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KTO R O ZPO C ZĄ Ł  WOJNĘ TOTALNĄ?
w  stanach Zjednoczonych 

odłam prasy koncernu Hear- 
sta miał od dawnych czasów 
tenden c j e germanof llskie. 
Zaznaczyło się to już w toku 
pierwszej wojny światowej, a 
szczególnie po niej na kon
ferencji paryskiej. Obecnie, 
gdy oficjalna polityka wa
szyngtońska, niezadowolona 
ze swych .-.partnerów zachod
nio-europejskich, zdecydo
wanie stawia na kartę nie
mieckiego współdział a n i a 
wojskowego z Zachodem, 
tendencje proniemieckie w 
prasie północno-amerykań- 
skiej przybrały jeszcze szer
szy zakres i wybitniejszą in
tensywność.

Znamiennym tego obja
wem jest wystąpienie świeżo 
poczytnego dziennika “Chi
cago Daily Tribune” w obro
nie armii Hitlera, że bynaj
mniej nie ona zastosowała 
pierwszą wojnę totalną prze
ciwko. ludności cywilnej bom
bardując miasta. Organ ten 
powołuje się na książkę pod 
tytułem “Bombing vindica- 
ted” (uzasadnione bombar
dowanie), wydanej w roku 
1944 w Londynie, której autor 
J. M. Spaight, pierwszy se
kretarz brytyjskiego mini
sterstwa lotnictwa, zaznacza, 
że Brytyjczycy zaczęli bom
bardować cele w Niemczech, 
nim Niemcy zaczepili wyspę 
angielską.

Zdaniem Spaighta zapa
dła decyzja brytyjska w tej 
sprawie 11 maja roku 1940, 
poczem zaraz następnej nocy 
18 bombowców angielskich 
zaatakowano Fryburg w Ba
warii, podczas kiedy Njemcy 
przeszli dopiero w ' konsek
wencji tego do bombardo
wania Londynu i innych bry
tyjskich miast przemysło
wych, jak Coventry, Birmin
gham, Sheffield i Southamp- 
ton, Spaight solidaryzuje się 
w całej pełni z tą decyzją 
brytyjską, nad której Istotą 
fachowcy angielscy myśleli 
już od roku 1936, i powiada, 
że ona właśnie była czynni
kiem, który wpłynął rozstrzy
gająco na korzyść zwycięstwa 
Aliantów.

Ale “Chicago Daily Tribu
ne” nie ogranicza się do po
wołania się na wspomnianą 
opinię autora “ Bombing vin- 
d i c a t e d” , lecz podejmuje 
nadto zwalczanie argumen
tu, wytaczanego w swoim 
czasie przez prasę angielską, 
a mianowicie, że bombardo
wanie miast niemieckich by
ło retorsją Brytyjczyków za 
zbombardowanie uprzednio 
przez armię niemiecką W ar
szawy i Rotterdamu. Tu zno
wu organ chicagowski powo
łuje się na “ angielskiego pu
blicystę wojskowego” Horta i 
twierdzenie jego, że Warsza
wa i Rotterdam były bombar
dowane dopiero, gdy wojska 
niemieckie stały już przed 
ich murami, co było takty
cznym działaniem zaczep
nym w zgodzie z dotychcza
sowymi regułami ostrzeliwa
nia oblężniczego” .

Jeśli chodzi o Rotterdam,

to jakoby obrzucenie go bom
bami nastąpiło było dwa czy 
trzy dni po zaatakowaniu 
Fryburga przez Brytyjczy
ków, czego prawdziwości w 
tej chwili stwierdzić nie mo
żemy . Natomiast stwierdza
my zdumiewającą ignorację 
“publicysty wojskowego” p. 
Horta i “Chicago D. Tribu
ne” , jeżeli to można nazwać 
ignoracją, a mianowicie, że 
“ nie wiedzą” oni, iż Warsza
wa była bombardowana zna
cznie już wcześniej, i że po
nadto cała Polska po linię 
Bugu, jak długa i szeroka, 
miasta je j i miasteczka, po
ciągi z ludnością cywilną, a 
nawet wsie były obrzucane 
bombami i strzałami karabi

nów maszynowych w myśl 
nakazu Hitlera, by wytępić w 
Polsce, co tylko wytępić było 
można.

Zrobiono sobie z mordowa
nia bezbronnej ludności cy
wilnej Polski wręcz sport. 
Widzieliśmy wszyscy na wła
sne oczy, jak niemieckie sa
moloty krążyły i opuszczały 
się nisko, by dobrze trafić z 
karabinów maszynowych na
wet pastuchów z bydłem Itp.

Jak na amerykańskich de
mokratów, dziwny to sposób 
objawienia współczucia z do
lą ludności polskiej, jeżeli dla 
aktualnych tendencji pronie
mieckich “ Chicago Daily T ri
bune” , udaje, że tego wszyst
kiego nie wie, byleby sztu

cznie dowieść, iż brytyjskie 
bomby na Fryburg bawarski 
i inne miasta niemieckie nie 
mogły być odwetem za zbom- 
bdrdowanie Warszawy, bo 
t£Bn chodziło tylko o “ takty
czne działanie zgodne z regu
łami dotychczasowymi".

Tak się złożyło, że kilku 
członków ówczesnego rządu 
polskiego w Londynie było 
pośrednio świadkami, iż cho
dziło, przeciwnie, o odwet za 
celowe mordowanie przez ar
mię niemiecką polskiej lud
ności cywilnej. Działo się to 
w początku kwietnia roku 
1940. ,

Podczas obiadu, wydanego 
przez prezydenta Raczkiewi- 
cza w ambasadzie polskiej

M E N S A G E M
PROFERIDA NA RÁDIO PELO REVMO. PE. FLORIANO SKOWROŃSKI, CAPU
CHINHO, EM NOME DOS DESCENDENTES DA IMIGRAÇAO DA POLÓNIA, —  

PARA A INAUGURAÇAO DO MONUMENTO AO IMIGRANTE EM CA-
  XIAS DO SUL, N O  DIA 28-2-1954 ------

No pórtico do Monumento que 
hoje. acaba de ser inaugurado 
está inscrita a seguinte legenda;

“A Nação Brasileira 
ao Im igrante."

Por isso, irmanados com a 
imigração Italiana, Alemã e ou
tras. Nós. descendentes de Im i
grantes da Polónia, vimos tam
bém prestar nossa homenagem 
aos nossos Antepassados, — e 
apresentar um voto de louvor 
e.gratidão ao benemérito Gover
no da República, ao Governo do 
Estado e demais Autoridades 
constituídas, pela valiosa contri
buição para a ereção déste 
grandioso Monumento de Home
nagem do Povo e do Governo 
aos BRAVOS. PIONEIROS da 
Colonização do nosso País. e. 
particularmente ao EIxmo. Snr.
M ajor Engenheiro Euclides T ri- 
ches. Dm° Prefeito de Caxias do 
Sul e à S. Excia. Snr. Depu
tado Federal Luiz Compagnoni. 
idealizador do Monumento, e, 
enfim, a todos os que. de qual
quer forma, contribuiram para,'^ 
levantar êsse Poema de Granito 
e Bronze —  o Monumento ao 
Imigrante e “aos descendentes 
Brasileiros integrados na vida 
nacional e trabalhando para a 
grandeza desta terra, que seus
avós regaram com o suor”  e san
tificaram com a prece a Deus 
Nosso Senhor.

A  Polónia emprestou também 
seu sangue ao Rio Grande e ao 
Brasil. Seus filhos, embora não 
muito numerosos — hoje quase 
meio milháo, — labutaram, la
do a lado. com os imigrantes 
de outras nacionalidades para a 
grandeza do Brasil.

Quero aqui focalizar, tão sò- 
mente. a Religião désses Im i
grantes. Numa palavra, posáo 
adiantar, que vieram da Mãe- 
Pátria católicos, viveram e mor
reram como católicos, deixando 
para seus descendentes, a fé 
tradicional da Polónia ‘‘semper 
fidelis” . conforme tém dito os 
Romanos Pontífices, os Papas. 
A Polónia foi sempre fiel na 
prática da Religião católica, ao 
ponto de penetrar na essência 
do patriotismo êste espírito ge
nuinamente católico. •

São mil anos que a Polónia é 
fiel ã Igreja, e hoje mesmo, ape
sar da perseguição comimista, 
96% dos seus habitantes são ca
tólicos. E nós Brasileiros de ori
gem polonesa, nesta hora sole
ne, junto déste Monumento de 
fé e patriotismo, juramos que 
havemos de conservar sempre a 
fé em Cristo e a fidelidade ã 
Igreja Católica. Não buscare
mos tanto 0 progresso material 
mas sim o espiritual, porque 
disse Jesus Cristo: “O que a-

dianta ao homem conquistar o 
mundo inteiro, se vier a perder a 
sua alm a.” (Mat. 16. 26) .

Diante déste Monumento ao 
Imigrante, para nós, descenden
tes de poloneses, o silêncio, bo
ję, seria mais eloquente do que 
qualquer palavra, porque a mes
ma Polónia, da qual vieram 
nossos Antepassados, está de lu
to, seu Govêrno legítimo está 
exilado na Inglaterra, seu Prín
cipe da Igreja o Cardeal Wy- 
szjTński está preso e numerosos 
Bispos. Sacerdotes e Religiosos 
são encarcerados, sofrendo o 
martírio e esperando o venturo
so dia da libertação.

Depois desta última Grande 
Guena, o Tratado de Yalta foi 
uma traição à Polónia, confor
me tem aliás declarado um Se
nador Norte-Americano.

No bárbaro Tratado de Yalta, 
a Polónia foi apunhalada pelos 
seus próprios amigos que não 
permitiram, tivesse a Polónia 
seu representante, mas que fos

se representada pela Rússia.
Ora. a Rússia aproveitou, en

tão, de engolir a Polónia e fazer 
dela um País satélite, sob o ju 
go do cruel Comunismo.

Por isso, nós. descendentes de 
imigrantes poloneses, fazemos 
aqui um veemente apélo em prol 
da libertação da Polónia do ju
go comunista. Apêlo êste dirigi
do aos Exmos Governadores do 
Brasil e aos Exmos. Snrs. Côn
sules e Embaixadores das diver
sas Nações aqui representadas, 
a-fim-de que empenhem todos 
seus esforços no sentido de Ir- 
vrar aquela nobre Nação — Po
lónia — do jugo da foice e' 
martelo.

E fazemos votos que o ápice 
déste Monumento soberbo e al
taneiro, qué a Pérola das Coló
nias acaba de inaugurar, rasgue 
as nuvens do céu para que os 
raios da Justiça, Paz e Liberdade 
iluminem todos os Povos do 
Mundo.

dia premiera Churchilla, pi
szący te słowa podał premie
rowi do wiadomości, że infor
macje radiowe rządu polskie
go z Kraju mówią o rozcza
rowaniu i przygnębieniu Po
laków, że Wielka Brytania 
nie stosuje żadnych środków 
retorsji bombowej za zmasa
krowanie przez Niemców Pol
ski, włącznie z jej ludnością 
cywilną. Churchill odpowie
dział dyplomatycznie, ale 
niedwuznacznie, że akcja 
odwetowa jest w przygotowa
niu.

Nalot na Fryburg bawarski 
nastąpił, jak już wiemy, w 
nocy z 11 na 12 maja. U- 
przednio. dnia 3 maja, Chur
chill przemówił przez radio 
do Polski, o co go wówczas 
również prosiliśmy w amba
sadzie. Wypadki to bardzo 
odległe w perspektywie dzi
siejszej sytuacji politycznej.

Sądzimy, że Polacy w Sta
nach Zjednoczonych zarea
gują należycie na artykuł 
“Chicago Daily Tribune” , 
który takie echo triumfujące 
wywołał w prasie niemieckiej, 
zarówno krajowej, jak zagra
nicznej. Zasługuje rzedzywi- 
ście na napiętnowanie fa ł
szowanie prawdy notory
cznej, że armia niemiecka 
Hitlera była tą, która pier
wsza zaczęła wojnę totalną, 
mordując w Polsce ludność 
cywilną, po czym dopiero 
Brytyjczycy odpowiedzie 1 i 
aktami retorsji, i rozwinęła 
się między Niemcami a W iel
ką Brytanią wojna totalna 
na życie i śmierć, do której 
po stronie Anglii przyłączyły 
się Stany Zjednoczone.

Dr Marian Seyda
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w dniu 19-go lutego go
ściem “The Executive’s Club 
of Chicago” był ambasador 
niemiecki w Waszyngtonie 
Heinz L. Krekeler i wygłosił 
do licznie zebranych przed
stawicieli amerykan s k i c h 
czynników gospodarc z y c h 
przemówienie na t e m a t  
“Niemcy i Konferencja w 
Berlinie” .

Po przemówieniu ambasa
dora obecny na zebraniu 
członek Klubu, Dr. Karol 
Ripa, b. Konsul Generalny 
Polski zadał mu pytanie po- 
łą c z o n e z oświadczeniem, 
które publicznie odczytał 
Prezes Klubu. John J. Mc- 
Donocgh;

“ Panie Ambasadorze: My 
Amerykanie uważamy, że 
granica Odry i Nissy jest 
trwałą granicą l sprawiedli
wą między Polską a Niemca
mi . Czy Pan Ambasador mo
że złożyć oświadczenie, że 
Rząd Niemiecki podziela ten 
pog'ląd Ameryki” .

Odpowiedź Ambasador a 
brzmiała:

“Jeśli słowa “my Ameryka
nie” ma oznaczać, że Amery
ka jako państwo jest zdania 
pytającego, wówczas musiał
bym oświadczyć, że tak nie 
jest. Ameryka oraz Anglia 
nie uznają granic Odry i Nis
sy jako definitywne i ta deli

katna, sprawa będzie załat
wiona ostątecznię dopiero na 
przyszłej ogólno-światowej 
Konferencji Pokojowej” .

Odnośnie odszkodowań dla 
b. ofiar terroru niemieckiego 
w obozach- koncentracyjnych 
Ambasador Krekeler publi
cznie oświadczył:
Rząd niemiecki pragnie wy

równać krzywdy i okrucień
stwa dawnych lat l załatwi 
słuszne pretensje poszkodo
wanych. Dowodem dobrej 
woli Rządu Adenauera w tej 
dziedzinie jest załatwienie

pretensji żydowskich i wy
płacenie pokaźnej sumy Rzą
dowi Israela” .

Pod adresem obecnego na 
zebraniu Konsula General
nego Francji —  Ambasador 
złożył oświadczenie, że Niem
cy dążą do jaknajbardziej 
przyjaznych stosunków z 
Francją i wlążó je wiele 
wspólnych Interesów, choć 
jest i szereg punktów spor
nych .

Po zebraniu Dr. Ripa odbył 
z Ambasadorem krótką roz
mowę.

Zatopienie “ Nato”  Pacyfiku
Podobno na konierencji 

berlińskiej “Wielkiej Czwór
ki” przejawiła się zasadnicza 
zmiana polityki St. Zjd. na 
Dalekim Wschodzie. Rząd 
Eisenhowera c a lk i^  po ci
chu zaniechał zamiarów u- 
tworzenia wielkiej wspólnoty 
obronnej Pacyliku na wzór 
Atlantyckiej ("N A TO "). Za- 
mlas n i e j  r z ą d  poza- 
wleral szereg poszczegól
nych paktów obronnych z 
Japonią, Filipinami, Kore%. 
Złożyły się na to takie czyn
niki, jak: rozbieżność zain
teresowań i dążności poszcze
gólnych krajów Azji oraz ol
brzymie odległości je dzielą

ce, brak poczucia jedności, 
czyli wspólnoty interesów, a 
w pierwszym rzędzie obrony 
przed wspólnym wrogiem: to
talizmem .

Objazd wiceprezydenta Ni- 
xoną po krajach Dalekiego 
Wschodu nie miał innego na 
celu, jak zbadanie obecnego 
stanu rzeczy w zakresie tych 
różnic. Po przybyciu do Ber
lina Dulles przedstawił Ede
nowi i Bidaultowi sumarjum 
spostrzeżeń, wrażeń i konklu- 
zyj zarówno swoich, jak i 
wiceprezydenta Nixona, jak 
różnych komisji Kongresu, 
jak wreszcie akredytowanych 
do owych krajów przedsta-

Wiadomości z całego świata

9  RZĄD Chin Komunisty
cznych przyjął zaproszenie 
Rosji na Konferencję Poko
jową w Genewie w dniu 26 
kwietnia.

«  PODOBNIE rozmaite 
kraje przyjęły zaproszenie na 
tę Konferencję przesłane ze 
strony Stanów Zjednoczo
nych. Kiedy wszyscy zapro
szeni odpowiedzą, będzie o- 
głoszona lista ile krajów weź
mie udział.

9  SZEF BIURA Paname- 
rykańskiegó Kawy w Nowym 
Yorku Charles Lindsay zwra
ca uwagę swym ziomkom, że 
bojkot kawy w Stanach Zjed
noczonych może wywołać 
bojkot produktów amerykań
skich w Ameryce Łacińskiej.

9  TAIPÉ. Premier Chin 
Narodowych ogłosił, że woj
ska Chan Kai Shek’a czynią 
przygotowania do kontrata
ku na Chiny komunistyczne.

0  CARACAS. Sekretarz 
stanu Foster Dulles przema
wiając na 10-tej Konferencji 
międzyamerykańskiej ofiaro
wał większą współpracę eko
nomiczną 1 pomoc finansową 
Stanów Zjednoczonych tym 
krajom, które więcej będą 
zwalczać komunizm,

0  FOSTER DULLES uwa
ża, że pi-zemówienie Ministra 
Spraw Zewnętrznych z Gua- 
temali na Konferencji w Ca
racas dowodzi, że kraj ten 
nie chce dopuścić do jedno
myślnej uchwały Konferencji 
przeciw międzynąrodowemu 
komunizmowi.

«  MOŁOTOW znów wy
stąpił z agresywnem oświad
czeniem, że uzbrojenie Nie
miec może doprowadzić do 
nowej wojny w Europie, któ
ra by się przemieniła w trze
cią już wojnę wszechświato
wą od 1914 roku.

Ç PODOBNO miał się za
kończyć bojkot kawy w Sta
nach Zjednoczonych. Kore
spondenci pism amerykań
skich stwierdzili, że mróz wy- 
rządzif wielkie szkody plan
tatorom kawy i dlatego ceny 
są wyższe, a nie,z Innych po
wodów .

0  ZDROWIE Ojca św. po
prawiło się trochę, tak że 
mógł zjeść pierwszy raz odro
binę lekkiej zupki.

9  POLICJA w Nowym 
Yorku wykryła cały arsenał 
broni rewolucjonistów ku
bańskich, którzy chcieli oba
lić obecny rząd na Kubie.

«  Z INDOCHIN donoszą, 
że Komuniści w styczniu po
nieśli wielkie straty: 2257 za
bitych, 2756 jeńców i 1100 
karabinów między którymi 
56 maszynowych.

e  AMERYKA, ANGLIA i 
FR.ANCJA zaproponowali Ro
sji, ażeby kraje biorące u- 
dzial w Konferencji Pokojo
wej w Genewie były repre
zentowane przez Ministrów 
Spraw Zewnętrznych. Mini
ster Korei Południowej tak
że chce wziąć udział.

•  OTTO STRASSER wy
bitny hitlerowiec, przywódca 
"czarnego frontu” otrzymał 
od władz kanadyjskich pasz
port dla bezpaństwowców — 
inofrmuje agencja niemiecka 
DPA. A więc “Titre de Vo- 
yage” . Można się więc słu
sznie obawiać, że wkrótce 
wszystkie SS i SA Manny o- 
trzymają od różnych rządów 
takie dokumenty. ___

wicieli dyplomatycznych St. 
Zjd. Konkluzje te naprowa
dziły Amerykę na nieunik
niony wniosek, że musi ona 
wyrzec się dalszych prób or
ganizowania wielkiej "Wspól
noty Obronnej Pacyfiku". 
Stąd nacisk na Mołotowa, by 
— nagadawszy się do syta o 
Niemczech i narzuciwszy kłód 
co niemiara na drodze do 
zjednoczenia Niemiec — za
czął gadać o Dalekim Wscho
dzie. Stąd też zmiana całej 
strategii obronnej Ameryki, 
która znalazła aprobatę 
swych sojuszników.
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AVlADOJIOSt^ Z BRAZYLII

«  RZĄD BRAZYLII zamie
rza zamrozić ceny. ale nie
które svndykaty protestowa
ły przeciw temu rozporządzę- 
nłu

«  NO\VYM MINISTREM 
Pracy ma być Deputowany 
Brccliado da Rocha na miej
sce dawnego Jana Goularta.

*  MINISTER Spraw Za
granicznych Brazylii W in
centy Rac oświadczył na 
Konferencji w Caracas, ze 
Brazylia popiera współpracę 
ekonomiczną wszystkich kra
jów amerykańskich 1 w tym 
celu będzie się starać .aby na 
Konferencji obmyślone były 
nowe i skuteczniejsze sposo
by tej współpracy.
*  MINISTER SKARBU Os

valdo Aranha oświadczył, żę 
polityka giełdowa Brazylii 
nie ulegnie zmianie, ponie
waż krążyły pogłoski, że roz
porządzenie nr. 7, które 
wprowadziło tą polityką ule
gnie zmianie.

■k PREFEITO Kurytyby 
Józef L. Guerra Rego. aby 
przekonać się czy finanse 
prefeltury są w porządku na
jął specjalistę od tych rzeczy 
i ten wykrył, że dwóch u- 
rzędników dopuszczało się o- 
szukaństwa. Z miejsca usu
nięto Ich 1 zmuszono do re
stytucji.

