
"A mełhor parte da vida ś  sempre a que estś  na 
frente, pois mais vale a chegada do que a partida”, 
“A vida e um tunel que produz a luz e a luz estó no 
fim", “Nossa vida passa breve, como um rśpido 
momento; parece urna folha leve, carregada pelo 
ventó” e “A juveńtude tem flores, e por isso, ś  um 
tempo lindo; mas a velhice tem frutos que os jovens 
colhem sorrindo”.

Pensamentos encontrados no bolso da batina 
de Frei Alberto Stawiński no dia de sua 
morte, 28 de mało de 1991.
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O ON ICO SEMANARIO DA 
CULTURA POLONICA NO 

BRASIL, DESDS 1920.
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W  fteunida ria u ltim a segunda-feira na sede da 
Kociedade Polono-Brasileira Tadeusz Kościuszko, 
liComissao Especial da Ćomunidade Polonesa de 
tCuritlba decidiu ęonvócar todas as orgąnizaędes 
pgra que. enviem sugestóes de festividades em 
hojnenageni aoS 120 anos da im igraęao polonesa 
na Capital do Estado, no periodo de agosto a 
raezeinbro deste .ano, centrando-as m ais entre 20 
me setembro e 15 de novem bro. Todos os ciubes 
filiados as entidades, as paróquias, as empreśas 
■Ugadas e inćlusive as  pessoas especializadas em 
Ifcjiioęóes devem encam inhar estas ideias a te  o 
dia 25 deste mes, que havera nova reuniao na 
Tadeusz Kościuszko p a ra  fechar o program a ofi- 
ciai, no dia 26 do corrente.

“Estamos querendo ev itar duplicidade de fes- 
tas era mesmos dias e hordrios, confuńdindo os

poloneses; descendentes e seus convidados” — 
explica o vereador Josś Górski, presidente da 
Comissao. Diz ele ainda que “pretendemos inau- 
gurar o Portal Polories a 30 de setembro ou dia 
29 de outubro, uma vez confirmada a vinda do 
preśidente polones Lech Walesa para esta segun- 
da data. Estamos contęntes em recebermos o pa- 
trocinio da Fundaęao Bamerindus para a cons- 
triięao do Portal, o apoio do prefeito Jaime Ler- 
ner e de toda a  sua efićiente equipe para que 
tenhamos o maior sucesso nas festividades alusi- 
vas aos 120 anos da imigraęSo polonesa a. nossa 
cidade. E  tambem ao deputado Rafael Greca de 
Macedo, presidente da Comissao dos 300 Anos da 
Cidade de Curitiba, pela ajuda e pelas id&ias que 
nos tem repassadoy\

P ro c u ra -se  d e sce n d e n te s!
1 Aó ldrigO dó temjso em  que m e dedico a es- 
crever sobrei im igraęao polonesa, pa ra  Brusque 
(SC), notadamente —, cheguei a escrever para 

fpossiveis descendentes de im igrantes poloneses 
em ^ntiDa. O ófcjetivd iriicial e ra  o de śaber se 
ptortttafi& alguóril, aqui no Par&nś, cujo śobre- 
óóffie fóśSef cómtim aóś dos prim M ros imigrantes. 
IsW aeonteceu por trolta de 1985 e a  bem da ver- 
tóade, relacionei, segundo a  L ista Telefónica, cerca 
de 25 ńomes todos candidatos em  poteńćial ao 
p&nehimeftto da ńfiifiha btiśca: “Procurai-se des- 
Wildfeńtes!"
L Oeyo confessar que a ideia nao foi feliz. Nin- 
gjtótti teśpondeu siquer dizendo "sim ” ou “nao”. 
Dtpois fósoftri investir "via telefolie”, acreditafldo 
ser a coifiunicaęaó dessa  fo rm a m ais sim pśtica 
e pessoal. Pelo m enos desta  vez o  resultado tor- 
■.nouse maiś prdtico: cheguei a  dois nómes, ó de 
lim neto e ó de \Irri biśfieto de ifiiigrantes.

Falta, no Brasil, um a orientaęao para  que a 
memória nacional sę ja  preservada. Falta  tambśm 
formar Uma ćónsci§nćia erii torrto da  import&n- 
£a do iióssb' patrim ónio ćifltiiral e  histórico.

Afinal urii paiś ćórfto 6 nÓSSo, de etnias tan-
taś, preóiśa dó- registro de com o tudó aconteceu,

para atravćs de refer€ncias a periodos, ter a sua 
própria história.

A voz de um informante possibilita, atravć.c 
de suas recordaędes, retom ar um passado.

Acreditando nisto, embora nao tenha a  for- 
maęao didatica para tantó e desconheęa as tścni- 
cas do emprego dos recurśos de fontes orais, co
mo por ex., o da tecnica da gravaęao, estou indo 
a campo.

Nao quero perder meus “bens preciosos” e 
nem posso, ha ja  visto que um deles, o neto de 
imigrantes, -estś com 85 anos! Ele próprio ja  ś 
uma personagem histórica.

Ąproveitando. a oportunidade, ąuero levar-lhe 
documentos (cópias) que possuo, atestando a  ve- 
racidade dos fatos que lhe passei ao telefone ou 
seja: ele 6 sim , um descendeńte da prim eira leva 
de poloneses que veio para Curitiba.

Póło fnenoś, j ś  poderei esboęar um per iii 
para o "proćura-śe desceńderites".

M aria do Carmo R. K. Goulart

U N i R ,  C O M O ?
S3ó fśntas aś  (SSrtefiteŚ de penśameHto, na 

ćóifiimfdade' pólónicń ejfiśt&lite nO Brasil, que 
se tdniń iffifjóssfvel agregar as  divetsas facęSes. 
Quem 4 fliaiś i/śnćLef&dó e deseja unificar as 
fofęas, mesmo ćftie s^ ja  para  everituais ou 
seffte^trais e ó u  ariuais encontros de decisoes 
sobre os deśKńoś' doś in teresśes dos poloneses 
® descendentes, ve com  vivo interesse o tra-
balho realizado em  C uritiba pelo vereador
°s6 Górski em to rno  d a  construęao do Portal 
olongs; interessante e prom issor e  o  traba- 

^ 0  recentemente iniciado pelo In s titu to  Brasi- 
fiiro da Cultura Polónica, presidido pelo escri- 

adyogado, pro fessor e filósofo MarianO 
^w ka; outro Górski, o Geraldo Augusto, que 

0 teni parentesco com o Josó, de Curitiba, 
realiżarido Um trabalho  de unificaęao 

®xtraordinśrio n a  regiao conhecida como Alto
- °  Ri°  G rande do S u l- 

j .  Sao Paulo, o  presidente da  Sociedade 
Piłsudski, Zdzisław Wołoszyn, nas sole-

nidades alusivas a  3 de Maio, tambśm liderou 
um ativó grupo de ciubes. Todos unidos pUde- 
ram  realęar mais ainda a ćomunidade polone
sa local.

E  temos que ser justos e ate imodestos: a 
“costura” do Semańśrió LUD e do advogado 
Estefano Ulandoski no seńtido da criaęaó da 
C&mara de Cómercio Brasil-Polónia, aqui no 
Sul do Brasil, ś  tambćm uma demonstraęao de 
que qom boa vontade, espirito publico e visao 
positiva para o futuro ś  possivel melhorar a 
imagem da nosśa ćomunidade.

A córifićcida frase de qtie “reunir dois po
loneses 6 te r tr§ś óu quatro brigas” pode ser 
tirada do nosso dia-a-dia, dian te das aęóes 
menciónadaś acima. Se as facęóes da comunida- 
de tiverem lideres desprovidós de interesses po- 
liticos ou partictórios, estarś achada al a chave 
do sucesso para uniao de foręas. Caso contrś- 
rio, a  frase conhecida serś verdadeira.

D O  E D I T O R
♦  ESTAMOS com representante oficial na Po- 

lónia, a  p artir de maio: e o intelectual Jan  Sek, 
da cidade de Lublin. A p artir de algumas sema- 
nas, logo que for instalado o FAX do LUD em 
Lublin, terem os noticias bastante atualizadas pa
ra os nossos leitores, nas duas linguas.

♦  INAUGURAMOS, nesta edięao, uma coluna 
diferente, chamada CANTO DO GALO, que, em 
polonus, fica "Pianie K oguta”. Os leitores podem 
escrever dizendo se gostaram do estilo da nova 
coluna. Seró um tffaźer pa ra  nós.

♦  ESTAMOS agradecidos a  m uitos leitores 
que nos enviaram exemplares do numero 4 j200 
do nosso LUD. Precisamos de mais dois ou trćs, 
para  fecharmos o necessśrio ao nosso arquivo.

TEMOS informaędes de que o novo superlii 
tendente do Guaira, o ator carioca Osvaldo Lou 
reiro, afirmóu dias a trśs  que o Teatro Guaira nao 
śe destina a am adores e, po r isso, estaria contra 
a  reallzaędo ali, em agośto, do Festival Folclórico 
e de Etnias. Vamos conferir para a edięao da 
próxima semana.

♦  QUAIS as cidades que desejam  jrtstalar 
agdncias ou sucursais do nosso Semariśrio, no 
Brasil? Estam os procurando aum entar o nómero 
de representantes, em outras partes do nosso

Ex-alunos Vicentinos 
em grande encontro

Neste dia 28 de junho, sexta-feira, na sede 
central da Congregaęao da Missao, a Avenida Jai
me Reis, 531, sera realizada a  primeira- reuni&o 
de 1991 dos ex-alunos vicentinos de todos os tem- 
pos, leigos ou religiosos, pa ra  confraternizaęao, 
recreaęao e principalmente reencontro daqueles 
que obtiveram cońhecimentos no sistem a educa- 
cional v i cent ino.

Os interessados em partićipar da churrascada 
de confraternizaęao devem eń trar em contato com 
o vigdrio da Igreja  de Sao Vicente de Paulo, Pa. 
Lourenęo Biernaski, pelo telefone 223-0561, ou 
com a redaęao deste semanario, pelo telefone 
233-9194. O esąuem a 6 p o r ades&o.

ELETRONICA M0DEL0
[Imrónica Moiels Cnmeicjo de Fecas Uda.
V alv u las , T r a n s i s to r e s ,  C in e sc ó p io s , 

C o m p o n e n te s  
Avenida 7 de Setembro, 3460 • Fone: 225-5033 

(Telex (041) 6312 — ELMD — BR)
80230 Curitiba — P aran i 

INSTAR — INSTALAęóES E  COMfiRCIO DE 
ELETROEaLETRONICOS LTDA. 

Instalaęóes de antenas coletivas e individuais 
para TV, FM e Video Cassete - Componentes 
Sharp - Distribuięaó de Cińesfcópios - Instala

ęóes de interfónes.
Matriz: Av. Se te de Setembro, 3468, Curitiba-PR 

Tel.: (041) 22&5033.
Filial: Carrefour • Champagnat • Dep. H eitor 

Alencar Furtado, 1210, lj. 13 Curitiba-PR 
Tel.: (041) 2254380.

Se voce tem algo a ver, flssine LUD!
E se, no aniversśrio de um 
amigo ou uma amlga, voc6 
oferecer lima assinatura LDD? 
Seguramente, o presente 
serś marcante.
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Cartas a Redaęao
"Brasilia, 28-05-1991. Caro Amigo e E ditór Śu- 

rek. Desde 1989, tenho feito um esforęo em estu- 
dar e avaliar a  atuaęao das entidades surgidas em 
Curitiba sob a  sigla de Polbras e Braspol, com o 
i n tui to de trazer contribuięóes positivas para a 
comunidade polonesa no Brasil; desde entao ex- 
pusemos nossas avaliaęóes k comunidade em vś- 
rias ocasióes, algumas publicadas no Jom al LUD 
e mediante documentos encaminhados a varias 
lideranęas no Paranś, editores do Jornal LUD, di- 
rigentes da Braspol/Polbrds e a Embaixada da 
Polónia no Brasil.

