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Yesterda)~

dziś

Poetą.tek 194-1 roku nie zwiastował
Jeszcze wojsku polskiemu a.zybk.iego
~•koric.tcnu:a wojny i powrotu do wyzwolonej Ojuyzny.
Po wspaniałrJ ._Battle of Britain"".,
zakoriczoncj :decydowanym xwycię·
$hvem brytyjskich i polskich orłów
nad ~pnmi niemieckiej Luftwaffe,
utrwaliła 1i~ wprawdzit pełna wiara
w ottateczne zwycię-atwo Sojuuni•
lców, ,a z nim i w Odrociz<nie Polskiale dzień tryumfu pr.ic1ł ani:ała jc1xcze mgl• wielkie,:o oddJ1tenia.
Potencja-ł
wojenny p:1ństw osi
przed,rtawiol potcg9 całej prawie
··:i;konsoUdow:tnej'' pod nienneckam
butem Europy~ W obozie aliantów po•
n skupionymi }>rży boku Wielkiej
Brytanii i na jej tcrytorh1ch w.akzą•
cymi Peidomnym.i armiami "&rodowy.
m, ;...Armią Pohką r1.a ctdc - ~ilJ•
..d"OWala ~ir j~dyna n;/ terenie Europy
JC~tc:zc waJcząca bohatersko: Grecja.
odnOSZifCa. podówc;r:15 nic>podrianc ;J
:iwietae- .zwycięstwa nad przeniewicr•
aym włoskim DApa.litnilciem.
Nad,ttodr.4łc.a k:..mpanla wios~nna ż
chwilą rm.Z"enia caleg_o cl~iaTu pan„
c-ernych wojs1c niemieckich na osmtnl
w Europie bastion grec.ki n.ap.waha
SOJUUnik6w i:łębok4 troskq. Zdotn.,,;i:
wytwórcza W. Brytanii. 1\4 którtJ nie„
.tłomnych barkach spoc1.1ł caJy ciężar
produkcji woje-nnej. nawet łac-znie z
do5t,1.wam1·ze S"tan6w Zjednoc.conych
..ula °"'' tym oktesie daJrko poza przygotowywanJJ pr,e~ 7 lat i rozbudowanq
do 1c,1itu produkcH nicmiecą. PonadtO wydłuż.one linie komunikacyjne r
W. Brytanii do 1>08zt.::egóJnych letcnów operncyJnych a•wa.nly bard&o
niekorzy•tny dla alian16w układ .sto.uunków w X4!ttawieniu z moHiwo.ścia.mi cenlralnic wu1dowionyoh w Ru•
ropie Niemiec.
W wojnie wspdlct.esncj, &:dz.ie: !t:tyb,.
~ ruchów odgrywa tak kapit~lnf
ral~ dla ro1e1;rania kampanii, wioa;na
1941 r. miała lli~ ra, jes.zct~ r<U:pocnć
pod ,nakiem ahoolutnej przcw~gi pie•
mleckicj na ląd•ic. Uzyakana nato-?1ill;'t r 6 w n o w ag a w powietn:u
1 n1c~a-pncn·alno
prze w11 { 11 na
morzu były ju~ w6wczns tym, dccyduj~cymi czynnikami, które nie wy•
wałcraac
Je a z cz c o,tatccznego
rwycięstwa, wykluczyły j u z jcd·
n>k modiwość zwyci~s1wa osi. do kt6rego jedyna drog-Q:! udana. u1w.;a7:ja
Wy1p B,y,yjslcich ,os1al• Niemcom
be,;powrotnie odcięta.
W tych warunlcnch, dla pr.:ys1>ic~wia dnia klę~aństw O$l, musich

Jl ....

and Today '
ot power in the air and ,.mdisputabl•

Sojuo,nicy ta pewni ci sobie dysponoThe beginning of I~ I Jid not bring
w~nic <>Ntatnim n,~ibę-dnym do zwy• to the Po 1 is b soldicn. the, ,1saur•
d~stw11 czynnlklem: przewag, na I~- anee thol the end ol the war and 1h,
dzic, przez pomnoi:cnie I w.spółc.te:anc return to their liberatcd country 1,
wyekwipowanie wojslc lądowych, pny near. l i " truc that after the ,plendid
jcdnoc~~:.nytn pełnym uab:iorbowa- "8~tde of Britain.'' which t," 5 c1tded
niu 1-iJ o:;l w powletc.u i llil morzu.
wlth a dech.ivc. vie.tory attoiurał L,y
W Łym układrie ~H z~tl'm .t:tpowia- the Polish and Britiah eagles over 1hr
dał lif rok 1941 pod xnuki~m defcn- vuhurcs of the Gcrm;1n Luftwaffe. the
,ywy ahant6w nn tą.dltct - o!cnsywy falth in a finał vie.tory <U tbc Allies
w pow1ctrLu t f'IR monm - d7.1e11 r.wy~ and th~ Jibtr:nion of Poł1;.nd wu
cię:~twa j_cd.nak .tdaw~l się: bar~zo da- : atre.ngthcned. lrnt th'llt d.ay or ui.
lek• i w1.eołe. :11~adn1~n było Jćszc;.,:c umph wa:- ove~shadowel by .a iog of
I
pod .:nak1cm :rapytan1a,
distant remotcncss
Dziś ptcrws.c,:go styczni.a 1942
. .
: .
•.
roku - w:;zy~tkic zagadki są ju:r poza
M1J.1taty pot~ntush1ict of the- a,:.s
nami. Do walki O przy-szło!ić """'iata &atell1tes. ~eprcst.r,lł'd tł!~ powc~ o[ al,:
roua.ly wcią:gnittc w~rystk.ic konty· most enurc Europe c:on!iohda,cd
nenty - nawet ~c moc-arstwa, w łct6-, u.nder the C,nna~ boot. (?11 the Allie-1•
rych doruinow;1ła wola pokoju. zosta- !lllde, e.x.cept extled nauonal armles
ly wyrwano wręcx I napadnl~le przez fighting togethcr Wllh the British
piartnor6w b:andyc:kiego 1r6JkfQ Bor lorccs.. the Pohsh Anny on the lc:,1d
lin-Tokiu-Rr.ym.
in Europe only heroic Grcrtc was.
D-liś t.sprzymien:iericami Polski q.: carrying on the strugglc. g.l.ining Un•
Wietk-a Brytania a: Dominiami. Stany ex;pected and 1p1tndfd vic1ories over
Zjednocz.one Ameryka
Północnej. lta1y. the trtAcherou• aggrusor.
Ro,ja. Chiny, Woln• Francjo I bromie
The onconnng .spring c.ampugn of
<3st~py uratowanych z pozogi ouro- tit• C•rtnlln pan<'er unita pU!lhing whh
pejskieJ woj5'k Norwegii, D~nh, Ho• whole power towar~ the 13!.t b~stion
Jancłli. Czechosłowacji i Jugotslawii. oi ruin:,ncc. that
Croce•. 6lled 1he
Trry c,warte globu %jcmskicgo Jedno- Allłes with grave conccrn. The pro•
czy •i~ dri, we wspólnym wy1ilku dla duetivie capachy o( Orcal :"Brit.a.in.
pokonania. '-tnie..rtt!:lnych wro;6w wol•
which alonc was fnccd with the burnoici•
of w:i, produc:1ion. cven toiethcr
O;iii wi~c niem~ JU& rn,;itl prred dcn
wlth American &upplies. wo, Al thAt
nami Dticń W)•zwolcnJa Pobki time lar beyond the Gennan producdzień zwycię,twa najwickstej w diicjach świata koalicji nad bronrOWO· 11011 bu,lt up g,adually during long
,cven
year1 and expanded to maJU•
.i6lto-azarnę szają zbirów- juz ru,dchoch:i. Bn••k jego - to piorw11ze mum. Morc:over 1 the commom,.atian
linea
betwc~n
Grea~ Britain and the
kl,;,ki t4dawe Mninwycię,,,nych"
komo wojsk niemieckich w Lib,l i particular operation crounds bcL-ame
long~r
and
longcr„
er-t!aling thua for
Rosji.
My. Polacy, zcapolic mU!liany w.,•y- the Alhc-i Jcas tadvantageous"Sltuatiou
olkie wysiłki. by w 1ych cig1.ntyc•- eapec.ially when camp.u~ with :g-rut
nych zapa-s.ach ,;e złem. która n:as Jesi~ po.-lbilltiH o! Germany contrally Io·
cu -uckaj:i, w11idć na ualę wypad- cated in Europe.
I n the prc.ent w,o.rfarr whon opecd
k6w i•k najwi~ltst.y ci,;iar gatunkowy
wl.1sn~go cz'Ynu. B~z w;1ha. i... of pArilfflount import.:ance nnd de,.
nia i na1ych111i,t>t. To ~chic dla na• (ido>. '" winninc or la<lnc the ba1tle.
nailep!Zł legil7maCJ~ I'"'"' prr.y •tolc th• •prmg o[ 1941 h•d bcgun under
lconferencJi pok0Jowo1,
the- obtioluti:: GtrnlAn !'\Jp.er1only on
land. Howcvcr, th• auainc:d balan~•
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„uptdori ty on r.ca, wcre a kea dy thcrt
tho•c deca.i.vc factors wh1ch, a l t h ~1
did not bring a finał victory. put en•
tirely out of the quc,ition .a.ny pos.si•
bllity of Axi1 victory which <auld
result only in one way: by auccusfut
inviUion of the Britt1h Islcs. and this
way was barrcd ior the Gc:.nnana
ln suc.h circumstanc:ł!s. in order ,o
f„t•n th• day1 of dclut on the ax,•.
th• Allits had to concentrate on the
laat {actor for dccisivc victory, that
ia the superiority on lnnd. Thia could
br done only b:; increasing the 11um...
ber and providing mor<.- modern equip.
men1 for the lnnd forcn accompn-n1ed
by 11imuhaneou1 cn_ga1cmcnt of 1hc
adłłeru.ry 9.n ,-e.cu and in the air
(n tbis shua1io11, fliólJl'Cillllinc: _or.......,..
1941 wu marked lor lh• AllleS" ~
being defensi-v~ on I.and and ofl'ensive
on aea& and in the air, and si nec many
problcms: were yet unsolved the cła}'
of victory wa1 vet)' remot~.
Today, on th• lir111 or Januuy, 1942,
all surpnse1 are alreadv bebind u.a.
Todn.y aU the <ontinenu are involvcd
In the •truggłe far 1h• b,ttar future
of the world. oven thoee powef'lh in
whic:h the will of pr;.ncc prrdominatcd •
a.te dr-il.wn ln tl1c w..'lr by the att11,:k
or the partnc..rs of the battdh triangle,
Be-rlin~Tokio-..Romc•
Today Poland hos As hu •lheo: The
Briti~h Empirr. the Unhed States.
Run,.o. China, Fn:c Fran,e: and, oved
hom the European conflagr11tion.
force. o! Norway, Holland, D•nmark.
Cnchoslovalcia and Yugo1łav1a. Today three fourtlu of the •ntłrc ;loba
is unlted in a. common ~Uort to crush
the foe oi fceedom.
Today there I, no moro for; bcfore
u„ The c!Jay or doliboration o[ Poland
- tht day of victory by lho great••t
<io•lilion in hiatory again»t ,ht" bru•
netto, yellow, and blacie i:•ng of hri•
gand1-i'I nt.1r. ltt dawn its ałready
vi.siblc on the pla1n1 of Rusaia and in
thł" desert of Libya whcst the ulnvincible" Gcrm•n Eorces an, fDcing one
defc;it after anothcr,
We, Poles. mwt.t unite- all aur: c[fons so •• 10 brlng lnto this gigantlc
strugi:!• and the e1ruggle to come,
ljfOinst the [orcas of cvll the greatot
speci!ic wcight o( our own achieve•
mmtw. We mu~t do it without hes.u.a.
tion :u oncch will be our bat
arc:11tnćnt at the pence confe,ence.
4
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Wnowej sytuacji
M,nęlo JIU pnnzlo tuy tycodnle
od cbwlh napadu Japonskieco na Sta·
ny Z1ednoa<>ne, napadu dokonaneco
w na1łc1lleJlrytn porozunuen1u z
Nlmicaml I Wiochami. Od trzech ty•
1odn1 tnn więc siu wojay m,rd•y

Stamm, Zjt!'d11oczoa7mJ • ..O.JJ.f..,. a

WOJ•ka spnymi.rzone odpierajf c•t•
kle ataki laponalue na r6tnych polach
bitew Da ekiego Wschodu.
WeJłcae S·an6w ZJednoczonych do
•oiny wytwonylo now4 sytvac/r Id•
i• dla au. Pold.6w, a rwlaucn dla
mil on6w o~ywatell amerykar: kich
pochodzenia pohkl~o.
Udział Stan6w ZJednoczonycb w
woJnie to ostatec,ne pr%ypiecz,;towa•
nae nauei:o polltyczner;o soiuuu, to
oe:łllteune-

potwierdztrue naszrgo bra•

tentwa brod. Walczymy z tynu

ta•

m,m1 -wrogami. M,mmy ruem wy-

a potem ruem przy•
•t•r
do odbudowr m1Ucnncgo
6w1ata - na nowych, lepszych pod·
stawach.
&w,adomo5ć tcJ wspólnoty 10111 miał
naród polaki od samego J>OCZłtlrll woJ•
ny od owych dni wndniowych kiedy
ta ludność napadntttych z,em RzeczypospohteJ. manUcatu}łc na c1ńt
Spnymiuzaaych,
dawała
wyru
awym naJgorttuym uczuciom dla
neutralnych jeezcH pod6wcza1 Sta·
n6w ZJednoaanych.
Z druc••J 11rany przywódcy 'Wiei•
kteco Ntodu amffykanwego • prezydentem Roosere/Um na czd• pod•
krńlah atale, hr r,zna/4 1prll'A't Po/dl
:u SWO/lf wla,n4. Temu Ich pudwild•
czen,u sawdrlccumy rozcltcnięc.te na
Polskę amerykań1k1tJ pomocy wojen•
MJ udadaneJ na zaaad1ie Lease-Lend
billu I 11anowasko, :raitte prze: mia•
roda ne CZ]innlk1 WOJlkowe Stan6w
ZJ..Snoczan7ch •obec tw~ceJ 119
w Kanadzie armii polakaej.
Mimo wszystko aytnacJa nie była
atuprocentowo WJJUnlona, p61:I Sta•
n7 ZjednOC2one n,, brały aame ud,la·
lu w woJnle. Ponnalne lłlnienie tak
-aneco Aktu NeutralnOKi kr,powa•
Io ruchy Polonu Amerykańsluej, w
eona mnaeJ•l}'ffl znuą &topniu. a to
w aw14"l:u H 11opn1owym obumiera•
~

te

woinę

• ••

In a New Situation

niem teco aktu.
Dził wu,atko to ~Idy JD.i do
prnu:loicl. Polak, obywatel amory•
kamlcl może ł mu11 dził wżltć 'lldzial
w &miutelneJ walce {'a/ro Polak i ja/co
A-rykanfn. Stara nowa OJ<:ryzna
znalazły "ł w obhczu takleco samego
n,ebnpaeczm\stwa: walcz4c o Potskr,
walcz1 ale dz,ł o Amerykę.• b1'on!ifc
potn:;, amerykanskieJ walczy alę O
lepsze )litro Polaki.
Temu pralronaniu dal wyraz .ostat•
n10 Rząd Polaki, 'WJPQWiad1J9C woJnt
Japo,aii i rwrecaj1c aię do Polal:6w w
Ameryce :re słowami Nadurd.l aas
pr6by ofiar:, crynu I walk, •
Czyn Pol,on11 Amtrykań1k1tJ musi
być czynem zbroJnym nietylko w granicach obcw14zlrów obywatelaluch
prz~lsanyc przez prawo. ale I ponad
,r m,ar,. W ellc,, hlatorycznf amblcJI
Polonu w Stan.ach. ZJednoczonych
wmno byt 1twor:rerue tu na lconty·
nmc1t ameryltańaklm tu/n•/ ara;// poi„/c/e/ walc ceJ O wap61nt •praw~
NoechaJ poi:J:1 wkład do Sprawy i do
zwycięotwa będzie jakru,Jwitbtty J
JaknajbatdzirJ widoczny.
Depesze doniosły, iz Rąd Rr«zy·
pospoht•) r ~ I JIU z władzami
amerykanskim, rokowuua, dotycące
poboru ob,.... teh polskich • Am«y·
ce I udzi~enla Polsce pomocy w
toj mierae przez ori:any Stanów
ZJednoczonych. Stworzy to Jednt z
podstaw oraaniracyJDych dla armii
pobkleJ po teJ atronle Oceanu. Pozo,tanie jfllnak w1tle innych probiem6w ZW14„nyc1, 1 raabud.,.. poi•
alcieio uynu zbroJneco I awiększeniem Jeco u11ęgu. Oatateune rozwł.panie IJ"Ch problemów bcdińe r.secz4 w~/c,•o vrysilkr, n,du palakirgo , Polon,I Amerykafwri•J. Ale
1uz cuiś po,nedziec: trzeba• nowa •Y·
taacja •t-ra dla rmhonoweJ r.seazy
Polak6w w Ameryce nrlrknoH abow1trkl. Na11oręceJ czuj4cy 1,nowie
Polonii Stanów Zjednoczonych, kt6rzy znajduH sit JWt w nauycb uerecach, pod Pnakler11 Orla B11lqo, wyb.-all najpro,uą drogę Wo1uo poi·
1lrie podkrrilamy ru JHJICze wa/c:ry bow,~m o PolsJcr I Amerykf.
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Tbree weelu have puaed ainee the any more Today the Polo an AmerJap.1nne at+.adt on the United States, ican c.iuzen, must par11c:tp,4t1 1n 1h11
the attack hunched In mutual under- dtadly atn.,:gle as a Pole and a. an
American, Tbeir old and new ~ntry
atandln&: witb Oonnany and ltaly. The ia faced w11h the aame dana:er. Fight·
atate of war exi1ta far tbree weto Inc for Poland we flcht at.G today
betwecn the United Stat<s and u,s for America and de!tnd1nc the
po,nn, and the Allled forca repel United States we ficht alsa or the
he b
J
better morraw of Poland.
t
apanese attacks on the d1!The Po!Jsh Government hu tX•
!<rent balii• fielda o! the Far F..a,t,
res.ed the aame conviction by declar.
The active •nc•e:•mcnt of th• na:
war on Japan and addresa,nc tho
United Statn In the war cauocd a ntw Palca
in tlae United Statt1 ,n these
•
1 r
p O1
---'·U f
&IIUat on ar Ul
a, e s ~ 7 ar worda: "h t. the time of trtal, utti•
fice.
effort,
deed and •tru&cle."
mllhons of American c.ttiuns of PolTbc effort an the part of American
lab descent.
Poles
mu11
be
war effort an elfort
The parcicipation of the l1n11ed not only w thina thb
limita or citizen·•
Statea In the war scala 6nally our dutlca
descrlbed by law but ~yond
r:llucal all,ance, confinm conclu11ve.- thOlł limita. The Polt1 livinc ID the
y our camradcahlp in arms. We lif.ht United Statcs should bave on• creac.
acai.Jut the aame foe We tocether historical emlnllan: to create on the
tlais
I
mu1t win
war and ater IOfethtr Amencan ontinent • strona: Polaab
becan the rcconatruct1on of the ru,ntd Anny whach would light for t•e comworld on • new and better foundataon. mon cauae. I.et the Pohah contribu•
The Poli,h Natlon was aware or tlon to the c•u•e and to the victory
thl1 commcn fa.te alnce the outbreak he the createat and the moat vt11ble.
The neww i1 cireulated 1•a1 the
of ho1tlll11es, une• thote Sep1rmbff
daya ln 1939 when the people of Pohab GQVernment II nerotiatlnc
Poland, .ma,ufest)nc their concem far with the American Governmcnt the
the Allica. mana.fested ~lao for the posa1b1hty of conscript1on of Pohsh
neutnl, at tbat ume, Un,ted States. citizens li.Inc in the Unated States
On the otber hand the 1... den of and •ventual help by Amerl;an authe crea! American repubhc headed thorhiea in brin11ni: the conuription
by Prcaadcnt Rooaevelt•. on severa) lnto effect. lt will create a !ounclaoccaaaona streo.sed the point that the tion for the ora:anintion of the Poliab
ca°"' of Poland 11 the cause or the1r Army an his continmt. Thue ,nil
own. Tb11 is the reuon why Poland be, h~wr, many other pcoblca.
11 aupplicd wlth mohtary equ pment. connected wath the expanaaar. of the
extended t.o the Allln an the baa11 Paliah war effort, and thoae p<oblmna
of Lease I.end Act, and why American can be 1olved only by cloae and 1inmllltary olic1ala were and are very cere co-operaalon between th• Amerfriendly towuda the Polish Armed ican Polcs and the Polish Oovernment.
Forc• belag or1anued in Canada.
Today the atatanent muat be made:
Nnertbdess, the 11tuahon wu not tbe new lituauon 1.,,,.es adcht1onal
one hundred percmt d•r unlll the duuea on he mtlhona of Polcs hYlnf
United Statea entered the war. The In the United States. Th• sam of
exiatenco of the ao called Neutrality American Polca wboae buru beat
Act hampered the elłectivenffl of ful for Poland and who are already
work dane by the American Poles. amonpt a.:a undu the banner of the
When the Act became less empha· White Eacle bave choaen the abortest
alnd, the wark could be carried cm way. The Pohab Army wo atrea
more effect,vely.
thla point one. mare-u 61:htang for
Today tbese obataclea do not uaat Poland and tbe United States.
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Manifesto of the Govemment
O dezwa Rz ąd u
of the Repuhlic of Poland
Rz ecz ypo spoli t e j
.,u,,,,,,..,
Rqd Pol•kl wydal w 'Londy• ,orle/• •• św1a1 t:ały, co rlt rn
aac ...lfPUJłą oduwę,
srało. O. /eta straznycb c,,rpie/t
Narodr, Polalrr•10, dwa I.,• :inu,rn,,ł,
"Wo,,,., '1ni,rć, zn,acuni• / cf,,. terroru, rabr,nł11, - - y c b przn,,JIIHnl• upocqtłowaDł' w, wrulmu d/1,ł wola wymow4 pn.nalo ata ryJIJ9 Il'"" Hill•r• w Polsc,, rozlały sircy 1ozs1u,luych czy ua,ordowaair u lwlat cały. w ,mit de. gwa/ru nych w ołouch łoac,at1acy1aycb i
l
chu Hlll,r panowff ,,.d w,rziemad, prze.szlo m,/ionem wysie,_,.,,.,, lfa tyclr podst-acł, chu dlonych • wydz11dzicaonycb n.r,cohdowal _ , . porądrł św,au 5 611• ayeh na jmi,rć I powoła. J:onuie,
b .obi• apnymlrrull<:6w w,rą,tzl,, IK-•• mdiotwm na przym.,_• pra, _ idz,• dyłtalrua z.al,ila wo/nolć. er ubruyclr krycz.y o ,.._,, gloB••prawi,, panon•na~ art .,/nlt!Jsz.,- ""' ba11l,l.onyc/J łobiot, b11:µh rlr,rci
•o nad 5labaym daJ• latwr pod,iawy I starców, anuz.cunirm łuluua/nym,
porozutllirafa I wip6ld,,alani•
go1padaruym I t,zycanym narodu,
kt6ttmu cbc• m, nvzuc,ć ,,.now,uuo
p„,wsry «aą rlo pomocy Htrtell'lfO/Jtu, odrbral /aJ 11frtylko
llaaolil,l a /aap-m wlo&lrim ob«· wolnołł I f'!.-o rlo tycia, air , bollOr
JapollUI,
,rdratllli«ko, I godno4ć add4.
pny Jego Wa
•poJM:}', Nar6d Poldl u
..T•n poałfP"l naped 1apo(,dtl na s,ran IDIIGO atraunyc/J cl,rplrlł me
~flła nastfpJI w chvrdi 1IY a1ak ułamał sit, n1r ustal w waJtt, nir
ltitl•roww w Ros/, ,oatal da11U111y a wydal • arebl• zdrajców, /ttz trwa,
wo w 11,f!lffl«kl• ,aa/az.ly
od· w,,ny i walcry. Cąsto
aaa
wnd• gd:, vro/1ła alunckit! pru#ly o,n,rrpay prnd 11JftlTClfrs11ym wyl,a.
do olraqwy ulrm wa..-a - • ckm ,a,ftru ,:q ro:rpeczy .,.,,_
HcUfl,o IUJOl.dic4w ni.-•cłicb I tyc:inir piec, wropm /rnr/4 , aa6orawloał,cb I ocqan.aia Afryki P61· um aa /łttw I .,,..,, mr, aedaq.
IIOt:Mj po prqyn6crmu wo/llOlc/ Shaan/• w,~llii Prnyd•ut Sta6"'
Ablqall. NutfPfl on w r:bw/li 1dy ZJIHlnor:«onycb ROO#V•I• po•INlziDI
l,eatlelalde .anly I wpold '1111t1rel o Polaea, ie
ona I l i ~ /uo
-'st6w alriylko 1111
Polau al• I aatr:bai,11Jr aarodów,
alt/ /taro,.• Jlńl,o/4
Maryaan ,o„lu aa waą.tłldt ,,...,.. latl6w d«alfloaydł, hatr, .. nadt ffłau ~ , . aosy, lotalł • pocyell at ,,,_,. u/ddkom ,
wlttn11 ~ Uflim I ""'-"'• do
tdota. C/HHlallo wl,e o otlr:rvnlfCH łn/• ni•pny/ac1•lsldt!IO, łohu.n
all I ~ ą,,d•JIIC*- Hhlerowi.
pGlakl, /u wa/nyl w IC1•1• _,..,..
Polar:yl Iły, ro11~oaJ• walą Ili• poa •,ulcallli ICra/u •• Tr-,;JI
a ..,,.,.Ud_ pOd ,_,_: Wl'ff/ I 11-cil, tu wah:q bil• At,.,_
wMC! aaiall fi' w ....Ul-.,,,.,. I...,. • • -fflj walid -u _,

,.,,,,_,'Id

•aJJfl•

,,.,,..,•/te

-•i

•t "'

„

-J•

:u,:E.

pn••
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TM Poliu, Gov•rn-nt in I.ondon luued the follow,ng manif••to:
"Tb• war, dHth, drsuuction and
sr,l/e11ngs, atartrd fr, Septem1'H 1919
by H,tl,r ia Polud, ba,.. apread a/I
ov,r th, Y'Orld. 111 IM name of evll,
r,ol,nc• md batttd Htr/,r wull ro
rui, rhe world. H, wants to bu,ld a
"""' ~wor!d ord•r'" oa then loundar1on•. H, loolut lor a/lr,s f!Yuywhrt<,
wlrtrev•r dw dlcterorahip ba ban1&bNI lrttdom. Lawlrun,as 8"" sway
o/ rh atron1•1 onr tlw •••hr
cr,ates ••uly IM loundatiotu lor
mr,tua/ 1111dors1andl111 and co-o,wrauoa,
..Thr fiut Yo ol/,r /J/1 #nricra wa,
lluuoliru wid, tł• ltaJ,u /uc,sm,
aad aow Japaa, by brr ltt!ad>eto,,.
„rada, naad.s by bu ,ldr.
Tbu 11eecbrrous Japannr artack
011 tlw Pacific too.ł piece •• I.N r11y
-menr whrn rbr auack /,,,t by Hltl•t
in Ruui• Jailed and rlH G,rma,a w,re
lorc,d 10 rf!tttal, aud wbrn cJw aJ/1e4
lorcn a ft • r llbt!rali,,. EtlłJopla
o,,.,,,,., COGlll•tdrln 86A1Uf tlle G•r
- , alłd ltall.,.. Io Nonb Alrloa. 11
took p/llCfl III th "'1 _ _, wlln
,,,. 6rafDJ -tdna and Illo aut1t11cn
by tir• Gtrmana 1101 only in Poland
but i11 the eQtiH Rb111•at•d Kuro,,.
.,.,,. app:i,d 011 1r•at llf:Dlt1 co ati/1•
t • u1•1 of tht1 oppn..,,,, peo1'• ,;..
••1 ap,nst dor irnden •
robwn.
TIN attacł laacbfltl la o,der te
tll,e lotCff alltl ,_,.., Hitler.
"Polał W
Ngiaaiaf tlN
nn11l• aplur tlN . , , , _ wltb
tlN
ozr tiar 11,,.: lt la Joelt•r to
4M da• lin la alr,•ryl-w• ..._
ID Polatl .Ul aot

,1atnc,

•,u

Jo••

die,.._..,,_
..U...,,,_,,_

...._,, ia
ta ną,taa • w A.,i,4..
~ ,.,,,,._ - ' tin.lcd
........ ,..., ... , . . . . . , . . . ę. • - , , . , ~ ... .....,, - ..... n.

