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Concurso publico para 
professor de polones!

ti,' ie voce e formado em  
!jna polonesa ou tem  di- 
nia na area convalidado 
lutoridade brasileira, eis 
lespecial chance d e  con- 

jjj mr a uma das duas yagas 
Htas pela Secretaria da 

*  ikaęao do Parana para  
jachimento de cargos de 
fessor de ensino daI. Ł3j“

ia pi igua polonesa, jun to  ao  | 
j^cleo de Ensino de  
msn ariliba. O prazo das ins- 

ięóes expira neste dia 16 
. ia • agosto; como se desco - 
™jj hece enstencia de profes-

sores com  essa formaęao no 
Brasil, em  vista das dificul- 
dades a te da própria ava- 
liaęao a nivel de nosso Pais, 
bem  com o da convalidaęao 
de  diplom as do exterior, ha 
previsao de  que poucos can- 
d idatos vao aparecer. Antes 
disso, porem , dirigentes do 
Institu to  Brasileiro da Cul- 
tu ra  Polo  nica e o có nsul da 
Polo  nia, M arek Makowski, 
te rao  audiencia com o 
Secretario  Elias Abrahao 
para  entendim entos no sen- 
tido  d e  oferecer soluęóes no

caso de havcr dificuldadcs 
na inscrięao dc aspirantcs as 
duas vagas, em vista dos prć- 
requisitos exigidos. Dcscjam 
os lidcres do IBCP e  o cón- 
sul que sejam designados 
dois ou mais profcssores, 
cspecialistas na lingua po
lonesa (e isso temos as de- 
zenas), para contribuir 
com a implantaęao do 
curso de polones a mvel dc 
Estado, inicialmcntc na 
Capital c  dcpois cm oulros 
nuclcos imporlantcs da co- 
munidadc.

Oficializado o programa 
dos 120 anos e do Portal

^Comissao Especial da 
tounidade Polonesa de 

ojsW Wliba definiu o program a 
1J  F  ^  comemoraęóes 

f ||20  anos da imigraęao 
P®sa a Curitiba, no qual 
“Btoca a inauguracao do 
^  Polones na R ua 

Leme, no dia 19 de  
J®1®. no comeęo da

J S  Presidente da Co- 
vereador Jose

B B #
»«trando boa von- 

ilju® ®u‘las oponu
j ą  °esde o Festival 

?o finał deste

, ’ f e ^ ć a s e *un -i- dezembro,
: °* " ‘mibanos e  pa-

ranaenses, alem dc visitantcs 
de ou tros Estados e  paises, 
te ra o  rica comemoraęao, a 
a ltu ra  da colonizaęao".

M UITO S EYENTOS 
O  program a estabelece 

variadas contribuięóes: 
havera  exposięóes de artis- 
tas, cerim ónias religiosas, 
baile, escolha de  rainha dos 
1 2 0  anos, concurso gas* 
tronóm ico tipico, sessao so- 
lene  dia 3 0  de setembro, 
apresentaęóes folclóricas 
p o r diversos grupos curi- 
tibanos e  a te  um cata- 
rinense, bem  como outros 
eventos que  congregarao 
m uitos curitibanos.

E stando  descartada a 
visita do  Presidente Lech 
W alesa ao  Brasil, em vista 
d e  problem as do  calendario

clcitoral, cm sua maior par
te, a principal autoridadc 
prcvista do cxtcrior para a 
inauguraęao e  do Bispo 
Szczepan Wysoly, Rcprc- 
sentante da Santa Se Para a 
Emigraęao. Ve-se como
dificil a vinda do Papa Joao 
Paulo II para o cvcnto, em- 
bora esteja bem perto, cm 
Florianópolis, no comeętf da 
noitc do dia 19 de outubro. 
Scgundo explicaęóes do Ar- 
ccbispo de Curitiba, Dom 
Pedro Fedalto, para mem- 
bros da Comissao Especial 
que o visitaram nestasem a- 
na, e quase quc impossiveI o 
Santo Padre se deslocar do 
seu roteiro estabelecido 
para atender a convite de 
uma etnia, embora seja a sua 
e  muito expressiva em Cu
ritiba.

semanAr io  da CULTURA POLóNICA
Neste sdbado, as 18 horas, na Sociedade Polónia, Rio 

de Janeiro, o chanceler polonis Krzystoff Skubiszewski, 
das Relaęóes Exteriores, participa de um coąuetel em sua 
homenagem e aos llderes da comunidade polonica no 
Brasil.Em nome deste Semanório e do Instituto Brasileiro 
da Cultura Polonica, estard presente, aqui do Paranó, o 
nosso diretor, Pe. Jorge Morkis.

"Veja-PR" destaca o jornal 
LUD!

Pdg.5

Aberto curso de polones em 
Aurea
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Desemprego ameaęa os 
poloneses
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Sopas polonesas com 
batatas
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"Casa do Povo" sera 
recuperada
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I-jc-alunos de escolas vicenlina\ reencontraram-se na sale da Congregaędo 
da Missao, quando foram recepcionados pclo Pe. Euzebio Spisla, l*rovincial 
da CM. Agora, no dia 24 de agosto. no Seminaria Me nor de Sao Vięente de 
Paulo, em Araucaria, hawrd noio enconiro. desde as 10 horas. Asfotos sao 
do primeiro enconiro.
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Os nossos llderes
Nem seria preciso dizer o que signifaa a palavra lider, caso 

os dias atuais mostrassem, claramenle, como se comporta ou 
se forma umoumais llderes. Lider t  aąuela pessoa que possui 
dotes para representar um grupo, urna comunidade, um 
condomlnio. Foi eleito pela vontade da maioria, numa 
eleięao democritica onde prevaleceu a tendencia pelo seu 
nome, dando-lhe, assim, urna espicie de procuraęao para 
agir, atuar em seu nome.

Mas, o ąue i  mesmo uma democracia nos tempos atuais? O 
eleito, achando ąue tudo gira em tomo de seu nome, nao tem 
a ąuem prestar contas? Ele se tomou todo-poderoso e, nessa 
condięao, faz e desfaz como melhor Ihe aprouver?

Os exemplos ai eslao, no mundo inteiro. Quanta diftculdade 
esti tehdo, por exemplo, o Presidente Lech Walesa para exer- 
cer o seu cargo de lider do povo polones. Aqui no Brasil, onde 
a palavra democracia precisa ser repensada, o nosso Presi
dente Fernando Collor tem necessidade de, todo dla, mostrar 
ąue manda no Pals. E manda, as vezes, sem saberąuais serio 
as conseąuencias.

Tanio Walesa ąuanto Collor eslao tentando exercer a 
lideranęa ąue o povo, nas umas, Ihes outorgou.

Essa legitimi/lade de representaęao precisa ser introduzida 
em nosso meio, aąui na comunidade ąue resolvemos chamar 
de polónica. A cada periodo, forma-se uma organizaęao para 
determinada fmalidade e, na hora de mostrar trabalho, aęao 
em favor da coletividade, o ąue sobra? Divergencias, 
negatwismo, contestaęao, ciumeiras, medo de sombras de 
passados edo narcisismo exagerado.

O ąue somos, mesmo, nós, descendentes de poloneses? 
Temos uma caracterlstica, sim, de "brigar'  com tudo. Vimos 
isso recentemente em C hicago, Estados Unidos. Vimos isso 
em Nova York. Somos"brigadores" na verdade no mundo in- 
teiro. L i na Polónia, entao, a coisa i  um exagero. Mas, a 
"briga" em comunidades mais desenvolvidas inteleclualmente, 
se i  ąue podemos chamar assim, i  em tomo de beneflcios, 
direitos, deveres. Onde h i direitos, h i deveres, e a reclproca i  
verdadeira.

Entao, ąue caminhos devemos tomar, aąui no Brasil? Criar 
entidades e mais organizaęóes e, na hora da busca de 
beneflcios para a comunidade, ter somente amdos, ciumeiras, 
criticas? Devemos dizer nao a comportamentos de lideranęas 
ąue somente buscam beneflcios em proveito próprio. Devemos 
dar um basta'aos ąue eventualmente eslao nos liderando sem 
mostrar planos de trabalho, projetos ąue busąuem unir mais 
os milhóes de descendentes espalhados nos rincóes brasileiros.

. Nossos llderes devem conversar com todos, mostrar clareza 
na sua atuaęao, colaborar com associaęóes, organizaęóes, 
clubes, universidades, centros de estudos, empresas.

Afmal, tomar-se lider de um grupo pode ser acidental, 
momentaneo. Mas, se ąuiseram liderar ■ com delegaęóes 
democrdticas ou ąuase isso - devem justificar, com atos, por- 
ąue aceitaram essa atribuięao.fms).
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SOPA D E BATATAS COM 
LEITE/Zupa ziemniaczana na 
mleku 

Ingredientes 
1 0  batatas mćdias 
8 copos de leite
2 colheres de sopa de manteiga
2 gemas
sal
Preparo
Descascar as batatas, cortar em 

quatro e cozinhar em dgua com sal. 
Escorrer após cozidas. Ferver 7 
copos de leite, acrescentar as 
batatas e deixar cozinhar por cerca 
de 10 minutos. Desmanchar as 2

S O P A S
gemas em  I copo d e  leite e  acres
centar d sopa fervendo. Salgar a 
gosto e  m isturar a m anteiga.

SO PA  D E  BATATAS COM  
C Ó U V E -FL O R /Z upa ziem- 
niac zana z  kalafiorem 

Ingredientes 
6  batatas m ćdias 
1 cenoura 
1 cebola
1 couve-flor m ćdia
1/2 copo de  n a ta  ou  leite
4 colheres d e  sopa de  m anteiga
salsinha picada
sal
Preparo

Dourar a cenoura, a a  
salsinha, picadas mwC 
teiga. Descascar as baia*, 
em ąuadradinhoi Dńifrij 
flor em pedaęos peowatifl 
har as batatas em 1 tdoi D 
fervendo por 10 mmi, I  
centar a cenoura,cebobu I  
e a couve-flor, salgar,. I  
cozinhar atćąue a (owtiiji p 
mada, mas que tio dq ^  
Antes de setvir, acresceon \ 
ou leite e misturar.

(Receitas para4ptssq
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FretamentodeW

•  Excursóes nacionais e ii 

•  Excursóes śt Foz
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ATENDE-SE TAMBEM EM POLONES'
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Rua Dr. Muricł, 970 cj. 6  tórreo -  Telefones: (041) 222*4843 e 222-9230
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Curso de Polones em Casa

MD” NA ERA "VAMP"!
i tfo m  editores, envolvidos com as mudanęas gróficas do fornal, 

i um bilhete da secretória administrativa Helena Osiecki 
Łflfr WflMO jomal entra na era Vamp. O albergue (nome dado ao 
\maos6lilo) estó cheio de morcegosr. Era u m s ó e  jó deu o fora...

tt-ALUNOS YICENTINOS 
w e t e m
' Fot tao emocionante o reencontro dos ex-alunos vicentinos em 
junho que os coordenadores resolveram repetir a dose, agora com 

• de prótica de esporte, futebol, se os "cóbras" ainda 
won pemas. Seró dia 24 deste mes, no Seminório Menor de 
'Mucdria. O Padre Lourenęo Biemaski, vigório da Igreja de Sóo 
mnie de Paulo, e a redaęao deste semanório recebem 
anfimaędes dos inieressados. Basta ligarem para 223.0561 (Pe. 
jLomęo) ou 233.9194 (LUD).

VIROU CHARME FAZER JORNAL
Pela enlremta que nosso editor Surek deu ćt Rede Bandeirantes de 

W, no ultimo dia 24 de julho, falando sobre as mudanęas no LUD e 
i tnbalho jomalistico que se desenvolve junto ó comunidade 

'polonica, ■tudo ficou charmoso". Disse ele que ś  muito goslosofazer 
jomolismo junto ao povo descendente de poloneses, no Brasil. A  
atrmta, com nosso diretor e tambim com o colega Golombe, 
junto dlinotipo, ecoou em muitos lares brasileiros.
Realmente, conforme disse Golombe, "nao podemos esquecer a 

r nossos avós e pais

U  "VEJA" PARANAENSE, HEIN?
Muito simpdticos os competentes jomalistas da equipe da "Veja 

| Parani', em fazer uma bonita reportagem sobre o nosso LUD/O 
, na edięao desta semana. O texto de Maria Celeste Duarte e 

J fotos de Albari Rosa destacaram o nosso querido LUD, as 
tfsperas de entrar no seu ano 72.

GERALDO UMANO NA POLONIA
| Opmfessor Geraldo Augusto Górski, de Erechim, estó aprontando 
molos e bagagens para viajar ć Polonia, para estudos da lingua 
polonesa em Wrocław. Sua permanencia, Id, seró de um ano.

CISCANDO
# ##  COMO ndo ficou bem a publicaęao da Sexta Lięao do 

de Polonis em Casa, resolvemos republicar nesta edięao a 
nesma parte.

JADVIGA Rodacki estó ąuerendo montar uma caravana de 
Mgos para visitar a Pol dni a, nos prózimos meses, comemorando os 
120anos da imigraędo polonesa ao Paranó.

» # #  PADRE Jorge Morlas, editor do cademo polonis do LUD e 
l°ttsoureiro do Instituto Brasileiro da Cultura Polónica, viaja nesle 
ifoado ao Rio de Janeiro, para encontro com o Ministfo Krzyś toff 
Shbiaewski, das Relaędes Exteriores da Poldnia, em coquetel mar- 
^p a ra  as 18 horas, na Sociedade Poldnia.

NOSSO LUD/O POVO estó disponivel, toda semana, na 
revistas de Edmundo Domachowski, ali na frente do 

do Bamerindus, na Rua XV.

Leckja Szósta - Sexta Lięao
A. TEKSTY/TEXTOS 

i. MAMA I EMA CZEKAJ(\
Swa: Nie rozumiem, dlaczego Adam sie ępóźnia. . .
Mama: Nie warto się denerwować. Widoćżnie nie może jesicże
przyjść.
Swa: Nie denerwuję się, tylko po prostu' czekam.
Mama: 0... chyba ktoś puka...
Ewa: Tak, ktoś pukai. Nie wiem, dlaczego dzwonek nie działa.
Trzeba go koniecznie naprawić.
Posłaniec: Dobry wieczór. Czy tu mieszka pani doktor Ewa 
Gadomska?
Ewa: Tak, to ja.
Mama: Czy to pan Adam?
Ewa: Nie, to posłaniec.
Posłaniec: Proszę uprzyjmie pokwitować.
Mama: Co kwitujesz? Kwiaty?
Ewa: I list.
Posłaniec: Dziękuję, do widzenia.
hama: Ciekawa jestem, kto przysyła te kwiaty.
Ewa: Nie domyślasz się?
hama: Domyślam się. To pewnie pan Adam...
Ewa: Oczywiście. A wiesz, co pisze? "Mam nagły wyjazd 
służbowy. Wracam pojutrze. Przepraszam. Całuję ręce. Adam", 
(lama: No, no, no, Adam jest zakochany!
Ewa: Skąd wiesz?
Mama: Wiem dobrze. Tak postępuje tylko zakochany męiczyzna.
II. HOTEL
Adam: Dobry wieczór.
Portier; A... pan inżynier Bielak!. Często pan odwiedza nasz 
hotel.
Adam: Tak, nasze biuro projektuje tu nowe zakłady kolejowe. 
Czy ma pan jeszcze wolne miejsca?
Portier: Owszem, sę nawet wolne pokoje. Mam pokój jednooso
bowy.
Adam: To doskonale. Zajmuję ten pokój. Chcę dziś jeszcze 
pracować.
Portier: Jest już bardzo późno - trzeba spać, a nie praco
wać.
Adam: Trudno. Mam pilne pracę.
Portier: Proszę wypełnić kartę meldunkowy i uregulować ra
chunek.
Adam: Dobrze. Tu jest mój dowód osobisty - a tu pieniądze. 
Portier: Dziękuję. Oto klucze. Dobranoc panu.
Adam: Znam różne miasta i różne hotele, ale tu nocuję 
bardzo chętnie.
III. ADArt PRZEPROWADZA PSA 
Adam: Witam panie. Czy można wejść?
Mama: Ależ proszę bardzo!
Ewa: 0... Adam! Nareszcie jesteś!
Adam: Jestem, i to nie sam!.
Mama: To doskonale! Już nalewam herbatę.
Adam: Bardzo żałuję, ale mój przyjaciel pija tylko wodę i 
mleko.
Ewa: Przepraszam cię, ale gdzie to jest?
Adam: Mogę go zaraz poprosić. Gapa! Proszę bardzo! To jest 
twój dom, a to jest twoja pani. 
lEwa: Ależ to pies!
Mama: Nazywa się Gapa?
Adam: Tak, ale to nie gapa, tylko mądry pies.
Ewa: 0... jakie ma mędre oczy!
Mama: I jakie długie uszy!
Ewa: Pewnie jest jeszcze bardzo młody.
Adam: Tak. Tomałe szczenię. Trzeba je karmić i pielęgnować. 
Mama: Ewę, już zna i mnie także. Teraz zwiedza mieszkanie. 
Śmieszny pies!
Adam: Maję panie nowy kłopot.
Ewa: I nowę radość.
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Professora diz que se 
aprende polones em 

um ano
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Desemprego ameaęa Polonia

A  professora de  Ifnguas 
estrangeiras da Univcr- 
sidade de Varsóvia, Jadwiga 
Linde-Visiekniewicz, esta
em  P orto  A legre desde 
novem bro, dando um curso 
dc polones para alunos da 
Universidade Federal do 
R io G randę do Sul. Polo- 
nesa dc nascimcnto, sem pre 
se intcrcssou por outros 
idiomas dcsde crianęa. A-. 
tualm ente, fala cinco Ifnguas 
alćm do polones: portugućs, 
ingles, espanhol, francćs c  
russo. A inda entende um 
pouco d c  ilaliano.