Gostariamos de, em definitivo, ponderar e 
considerar alguns pontos:

1. Nao somos contra a formaęao de uma 
Entidade ou Cohselho, em  moldes federativos, que 
represente e unifiąue a contribuięao polonesa na 
formaęao da Sociedade Brasileira e reafirm e os 
interesses dos poloneses e descendentes dos po- 
loneses no Brasil, portanto, em princfpio, apoia- 
mos tal iniciativa. Tivemos a  g rata satisfaęao e 
alegria de saber que o prim eiro passo foi dado 
com ó Instituto Brasileiro de Cultura Polónica 
fundado em 03 de m aio.de 1991;

2. Os poloneses e a  Comunidade Polonesa no 
Brasil devem ser objęto de um  Censo Nacional dos 
Poloneses e seus Descendentes para  sabermos 
ąuantos somos, onde estamos e o que fazemos, 
para perm itir um Cadastro Nacional da Comuni
dade Polonesa. Convocar_ o Kongress Polonii, a 
respeito do qual m e tenho reportado com insistón- 
cia em outras manifestaęóes. Alias, tese tambem 
defendida pelo Presidente da Wspólnota. Polska, 
Sr. Stelmachowski, quando de sua visita em Bra
silia. A “Comunita Italiana” deu seu exemplo de 
maturidade e democracia recentemente nas elei- 
ęóes convocadas no Brasil. Nao percamos o “Bon- 
de da História”. Nao podemos assinar um a pro- 
curaęao em branco sem discutir e votar;

3. Salientamos o car&ter provisório, estabe- 
lecido por lei, do quadro diretivo das entidades 
Braspol e Polbrńs, por estas se encontrarem em 
fase de organizaęao, fato aliśs assumido com 
compromisso ptiblico de decisóes discutidas em 
30-06-90 em Brasilia, em reuniao publica na Embai- 
xada da Poldnia, e nao cumprido:

a. Convocaęao do Kongress Polonii com po- 
deres constituintes para estabelecer o estatuto de 
uma entidade federativa aprovada por votaęao 
de todos os membros das Coldnias Polonesas no 
Brasil com debate aberto e democrdtico;

b. As diretorias das entidades separatistas 
passariam a ter carśter provisório e linico, e se- 
rao transformadas em Comissao Nacional e Or- 
ganizadora do Kongres Polonii e Estruturaęao de 
uma Organizaęao que una e represente a Comu
nidade:

I  ■ I P %m m m
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• c. Discutir a  situaęao atual da Comunidade 
Polonesa no Brasil;

d. Promover um  Censo Nacional.
4. As entidades Braspol e Polbrós ainda nao 

foram  referendadas pela comunidade em  Kongress 
Polonii e seus estatutos nao foram  votados (Os 
artigos 4.° Incisos I  e I I  sao inaceitśveis sem 
discutirmos suas extenęÓes e referendarmos com 
o voto de todos). G ostaria de saber como o Pre
sidente da Braspol pretende in terpretar o pensa- 
mento, ąs aspiraęóes e os recląmos da comimida- 
de (estatuto da Braspol, Art. 4[°, Inciso II) . Para 
representar alguem ou comunidade o Presidente 
da Braspol deverś m ostrar a  prócuraęao que tem  
de todos os poloneses e seus descendentes (Art. 
4.° Inciso I) . Nao podemos ser omissos e assinar 
um a procuraęao em branco.

5. Nao reconhecemos a representatividade de 
Sr. Henryk Siewierski, que se tem  prestado a 
conduzir na comunidade aęóes furtivas e de pro- 
mover a  cizania na comunidade, fato  que nao 
houve desde a  inauguraęao de Brasilia, em vez 
de promover am pla discussao e debate na comuni
dade e planejam ento organizacional de form as 
juridicas que possam constituir um a entidade 
que verdadeiram ente represente os poloneses. 
Aliśs, foi participe do compromisso assumido 
pela Braspol em 30-06-90, na Em baixada da Poló- 
nia.

Novamente em 27-04-91 promoveu e participóu 
de um a eleięao destinada a  validar as pretensóes 
dos dirigentes das referidas entidades, desconhe- 
cendo a  lei brasileira, expondo a com unidade po
lonesa ao ridiculo e aó constrangimento.

Nao em bargamos na justięa brasileira a elei
ęao para nao aum entar o constrangimento e a 
vergonha de tan ta  incapacidade e aęóes manipula- 
tórias.

6. Recomendamos aos poloneses e brasilei- 
ros descendentes de poloneses no Brasil que 
leiam, reflitam  e avaliem verdadeiram ente os es
ta tu tos destas entidades que nao me parecem  
consoantes com o pensam ento do - Conselho da 
Comunidade Mundial da Poldnia Livre, nao sao 
partidarias dę ęleięóes livres e dem ocrśticas e nao 
sao afeitas ao debate publico.

Caro amigo Surek, quero abraęd-lo pelo papel 
fundam ental que procura exercer sobre a  comu
nidade dem onstrando o anseio de engraridecś-la.

Solicito tam bśm  que śe fo r possivel gostaria 
de receber uma cópia dos E sta tu tos do Institu to  
Brasileiro de C ultura Polónica p ra  que possam os 
apreciś-lo.

Niech żyje nasza Polska!
Um abraęo fratem o.

Jan  Polan Tadeusz K ossobudzki

HISTÓRIA DA POLONIA
CONHECES, JOVEM IRMAO,

TU AS TERRAS, TUAS AGUAS?

Adalberto Pachnicki
LESZEK CZARNY (PRETO) — 1279-1289 — 

Neto de K onrad Mazowiecki, po r causa de seus 
cabelos pretos e ra  chamado de Preto. E ra  m uito 
valente e corajoso adm inistrador. No ano 1282 
derrotou os inimigos que invadiram  a  Poldnia. 
Apesar de sua valentia tinha m uitos inimigos 
dentro do pals, os quais queriam  derruM -lo do 
trono. No ano 1287 defendeu a  Poldnia perante 
os T&rtaros. M orreu em  1289 n&o deixando 
filho.

Após a m orte de Leszek Czarny (Preto), co- 
meęou a disputa pelo trono. Os nobres de Mało
polska, queriam como rei, Boleslau de Płock, a 
burguesia de Cracóvia, convocou Henrique Pro- 
bus, o qual impeliu o Boleslau. Tinha o irm ao 
de Leszek Cżamy (Preto), Wladislau Łokietek, 
mas a  burguesia cracoviense nao tolerava este, 
e conseguiu m anter no trono Henrique Probus, 
este era tao germanizado, que separou o princi- 
pado de Wrocław da Polónia, e reconheceu-se 
membro da Reich alemao.

Felizmente m orreu no ano 1290, por pouco 
tempo sentindo ó*prazer do trono. Tomou o tro 
no polonus, um rei tcheco, Wacław (Wenceslau), 
este nao se preocupava com a  Polónia, e por is- 
so aproveitou a  oportunidade o grandę prfncipe 
de Wielkopolska Premislau I I  Pogrobowiec, para 
unir a Polónia. Sabia muito bem, que somente a 
concórdia pode fortificar o pąis por dentro e dar 
a  foręa para rechaęar os invasores externos. Por 
isso contraiu amizade com clero e com Wladis
lau Łokietek. 26 de julho de 1295 foi solenemehte 
coroado pelo arcebispo de Gniezno Jacó Świnka. 
O reinado dele foi bem curto, visitando a  Wielko
polska, foi assassinado no dia 10 de fevereiro de 
1298 por margraves brandenburgoS, os qiiais con- 
seguiram ajuda de familias Nalecz e Zaręba, estas 
familias foram excomungadas.

(continua)

Em Erechim, novas 
para a lingua polonesa

Mariai
No d ia  6 de m aręo  do corrente ant 

dado em  Erechim , Rio Grandę do Sm. 
de Lingua e  C u ltu ra Polonesa, com 
lingua polonesa funcionando na Escolay 
Jóśe Bonifścio —  o prim eiro curso des 
escola de 1.° e 2|° G raus no Brasil. a 
gural ocorreu  no d ia  14 de abril. As aty 
iniciaram-se com  duas turmas, totalS 
alunos.

O C entro ś  um  trabalho conjunto ifat 
ta ria  da Educaęao e  Cultura do Rio Gm 
Sul, da 15.* Delegacia de Educaęao ao s j  
G rupo Folclórico Polon§s "JUPEM", da s 3  
In s tru tiva  e Recreativ.a Rui Barbośa e *3  
E stadual de  1.° e  2.° G raus Josć Bonifśc»,3 
se de um  p ro je to  estadual, inserido no pi® 
“P luralidade de Id iom as”, atravśs ' 
verno do Rio G randę do Sul estó proporoj 
aos alunos das escolas piiblicas 
bilidade de ap render m ais uma 
m oderna, alćm  d a  tradicional lingua ii 
regiao de E rechim , correspondente i, lś/ jj 
cia de Educaęao, esse projeto estó se ba E 
m ando em  realidade e possui hojeumas 
p a ra  a tender a  esse trabalho. Pazem paitei 
equipe os pro fessores Geraldo Augusto Gta 
coordenador, Łuis Carlos Chaves e 
binski K ern .

O responsavel pela implantaęao do cas 
lingua e cu ltu ra  polonesa em Erechim ćo| 
G eraldo Augusto G órski, que recentemert 
sou  dois anos n a  Polónia, onde fez um ora 
lingua polonesa n a  Universidade de Cni 
Após a  im plantaęao  desse primeiro n&ł* 
existe no E stado  um a movimentasao no 
de serem  im plantados mais cursos de lin 
lonesa nas localidades onde a presenęa doi 
m ento ótnico polonós 6 preponderante oiisj 
cativa. P or exem plo, no liltimo dia 3 de 
m unicipio de A urea, próximo de Erediin 
bem  fim dou o seu  Centro de Lingua e 
Polonesa.

Nos cen tro s  de colonizaęao polonesa i 
G randę do S u l a  lingua polonesa vem soi 
tivada e u tilizada sem  interrupęao desde ai 
pos. da colonizaęao. Infelizmente, 
dćcadas — especialm ente após os decrefa* 
nacionalizaęao do Presidente Getulio Vaff 
1938, que p ro ib iram  o ensino de linguass 
geiras nos m icleos de colonizaęfio — a Ifep 
lonesa vinha sendo utilizada quase exclis* 
te  em  am bien te fam iliar e local. t  veni» 
os decre tos de nacionalizaęao deixaram deji 
zir efeito  h& m uito  tempo, mas o 
zido p o r  essas m edidas teve uma Infliw* 
perd u ra  ató h o je  no  seio da colfinia P°^ 
B rasil. Os novos ventos e as novas auiasi 
p ram  no B rasil e  n a  Polónia possibilita®j 
belecim ento de um  intercflmbio 
intenso en tre  dois paises. Nesse sentido, 
port§,ncia p rim ord ia l a  criaęao de cê w 
os de E rech im  e Aurea, pois 6 atrav& ̂  
conhecim ento d a  cultura, da história®. 
polonesa chegarś aos brasileiros, 
aos descendentes dos imigrantes 
sib ilitando a  agregaęao desses valo 
h h is tó ria  e a  lingua do nosso Pa&

i UTEHOIMEHTO MĆDICO
Dra. M aria de L. Pachnicki 

obstetricia.
Dra. Ivonete Ducci
Dr. Paulo C esar J . de Castro 

Cardiologia.
-  GinecowB" ■ 
i  _  HomeopaW 2  

Dr. Fernando 01iveira — Acupun 
patia/M ędicina Natural.

Todos atendem  com hora 
Iguaęu, 2560 — Fone,

& U 
um ci 
russa 
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i Dr. M anri Ckiura — Ginecologia e 
> Dr. Lourival. Ducci



b ilo  do galo /  Pianie koguta
VELHA TECNOLOGIA

Um conhecido padre tinha adąuirido 
um carro novo, o Lada, de procedencia 
mssa. Teve dias depois um acidente, tendo 
sido amassado o paralam a dianteiro. Le- 
vou para a ofioina de confianęa, a  procura 
je soluęao. O latoeiro/pintor olhou, rece- 
jeu o yeiculo para o conserto e pediu algu- 
nas horas para dar o oręamento. Veio de
pois um telefonema do dito: — Olha, earo 
padre; eu nao sei, mas acho que esse tipo 
de preparo de lata eu vi por aqui hś uns 
quiBze anos! O preęo vai ser um  pouquinho 
mais, porque terei que pesąuisar os produ- 
los de proteęao/preparo de fundo da lata, 
estó bom?

... “PUKOS ITALIANOS”
A conhecida Sociedade Garibaldi, que 

possui poucos associados, teve eleięóes no 
dia 6 de junho. Duas chapas concorreram 
inna integrada por italianos e descenden- 
tes, como oposięao, e outra, integrada por 
pessoas de descend§ncia mista, incluindo 
ai descendentes poloneses, da situaęao.

Sabem quem venceu? A chapa da opo
sięao, integrada por italianos. Sinal dos 
tempos ou sinal de que as entidades etni- 
cas buscam reunir representantes de suas 
raizes? O novo presidente da Sociedade 
Garibaldi 6 Władimir Olimpio Trombini e 
sua posse deverś ocorrer no dia 6 de julho.

DE OLHO NO BRASIL

Dias atras, um grupo de “olheiros” po
loneses esteve aqui no Brasil, mais precisa- 
mente em Brasilia e no Bio de Janeiro, no 
sentido de conhecer como ś  que nosso go- 
vemo estś procedendo no programa de 
privatizaęóes de estatais.

Nao se sabe se os poloneses aprende- 
ram alguma coisa e simplesmente desa- 
‘łrendaram.