*  10 łlAJA ma przyjechać 
do Brazylii Prezydent Libanu 
Camille Chameum.

*  W CAXIAS DO SUL od
była się uroczystość odkrycia 
Pomnika ku czci emigranta. 
Przybył na nią Prezydent 
Getullo Vargas pomimo cho
roby. W imieniu polskich e- 
migrantów przemawiał O . 
Kapucyn Flor. Skowroński.

*  W SAO P.AULO bardzo 
zgnlewaio karnawałowlczów. 
że Prefeito Janio Quadros 
nie przeznaczył wielkiej su
my na ustrojenie ulic 1 dla
tego przedstawili go Jako Ju
dasza.

*  BIURO statystyki Mini
sterstwa Rolnictwa ogłasza, 
że Stan Golaz jest piątym 
największym dostarczycielem 
mleka w Brazylii.

*  JEDEN z vereadorów São 
Paulo oświadczył, że jeśli 
prefekt Janio Quadros dopu
ści się nowego szaleństwa po
dobnego jako to, że usunął 
Prezesa Komisji 400-cla São 
Paulo, to będzie żądał zbada
nia go, czy jest przy zdrowym 
umyśle.

*  W RIO nadal panują 
straszne gorąca dochodzące 
do 32 stopni, a zarazem prze
chodzą gwałtowne deszcze w 
ten sposób, że na jednej uli
cy pada a na pobliskiej świe
ci słońce. W niektórych 
punktach spadł grad.

*  W RIO przemysłowcy 
zajmujący się paienłem i 
mieleniem kawy zdecydowali 
się jHJdnleść cenę od 46 70 
Cr. do 53,70 Cr. za kilo

*  KARNAWAŁ w Rio w 
tym roku nie byt tak ożywlo- 
ny jak Innych lat i zdarzyło 
się wiele wypadków śmierci, 
bo 69 1 4291 osób poranionych 
szukało pomocy po szplta-

d o b r a  o k a z j a
Sprzeda się "Lotação" w 

dobrym stanie kursująca na 
ulicy 15 de Novembro w Ku- 
rytyble. Cena przystępna. In 
formacje: Rua Trajano Rels
OOD.

O B R A Z Y  DO NABY
CIA W REDAKCJI 

“ Ł U D U ”
Cud nad Wisłą ....Cr.$ 250,00 
Koscluszko pod Racławicami

..................  Cr.$ 250,00
Stefan Batory pod Pskowem
•  ......................  Cr.S 200,00
Rozprawa o Lwów 18 sierp
nia 1930 rok ... .Cr.S 200,00 
Wesele Krakowskie ..Cr.S

Orzeł Polski ...Cr.$ 150!00
Jozef Piłsudski  Cr.$ loo.oo
Ignacy Mościcki ..Cr.$ 50 00 
Ignacy Paderewski Cr.S 50 00 

Nie sprzedajemy pośrednio. 
Interesujący niech przyjdzie 
osobiście

JÍEVMATISMO^  i

S T O W A R Z Y S Z E N IE  P O LS K IC H  K O M B A T A N T Ó W  W E W Ł O S Z E C H
D l U W H n f c l O Ł Ł W I t  c ..« in o  nrzvoada na organizacje, stowa_rzy3zenl

ROMA. V ia Nazario Sauro 9.
Rzym,' w styczniu 1954.

Do PolsWch Władz Państwowych. Duchownych, O rga
n izacji Politycznych, Społecznych, Kom batanckich, Z a 
wodowych, Polskiej Prasy Niepodle.ęłosciowej itd. na

uchodżctuie. świata, przybyw ających  na
W maju 1954 roku. w całym 

wolnym śwlecie, gdziekolwiek 
przebywają Polacy, wszędzie 
gdzie biją wolne polskie ser
ca, święcona będzie dziesiąta 
rocznica polskiego zwycię
stwa pod Monte Cassino.

Dnia 18 maja 1944 roku 
żołnierz polski, pod dowódz
twem Gen. Wł. Andersa, 
walcząc za “Waszą i naszą 
wolność" na ziemi włoskiej, 
otworzył wojskom alianckim 
drogę do Rzymu, a orężowi 
polskiemu przysporzył chwa
ły.
Wszędzie, gdziekolwiek prze

bywają Polacy 1 gdziekolwiek 
mogą oni swobodnie manife
stować swe uczucia — będzie 
obchodzona dziesiąta roczni
ca bitwy o Monte Cassino. 
Główne uroczystości jednak
że odbędą się w Wielkiej Bry
tanii i we Woszech.

Uroczystości na Monte Cas
sino odbędą się 19 maja 1954 
roku. Przybędą na nie liczne 
pielgrzymki z różnych kra
jów świata. Przybędzie na 
nie Gen. Wi. Anders. Przy
będą, aby przypomnieć świa
tu polski wkład do sprawy o- 
gólnej, przypomnieć dług 
niespłacony, oddać hołd po
ległym, którym nie było dane 
dojść “ z ziemi włoskiej do 
Polski” , jak i nam nie jest 
to jeszcze dane.

W Rzymie powstał komi
tet, mający na celu zarówno 
przyjęcie rodaków z całego

oWialiCl*
obchód jak i przygotowanie 
i przeprowadzenie programu.

Do Komitetu Honorowego 
ze strony polskiej wszell m. 
In J . E . K s . Arcybiskup Dr. 
Józef Gawlina. Protektor U- 
chodżctwa Polskiego 1 P. Dr. 
Kazimierz Papće, Ambasador 
R .P . przy Stolicy Apostol
skiej . Ze strony włoskiej 
wchodzą liczni przedstawi
ciele świata politycznego, 
wojskowego, kombatanckie
go, społecznego itcl.

Komitetem Wykonawczym 
jest Zarzad Stowarzyszenia 
Polskich kombatantów we 
Włoszech.

Program obchodu przewi
duje m. In. wspólną piel
grzymkę wszystkich przyby
łych z różnych krajów do 
Rzymu Polaków na Monte 
Cassino, audiencję u Ojca 
świętego, procesję z kościoła 
św. Stanisława w Rzymie do 
kościoła Imienia Maryl (wy
budowanego na pamiątkę 
polskiego zwycięstwa pod 
Wiedniem), wręczenie sztan
daru Stowarzyszeniu Polskich 
Kombatantów we Włoszech, 
pielgrzymkę zbiorową do Lo
reto, odsłonięcie w bazylice 
loretańskiej tablicy upamięt
niającej uratowanie bazyliki 
przez polskich żołńierzy od 
pożaru, wywołanego niemie
c k i m  bombardowaniem w 
1944 roku.

Uroczystiość dziesięciolecia

Monte Cassino przypada na 
Rok Mariański, co jeszcze 
bardziej zwiększy napływ Po
laków do Włoch.

W związku z powyższym:
— II Komitet Wykonaw

czy Obchodu dziesięciolecia 
bitwy o Monte Cassino we 
Włoszech oraz Stowarzysze
nie Polskich Kombatantów 
we Włoszech gorąco 1 serde
cznie zapraszają wszystkich 
Polaków na uroczystości ro
cznicowe do W łoch.

— 2) Wszystkie Instytucje,

organizacje, stowarzyszenia, 
redakcje itp. proszone są o 
nadesłanie okolicznościowych 
tekstów, które zadokumetują 
nad grobami poległych ria 
Monte Cassino łączność i jed 
ność wszystkich Polakow w 
świecle. , , ,

Teksty te należy nadsyłać 
pod adresem:

Witold Zahorski, Prezes 
Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów we Włoszech 
— Via Nazario Sauro 9, 
Roma, Italia

T rzy  lata działalności parlamen
tarnej Deputowanego Federalnego 

D r. Bron. Ostoi Roguskiego
Pod tym tytułem wyszła z 

druku broszura ilustrująca 
prace i wysiłki naszego za
służonego Deputowanego Fe
deralnego Dr. Bron. Ostoi 
Roguskiego w Rio na korzyść 
południowej części Parany.
Jako doświadczony parla
mentarzysta 1 członek wielu 
komisyj w Paranie prędko 
dostosował się do nowego 
środowiska w Stolicy kraju.
I wkrótce rozpoczął działal
ność, zyskując sobie uznanie 
u wszystkich parańczyków.
Nic dziwnego, bo broszura 
informuje, ile razy zabierał --------  —  _
1. Ministerstwo Dróg 1 Robót Publicznych ...
2. Plan S .A .L .T .E .

glos, broniąc interesów połud
niowej Parany, a jak potrze
ba było także 1 północnej, 
czy to się rozchodziło o budo
wę elektrowni, lotnisk, dróg, 
mostów, pomocy dla rolni
ków, .szpitali, sierocińców, 
szkół itp. czy o wydobycie z 
rąk prywatnych tysiąca al- 
krów ziemi dla patrlmonium 
Stanu Parany o wartości Idą
cej w biliony kruzejrów. Oto 
ile pieniędzy uzyskał w roz
maitych' ministerstwach, sa
me cyfry mówią o rozpięciu 
starań Dr. O. Roguskiego:

82.600.330,00
51.000.000,00

3. Ministerstwo Awlacji ..................................  14.350.000,00
4. Ministerstwo R oln ictw a ................................  21.930.000,00

Razem ...................... 169.870.330,00

S K A R B  N A R O D O W Y  J A K O  C Z Y N N IK  W Y C H O W A W C Z Y
Naród nasz obok szeregu 

zalet posiada niestety i — 
wady. Do nich należy i ce
chująca nas, nadmierna indy 
widualność. Ona właśnie jest 
powodem szeregu pochod
nych grzechów. — Po za wła- 
sn3Tn, nie uznajemy innych 
autorj^etów, nie szanujemy 
cudzych przekonań, a każda 
różnica zdań jakże szybko 
przeradza się w kłótnię i 
nienawiść. W sprawach po
litycznych jesteśmy trudni 
do kompromisów. Mówienie 
prawdy, zwłaszcza przykrej, 
w myśl tego, co wyżej zosta
ło powiedziane, rzadko kiedy 
budzi sympatie u czytelnika 
najczęściej natomiast za
strzeżenia i różnego rodzaju 
repliki. A jednak trzeba so
bie zdawać sprawę z ujem
nych cech i wad narodowych, 
gdyż tylko przez ich pozna
nie wiedzie droga do ponra- 
wy.

Anglicy twierdzą, że poli
tyka jest sztuką znajdywania 
w każdej sytuacji zdrowego 
kompromisu. Podobno stoso
wanie tej zasady doprowa- 
to ło  ich naród i państwo do 
dzisiejszej potęgi. Rzecz ja 
sna, istnieją granice, któ
rych żaden polityk angielski 
me przekroczy _  granicą tą 
jest mteres państwa i interes 
wspolnoty brytyjskiej. Jeżeli 
chodzi o nas, Polaków, to 

.granica ta jest znacznie bliż
sza. gdyż jest nią Interes par
tu, stronnictwa, względnie 
ugrupowania.

Skoro wytacza się zarzuty 
trzeba też wspomnieć o “oko
licznościach łagodzących” 
Cała epoka saska, poprzedza
jąca nasz upadek, a następ
nie długie lata niewoli od- 
^ycza iły  nas od myślenia 
kategoriami państwowymi

Historia ostatnich dwustu 
lat, to historia walk, swarów, 
i kłótni prowadzonych przez 
różne zgrupowania, “ familie’’
1 partie. Szereg pokoleń wy
chowało się w kulcie dla ta
kich czy Innych sporów, tre
ścią. których było szukanie 
dróg wiodących do naprawy 
Rzeczypospolitej, względnie 
odzyskania z powrotem nie
podległości. Wróciliśmy więc
w kulcie dla sporów___

Na emigracji nie wiele 
zmieniło się na lepsze. Stare 
grzechy z powrotem odżyły. 
Znowu powtórzyły się obozy, 
zwalczające się partie, a cho
ciaż program polityczny jest 
wspólny dla wszystkich, mi
mo to kłócimy się nadal a 
metody, o taktykę i — jak to 
dawniej bywało — o ,.. per
sonalia. Naród nasz znalazł 
się w śmiertelnym niebezpie
czeństwie, od nas w pierw
szym rzędzie oczekują pomo
cy, wierzy, że my Polacy, ży
jący w wolnym śwlecie w 
zgodzie walczymy o jego pra
wa, wyręczamy go w mówie
niu prawdy, informujemy ob
cych o prześladowaniach, 
gwałtach i terrorze, a tym
czasem kłócąc się, przeszka
dzamy sobie nawzajem, zaz
drośnie pilnujemy swoich u- 
rojonych praw i w miejsce 
Konstruktywnej pracy dy
skredytujemy wysiłki na
szych legalnych władz 1 w o- 
czach świata poniżamy na
szą godność narodową.

Na tym ciemnym tle są 
jednak 1 blaski. Coraz sil
niej zaznacza się, jakby odro
dzenie. Z początku dość po
woli, obecnie coraz szybciej 
rosną szeregi tych, którzy 
zrozumieli, że pierwszym na
szym obowiązkiem Jest stwo
rzenie silnych podstaw fi-

W Y JA Ś N IE N IE  -  U Z U P E Ł N I E N I E

UNIMENTChBimm) 
SANTA hELENA

PRZEMÓWIENIA NA AKADEMII STYCZNIOWEJ
tem. A teraz naród mówi: 
zdrajca, zdrajca Jeden i dru
gi” .

Przez powyższe określenie 
chciałem powiedzieć, że czę
sto ludzie stanu, ludzie na

Po ukazaniu się mojego ar
tykułu w Ludzie z dnia 24-2- 
54 spostrzegłem, że mogłem 
byc żle zrozumianym tak 
przez czytelników jak i przez 
słuchaczy na Akademii: Dla 
wyjaśnienia 1 uupełnienla 
tekstu tego przemówienia 
korzystam z grzeczności Re
dakcji i podaję do publicznej 
wiadomości co następuje.

Chodzi o końcową część te
go przemówienia, gdzie wy
prowadzam historyczne, re
trospektywne porówn a n i e 
dwóch ujemnych wypadków, 
manowlcie ujemnej roli 
Wielopolskiego w Powstaniu 
Styczniowym i takiejże sa- 

roli Mikołaja w wypad
kach ostatnich, współcze
snych. O Mikołajczyku wyra- 
płem się tak: “Przecież Mi
kołajczyka nie możemy po
sądzić o brak patriotyzmu, 
bo dał ostateczne dowody iż 
jest patriotą. Ale Mikołaj
czyk jest człowiekiem tego 
samego pokroju co Wielopol
ski. Zaufał i zawiódł się na

stanowiskach czołowych, mi- 
mo, że czują się patriotami i 
chcą dla Narodu jak najle
piej, popełniają okropne błę
dy o skutkach dla sprawy 
polskiej katastrofalnych 1 
tym samym zasługują na 
piętno zdrajców. Eliminuję w 
tej chwili osobę Wielopol
skiego 1 yypowiem się o Mi
kołajczyku ażeby usunąć e- 
wentualne przypuszczanie u 
naszego społeczeństwa. Jako
bym miał uważać Mikołaj
czyka za prawdziwego patrio
tę. On się niezawodnie za ta
kiego uważa i istniały pozo
ry Iż nim był rzeczywiście 
Mam na myśli jego pierwot
ną rolę w gabinecie na wy
chodźstwie, Jak również jego 
ogromnie ryzykowany wy
jazd do Polski reżymowej 
Mówiąc o nim Uczciwie i

nansowych dla - naszych le
galnych władz, gdyż na tej 
drodze zdobędziemy, konie
czną w naszych warunkach, 
niezależność polityczną. Co
raz więcej Polaków na pierw
szym miejscu stawia Interes 
Państwa, a potem dopiero 
interesy grup i partii. Stale 
zwiększa się ilość płatników 1 
rosną wpływy na Skarb Na
rodowy. Oprócz tego daje się 
zauważyć jeszcze jeden po
cieszający objaw. Na terenie 
Wielkiej Brytanii coraz wię
cej młodzieży 1 dzieci pol
skich wpisuje się na listę 
płatników. Składki tych naj
młodszych obywateli są ma
łe, przeważnie 3 pensy mie

sięcznie, ale grosze te są n iei 
zmiernie cenne. Regularne 
składanie ofiary na rzecz 
Skarbu wyrabia w nich po
czucie obowiązków w stosun
ku do Państwa. W  ten sposób 
Skarb Narodowy staje się 
Jakgdyby czynnikiem wycho
wawczym, a istnienie jego 
przypomina stale, że każdy 
Polak, a nawet każde dziecko 
polskie może i powinno wziąć 
czynny udział w walce o na
szą wolność, o prawa do nie
podległości przez dostarcza
nie odpowiednich środków 
finansowych legalnym wła
dzom przebywającym obecnie 
ria em igracji-

ROMAN ORWID BULICZ

NASZE SPRAWY

ŚWIĘCENIE
KAPŁAŃSKIE

Dnia 13 marca będzie wy
święcony na kapłana w Dax 
we Fi-ancji Diakon Wawrzy
niec Biernacki ze Zgrom. Ks. 
Misjonarzy, syn Antoniego 
Biernackiego z Dom Pedro 
parafii Orleans. Przez 6 lat 
studiował we Francji, a w 
llpcu wi'aca, aby pracować 
wśród swoich w Brazylii. Cie
szy się Zgromadzenie, że 
przybywa jeden więcej ka
płan misjonarz, do pracy w 
Winnicy Pańskiej, cieszą się 
rodzice, że doczekali się wiel
kiej laski od Boga, bo zoba
czą niedługo syna swego przy 
ołtarzu sprawującego Ofiarę 
Nowego Zakonu. Nowemu 
Prymlcjantowi przesyła Re
dakcja serdeczne życzenia : 
“Ad multos annos” .

W IZYTA  W  REDAKCJI

W dniu 3 marca sprawili 
nam miłą niespodziankę swo
ją wizytą nasi zacni przyja
ciele 1 prenumeratorzy Pano
wie Dr. Apariclo Durski Dy
rektor Propagandy Sanitar
nej i Wychowania higieni
cznego z Ministerstwa Zdro
wia Publicznego 1 Jego Oj
ciec Kapitan Fran ci s z e k 
Durski Silva D. Serventuário 
da Justiça. Pan Apariclo 
mieszka w Kurytybie, a oj
ciec jego w Prudentópolis. 
Zapewne wszyscy wiedzą, że 
są to potomkowie Hieronima 
Durskiego, Pan Franciszek 
jest wnukiem, a p. Apariclo 
prawnukiem. Miło było poro
zmawiać z sympatyczneml 
gośćmi.

Tego saniego dnia wieczo
rem odwiedził nas dobrze 
znany czytelnikom Deputo-' 
wany Federalny p. Dr. Bron. 
Ostoja Roguski, który nieu
stannie pracuje dla dobra 
Parany. Jesteśmy wdzięczni 
naszemu Dostojnemu Przed
stawicielowi w Parlamencie 
za ten zaszczyt.

P R Y M I C J E  W C A M P O  G R A N D E  
M I S I O N E S  -  A R G E N T Y N A

Chociaż Polonia- Misloneń- 
ska poszczycić się może pra
wie trzydziestką kapłanów 
pochodzenia polskiego, a na
wet urodzonymi, w Polsce, i 
dlatego nowe prymicje nie 
budzą już takiego zaintere
sowania jak dawniej, jed
nakże prymicje ks. Antonie
go Sołdygl S.V.D. w Campo 
Grande zasługują na wyróż
nienie .

Campo Grande, jak wszy
stkie kolonie w Misiones w la- 
saeli fiskalnych, zaczęło za
ludniać się samorzutnie, bez 
pomocy i kierownictwa czy- 
Jegokolwiek, przez stopniowe 
posuwanie się emigrantów w 
las dziewiczy. Początki się
gają 20 lat w tył.

Przez Campo Grande obe
cnie przechodzi Euta 14, szo
sa. która łączy Posadas z I- 
guasu, po stronie rzeki Uru- 

,guay. Odległość z Posadas 
wynosi 160 km., z Obera iiG 
km.

że początki pierwszych ko- 
lonlstow na tej kolonii były 
ciężkie, każdy to rozumie 
Zbieg okoliczności jednak 
poszczęścił, bo u boru było 
dosyć herwy naturalnej, któ
rą handlowano, a równocze
śnie zakładano nowe planta
cje. Tym sposobem, po kilku 
latach byt gospodarczy po
lepszył się. W  ostatnich zaś 
latach zaczęto sadzić herba
tę, która daje znakomite do
chody. Ponieważ gleba uro- 
dzajna i położenie wysokie, 
koloniści czuia sle dobrze.

Ludność tutaj jest pomie
szana, ale nie brak grupek 
narodowościowych, k t ó r e  
swojej tradycji nie porzucają. 
Taką grupkę tworzą też Po
lacy w odległości 40 km od 
Obera, przy Ruta 14, gdzie 
kilkanaście lat temu pobudo
wali kaplicę pod wezwaniem 
Matki Boskiej Częstochow
skiej .

Kapłanem, który ich od
wiedzał był Ks. Jan Tomala 
SVD, z siedzibą w Obera, a 
gdy wyodrębiono nową para
fię Campo Grande, tam się 
przeniósł, tworząc siedzibę 
przy km. 50, bo kaplica pol
ska Ijyła zbyt blisko granicy 
między koloniami Campo

(Dokończeme na 7-ej str.)

