drugim, umywalka tylko, żeby 
umyć ręce — wody nie ma. Okno 
straszliwie zakurzone, ledwo co 
widać.

Nie mogę sobie wyobrazić, że po 
osiemnastu latach zobaczę znowu 
Warszawę. Przypominam sobie, że 
jako dziecko poznawałam Warsza
wę po zapachu dymu i ciekawa jes
tem, czy i teraz tak  będzie.

Wjeżdżamy na dworzec Wscho
dni. Pytam, czy to już, bo to mała 
stacyjka niczym nie przypomina
jąca dworca stolicy. Wysiadamy. 

Tragarzy nie ma. Sama z rodzica
mi taszczę walizki. Boże, poco za
bierałam tyle rzeczy! Taksówek 
brak. Z nami tym samym pociągiem 
przyjechała wycieczka Orbisu z 
Kanady. Wszyscy tragarze, wszy
stkie taksówki są dla nich. Stara
my się o dorożkę, żadna nie chce 
jechać na Mokotów. Wreszcie łapie, 
my tramwaj. Tramwaj taki sam jak 

dawniej. Tłok straszny. Jest szós
ta rano, ludzie jadą do pracy.

Przejeżdżamy przez Pragę Mama 
co chwila objaśnia: to to, to owo. 
Nic nie poznaję — obce ulice. Jest 
mi smutno.

Most. Teraz od czasu do czasu 
poznaję jakiś dom, skwer, ulicę. 
Dużo śladów wojny. Nie widać 
ruin ale mnóstwo pustych placów.

Jedziemy teraz Marszałkowską. 
Nie ma dworca — na jego miejscu 
Pałac Kultury. Mama mówi: 
“Patrz. jakie to ohydne!” - a mnie 

się zdaje, że znam tę budowlę, 
mniej bogatą ale prawie taką samą. 

No. oczywiście, to dworzec kole
jowy w Rio, tylko ozdobiony przez 

cukiernika.

Mijamy MDM. Ulica dwa razy 
szersza, niż przed wojną. Za Pięk
ną wielki plac Konstytucji. Ciężkie 

budynki, niewysokie, do pięciu 
pięter. Mieszczą się tu  prawie 
wszystkie agencje podróży. Pośro
dku placu mnóstwo gołębi.

KOŚCIÓŁ ŚW. 
KRZYŻA

POMNIK KS. 
PONIATOWSKIEGO 
(Obecnie w 
Łazienkach)
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O, plac Zbawiciela! Kościoł jesz
cze odnawiają, ma tylko jedną 
wieżę. Sporo budek telefonicznych, 
dawniej tego nie było.

Od Zbawiciela do placu Unii 
wszystko nowe, nieznane miasto.

D laczego J eszc ze

Jedn o  P ism o
Śmieszne! Dziwi mnie, że wkoło 

wszyscy mówią po polsku, a ja ni
kogo nie znam nawet z widzenia.

Ruch na jezdni minimalny, zato 
pieszych sporo.

Po południu wyszłam na spacer 
— w Aleje Ujazdowskie, na Nowy 
świat, Krakowskie Przedmieście. 
Turystyka w przeszłość.

Park Ujazdowski taki maleńki, 
“górki” niziutkie, a zachowałam 
w pamięci jako coś wielkiego. 
Klomby takie same, wypielęgno
wane, barwne. Dom na rogu Ma
tejki — chodziłam tam do kraw
cowej — nie ma tego domu, ani 
rogu — jest wielki plac aż do 
Wiejskiej — widzę Sejm. Myślę, 
że to coś nie tak, musiałam zabłą
dzić. Ale mam kościół świętego 

Aleksandra przed sobą. Kościół 
jakoś zmalał. Została z niego tyl
ko główna nawa.

Ruch samochodowy niewielki ale 
boję się przejść przez jezdnię, szo
ferzy jeżdżą jakoś całym gazem. 
Fura z końmi przeraża.

Aleje Jerozolimskie — Most Po
niatowskiego, dawne BGK, ruch, 
ścisk, stragan ze śliwkami. “Pa
niusiu, słodziutkie jak miód, za 
jedne pięć złotych!” Czuję, że na
reszcie jestem w Warszawie. Ła

piemy taksówkę bo na nierównych 
brukach moje cienkie obcasy już się 
kończą. Ale za to zwracają pow
szechną uwagę. “Patrz, jakie 
szpilki!”

Taksówka, mały Citroen. Szofer 
równy chłopak, wyczuwa w nas cu
dzoziemki. Powiada, że obowiązuje 
inna taryfa.

Jedziemy na plac Zamkowy. 
Nowy świat taki samiutki. śliczne, 
odbudowane z pietyzmem osiem
nastowieczne domki. Ruch duży, 
ludzie wychodzą z biur. Rażą mnie 
ciężkie niezgrabne buty, skromne 
sukienki. Młode dziewczęta rozczo
chrane a la Bardotka. chłopcy w 
dżinsach z dziwnie ostrzyżonymi 
głowami — trąci juventude trans
viada, Elwin Presley.

Uniwersytet, Kościół Świętego

P olsk ie  w  B ra zy lii

Kiedy rok temu szczupłe grono 
zapaleńców postanowiło wyda 
wać nowe pismo polskie w Brazylii 
w środowisku emigracyjnym zaw
rzało. Jedni wystąpili z tezą że pis
mo to znajdzie się na żołdzie so
wieckim, inni, nie mniej dobrze 
poinformowani. że — będzie sub
wencjonowane przez Londyn. Ci 
ostatni nie umieli się tylko zgodzić 
co do tego. czy chodzi tu o Zamek, 
czy o Radę Trzech.

Pragniemy więc wyjaśnić, aby 
uniknąć nieporozumień, że znikąd 
nie otrzymujemy subwencji i opie
ramy naszą działalność na włas
nych, i co tu ukrywać szczupłych 
środkach finansowych, tym szczu
plejszych, że w pierwszym okresie 
nie należy się liczyć z dochodo
wością wydawnictwa.

Wydajemy zaś nasze pismo dla
tego, że kolonia polska w Brazylii, 
tak zasłużona dla tego kraju, co-

Drodzy Czytelnicy,

nie będziemy ukrywać przed Wami 
tej prawdy (o czym już piszemy na 
innym miejscu), że nasze fundusze 
wydawnicze są bardzo skromne. 
Jeżeli Wam to pismo odpowiada, 
jeżeli chcecie, aby się ono rozwijało 
i dawało Wam coraz ciekawszy i 
obfitszy materiał poprzyjcie nas 
przez nadsyłanie ogłoszeń, prenu
meraty i ofiar na Fundusz Prasowy.

Łamy nasze otwieramy dla wszyst
kich Czytelników. Piszcie do nas, 
podając ciekawe wiadomości z życia 
Polonii brazylijskiej i interesujące 
informacje, dotyczące obyczajów 
ludności brazylijskiej i przyrody. 
Bardzo chętnie służymy naszą radą 
w sprawach prawnych, życiowych 
i lekarskich.

Piszcie też jeżeli się Wam coś nie 
spodoba w naszym piśmie. Posta
ramy się w miarę możności 
uwzględnić Wasze życzenia.

raz bardziej i w coraz szybszym 
tempie się wynaradawia, z tej prze
de wszystkim przyczyny, że wyrze
ka się języka ojczystego. Niemcy 
Francuzi, Włosi. Japończycy, ba, 
nawet Litwini, mogą być dobrymi 
Brazylijczykami, ni: przestając się 
uważać za ludzi zw ązanych z kul
tu rą  kraju, z którego wyszli. Tyl
ko Polacy łatwo, jak się okazuje, 
wyzbywają się swej skóry, jakby 
się wstydzili przynależności do Na
rodu, który wydał Kopernika, 
Mickiewicza, Chopina, Paderew
skiego, Skłodowską-Curie. Tej smut
nej prawdy nie da się ukryć i 
poddajemy ją pod rozwagę naszych 
ziomków, którzy mają się za do
brych Polaków, a jednocześnie 
p o z w a l a j ą  się wynaradawiać 
własnym dzieciom.

Nasze pismo jest apolityczne. 
Wszelkie próby z czyjejkolwiek 
strony przefarbowania go na czer
wono lub żółto są z góry skazane 
na niepowodzenie. Chcemy uczci
wie informować o tym co się dzieje 
w kraju i na emigracji, chwaląc co 
dobre i ganiąc co złe. W tym wy
siłku liczymy na pomoc ze strony 
Czytelników, na ich w pierwszym 
rzędzie poparcie moralne.

Następny numer PRZEGLĄDU 

POLSKIEGO ukaże się w marcu 

1960 r. i zawierać będzie ciekawe 

reportaże, opowiadania oraz wia

domości z kraju.
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Popierajcie nasze pismo! Nakłaniaj

cie znajomych do prenumerowa

nia PRZEGLĄDU POLSKIEGO. 

Każdy Czytelnik, który zbierze 5 

prenum erat otrzyma premię w pos-

(dalszy ciąg na stronie 18 ej) REDAKCJA taci pięknej książki polskiej.
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Uniwersytet, Kościoł Świętego 
Krzyża, Kopernik, nie ma domu 
pod Mesalką. Brystol stoi jak 
dawniej i ma na parterze piękną 
kawiarenkę. Na skwerze moc 
kwiatów, pali się lampka przed ta 
blica na cześć rozstrzelanych 
obrońców Warszawy. Takich ołta
rzyków jest pełno, prawie na każdej 
ulicy. Ludzie przechodzą, żegnają 
się.

Plac Zamkowy. Kolumna Zyg
m unta . W pięknej perspektywie 
linii WZ widzę spalony mur — to 
ruina Zamku. Zza kolumny czer
wieni się nowa cegła odbudowanej 
katedry. Skręcam w Miodową. 
Jakie śliczne pałace oplecione 
młodym winem. Jak to pięknie 
odbudowano! Cieszę się, że wło
żono w tę pracę tyle serca, i senty
mentu .

Idę dalej. Za wielkim pustym 
placem zarosłym chwastami spo
strzegam wielki dom o greckim 
portyku, nawpół zakryty oszalo
waniem z desek. Gdzie ja jestem? 
Nie znam tego miejsca, nie chcę 
poznać. To przecież plac Teatral
ny, to Teatr Wielki w odbudowie, a 
te gruzy, tych parę cegieł i kamie
ni — to wszystko co zostało z 
dawnego ratusza.

Stoję i nie czuję jak łzy lecą mi 
po twarzy.

Po paru dniach spędzonych na 
łonie rodziny i opowiedzeniu sobie 
nawzajem wszystkich przejść z 
ubiegłych osiemnastu lat życia 
zaczynam intensywniej zwiedzać 
m iasto.

Teatry, kina, kawiarnie i res
tauracje. ..