CHEQUE DA NOITE

Um certo clube social de Curitiba estó 
I hi mais de tres anos procurando regulari- 

zar o seu cadastro perante o comercio e 
[ estabelecimentos banc&rios. Mas tem um 
[ peąueno entrave: j&  pagou o valor do che- 
| que em cartório e nao consegue encontrar 

o dono da conta correspondente. £  que o 
cheąue foi passado num  motel e nao hś 
jeito de encontrar o entao responsśvel pelo 
dffiito

CISCANDO

PADRE Zieliński e seu “misterioso de- 
aparecimento” sera tema de artigo da Ir- 
8^ Joana, na próxima edięao do LUD/O 
POVO. — PALA-SE que o lago do PassaiJna 
bao tem possibilidade de aproveitamento 
para abastecer Curitiba e regiao por conter 
naiłito mercurio, Havia mercurio e os tócni- 
eos, ao estudarem a viabilidade, nao con- 
sideraram a quantidade. — A "CURITIBA 
Polonesa" nao tem mercado para  restau- 
raates exclusivos? Atualmente, o linico 
?ue serve cardśpio polones 6 o restaurante 
Vars6via, ali no Batel. H i quem espere 
®stalaęao de mais um  ou dois restauran-

em espaęos maiores, permitindo 
Shows” folcldricos. — SABIAM os leito- 

res que para telefonar de Varsóvia para 
?ualquer parte do mundo a  demora 6 de

de seis horas? O negócio Iś estó di-
HBH

Assinaram/Renovaram 
maio/91

Angela Marcia Malicheski — Erechim-RS 
Eduardo Stankiewicz — Erechim-RS 
Ines Machado — Erechim-RS 
Adelia Terezinha 01czevski — Erechim-RS 

, Claudete L. G. Górski — Erechim-RS 
Bruno Paul Badura — Brusque-SC 
Eiigenia Kotecki — Cruz Machado-PR 
Bruno Pedro Petrycoski — Pato Branćo-PR 
Jan Coracy — Porto Alegre-RS '
Carlos Ą. Felecki Silva Porto Alegre-RS
Ana Sadłovski — Vitor Meireles-ŚC
Lechoslau Zalewski — Uriiao da Vitória-PR
Casemiro Gryczynski — irati-PR
Pe. Walęntin Nowacki — Erechim-RS
Helena Ubaldino — Araucśria-PR
Boleslau Jasiocha — Rio Ązul-PR
Zbigniew Wiacek — Curitiba-PR
Aloysio Joao Doliński — Paulo Prontim-PR
Adriano Josś Dziedzic — Sao Bento do Sul-SC
Romualdo Fucci — Curitiba-PR
Helena V. Pankowski Breyow — Porto Alegre-RS
Inacio Walendowsky Ind. e Com. — Brusque-SC
Francisca Kotlinsky — Blumenau-SC
Midia Monica de 01iveira Gruz — Curitiba-PR
Valdemar Cwikta — Curitiba-PR
Luiz Gonzaga Cobus — Sao Bento do Sul-SC
Nilton Josś Fuckner — S. Bento do Sul-SC
Albino Eloy Koslowski — Curitiba-PR
Julia Leoni Kłodziński — Canoinhas-SC
Radomil Celiński — Curitiba-PR
Valmir Hóinaśki — Crisciuma-ŚC
Nelią Maria Lipiński — S. Josć dos Pinhais-PR
Mario Antonio Krupa — Araucśria-PR
Zildo Cośta — CUritiba-PR -
Acacio Gapśki -f"Ponta Grossa-PR
Antonio Mikrut — Sao Josć dos Pinhais-PR
Armando Leszcinski — Barao de COtegipe-RS
Silvestre dos Santos Lima — Nova Esperanęa-PR
Narcisao Vielczevski ^Canoinhas-SC
Joao Marczewski Guarani das Missóes-RS
Ana Sidoriw — Sao Josć dos Pinhais-PR
Estefano Ulandowski — Curitiba-PR
Edmundo Domakoski. — Curitiba-PR
Leocadia Szczebiot Ma Ontario - Canadś
Regtaurante “A Polónia” Rio de Janeiro-RJ
.Rui Miguel Hamerski — Alecrim-RS
Francisco Gluszczynski ^  Rio Azul-PR
Magdalena Czuba — Govemador Valadares-MG
Alice Kolachinski Brandao — Santo Amaro-SP
Jaeft Jósć Sobański — Saó Paulo-SP
Joao B u d z iń sk i^  Ś. Mateus do Sul-PR
Gregorio Ąugustinhaki ^ I S .  Mateus do Sul-PR
Roberto PąUlo Guimarąes — S. Mateus do Sul-PR
Jośś Laor Settim — Ś. Mateus do Sul-PR
Albino Drabecki — S. Mateus do Sul-PR

CURSO DE POLONES EM CASA
RESPOSTAS DOS EXERCICIOS — LięAO N.° 4

I.
l . Ewa zno, m oją siostrę.

>2. Przesuwamy nową szafę.
3. Adam przeprasza panią Ewę.
4. Wołam m ałą Kasię.
5. Zamawiamy dobrą kawę.

. 6. Kasią czyta nową książkę.
7. Ewa spfząta pokój, łazienkę i kuchnię.
.8. Adam czyta list;
9. Pani Ewa m a nowe mieszkanie.

10 . K asia m a miłego kota.
11. Pani Ew a zna miłego pana.
12. Kobieta m a świetny hum or.

II.
1. Dziś m am  ochotę śpiewać.
2. Czy masz ochotę czytać?
3. Kiedy państwo m ają (macie) zam iar wyje

chać?
4. Teraz urządzacie mieszkanie.
5. Czy pani m a dobry humor?
6. Tak, dziś mam. świetny humor.
7. Jeszcze nie iimiem pisać po polsku.
8. Ale ona już dobrze umie pisać po polsku.
9. Oni rozum ieją tylko po portugalsku.

10. My rozumiemy tylko po polsku.
11. Kiedy oni m ają zamiar wyjechać?
12. Ten pan  umie ocenić dobrą herbatę .

III.
1. Znam miłą kobietę.
2. Ewa m a nowe mieszkanie.
3: Inżynier czyta ciekawą książkę.
4: Oni znają mojego brata.
5 ’ One znają m oją siostrę.
6. Znam twoje mieszkanie.
7. Znamy twój dom.
8. Lekarz czyta list.
9. (Ty) masz dobry humor.

10. (Ja) m am  nówą szafę.
11. Kobieta m a zabawnego kota.
12. (Wy) macie świetny humor.

IV.
- 1. Kiedy Ewa się przeprowadza?

2. Chyba niedługo.
3. Gdzie je st budka telefoniczna?
4. Mam zam iar przeprowadzać się jutro.
5. Ona m a ochotę śpiewać.
6. Ju tro  sprzątam  pokój i  łazienkę.
7. Dziś je st sobota.
8. Ju tro  je st niedziela.
9. Czy ty się zgadzasz?

10. Nie, nie zgadzam się.
11. Oni m ają nowes mieszkanie.
12. (Czy) znasz m oją siostrę.

Walesa acelera niudanęa com decreto
. VARSÓVIA —-.0 presidente Lech Walesa pe

diu dia 11 em carta enviada ao primeiro-ministro, 
Jan Krzysztof Bielecki, que adote decretos execu- 
tivos com validade de um ano, para acelerar o 
processo de mudanęas económicas na Polónia. 
“Minha opiniao ś  que o conselho de ministros de- 
veria ser autorizado, por um prazo de um  ano, a 
regulamentar as relaęóes económicas mediante 
decretos executivbs que tenham foręa da lei”, 
disse Walesa, durańte entrevista coletiva k  im- 
prensa no Palścio Presidencial de Belvedere, em 
resposta ao impedimento na adoęao de projetos 
de reforma económica, causado pela divisao parla- 
mentśria.

Desde sua eleięao em 1989, a Camara ficou 
dividida em facęóes pequenas, sem uma clara 
coalizaęao da maioria. O parlamento ć formado 
por uma maioria de antigos comunistas e seus 
aliados e por uma minoria de integrantes do Soli- 
dariedąde. Dentre os assuntos pendentes no parla
mento figuram prójetos de lei de regulamentaęao 
de investimentos estrangeiros, atividade banc&ria 
e impostos, que facilitariam a plena incorporaęao 
nacional a  economia de mercado.

Nao se sabe se Bielecki, reunido em parti- 
cular com seu gabinete, aceitou a  proposta. O 
portarvoz do govemo, Andrzej Zarębski, se negou 
a comentar o caso, limitando-se a  dizer h agencia 
de notfcias estatał Pap que “ć possfvel que o pri
meiro-ministro j ś  tenha assumido uma posięao 
sobre o assunto”. J& o m inistro Sławomir Siwek, 
diretor adjunto da chancelaria presidencial, disse 
que o primeiro ministro “certamente apóia” a 
iniciativa presidencial.

Por sua vez, govemar por decreto executivo 
ao invćs de leis aprovadas pelo parlamento re- 
quer uma emenda constitucional, afirmou Andrzej 
Gliniecki, diretor do departamento legał na chan
celaria de Walesa. No passado, Walesa propós 
que se govemasse atravćs de decretos económicos, 
mas nunca tentou transform ar em realidade sua

proposta. D urante entrevista concedida em 30 de 
abril k  televisao estatał, Walesa frisou que “o go- 
verno precisa desses decretos”, mas insistiu em 
que nao os adotarń para  si mesmo”.

REtJNA OS AMIGOS, 
FESTEJE CONOSCO!

■ ^ te r - r a s C ’®'
Brigadeiro Franco, 3354 — Fone: 222-1204 
CURITIBA — PARANA

F  E  R  M I P  A  N
Empacolamenfo e Com. de Prod. Ulimentares Lida.
VENDA DE FARINHA DE TRIGO, CENTEIO 
e  SCHROTER — PRODUUOS PARA PANIFI- 

CACAO EM GERAL.
Rua Luiz Franęa, 1584 —■ Fones: 266-4468 ou 

2664733 — Vila Oficinas 
CEP 82500 — Curitiba — P aranś
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Para quem ainda nao sabe, foi graęas k  erva- 
m ate que a  entao 5.* Comarca de Sfto Paulo, tor- 
nou-se, no dis tan te  ano de 1853 o Estado do Pa
ran i.

Poi a  pujanęa da economia enrateira que 
emancipou nosso Estado, convencendo D. Pedro 
II, o Im perador, de que dispunhamos de meios 
para nos m anter em  nossas próprias pem as.

Alem da emancipaęfto, a  erva-mate fói respon- 
savel por m uito da  vlda económica e social do 
Estado. Foi um  clclo im portante. Produziu Histó- 
ria  nos tiltimos 150 anos. Pordm, nada alóm disso.

Contudo, a  tradięao e  o fololore ervateiro, 
principalmente enfeixado no Chim arrao, ąuando 
citados, de chofre, as pessoas visualizam o Estado 
do Rio Grandę do Sul, ainda que as m aiores 
plantaęóes e produęSo sejam  paranaenses.

Conseqtl6ncia do cuidado que cada povo tem 
para com as snas tradięfies.

Uma cultura popular tom a-se mais forte h 
medida que as pessoas a  respeitem, se orgulhem 
dela e fazem questao de divulgś-la e serem iden- 
tificadas como membros de sua guarda. Os gali- 
chos merecem os aplausos por saberem  cuidar da 
História deles, que tambem nao deixa de ser a 
nossa H istória Brasileira, assim  como os imigran- 
tes europeus pelo seu sofrido esforęo para  man
tę rem as tradiędes dos seus antepassados, dos nos- 
sos avós, b isavós...

Sera que e possivel tan  to entusiasmo ao re 
ferirmo-nos aos paranaenses? Que vexame!

Cansei de ouvir pessoas ridicularizarem o 
chimarrao, mas que acham "chique” quando, 
dian te do pais inteiro, aparece um personagem 
na TV, no enredo de um a telenovela, com uma 
cuia na mao. £  s<5 aparśncia. E  um  povo que

AUTO VIDROS 
S.CRISTÓVAO

Auto Ifidros Sao Crisfóvao Lfda.
TEM DE TUDO — VIDROS ORIGINAIS PARA 
AUTOMÓVEIS E CAMINHOES, BORRACHAS 
E ACESSÓRIOS — COLOCAęAO — ATACADO 
— O MELHOR EM PREęOS E SERVięOS —

M A T R I Z : Rua Nilo Calro, 52 — Administra- 
ęao — CEP 80.060 

FILIAL 01 : Rua Conselheiro Laurindo, 961 — 
Ramais 114 e 115 — CEP 80.060 

FILIAL 02 : RodOvia BR-116 — Km 105 n.° 
17.745 — Ramnis 116 e 117 — 
81.500 — CURITIBA - PARANA 

FILIAL 03 : Av. Gal. Charles de Gaulle. 347 — 
CEP 05.124 — FONE: (011) 261- 
3646 — Telex (11) 80116 — AVSC 
Parque Sao Domingos — SAO 
PAULOSP

ATACADO PABX: (041) 222-6565 — 
TELEX: (041) 2188

vive de aparSncias quando poderia valorizar o que 
6 seu, cultuar a  sua história, ś  p a ra  m im  um  
povo muito, muito pobre. S erś que o "gatode-Ipa- 
nem a” ś  algo mais significante do que o “bicho- 
do-Paranś"?