S Z A N O W N A  R E D A K C J O !

szczerze konkluduję, że sam 
moíje się uważać za patriotę, 
ale dla nas jest on patriotą 
pomylonym, a że względu na 
jego stanowisko jałtańskie- 1 
z tym złączone dalsze kon
sekwencje jego ujemnej roli 
jest 1 pozostanie w opinii Na
rodu zdrajcą. Jeśli tak okre
śliłem i w tej chwili okre- 
slam Mikołajczyka to chyba 
me dlatego ażeby go “ wybie
lić w opinii publicznej, na 
co oczywiście nie zasługuje 

Stanisław Hessel

W  odcinku powieści p. Ja
na Zbrucza p .t. “Czy Byłem 
Szpiegiem?” umieszczonym w 
Nr. 7 LUDU z lutego 1954 r. 
znajduje się następujący 
ustęp:

. . . “Ten wytworny dandys 
był to senator Hołyński. U- 
krainiec. Podczas przesłu
chania dowiedział się, iż o- 
skarżają go o ułatwienie u- 
cleczki za granicę ministrowi 
Kwiatkowskiemu, co było 
prawdą. Minister znajdujący 
się w bezpiecznym miejscu w 
Bukareszcie, serdecznie po
dziękował koledze senatorowi 
własnoręcznie napisanym li
stem za pomoc w udanej u- 
cieczce” ...

Jako były szet wydziału 
prezydialnego Minlsters tw a  
Skarbu stwierdzam, że od 
chwili opuszczenia stolicy 
przez Rząd R .P . w nocy z 
5 na 6 września 1939 towarzy
szyłem z racji mego stanowi
ska służbowego, min. Inż. 
Eugeniuszowi Kwiatkowskie
mu aż do chwili przekrocze
nia granicy w dniu 17. wrze
śnia 1939 w godzinach wie
czornych. Minister E. Kw ia
tkowski przekroczył granicę 
wraz z Prezydentem R. p 
Nacz. Wodzem i wszystkimi 
innymi członkami Rządu bez 
Mdnych trudności pod Hu
tami, co jest wiadome każ
demu który nie tylko był 

c z n e j
chwili, ale 1 tym, którzy czy
tali ówcześnie wychodzącą

prasę światową lub później 
ukazujące się na ten temat 
publikacje h i s t o r y c z n e ,  
wspomnienia osobiste etc. 
Wspomnienia więc p. Jana 
Zbrucza oparte na rzekomej 
informaćje p. Hołyńskiego. 
oraz Jego osobiste stwierdze
nie: “co było prawdą” nie
stety m ija się z prawdą!

Także m ija się z prawda 
twierdzenie aby min. E. 
Kwiatkowski “znajdujący się 
w bezpiecznym miejscu w 
Bukareszcie serdecznie dzię- 
kował koledze senatorowi 
własnoręcznie napisanym li
stem za pomoc. . albowiem 
min. E. Kwiatkowski jak to 
j e s t  również powszechnie 
wiadomym po przekroczeniu 
granicy został wraz z innymi 
członkami Rządu R. P.  in
ternowany w środkowej Ru
munii, w miejscowości kli
matycznej Sianie gdzie izo
lacja była dość ścisła. W  Bu
kareszcie min. E. Kwiatkow
ski znalazł się dopiero w 1941 
roku jako ciężko chory i tam 
został poddany kilku opera
cjom. z Bukaresztu zaś zo
stał wywieziony do obozu na 
Śląsku skąd Go znów zagar
nęły wkraczające wojska so
wieckie i wywiozły do Mo
skwy .

Załączam wyrazy pełnego 
szacunku

Mieczysław Lissowskl 
S. PAULO
Rua Oscar Frelre 1837 c. 1.
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JAN ZBRDCZ (São Panic)

P o r a ż k a  l l j i  E h r e n b u r g a
Czoiowy publicysta sowie

cki Ilja  Ehrenburg ogłosił o- 
statnlo obszerną broszurę, p. 
t. “Praca Pisarza” .

Autor wyjaśnia na wstępie, 
iż pobudką do napisania tej 
rozprawy byi list pewnego 
młodego Inżyniera z Lenin
gradu, który zapytał autora: 
“Czym wytłumaczycie, iż na
sza literatura jest bardziej 
słaba i bezbarwna, niż nasze 
życie” ?

Autor odrazu sięga do po
równań; mówi, jak jest na 
zachodzie w piekle kapitali
stycznym, a jak w Związku 
Radzieckim, “ raju proleta
riackim” .

Posłucłiajmy szczęśliwego 
sowieckiego autora; “Na za
chodzie trudno jest obmyślić 
plan powieści, gdy przyjaciel 
oznajmia (pisarzowi), że za 
rok upadnie bomba atomowa, 
gdy na ulicy maszerują ame
rykańscy żołnierze (tu go bo
li!),  a na innej właśnie prze
chodzą strajkujący. Niektó
rzy pisarze rzucają się jak 
epileptycy, w dziennikach, 
drudzy opisują wbrew wła
snemu przekonaniu wypadki 
nlgzwykłe, zdolne zaintere
sować psychiatrów lub kry
minalistów” .

Sowiecki publicysta wyja
śnia swoim czytelnikom, że 
po skończonej II. Wojnie 
światowej podróżował wiele 
po różnych kapitalistycznych 
krajach. Wszędzie spotkał 
nędzę pisarzy, którzy zdani 
są na własne siły i łaskę pu
bliczności, ponieważ nie o- 
trzymują uposażenia ze stro
ny państwa, jak to się dzieje 
w Związku Radzieckim, gdzie 
szczególną opieką otacza się 
twórców.

Jak powodzi się sowieckim 
twórcom dowodzi fakt, iż So
wieci zwrócili się oficjalnie 
do Polskiej Placówki w Kzył- 
Ordzie (w  Kazachstanie) w 
1942 r. by wspomóc czymkol
wiek znanego pisarza i do
brego mówcę, Atalina. Au
tor niniejszego artykułu wy
pisał mu z magazynu jedną, 
parę amerykańskich skarpe
tek (sic). To tak ucieszyło 
owego pisarza, iż osobiście 
przyszedł podziękować, za 
tak cenny podarek.

Ilja  Ełirenburg ni słowem 
nie wspomina swoim czytel
nikom, że na zachodzie są 
pisarze, którzy jedną książką 
zdobyli sławę 1 fortunę. Do
wodem Margareta Mltchele; 
“Gonwlth the wind” (Prze
minęło z wiatrem), Kat- 
hleen Winsor; autorka po
wieści; “Forever Amber” , 
Graham Green, autor: “O- 
rient Express” , Axel Munthe, 
lekarz, autor słynnej książki: 
“Księga z San Mlchele” . Nie 
sposób przytoczyć tu nazwisk 
setek autorów głośnych, ży
jących niezależnie, oraz tak 
dostatnio, iż sowieccy pisa
rze są żebrakami w stosunku 
do nich! Ale o tym sowiecki 
publicysta nie chce wiedzieć!

W dalszym toku wspom
nianej rozprawy sowiecki pu
blicysta odpowiada owemu 
inżynierowi, który mocno i- 
rytuje się, Iż wiele powieści 
chybionych zalewa literaturę 
sowiecką. Według Ehrenbur
ga nie brak talentu jest przy
czyną, lecz sposób fałszywy i 
kłamliwy, w jaki ci pisarze 
przedstawiają bohaterów! (? )

Posłuchajmy dalej owego 
publicysty: “Pisarz sowiecki 
nie jest automatem, rejestru
jącym wypadki. Pisze ksią
żkę, nie dlatego, iż umie p i
sać, nie dlatego, że jest 
członkiem “Unii Pisarzy So
wieckich” 1 że mogą go za
pytać, dlaczego niczego nie 
ogłosił od tak dawna; pisarz 
pisze swą książkę, bo jest w 
nim coś, co musi powiedzieć 
ludziom” .

Tu autor przez pomyłkę 
podkreślił znany w Związku 
Radzieckim fakt, bo nie przy
puszczał iż jego rozprawa 
wydostanie się za granicę, O- 
to Związek Pisarzy może za
pytać każdego pisaraa, dla
czego nic nie pisze. ..  Jest to 
niewątpliwa presja na każde
go twórcę, czyli sowiecki pi
sarz tworzy na rozkaz, pod 
przymusem... i tak jest istot
nie! Związek Pisarzy zaś na
dzorowany jest przez tajną 
policję. Sowiecki pisarz 
wbrew swej woli musi two
rzyć, choć najczęściej wolał
by milczeć, bo nie wie, czy to, 
co dziś pisze, nie będzie u- 
znane po kilku latach za 
zbrodnię, za którą dostanie 
się w tawarzystwo białych 
niedźwiedzi! W  Związku Ra
dzieckim niczego nie ogłoszą 
bez pozwolenia tajnej policji.

Materiał do gazet musi mieć 
wpierw placet tajnej policji. 
Dlatego gazety prowincjonal
ne przedrukowują artykuły 
“ Izwiestil” lub “Prawdy” .

że każdy pisarz w Związku 
Radzieckim drży ze strachu, 
dowodzi treść dzieł, oraz o- 
gromna ilość panegiryków na 
cześć Stalina. Dziś ci pane- 
girycy, wraz z nimi i Ilją  
Ehrenburg szczękają zębami 
w strachu, czy mówi władcy 
Kremla nie uznają za zbrod
nię ich niedawnej twórczo
ści, skoro syn zmarłego tyra
na pojechał na daleką lodo
watą północ, skąd niema po
wrotu .

Dalszym dowodem tego 
strachu to kajanie się auto
ra wspomnianej rozprawy i 
wyznanie, iż on sam błądził 
niedawno!

Takiego potępienia własnej

ideologii nie znajdzie się w 
całej literaturze światowej. 
W społeczeństwie wolnym są 
ludzie, którzy wyznają publi
cznie swe winy, lecz w obliczu 
Boga! Boją się grzechu i 
gniewu Bożego, a nie jakie
goś tyrana...

Tak kajał się przed Stwór
cą Pranęois Vlllcn w “Petit 
Testament” 1 w “Grand Tes
tament” .

Podchodząc do zagadnie
nia twórczości sowiecki pu
blicysta ni słowem nie wspo
mina o fantazji twórczej, bez 
której niema dzieła napraw
dę wielkiego, że dzieło sztu
ki nie może być fotografią 
życia, że nieśmiertelność zdo
były sobie wytwory fantazji, 
dowodem “ Iliada” , “Odysse- 
ja ” , “Boska Komedia” , “Raj 
Utracony” , “Faust” , Hamlet” , 
“Don Klchotte” itp. ale o

KS. HUGO DYLLA (Fali Rii-er)

Szlakiem południowych Republik Ameryki

XI.
Ta sama czerwona ziemia 

i to samo ciężkie 1 lepkie bło
to ale w około nowe gospo
darstwa schlubne domy i 
uprawne pola, gdzie dawniej 
rosły tylko chwasty i nieu
żyteczne zielska. Ledwie m i
nęliśmy kościół Najśw. Pan
ny a spotykamy całe szeregi 
kolonistów śpieszących do 
Tomas Coelho, aby zobaczyć 
i przywitać gościa, który z 
Ameryki zjechał na Złoty 
Jubileusz Polskiej Misji w ko
ściele św. Michała Archanio
ła. Starsi i młodzi, cl, którzy 
mnie jeszcze znali, ich syno
wie i ich wnuki — młode 
wystrojone dziewczęta, takie 
same i tak ubrane w strojach, 
sukienkach kolorowych i 
gorsetach, jak 50 lat temu i

jak dotychczas ubierają się 
po wszystkich polskich kolo
niach. Idą żwawo, aby się 
nie spóźnić a chłodny pora
nek odświerzył ich młode i 
tak już rumiane twarze.

I  wychyla, się na wzgórzu 
kościół św. Michała, te same 
wieże” które poraź pierwszy 
widziałem 4 lipca 1903 roku. 
Co za ruch, co narodu, cała 
Kolonia zebrana, uderzyły 
dzwony, pełno festonów, 
sztandarów nawet brama 
triumfalna. Dzieci Marji w 
białych sukienkach wraz z 
innymi skupiają się wokoło 
auta, wszyscy tworzą zwarte 
koło, aby znaleść się jak na j
bliżej, popatrzyć 1 przywitać 
z łzami radości w oczach. I 
naraz wszyscy podnieśli o  ̂
krzyk: Wiwat. Kapela Semi
narium z Kurytyby dołącza 
się do wiwatów, chłopcy gra
ją  i śpiewają. A ze wszyst- 
stron słyszy się głosy: “ I  to 
nasz ksiądz taki jeszcze mło
dy, taki silny 1 nie zmęczony 
podróżą” !

Wita mnie Wiel. Ks. Prob. 
Wład. Rup w słowach tak 
serdecznych i słodkich w 
swoim i Parafii imieniu i 
wśród śpiewu wstępujemy do 
świątyni tak cudnie odre
staurowanej 1 do ołtarza 
marmurowego-chluby całej 
parafii. Nawet w Ameryce w 
bogatych naszych parafiach

nie mamy tak cudownych oł
tarzy.

Po, krótkiej modlitwie roz
poczyna się prawdziwie pol
skie przywitanie, starsi kolo
niści, gosposie z pomarszczo- 
nemi twarzami, każdy cieka
wy, czy ich sobie przypomi
nam, ich nazwiska, mają już 
po 70 lat i w ięcej. A tak do
brze pamiętają, jak ich przy
gotowywałem do I  Komunii 
św. a w około nich młode 
panny, kawalerzy, młode 
matki z dziećmi, a wszyscy 
mi powtarzają, że pamiętają 
pierwsze moje kazanie.

Tak to nasz pierwszy ko
ściół, naprzeciwko te sam 
cmentarz i tam stal drewnia
ny krzyż —  dziś widzę cały 
szereg -białych pomników. 
Spoczywają tam pierwsi pio
nierzy, coraz więcej tych mo
gił, a wśród nich spoczywa 
pierwszy Polski Proboszcz ś. 
p. Bolesław Bayer, który 43 
długich lat pracował wśród 
kochającej Go trzódki. Po 
Mszy św. pierwsza moja 
droga będzie do mogiły ś. p. 
Ks. Boi. Bayera.

Rozglądam się w około, 
wszystko się zmieniło, tam 
gdzie były tylko “ kampy” dziś 
uprawne pola i nowe wzra
stają drzewa a z boku ta sa
ma sę^ iw a  plebania, ta sa
ma bramka, ten sam ganek, 
ten sam pokój gościnny, w

tym Ilja  Ełirenburg nie chce 
wiedzieć!

Sowiecki publicysta przy
tacza próbkę sowieckiej po
wieści, której tematem pra
ca w odlewni stali. Bohater
ka, czyli przodująca pracow
nica, myśli o nowej metodzie 
któraby podniosła produkcję
0 6%. (Dlaczego nie o wię
cej, np. o 10%?)

Zwierza się ze swymi pla
nami upatrzonemu mężczy
źnie; ów bohater powieści, 
niejaki Grisza, nie wierzy w 
sukces. Bohaterka nie daje 
się zbić z tropu, jest uparta 
w dążeniu do wydajności 
pracy i po wielu próbach u- 
zyskuje oczekiwane zwięk
szenie produkcji. Oboje są 
szczęśliwi, bo w nagrodę do
staną “watne brjuki 1 fu fa j- 
kę” (watowane portki i blu
zę).

Bohaterka w swym szczę
ściu odzywa się do ukocha
nego;

— A  teraz, Grisza, musimy, 
pracować jeszcze zawzięciej...

którym kiedyś mieszkałem.
Gdym po raz pierwszy sta

nął w tej plebanii i rozgląd
nął się w około, tuż na dole 
po lewej ręce stała wenda a 
w około kampy, gołe kampy
1 pokochałem tę ciszę, to mo
je mieszkanie tę cichą atmo
sferę w której czułem się bli
żej mojego Boga.

Jaki okropny, przerażają
cy był jeden z pierwszych 
dni mego pobytu w Tomas 
Coelho. Ks. Bayer 1 Ks. Chy- 
laszek pojechali do Kuryty
by, a ja  pozostałem sam, o- 
koło 10 godz. zerwała się 
straszna burza, taka gwał
towna i taka prędka jak 
straszny wróg co napada 
znienacka, wicher i pioruny 
z chmur tak nizko wiszących. 
Błyskawice jak ogniste węże 
snuły się przed oczami, pio
run po piorunie trzaskał i 
zdawało się. że runie cały 
dom, deszcz spływał z dachu 
strugami a ja  tulący się do 
ściany oczekiwałem każdej 
chwili nieuniknionej śmierci.

Po krótkini spoczynku w 
kółku miłych Konfratrów w 
uroczystej procesji wśród 
śpiewu, bicia dzwonów z zło
tych szatach jubileuszowych 
sprowadzonych z Lyonu ru
szył pochód do kościoła — a- 
systa, Najprzew. Ks. W izy
tator i celebrans — aby po
dziękować Bogu za wszyst
kie łaski 1 dobrodziejstwa i 
prosić nadal o opiekę Bożą 
dla parafii św. Michała.

(C .d .n .)

WŁADYSŁAW DIAMAND

Południowa Ameryka w  obliczu pokoju lub wojny
(Ciąg dalszy VI.)

Niebezpieczeństwo kata
strofy wywołanej przez “Lu
dzi Głodnych Azji, Afryki i 
części Europy” nie da się u- 
sunąć nim przedtem nie zo
stanie ' rozwiązany problem 
uniemożliwienia wojny wywo
łanej przez “ Ludzi Zbędnych” 
w Europie. Dlatego kwestia 
.zabezpieczenia pokoju w Eu
ropie ma tak olbrzymie zna
czenie i wraz z pokojem z 
Małej Azji może decydować o 
uratowaniu lub zgubie ludz
kości, może uratować, lub 
skazać na niechybną śmierć 
conajmniej połowę łudzkości. 
Politycznie kwestia pokoju w 
Europie i Małej Azji stanowić 
powinna i stanowi odrębną 
całość problemów. Zupełnie 
w innej płaszczyźnie znacze
nia 1 skutków jest pokój w A- 
zji i Afryce.

U podstaw konflktu grożą
cego Europie 1 Małej Azji wy
buchem wojny od byle iskry 
jest właściwie paradoks poli
tyki sowieckiej.

Swoim obszarem 1 liczbą 
własnej ludności Sowiety re
prezentują jakby Vacuum w 
którego kierunku nadciśnie
nie demograficzne sąsiedztwa 
szukać musi ujścia natural
nego. Chiny 1 Japonia tam 
pragną skierować nadmiar 
ludności głodnej,Europa tam 
pragnie skierować swoje pro-' 
dukty i usługi zatrudniając 
ludzi zbędnych. Przy polityce 
przyjaznej, jak ognia unika

jącej form przymusu prowo
kującego reakcję chęci bun
tu, można w takich warun
kach wywierać wpływ sil
niejszy 1 trwalszy od jakie
gokolwiek ucisku polityczne
go jako narzędzia wymusza
jącego posłuszeństwo. Sowie
ty potrzebowały jednak atu
tów w grze ideologicznej, w 
walce o religię miterlalisty- 
czną komunizmu z kapitali
zmem 1 wszelkimi innymi u- 
strojami gospodarczymi. Im 
perializm mocarstwowy daw
nej tradycji rosyjskiej służył 
za podszewkę decyzji. Zasto
sowano przemoc plus obiet
nice w skali nieziszczalnej. 
Zamiast się otoczyć pła
szczem ochronnym dla roz
budowy szybkiej własnej go
spodarki mogącej wyprzedzać 
kapitalizm w pomocy i rato
waniu krajów “Ludzi Głod
nych” Sowiety wewnątrz 
własnego dominium pomno
żyły wewnętrzne napięcia i 
obciążyły się jałowymi zbro
jeniami dla utrzymania 
“własnej choroby i słabości” .

Po śmierci Stalina jakby 
na chwilę Moskwa przejrza
ła jasno własny b łjd . Ma- 
lenkow lansując koncepcję 
zjednoczenia Niemiec pod 
warunkiem ich zupełnej neu
tralizacji liczył, że bez poli
tycznego 1 fizycznego przy
musu Niemcy przypnie do 
wozu sowieckiego siłą ssania 
próżni ijemograficznej itd. 
t. j . rynkami zbytu i emi

gracji. Alianci kapitalisty
czni w tym momencie popeł
nili błąd taktyczny, ostając 
przy włączeniu sił niemie
ckich do obrony Europy 
przed dalszą ekspansją .so
wiecką, Był to błąd trojaki. 
Po pierwsze zmniejszyli swo
ją własną wewnętrzną spoi
stość przez postawienie py
tania czyjm kosztem Niemcy 
związane z Zachodem będą 
żyły, bo same żyć nie mogą. 
Po wtóre postawili pod zna
kiem zapytania niepodległość 
Francji, której proponowtf- 
no, by bez wojny wystawiła 
się na coś podobnego co jej 
Wilhelm 1 Hitler wojnami 
usiłowali .narzucić. Piękne 
słowo jedności, europejskiej 
nie miało bowiem treści je 
śli w nim nie uczestniczy 
Wielka Brytania i jej Com- 
monwealth, ponosząc część 
ryzyka ofiar na rzecz Nie
miec. Jako trzeci błąd pozo
stawiono bez pomocy i bez 
nadziel pomocy dawnych so
juszników w sferze oddanej 
pod wpływy sowieckie, od
mówiono dyskusji na szerszy 
temat jak tylko o Austrii i 
Niemczech. A może Sowiety 
właśnie przy tej okazji mo
głyby i chciałyby wymieniać 
atuty jakie zdobyły swoimi 
zaborami? Może za niezbro- 
jenie i neutralność Niemiec 
za rozwiązanie różnych pak
tów itp. wartości, gotowe o- 
puśclć na wschód i południe 
od Niemiec swoje pozycje wy
padowe przyszłej agresji na

Europę? Bardzo wiele rzeczy 
wskazuje na to, że sprawy te 
wcale nie należą do dziedziny 
marzeń, lecz że w pewnych 
koniunkturach mogłyby się 
stać zupełnie realną podsta
wą zabezpieczenia pokoju od 
strony “Ludzi Zbędnych” . 
Takim sprawdzianem, że nie 
są to absurdalne pomysły 
jest coraz wyraźniejsze naci
skanie przez Sowiety na roz
szerzenie dyskusji i na likwi
dację systemu obronnego 
Zachodu, który może być u- 
żyty dla najlepszego sposobu 
obrony, dla uderzenia także. 
Gyby się nie nadawał dla u- 
derzenla nic nie byłby wart, 
jak nic nie były warte linie 
M aginofa lub Slegirieda sa
me w sobie bez perspektyw 
ataku poza nie. Innym 
sprawdzaniem realności po
dobnych rozważań, był balon 
próbny puszczony przez von 
Papena w hiszpańskim p i
śmie ABC na temat rozsze
rzenia strefy neutralnej na 
południe 1 wschód od Nie
m iec... z je j oparciem o 
Niemcy. Taka propozycja 
jest niezłym punktem w yj
ścia dla targowania się o ce
nę likwidacji systemu obron
nego przeciw agresji sowie
ckiej, bo to oparcie o Niem
cy musianoby potem w imię 
bezpieczeństwa i Sowietów 
samych 1 reszty Europy i 
świata skreślić 1 uniemożli
w ić ... w przeciwnym razie 
llkwidowanoby n ie b e zp ie 
czeństwo Jednej wielkiej woj
ny przez stwarzanie niebez
pieczeństwa nie mniejszego i 
nie mniej bliskiej drugiej 
wielkiej eksplozji wojennej.