Rozkoszne warszawskie kawiar
nie! . . .  Tam chodzi się pisać listy, 
czytać książki, odrobić lekcje z 
kolegą, no i, oczywiście, spotkać 

się z ukochaną kobietą. Ukochana 
kobieta wpada tu na plotki z przy
jaciółkami, a mąż ukochanej ko
biety na omówienie nadzwyczajne
go interesu, do którego potrzebny 
jest współudział szeregu pośredni
ków. Przy szklance lury, która 
nazywają kawą, i boskim ciastku 
godziny mijają jak chwile. Kawiar
ni jest mnóstwo i wszystkie 
państwowe. Jedynie budki z loda
mi albo z parówkami należą do 
inicjatywy prywatnej.

Z kawiarni wyrusza się często do 
teatru . Teatry są cudowne, akto
rzy grają jak nigdy, sale zapełnione 
do ostatniego miejsca. Publicz
ność każdą sztukę analizuje, dys
kutuje. Pełno młodzieży. Do tea
tru  nikt się nie ubiera. Widać na
wet młodych chłopców w sporto
wych koszulach. Kobiety, jak to 
baby, starają się lepiej wyglądać.

W teatrzykach skeczowych nie 
odczuwa się wcale cenzury politycz
nej . Teksty bardzo odważne. Sale 
teatralne piękne, każda sztuka, a 
widziałam osiem, dociągnięta pod 
każdym względem. Dekoracje dos
konałe, bardzo współczesne.

Widziałam balet “Śląsk,” piękne 
przedstawienie, choreograficznie bez 
zarzutu, oddające w pełni polski 
folklor. Istnieje jeszcze lepszy 
zespół: “Mazowsze” ale ten rzadko 
występuje w Polsce. Krąży nawet 
anegdotka, że żeby zobaczyć Ma
zowsze trzeba się wystarać o pasz
port zagraniczny i wizę do Lon
dynu.

Po teatrze, jeżeli są wielkie szały 
to “Krokodyl”, Bristol albo “Grand 
Hotel” .

Krokodyl to bardzo ładny lokal 
na Rynku Starego Miasta. Meble 
stylowe, wnętrze przypomina Fu- 
kiera. Fukier jest też, zaraz obok. 
Nie tak dawno umarł ostatni z tego 
winiarskiego rodu i lokal należy 
obecnie do jakiegoś zjednoczenia 
wytwórców win. Ale stara nazwa 
pozostała i wybrać też można co 
się chce bo win nie brak. Są buł
garskie, rosyjskie, jugosłowiańskie, 
jak również francuskie i włoskie.

W Bristolu funkcjonuje ogródek, 
w Sali Malinowej jest restauracja, 
a od Karowej wchodzi się na dan
cing i do b a ru . Bar oblężony. . .  
Woda odchodzi na całego. Nasze 
brazylijskie popijanie to w porów
naniu dziecinna zabawa. To też 
zawianych obywateli spotyka się 
sporo, szczególniej w soboty, cho
ciaż właśnie w soboty nie wolno 
sprzedawać alkoholu w sklepach. 
Na ogół wszystkie lokale są pełne 
przez cały tydzień. Ludzie chętnie 
zalewają robaka i lubią dobrze 
zjeść, ba nawet bardzo dobrze. Ta
niej to kosztuje, niż kupienie pary 
butów.

Może smakoszów zainteresują 
ceny. Oto parę pozycji z jadłospisu 
Bristolu: kawior czerwony — 29.90 
zł, łosoś wędzony — 30.35 zł, sar
dynki — 32.40 zł, kaczka albo 
kuropatwa — 30 zł, butelka wódki 
eksportowej — 114.70 zł, Armagnac 
francuski — 669.40 zł.

Do każdego rachunku dolicza się 
15% za działalność rozrywkową tj 
muzykę i procent dla kelnera. Zaz
naczam, że porcje są ogromne. 
Obsługa niedbała z klasycznym już- 
“Kolega poda” .
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METAL DURO

Rua Florêncio de Abreu, 78 — Fones: 
SÃO - PAULO

35-5843 e 35-2343
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Restauracje tańsze i t .  zw. gar
mażernie (nowe słowo) też są pełne. 
Jedzenie tam smaczne ale lokale 
czystością nie grzeszą. Spotyka się 
nieraz obrusy porwane i sztućce 
aluminiowe. Serwetek w ogóle nie 
ma, nawet papierowych.

W restauracjach i kawiarniach 
uderza dziwny język: ludzie mó
wią gwarą. Pełno nowych wyra
zów zyskało już prawo obywatel
stwa, jak: “drętwa mowa”, “seple
nić” (mówić)) “kociak”, “ciuchy’ 
itp. Te śmieszne słówka używane 
są nie tylko przez młodych ale na
wet przez ludzi starej daty. Proszę 
jednak nie myśleć, że wskazuje to 
na brak kultury. Nic podobnego 
Myślę, że nigdy nie było w Polsce 
tylu ludzi o ogromnej skali zainte
resowań co teraz.

Każdy odczyt, czy to o plemio
nach murzyńskich, czy o zwalcza
niu stonki cieszy się olbrzymim po
wodzeniem. Każda wystawa obra
zów jest pełna zwiedzających (nie 
wycieczek) i wszyscy dyskutują 
z ożywieniem i z dużą znajomością 
rzeczy. Każdy koncert ma pełny 
komplet. Księgarnie nie mogą nas- 
tarczyć książek. Nowości są naty 
chmiast rozchwytywane i to nie 
tylko sensacje w rodzaju Saganki 
ale i rzeczy poważne.

Nie wspomniałam jeszcze o od
budowie Starego Miasta, którego 
Rynek jest teraz bodaj piękniejszy, 
niż przed zburzeniem dzięki udanej 
polichromii. Istnieje cała dzielnica

zwana Nowym Miastem, której 
domy mieszkalne dostosowane są do 
osiemnastowiecznej architektury 
Nowego światu i polskiego baroku.

Na miejscu dawnej żydowskiej 
dzielnicy, z której nie pozostał ka
mień na kamieniu, buduje się 
osiedle mieszkaniowe. Domy te nie 
są ładne, jeszcze w czerwonej cegle 
bez tynków, ale już spełniają swe 
zadanie rozlokowania ścieśnionych 
na paru metrach kwadratowych 
Warszawiaków.

Bo też mieszkanie to największa 
bolączka Warszawy. Jeżeli komuś 
uda się zdobyć to co my nazywany 
sala e quarto to uchodzi za wielkie
go szczęściarza. W większych mie
szkaniach mieszka nieraz wiele 
rodzin. Kuchnia i łazienka są w 
tym wypadku wspólne.

O t .  zw. pomoc domową trudno. 
Już nie ma tych Maryś, które czę
sto harowały od rana do nocy. 
Dziś są tylko “gosposie”, które 
pracują stricte osiem godzin dzien
nie . Przeważnie też to starsze osoby, 
gdyż dla młodych dziewcząt, przy
bywających ze wsi, pełno tu kur
sów dokształcających i rzadko która 
chce być służącą.

x—x

— Muszę kupić guziki do pła
szcza zimowego — mówi Irka. — 
Jedź ze mną na ciuchy.

Jedziemy na plac Szembeka na 
Pragę. W pobliżu placu Irena spo

tyka wielu znajomych, zwracają
cych uwagę swym wytwornym 

ubiorem. Okazuje się, że te panie i 
panowie to stali bywalcy ciuchów.

Wchodzimy przez bramę strze
żoną przez policję na duży plac 
pełen budek i straganów. Czego tu 
nie ma! Pantofle z Fifth Avenue 
(noszone), francuskie staniki, gor-
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TYLKO

S IE N K IE W IC Z ...
Wpadło mi do ręki ósme wydanie 

książki José Marques da Cruz ‘His
tória da literatura” (wyd. Melho
ramentos) . Jest to podręcznik li
teratury  powszechnej, przezna
czony głównie dla słuchaczy wyż
szych uczelni> napisany z dużą 
erudycją i kulturą przez człowie
ka pełniącego w ciągu wielu lat 
obowiązki profesora Uniwersytetu 

w São-Paulo.
Przerzucając książkę usiłowałem 

odnaleźć wzmiankę o literaturze 
polskiej. Po dłuższym szukaniu 
natknąłem  się wreszcie na naz
wisko Sienkiewicza, c o  p r a w d a  
w u s t ę p i e  p o ś w i ę c o 
n y m  R o s j i .

Były to dosłownie dwa wiersze 
które przytaczam w przekładzie:

“Sienkiewicz, Polak patriota, au
tor wielu powieści, wśród których 
wyróżnia się znakomite “Quo vadis”

Nie, nic więcej nie znalazłem. 
Bardzo cenię Sienkiewicza, sta
wiam go na czele polskiej literatu
ry klasycznej, ale mimo wszystko 
po przekartkowaniu dzieła poczu
łem lekki niedosyt. Zwłaszcza, iż na 
przestrzeni wieluset stron figu
ru ją pisarze różnych narodów, nie 
zawsze nawet pierwszorzędni, tacy 
np. jak żukowski lub Pogodin. No
ta  bene, literatura rosyjska potra
ktowana została w książce obszer
nie i z dużym znawstwem prze
dmiotu.

Nie mam pretensji do szacowne
go markiza da Cruz o nieznajomość 
literatury polskiej. Mam nato
miast dużą urazę do przedsta
wicieli naszej emigracji za jej 
znieczulicę i brak zainteresowania 
do spraw propagandy kultury 
ojczystej. Umieli trafić do wy
dawnictwa: “Historia Literatury” 
Węgrzy, Czesi, Finowie, tylko my, 
Polacy, wykazaliśmy, jak zawsze, 
absolutną indolencję.

A r  a m i s
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Aparaty fotograficzne Rolleiflex, Leica, Contax i inne. 

Z a m i a n a ,  k u p n o  i s p r z e d a ż  

Najkórzystniejsze ceny!

Conselheiro Crispiniano, 40 — Telefone: 36-0670 — SÃO PAULO
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Tudo sobre os cães

MEU CÃO E EU
Um pouco sobre donos

À V E N D A  N A S  L I V R A R I A S

OU PELO REEM I30LS0 POSTAL —  CAIXA POSTAL 4760 —  SÃO PAULO 
PREÇO: Cr$ 160.00

sety, chyba jeszcze pamiętające 
czasy Mesalki, spódnice pefkalowe, 
stosy nylonów nowych i używa
nych, płaszcze z plastyku, mundury 
wojskowe.

Na niskich stołach leżą te cuda 
i przekupka przystrojona w kape
lusz z gazety odnawia od czasu do 
czasu “witrynę”, wyciągając z 
kupy szmat jakieś nowe zagrani
czne wdzianko, dobrze zmięte i 
pomiętoszone.

Biada, kto się zatrzyma, obejrzy, 
pomaca lub przymierzy i nie kupi. 
Zostanie obrzucony stekiem soczy
stych wyzwisk.

Baby trzymają sztamę i cena 
deszczówki, którą pożądasz, staje 
się nagle identyczna i co dziwniej
sze tę samą deszczówkę co chwila 
spotykasz na drodze swego życia.

Stragan z guzikami. Zaczynam 
żałować, że zbieranie guzików nie 
jest moim hobby. Są tu guziki z 
CK Armii z wizerunkiem Franci
szka Józefa, guziki z r. 1900 z dzie
wicą o długich splotach, guziki 
niciane (zapomniałam, kiedy się je 
używało) i o dziwo! guziki galali- 
towe, identyczne jak te, które no
szę przy moim kostiumie madę de 
Rio de Janeiro.