CadS a  nossa Personalidade? £  triste , m as o 
fato 6 que por esta falta de sensibilidade e pela 
m ania de achar que as coisas dos outros Ó que 
sao melhores, vergonhosamehte o Paranś, nao 
possui, hoje, um a tradięfio que resum a po r s i só, 
a imagem do povo paranaense no BrasU. As pes
soas t6m vergonha de sua História. Uma vergonha 
sem  sentido, principalmente, porque, estas pes
soas simplesmente nao conhecem a  maravilhosa 
história paranaense. A foręa do “m arketing” ś  
muito mais forte e, ir  n a  onda dos oUtros ś  que 
dś "morał", fi preferivel engolir o que chega aos 
ouvidos do que estim ular a  m enor curiosidade 
para  saber sobre nosśo pasśado. N5o_le6m, nSo 
sabem falar e nao imaginam como sao v istas lś 
fora, as pessoas do Paranś.

O Paranś, que 6 um  estado rico: rico em 
produęao agricola, madeira (ou era), rico em 
recursos naturais, rico em  potencial hidrico, rico 
pela qualidade de suas terras, te rritório  da Arau- 
cśria  angustifolia, da m aior porę&o quase Intacta 
da Serra do M ar no Brasil, rico das Cataratas do 
Iguaęu. da engenharia m aravilhosa da E strada  de 
Ferro Curitiba — Paranagua, rico d a  grandę mis- 
tu ra  etnogrśfica ó, no fundo, um  estado miserś- 
vel quando se olha para  o tra to  de sua cultura 
geral.

A desculpa de que a  h istória e  feitos dos ou
tros e mais interessante, ś  vazia, deselegante.

A história dos outros tambóm ó rica e  linda, 
assim  como a  nossa. A diferenęa reside no fato  
de que os outros povos defendem e  diyulgam seus 
feitos e tradiędes. Va fa lar m ai de gaucho usando 
bombachas, que po r sinal ś  ató o  tra je  oficial 
daquele estado.

Como eu gostaria de ver o P aranś preservan- 
do as nossas tradięóes com verdadeira paixao. 
Ia  ser m uito bonito. Mas, "eta paranasao”.

Infelizmente, o orgulho da tradięao e do fol- 
clore nao ć  a  nossa realidade, ainda que m uitos 
paranaenses de boa lavra e, sobretudo idealistas, 
se esmerem em nao deixar apagar, de vez, a  nos
sa mais genuina cultura, nao só a  antiga como a 
atual. Observar esta situaęao e um a sensaę&o de 
angustiante impotencia.

O P aranś alóm da  necessidade de produzir 
riqueza arando a  te rra , precisa te r  m aos sensf- 
veis para  em balar as teclas de piano e m ente 
aberta p a ra  sen tir o arom a do verdadeiro signi- 
ficado de te r  feito as coisas e constru ido  um a 
história.

Parece que somos um  estado que só łu ta  p a ra  
sobreviver como um  nśufrago, n a  im aginśria  tor- 
rente caudalosa de um  rio fantasm agórico.

Tanta afobaęao para' que?, se deixamos pelo 
caminho as flores que colhemos com  ta n ta  von- 
tade e dificuldade. Vamos chegar a  algum  lugar 
somente com um a cesta vazia e, cansados.

Vamos legar nada para  m ostrar, nada p a ra  
tocar, nada para lem brar. Insensiveis mesm o p ara  
perceber que fizemos muito, pa ra  nada e conti- 
nuamos pobres, muito pobres, em  meio a  tan ta  
riqueza materiał.

Julio  Skalski J r .
Academico de Eng. Florestal — UFPR

®  n o t i c in
CONSELHEIROS ™
ESTAO CONFIRMANDO 
A D ireto ria  do In s titu to  9 M H  

Polómca e s tś  recebendo cartas d ^  
especialistas, que confirm am  inteL*,"1®’'! 
cipar do Conselho Consuttivo I
presidente do IBCP, professor 
ątenaetidó a  sugSstfies dos d e fn a ls ? ? 9  
sua M fceira reuniao, r e a l i f c a da d l » , M 
que a dilnilgaęao dos nomes dos m i ? 1 
r a  fe ita  após a  confirm aęao por c a ! i7 ^  

Um dos p rim ęiros descendentasrt.^  
ą  cońfirrflar particlpaęao  foi o PmZS* 
Republica no P arana, Dr. Mlguel 
sua ca rta , disse ele: "P uraw u** — wu®*w11  I  I  j  "P arabenita^ t Ś B S

oftacao desta  necessśria i n s t i t S ^  i  
brasileiro-poiam oa. Diante dos o b ie E .“nrftnne a tmłrirłarło ____«*propóe a entidade, bem como £  
membros da Diretoria, inforńio aueawT 
Vite para ifitegrar o Conselho ConsuE.  
ses de somatdrio de experi6noiaa e *12 
lidade -de p ropósitos”. ™

Tom asz Łychowski, um  dos mais enh*, 
colaboradores do LtJD/O POVO, nas diS2 
e s tś  tam bóm  in tegrado ao IBCP. EiwfouS 
m a dizendo ace ita r honroso o convite Wki 
IBCP. E le ć  do R io de Janeiro. 1

O utro grandę e  ativo colaboradór do 
Aleksander Z. Ęnglisch, de Florianópoli* 
C atarina, śfiviou a  śeguifite carta: “Acusó 
b im ento de gentil ćonvite para integrar o' 
lho Córi§ultivo, ćdfnó membro titiilar, di 
criada e  tSo u ti l  e desejada organizaęaó.OoJ 
tidao, aceito o  convite, comunicando ąuei 
to  honrado Com eścolha da minhapessoa. 
m uitó dóntente śe puder contiibuir de ( 
modo no estre itam etito  e amizade entre 
dois paises, o  B rasil e a Polonia. Faęo 
votos p a ra  O sucesso da nossa nova orp 

REUNIAO DIA 21 
P or um a eśpećial geńtileza do presidrtl 

rian  Wojdiechótvski e de seus comp&nHeira] I 
diretoria> m ais um a reuniao da diretoria do II 
s e rś  realizada no próxim o dia 21, sexta-feirj 
18 horas, na śede da Associaęio Beneficetj 
C ultural dos Poloheses do Brasil, h AlamecU ̂  
los de Carvalho, 396.

Tem as d a  próx im a reuniao: checar os em 
dos p ro je tos do Curso de PolonSs em Casael 
dernizaęao do LUD, estabelecer bases para ac 
ęao e fUrićióiiamentO de uma BibliOteća Ca 
Polonesa em  C uritiba, eorrespondfiiicla pani 
tu tos congeneres no mundo.

COMO S E  FILIAR 
D irigentes do  IBCP informam que ś !d 

filia r a entidade: b as ta  escrever para a Caioli 
ta l 19.533, CEP 80340, Curitiba, Paranś, pś 
a ficha de inscrięao. A sec ret aria enyiaiś o 
m ento e d a rś  seqiiencia h  associaęao. Bi i 
guintes categorias de sócios, no Instituto: 
efetivos, sócios colaboradores individuais H 
tivos e sócios tem porśrios. H  

O NOSSO INSTITUTO 
O IBCP ć sociedade civil, sem fins lucrń 

ou c a rś te r  politico-partidśrio , que funcionwi 
tem po indeterm inado. Tem por finalidadejii 
ver e incentivar o iritercśm bio e a aniizaas 
o B rasil e a  Polónia, bem  como com outrai 
ses onde se cUltive a  cultura polónica, dos 
pos das artes, ciencias, tecnologia, iolcW 
m o, ensino e ś rea s  correlatas. ć, enfim, u® 
dade sobrefacęóes, buścando a Paz. ,e , 
m ento en tre  os hom ens da comuńidaae.

DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENS
Sim, quero acompanhar o que acontece no meio poldnico brasi- 
leiro e  mundial, assinando agora o LUD/O POVO. Peęo que me 
enviem cobranęa ao endereęo abaizo:

Endereęo .

B a ir r o ____

Cidade __ 

Data f

Prefiro assinar ( ) anual (50 edięóes) .................  C rt SOOOflO
( ) semestral (25 edięSes) ..........  CrJ 3J)00,00
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Prasa emigracyjna m a wielkie zasługi w informowaniu rodaków za granicą oraz 
w tworzeniu nowych opinii. W obecnych czasach, dzięki niej, można było zmobili
zować wspólnoty polonijne na rzecz pomocy ojczyźnie wolność i dem okracja w 
Polsce stała się rzeczywistością także dzięki dziennikarzom emigracyjnym.

Ze spotkania dziennikarzy polonijnych w Pułtusku.
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NADZIEJE NA POKÓJ MIĘDZY ŻYDAMI I ARABAMI
Czwarta z kolei po zakończeniu wojny nad 

Zatoką misja pokojow a am erykańskiego sekreta
rza stanu Jam esa B akera n ie  przyniosła niestety 
oczekiwanych rezultatów.
i  Udaremnione p re tensje  hegemonistyczne Sad
dama Husseina, k tó ry  w  sw ym  delirium  zabor
czym pragnął stworzyć now y porządek n a  Bliskim 
Wschodzie stw arzając konieczność zbudowania 
fundamentów trwałego poko ju  w  te j niespokojnej 
części świata.

: Najbardziej piekącym  problem em  obecnie to 
doprowadzenie do porozum ienia i  zawarcie po
koju między żydam i i św iatem  arabskim , to  zn. 
definitywnego uznania Państw a Izrae la  i utworze
nie Państwa Palestyńskiego. Do tego właśnie celu 
ma służyć zamierzona konferencja pokojow a mię- 
dzy powaśnionymi stronam i.

Stany Zjednoczone podjęły się te j ta k  bardzo 
trudnej roli pośrednika. Już po zakończeniu woj
ny nad Zatoką am erykański sekretarz stanu  Ja
mes Baker przeleciał 100 tysięcy kilometrów, aby 
skłonić powaśnione strony  do ustępstw , dać pod
stawy do rozmów i doprow adzić do pokoju. Nie
stety żadna z zainteresow anych s tro n  nie chce 
zejść z pozycji k tó ra  uniem ożliw ia doprowadzenie 
do konferencji. Izrae l nie zgadza się na obecność 
w tych rozmowach przedstaw icieli Narodów Zjed
noczonych, a  Syria i  inne k ra je  arabskie nie chcą 
rozmawiać bez obecności tychże. Izrael zgadza się 
na obecność w tych rozm ow ach Stanów  Zjednoczo
nych i Sowieckiej R osji ale jedynie n a  sesji o t
warcia konferencji, poczem  sam e chcą prowadzić 

Oai| rozmowy indywidualnie z każdym  z  poszczegól
nych państw arabskich.

Jest oczywiste, że żadne z  m ocarstw  nie może 
narzucić siłą pokoju m iędzy Żydam i i Arabami. 
Powaśnione państw a m uszą sam e chcieć porozu
mienia, zgody i pokoju. Tymczasem faktem  jest, 
że chcą ale niedostatecznie i n ie chcą iść na us
tępstwa .

Izrael, który je s t w  faktycznym  posiadaniu 
spornych terytoriów to  zn. Zachodniego Wybrze
ża, strategicznie ważnych Pagórków  Golan i pa
semka lądu pod nazwą Gaza, n ie  chcą się zgodzić 
na całkowite wyrzeczenie tychże. * Odebranie tych 
ziem pozostaje możliwe jedynie w drodze siły, 
to zn. wojny. Tymczasem I ra k  po ostatnio po
niesionej klęsce został n a  razie zneutralizowany. 
Syria nie może liczyć w  ew entualnej rozgrywce na 
pomoc Sowietów, k tó re  w  obecnej chwili przeży
j ą  potężny kryzys, przyczem  w wojnie z I ra 
kiem okazało się, że uzbrojenie Sowietów sto i na 
m2szym poziomie niż państw  zachodnich. Prezy
dent Syrii je st głównie zainteresow any zwrotem 
Pagórków Golan, co m ogłoby nastąp ić jedynie 
prcez nacisk Narodów Zjednoczonych, którego 
rezolucje 243 i 338 zalecają w zajem ne porozumie
nie na warunkach "pokój w  zam ian za teryto*

511 ? um"- Prezydent H afez Assad, po klęsce swego 
i [dawnego rywala politycznego Saddam a Husseina 

jest obecnie głównie zainteresow any, by zająć 
jego miejsce n r  1 w śród  radykalnych państw  
arabskich.