(C .d .n .)

No i z tej zaciętej pracy ro
dzi się dziecko, które oddają 
do “dietdomu".

I  to ma być literacka twór
czość?

Do takiej jaskiniowej m i
zerii dochodzi literatura so
wiecka, gdy komunistyczne 
państwo poczęło się troszczyć 
o pisarza.

Ehrenburg dodaje; “Temat 
pracy to temat o bardzo wiel
kim znaczeniu, nadto jest 
nowością. W  społeczeństwie 
kapitalistycznym praca jest 
uważana za przekleństwo".

Takimi niewybre d n y m i 
kłamstwami operuje sowie
cki czołowy publicysta Ilja  
Ehrenburg!

Nie chce wiedzieć, iż auto
rzy państw kapitalistycznych 
opisali wszystkie zawody 1 lu
dzi wszystkich warst społe
cznych. Bohaterami są lu
dzie ciężkiej pracy, górnicy, 
hutnicy, robotnicy sezonowi, 
chłopi czyli rolnicy i. t. d. W 
literaturze Polskiej nazwiska 
twórców takich jak Prus, Że
romski, Reymont, Konopni
cka, Morcinek, częściowo i 
Sienkiewicz, zadają kłam pu
blicyście sowieckiemu. Dic
kens, Zola, Balzac, Romaln 
Rolland, oraz inni, powięk
szają tę listę w literaturze 
światowej.

Zgadzamy się z Ehrenbur- 
glem, iż “ temat pracy jest 
nowością” —  lecz w literatu
rze sowieckiej!

Dalej autor rozprawy wy
jaśnia, że i na zachodzie dziś 
niema Flauberta Zoll, Dic
kensa, mimo to lltertura 
francuska czy angielska są 
wielkie. Również 1 w Związku 
Radzieckim choś dziś niema 
nazwisk czy dzieł wielkich, 
ale jest przyszłość, która Je 
napewno zrodzi. Takimi o- 
biecankaml o przyszłem ra
ju karmią liderzy sowieccy 
swoje społeczeństwo już 37 
lat.

Czym wytłumaczyć chuder- 
lawość literatury sowieckiej?

Tylko częściowo może być 
prawdziwym, fakt. Iż rewolu
cja sowiecka wymordowała 
kadry uczonych, profesorów, 
ponieważ wielkie talenty ro
dzą się samoistnie. W y
kształcenie może je pogłębić, 
rozwinąć, wzmocnić, ale nie 
stworzyć! Jest moc znakomi
tych pisarzy, którzy nie wi
dzieli ław uniwersyteckich. 
Przyczyna jest inna. W  spo
łeczeństwie sowieckim, ster
roryzowanym bojaźnią o ży
cie 1 niepewnością jutra nie
ma miejsca na swobodną 
twórczość. Pisarz boi się 
tworzyć! Wolno mu pisać tyl
ko jednostronnie: chwedlć
wbrew przekonaniu ustrój 
sowiecki. Dlatego pisarze so
wieccy wysilają się. by żyć. 
na płodzenie panegiryków 
oraz powieści, których tema
tem zakłamana szczęśliwość 
zdławionego życia i bezna
dziejna harówka do zdechu 
w polzu gosudarstwa. Jest 

niewiele powieści wyróżnia
jących si^ — ale tematem 
ich przeżycia autorów i dziw
ny smętek sączący ślę z opi
sów przyrody. Do nich nale
ży zaliczyć “Cichy Dom" Szo
łochowa. “Jak hartowała się 
stal” Ostrowskiego, oraz czę
ściową twórczość Aleksego 
Tołstoja. Suworowa. Maksy
ma Gorkiego, dzięki temu, że 
są to twórcy na przełomie 
dwu epok: carskiej i sowie
ckiej .

My zaś wiemy, iż nie sły
szy się głosu ludzi, którym 
zakneblowano usta i że drze
wa nie wyrosną w doni
czkach.

Pod adresem sowieckiego 
publicysty zakończymy sło
wami niemieckiego poety;

“Die Leute, dle ausser 
Rand u. Brand

Fiir Komunismus paedie- 
ren,

Bewiesen ' mir deutlich 
snur der Verstand.

Laesst sich, gottlob, nicht 
sozialisleren!
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M O W O  B O Ż E  
NA DRUGĄ NIEDZIEL? WIELKIEGO POSTU 

Ewangelia zapisana u św. Mateusza w rozdziale 17, 1-9.t Oiiego czasu: Wziął Jezus Piotra i Jaku
ba i Jana, brata jego, i zaprowadzi! ich na gó
rę wysoką na uboczu. I przemienił się przed 
nimi; i rozjaśniło oblicze Jego jako słońce, 
szaty zaś Jego stały się białe jak śnieg. I oto okazali się 

im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. A odpowia
dając Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być; 
jeżeli clicesz, uczyńmy tu trzy przybytki: Tobie jeden, 
Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Gdy on to jeszcze 
mówił oto obłok jasny okrył icli. I oto glos z ol>łoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym upodoba
łem sobie: Jego słuctiajcie.

A słysząc to uczniowie padli na oblicze swoje i 
zlękli się bardzo. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł 
im: Wstańcie, a nie lękajcie się. A podniósłszy oczy 
swe, nikogo nie widzieli, jeno samego Jezusa mówiąc: 
Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn człowieczy 
zmartwychwstanie.

P R Z E M I E N I E N I E  P A Ń S K I E
W  czasie Wielkiego Postu Kościół św. więcej niż 

kiedyindziej zachęca nas do pokuty i poprawy życia. 
Aby nam ułatwić tak ważną sprawę przedstawia nam 
cierpiącego Chrystusa z powodu naszych grzechów. 
Jak ochotnie Clirystus podjął krzyż, rozumiejąc lepiej 
niż kto inny na świecie, jaka jest wielka wartość duszy 
ludzkiej. Jak więc możemy pozostawać obojętnymi, 
kiedy się rozchodzi o nasze zbawienie. Chrystus ze 
swej strony uczynił wszystko, ale żąda, żebyśmy sami 
cenili sobie duszę i byli gotowi do rozmaitych poświę
ceń i ofiar dla jej zbawienia. Nie łatwo to przychodzi 
człowiekowi, bo odraził nie może otrzymać nagrody, a 
szatan i świat przedstawiają mu przyjemności, z któ
rych zaraz może korzystać. A wielu nie chce uznać, 
że stanowią one drogę do piekła.

Żeby nam dopomóc do czynienia, pokuty Kościół 
św. oprócz stawiania nam przed oczy Chrystusa cier
piącego prowadzi nas na górę Tabor i pokazuje nam’ 
Chrystusa okazującego uczniom swoim tylko rąbek 
swej chwały. A to wystarczyło św. Piotrowi aby zawo
łał: “Panie dobrze nam tu być” . I nam będzie dobrze 
wśród zawodów, cierpień i pokus, gdy w duchu pój
dziemy na górę Tabor., Gdy sobie uprzytomnimy, że 
Chi7 stus nas nie oszukuje, kiedy obiecuje wielką chwa
łę i szczęście w niebie po tym życiu. W  pi-zeciwno- 
ściaćh w walce ze złem wydaje się długim to oczekiwa
nie na nagrodę, a jednak przy śmierci jak krótkim o- 
kazuje się życie.

Za to krótkie życie czeka nas wieczne szczęście. 
Co jest lepszym? Kilkanaście lat uciech i rozkoszy a 
potym wieczna kara, czy dobre życie a potym wieczna 
nagroda. Nad tym warto zastanowić się w Wielkim 
Poście i jeśli zachodzi potrzeba dokonać reformy w ży
ciu naszym. Nie będziemy tego żałować w godzinę 
śmierci. Ks. Z. P.

SPRAW Y K A TO L IC K IE

K L E R Y C Y  M O D L Ą  S IE Z A
KOŚCIÓŁ MILCZENIA

RZYM, (IC ) — W uroczy
stość objawienia się Matki 
Boskiej w Lourdes, w dniu 11 
lutego, odbyło się uroczyste 
nabożeństwo w Bazylice Mat
ki Boskiej Większej w Rzy
mie. Na nabożeństwo przy- 
byU klerycy, studjujący w se
minariach w Rzymie. Mszę 
świętą pontyfikalną odpra

wił kardynał Józef Plzzardo, 
prefekt Kongregacji Semina
riów i Uniwersytetów.

Nabożeństwo to odprawio
ne zostało w intencję prze
śladowanego przez ateisty
czny komunizm Kościoła 
Milczenia i było jednym z 
serii nabożeństw Roku Ma
ryjnego.

I N A  A R E S Z T O W A N I E  
KS K A R D  

I  S T E F A N A  W Y S ZY Ń S K IEG O
X stanąłeś u progu celi, jak w progu przeznaczeń,
i  pchnął Ciebie w mrok więzienia żołdak bez litości —
® jesienna ziemia polska wstrząsnęła się płaczem,
j  gdy został splugawiony — Kardynał Miłości.

W ciszy kościołów wiejskicłi pod stopami krzyża 
;j; upada na kolana rozpacz ludzi starycłi
y  1 Cłirystus dłoń kamienną ku cierpiącym zniża,
•j. by dotknąć Cię swym znakiem — Kardynale Wiary,
j. Lat wiele prowadziłeś naród słowem Boga,
Is; stawiałeś mężne czoło kremlowsklm mordercom — 

dziś prowadzi Cię twarda na Golgotę droga,
X  Kapłanie Chrystusowy — Kardynale Serca’.

Oto synowie Twoi — dzisiaj rozproszeni —
ku Bogu z obcej ziemi wznosim Gorzkie żale,
aby się ulitował 1 los Ci odmienił,
byś znów prowadził naród — dzielny Kardynale.

•} W ciszy obcych kościołów pod stopami krzyża
j; upada na kolana błaganie bez miary,

by Chrystus dłoń litosną ku cierpiącym zniżył 
1 chronił Cię od złego — Kardynale W iary.

JÓZEFA RADZYMIŃSKA

NEW YORK, (IC ) — W 
dniu 17 bm. odbyła się w St, 
Mary’s Hospital w Passaic 
pod New Yorkiem piękna i 
wzruszająca ceremonia od
słonięcia pamiątkowej tabli
cy na drzwiach pokoju szpi
talnego, w którym zmarł Ar
cybiskup Jan Cieplak. Bron- 
zowa tablica nosi następują
cy napis (pokój szpitalny Nr. 
1):

■Siostry Miłosierdzia Szpi
tala N. Marii poświęcają ten 
pokój pamięci Arcybiskupa 
Jana B. Cieplaka “Wielkiego 
Apostoła Rosji” , który zmarł 
tu w dniu 17 lutego 1926 ro- 
ku ).

Poświęcenia tablicy doko
nał biskup James McNuIty, 

'ordynariusz diecezji Pater- 
son, w asyście ks. prob. Ko
walczyka, wicepostulatora i

ks. dr. Jasionowskiego. 
w otoczeniu licznie zebrane- 
gó z całej okolicy duchowień
stwa, Sióstr zakonnych 1 za
proszonych gości. W  czasie 
ceremonii śpiewał na głosy 
chór internlstek ze szkoły 
Sióstr Felicjanek w Lodl pod 
dyrekcją Siostry Witerbll. Po 
poświęceniu przedstawiono 
Biskupowi pielęgniarkę M a
rię Drózd, która była obecna

M O S K W A  W Y P O W I E D Z I A Ł A  W O J N Ę
KULTOWI BOSKIEJ W  ROKU MARYJNYM

Irlandzki tygodnik katoli
cki "Standart” podaję infor
macje o wypowiedzeniu przez 
Moskwę wojny kultowi Naj
świętszej Panny w wyniku 
ogłoszenia przez Ojca św. 
Roku Maryjnego..

Kommilśtyczn e r z ą d y  
wschodniej Europy rozpoczę
ły ożywioną propagandę 
przeciwdziałającą Rokowi 
Maryjnemu, który w Polsce, 
na Węgrzech, Czechach i 
Słowacji mógłby nabrać zna
czenia historycznego w oży-

MATKI
wieniu wiary, nadziei i po
bożności wśród tamtejszych 
katolików.
. Zastępca patriarchy Rosji, 
metropolita Mikołaj, który 
niedawno odwiedził austria
cką zonę sowiecką, był świad
kiem przygotowań przed roz
poczęciem Roku Maryjnego 
w Austrii. Wedle jego rela
cji, wydział propagandy ro
syjskiej głównej kwatery w 
Austrii ostrzegł sowieckich a- 
gitatorów na Węgrzech i w 
Czechosłowacją przed nie-

R O Z P O C Z IC IE  K A M P A N II 
C H A R Y T A T Y W N E J

NEW YORK. (IC ) — w  
Stanacli Zjednoczonych roz
poczęły się przygotowania na 
terenie poszczególnych diece
zji katolickich, celem prze
prowadzenia dorocznej kam
panii zbiórkowej na pomoc 
ofiarom wojny i uchodźcom 
z za‘ żelaznej kurtyny. W 
głównej zbiórce, która się od
będzie w niedzielę Laetare w 
dniu 28-ego marca, weźmie 
udział 15 tysięcy katolickich 
parafii Stanów Zjednoczo
nych.

Celem przygotowania tej 
kampanii, udał się na kilku
tygodniowy objazd diecezji 
amerykańskich ks. prał. A- 
lojzy Wycisło, dyi^ktor K a 
tolickiego Komitetu Osie
dleńczego i wice-dyrektor 
NCWC War Relief Services. 
Ks. Prał. Wycisło wygłosił 
na zebraniach działaczy ka
tolickich szereg przemówień 
i konferencji na temat po
trzeby dalszej pomocy cha
rytatywnej dla upośledzo
nych gospodarczo krajów.
• Ks. Prał. Wycisło stwier

dza, że w ciągu dziesięciu 
lat istnienia Katolicki Relief 
Amerykański rozdzielił prze
szło pół miliona ton odzieży, 
lekarstw i żywności w kra
jach najbardziej dotkniętych 
skutkami ostatniej wojny. 
Wartość tej pomocy przekra-' 
cza 212 milionów dolarów. 
Równocześnie Katolicki K o 
mitet Im igracyjny przesie
dlił na oba kontynenty ame
rykańskie 156 tysięcy katoli
ków, przeważnie uchodźców 
z za żelaznej kurtyny. Pod
wójna akcja Episkopatu A- 
merykańskiego: pomocy po
trzebującym i osiedlania bez
domnych, trwa nadal. W 
zbiórce charytatywnej bierze 
udział również cztery miliony 
dzieci, wychowujących się w 
katolickich szkołach w Ame
ryce. W  roku ubiegłym dzie
ci te zebrały ponad milion 
dolarów w gotówce. Kampa
nia dziecięca rozpoczyna się 
w środę Popielcową przemó
wieniem radiowym Papieża 
do dzieci amerykańskich.

Papieska mod!itwa uchodźców
Ojciec św. Plus X II  ułożył 

następującą modlitwę, którą 
uchodźcy wojenni 1 wygnań
cy z za żelaznej kurtyny mo
gą odmawiać do Matki Bo
skiej, szczególnie w ciągu ju
bileuszowego Roku Maryjne
go.

Przenajświętsza Dziewi
co, Ty która doświadczy
łaś sama wygnania, towa
rzysz nam na drogach 
świata w poszukiwaniu 
pracy i chleba. Spojrzyj 
litościwie na naszą niedo
lę i, błogosławiąc tych, 
którzy nam gościny udzie
lają, czuwaj, prosimy Cię, 
nad wszystkimi, których 
potrzeba rozprasza, a któ
rych drudzy bratersko 
przyjmują, łącząc ich pot 
z własnym we wspólnych 
najcięższych trudach.

O Ty, która jest e ś 
Wspomożeniem wiernych, 
Pocieszycielką stra p i o- 
nych, bądź matką prfną 
miłości dla każdiego, co 
łoscm zmuszony, zdała od 
rodzinnej ziemi, żyje w

utęsknieniu i trudzie dla 
siebie i dla swoich i często 
nie ma w okól siebie niko
go, ktoby, w pełni rozu
miał jego cie r p i e n i a. 
Wzinóż jego siły, podź%vig- 
nij zewem krwi upadają
cego na duchu, '

Spraw, o Maryo, byśmy 
miłosierdziem Twym po
cieszeni, Twą matczyną 
opieką wsparci, pod osło
ną Twej modlitwy, jedni i 
drudzy, i my rozproszeni i 
i rodziny nasze, żyjące w 
tnvożnym oczekiwaniu na 
nas, wszyscy jednako u- 
mocnieni wiarą, nadzieją 
i miłością, kroczyli drogą 
świętej bojażni Boga i po
słuszni Jego wyrokom, 
wierni Jezusowi Chrystu
sowi i Jego Kościołowi, 
cieszyli się o w o c a m i  
chrześcijańskiej sprawie
dliwości i zasłużyli przez 
to na pokój i na pełnię 
szczęścia w życiu wie
cznym. Amen.

D r. Apparicio Durski e Silva
MÉDICO SANITARISTA  

Cursos de especialização no R io de Janeiro (Denar- 
tam ento Nacional de Saúde) e em Curitiba (Denarta 
m ento cle Saúde). Longa p rá tica na profissão com exer
cício no Departam ento de Saúde da Secretaria de Saú
de Publica do Paraná. H O R Á R IO : Das 8 às 11 horas 
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bezpieczeństwem;, .grożącym 
bolszewizmowi z powodu Bo
ku Maryjnego.

W szeregu miejscowości f i 
gury i kapliczki Matki Bo
skiej zostały wysadzone w po
wietrze dynainitem, a obrazy 
zniszczone. Wedle tegoż 
sprawozdawcy, na komuni
stycznych Węgrzech młodzież 
zdecydowała się przyłączyć 
do tego ruchu niszczyciel
skiego, Czeski minister o- 
światy, prof. Niejedly, wydał 
zarządzenie by w każdej kla
sie szkolnej zostały zorgani
zowane po dwa specjalne od
czyty wyjaśniające niebezpie
czeństwo kultu , maryjnego 
dla ludów państw demokra
tycznych.

Kierownik wydziału pro
pagandy centralnego komi
tetu komunistycznego na 
Węgrzech, na wiecu kultu
ralnych pracowników i agi
tatorów w listopadzie oświad
czył, że “ jeśli pozwoli się re
akcyjnym 1 konserwatyw
nym elementom na W ę
grzech bez przeszkód wyko
nać ich program w Roku M a
ryjnym, to kult ten może 
przeważyć kult Marksa 1 Le
nina i mogą zwyciężyć prze
sądy średniowieczne w umy
słach węgierskiej młodzieży. 
Odrodzenie wiary w okresie 
Roku Maryjnego — wedle 
niego —  może być bardziej 
niebezpieczne dla władzy ko
munistycznej, niż flota su- 
perbombowców państw kapi
talistycznych .

Tenże mówca oświadczył, 
że woli ideologiczną walkę, 
niż użycie flfzycznnej siły. 
Młodzi komuniści uważają 
jednak za bardziej skuteczny 
w swej wymowie dynamit 1 
chcą zorganizować specjal
ny zespół do walki z kultem 
M aryj.

Potwierdzeniem tych wia- 
doiTioścl jest aresztowanie bi
skupa Sołupy w Brnie, na ro
zkaz ministra oświaty i wy
słanie go do obozu koncen
tracyjnego za nieprzerwanie 
prac, związanych z przygoto
waniem Roku Maryjnego, 
Biskup był przewodniczącym 
komitetu maryjnego i przy
gotowywał list pasterski w 
tej sprawie.

C h a rak terystyczn e, że j a 
ko pretekst do ty ch  za rzą 
dzeń w ładz k om un istyczn ych  
posłużył argum ent, iż u ro czy
stości m ary jn e m ogą p ow aż
nie przeszkodzić w  w ykon a-' 
nlu planów  ekonom icznych, 
w skutek  o d ciągan ia  ro bo tn i
ków od pracy  w fa b ryk a ch .

k r u c j a t a  CZYSTOŚCI 
W ZtVIĄZKU Z ROKIEM 

MARYJNYM
Z inicjatywy Kongregacyj 

Dzieci Maryi przy Bazylice 
sw. Agnieszki w Rzymie po
stanowiono przeprowadzić w 
okresie Roku Maryjnego mię
dzynarodową Krucjatę czy- 

■stości.