O  convitć para lecionar no 
Brasil veio dc interesse da 
Universidade do Rio G ran 
dę do Sul cm  organizar um 
curso de polones. Foi fcito 
um contato  com o Minis- 
terio da Educaęao da Po
lonia c  assim surgiu a opor- 
tunidadc para a professora 
Jadwiga vir para ca. Ela ja 
viajou- para outrós pafses 
Europcus c  das Americąs, 
mas só para estudar. Para - 
dar aulas ć  a prim cira vez.

A  professora, que ć  dou- 
tora cm  linguistica, cxplica 
quc a maior dificuldadc quc 
tevc para  aprender po r
tugućs foi por causa dc uma 
diferenęa basica: "No Brasil, 
a diferenęa en tre  o  por- 
tugućs csc r i to c  o la lado e 
grandę. Eu aprendi, na Po
lonia, um a forma culta da 
lingua e  aqui prccisci mc 
ądaptar para o  dia-a-dia.”

D e todos os idiomas quc 
aprendeu, explica que o 
mais complicado foi o russo: 
"O alfabeto e  todo diferentc. 
Mas o  povo polones, por c- 
xemplo, tem  noęóes basicas 
do que um russo fala. Fa- 

. zendo um com parativo entre  
as lmguas latinas, o  polones 
estaria  para o  russo assim

com o o  portugućs para o 
italiano."

A  professora Jadwiga fica 
no  Brasil atć setembro, 
quando prccisa re to rnar a 
Polonia, porquc term ina sua 
liccnęa da Univcrsidadc de 
Varsóvia: "Mas o curso cm 
Porto  A lcgrc nao para, por- 
quc ha ou tros professores. 
Infelizm cnte nao posso 
p rorrogar minha liccnęa 
porquc tenho  outras ativida- 
des cm meu pais.", cxplica.

Ela nao sc surprećndeu 
com o  Brasil quc cncontrou 
no sul. Em bofa sc venda no 
cxtcrior a imagem quc o 
Brasil ć fundam cntalm cntc 
futcbol, carnaval c  cale, os 
poloncscs tćm  a consciencia 
da imigraęao: "Nao foi
surpresa o  quc cnconlrci no 
sul. A ntcs mesmo dc es
tudar portugućs para vir 
para ca, cu-assim como a 
maior parte  do  nosso povo- 
sabia quc a colon izaęiio 
poloncsa foi grandc aqui. 
Por isso cu  ja  imaginava quc 
cncontraria  cidadcs atć com 
o padrao curopcu."

Para aquclcs quc qucrcm 
aprender o  idioma polorićs, 
mas quc nao tem nenhuma 
noęao da lingua, a profes
sora Jadwiga da uma boa 
noticia: "Com um ano dc es- 
tudo, vocć pode, pclo mc- 
nos, se comunicar c  crt- 
tender as pcssoas na Po
lonia. Para facilitar mais a 
coisa, pretendo lanęar um 
livro com gramatica polo
ncsa para brasilciros."

A  professora Jadwiga Lin- 
de-Visicknicwicz veio a 
Curitiba a convitc da Bras- 
pol. Ela visitou o  consulado 
polones, a prcfcitura dc 
Curitiba, ondc foi rcccbida 
pclo prefeito Jaim c Lcrncr, 
c  a Casa da Memória.

Joalheria A Perola e Ótica Moderna
A VISTA OU A CREDITO DESCONTOS ESPECIAIS 

•  JÓIAS
•  R E L Ó G I O S
•  CRISTAIS

•  PORCELANAS 
•  ARTIGOSPARAPRESENTES 

•  NACIONAIS E ESTRANGEIROS

Rua Presidente Faria, 282 R. M. Floriano Peixoto, 12 
Fone: (041) 223-4975 -  CURITIBA -  PARANA

D uran te  quarenta anos de 
governo comunista, os po- 
loneses ouviram falar sobre 
todos os horrores do  sistema 
capitalista, principalmente 
sobre o  horro r do  desem
prego. Mas ningućm deu 
muila atenęao as adver- 
tencias dos comunistas: ate 
as crianęas sabiam quc os 
desempregados do O cidente 
cstavam cm m elhor situaęao 
quc os trabalhadores da Po
lonia. Os economistas que 
prcviram a transięao da 
Polonia para uma cconom ia 
dc m crcado encontravam-se 
tambćm ińdifcrcntes ao 
cspcctro do desemprego. 
Argumentavam que 0 
desemprego nao podia ser 
cvitado c  quc cle poderia 
atć ser bcnćfico: poderia in- 
duzir as pcssoas a trabal- 
harcm mais c  m elhorar sua 
criatividadc.

A  rcalidadc do desem 
prego acabou sc tornando 
menos benigna. Dcpois de 
um ano dc cxperićncia no 
campo cconomico, ccrća de 
um milhao de poloncscs - 
mais dc 5%  da loręa dc 
trabalho - cncontra-śc ina- 
tiva; cm algumas arcas a taxa 
dc desemprego esta sc 
aproximando dc 15%, O  pa
drao dc vida para a mćdia da 
elasse trabalhadora caiu 
30% c  muitas familias estao 
agora vivcndo a bcira da 
pobrcza. E  o pior ainda esta 
por vir: cm 1991, o desem 
prego podera atingir ccrca 
dc 20%.

D e  acordo com  recen te  
pesquisa de  opin iao  publica. 
65%  dos entrevistados nun- 
ca consideraram  a  pos- 
sibilidades de  qu e  poderiam  
perder seus em pregos. 
Q uando interrogados com o 
reagiriam a am eaęa de  
desem prego 58%  respondeu 
que esperariam  para  ver o 
que aconteceria; apenas 6%  
disseram que  eles pro- 
curariam um novo em prego  
se tivessem qu e  con fron tar a 
possibilidade de um a dispen- 
sa em massa.

PARALELO
O ficialm ente, o  desem 

prego nao  existia nos re- 
gimes com unistas. Para- 
lelam ente a assistencia m e- 
dica gratu ita e a educaęao 
gratuita, o  em prego em  m as
sa sem pre foi considerado 
como um dos grandes trun- 
fos do socialismo. Na rea- 
lidadc, contudo, havia um 
grandę num ero  de  desem 
prego cam uflado. Peritos 
estimam que  cerca de  30%  
da populaęao trabalhista es- 
tavam capacitadas, em bora 
desem pregadas; em  ou tras 
paląvras, cada terceira pes- 
soa em pregada nada tinha o  
quc fazer no  em prego. O  
trabalhador, com o ro tina, 
passava o  dia bebendo  cer- 
veja, o  bu rocrata  em  sua e- 
terna parada para um  "ca- 

- fezinho" - todo  po lones co- 
nhccia bem  e ste  fenóm eno.

O  em prego em  com pan- 
hias privadas e  geralm entc

possivel nas 
Varśóvia, por i 
uma taxa de apenas'l^ 
desemprego. Asiluatj, 
provincias 6 mais 
nimadora. As repaite 
estatais vem funcioooi 
mai. As pessoas (jut. 
curam  emprego feqjj 
tem en te  nao reeebiaad, 
ta  d e  trabalho. 0  Minisiy 
d o  Trabalho nao permiie 
criaęao de agenci# |  
em prego particulares, 
bo ra  tais agencias vicsa 
ser mais flexiveisee.... 
do  que as agencias esuii 
O  amplo e rapido ® 
cim ento do desempregoln 
consigo a ameaęa de i 
quietaęao social. Mi 
poloneses assumiram ■ 
ponsabilidade pelas n 
d ięóes vigentes, tanto p 
os comunistas quanto pm1 
governo pós-comuniilil 
cada dia maior nunnj 
poloneses perguntań: i  
que  queremos o capitś 
mo?" "Afinal de conlt 
capitalismo existe lamii 
na  Africa.” Se o eslado tn 
tinua  incapaz de contorw 
problem a do desempie 
m aneira adeąuada, 
apenas a pobreza, mas; 
desanim o e a desespem 
se espalharao por todi 
sociedade polonesa. Cm 
m ente  o  govemo dewif 
agora e  dar soluęao i 
problem a do desempreę 
antes que a legemSi 
paciencia dos poloneses i 
esgote.

VI DRAMA
COMERCIÓ DE VIDROS LTDA.

Vidros Para Automóveis por Atacado
Matriz: Rodovia BR 116, km 105, N.o 17651,1 

(41) 2188 AVSC. PABX (041) 222.6565, 
CURITIBA, PARANA, BRASIL

Filial: Avenida General Charles de Gaulle, 347, 

telex (11) 80116 AVSC, FONE (011) 261.36* 
Parque Sao Domingos, SAO PAULO, SAO 

PAULO, BRASIL
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Redescubra o

BOI NA BRASA
22 anos 

Agora mais bonito, 
Mais gostoso. 

Acelta-se cartóes e Tickts

Fone 222-1204 
Rua Brigadeiro Franco, 3354

fsla l i n g u a  d o s  p a
jiiciura (dc ozu}') o Surek fifc 

editiim  dois 
irńais de cim unm fadcs de 
■nigninies no Parana, em 

ic ram an o e  pojones..

gode ela competirś, em  C u b a , sao 
de cimento com cobeitu ra  d e  acrfli- 
oo — e nao de terra, onde e la  nao 
eśl acostumada a jo g ar. “ N o  pri- 
meiio Pan nós nao tivem os nem  
jancha para treinar” , relem bra. 

i Quem nem se preocupa com  
l eVentuais trapalhadas d a  com issao 

ićcnica sao os nadadores, considera- 
1 dos por antecipaęao com o os p ara

naenses mais próxim os d o  pódio. 
f Rogćno Romero, 21 anos, o  unico 

brasileiro a chegar num a finał nas 
pjscinas olfmpicas de S eu l, vai cóm - 
petir nos 100 e 200 m etros, suas es- 
pecialidades. Treinando n o  M inas 
Tenis desde maręo, e le  encontrou 
em Belo Horizonte o  c lim a ideał p a
ra seu tcmperamento —  quieto e  re- 
servado ao m śximo. “ Estou bastan- 

' tetranquilo, acho q ue  v o u  conseguir 
pelo menos urna m edalha ’ ’, d iz  sem  
nenhuma vaidade. “ Só nao  quero | 
qiie fiquem pensando em  m im  com ol 
o rapaz que competiu em  Seul, por- 
que isso foi hń m uito  tem p o .”  N o 
Minas Tenis ele e s tś  acom panhado 
pela elite do nado brasileiro  —  ou

. seja, seis dos outros nadadores da j_
 ̂comitiva. “ Nao adiantava m ais trei
nar em Curitiba, porąue 6 p reciso  com petir 
com companheiros de alto nfvel para  poder 
atingir um bom rendim ento’ ’, explica.

| Outro curitibano que em igrou  foi o  espe- 
cialista dos 400 metros m edley , R enato  Ra- 
malho, 23 anos. Ele treinou d uran te  um  ano 
emeio nos Estados U nidos para  aperfeięoar 
seu tempo —  nó ultim o Pan-A m ericano ele 
havia ficado em  ąuarto  lugar —  e  agora  es- 
pera conseguir pelo m enos o  bronze. De- 
pois de melhorar sua teenica, poróm , ele so- 
freu na volta para o  antigo lar. Encontrou  as 
piscinas do Clube C uritibano em  reform a, 
leve dificuldade para  m an ter ó  padrao  de

|  RMO — . ele nao co n seg u iu  rcp e tir  u 
performance outras v e z es , e  acubou 
|cni 4 7 na c lassificaęao  firtal.

Se os pedais de sua bicicleta o  levaram a 
moraręm Grenoble, no  sul da Franęa, on- 
& passou a viver com  a  francesa Pascale, 
Kni por isso ele perdeu o  am or pelo Bra- 

rS«- Volto quando m e aposen tar" , pro- 
n^e a mae, Maria de Lourdes, e  ao  pai. 
Aliair, que ainda moram em  Santa Felici- 

’ '<Wc- No finał do  ano, pelo m enos. ele 
para uma temporada de repouso —  

Jazendo a bicicleta, a  m ulher e a  filha 
Bmnela. que 6 esperada para novem bm . 

Mariela de  C a str o  S an to s

Gisele Miro: de volta as ąuadraS/ outra vez

treinamento e acabou indo para o  Minas Te
nis. Ramalho e Romero tambćm lamentam. 
nao contar, nesta volta ao Pan, com a com- 
panhia de Cristiano Michelena, medalha de 
prata na ultima competięao, em  Indianapo
lis. Ele se recupera de um a cirurgia e  nao 
vai poder participar dos jogos.

A UNICA E s t r e l a  d a  nataęao 
que ainda treina em  Curitiba, 

no Clube do Golfinho, 6 a bela Cris- 
tiane Spieker dos Santos, 18 anos.
Nos dltimos meses, ela altemava 
treinos diarios de 8 000 metros com 
visitas a  lojas para a aąuisięao de um 
enxoval de noiva. Como Gisele Mi- 
ró, ela tambćm volta do Pan direto 
para o  altar. Nao competirś na sua 
prova favorita, os 100 metros cos- 
tas, porque nao estava em boa forma 
nas eliminatórias e só conseguiu en- 
trar nos 200 metros. Mas promete 
um desempenho melhor em Cuba:
“ Hoje sou segunda no ranking brasileiro, 
m as vou conseguir um  bom tempo, talvez 
ató uma medalha” , promete.

Fora da igua, os paranaenses tem boas 
chances tambem no estande de tiro. O Esta- 
do manda cinco representantes na^comitwa 
—  tres na categoria de fossa olfmpica, um 
na pistola e outro no skeet. O  grupo de fossa 
olfmpica, comandado pelo veterano Marcos 
Olsen, tem  boas chances —  ele jś  conse

guiu prata individual em  Caracas, 
em  1983, e  bronze em  Indianapolis, 
por equipe. “ Tem os chances em  to- 
das as modalidades” , explica com  
otimismo. “ Só nao vai dar certo se 
algućm dver um a intoxicaęao, um  
mai de M ontezuma, e  nao estiver 
em  condięóes de competir. Caso 
contrśrio, estamos M” , promete, 
com a  certeza de um  matador.