,.,,..

~

1hrou1h two lonc yura of •
rwo y,au of d1st111auon, rttror,
plander and- forc•d mau m ,,.t·on:
llwy ery wltb ov,r oae bundrrd 1bo11•
..,,4 ol ,.:recarNI or mr,rd•rrd ,n conc,nuation campa 01 pruon crJ/1, rbey
ery ""'" .,,., on, mil/łon of ,,..,,,,,,,.,
/ram 1/w11 bomes; of o ..,, on• m,11,on
of deportod lor lorcNI /abor-thoy cry
lor vea•Hnc, of 1h, diuion•trd wo,,..,,, Met,n clu1dr,a an,1 old -n. rh
cr,ltoral, ttonoJ11Jc uul pby~cal ,1,,.
ar111ctto11 of ,,.,, uuoa wh,cb u
MJ11glrr to ,,. 11UbJ11ga1rd 10 r/J• , , _
1ru,uo11 o/ Hrrrf!n'lfolł en.ł dep,rrftl
nor only ól ftHdd'm ami "•"' ro ,,.,.,
a lrtt Iii• but a/ad o/ lronor and bo•
man dl1nrr:,.
"Polni Tbr Poliu poolll• u, Pttland dnp,t• /11.btlr,J
,114
aor Y"ld rl1d .aor atop rJf1 ar-..i..
d,d aol l,nd tra,tors ......, ra.ul„u, but ,,.rllf"tttt, ,,.... laltlł . . ,
car17 on lht! strugg/r. Ol1r11 war.I
by r,a .aor to acc la pr,:-und u p
or drspajr, systrmatically pay rlłfl
rlłf!111y w,tb Wood ud -"ot• /o,
tbr bloo4 •llfl tM loDH o/ ,!~l:'·=Tbr •rHł ,.,• .,.,,,,., o/ tit• V111W
States w.a r,gbt w.Na M ,.;,I Ulał
Po/ud n,ay urn u aa bup,mloa
/or all orber at/oas.
•rbf! Po/id ailor on al/ '"" ol tht! w•rld dHI• dr 1,/owa, th Polub eria,or b1111p dN tlHtll ałld ,,._
stn1CtJ011 /1om tlw eir Ulfo rb•-•'I'•
r«11rory t.N Polhb aoltli« • lłfl
lor,ght in Pol_,, aad lar.r .. , _
and Norway,
toby a Air/ca
Dlłtl pr•,,.,.. Joi-...U lor a llaal ~
• • • łtal• la
RUIIUI C...,,. hlaa - - ol ,_ , . .
lłfl 6e wDI I - łlł« - - ,
•iCł
.......

.......

..,In,•••

11,,,,.

a:.clud.

swym nit'przyj•cit"lcm. który, rozpo•
czynaJąC od Pol•lr• Jw19t11 cal•mu
wo1nr , nrenczrfric przyniósł.
'N,gdy polski• 'Z• Wolno.se N.tu~
i W.tsz,11' ni~ miało ~lrucpz~go :zn.a•
C'Zcma , n,gdy ud~ntnic n• j14F1mkolwi•k lroncrl' nie było talr silrr• /air
obccm'tt• .%Wi,1ant' tak Zt" spr•w~ poi·
sk-t 1alt , .;r „tprawa wszyJrk,ch 111
wolności pragn~cych zyć narodow.
"Polacy umif"sikuj:,cy wo/n~ ;z.;,.. .
m,r Wanyngcon.1. potomlrov.-it" Kol•
c,u.ulu ,· Pulaslticgo, dzi.i , na Wa.s
pnysudl cus stać air godnym, W.o•
a,ych wrtlkich bohaterów IUlrodo·
wych. godnym, t•go narodu. eodnymi
lotnrlca i maryurza i źolnit"rz• poi
sluego.
"NadnNII cza• próby, ol,ary, czy•
nu i walk,. Kaidy Polak zdolny do
słuiby wo1slcowej. btdy Polak i Polka przy warsztacie bł'% odpoczynku ,
wytchnienia wspomag•i• , uopstru14
wy,ulelc zbrojny walc••cycb, Kaid•

Wojna

słowo

Polaka, btdy nyn Polki i ich
ufi:try. pośw1rtoay tylko wznowittniu
wyJrlku wojennego I pomocy wojen•
ffl'/ pn•crw eot1dtstycinym napsstnl•
kon, ugrJia/4cym dzisiaj /u• cal•mu
.fwilłtU,

"Polacy w dniach cir•kicb, puy.
walcz4cc1 tam w podzi.,.
roinych frontach walin
11,cch W•m bfdzrc przylcl•drm, a
krzywda. śm1~rć I •nrszc~tnie udanr
Krajowi nirch ups/4 Wasze srrca do
walki nirublaganc1 at do oststniego
-zwycirstwa. Polacy. wzywamy Wu
do walki i do czynu, do pr•cy
'Nlrch ZYJ<' Pobita, niech •Yi4
Stany Zjrdaoczonr lłmnylti. nircb
"-YI• lmpnium BrytYJskir, nrec/1 iyi,
w.szyscy A lianc, w.spóln~j walki pn~
c,w rotaJ/zmowi. nircb zyje wolnolć.
milok i sprawitdliwość
kład Pol•ki
mu1,:IJ i n•

RZ,10 RZECZYPOSPOLITE/
POLSKIEr

tw

vvholr of th• world th<' war and mis• by 1hr Pol<', nrry dffd of
woman, ehc,r JłaCnlli»• d
"Ncvrr brfor<' tht Po/1sh wa(ch• thr common uusc btlp tlN war
word for our frttdom and yours has a1t11lnst the totalttarlan aggrr_,.
auajnc!l theo (ul/,.,, ~an,ng and nt'Vt't thrcatrn1n1 today the wholr world•
Polrs! In th•sr grir'Fious d11y1 the
IHfor<' th• onslaught on 11ny f1onl W.$
so stroni ,u tod•y and '"' vital to th• ..xampl.. ol lightiar Poland tbrtt aoPolisb caus,, and 10 ehr eau•• of all drrground, aad on d,lfereat bat&
othtr natrons w4~hing to
lrtt frr/ds should br 11n rnmplr /01 yoa.
and tbr 1njusl1cr, duth and destrac•
Jrfr.
• Po/es living ,n eh• frtt land of tion ,nl/ict•d by tbr rnrmy to oar
Washington, the dr<crndants of Kos• Country should warm up your b e ciunlto and Pulask,, le is your turn and encouragr you for f!S!tonatt • •
aow co pt'Ovr that you art wort.hy of inuorablr 1trug1lr untrl tbr /inii/ •iC•
your grtar natlonal ht'tot:s. wottlty al tory u won. Pof<'s, w• summon yo,,
the Poli•h mrtion, wortby of the Po- lor srru11tr, dttds and wor.l,.
• Lonr livl' Poland, long
tlw
/rsh airman, Polish u.i/or and Pol,sb
UnrtNI Sr11tn, long liv11 tb• Brrtid
soldirr.
"lt u thr umr of tr,al„ ucrilit:I', Empirr, lone lrvl' all th11 lłllit1 aaJttd
rllort and ;Jtrugglr. Ev•ry Polt phy. in th• common 11trag1l11 a1ainllt tot.,.
itarranrsm. long lin /,ttt/om and 1srcally lit lor mil,tary auvic•.
Polrsh man -.nd womaa on tbrir jobs 1,cr
without recen sumulat• tb• tvar tł·
Thr Gonrn-nt ol tbt R11pablic ole
•
/ort o/ thr Amrs. Evrr:, word spolcrn Poland.N
fortun~.

J,..,, •

11.,,

"""'Y

Pnegl,d t)'goclniowr.
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Po trzech tygodniach walk na Pacyfiku
O(aqaln:, komunikat o atratach
w
P•arl Harbor
.ntopaonych pancerni•
k6w o jeden, ale aratem nae pod•J•
kt6re okręty i w Jakim stopniu ,ostał:, uulrodzone. a wiadomo, lź b:,I:, to
atrat:, apOl'e i że w niekt6rych wypad·
kach uukodzenla
bardzo cię•lne I
stanowił o unieruchomieniu okrętu na
amerykańskich
zmniejua ilołć

„

dłu..iazy

czas.

•
W dalaZJ'ffl cifCll Ili• moźna więc
.&orientowaC 1ię w atosunku s,t:" jaki

zaaatnial mitd•y flotami Stanów Ziednoczonych I Japonia. Natomiaat Inn•
wydarzeni• na Pacyfiku, Jak nJtcl•
WJ'IPl' Walet' , ostrzeliwanie w:,apy
archipelagu H-•jskie10 Maul (ICICI
mil do Pearl Harbor). ,wiadcry o bez.
kamoł, • Jut olrrtt:, Japonakie operuJł dOlfd w teJ części Pacyfiku.
Okręt:, Japorialde wwpieraJtc• opencje desantowe naleą do naj.ur•
•ąch eypów, czpciowo takich. Jakich
saę dalsiaj nie spotyka w llkladzle Innych flot. S. one wya1lane na ryzyko z tym. by w razie ich strat:, nie
D11labic "~~ flotJP. l tak ntopion1
kątownik liniow1 Haru1111 JHt okrę•
tan pr.teatanalym I niezdolnym do
Wlllkl z okrętami hnlowymi, a k'łilow
nak 2,giej klasy i atar:, kontrtorpecloWIK :ratoplone u wybruz:, w,ap:,
Wake potWierdu;. stnteciuny podaaal floty japonuiej na Hot9 cl6wnf
I flotf pomocnlcq, praeznau.,... na
:ratncenie bez wpl:,wu na sile flot:,
f16wneJ. Ta flota pomocnic„ :raicta
Jnt obecnie konwoiowanlem deun·
t6w. ostrzeliwani- umocnlen buegow:,cb i patrolowaniem rejon6w, w kt6rych tocą alf op,tacJ• dnan&ow~.
Swoboda. " 111kt okrfty Japońllkle
operuj• w poblliu gl6wnei baa:, flot:,
St. ŻJednocsonych na Ha-Jach
iwiaday o tym. że flota St. Zjednoe2on1ch naruie, wbrew nieltt6r:,m
wiadomościom pruowym. Ził/ft• jue
,p(rnnym doprowlldanrdm do porądku
unlcodu,I, uzapelaaan,em
strat i oca:,sccreniem Nfarwatr6w" I
poriu w zatoce Perło-i od man I
....,.tualn:,ch wnk6w. Nae Jeat tez
w:,ldtaCllOn„ ze uszkodzone okrfty
pod llllnym konwojem zomly w:,alaaa do dolc6w na kontynencie, tale u n,11
wyda/11 ,lf mołliwtt, aby /lora Sunów
Zjllfln,,czoaycb mogla był w dan11;
chwil, na morzu w pouulriwaniu /lory /apoib/r/r/, RaczeJ naleay pra:,•
puaac:ac. ie buujfca ait na Hawajach
flota St. Zjednocson:,cb jeat tak skrt·
powana w aw:,ch r11cbach pr,,ea domniemant obecno6ć łcbld na oceanie
r::.--JIIQJUlj,cej floty Japoi\aklej, Iż doao, . _ pnez nit przntraeń wodna
ale rozclffa alt ab:,t daleko od bila:,
Powataje Nltomlet p1tanle: 1da/1tl
wl,c /at Ilota /al/llOQb, dlacaego ale
'JIOW(6nyl• atalcu at PNrl Harbor, lub
illacnt:o ale atule na drodze mlłda,
I kontyneatem i nie napad·
iil'e aa poawtałe siły w Pearl Harbor,
:ł je npełnłe obeżwładt,lc I •ff·

....,_Jiuai
:1.iu:decy.so-.t

pruwaft ...

....

Pac:,-

Dow6datwo japońala:ie wWouni•
. . . . sobie Haje lprhł I łap. fe

~::,.-::
~
.,~ ,...~

wodnych. • ewentualna - l a dw6ch
okrftów liniow:,ch oalabilaby . zwyciptwa w dec:,dukc:,m apotka·
niu z Oot4 SL Z1ednoc1onych tak ber·
d10, że b:,loby to r6wnoanaczne s
postawieniem na kartc
c a I • c o I m p e r I u m j a po ń •
s k i e Co, Woli "l'ifc trz)'fflllc alt
gdziń ,r daleka. rospoana„c beau·
stanaae i w:,uelcuJłC na odpowiedni
moment. • w mlt«bycuaie prudsifbierze prawdopodobnie wuelkie łrocl·
kl ku daluOIDU Mlablenlu przeciwni•
ka I dłiJ' do śpleun•eo :af,cla llaleko
rosrziv:oa,cb -,.p dla Mworuni•
/adcucba 11moc1Uoayrh ba• lotn,csycb,
ln6"bJ' poawollly na zbhftllie pod·
1taw operacyjn:,ch lotnictwa bomber·
du„cego do bu amer:,lcariakach i
aatnliJsklch.
•
Strata dwóch brytyjslnch okrft6w
liniowych w zatoce Sj11111&klej osłab,.
A znacznir obron, "6ł•yslH' Jlalat·
slcie•o I dala wiellą •wobodę ruchu
dow6d.nwu Japoriaklemu w akcJI NI
Filipinach. Pomimo ltnt kilku•
nastu tnnaportowc6w i nleullłllnnego Mpastowania pnu lotnlctwo, WOJ·
aka japoński• zdołały w:,lfdować w
kilku punktach na Fd,p,nacb i Bor11.0, lecz odleci• od wlunych bu I
nlemoino6c ubaplecnnla teJ akcji
przez obecno6ć ailneJ Nkadry na tych
wodach ni• tl•i• oddualom tym 'Zilecydovvalll'i pruwa11i op.1111:yja11j ;
jrst raczej powodumrm chwilowym,
całkowicie zaldn:,m od łOZł'J'Wka na
Pacyfiku,
WQJna podwodna na Pac:,łilw pro~zona Jeot I r6Wllf enercit przez
obie mon:,. Amer1bńak1e, br:,tyJ·
,kie i bolendenkie 1odz•• podwodne
dzialak na japot\alcich llniacb komu•
nikacyjnych oru ataku.ił tranaporl:,
woJalca na PtUpinach. Dow6clztwo ł&·
poliskle podało wiadomo'4! o ntoplenlu !I lodzi alaanckich.
Japomliie łodsie podwodne f~Clf•
cllji '"' daialalnołc ai po hnecl "-·
llfornli, ACRDJłC 1qlucbe St Zjednoczonych Wlldlus nchodnicb br„
pw' Ameryki P6łnocnej i maęcby
A-yq I Hswajaml S. to thria Ioda,~ podwod- IYIH' ltrtżowaH:""60
od 1,44111 do 2.700 ton wypornokł, o
p.-len,u «bialanl.a do 16,000 mil i

u:,blołci

MdwodneJ ZO węzłów.
Daialalnoic ach w:rdlui w:,brzeia kalifomljakleco czpclowo paraliżOWU1a
jat d&lalalnakif lotnictwa amer:,kań•
atiqo. lrt6re utopiło juz jed"f z tych
łocbi.

W niedalekiej pn:,ulołci, cdy «·
CIUUHCJa pattolowania w:,brzeźy 1
a&laków okrttow:,ch ona orpainc:ja
koawoj6w saunie działać. podobnr
wyuyny, JU wrnursanle ••ł niepnyjaclel,klej lodSI ~ e j w za'1cI" wldocan.«:I " lfdu - .,_,,. ait
nirmolllwoic,•· Puazcsenae w ruch
1komplikowallłlj -clda1 .SO-owa·
aaa rosi-słych prHltneni wodnych
aie j„t rsecą l•twt i ~ auu
NI rekwill)'Cił setek ~ 1..i-tu:.
uzbrojenie I dostosowanie Ich do aluab:, w mar:,narce WOJfflllCJ, obeadzeaae
.nloet i ujęcie w nmy Ol'ganinc,Jne.
Male. dwuooobowe lodzie podwod•
ne, któr:,mi Japonczyc:, auwkowah
P.arl Hubor, ale q czyau aowym w
technice bud-nlct- okrętoweco.
Jnt to racaeJ powr6t do prototnu.
udouonalOllłlCO nowocs.n:,mi chanl.nnaml. Nie
to oltr,ciki - ·
b61cn w cal:,m tqo Iłowa anacaenlu.
albowiem ualwoJone "' w dwie tOI'·
pecly które mop b:,ć w:,puuczone
• pewn•J odlqlołci, tak is nae ma potrzeby oaobaatego wysadzania alt loel z taą iywf torprq niemniej
konatrukcJa ich I promie!\ «blalanla.
nre da1, ułod•• vv1rf11 .suns pow,ota
do statku-bazy po dokonaniu ataku.
Ponadto tnaJł one znaczenie 1..Synio
jako ..,koczcnae. W dalasym pr1eb1e,
gu wojny nie będt one moclJ'odqnć
JUi udneJ roli.

„

Morze s·r ooz·1emne

Obustronne wiellrie strett, jakle'pOni•ly flota br:,tyJaka I wlOlka, atll•
n"*i4 o trwaJłCJ'Ch mcu1tann1e operacjach floty br,rty/llłur/ - blokuj.<e/ i Iloty wloslc1r1 - ubnpircu1~•i
uaoaporty. Stdzte ze 11r1t Jakle obie
flot:, poniosły, puypuuuat moina,
se w operac.,.ch tych były nancuowane wyi.cznie lrlrltir siły w poaw:i
kłpowulk6w I datroyer6w. Straty
wloak,e wynosą ntopi!)lle 2 kfli-·
nikł I 4 dutroycry. Moma praypuaarać. n we flocie wloaldej aue -tało
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After Three Weeks of Struggle on the Pacific
The officia! communictu• refttńng
to the American Io.sos in Pearl Harbour states that one b.1ttle,hip mull
be dedueted fróm the number rcport<!d aunk, but does not inform us
what •hips and to what extent werc
damaged. It is w~ll known thnt thore
we-re: se.vcrał and in aome instaaccs
the damagcs wcrc &o scńou. that the
•hipa were put out of ordu lor a long
pttiod of time. For thi.s re.ason it is
;nnher difficult to ligure the rl>tio betwcen the American and Japan•••
navies.. The other occurrencea on the
Pacific Ocean, such as the occ:upatioo
o! Wake Io.land and tbc bombardm•nt
of M'aul hlarul of the Hawaii an Archlpel.ogo (100 miles Erom Pearl Harbour), indicate that Japaoese ,hips
Opt'tate Ireely for the time bclng In
this pan of the Pacific,
The J~pan°"e ahips covering the
landini; operations are of the oldnt
type, some of them arc of the typc not
_found any morc in the Beeu of othcr
coun,rie,. The Japanese Admiralty
\IIM>S thtm lit no riak-i( they are
lost. the moin llcet would not be weak.
eneu. And ,o lhc line cruiser Haruna
suni< by the Amnica:ns is of thr older
typc, 11nobh, to ,tand the battlr with
the battleships. Ono of tbe crui,crs
of the second class l>nd an old d~
atroytt aunk off the ahores of Wake
!aland asuro us thllt th<> Japanc,,e
Bert is stratogiC4lly divided into two
pans: main Bcet and nuxilliary, the
lattcr may be lost without any inAuence on the atrongth or the maiu Beet.
Thllt ilUxillmry B""t is at preonl u.ad
to convoy transport„ cove.r landing
opc,..lloDl!. bombard cout fortl6a1ions And patrol the waters whcre the
landiog operations are talcing place.
The Ireedom wlth which the Japantłc 1hlpt arce opuating in the proxim>ty of the maj n baSH of the li nited
Sta1ea fł,ct in the H.awaiians is <videuce lhat the American HHt is now,
despitc the v.ar-ious pren report$.
pusily enr,:ed in malring npair• to
the damaged ,.Jtip!I, supplementing the
!OSffl< and clcaning the forewaters and
the port of Pearl Harbour Irom mincs
and pos>1'ble ship wteckages. It I,; not
out of que„tion thal the damagod ships
wt'J'e sent undor strong convo)'J to the:
doch on the continent, and h docs
not appear pouible thal the United
Statea Btet at th,s particulnT moment
i~ on 1be 1eas ,n 1earch of the Jap'1nC!J< Aret. Rather il would be proper
to 1uppooe that the Ameriun Beet
whieh i1 ba.sed in tbe 1-1.awaiians is so
hamperod in ita movementa by tbe
,uppoged preaoncc, somewhere on the
ocean. of the hlockading Japanese
fleet that the water space• ruarded by
her do not spread out too far irom the

bat:.
On "the othttr band, however, the
arises: wherr ia. the Japaarse
it not rcpeat the
attack on POllrl 1-!Arbour, or why doc,
it not take a stand between the Hawaii ans and the contincnt and attaclc the
remaining force~ In Pearl Harbour 10
10 r„ny disahle the advcrsary and
ut1ain n dec1sive 1uperiority in tha
Pacific?
The Japaneoe command flpp~rently
rcalins wdl that their ahips arc the
aame u the-.:n<,my'• ahips. ousceptibtc
lo ottacks by oubmorin"5 and torpedo
pla111:,s, and the c,ventull.l !osa of two
bottlethips would weak•n 10 badly the
cMnces of victory in a rlec-isive engagement witb the United St.atcs Reet
thai it "ould be «jUAI lO stakinr the
-whole Japan<Se empire on one card.
~hen. thcy prcfer to waito-sornrwhcre
at a d,otonct cC"8elessly Jearchmg nnd
'Waiting for the opportune moment,
and In thć m ... nwhi1~ they rntend IO
occupy IUI 100n •• p06Sible the scatteted islanda to ereate a chain of ror1if,ed air bascs whkb would auo...• them
to ahoncn the distance1 hetwcen thcir
opcration11l bas" of aircraft bambardmont and tbe American =d Auottal•

conaiderably the de-fense of the Malay
Pemn,ula and ha:. given the Japan ...e
command greater {reedom of move- •
mcnts in the action for the Philippines. Despite the los• ?I a number
of transpora and deJpite the ceascl0$s
:rttac:ks by the air force, Japancso
forces bave bcen ablc to land In a.,...
eral plac"5 on th• Philippines and in
Borneo, but the di,tance !rom their
home l>ases and the lnability 10 protect this action by the prescnce of a
strong aquadron in 1hot10 water• does
not give the forccs the dtci:;ivc opera-

return to prototyp• improved by mod.
ern mechanism. Tbey aro not the
small suicidal boats i~ the wl1ole
mean,ng of the word. They arc "'łllip.
ped witb two torpedoa which can bo
sent out fr0tn n dilłtance. hcwn,iet'.
thcit conatrt.tcrlon and cruiaing range
do not give the crew many chanc-.,; or
returning to th• ship base altu com•
pteting the attaclc. Beoides they have
aignificancc only as a ~urpri,c. In the
future atag.,. o! war thcy will not be
ablc to opcrau: auccetssfully.

i\11>diterruuean lSea
The Brit11b and rtalian Aects have
suffercd gi-eat lo„ca-the British by
ceuc:lcsaly continuing th~ blockade
while the I tnlians by protecring LCAJISports. Regarding the loncs whid,
both. Reets have SUłtalned lt ean be
1uppoaed t®L only light iorocs a,
crui,crs and de$lroyers w•re cngaged
in these operations. The I ta.lian loa.,es
were. two cruisera acd four des-troyM.s
sunk.
The I tall an and German communiquee elaim tlun the Briti,h looses nrc
one cTUUer of the "Le.ander" typu
sunk off Alcxandria by a German
U-boal and four other cruucrs tor•
pedo«I off the Llbyan coast and Malta
by torpedo plan....