P rzew odnictw o tej a k cji 
pow ierzono j)an n ie  A rm enii 
C arposa y  Pretloso, córce 
g iosnego p raw n ika h iszp a ń 
skiego. K ru c ja ta  postaw iła  
sobie za  cel rozbudzenie po
szanow ania godności lu d z
k iej, a  poszanow ania skrom 
ności i m oralność} w  m odzie, 
prasie, w idow iskach, em i
s ja ch  rad io w ych  1 w te lew i
z ji.

Ciepla
ka.

Podczas błogosławieństwa 
w kaplicy szpitalnej przemó
wił biskup McNulty, który 
najpierw odczytał telegram 
Ojca św. z błogosławień
stwem na uroczystość odsło
nięcia tablicy, a następnie w 
pięknych słowach przedsta
w ił apostolski żywot i mę
czeństwo Arcbpa Cieplaka 
dla sprawy Chrystusa.

“Zmarły przed 28-miu la
ty Arcybiskup Cieplak był 
bojownikiem Chrystusa prze
ciwko ateistycznemu komu
nizmowi mówił biskup Mc
Nulty. W  tym wielkim apo
stole Rosji każdy uciśniony 
znajdował pociechę i ostoję...
W  naszym wieku okrutnego 
prześladowania, takie boha
terskie postacie, jak Arcybi
skup Cieplak i kardynał Wy
szyński, są zaszczytem i 
chwałą Kościoła, natchnie
niem dla nas 1 otuchą dla 
prześladowanych.. .  Charak
ter arcybiskupa Cieplaka 
kształtował się w przeciwno
ściach życiowych. Matka
zmarła mu, gdy miał zaled
wie trzy lata. Jan wychowy
wał się na plebanii, gdzie był 
świadkiem, jak aresztowano i 
wywieziono na Sybir probo
szcza, jego dobroczyńcę... 
Podczas rządów Katarzyny II 
deportowano na Sybir 800.000 
katolików z Polski. W  roku 
il919 bolszewicy aresztowali 
biskupa Mohllewskiego. Na 
jego miejsce Papież zamia
nował biskupa Cieplaka ad
ministratorem osieroconej 
d iecezji... Dzięki -niezmor
dowanej apostolskiej pracy 
biskupa Cieplaka, w Rosji iio 
Kościoła katolickiego nawró
ciło się wtedy pół miliona 
schlzmatyków. Niezmordo
wany biskup Cieplak odbył 
pierwszą wizytę apostolską 
na Syberii, gdzie udziel» Sa
kramentu Bierzmowania '
21.000 ludzi... Gdy rząd 
bolszewicki zarządził konfi
skatę naczyń i .sprzętów ko
ścielnych oraz zakazał nauki 
rellgil, biskup Cieplak sprze
ciwił się dekretowi. Został 
aresztowany. S t a w i o n y  
przed ateistycznymi sędzia
mi i szalającym ze wściekło
ści prokuratorem, biskup 
Cieplak przedstawiał usposo
bienie spokoju, świętości i 
godności kapłańskiej. Ska
zany na śmierć, wypowiedział 
ostatnie słowa o nadprzyro- 
dzoności Kościoła Chrystuso
wego i udzielił obecnym a- 
postolsklego błogosławień
stwa . ..

Tak wielkie było oburze
nie świata, cywilizowanego 
na bezprawie komunistów, że 
wyroku śmierci nie wykona
no, lecz wymieniono biskupa 
za Innych więźniów. Gdy bi
skup Cieplak przedostał się 
do Rygi i zapukał do domu 
śmierć profesora. Jakiż cię- 
kiedyś w Seminarium był je 
go uczniem, ten nie poznał 
swego w y m ę c z o n e g o  na ‘ 
smierc profesora. Jakiż cię
żar musi spoczywać na su
mieniu czerwonych władców, 
którzy torturami zmienili po
stać biskupa do tego stopnia,
26 nawet najbliżsi nie mogli 
go rozpoznać! Biskup Cieplak 
udał się do swej ukochanej 
Polski, gdzie przyjmowany 

t>ył z największym hołdem. 

Następnie wyjechał do Rzy
mu i • wreszcie przybył do 
Stanów Zjednoczonych ". 
Swoje wzruszające przemó
wienie biskup McNulty za

kończył następującym wez- 
.wanlem: “ Módlcie się gorą
co, by rozpoczęta w, Rzymie 
sprawa beatyfikacji arcybi
skupa Cieplaka, bojownika 

Chrystusowego i Pomazańca 
Bożego, była uwieńczona po

myślnym skutkiem” .

À
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P O L S K IE  S K A R B Y  W B R Y T Y J S K I M  M U Z E U M
I  L o  i>I I  N A C J E

K R A K O W S K I C H
M N I C H Ó W

Klejnotem wystawy był 
bogato iluminowany modli
tewnik Zygmunta Starego. 
Został on napisany po łacinie 
w r. 1524 w klasztorze Cy
stersów w Mogile pod Krako
wem, objainienie podaje ja 
ko autora ozdobników i m i
niatur mnicha nazwiskiem 
Stanislaus Capellanus, zgod
nie z umieszczonymi w mo
dlitewniku inicjałami “ S. C” , 
Polskie j e g o  n a ż w i s k o  
brzmiało Stanisław Samo- 
strzelnik; był on znany w 
Polsce nie tylko jako minia- 
turzysta, bo malował także 
portrety i wykonywał poli- 
cliromie kościołów. W biblio
tece Bodlejańskiej w Oxfor
dzie jest zdobiony przez nie
go przepiękny modlitewnik 
królowej Bony, a inne ręko
pisy wykonane przez Samo- 
strzelnika przechowują bi
blioteki w Mediolanie 1 w 
Monachium.

Modlitewnik Zygmun t a 
Starego ma cztery pełno- 
stronicowe miniatury. Szcze
gólnie interesującą ze wzglę
du na podobiznę króla, jest 
miniatura przedstawiająca 
Zygmunta Starego, przyjmu
jącego Komunię z rąk Chry
stusa. Chrystus, w ciernio
wej koronie, stoi oparty o 
krzyż. Z czoła ścieka mu krew 
do kielicha, jaki podaje klę
czącemu monarsze. Zygmunt 
Stary ubrany jest w strój fio
letowy i w purpurę, a na 
piersiach ma złocisty łań
cuch. Całość ujęta jest w 
obramowanie, w którego 
środku, na dole znajduje się 
orzeł.

Inna miniatura z tego sa
mego modlitewnika przedsta
wia króla klęczącego u stóp 
pełnej wdzięku postaci M at
ki Boskiej. Znów — Orzeł 
Biały u dołu i, podobnie jak 
na pierwszej stronie tekstu 
—  litewska Pogoń. Madonna 
Samostrzelnika przypomina 
pogodną Madonnę Diirera z 
drzeworytów, zwłaszcza ze 
“ Zwiastowania” , z cyklu po
święconego życiu Matki Bo
skiej i Chrystusa, rozpoczę
tego w roku 1509. (Powlnien- 
by jednak znaleść się przed
siębiorczy polski wydawca, 
któryby rozpowszechnił re
produkcję tej karty modli
tewnika z Madonną pszeni- 
cznowłosął- przywodzącą na 
myśl figury i posągi w pol
skich wiejskich kościołach).

Modlitewnik Zyg m u n t a 
Starego stał się książeczką 
rodzinnych zapisków. Wiele 
z nich poczyniła ręka królo
wej Bony. Drugim jagieloń- 
skim modlitewnikiem, poka
zanym na wystawie, jest 
zbiór modlitw dla późniejsze
go króla Aleksandra, zdobio
ny przez ks. Jana Złotowskie
go. Wykonany w krakow
skim klasztorze w samym 
końcu XV  wieku, jest w sty-. 
lu bardzo jeszcze bliski śred
niowiecza.

Do Anglii modlitewniki do
tarły się przez małżeństwo 
wnuczki Jana Sobieskiego, 
Klementyny Sobleskiej, z 
pretendentem do tronu an
gielskiego, Jakóbem Edwar
dem Stuartem. W ten spo
sób iluminowane te manu
skrypty były przez wiele lat 
w rękach wygnanych Stuar
tów.

WCZESNE POLSKIE BIBLIE

Prawdziwym jednak boga
ctwem polskiej kolekcji są 
wczesne wydania Pisma św. 
Jest więc wystawiona tzw. 
Biblia Leopolity, wydana w 
Krakowie w r. 1561 u Scharf- 
fenbergera i drukowany u te
go drukarza “Nowy Testa
ment” nieznanego tłumacza. 
Jest też Biblia w przekładzie 
Jakuba Wuyka, wydana w

drukarni Łazarzowej w K ra

kowie w r. 1599.
Ze wzruszeniem czyta się 

dziś tytułową kartę, głoszą- 
cą :“Blblia to jest księgi Sta
rego Testamentu, według ła 
cińskiego przekładu starego, 
w Kościele Powszechnym 
przyjętego, z nowa z pilno
ścią' przełożone.. .  przez Ja
kuba Wuyka z Wągrówca” .

Jest też pierwsza polska 
Biblia protestancka tzw . 
“ brzeska” albo “ radziwiłłow- 
ska” , drukowana w Brześciu 
Litewskim w r. 1563, której 
przekład jest dziełem zbioro
wym S. Zadusza, P. Stato- 
riusa 1 innych współpracow
ników.

PIERWSZE KSIĄŻKI

Wśród “białych kruków” 
poczesne miejsce zajmuje 
pierwsza książka polska, po
dająca miejsce swego druku. 
Jest to “Explanatio in Psal- 
terium” pióra Johanna de 
Turrecremata) drukowana o- 
koło roku 1476 w .. .  Cracis, 
tak bowiem podano po ła
cinie nazwę grodu Krakusa,

W ślad za nią idzie pierw
sza w Polsce książka, na któ
rej zaznaczono rok druku — 
"Opus restitutionum usura- 
rum et excommunicatio- 
num” . Autor Pranciskus de 
Platea, ogłosił j ą w r .  1475, 
prawdopodobnie u tego same
go drukarza, którym był chy
ba Kasper Hochfeder.

Z dzieł dalszych wieków 
pokazano pierwsze norym
berskie wydanie (1543) epo
kowego dzieła Miktrtaja K o
pernika "De Revoiutionibus 
Orbium Coelestium” oraz 
pierwsze wydanie z r. 1562 
książki Mikołaja Reja “ Zwie- 
rziniec” .

Przeróżne rarytasy można 
znaleść wśród druków sie
demnastowiecznych niepoka- 
zanych na wystawie. Tak np. 
John Milton, jeden z naj
większych poetów Anglii, 
przełożył na angielski łaciń
ską broszurę elekcyjną, zach
walającą przymioty Jana So
bieskiego i zalecającą jego 
wybór na króla polskiego 
(Londyn 1679), British Mu- 
seum posiada także opis ko
ronacji Sobieskiego oraz uro
czystości żałobnych po śmier
ci Jana Kazimierza i Micha
ła Korybuta Wiśniowieckie- 
go.
‘ Poeta Kazimierz Sarbiew- 
ski był bardzo ceniony w An
glii, a jego dzieła włączono 
do programu nauki szkolnej 
na równi z utworami mi
strzów starożytnych; z owych 
to czasów datuje się egzem
plarz angielskiego przekładu 
jego “ ód ” .

Wreszcie wyraźnie już do 
osobliwości należy przekład 
alchemicznego traktatu M i
chała Sędziwoja, pół-fizyka, 
pół-czarodzieja, łączącego 
niewątpliwie zdolności ba
dawcze z funkcjami nadwor
nego astrologa Zugmunta I I I  
Wazy. Według legendy on to 
miał ukazać Zygmuntowi Au
gustowi ducha Barbary Ra
dziwiłłówny.

OD KRASICKIEGO
DO PADEREWSKIEGO

Wiek X V III, X IX  i dalsze 
lata aż po współczesność re
prezentuje na wystawie Bri- 
tish Museum pewna liczba 
pierwodruków, przy czym 
przekłady wydań poezji ro
mantycznej są tylko skrom
nym znakiem bogatych zbio
rów z tych czasów.

Obok pierwszych wydań 
książka Krasickiego, Staszica, 
J. U. Niemcewicza, leży eg
zemplarz pierwszego w ogóle 
drukiem ogłoszonego utworu 
Mickiewicza; wydanego bez
imiennie (Wilno, 1822) wier
sza, “ Do Joachima Lelewela” , 
napisanego z powodu jego 
pierwszego wykładu historii

powszechnej na Uniwersyte
cie Wileńskim. Sąsiaduje z 
tym wierszem pierwszy tom 
mickiewiczowskich "Poezyj” , 
wydany w Warszawie w r. 
1833. Są dalej pierwsze wy
dania Słowackiego — “Baila- 
dyna” , “Anhelli” “ Lilia We- 
neda” : Krasińskiego —  "Nie- 
boska Komedia” i nordwi- 
dowski tomik “Poezyje” dru
kowany w r. 1863 u Brock- 
hausa w Lipsku.

Ta pokazowa gablotka mo
że dać tylko słabe pojęcie o 
bogactwie książki polskiej z 
X IX  wieku, pieczołowicie 
przechowywanej w Muzeum, 
gdzie łatwo trafić na pierw
szy egzempiarz “Sonetów 
Krymskich” , albo na ogło
szonego "nakładem autora, 
cena 50 franków” , słynnego 
dziś "Promethidlona" Norvi- 
da.

Osobliwość z doby roman
tyzmu stanowi broszura o 
sprawie polskiej, wydana w 
W . Brytanii pod nazwiskiem 
J. Słowackiego. Kwestia au- 
toratywnego ustalenia jej 
autorstwa i dziejów jest je 
szcze otwarta.

Z nowszych rzeczy Muze
um posiada pierwsze wydania 
Sienkiewicza, Żeromskiego 
(niestety, nie ma ich kom
pletu), oraz cenne rękopisy, 
wśród których są listy Sien
kiewicza, Heleny Modrzejew
skiej, Paderewskiego i innych 
wybitnych postaci, wciąż je 
szcze czekające na opracowa
nie i ogłoszenie.

Znacznie słabiej przedsta
wia się okres wojenny i dzie
je powojennej emigracjii a 
wobec zrozumiałych trudno
ści brak także wielu rzeczy z 
powojennych wydawnictw w 
Polsce. Z tego zakresu na 
wystawie pokazano jedynie 
"Kwiaty Polskie” Tuwima.

Wobec bogactwa i liczebno
ści zbiorów zakres działu pol
skiego na wystawie musiano 
ograniczyć aby w K ing’s Li- 
brary pomieścić równocze
śnie pokaz druków i rękopi
sów flamadzklch, holender
skich, duńskich, isladzkich, 
szwedzkich, norweskich, fiń 
skich, rosyjskich (niesłycha
nie interesujący pokaz), po- 
szczegóinych krajów składa
jących się na Jugosławię, a 
także węgierskich, czeskich, 
bułgarskich i rumuńskich.

Nie sposób ich wszystkich

opisać, ale warto zazriaczyć, 
że British Museum posiada 
najstarszy druk czeski — B i
blię z roku 1488, a w kolekcji 
rosyjskiej —  Biblię po raz 
pierwszy wydaną w języku 
cerkiewno-słowiańskim, tzw. 
Biblię - Ostrogską (r. 1581), 
oraz bogatą dokumentację o- 
kresu związanego z ruchem 
rewolucyjnym w. X IX  i XX  
wieku i bolszewicką rewolu
cją październikową.

Dzięki różnojęzyczności i 
różnorodności swych zbiorów 
Muzeum Brytyjskie jest nau
kową przystania wygnań
ców politycznych.

Pokolenie polskiej wielkiej 
emigracji było związane 
głównie z Paryżem, ale nie
raz do zbiorów Muzeum za
glądał Niemcewicz, zagląda
li później i radykał! polscy z 
drugiej połowy 19 wieku. 
Dziś Muzeum jest zaciszem 
pracy naukowej dla jednej 
więcej emigracji i kiedyś 
przyszły historyk będzie tu 
szukał śladów nazwisk, tak 
teraz popularnych i znanych 
jak gen. Kukieł czy St. Mac
kiewicz .

Zdzisław Bronce]

O L B R Z Y M I  M I E S Z K A Ń C Y  M O R Z A
Sylwetki przedstawicieli 

świata zwierząt mieszczą się, 
jeśli o rozmiary chodzi —  w 
bardzo szerokich granicach. 
Niewątpliwie najmniejszymi 
są zwierzęta o budowie naj
niższej , a przedewszystkiem 
pierwotniaki, —  wśród któ
rych znajdują się i takie o 
wymiarach zaledwie 0.005 
cala, a nawet mniejszych. 
Wśród owadów znamy błon- 
kówki, mierzące tylko ,02 ca
la, a więc pozostające na 
granicy zaledwie dostrzegal- 
ności. Najmniejszymi ze ssa
ków są ryjówki i niektóre 
nietoperze.

Gdy chodzi o górną granicę 
wielkości zwierząt, to najwię
ksze zwierzęta zgrupowane są 
w gromadzie ssaków. Nie do
chodzą one do wielkości tych 
zwierząt, które żyły na naszej 
ziemi w minionych epokach 
geologicznych, osiągając nie
kiedy, a nawet przekracza
jąc wielkość 33 m.

Lecz i pośród współczesne
go królestwa zwierząt zna
leść można prawdziwe ol
brzymy .

Największe olbrzymy, — to 
mieszkańcy nie zmierzonych 
obszarów oceanicznych, da
jących jeszcze ciągle, mimo 
potęgującej się gospodarki 
człowieka, swobodę swym lo
katorom .

Jakże często mylnie zali
czane są do ryb wieloryby, 
razem ze swemi krewniaka
mi kaszalotami, portfalami i 
delfinami. Przypominają je 
swoim zewnętrznym kształ
tem i trybem życia, a zwła
szcza przebywaniem wyłą
cznie w wodzie.

Ciało waieni, przystosowa
ne do życia w wodzie, z któ
rej na ląd wyjść nie potrafią, 
zakończone jest poziomą 
płetwą ogonową, pracującą 
na kształt śruby okrętowej. 
Zwierzęta te żywią się pra
wie wyłącznie drobnemi ży
jątkami, romaitymi ślimaka
mi i raczkami, —  a rzadko 
tylko rybami.

Przedstawicielem wielory
bów jest wal grenladzki, za
mieszkujący północne ob
szary oceanów Atłantyckiego 
i Spokojnego. Dochodzi on 
do 15 metrów długości, a sa
ma paszcza jest tak olbrzy
mia, że z łatwością mogłaby 
pomieścić łódź z załogą.

Stąd, zwłaszcza w dawniej
szych czasach krążyła wśród 
marynarzy niejedna fanta
styczna opowieść o napad- 
.nięciu przez wieloryby.

W  rzeczywistości są to 
zwierzęta zupełnie niewinne, 
żywiące się drobnemi mor- 
sklemi izwierzątkaml, które

pochłaniają w olbrzymich i- 
lościach. Po obu stronach 
paszczy zwisają ogromne 
czarne fiszbiny w ilości po 
300 do 400 sztuk po każdej 
stronie, a dochodzące nieraz 
do 5 m . długości.

Zarówno tym fiszbinom, 
jak i tranowi, którego doro
sły wieloryb dostarcza w ilo
ści kilkunastu tysięcy litrów, 
zawdzięczają wieloryby prze
śladowanie ze strony czło
wieka .

Krewniaki wiel o r y b ó w 
właściwych są pietwale, odró
żniające się posiadaniem 
płetwy grzbietowej. Wśród 
nich zdarzają się olbrzymy 
dochodzące do 100 stóp dłu
gości .

Na pietwale poluje się po
dobnie jak na wieloryby dla 
zdobycia tranu i fiszbinów.

Przedstawicielami waleni 
—  posiadających zęby, są 
portwale, kaszaloty i delfiny. 
Na portwale, które nieraz 
przekraczają długość 20 m., 
poluje się nie tylko dla tra
nu, ale także dla zdobycia ol- 
brotu i ambry. Olbrot, który 
w stanie świeżym jest pły
nem prawie bezbarwnym, w 
niższej temperaturze krzep
nie na białą woskową masę, 
posiadającą zastosowanie w 
lecznictwie, kosmetyce i w 
wyrobie świec. Ambra, wydo
bywana z żołądków portwali 
stanowi lekko woskowatą 
masę o bardzo miłym zapa
chu, dzięki temu używana 
jest w przemyśle perfumo
wym.

Bliskimi krewniakami, wa
leni o podobnym wyglądzie 
zewnętrznym są syreny o 
wrzecionowatym kształcie 
ciała i poprzecznej płetwie 
ogonowej. Są to zwierzęta 
roślinożercze o mało znanym 
do niedawna, trybie życia.

Największym przedstawi
cielem syren jest krowa mor
ska, niestety już zupełnie 
wytępioną. Było to zwierzę 
dochodzące do 10 metrów 
długości i żyjące w licznych 
stadach w północnych obsza
rach Oceanu Spokojnego. 
Po raz pierwszy została kro
wa morska opisana przez 
Stellera, w połowie osiemna
stego wieku, który przez 
dziewięć miesięcy przebywał 
na wyspach Beringa.