Na ginśstica ritmica desportiva, 
GRD, Londrina fomece ningućm 
menos que a tćcnica da equipe 
brasileira, Bśrbara Lefranchi, 24 
anos. Ela acha que o  Brasil conse- 
gue no mfnimo um a medalha em  
sua especialidade e para isso conta 
com outra londrinense —  Camila 
Cerezim, 14 anos. B lrbara quer que 
suas discfpulas atinjam marcas me- 
lhores do que as tradicionalmente al- 
canęadas pelo pafs nas competięóes 
intemacionais.

A s tćcnicas que os paranaenses 
adotam para se preparar sao as mais 
diferentes possfveis. Enquanto Bar
bara submete suas meninas a um a ri- 
gidez espartana, no estilo das orto- 

_  doxas treinadoras sovićticas, o  na- 
dador Ramalho se m antóm em  equi- 

lfbrio praticando ioga em  fiente a um  antigo 
moinho na chńcara da familia, em  Almiran- 
te Tamandare. Os atiradores organizam 
campeonatos intemos, diariamente, com  os 
membros da comitiva como participantes. 
Mas quem mais se preocupou com  a prepa- 
raęao para este Pan-Americano fo i a  arre- 
messadora de dardo Sueli dos Santos, 26

Cristiane: fora de sua especialidade

anos, que desceu do estrelato e das p£ginas 
de Playboy, em 1988, para um a mediocre 
quase desclassificaęao em  1991. “ Quero 
aproveitar a  oportunidade para yoltar as mi- 
nhas marcas anterioies, quem sabe atć tra- 
zer uma medalha para o  Brasil” , raciocina 
ela. “ Ai eu carimbo o  passaporte para as 
Olimpfadas de Barcelona. ”

m
m
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Cem anos da Ucrania entre nos
Nesta ano transcorre o

centenśrio da chegada dos
primeiros imigrantes ucranianos ao 
BrasiL

Apesar de alguns historiadores 
afirmarem que em  1876 pisa ram 
no  solo brasileiro os primeiros im
igrantes ucranianos, o  unico fato 
comprovado data de 23 de maio de 
1891, com a vinda de algumas 
famflias ucranianas, as quais, na 
sua grandę maioria, se fbcaram no 
Parana.

A  imigraęflo em massa teve infcio 
em  1895 devido śs mśs condięóes 
sócio-económicas da ćpoca no pafs 
de origem e  a intensa propaganda 
de agentes de companhias de 
navegaę5o italianas. Milhares de 
camponeses procedentes da 
Halychyna e  Bukowena - Ucrania 
Oriental - seguiram para os Es- 
tados Unidos, Canadći, Argentina e 
Brasil. atć o  comeęo do  sćculo, 
viviam aproximadamcntc vinte mil 
imigrantes ucranianos no Parana.

Na esperanęa de dias melhores, 
esse contingente, no cntanto, en- 
controu adversidadcs imprevistas

como m atas fechadas, fal ta de 
comunicaęSo e transport es, ins- 
trum ental agrfcola, assistćncia 
governamental. M esmo assim, 
fundaram cidades e vilas, e, com o 
tempo, ocu param  setor nas 
athńdades económica nas frentes 
pioneiras do  Parani. Plantadores 
tradidonais de trigo, foram os 
primeiros a  instalar no estado, a 
industria moageira. Deram infcio 
ao  cooperativismo.

U m a parcela menor dedicou-se 
ao setor de fabricaędom de móveis. 
O maio fixodo dos ucranianos deu- 
se após a Seguda Guerra Mundial 
em que eram  prisioneiros de guer
ra, refugiados polfticos ou soldados 
da primeira drnsflo de Halychyna, 
que lutava contra os russos.

Aproxjmadamente 70% dos 
ucranianos que escolheram o  Brasil 
como moradia, estao no Parani, 
sendo que Curitiba apresenta uma 
concentraędo de trćs mil famflias, a 
maior do  estado. Espalhados entre 
Bigbrrilho, Mercćs, Vila Guafra, 
Pinhais e PortSo, eles contam com 
a sede da Eparquia Católica

Yoluntarias da caridade tem encontro em Curitiba
VoIuntńrias da Caridade dc todo 

o  pafs estiveram reunidas de 2  a 7 
de julłio na Universidade do 
Trabalho de Curitiba. O  encontro 
realizado a cada dois anos, cóntou 
com a presenęa da Presidcntc 
Mundial da Associaęao Yoluntarias 
da Caridade Dilde Grandi, da 
Bćlgica. Durante o  encontro com 
mais de 200 participantes, foi eleita 
a Direędo Nacional da entidade. 
Participou ainda a Presidente 
Nacional das Volunl4rias da 
Caridade do Mćxico. O Bispo 
auxiliar de Curitiba, Dom Ladislau 
Biernaski, representou a Igreja dc 
Curitiba no encontro rcalizado no 
dia 2 ultimo e dia 7 na missa de en- 
cerramento.

A ASSOClAęAO INTER- 
NACIONAL DA CARIDADE E  O 
DESAFIO DE SUA HISTORIA

Foi no domingo dc 20 de Agosto 
de 1617 que uma familia em 
desespcro ć socorrida por mais de 
S0 scnhoras. Vicente dc Paulo foi 
quem motivou e, logo depois, or- 
ganizou cste primciro grupo, es- 
tabcleccndo oficialmcnte, aos 8  de 
dezembro do  mesmo ano, a 
primeira confraria, isto 6, o 
primciro nuclco da AIC.

A Associaęao Internacional da 
Caridade crcsceu c se desenvolveu, 
estando presenie hoje, em  38 
pafses, congrcgando mais de 
200.000 Voluntirias, empenhadas 
nos mais divcrsos servięos de 
caridade. Sua atuaędo se traduz 
em  pequcnos gcstos dc ajuda, 
socorro, promoęao, mas tambćm, 
em iniciativas quc alcanęaram es- 
fera maior como a nacional e atć 
internacional (UNESCO e FAO).

No Brasil, a AssociaęSo esta or- 
ganizada em 14 Regionais. O

AUTO VIDROS SAO 
CRISTÓVAO
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fone (011) 261-3646, f |  (11) 80116, AVSC P « q „  S t o T S J J S t Ł I S * ,

ATACADO PABX: (041) 222-6565, Telex (011) 2188

Noticias do IBCP
Ucraniana de SSo JoSo Batista, 
Catedral Ucraniana, Q u b e  Poltava 
e  Igreja O rtodcra  Ucraniana.

Prudentópolis ć  outro  nucleo da 
etnia onde tó  corwentos para 
padres brasilianos, Igreja Matriz 
Sflo Josafat, o  semanśrio "Prada", 
sede dos catequistas do  CoraęSo de 
Jesus, Instituto Santa Olga, Q ube 
Paroquial, Praęa Ucrania.

O utras localidades onde se con- 
centram os ucranianos no Paranś: 
Cam po MourSo, M amborć, Ponta 
Grossa, Mallet, Irati, Uniao da 
Vitória, Cruz Machado, Dorizon, 
António Olinto e  outras.

Entre os seus descendentes des- 
tacam-se na cultura paranaense: o  
pintor Miguel Bakun, a  poetisa 
Helena Kolody, Wira Wowk, a  es- 
cultora Oksana Narosniak.

Constituem um a parcela de 
pluralismo cultural no  Paranś, con- 
tribuindo com o  seu folclore, as 
igrejas com cupula bizantina e seu 
artesanato.

(InformaęOes prestadas por 
Cornćlio Szmulik, correspondente 
de jornais ucranianos no exterior).

"IMENSA YONTADE "
O presidente do Instituto Brasileiro da Cultura 

professor Mariano Kawka, recebeu o seguinte ofick 
de 5 de julho deste ano, da Fundaęao Universidade 
do Oeste, sediada em Cascavel, Parani:'Senhor 
Recebi com muita alegria sua amdvel carta, pela __ 
Senhoria me convida a fazer parte como membro tkltm x 
Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro ' 
Polónica. Inicialmente, agradeęo-lhe muito pela cmi 
convite. Quero aproveitar este momento para apresimi1 
meus cumprimentos pela iniciativa de criar o IBCP, L  
como a todos os ąue vem cultivando a cultura polStiil^1 
Brasil. ‘

Quanto ao conviie, aceito-o com muita honro, 
tenha profundo receio de nao poder eon tribuir multom 
pelo fato de estar afastado de ąualąuer grupo e movmd 
cultivó e estudo da Cultura Polonesa. Tahez, como, 
possa superar esta deficiencia com a imensa von 
sinto de me engajar num movimento ąue me aoc 
cultura polónica no Brasil. Com muita alegria, ą

Regional do  Paranś, aprovado no 
ultimo Encontro Nacional em 
Itabuna(BA), foi institufdo no dia 
25 de outubro de 1989. Busca in- 
tegrar e animar mais de 50 en- 
tidades dos trćs estados do Sul.

Em Curitiba, o  Conselho Ar- 
quidiocesano das Senhoras da 
Caridade existe desde 1900. 
Representa 22 nucleos distribufdos 
na Regiao M etropolitana. No 
comeęo do  sćculo, era  um a das 
poucas instituięóes de aęao sodal 
da, agora em breve, centenśria Ar- 
quidiocese de Curitiba.

£  toda essa história de caridade e 
sua organizaęao construfda com 
dedicaęao a extremada de centenas 
de milhares de voluntśrias 
andnimas e a expectativa de justięa 
e de amor de milhóes de seres 
humanos marginalizados, que 
move, hoje, esta primeira fundaęao 
de Sao Yicente.

meus agradecimentos e me coloco a 
Atenciosamente, (as) Josć Kuiava, Diretor Presidente'.

"ESTOUAO DISPOR "

Outro importante expediente foi recebido pela prti 
do IBCP, da cidade catarinense de Brusque, com 
de junho deste. ano, nos seguintes term osem  
Acuso o recebimento de sua correspondincia e aj 
convite de Vossa Senhoria para integrar o ConseUu 
tivo do IBCP como membro titular.Desde ji, esloumi 
para colaborar com esse Instituto para divulgaęaoii 
Polonica. Anexo i  presente referenda de minki d 
culturais junto d Comunidade Polonesa em Butna- 
Atenciosamente, (as) Brupo Pablo Badura".

"MEU PLENO ASSENTIMENTO
O professor universitdrio e advogado Aloisio Surffk* 

ilustres membros do Conselho Deliberativo do faj 
Uniao Juventus, endereęou a seguinte carta, aolNĄ 
data de 28 de junho: ”E  com satisfaędo que acus0,\ ,  
to de sua cartya de 3 de maio próximo passado. UhĄ  
o empenho na criaęao do Instituto Brasileiro 0 
Polónica, para cujo Conselho Consultivo me sinio /Wf| 
rado em ser convidado, desde jd Ihe menifesto 
sentimento, com o firmę propósito de prestar nti0r 
colaboraęao em mais este importante er
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Renovando-lhe a expressao de estima e apreęo, subsoti

sinceramente grato. Atenciosamente, ( a s )  Aloisio •

ADUBOSlĄWjjj
AOUBOSCC0«

Maior E*toque •  
Melhor Preęo da Praęa 

Atacado e  VaraJo 
ADUBOS BOUTIN LTDA.

m

Avenlda 7 de Setembro, 2064 -  Fone:
1.130 -  Telegr.: "PROAGRO" 80.000 -  Cu"M ^

VI

Veja e 
C0U\ 

jurnej 
PIERC
kned

Hmpero
w a r e

fflaour
8IG0!
frdest
K A S Ł
HERC
b a n q
SERVI



01X0 • y  4232 * EXEMPLAR 31191•  09 DE AGOSTO DE 1991

Maria do Carmo

Desyenturas no transito
JOjartigossobre carros fascinam. 

^ 4  taco, ou quase nada, entendo de 
-jnSca de automóvel. Nflo que 
tao'iipo", mas me confesso ab- 

^ Ł e n te  inócua a lais addentes 
i  fpHcurso. Quando muito, sei 

L o carro nflo estd com a  lenta 
^  Secoisas do gćnero, óbvias para 

Koi passa horas ao volante, como 
'e/il pser o caso de muitas pessoas 
' l i  wcoDheęo.

rPorćm, nSo passa semana sem  
| |  junto com o abastecimento, 
modę verificar o óleo, śgua no 
jadodor e bateria, calibre de

% sinalizaęSo, estaciono 
a mfio, faęo balizas razodveis, 

minhas safdas a direita e  ą
 la como manda o  figurino.

oĘ Deote que ao transitar devagar 
jpermanecer no lado direito, 

ijo 'luz alta" ao motorista 
istrafjo |  minha frente desenvol- 
nsdo velocidade de 40 km/2 no 

da pista que se destina aos 
apressados • o da esquerda. E, 

pse sempre, o próprio nSo en- 
o recado e permanece sem 

da avez, achando que a  luz alta ć 
®cumprimento. Ś quando trans- 
gndo a lei, ultrapassando pela 
drota, pois o meu ritmo de vida 
&3o combina com o  do motorista 
faro que pensa estar em  tardes 
imingueiras interioranas (ou na 
Kflida Batel, aos domingos & 

,  finJe, em Curitiba - nota do  editor) 
uI fteciando a paisagem. Rću con- 

qo& tea, deve ser este o  m eu maior 
de infringir contra as leis do 
sita

fAtóa/tudonormal.
fJisofri dois graves addentes de

trdnsito, sempre vftima da 
. incompetćncia de terceiros e que 

m e causaram  prejufeos enormes. 
Um ą, em  janeiro de 1987, na 
Penha, Litoral Norte de Santa 
Catarina. Um  carro da Prossegur - 
firma que transporta valores 
bancdrios, desenvolvia veloddade 
de cerca de 80 km/h - imcompatfoel 
com  a estrada de chao que 
transitśvamos. O  motorista estava 
atrasado para chegar a agćncia da 
Caixa Económica Federal daquela 
cidade e resolveu seguir pelo 
caminho conhecido como Santa 
Lfdia, contrariando normas da 
própria empresa, que instrufa para 
utilizarem outro. Numa curva, 
fechou-a em  manobra radical e 
veio para cima do  Passat que eu 
dirigia. Ao v6-lo surgir, assim de 
repente, imaginei estar próximo o 
m eu firn. Com a  batida, o  carro foi 
jogado trćs metros para tras, só 
parando numa cerca. Alćm das 
peripćcias pclas quais passei (como 
ter que sair pela janela e mandar 
parar um carro para atender min
has passageiras, pois que o motoris
ta  causador nao podia sair do carro 
por notivos óbvios, o  de zelar pelos 
valores), eu própria me socorri, 
m andando chamar um tdxi para me 
levar a um  pronto-socorro.

Sem o  carro, "de molho" na 
ofidna por quatro meses (adveio, 
em  fevereiro, o  Piano Cruzado, 
que tirou de circulaęao v3rias pcęas 
automotivas, dificuliando, ainda 
mais, a enirega do Passat 
sinistrado), nao tive outro vefculo 
posto a minha disposięao pela Pros
segur. Acabaram-se as fćrias da 
famflia.

O outro acidcntc, em julho de 
1988, foi aqui cm Curitiba.. Era 
passageira num carro que tran- 
sitava uma prcfcrcncial, a Rua 
Augusto Stelfeld, quando outro, 
dirigido pelo sr. I-oris Sidenco, nao 
reconhecendo as "tartarugas" fir- 
madas ao chao como advert6ncia 
(alćm da própria płaca, um 
triśngulo invertido), saiu da Rua 

~ Ermelino de Lcao c simplcsmcnte 
avanęou na prcfcrcncial, entrando 
tudo a quć dc direito na Augusto 
Stelfeld. As 13 horas do domingo, 
nao se justificava tal falha c o rcsul- 
tado veio cm scguida: quasc pcrco, 
com o impacto da batida, o meu 
braęo direito ciijó umero - 
dilaccrado c csfacclado com a 
viol£ncia da batida, mc lcvaram a 
quatro meses penosos com gesso, 
alćm dc um mćs com o  braęo na 
tipóia.