Atlaulfo

tional aupcrioruy and it is rathcr :;a
temporary .ucce... complettly dependent on the resul!>! o( the Paclfie.
The aubmarine warfare ,n the Pacific is bein,: waged with cq11al energy
by bolb siole,. The A_merican, Briti•h
nnd Dutcb U-bonu operate on tha
Japan"se supply lines and auack the
Nippone,ie tra,,sport• 10 the Phllip..
pines. The Japanese command claims
the sinking of ninc Allied submarines.
The Japat1e,ie U-boabi apnad out
their acli\-itlea to the Californian
coast, threatcning the United Statea
ahipping aTonc the w""te.rn c;oas1 of

&uch darlng acta ;is the appcarnnce of
enemy U.boats abovt> the wa.ter at n.
distance visibl• Erom the 1hore will
become impC>Uible. l'ultimg in opcration the complleatod machine of
watching the extensive water ,paces
is not. an easy t.5k as it rcquir-es time:
to tectuisltion hundred., of gmall unhs,
to arm them and mak" them suitable
for navy •crvicc, tQ furniąh crc~ .lnd
organ1z~ them.
Th• small. two-mnn U-boata with
wbich the Jap"'1tse att:acked Pearl
Rarbour •re nothing new in the technique of ehipbuildlng. Tt iś rather the

ROCZNICA
Dzień 27 grudnia wsudl scosunko- Nie ,anicni ro jednalc biegu dziejów.
wo niedaw110 w pcczct pclskich ro«· Nadtjdzie nowy 27 grutfniJt. T %/łowu
nic nuodowych. Sen/o sit 10 w roku %budxi ,;~ Poznań w narodowycl,
JgJlf, lt.iedy w PoTmtniu podniesiono
wandar Niepodleglosci i wyprdzono

ni~mit:CkJ'~go okupanra.

Potrga wojslrowa cesarskich Ni<·
była jui. rlamanB, ale Niwtcy
Judzili $19 jeszr;u, ił, przcmnlowawsw6j szyld pati$twowy na curwono, zdal11j4 sit utrzymać na :agarnir:ych Polsce :riemfach uchodnich.
Dzieli Z7 grudnia 1918 rozwiał t<' ifh
:,,łudzenia. Podnftcon;; rado4niłl pn.ybyciem do Poznani:, Ignacego Pad~
rewsk.icgo ,/ud11ość .stolicy • Wielkopolski porwał:, n broń l przcpf<lz/la
prr~ wroga, kr6ry sto lat pastwił
nad pr.istar,t piastowsk~ sto/ią. W
chu:u kilku dni u1ilt11rly ostatCJie :llody nirmcryu,y w Potnaniu, $wiat był
zdumiony żywia/ow4 sią pol•kof.ci,
lrtór•/ ni• rdo/aly osłabłe n:,j:straszliw:u• pnt<ladowania, trwaitt•• pn••
rak długi okns.
Dzisiaj Poznań feir znowu w rri:u
ni•mieckiogo okupanta. Zno11ru Jerrylacka p,,.moc usiłuj< :,falszowac
oblicu tego miast11. Znowu Niemcy,
rym raum :i ('!'d znaku ,:wastylri,
próbuje uianm1! Wielkopolskr. Wy·
wiesiono :ktJti tyrircy Polaków, %bunono
polskie pomniki, pnrmianowaian bases.
The Jon of tw<> Brltioh battl.,.hil"' no nliee Pornania i narwy ~mych
hl the S,am hatbour haa wealtened ~ Wielł.opoldl. Praemoc suleje.

questłon

f!e<t, why dot•

North Amcrica and betwcen the continent and the liawaiian Islands.
The,;c largo aubmartnes ar" of the
cruise< typ• having a tonnage of I ,400
to 2,700 and a crui,lng r:,ngr of 16,·
OOO mil"5 and a surface •peed of 20
knots. Tbcir activity along the Californian coast is bcing ]>8Tłly checked
by the a1r force whicb bag already
&Unk on• of t11ese U-boats.
ID the ne111: future wbon the oganization ol patrolling lh e coast and
ship lanes, together with the organ•
1zation of convoys, begina to func-tioo.

nuec

••Y

a,
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Whlle the OermM bŁaff nnnounccd
the •mking of 25,000 tona only in
continuing the battle of rhc Atlantic,
łbe Britl•h ileet stili succes,fully op•
ermeo, convoying her ships and c&t>,
turing the German pirat'"'Tbc British Admindty eontradic11
the German communiques cla.iming
th• ,inklng or an aircraft earrier by
a 1ubmarine. On the other hand, the
Ad:miraJty announccs. that one of the
auxilli•ry cruisers has bern a~Ccked.
The: Cl'Ui•er Dor1etshire•• sank in
the South Atlantic a German awtlllinr-y cruiser of J0,000 tonnage„
1
1
* Scharnhorst ·• and · Gnefaenau ... 10-,.
gcthcr witb the cruiser ·•J>rlnc Eur•n''
werc bombed in Brest with the h<m·
est bomba durlng one- of t h• d•i ly air
raids. The 11bove montioncd ,hips
!n"." as good example proving th:tt it
1& d&llicult to destroy battleship,i witl1
bomb, in porl wh<!rc the anti-aircralt
de!enses arc weU organized. Thcu
5hipi. recc:ivcd more th:in one hat so
!ar, severa! bombs uploding in the
near vicinity bad damaged
and
.•• they evidently stili thrnten the
,bipping in the Atlantic•• the R.A.F.
renewed th~ir attack.s on them.
Among the unknown number of
de,troycu German ll-boau this weelr,
one was Cllptured by a Canadian patrol
boat a.nd the whole crew was imprisoncd ,n one of the poru. lt is the
•e-cond unsucct!uful attrmpt o[ the
German U-boats operating along the
Canadian const.
The Brltiah Bect has lost the lighl
c:ruiser '"Dunetlin„ of 4,850 tono Jt
bad been torpcdoed by o 1ubmnrir,c
near the equ.alor. Part or the crew w.u
saved aftcr Iour aayo.. They hcld on
the raits without ~ny food or fresh
wator and wete at1ocke1l by •h•rlr1.
Some o{ the oilor,; have hod chunks
o( Bc,h tom from th•i~ bodiea by
hungry sharkt.
0

th=.

Timor J~lnml lm·i1l,mt
The occupation c>i part o{ 1he uland
oi Timor which belong, to Portugal
wu a nr>ccsi:ity, as neutral Portugill
1s t~o weak to oppooc the sei,ing of
the ,,land by Japan. The proximity o(
1he l•land to Australia and in•tall•lion there of 11D airdcomc by Japl>Rese
commnnicati\l'ct łinc-s was a direct
thrcat to Austnilia. There is hopt lhnl
the l'ortugueu Goverrlmont will
underotond the neceaaity of tempornry
occupation
of the !•land and will not
Ignacy J. P11deuws.ti
comply to the prC1surc of the axi•
s1&tand•rlłCh, jalni,j~cy polsi:ości11. powcti, wbich endeavor to crcatc out
promi<niejccy srczrJci<m, Noc kt6r~ of that $tłlllll incidcnt a precedence
o~n;,. PoUJJłń prużywta ma ait już IUld draw PortueaJ into the sphtte
of the~ influence.
b .tOJicowj. /ui. śwj<a. • •

j
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Otrzymal,Jimy radosną wiadomośł,
łe drug, traruport lotn1k6w. maryna•
rzy I stnelc6w p.incernych, kt6ry nie•
dawno opuscil nasz ob6z w Owen
Sounrl znalazł się już na Wy1p1ch
:SrytyJsk,ch. Jcat to widomy znak
postępu naszych prac, Nasi koledzy
zn•Jdł się w obozach Wojak• Pohkiego na Wyspach Brytyjskich, gd,ie
odbędf przeszkolenie wupól z tymi
kolegami z Ameryki P61nocnej i Południowe!, kt6ny Już znajdua •ię
tam od kilku tygodni.

...

Cen. Duch przybył do obozu w
Owen Sound I wzitl udział w poxeg•
nalnym ob1edzio :iolnierakim dla od·
je,d11j4cych, w czasie kt6rego wycloaił przemówienie poiwięconc 0$tatmnt
wydarzeniom politycznym. W prze•
m6witniu swym p. General wyraził
przekonanie, ~e mimo pierwszych po-

ŻYCZENIA

J lpln... ,uccessea the strucel• will
end wuh a finał v1ctory of dcmocrac1es. He abo called the al!ention of
bis aoldiera to the fact tbat t!M
strugglo ,n the ranks of the Poliab
Army is the strucel• aplnat the common •n• my of all i,eace • lovinf
nationa
The speech was enthuaiasllcall:,
applauded. The reprosentativcs of the
part,cular 1ervlcea •• navy, air force
and panzor untł$ spolce briefty, prom1Hng to fullill their dutl11 to thcir
utmost abilitics 1oward the vlctorio111
end, alwar- be.1nnc 1n mind that the:,
are Poll1h 1oldiero.
The Comrń&nding OllicC1' of the
General Duch .:arrivtd in Owen camp, Lioutenant•Colonel W i to Id
Sound camp to participate in a fare. Suikowaki acted aa master of core,,
well dinner civen to the voluntee,.. monies.
1,avinc !or oveneas. At the dinner
•
A oto fotografia grupy lotnik6w, the General 1poke on the topie of the
We releaae be low a photo repn,,
ktouy 1tanowili część oatatn,ego l1te1t pohtlcal development•, tmpha- aentang the croup of airrnen who l1fC
transportu:
siaing the po,nt that despite life first for overaeu wlth the łut tran1port:
wodzen japońskich walka ruońc2:y
a,ę 01ta1ec,nym zwycięstwem demokraeJt, przyczym zwr6c1I uwagę, ie
walka w ueregadt A nru i PolskieJ jest
walką re wapolnym wrogi~m w1zy&t•
kich kniów miluiących wolnoic,
Po przern6wienlu Pana Generała,
które entu•1••tycmio pr:iyjęte zoatalo
przez .łolmcny, pncmaw10h przcdaiawidtle wuyatkich rodzajów broni,
a więc marynarkJ, lotnictwa i broni
pancernej, ktorzy raprwruli, ze p1Jn1e
i ataran ni• spełniać będf $WO obowi~zki az do twydę-skiego końca. zawsze
pomni, i:c nosz, mundur pobk1e,:o
zolnlerzL
Przemówienie Generała Ducha po.
prndzone %01talo przez Dow6dc~
Oboru ppłk, dypl. Witolda Sujlcow
skiego.

Wiersz
CZOLGI JADĄ
W()f:NA DROGA!
ułańskiej

piOHnkl)

Csol•• jad~o/aa dro••I
D11,du,du/
llemy radu zmiddi~ wroga, , ,
Du,du,du!
/a w p6I drogi ni11 zo,taor,
CltylM kul4 w ,.,, dMtltlf •••
o;. do-du, o/ du-du·, duł
Warczy motor, panc•n drwon,:
Dsyil. dzyil, dzyił/
/•dt sobie we 110 /eoni • ••
Dayń, dsyń, dayfl!
'\
W JWWnej r,cr-ł1erown/c1,
Broił sa tarut-blyzhwlca •• ,

o; ,lzy6-dzyń. oj dzyń-dzyń. dsyńl

Po p,,nc~rru kulo dn,oni,:
Di,,I, dzeń dzeń'
wcz Izy matld nie ochroni,
W noc I w d,uefl •
Za lm,w breci-11,emcom /cara!
A wirr: na prr6d raum wiara!
Oj duń-dzoił o/ duił-dzcń, duńl

Ptd•

czołg mój-wrog:, gn;,,.,;., • , ,
Tak, tale taki
Nad pant:t!rnych-n,~ masz w Awi«:le'
1'ał tak rak!

l• ni• !pocrr1r

ri doźyjr,
Z• czołg w W We m6J obmyjr
Oj tllk-tak, oj tak-tak, tut

Romu

ump

.. .

• •

NOWOROCZNE

..,:u,,,,

R«lacltjo "O.Uieny" pl'SU1l•
!iycaMi• ~ l - , o
I JH)myiln•o l'Vo!H8o lłolru ONll)'dltint awynt nylelniltom, pr,,yf,koiolom Ol'lbl OłOHnt i /irmollł oił-key,n 1/f' "' INIA)'• piani,;.
01,y loey -iny -,./y.., roltu 1942 NNUńnoon4' Irla•/- -1rtoki,
lpNNIHlflli.-ui i ac„o-rti„111 lu"'1tlrlt .,,,--.

(111 melodię 1tarej

We h•ve rcceivcd the joyful news
th•t the second tran.port of the air•
men, aa.Hors and sold1er1 from the
panzer unita, who reccntly left ottr
in Owen Sound, bave landed
ufely on the British hl~ Thia 11
the bcst proof that our work is suc.
ctssluł. Our campan1ons in arms are
•!ready In the camps of the Polish
Army on lhe lhitish hlcs, whue togcther with thcir comndes from
Nonh and Soulh America, who ar•
rived th~l' severat weeks aio. will
go throuch the finał phase of train•nc.

GdlfW,lą.

•
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NEW YEAR'S GREETINGS
n, EtliłorNII S,-/1 o/ "F'6,... l"ot-1' _,__

,,._

"""""" ,r.«i1111 /or• B•pr, and l"rosp,,rou N- r - IO .U•/
ils •l,ac,ilHir', edHrtW116 ,,.,,orta ad jri,,uJ.. li-, IN /..-,_
o/ - la llte y-, o/ 1942 H C'Ul•UNll«I .W. • triNlflpA Jor ,u
#orea o/ /r....Joa, jutke .NI , ...
o/

/W...,...,._ la•- ,,.,.,._

piosenka towarzyszy wojsku ...
PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZA
Tol,i# OjcayMo, uroi,,.,,,, i •-i-

n• lrnya l,ęlMIIÓw, .,_,.,e1;, 1rr.,,. -

ldni...,y cl«lto....ć tŃerlllU alul,7 · - ; .
.. po .....,..lt -,.cit, -,.elt d,u.

.,.Wfl i _,. .,..., M114fpcĆ ....,....
J1"'7Cifel- prsy,,ieać ,,.,,.; ~ y UJ. ••
Tolr...,.. dopo"'ós ojców ~ I , Bouo 1.lt Ci pny•irf-. Pol•"•• iolnin-71 TwJ.

••r»

Ti,l,i,; Ojesys,to, alrroi
i ,,-y,
akroi ,nno,le pr61,y l a.odów "61,
klni,my piHeuunl -1artiaĆ ,c,yło1117,
"i«lr •brolt,.;,; .., lcdou,nicaclt '"'1.
Ni«la ;,,.;,.,,; .., :iol1aie,klm pn,jny 7lił' lrono,.....,
ni11rla llubom mMcq ,..,. otłMlllyclt wój. ••
Tolr rtom dopomói. ojców n""7f'lt Boi.t! ralr C i ~ Polalto, :iolraien Twój.

To•w Ojaysnt,.,.. dolt rtieflolt
flo lrrwi o,IMnw/, Offlll.rtie10 tcliu
iluhajNn ~ "'
rl,oć .... apony,tltll, ffl wita, ..........

tiol""'""'"' ,..,.-,.,

"'°""

,H -id'f
niąu11.fl'" d alf "' rryum/a prsyo:idobia 11,6}, ••
Tolr nom dopomós o}cóN --,.cli B~ t•lt Cl pny,lf1-. Pobito iolnaen TwJ,

.,__,....,

PANCERNA BRO~
P...,.,r,.. broił. pance,,.._ 6ro.6r•cboay - . •talowy .to,t.
Gdsi• Bi• ,lodocq ni.l:t • nlł:t,
ram p,udru .i, ,p1....,,y DJ'k,

, ... ii,

,.,_111,
•-cb.

kroki. . • .troł:
jc/nny
IIOtf'U7 -1-.
Na 1.-.nk•cb J»lułc,. wt4r
pod•/• nolio• caolf6w "'""·
Graut6Jr trza. wyńrul6', blJ'alt,
1Mmu/r:6w svayt, poel•.1:6Jr ń,J11t
zlo-o•l" •cbo "'1ai w dal:
rye•ny •/ta, wlr:inych • stal!
P1nonnycbmi1no-brlttY<:brzutodrodz/l w us lit i an6w 1•1t.
/•le o/" si, pan"nem abrdj,
J•k o/c• Id' w og•-1' b6j,
6yJ u reb wzorem ajne4111611:
tdale II pan,,.rni-pieruba wr6gl
Antoni B011Uhwakl.

e
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kosy w obronie Gdyni In the Defence of Gdynia
Całej prawdy o woJnie w Polace
dowiemy się nieprędko.
Niemcy, bę~cy dzisiaj panami na•
ucgo kraju, robiQ wnyotko, ażeby lę
prawdę &fałS%0wać, utrzeć ws•elkie
łlady polskiego bohaterstwa i wykazać wobec łwlata nicpor6wnaną jakoby bitność swoich źolnier2y. Słowem
od dwuch lat pr«ulo pracują w;ilnle
nad wytworzeniem legendy o nie:i:wycięi<>nośd niemieckiego żolniern.
I dopiero, kiedy wypędzimy ger.
mańskich najeidźc6w a naszej 1:icmi,
kiedy będziemy mQgli swobodnie gromadzić niepopalone i nieponinczon11
dokumenty wojenne, kiedy będziemy
mogli owobodnie blldac: niezamęuo
nych j„zu.e przez Nicmc6w naocznych świadków - dopiero wówczas
ffiat cały i my somi zrozumiemy, 1i
we wrześniu 1939 roku naród polski
dokonał ddaaia ponad siły ludzkie ł,
ie w wojnie z Niemcami zajął bez•
apolacyjnie uolowe miejsce.

...

Nieraz tworzylwny broń • niczego
ł ą broni4 zadawalimiy ciętkie ciosy
wrogowl. Pisałem juź w "Odsieczy" o
tym. jak robotnicy stoczni okrętowej
w Gdyni potrafili u zwykłego poc.iągu arobiC na poczekaniu 0 Smoka„
pancernego, kt6ry powaine straty za.
dal Niemcom w zajętym już przu
nich Wejherowie.
Obok "Smoka Kas•ub1klego" odegrały nimsal4 rolę w obronie Gd)'lli i
amochody opsmurzone, skonstruowano prze" robotników tejże ,toczni.
Po zajęciu Wejherowa, Niemcy z1częll dokonywać coru c.,;ę..tazycb
wypadów przy pomocy tanków przeciwko nauym llnjorn obronnym na
wybrzeżu morskim l podczss jednego
• nich dotarli do Kępy Oksywskiej.
Na całym wybrzezu polakim nie
było ani jednego crolgu. W6wczu z
lnicJatywy komandora por. Hryniewiecluego wybrano pięć duiych 11amochod6w ci,µarowych i puysqpiono
do opancerzenia ich grubemi blachami. W trakcie pracy nadchod•t wiadomości, .ie Niemcy wdarli 1ię już na
Kępę Oksywską. Praca nad aamochodan;!i nabiera przppieszonego tempa;
na palt kompletuJ• się obudę, z pou6d ochotników marynauy, których
zglotilo si~ znacznie więcej, nii było
potruba. W międzyczuie batalion
mpytUll'zy pod dow6d:rtwem l<omandora ppor. im. Zygmulłtll Horyda
,.,.-usca na odsiecz. Robotnicy st.ocmi
wyłaą ze sk6ry, praca idzie piorunem i IV godziat pdiaiej tny samo•
elu,dy dogv,i•i, bttWion kom. Horyda, aieby wriąe udział w walce. Na
lrazdym z samochod6w znajduje si~
działko 37 milimetrowe i jeden ciężki
karabin maszynowy.
Po dopędzeniu batalionu nau:e pan·
cerki ZJeidiaj, z drogi w teun I
atwl~ra.i4 ogień z karabin6w maszyno"7Ch. Z cbwi14 kiedy marynarze to
UJneli, zrywaj1 1ię ziemi l z okrzy.
lu..m whurra llll Niemców„ rzucaJI się
do ataku. Ogień zaporowy z kaubi·
nów snaszynowych niemieckich czyni
1lobolde lłzcaetby "'•ueregach marylllUllkic.h. Jeden z pierwszych pada
zabiły dowódca batalionu komandor
Hoqd.
Pomimo tego marynarze pr4 naprzód a jeden z wozó,,,, pmceffl)ląb
lrleruje aię w atronf odległych o 200
metr.SW urośli, cdżle lrr:7j9 a1, Niemcy. Xarabiny mau,.aowe uiamieclue
..,.puf, w6z beauatannym gradem
lnll, • jalrii t11lnierll niemiecki wypa·
da i zaroili; poda~uje do wozu i
rmca do icodb ręczny granat.
Za chwilę nuttpuje allny wybuch,
w6a a19 Db'ąmUJe i wydaje alt, ze
ob9lda pencerld zoatala wybita co do

aocf, Na wsirelld WflN!dek Niemcy nie

aęr-jt,

oatnrellW11Dla atdJt~

won I dopiero

po

pn,ńym

,,_.

~ j • powoli abllłat alo do naanj

l'MCfl'ld.
W ten,, o da- CKM na wozie sa"1D pać a Nkllłf'1 w, ~płodu od·
!ffpaf4, Olraah, sl9 bowl-, łe • ,....
Hl• płUICffk/ ~alo dtnlch /add:
:hsma1I - . 2'. i aohr. ObJiilwaJ.

zachowując calkowiuJ prrytomnuU
umysłu, podpuścili Niemców blioko
do samochodu i w odpowiednim mamencie o&trzclali nacieraj~cych, udaJłC im powatne •traty.
Ro~pocz~lo się w6wczas prawdziwe
ob/ęlcnic wozu, daJącego coraz slab•
••• znaki życia. Na azcz~ci•, batalion
marynauy szedł ciągle naprzód i jednym mocnym 11den:eniem wyparł
Niemców z nro§li, OKwobadza1· ~c i· edY
noczośnie samochód I jogo dwuosobo-

wą załog~.

.Po zbad~nJu wozu okazało si~. ie
mia! powazme uulrodzone kola i dlatego nic m6gł runyć x miejsca. Podoficer T., dobry technik. zaj,ł ,ię natychmiast naprawą kół, uzyskał nową
.talog~ I po paru godzinach wyru„yl
.
na nowo d o bo;u, si<jfe &pustoszonie
:- IIZi°regach wrogak Jednocześnio nD•
•sz Y nowe
posil
1 i Niemców wyrzucono
z K~py
Oksywakiej.
• • •
Po zaj~iu puez Niemców Wejherowa i Pucka i zruicanego zbliżenia,;~
k
k
r
•
na 5 u!e t.cgo ronttl .do t1amej Gdyni,
wylomla a,~ wśród m1eukańców tego
miasta myil .zorganizowania batalionu
k~ynierow. Ochotników do tego batalionu było duio, gdyż w!ęks.zo~ć
rezerwistów nie zdołała wyjechać do
swoich odd2ialów, znajdujęcych się
poza Gdynią.
Dowództwo obrony wybrHża nie
tnogło ich powołać do wojaka. gdyi
nic było broni i dlatego organizatotzy,
naw~j1c do tradycji Barto.za. Glowackiego, zd«ydowali zor,:aal•owal

b•talion ll:osynier6w.

Okazało 119 jednak, ze i o kosy nie

The who1e ttuth about the war in
Poland will be uccrt,iincd Jater.
Th Ge
h
d f
•
rmans, w 1' 0 are t • Ior s O
OUT counuy today, are doing nerything to lalalfy the trulh, to crasc all
tnces of Poll&.h heroism and to demon•trate to tho wbolc world the incom•
parablc, in thcir estimation, vnlor of
h •
1~'-- In ...
d
h
t tir
Ił.
ou,cr wor •, t cy
k d f
I f
han
wor c ervent y or more t
two
ye11r& to crentc a legend about the in•
vincibility of the German aoldier.
A11d whcn we have drivcn the Ger·
man mvadors out of our country, when
we will be ablc to gather the unbumcd
and undestroyed war docrumcntw, whcn
we will be ablc to cxamine the cy.,.
witn•ssu who have endurrd the Ger·
man tortures, then the whole wor·'d
,
and we will undcrstnnd lhat 1n Septem·
ber, 1939, the .Polish na1ion performed
a dffd of super-hWDlln ma„nitude and
"
that il took unquestlonably the Jeocling
role in the war no-ainat Germa_nv,
;" • •
...