Mieszkańcy Kamczatki po
lowali na krowy morskie dla 
mięsa i tłuszczu. Waga do
rosłego zwierzęcia dochodziła 
do 20.000 kilogramów. Bezli
tosne tępienie tych mało 
ruchliwych zwierząt — spra
wiło, że już po kilkudziesię
ciu latach, to jest z końcem 
wieku osiemnastego, nie za

chowali się ani jeden okaz 
tego olbrzymiego zwierzęcia. 
Zniknął z powierzchni ziemi, 
jak nieco wcześniej nasz tur, 
nie rzadki jeszcze przed pa
roma wiekami.

Dzisiaj żyjącym krewnia
kiem krowy morskiej jest ta
jemnicze nocne zwierze, zwa
ne długoniem, zamieszkują
ce wybrzeża Oceanu Indyj
skiego, Australii i Nowej 
Gwinei. Niezgrabne to, nieco 
przypominające hipopotama 
zwierzę — żywi się morskimi 
wodorostami, na które żeruje 
wyłącznie nocą.

Słonie morskie, dochodzqe 
do 5 m wielkości, zamie
szkują zarówno wody antar- 
tyczne, jak i arktyczne. Po
dobnie jak i foki, zwierzęta 
te na lądzie poruszają się po
woli i niezgrabnie, łatwo też 
padają od kul i harpunów 
myśliwskich, polujących na

Zabezpieczyć się na 
zbliżającą się zimę i 

kupić flanele o trwa
łych kolorach, oraz 

kołdry mocne w popu

larnych składach: 

C A S A S  

PERNAMBUCANAS 

Praça Tiradentes 562 i 

Avenida República A r

gentina, 4.095, Portão - 

CURITIBA

“LISTY Z ROSJI DO 
GEN. SIKORSKIEGO

Pod tym tytułem ukaże się 
niebawem na rynku księgar
skim książka zawierająca li
sty, depesze i sprawozdania 
wysyłane do Gen. Sikorskie
go i Rządu Polskiego przez 
Ambasa d ę Rzeczypospolitej 
w Rosji sowieckiej w latach 
1941-42. Książka ta odtwarza 
przebieg spraw polskich w 
Sowietach, położenie zesłań
ców i więźniów polskich, oka
zywaną pomoc, organizację 
wojska i jego ewakuację. Ce
na książki w przedpłacie 90,00 
Cr$. Przedpłatę można przy
syłać do “ LUDU” .

A d w o k a t
DR LUCJAN KASPRZAK  

ZNA JĘZYK POLSKI 
Biuro przy ulJcy 15 de No
vembro, 548, piętro I, tel. 592. 
Przeprowadza sprawy nata- 
ralizacjl, robotnicze, inwen* 
tarze, procesy cywilne, kry
minalne i ułatwia nabycie 
książek na policji dla cu
dzoziemców.

ich skóry 1 tłuszcz, z którego 
wytapia się tran.

Podobnej wielkości są 
morsy, zwane również końmi 
morskimi. Odznaczają się o- 
ne potężnymi kłami, skiero
wanymi ku dołowi, które nie
kiedy mogą być bardzo nie
bezpieczne dla harpunnłków, 
ściągających morsy z łodzi. 
Z kłów tych Eskimosi spo
rządzają różne narzędzia i 
przedmioty codziennego u- 
żytku lub ozdoby.

Farmacia e Drogaria Stellfeld
Założona w roku 1857 

Dziś lepiej jak wczoraj; ju tro będzie lepiej jak dziś. 
JEST TO APTEKA, KTÓRA NAJTANIEJ SPRZEDAJE 

I  NAJWIĘCEJ MA ZAUFANIA. 
Prowadzona przez Profesorów Fakultetu 

Farmaceutycznego.
PRAÇA TIRADENTES, 530 — TELEFON 135—2135—4507

  Mówi się po polsku. --------
FIL IA : RUA KIACHUELO, 138 — Tel. 528

R e c o m e n d a ç ã o
A Divisão de Propaganda e Educação Sanitária do De

partamento de Saúde da Secretaria de Saúde Pública, reco
menda a todos que ouçam, atentamente, o programa radio
fónico “MOMENTO DE SAÚDE” , transmitido todos os sába
dos, das 14 às 14,20 horas, pela P .R .B .2  de Curitiba — Rádio 
Clube Paranaense Ltda.

■ DR. APPARICIO DURSKI E SILVA — Diretor.

H E S S E L  &  C IA . L T D A .
PARQUE D. PEDRO II —  726 —  S. PAULO

(Właściciele STANISŁAW I  C ZEKAW A HESSLOWIE)

Wyroby ornamentacyjne z jedwabiu na meble jak 

sei-wetki, makatki, kapy na łóżka (colchas), etc., 
oraz sei-wety na ołtarze —  malowanie ręczne o zło
conych konturach.

PIĘKNE ŚLUBNE PREZENTY.

Płótna z wzorami do haftów (riscos) jak serwety 

z kretonu i granitu, serwetki, różne płócienka, etc. 
Jesteśmy dostawcami wielu kolegiów. Sprzedaż wy
łącznie za pobraniem pocztowym (reemlxjlso postal).

Peçam nosso catálogo ilustrado gratis, indican
do seu endereço exato (Estado).



o  R E A L IZ M  W S T O S U N K A C H  P O L S K O -N IE M IE C K IC H  O R t A L U M  W  . , r r « s r = :
“Jestem przekonany, że nale
żyte ułożenie stosunków pol- 
sko-nlemleckieh byłoby obu
stronnie zbawienne, stając 
się zarazem jednym z kamie
ni węgielnych, bez których 
niema prawdziwego, biogo- 
slawionego w skutkach, zjed
noczenia Europy, świadom 
zarazem jesteni, że pomyślne 
i peine załatwienie tego od 
przeszło 1000 lat jednostron
nie zaognianego zagadnienia 
nastąpić może jedynie w o- 
parciu o zasady Chrystusowe. 
To zaś jest równoznaczne z 
oparciem o realizm jedynie 
prawdziwy, t. j. o realizm e- 
tyczny.

Ten mój pogląd był znany 
w pewnych kołach między
narodowych, starających się 
w swej działalności przywią
zywać dużą wagę do owych 
zasad fundamentalnych. W 
okresie po znanej umowie 
czeskiego generała Prchali 
zawartej z Niemcami Sude
ckimi, znalazłem się na ze
braniu, na którem prócz go
spodarzy Anglosasów był ze
spól ludzi reprezentujących 
szereg narodowości -środko- 
wo-europejskich oraz Niem
cy.

Z poszczególnych wypowie
dzi wynikało, że obecni na 
zebraniu oczekują odemnie, 
Polaka, Iż jako chrześcijanin 
powinienem przebaczyć, że 
obowiązkiem moim jest prze
baczyć Niemcom. Co więcej, 
że umowa gen. Prchali z 
Niemcami Sudeckimi stano
wi doskonały przykład do na- 
ślado^wania przez Polaków 1 
Niemców wysiedlonych z pol
skich ziem odzyskanych.

Wyliczmy zasadnicze po
stanowienia owego aktu cze
sko-niemieckiego. Umowa ta 
na wstępie zapewnia wszyst
kim Niemcom prawo powro
tu do Czech. Po dokonaniu 
tego, projektuje uczynienie z 
olcręgu sudeckiego autono
micznej jednostki admini
stracyjnej, która na podsta
wie prawa samostanowienia, 
sama zadecyduje czy zechce 
wejść w związek federalny z 
Czechami, czy też w związek

państwowy z Rzeszą Niemie
cką.

Obecni bez wyjątku uważa
li, że oto jest rozwiązanie 
chrześcijańskie — godne na
śladowania". Opinia, była u- 
stalona. Prawda wydawała 
się tak oczywista. Nastrój 
zebranych świadczył jak to 
ludzie dobrej woli, nie zna
jący zagadnienia w peini, 
mogą łatwo dochodzić w sfe
rze stosunków polsko-nie
mieckich do niechrześcijań
skich wniosków.

Należało ich wyprowadzić z 
błędu. To też oświadczyłem: 
Chcecie odemnie rzeczy nie
właściwej. Mianowicie, ocze
kujecie abym był bardziej 
chrześcijański od samego 
Chrystusa Pana. On bowiem 
nauczał: Jeśli brat twój cię 
urazi — strofuj go, jeśli o- 
pamięta — przebacz mu.

Mój niemiecki brat ód 
przeszło 1000 lat mnie Sło
wianina i Polaka uraża, mor
dując i rabując fizycznie i 
duchowo, w dodatku jeszcze 
szkalując. W  niemieckich 
szkołach, do których uczę
szczałem przymusowo, sami 
Niemcy -mnie tej prawdy u- 
czyli. Zaś. według danych 
Organizacji Narodów Zjed
noczonych moi bracia nie
mieccy dopiero co znowu wy
mordowali fizycznie około
6.000.000 obywateli polskich. 
Niezależnie od tego, metodą 
wysoce naukową a nikczem
ną przystąpili do systematy
cznego duchowego i psychi
cznego zgłaszania całego me
go narodu, popełniali zaś te 
zbrodnie na skutek napadu 
rabunkowego na mą Ojczy
znę, przy tej okazji znowu 
szkalując nas co nie miara.

Gdy katolik idzie do spo
wiedzi, ksiądz w imię Chry
stusa żąda od niego aktu 
skruchy oraz naprawienia 
krzywd, jeśli je popełnił. Bez 
tego bowiem nawet miłosier
ny Bóg nie przebacza. Gdyby 
naród niemiecki robił rzetel
ny rachunek sumienia, mu
siałby przyznać, iż od prze
szło 1000 lat fizycznie i du
chowo mordował i rabował

kolenia, przy pomocy władzy 
hitlerowskiej, którą w demo
kratycznych wyborach sam 
sobie wybrał, najokropniej 
na płaszczyźnie material
nej i psychicznej rabował i 
mordował, nie szczędząc
nam znowu najohydniejszych 
kalumnij.

Który z panów tu obecnych 
zechce zadać mi kłam lub kto 
z was zechce stwierdzić,- że 
niesłusznie żądam naprawie
nia krzywd? Nikt się nie o- 
dezwał.

Zapanowała zupełna cisza.
Ja — ciągnąłem dalej — 

obecnie strofuję mego brata 
niemieckiego i czekam na je 
go opamiętanie. Objawić się 
ono musi przez naprawienie 
krzywd. Gdy to nastąpi m i
mo iż świadom jestem, że o- 
gromu cierpień fizycznych 
i duchowych nikt i nic nie 
jest w stanie odrobić i że nie
ludzko pomordowanych już 
nigdy się nie wskrzesi gotów 
jestem przebaczyć. Albowiem 
realizm etyczny i zasady 
Chrystusowe tego właśnie 
żądają. Mi a n o w i c i e ,  od 
Niemców opamiętania się, a 
następnie od Polaków prze
baczenia im .

W obecnej chwili, niezale
żnie od modlitwy za naszych 
krzywdzicieli, jest naszym 
chrześcijańskim obowiązkiem 
strofowanie ich, gdyż w ten 
sposób pomagamy im opa
miętania się z win straszli
wych .

Co zaś do Ziem Odzyska
nych, niema analogii między 
nimi a okręgiem Sudetów. 
To my, moi bracia Anglosa
scy, gdy sprzedawaliście nas 
w niewolę moskiewską, poło
wę państwa polskiego daru
jąc Stalinowi, to wy zupełnie 
niechcący, staliście się wraz 
ze Stalinem silą, która ode
brawszy Niemcom zrabowane 
ziemie słowiańskie przyczyni
ła się do częściowego wy
równania dziej o w y c h  i 
współczesnych krzywd, wy
rządzonych nam przez na
szych sąsiadów zachodnich.

ckich dywizji zastanawiacie 
się, jakby to je uzyskać — 
nakym kosztem. Ostrzegam! 
Poznaliście wartość polskich 
dywizyj. Jest tutaj wśród nas 
Anglik dobrze znający h i
storię bitwy pod Monte Cas
sino. Zapytajcie go, jeśli 
trzeba.

Zwrócę uwagę na jeden as
pekt cierpień polskich, na 
wysiedlenia. Niemcy z za
chodniej Polski wyrugowali w 
najokropniejszych warun
kach około 1.000.000 Polaków. 
Moskale, na podstawie zdra
dzieckiej współpracy z nimi, 
deportowali w ten sam spo
sób około 1.500.00 z pod swo
jej okupacji. Na tamten 
świat Niemcy wyprawili oko
ło 6.000.000 obywateli pol
skich. Następnie wy, Anglo- 
sasi, darowując Moskalom 
połowę państwa polskiego, 
spowodowaliście wyrwanie z 
korzeniami z ziemi rodzinnej 
około' 3.500.000 Polaków. 
Ziemie Odzyskane zaludniło 
około 5.500.000 Polaków ... 
Czy jeszcze nie dość jak na
24.000.000 naród?

Tymczasem szermuje się 
argumentem, że przecież nie 
można zŁ niemieckie winy 
zbiorowe obciążać indywi
dualnych Niemców, wysie 
dlonych z polskich ziem od 
zyskanych. To przecież by
łoby nie po chrześcijańsku. A 
więc, w myśl tego rozumowa
nia można indywidualnie w 
wolnych wyborach wybrać 
sobie Hitlera — który w 
“Mein Kam pf” na długie lata 
przed wyborami wyraźnie 
mówił do czego zmierza. A 
pamiętajmy, że zawdzięczał 
on swe zwycięstwo wyborcze 
zdecydowanej większości u- 
zyskanej właśnie na terenach 
włączonych obecnie do Pol
ski. Jeśli natomiast ma się 
następnie ponieść konsek
wencję czynów systemu rzą
dzenia dobrowolnie, indywi
dualnie i demokratycznie so
bie wziętego wówczas o wiele 
wygodniej jest chować się za

zasady chrześcijańsko m iło

sierdzia . . .
Zdaje się, moi panowie, Iz 

uchodzi waszej uwadze fakt, 
że w tym wypadku miłosier
dzie należy się zbrodniarMwi 
kasztem jego ofiary. Albo
wiem dla uniknięcia indywi
dualnych nieszczęść człon
ków narodu krzywdziciela, 
nie zadanych mu przez naród 
skrzywdzonych, należy po
nownie wyrzucić z ich no
wych siedzib członków naro
du umęczonego. Polacy po
winni już byli przywyknąć do 
nieszczęść. Sprawmy im za
tem jeszcze jedno, w imię 
szczęścia członków narodu 
gwałcicieli. Aby zaś absurd 
tego rozumowania był peł
ny uczyńmy to w imię m iło
sierdzia Chrystusowego. Ab
surd ten staje się jeszcze ja 
skrawszy, gdy do niego dą
żą ci, którzy odpowiadają 
swą decyzją poczdamską za 
wysiedlenie Niemców.

Ostrzegam, że po tem wszy- 
stkiem, co naród polski do
znał od wrogów i przyjaciół 
wojsko Rokossowskiego Wę
dzie biło każdego, kto by raz 
jeszcze chciał przesuwać Po
laków, tym razem z zachodu 
na wschód. A  liczyć te siiy 
zbrojne mogą przeszło 50 
dywizji.

Sytuacja jest zupełnie ja 
sna. Jeśli będziecie postępo
wać zgodnie z zasadami 
chrześcijańskimi, to w razie 
konfliktu po waszej stronie 
znajdzie się kilkaset tysięcy 
żołnierzy Rokossowskiego.
Jeśli o tych zasadach zapom
nicie, to w zamian za niepew
ne dla sprawy dywizje nie
mieckie, będziecie mieli prze
ciwko sobie dywizje' polskie. 
Jeśli zaś chcielibyście je 
zrównowarzyć niemieckiemi, 
to drżyjcie przed niemi. One 
bowiem nie są tak pewne jak 
polskie, które' po sprzedaniu 
nas w Jałcie jeszcze były 
wierne sprawie wolności 
świata.

Oto jak widzę stosunki pol
sko-niemieckie w świecie 
zasad chrześcijańskich. Oto 
jedyna podstawU do błogo
sławionej zgody polsko-nie
mieckiej . Jeśli chcecie się do

niej przyczynić, musicie ją 
na tym chrześcijańskim fun
damencie budować” .

Po dłuższej ciszy przewod
niczący zebrania stwierdził: 
As we see. it would be unjust 
and aiso unwise to touch the 
Polish western borders. (Zro- 
umieliśmy, że naruszenie 
polskich granic zachodnich 
byłoby rzeczą zarówno nie
sprawiedliwą jak i niemą
drą ).

Właściwy pogląd na sto
sunki polsko-niemieckie jest 
bardzo ważny. Oparty o za
sady chrześcijańskie nabie
ra cech prawdy uniwersalnej, 
broniącej słuszności naszej. 
Takie podejście do tych za
gadnień pozwala Polakom, 
zająć stanowisko mocne, lo
giczne i przekonywujące.

Fakt ten świadczy, iż nie
prawdą jest jakoby zasady 
chrześcijańskie nie nadawa
ły się do użycia w realnej po
lityce. Wręcz przeciwnie. Na 
praktycznym przykładzie 
polsko-niemieckim widać, że 
realizm etyczny daje podsta
wy do jedynego praktyczne
go rozwiązania tego węzła 
nieomal goryjsklego. Do roz
wiązania zbawiennego obu
stronnie i dla całego świa
ta,

A  więc, jeśli w tytule mó

wię o potrzebie realizmu w 

stosunkach polsko-niemie
ckich, to oczywlśęie mam nu 
myśli realizm prawdziwy, t. 
j.  realizm etyczny, realizm 
chrześcijański.

( “ Przegląd Zachodni” Lon
dyn)

ROK XXIX

i O E S I H F C T A  R E F R IS C I 
S ) i t a a c a r U  » t u t a

Poczęli go karmić, przemocą. Wziąć się nie 
pozwolił, r w a ł  s i ę  szamotał, w al c z y ł r ę k a mi 
nogami do upadłego. C z t e r e c ł i  na  n i m ' s i e 
działo w dyżiirce, a piąty kannił go przez gumowy 
szlauch mlekiem. Ryczał, jak ranny bawół na całe 
więzienie. Oni uparli się,,on*też. Gdy zmordowany 
wrócił do celi, wkładał do ust palce i oddawał wszystko 
w paraszę... Dni głodu mijały: szósty, siódmy, ósmy, 
dziewiąty, dizesiąty. Tak osłabł, że już nie ruszał się; 
leżał bezwładnie, lecz jeszcze krzyczał, gdy go cłicieli 
karmić. Dopiero w dwunastym dniu przyszedł doń 
prokurator i oznajmił mu, że jeśli przerwie głodówkę 
pójdzie do więzienia ogólnego i tam będzie czekać'na 
decyzję sądu. Wobec tego przyjął pożywienie.

—  Tak, panie “majorze”, to był żyd, kupiec a nie 
podejrzany oficer, jak pan. Przed nim zawsze scliylę 
czoło, a na pana ani splunę,, bo szkoda śliny.

False Nasielski siedzi blady i patrzy na inżynie
ra pomieszanym wzrokiem. Nie próbuje nawet bronić 
się; wyrzekł jedynie kilka słów zdawkowego tłumacze
nia. Tego samego dnia, gdy wrócił z przesłucłiania, 
rzekł wzburzony:

—  Zapowiedziałem im, że więcej profesora kapo
wać nie będę... Mam dość tego udawania; mnie sa
mego to boli i męczy !

Dzięki nerwom inżyn.iera pozbyliśmy się z celi 
kapuąia ponieważ zabrano go zaraz od nas i umiesz
czono gdzie indziej. Konfident wówczas jest niebez
pieczny, gdy ofiara nie przeczuwa niczego. Jest to 
pluskwa, pijąca krew w ciemności, niespodzianie'- sdv 
się jej niecny czyn odkryje przy świetle —  ucieka!

Dano nam w zamian innego towarzysza niedoli; 
blondyna, lat około 30, o czole wysokim, spojrzeniu 
bystrym, lecz zalęknionym. Dziwny to więzień; na 
nogach podarte kalosze, spodnie z klotu stare i poła- 
tane, a na grzbiecie dziwaczna majka zamiast koszuli. 
Bez żadnych rzeczy —  nawet głowa nie nakryta ni
czym Nawet na stosunki sowieckie taki obdany ho- 
^sz to rzadkie zjawisko. Wygląda, jak topielec wy
suszony w sloncu. ^

Inżynier zagadnął go po rosyjsku:
—  Otkuda wy ?
Przybyły rozłożył ręce; myślimy, że niemowa. Nie

co pozniej, po namyśle, rzekł:
—  Verstehe nichts !
—  Sind Sie Deutscher? —  zapytał inżynier
—  Jawohl...
—  Skąd się pan tu wziął? —  pyta go dalej po nie

miecku inżynier.
—  Ze Stalingradu.. .

J A N  Z B R C C Z

C Z Y  B Y Ł E M  S Z P IE G IE M ?
(COPYRIGHT BY AUTHOR —

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Autora)

To nas zainteresowało w najwyższym stopniu. 
Jest już początek maja; minęły przeszło trzy miesiące 
od klęski Niemców pod Stalingradem. Od chwili mego 
aresztowan.ia, czyli prawie dwa miesiące nie mieliśmy 
wiadomości o rozgrywkach na froncie, nawet z sogvie- 
ckiego radia, które podaje zawsze tendencjyne komu
nikaty , A tu niebiosa zsyłają nam uczestnika tych cie
kawych walk. Gdy mówię inżynierowi, że Niemcy woj
nę przegrali, denerwuje sie i twierdzi, że to nie moż
liwe. „lą.