Obok w sąsiednim straganie, roz
wieszone na sznurku jak po pra
niu, wiszą sukienki. Jedna niebie
ska, czysty jedwab, ma etykietę

Galerie Lafayette w Paryżu. Już 
noszona ale nie odstrasza to młodej 
kobiety, bardzo eleganckiej, która 
zabiera się do skomplikowanego 
zabiegu przymierzania na placu 
pełnym ludzi.

Dowiaduję się z rozmowy z han 
dlarką, że ta klijentka piękną 
włoską spódnicę, którą ma na sobie 
i którą podziwiam, też ma stąd.

rc-tchodzi jakiś pan. Pyta, czy 
nie widziałyśmy amerykańskich 
nylonowych ubrań. Szuka od tygod
nia i nie może znaleźć. Wyjeżdża 
na wczasy. Nasza handlarka infor
muje, że nylonowe ubrania będą 
dopiero za kilka dni. kiedy wrócą 
handlarze skupujący towary z pa
czek amerykańskich na bazarze w 
Ncwym Targu.

Irka kupuje cztery głębokie ta 
lerze i zachęca mnie, żebym zrobiła

to samo bo w handlu nie ma od 
roku i w domu napewno się przy
dadzą. Rzeczywiście, zostaję owa
cyjnie powitana przez mamę i gos
posię, gdyż w domu są ostatnie dwa 
i zupę podaje się elegancko w fili
żankach .

Przedmioty codziennego użytku 
to największe strapienie gospodyń. 
Ciągle czegoś brak albo naraz coś 
zalewa zupełnie rynek. Widziałam 
kclejki po zakup kubków do kawy 
Szklanek już dawno nie było w 
sklepach. Ale sitka można kupić 
nawet w magazynie papierniczym.

Obsługa w sklepach przeważnie 
ckropna. Weszłam kiedyś do sklepu 
spożywczego po bryndzę (jestem 
łakom a).

Pomiędzy mną, a sprzedawczynią 
wywiązał się następujący dialog 
po dłuższej zresztą chwili czekania 
aż ekspedientka przestanie czytać 
książkę:

— Czy jest bryndza?

—Oczu pani nie ma? Nie widzi 
pani, że nie ma?

— A kiedy będzie?

— Czy ja jestem Duchem Świę
tym, żeby wiedzieć?

Zabrała się z powrotem do czy
tania .

Obok w dziale konserw zauważy
łam kobiałkę pełną sera.

— A to, czy nie bryndza?

— Bryndza ale sprzedać nie mo
gę, bo to z wystawy. Z wystawy nie 
sprzedajemy.

Wystawy w sklepach brzydkie, 
bez gustu, zmieniane rzadko co 
dwa, trzy tygodnie. Nic w tym 
dziwnego: dekoruje je personel
sklepu albo urzędnik centrali han
dlowej, przeważnie bez potrzebnych
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Fabryki:

rua Serra de Japl, 31 — Tel. 
Via Monteiro Lobato

9-C262 — SÃO-PAULO 
-  GUARULHOS

Adres telegraficzny: ROSECK, São Paulo 
Skrzynka pocztowa: 6623.

R U R Y  K A N A L I Z A C Y J N E  
I P R Z E M Y S Ł O W E
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KUBKI PAPIEROWE
Do 1 Itr pojemności

BUTELKI FAPIEROWE 
(Container’s)

Talerzyki i kubki papierowe

Na uroczystości, pikniki, etc. (Fantasia)

Opakowania specjalne dD super-mercadcs, fabryk konserw, etc.

INDÚSTRIA INAJÃ

Artefatos, Copos, Embalagens de Papel S.A.

w m w t t

:Escr.: R. 7 de Abril, 296 — 10.u andar — Fone: 34-0865 — SÃO PAULO-;

End. Telegr : “COPINDUS”
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kwalifikacji. Jest parę sklepów 
eleganckich jak: ‘Młoda Żona”,
“Ewa”, “CPL i A”, które są raczej 
dla turystów i sfer dyplomatycznych 
i te są na poziomie europejskim.

x—x

Dziś wieczór mam “wyjście” . 
Idziemy na sztukę “Jajko’ Marceau 
w teatrze na Żoliborzu. Przedsta
wienie świetne, same młode siły 
ale jak g ra ją !. . .  Teatr nabity, 
bilety trzeba kupować na kilka dni 
na przód.

Po teatrze wybieramy się do 
K r o k o d y l a .  Pisałam już o tym 
lokalu, że przyjemny. Ładna res
tauracja z dancingiem, w piwnicy, 
siedzi się na ławach, strop z ber- 

wion, bardzo nastrojowo. Jedzenie 
nadzwyczajne: grzybki, kuropatwa 
w śmietanie, świetne wino. Kelnerzy 
obsługują owszem, owszem ... Mo
że dlatego, że uważają mnie za 
cudzoziemkę i sądzą, że warto. 
Dziwi mnie natomiast ich stró j. 
Są bez marynarek, białe koszule z

Uh
rękawami zawiniętymi po łokcie, 
ale muszka jest. Tłumaczą mi, że 
to z powodu gorąca.

Orkiestra słabo rzępoli i raczej 
przygrywa Czechom, których wy
cieczka zajęła pół sali.

Jedziemy do Bristolu. O tej porze 
— pierwsza w nocy — ogródek już 
nieczynny. Zato bar z wejściem od 
Karowej i dancing przepełnione.
Na sali panuje ogólne “kochajmy 
się!” i “noi to lu jednego!” Tych 
“jednych” musiało już być bardzo 
dużo sądząc po rozpromienionych 
obliczach i lekko zataczających się 
postaciach.

Znajomi poprosili orkiestrę o 
sambę. Grają to “tico tico na fubą” 
ale ja coś ani rusz taktu złapać nje 
mogę. W dodatku mojemu tancè- 
rzowi, doskonałemu w “rock and 
rollu” pas samby jakoś nie wycho
dzi. Nić dziwnego bo ta samba 
trąci walczykiem. Zabieram or+ 
kiestrze chocalho (mają ale nie 
bardzo wiedzą co z tym zrobić) i 
zaczynam wybijać tak t. Teraz za
bawa rusza na całego. Cała sala 
śpiewa, cała sala tańczy.

Tańczę i ja . W głowie mi się 
kręci po paru “kawalerskich” i za
pominam, że to już tyle lat minęło 
od czasu gdy byłam w tym samym 
Bristolu. Zdaje mi się, że nic się 
nie zmieniło, że nie ma dokoła 
nieznajomych ludzi, tylko jest ta 
sama Warszawa, te same mury i 
tych osiemnaście lat mniej

I jestem szczęśliwa.
B A B Y

*VVV*\V»VV*V»\V»-»W»WVWWVV»WWWWW\VV A\\ WV, WWWWWW V*,*

PLÁSTICOS DO BRASIL S. A.
Rua Cons. Crispiniano, 58 — Tel.: 34-7127 

SAO PAULO — BRASIL

P R O D U K C J A :

Okładziny hamulcowe marki “THERMOID” 

Szapy dekoracyjne plastyczne marki “FORMICA” 

Rezyny syntetyczne marki “PLASTIKOL”
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Z A M I E S Z C Z O N E  W  

“ P R Z E G L Ą D Z I E  

P O L S K I M ”
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W przeddzień Nowego Roku roz
poczęły się pierwsze wydarzenia z 
cyklu, który się do dziś nie zakoń
czył. Na synagogach i szkołach 
żydowskich w Niemczech i w bardzo 
wielu innych krajach Zachodu jak 
za dotknięciem różdżki czarodziej
skiej pojawiły się znaki swastyki i 
napisy antysemickie. Nie brakło 
też hasła: “Heil Hitler!” Nasilenie 

tej akcji, jej złowrogi charakter, 
przypomniały ludziom, którzy to 
pamiętają, lata 1933-1934, kiedy 
Hiler dochodził do władzy.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, 
że inicjatorom hecy antysemickiej 
nie tylko chodziło o wystąpienie 
przeciwko Żydom. Była to karta 
wizytowa odradzającego się faszy
zmu.

Już po klęsce r. 1945 mówiło się 
o testamencie Adolfa Hitlera, o 
Marcinie Bormannie, który miał 
być tego testam entu wykonawcą. 
Idea faszystowska nie mogła upaść 
wraz z niepowodzeniem wojennym. 
Politycy hitlerowscy weszli w 
podziemie, zajęli się żmudną pra
cą skupiania rozbitków, przekazy
wania młodzieży przekonań i wie
dzy nazistowskiej.

Minęły lata, narody zaczęły za
pominać o okrucieństwach hi
tlerowskich, o brunatnym  niebe
zpieczeństwie. Wielu nie daje 
wiary, że w ogóle kiedykolwiek 
mogły istnieć obozy koncentracyj
ne, tortury i piece krematoryjne.

W tej atmosferze usypiającej 
czujność, atmosferze lekceważenia 
niepokojących objawów narastania 
szowinizmu nacjonalistycznego i 
rasizmu, rodziła się pomału nowa 
siła. I oto mamy pierwszy czyn, na 
który siła ta się zdobywa, uwa
żając widocznie, że dość już po
rosła w pierze i może wyjść z ukry
cia. Hece antyżydowskie nie są 
tylko ostrzeżeniem. To stwierdze
nie, że neofaszyzm niczego się już

nie boi, że może zadokumentować 

światu fakt swego istnienia.

Jest przy tym jeden aspekt 

sprawy, który daje dużo do myśle

nia. W jednym i tym samym nie

mal dniu ekscesy faszystowskie 
rozpoczęły się w Niemczech, Ka

nadzie, Brazylii, Argentynie, we 

Francji i w wielu innych krajach. 

Wydaje się to wskazywać na istnie

nie jakiejś mafii międzynarodo

wej. groźnej i nie przebierającej w 

środkach, na której rozkaz człon

kowie, rozsiani po całym świecie, 
ruszyli do ataku. Trudno określić 
gdzie znajduje się sztab tej maffi. 
Być może nawet nie w Niemczech, 
być może w Ameryce Południowej. 
Tu bowiem po upadku Trzeciej 
Rzeszy schroniło się najwięcej 

hitlerowców. W pierwszej chwili 

trzęsąc portkami myśleli jedynie o 
ratowaniu własnej skóry. Ale w 
miarę upływu czasu zaczęli się us

pokajać, nawiązywać kontakty, 
organizować.

Niech nikt nie lekceważy tego 
ruchu. Nie ma on w sobie nic z 
operetki, ani farsy. Przed demo

kracją całego świata stoi ważne 
zagadnienie, zagadnienie bezlito

snej i wytrwałej walki z zarazą 
która grozi cywilizacji zagładą. Na 
propagandę faszystowską należy

odpowiadać rozpowszechnianiem 
prawdy o okrucieństwach popeł
nionych przez hitlerowców i odsła
nianiem celów ich zbrodniczej 

działalności.