Egipt ma już od 1979 roku  oddzielny pokój 
* Izraelem i nie m a zam iaru  b rać  czynnego udzia- 

w tej rozgrywce. Zaś A rabia Sąudycka k tóra 
» czasie kryzysu i  w ojny z Irak iem  była skłon- 
Jf fl0 pewnych ustępstw  i  porozum ienia z Izrae- 
krńi kiedy niebezpieczeństwo minęło i
wolestwo znowu czuje się  bezpieczne, kró l Fahd 
jPod naciskiem konserw atystów  saudyckich w rócił 

fcegatywnego dawnego nastaw ienia do Izraela, 
j  chwili głównie in teresu je  k ró la  to  zacho- 
dobrych stosunków  ze S tanam i Zjednoczo

n a  na wypadek nowego zagrożenia. Jednakże 
swych rękach ta k  potężny atu t, ja k  po- 

20 procent zasobów  naftow ych w  świecie 
® Jest skłonny do zbytniej uległości. Jordania 

zaradza większego zainteresow ania do wzięcia 
«ynnego udziału w  ew entualnych rokowaniach 

chyba jedynie aby wrócić do dobrych 
orfAuf 26 Stanam i Zjednoczonymi, k tó re się 

ęouy na skutek poparcia Saddam a Husseina 
okresie wojny, 

lei rezydowanie m ocne stanow isko Izraela w 
jest należy tłum aczyć tym , że Izrael

również w posiadaniu b ron i nuklearnej, po

eta

siada doskonałego i wypróbowanego w wojnach 
żołnierza i pozostaje w przymierzu z pierwszym 
mocarstwem świata. W stosunkach zaś wewnętrz
nych ma za sobą bezwzględne poparcie większości 
w parlamencie.

W swej strategicznej m isji szukania pokoju 
między Izraelem i państwami arabskimi Stany 
Zjednoczone znajdują się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji. Są bowiem w specjalnych stosunkach z 
państwem Izraela, które wspierają 3-ma bilionami 
dolarów rocznie, a ich polityka na Bliskim Wscho
dzie zasadniczo opiera się na bliskich stosunkach 
z tym krajem. Pozatem muszą liczyć się z Kon
gresem który jest raczej proizraelskd i potężnym 
“lobby” czyli politycznymi ubocznymi wpływami

żydowsklemi. Już choćby z tych powodów Stany 
Zjednoczone nie moga sobie pozwolić na  wywie
ranie większego nacisku na Izraela. Trzeba rów
nież pam iętać, że już  w  przyszłym roku odbędą 
się wybory i trzeba zabezpieczyć Bushowi reelek- 
cję. Do tego celu konieczne je s t poparcie Żydów 
amerykańskich. Nie wiem czy słuszna je st opinia 
wśród niektórych kół żydowskich, k tóre uważają, 
że gdy Ronald Reagan i George Schulc byli praw 
dziwymi “od serca” przyjaciółmi Izraela, to  Bush 
i Baker są  w najlepszym razie neutralni. Ale na
w et najm niejsza konferencja pokojowa wykaże 
jak  niesłuszne były podejrzenia w stosunku do 
Busha i Bakera.

(Pisane 29 m aja).

Redaktorzy M. Surek i P. Filipiak z  wizytą u p. 
Edwarda Moskala, prezesa Związku Narodowego 

Polskiego w Chicago.

C H I C A G O S K I E  P O K Ł O S I E
Redakcja “Ludu” została zaproszona na spot

kanie ze względu na ważną rolę środków maso
wego przekazu w życiu em igracji w Brazylii.

Uważamy, że spotkania są  bardzo ważne, 
wymagają zatem wielkiej mobilizacji sił, by przy 
opracowaniu nowej polityki emigracyjnej przed
stawić ja k  najwierniejszy obraz obecnego stanu 
życia i działalności społeczności polonijnej w 
świecie.

Genezę i historie em igracji polskiej w Brazy
lii przedstawili bardzo dokładnie historycy i ba
dacze. Nie pora  tu  n a  przypominanie m niej lub 
więcej znanych faktów. To co dziś widzimy i od
czuwamy w Brazylii je s t owocem ponad stulet
niej działalności em igracyjnej oraz wydarzeń hi
storycznych. Bardzo rozwiniętej i  ożywionej dzia
łalności em igracyjnej w Brazylii przeszkodziła 
t. zw. nacjonalizacja w  1938 roku. Zamknięto 
wtedy wiele szkół polskich. Zabroniono używania 
publicznie języka polskiego, aresztowano liderów 
i księży, którzy odważyli się publicznie sprzeciwić 
decyzji rządu Vargasa. To oczywiście całkowicie 
wstrzymało pęd życia kulturalnego i społecznego 
oraz upośledziło nowe pokolenia em igrantów pol
skich. Język polski poszedł w  zapomnienie. Or
ganizacje polskie zeszły jakby w podziemie, za
brakło liderów posiadających odpowiednie przy
gotowanie w duchu polskim. Jeśli dołączymy do 
tego prześladowania em igracji ze strony reżimu 
komunistycznego, zrozumiemy dlaczego je s t obec
nie w społeczności emigracyjnej brazylijskiej tyle 
rozproszenia, braku znajomości języka i  kultury 
polskiej oraz większego zainteresowania wydarze
niami w Ojczyźnie.

W ostatnich latach znacznie ożywił działal
ność polonijną fak t wyboru polskiego kardynała 
na Stolicę Apostolską. Jan Paweł I I  podziwiany 
przez wielu zwrócił uwagę n a  istnienie i działal
ność em igracji polskiej. Lech Wałęsa — lider So
lidarności — także je st znany znacznej części spo
łeczeństwa brazylijskiego. Nadeszła pora by odro
bić stracony czas.

N a krótszą m etę uważamy że, należałoby: 
zwiększyć kontakty z Ojczyzną i bratnim i orga
nizacjami polonijnymi; zorganizować systematy
cznie nauczanie języka polskiego; zmobilizować 
społeczność emigracyjną, organizacje polonijne i 
rozpowszechnić prasę polonijną. Tygodnik LUD 
może i winien spełnić wielką rolę podobną do już 
dokonanej w ciągu swego 70-letniego istnienia. 
Wymaga jednak zmodernizowania zaplecza gra
ficznego będącego dziś przestarzałym i bardzo 
kosztownym w  drukowaniu pisma.

Dążyć do zgody i  połączenia się dwóch sprze
cznych organizacji niby reprezentujących społe
czność polsko-brazylijską, to  znaczy PolbrtLs i 
Braspol. Na ich miejsce powołać Kongres Polonii 
Brazylijskiej, z rzeczywistymi liderami, którzy by 
mieli ogólne poparcie naszej całej Polonii. Powo
łać do życia Insty tu t K ulturalny -Brazylijsko- 
Polski. Stworzyć Izbę Handlową brazylijsko-pol- 
ską!

Te byłyby nasze uwagi z oka dziennikarskiego, 
gdyż nasze pism o nie je s t skompromitowane z 
żadnymi obozami polonijnymi”.

(c. d. n.) 
P. Filipiak

PRZEMÓWIENIE RED. FILIPIAKA NA 
SPOTKANIU RADY 

Przed zakończeniem popołudniowych obrad 
przew. p. St. Orłowski poprosił red. LUDU, P. Fi
lipiaka, aby w imieniu Polonii Brazylijskiej prze
mówił do obecnych delegatów. Podkreślił, iż je st 
reprezentantem trzeciego pokolenia już urodzo
nego w Brazylii, posługujący się pierwszorzędna 
polszczyzną; jego przodkowie zawitali do Brazylii 
w ubiegłym stuleciu w roku 1880.

“Reprezentujemy tu taj, na tym ważnym spot
kaniu, Polonię Brazylijską w  charakterze obser
watora, k tó ra ta  Polonia była przez ostatnie 50 
lat “zabita deskami”, gdyż w nią uderzono w 1938 
roku ciosem nacjonalizacyjnym dokonanym przez 
dyktatora Getulia Vargasa.

Przypadkowo mówi się tutaj, jak zauważyłem, 
dużo o Polonii Rosyjskiej, k tórą oczywiście trze
ba ją  wspierać, ale Polonia Brazylijska uchodzi 
za najwięcej opuszczoną w świecie; Brazylia jak  
wiadomo należy do krajów trzeciego świata.

Po odzyskaniu uprawnień demokratycznych i 
odbytych wyborach na nowego prezydenta Brazy
lii, społeczność polonijna ruszyła do organizowa
nia zrzeszenia grupowego w celu reprezentacyjnej 
organizacji brazylijsko-polskiej.

Niestety dwa obozy zaraz się stworzyły: sto
warzyszenia społeczne zgrupowany się pod egidą 
nazwy Polbrśs.

Następnie inny ruch przeciwny tam tem u po
wołał do życia organizację pod nazwą Braspol.

żaden z przewodniczących tych wymienionych 
organizacji nie jest obecny na  tym ważnym spot
kaniu, oraz nie wysłał sprawozdań ze swych dzia
łań swojego zakresu, nad czym prasa polonijna 
kuiytybska bardzo ubolewa, a  tymbardziej, że ci 
przewodniczący brali poprzednio udział w spot
kaniu w Rzymie ubiegłego roku.

Nasza Ojczyzna, jak  wiadomo, wkroczyła na 
drogę wolności. Zmieniła się nagle sytuacja po
ciągając za sobą zmianę postaw, mentalności i 
spojrzenia na wszystkie dziedziny życia społecz
nego, kulturalnego, ekonomicznego i politycznego.
I  to  stawia przed nami nowe zadania i nową 
odpowiedzialność. Trzeba ruszyć to, co się zaskle
piło i zamknęło w walce o zachowanie prawdzi
wych wartości: wolności, demokracji oraz poszar 
nowania człowieka. Walka o nowe nie jest łatwa.
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12 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Ewangelia według świętego M arka 4,35-41 

“Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak  
wiary” (w. 40).

Po przypowieściach święty M arek opowiada o 
cudach Pana Jezusa, co do których nie zna żadnej 
wątpliwości, że Jezus je  czynił. Lecz nie to je s t w 
nich najważniejsze, że stało się coś niezwykłego 
wbrew prawom natury, ale że są  one znakami po
przez które Bóg przemawia do ludzi. Same w so
bie cuda nie są jeszcze wystarczającymi dowodami 
bóstwa Jezusa. Są one ściśle związane z tym  co 
Jezus mówi. Poza tym wymagają, suponują, po
głębiają lub budzą wiarę. Kiedy je j b rak  Jezus nie 
czyni żadnego cudu.

Ewangelia o uciszeniu burzy na Jeziorze. Bu
rze na tym jeziorze nie należały do rzadkości. Ma
rek dodaje, że burza m iała miejsce wieczorem 
zamykając pracowity dzień Chrystusa. Cały dzień 
upłynął Zbawicielowi na głoszeniu nauki o K ró

lestwie Bożym. Pod wieczór, ukończywszy swoje 
prace zdał się na wysiłki apostołów. Postanowili 
przeprawić się na drugą stronę jeziora. Chrystus 
zasnął na rufie łodzi, czemu trudno się dziwić. 
Natom iast można się dziwić apostołom, wśród 
których byli wytrawni rybacy, iż potracili głowy 
w położeniu, k tóre nie powinno im  być obce. Ło
dzi groziło zatonięcie, ponieważ “fale tak  biły w 
łódź, że łódź się już zanurzała (37). Sytuacja 
więc praw ie beznadziejna.

Nie m ożna przypuszczać, żeby Jezus nie wie
dział, że łodzi grozi zatonięcie. Trudno zrozumieć, 
ja k  mógł spokojnie spać w sytuacji, gdy szalało 
morze, pękały liny, łamały się wiosła i  gdy aposto
łowie głośno wołali do siebie. I  według świętego 
M arka Jezus spał. A może tylko czekał? Czekał, 
aż Apostpłowie odezwą się do Niego, wydaje się 
nie tyle z prośbą, lecz raczej dość odważną, żeby 
nie powiedzieć zuchwałą wymówką: “Nauczycielu 
nic Cię to  nie obchodzi, że giniemy’' (38). Jakże

wam brak  w iary  gr- mówi do swoich ucznM* H 
uciszeniu burzy. Jak iś  zaczątek wiary uzenw! 
nił się w  ich  lęku p rzed  Tym, który nAc-.j.T? 
moc i  w  pytaniu, k im  On właściwie 
żuje dem onicznym  potęgom , wy 
wzburzonych w odach m orskich i panuje 
śm iertelnym  niebezpieczeństwem.

Szalejąca n a  m orzu  burza miała Api 
utwierdzić w  przekonaniu, że nie można 
w yobrazić ludzkiego życia bez burzy. Są one ni 
dzie. Burze pow sta ją  w  nas, w  naszych ~  * 
nie b rak  ich  w  K ościele i w  —
którym  żyjemy. Nie je s t to  ważne, że one sa tA 
to  ja k  m y sobie z n im i radzimy, jak na nie raj 
jemy. Nigdy n ie należy załamywać się, naweh 
obliczu śm ierci. N ie bójcie się, miejcie tylko ń 
rę. On n ie  śpi, choćby nam  sie tak wytykało k 
ta k  blisko, że w ystarczy wyciągnąć rękę, by q 
dotknąć. Choć Go oczym a fizycznymi nie wj&n 
ale wierzym y w  Jego obecność. % jm

Migawki z Kurytyby i okolicy
♦  Dnia 5 czerwca w  biurze firm y CARROCE- 

RIAS NIELSOŃ S. A. w  Kurytybie, odbyło się po
nowne zebranie, tymczasowej kom isji przyszłej 
Izby Handlowej BrazylijskorPolskiej.