"°.,..,

At tlmes we han made arma from
nothlng and with thcse arma we have
doalt heavy blowa to the entmy. I already mentioned in "Fighting Poland"
about the ingenuity o{ the workmen
in ship~rd4 of Gdynia, who were able
ln a ahott time to tranaform an ordinary train to an armored "Dragon"
whlch causcd ••vere losses to the Ger-

było łatwo. Z całej okolicy Gdyni mans in ocCllpiad Wejcherowo.

sdołano zgromadzić około 100 koa. W
wars:nalJlch gdynrkicb priekuto te
kosy na ..iorc I obsadzono na odpawi.,.
dni<! dr,m. O uformowaniu utem batalionu nic mogło być mowy - zorganizowano właściwie jedną komnad kt6=
ob,i•I
Pan1· T~ k"""ni••ów
--~
•
...
,..
,:lowÓl;lztwo .many dirialacz robotniczy
Rusinrk.
Kosynierzy walczyli I niezwykłym
upałem I oclwan. Bez mundur6w a
uzbrojeni jedynie w kooy i rtcme granaty, rzucali się na gniazda niernieck. h k bi 6
h
,c
ara n w muzynowyc I wyclnall w pień ,rolnierzy nieprzyjacielalcich, ponOUIJC nie~ duże straty.
Brawura kosynierów była znana dobrze w całej Gdyni. Niemcy bali sit
ich atrauliwle, a po zajęciu Gdyni
zamiricill w gdańskie.h dziennikach
uereg zdj~ć fotograficznych naszych
kosynierów " napisem: .. Polscy 702•
bóinicy... (.I)
.Wogóle we wuyitkic:h wypadkach,
kiedy dochodziło do bezpośredniego
zetlrnięcia si~ >: polakfm żołnierzem.
do walki wr~cz. Niemcy nigd1<le nit!
dotrzymywali placu i wntd•ie cofali
tit. Szczególnie zaś obawiali •if marynarzy :r: batalion6w morskich. kt6rych nazywali curnyml djablami
(Shwarze Teufeln) I przed kt6ryml
1a1wan uciekali w wielkim popłochu
O zwycitstwach niemieckich w Pol•
sec ni• decydowały wcale bltnołć I
odwaga żołnierza niemieckleco, leu
na/ona przewaga w uzbrojeniu i podw6jna przewaga w Jiabi<' iolainn.
Tam, gdzie żolnier:t .Polski czy mar~rr miał do czyniema z folnlcrzem
niemieckim. a nlt mauy"'I _ zawsze
zwyci~al.
Ostateczne >:wyei\'lltwo tei '4,ędzie
należeć do polalriego żołnierza. &dyi
obecni• llnllacie niemieckiej, tankol'ri
niemieckiemu i okTętowi niemieckiemu wojaka polakie mołe praechnta•ie WSZłdzle annat9 pul•kt. tanie
poliki i okręt polaki.
Wpra~e armat:, te, czołgi I okręty Ił pochodzonia eng!eisklero lub
amerykiuwdego, ale obtlugiwane
pr&« polskiego iolnierza i marynarza
po polsku ~ niszczyły wroga bu
ustanku, bez wytchnlerua u do zwycipld~go krica. kiedy zostanie odbuclowana Nowa Polak«, wielka w swojej
chwale I aprawiodllwa dla •u:ywtkich.

llicbal Pankiewicz.

Besides ''The Baltic Dragon," no
laser part in the defense of Gdynia

wu playcd by the annored trucks
which were •ho conatructcd by tbeso
sama workmcn.
Alter the occupation or WcJ"cherowo
the Gennana began to make repeated
thrust• wlth the aid of mnb against
our clofcntt .!ines on the. aea coa.st, al,
most reoching Oksywie during one o(
the attacb.
Not a single tank was to be found
on the Pollsh cout. Then, tbrough the
lnltlative of Lleutenant. Commandec
Hryniewirckl. fivo big trucb were
seleeted and covered wlth tblck shect
metal. In ,he counc of Ibis work news
came that the Gennans had encroached

on the Oksywie Kcpa. The work on
the trucks Is haatened; a crew is formcd
immediately from the voluntecr sailon,
who come in greater number& \than
needcd. In the meantime, a battalioa
of aailors with Lieutenant-Commander
Zygmunt Horyd goes to tbe rescuc.
The workmoa are excclling thcmselvea,
making progress with llghtnlng speed,
aad within an hour threc, armored
inlcks Join the battallon oi Commander
Horyd to partłclpate in the battle. Each
truck la ecauipped wllh a 17-mm. gun
and one heavy machine-gun.
After joining the battalion the armorcd trw:ks leave lhe road and, enterIng lbe fidds, open fire lmmediately.
The sallon. seeing that. jump up and.
shouting ".Forward on the German&."
begin the attack. The barrago or thi:
German machine-guna makes dep gapa
in the ranka of I.ho ullors The commandor of the battalloit. Lleutenant
Horyd la the fint ona 10 fall
Despite that, the uilors advance.
On• of the armored trucka proceeds
towarcla the bmhn wlthln a distance
of 200 meters, whero the Germans are
hlding. The German maelune-guns
cover the armored truclts with a 1teady
atream of ahells, and one of the- Ocrman 10lcllen, leaYing the bushes. throws
a halul-zrenade into the interior of the
truck.
In • moment tbere il a loud oxplollklll. the truck il atopped, and it aecma

th:it the cntire <.<ew has been killed.
The Germa.ns continuc to fire and then
alter a white arc cautfously approaching the annored trnck.
To tho!T bewilderment, the maohinc•
gun on the truck opens fire and the
Germans rctrcat in confusion_ lt was
rcvealcd that two mon from thi, crcw,
Boatawain Mate T. and the driver, were
saved. Both, rctainlng thcir calmness,
1allowed the German• to come vcry
near the uuclt and opened firc at tbe
proper moment, causing heavy losses in
the German rauks.
Them beg1llJ the sleg,, of the trnck,
b
tł ·
"dl · · ·
w ose ac vtty was rap, y dim11ushing.
Fottunately, the advandng battalion in
one strong thrUIJl drovc the Gormans
out or the bush"9. rescuing 1he truck
~nd its crew.
The inspecuon of the truck rovealed
aevere damage to t h e wheels which lelt
the trucl< immobile. Noncommlssioned
Officer T, a good technician. repntred
the whecls immediately, obtamed a
fresh crcw, and in a few hours went
again into action, lnflicting heavy damh
__..
ages to t e enemy """"· At the same
time new reinforcements arrivcd and
the Germrua were thtown out from
Obywie Kopa.
• • •
Alter the occupation of Wjeherowo
and Puck by the Germans and the ap•
proacb of the front to Gdynia, an Idea
aroae among the inhabitanll of the city
to form a battalion or scythe fightera.
There were tnany volunteers for this
battallon becauae a large number of the
reservists were not able to Join their
unita, whlch wera beyond Gdynia.•
The commiiud of the sca cout ae.
fcm„ wu not able to call them into
service for lack of arms, and that i•
why the organizers. following the tra·
dition of B:irto,iz Glowacld, dedded to
form a battalion of scythe fighten.
It WH reveated that even the acythes
werc hard 10 procure. lłrom the entire
city of Gdynia oaly 100 acythea wero
gathered. ThHa were stral•hten--' out
"'
"'
and att11chcd to long poles. lt was difficult to form an entire battalion and
instead only on,, company of acytha
fighter, WilJI focmad under the command of .a wclJ-known tabor leadar
Ruainelr.
'
The scythc righters fouebt with un•
usual enthusill.lffl and bravery. Without
unlforma and armed only with icytha
hand-gref,,~dl8, thay would attack
• nests O u,;tman machine-euns and
ffla!IS4Cre the enemy aoldiers, auffering
at tlmea heavy loeaa among thelr own

:J:d

~

te.,courage of the acythe fightera
soon
ame nmowned ln Gdynia. The
Ger-mana feared them tarril,t.Y and
•f\er th~ occupatlon of Gdyma' they
P"?ted ID. the Danzig newspapers a
se!'es of ptctures of the sc,the flgbtcn
the eaption ·Potiah bandits."
.eneBlfy in all combins where the
Poliah aoldler met the German, face
Io face, the lattcr never would hold bis
plac!' hut would retreat. Tbey were
part1cularly afraid of the aaiJo,- fn1111
the naval battljlioas, whorn thcy called
the "black dmla" .,,d before whom
they always ratreated in parne.
It was not the courage and bravuy
'Ot the German 101dier that decided
their Yictory In Poland, but the buge
tuperiority In arms and men•
The Po[iah aoldier or sailor w&1 a).
waya Yictorloua in dealing with the
Gerinan solditr and not the rnadńne.
The finał victory will also rest witb
the Poll&h 10ldier, aincc, at present
egainst the German gun, tank and 1h41
stand& the Pollsh Anny with a Polllh
gun. Polish tank and Pollsh shlp.
Although these 1guna, tanka aud ,1ups
are English of Amer!c.an-bullt. monned
by the Polish soldler and railor tliey
will be ,dcstroying ihe enemy ttDMl&aly, inceosantly IDttil the rmat vietory, when the new Poland will be
rebuilt, KTUt in bar glory md wltb
juatice to all.

wigi
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ddeń wlgiliJny. Nic tract
Kr6tkl odpo- JOUCze nadzicJI. ze wi,:illę spęd•t w
dług, manz. W1lnle I to dodaJe m1 iii. SytuacJa
ataJe się: JCd!lllk coraz groźntejsza.
Byle tylko daleJ, byle pr~UJ,
W bl11Jy d11en kr,aymy na pu,e poCzyicw. 7.nowu dwor:zec , rnihcJa
w czerwony,h opaskach. Wynędznia• grankznym juz około 8 godzin. Na
ły, nary tłum. Czekamy na poci~g do 4niegu aostan zdradzieckie łladJ'..
B1ałej:ostoku.
Niewiadomo kiedy Mr6z Jttt coru ostrzeiszy, Wchopr..,jdzle i czy wog61c przyjdzie. Po dzimy w Jakii młody ni:ajnik. Wy•
dlugirn oczcluWDmu łWlst lokomoty• gł4dll jak c bajki Drzewka pokryte
wy. Jest. W tym momonc1c ktoś pod• azronem i śntcglem lanit w •lańcu t)'•
1l4ccm b1Hk6w. Tu po,tanowihłmy
biega do nas.
- Wy z g<amcy? Uwa.1:ajde. nic trochę odetchn4t.
ZdeJmuję plecak I rzucam $1ę ...
=iadaJcie do pociągu, gdy, zdarzył
się wczoraj wypadek, ze cafy pocifg śmci, Sionce grzeJe Tracę śwtado
mołc tego, gdzie Jealem Jetlt tale
zawrócono
Słuchamy rady, zostaJ""'T w Czy- cudovnuo, tak pi(knic. W pewnym
żewie. Następnie wynaJmuJemy fur· mo=nct< podnoHę oczy i na,:le 11\łnki l odJezdzamy noq. Na niobie w,d•t w poh/1 u wda. Chce krzyk•
miliony gw1ud. Patrre na "W1ellq mic, glo, znnnera m1 w krtani, W lej
Niedrwiedzicę" 1 przypornin1i4 m, si~ chwili wylania się %%1 drz- jaku
pO*l:lc To atrainik -sowiecki. Trzeba
kaiµki Sergiusn Plascclnrgo.
Nlll'eszcle Blalystolc. Kompletne przyznał, .re wyglfda te.z, Jak z baJld.
Wysoki, 1mukl7 cblop,cc, ubn.ny w
ro.apręiento nerwowe, a ta prz:c:c,ez
bu,ly ko,uch. z pięknym psem. wił•
dopiero Jedna granica.
Dzień Bożego Narod,cnla col'lł• klem, puy nodre. Piękny chlop,ec
klnut rurcenzuralnie„
bliższy, n wazelk9 cenę chtf byc na
- Arulf<' imfoft'tuel (made broń?)
w1gihi z mętt111. Zbieram w,ęc , ..:itlu
Sra.ulik oddaJ• kilka wy.trul6w do
1111 t azybko deeyduJę aię na dabq
drog~ NauJutrz :mowu mamy wyru• góry. Pn:ybicga jc1m:n kilku aolnleszy,. s, trudno6c1 z kupieniem bil.,. rzy, prowadzt nu do sztabu. OkuuJ•
t6w kolejowych. W reszcie wszystko 1uę. Se • komandir'· jest naeobecnr,
Trzymajf nas na podw6rzu.
gotowe - jed11emy dalej.
Po formalnie otoczonej bitwie na
Po pewnym czuie 1tJawia alę "ka.
dworcu blałoatocklm zajmufemy m1cJ· mandir' • Widocznie J„1 jednak bar•
aca w polłkim pullmanow,kim wago- dzo zanty, cdyi ledwie •l'ojual na
n,f,. Jakzc ten wagon muen,ony I Bru- nas 111ów1'c. ae porozmaWUI z nami
dny. odrapany, z powybijanym, azyba• póiniej, potem - wydaje polecenie
ml. Po pueaiadce w Grodnic,-zbliza- odprowadzenia nu do areutu. Wpra.
my s1~ do graniun•J stacji. M1rciń WldUJI nas do Hopy Siedzi JIU tmD
kańce To 01<tatnia 1tacJa po atrorue kilka oa6b. To chłopi okoliunl, lrtóusowieckiiej'·.
rzy chcieli Ile na lite-ą atronę po
Pnewodmk daJc n=, wakazowki, •61 i cukier na łwlęta. w...,.cy aloDworzec jnt niebrzpleczny, tam bol- dq na ziemi, cdyi w 11bie, poza pieuewicy zatrzymuj, Tłumaczy nam, cykiem. kt6ry się zre. ." nic palt plecy. Pomagaj, ml W&tać, nieomal ze na drugim torze stoi poc,u towa- ruc niema.
nic moeę ił<: daleJ. Kolosalny wyai- rowy. Nalezy więc wyaifłć po pruWybieram aobie jak1i ktt, narrlck ••• idę.
clwnej stronic dworca [ przcjić pod dw okna I przykUCft4WUY aa .riemł
Docit.ramy do buegu po stronie wa,:onami poci,gu towarowego.
otulam al, uaelnlej futrem. Jalro6
PrryJeżdtamy. Jest tak, jak powie• jeuczc nie moce ,:rozumieć,
"1(1wiC"ck1cf-. Siadamy, by odpocz1c.
DU
Z oddali 1lych,ac auche wyatrzaly ka- dział przewodnJk. To napdnl1 mnie nic bfdf w Wilni<', że wiea6r cblaieJ•
rabinowe~ Od eraau do czasu widać nową otuchf i odwa... A więc jednak ary apedzę zdała od moich naJ'bllirakiety. Mu11my dotrzeć do JlkieJł naprawdę orientuje się w t<>renie uych, zupełnie ama. Czuję, jak ocq
chaty, aby zorientować aię co dalej. I Idziemy znoWI\ w ciemną noc. Z tylu mnie pal4, Jestem jednak zbyt otępia•
znciwu marar. Ka.idy chrzęat galfzki nagle reflektor. Padamy na ziemię i la. żeby nawet zapłakać. Wpatnaoa
przeJmOJe 111s zgrozą~ Wrazcie upra- tak lezem„ bez ruchu około codainy. l'raed aiebie ruko10 nie wi~.
gniona chara. Poczciwi jacył ludzie Wroucie spok6j. Idziemy.
Jeatem gdzie' daleko, daleko, o cal,:
Otacz.1 nas ciemny lu. Nieatety, rok ...tea.
chowaj, nu na llrychu. Obawia14 aię
t. zw. "mihCJi". R•dą do Cryzewa 'blędrimy. Czu ucieka I kończy alę
Zbliia aif koniec dnia. Coru .._..
iłć p,euo, gdyz praed C"'fżewem za- zbawienna noc. Wstaje piękny. alo• ncj, coru c1Cmniej, Zac.sJIUID be-.
wiednle nucie "Lu/a1z• Jna11/u". Melodię p,odchwJtUJf chłopi i iaba ,.,..
brrmiewa iplewem. Wszyscy klfkak
i rauynaj4 cor•co .i, modllł.
pomin&m aoble, :ie aynelr mego tDłN
dal ml dla niego opłatek. Od1-jf
••o nie. One arobiły to naumyślnie.• wi9c polow, i ds1el9 alt se ~ ·
--.!powiedział apecJalista od wypa· mi. Wuya<:.y coraz barcbiej
ni - chłopi nie -tydse alt łez, ocl•
NASZ Kl.lENT-NASZ PAN .•• lania piętn.
• • •
r•Jt je ,,kawami bntdn7ch koiuch6w.
YI "Wor/d.Ht1ral,r (Omaha) pe•
Jak jednak wiele mnie w t•J chwili s
wien zakład pognebowy, przeudza•
PAPUGA
nunl ltc•J· J mowa ip.iewamy,
j4c meWftpliwic w •kromnoici, umiddl nailępuj,ce oclouenie: "tle robi.
John Smith marzył cale zyc1e o pa·
Cicby altr,ryp drzwi - ulrasuje ~
kto aam siebie chwali. Niech ci powio p11dze. która by umiała mówic. Ale atrunik z karabinom na ramieniu. Ko.
o nu 1en, kt6ry był nuzym klicntffll." jako& nigdy tak a1ę 111e do.iylo, .żeby lł(la zamiera na uatach. Pnorai...1 pa• • •
1nymy w żołnierza. pewni, H Jeaaesfł
pouedl i kupił aobie pnednuot awo- bardziej po,...tyliAm)' aa-. apnwę.
W ITALII
ich manoń. Aa ru przechodąc uliq Strdnlk roztl4da •lt po c l - J l.rbie.
Dwuch kupc6w w loak,ch spotyka zobaczył ocloazellle o licytaCJI w en- śpiewajcie dalej, powiada, ja
1lę ... ulicy w Mcdiolame.
ale k16rcJ apncdana miała bJć rów• wam uru pr.lJIIUIII troc:bł berbl\J'
"Jak ldt int.resy?"-i>ytajedom.
nia pewna papup "cacada". John i chr611w. bo llimno tu u wa.
"Duzo lep1e1"-<>dpowiada druci,
Smith postanowił akorzyatac z okazJi chodsł, natr6J Jeduk pryllł.
Pr6bUJ-l' antOWII pDllcln,;Jclt "Duio lepieJ?"-yknykuje pierw• i wuedl na Ulf licytacyJ"ł, Kiedy loclit, ale nikt JU ale dlce łpiewać.
uy.
pt'ZJ'Vla koleJ na papun zacql llcy- Po chwili otwult'aJI ... dnwl i dwacla
"Tak, duio lepiej nli będt lU w towal. Od pocątku noflarowal doU :iolalerzy dlr6lt "ldplatok"
przyulym roku,''
W)'&Oq sumę, ale na aall był ktoł. kto (-qtek). Roapela1' acłen. blNa
• • •
go ci41:I• puelicytowywal. John napełnia flf dymem.
RótNE WYPADKI
Snuth atOJłC w końcu Nli ni• m6gl
8kupl11Dy Ut WUJ'KY bllłej plaą!,
z ~ IW.P prffd-ll1a. k16reao uą ~ cłloć mKllt 111. . .art
Aganł ubezpleuealowy dotarł na c l oa oda,-ał ait z f rontu. Rozwłcfe- r,ce i 1ICll'L Zbewi111111e claplo . . . .
gl9boq p.-iacjf I wypiutJe polllf
-...o--•--'
1. _...._.
j -,.--:....
dla młodego człowieka. kł6reco jedy- czoay upar.,- .................cen, czan........ -o e. - , . . - ~dawał cons llńłC•J I
.Z 11.i,oldeso JIIS aaa _,.,,... nym zawodam.,, .._cłu '-Io --'·"'le pnu am&qo,
kllpłł ptlPIICf 1'tljaqł aleby- gloa 1uunllul·
pl01JI na ak6nacb bydła d-ego.
waq ~ plealtdzy. U'ucztillwlony - Gr11Uaak&, , _ _•• ~
"llial pan nleącz"ll- ~ llllbytld- ..,._.., aa vllct I tu do- eh-« .1 """'" ,-pwad . . . . . ,
zagnuj.fce iycia albei sdrowla?
piero ~ aobie, "'ale wł• (()bJwałellco. hmtnieljttiika'....a
·Nlaacaęłlt- ""7Padlri? Nie." ca, p6pup umie mchrić. W,łC wbie- m6wf,e.,J4teieł)
odpowiacbial miody cdowlek f dodał ca apowrotam na alt I pyta llcyWata:
Z'>'*- alt a almit. Nie -Sł llobla
aaraz: "Ale ru młody byczek kopn,ł
"Pan danaja. śe pnezbd- ale llłwladoatU w plN'WUej cbwill l1'lie
mnie pod żebra, a ru d:plla mnie "? ta papup umie m6włcl"
Jestem. P7r.m o pd.dllf.
jadowfta iatiJa juł kilka ~ - ."
A kt6ł dt, &lupcn prua p6ł eo- Olruvje tit, h J• ,O

bista". Niemcy ruc Ju• n,e znaJduiq
do zrnbowanła. ale natomiast mu1zę
Umtlkly echa dzi•I, umilkł złowro przed n1m1 def1lowni; nago.
gi warkot samolotów. Lud11c 1nu1i
Wreszcie konlec. Otr2ymuJ•my la••r J&lc cienie po ulicach. Tu i 6wdz,e t1kawe zexY,olc:onie przekroczenia Buzbiera a,ę garstka pr,c,d obwi••~CZ<• gu, kt6ry Jeszcze ni<'zupclnic zamaral.
niem. Słychać ll<an,e. W c:_ęgu trzech 7.bhb ••~ noc. Odprowod:ajf nas nadni Wffll„WI mil być uporądkowann wet naci brzeg rzeki.
i gotowa na przyncie nowych pan6"'··
Gdy alaw,nmy p1erwazc kroki Ludiie pracu;ą go11c:ltowo. Zac1ś· Niemcy lnrruJ~ lc4tablny W naszi
nifte 'wargi oczy plonęee niellllwiłc,,. 11rołlr z pogrózkf, ~c nic tylko ruc
Pi~rwsu oddzi•ly nionn,cklr wlrra- wolno ,it teraz cofnoć - ale nawet
ćr3i'ł do Warsum•y.
obeirzcc w tył Id11fflly, I.6d trzesz•
BeznacbieJnic płynie powoli dzień czy pod nogami, mk\ Jednak na to Die
n d!Uem. Czas Jell głuchy na tragedie zwa..ia. Przewracam się i to fata1mc.. na
1 nicszcz:~cu1 ludzkie.
NadcJ,odzi grudzień. Nowa 1rage•
die. nowe n,cu~cla. Zima Je<t nleublagnna, ch16cl ugląda do wszyst
kici, mt~zkan.
Jale zwykle snuJę się Uf"OIJU< po
uheach Natura cif&nic wilka do 1„u.
ldę wir, w til:ronr mego dawnego domu nn S&1k10J Kępie, aby popatneć
choć z daleka n a mieJ co, gdzie uply•
nęly mDJe najszcz(51iwsze dn1. Dom
ato,, alo Jakie inny I Dziwni• zm10y i
opus«zony. Czym pręd••J uciekam.
wracam do m1a~ta.
Po ulicach goni, mme ..,,ipomn,enia.
Szalony niepokój. C,warty miesiąc:
aue niam zadniej wiadomośct od męza.
Ch,ę wienyć, z:e zyjc.

(Wspomnienie)

...

Pewnego dnia - gwałtowny dzwonu do drzwi. Biegnę przeralona i
otwieram. Przede mną atoi wtóczfg•.
Przypatru;e mJ s1ę uwainie.
- Czy tu micuka p•ni , ••
- Tak. to ja jestem.
Nie wierzy Pyta Jesz:cie raz, a.y
aby .l!Dpewno to ja. Zaczynam 1ię ni„
cierpliwiewiC. Nachyla się do mnie i
m6wi ~zeptem:
- Ja z ramroj stroay. z Lilwy.
M•m list od mru, Powoli zacryna
azukac w kieszeniach.
- Panie, prędzej, bo to pierwua
wiadomość!

Wyciąga w,ziu1ki paacuck p,picru, zwinięty w harmonijkę. Znajome
pismo. "ŻyJę I crebm na ciebie. Jeśli
muz w sobie doić odmgi - to
przyjdź, Droga dętka. Oddawcy tego
listu mo,.., zaurać. On clę poprawa•

d.zi."

W głowic mi się kręci. Chwila wa•
hania - i silne poatanowienie: idf
do Wilna. Na1'tępuj, poiegna!nct wizyty u f.i'zyjaci61. uiciaki. fycienia,
ł,ay. Stereotypowe: ..no. przecież niedl1110 wr6cic1e razem 1-. Nikt w to nie
wierzy, nikt nie ma odw1&i powie•
dsiK tego cloino.
NutępuJe daicń odj11du. Pozcgnanle • matk4 i
Ostatnie poca•
łunki I puealrogi.
Idę na dworzec. Nikt mnie nie odprowadza, mkt mnie tu nae ~egna.
Woiadam do pocluu - wagon JUt
demny i nieopalony. Zwijam się w
kltbek i pogr,nm w myllach. Po·
cłu rusza.
W pewnej c.hwth budzi mnae z zadunly nieludzki krzyk. To w ąsied
nim przedziale Niemcy kogoś katuj,
I cbą go wyraucić z padu.u.
Nart1sacit1 S1t1dltt - pierwny etap
moJej podróły. Ciemny, nieołwietlo
ny dworzec. Nieu,cT wuyotkicb za.
tnymuJł- Nam udaJ• lit j,Jroł prz„
mk"4ć bokiem. Docieramy do jaltieł
chaty Kr6tki odpouynek - a o 1rac1ej w nocy dlllej, na irranict, w klerunku Bucu
Ciemna, zimna nac. Ckho. Wymy_),amy ··~ u&ł"leco· • chaty. Kaidy
trworliW'le ro•g"cla a,9 dookoła. W
najwynzr;n nap!fdu nerwowym iulemy przed siebie. KilkunastokilomttroWJ man.a tnn do łwltlL Robi
aię aaaro, nadchodzi dzień. Zb/lU11ty
sit do Bucu, do malej wiOt11Ukl ry-

a1.,.1,..

baclńej.