Aprcndi a csćrcvcr ebrn a maó 
csqucrda, dcscnvolvendo tai. 
aptidao com pcrfcięao - talvcz 
tenba sido o  rcsultado positivo (sc 
ć quc possa ter havido aigum). A 
ćpoca, fazia o Curso dc 
Especializaęao cm Antropologia, 
na Univcrsidadc; Federal do 
Parana, ludo bcm. Agucntci os 
meses de julho, agosto, setembro c 
oiitubro com a ccrtcza dc quc 
valeria a pena ter meu braęo direito 
s3o c salvo (para mim, 
imprescindfvel, haja visto minha 
paix3o pela esCrita...!). i-)m plcno 
dia de tirar o gesso, uma prova 
(dccisiva) no dito Curso deter- 
minaria a conclusao dcle ou nao, 
com direito a ceriiflcado. Matćria 
onde uma nota 40 (cm Teoria) era 
o resultado da minha ansiedade c

V0CE GOSTA DE VARIAR UMA BOA COMIDA?

m m
RESTAURANTX

A COMIDA DA TERRA DO PAPA (Pierogi)
Veja as sugestóes abaixo:
C0UVERT: Krzan (raiz forte) erem  c/beterraba, pepino azedo, broa, pSo, manteiga, salada polonesa de, 

legumes cozldos (vagem, cenoura, couve-flór). NSo deixe de provar.
PIEROGI: Pastel de requeijao cozido em  caldo especial. E o prato mais conhecido e o mais saboroso. 
KNEDLE: (Strogonoff Polonds). Mignon d e  frango frito na manteiga ao molho de nata, champignons, 

tefnperos e pSo ao bafo, servido em  richaux que mantśm este delicioso prato aquecido.
WARENEK: E o  pierogi com  recheio d e  batatas que tambśm pode ser servido com nata, bacon, cebolinha! 

™9ou molho.
n̂ri!?0S: Prat0 d o s  caęadores). Repolho azedo (chucrut) cozido com linguięa e  costelinha defumados

^ k ^ n g o rd u ra d o s , e  salsicha, .tambśm  servido em richaux para sua degustaęao.
Trigo sarraceno -  trigo m ourisco, preparado como arroz polonfis. Uma delfcia. 

bAk ^I PIECZONE: i  o  pierogi frito.
BANQUETE POLONUS (para 4  p e sso a s  ou m ais): O s pratos acima servidos conforme a  maneira polonesa 
SERVIM0S TAMBEM O PRATO TIPICO PARANAENSE: "BARREADO0
oEBIDAS: Wódka Zubrowka, W ódka Wiborova, Cocktail Wojtyła (Coquetel do Papa), Coquetel Warsovia. 

Só AQUI OS SEUS AMIGOS OE FORA PODERAO SABOREAR COMIDA 
POLONESA

Avenida Batel, 2059 -  Curitiba -  Paranś -  Fone: 242-3423. 
De Teręa a Domingo- Almoęo e Jantar

angustia frente a expectativa do 
braęo sarado ou nao. Na Prśtica da 
matćria havia tirado 100. Mas o  40, 
apesar dc protestos, pedido dc 
rcvisao dc noia, conversa com o 
Reitor, conversa com os dirigęntes 
do curso, nao me permitiram rcsul- 
tados favoravcis. Atć rcconhcęo o 
qu3o fui prcjudicada pela profes- 
sora orientadora da monografia 
(cmao cm descnvolvimcnto); ela, 
usando arguihcntos do tipo "nao 
disponho dc tempo para atender 
alunos sem vinculos com a Univcr- 
sidadc", dcsconccrtou-mc, sem se- 
qucr reconhcccr o  quanto dc 
materiał cu diśpunha para apresen- 
tar o  trabalho dc a)nclusdo do 
Curso. Como sou tcimosa.c porquc 
possuęia farto materiał, ailc tado  ao 
iongo dc dc/, anos na festa do 
Rosario (Pcnha, SC'), rcsolvi ir a 
łuta e concluf-lo, mesmo a 
oricntaęao antropológica quc tanto 
cnriqucccria o  mesmo - segundo 
depoimento do antropólógo (dc 
renome), professor (iilbcrto Vclho 
quc, abismado com a  dcscriędo do 
ritual da festa quc Ihc fi/.cra, sc cn- 
cantara antc a riquczii dc dctalhcs 
da mesma. Afinal, Antropologia a 
parte, b  trabalho siiiu cm  livro. 
l)cvo culpar o  sr. U)ris Sidcna) por 
tantos pcrcalęos na minha vida dc 
entao? ('.omo, sc atć o  numero seu 
(dcle) dc tclcfonc cstava 
desautorizado a ser fornecido pela 
Telepar?

Bem, sc por um lado conscgui 
dcscnvolvcr o tema, mesmo sem o 
auxflio/oricntaęao dc pessoas tao 
cursadas c cheias c saber (c cu que 
chcguei a pensar quc a Univcr- 
sidadc tambćm fosse aherta a 
prcstaęao dc scrvięos ii com- 
unidadc!), por outro o  dito sr. 
Sidenco nunca chcgou a saber o 
tamanho dc sua irrcsponsabilidadc 
quc uma tardc dc domingo ao 
volantc, a)m o cqnvćm a um "as", 
causou a mais uma pobre vftima do 
transito.

AQUEęA-SE 
NESTE INVERNO 

CASACOS E 
JAOUETAS DE 

PELE

Confecęao sob medida Fone: 
232-8936 com Heleninha

As desventuras no transito 
acabaram-se af? Nao!.

Agora, no ultimo dia 27 de 
junho, cerca de 18 horas, ia calma- 
mente dirigindo pela Alameda 
Princesa Izabel (trecho entre a Rua 
Cap. Souza Franco e  a  R ua Angelo 
Sampaio, em  frente a Padaria 
Saint-Germain), quando um a sen- 
hora, aparentando ter meia idade 
(55, 60, 65 anos?), de cabelos 
grisalhos, dirigindo um Monza 
cinza-azulado (ou cor parecida), 
com placas cujas iniciais nao posso 
divulgar, mas dc num ero 2628, sai 
cm manobra marcha-a-rć como se 
cstivcssc sozinha no pedaęo. Atinge 
o m eu carro no lado direito, paro 
para ver os danos causados, ela 
dcscc, vć os estragos no seu carro 
(tąlvcz a lanterna trascira csqucr- 
da). Pergunto-lhe sobrc meu 
prcjufzo e  ela, cducadamcnte como 
convćm - a  uma boa senhora e 
cxfmia motorista, responde: "quc 
culpa tenho cu sc todo mundo cs- 
taciona mai?". Rcspondi-lhe que 
nao era sendo covarde quc deveria 
justificar seu erro. Fnquanto uma 
testemunha mc passa os dados do 
carro e .  sc coloca a minha 
disposięao, a mulher sc apressa em 
fugir do  local.

Procuro o. Detran, registro a 
txx)rrćncia, solicito o  documento 
para ter accsso ao nome do 
proprictdrio e  vcjo que as letras da 
płaca nao confcrcm com as 
anotadas. Ncrvosismo? Sem 
duvida! E  pago CrS 101.500,00 
pelos danos, mais dcz dias sem o  
carro.

Com o fleo?
O uando muito, feliz cm poder 

relatar algumas das minhas desyen
turas no transito. Qucm sabe, sir- 
vam dc consolo ao caro amigo 
Icitor que jd passou por algumas. 
Iguais ou parecidas com estas. 
Obrigada pela pacićncia!.

M aria do Carmo R.K.Goulart, 
Curitiba.

DE UM 
PRESENTE AS 

SUAS 
ORIGENS 
ASSINE 
O "LUD"

POLONIA com mais 
TRADięAO e SABOR 

Só na barraca do Tadeu.

"O REI DO PIEROGI11
Teręa e sabado, no Batel 

Quinta e domingo, na Praęa Garibaldi
LINGUięA WIEJSKA, DEFUMAOA, PRESUNTO, 

SONHOS E PIEROGI!
Encomendas -  Fone: (041) 225-4098 -  Curitiba
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Araucaria vai resgatar memória do "Dom Ludowy1
U m  an tig o  p rć d io  d e  A ra u c i-  

ria , q u e  d u ra n tc  v śrios a n o s se- 
d io u  um a s o c ie d a d e  d e  im i- 
g ran te s  p o lo n eses , c o n h ecid a  
e n ta o  c o m o  "D om  Ludowy" 
(C a sa  d o  P ovo), e, p o s te rio r-  
m en te , u sad o  p e lo  S ind ica to  
R u ra l d o  M unic ip io , e s tś  pas- 
san d o  p o r  re fo rm a s  e, n o s  p ró - 
xim os m eses, s e rś  a  nova sed e  
d a  S e c re ta ria  M u n ic ip a l d a  A -

gricu ltu ra  e  A b astec im en to .

A  P re fe itu ra  d e  A ra u c ir ia  
ad q u iriu  esse  p rć d io  e, h ś  al- 
g uns d ias, assinou c o n tra to  com  
a  f irm a K loss C o n stru ęó cs  Civis 
L td a , e m p re sa  q u e  g anhou  a  li- 
c itaęao  p a ra  ex ecu tar a  o b ra  d e  
res ta u ra ę a o , cu jo  p raz o  p a ra  
c o n c lu sa o  se ra  dc  q u a tro  
m eses.

CULTURA POLONESA

O  p refe ito  A lb a n o r J o sć  F er- 
re ira  G o m es d isse  q u e  a  im por- 
tan c ia  d e  resg a tar  essa  constru- 
ęao  deve-se  ao  fato  d e  q u e  e la  
faz  p a rte  d a  h istó ria  d o  M u 
nicipio, sen d o  u tilizada, q u an d o  
foi constru fda, p a ra  m an ter a 
cu ltu ra  p o lo n esa  e  o  inter- 
cam bio  com  seu  pafs d e  o rigem .

Ju s ta m en te  p o r  isso  ć  q u e  u m a  
d as  salas s e rś  d e s tin a d a  k  p re -  
se rvaęao  d a  m em ó ria  d a  C a sa  
d o  Povo, a  "D om  Ludow y", c o m  
exposięao  d e  fo to s  e  o u tro s  d o -  
cum entos q u e  r e tra ta m  s e u  p a s-  
sado .

In fo rm o u  o  S e c re tś r io  d a  A - 
g ricu ltu ra  e  A b a s tec im e n to  d o  
M unicip io , en g e n h e iro  a g ró n o -

m o Wilson Roberto
ta , q u e  o  prćdio,

p ro je to  elaborado, 60^ , ,  
d o is  pavim entos. IssoreS]t|| 
n a  dup licaęao  de sua m, 
g em , ficando assim W [_ 

d e  5 0 0  m etros quadtadoi t 
ś r e a  construrda, o quevajn 
sib ilitar  um  melhor aleał*, 
to  ao o s  produtores runi 
A ra u c ś ria .

Aurea teiji seu centro de 
lingua e cultura polonesa

Irma Therezinha continua trabalho 
de caridade em Paris

T e n d o  co m o  lo ca l o  C en tro  
P as to ra ł d o  M u n ic ip io  d c  Au- 
rca , R io  G ra n d ę  d o  Sul, rca- 
lizou-se  n o  u ltim o  d ia  27  d e  ju - 
lho , a  au la  iiiaugural d o  C en tro  
d c  L in g u a  e  C u ltu ra  P o lo n esa  - 
N uclco  d c  A u re a .

In tc g ran te  d o  "P luralism o d c  
Idiom as" d a  15a. D clcg ac ia  d c  
E d u c a ę ao  - E rex im , R S  - e s te  
C e n tro  d c  L in g u a  c  C u ltu ra  Po- 
lon csa  tem  co m o  d c sc  a  Escola 
E s tad u a l d c  1. c  2. G ra u s  Prcsi- 
d e n fe  C o sta  c  Silva, fazendo 
p a r te  d a  m esm a, v isando  resga
ta r  a  origem , o  v a lo r e  a  im por- 
tan c ia  d e  m an te r  e  p e rp e tu a r  a 
C u ltu ra , a  H is tó ria  e  a  Lingua 
P o lonesa , e n tre laęad a  & H istó 
ria , C u ltu ra  e  L ingua N acional.

E stiv eram  p rese n tes  no  a to , o  
p ro fe sso r G u ilh erm c B arp  
D e le g ad o  d c  E d u caęao  c  da 
15a. D E ; A lb c rto  R oquc ()- 
m izzolo -P refeito  M unicipal; 
C arlo s  Noskoski - P resid en tc

d a  B raspo l d o  R io  g ran d ę  do  
Sul; p ro fesso r Vil-
m ar Jo a o  Pici ni - S cc rc tśrio  dc 
E d u c a ę ao  d c  A u re a ; Pc. P aulo 
M olcski; Irm a  M o d csta  da 
C ongrcgaęao  d a  S ag rad a  F a 
m ilia; P ro fesso r Ju vcn tino  Rus- 
si - D irc to r  d a  E .E . d c  1. c  2. 
G ra u s  Pres. C o sta  c  Silva; Josć  

'  Sislcski - P res. d a  Paróqu ia  
N ossa S cnhora d o  M onte  Cla- 
ro ; cq u ip e  d o  P luralism o d c  1̂  
d iom as d a  15a. D .E ., p ro fesso r 
C icraldo A ugusto  G ó rsk i - co- 
o rd en ad o r, Lufs C arlo s  Chavcs 
c Janissc  Dem biński K ern; alćm  
dc  pais, alunos, pro fesso res c 
com unidadc cm  gcral.

A s aulas estao  a cargo  dos 
professores A rlcm io  A d ao  M ot- 
k o s k i  c I rm a  R o s a l i a  K r u 
piński, sen d o  um  im p o rtan tc  
passo  (senao  o  m aio r) p a ra  o  
dcscnvolvim ento d a  lingua c 
cu ltu ra  po lonica n a  reg iao  do  
A lto  U ruguai G au ch o .

Irm a T h e rez in h a  R em o- 
na tto  m udou-se para  Paris, 
pois foi cleita conselheira e  
assistente geral da Compa- 
nhia das Filhas da C aridade 
dc Sao V icente dc Paulo, du
ran tc  rccentc assembleia ge
ral das filhas viccntinas.

Natural dc Jacutinga, RS, 
nasccu em 19 dc maręo de 
1936. E ntrou na Com panhia 
das Filhas de  C aridade em 
1954/ Em Curitiba, trabalhou 
como professora cm  duas es- 
colas. Dcpois, foi assistente 
social numa favela e  no servi- 
H  mćdico-social do Hospital 
"Nossa Scnhora das Graęas, 
Clubc da Soda "Hćlio Bran
da" c  na adoęao dc crianęas 
abandonadas.

Irma Therezinha foi, tam- 
bćm, vicc-prcsidcntc c  presi- 
d e n t e . in te r in a  da  
C onfcrćncia dos Rcligiosos

do  Brasil. E m  1971, foi nom e- 
ada C onselheira  Provincial. 
Em  1974, A ssistente Provin- 
cial e, em  1980, d ire to ra  do  
Seminario.

O utra  nom eaęao veio  em  
1983, para visitadora ou  Su

periora Provincial daPrw 
cia das Filhas da CridadcJ
Curitiba. Agora, emPiW
sum e os cargos de Con»
rae  Assistente Geral W
M ae da Companhia®" 
lhas da Caridade.

GANHE UM VIDEO-CASSETTE "AIWA"
Todo novo assinante do LUD, de agosto a outubro, concorrerś a um v(deo-cassetteJ 
marca "Aiwa", 2 cabeęas, novo, com a centena do numero do recibo de assinatura. i 

Assinatura anual dara direito a dois numeros, o seu de assinante e o do recibo. 1 
Seja um dos que assinam o LUD e resgatam suas rafzes!

DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENS! 1
Sim, quero acompanhar o que acontece nos meios poiómcos brasileiro e mundial, > 

assinando ja o nosso LUD/O POVO. Peęo enviar-me cobranęa ao endereęo abaixo:

Nome  .............. -■ v "  ó
Endereęo....,  __
Bairro/Caixa Postał..........................     CEP
Cidade:.......................   Estado:.......„..;___
Data: /  /  Assinatura _____________________ _
Prefiro assinar por ( ) 5 0  edięóes-anual-Cr$ 5 .0 0 0 ,0 0  

( ) 25 edięóes-semestral-Cr$ 3 .0 0 0 ,0 0

NAO MANDE DINHEIRO AGORA!