♦  Gospodarzem spotkania był p. K arol A. K. 
Grocośke, dyrektor kompanii w naszej stolicy, 
wielki entuzjasta powstania Izby Handlowej.

♦  Tymczasowa kom isja upoważniła prawnika 
P. Filipiaka, aby przygotował pro jek t przyszłych 
statutów wyżej wspomnianej organizacji, k tóra 
będzie przewodziła i rozpowszechniała wymianę 
handlową między bratnim i krajam i.

♦  Następnfe zebranie komisji zostało wyzna
czone na dzień 19 czerwca również w  siedzibie 
firmy CARĘOCERIAS NIELSON S. A., kiedy bę
dzie przedstawiony pod dyskusję pro jekt s tatu
tów-

♦  Kolejne zebranie członków zarządu Insty
tutu Brazylijskiego ku ltu ry  Polonijnej odbyło się 
dnia 7 czerwca w siedzibie Sto w. Dóbr. K ult. Po
laków w Brazylii uprzejmie udostępnionej przez 
prezesa p. Mariana Wojciechowskiego.

♦  Poza normalnymi sprawami podanymi do 
dyskusji, prezes prof. Marian Kawda podał do 
wiadomości członków, iż został już zarejestrowany 
statut, z dniem 3 czerwca, pó Uskutecznieniu le
galnych wymagań.

♦  Ks. Jerzy Morkis, zastępca skarbnika In
stytutu podzielił się wiadomościami z odbytego 
spotkania dziennikarzy polonijnych, w  którym  
ostatnio uczestniczył, zwołanego przez Wspólnotę 
Polską, w Domu Pólonii w Pułtuskim  zamku, pod 
Warszawą g końcem miesiąca maja.

♦  Po odwiedzeniu siostry w Katowicach oraz 
brata zamieszkałego w  Niemczech, ks. Jerzy Mor
kis, po m iesięcaiej podróży, znowu obejmuje sta
nowisko naczelnego redaktora polskiego naszego 
tygodnika.

♦  W następnych numerach “Ludu” ukażą się 
wrażenia ze Spotkania dziennikarzy polskich w 
Polsce odniesione przez naszego redaktora, które
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pa pewno będą ciekawymi spostrzeżeniami na tle 
obecnej rzeczywistości polskiej i emigracji.

♦  Dnia 9 czerwca odbyło się zwycząjnę walne 
zebranie członków Tow. Polsko-Brazylijskiego im. 
Tadęusza Kościuszki w Kurytybie.

♦  Przedstawione sprawozdanie zarządu za 
ostatni roozny okres, zostało ogólnie przyjęte i 
zarazem jednogłośnie zatwierdzone przez zgroma
dzonych członków.

♦  ' Towarzystwo Tadeusza Kościuszki je s t na j
starszą organizacją polonijną w  Brazylii. Zostało 
założone w roku 1890, k tó re ubiegłego roku u ro
czyście obchodziło sw oje stulecie istnienia.

♦  Obecnym prezesem stowarzyszenia je s t p. 
Zygmunt Sielski; sekretarzem  p. Zbigniew Wią- 
cek a  p. K arol Sielski, skarbnikiem .

♦  z  okazji obchodu 101-letniej rocznicy zarząd 
z p. Z. Sielskim n a  czele, podejm ow ał grono człon
ków sutym  przyjęciem, kiedy goście zaśpiewali 
hucznie “sto  la t” na cześć pierwszej po stuleciu 
rocznicy.

♦  Przy Tow. T. Kościuszki również istn ieje  od 
la t powszechnie znana Polska G rupa Folkloru 
“Wisła”. Przewodniczącą zespołu obecnie je s t p. 
Stefania Kopciuszyńska; Choreografem tańców  
ludowych je s t zasłużona p. H alina M arcinowska; 
Ks. Jerzy M orkis piastu je stanow isko dyrygenta 
polskiego chóru?

♦  N a zwyczajnym Konwencie Generalnym 
S ióstr Miłosierdzia, m ającym  m iejsce w  Rzymie, 
tego miesiąca. S iostra Terezinha Rem onato, obec
na W izytatorka S ióstr M iłosierdzia Prow incji K u
rytyby została w ybrana n a  urząd  Asystentki Ge
neralnej S ióstr M iłosierdzia. W najbliższej przy
szłości zostanie w ybrana nowa W izytatorka P ro
wincji Kurytyby, założonej przez S iostry  M iłosier
dzia z Chełmna — Polska.

♦  Złośliwy kawał zanotował W italis w prasie  
polskiej. Mianowicie: - r  “Ciekawe, czy W ałęsa o 
nas wie — pytają ludzie. Mówią, że głosował na 
“Solidarność” wierząc, że przyjdzie sprawiedli
wość, ale widzą, że nie m a je j wcale. — Przedtem  
kradli wszyscy po równo i  jakoś się żyło, a  dziś 
kradnie tylko rząd — złorzeczą poirytowani wy
borcy.”

♦  Do następnego tygodnia, kłania się grzecznie 
i  zawsze usłużny -r-

Witalis Ciekawski

Poszukiwanie
Czarnecki Zdzisław, zam. przy ul. Reymonta 

21 — 05-800 Pruszków — Polska — poszukuje 
brata  Michała Rubel ur. w  1936 lub 1937 r . w 
Kielcach i siostrę Hanna Rubel urodzonej w 1942 
roku w Kielcach.
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C U R I T I B A  S  P A R A N A

H is to ria  Polski
A CZY ZNASZ TY, BRACIE MŁODY 
TW OJE Z IE M IE , TWOJE WODY? ’

5)
Wojciech Fum sP

WŁADYSŁAW II , 1138-1146. Otrzymaj od dl 
Śląsk i zw ierzchnictw o nad  braćmi. Niedhaf 
objęciu rządów  postanow ił wypędzić swych U 
z wyznaczonych im  dzielnic, nakłoniła go & 
go żona, n iem ka — Agnieszka. Arcybiskup $ 
nieński, Jabób  p ro sił go by zaprzestał nis 
razem  z poganam i przeciwko swoim braciom 
usłuchał jednak  rady  biskupa, i ten rzucił ma 
klątw ę. Cały naró d  oburzony na Władysław*, 
pom ógł b raciom  pokonać go, który uciekł 
n ił s ię  n a  dw orze cesarza niemieckiego 
da I I I .

BOLESŁAW IV  KĘDZIERZAWY, 1146-113 
Cesarz K onrad  I I I ,  zajęty wyprawą krzyżową,: 
mógł napaść n a  Polskę, jednak następca 1 
F ryderyk R udobrody, napadł na Polskę, ip 
Bytom  i Głogów i za ją ł Poznań. Był to roili 
k ró l m usia ł podpisać pokój upokarzający M  
ju . M usiał oddać Ś ląsk synom Władyslr 
Walczył z P ru sakam i w  1167 roku, liczył na. 
prusaków  chrześcijan, ci go jednak zdr*B| 
poniósł w ielką klęskę. W tej walce zginał 
jego H enryk. W  ro k u  1173 zmarł Bolesław 
rzawy.

MIECZYSŁAW n i  STARY, 1174-1177 -  
50 la t gdy w stąp ił n a  tro n  i dlatego nazjraw 
starym . Był bardzo niesprawiedliwym raj Na s

obecidlatego tez podnosiły  się bunty. W końcu 
z  Polski ze sw oim i trzem a synami i scłuali 
w  jak im ś grodzie podgranicznym.

KAZIMIERZ I I  SPRAWIEDLIWY, 1» 
— K azim ierz, objąw szy rządy, starał 
w adzić porządek w  kraju . W roku HM* 
wielki zjazd w  Łęczycy, na którym ustal®ł 
wiedliwe ustaw y. Papież Aleksander HI pi 
k ró la  i s tosunk i m iędzy Polską i Stolicą#] 
ską  stały  się lepsze. Ponadto, Kazimiera 
pokój z cesąrzem  niemieckim, za 
dek w  k ra ju  i ponow nie Polska 
znaczenie. W  ro k u  1194 podczas uczty w »• 
ś.w- F loriana, po nabożeństwie, rozmawiaj 
skupejn, nagle, po wypiciu kieliszka wia, ( 
bez życia. Praw dopodobnie, ktoś go otruł.

P o  śm ierc i Kazimierza, powołano P®̂ 
ną tro n  M ieczysława I I I  Starego, poni*-  
Kazimierz, Leszek Biały miał dopiero 6 
czy sław  S tary , dostaw szy się na tron, 0°. 
dz& tak , ja k  za pierwszym razem —J *■" 
ob.urzóny, w ypędził go w  roku 1201. W 
sięcy później M ieczysław I I I  Stary umarł 
lissu W rojfla 1302.

WŁADYSŁAW LASKONOGI, 1204-fJL, 
M ieczysławą I I I  S tarego, z powodu j 
zwapy Laskonogim . O bjął trop, P01"**  
Kazjnpierza I I  Sprawiedliwego, Lwze&rij.
jęs?cze dzieckiem. Władysław tja?’*v~.r'r' * 
jego ojciec, rz ą d ^ ł źle, naruszył 
Łęczyckiego i został wyklęty prze? «« 
wypędzony z  k ra ju . /(,{

^OSTANIESZ QP W E *  
HISTORYCZNĄ
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Polak, królem  M adagaskaru
1 ■. Ojoiec św ięty  Ja n  Paweł I I  podczas swej 
podróży apostolskiej do Afryki w spom niał na 
Madagaskarze ojca Jana  Beyzyma, jezuitę, który 
aż dp trądu i aż do śm ierci służył trędowatym 
tubylcom na wyspie.

W związku z pobytem  Papieża na Madagaska
ru warto przypomnieć postać innego jeszcze Po
laka. którego życie było klasycznym przykładem 
tragicznych dziejów w ielu synów i córek narodu 
polskiego, żyjących u  schyłku Rzeczypospolitej. Z 
jednej strony broniono w tedy "źrenicy wolności” 

i -1 liberum veto, a  "zewsząd pchała się do nas nie- 
wola'* (Śt. Staszic), a z drugiej co światlejsi roda
cy podrywali się do ratow ania ginącej ojczyzny, 
[fójom rozpaczliwym zryw em  obrony niepodległo- 
śaTRsśeezypopospolitęj była K onfederacja Barska, 
tępiona w bezwzględny sposób przeż carycę Ka- 
tireynę II  i je j wszechwładnego am basadora, 
Rephina. K onfederacja B arska  nazwana przez 
Szujskiego “ostatn ią w ojną w  duchu czysto szla- 

I checkim o niepodległość”, pociągnęła w  swe szere
gi tylko nieliczne zastępy szlachty myślącej pa- 

[ biotycznie. Nie m iała jednak  poparcia  ludu i dla
tego musiała upaść. K w iat polskiego myślącego 
społeczeństwa, w b ru ta lny  sposób, został wyrWany 
z Ojczyzny i, w okropnych w arunkach deporto
wany na Kamczatkę. W tak i to  sposób nasz boha
ter Maurycy August Beniowski znalazł się na 
Kamczatce.

Nie siedział jednak  z założonymi rękam i, ale 
razem z kilku zesłańcam i zorganizował ucieczkę 
slarym statkiem, k tó ry  sam i uruchom ili. Z Kam
czatki wyruszyli 12 m a ja  1771 roku. Z portu  Bol- 

! sżerieck, udali się na południe i po opłynięciu 
przylądka Łopatka, w ylądowali po ośmiu dniach 
na wyspie Beringa. N a żądanie załogi przepłynęli 
z kolei cieśninę B eringa i próbow ali dostać się 
do Europy przez m orze Arktyczne. Jednak lody 
zmusiły śmiałków do pow ro tu  na południe. Do
kładnie pięć la t potem , dobrze wyposażony w 
sprzęt, Cook również m usia ł zaniechać dalszej 

[ podróży w tym kierunku. K ieru jąc się na połud- 
i nie Beniowski do ta rł do Japonii, potem  do Chin 
j i do Francji.

Był to czas kiedy praw ie w szystkie k raje eu- 
1 ropejskie gorączkowo poszukiwały kolonii za- 
i morskich. Na tej fali Beniowski zaproponował 
i Paryżowi przyłączenie M adagaskaru do Francji.