Wtam - zdała - nleaawiable delone mundury. Padały na ałemlt- Zap6ino. Zbliżaj, aię do nu. Biol'I na
do jaldeJł chaty i tu :raca,na ait "rewizja". Co IOJl'ZO - at.je ait natu•
nlnie wluno&ci, N1emcow, a ae
wuyatko al9 im podoba - plecalc m6J
pozC111taJ• n l - 1 puaty. :Z: pneatracbm2 patrzt na f utro.
Jł~•• ~ amie-.. dl>

~ łl!j

~

w-

wracali bezpiecznie
e.1:ynek -

l

11 otamtąd

poc1ąg1em.

mo•n• jechac neczny

.zno-wu długi,

u
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the Borclers
The echoe1 c,( cannons .and roar o!
piane:; had dicd. Pcople walk on the
1trcct1 hkc shadowt. Hue and thc:re a
croi.11 g,itbera bcforc a aou:e on the
walL Somcoac cnet. Warsaw has to
be clcJU1cd and rtad)' for her new rulcrs.
The peoplc wo, k leverishly. The i r
lipo arc tlghtly closcd 1>nd cyca burn
with hatrcd. The first detachments of
the GffUlall soldiers are eateńnc; War•

uw.
Hopelenly the daya ro by. Time ia
not toudu:d by human tnigedia and
ml1giving,s.
Dccember Is coming. New tragcdies,
new horrors. The wlntcr ia 1evcrcly
cold, and eatcrs all the bomcs.
As usual J roarn the stteets alonc.
Nature calls the wol! to the fore1t. So
naturally, 1 tum to my former home on
Suka Kepa. Just to takc a look •t the
place, wbcrc I apcnt my h•ppiClt daya.
The house ia therc, but how dif!crent
it b I Stranccly cold and empty, I tum
back quickly towards the towa.
Rcminiscencca follow ma. 1 am
"'orrled, There aro no news from my
J1u1band !or four montm. I want to
bchcve tłat he il alive.
One day, thcrc i• loud bell at the
cloor. Fńghr<neJ. I run to the door
and open it. The re is a beggu, lookjng at me carefully.
, Does Mrs
_ live herc?
, v ... tbat"s me
He docsn't bct.cvc me. He uka once
lnore il it Sa rcally J, I ant be<:oming
impatient, Then he comr.s closcr nnd
wh11pcn:
J'm from the othcr aide, from LithulllI:C
I b.avc a lellcr from your hus•
hand. Slowly he 11 na to ,ar~h bIS
pockeis.
•~1•Ji:ase. hurry. tlus is the fiut ncw,i,"
J implore him.
He takcs ou\ D narrow piece of p~pcr
foldcd llkc an accorJ1.tn.
I
the wnung. "I'm alive
and waiting for you. lf 7ou have
<'Jiough cour•i:-t11en como. The tnp
i1 hud. You can trust the ~arer o t
Ila letler. He will bnng you here."
My bud SW1rls A moment of hes!•
talion-and a decl11on: 1 am goini: to
V1lna. 1 say farcwcll to all my lnend1.
Best withu, tears, •nd the 1tercotype
1aytng · "You'll be b.1ck togcthcrl" No
one bclievu th.;u, bu• no one hns the
coura:e to say 1t out loud
Ttcn comee 1hc day cl departure. I

rccocruu

bid good byc to my moth, r nn,1 sister.
The !alit kisses and the last warnings,
I go to the 1Ution, Nobody ,ces m6
to the tn.m. nobody says goc,d byc. 1
hoard the tram. The coach Is dark and
cold. I curl up and begin to think The
uain st.art•~
Suddenly I am startlcd by a horribla
ery. l\'a in the otbrr coach. 'l'he Ger·
mana arc hitting someonc and tryinc
Io throw bim off the train.
Finally we come to Siedlice - the
fint atop of my uip. Tht na11on was
dark. German, atop evcrybody. Some•
how we r,111 thcm4 We comt'! to a lhtle
house. A ahort reat, and at thrce
o'clock In the mominc we were to pro·
cccd towuds the border in the direct!on
of th Hue rivcr.
The nicht wu pitch black and cold.
AU wu quiet. In a aincl• filc we Je(t
the hol15e, Evcryone lookin,: cautiou•·
Jy around. We move forwat'd, our
ncrvcs on edgc. The march of a lew
meters la1ted 1111 daybrcak lt beglns
to gtt ligbter, the day coming, we are
nańni the Bug river, whcrc lics a
mall fishhic ,·illage.
Suddcnly we sce at a diacance the
hatcd grcrn unlfonns. We lal! down,
but it's too l•te. They come nur ut
and takini: Ul to somc hollSC begin the
"'inspection •• Evcrythlng that has any
nlue Is takcn by the Gemuna. and
they seem to likc everything. theref~
my lmapuck becomes empty. With
awe- I watch my fur coru.
Then l am talcen inio anothel' room
ior •·penon.al'" in1pecuon They don't
find anythm,: else, but l hav" to parade
bcfore them nak«L
Fiiully that"s over. We get a kind
p-crm1ss.ion to cross th('! Bug rlver,
which hus not yet l,o„n, Night ia
coming. Thcy even takc 111 to the shor~
of the ravcr.
Whcn we start Io move ahead, the
Gcnnana point thrir guna at us Mth •
wamlng tbal we cannot tum baclc or
cvcn look back. We pro<ced The icc
is cn,clcing under our fett, but nobody
pays any a\tention to that. T fali down
on my hack. My frien<M help me up bill
il's 10 hnrd to walk. W1th II grcat cfforl
I go •head.
We rcach the I.boru on the Ru.<slan
eidc of the ńver. W e 111 down to tnke
a r est. We htar sholl from the dis•
tan~e From time to tamo we: c.an se.u
rockc\s ll••h on the eky. We have to
Te~ch IOfflf! ho111c and dt:c:ido what to
do naL W c aurt agam. Evory noise
fngbttni u, to death. F1nally we rtach
a small house. Some good pcople gwc
us shcltcr in the altlc. Thcy"rc afnud
of the m1litia. Tbcy advlae ,15 10 walk
to C,yxcwo. becnu&e we'II be turnod
back jutt oui.idc of the town, but ,i
we gct thrrc. we can take a trai.c„ A
brief rut and aga,n a long. long wallc.
Only 10 get futher and qwcker away.
Czyzcw Aga1n we arc at the 1tation

•

lll

Occu1liecl l~olancl

nnd therc"s the militfa with r<d bands.
The crowd ia poor nnd sad. We wait
for the train for B1aly,1ok. Nobody
know& wbcn n will come and 11 Il will
come After a !one w•itmc we hear
tbc whiulc of the tratn. Sudde„ly
aomeone nu11 mto ut.
on the snow Tlic 1un is w:irm, I for•
eet where I am, il'• 10 btautiful herc.
At sornc momtnt I ratsc my cyc, ;md
I see a wolf. I want to ery. but my
You"re hom the border? Be care!ul.
don't bo•rd the lnun, b~tne yeatcr•
day the wholc tra1n waa tumed b>ck.
We hecd the 11dvicc and 11ay in
Cryzcw. Tht11 we talce hor,ea and
bu,:gic, and leavc at ni1:ht. The •ky
IS bralbant with atars. I look upon the
uGrtat Bcar" and recall the booka of
Ser~un Piasecki.
Finally we rcach Białystok We feel
much bcttcr, allhough ii"• only one
borclcr.
T ho day of Christmas i• coming
clo•cr, 1 waot to spmd Chnstmas Evc
wnh my busband. at all co.i. I collect
my atrm,:th and make a -decision to go
abcad. We arc, to atart again tcmorrow.
We have dilhcultica in obtaining tra,n
tlckttl. F1nally everythini: 11 ready,
•nd we go on with 1hr trip,
I praclically have to wage n b•ttle
for a scat in the train and I &et one In
the Polish pullrnan. llow 11 is ch.tnged.
ll's dirty and acratched with broken
Wlndow,. Alter trantfcring in Gr(ldno
,,c rcac:h the border 1tauon of Mnr•
c1nkanc,. It is the ln&t station on the
Rusa1an sidc„
The gwde gł ves us instnictlonl The
•t•llon is not uf•, the Ruuia,u •top
everybody. He explains tli.at there is
a lrclr;ht t111in on the ncacby trnck H c
l•lls us to get off on the othCJ side and
r.o :icro\ł& u n der t hat t rai n.
Wr: arl.' lhero. h Is juot likc the i;ui<le
aa,J I am full o! cour•~c and hopc. lt
sccms th.at he knowi tbis put o! the
country. Again we walk in tlic dar)<•
nCJs of the night. Suddcnly tbccc „
a rrflcctor at our backs. We fali down
and li• quictly lor about an hour. 'l'hcn
all as wcll again and we start co walk.
We are safe in• dark !ore~t. lłut un•
fortunately we Jose our w.y. Time lh.s
and rught pasu• on. A lovely, brieht
Chnstmu Evc day arises. l don t lost!
hope th.>t I will arend Christm.>1 Evc
1n V1ln:1 nnd this gn·e:s me new
aucngth.. The 1tttua1ion bccom,a mare
danr.crou1.

lali and young, drossed lh white fur,
with a policc dog by hia foot. Tho
handsomc boy ~wcars temtlly.
Ha,-e you any arms>
He firca a lew ahots into the air. A
!ew sold1cn come and they t.ake Wł to
1he stal[. The, comnundor II ab11ent,
We arc held outsidc.
Alter a whilo the contmander •Ppoars. He must be very busy, becau.c
be only givea us a casual i:lance and
says tlut he will sec us later, and in the
mc:antime gives an order to t•lcc 11$ to
Jail Severa! pcoplo arc already thcre.
We are t1kcn into o 1hed. Thcrc ~re
peasan1s who wantcd 1.0 cro11 the bordor to buy 1ugar and llower on the
ot.her aide They all 111 on the lloor
bccau~ thcrc 1s notlung clse In the
room cxc<pl an old unht llovo.
I pick out a comu near • W1ndow,
wrapp111g my•df in the fur ooa1 and l
sit on the lloor. Somehow r cannot un•
derstand that tonight I will not be in
Vilna, th.>t tonir;ht on Chrlstmas Evc,
J will be away from my dcar oncs, tbat
l WJII be alono. I fee! my cycs bumini:,
but l am IO numb th:it I can't cvcn
ery. I look abead \\~1bou1 1eeing any•
one. My thoughi. arc !ar, hr away a
year ai:o
The <lay is endinc;. lt'a ge111ni: d•rker
and darker. Unconsclously I begin Io
s.u,g a Christmas c:aroL The tune 11
takcn up by the rest o! the proplt and
in a minute all are ainging. Th<n tbey
all kned down and bei:m lCI pray. I
rKall 1hu1 my hu11band'a 1011 r,awc me
a piece of wnfer for his f.tther. I break
it in half and I sh.are with cverybody.
Everyone II mov<d deeply, the men
;,re crytng, wipinj!' thclr laćcs w1tb the
dirty alccvcs o! tbeir coata. I t ,eems
tli.at many things bru,g us ncar. We
at:trt ainglng again.
The door opens :,nd the gunrd ap,
pcars w1th a gun on his shoulder. The
carol d1t1 on our lips. Frigbttncd we
look at the sold1er, sure th:it li II lost.
The guanl looks around
Keep on lln1;1ng, he saya. l will bring
you aomc: l a and somc wooci, it's co1d
herc. Ile lcovc!, but the atmoephuo
changea.
We arc trying to pick the tune again,
but nobody wants to s1ng Thcn the
door opens and two 1oldicr1 bnng wood
and bo1Uni: water. They atart a liro
and the room fili• with smoke,
We hil gather around the 1tovc 1rying to warm our lcozen hands and fcct4
The warnith and fat1gue makes mo
alccpy and soon I am aslccp. I :m
wucned from c!ecp alumber by the
voice of the Jtllllrd;
Orazdanka, tawanucz k a m ,a n d i r
c.hocJ!ct z wami pa:gawarit, arupnjtie l
l ;ump up itarted. I c11nnot under•
SLand for a momcn1. whcrc I am I aak

We walk around hopelcssl1• in the
border regions for about eight hours
We leavc tracka on the white snow
Tbe frost is getung atronger. We enter
into bushu. lt'a hke a lairy tale. The
trCf'S arc: CO\'crtd with ,now which
gli11en• in the 1un hke J1amond1 We
dC'ddl!': to take a r~at
I takc off my knapuck and lic down what time IL 11.
lt appcara that h
Yó1cc dies in my throat. I RC a f11ure
approaching. lt II a Sovict i:uar<I. He mas day.
too looks like from a fairy tale He is

II

alrcady

Chńst•

i\owe polsla·i,, znm·zki poczto,re trJ,lmw H· Lomlynie

New

Prz)szła

Poli.sł,, postt1l stmups issm1,l in Lmulon

}>olska ht'<lzie o~rodldem

"jełkiego

bloku got11)0(larczt>go w Euro1>ie

śrotlkolłej.

Piekielny taniee
już prawie miał zestrzelonego. Wyprowadza sw6j lllllOlot a nurkowania. Zupełnie aluunie
mogę teru zestrzelić w nurkowaniu.
Lepiej przeto J„t uciec z pod mojego
ognia, nkrętem. Na tej jednak aaybko6cl, z jak, on obecnie nurkuje, jeat
co wykluczone. Stery Ma1erachmldta
poproatu twardniej• na tej u,bko&c:I.
Angiel1klc urnolot1 m1'1iwakie
pod tym względem st lepsze. Niemcy
o tem dokładnie wi~. Pozoataje mu
jedynie wyprowadzić swój samolot "
lotu nurkowego do pozlamu. I znowu
rozpoCllłć walkt koloWł, Panuje teru
ja nad aytuaCJł• Znowu oddilłom lny
małe serie oenia. To go jeucze witcej ,pea.,.to.
Pod nami trochę w dole j•t 111116atwo -lotów mpliwakldL Wnit-

»-ncbmidt. kt6ry mnie zaatako- za nim. Moment krytycz'o1 pne1ZedL nie tego, kt6reco
wał

poprzednio aiedzi ml na ogonie.
StnelL J eieli tak chcns to sobie
potańcuJem1, mam, duio miejsca I
amunicji. Rozegram, partit solo. Do
banku po1tawim1 to co mam,, Swoje
głowy. Zobaczymy kto " nu ma wlt·
cej uczęściL
Rozpocql sio pielrleln1 taniec.
D1,obnostka. t1lko o iycie. Meuer•
achmidt jednak nie w,puazcn mnie z
pod swoich karabin6w. Strzela do
małe kr6tkiemi seriami. Pociski przecbod.ą ru prz..S moim silnikiem, dru•
1i raz ponad kabi.... Nie moie mnie
dostać, ponlewu roblt nln-ęt coru to
duniejlZ,,
Tuż nad nami przeszły d - Mesa«·
acbmldty na piekielnej u,bkoici, a
a niemi tr6jka Spltfajer6w, Nie
widzieli nu. mało bnkowalo a byliby
.i, z nami.
Zorientowałem sl9, ie mam do czy•
oienia z nieprzeciętnym pilotem, dołwladczonym w -lee powietr:rnej.
Czasami ..S.wało mi sit i• nie wymknt llłt mu. Nie mogc określi~ w jakim
położeniu :rnajduje się m6j umolot.
Ru wadze niebo pod
to znowu
nad~
s1r„m1 uci,k. Nie mogę wymk114ć
mu Ilf, Serie jego ognia q kr6tlrle,
ale coraz to Utstare. ,wiadcz1 to, ie
ma mnie na swoim celowniku, leu

Na akutek utraty a:rybk°'d wpadłem
w korkoci4g. Wyprowadzam. Pneciwnlk m6j nurkuje pionowo do ńe
ml. Ja za nim. Teru to cię prz1jacielu nie wypuazcaę. Od nadmiernej
szybko6ci mam uczucie, łe OC"1 wyj•
d4 mi a orbit na wierzch. Niemiec
apot1tnegł jednak, że nie mam zamia.
ru jak dot1chc2u zrezygnować z
walki. Wrtcz przeciwnie, przed chwl•
14 broniłem aię. teru przecbodzt do
ataku. Dla nieeo to nie j„t takle
przyjemne. zreazt4 dla kogo Innego to
samo. Przed chwil, miał lnlcjat}'Wt w
ręku awoim. a teraz ił wyp~clł. Po
takim dużym wysiłku nie udało mu
aię zestrzelić. Widzi, se me -,gra
walki. Pozostaje jedno, wycofać 1itW1cofuje alt, maj,c na •-im oeo-

sder..,u

"°""

niezupełnie.

Dym buc~ł w mojej kabinie. Sil•
nlk na chwilt pr.rerwal. Znowu praCU.Jlł, Nieuazkodzon1, zadławił alt t1l·
ko na akutek gwałtownego uarpnlccia dl'fżkiem sterowym.
Jeszcze j..Seo wyaiłek, Przeraucam
aw6j •molot .-ttownie w lewo i
natychmiut w pneci w,.. atronf, zamykam aupelnle gu, wytracam uybko6c!. Robię aupełnie cluny aJatt.
Pnu ten manewr uzyakalem połowt
okr9ieniL J eatdmy po prnd-J
stronie kola. mamy teru r6wne .._ T y m - przeciwnik robi prostopadle iwłect w 16ft. Dejt pelą
gu ctunt aa nim. Dochodzt wreucle
jeco, Blott na celownik. T y m Oli aw6j samolot pnerauca z połołenle
pionowego 111t I_. skrzydło. nutn,e
Dla pnechodn na pfecy. Odle,ł~
pamlfdz1 oauymi -lotami j'9t ...
ledwie lrllkaaaid• jerd6w. StracH•
npełnie uJbko6ć, a przez to l
piDowan1a nad
Beawled·
ale DWi•ł- w pcnrietrau. Jeat to
~ dla pilotll bardzo niepnri..,.
f111 l nł~y. Niemiec to W - . d e pnewrolla j910 -1oc
awlał w powletraa 1ak jak m6j.
Paaw łopołollale IO m,Gl oo Ja,

-aot-.

• .....,_~sltwsleblel
talii btdsle bniec wałlrl. Zpnlemy
o11iiJ bell odduia nawet j..Snego stna~ w lmlenetnym - 1 •
wiDd.
r-t ..... _ _t bardzo tqo-

a..

o11iiJ tylko o4 lcll _ , . , . . . jalt ...,.._ jedD&
- - A,cla . . . 1c11-,. J.......
t,callY, W.,.,.

,...,. .. ~ -imJftJ'da •
.._Qtlllłt,

llolO

~

pranhdd
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olNlk lllcb, allioamlutq.
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A Diaholie Danee

The Messerschmitt wblc:h attacked
me previoU11ly wu sitting on my t.ail
and ahooting at me. lf that Is wlut
you want, we can have a llttle dance,
aa there i• plenty of space and ammunition. We will have a lłOlo party. W~
will put forth our beat efforts and our
braina and then we will see whicb one
of us has the moat luck.
An inferna! dance wu atarted. Trine,
only for life. The M:euerscbmitt d not Jet loose of me from bis machino
gum. Firn at me witb short aeriea.
Tbe sbelll P'IIS before my motor and
under the cabin. He Is not able to g,et
me although he la endrcling me ao
much tighter.
Immediately above us paased two
Mess«schmltta with hellish speed, folJowed by three Spitfires. They did not
see us altbougb tbey ahn09t colllded
witb us.
I now Wldentand lhat I have to contend with an above average eJlot, DDO
experienced in air battles. At tlmes it
appeara u tbough l will not be able
to evade bim. r cannot deiermine in
what position la my piane. Once the
uy Is undtr me, and then in a moment
above me. An awful pressure. Cannot
cvade blm. His fire senes are abort
but oftcner, whlc:h proves that he bas
me on his aim indicator, yet not quite.
The smoke fcll heavily In my oabin.
The motor atopped momentarily. It :i8
worlrlng again. It wa1 not clamaged
but cboked aa a result of a violent jerll:
of the steering rod. One more effort
ed I will direct my piane violently to
the left and at the same time In the opposite direction, ahut off the gu and
1ooae apee4. Am making a eharp tum.
Through thls manoeuvre I gained half
encirclemenL I am on the opp,nite
aide of the circle and n - I bavo an
equal chance. At the samo time my
opponent Is going vertically upwarda.
I step oa the gu and follow blm. I
overtake bim and get him on my aim
!ndicator. He at tbe same time ovutunul his piane frotu the vertical potlition to the 1eft wing and comeo on my
baclr. The diallUlce ~ our planeo
is about twenty yarda. mon or less. I
Joet my 1peed and throqh tbat alao
the control of the pllUle. wctivoly am
IUSpendcd in the air. Tim la a momaat
that is not TU7 ploaaant OC' aafe for the
pilot. 'l'Msame with the German. Dmmg the moment of bis overtum, bla
l'lane a1ao boc:on,ea 1uspendcd In the a:ir
jWlt Ub mlne. Moat llkely thlnb tbo
u I do, tbat - can run iAto anothff and that would be the cod of
the battle. Both will be loet witbollt
the return ol a single •bot. loat la dM
death!" grip of a battle.
Tbls la a critical - e a t
both of
111, •.....ytbinc dependa OD our china and for them it is the same. Oar
Jlvea ar. In tbelr etrea&t)I. We an Ub
enalła locbd la tbelr 1bc1la, aev whłch
the wbeel of • hea..,. -eon iii paAm&'
by, The wheol migbt pas aJoapide oł
them or owr them and cnsb tbem.
A dark calllmity, A &lued cabbl,
wldch In a - t caa tam lnt'o :rcoffla. A Swudlia oa the taD lluW

bim. The crisls hu passed. As a t'ffUlt
of loss of apeed I am falling in a corkscrew. I lead out of tbis. My opponent
ia <living vertically toward1 the cartb
and l go a!ter bim. Tbls time, my
friend, I wili not Jet loo!e of you. Due
to the exorbitant speed I have a feeling
that my cyeballs will come out of lhclr
aockets. Tm German no1iced that I
bave no intention of quitting the right.
Frankly neversing, only a moment ago
I ~s dcf.ending my.elf, but now I am
attacking. Tbat Is not very plell9ant for
bim, but after all it is the sanie for
everyonc else. Just e moment ago he
bad the initia1ive in his ruuuil and now
he left it loose. After 1uclt a grand cf..
fort be did not succeed in shooting m,;.
He seea tbat he cannot win the flghL
One thing re11WTIJ1 and that it to with-

draw.

He witbdraW&, having on hi& taił the
one whom he bad almoat shot. He is
pulllng hi• piane out of the dive. Pttfectly ńght, 1 can fire during the dive.

It ia thereforo hetter to escape Erom my
flre by tuming, but tbat lan't possible
to do from the speed that he i;r diving,
The MesserS<lbmitt'• rudder simply be•
comes stubbom at thls speed.
The English fighter planea in tbls
reapect arc better. The Gcnnana know
about tbia very we!L Only one tblng Is
lelt for him and thai ia to take his piane
out of the dive flight lnto the level and
start the battle of circling. Now I bave
the upper hand. Again I give bim three
1mall •eriea of firc. That eonfused blm
much more.
Below us there is a large number of
fighting planes. lt appears aa thougb
tbey are fighring between thcmaelvea.
Most likcly it is our planes danning
with the Messenclunitt11. Tbere is atill
room for one more pair. Unfortunately
thcy are the eame Messerochmitta.
Tbe old raaal led me thcre. In my
first moment I thougbt lhat posltively
today I will <live inio the ąnaL I didn't
have_ the lea1t doubt tbat it would be
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ao and t.hat Alexander will be taldng a
swim today.
Tbe aea ia below us, witb the aun'a
rays neflected from lt. Such a beautiful
sea, ao many people aro dellghtcd with
lt. At times I am also, but not uow.
There are no clouds and no place to
witbdraw.
I will not leave my friond bonceforth.
I am approacbiug his taił and ~lting
ciosu. One squeeze of the machane gua
and be will be finished, but I will he aD
through too if thoy see a strangw
among them and in their midst la a
M05Hrac;hmitt burning. But that migbt
happon to me. Maybe twill not he able
10 orient mysclf so qulckly. I came ao
close to my opponeut that I a1rammed m10 blm, and a little 10 the
sicie o( bim. Theo he saw me on bla
tall and so clou thai he almo•t auffered
a nervoua prostration. He jumped upwud, tumed on his back and downwanła. I waited for thaL That aaved'
me. Only one more moment and I
•ould have been murderf(L That tituation waa not porcelved by tbem. Ma,be tbey did not see llke I did that I betwec,n tho Meaaerscbmitte. Of courae,
tbat was only a moment that f"'Ded
like ages to me. And again a pursuft.
We are bćyoud the orbit of the Meuerachmitts. Again we arc alone. I look
all around to see if we don't have anotber Muserac:hmitL No.
The sea is rapidły nearing us. We
will land in tb" sea. Romains only will
be left fTom us. Maybe he lost bia couaciowmess Erom diving.
One moce moment and the sea la here
now. He is going out of the diving
fiight, tuma toward& France hut I cut
off his way. He sees tbat Ile can't get
a-y towarda France so he tums in the
oppoaite direction. I am higher than he
la, whicb Is fatal to bim. Only some UD.·
e.xpected atrategy can save bim. Now
ia the moment of decision. I increaae
tbo speed and am getting closer, I get
bim OD my alm indicator and am directIy back of bim, not more tban one hundred yarda. I send out a abort serieo
of Rn,, the shella goiiig lowor lnto the
water. I fire a long aeriea, the ahols
getting closer to hia piane. The Mesaerlldmiitt diminiabes bis speed. Before us
la the Bncllah coaal, My opponeut 1oea
abovo die water and makeo my ahootlng clifficult. He directs bia piane upwanłl. In this place the English c - t
is nry high. and acain he wanta to lad
ma lnto tbls coast u he hu led me
lnto tbo other Messerschmitta. Wanta
me to colllde. I am bigber, ao tbere la
no fear, but lf you deofre, you can colllde yourself. At the eclge of the c:out
he pu11a upward ed the trick dld IIOł
wodt. A vcry eood - t to finlah
the deathly dueL Hen, OD tbo Engllah
cout.
I pr-.1 the machlne guu buttoa,

r«

ooe Hri-. two, t1trft, t.ontlnuoua fire.
Tbe wbole Meaerschmitt la tufnc a
bath In my canridgu. A knock,oat,
The Jut - t s of lu life. He lltńkN
tbe wam, enat aploaioa In tbia
I pan over hlm and IIDCircle the
apot Rnra1 tlmaa. la • lbort time, the ~ water', In plKe of my fa1IM
oppoaant ...,_. ffvara1 pl«- of tlił
plaa whlc1I - beinc rocked by tlla
- - That the OGly ihlDc dult
-Wtofhlm.