ASSINE

O POVO

PRT. 2273/90

u p -a g .J-N|®

RESGATE 
AOUILO QUE 

ESTA DENTRO 
DE VOCE: 

SENTIMENTOS E 
RAIZES DE 

VOCl MESMO!

C Ą R T A O -R E S P O 8^
NAO E NECESSARJO

Editora
O selo serś pago Por 

Ltda.

8 0 .4 1 0  - C uritiM ;



Na protesty społeczne mogą być dwie odpowiedzi: wydrukowanie pustych plenię 
dzy, albo podniesienie podatków. Innej drogi nie ma, gdyż budżet państw a nie 
różni się niczym od budżetu rodziny. Nie można wydać więcej n iż się zarabia. 
Szukamy rozwiązań długofalowych w restrukturyzacji naszej gospodarki i  je j 
prywatyzacji. Ożywienie muszą przynieść nowe inwestycje i wzrost eksportu

Prem ier Jan Krzysztof Bielecki
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ALEKSANDER ENGLISCH

Czy rozkład Jugosławii?
Terytoria wchodzące w sk ład  państw a znane- 

«> jako Jugosławia były przez stulecia terenem 
wojny pomiędzy Austro-węgierskim i Otomań- 
s k i m  cesarstwem. 24-ro milionowe państw o w 
skład którego wchodzą sześć republik  i  dwie pro
w i n c j e  autonomiczne je s t te renem  wiecznych kon
fliktów etnicznych. Slaw qnia/Slovenia i Chorwa- 
cia/Croacia były w ciągu swej h isto rii pod wpły
wem kultury Zachodniej i należą w większości do 
kościoła rzymsko-katolickiego. Serbia i inne repu
bliki to przeważnie m ahom etanie, wchodziły w 
skład Turcji albo przyjęły religie obrządku 
Wschodniego.

Wypadki zachodzące w  ostatn ich  trzech latach 
w Europie Wschodniej i  wyzwalanie narodów 
i pod jarzma komunistycznego, w  których Polska 
pierwsza dała przykład pod dowództwem nasze
go Lecha Wałęsy m iały niewątpliwie swój dobro
czynny wpływ na te  wypadki i dały początek roz
padu tego. zlepku państw , w  skład  którego wcho
dzą narodowości o ta k  różnych tradycjach, kultu
ra i religii. A poza tym i różnicam i istnieją je
szcze przepaści ekonom iczne między tym i repu
blikami.

W rezultacie wymienione republiki Sławonia 
i  Chorwacją ogłosiły w  dn iu  25 czerwca sw ą nie
podległość, którą parlam enty  obu republik prawie 
jednogłośnie uchwaliły. Sław onia w deklaracji nie
podległości ogłosiła całkow ite odłączenie od fede
racji i decyzje nieuznawania konstytucji Jugosła
wii. Utworzono własną policję graniczną, własny 
bank centralny i odrębną m onetę. Poza argumen
tami natury politycznej potężnym  motywem sepa
racji były względy ekonomiczne. Niewielka, bo 
licząca zaledwie 2 m iliony mieszkańców Sławonia 
była najbardziej p rosperującą gospodarczo i swo
imi finansami w dużym stopniu  utrzymywała 
biedniejsze części kraju , a  przede wszystkim opa
nowany przez Serbów i będący całkowicie w rę
kach komunistów rząd centralny w  Belgradzie.

Stolica Sławonii Lubliana ogłosiła całkowite 
rarwanie z Belgradem, podczas gdy Zagrzeb, stó
wa Chorwacji i m ająca w sw ej republice 600 ty
sięcy Serbów zajęła stanow isko więcej ugodowe, 
Wre nie wykluczy wały by w ejście w skład ewen- 
tuałnej przyszłej federacji.

Komuniści którzy w 1945 roku  doszli do wła-
njetodą terroru przez 35 la t utrzymywali we 

jplędnym spokoju napięcia etniczne tego wie- 
narodowościowego kraju . Ale z chwilą śmierci

marszałka Broz Tito w 1980 r. obudziły się nie
nawiści etniczne, których jesteśmy obecnie świad
kami. W chwili gdy to piszę dowiaduję się, że 
poza Sławonią i Chorwacją również i  w  republi
ce Bośni i Hercegowinie, która dzięki swemu 
centralnemu położeniu stanowi kluczowe stano
wisko w kryzysie, obudziły się tendencje 'separa
tystyczne. Wśród 4,2 milionów mieszkańców tej 
republiki przeszło 40 proc. stanowią muzułmanie.

W obliczu otwartych buntów rząd w Belgra
dzie zareagował wysyłając tanki i lotnictwo, w 
rezultacie czego doszło do otwartej walki między 
rządem centralnym i zbuntowanymi republikami. 
Jęst sporo zabitych i rannych.

Zachodzi pytanie dlaczego stosunkowo silna, 
bo licząca 180 tysięcy żołnierza tak zw. Jugosło
wiańska Armia Ludowa dotąd nie zdołała się 
uporać ze zbuntowanymi i  militarnie bardzo sła
bymi republikami. Sławonia nie liczy więcej jak 
35 tysięcy milicji i parę tysięcy policji.

Odpowiedź jest prosta. Mimo tak dużej dys
proporcji szereg czynników wskazuje na korzyść 
zbuntowanych. W pierwszym rzędzie górzysty te
ren Sławonii w którym żołnierz czuje się u  siebie 
w domu. Wojska federalne są zlepkiem tak wielu 
narodowości, że zwykły żołnierz nie widzi powo
du do oddania swego życia w imię ratowania kra
ju, który jego ojcowie i bracia zwalczają i który 
w rzeczywistości już nie istnieje. Armia jugosło
wiańska znajduje się w całkowitym rozprężeniu, 
tysiące żołnierzy dezerteruje i przyłącza do wojsk 
powstańczych. Według opinii amerykańskiego wy
wiadu arm ia jugosłowiańska "nie warta jest gro- 
sza".

W tych warunkach nie widzę czynnika, któ
ryby mógł opanować tak chaotyczną sytuację 
rozpadającego kraju. Kiedyś dowcipny Jugosłowia
nin powiedział: “mamy sześć republik, pięć grup 
etnicznych, cztery języki, trzy religie, dwa alfa
bety i jednego Tito". Ale od przeszło 10 la t Tito 
nie istnieje, a narody wchodzące w skład Jugosła
wii pragną wyrazić swą wolę do czego m ają zu
pełne prawo.

Jest interesujące w jakim stopniu spektakl 
tak gwałtownej dezyntegracji tej wieloetnicznej 
federacji przyczyni się do realizacji tendencji se
paratystycznych innych amalgamatów np. w Cze
chosłowacji, a przede wszystkim wśród republik 
bałtyckich ZSRR.

Pisane 18 lipća 1091 r.
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KAZIMIERZ ŁUKOMSKI —
CZŁOWIEK DEKADY”

Jesteśmy równocześnie zaproszeni n a  bardzo 
uroczystość, w k tó re j ze względu na 

równia ° ^ ^ w io n ą  naszą obecność w innym 
kim sP°tkaniu, nie mogliśmy, z wiel-
i  o uczestniczyć w  uroczystym  bankiecie 
iona 2 n j6ncy OTHare, kiedy to  kom isja, zło- 
tb i c a s f i^ S ^ ^ 01®11 Polonijnych organizacji 
taty? •“  dokonała w yboru "Człowieka De-

fjkakkjT. wiceprezes K ongresu Polonii Ame- 
*&>tkaniA» 2zun*er!? Łukom ski, wydelegowany na 
świata * Koordynacyjnej Polonii Wolnego 
poważne KaPSll Przyjaźnie odbyliśmy bardzo 
sujące temnf ’0wy na ńąglące i bardzo intere- 
Qaćh Zio£r.« z zakresu życia polonijnego w Sta- 

T l | i  Pi!Ch H W t i  Północnej 
niotn __Cz*owieka Dekady" wiąże się z otrzy-®aniem

«>w naemrfu , . ° 'am erykańskich biznesme-
folarów. Pieniężnej w  wysokości 20 tysięcy

^  zaln^JL^kko-amerykańskiego biznesu zo fyj^ozona Przez    ««««Q2enja ~r Przez biznesmenów polskiego po- 
Jjwięłcszeen n/i^SP*erać dążenia Polonii do jak  
^ y n i i  w Życiu przemysłowym, kul-

nagro iT ^znym  Ameryki i Polski. 20-tysię- 
^  który zdhhh^ • przeznaczona człowieko- 

ęuzłe największą liczbę głosów w

ogólno-chicagoskim plebiscycie, prowadzonym 
przy pomocy prasy, radia i telewizji.

Spośród zgłoszonych nazwisk, komisja zło
żona z członków fundacji wybrała dziesięciu 
finalistów.

Zostali spośród nich:
Kazimierz Łukomski, długoletni działacz Kon

gresu Polonii Amerykańskiej. Wiele pracy poświę
cił próbom integrowania poszczególnych środo
wisk emigracyjnych. Jest jednym z założycieli 
Krajowej Rady Polsko-Żydowskiej w Ameryce. 
Jako wiceprezes Kongresu polonii Amerykańskiej 
wspierał wysiłki rodaków walczących o wolność i 
demokrację w Polsce.

Roman Pucińśki, prezes Kongresu Polonii 
Amerykańskiej na stan Illinois, były kongresmen 
i radny Chicago, znany działacz polonijny, wspie
rający ruchy demokratyczne w Polsce; Helena 
Szymanowicz, wice-prezeska Związku Narodowego 
Polskiego, długoletnia działaczka tej organizacji, 
wspierająca również polskie szkolnictwo na tere
nie Chicago; Jerzy Kenar, znany nie tylko ze 
swych wspaniałych rzeźb, ale również z pracy na 
rzecz rozpowszechnienia polskiej kultury wśród 
Amerykanów; Feliks Konarski — Ref-Ren, znany 
twórcą kabaretowych piosenek i wierszy, autor 
piosenki "Czerwone maki na Monte Cassino”, ani
m ator życia kulturalnego w Londynie i Chicago; 
Mirosław Nidziński, prezes Zrzeszenia Polsko- 
Amerykańskich Inżynierów, który służy ową po
mocą polskim inżynierom, poszukującym pracy w

Ameryce; K rystyna Pasek, założycielka fundacji 
"Dar Serca", zajm ującej się pom ocą niepełno
sprawnym dzieciom, przybywającym w Chicago 
na leczeniu w  am erykańskim  szpitalu  S hriners; 
Chester Sawko, przemysłowiec i filantrop, wspie
rający działalność organizacji polonijnych, funda
to r stypendiów d la  polskich studentów ; Bogusław 
Ustaborowicz, znany wszystkim propagato r idei 
zgody i w zajemnej ofiarności. Autor książki "Nie 
bójmy się zm ian”.

Za najbardziej zasłużonego d la chicagoskiej 
społeczności polonijnej uznano pana Kazimierza 
Łukomskiego — pozostałe dziewięć osób nagro
dzono pam iątkowym i dyplom ami, kw iatam i i b ra 
wami.

W swoim gratulacyjnym  przem ówieniu na
grodzony kandydat powiedział między innymi: 
"Chciałbym dodać jeszcze kilka słów n a  tem at na
szej polonijnej rzeczywistości. Polonia, K ongres 
Polonii, w  k tóry  ostatecznie włożyłem tych, po
wiedzmy 20 la t — je s t w stanie  kryzysu spowodo
wanego konfliktam i natu ry  politycznej, personal
nej, pokoleniowej. J a  myślę, że je s t czas na to, 
żebyśmy się w tym  biegu zatrzym ali, żebyśmy 
nabrali troszkę oddechu i zastanowili się, dokąd 
eskalacja tych konfliktów prowadzi. Myślę, że 
czas je st na to, żeby zastanowić się, rozważyć, 
czy są drogi, żeby wrócić jednak  ao  wspólnego 
wysiłku, który je st potrzebny Polonii i  Polsce. 
Mam nadzieję i m am  przekonanie, że środowisko, 
k tóre dzisiejszą uroczystość zorganizowało, po
tra fi włączyć się w  to  dzieło i że wspólnie po tra
fimy dojść do tego, żeby Polonia znowu stała  
się tym  istotnym  rzecznikiem interesów  wła
snych, jak  i naszego k raju . Dziękuję bardzo ser
decznie".

Na tymże bankiecie dokonano także wyboru 
"Człowieka Dekady" w Polsce. Za najbardziej 
zasłużonego d la Polski i Polaków człowieka, ze
brani na bankiecie goście uznali prezydenta Le
cha Wałęsę. Nagroda zostanie wręczona laureato
wi na specjalnie z te j okazji w ydanym bankiecie 
jesienią br.

c. d. n.
P. Filipiak

YICTOR JOAO SZANKOWSKI

co dalej?
Społeczeństwo polskie, zarówno to  zamiesz

kałe w K raju , jak  i W spólnota rozproszona po 
świecie dość wyraźnie dzieli się na trzy warstwy. 
Jedna ta  co żyje ponad ziemią, płacząca i pływa
jąca w obłokach, bez planu i przeznaczenia, a 
druga ta  podziemna, k tó rą  trudno  rozpoznać ale 
żyjąca i czynna, często związana w solidarne gru
py a  wyniki je j wysiłku społecznego określić mo
żna jako społecznie negatywne a  kierowane' li 
tylko pobudkam i osobistego in teresu  lub am bicji; 
propaganda tej ostatniej opiera się n a  słowach, 
hasłach i obietnicach ale o  realizacji tego w szyst
kiego lepiej nie mówić.

Trzecia warstwa, ta  najliczniejsza, trzym a się 
ziemi, pracuje o  ile się da, myśli o  popraw ie, m a 
nadzieję na przetrw anie i lepszą przyszłość a  wy
niki je j wysiłków już  dają  się poznać. W spom
nieć tylko można o budowie warszawskiego Me
tra , rozwoju Okęcia a  in teresu jącą się n ią  zagra
niczne potentaty takie ja k  Thom son, Philips, 
Pepsi-Cola, Nestló, Unilever, General M otors, 
Fiat i  inne.

Tegoroczne M iędzynarodowe Targi Poznań
skie pokazały też sw oją prężność gdy wzięło w 
nich udział około 4 tysiące wystawców z 37 k ra 
jów  a  między innym i RFN, USA, Japonia i Wielka 
Brytania. Gros wystawców stanow ili producenci 
dóbr inwestycyjnych służących górnictwu, energe
tyce, transportow i i budownictwu.

Prem ier Bielecki, odw iedzając wystawę powie
dział że wolność handlu, zniesienie protekcjoniz
mu je st d la Polski zasadniczym w arunkiem  uczes
tniczenia w międzynarodowym podziale pracy. 
Mówił też przy tej okazji że “te j naszej wspólnej 
walce daleko jeszcze do k o ń ca ,... jesteśm y na 
dobrej drodze, . . .  a  w im ieniu rządu deklaruję 
wolę poważnego dialogu na tem at reform , . . .  nie 
boję się sporów, tylko demagogii, k tó ra  podsyca 
społeczne napięcia”.

(ciąg dalszy na s tr. 4)
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Ewangelia według św. Jana 6,41*52 

“Ja  jestem  chlebem żywym, k tóry  zstąpił 
z nieba” (w. 51).

Ewangelia, k tó rą  przeczytaliśmy, je st fragm en
tem  długiej mowy Jezusa o Chlebie żywym. Szósty 
rozdział Ewangelii św. Jana. Dzisiejszej niedzieli 
jesteśm y przy trzecim urywku. Jezus zapowiada 
ustanowienie Eucharystii. Początek tego rozdziału, 
to rozmnożenie chleba — ludzie jedzą do sytości, 
bez żadnych wydatków, bez robienia zakupów. 
Potem entuzjazm  ludzi i szukanie Jezusa. Dalszy 
ciąg mowy, wyrzut Jezusa: "Szukacie mnie dla
tego żeście jedli chleb do sytości”. Dzisiaj, dalszy 
ciąg mowy, nic do jedzenia, prócz słów i to  ja 
kich? Nie łudźcie się — mówi Jezus — nie przy
szedłem, by was nasycić Chlebem, przyszedłem, 
aby wydać samego siebie na pokarm : “Ja  jestem  
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten  chleb, będzie żył na wieki". Jezus 
prawdziwy chleb życia, uwalnia od śmierci i za
pewnia życie: nie zapewnia On tylko, ja k  Mojżesz

na pustyni, ale je s t nim . Nawet jeżeli spożywa
jący ten chleb um rze śmiercią fizyczną, życie wie
czne posiadane przez niego trw a w nim, prow a
dząc go z absolutną koniecznością ku chwale nie
przem ijającej.