Hitlerowcy są w gruncie rzeczy 
tchórzami. Kiedy czują się słabi 
zuchwalstwo ich i buta przeradza
ją się nagle w pokorę i lokaj ską 
służalczość. Trzeba ich przekonać, 
Ż2 mają przeciw sobie, Świadomą 
swej mocy, zdecydowaną więk
szość społeczeństw.

ARAMIS

S o c ie d a d e  P a u l i s t a  d e  In s t a la ç õ e s

G e r a is  TLtda,

PROJETOS — INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

ELETRICIDADE — MECÂNICA

ooOoo —

HIDRÁULICA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 94 — FONE: 52-1105 — (Rêde Interna) j;

End. Telegr.: “SPIGERAL” SÃO PAULO
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R O Z R Y W K I
Rozrywki umysłowe — to rodzaj sportu “myślo

wego”, popularnego dziś w całym cywilizowanym 
świecie.

Poniewierane niegdyś (przez ignorantów), nie- 
rozumiane i niedoceniane (przez ogół) — lecz jak

że cenne i pożyteczne, doczekały się rozrywki umys
łowe należnego miejsca na łamach najpoważniej
szych czasopism świata.

Ten “sport myślowy” — to wspaniała gimnas
tyka dla umysłów, oraz skuteczny lek na skołatane 
nerwy.

Rozrywki umysłowe podnoszą poziom umysłowy i 
zwiększają zasób wiedzy drogą przyjemnej i poży
tecznej rozrywki.

Zarówno w Polsce, jak również i w całej Europie 
Zachodniej i Ameryce sport ten stoi obecnie na 
wysokim poziomie i posiada wszędzie setki tysięcy 
zwolenników. W Polsce ukazuje się obecnie conaj- 
mniej sto tysięcy egzemplarzy miesięcznie czasopism 
poświęconych wyłącznie rozrywkom umysłowym 
i czytanych conaj mniej przez milion (tak! 

m i l i o n ! )  czytelników (nie licząc oczywiście 
czytelników działów i “kącików” rozrywek umys
łowych w różnych czasopismach).

K R Z Y Ż Ó W K A

U M Y SŁ O W E
żyje tam  więc ciągle tradycja przedwojennej 

“Rozrywki”, organu Warszawskiego Klubu Szara
dzistów .

Zdajemy sobie sprawę że rozrywki umysłowe w 
języku polskim w Brazylii są mało popularne, nie
mniej jednak istnieją osoby i grupy osób które tego 
rodzaju rozrywka może zainteresować conajmniej 
w tym stopniu co innych osławiona gra w “buraco” 
W każdym razie rozrywki umysłowe będą sobie zwo
lenników zdobywać.

Oddając w ręce Szan. Czytelników pierwszą 
serię zadań umysłowych, prosimy o nadsyłanie nam 

rzeczowych i krytycznych uwag i sugestii dotyczą
cych tego działu. Z naszej strony służymy wszelki
mi informacjami dotyczącymi rozrywek umysłowych.

Między Czytelników, którzy w terminie do dnia 
30-4-1960 nadeślą bezbłędne rozwiązania conaj
mniej jednego zadania, redakcja rozdzieli drogą lo
sowania 10 nagród książkowych.

Rozwiązania zadań z bieżącego numeru należy 
przesyłać pod adresem redakcji: São Paulo, rua
Barão de Itapetininga, 255 — 8.° and. Conj. 811 z 
dopisem na kopercie.

Rozrywki Umysłowe

ZNACZENIE WYRAZÓW 
POZIOMYCH:

1. Opust obliczony procentowo od 
należnej sumy. 2. Owad z rodziny 
błcnkówek, podobny do pszczoły. 3. 
Część fryzury. 4. Skorupiak. 5. 
Handlowa jednostka ciężaru w 
Rosji. 6. Gniew po łacinie (wspak) 
7. Rezerwa. 8. Rusałka, nimfa 
wodna, personifikacja fali. 9. 
Część twarzy. 10. Zarządca węgier
skiej prowincji granicznej. 11. 
Dane, które chory podaje lekarzo
wi o stanie swego zdrowia. 12. 
Rzeka wpadająca do Morza Czar
nego. 13. Barbarzyńskie niszczenie 
dzieł sztuki i w ogóle płodów cywi
lizacji, 14. Twórca religii staro

perskiej. 15a. Podaruje. 15. Zwie
rzę należące do rodziny kotów. 16. 
Symbol chemiczny bromu. 17 
Mieszkanie pszczół. 18. Nuta. 19. 
Dywan, wysuszony, bez kosmatej 
powłoki. 20. Droga linii kolejo
wej. 21. Skrót imienia Cezary. 22. 
Człowiek skłonny często do płaczu.
23. Gatunek piwa angielskiego.
24. Symbol krzemu. 25. Skłon
ność do mówienia o sobie. 26. Po
dłużny, szeroki pas boczny na 
spodniach. 27. Litera grecka fone
tycznie (wspak). 28. Czyni świet
nym, wspaniałym. 29. Nauka o 
grzybach, grzyboznawstwo. 29a.
Więzienie gwarowo. 30. Trzy nas
tępujące po sobie litery w porządku

Ułożyła: DALIA

alfabetycznym (kolejność odwrot
n a ) . 31. Gruba tkanina włochata 
używana do przykrywania. 32. 
Skrót tytułu naukowego. 33. Karta 
do gry. 34. Zjawa senna (wspak). 
35. Jak 33 poziomo. 36. Zaimek 
(w spak). 37. Jajko w języku obcym 
(wspak). 38. Objaśnienie danego 
pisma za pomocą ciągłych uwag. 
39. Poziomy drążek żaglowy. 40. 
Mieszkaniec starożytnego kraju 
położonego na terenie obecnego 
Pn. - Zach. Iranu. 41. Angielska 
miara długości. 42. Inicjały na
zwiska i imienia znanego poety, 
piewcy Podhala. 43. Figurki z pa
lonej gliny. 44. Imię męskie (J=I) 
45, Miara powierzchni. 46. Prze-
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czenie (wspak). 47. Oparta na
władzy ojcowskiej. 48. Gatunek 
bydła rogatego, zamieszkującego 
Tybet i Chiny. 49. Posiada. 50. 
Starożytny bóg słońca, (w spak). 
51. Litera grecka fonetycznie. 52. 
Namiestnik prowincji w państwie 
staroperskim, władca bezwzględny, 
samowolny. 53. Wygoda, zwła
szcza taka jakiej dostarcza prakty
czne urządzenie mieszkania. 54.
Rzeka w Polsce (wspak). 55. Nuta.

ZNACZENIE WYRAZÓW 
PIONOWYCH:

1. Odruch. 34. Papiery i pisma 
kupieckie, sądowe, urzędowe lub 
prywatne. 56. Zgodne oświadczenie 
woli dwóch lub więcej osób ustana
wiające, zmieniające lub znoszące 
stosunek prawny. 57. Okres cza
su. 58. Nuta (wspak). 59. Posia
da (wspak). 45. Miara powierz
chni. 60. Przyrząd służący do po
miaru natężenia prądu. 61. Gatu
nek gołębia żyjącego głównie dziko.
62. Litera fonetycznie (w spak).
63. Podobizna pewnej osoby lub 
grupy osója. 2. Nuta fonetycznie
(wspakV 64. Pieśń solowa w ope
rze. 65. Jąk 24 poziomo. 66. Gwia
zda stała pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Byka. 67. Kraj w 
południowej Hiszpanii. 68. Płyn 
otrzymywany z owoców (Z=0). 69. 
Przyimek (wspak). 70. Litera fo
netycznie. 71. Miara długości. 72. 
Kamień szlachetny (bez ostatniej 
lite ry ). 36. Góry w Polsce (wspak). 
73. Jeden w języku obcym. 18. 
Nuta. 74. Część teatru z miejsca
mi dla widzów wznoszącymi się 
stopniowo. 75. Obliczenie kosztów 
potrzebnego materiału i robocizny 
(liczba mnoga). 76. Bóg słońca. 
77. Liczba. 78. Litera grecka (fo
netycznie). 79. Dwie równo- 
brzmiące spółgłoski. 80. Gra japoń
ska. 81. Dwie równobrzmiące sa
mogłoski . 82. Znak chemiczny
aktynu. 83. Szatan jako książę 
ciemności. 13 Miejscowość zna
na z bitwy napoleońskiej. 84.
Skrót: “cesarsko królewski” . 10. 
Rodzaj głosu. 85. Zatem, a 
więc. . .  (łac .) .  86. Wykrzyk
nik. 5. Azjatyckie zwierzę dra
pieżne z rodziny kotów. 87.
Kraj w Azji. 88. Inicjały znakomi
tego poety polskiego. 89. Skąd po 
łacinie. 24. Znana operetka Jana 
Straussa w oryginalnej nazwie 
niemieckiej (wspak). 90. Grecka 
bogini łowów (ś=i). 91. Skrócona 
nazwa Organizacji Narodów Zjed
noczonych. 11. Nuta (wspak). 92. 
Wielki garnek. 6. Imię żeńskie. 93. 
Cios, uderzenie. 94. Zarodki pow
stałe z komórki jajowej, rozwijające 
się w jajowych błonach płodowych.

95. Zwolnienie obszaru terytorial
nego od ciężarów publicznych, lub 
od sądownictwa w średniowieczu,
96. Imię męskie. 97. Skała należą
ca do łupków krystalicznych. 98. 
Nakaz urzędowy w carskiej Rosji, 
(bez ostatniej litery). 7. Gatunek

bydła żyjący w Azji Pd. i w Afryce 
Pn. 99. Stan w Stanach Zjedno
czonych Ameryki Pn. (w spak). 
100. Pierwsza i ostatnia litera al
fabetu. 101. Zbieg zgłosek lub wy
razów jednakowo brzmiących. 102. 
Im ę  męskie. 103. Symbol alumi
nium. 104. Przyimek (wspak).
105. Litera grecka fonetycznie.
106. Nauka filozoficzna w staroży
tności zalecająca niezłomna moral
ność i niewzruszony spokój ducha.
107. Dola. 108. Dolna część na
czynia .

S Z A  R A D K A
i

Na stołach półmiski długie: 

D W A - T R Z Y  mięsiw i pieczywa, 

jarzyny, R A Z  W S P A K -  

T R Z Y - D R U  G I E . . .  

dzwonek do posiłku wzywa.

Chociaż D R U G I  z apetytem 

zjadasz obiad ten wspaniały,

R A Z-T R Z E C I E bywają syte 

jedząc książki i fo liały ...
Kwiatów soki piją C A Ł E  
dlr nich w smaku doskonałe...

Ułożył: A . Gąsienica
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Za grzechy praojców naszych 
spotkała ludzi R A Z - D R U G A  
więc zaniechawszy pałaszy 
wzięli się potem do p ługa........

Ale krnąbrne ludzkie plemie 
grzechem znowu RAZ - CZWÓR ziemię 
Więc potopu dzień nadchodzi, 
giną starzy, giną młodzi.
Tylko Noe ze swą żoną 
co T R Z Y  dwójkę piją wiele 
chyba nigdy nie utoną — 

zamiast smutku — tam  wesele.