,a;;.~
lato „ wWrlpoot. l follo-4
Palled

W . Ur"--'-

"Hitler is no aecident. Be is the natural and eonlinuous product of a breecl which from lhe
dawn of hislory hu been predatory and hellieoee. It has thriven on indulgence which has always
heen in favor of gmng the agreaaor another chanee. And the aggreuor has always taken it.
"The GERMAN is often a morał ereatore; the GERMANS never; and it is the GERMANS
who eount. You will always think of GERMANS in the plural, if you are wise. Foree and fraud,
fraud and force; that ie the old German goepeL Before the world can ever he al peaee aometlmag
w'8Jaave to 1iappea that has never bappened )'el; the Germans who do not helieve in that gospel
to pre1om„1e
thoee who do."

will..._
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Pal1·ol we
Chwila wahania: •~Y ubrać :e sobą
zabitych. Jest to jednak octywikie
nfomoi:liwe. Wycofujemy •if do lasu
i wracam z meldunkiem do plutonu.
Pr,ypominam ,obie, jak d~iś, to
wrażenie. jakie wywarła na '-''"Y)'&tkich wiadomoSC, ie Wanie.le i Marti•
nial< nie Ż-)'ją. Je.12:cze prz~d godziną
byli wśród nas. Dżls .tootaly tylko po
nich nasi• o nich myi,ti. J ed,n : ubitych miał pnyjaciela w plutonie:
ob3j pochodi::ili 'Z Warszawy i raz.cm
przechodtili zielono granice by sit
doS1ae do Wojska pobk1ei;o. Widxiałem jego ,mieniony wyru twar,y i
xęby ••ci•nięte, Poznali,my. że powziął jaąś decy,k od której go nikt
nie odcięg,ńe. D0py1ywał •ię gdiie lt.iy jego przyjaciel. Za chwilę pouedl i
wkrótce ,n,kn~l ,a grobl•. Moro poszedł oddoc ootatnit posługę nnarlcmu prryJatielowi, a mote chciał go
pomicić. WięccJ n,e wid.1'1eli!my :o,
bo wkrótce otr:ymalulmy ro,ka, od•
marszu. Ale ta chwila pozostanie na
Jcdiiemy bardzo szybko, cbociai
droga niezbyt dobra. - bo polna. M 1- :.a.wsze w mojej pamięci. ••
jMmy groblę. •kręcamy w fu. Nn
puedpolu pustka. Pncje.id.iamy las.
nn skrllju ,,urzymuJemy aię i widtimy
prled aobą wioskę nad łąką obok toru
kolc,jowe&o. To Jc9l nasi cu11iejszy
cel. :&adnego śladu ludri, cis211 grobo•
wa! C.tyżby patrole niemieckie do Lej
wlo!Jki jc.szczc nie dotarły?
Po1tanawiam podjechać jaknajbli:icj, by zbadać co •ię dzieje z tę zaporę przeciwczolg:aw'I. Odlegloi\ć od
lasu do~ć duza. Nagle - dosłownie
na 20 metr6w pned zaporą - otnymu;tmy piekielny ocień ckm. (c,ęik,
karabin mastynowy). Tutaj ginie
•1.rreh1c W;mit"k i. striełec Marciniak
(jeden z t-yeh, co przedd•ień był ••·
mną ntt patr1>lu poduas którego wzi9hśmy tego Niemca).
Dccy,ja moja krótka, rozkaz „ybki: Na niC'h. Ws,c,ęta •ię walka.
Jeden Nie1:1iec dostał z piatoletu. aż
mu mózg wyskoczył, drugiego poc•ę·
&Lowaliłmy granatem $~cznym. Ckm.
umilkł. Ale tdah,ka widać nadciąga
jące oddziały mcmicckic. Nic damy
rady tarni. Po,t,nawlnru si~ wycofać.

Dnia 17 "cnvcil 1940. Dowódco plutonu por. z. daJe m1 rozqz: "'Tadek,
pr1.ygotować motory, u:upclnić ben•
,<ynę, zebrać szdeiu motorowych
chłopców na ochot nilca. Bądi gotów
ia 15 minut. O wanem ,:adaniu powiem gdy wrócę."'
Na ochotnika %głosił aię cały pluton. Wiedzic1lcm, i:e tak będzie, to tnlc
nwue bywało. Wybrałem pierw6%ych
szeJiciu ,e kolei. Mięcuy nimi byli
trzej, którzy popó:ednle:o dnia wra..
n mnlJ wzięli do niewoli niemieckiego
majora, w trillmfie odesłanego pod
<l!kortą kaprala S. do Dowódcy 1„zej
Dywizji.
Gdy powróci! dow6dca plutoou. Zll·
meldowałem, .ie wnystko gotowe.
Otr.tymuję rorku ru.iamy. Mam
poprzez groblę od Rorb,1ch dotr.zeć do
laau. dalej lasem do Gremon, w kt6rej
10 wsi je&t :,apora pr•cciwczolgowa.
Mamy jej bronić, by Niemcy nie l<I·
uli nauym od tyłu.

D,icń 28-go maja 1940 ro1cu ro•po·
CT.tł siv silnym ogniem broni mui-y•
nowej. który trwał do godziny 10:30;
potem ustąpił. Nas,,pnie mój d-ea
plutonu :ostał wezwany na odprawę
do ,rtabu Dowódcy Pułku
Powr6cil w dobrym humone o godzinie 15-tej i powiedział: "Chłopcy.
mam dla was fa1ną nowinę," Kilku
.<araz xactęlo się domy!lać, w końcu
dosrllśmy do pr•ekonania, ;, nap,wno
ro~pocznie się- Qfcnrywa. O godzinie
6-tej wiec.zore.rn jut całkiem wyraźnie
było znać bliska of.nzywę. Osta1nic
pczetarc.ie. broni. niszcztme war.yst•
kioh niepotrzebnych śwbtków i wi,yu, ksi~d:ta kapelana l\ll linii przekonll·
ła wszystkich, że coś wo.zncgo zajd.zie
- rul<t tylko nic wiedtlał kiedy i o
k1órcj god,inic.
O i:15 ,osta!Umy powlodomicni, ;c
o godzinie 21•lej x 28 na 29 ruszymy,
z tym ie o godz. 23-dej artyleria z
morza i I buetia francuska, kt6nt
lłtala w poblizu nas, przygotuje teren.
Dzieliło nas jcucre 4 codziny od lego
nie.ew)'kłcgo wydarzenia. Prz~zn.ac;co•
ne były na odpoc:yntk. z-którego nikt
nie "kori::ystał, bo sen nikogo uie obchod,i 1 - wny>cy rozinawiali5rny po·
dchutku o tym co na,t.pi. Godziny
wlokły się straunic powoli. Mieliśmy
kilka bombardowar\, al" wi~kszych

-

o

h,·

hodz1my "~Lkim &tn11nyk1tm,

Nareszcie nadc,zla godzina 23:30:
ponad nngzym1 głowami zac:zęly 2
Curi;J ,wi~zueć przclatują„e poc11ki
tak % mor,..a jak i z zi~mi. Artyleria
fr.ncuska musiała zar-Az zamilkn')c,
bo strzelali ukr6tko - tur ra na;;ymi nosa.ml. Po paru minu1ach nnie„
niono celowniki j mogliśmy oba~rwo,,
wać wybuchy pocisków na są1icdnim
w,g6rzu. gdzie aiedrial wr6g.
Liczyliimy minuty: każdemu br~
wyjątku drt'1ła r~ka. gdy patrnł na
•ecarek. l'larcszcic doc•ekaluimy si~
godziny 2~-tcj. Mie)jsrny dotru~ do
miejscowości Skok. oddalonej od ruiszych linii o 3 kim. Po opu•xcreniu
1tanowl1k napotkaliśmy mnly oddział
npla, który przep9'fzilitimy na cztery wi.iry. Jcuuo jedno •rotk,mie z
wysunięt)"1\ nplem i nj~c,e •tanowitk w miejacowości Skole, gdzie 300
m. od nas znajdow.ły 51ę główne 61ły
nieprryjadela.
O 7:45 rano, 29-go maja, pod silnym
ogniem broni maszynowej rozpocięła
•ię natarcie na wzgórze 506, t..k :rwanó
'"Krzyw~ Jeziorko" (na.zwa nłldDrni
prze• nas samyob), Natarcie 1rw1ło
do 17-tcj J:odzlny. Operaoie utrudnia•
ła nam mg l• w górach i dlatego m11~i•·
li,lmy z,llrzymywać •ir co cl,wi Io,
t'eby nn1ensć kierunek natarcia. N:. ..
resztie na>t-,pi la pi erwnn zdobyci m3~a:tyn ttiemiecki. pt'lny broni, amunicji i, co n.:1jwaznit"jsi<". papioro~ow
1 jedrenia. Po chwilowym utrzyma•
niu udaliśmy •ię w kierunku 8cJ•·
fiordu, od którego dzieliło nas jeszcc<1
niecałe 3 kim, I sttd wiodła droga do
Narwiku.
Godzina 8„ma wieer.o,cm: ailnc
bombordov.-..nic n;,. oilep. Zajęli§my
wrgiirze 47S, u podnóia kt&r~go leżał
Bejstiord. dosłownie 17 chnlupek, z
których jedna stoi w płomieniach.
Opodal biegnie piękna, wijąca •ię
droga do Narwiku. Na niej kilku
~lnicrzy niemicclcich ucieka bez broni w kierunku wzgórza 845, Natarde
zatrzymano. Nmlc;alcm do tych szc:ę
ś1iwców, ktor-iy pierw~i n,ogH udać
•i ę na krotki odpocrynek po 20 godzinach natarcia.

Polsce

Kompania nasz~ po nocnyru ubeit- ażeby jak najbliiej podej,c pod lew~ my do wy,okiego atoku: dowód~a
pi,c.xeniu b~t.1.lionu mes.zerowała aie- &krzydło niemieckie; pooi•ki gwi,. kompanii wola dow6dc6w pluton6w i
dały ponad glownmi, lcoll" ja miołem daje rozk.lz ,dobycia l•wcgo •kf'llju
by dolłczyć do b•t•lionu.
wr;,.żenie ż~ jestem na ~lrlelnicy przy wio1ki i dalej wyouni~tyclt ogrodów.
D,ien był gorący (7 wrzc,nia). uirctAch i du..:o kolegów moich mó· gd.de Niemcy jui mieli pozajmowant
iolnierze ::tm11rc.icni, spragnieni, bo nie wiło mi to ~mo. Nare:s1:cie dochodzi.. ,tanowl!~lca w domach z c~kaemomi na
jcdhtlmy jui parę ładnych dni, i kaf.•
. - dy do•lal po lclnim ubraniu, mundury sukienne i ptlny rynsztunek na
plc,cy,
J>isnrze
NiNm·,wl,
Po pr~eJic,u Gorli<' w okolicy Biecza do,t;,.lioimy ogień cięzkich kar.bi·
••• Zgubne zjawisko' -Al~ wirc<'; ,:guhy
n6w ma1.zynowych z przodu. Nic
Wró,yl Luwfoam od nirmietkiei ;strony
wiemy co jest, bo przed nami tą. .s-am4
S,y,v,/r h/y,xcr.ąoy ze strusim, czuby
drog;J po,tedł batalion.
J pJ:aucr. sz~roki, ktzylem nncrerniony.
Mimo, ze każdy byt 7apalony do
Gd.d" pruszly s(opy tok irgo wiJtiadl.7,
walki, po 1kórze pr,zeuly lekkie eiar•
Nfr,rm jest klrłka wiosrk albo groiJó..-:
k1. W tym momencie pr,ylatuje tlowódq, kompanii kpL Mir/czak i
C:,łn kraina,.. mogił(" zapadła!
mf,wi, io ba1allon je•• olrrąiony w
Ach/ kro litewsk4 dusz(! mógł ochronił,
wiosce która ltiala w dolinie. Jak
Pójdi do mnie, siąddem na grabi" narodów.
późnieJ dowiedziałem się była to nowa
BC'd•i•my dumać, fpi~w3Ć i
roni<'. ••
kolumna nitmieck1. kt6ra pri.011:ła •~
SłowaCJi.

>ostało śladu.

Utratn)' F.dwart!, J,.pr. •

Fragment z

Nm,i rdel<•y

nkód nic ponl,iliimy. Zabili nam
kochanego kucyka, który <iu;n•l w6•tk %C sprzętem; :r wórka t~kie nie

(A. Miclc/cwiu-"'Kotrrad Wallenrod'')

+-----------~---------------

górach po7.a wio•k4.
Nataroie idz:e barcbo szybko ja
~jęc 1ekcję gran.atmkó,-.· •am wziq•
łern granatnik ażeby jui nic: mieC
""!lpliwołcl co do celności, Jeden pocisk oddany, potrm drugi, a ju_. pocbkł w edu. no i nawet •ię nic spo•
suzc:Jom jak juf nul kr:yc2., hura
i idą n• b~gntty. Piccbota niemtecka,
która by!A w ogrodach i domach, "Y~
w1i1ht, 1e1:'.z na nasic lew~ skr.i.ydło
,ac,ęly xaJ«di3ć uolgi i ~•mothody
pnnce:rne. no i J!dy ro.ccjrułcm SJę
wokoło itrach patr<eć. Co r•rr
krok6w ltial ranny elbo tabhy.
Stnny w kompanii wielkie i dowód•
ca kompanii wydaje ro,kaz poJedync,o wyco[ywac •ię, bo pololoni~ nau•
b)•ło cię,kk 'Po wycofanin ••~ na
ibiórcc 11anęlo około trqdiicstu, 11
kompnnia liczyła 120, gdy "'>'ruaza1iimy na front. W bitwie t•J padło
8,miu kapral, i około 60 •11 • 1 rnn•
nych lnorych nie mo•n~ było „b • c.
Kapral Ryblr,sJ,.1 /u.

"f'
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Piętrowe łóżko,
Spah w trxe~iej drużynie, na jcd·
nym piętrowym ló;iku, Michał na dole,
Wacu, na górze.
Wocwi był miody, s?.C;,,uply, delik,it•
ny jak panienka. Michał ważył dwie•
łclc, dwadzieścia funtów, był kiedyś
marynauem, pochodził z War5Zawy i
miał gdzieś na iwiecie żonę Stefci,, o
której c.t~klo myilal,
Do czasu wypadku .:o Stefcią Wacuś i M1chnl żyli naprawd~ w najwięk
~iej zgodzie, Była to zasluga Wacu•ia, który rzeczywiście był rutdzwyczaj guoctny i ukl:ulny.
Bo Michał, kt6ry spal pod nim. byt
- prawtlt mówi4C - raczej wymag•·
jący, I wlaiciwie lubił Wacusia pr-zejjladowac:. A poza tym był pnesędny,
Z tym przu,1dem bJ•!o tak. Pobudka, Wacuul chce wstawac. Wycbylo. się
troch~ r. lóil:a, patrz:y wd61, żeby nic
•koc%yć - broń Boże - Mkhalowl na
glow~. w razie gdyby i on namy,llil
się watawac. Widrl, ie droga wolna,
wy,uwa nogi a pod koca. Na 10 Mlchal
zaczyna mu wyn,yflać:
"Słuchaj ty sublokatorze nu pi~ter·
ku lul>.ny, nauczy,,z &i\' parter szanowaC c.zy nie? Ile razy ci m6wilem, ie
jak wieczorem p,iaj,u,ho wlatlełi na
5WOJC piętro z lewego boku, to i złazić
m•s= z lewego. Myilis~. że była
szczeniak ~ddc undo mną z jednej
strony na drugą przclaził, żebym nie
ur~1 (;o mi Stefcia na to powlo?" I
Wacuó mu~ial schodzić r. lej &llDU!j
a-trony, co wsz.cdJ wieczorem. Niech
Bóg Broni, ,eby $if pomyli!. "Bo ci
nogę obctn\' ty ,: olccpingu - jak
f><;dziesz nnde. runę prrcchod%il," WaCUb był steroryzowany. lCladęc się
wiecaor<:m robił supełek na prześcic
rndle, 1eby nic zapomnieć z kl6rej
wszedł strony. Ot, przeądyl
A je.:eli, drapi4c •if do g6ry, obrócił
się
nic tak jak się Michałowi
podobało, słyszał: "no co, ty wieśnia•
ku, aleepin&1C111 Jechać nio umie,z. W
kierunku jazdy •indaj - proata duszo
- w kierunku ja:1dy."
Ru Wacuś rieczywiic,e miał pechA Po pobudce znpany wy•koczył
odro,u z l 6xka i nagle znalazł si~
okrakiem na karku Michała. Ten ani
drc"łl. Głowę tylko odwrócił spol<ojnie w stronr zdrętwiałego z przernżc•
uia Wacusia , powiedział:
"No, "ó.i ty wr6bclku I gdaitś ty
skakał? Prqinil!O ci się, źo brabi11 zo1talCli i ie ci wierzchowca pod xamkoWł b.a>llł podprowadzono? Do a1;1jni
cię nwioaę. Na śpi4ce ażkapy ,kacr
sobier a nie na Judzi, cbolcC'8!'
Innym ra.iem Wacuś usiadł na brze•
gu 1wcgo ł6tka, żeby czegoś tam na
p6lce postukać. Nogi naturalnie za.
wisly nad !6ikicm Michała. "Gd•icżeś ce nc>gi łpu'<cil? •agnmiało a

dołu

-

na

czyli Stefcia na sh·yszku

moście

sied,i-,? ryby
łowisz w WiAlc? Jakeś rybak, 10
,:jeżdiaj stąd, A w~dki ni• oapomnij.
Ja z rybakami nie nocuję. A moxe
myś! isz, ze„ jesccś wofnicą na kara„
v.'1111c? , • ,
Jeieli Wacuś przewrncal sit,: bokll
na bok, Michał krzyc.tal: "Co to! pię
trowym autobusem po fifth avenue
jedzicu, ze ait tak trzrAiesz? •••
Pomy~I sobie, że tU jakaś królewna
,pi, -Il ty - na gąbkach uli!owana
ofenno, jale motylelc na bąldachintie
n;;d )•i łóżkiem pr•ycupnąłes i ani
drgniesz, .\oby mi •nu z powiek nic
płoszyć. Panurtai nobie - ty na bal·
dacltimie hlllitany."
Jeżeli Wacuti rano nie w•tawał, Michał kr;yc,al: "Htj, ty Góralu %
nadbud6wki, opuść ,ię na llilSZ padół.''
Albo: "'l'y na górze, z latarni mor•
skicj, lipiesz się bo okręt na śniadanie
odchodzi.,."
Wreucic niespodziewany_wypadek
przerwał to łagodne w&p6llycfe Mlchała z Wacu•i•m na piętrowym łóż.
ku. Michał wybrał •it na zabawę, kt6rll w części płynnej pucula wytrzy.
mało§c nawet jego marynarskiej gło
wy.
Po powrocie do kos•ar 'Michał do-

szedł silą

przyzwyczajenrn do •ypial- g,ej ręki, zac,ąl prr.omawiać:
··Stefciu, njdż :,;c, <Stryszka i daj
ni tncc,cj duzyny, ale z tego gdzie
jest sprawy •obie .zupełnie nia zda- harbatę bo będzie żle I"
Wacu~ przcbnddl się. \lfid.Ląc rękę
wał.
:,ad czDlem i groany wzrok Michała
Zbti;ył się do lóika cichutko na szepn,1) przer.-tra5.zony:
prucach i W&trzymując a.kawkę po- Ja nie jestem S1efci4J wiedział: "Stefciu, ych, nic łph;z?
"Nie jestci Stefcią? A co jebte§?
Daj mi h~rbaty, bo m,m, ych, pragnit~ Kanarkiem. k1óry uciekł Walentcranie." Pocz.em patrz..,c uważnie na korn na podwórze i sied"i od dwuch
JW'OJ• puste 16,ko i trzymając się kur- dni nad oknem Mncicjków z drugiego
crowo jego kraw9cui, zmniejszył pi9tra? A moie Jesteś papugł na ka•
iloić odziezy na sobie do 1t1nu, w ktÓ· łllrynce? Stefciu, złai ze •try;zlca, bo
rej kładł sit zwykle 5pać. Wtedy po- się uniosę."
chylił sic nad !6żkiem, wyciągn4ł rękę
Tu nie mn iadnej Stefci" - wy•
nad l!WOJ~ podUllzk~ i dalej walc~ąć % szeptał naiwnie Wacuś.
czkawką spytał zawiedzionym glo•
"A moz~ jesteś Julią na balkonlc l
sem: ''Stciciu, gd,ie jesteś? Myilis;!, na Romeo czeknsr? St~FHciu, zhi ;;., jestem pijany? Przysięgam ct na m6wię - fl.O dobroci, bo ;;i,; tal< wywszystkie butelki na swiecie, które są romeuję na twoim ~trys.zku, że Ly•
jeuc,e pełno, ie nie. Tylko kropelkę daieti pole,cys•. jak 20 tamtym razem.
herbaty bym wyptl. Slys,ys,? Ste{- coś mi uciekła.••. Jak herbaty nic,
ciu I Nie irytuJ mnie. Znowu na stry• dostan~. 10 •• .''
s:<ek uciekllci? Stefciu I Bo pójd~ po
Michał 2ac,ęł chuśtać si~ groinle
e.iebiel"
na p•flach, patrząc bystrze ,: rod zaPodni6,! aię z nad •wojego 16.ika, okręglonc_i dłoni nn Wacusia jako
od•«1pil kiU<a krolców wat«~. ,:robił Stefoif na 6trys%ku.
% ręki daszek nad oc•ami, jnkby go
Wacuś. nie czuJąc w sobie nic ,o
raziło §wiatlo, choć było ciemno. Pa- Ste(ci, przesunął sit na brzeiek 16,ka
trząc gro.inie w stron~ bielejącego li drugioj strony, żeby być gotowym
wśród pneśc,e,ndcl na pi~trowym do ucioc:.iki.
!6;ku W~cu,;ia, , groiąc palcem dru·
"Stefciu I bo id~ do ciebie. Nic ci
stryu-ck nie pomoże I" Michał przesunął aię do górnej części pi9trowego
lóua, wyciągając ręce "' kicruuku
domniemanej Stc!ci. którn ntc chciała
dać herbaty.
Tego Wacws nie wytrzymał, Nic
mogąc zeskoczyć tyłem na d6l, dal
aus11 na sąsiednie l6i:ko, Spi;,dnie ł6ż.
ko przy akompaniamencie wua&ku ••·
atakowanego "'l~iada wywr6ciło sl9,
wy,ypując swoich pasażerów, oparło
się o sąsiednią p6lkę i przybrało
wd7.i9c:rną pozt wieży w Pi•ie.
Na sali nobil •ię gwałt. Sanitariu••
Kostrow•ki z właiciw9 mu przytom•
nośc,ą umysłu odkręcił krlUl Pożaro
wy i pawet zdą.tyl zmoczyc kilka

..
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ofiar zBnlrn go obctwladuiono. MiC'Sl!•

katicy wywróconego ł6llka obijali
w~p61nymi •il•mi nieszcz~liwego
Wacu•ia vel Stefcię. Służbowy, kt6ry
rutdbiegł ,:- wartowni, tl'zymal •it zdnleka od mmic.iz:,inia, ale groził wazy•
11ldm raportem.
Michał daremnie ~•ukal prret chwi•
lę jeszcae Stefci na stryszku, stwierdził jc&zcze raz. ie na jego 16,ku Jej
nie ma i o,świadczyl apokojnic:
"Stry,;2ek, ych. pusty, cholera. Stcrcio1 musi być w piwnicy·• - potem
wys,edł • oypial.ni, prawdopodobnie
\\.• poszukiwaniu piwnicy.
Zniech(cony Wacuś poprosił n.a
drugi dzień o priydzfał do innej dru·

iyny.