Po tej deklaracji Jezusa nastąpiło gwałtow
ne wzburzenie wśród tłumu, śmiechy, gniew, 
zdziwienie: "Czyż to  nie je st Jezus’ syn Józefa, 
którego ojca i m atkę my znamy? Jakże może On 
teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem? (w. 42). W od
powiedzi Jezus ponownie w yjaśnia i podkreśla 
nadprzyrodzony charakter swej roli, a  je j zrozu
mienie jest możliwe wyłącznie przez wiarę, dar 
Ojca. Jego łaska wzywa, pociąga, prowadzi, ale 
jej działanie mogą udarem nić opór i zaślepienie, 
na które wskazuje właśnie owo szemranie. Wiara 
w Jezusa jest źródłem życia wiecznego. N ikt nie 
może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Oj
ciec, który mnie posłał” (w. 44). Nie wiemy, czym 
kieruje się Bóg-Ojciec, pociągając jednych, a  in
nym tej łaski odmawiając. Łaska je st zasadniczo 

. darem  niezasłużonym, jeśli by jednak wolno tu  
mówić o jakiejś zasłudze ze strony człowieka, to

pierwszeństwo w uzyskaniu te j łaski mieliby * 
k tórzy uczciwie i usilnie szukają prawdy. w,|

Co do nas — jesteśm y w tym  szczęśliwym po-1 
łożeniu, że dostąpiliśm y łaski wiary i znajomości 
z Chrystusem. W łaśnie jedno z drugim ściśle siei 
wiąże, gdyż w iara oznacza przyjście do Chrystusa 
O tyle przyszliśm y do Niego, o ileśmy Mu zaufali 
zawierzyli, uwierzyli w  Jego prawdy i tajemnice I 
Dzisiaj, podobnie ja k  kiedyś Chrystus ofiaruje 
nam  sw oje życie, aby żył świat, abyśmy mieli ż y l  
cie i abyśm y żyli wiecznie.

N ikt w sw ojej w ierze nie je s t ani tak dosko-l 
nały, an i ta k  utw ierdzony, aby nie mógł wientf 
mocniej i  głębiej i  aby nie m usiał się lękać o 
u tra tę  w iary. I  ta k  ja k  powołanie do wiary jest 
łaską, rów nież ła ską  je s t  pomnożenie i utwierdze
nie w wierze. K ażdy z nas, k to  chce wyrazić swój 
stosunek do w iary m usi jakpś  wyrazić swój sto
sunek do C hrystusa w Eucharystii. Nie chodzi tyl
ko o teoretyczną w iarę w  Eucharystię, ale o prak
tyczny udział w K om unii świętej: "Kto spożywa ; 
m oje ciało i. m o ją  krew  trw a  we mnie a ja «l 
nim ” (w. 56). z P, J, i

Migawki z Kurytyby i okolicy
♦  Jan  Żak (Zaco do P ar and) je st tematem 

2-go konkursu kulturalnego "Casa Joao Turim ”, 
przeznaczonego dla uczniów 8-ej klasy szkół pod
stawowych stanowych i powiatowych m iasta Ku
rytyby i m a za cel zainteresowanie się sztuką 
oraz uznanie i poznanie parańskich artystów  pla
styków.

*  *  *
Jan Żak urodził się w Polsce dnia 3 lipca 

1884 r. i zm arł w Rio de Janeiro 17 czerwca 1961 r. 
na stanowisku profesora Akademii Sztuk Pięknych. 
Przybył z rodzicami do Parany będąc małym 
chłopcem, zamieszkując na nowo założonej kolo
nii Dorizon (municypium Marechal M allet). Ro
dzice, Michał i Pelagia Żak mieli z początku ży
cie bardzo ciężkie ja k  wszyscy nowo przybyli 
emigranci. Mały Jasio uciekał w ustronne miejsca, 
by z zapałem oddawać się ulubionej swej pracy, 
rzeźbieniu i lepieniu z tw ardej gliny różnych figur. 
Szef stac ji kolejowej, widząc zdolności chłopca, 
gromadził na balkonie swojego biura, różne tw o
ry małego Zaka, w celu sprzedaży, by pomóc m a
łemu rzeźbiarzowi i zachęcić go do dalszej pracy. 
Pewnego razu w przejeździe przez tę  okolicę ban
kier belgijski Soleid, zwrócił uwagę na pousta
wiane rzeźbione figurki na balkonie. Zaintereso
wał się, pytając, spod czyich to  rąk  wychodzą te 
rzeźbione figurki. Szef stac ji poinform ował p. So- 
leida, że je s t to  chłopiec, syn przybyłych em igran
tów z Polski.

Pan Soleid poprosił szefa stacji, by go zapo
znał z rodzicami chłopca. W rozmowie z rodzica
mi małego żak a  gość z entuzjazmem wywodził, że 
ich syn posiada wybitny ta len t rzeźbiarski i że 
tego talentu marnować nie można. Proponuje 
więc, że weźmie chłopca pod swoją opiekę, da mu 
wychowanie i wykształcenie na własny koszt. 
Obiecał pokierować ich synem i przygotować w 
przyszłości by kształcił się w akademii Sztuk 
Pięknych.

I  ■
w m m i
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Państwo Żakowie ucieszyli się słysząc słowa 
pochwały nieznajomego pana, wyrażone o ich sy
nu. Po rozważaniu i  namyśle zgodzili się -n a  
kształcenie syna, pod opieką p. Soleida.

W Kurytybie młodziutki żak  kończy gimna
zjum, uczęszcza do ówczesnej Szkoły Sztuk Pięk
nych. Po ukończeniu szkół, już jako młodzieniec, 
otrzymuje od rządu Parany stypendium do Akade
mii, Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro.

Po ukończeniu studiów w Akademii, jedzie do 
Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli (Belgia), 
gdzie zwrócił n a  siebie powszechną uwagę profe
sorów. Po kilku latach żmudnych studiów w 
Belgii i we Francji, Jan ża k  w raca do Parany ja 
ko dyplomowany artysta-rzeźbiarz. W tym czasie 
tj. w 1921 r. zawiązał się w Kurytybie kom itet 
budowy pomnika, pod przewodnictwem Dr M. 
Szeligowskiego, by uczcić stuletnią rocznicę nie
podległości Brazylii 7 września 1822-1922, jako 
dar od kolonii polskiej w Brazylii. Fundusz na 
powyższy cel zebrano wśród kolonii polskiej. 
Powierzono p. żakowi wykonanie projektu pom 
nika; w  krótkim czasie pomnik był gotowy. 
Przedstawiał on Siewcę-rolnika zasiewającego 
swą rolę. Wręczenie pomnika Siewcy m iastu od
było się wspaniale, przy licznym Udziale kolonii 
polskiej, przedstawicieli władz miejscowych i 
prasy. W podniosłej przemowie -— prezes Dr. 
Szeligowski zaznaczył, że jest to  dar od tych, k tó 
rym gościnę dała Brazylia. Siewca zasiewa już 
przygotowaną rolę dla przyszłości nowych poko
leń. Ruch, wyrazistość, postawa, gest, fizjonomia 
Siewcy zostały wyrażone ze zdumiewającą wyra
zistością. Posąg przykuwa uwagę wszystkich.

Jan żak  włożył w to  dzieło cały swój talent, 
co świadczy, że i  na polu sztuki, nasze wychodź
stwo nie pozostało w tyle za innymi narodowościa
m i mieszkającymi w  Brazylii.

Po wykonaniu prac w Paranie żak  jedzie do 
Rio de Janeiro. W 1923 roku przyjmuje obywatel
stwo Brazylii z przydomkiem "JoSo Zaco Para
n i ”.

W 1940 r. zostaje mianowany profesorem 
tymczasowym. W 1949 r. Profesorem stałym Aka
demii Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro. Wykła
dał Technikę Modelarstwa, a swym talentem  i 
pracą, wyróżnił się jako wybitny profesor swoje
go działu. Dorobek artystyczny miał duży. Wszy
stko to zostało własnością Akademii.

Pozostawił wiele prac w różnych stanach Bra
zylii: Siewca, Biust poety Emiliano Pem eta na 
placu Osório — Kurytyba, pomnik Profesora Eli- 
sue Visconti w Muzeum Narodowym Sztuk Pięk
nych w Rio de Janeiro i wiele innych.

Za swą twórczość na polu sztuki, został na
grodzony złotym medalem Salonu Narodowego 
Akademii Sztuk Pięknych w Rio.

Za zasługi położone dla społeczeństwa, zostaje 
mianowany członkiem honorowym Tow. Im . Jó
zefa Piłsudskiego w Kurytybie w r. 1952. Dyplom 
wykonała artystka-malarka — p. Zofia Ligęza 
Stamirowska.

Jan żak  pozostawił po sobie trw ałą pamięć i 
wdzięczność wśród parańskiej Polonii, jako ten, 
co rozsławił w  Brazylii imię Polaków. (Jan Ba
rański — "Kalendarz Ludu” — rok 1962).

Wpisy do konkursu mogą być robione mię
dzy 24 lipca i 15 sierpnia, a  term in prac aż do 
16 września. Będą klasyfikowane ekipy, które 
zdobędą najlepsze zdjęcie (18x24) kolorowe albo 
czarno białe oraz najlepszy opis Siewcy, Jana 
żaka; napiszą najlepszą pracę historyczno-biogra- 
ficzną rzeźbiarza; opracują najlepszą pracę o wol
nej technice Jana Żaka, i polskiej im igracji w  sta
nie Parana,

Witalis Ciekawski

Zaproszenie na Mszę Świętą
D nia 18-08-1991 r . (Niedziela) odbędzie się j 

Kościele św. S tanisław a, uroczysta Msza św. i 
godzinie 9-tej w  języku polskim  w intencji roczni-1 
cy "św ięta  żo łn ie rza  polskiego” i "Cudu nad Wi
słą”. Zam aw iają i będą b rać  udział z pocztami ] 
sztandarow ym i Tow. im . Marsz. Józefa Piłsufc I 
kiego, Tow. B raspol Nacional, Stow. PolSkkł 1 
K om batantów  SPK, Stow . Dobroczynno-Kultuiril 
ne Polaków w Brazylii. Zaprasza się wszystką I 
członków i sym patyków, prosząc o jak najliczniej-1 
szy udział.

Zarząd powyższych Stowanysai I

Gawędy starych Polaków
— D ostałem  lis t z  Polski z wrażeniami z wiij IJR  

ty  papieskiej. O grom nie ich Ojciec św. podniód I  wie 
na duchu. “Bogu dziękujcie, ducha nie gaście* - 1 i hi 
powiedział.

— I  ja  dostałem  list. Ale wrażenia całkiem I 
inne. Podobno n ie  było takiego entuzjazmu jak * I 
la tach  poprzednich. Jak  pan to tłumaczy, pań 
Stanisławie?

— Proszę pana , przede wszystkim trzeba ą> I 
bie zdać sp raw ę z  tego, że poprzednie wizyty mś I  jj 
ły wydźwięk polityczny, były protestem przan I  ̂  
zniewoleniu narodu . Papieża, najwyższy autorytet I  
m oralny, w itali z entuzjazm em  nie tylko w ie rz e i^  
ale i ateiści, w itał cały naród. Teraz t a # |  j 
m iała wybitnie duszpastersk i charakter, choć pi I  
na była ja k  zwykle, akcentów patriotycznych.'JjB  ̂
kocham  m ój n a r ó d . . .  jestem  jednym z was...'Ijj^ 
m ówił Papież. P o za ty m .. .  te  pewne aspekty to I  ̂  
kiej psychologii. Zna pan  to  przysłowie ‘̂ 1  syn0 
trw oga to  do Boga”, (nawiasem mówiąc te p i I  ^  ( 
słowia są  napraw dę m ądrością narodów). wi| ^ 
było bardzo  źle wołaliśmy: Ojcze św- ratuhO jal^, 
św. pom óż, o ręduj za nam i, chroń zagrożony I  ̂ enj 
przysyłaj lekarstw a, apara ty  dla szpitali, po* I  ̂ ffe( 
szaj nas. I  w italiśm y Go z entuzjazmem. A ter# 1 , ^  
Ojcze św., chcesz żebyśmy przestrzegali ^ 1 '  pr 
ciu przykazań? Aa, to  już za dużo... tłu
przecież ta k  kato lick im  narodem, Matka Boża jj> |  
naszą K rólow ą, ty le  wycierpieliśmy, mamyĵ j 
ba m iejsce w  niebie zarezerwowane, nie wyro* i jg 
od nas  ta k  w ie le ... No i entuzjazm jest I  Belwed 
szy. Teraz Ojciec św. n ie tylko pocieszał i I  _  
sił, ale i nauczał i naw et ganił. Jasne, że nie i $ ^  
stk im  m ogło s ię  podobać. I  W i

— Ale i gazety europejskie też krytykowi ̂ ystł 
n iektóre w ypowiedzi papieskie...

— M am  w rażenie, że chodziło tu o krj$I 
zbytniego zapatrzenia się na Zachód. Byc iw *I ^  
n iektóre w ypowiedzi (z całym szacunki®i i  .w 
Głowy K ościoła) były n ie  dość zręcznie sro ■  J

ipieżowi chodziło? O 
Zachodu czerpać isto tne wartości, a “‘_Jłkpro» p 
b lich tr, k tó ry  wielu fascynuje. Bo kultur

wane. Ale o co Papieżowi chodziło? O to' L I  ^  
Zachodu czerpać isto tne wartości, » '
b lich tr, k tó ry  wielu fascynuje. Bo kultun r J  ..
pejska to  przede wszystkim kultura cw w ^l ^  v 
ska, w sparta  o k u ltu rę  grecką i .rYmSc 
zaczerpnięto pozytywne wartości. A nas i**! r
konsum izm , pogoń opętana za Pie, ’ *0 ^ 1  lach. 
b ram i m aterialnym i, prześciganie się w ^ 1  ^  
ciu  "s ta tu s”. I  gorsze rzeczy idą za t y m . * !  ̂  
du: rozluźnienie więzów rodzinnych, P °  .
hom oseksualizm , Aids i tym podobne | |
cywilizacyjne. A bandytyzm, napady, 6" 
to  przychodzi do Polski coraz więcej. „  ̂  z

— To są  obecne plagi o g ó ln o ś w a r o ^ lp .^  
szukając daleko jak ie straszne zbroow stff Kozai  ̂
się naw et w  naszej stosunkowo spoKoj ^  
tybie: dzieci zn ikają bez śladu z ,Q tam. J& 
dom ów . M ordowane? Porywane? .• p0 „  
n ia  w ołająca o pom stę do Boga. pa #|  udali
ta k  n ie  było. Dlaezego to  tak?

(ciąg daiW"



SŁAWA STĘPNIAK
K orespondencja z Warszawy

Jan Paweł II w Polsce
pierwszego czerwca 1991 roku Jan  Paweł II  

dotknął stopą ziemi polskiej i złożył pocałunek
pielgrzyma.

Na lotnisku koszalińskim  pow itał go silny 
wiatr, który szarpał Jego b ia łe szaty układające 
się w skrzydła królewskiego orła; zimny deszcz 
kroplami szczęścia spływał po Jego Twarzy.

papież witał w iw atujące tłum y: “W itam i po
zdrawiam wszystkich rodaków , zamieszkujących 
moją ziemię ojczystą od Bałtyku do K arpat, od 
wschodu na zachód. W szystkich, każdą i każdego, 
pozdrawiam chrześcijańskim  pocałunkiem  poko
ju'.

W tym czasie w  W arszawie czyniono gorącz
kowe przygotowania aby godnie przyjąć Ojca 
Świętego.