Gdy WSPAK DRUGA - PIERWSZA
płci obu wszelką zwierzynę, 
sędziwy pradziad nasz Noe 
us adłszy sobie za stołem 
w ręku pękaty dzban pieści 
wybornym racząc się winem.

Piją zgodnie i zwierzęta 
(któżby wszystkie je spamiętał)
Wilk z baranem w zgodzie miłej,

mieści

: :

W S P A K  C Z W Ó R  — W S P A K  T R Z E C I
z swej siły

dla przemocy nie korzysta. . .
Tu panuje przyjaźń “czysta” .

Mówią najnowsze badania 
(ja jestem innego zdania)
Noe przetrwał z tej przyczyny, 
że pił tylko w i t a m i n y  . . .

Czy od pierwszej świata łodzi 
wzięła C A Ł A  swój początek 
pewnym nie je s t . . .  lecz tu chodzi 
raczej o szarady wątek.

UŁOŻYŁ: A. GĄSIENICA

i.:
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Założona trzy lata temu i zatrudniająca obecnie 
200 robotników “Companhia Química Industrial de 
Laminados”, stanowi własność Polaków, braci Je
rzego i Alfreda Degenszajnów.

Wytwarzane są w niej znane w całej Brazylii 
ze swej jakości płyty Formiplac o niezmiernie różno
rodnym zastosowaniu.

Nowoczesna architektura, zwłaszcza architektu
ra wnętrz, używa Formiplac w najrozmaitszych ce
lach dla jego niezastąpionej praktyczności i trwa
łości. Formiplac jest produkowany w stu różnych 
barwach i deseniach i gama zastosowania tego ma
teriału jest po prostu nieograniczona. Po przetarciu 
wilgotną szmatką Formiplac wygląda zawsze jak 
nowy, a co najważniejsze jest on odporny na kwasy 
i alkalia oraz niepalny.

“Companhia Química Industrial de Lamina
dos” wyrabia także pokrycie plastyczne Jacto, pow
leczone z jednej strony masą klejącą tak, że można 
nim pokrywać jak tapetą każdą powierzchnię.

Wreszcie przedsiębiorstwo to produkuje Fenolit 
i Celeron, wysokiej jakości materiały izolacyjne, 
niezbędne w przemyśle elektrotechnicznym i ma
szynowym .

Prezesem Towarzystwa jest Jerzy Degenszajn, 
należący do ludzi, którzy wybili się dzięki niezwy
kłemu talentowi organizacyjnemu i niezmiernej 
pracowitości. W tym roku Jerzy Degenszajn otrzy
mał najwyższe odznaczenie cywilne w Brazylii. 
Zostsł, mianowicie, wyróżniony odznaczeniem” 
“Carioca Honorário” tj tytułem honorowego oby
watela miasta Rio de Janeiro. Tytuł ten nadano mu 
za niezmiernie ludzkie ustosunkowanie się do robo
tników. Wyrazem sympatii ze strony tych ostatnich

1NŹ, ALFRED DEGENSZAJN 
Wozmowie z WiceGubernatorem

do Jerzego Degenszajna był fakt, że gdy podczas 
powodzi część fabryki uległa zalaniu wszyscy robo
tnicy samorzutnie pracowali 48 godzin, ratując bez 
chwili wytchnienia sprzęt i maszyny. Jeden z ro
botników dopiero po minięciu groźby powodzi po-

WICEGUBERNATOR PORFiRiO DE PAZ 
zna i ceni Companhia Quimica. Na zdjęciu 

Porfirio z Dyr. J. Degenszajnem

prosił o pozwolenie zobaczenia, czy dom jego, znaj
dujący się na terenie objętym powodzią stoi jeszcze 
na tym samym miejscu i czy rodzina jego żyje.

Tego rodzaju ustosunkowania się nie można 
kupić za pieniądze. Na to trzeba być człowiekiem.

Dyrektorem naczelnym fabryki jest Alfred 
Degenszajn, doktor chemii, sekundujący swemu 
bratu w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dr. Alfred 
Degenszajn cały wolny czas poświęca na pogłębianie 
wiadomości fachowych. Niejednokrotnie, jak twie
rdzą domownicy zasypiaj przy biurku o trzeciej 
,lub czwartej nad ranem z książką z dziedziny 
chemii w ręku.

Kierownikami technicznymi fabryki są: inż. 
Ryszard Degenszajn, syn Jerzego Degenszajna, i 
inż. Bronisław Trymiszewski. którzy pracuja nad 
podnoszeniem poziomu technicznego przedsiębiors
twa i jego wytworów.

Miło nam, iż pierwszy nasz wywiad z cyklu 
poświęconego przemysłowi polskiemu w Brazylii 
objął przedsiębiorstwo, w którym poza hum ani
tarnym  stosunkiem do pracowników, spotykamy 
się z fabryką stojącą technicznie na najwyższym 
poziomie i to w skali światowej.



Kto z nas nie słyszał o puszczy Białowieskiej? 
Wspomina już o niej Długosz w połowie XV wieku. 
Puszcza stanowiła wówczas tak zwaną królewszczy- 
znę i była terenem łowów na grubego zwierza.

Tutaj w roku 1409 na wielkim polowaniu Ja 
giełło zaopatruje swe wojsko w żywność. Do dziś 
dnia leśnicy pokazują stary 800-letni dąb, pod 
którym, jak głosi legenda, odpoczywali po trudach 
łowów Jagiełło i wielki książę Witold .

W XVI wieku kupcy angielscy i portugalscy 
poszukiwali słynnych białowieskich sosen maszto
wych i potężnych dębów “fornirowych” . A że skarb 
królewski był stale pusty więc szły pod topór co 
najładniejsze drzewa.

W r. 1929 stworzono tu  w środku puszczy Bia- 
łowieski Park Narodowy o powierzchni 5081 ha. 
Obejmuje on najwspanialsze zespoły leśne. Cechą 
charakterystyczną tego lasu jest występowanie w 
nim różnorodnych drzew takich jak: dąb, jesion, 
brzoza, osika, klon, grab, lipa, wiąz, olsza i sosna. 
Osobliwy jest również świat zwierzęcy. Żerują tu

rysie, wilki, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki i kuny, 
a z ptaków głuszce, czarne bociany itp.

Przyroda rządzi się tu  odwiecznymi swymi 
prawami — bez udziału człowieka. Wchodząc do 
puszczy nie możemy się oprzeć jej czarowi. Nad 
naszymi głowami wznoszą się olbrzymie świerki, 
dochodzące do przeszło 50-metrowej wysokości, nie 
o wiele niższe jesiony i sosny. Co krok spotykamy 
dęby o średnicy dwóch metrów. W dole — bogate 
podszycie, dzikie, bagniste ostępy, tu  i ówdzie gniją
ce zwolna potężne pnie, obalone przez wichry lub 
starość.

Czasem wśród drzew przemknie piękny łoś lub 
ukaże się stado żubrów. Wytępione niemal doszczę
tnie w czasie pierwszej wojny światowej liczą dziś 
około 60 sztuk, w tym 12 małych urodzonych w 
bieżącym roku.

W białowieskich rezerwatach przebywa rów
nież 15 tarpanów leśnych. Pochodzą one od koników 
biłgorajskich, w których płynie krew dawnych 
dzikich koni.

Czasem na Polankę 
Wyjdą Żubry

•  ............................................. I i a i i i i i i i i i i n . r

w
PUSZCZY

BIAŁOWIESKIEJ

*

Tarpany żyją całkowicie [ 

na swobodzie jak ich 

: przodkowie.
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Polsce-w Polsce o BrazyliiW Brazylii o
POLSCY MALARZE NA MIĘDZY
NARODOWEJ WYSTAWIE 

SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ W SÃO-PAULO

W São-Paulo rozpoczęła się V 
Międzynarodowa Wystawa Sztuki 
Współczesnej. Po raz pierwszy na 
tej wystawie znalazły się w tym 
roku również obrazy polskich ma
larzy .

Wystawa polska składa się z 
dwóch części: indywidualnej wys
tawy prac starszego, już dojrzałego 
malarza — Jana Cybisa oraz zbio
rowej wystawy sześciu przedsta
wicieli młodszej generacji artystów, 
mianowicie tych, którzy swoją 
działalność artystyczną rozpoczęli 
po roku 1945.

Jan Cybis zaprezentował w Bra
zylii kilkadziesiąt akwareli oraz 
kilkanaście płócien olejnych.

Tych sześciu młodszych artys
tów to Kobzdej, Gierowski, Brzo
zowski, Lebensztein, Nowosielski 
i Tchorzewski. Każdy z nich wy
stawia wybór swoich prac po dzie
sięć obrazów. Wystawę oglądał i 
wysoko ocenił znany publicysta 
amerykański Alsop, drukując nas
tępnie na łamach prasy zagranicz
nej obszerne artykuły na temat 
polskiej sztuki współczesnej.

Aleksander Kobzdej nagrodzony 
został przez jury V Biennal nagro
dą w wysokości 100.000 cr. za jedną 
z wystawionych prac.

W najbliższym numerze naszego 
pisma zamieścimy obszerną recen
zję z wystawy ze szczególnym 
uwzględnieniem działu polskiego.

MICHAŁ RUSINEK CZŁONKIEM
Brazylijskiej Akademii N:.uk 

Brazylijska Akademia Nauk, Sztuki 
i Literatury (Academia de Le
tras científica, artística, literária) 
w Paranie na dorocznej sesji ple
narnej we wrześniu b .r .  nadała 
honorową godność członka kores
pondenta pisarzowi polskiemu, za
razem sekretarzowi generalnemu 
polskiego Penclubu Michałowi Ru
sinkowi, za zasługi na polu między
narodowej współpracy kultural
nej.

M. Rusinek był już w roku 1957 
gościem wspomnianej akademii i 
na jednym z jej zebrań publicz
nych wygłosił odczyt o współczes
nej literaturze polskiej. Poza tym 
w trylogii historycznej autora 
“Wiosny admirała”, tom II tego 
dzieła poświęcony’ jest dziejom 
Brazylii w w. XVII. Poza tym bę
dąca w druku nakładem “Iskier” 
książka podróżnicza Rusinka pt. 
“Zielone złoto” ma za tem at życie 
i sprawy dzisiejszej Brazylii.

POLSCY KONSTRUKTORZY
0  WRAŻENIACH Z POBYTU W

BRAZYLII

Firma “Bonobra” z São-Paulo 
zakupiła w Polsce szereg wielkich 
kombajnów zbożowych “Vistula” . 
Kombajny te równocześnie koszą 
młócą, czyszczą zboże, a na żąda
nie klijenta mogą być dodatkowo 
wyposażone w urządzenia do ukła
dania słomy w sterty lub jej pra
sowania .

Z pierwszym transportem kom
bajnów pojechali w ub. roku do 
Brazylii przedstawiciele Fabryki 
Maszyn Żniwnych z Płocka — 
główny konstruktor inż. Tadeusz 
Michalski i mistrz montażu Stefan 
Kolasiński, którzy najpierw nadzo
rowali montaż tych maszyn, a 
później kontrolowali ich pracę w 
tropikalnych warunkach południo
wej Brazylii.