.)J,v("~~
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A.clamowski.

l\'like's "Stella" B real{s up a Dou.hle-Decl{er
'l'bey &lept in lbn third section on a
doublc,decker. Mike bwcatb, Walter
above.
Woltor wu yollDg, llim and dclieate,
hke -a girl of •·sweet aixtieen ... Mike,
Again, we,ghed two hundrcd and
twenty pounda, " native of Warsaw,
wab once upon tt time a. snilor, and bad
• wife by the name of Stella, som•·
whcr e in the widc world; he was, indced. tl1inking oftcn of ber.
Up to the incident witb Stella,
Wa1ter and Mike we,u hvmg really
harmoniouily 1ogctbcr. The crcd,t, of
tours•. went entirely to Walter who
truły was very polite and well behav-

lng,
On the 01her band, to say the truth,
Mike wu rather eKacting. He Hked
to tease Walter-bcJides, he happeacd
tO be aupenititlo1111.
That's bow it was: In the morning
whm the aignal for awal<ening wu
given, Walter wunted to get up. He
bmt down l'rom his bcd, watching, !ut
he rnight-God forbid-jump on Mikc'e
head, ohould bo abo dccidc to get up.
He s:,w the ro~d clonr, ~ ~ pullcd hu;
legi from uncler tho cover. Bul right
herc Mike bega.n to swe.ar: ''Listen,you
roomcr ffOm up»t.ilirs., will you Jeam at
łut how to respect the first floor l
How oflen dld 1 tell ;·ou. s<ln ot II gun,

t.hat wheue:vttr you comt up into your
bed in the cvening on the łeft sidc,
you have to come down ncxt morning
on thnt same slde. Do you imagin• thnt
I will !et a pup like you cross over me,
liO I wiU stop to ll'l"Ow? Whot do you
think Stella would ""Y to it? And
Walter hnd to gct down the same •ide
which he camc up in tbo evening. God
bclp him, ahould he make a mLitakc.
"I will cut off your leg, you sleeping
beauty, 1f you dnre: to croas over my
head,"
No wondcr Walter wu tcrroriaed.
Put ting bimsclf to bed he put a knot
in bis bed-lincn so be might not lorgct
on which aide he camc up. There you
have it In ~ nut •bell-"Supcl'lltition".
And in cuc, Walter, wbiło lifting
him•clI, would 1urn the w;ty Mtlrc did
not approv<' of, he was liable to hear
"'Hcyl Hoy! you farmer, don't you
know how to bcbave in the alUping
car? Jurnp in the dircctian of the ńde
-you simplcton-in the direction of
the, ride."
Once Walter had real bad luck, Aftcr
the mornmg call, B\ill ,Jeepy, be
jumped out óf bed at once and mou
uncxpcctcdly landed ca1tride Mlke's
ncck. Mike did not evcn budge. He
•liJ:luly lunml his head townrd,s
Wn!ter, paraly:cd witl1 iear, a1vJ wd:

·ney, you wce bit of :i ~p.:1rrow, where
Should W a1ter fai! 10 gct up in Lb•
llid you jump? Did you dr„am you be· mom,ng, Mike would ahout: ~Hcy, you
1

carne ._ haughty lord and that they mountaineet from upstnin. come down
brought you a horse bclow the t.tatl•'• to our valluy. 0 Or: ··vou up11tair1 in

tower 1 1 will carry you to the stable.
The,e you can jump on slec:py mores,
but don 1t lry it on men. ) ,u pcst .."
Stili anolhcr time, little Walter
wculd sit down on the udge oi his bod
to look for somcthing on the ahelf. His
!cet, of cour&c, wen, dangling over tl1e
l:lcd of Mik<!. ''Whcre<lo you have your
fect again", a roar c.ilme from benenth„are you sitting on a bridge? ar-e you
fisblng in the Vistula River? If you
arc a fishc.rman, get out of here. and
don't forget your fiah-hook. I don'1
want 10 sleep with fishenncn. Or per•
haps you think you ue tb~ driver of
a hearse. eh?"
Sbould W alter in his •l•cp turn from
one sidc to another, Mike would start
to about: ··Why, Inr Goci'• nke, are
you driving in a double deck bu• on
Fiflh Aw,nue. shruting llkc thia? 1magirtc thnt-a fairy princcM is 5Jccping
hen, and you, you whitctwuhed undct'·
ling, are crouching likc a buttcrfly
the canopy over her bcd and don't you
dal'I> to move, loat you shouW frighten
nWlł.y the sleep froru my eyes. "Remem,
ber th:u, you monkcy, 1winging on the
canopy".

on

the lir;hthon•e. hurry up, the bo~t is
leaving for breakfast .•• "
At last an unc,cpected incident
spoilctl the plea<anl r•fatiońs on the
double-- Jcckcr betwecn Mike and
W•lter. Mike went out to bave a good
time, but the liqnid parł or il 1urpa,;sc.d
the capacity even o! llis sallor's head.
Afte, his return to the barracks be
dragged l,lm•olf by force of habit to
his quartera although oblivious oC hi•.=~
wher<:al,outs.
H<: "pproacbcd the bed sllcntly on
tip-loeo<, and holding back hi• hiccough,
he said: "Stella, hie , , • are you alccping? Givc me tea • . hic , _ r om
thinty." Theo glancing at his cmpty
bed and holding- wlth a tight grip the
bed'a end, he undresscd. a• uauaUv. for
bee!. Thcn ho bcnt over his· bed,
*uctchcd out hi. hand over- W. pillow,
and fighling agninat the. blccough.t he
asJ<ed with , diconsolate voice, "Stella,
wherc ar„ you? You thinlt that i nm
clrunk, eh? l owcar by all bottl"" tn
the world which nre not yct emptied,
that l am not. 1 would drJnk jw;t a
drop of tc:i. Do you hcu md Stcll,:::::111
don't make me angry. Arc yo
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again in the anie? Stella. Come or I
will get you."
He stroigbtcned him~elf, •tepped to
lho ,ide and although il wa;, dark, be
wlelded his eyes with his hand, •• I(
a lighl blindod him, Looking grimly at
Wahcr appeoring like :, wbite i.pectre
ou• of his shects •nd threatcning bim
witb the (ingH" of bis other hnnd be
started ~n omtion:
"Stella, come down !rom lllc attic and
g, ve me tca, or .•. ,.
By now Walter woke up. Seeing the
hand of Mike atTetchcd out over hi•
he•d and his mćllacing eycs, he whioper<d. thoroughly lrightcncd: ..l am
not Stella".
PYou arc not Siella--aod then. who
arc you? Maybc the canacy birll which

fltw away from the Wo1enc:aks into
the cottrtyard and olrs alreody two days
ov« that wimlow ol the Mactejkow's
from the &teond floor? Or maybc you
arc the parro1 on the music box? l tell
you, Stella, come down lrom I he attie
or I will g,t rcally mad."
1
"There is no Stetł.i herc", Walter
whiapt:rod childiahly.
"Or ~rhap,s you arc the Julie! on
U1e balcony w:ii,ing for your Rom=?
St.clln, Ji&tffl to rnc, come down. for
goodness we, or l will fix you up in
your attic
you will lic down lor a
w~ck ••• you rem~mber the time be·
fore . • . Whcn I don't gct the tca, I
will .•• "
Mike 1tartt'<I to swing hlmself
lhrcatenini: on his hccls looking lrom
under his palm on Wolter taking bim

"°

for Stella in the a.ttio.

Walter did not rcjo,cc u> the ,dca of
bdng takcn for Stell•. He mov<d 10
the other sidc of the bed, ready for
instQnt Oight.
"Stelln, I am coming aft~r you, The
garrot won't help you." Mike movcd
closer to lbc upper pat t of 1hc doublcde<:ktr, airctiahing out his hond toward
his visionory Stella who wouldn't give

bim the tca.
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trov."lki, with his. u.wal fore5,ght,
turncd on the wa,~r foucet and u1re.dy
5uccer:dcd in drencl1ing aevcral men be-

forc 1,1;1«, WO$ ,ubdued. TI,o occupanlll o( the uptmned beds were kno.:k•
ing 1he bell out of Walter, alia.a Stell:,.
The orderly who camo in running krpt
away from the uphoaval but thre;attmecl
to report.
Mike stili for a while lookc, in vain
lor Stella in the attlc. He made iure,
oncc morc, th3t $he" was not in his bt'd,
and ,aid qu1ctly:
"The ,mic lt cmpty ••• hic • . post.
Stelln mu•t be in the baoementtt, antl
witb this he left the room, probahl;•
looking for ber in tbe collar.
Walte,, greatly disc.ouragcd ukcd
!ho ncxl da.y to i,., tr:uulcrrcd to on•

Walt.er would stand ao much, but no
morc •.• As he could not b3ck out. he
jumped inlo his nclghbor's i,.,<1. The
bed crashod down. throwing out its ocrcupant, the bcd itsclf tipped ogainst o
5hcll, talcing the position of the le;ming
1ower of Pi~a.
•
Pandemonium broke out in the slrcp·
ing bali. The ambulance driver, Kos• othcr Mec.tion~

NASZA K RONIKA
~ .. irtn n.,;"ł!<> Nar<1cl.,•·11i11 w
~ oj•lm Pul•kiru w l\nnndzie

t.wiqta Bożego N"rodzonia ab<,hodzone były bard.zo uroczyście w obu
polskich obozach wojik,owych w
Windsorze i Owen Sound. Były to .:a•
ruom ,--lelki!! manifestacje ląc.noicl
Wojtka Polskiego z Polonią Amory•
kańską. Wilię w Windson:e .:organi•
zowalo Dowództwo p_rt.y czynnej pomoey Polonii w Detroit. a wili~ w
Owen Sound przy czynnCJ pomocy
Pol1k6w :t Toronto.
Nastrój na obydwuch wigilia.eh .iolnicrakich był wzrus.zający. Zarówno
w prtem6wieniach Dowódców, jak i
przedstawiololl Polonii prżebijala
głęboka wiara w rychłe :iwyci~two i
wyzwolenie Ojc:ryzny,
W Wind•or.e gen. Duch podki:c§lil
w &wym puca,6wieniu\ i.C: stoimy na
przełomie i ze .ł:bliżamy ~ię już. ku
~twiotlanej przystlooci.
Gł~bokie wrażenie wywarła na
wsrystk,cli Pasterka. Zebrani w koś
ciele $w. Trójcy w Wind.orze iolnieuc i mic:jacov.n Polonia mieli wraic.
ni,e, ..że 2naJeili się :i-nowu na ziemi
ojczystej.
Ubiegłe ,lwięta uplynę.ly pod fflll·
kicm nndziei, ;e bt;dą one dla WoJ•ka
Polskiego ostatnimi świftami nu ob-

cz;,inie.

Pr~·

01,ło.lku

nadzie. C.aly doclt6d w sumie $127.i;I
rof..AC\' Z WflliDSORU odesłano dq Centrum Przyjaciół żoł
ROUAKOl\1 \V ROSJI
nierza Polskiego w Detroit. Oby praW niedziel~ 21 grudnia odbył się ca pań P~rafii Sw. Heleny była :,aw lllljl Domu Pohkiogo w Wind1oru chę1ą dla inn~h pnrafij, wlell<ich i
wiec międ:yorganizacyjny Polonii, małych.
poświrc:ony sprawi<- pomocy dla Pola•
k6w w Rosji. W uasie wiecu wygloPOLOMA W '\llf:ffiGA,\
•11 przem6wienie kpt. dypl. Marian
swmc1 PiłZ\'Kt.ADt-:.'lr
Utnilt, obrazując stosunki w jakich
Sprawiedliwość kałc rrzyznać, że
matazło się' dwa miliony Polak6w na
ziemiach !Owieckich. K;apitan Utnik Polonia w Michigan, n zwłns~ctm w
podkroilll koniocrność pomocy dla Oe1roit. świeci pr•ykladem ofiarności
Polakąw w Ro,ji, kt6r~ to pąmoc ,t~ł~ na r,ccx iolniena polskiego. Wplys1~ obecnie możliwa drięki umowie wA na to. be~pu.cunie, bHsko~ć obottą.du polskiego z r%fdcm sowieckim. m polskiego w Windsorze..
Od CXbll powstaniu tego obo:<u
Pod koniec wiecu zarządzono składkę.
Polonia ,.... Michigan icrdeci:nie r.ao·
która d;.fa poka!rte. r-e!'1ltaty,
piekowala się :tołnierzcm polskim. -Po•
Ili~ I' jej ouony składki no amLF.:P... ZI•: wu:~r;f z '11R \ '\UY sy1>aly
bulanse, na auta, na kuchni~ ~olo~t
tHI
trok,
n.1 patTzeby kuch~""""' na paOd jednego , przyiac,ól na ~ego
pisma. Polaka znmi<S<iialogo na Pół pierosy i ry:.lącc innych potrzeb.
01ta1ni<> w Detroit, pod c~id;i Crn
wyspie PirontJSk1m.otr7.ymaliimy list,
znwlern iący pO!ny~lr,e wiadomllłiti z trum Przyjaciół żołnierza Polskiego
obo1.11 M1rand3 del Ebro ,~ł Hfszpanii1 w K.anad1.ie, uwiąn1I tnę Komitet
gdzie pn:ebywaH nasi internowani Gwi;udki db Zolrm,rz:a Polskic,go. Na
żołnierze. PrzyJecic.1 nasz pi•zc, ze czot, sran~la pnnl Antonina. Brz(.tziń
cłęi:kie do niedu.vma stosunki w obo„ ska. prezeaka zcr\skioll'o Politycznego
zie ulef,_ly poprawie t11k pod Y."Zględem Klubu Dcmokrntye%nc~o na rachod·
wyzywic,nia i ubrani~ internowanych, niej iatronic mi.nita. Komltd Gwiazd·
jak i ich tr•klow,,niD. Wl•die po:,y;o- ki. w pOTOlu.m;tniu % Dowództwem
lily polskim instytucjom spo!cc:rnym W. P I z Polonit w Wind&or u:rrąd:ril
na %łlopic.kownnie si~ internowanymi w w,eczó. wigilijny sm:1.:zny ob,ad
żołnierzami. Tq pocie»aj,rq wiado- wigilijny w ko.szarach puy McDou~ . d..:i"'limy t;1e z nBl5źymi cżyt.e14 gall, pr;ry ct.ym 0War2ono ~olnierq
pod•rkllmi,

. ..

Jl.

•

Pit•b.11a l rot..,., ... ,o;c!

Na ko:::i-ta urz:yd:-enin kol1c)i wigi-

JiJn•J i ru, podarki, powyzijxy Komitet
zebrał clatki od nfft~puiących osób.
Po $5 00 zloiyli • Andrzej j Ma.rja
Kuzuba, Po,terunek 2gi W,,odrow
Wil•on, Tow. F!(emie:Unlk6w Gr. 162
Z.N.P.• Detroit Ladies Soclety, pan
Kmni"1ki, p. Jó•ef Malski, p, Knta•
~ · Michuen, Tow. Matek L Córek
Qr, 2756 Z.N.P
Pan Tyhk1 " Wind,or - $35.00

Pi{kn• uroe.tystość odbyła aię w
dniu g grudnia\,· parafii Sw. Heleny
Wynndot1e, Mich. Zorr.ani2owały
H pnnle Czerwonego Krzyża. a w
szczegolnołcl p. p.: Paulina N,..,,.
new6ha-przcwodnicąQ, K. Kosiń
aka. S. Wróblcwskn, M Roszkow•b.
R. Sowa i O. Markow.ka..
Był to wiccz6r, kt6rei,;o da<:hc5d lun.
pr.z~ac.xono na cr!c kulturalno,.
Polish Amern:.in Women's Polioświatowe ~olnierzy polskich w Ka· tlc.il Club - '100.00.
~

es

1:

Sucja R~iowa WJ8K program p.
E. Konstantynowicza, tebninc od Polonii $90.50, a mianowicie: pp. An•
tońcuk r. p. n. 74~1 W. Warron $25.00,
Marja Mizdrnk z Capae Mich, $11.0<I.
Po $5.00 zl11iyli: Prog. L:ichmana,
Lachmnn Qui.z, Jnn Knc:7.marck 4434
22nd St.. Lachman Qui;,, M lodr.icż Ligi Morskiej i Progmm 1.achmnna.
Wysocki, 3300 Harper, dozy! $4.00,
Gcenowda .M:owacka, 15600 W. Warren, S3.00; St. Pie:liehowskl, 5248
Mitchell, $3.25; t.eokadJa Gat~zkn.
6821 Burwell, $2.00: i Stanisław Pic•
lichowski, 5248 Mitchell. $1.25. Po
Jednym dolar&c złotyli: Irena War.
dzińa!Gi, 3313 E. Milwauke.e; W • .J{u•
jaw,ki, Frcilro; K. KacKorow~ka.
Cheno; Czealaw Pla.src:yk, 33rd St.;
Anlefa Szrrut.1;:iar2', St. L."lwrence; Wła•
dyslaw;i Opoka, 6lh St.: Gioruimow
ski. Gcimcr St.: ProWOW!IC}', Ę. Fo„
rc~t i H.clcna Ward.z.illska, ponownie•
Katarrvna L,,wanclow,ka.., Bot&ford,
i li. Tillcy, 1: A&bury Pack.
Sekcja Pati z :acho<lnicj at ron y r.
%abawy - $40.00.

L. Loó 7 >:abawy w Wyandottc SSJ.00.
Leg1011 Pom. Pan przy l.cgjonic
Pol. W. W. ś. -$30.00.
SS. Francis,kanki $18.00. Klub Wcteran6w Po!l1. 7-Kom. B Ba2ydlo :t
Wyandoltc $15.00. Korpus Po:n. pr,ry
Pl•c. ?8moj SWAP $17.25, K'orput
Pań Nr.$ 1.WWS $211.00, Par Wniebowzt~cia NMP-Ks. Prob Zadała
S25.00. Oddi. C,crw. Kr~yża w Domu
iw. F.lr.biety Sll.00, L.adiea Vo1crs
Club $10.00, Ognisko Pa,i I, P. Pań
$9.00. In„ytut Pom04!y Naukowej
$-I.O(), Tulja 13nnka (Gr. 481 Zw Po
lek) Sł 6i, Odcbinł 21li Legion Pan
przy Po~t. :2gim SS.00. Jó,c( Z•wonki
$3.00 Po $2.SO z:lożyli, Tow. Oltnr,a
M B. S~lrnplcrznęJ, Ząfjq Ry~hlcw·
•ka i M. Borowt<b. Po Sz.Oll ,:!ożyli
Wiktorfa Oles,kowia, Walter Lncb
T:111 Kroc mol, Jan l..acht.tnk:i, Jo.nf
I:: Windler.
Po je<!,ym dolane zlozyu: Jo.cf

Mojkowsld, Albin Sikorski, NN, Jan
Koltowicz, S.J.T•., Jan Kula. Karolina
Stok, Fr. Pamuła I Marja. B:u:ello.
(Na wymieniono wy}eJ poi,ycję
$11.00 Odd,:. Cz:crw. Kr,yia w Domu
~· Elżbiety, nutępująct pnnie z:lozyly po St.00; W, Morkiii. K. Macic,jowaka. S . CiJirn<t, A. Godyk<,, F. Xam111•k•, B. Pirknik, M. Jabłecka, N.
Bratkow.-ka. K. Struś. F. Pamuła I A.
Banicka.)
Po 17-tym grudnia ~lotyli:
Tow. H. Sic,nkicwicn Gr. Zo-49
Z.N.P. - $10.00.
Oddiiał l.igi Morskiej - $6.50.
Po $5.00 złożyli: \'Vojciech Gawot
Marja Lysoii, Wlad)llhlw Podlawolri'
Roi;rmald Kit•rkowaki l Tow, Marjj
Konopnickiej z par. WW. św,~tyclt.
Po $4.00: J11.n Lupa, Grupa 2356
.Z.N?.
Po $3.00: Broaisbiw Piąlltiewic• i
Wlad. Gicus,ski.
Po $Z 00 • Tere&a Traciyn\k~. Kata•
rzyn11 Syrdek i Józefin~ Janomhck
Po dolan:e: Andrzej SżumAl, P.
Zientek.
S. Machlarlski. A Fabie2cw"ka, 1 Ann:a Marjanov,t1cż
Wazy•tkim ofiarodawcom •t•ropol•
•ku,· B6g :t.0Fl1>c.

:>·
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Rozmawiamy z Czytelnikami
l'lfil) li,1 12-letuil'gu eltłnpcu
Generał

Duch, dowódca

Oddziałów

~- P. w K3n~dz1e otrey111al nrunępu.
i1cy list od 12-letnicgo chłopca Polaka. zamicukałego w N=cutle Cr„ek
w Stanach ZjednoCJ:onych:

Nie je<t to duio, ale atar1tlitimy
si, dać, ile mogliśmy. Z całego
se.rea dahimy.

Nic,h

=

polscy iolnierze bill sif Niemcami koło Warszawy, naszego
kochanego miolsta. Ja pochodzt-z
miejscowości o 40 mil polskich
od Warszawy na drodze do Krakowa. Myśmy mieszlcatl w woj.
kieleckim.
Bardzo prouę Pana Generafa
czy ja mog~ wstępie: do eskadry
nr. 303, teJ co ruijwięccj Niemców
bije. Cześć dla oręia polskiego.
Sko1\ci,ylem lat dwanaście. Z powaianiem.
-H<'nry Kroi.
Wanaawa i Kraków - ,toliea
Polaków,"

M lody na~ rodru<u I Za.wcześnie
juzcze ll• w~tąpienie do wojska, ą•
d1imy jednak, że ten twój llot będ,ie
bod.icem dla wiciu Jtaruych od ci••
bic, którzy ju.i: mon diwigac oręi.

,Ilu ioluierzn
Od uc,niów 8~j kluy ukoly św.
w miejscowości Olyphant,
P•. otrzymaliśmy następujący list z
prośb1 o prick,i'nnic go wny•tkim
~droi;im obrońcom Ojciyxny'', Bnmi
Michała

on:
''Piizemy

parę

tl6w, a.ieby

ornajmlć, je pamiętamy

o wu,
czyumy gawiemy. jak
d1ielnie pracujecie. Modlimy tię
aa wa, go~co i cluznni jesteśmy,
.z~ mo:.i:emy s.suycić •i~ :r tego, ie
polscy ioloiene ą tacy bohat•·
ny. Jak urolniemy-to pójd•i•·
my w wasze tilady. Teraz statamy
tir robić co nam wiek pozwala.
Nadchodą święta Boiego Narod•enia, więc aby ob:JI~ naaą
pamięć wysyłamy malt paczkę.
tycLlień w klasie
0
r.etę "Odsicc&
i

Co

Kto chce

Gdzie

w;u

po·

.. .

"\foi Kodumi t:hlup•'Y , • .''
Od pani Bronisliiwy Pi'ltkicwicz,
zamiesi:ka.!cj w Dcttoit+ Mich., naa„
szedł nast~pujqcy list:

"Moi kocl1>ni chłopcy,
polscy żołnierze!
pozdrowicniłl i. wesołych świąt.
W dniu uroczyuośai Boi:ego
Cho.: na jedną minutę niech twaNarod,:cnia ikfadam wam ser„
s2'ych s:crc odcjdiia a.multk. Oto
deczne .iyczrnia. Niech was
opłatkiem się z wa:mi d:tiellmy,
Jo,u• małym• w opiece, abyście
moi koelumi-całym 1crc:em iy ...
uczęłliw,e , jaknaJl)ręd,eJ mogli
c:diwa
wszy><y powró,:ić do naszej ko·
Bronislawlł. P1-,rkiewi'cr."
chancj Polski.
Moi kochani, drodzy ,hlopcy !
Dzięl,ujomy ZA te dobri, i piękne
Jcstrście nam tak ~~rcu drodzy.
Każda strata kogo z: was to słowa.
dla na& bolesny cios. My tu w
Ameryce mamy toi ciężkie chwi•
··\lu~lutku''
I• i moi ~ynowie te.i pójdą do
WOJlka.
Moi kochani rodacy, chłopcy
Od pan~ Franciazlca Adamskiego
my o was nie zapomnimy. Gdy (919 Heston SLrcet, Toledo, Oltio)

. ..

.. .

Dzi...-i pol,1.i.- n:1 Cwi11.-.Jkl'

Jczuatk

bł'?goslawi l trzyma w awojcj
opn:c-e.
Z stacunkiem
D:ri~ci z l..,,j kliuy."

"Snnowny Panie Genentlc I_..
Piszę ten list dzisiaj wieczór I
chcę wiedzieC:1 czy mog~ wstąpić
na pilot~ pol,kicgo. Słyszę, źe
polscy piloci zestuclają du,o
niemieckich aeroplanów i biją się
dobrze i czytałem w ga,ecie, jak

Miły

Nasze sukcesy sportowe
Mr6z i śni•i: ,tanvly naszym iol·
n,er:tom.,..portowcom na pueszkod;.ie
w lcontynuowaniju pasma sukc;e~ów n,
boisku footballowym. Prt<niesli ,ię
wivc do hali ! zabrali do pilkl koszy.
kowcj. Tym ranm zobrali'lli~ do •por·
tu, który ma kontynencie amcrykań•
skim jest bardzo popularny i 1toi na
bardzo wysokim po•iomie. Nic wirc
d:iiwnego, że obawiahiimy tię o wynik
debjutu. Ale nasi chłopcy nie zawie·
dli. Puygotowywanl przez par~ ty•
g-odni przez wykwalifikowaneg'o tr.,.
nera, jakim jut kolega •t. S1rr, Gun
Short•, doszli do formy i atanvli do
gier.
W CÓł!;U krótkiego okrc•u czuu roze~r.ill trzy 1potka11ia. I podobnie jak
footballiści wszystkie wygrali. Piorws.xe: r rcpreicntAcją iołnierry kan.a•
dyjoklch z St. Luke• Barracka S4 :14,
następnie z reprer~nta.eją marynarki
wojennej un.idyjokicj 77 :42 i wrcS<·
ci~ z )canadyj,lcimi panccmiakami
S6:36,
Specjalnie ien o•t•tni mecz: pod·

prędki ego zakończenia

m.ożna

Adams -

C,P.ż.P.

-

otrzymaliśmy list wr•r. z: doł,c.zonym
wicro1.ykiem jego 15-letniej córki
panny HdMy Arfamskii,j. Panna He:

lcnll, sio,tra dzielnego marynarza.

który • Owen Sound odjechał jui do
Anglii. odwiedżila swego cza.u marynarzy w naszych obozach, ~ koledzy
brata uc•ynili ją sw4 ma•kotą, Wier•
styk bardzo pro•ty i szczery, jest po•drowicniem Mukotki dla polskich
marynarzy. Prxesla!iśmy go '11a•zym
l<olegom-marynllr:orn. Należy nadmj.,_
nić. ie brat panny Hrleny, K.i"t;imi~rz.
był pierwszym ochotnikiem z miasta
Toledo.
ODPOWIF.DZI CZYTELNIKOM
Piotr J. Kul.ma, V:,ncouv<'r, Wash.
- W imieniu wsx.yukich .:ołnicr1.y.
l<t6riy spożyli z radości, i apetytem
doskonale orzechy, przesiane pod nasiym .adresem, i:.kładamy serdeczn4'
podziękowanie. Pr•e•ylamy życ«nia
szuęśliwego Nowego Roku,

. ..
.. .

P<"lib Majdan, D<'b<'rl. No,•a Scori.1.
D.zię.kujemy serdecznie u 7.yczenla.
i ślemy nowiajem najlepsze 1.ycz~ni:a
noworoczne.

-

Ppor. śpi<'wak F„ Wi~lb Bryt1nia.
- Z najwi;kszą rado,;cią p~moferny
Panu w jego wysllkacb - w najblLi,.,yclt dnfacb przygotujemy wysylk~
tych eksponatów, które są w naszym
pooiadaniu. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia. i najlepsze i.:yc:,:.onia n:..
Rok Nowy dla Pana i jego kolegów
brygady.

...