W pobliżu Agrykoli, p rzed Belwederem w Ale
jach Ujazdowskich, na K rakow skim  Przedmieściu, 
jednym słowem na całej " trasie  królew skiej” upo
rządkowano ulice, zawieszono pow italne transpa
renty, okna i w ystawy kam ienic przybrano 
kwiatami i fotografiami papieża.

Telewizja towarzyszyła w iernie naszem u Piel
grzymowi, szła posłusznie w  ślad  za Nim, czasem 
zastępowała mu drogę, zbliżała i oddalała swoje 
objektywy, lub ginęła w  tłum ie, to  znów w yrastała 
ponad tłumy.

Przed oczami widzów telewizyjnych przesuwa
ły się jak w kalejdoskopie widoki imponujących 
ołtarzy tonących w kw iatach, św ięte obrazy o pięk
nych twarzach Madonny, symboliczne krzyże, 
sztandary biało-czerwone. W  m iastach, na trasie 
pielgrzymki wyrastały kościoły, sem inaria du
chowne, kaplice, pom niki etc.

Każdego ranka telew izja w ita ła  Papieża i jeź
dziła z nim papamobilem ulicam i m iast, na ekra
nie widać było miliony roześm ianych twarzy i 
wiwatujących rąk. W wielu punk tach  swej piel
grzymki Papież zatrzymywał się  aby błogosławić 
wiernych i pocieszać kaleki. B ra ł na ręce dzieci 
i tulił je do serca.

Zebrani na placach i ulicach obserwowali z 
uwagą każdy ruch, każdy gest Papieża. W miarę 
zbliżania się papamovel rosło  napięcie, ludzie rzu
cali kwiaty, machali chorągiew kam i, n a  rozgorącz
kowanych twarzach malow ało się wielkie wzru
szenie.

— "Mamo, mamo — krzyczało jakieś dziec
ko w tłumie — Papa patrzy  n a  m nie i tylko do 
ranię się uśmiecha".j — “Ależ nie” — wołały inne dzieci — “On nam 
błogosławi, On je st z nam i”.

Starsi stwierdzili, że w  chwili przejazdu Pa- 
pieża odczuli Jego obecność w swoich sercach, 
i W trakcie pielgrzymki Ojciec święty odprawił 
12 Mszy świętych. Wygłosił kilkadziesiąt przemó
wień i homilii, k tóre liczyły blisko 300 stron  ma- 
ęynopisu. 1.325 dziennikarzy, w tym  324 z zagra
nicy obsługiwało IV pielgrzym kę O jca świętego.

W Warszawie, dnia 8 czerwca, Papież złożył 
Pierwszą wizytę w Belwederze. W itał się z Pre- 
ijdentem i jego i rodziną, m odlił się w  kaplicy 
belwederskiej, jak również odbył krótką, rozmowę 
»I«chem Wałęsą "w  cztery oczy".
. Przed Belwederem już  o 7-mej rano zebrał 

tłum ludzi oczekujących na  Papieża. Wojsko 
tyto w. pogotowiu a  po lic ja  pełniła służbę bezpie- 
seństwa na trasie przejazdu D ostojnego Gościa.

Wreszcie Jan Paweł I I  ukazał się w drzwiach 
Belwederu.

H  “Niech żyje Papież"!!!- krzyczeli z całych 
« oczekujący.

W odpowiedzi Papież uśm iechnął się i  powitał 
*®ystkich ruchem ręki. N astępnie wsiadł do 
jBpamobilu i cały orszak złożony z samochodów 
•motocyklistów ruszył A lejami Ujazdowskimi. 

Jechali "Królewską tra są ”, serdecznie witani 
Warszawiaków. P arę  m inu t przed  jedenastą 

Maną orszak wjechał n a  dziedziniec Zamku 
^  nowe pow itania i okrzyki.

P  wli gwardii koronnej oczekiwał Papieża 
wi. Gieysztor, który  oprow adził go po zamku.

&>fy, gdzie mieści się u rn a  z sercem  Tadeu- 
*“Kosciuszki, Papież przyklęknął przed ołtarzem 
J ”p3żył się w krótkiej modlitw ie. Następnie 
j^ ^ o r  oprowadził Go po Wielkich Apartamen-

. w sali Senatorskiej, w k tó re j przed dwustu 
c^»Û alono K onstytucję 3 M aja, podpisaną 
taran a polskiego Stanisław a Augusta Ponia- 
.J ^ g o , Jan Paweł I I  spo tkał się ponownie z 
“yaentem Lechem W ałęsą, członkami rządu 

anJ! ?rem*erem Janem  K rzysztofem  Bieleckim, 
Kożaw^  Sejmu i S enatu  — M ikołajem 
jwj ewiczem i Andrzejem Stelmachowskim , po- 

senatorami, biskupam i, prym asem  Polski, 
^  Józefem Glempem.
to .i' ^potkaniu na Zamku uczestnicy uroczysto- 
Włn P I  do pobliskiej Bazyliki św.v Jana, gdzie 

odprawione uroczyste nabożeństwo z oka

zji 200 rocznicy Konstytucji 3 Maja po czym od
śpiewano "Te Deum laudamus” —£ Ciebie Boże 
wysławiamy.

’ — Ambrozjańskie słowa hymnu — mówił w 
swej homilii Jan Paweł II — rozbrzmiewały tu, 
w tej katedrze, w dniu trzecim maja 1791 roku. 
Dwa wieki temu. Nasi przodkowie, ci, którym zaw
dzięczamy dzieło Konstytucji w tym dniu uchwa
lonej pod przewodnictwem króla Stanisława Au
gusta, przynieśli owoc swych prac przed Twe oł
tarze: święty Boże, święty mocny, święty a nie 
śmiertelny. >

My przychodzimy dziś na to samo miejsce 
nie tylko po to, aby przypominać tamto wydarze
nie — przychodzimy równocześnie po to, aby 
przenieść w naszą epokę tę  samą troskę o dobro 
wspólne Rzeczypospolitej, tę samą odpowiedzial
ność.

Po nabożeństwie Jan Paweł II  modlił się w 
podziemiach katedry przed sarkofagiem Prymasa 
Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego.

Po południu ponad sto tysięcy otaczających 
Bazylikę Najświętszego Serca Jezusa na warszaw
skiej Pradze witało Ojca świętego przybyłego by 
otworzyć w czasie uroczystej Mszy świętej — 
I I  Ogólnopolski Synod Plenarny.

Cała Praga tonęła w pięknych dekoracjach. 
Rzesze wiernych owacyjnie pozdrawiały Papieża.

Wieczorem po spotkaniu z dyplomatami w 
Nuncjaturze Apostolskiej nastąpiło spotkanie ze 
światem kultury w Teatrze Wielkim.

W oczekiwaniu na przybycie Dostojnego Go
ścia, orkiestra, chór Teatru Wielkiego pod dyrek
cją Andrzeja Straszyńskiego wykonały “Angelus” 
Wojciecha Kilara z solem sopranowym pięknie 
odśpiewanym przez Izabelę Kłosińską. Około go
dziny 21-ej wszedł na widownię Papież owacyjnie 
witany przez zebranych. Dla Niego wystawiono 
fragment III aktu Halki z tańcami góralskimi na 
tle krajobrazu Tatr .Była to miła niespodzianka 
dla Papieża, był bardzo wzruszony.

Krótkie powitanie wygłosił Marek Roztwo- 
rowski — minister kultury i sztuki, za które Pa
pież serdecznie podziękował i jednocześnie przy
pomniał zasługi dramaturga K. H. Roztworowskie- 
go. W dalszej części przemówienia mówił, że czło
wiek realizuje się jako człowiek przez swą war
tość moralną, w  perspektywie pierwszeństwa 
ludzkiego “być” przed “mieć” — trzeba patrzeć 
na wzajemne relacje między kościołem i światem 
kultury. Powiem szczerze, że bardzo byłem dum 
ny z polskiego kościoła, kiedy w czasach dla kul
tury trudnych starał się ułatwić twórcom wypeł
nienie ich obowiązków wobec społeczeństwa.

Papież życzył Polsce zmartwychwstania, któ
re Norwid tłumaczył jako wymóg życia narodo 
wego. To życzenie składam na wasze ręce, drodzy 
państwo, na ręce całego narodu, a w szczególności 
na ręce was wszystkich tutaj obecnych, którzy 
jesteście w jakimś sensie tego narodu pogłębioną 
świadomością, intelektem, twórczą perspektywą, 
którzy jesteście tego narodu miłośnikami... Wie 
rzę, że wasz czyn ma przyszłość. I  ma przyszłość 
również nasza ojczyzna, nasze społeczeństwo.

Papieżowi zgotowano owację i na stojąco od
śpiewano "sto la t”.

Następny dzień 9 czerwca rozpoczął się spot
kaniem z generałem Jaruzelskim. Później do 
Nuncjatury Apostolskiej przybyli przedstawiciele 
wspólnoty żydowskiej w Polsce.

Kolejnym punktem programu była wizyta Pa
pieża w ewangelicko-austriackim kościele św 
Trójcy. Czekali tam na Niego .zwierzchnicy wszy
stkich siedmiu kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej oraz prymas Polski, kard. 
Józef Glemp*

Agrykola
Ponad 300 tysięcy osób uczestniczyło we Mszy 

św. odprawionej przez Papieża Jana Pawła I I  w 
warszawskim parku Agrykola. Niecodzienną sce
nerię stanowiło tło Zamku Ujazdowskiego. Piękne 
stare dęby i topole dawały przyjemny cień zgro
madzonym tłumom wiernych. Płaczące wierzby 
nurzały swe opadające gałęzie w kanale Piase- 
czyńskim. Chłodny wodotrysk spryskiwał koloro
we klomby kwiatów. Dzień był ciepły i słoneczny. 
Starsi i dzieci rozlokowali się na trawie. Ołtarz, 
wysoko umieszczony w trójkątnym obramowaniu, 
był dla wszystkich dobrze widoczny.

We Mszy św. celebrowanej w setną rocznicę 
encykliki papieża Leona X III "Rerum novarum” 
wzięli udział: prezydent Lech Wałęsa, premier 
Jan Krzysztof Bielecki oraz grupa parlamentarzy 
stów z Czech i Słowacji.

Przed liturgią Jan Paweł II beatyfikował ojca 
Rafała, Melchiora Chylińskiego (1694-1741) fran
ciszkanina, apostoła ubogich, chorych i cierpią
cych.

W homilii Papież oddał hołd Warszawie. 
"Jeśli pamiętamy o tej wielkiej daninie krwi, jaką 
Warszawa tyle razy składała na ołtarzu miłości 
ojczyzny, jawi się nam nasza stolica, zwłaszcza w 
chwilach podniosłych, jako męczeńskie sanktua
rium narodu".

Po . południu Ojciec św. spotkał się w Sekre
tariacie Episkopatu z biskupami, wyższymi prze
łożonymi zakonów; przyjął też grupę parlamen
tarzystów.

Na Okęciu nie było oficjalnych ceremonii po
żegnalnych albowiem Papież w raca do Polski 
12 sierpnia 1991 roku.

Gawędy starych Polaków
(dokończenie ze s tr. Z)

— Moim zdaniem dlatego, że ludzie odwrócili 
się od Boga. "Bóg um arł" — orzekli "mędrcy" na
szych czasów.

— A ja  myślę, że to po prostu  dlatego, że te 
zbrodnie są bezkarne. Gdyby takiego sekwestra- 
tora powiesić publicznie n a  rynku z pewnością 
skończyłyby się porywania. Jeśli będzie plebiscyt 
będę głosował za karą  śmierci.

— A ja  nie. Bo chociaż wierzę że społeczeń
stwo m a prawo się bronić, przeraża mnie myśl, 
że osoby niewinne, pobres diabos, mogłyby paść 
ofiarą. Ludzka sprawiedliwość niestety jest niedo
skonała.

— Więc co robić? Więzienia są przepełnione.
— Jabym zbrodniarzy skazywał na długoletnie, 

albo dożywotnie roboty. Gdyby tak  zorganizować 
przenośne jednostki więzienne i zapędzić prze
stępców do reperowania naszych dróg?

— Ależ oni będą uciekali! Wie pan jak  słaba 
jest policja. To byłoby niebezpieczne dla lud
ności!

— A jak  chodzą wolni po ulicach to nie je st 
niebezpieczne? A czy nie mogłoby ich pilnować 
wojsko? To byłoby jednocześnie doskonałe ćwi
czenie dla wojska na którego utrzymanie pań
stwo tyle łoży.
fgjpag' Więźniowie • to  nie dawni galernicy. Pan 
chciałby z nich zrobić niewolników!

— W prost przeciwnie. P racując i m ając su
rowe, lecz ludzkie traktowanie, a  w dniach wol
nych możność odpoczynku, nauki, wizyt kapłań
skich, mieliby możność regeneracji moralnej, a w 
razie pomyłki sądowej, tak  tu  częstej, możność 
zwolnienia i uzyskania odszkodowania. To wszy
stko tylko kwestia organizacji, a  o talent organi
zacyjny nie łatwo. Nie każdy go m a ta k  jak  np. 
nasz prefekt. Słyszał pan  o doraźnej pomocy zi
mowej dla bezdomnych dzieci jaką zorganizował? 
Dają im  w zimowe noce gorącą zupę i chleb, a 
jednocześnie spisują i badają jakie są  rzeczywiste 
potrzeby tych dzieci.

— Tak, to ta len t organizatorski. Oby nam 
“panował" jak  najdłużej!

— No to zdrowie Lemera!
— Zdrowie!

Przechodzień

Śp. Katarzyna Żerek
Dnia 9-go lip- 

ca br. zm arła w 
mieście Parana- 
guś, po krótkiej 
chorobie, zaopa
trzona św. Sa
k r a m e n t a m i ,  
wdowa po Mak
symilianie żerku  
śp. K atarzyna Sa* 
mujeden żerek, w 
wieku 94 la t i  
siedem miesięcy. 
Urodziła się w 
Polsce w woj. Lu
belskim • Anna- 
poi.

Przybyła do Brazylii z rodzicami w 1912 r., 
mając 15 lat, osiedlili się w Rio Grandę do 
Sul, skąd przeprowadzili się do Parany w 
1942 roku zamieszkując około Kurytyby w 
Abranches. Następne 43 la ta  przeżyła w Para- 
nagu4.

śp . Katarzyna pozostawiła w żałobie syna 
Henryka i  córki: S. Olga, S. Cypriana, Isabella 
zamężna i Gabriela samotna, synową Zofię, zię
cia Edsona, siedem wnuków i piętnaście praw
nuków.

Msza święta odprawiona przez dwóch -ka
płanów ~  Ks. Eugeniusza Wiśniewskiego, C.M 
i Ks. Witoldo Jasionkowskiego, S.C. w gronie 
licznych Sióstr ze Zgromadzenia “Rodziny Ma
ryi do którego należą je j dwie córki, S. Olga, 
S. Cypriana i S. Fabiana już zmarła, także wie
lu krewnych i przyjaciół. Zm arła była wytrwa
łą czytelniczką "Ludu”, od początku jego zało
żenia. Rodzina zmarłej za pośrednictwem Re
dakcji “Lud”, składa serdeczne podziękowanie 
Kapłanom, siostrom  zakonnym, wszystkim 
krewnym i przyjaciołom za udział w  pogrzebie. 

Niech spoczywa w pokoju wiecznym!



ŁĄfJl SUWltiiyiran zas
Iran  zamierza wydać 4 miliardy dolarów na 

rozbudowę przemysłu ciężkiego. Powstaje możli
wość uzyskania przynajm niej części tych pienię
dzy przez Polskę. Byłaby to  poważna kompensa
ta  sowieckiego rynku eksportowego.

W Warszawie bawił w czerwcu m inister prze
mysłu ciężkiego Iranu, który  przeprowadził z wi
cepremierem Balcerowiczem rozmowy na tem at 
współpracy gospodarczej z Polską. S trona polska 
przedstawiła Irańczykom listę 40 naszych przed
siębiorstw  przemysłowych, w większości dotych
czas uzależnionych od rynku ZSRR, a  teraz chęt
nych do współpracy z Iranem . Przedstawiciel 
Urzędu Rady M inistrów dyr. Alfred Siennicki po
wiedział prasie po tych rozmowach: “Na umiesz
czone n a  liście zakłady przypadało dotychczas 
kilkanaście procent naszego eksportu na  
Wschód. Teraz oczekujemy odpowiedzi Iranu  w 
ciągu 2-3 miesięcy".