Oni to właśnie na łamach krajo
wego tygodnika: “7 Dni” opowie
dzieli o swoich wrażeniach z Bra
zylii. Podajemy najciekawsze wy
jątki z tej wypowiedzi:

— Przede wszystkim-mówi p. 
Michalski-trzeba zaznaczyć, że prze
bywaliśmy tylko w stanie Rio 
Grande do Sul. W Rio de Janeiro i 
w São-Paulo byliśmy zaledwie po 
kilkanaście godzin. Kombajnyna- 
sze zakupił wówczas kupiecz Porto 
Alegre p. Orthman, który z kolei 
rozprzedawał je fazenderom z tego 
s tan u .

Brazylia — opowiada dalej p. Mi
chalski — to kraj ogromnych kon
trastów. Piękne nowoczesne miasta
1 zaskakujący wprost prymityw7 
prowincji. Doskonałe połączenia 
lotnicze między nawet niewielkimi 
miastami i całkowity niemal brak 
brukowanych dróg. Nam Euro
pejczykom wprost się wierzyć nie 
chciało, że ludzie posiadający ty 
siące hektarów urodzajnej ziemi 
cgromne stada bydła, których stać 
na kupno traktorów, kombajnów i 
innych wielkich maszyn żniwnych 
żyją i mieszkają w bardzo prymi
tywnych w arunkach. Wszędzie 
rzuca się w oczy brak porządnych 
domów, niemal całkowity brak n a j
prostszych sprzętów gospodarstwa 
domowego i co najgorsze brak 
studni.

Oczywiście w osadach zamiesz
kałych przez emigrantów polskich 
czy niemieckich sytuacja jest zu
pełnie inna, choć są to ludzie zna
cznie biedniejsi.

— Polaków — opowiada inżynier 
— spotyka się tam  dosłownie na 
każdym kroku. Są całe osady pols

kie. Zetknęliśmy się tu  z Rodakami 
reprezentującymi rozmaite zawody. 
Bywaliśmy w domach inżynierów 
i przemysłowców, kupców i robot
ników, no i oczywiście u rolników. 
Trzeba tu  podkreślić, że Polacy 
żyją tu  zupełnie inaczej niż rodo
wici Brazylijczycy. Są dobrze za
gospodarowani, mają domy, sklepy, 
warsztaty, fabryczki.

Wszędzie, gdzie spotkaliśmy się 
z naszymi Rodakami, byliśmy przyj
mowani serdecznie i gościnnie. 
Zapraszano nas do domów ba, na 
wet bywaliśmy na uroczystościach 
rodzinnych.

Oczywiście rozmowom o Kraju, 
o warunkach życia w Polsce nie 
było końca.

M. Fularski (Sao-Paulo) pisze na 
łamach “życia Warszawy”:

TURYŚCI Z BRAZYLII

Turystyka jest nie tylko naj
lepszym środkiem do wzajemnego 
poznania narodów, idealnym spo
sobem rozrywki i wypoczynku, ale 
stała się ona nowym przemysłem 
opartym na dobrej woli i pokojo
wym współżyciu między ludźmi.

Oto kilka danych, które ilustrują 
rozmiar i znaczenie turystyki. I tak 
np. turyści amerykańscy w roku 
ubiegłym wydali poza granicami 
USA 2 miliardy dolarów, głównie 
w Europie i częściowo w innych 
krajach świata. Anglia zdołała 
przyciągnąć 262.730 turystów ame
rykańskich, wydając w r. 1957 
800.000 dolarów na propagandę 
turystyczna. Ruch turystyczny do 
Francji w tymże roku wskazuje 
spadek o 19 proc. w stosunku do 
roku 1956, natomiast ruch ten, je
żeli idzie o Amerykanów—wzrósł 
o 9,5 proc. na korzyść Włoch. 
Brazylia uzyskała w tym czasie 
8.000.000 dolarów wpływów z tury 
styki amerykańskiej, przy czym 
turyści z Brazylii wydali za gra
nicą 52.000.000 dolarów. Jest zresz
tą  rzeczą charakterystyczną, że 
ruch turystyczny do Brazylii 
zmniejszył się o 50 proc., nato 
miast wzrósł i stale wzrasta ruch 
turystyczny z Brazylii za granicę.

Jesteśmy świadkami walki o tu 
rystę zagranicznego zwłaszcza, że 
otwierają się dla turystyki zagra
nicznej nowe atrakcyjne kraje jak 
np. ZSRR i kraje sąsiednie, które 
wprowadziły szereg ułatwień dla 
otwarcia podwoi przed turystą za
granicznym .
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Dziś ławo jest stosunkowo uzy
skać wizy turystyczne; dzięki po
rozumieniu między liniami lo
tniczymi turysta jakiejkolwiek li
nii lotniczej może łatwo osiągnąć 
Moskwę, Warszawę, Pragę, Buda
peszt itd.

Jeżeli idzie o Polskę, to nieza
leżnie od przyjazdu turystów za
granicznych, którzy odwiedzali nasz 
kraj dla sportów zimowych lub jako 
turyści tranzytowi na Wschód, is
tnieje wielki kontyngent turystów 
z zagranicy w postaci emigracji, 
której głównym motywem wyjazdu 
do Polski nie jest zwykła cieka
wość turystyczna, ale motywy sen
tymentalne, chęć ujrzenia kraju 
ojczystego i swoich rodzin.

Ruch ten, nowstający samorzu
tnie, może być znacznie powiększo
ny o ile zostałby w odpowiedni 
sposób skoordynowany z organi
zacją “Orbisu” i siecią fachowych 
biur turystycznych oraz z odpo
wiednimi środowiskami emigracyj
nymi. Równocześnie, przez umie
jętną akcję propagandową, nale
żałoby zainteresować choćby część 
turystów brazylijskich, którzy są 
szczególnie atrakcyjni, jako że 
turyści ci znani są z szerokiej skali 
swoich wydatków, czego dowodem 
jest 52.000.000 dolarów wydatko
wanych w ciągu r. 1957.

Należy oczekiwać, że przez od
powiednią akcję propagandową uda 
się zainteresować tutejsze' agencje 
turystyczne atrakcyjnymi progra
mami wycieczek zbiorowych i in
dywidualnych do Polski i ułatwie
niem ich należytej organizacji w 
oparciu o Orbis, który w ten spo
sób może łatwo rozszerzyć swój 
zasięg nie tylko na Brazylię, ale i 
na inne kraje Ameryki Południo
wej. Sprawa ta stała się obecnie 
aktualna nie tylko dla naszej emi
gracji wojennej i powojennej, dla 
Brazylijczyków polskiego pocho
dzenia, ale również dla turystów i 
businessmanów, zainteresowanych 
w poznaniu Polski.
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Niemcy Chcieli Wysadzić w 
Powietrze Lublin

Od pewnego czasu saperzy pra
cują bez przerwy dzień i noc przy 
usuwaniu olbrzymiego składu a- 
municji w Lublinie.

Od maja 1944 Niemcy rozpoczę
li magazynowanie amunicji i ma
teriałów wybuchowych w samym 
centrum Lublina, przygotowując się 
do wysadzenia miasta w powietrze 
w momencie ucieczki. Różne wers
je krążą na tem at szczęśliwego 
zbiegu okoliczności wskutek które
go ten zbrodniczy plan nie został 
wykonany. Prawdopodobnie do 
wybuchu nie doszło z powodu źle 
założonych lontów.

W ciągu 15 lat od zakończenia 
wojny nikt nie wiedział o tym 
groźnym magazynie i dopiero przy
padek naprowadził saperów na 
ślad.

Teren gdzie spoczywało pod zie
mią w piwnicach zburzonego ho
telu Victoria 100 wagonów amu
nicji i materiałów wybuchowych 
został po wojnie zniwelowany. 
Urządzono tam  skwer, który był 
miejscem zabaw i wypoczynku. 
Latem br rozpoczęto wykopy pod 
fundamenty nowego domu. Robo
tnicy natrafili na jakieś niewypały. 
Wezwano saperów. Ci dopiero wy
kryli olbrzymie magazyny amu
nicji.

16 września br. rozpoczęto wiel
ką akcję usuwania niebezpiecz
nych pocisków. W pobliżu wstrzy

mano ruch kołowy i pieszy, ewa
kuowano z sąsiednich domów lu
dność. Po dokopaniu się do piwnic 
stwierdzono olbrzymie stosy sta
rannie poukładanej amunicji. Wszy
stko wskazywało na to, że nie 
był to magazyn lecz przygotowano 
się do wysadzenia miasta w po
wietrze . P o c i s k i  artyleryjskie, 
przeciwlotnicze i przeciwpancerne, 
burzące, zapalające i chemiczne
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poprzekładane materiałem wybu
chowym, połączone lontami zapa
lającymi — miały wybuchnąć.

Dzień i noc pracują saperzy 
przy usuwaniu amunicji. W dzień 
od świtu do zmierzchu wydobywa
ją pociski z piwnic. A nocą, kiedy 
jest mniejszy ruch na ulicach, 5 
samochodów ciężarowych wywozi 
groźny ładunek daleko za miasto.

W Łapach Rozjuszonych 
Niedźwiedzi

Sześcioletni chłopczyk, Krzyś 
Kluba, został ściągnięty z murku 
okalającego wybieg we wrocła
wskim ZOO przez niedźwiedzie.

Zobaczył to 26-letni blacharz, 
Edward Witkowski. Nie namyśla
jąc się ani chwili wskoczył do fosy, 
porwał okaleczone dziecko wprost 
z łap niedźwiedzi i przy pomocy 
ludzi, którzy spuścili mu gumowe
go węża wydostał na górę.

Decydowały sekundy. Fachow
cy z ZOO twierdzą, że nie ma 
straszniejszych zwierząt od nie
dźwiedzi, gdy ktoś dostanie się do 
ich pomieszczenia Nie słyszeli też 
o wypadku uratowania człowieka 
z niedźwiedzich łap.

Krzyś Kluba żyje. Trzy godziny 
zszywali mu lekarze ze szpitala 
wojskowego straszliwe rany. Krzyś 
czuje się co dzień lepiej.

CIEKAWE ODKRYCIE 
na cmentarzu Remuh

W lecie br. archeolog miejski w 
Krakowie podjął badania na przy
legającym do remontowanej obec
nie 16-wiecznej bóżnicy Remuh, 
cmentarzu żydowskim zwanym 
również cmentarzem Remuh. Na
zwa ta pochodzi od przydomku na 
danego Mojżeszowi Isserlesowi, 

największemu żydowskiemu uczo
nemu, filozofowi i pisarzowi w 
Polsce w XVI w., który pozostawił 
wiele niezwykle cennych dzieł nau-

DRUKI WSZELKIEGO RODZAJU
W Y K O N U J E
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kowych, a pochowany został na 
tym cmentarzu.