—  A chcesz wiedzieć —  mówię —  dlaczego Sowieci 
zwycięzają mimo nędzy, więzień i strachu w jakim 
żyli ? Politbiuro dało teraz ludności przedsmak swo- 
bó(i, jakimi ją po wojnie obdarzy. Mówi się wiele o wol
ności wyznań, otwarciu cerkwi, wprowadzeniu wolne
go handlu, zniesieniu kołchozów. Niemców przedsta
wiono na filmach wszędzie wyświetlanych jako zbrod
niarzy, palących żywcem na Ukrainie dziesiątki ty
sięcy “mirnowo nasielenia” w każdym mieście oraz 
rozstrzelających za byle co. W  gazetach Sowieci na
zywają wrogów -ludojadami, zwierzętami, bandytami 
Dlatego z dwojga złego żołnierz sowiecki wybrał zło 
mniejsze i cieszy się nadzieją, że będzie zmiana syste
mu, skoro Angha i Ameryka są sprzymierzeńcami Z 
jednej strony rząd trzyma żelazną ręką w posłuszeń
stwie masy, a drugą ręką rozdaje ordery i przyrzecze
nia tym, którzy walczą za sowiecką ojczyznę. Oto 
przyczyny, dla których żołnierz sowiecki zwycięża Nie 
zapominaj, że sprzymierzeni pomagają bardzo wyda1> 
nie Sowietom sprzętem wojennym, lekarstwami i żvw 
noscią.

Niemiec Karol Franek, rzeźnik z Wałbrzycha opo
wiedział nam swe przygody i przeżycia wojenne ’ Siu 
chamy z zapartym oddechem, bo z' pierwszego źródła 
mamy moc informacji o Polsce, a to interesuje nas 
najwięcej. Następnie wyjaśnił nam przyczyny stalin. 
gradzkiej klęski. Okopani w bunkrach w Stalinsra- 
dzie dowiedzieli się z sowieckich głośników radiowych 
ze są otoczeni, że bezowocna dalsza walka. W  ten sno- 
sób za pomocą radiowej propagandy Sowieci łamali 
zdolnosi: oporu niezwyciężonej dotychczas armii nie
mieckiej. Sroga zima przecięła połączenia z zaple

czem. Brakowało żywności, amunicji i benzyny. Mu
sieli złożyć broń. Opowiedział nam dalej, jak to So
wieci trzymali ich w obozie w ciasnych barakach drew
nianych trzydzieści tysięcy, tak stłoczonych, że nie 
było miejsca gdzie siedzieć, cóż dopiero leżeć, a tu więk
szość chorych i z odmrożonymi rękami, nogami. Prze* 
pereg dni nic im jeść nie dano; myśleli, że zamorzą 
ich głodem. Potem otrzymywali kawałek chleba dzien
nie oraz trochę wody. A  tu mrozy okropne,-znikąd po- 
Mocy. Za 1 kg chleba żołnierze oddawali sowieckim 
strażnikom buty, a nogi owijali szmatami. Ludzie 
z gi(3du jedli własne w szy ... Rzuciły się choroby. 
Chorzy marli tysiącami. Trupy odarte z odzienia rzu
cano obok baraku do dołu. Ostatnich kilka tysięcy 
załadowano na pociąg i powieziono w nieznane na 
południe, widocznie do łagrów. W  ciągu tygodniowej 
podiozy w jego wadonie ze 120 zostało żywych 54. Nie
boszczyków wyrzucali po drodze na przystankach w 
snieg. On sam cudem żył jeszcze. Chcąc ratować życie 

okienka i wyskoczył z kolegą ■ 
s w o io h "V r  kolejowej na spotkanie
Pkip ^  bowiem przekonani, że wojska niemie- 

pomścić stalingradzką klęskę uderzą daw- 
d i ^ 7P ^  1. pójdą daleko naprzód z wiosną. Po 

 ̂ wszystko za jedzenie. U ja- 
i tiw h fkartn ? f buty dostał parę placków
d/Wa Í Ciepło, to ich krzepllo na-
łachmanarb bardziej rozebrani, w
ście w zamian dostali. Na nieszczę-
Tnmort, uzbrojeni ludzie i aż tu przywiedli-
co ziobia^^? przeniesiono gdzie indziej. Nie wiadomo, 
żony i tro iL  zastrzelą? Żal mu bardzo
sku bvł knPba ’ w domu zostawił. W  woj-
W  domu jedzenia miał dosyć.
Jeeo sDeciainr,^'^t*”  gotował bardzo smaczne Kloese.

rzfdzaf ̂ ^pTlceporcie zipśń gdybyż tak teraz taką
piekła ziwsże n ^ n i^ ^ ^ ^ f ^
jajac Bohnenkaff^ ® Strojzel” , który jedli popi-
nych przeżyciach 'ż °  to‘®p°
zywał ubóstwem ’ V  dawniej w Niemczech na- 
zlszczenie modli 'Jp Í  marzeniem, o którego
życiu nie pragnie i '^^“ ego więcej w swym
czym dawniej biednv^ ^

Choć sam nfe hv^- ‘'"®"nikiem w Wałbrzychu, 
jednak w geniuw hitlerowcem, wierzy

- H c r u s u *  i-
(Ciąg dalszy nastąpi)
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FIRM A IM O BIŁIAR IA  MATOGROSSKNSE jest zarejestrowana w Cuiabá, sto
licy Mato Grosso pod num. 2.951 i zaarcbiwowana w “ Junta Comercial do Paraná 
pod num. 26.729.

Otrzymaliśmy nowe obszary ziemi nadające się znakomicie dla rolnictwa. 
Zkorzystajcie z tak wielkiej okazji i zamawiajcie na własność ziemie w Mat- 
to Grosso.

Przyjmujemy podania (requerimentos) i wysyłamy je wprost do R z ą d u  
Stanowego w Matto Grosso za bardzo małe wynagrodzenie. Gwarantujemy i 
załatwiamy przepisy wprost na własność aż do zakończenia icłi. Dostatecznych 
informacji udziela nasze bŁuro. W  interiorze załatwiamy przez korespondencję, 
lub przez naszych agentów.

D R . E .  T E M P S K E -  L e k a r z
PRAKTYKO W AŁ W SZPITALACH W POLSCE 

Przyjmuje od godz. 8-ej do 12«ej i od 4-ej do 6-ej 
KONSULTORIUM: FARMACIA GUAIRA,

RUA MARECHAL FLORIANO, 742 — TELEFON 675 
Rezydencja: Ulica 7 de Setembro, 3230 — Telefon 677

Casa de Saude S. F R A N C IS C O
m i A SAO FRANCISCO, 147 - CURITIBA - Telefon 3061, 1043 

Kompletnie wyposażona Chirurgia —  P<rfożnic'two —  
Internowana. Radiodeagnotico —  Radioterapia. 

W SPÓŁPRACA W OLNA DLA WSZYSTKICH  
L E K A R Z Y

Specjalna zniżka w Listopadzie i w Grudniu w

C A S A  P A R I S - O k a z j a
FABRICA DE ROUPAS FEITAS 

Wybór ubrań, płaszczy, koszul, swetrów, artykułów męskich, 
damskich i dla dzieci. Ceny najniższe w Kurytybie ze znizką 

25 proc. Płaszcze damskie amerykańskie po 220,00, 
^RAÇA TIRADENTES 306, RÓG ULICY CRUZ MACHADO.

t t A  V E N C E D O R A ł ł

FRANCISZEK LACHOWSKI 
C U R I T I B A  -  RUA CABRAL, 451 -  TELEFON 1357 
Największa Fabryka cukierków i karmelków w Paranie 

Wyrabia cukierki maUnowe, kokosowe, miętowe, cytrynowe, 
mleczne, gumowe Itp,

-  Towar pierwszej jakości po cenach przystępnych. -

-  M a i e r i a l y  ł o k c i o w e  —
SPRZEDAŻ HURTOW NA I DETALICZNA

JOHNSSON & Cia.
Praça Generoso Marques, 26

CAIXA POSTA 286 — Adres Telegr.; E D  E  M  C N D

TELEFON 2-6.2 7 -  C U R I T I B A  
M Ô W I  S I Ç  P O  P O L S a U

DR STANISŁAW BEMBEN 
Lekarz — Klinika ogólna : 
leczy choroby kobiece, cho

roby żołądka, wątroby 
1 wewnętrzne.

Kons : Praça Tiradentes, 530 
(altos da Farmácia Stelield), 

od 10-12 1 od 3-6 godz. 
Rez.: R .Julia da Costa, 368 
C u r i t i b a  - Telefon 4376

KL IN IK A  DENTYSTYCZNA 

D R . B O N I F Á C I O  
S I E L S K I  

Chirurg-Dcntysta 
Konsultorium:

Rua Dr. Muricy, 498 
i Juruá 200 

Przyjmuje co dzień od 9 — 12 
a we wtorki 1 czwartki od 
2 —  7, zaś w poniedziałki, w 
środy i w piątki od 2 —  9 
w Kurytybie.

DR. ELIAS JOSÉ 
HANNA

  L E K A R Z  -----
Choroby uszu, nosa 1 gardła. 
Kons. Rua Mons. Celso, 136 
Res.; Rua Trajano Reis, 37 
CCRITIBA -----  PARANA’

DR MENDES DE ARAUJO 
Leczenie bez operacji: hemo
roidów, żylaków, chorób żo- 
lądkowyc h , niestrawności, 
zgagi, kiszek, wątroby, bólu 
kolek, ślepej kiszki, raka, 
wrzodów na nogach. Przyj
muje od 3 - 6. Rua Dr. IMurici 
439, 5-te piętro, Apt. 54. Edi- 
ficio S. Lourenco — Curitiba.

Casa Cruzeiro
Sielski, Sbalqueiro & Cia.
Praça Coronel Enéas, 152 

Żelastwo, naczynia. Szkło, 
farby, oleje, pokosty, nasiona 
ogrodowe, artykuły na pre
zenty Itp. .CENT NISKIE

Hadios Philips
Revendedores Autorlsados

Casa Taroba
\venida João Pessoa, 111-115 
CURITIBA -----  PARANA*

StiE R  & STIER

Sumiennie wykonuje się 
recepty okulistów

O t i c a  Curitiba
Jedyna specyfikowana 

IRMAOS BARBOSA LTDA 
C U B I T - I B A  

Matriz: Rua Mons Celso, 31 
Praça Zacarias, 92 (Filial) 
Filia w PONTA GROSSA; 
Rua 15 de Novembro, 499

Dr HYGINO A. TEMPSKI 
Adwokat: Sprawy cywilne, 
kryminalne, 1 handlowe. Me
tryki, dokumenty, pełnomo
cnictwa. —  Usti.wodawstwo 
Pracy. — Godziny przyjęć, 

od 9 do 11 1 od 3 do 6. 
PONTA GROSSA - PABANA

WINCENTY FLENIK  
Chirurg - Dentysta 

Godziny przyjęć ; od 8 —  11 
i od 2 - 6. RUA SALDANHA 
MARINHO, 593. CURITIBA.

P R Y M IC J E  W C A M P O  O R A N D E  
M IS IO N ES  -  A R G E N T Y N A

(Dokończenie z 2-ej strony)

Viera 1 Campo Grande, a 
dziś, po nowych przesunię
ciach granic należy admini
stracyjnie do Campo Viera. 
Nowa granica przechodzi 500 
metrów od kaplicy.

Dla ciekawych nileco hi
storii Campo Viera nosi naz
wę od osadnika, pochodzenia 
brazylijskiego, który w głębi 
lasów dziewiczych napotka
wszy polanę, założył swoją 
siedzibę. Stopniowo, paląc 
lasy, rozszerzył polanę do 
zwyż tysiąca hektarów, gdzie 
pasł kilkanaście set sztuk by
dła. Ciął herwę i kaonę ro
snącą w lesle i sprzędawał. 
Gdy dotarli emigranci, by
dło im rozsprzedał 1 wyniósł 
się. Było to dużą pomocą

B I U R O  A D W O K A C K I E
DR BRONISŁAW OSTOJA ROGUSKI, DR ZACARIAS 

EMILIANO SELEME I DR EDWARD 2ELAK 
/'alatwiają:— Sprawy cywilne, handlowe, kryminalne, ro- 
otn lcze i nacjonalizacje, oraz przeprowadzają inwentarze. 
'KAÇA ZACARIAS, 80 — piętro m , sala 303 (Edifielo João 
  Alfredo) — Telefon: 2174 — C C R I T I B A  -----

ODDZIAŁ DLA POŁOŻNIC I  OPERACJI 
—  D O M  Z D R O W I A  —

D r. P A C IO R N IK
Nowoczesny Departament dla leczenia chorób wewnętrz
nych, żelaki i wrzody na nogach

RUA LOURENÇO PINTO, 83 — FONE 2067
C U R I T I B A   -̂--------- P A R A N A

MÓWI SIĘ PO POLSKU

FARMACIAS 
E DROGARIASMINERVA

‘*0 mais conceituado nome no comércio de medicamentos" 
com filiais de atacado e varejo em:

CURITIBA — MINERVA, PRINCIPAL (Perfumaria). 
BRASIL, MINERVA 15, SUISSA, POPULAR e DEODORO. 

INTERIOR — Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Jacare- 
zlnho, Paranaguá, Antonina, Iratí e União da Vitória.

Se na sua localidade não houver o medicamento que Você 
precisa, peça-o pelo Reembolso Postal a uma das Drogarias 
Minerva — sempre prontas para servir bem a todos os que 

--------------------  delas necessitam. -------------------

E S C R I T Ó R I O  T É C N I C O

Z A K Ł A D  M A L A R S K I

E S T E F A N O  J .  L A S O T A
WYKONUJE PRACE MALARSKIE W KURYTYBIE, 

W INTERIORIZE PARANY I SANTA CATARINA. 
Res.: D. Julia da Costa, 1171 —  Fone, 916 — Curitiba

DR.  S A M U E L  L E W K O W I C Z  
LEKARZ POLSK S. PAULO 

Dyplomowany przez Fakultet Medycyny w Paryżu (Sor- 
bonne) i Brazylii. Długa praktyka w szpitalach Paryża. 

CLÍNICA GERAL 
Fala: Polonês, Russo, Francês e Alemão 

Consultório: Rua Ribeiro de Lima 444 e 454 — Fone 347803
S. PAULO.

Residência: Rua Prutes 125 Apt. 701 Fone 368469

J .  F I C I Ń S K I  -  I n ż y n i e r
\Kl,HITEKTURA 1 BUDOWNICTWO — Poza Kurytybą przyj- 
aiuje projekty oraz budowę kościołów, kolegiów i większych 
judynków. BIURO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 366, 
ósme piętro ^  Sala 82 -  EDIFÍCIO JOSE’ LOUREIRO.
— ----- TELEFON 350 — KURYTYBA — PARANA’ -----------

Rua Comendador Araujo, 95 End. Telegr. : “AUTOLIDA” 
Fone, 1056 - Caixa Postal, 215 Curitiba — Estado do Paraná

D I S T R I B U I D O R E S :

Cia. Siderúrgica Nacional 
Cia. Siderúrgica Belgo Mineira

IM P O R T A D O R A  N A C IO N A L  S / A
CHAPAS DE FERRO E GALVANIZADAS — TUBOS DE FER
RO FUNDIDO E GALVANIZADOS — AZULEJOS — FOLHAS 

DE FLANDRES — MATERIAIS SANITARIOS.

” “ T ¥ õ ” d  e s t a  ”
RUA JOSE’ BONIFÁCIO, 122 

W ie lk i w ybór obuw ia  i  m a teria łów  łokciow ych  
po cenach  bardzo n isk ich  w składzie 

. l A N A  G Ł O D Z I Ń S K I E G O  
(od znanego waszego, który byl w “ Casa do Poyo” )

dla świeżych emigrantów. 
Niedawno władze chciały 
zmienić nazwę mleiscowości, 
wvsuwaiac nowodv. że Viera 
bvł rozbólnlklem, knntraban- 
dv.stą itd.. ale osadnicy sta
nęli w obronie, wvsławialąc 
jeeo zasluffi; otwarte nrzez 
nieeo nikady w ró*ne strony 
ułatwiły im osiedlanie się 
itd. Itp..

Camno Grandę nie ma tra
dycji. Były tam wieksze po
lany naturalne. Tedv prze
chodził s7.1ak guarańsko-je- 
zuicki. który łączył redukcje 
nad Paraną w Paraeuaju 1 
Misiones z redukciami nad 
Uruguajem w Brazylii.

Jednym z osadników pol
skich osiadłych w Campo 
Grandę był Paweł Soldyea z 
żoną Jadwigą Rzeżnlk 1 dwo
ma synkami urodzonymi w 
Polsce (troje umarło w Pol
sce) : tu doczekał sle dwu có
reczek . Gdy .się nadarzyła o- 
kazja, wszystkie wysłał do 
zakonu. Najstarszy syn do
stąpił już święceń kapłań
skich, młodszy za trzy lata u- 
kończy studia, 1 jedna z có
rek nosi habit Służebniczek 
Ducha świętego.

Paweł Sołdyga nie należy 
do kolonistów zamożnych, 
lecz w potrzebie Pan Bóg nie 
opuszcza. Otóż n i ten rok, 
gdy zbliżały się prymicje sy- 
ny. wyjątkowo obrodziła mu 
się kapusta, około dziesięć 
tysięcy głów, które sprzeda
wał po 1 pezo. Tak to ”Pan 
Bóg radzi o swojej czeladzi" 
jak śpiewał Kochanowski.

Drugi rok proboszczem w 
Camp oGrande jest ks. Jan 
Jagas SVD. — pierwszy ka
płan misioneńskl, pochodzą
cy z Azara, który w grudniu 
1953 r. obchodził 20-Iecle 
swego kapłaństwa. Rzecz 
zrozumiała, że włożył cały 
swój wysiłek, aby prymicje 
wypadły jak najlepiej.

Prymicje ks. Antoniego 
Sołdygi odbyły się w niedzie
lę, 7 lutego 1954 r. przy u- 
dziale bardzo dużo ludzi — 
jak mówiono —  “ nigdy nie 
widziano takich -tłumów". 
Powitanie w języku kastyl- 
sklm wygłosił p. Sergio Bul
ion, dyrektor mlescowej szko
ły i pierwszy nauczyciel ks. 
prymicjanta. Po polsku prze
mówił p. Jan Czajkowski z 
Posadas. Były też deklama
cje itp.

Msza łw. odbyła się na 
dworze, ponieważ zachodziła 
potrzeba czterokrotnie kapli
cę na ten dzień powiększyć. 
Kilka kaplic należących do 
Campo Grande przysłało swe 
chóry, śpiewano po łacinie, 
po polsku i kastylsku. Kaza
nie wygłosił ks. Jan Tomala. 
Ołtarz otaczało pięciu kapła
nów i dwu kleryków.

Po błogosławieństwie u- 
dzielonym przez ks. prymi
cjanta, było szurasko dla 
wszystkich.

JAN CZAJKOWSKI

Posadas, 14 lutego 1954 r.

DR. J. ALEXANDRE  
DOBROWOLSKI

— Lekarz chirurg — 
Clioroby kobiece 

KLIN IKA OGÓLNA 
Kons. Praça Tiradentes, 322 
Res. Rua Treze de Maio, 879, 

Telefon 1036 
Przyjmuje od 9 - 11 i od 3 - 6.

DR CARLOS HELLER 
K l i n i k a  chirurgiczna dla 
wszystkich. Leczy żylaki na 
nogach i rany bez operacji. 
Kons. Av. João Pessoa, 68. 
Przyjmuje od 11-ej do 12-ej 

1 od 3-ej do 5-ej. 
Telefon 4527 

Rezydencja: Com. Araujo, 970 
KURYTVBA — Telefon 424

Sabia e Boceikas ?  I

m m m
o ultimo recurso z

P A S A  c i o s  P I N T O R P S  f a b r i c a  d e i m s ,  ESMALTES e VERNIZES
c o m e n d a d o r  a r a u jo  6 5 -6 9 ; -  FONE 2 6 9 4 . W  E R N E C K & Cla Ud?. «ROCHEDO»k o w y  A im E S : R U A  COM ENDADOR 

< P O S T A I. S47
J l ó w i  s i ę  i » «  p o U k u
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*  P O L S K I  I  O P O L S C E

S Y Z Y F O WE  PRACE  K O M U N I S T O  W
co  MÓWI MŁODY PO U K , BYŁY POLITRUK, KTÓRY UCIEKŁ Z “DARU POMORZA”

U C H O D Ź C Ą  Z P O L S K I )  ----------- --
DWA STRONNICTWA

( W Y W I A D  " G A Z E T Y  N
Jednym z najsprawniej 

działających narzędzi opano
wania Polaltów w Kraju 
przez komunizm jest ZMP 
(Związek Młodzieży Polskiej), 
organizacja wzorowana na 
sowieckim komsomole. To też 
komuniści dokładają wszel
kich starań, by komórki ZMP 
powstawały w najmniej
szych nawet wioskach. Akcja 
zakładania takich komórek 
nazywa się w komunisty
cznym żargonie “ likwidacją 

-białych plam” .
Stanisław Mazur był ‘ze- 

tempowcem” wzorowym. U- 
rodzony w roku 1934, nie 
bardzo pamięta Polskę przed
wojenną, która w jego wyo
braźni zostawiła zaledwie 
kilka mglistych obrazów. 
Wojnę spędził w swej rodzin
nej wiosce w województwie 

" lwowskim, chodził do szkoły 
rosyjskiej, a po wojnie, “ re
patriowany" na Ziemie Od
zyskane, w dalszym ciągu 
chodził do szkoły rosyjskiej, 
choć tym razem nauczycie
lami byli Polacy.