Na liście znalazła się m. in. hu ta  Stalowa Wo
la, k tó ra w roku ubiegłym wyeksportowała do 
Iranu  wyroby w artości około 4 min dolarów. Je
śli uda się poszerzyć współpracę, można będzie 
liczyć n a  w zrost rocznego eksportu tego przed
siębiorstwa do Iranu  do 10 m in dolarów.

Polska chce im portow ać z Iranu  więcej ropy. 
W ubiegłym roku kupiliśmy je j tam  około 700.000 
ton, te raz mówi się naw et o 2 do 3 m in ton. Na
tom iast Iran , który  produkuje i eksportuje nie
mal wyłącznie produkty naftowe, pragnie przeła
m ać tę  m onokulturę swej gospodarki i  rozwinąć 
własny przemysł. Zamierza w ięc-nie tylko kupo
wać polskie obrabiarki, maszyny budowlane i 
statk i, ale zacząć sprowadzać komponenty do 
ich produkcji. W planach je st m. in. współpraca 
z W aryńskim i Stalową Wolą, a  także budowa 
własnej stoczni, być może z udziałem polskich 
firm  i inżynierów.

Jak podała PAP, podczas rozmów w Minister
stwie Przemysłu przedstawiono irańskiej delega
cji 800 projektów  bezpośredniej współpracy prze
mysłowej firm  obu krajów . W śród możliwych 
wspólnych inwestycji wymieniono modernizację 
przemysłu rafineryjnego oraz budowę w Iranie 
nowego zakładu przetw órstw a ropy, zdolnego 
przerobić 6 milionów ton  tego surowca rocznie.

“Dziennik Polski”

Do Papieża na wrotkach
Miliona uczestników spodziewają się organi

zatorzy VI światowego Dnia Młodzieży w Często
chowie — poinform ował M arian Duda, przewod
niczący Kościelnego K om itetu Organizacyjnego. 
Spotkanie, w  którym  uczestniczyć będzie Jan Pa
weł II , odbędzie się 14-15 sierpnia.

Najliczniejsze grupy przybędą z Europy Za
chodniej: z Włoch, Francji i Niemiec, natomiast 
pod znakiem zapytania stoi przyjazd pielgrzymów 
ze Zw. Sowieckiego.

Zdaniem ks. Dudy z ZSRR pragnie przybyć 
na  spotkanie z Papieżem 70 tysięcy młodych piel
grzymów, jednak K om itet otrzymuje sygnały o 
trudnościach jakie m ają  oni z przyjazdem do 
Polski. Dlatego też, jeśli przy dobrej woli tam 
tych władz przybędzie do Częstochowy 30 tysię
cy młodych ludzi z  ZSRR, będzie to wielkie osiąg
nięcie.

Grupa młodzieży z państw  zachodnich na spot
kanie z Papieżem przyjedzie na wrotkach. Wystar
tu ją  25 lipca z hiszpańskiego m iasta Santiago de 
Compostella, które było gospodarzem poprzednie
go światow ego Dnia Młodzieży. Na liczącej 4 
tys. km  trasie zatrzymywać się będą w miejscach 
kultu  religijnego.

co dalej?

15; dochodziłyby jeszcze do tego tysiące żołnie
rzy zabranych i wykończonych w Katyniu i in
nych obozach, w związku z działaniami 1939 roku. 
Potem nastąpił okres 45 la t sztucznej wolności, a 
wciąż pod naciskiem, wyzyskiem i prześladowa
niem przez wroga.

Przetrwał naród i ten okres, choć dał się od
czuć w  dużej mierze ujemny moralny wpływ sy
stem u z tamtego okresu, polegający przede wszy
stkim  na społecznej bierności i zabiciu osobistego 
zainteresowania i ambicji do jakiegokolwiek 
działania samodzielnego.

Jednak, mimo wszystko, zachowali , się ludzie, 
którzy nie poddali się apatii, a  nawet zatrzymali 
uśmiech na ustach. Jednym z takich jest aktorka 
Zofia Kucówna, autorka książki "Zatrzymać 
czas”, gdzie opisuje swoje własne ostatnie 20 lat 
życia. Nie zawsze wtedy było jasno, był okres 
niespokojny, frustrujący i dramatyczny, ale pozo 
stała zasadnicza recepta życiowa: “Nie dać się 
życiu; niepowodzenia, klęski, złe dni i nastroje 
traktow ać jako coś w życiu naturalnego i przej
ściowego. Są, m iną a my, chociaż trochę potur
bowani — musimy żyć dalej i starać się aby nasze 
życie miało sens, sm ak”. A co się autorce w ży
ciu liczy najbardziej to: "Kontakt z ludźmi, ak
tywność, bycie uczestnikiem a nie obserwatorem. 
No i przyjaźń też”.

Jednym słowem, Panie Premierze, w odpo
wiedź na apel nasza rada będzie taka: “Dziś mów
my o tym jak  nie dać się w życiu". To program  
zasadniczy dla całego narodu polskiego, nie tylko 
tego który płacze i  bu ja w obłokach, ale i dla 
tego przyziemnego, który znosi ciężar życia, 
chciałby coś zrobić ą nie wie od czego zacząć.

Początek działania rządowego dał się już od
czuć, chodzi tylko o to żeby się zaczynały pokazy
wać wyraźne wyniki planów i działania. Początek 
jaki pokazała Kucówna i wyniki je j pracy i wielu 
innych zdobywczych i przodujących menażerów 
polskich przedsiębiorstw musi się okazać zaraźli
wy dla reszty społeczeństwa.

Wielkie inwestycje zagraniczne, jeśli zdecydu
ją  się osiąść w Polsce będą musiały oprzeć się 
o drobny organizm produkcyjny poddostawczy a 
do tworzenia tego musi się zdecydowanie przyczy
nić rząd i cała jego organizacja. Pierwszeństwo 
muszą otrzymać konkretne plany produkcyjne, 
pozostawiając na uboczu publiczne pretensje 
płatnicze i zarobkowe. Z chwilą ułatwienia, u s
prawnienia i wzrostu produkcji dóbr i usług, auto
matycznie płace będą mogły być podniesione wy
wołując pierwszy uśmiech na twarzy tych zawo
dowych płaczków-

A ułatwienie produkcji to  udział nauki w sto
sowanej technologii, jak  również wszelkie zwol
nienia podatkowe i biurokracja dla nowych inwe
stycji na środki produkcyjne. Zwolnienie z podat
ku tego kto inwestuje będzie się swobodnie zwra
cać przez wzmożoną ofertę, ożywiony handel i w 
konsekwencji wznowione fundusze na dalsze po
trzeby rządu.

Przykładem historycznym, mimo oczywistych 
wad ludzkich, takiej gospodarki był okres po 
pierwszej wojnie światowej, gdy w  ciągu ok. 20 
lat Polska dochodziła już do nieomal powszech
nego dobrobytu i  zadowolenia, co zostało tylko 
zniszczone przez przegraną wojnę, a  to  nie ma 
prawa się powtórzyć, pam iętając o rzymskim 
"Vae Yictis”. Biada zwyciężonym”.

Sao Paulo, dnia 8 lipca 1991 r.

(dokończenie ze str. 1)
Mówił też na  podobny tem at Jan Nowak Je

ziorański, dziennikarz i działacz telewizyjny, za
mieszkały w  Waszyngtonie (podobno polską tele
wizję ogląda około 20 milionów ludzi): “Polska 
dem okracja je s t krucha i stoi wobec wielu zagro
żeń, . . .  a jednak ten niezwykły naród, który nie 
poddaje się najwyższym przeciwnościom, zawsze 
um iał znaleźć wyjście, gdy tylko los się do niego 
uśmiechnął” — jednak niepokoi się (p. J. N. J.) on 
zbliżającą się kam panią wyborczą, "i wzdragam się 
na myśl że powtórzą się ataki personalne, po
mówienia, oszczerstwa".

Polska rzeczywiście je st w trudnej sytuacji a 
w dużej mierze jej powodzenie zależy od działa
nia samego narodu, zgodnego we wspólnej spra
wie zdobycia siły i dobrobytu. S traty w ostatniej 
wojnie m iała fenomenalne zarówno w ludziach 
ja k  i zasobach gospodarczych. Wiele już się pi
sało o terrorze i niszczycielskim działaniu Niem
ców. Teraz pisze się o krzywdach poniesionych na 
wschodzie. Samych zesłańców do ZSRR, według 
danych ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) za rok 
1940 było około 1.400.000 ludzi, w tym  650.000

0TENDIMENT0 MfDICO ESPECIBLIZBDO
Dra. Maria de L. Pachnlcki — Ginecologia e 

obstetrlcia.
Dra. Iyonete Ducci — Homeopatia pediśtrica. 
Dr. Paulo Cesar J. de Castro — Cllnica M ćdica/ 

Cardiologia.
Dr. Mauri Courd — Ginecologia e Obstetrfcia. 
Dr. Lourival Ducci — Homeopatia Pediśtrica. 
Dr. Fernando 01iveirą — Acupuntura/Homeo- 

patia/Mediciną Natural.
Todos atendem com hora m arcada na  Av. 

Iguaęu, 2560 Fone: 244-1264

Irmaos Hauer l Cia. Limitada
Rua Josś Bonifacio, 66 — Fone: 222-7744 

FERRAGENS EM GERAL 
Bronze, latao, cobre, aluminio em barras, cha* 
pas e tubos, ęhąpas inox — Ferram entas Gedo- 
re, Cometa, Stanley, Motores elćtricos, colas e 
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon 
e sisąl, łona plństica, tintas e vemizes, mśąui- 
nąs ęlćtrięąs BOSH, telas. panelas e caldeiróes 
de aluminio (linha Hotel).

k tiiu a u iu n  kj i <Jisp
♦  Prezydent Lech Wałęsa podpisał uchwałom 

ponownie przez S ejm  ordynację wyborczą i zanJ 
dził przeprow adzenie wyborów 27 paździenS 
Jednocześnie w ystąpił z inicjatywą ustawodamS 
przesyłając do Sejm u p ro jek t nowej ordyń3 
wyborczej, uw zględniającej założenia o rd K  
uchwalonej i w szystkie swoje zastrzeżenia do n iei 
oraz wniósł o now elizację Konstytucji polegająca 
na wyeliminowaniu ograniczenia biernego S  
wyborczego obyw ateli, k tórzy nie mieszkaia 
k ra ju  stale  przez osta tn ie  5 lat.

♦  Sejm  uchw alił ustaw ę o podatku dochofo 
wym od osób fizycznych, k tó ra będzie obowa. 
zywać od 1992 r. obejm ując wszystkich, którzy J  
m ieszkują n a  tery to rium  RP dłużej niż 183 dni 
w roku, niezależnie od  tego gdzie znajduje $ 
źródło ich  dochodów . Osoby przebywające w U  I 
sce krócej będą) płacić podatek proporcjonalnej 
do czasu ich pobytu. I

♦  M inister Spraw iedliw ości zapowiedział pm. |  
gotowanie przez jego reso rt rozwiązań zwalcza*! 
cych korupcję, w  odpowiedzi na list prezydia! 1 «  
do odbyw ającej s ię  k ilka dni temu konferetóK 
antykorupcyjnej, w  k tórym  stwierdzone zostało, I  u 
iż zjawisko tp  osiągnęło rozmiary nigdy pne4 |  
tem  w Polsce nie notow ane.

♦  P rem ier Jan  K rzysztof Bielecki
do Polaków o cierpliwość i  akceptację ¥
trudności ekonom icznych, które czekają Po&j 
na  je j drodze ku  gospodarce wolnorynkowej, Pi* 
m ier wykluczył możliwość wycofania się z politj- 
k i reform . "N ie ulegnę naciskom, aby za cof 
iluzorycznej popraw y i chwilowej populara# 
zaprzepaścić to , co już  osiągnęliśmy” — pora 
dzia}. N aw iązując do ostatn ich  strajków i rośnej 
krytyki rządu p rem ier stwierdził:

"Dzisiaj ponow nie stanęły przed nami pytana] 
o kierunek refo rm . S tało się tak na skutek pot 
tycznych deba t i pracowniczych protestów. Kei 
walczymy o stołki, tylko o powodzenie refóiąj 
k tóre j nie d a  się  zrealizować w ciągu jednej nocj*J

Prem ier stw ierdził, że na protesty spotami 
m ogą być dw ie odpowiedzi: wydrukowanie p] 
stych pieniędzy, albo podniesienie podatków, b 
nej drogi n ie  m a, gdyż budżet państwa nie ritai; 
się niczym od budżetu  rodziny. Nie możną wjtt] 
więcej niż się zarabia. Szukamy rozwiązań dłup 
falowych w restruk tu ryzacji naszej gospodaildi! 
je j pryw atyzacji. Ożywienie muszą przynieść» 
we inw estycje i w zrost eksportu.

Jan  K rzysztof Bielecki zapowiedział, że ij 
najbliższych dniach  rząd  przedstawi plan por 
szechnej pryw atyzacji, którego elementem bpi* [ingeir 
program  dostosowawczy dla przdsiębiorstwpiŁ 
stwoWych. P rem ier obiecał pozostawienie do 
czasowego funduszu płac przy zmniejszeniu 
trudnienia, co pozwoli na wzrost wynagrodi 
będzie realnym  odchodzeniem od popiwku.

♦  Prym as Polski w  imieniu Episkopatu zapi»J 
ponował K om isji Edukacji poprawki do opw 
wywanej ustaw y o systemie oświaty, m. ią 
szkoły średnie "organizowały” a nie "umoiiW 
ły” naukę religii, a  je j zasady były ustalane 
"porozum ieniu”, a  nie po "zasięgnięciu opoj 
władz K ościoła katolickiego".
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♦  Jak  poinform ow ał GUS w trzeciej di 
czerwca w  s tosunku do dekady poprzednuI 
żywności spadły o 3,6 proc., natomiast w sWJ 
ku do trzeciej dekady m aja  o 0j5 proc. MW* 
pierwszym w tym  roku miesiącem, vr 
w artość ekspo rtu  była większa niż importuj 
czerwcu odnotow ano największy od ip j f ||L  
ku miesięczny p rzyrost bezrobotnych. W g j 
naniu z m ajem  ich liczba zwiększyła się o iw 
Ęez p racy  je s t  ogółem 1,5 min osób. Bez 
stanow ią już  8 p rocen t siły roboczej kraju. .

S pośród wszystkich bezrobotnych P®* 
315.000 u traciło  pracę w  wyniku zwolnien 
wych. Dalszych 3.700 przedsiębiorstw 
dżiało zw olnienia — u traci więc pracę o k .  »  ,

W czerwcu w całym kraju  było 47.000 
m iejsc pracy.

♦  23 lipca przybędzie do Charkowa dej# 
P ro ku ra tu ry  G eneralnej RP, aby uczestow 
ekshum acji zwłok polskich oficerów ? ^  
S tarobielsku, zamordowanych w 1940  r. w*^  
je  się, że p race  po trw ają  do 9 sierpnia- pu 
ekipa przeniesie się do Miednoje poa ^  
gdzie zn a jd u ją  się groby oficerów z us

♦  W edług szacunkowych obliczeń 
skiego In s ty tu tu  Pracy i Spraw Socj? 
ciętna rodzina złożona z dwojga oso ^  
i dw ojga dzieci w  wieku przedszkomp* ^  
nym  pow inna była w m aju dyspon • 
dem  w  wysokości 2,5 min złotycn, a 
się n a  poziom ie minimum socjalnego.
że w  m a ju  w ydatek n a  minimalne 
jednej osoby w  takiej r o d z ie  
gdy w kw ietniu wynosił 661.000 zł- .. M  
były koszty utrzym ania o s o b y  sam 
zł. w m aju , 815.500 zł w kwietniu.
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