Na cmentarzu Remuh pocho
wano wielu wybitnych żydowskich 
uczonych — profesorów sławnej 
swego czasu na całym świecie 
wyższej uczelni tzw. Jeszybotu, 
kształcącej m. im lekarzy (m. in. 
lekarzy nadwornych królów pols
kich) i rabinów. Ich sarkofagi o 
bogato ozdobionych płytach, stano
wiły cenne zabytki sztuki. Jednak 
w latach okupacji cmentarz został 
zdewastowany przez hitlerowców, 
sarkofagi zniszczone lub wywie
zione . Dziwnym trafem ocalała 
bogato rzeźbiona, dwustronna pły
ta na grobie Remuh.

Badania konserwatora przynio
sły nieoczekiwane odkrycie, s ta 
nowiące dla Krakowa nie lada sen
sację. Pod płytką warstwą ziemi 
znaleziono liczne płyty i całe sar
kofagi, stanowiące jedyny w swo
im rodzaju zbiór pomników żydo
wskich od połowy XV w. do końca 
wieku XVIII.

Odczytania bogatej epigrafiki 
podjął się wybitny specjalista, 
kierownik zakładu filologii orien
talnej UJ — ks. prof. Aleksy 
Klawek.

Na zimę prace zostaną przerwa
ne, a odsłonięte pomniki będą za
bezpieczone . Dalszy ciąg badań 
nastapi na wiosnę.

SANATORIUM W KOPALNI SOLI

Przeszło sto lat temu lekarz 
kopalni soli w Wieliczce, Feliks 
Boczkowski wykrył lecznicze 
ściwości powietrza “słonego po
dziemia” . Ale dopiero obecnie po 
116 latach ideę jego wcielił w ży
cie młody lekarz, dr. Mieczysław 
Skolimowski.

Niewielkim kosztem t. zw. sys
temem gospodarczym przystoso
wano jedną z komór kopalni do 
przyjęcia kuracjuszy. Zainstalo
wano aparaturę pomiarową 
żującą procent zasolenia powietrza, 
założono instalację, ustawiono in
halator.

W podziemnym sanatorium leczy 
się już pierwsza partia chorych na 
astmę oskrzelową. Przeprowadzone 
doświadczenia wykazały u 50 cho
rych, leczonych w Wieliczce jeszcze 
przed zainstalowaniem sanatorium, 
znaczną poprawę.

Jednym z pacjentów podziemne
go sanatorium była w ubiegłą zimę 
7-letnia dziewczynka, chora na as
tmę od urodzenia. Dziecko było 
tak słabe i wycieńczone choroba

że lekarze wynosili ją  z windy na 
rękach. Wiele stosowanych dotych
czas zabiegów nie pomogło i 
właściwie ostatnią szansę przy
wrócenia jej zdrowia pokładano 
tylko w leczniczym działaniu ko
palnianego powietrza.

Po kilku tygodniach dziewczynka 
mogła już nie tylko chodzić, ale z 
trudem udawało się powstrzymać 
ją od biegania po obszernej komo
rze i skłonić do obowiązkowych 
dwóch godzin leżakowania.

, ZŁOTE SERCA

W przytułku dla starców w War
szawie mieszkają pp Federowi- 
czowie, którzy przeżyli już z sobą 
59 lat.

W rocznicę ślubu staruszków 
opiekunki przytułku przystroiły 
całą oficynę, w której żyją pp. Fe
dorowiczowie. Kwiatami udekoro
wano drzwi i korytarz. Powracają
cych “nowożeńców” przyjęła kie
rowniczka butelką dobrego wina 
i ciastem. Gdy “złota para” jecha
ła taksówką na uroczystości ślub
ne, kierowca Franciszek Słoka, do
wiedziawszy się o tym, odmówił 
przyjęcia należności i złożył ży
czenia jubilatom.

Gdy p. Fedorowicz opowiadał o 
tylu dowodach ludzkiego serca, w 
jego oczach pojawiły się łzy wzru
szenia. Powiedział: “Starość nie
jest ciężarem tylko wtedy, jeżeli 
otacza ją ciepło, uczucie i zrozu
mienie” .

Tak z okazji “złotego wesela” 
odnaleziono złote serca.

OLBRZYMIA KRADZIEŻ 
OBRAZÓW

W nocy z 3 na 4 marca 1958 r. 
z Muzeum Wrocławskiego zniknę
ły w tajemniczych okolicznościach 
obrazy stanowiące olbrzymią war
tość muzealną, w tym dzieła Ma
tejki: “Sejńi w Gąsowie”, “Wjazd 
Walezego do Krakowa”, “Portret 
p. Pleszowskiej” i “Konrad Wal
lenrod” .

Przestępcy według wszelkiego 
prawdopodobieństwa ukryli się 
w gmachu przed zamknięciem Mu
zeum, a łupy spuścili po sznurku 
wzdłuż piorunochronu.

Organa śledcze stanęły przed 
zagadką. Zbadano wszystkie an- 
tykwarnie. Służba graniczna i cel
na otrzymała polecenie wzmożenia 
czujności w obawie przed wy
wiezieniem dzieł sztuki za granicę. 
Zawiadomiono międzynarodową or
ganizację policyjną Interpol.

Zuchwalstwo przestępców nie 
szło w parze z ich umiejętnością 
przewidywania. Ze zrozumiałych
powodów trudno wyobrazić sobie 
n p . handel tymi obrazami gdzie
kolwiek w Polsce, czy nawet poza 
Polską. Był to więc martwy skarb.

6 kwietnia, a więc w miesiąc po 
kradzieży, dyrektor Muzeum otrzy- 
m a ł tajemniczy t e l e f o n ,  aby 
zgłosił się w sprawie ukradzionych 
obrazów do pewnego mieszkania, 
którego adres podano. Adres się 
zgadzał, dom taki istniał, tylko 
właściciel mieszkania w ogóle o tej 
sprawie nic nie wiedział. Nie trud 
no wyobrazić sobie jego przestrach. 
Pierwszy ślad zaginął.

10 kwietnia, a więc w 4 dni Póź
niej otrzymano list podpisany 
kryptonimem “K-44” z żądaniem 
2-milionowego okupu. W liście mie 
ściła się groźba zniszczenia obra
zów, jeśli okup nie nadejdzie, “K- 
44” proponował również, aby odpo
wiedź znalazła się w formie odpo
wiedniego ogłoszenia, umieszczo
nego w prasie. Odpowiedź taka się 
ukazała. “Uwaga “K-44” . Cena 
wygórowana. żądamy podania 
dalszych warunków” .

Korespondencja trwała do maja 
1958 r. Nagle przestępcy zerwali 
pertraktacje. Być może pokłócili 
się między sobą.

Minął rok. Niespodzianie, kiedy 
śledztwo miało już być umorzone, 
organa śledcze otrzymały anoni
mową informację o miejscu ukry
cia obrazów. We wskazanym miej
scu na strychu wszystkie obrazy 
zostały odnalezione w bardzo do
brym stanie. Jednocześnie w wy
niku dodatkowej informacji za
trzymano pewnego osobnika za
mieszkałego we Wrocławiu.

Ale rzecz bynajmniej dalej nie 
wyjaśnia się. Aresztowany obciąża 
winą za kradżież pewnego osobnika 
który zmarł podczas operacji śle

pej kiszki rok temu. twerdząc, że 
uzyskał od niego informację przy
padkowo w czasie picia wódki. 
Warto tu  dodać, że nieżyjący zło
dziej znany był jako notoryczny 
przestępca.

Pewnym pikantnym szczegółem 
jest fakt, że obaj należeli do pew
nych klubów młodzieży.

Aresztowany — obecnie — do 
Klubu Czarnych Koszul, a zmarły 
do Klubu Czarnych Orłów. Nie 
wydaje się, aby członkowie tych 
klubów zajmowali się działalnoś
cią przestępczą. Były to towarzys
kie związki marzycieli o dalekich 
podróżach. Przygotowano tam pro
jekty wypraw na tratwie przez
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Ocean itp. Być może, że kradzież 
obrazów miała dostarczyć środków 
na realizację tych marzeń.

REKORDOWY PRZYROST 
NATURALNY

Jak wynika z opracowań Biura 
Statystycznego ONZ z przyrostu 
zaludnienia pięciu państw: Buł
garii, Czechosłowacji, NRD, Wę
gier i Polski obliczanego szacun
kowo w latach 1950-1960 na 15,8 
milionów, na Polskę przypadnie 
9,9 miliona, co stanowi 63% ogól
nego zwiększenia ludności wszyst
kich tych pięciu państw.

Według tych samych obliczeń 
liczba dzieci, które już się uro' 
dziły w Polsce w czasie od r . 1950 

do chwili obecnej bądź urodzą się 
do końca roku 1960 określana jest 
cyfrą 2.800.000. W Polsce uro

dziło się w tym dziesięcioleciu lub 
przyjdzie na świat o pół miliona 

dzieci więcej, niż we wszystkich 14 
państwach Europy Zachodniej:

Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hisz- 
zpanii, Holandii, Irlandii, Nor
wegii, NRF, Portugalii, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Szwajcarii i 
Szwecji.

BRAKI ZAOPATRZENIOWE 
W POLSCE

Jak donoszą z kraju począwszy 
od III kwartału br wystąpiły zna

czne trudności w zaopatrzeniu mie
szkańców w mięso, wędliny i tłusz- 
cze.

Początkowo wprowadzono zakaz 
sprzedaży mięsa i konsumpcji dań 
mięsnych w szeregu miast, m. in. 

Warszawie, zastosowano ograni
czenia w sprzedaży detalicznej 
mięsa i wędlin. Według zarządze
nie obowiązującego w Warszawie 

od 22 września br. jednorazowy 

zakup przez jedną osobę mięsa, 
wędlin i konserw mięsnych nie 
może Przekroczyć dwóch kg. 
łącznie.

Gdzie leży przyczyna takiego 
stanu rzeczy? Głównie, choć z pew
nością nie wyłącznie, w spadku po
głowia świń.

Spis rolny z czerwca br- wy
kazał, że w kraju jest obecnie 750, 
tysięcy świń mniej, niż w roku 
ubiegłym. Mniej jest również owiec, 

za to więcej bydła rogatego, drobiu 

i koni.

Otóż urodzaj na kartofle był w 
zeszłym roku nieszczególny. Wsku

tek tego ceny kartofli wzrosły z 
końcem 1958 r. o 15% i hodowla 
świń stała się dla hodowców mniej 
opłacalną.

W najbliższym czasie nie nale
ży się spodziewać poprawy w za
kresie zaopatrzenia rynku w mięso 

i tłuszcze zwierzęce.

Ostatnio od 20 października br. 

w celu ograniczenia popytu wpro

wadzono zwyżkę cen mięsa o 25%.
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Chaves de faca abertas e blindadas, de abertura e 
fechamento rápidos.

Fusi-automatos (conjuntos de chave de faca e chave 
magnética, botoeira e lâmpada piloto na mesma 
caixa).

Quadros de distribuição de luz com disjuntores ter- 
momagnéticos ou com fusíveis.

Cabines e quadros para distribuição e comando de 
fôrça e luz.

Cubículos blindados tipo “ Unit Substation”.