Wpływy francuskie istn iały  już  od wielu la t na 
i Wyspie wypierane przez angielskie. Beniowski z 

grupą ochotników wylądow ał n a  Wyspie w marcu 
1773 roku i pozostał tam  do października 1776 r. 
Na swoją siedzibę w ybrał miejscow ość M arancet,

I obecnie M oroantsetra, w północno-wschodniej 
I części wyspy nad zatoką Antongil koło ujścia rze

ki Tingueballe (obecnie Antanam balona) i naz- 
I- wał ją na cześć kró la  francuskiego, Louisburgiem. 
y  Beniowski rozpoczął energicznie akcję zagos- 
Ipodarowywania Wyspy. B udow ał drogi, kanały, 
l  karczował lasy, budow ał szpitale, prow adził in- 
|  tensywne badania naukow e. N a górze de la De- 

couverte kazał Beniowski zbudować obserwato- 
I rium. Organizował wyprawy naukowe w głąb kra- 
( ju. Wyniki badań zaw arł w  dwutomowym dziele,
| które ukazało się już po jego śm ierci i było tłu
maczone na wszystkie języki europejskie. Po 

] polsku opublikowano je  dopiero w 1797 roku w 
[Warszawie. Beniowski naw iązał bardzo przyjazne 
r stosunki z krajowcami. Cenił ich i szanował. Wła

śnie przez nich został obw ołany "am pansakabą” 
czyli królem. H istoryk francuski L. B runet w ksią- 

[ żce “Loeuvre dela F rance a  M adagascar” pisze 
t dosłownie o Beniowskim: “ . . .  bardzo śmiały,
|fSętki, energiczny, zyskał Beniowski zaufanie ple- 
r mion północy i w schodu Wyspy, k tó re  mianowały 
I ?o swoim królem.

To stało się początkiem  tragedii Beniowskie- 
i Bo. Sukcesy u  ludności tubylczej wzbudziły podej- 
rcenie gubernatorów w ysp Burbon. Gubernatorzy 

j o .sądzili, nie bez podstaw , że Beniowski dąży do 
uniezależnienia Wyspy od F rancji. Biemowski 

| faktycznie miał separatystyczne zamiary. Najle- 
N  świadczy falęt, ?© w  swoim  testam encie ty
nkował się “Mauritius August Dei g ratia  ampan- 
®cąb6 (król) de M adagascar". 

j Na Wyspie rządził samodzielnie. Rozpoczął 
! “Mowę stolicy nazwanej "M auritania”, a  swoja 
jjwzibę nazywał “zam kiem ”, kierow ał sprawami 
kraju poprzez; ministrów, zorganizował czarnoskó
re wojsko, które ub ra ł w  polskie rogatywki. Przy-

wszystko do ogłoszenia niepodległości 
|  Madagaskaru.

Nfcs.tety, cały te n  czas do Paryża napły- 
wały niepochlebne rapo rty  n a  niego. Najpierw 
W  wysłał na  M adagaskar dw óch inspektorów 
Lanego żeglarza La Perouse z k tórym  osobiście 

^ o w s k i  robił wyprawy rzekam i w  głąb wyspy, 
^ancuzi jednak obawiali s ię  separacji i  wezwano 
geniowskiego do Paryża. Przyjęto go chłodno. 

[ £®fzucono mu chaos w  gospodarce, wysoką śmier- 
personelu i w iele innych rzeczy, k tó re nie

odpowiadały prawdzie. Bieniowski bronił swego 
nowego kraju do upadłego. Paryż jednak był 
nieubłagany i zakazano mu powrotu na  Wyspę. 
Od tego czasu Beniowski zaczął działać wbrew 
interesom Francji. Prawdopodobnie wszedł nawet 
w jakieś kontakty z Austrią.

Po 9 latach zabiegów, także w Stanach Zjedno
czonych, Beniowski przybył w połowie roku 1785 
ponownie na Madagaskar. Ludność miejscowa wi
tała gp entuzjastycznie. Proszono go o kierowanie 
nimi, skarżono się na wysłanników francuskich. 
Bęniowski postanowił pozostać wbrew zakazowi 
Paryża. Tylko rok udało mii się kierować sprawa
mi Wyspy. Nie widząc poprawy Paryż wysłał silny 
Oddział wojskowy przeciw Beniowskiemu. Chcąc 
dać przykład odwagi broniąc swego zamku, Be- 
niowski pierwszy zginął w  nierównej walce dnia 
33 maja 1706 roku.

Historycy z uznaniem piszą o odwadze i  zdol
nościach Beniowskiego, który płynąc z Kamczatki 
umieścił ną maszcie flagę polską, a  przemawiając 
przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, szczycił 
się swym polskim pochodzeniem. Francuski histo
ryk Ł. Poliat w książce na tem at Madagaskaru 
czasów Ludwika XV tak napisał o Beniowskim: 
“Tak zginął nieszczęśliwie w 1786 roku Beniowski, 
jeden z najbardziej niezwykłych postaci i — kto 
wie — może jeden z wielkich charakterów XVIII 
wieku”.

Rzecz ciekawa. Najgorzej oceniali Beniowskie
go śwói rodacy. Wydaje się, że je st on również 
klasycznym przykładem tragicznej w skutki, nie
zrozumiałej niechęci Polaków do swych ziomków, 
którzy przerastają przeciętność i miernotę. Naj
trudniej było u sWoioh znaleźć poparcie i uznanie. 
Musiał być człowiekiem nieprzeciętnym, gdyż stał 
się tematem legend, poezji, pisano nawet swego 
czasu opery i  utwory dramatyczne oparte o wy
darzenia z jego burzliwego życia. Do tego chóru 
piewców Beniowskiego dołączył także Juliusz 
Słowacki nie starając się o dochowanie wierności 
historycznym zdarzeniom z życia naszego egzotycz
nego bohatera.

Mimo swoich wielkich zasług nie doczekał się 
pomników ani na Madagaskarze, ani we Francji. 
Oficjalnie uznano go za zdrajcę interesów franu- 
cuskich. Nie mogąc odzyskać pełnej wolności wła
snej ojczyzny, chciał uczynić wolną i niepodległą 
ojczyznę z wyboru i  w obronie te j niepodległości 
oddał życie. Faktyczną niepodległość Madagaskar 
uzyskał dopiero w  1960 roku, niestety pętając lud
ność ideologią marksistowską.

o. Konrad Hejmo OP

GRUPO MUSICAL KRAKÓYIA
R. Jerdnimo Durski, 1081 • Fone: 843-1345 

Araucaria — Parana 
Musieas Polonesas, Ucranianas, Sertane- 

jas, Alemas, Classicas e Populares. 
XOTES POLONESES, GAUCHOS, 

ALEMAES E VĄNERÓES.
O Grupo desloca-se para qualquer łocalidade 

MTJSICA PRA VALER E SOM £  COM 
O GRUPO KRAKOWIA DE ARAUCARIA 

Maestro TADEU — Preęo Módioo!

RADIO IGUAęU DE ARAUCARIA
ProgrąBia a  HORA POLONESA 

Todos os dpmingos das 13:00 ks 15:00 hora*: 
Musieas do Tradięao Polonesa ao vivo e grava- 
ęoes. Propagandas, patrocinios, avisos, recados. 

notfcias, etc.
Apyęsentaęąo ś  da responsabilidade de 

TADEU E PAULINA WZOREK.
OUęA E VIBRE COM ESSE PROGRAMA!

Joalheria a Perola e Ótica Moderna
JÓIAS

RELÓGIOS
ÓTICA

CRIŚTAIS,
p o r c e l a n a s

ARTIGOS PARA PRESENTES 
NACIONAIS E  ESTRANGEIROS 

A VISTA OU A CRfiDITO 
OESCONTOS ESPECIAIS

Rua Presidjnte Faria, 282 —
R. M. Flor kino Peixoto, 12 — Fone: (041)2234975 
CURITIBA — PARANA

Zalety kuracji 
k ie łków  o-otrębowej

Otręby pszenne: zawierają tłuszcze i białko, 
nieprzyswajalne węglowodany (błonnik), regulu
jące pracę żołądka oraz substancje mineralne. Od
grywają dużą rolę w profilaktyce kamicy żółcio
wej, owrzodzeń przewodu pokarmowego i nie po
zwalają na zaleganie szkodliwych resztek pokar
mu w jelitach. To one właśnie wytwarzają florę 
bakteryjną, niezbędną do pow stawania witamin. 
Stosowane z powodzeniem również w dietach od
chudzających: wypełniają żołądek, usuwając uczu
cie głodu, a  nie powodują — ze względu na wyżej 
wymienione właściwości — osłabienia i wyjałowie
nia organizmu.

Najlepiej spożywać je  na śniadanie (3 łyżki 
stołowe). Można je  łączyć z kiełkam i i  owocami, 
z dodatkiem mleka, jogurtu lub m usu jabłkowego 
(względnie ta rte  jabłko) i  cytryny. Osoby odchu
dzające się mogą spożywać otręby parę razy 
dzierinie w mniejszyoh lub większych porcjach w 
ciągu dnia (nie przekraczać 4 łyżek stołowych). 
Do konsumpcji nadają się tylko otręby oczyszczo
ne, które można kupić w  sklepach z naturalnym  
pożywieniem.

Kiełki pszenicy (zwane esencją życia) ze 
Względu na wielkie ilości wit. E  oraz liczne m ikro
elementy (np. 8 razy więcej wit. E  i 4 razy więcej 
cynku niż w mące razowej). Wit. E  daje siły wi
talne organizmowi, znacznie obniża poziom cho
lesterolu, wspoęnaga pracę serca, chroni przed 
nowotworami. Bez dostatecznej ilości cynku nie 
m a mowy o prawidłowej przemianie białkowej 
i węglowodanowej, zmniejsza się przyswajalność 
żelaza, następuje zachwianie metabolizmu. Kiełki 
bogate są również w witaminy z grupy B, w itam i
nę D, odpowiedzialne za wygląd skóry, właściwą 
pracę mózgu i serca. Zawierają błonnik, magnez, 
potas i żelazo. Można je  dokładać do past i sała
tek, zmielone (po wysuszeniu) dosypywać do 
zup, jadać sam e i  z owocami lub płatkam i (do 4 
łyżek dziennie). Można z ich udziałem robić mle
czne i owocowe koktaile. Kupić je  można w  skle
pach (jak  otręby), albo z ziarna zahodować w 
domu. Wystarczy sitko i szklanka wody, a  lekko 
zanurzone w wodzie ziarenka wypuszczą kiełki po 
trzech dniach.

(“Gwiazda Polarna”)

Oszczędzaj swój kręgosłup
— Jeśli tylko możesz, siadaj tak, by kolana 

znajdowały się nieco wyżej bioder (nogi oprzyj 
na stołeczku). Nigdy nie siadaj z nogami wyciąg
niętymi przed siebie.
:ż_~-=ć Nie sięgaj po przedmioty umieszczone 
wysoko.
; ^  Nie podnoś żadnych ciężarów ponad po

ziom głowy.
Spróbuj się  nie garbić.

. — Nie przesuwaj ciężkich sprzętów.
— Nie pozostawaj w  jednej pozycji przez 

dłuższy czas.
ias^Sr-Nie podnoś niczego z podłogi przy wypro
stowanych kolanach.

— ś p ij na boku z nogami podkurczonymi.
— śp ij na równym i niezbyt miękkim mate

racu.
jj ■ ^  W stając z krzesła przesuń ciało na jego 
brzeg i jeśli możesz pomóż sobie przy wstawaniu 
rękami. Wstając, trzym aj tułów prosto, nie wygi
naj się do tyłu!

— Przy prowadzeniu samochodu ustaw  sie
dzenie jak  najbliżej kierownicy.
fer;-%^Przy robieniu domowych porządków mak
symalnie ograniczaj schylanie (sprzęty do sprzą
tania powinny mieć długie rączki). Posługując się 
odkurzaczem posuwaj go krótkim i pchnięciami.

-^ S ię g a ją c  po przedmioty leżące na  ziemi 
uginaj nogi, a  nie pochylaj tułowia.

— Przy słaniu łóżek zachowaj szczególną os
trożność (pochylenie tułowia!). Gdy odczuwasz 
bóle krzyża czynność tę  wykonaj n a  kolanach.

— Noś lekkie ubrania, a  nie ciężkie kożuchy 
i  jesionki.

Magazyn ilustrowany “Sto la t”

Irmaos Hauer & Cia. Limitada
Rua Josć Bonifacio, 66 — Fone: 222-7744 

FERRAGENS EM GERAL 
Bronze, latao, cobre, alumlnio em barras, cha- 
pas e tubos, chapas inox — Ferram entas Gedo- 
re, Cometa, Stanley, Motores elćtricos, colas e 
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon 
e sisal, łona plśstica, tintas e  vernizes, mśąui- 
nas elćtrićas BOSH, telas. panelas e caldeiróes 
de alumlnio (linha Hotel).
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IV Pielgrzymka Jana Pawła I I  do Polski roz
poczęła się w Koszalinie. Papieża w itali prezydent, 
prem ier ,obaj marszałkowie oraz nuncjusz apo
stolski i prym as. Prezydent w itając Ojca święte
go podkreślił jego udział w przem ianach w Pol
sce “Bez Twojej pracy i m odlitw y... nie byłoby 
Solidarności, nie byłoby polskiego sierpnia i zwy
cięstwa wolności”. Papież, mówiąc o 1.000-letniej 
historii Diecezji Kołobrzeskiej wyraził nadzieję, 
że “duch cesarza Ottona i kró la Bolesława zwią
zany wzajemnym braterstw em  i poszanowaniem 
powróci do naszych dziejów jako kam ień węgielny 
pokoju i współpracy”. Swą pierwszą Mszę św. 
(200 tys. uczestników) odprawił w Koszalinie.