POLITRUK

Ojciec S t a n i sł a w a był 
przed wojną tzw. “blednia- 
klem" — miał 3 ha ziemi. Na 
Ziemiach Odzyskanych do
stał 10 ha (został średnia- 
klem"), a syn poszedł do 
szkoły specjalnej — do Tech- 
nicum Morskiego Nawigacyj
nego w Szczecinie. Pochodząc 
z "szerokich mas ludowych", 
które w “ faszystówskiej Pol
sce” były “wyzyskiwane przez 
kapitalistycznych rekinów” , 
nie miał większych trudności 
w tworzeniu sobie podstaw 
do przyszłej kariery. Wnet 
został obrany skarbnikiem 
Zarządu Klasowego ZMP, a 
po paru miesiącach powierzo
no mu stanowisko polltruka: 
sekretarza Agitacji Propa
gandy na Ośrodku Szkonio- 
wym w Łebie, odpowiedzial
nego za indoktrynację poli
tyczną 130-150 uczniów.

Jako politruk Stanisław 
dostał od Partii polecenie 
“ zlikwidowania białej plamy” 
we wsi Karńków. Pojechał 
“w teren" wraz z wyższymi 
polltrukami partyjnymi i na 
zebraniu uczniów miejsco
wej szkoły wygłosił progra
mowe przemówienie, w któ
rym nakłaniał zebraną mło
dzież do wstąpienia do Z. M 
P.

— Wiem, że słuchacie ra
dia amerykańskich podżega
czy wojennych — wolał. — 
Boicie się, że Amerykanie roz
poczną wojnę, przyjdą do 
Polski i członków ZMP będą 
prześladować. Ale nie macie 
się czego obawiać. Nasz po
tężny sprzymierzeniec, brat
ni Związek Radziecki, obro
ni nas przed agresją! Wstę
pujcie do ZMP! .

Potem starsi polltrucy 
wtrącili swoje trzy grosze, 
Stanisława wskazując jako 
przykład nowej, prawdziwie 
patriotycznej młodzieży. A 
jednak — nie powiodło się. 
Polltrucy nie pozyskali jedne
go nowego członka, odjechali 
z niczym. Stanisławowi Par
tia nie miała za złe niepowo
dzenia. Wiadomo — nie od 
razu Kraków zbudowano. 
Chłopiec wkrótce objął “ zasz
czytne stanowisko" przewod
niczącego Zarządu Klasowe
go ZMP, a niedługo potem, 
w nagrodę za pilność i "wła
ściwe zrozumienie nowej rze- 
czywistcści''. Partia wysłała 
go na statek szkolny. Jeszcze 
kilka wysiłków i Stanisław 
Mazur, chłopiec politycznie 
zupełnie “pewny” ,nieskazany 
zgnilizną Zachodu, syn ludu

i działacz, wstąpił jako ka
det na pokład "Daru Pomo
rza” .

KADET NA STATKU

Sławny żaglowiec wyruszył 
w rejs na obce wody. W  lip- 
cu 1953 r. zawinął do Gibral
taru. Była to świetna okazja. 
Zetempowiec Stanisław Ma
zur, którego lojalność nie u- 
lega najmniejszej wątpliwo
ści; z grupy chłopców staran
nie wyselekcjowanej na przy
szłych oficerów marynarki 
Bieruta — uciekł.

Ta ucieczka nie była wyni
kiem chwili — jakby to po
wiedzieli komuniści — słabo
ści. O ucieczce marzył bd 
dawna, już wtedy, gdy psio
czył na Amerykanów i chwa
lił ZMP. Po prostu cała ko
munistyczna indoktrynacja 
spływała po nim jak woda po 
kaczce, I nie pełne sklepy 
Zachodu go zwabiły, ale pra
wo do indywidualności, do 
szukania prawdy, po prostu 
— wolność.

Teraz siedzimy w londyń
skiej kawiarni i rozmawia
my. Kilka standartowych 
pytań, na które odpowiedzi 
wszyscy znamy, a jednak po-

l E D Z I E L N E J ” Z 

nawiamy pytania w nadziel, 
że może usłyszymy coś pocie
szającego.

RELIGIA I KONSTYTUCJA 

A więc w rzetelność proce
sów pokazowych nikt nie 
wierzy Do kościoła wolno 
chodzić, ale komuniści u- 
trudniają praktyki religijne 
wynajdując na niedzielę za
jęcia w szkołacłi, fabrykach 
itd. Staszek Mazur jest wie
rzącym katolikiem, staran
nie wywiązuje się ze wszyst
kich obowiązków nałożonych 
przez Kościół, praktykuje 
chętnie. Aby pójść w niedzie
lę do kościoła musiał wymy
ślać różne preteksty, np. że 
idzie do kina. Wtedy go pu
szczali . Lecz kiedyś się zbun
tował. Poprosił o przepustkę 
na miasto celem wysłuchania 
Mszy św.., na co mu ośświad- 
czono, że czekają inne zaję
cia . Wtedy Mazur powołał się 
na konstytucję "ludową” , 
która gwarantuje (na pa
pierze) wolność religijną. K o
munistyczny wychowawca 
musiał ustąpić, tym bardziej, 
że Mazur konstytucję zna 
nieomal na pamięć. Nledar- 
mo był przez jakiś czas kle-

N I E Z W Y K Ł Y M  

równikiem Kółka Studiowa
nia życiorysu Bolesława Bie
ruta i Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.

życie na wsi jest niełatwe. 
Partia bezlitośnie, ściąga ód 
chłopów olbrzymie podatki. 
Mazura zawezwali raz kie
rownicy Partii i zaczęli go 
buntować przeciw ojcu. Gdy 
nie słuchał, grozili, żądali, by 
denuncjował, by wskazywał, 
kto chowa zboże, kto słucha 
radia zachodniego. Kiedyś 
przez dwie noce z rzędu mę
czyli wszystkich mieszkańców 
wsi pytaniami, by wyciągnąć 
haracz. Gdy kto zasypiał, bu
dzili go i zasypywali ogniem 

'krzyżowych pytań. Za dnia 
zmęczeni chłopi, musieli, o- 
czywiście, pracować. Chło
piec wszystko to pamiętał.

Staszek był przez jakiś 
czas nawet członkiem tzw. 
Brygady Lekkiej Kawalerii. 
Są to grupki zetempowców, 
którzy po dwóch trzech za j
mują się szpiegowaniem. Sta
szek jednak przychodził tył
ka na zebrania, a od szpie- 
gow’sklch wypadków w teren 
udało mu się wykręcać. W 
tym to czasie zaczął się uczyć 
angielskiego.

Staszek Mazur jest mło
dzieńcem inteligentnym i 
przy tym dużo wie. Mark
sizm ma w małym palcu i w i
dzi jego sprzeczności. Przy 
każdej sposobności porówny
wał teorię z rzeczywistością, 
a to jest dla komunizmu za
bójcze. Toteż jego odpowiedź 
na pytanie, jak się przedsta
wia społeczeństwo polskie 
pod względem politycznym, 
jest szczególnie ciekawa;

— W Polsce istnieją dwa 
stronnictwa: komunistyczne 

. i antykomunistyczne. Ale 
wśród komunistów rozróżnia 
się pomiędzy po prostu so
wieckimi pachołkami a uczci
wymi ludźmi, którzy napraw
dę chcą dobra Polski. Ci Jed
nak muszą ukrywać swe u- 
czucla, jak zresztą wszyscy 
inni, i udawać prawdziwych 
komunistów. Tito jest bardzo 
popularny. Ludzie nawet ga
dają sobie, że Tito jest — ka-’ 
tollkiem! W czasie wojny w 
Korei społeczeństwo bardzo 
liczyło na całkowite, zwycię
stwo O. N. Z., nawet gdyby 
Amerykanie mieli użyć bom
by atomowej. Gen . MacAr-

R E Ż Y M  D A J E  N A U K I  P R Z E D Ś L U B N E
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za poprzednio wydanymi dy
rektywami na temat kazań i 
spowiedzi agenci komunisty
czni na terenie spraw reli
gijnych wydają dalsze wska
zówki. Akcja ta skierowana 
jest do grupy “księży-patrio- 
tów” , a przez nich do całego 
duchowieństwa w Polsce. Re
żym ludzi się, że księża pol
scy dadzą się wziąść na lep 
tej propagandy i będą swoją 
pracę duszpasterską prowa
dzić w myśl dyrektyw.

Poprzednio wydane dyrek
tywy dotyczyły sposobu wy
głaszania kazań i układania 
nauk przy spowiedzi. We
dług komunistycznych wska
zówek kaznodzieja powinien 
zalecać z kazalnicy urządze
nia “Polski Ludowej” , kate
chizację i Interpretację Pisma 
św. ihistrować przykładami z 
aktualnego życia w Polsce w 
sensie przychylnym dla ko
munistów. W naukach zaś, 
udzielanych penitentowi przy 
spowiedzi, reżym nakazuje 
poruszać sprawy bieżące, czy
li różne imprezy komunisty
czne i nakazywać pozytywny 
do nich stosunek.

W opracowanych ostatnio 
nowych wskazówkach zwró
cono uwagę na duszpaster
skie nauki przedślubne, ja 
kie kapłan przyszłym mał
żonkom udziela. Dyrektywy 
wymagają, aby ksiądz, udzie
lający nauk przedślubnych, 
uświadamiał nowożeńców o 
obowiązku pozytywnego u- 
stosunkowania się do stosun
ków panujących w obecnej 
Polsce jako najbardziej'  
sprzyjającym życiu rodzinne
mu. Nakazane jest porusza
nie następujących punktów: 

1.) Wskazanie, iż "rząd 
Polski Ludowej” o&iągnąl ol
brzymią zdobycz, a mianowi
cie odniósł "zwycięstwo w 
dziedzinie sprawiedliwości 
społec?nej. 2 .) Wskazanie 
nowożeńcom, “że ich obowią
zkiem jest-nie tylko wycho
wać dzieci w duchu lojalno
ści. ale i miłości, ofiarności 
dla Ojczyzny Ludowej” . 3.) 
Wskazanie, że reżym spra
wuje “opiekę nad życiem ro
dzinnym, która objawia się w 
trosce o podniesienie stopy 
iyciowej i kulturalnej. Opie
ka nad matką i dzieckiem, 
świetlice dworcowe dla do-

Wykonanie planu za rok 1953
WARSZAWA, (IC ) — W 

dniu 6 lutego br. propagan
da reżymowa ogłosiła komu
nikat Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego o 
wykonaniu planu gospodar
czego na rok 1953. Plan —  
wedhig komunikatu — wy
konany został w 103.9 pro
cent. Produkcja przemysłu 
wzróść miała o 17.5 procent 
w porównaniu z rokiem 1952. 
Plan produkcji artykułów 
konsumycyjnych przekroczyć 
miano o 5.7 procent, a środ
ków wytwórczości o 2.5 pro
cent.

Natomiast planu nie wyko
nały przedsiębiorstwa podle
gające ministerstwu przemy
słu chemicznego, przemysłu 
rolnego i spożywczego oraz 
przedsiębiorstwa przemysło
we centralnego urzędu kine
matografii. Ponadto “ niektó
re zakłady nie wykonały w 
pełni planu produkcji szere
gu asortymentów” : i tak nie 
osiągnięto planowego wydo
bycia rud miedzi, niektórych 
metali nieżelaznych, ropy 
naftowej, węgla brunatnego 
oraz produkcji niektórych 
maszyn i urządzeń dla górni
ctwa węglowego.

Podobnie nie wykonano 
planu w dziedzinie rolnictwa 
w niektórych działach. Zbio
ry czterech głównych zbóż, 
zwłaszcza żyta, “były w roku 
1953 niższe niż w roku 1952” . 
Wzrost pogłowia bydła “nie 
jest wystarczający” , mimo że 
w połowie roku 1953 pogłowie 
bydła wynosiło 7.400.000

sztuk, a trzody chlewnej —  
około 9.700.000 sztuk.

Komunikat podaje, że w 
końcu roku 1953 było na te
renie całego kraju ponad
8.000 kołchozów. Cyfra ta 
jest o tyle zastanawiająca, że 
już za trzy kwartały roku 
1953, a więc na 30 września, 
komunikat wykazywał cyfrę 
8.067 kołchozpw. Wynikało
by ztego, iż w ostatnim 
kwartale nie założono wcale 
nowych kołchozów. Tymcza
sem prasa reżymowa chwa
liła się w tym czasie i stale 
jeszcze się chwali zakłada
niem nowych kołchozów.

jeżdżającej młodzieży, walka 
z prostytucją” . 4 .) Wskaza
nie na obowiązek wdzięczno
ści wobec komunimu w Pol
sce za to, iż “nie robi różnicy 
między obywatelami z racji 
światopoglądowych, a wszy
stkich obywateli traktuje ja 
ko swoje dzieci” .

Wskazania te opierają się 
na kłamstwach. Ustrój ko
munistyczny w Polsce nie 
rozwiązał sprawy społecznej, 
ale obniżył standart społe
czny człowieka; nie polepszył 
warunków życia, ale spro
wadził na ludzi głód i brak

najpotrzebniejszych rzeczy; 
nie opiekuje się rodziną, mat
ką i dzieckiem, ale wprowa
dził rozwody, a niedożywia
niem naraża dzieci na epi
demię suchot i innych cho
rób; nie tylko nie traktuje 
wszystkich jednakowo, ale 
wyraźnie katolików upośle
dza i prześladuje.

W tych warunkach jest za
ślepionym złudzeniem, iż 
znajdą się księża Tctórzy bę
dą takie kłamstwa ludziom 
podawali jako duszpasterskie 
nauki przedślubne.

R A D I O  W A R S Z A W S K I E  
W A L C Z Y  Z R E L I G I A

WARSZAWA, (IC l ^  Do 
propagandy , antyreliglj n e j 
reżym warszawski używa 
również programów i stacji 
kontrolowanego przez siebie 
radia. Materiały antyreli- 
gijne, które reżymowe radio 
nadaje, można podzielić na 
trzy grupy: 1.) materiały 
“ Informacyjne" w obsłudze 
wiadomości; 2.,) “ felietony 
aktualne” , poświęcone za
gadnieniom religijnym, roz
patrywanym z komunisty
cznego punktu widzenia; 3 .) 
specjalne audycje literackie 
osnute na tematach religij
nych, zarówno wykłady, jak 
i słuchowiska.

W ostatnim czasie radio 
warszawskie, w programie 
swym przeznaczonym na na
dawanie słuchowisk teatral
nych, nazwanym “Teatr W y
obraźni", przygotowało słu
chowisko antyreligijne, które

jest przeróbką jednoaktówki 
francuskiego pisarza z zeszłe
go stulecia Prospera Mérlmée 
pt. .“Karoca” .

Wystawiając wspomniany 
utwór francuskiego pisarza, 
reżymowe radio podreśliło 
jak najjaskrawnlej oszczer
stwa rzucane w tym utworze 
na religię i Kościół. Przed 
nadaniem słuchowiska reżym 
zajął się bardzo energicznie 
jego propagandą, przedsta
wiając utwór jako wielkie 
dzieło literackie, któr y  m 
“Karoca” oczywiście nie jest. 
Po pa d a n i u słuchowiska 
przez większość stacji radio
wych w Polsce, w komunisty
cznej prasie literackiej poja
wiły się szerokie omówienia 
audycji z dokładnym stre
szczeniem utworu, aby i w 
ten sposób rozpowszechnić 
jeszcze dalej oszczercze in
wektywy przeciw re lig li.

H A U C Z Y C I E L E  B E Z  O P IE K I L E K A R S K I E J
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jak ciężkich warunkach zdro
wotnych pracują nauczyciele 
w Polsce obecnej, świadczy 
fakt, że sprawą tą zajmuje 
się nawet prasa komunisty
czna, która usiłuje uspokoić 
opinię publiczną, przyrzeka
jąc wkrótce poprawę stosun
ków.

Według “Trybuny Ludu” z 
dnia 24 styczna b r., chory 
nauczyciel nie może się do
stać do upaństwowionych sa
natoriów, gdyż “ nauczyciel 
został wciągnięty do rubryki 
pracowników umysło w y c h, 
którym w sumie przydziela 
się 20 procent ogólnej liczby 
skierowań do sanatoriów. Z 
tych 20 procent na ludzi, za
trudnionych w szkołach 
przypada przysłowiowa kro

pla w morzu, pisze “ T rybu 
n a " . “Paktem  jest, że sp ra
w y nauczycieli rozpatryw ane 
są naogol w  ostatniej k olej
ności” .

Jako przykład “Trybuna" 
podaje, że w Grudziądzu W y
dział Zdrowia otrzymał 20 
miejsc na 6 powiatów, z cze
go cztery miejsca przyznano 
pracownikom umysłowym” 

a z tego jedno tylko miejsce 
dla nauczycieli chorych Z 
tego wynika, że z sześciu po- 
wiatow zaledwie jeden nau-

f  w za
wadzie zdrowia w Orudzlą-

Ponadto “T ryb u n a” stwier 
dza, ze przed w ojną Zw iązek 
N auczycielstw a m iał w łasne 
sanatorm m  w Zakopanem  
San atorium  to zostało u p ań 

stwowione 1 gospodarzem je
go obecnie jest naczelna dy
rekcja sanatoriów, “ która 

*  sanatorium 
tym będzie przebywać stale 
80 nauczycieli. Ale umowa 

S dotrzymywana 
przez dyrekcję” .

Sytuację zdrowotną pogar
sza komunistyczna gospodar-
^ k n íív '’'* 'lekarzomszkolnym niesienie plerwszpi 
P<™?<=y lekarskiej 
lom". Fakt ten powcxiuiê 
nieraz "długotrwałą chwobe 
nauczyciela, zakażani? mło
dzieży i przedwczesną utratę

wodu . Fakty powyższe wv- 
w jak ciężkiej sytu- 

poiki^nnif^ ' nauczyciel

thur jest, rzecz jasna, bardzo 
łubiany. Wszystkie te uczu
cia płoną niewidocznie, poza 
zasłoną obowiązujących ha
seł. Ja sam np. — ciągnie 
Mazur —  musiałem wystrze
gać się wódki. Raz, gdy się 
trochę wypertumowalem, po
wiedziałem memu głównemu 
polltrukowl, że wszystkich 
komunistów należy powywie
szać, a potem jeszcze doda
łem na jego prywatny uży
tek: 'ty rosyjska mordo". Na 
szczęście nie pociągnęli mnie 
za to do odpowiedzialności.

SZUKANIE PRAWDY

Jakim by tu pytaniem sięg
nąć do głębi myśli tego 
chłopca?..•

_  A  co pan myśli o Pił
sudskim? (którego komuni
ści nienawidzą z całej duszy).

 Piłsudski chciał odbu
dować niezależne państwo 
polskie.

—  Skąd pan wie?
Bo przecież Staszek Mazur 

nigdy nie chodził do praw
dziwie polskiej szkoły! Odpo
wiedź Jest nie tyle sensacyj
na, co pouczająca. Rodzice 
Mazura nie mają dostate
cznego wykształcenia, by wy
jaśnić chłopcu wszystkie 
wątpliwości. Oto, przypadek 
chciał, że mu kiedyś wpadł 
wpadł do ręki stary, przed
wojenny podręcznik historii 
Polski. Chłopiec nie ufał już 
wtedy rosyjskiej szkole (je 
szcze we lwowskim, w czasie 
wojny) i ów stary podręcznik 
wykazał mu, że sowieclarze 
kłamią. Był także rewela
cją: Polska okazała się, mi
mo wszystko, wielkim pań
stwem, które już nie rax da
ło Moskalom w skórę. Mazur 
zapamiętał wtedy właśnie 
Piłsudskiego, a także Stefa
na Batorego. I  zapamiętał 
smutny okres przedrozbioro
wy, bolał nad Targowicą.

_  Reżym Bieruta — po
wiada dzisiaj —  jest Targo
wicą X X  wieku.

Owa książeczka była też 
czymś jeszcze ważniejszym. 
Stała się bazą, podstawą, na 
której mały wtedy chłopiec 
zaczął opierać swój świato
pogląd, inny niż sowiecki, 
własny, uczciwy. Zaczął szu
kać prawdy i to go zbawiło. 
Na nic się zdały wszystkie 
wysiłki polltruków. Później 
Staszek słyszał opowieści A- 
kowców, dowiedział się, że 
Rokossowski, przyszły mar
szałek Polski, z lubością prjy- 
glądal^się agonii Warszawy- 
Nigdy nie miał wątpliwości, 
kto urządzi! Katyń. Wie, co 
się działo na lwowskich Bry
gidkach. .W poszukiwaniu 
prawdy nie ustawał, słuchał 
radia zachodniego, wreszcie 
udało mu się wydostać na 
wolność.

Ostatnią, również gorzką 
kroplą, która przelała klellcli, 
była kłótnia z ojcem.

Z opowieści Stanisława 
Mazura wysuwa się jeden 0- 
czywlsty wniosek: najlepszą 
robotą, jaką emigracja może 
robić, najlepszą pomocą dla 
Polaków, w Kraju, a szcze
gólnie dla młodzieży, jest 
nauczanie. Mówienie praw
dy, i to prawdy bezkompro
misowej . Radio Madryt, zna
ne ze swych mocnych wyra
żeń, też spełnia swą rolę, wy
ładowuje w sposób nieszko
dliwy nienawiść Polaków do 
sowiecki e g o  “kulturtrage- 
rowstwa” . Ale uczenie jest 
zadaniem najważniejszym.

że komunizm jest okrutną 
tyranią, nie ma co powta
rzać. Wszyscy w Kraju o 
tym wiedzą.

M, Salińskl
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