Calhas com barramento tipo “Busduct”.

Chaves e bases blindadas tipo “Plug in” para en- 
caiche nas calhas.

F Á B R I C A :
Rua Madre de Deus, 217/227 (Moóca) — Tel. 9-5669 

Cx. Postal, 2.504 - S. PAULO - End. Teleg. “Eletroarco”
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Ostatnio panuje w Polsce moda 
na różne ankiety. M. in. rozwa 
żana jest sprawa budżetu czasu 
mieszkańców Warszawy. Chodzi o 
to ile czasu zajmują Warszawiakowi 
praca, rozrywki, załatwianie spra
wunków itp. W tym polskim Gal- 
lup’ie pracuje poważne grono socjo
logów .

*

We Wrocławiu przeprowadzono 
ankietę szkolną na temat jak 
dzieci wyobrażają sobie szkołę w 
przyszłości.

Oto kilka charakterystycznych 
odpowiedzi:

“Chciałabym, żeby ławki jeździ
ły na kółkach’.

“Powinni pilnować, żeby nie było 
łobuzów” .

“Chciałbym, żeby w szkole bvły 
mustangi, słonie i wielbłądy” .

“żeby każdy miał mózg elektry
czny. .. ”

*

mierzynków, na których jeździli 
ówcześni rycerze. Film będzie 
kolorowy.

*

Wszyscy chyba pamiętają przed
wojenne proszki od bólu głowy 
firmy Gąseckiego t .  zw. Kogutki. 
Były to proszki znakomite ale nie
stety, po wojnie znikły całkowicie 
z aptek polskich. Osoby odpowie
dzialne za produkcję środków far
maceutycznych twierdzą, że prze
pisy zaginęły. Wiadomo jednak, 
że najważniejszym składnikiem 
Kogutków była guarana, która w 
obfitości występuje w lasach brazy
lijskich.

*

Na 23 tysiące lekarzy w skali 
krajowej zaledwie 1.200 pracuje w 
Polsce na wsi. W Lubelszczyźnie 
na 1035 lekarzy zarejestrowanych 
tylko stu kilkunastu osiedliło się 
na wsi.

*

Jak będzie za sto lat? W konkur
sie na ten tem at tysiące dzieci 
polskich nadesłało listy, nowele i 
rysunki.

Tematyka rysunków i tekstów 
jest bardzo bogata. Dzieci miej
skie rysują uniwersalnego robota 
domowego, zmechanizowaną ku
chnię przyszłości, robota “niańkę” 
do wychowywania gorszych ur
wisów. Dzieci wiejskie chciałyby 
widzieć w gospodarstwie maszyny 
przy pomocy których można by 
“zdalnie kierować paseniem i wy
pędzaniem ze szkody krów.”

Nie brak i takich wypowiedzi 
jak, że za 100 lat: domy będzie się 
budować w powietrzu, aby ludzie 
zawsze mieli ładną pogodę” .

*

W ciągu ostatnich czterech lat 
myśliwi w Polsce upolowali ponad 
2.000 wilków. W ubiegłym roku 
upolowano 458 leśnych rabusiów.
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Po raz pierwszy brały w tym także 
udział samoloty, z których ostrze
liwano stada wytropionych wilków.

*
Czy wiecie, że w Warszawie is

tnieje jeszcze 180 latarń gazowych, 
które trzeba codziennie zapalać i 
że obsługuje je specjalny funkcjo
nariusz, wykonujący tę pracę od 
kilkudziesięciu lat. Człowiek ten 
bardzo sobie chwali swoje zajęcie 
i żałuje tylko, że latarń gazowych 
pozostało tak mało. Przed wojną 
było ich około dwóch tysięcy.

*

Reżyser Aleksander Ford kręci 
obecnie film według powieści Hen
ryka Sienkiewicza pt: “Krzyżacy” 
Film ukaże się w dwóch seriach 
Plenery będą sfotografowane w 
Szczytnie i Malborku. W zdjęciach 
biorą udział tysiące statystów w 
strojach z czasów Władysława 
Jagiełły, specjalnie w tym celu za
projektowanych i uszytych. Impo
nująco wypadły sceny batalisty
czne. W Polsce żyje do dnia dzisiej
szego rasa koni t. zw. kudłatych

Na ciekawy i oryginalny pomysł 
wpadli chłopi z Mirocina w powie
cie przeworskim. Zakupili do swej 
obory elektryczny odkurzacz do 
czyszczenia krów. Odkurzacz do
pomaga znacznie do utrzymania 
czystości w oborze i przyspiesza 
pracę.

*

W Teatrze Ziemi Pomorskiej 
dekoracje do cieszącej się dużym 
powodzeniem sztuki Szekspira: 
“Opowieść zimowa” wykonane zos
tały niemal w całości z winiduru. 
Dekoracje te są znacznie tańsze, 
niż z drewna i dykty Ze względu 
na lekkość można je bardzo szybko 
zmieniać w czasie przedstawienia.

*

Tego jeszcze nie było. Białos
tockie Zakłady Sklejek produkują 
p ły ty . . .  z zapałek. Jako podstawo
wego surowca używa się tutaj

wybrakowanych i połamanych za
pałek, stanowiących odpadki pro
dukcyjne w przemyśle zapałcza
nym . Masa klejona jest specjalnym 
klejem i prasowana. Zapałczane 
płyty są znacznie sztywniejsze i 
wytrzymalsze od stosowanych do
tychczas .

*

Na tematy gastryczne tak m. in. 
pisze “Echo Krakowa”: “Gdyby
nasz żołądek zabawił się w polity
ka z pewnością byłby konserwa
ty s tą . Jest to typowy burżuj, któ
ry  lubi stabilizację, spokój i nie
nawidzi wszystkich zmian” .

*

Wzrasta ilość wypadków drogo
wych w Polsce. Z braku świeższych 
danych statystycznych podajemy 
cyfry za pierwsze dwa miesiące 
b r. W okresie tym zanotowano w 
kraju  2559 wypadków drogowych, 
w których straciło życie 140 osób, 
a 1200 odniosło rany. W wyniku 
katastrof uszkodzonych zostało 
2029 samochodów i motocyklów.

'Ąi

Drzewa owocowe, z wyjątkiem 
śliw i czereśni, nie obrodziły w tym 
roku w Polsce. Czereśnie wskutek 
zawleczenia z Węgier szkodnika 
były prawie wszystkie robaczywe 
Najbardziej daje się odczuć brak 
jabłek zwłaszcza, iż większość 
zbioru zakupiły zakłady przemys
łu  przetwórczego na produkcję 
win i kompotów. Jak piszą gazety 
krajowe jabłka w zimie i na wiosnę 
mogą być większym rarytasem, 
niż pomarańcze.

*

Polska zaimuje obecnie drugie 
miejsce na świecie w produkcji 
żyta. Charakterystyczne, że świa
towa produkcja żyta od wielu lat 
nie wzrasta, utrzymując się na po
ziomie około 20 min ton, z czego 
np . w r . 1958 na Polskę przypa
dało prawie 7 i pół min ton. W 
większości krajów żyto traci coraz 
bardziej swoje znaczenie jako zbo
że chlebowe, a używane jest przede 
wszystkim na paszę. Wzrasta na
tomiast produkcja pszenicy.

❖

Podajemy kilka drobnych ogło
szeń z “życia Warszawy”, charak
teryzujących stosunki panujące w 
stolicy:

“Sprzedam szopę, która nadaje 
się na mieszkanie, oborę i garaż.”

“Przyjmę wspólniczkę do hodow
li drobnych zwierząt futerkowych, 
wymagany pokój ciepły i suchy ”

“Samotny, starszy pan da po
mieszczenie pani w średnim wieku, 
najchętniej chałupniczce.”
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Ê Witold Rowicki (z prawej)'omawia z prof. i

I Henrykiem Sztompką wyniki tournee Filhar- 1
1 monii Narodowej do Francji, NRF i Szwaj- 
I carji I

i Filharmonia Narodowa spotkała się,’ wszędzie 1
i z entuzjastycznym pryjęciem. \
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A Caldeira do Diabo
(PEYTON PLACE)

O livro que chocou uma nação

— a vida de uma pequena cidade onde os extremos se 
chocam, um cadinho onde borbulham a ternura e a vio
lência, o calor humano e a amargura, a violência da 

carne e a tortura dos solitários.

Preço Broch. . . . . . . . . .  CrS 160,00
Encad.................................  Cr$ 190,00

—  ooOoo —-

Não enco n tran d o  em su a  liv raria pelop eça-o

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EXPANSAO COMERCIAL 
Caixa P o s ta l: 4 .760  —  SAO PAULO

reem bolso  p o s ta l .
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KaRiBê

N0NDESNL
pończocha, która nie 

puszcza oczek
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LIEBFRAUMILCH 
BANQUETE 
BBRGBNHA

CASA CONDOR IMPORTADORA S.A,
Rio -  Roa Buenos Aires, 177 

Niłerói • Rua Dr. Aurelíno Leal, 31 
Juiz do Fora - Rua Sła. Rita, 5n6

LEITURA OBRIGATÓRIA

DOS H O M E N S Q U E L ID ER A M

REVISTA MENSAL

DAS INDUSTRIAS
SAO PAULO: 35-9406 — Rua 7 de Abril, 

842 — l.o andar
BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO: 22-6186 — Rua Sen 
Dantas, 28 — 7.° andar
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COMPANHIA PARA EXPANSÃO DA CONSTRUÇÃO “ C O E X C O ”

COEXCO INCORPORUJE nowoczesne i komfortowe domy mieszkalne

W domach COEXCO rozmieszczenie mieszkań, ich wykończenie i 

estetyka pozostają na najwyższym poziomie.

Pięć zasad COEXCO:

niezawodny termin 

stała, niezmienna cena 

własne tereny 

staranne wykończenie 

sprzedaż na raty

COMPANHIA PARA EXPANSÃO DA CONSTRUÇÃO “ C OE XCO”
São Paulo, r. São Bento, 279 — 12 piętro. Tel.: 33-4737
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Coberturas e Produtos de Chocolates 

da Fábrica “Garoto”

VITORIA — ESPIRITO SANTO
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Rua Barão de Itapetininga, 221 

12 andar — Salas 1203, 1204 

Tel.: 35-5584 — Caixa Postal, 6335 
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| A LU Z M O D E R N A  |
|  W. Stempien & Cia. Ltda. |

Instalações elétricas em geral 
Iluminação fluorescente, etc.

Modernos cartazes a gaz neon 
Iluminação a Cold Cathood

Rua Barão de Itapetininga, 275 - 1." andar - Sala 4 

Fones: 35-1969 e 37-6887 — SÃO PAULO
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PASTAS PLASTICAS M A G  LTDA.
---------------------------------- --------------------------  g

INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |

Escritório: Rua Florêncio de Abreu, 157 - 10.° andar 
Conjunto 1008 — SÃO P A U L O

T E L .  3 2 - 7 2  0 1

Fábrica: R. Sparta, 1397 — SANTO AMARO — Vila Catarina |

Aceitamos Representantes no Interior
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