3-go czerwca rano — bezprecedensowe spo tka
nie z 30 tysiącami żołnierzy w Zegrzu Pomorskim. 
Niedziela południe — Rzeszów i beatyfikacja Bi
skupa Józefa Sebastiana Pelczara. Po południu w 
Przemyślu Biskup Tokarczuk otrzymał Sakrę 
Arcybiskupią. Papież przekazał dawny Kościół 
garnizonowy na katedrę dla diecezji kościoła 
bizantyjsko-ukraińskiego (w  sobotę głodujący w 
kościele 0 0 .  Karmelitów zakończyli swój pro test 
po rozmowach z przedstawicielem kancelarii 
prezydenta.

Do pielgrzymów ukraińskich Papież zwrócił 
się po ukraińsku, dodając że “jak  Pan Bóg po
zwoli kiedyś przyjechać do Lwowa, to  będzie wię
cej po ukraińsku”. W porannej homilii w  Luba
czowie Jan Paweł I I  odniósł się m. in. do stosun
ków Państwo-Kościół, uznając ich wzajemną nie
zależność, z zastrzeżeniem zachowania i przestrze
gania wartości chrześcijańskich. Wezwał, by bar
dziej “być niż mieć".

Papież w homilii w Lubaczowie, skierowanej 
do 200 tys. pielgrzymów stwierdził, że "część ka
tolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę 
św.”. Papieża słuchało m . in. 15 tys. pielgrzymów 
z ZSRR. W Masłowie pod Kielcami, Papież odniósł 
się do aborcji mówiąc, m. in. “świat zmieniłby 
się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się 
w trudnościach materialnych widzieli w  swoim 
dziecku tylko c ięża r...” O sytuacji w Polsce po
wiedział: . . .  Nie można wytwarzać fikcji wolno
ści, k tóra rzekomo człowieka wyzwala a  właściwie 
go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić ra 
chunek sumienia u  progu Rzeczypospolitej... 
Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudow ać... Nie 
można dalej lekkomyślnie niszczyć. Po Mszy św. 
mówiąc o Kielecczyźnie i pogromie w 1946 r. "zgi
nęło ze zbrodniczych rąk wielu braci żydów. Po
lecamy ich dusze Bogu. Modlimy się, by miłość 
łączyła w naszej Ojczyźnie i na świecie ludzi wszy
stkich narodów, ras, religii”.

5 czerwca. Papież w czasie Mszy w  Radomiu 
poświęcił homilię przekazaniu “nie zabijaj” i jego 
odniesieniu w historii Polski w  tym  stuleciu. “Na 
naszych ziemiach przykazanie... zostało pogwał
cone milionami zbrodni i  przestępstw . . .  szczegól
nie wstrząsające pozostają systematyczne zabój
stwa całych narodów — przede wszystkim Żydów 
czy też grup ludnościowych (jak  cyganie) tylko z 
motywów przynależności do tego narodu czy też 
rasy”. Podjął też tem at aborcji. “Czy jest taka 
ludzka instancja, taki parlam ent, który m a prawo 
zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej 
ludzkiej istoty”. Na koniec wezwał "nie zabijaj, 
ale raczej stara j się pomóc twoim b liźn im ...” r

Po modlitwie pod pomnikiem ofiar protestu 
1976 Papież odleciał do Łomży, dokąd na spotkanie 
z nim przybyło ok. 20 tys. Litwinów, z prymasem 
śladkiewiczusem, wiceprezydentem Stankiewicziu- 
sem i wicepremierem Vaiszilasem. W czasie homi
lii w Łołmy Papież mówił o znaczeniu rolnictwa 
a także o rodzinie. We Mszy św. wzięło udział ok. 
300 tys. pielgrzymów. Był obecny prem ier i m i
nister rolnictwa.

Papież nie wziął udziału w  uroczystym posie
dzeniu Sejmu i Senatu. Spotkał się z przedstawi
cielami rządu RP i  Parlamentu w dniu 8 czerwca 
dla uczczenia 200-setnej rocznicy Konstytucji 3-go 
Maja.

Y I D R A M A  
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Poznaj siłę  swoich 
pieniędzy

Tak brzmi główne hasło i slogan reklamowy 
zachęcający Polaków do kupowania akcji pryw a
tyzowanych przez państwo fabryk i  zakładów 
przemysłowych.

Jeszcze do niedawna pytanie "ile zarabiasz”? 
uważane było w Polsce za n ietakt towarzyski.

Dziś czasy się zmieniły i obyczaje. Wszyscy 
mówią o pieniądzach, zarobkach, każdy chwali się 
ile m a pieniędzy. Ludzie nawzajem sobie radzą, 
gdzie ulokować pieniądze, żeby przyniosły jak  
największe zyski.

Właściciele kont dewizowych zastanaw iają 
się, czy dolary i funty zamienić na złotówki, bo 
spółdzielcze banki i PKO dają przy wkładzie 10 
milionów złotych (595 funtów) 77 procent w sto
sunku rocznym. A Bank Polska K asa Opieki daje 
tylko 8 procent rocznie od kont dewizowych. I  
jak  tu  nie uwierzyć w złotówkę?

Pensja Prezydenta wynosi 8 milionów 600 tys. 
plus dodatek funkcyjny. To jednak niewiele zwa
żywszy, że prezes zarządu dużej centrali handlu 
zagranicznego zarobił w styczniu tego roku 120 
milionów. W przedsiębiortswach jo in t venture 
szef zarabia 20-100 milionów, a  sekretarka wła
dająca co najm niej dwoma językami o urzekają
cej urodzie i wysokim ilorazie inteligencji — 5 
milionów.

Nawet redaktor naczelny dużego stołecznego 
dziennika zarabia więcej od Prezydenta, bo około 
12 milionów, ale dziennikarze już tylko 2 miliony, 
tyle co sprzedawca biletów tram w ajow ych na  ro 
gu świętokrzyskiej i.M arszałkow skiej.

Spawacz w Stoczni Gdańskiej zarabia miesię
cznie 3,5 miliona, tyle co policjant, naturalnie w 
zależności od stopnia. Trochę mniej zarabia mój 
przyjaciel, profesor na Uniwersytecie Warszaw
skim  — 2.100.000 zł. Studenci dorabiają w  spół
dzielniach akademickich gdzie dziennie przy 
sprzątaniu, przeprowadzkach, czy m yciu szyb lub 
zamiataniu ulic m ożna zarobić 200 tys. Tyle mniej 
więcej otrzym ują licealiści jako miesięczne kie
szonkowe od rodziców.

Właściciel hodowli lisów, k tó ry  podczas s ta 
nu wojennego szczodrze w spom agał podziem ną 
“Solidarność” przyznał, że w  sezonie po tra fi za
robić 100 milionów miesięcznie ,a po sezonie o 
połowę mniej. Górnik w  kopalni węgla b runatne
go zarabia 1,7 miliona, a  w  kopalni miedzi — 3 
miliony.

Sprzątaczka w przychodni lekarskiej dostaje 
700 tys., a  w spółdzielni — 1.400 tys. Pielęgniarka 
w szpitalu zarabia 1 m ilion bez dyżurów  i nadgo
dzin, tyle samo, co zaczynający pracę lekarz.

M inist e r  pracy, Michał Boni, zaproponow ał 
podczas ostatnich nesgocjacji ze związkami 605 
tys. jako płacę minim alną od 1 kw ietnia, tyle też 
będzie wynosił zasiłek dla bezrobotnych.

W ojciech Wiśniewski

W I A D O M O Ś C I  Z  P O L S K I
♦  29 m aja rozpoczęło się w Krakow ie Sympo

zjum na tem at wspólnego dziedzictwa kulturow e
go, współpracy na rzecz jego rozwoju i ochrony. 
W obradach b iorą udział 34 kra je  KBWE a  także 
UNESCO i Rada Europy. Reprezentuje ich 409 
delegatów. W śród nich 27-osobowa grupa polska. 
Inauguracyjne przemówienie wygłosił p rem ier 
Bielecki. Przez cały czas sympozjum, trw ać będzie 
w Krakowie nieprzerwany festiwal kultury. O t
wartych będzie 18 wystaw. Wystawionych zostanie 
17 spektakli teatralnych. Odbędzie się kilka festi
wali filmowych i koncertów muzyki poważnej.

♦  II  Inauguracyjna Sesja Krakowskiego Sympo
zjum KBWE zakończyła się oskarżającym- prze
mówieniem m inistra ZSSR M. Gubienki. Oskarżył 
delegację polską i duńską o próbę ingerencji w 
wewnętrzną politykę ZSRR (oba kraje  zaprosiły 
w charakterze obserw atora Litwę i Estonię na 
sesję KBWE). Min. Gubinko stwierdził, że prem ier 
Bielecki "z lekkością perszerona odtańczył cze
czotkę na  grobach socjalizmu”. Takie wystąpienie 
spotkało się z reakcją władz polskich. W wyda
nym komunikacie MSZ stwierdza, że "w  przemó
wieniu M inistra K ultury ZSRR, Nikołaja Gubinko, 
wygłoszonym 29 m aja w Krakowie na Sympozjum 
KBWE, znalazły się niedopuszczalne sformułowa
nia i  oceny pod adresem prezesa Rady Mini
strów RP. Ambasador ZSRR w Warszawie został 
w tej sprawie wezwany do MSZ.

♦  Minister Spraw Wewnętrznych wprowadził 
zakaz noszenia wszelkiej broni w czasie wizyty 
Papieża. Zakaz obowiązuje w  całym k ra ju  i  obej
muje również "poszczególne rodzaje broni białej 
oraz przedmioty, których używanie może zagrażać 
bezpieczeństwu publicznemu”.

♦  Przebywająca w Trójmieście na  zaproszenie 
polskiej floty wojennej flagowa eskadra niemiec
kiej Bundesmarine złożyła kwiaty i  wieńce na 
Westerplatte i pod Pomnikiem Stoczniowców. Jest 
to pierwsza od przeszło 50 la t oficjalna wizyta 
niemieckich okrętów wojennych w Polsce.

♦  S tow arzyszenie o fia r wojny
przyjęciu trak tatu  poIsko-niemiectóenfS
obecnej form ie, nazyw a go "wyprzeda^® 
ofiar wojny”. D om aga się ujęcia w 
cywilno-prawnych indywidualnych 
wojennych. T ra k ta t 
wcześniejszymi praw am i zostanie 
czerwca w  Bonn.

♦  T rw ająca b lokada przejścia 
św iecku zosta ła  zakończona (w 
m encie korek  m iał blisko 60 km _  
mieccy kierow cy ciężarów ek żądaU 
praw y celnej polsk ich  służb. Prezes 1 3 1  
straży granicznej zobowiązali się do zwtóJ 
obsady celników  i rozbudow y przejścia m j  
towarzyszyły ekscesy antypolskie. '

♦  Gus in fo rm uje, że średnia płaca w J I  
nych urzędach w ynosiła w  pierwszym k2ł* 
tego roku 2,5 m in  zł. Najwięcej zarabiają u 3  
nicy kancelarii p rezydenta — średnio i i nj* 
Nik-u 3,2 m in. kancelaria Sejmu -  3j J  
najm niej za rab ia  się  w  Ministerstwie Zdrowi 
1,9 m in. P rzeciętna pensja  pracownika Ada w 
nowej w y n o si.— 2,2 m in, Najwięcej zan3 
pracownicy delegatu r N ik — 3,1 min zł t 
— wojewódzkich urzędów  Gus — 1,6

♦  Obecnie k u rs  do la ra  w skupie jego t 
wynosiła 10.900 zł, w  sprzedaży — 11344 iL

♦  31 m a ja  p rem ier Bielecki
z grupą sw oich doradców  w Hucie Katowice.(1 • 
wiano sy tuac ję  ekonom iczną Huty. Premio J '  
w iedział że n a  najbliższym  posiedzeniu Rtdjl 
n istrów  m a być po d ję ta  decyzja o przek^Uw 
H uty K atow ice w jednoosobową spółkę & 
państw a.

♦  P rem ier L. Balcerowicz na konferencji 
przerw ie ob rad  insty tucji “rozwojowych', L  
m a ją  w esprzeć, przyjęty  przez rząd pióp I 
przyspieszenia zm ian  w  gospodarce, zaapelori 
bogatych k ra jów  zachodnich, aby pomogły! 
nansow aniu ek spo rtu  krajów  postkomuity 
nych do ZSRR.
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