„

/. 1{, Lal,ud~. Toronto, Ont, - Ru
jeucze d•iłkujemy n stale dowody
gotowo!lc1 do w•p61prncy w imię
wspólnego nam wszystkim dobra Pol•
•ki. środki rozpowsiechniania nauego pioma, o których Pan W•pomin:,,
zostały jut przez nas.~ dluazego
cz.a1u .zaa-tosowanc, Proinmy o dalsze
wi~icl i przesyłamy serdeczne iycze•
nia na Rok Nowy l.942.

do wojska polskiego.

''Odsiecz''

Somuvill,, - 911 Pear St., C.P.ż.P. - Kierxkowski A.
Sprin,:łield -185ó Main St„ C.P.z.P. - Ka~ko J.
SS Pulaslci St. - Konarski A.

)

W'"" -

Plon,ki St.

1239 North Wood Ave. - Waleuczyk A.
ISH W. Oiv1•ion St„ C.P 1:.P. - Dziób Fr

MASSACHUSETTS -

wstępuj ~

nabywać

u. s. \.
CONNF.CTJCUT Bridf[~port - 105 Brooks St„ C.P.ż.P. -

lcr~l,I "•lory naszej druiyny ko,uy.
.icowej. Oobrtc puer.ikolona lechnic.x„
ni.,, jest bordzo szybka, a co najwaz•
niejsze bard,o wytrzymała. W
ost'1tnim moczu kanadyjc,ycy do
prx„rwy byli xupclnie równym pne•
ciwnik,em (ci„go xrcutq dowodem
jeat wynik do prurwy 26:24 dl• źol•
niorzy polskich); po pricrwie wsku·
teJc jCwiększenia tempa prze~ na•
szych chlpo.:6w. ,up.tnie opadli z
,ił. Lepsze podania i celnit:Jfizc atria•
ly zadecydowały o wysokim zwyci~a·
twie drużyny polskiej.
Po tej ,e-rii iwyc:iostw spodi:-icwane
ą w najbli,s•ym ensi• nowe wyatę
py nuzych koszykarzy. Najbliżuym
przeciwnikiem ma być specjalnie dobrana silna drużyna złoXona i wazyat•
kich rodzajow broni armii bnadyJ·
sklej.
Mec% odbył si~ w hali szkoły Pat•
erton ColJtgt. Mietici sit t.un również
i basen pływacki. 1tdzie nasi .iolnicue
c,~10 popi•ui, sir swoimi zdolnoiciomi z d•icdxiny oportu plywaclciego.

wojny

spr-1:cda:i: przrjlllllją .l p1·owatl.r.:!:

[LI,INOlS Cl,icago Chicago -

z••i~dziemy do stołu w wigilij•
ny wieczór-myślą. i 11,crctm %
wami będziemy. W kaidej modlitwie i w kaidcJ mny świę1tj ~
was prosić btd~ Boga.
Moi kochani-prO!;%f: i was za„
c,ynaJcie każq spraw~ ,: Bo·
glcm. Oddajcie 1ię opiece Najświęt<7.cj
Pnnienki, Kr61owcj
Polaki; Jej siła potęina.
ze„tego roku puczkę ode mnie
odebrał Adam Tobl„z. J ośli on
tam JC1't-dzięku1ę mu n li,,t.
Tak śtic;;nieo JU.piNł i zapewniał,
ie btoni nikt 2 rąk mu nie wydrze, tylko śmi"rć.
Pros,ę ""w"'e opieki Boskiej.
.ieby ta imietć wa.• omiJala, Moi
najdrożsi rodacy r.asyłam wam

Fryc A.

Am~shury- R.11.D. li. C.P.1:.P. - Iwanicki S.
Roston - 11 Bc:acon St., C.P.ż.P. - Wiśniow•ki S.
C/utopee - 116 School St, C.P.1:.P. - Poliah Vet. Club
Dorchcstu - 791 Dorchestcr A-,c., C.P.i.P. - Orabinski J.
E~ t/t3mpton - 9 S. l-h1npshire St.. C.P.z.P. - Oobrowohki A,
Crten!Jeld - 91 Norwood St, C.P.~ P. - Górecki P.
Greenfield - Hope Stre<l - Kołciu!'>lko Society
LawrMte -31 Basawood Sr. C.P,,:.P. - Pi kor M•ry
Lowell - 40 Tltird St„ C.P.t..P. - Bielec P.
LuJlow- 96 Prospect St., C.P.z.P. - Sarad J.
N= Bedford - 428 Wood St., C.P.ż.P. - Z,cliri,ki A.
Nortlt/1amp1on - SO Walnu1 St., C.P ..!:.P. - Kn1w'-l7nllki W,

MICHIGAN Derrou - 2281 E. F"orcst Ave. - Komitet Od;iec:ry
Detroit - 53'17 Chenc SL., K,ifgamia - zukowski M.
Flint - 3926 folorth St. - Jedłow•ka H.
Grand Rapid• - 730 Blymcir Ct. N. W. - Kuk Hclma
Hamtramck - 3880 Caniff Av~. - Olctaba St,
Wyan<iotte - 1010 Oak St - Czerniokow•k• fł.
NEW JF.RSEY C~mdM - 1118 Jackson St., C.P.t.P. - Derow,ki F.
Mom·illt: - C.P . .ż.P. - On ka J.
Trtnton - 1030 N. Oldcn Avt:. - Langer J.
J~rs~y City-35; Armstrong Ave .• C.P.z.P. - Głowacki

J
J.

NEW YORKBtookl>•n - 112 Grand St„ C.P.z.P. - Dabrow$kl K.
Brooklyn - 357 Bedford Ave. - Daayńaki W.
Brooklyn - 206 17th St., C.P.ż.P - Dr, Ru,in
Bulialo - !OSI Broad,..iay. C.P.Z.P. - Wo.inialc T~
Long /$1,nd - .5011 42nd St„ C.P ,:,P. - Kosz:irolct K.
Ma.poth - 53126 6Jrd St., C.P.z.P. - Kli,uck J.

I
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York - 247 E. 62nd St. - Pawlow.lra J.
New York - 17 St. Mark's Pl. -Twardowski W.
Port W;isbingion - 10 Orchard Pl., C.P..t.P. - Radkowski
Port Washington - 8 Pon Wash Blvd., C.P.ż.P. - Wilczek
Rochest~r - 739 Av•. O. - I.arenu L.
Tonawlłnd/1- Stow. Wet. Pol. Plac, 169 -Zi6ll,:owdd J.
Nł!W

OHlOCnnton - Henry & 16th St. S. W. - Poliah Club
Cl~veland - 4147 E. 141st St, C.P.ż.P. -Adillllualc L.
Clev~llłnd - 7924
Ave„ C.P.t.P. - Staniszewski
Clew,land - 6821 Claaocn Ave„ C.P.:t.P.-Wuiniak E.
Clevcland - 6988 Broadway, C.P.ż.P. - Zicleclri K. J.
Clevdand - 37H E. 50th St., C.P.ż.P. - żeńskie K6lko Naukowe
CJ~veltwd - 1426 Woodward Ave., C.P.z.P. - Lod:tiewski S.
Tofodo -2848 Lagrange St. - .Matecki W.

Kosclu01.ko

S.

PENNSYLVANlA •
E. Vandergrilt - P.O. Box 31 - Polish Commlssion of E. Vandergrift
Pbiladelphia - 2733 Clearfield St., C.P.2.P. - Kwicciru.kl F,
Pbiladelphia - 949 North 2nd St, - Osatauewske K,
1..illy- 103 William St. - Janik Frank
Scranton - 641 P•ar St., C.P..t.P, - Kraszewski W.
Wilkes-Barrl!- Coort House, C.P.ż.P. - WeHter Leon
WEST VIRGINIA Wl'irton -2308 Watooll St. - Lewandowski

J.

NEW JERSEY Elizubrth - 716 Clarkson Ave. - Re>', Amliclri J.
Rackr11S11clc - 460 Hudson St, - Rev. Ronkowaki J.
Lyndbursl - 624 Page St. - Rrv. Karolewski J.
Mahwah - lmtnilculate Heart of Mary Churcb - Rev. Pietrzyk
Nt•w,rrk -164 Nichols Street -Mi:.,..., Knappck Paweł
Nutlry- 91 Franklin Ave. - Rev. Ivanow J. A.
Pas1U1ir;-7Parker Ave, - Rev. Siorc L. F.
South Rivrr - 30 Jack!lan St. - Rov. Wujek Max

WISCONSIN Milwaukee - 1619 South 6th St„ C.P.ż.P. - Nastał
Sup•rlor - 1411 Bircb Ave. - Mr,;. Peleski

KANADA
BRITISH COLUMBIA Vsnconver - 2858 Pandora St. E. MANITOBA Winnipeg -

203 Bulman Błock -

Sługocki

B.

Mec, Grocholalri

ONTARIO Hamilton - 161 Buch Road St. - Popiel J.
Oshawa - l 14' ~ O live Ave. - Liiewslri J.
Toronto - 744 Queen St. - Piekarz Andrzej
Toronto - 722 Queen St. W. - Mrs. Pietn1srko
1'0101110 Bunk Box 30, Station A. - Sowiński Fc,liks
Windsor - 804 McDougall Ave. - In.i. Socha L„ Kiook w Kouarath
QUEBEC Monrual -

1469 St. Lawrence - Polska Aptdca

Ponaclto "Odsiecz''

nahvwać można

w niedzielę

iJa..;.Ciach:

w

KANADA
MANJTOBABeausejour -

St. Mary's Cbuch -

Rev. Jaworski P.

ONTARIO London - 345 l.yle St. - Rev, Bocian Jan
Toronto - 12 Denison St. - R~v. Sajewic:i Jan
St. Cath,mne -82 Currie St. - Rc,v. D<'kowaki J. J.
Sudbury - 426 Burton Ave. - Res-. Nietupski J. S.
SASKATCHEW AN Fo,;ston - Rev. W~cki M.
Karokl - Rev, Rabiega A.
Rama - Rev. Latusek R.

U. S. A.
CAL1FORN1A I.o& Angell'a -

5134 Towne Ave. -

Rev,

Kumnińai

B.

CONNECTICUT Bridgoport - 310 Pułaski St. - Rev. Ratajcaak C. B.
Middleton - 79 So. Main St. - Rev. Piechocki P.
Nt!W..Britain - Boruta St. - Rl!Y. Bartlrowafri Stefan
Nf'W Br,'tain - Broad St. - Mgn. Bojnowski
Nł!W HavM - 9 Eld St - Rev. P.achersld Kvol
New London - 327 Hunrington St. - R . ·Duch Francis
Su(fiold - St. John's Rcctory - Rev
OJdeszauk A.
T~rryvill<' - 19 Allen St. - Rev. S a Piotr
Tornngton - 61 Forest Cour
ev. Kowalski. J.
Union City- 32 Gold
·
t . - Rev. Nal~k S. F.
ILLINOIS - - - - Chi<a
Chi
- 13145 Houston An. - Rev, Kulińslti Francis
C
go - 226 S. Wbippl• St. - Rl!V. Mielcarek ]. G.
cago - 2418 N, Mango Ave. - Rev. Pr:.ybrlski Edwin
rmont - 608 Sobie,;k.i St, - Rev. Jagodziński H.
INDIANA South Bend - 331 S. Scott St. - Rev.'Gw,a Stanisław
JOWASiowt City- 900 So. Wescott - Rev. Tarkowski N.
MARYLAND Balrimor• -

700 South Ann St, -

Rev. Kowalaki

Deuo;, - 5207 l.4vctt Ave. - R.,.,. Lutomsltl X.
Dttroit - 3381 23rd St. - Rev, Mai•el Ed.
Drtroit - 1234 Washington Blvd. - Most Rc,v, S. S. Woinicld
Fishrrvi/Jc - St. Anthony'• Church - Rev, Llpińllki C.
(;rand .Rapids - 602 Diamond Ave. N.E. - Mgsr. Pietrasik J.
:Uanrtrnmcfr - 2626 Poland Ave. - Re,·. Walkowiak P.
Iron River - 107 Sth Ave. - Rev. Krystynialc F.
Jarkson - 705 N. Waterloo Ave. - Rev. Praybybki J.
Lansing - 727 Sparrow Ave. - R"". S,ybowicz L.
Ludi»gton - 503 Third Street - Rcv. Koa/.6ier
Ruth - St. Mary's Pa.riaville, Rev. Koper •
Sagi/law - 1419 Nonl1 18th St. - Rev, Narloch A.
Sagim,w - 176 Harrison St. - Rev. Narloch S.
Wyandottl' - 266 Antoine St. - Rev. S.ianowskl L.
JlfiIDmSOT A C/oąu.i - 1001> Carlton Ave. - Rev. Kraliu J.
Dul111h - 240S W. 5th St. - Rev. Schultz F.
NEBRASKA Omaha - 4513 So. lZnd St. - Rev. Glumi Michał
N&:W HAMPSHIRE Miwchr5tu - 319 Pine St, - Rev, Puchała Jan
Nasl,ua - 5 Gn,en St. - Rt'V, Pluualka J.

J,

MASSACflUSETTS Adams - 2S Hoosac St. - Rev. Kempiński Edmund
Chicopee - 566 Front St. - O. Prov. Cyman W.
Fall River - 36 Rockland St. - Rev. Dylla F.
Nl'W Bedford - 22 Jouvette St. - Rev. Mroziński F.
Northampton - 10 Hawley St, - ~ev. Flig91' W,
W.-bster - 53 Whitcomb St, - Rev. Lekuuyk A.
Worc<.'slcr - 15 Richland St. - Rev. Bojanowski B.
Pi11sfie/d - 133 Seymour St. - Rev. Teclaw Walenty
11ICH1GAN B•y City - St. StaniBlllllA Church - Rn. Krakowski L. P.
Druoit - 5118 Duboia St. - Rev. Borllowica ~.

Jaa

NEW YQFK Auburn - 255 State St. - Rev, Hołubowicz J,
Brooklyn - 184 Metropolitan Ave. - Rev. Jarka A.
BrooTtfyn - 119 Eagle St, - Rev. Mroziński M.
Brooltlyn - 607 Humboldt St. - Rev. Studzinski J.
Bu/falo - 34 Franc:i,; St. - Rev. C•crwin•ki J. S.
Florsl Park - I Dep11n Ave. - Rcv. Wilatnowakl Francis
Jamaica - 108--43 Sutphin Blvd. - Rov. Rysiakiewicz S.
L11drawan11a - l(i39 Electric Ave. - Rev, B1nis.ikiewicz M".
Lackawanna -253 Ridge Road - Rev. Dudek V. I'.
Oakfirld - Mapie Ave. - Rev Jankow$ki A.
Ozone Park - 8810 102nd Ave.- Rev, Tenua J.
Syr.acutr-615 TeAll Ave. - Rev. Kociela J. A.
Utica - 1206 Linc_oln Ave. - Rev. D.rialuk Michael
Yonkrrs- 263 Nepperh.m Ave. - Rev, Dworak J.
OBIOBrrn - 66 AdalbeM St. - Rev. Solińskj Jobn
Campbrll - 85 Warhurst Rd.- Rev. Hf.'f'udy J.
Cle•rland - 1505 Innison Ave.- Rev. Jarou J.
CJ..,eland - 6700 Lansing Ave. - Rev. MJodowsld J.
CIM1t:land - 822J Sowinski Ave. - Mgsr. Radecki A.
C/i,v.,/and - 611<! Francis Ave. - Rev. Sztucki J.
Clt:vl!l.ad - 3649 E. 65th St. - Rev. Wolouyk Tadeuu
E/yria-1315 W•t Ave.-Rev. Budny L. W,
Lorain - 2702 Elyria Ave. - Rev, Rypal1ki L.
Young:rtown - 149 Jefferson St.- Rev. Xumiraki L.
PENNSYLVANlA Brtllleht:m - 429 Hayes St. - Rev. Gebcn 8.
Blo,uburgh - St. Mary'• Church - Rev. KurkowaJd F. X.
Caniegie-207 Jane Street- Rev. Nacórski ~
F1ac1rYOle- Rev. Garstka S. J:
Lanslord - 217 East Abbott St. - Rev. Mlodoeaewsld Jan
Manapnlc - 131 Gr•pc St. - Bernardine Si1ters
MclCtt!< Rac/u - 109 Cutler St. - Rev. Pouukanis Fr.
Mt. Cannl'I - 239 So. Hickory Street - Rev. Maciejowski P.
l'łl'W Castles - 10 E. Charles St, - Rev. Stancelewski V.
Phot!nixvil/t' - 219 Dayton St. - Rev. Macek J.
R.-sding - 501 Summit Ave. - Rev. DunaJ1ki John
Scranton - 1309 W. Locust St. - Rov. Loa1enieclri W. A.
Sbarpsburgh - 1>12 Peńn St. - Rev. Wiśni-ski T.
RHODE JSLAND WarrM - 228 Child Street - Rev. Borek Jan
WISCONSIN McnasJu, - 678 DeP„rc St. - Rev. Proc V.
Milwaukee - 2333 $. 6th St. - Rev. Baran Feliks
M/lw11ukrt' - 2618 N. Brem"n St. - Rev. Kiełpiński R.
Milwaukee - 2114 W. Mitchell St, - Rev. Studer S. J.
Sobir•ki - St. John Cantius Church - Rev, Jancuwski S. A.
VERMONT Wut Rut/and - Rev. Micbulka V,

Ponadto:
WIELKA BRYTANJA
Gla•gow, Scotlwnd -

242 Hope Street -

Hanisowau J.

AMERYKA POLUDNIOWA
Argrntyna -

254 Calle Diaz Velt!z, Rosario Santa Fe -

Argentyna -

Lcgation De Pologne, Buenos Airn -

Francisco
Dmibhiakł

Eameraida 1358

AUSTRALIA
BriMMDt' - Z. W. Romaukiewlc:, Pr-. of the Polish National Group
- Dom Polski - 'llornlnpide

MEXICO
Mt'11ico - Lecacion da Polonia - M. ]lfarchlew.ki

NEW ZEALAND
Conlulate General of Poland -

Dr, X. A. Wodalclri, Nati-1 Btuk

~
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KS. B. i\nl.l:'\KIEWIC'.Z
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STOWAlłZ)'S7,ENU
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.\R~lll POLSKIEJ,
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TOW.\RZ\ S'J'WO PRZYJ \CIÓL PRZY PL.\CÓWCE 7.)(EJ
ll,·Do111t11ll i Kirbr

Detroit, Mich.

Delruil, lllrloigan

I

Św. Kazimicr,:11 Króle" ir~.a

Gm1111.239 Z.N.P.
X. Paczkowski, pret.; S. Rychliclrl,
wprei.: K. Ozi~1nkow.1ka. wprcr.;
T. Druziii11kl. aelrr. prot.; S. Murawski. oekr. fin.: F. Myskow,ki,
kasjer, { A. Murawski, mat-siale.k.

S=r:t•;fitrt)gn i 11ontyif,,,•g,J
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BENJAMIN A. MALEYKO

•klrt,foj,J .frmii Pul•kirj
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Wydawnictwa zamawiać można pod adresantl wskazanJJni w rubryce
"GDZIE i\'IOŻNA NABYWAĆ ODSIECZ" (str. 16. 17)
lub bezpośrednio w Ad1uinistracji naszego pisma
84-9 KILDARE RD., WINDSOR ONTARIO, CANA.DA
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Przegląd

Tygodniowy

,
,
Nowy Rok w blasku pozarow
Przełom roku 1941-42 jest tal< obfity
w wydwzcnia polity"4Jle, i to w wyda•
rzenla pie.rws„orzrdnej wag-i. ie do-kona.nic Ich przeglądu, choćby b<itd.co
pobiei.nego - rozsadzo rnmy jednego
artykułu. Z konieczności prztto ua•
rr,ymamy •it tylko przy zdarzeniach,
które wyciskają pictno na terainirjuoóci l pr,yazlości, pomijaj~• inne,
skłWlllJd bardzo int<!r"5ujęce I .tna-

DUmne.

Na kontynencie

wagę

opinii

amerykańaltim

pnykuwaję

uprxedewszy-

stkicm

góle dlatego, że ,;-władczy on o goręct
Na ofiary
tak boleane ,dobywa a,ę dowód%\WO
armii tylko wówc,u, gdy wie. ze jutro jest niepewne i re jedyną okuję
:dobycia sukce,,ów j<1it wyzyskanie
chwili bie,4cej. Tak ,vięc pop17.ez
c,ame chmury japoń~kicb oukccsów
przebiJaią jut promienic przyszlyeh
=-ycię•tw Sprzymjcrzónych.
kowości d.rialań japońskich.

..

Wspommel,śmy

o

.

m1>w ie Chutthilltt"

,·r"""' 11g1cmi,·.

wy,lnneuin "ojnm.- on Onl„1..im Premier angielaki wypowlcd,ial ją w
czatic wi.ryty, która ,askoc,yla cały
\\',ehodzie.
fiwia\, a któr4 oglosżono w przed.i:ień
wigilii
Boiego Narodr.c-nia. Wimtoo
Przebieg ich nie jełt pomyślny. Straty, jnkie porno,;ly floty sprzymiorzo- Churchill przybył do Wa1..yngtonu
ne, upadek Hong Kongu, krytyczna wraz ze s;.Libem doradców wojaka.
sytuacja Wy,p Filip,ńokjclJ, zajęcie wych i go•podarczycb I brnze udsial
ltillru wy1p ru11 Ooeanie Spokojnym, w hiuoryc,:nycb naradach, których
lądowanie na Borneo i wreszcie ofen· celem jest U•talcnie wspólnego planu
aywa japońaka na Malajach, wymie• walki i pr:<ygotowywanie w,;pólnego
rzona przeciwko Singapore - wszy. rwycięstwa, Do chwili. w której pisze&tko to razem stwaru uc.rueie p,wn~- my ~ słowa. ą to jencze tylko narady brytyjsko-omeryka1i•kie, ole npo·
go :ugroż~nia.
Opinia ameryknńslra =••goWllła wi<'d<innc "I jui r.akżc konferencje %.
jednak no te niewątpliwe poraiki w przedst.awicielan,i Dominiów, Chin,
1poa6b jedyni„ racjonalny: prnst~la R06j1 i Holandii.
W mowie SWOJCJ zapowiedział
l~łc~wa~yć pn~ciwnilc:,. al~ równo•
czesnie zwarła się i strin/11 w woll Churchill, ii rok 1942 polepuy }\IŻ w
sposób zdecydowany polotenie ,lian=ycitstw11.
Smny Zjednoczone przeŹY'""J'! o- tów, ale n dopiero rok I!>~ 3
będzie okresem zalcońc&e•
<CJ.li• okre•. br d ą cy ud,ialom nia
pr:zygotowari.. uruchowi°zyotkich demokracyj, nnirtawionych
m
i en i .a W52'yatk1ch sił,
pokojowo, a napadnięlycb przez wroga, który od lat przygotowywnl .w6j ofen1ywy i zwycię1>tw1.
Bardzo wnikliwe byty uwagi prenap;ad. Państwa demokratyc~ne pono•
~ w tym okre,ie porażki, które 5' m,ea, brytyjskiego, dotyaęcc przowprawdzie dotkliwe, ale nil! prusą• uło,cl. Pr;zeciw,1awi ł on 50bie dwa
duj4 o niczym i ni~ mają isto[nttgo iwiaty: d~moltratyczny i dyklator<ki,
wpływu na ostateoMy wynik znuigatl. Przez 1'ot dwa<lziri<:ia mfodz!e; kra.
Porażki te mobi!i„uj4 opinir i kierow- j6w dcmolnatycmycl1. xwła51tcza annictwo pohtycrne: i gospodarcze p0.J1- glosaskich • .i.yla w przekonaniu, że
atwa. Tok wite w rachunku o„atccz- woj na jest uec-"'l tlą, i :ie się ju.i nie
nym przegrana „pierwsza rund-n'' •ta· powt6rzy, podczas gdy mlodziu kraj6w dyktatorskich wychowywała aię
je sit zjawiskiem dodatnim.
Jeat "' tym pewien, po;:orny para- w przekonaniu, ie agresja Jeot najświęt•zą
•łnihą wobec kroju, i ,e na·
doks, tym dziwniejszy, że wszyscy
wiedzą z g6ry, co łWltąpi, a to na pod· leży napaść &ąsiadów, gdy tylko proces
dozbrojenia
dojd•ie do końca.
fitaWie: cudzych dos-wiodcżc1j. a mimo
to - popdniaf,1 te sam" błrdy , po- Nutvp•twa tych r6,mc w psychologii
myłki pocz.itkowc, ;akie pop1tlni..oo J wychowaniu obarrwujemy obecnie,
gdxi~indzit'j. Państwa zachodnio-cu- gdy państwa d•mokratyunc muu~
ropejsltic nie wyciQgnrły na cza• nadl"iibiAł &tracony czaL
Churchill dodał przytym. :re jednym
wni0$ków % kamp.anii niemiecko,.
polskiej. Wielka Bryl'illlia okupiła to ze fr6del obecnego da by! brok
cirikiml I groźnymi chwilami w roku współdziałania mocarstw demokraty•
J940. Stany Zjcdnoc,one nic wyciąg• unycb w ciągu ubiegłego okresu.
n~y na cza• wniooków • nauk brytyj• Pr.te:d pięciu c,zy nf!$ciu laty p1:uinwa
skhJ1. Okupuj~ to obecnie poraikomi a11&losaskic mogły be1 prulania krona róinych punktacl1 ro,leglego frontu japońakicgo.
Ale nikt nie ma Witpliwości, 4'C .są
to nirpowod:rf!nia prz,ejściowe.

Może najtrafniej uj4I opraw~ walk;
brytyj•l<l mą, stanu Wimuoa Chur<ltill .. W swej ,nowie, wypowiedzianej
w sah senatu w Wu~gtonie, nastki„
co...,':ił on ogrom .udari wr~1: niewykom,loych, J•kie 5tiln1J w na&trpnych
fazach wojny przed nnpaaurikietn jA·
poń,kim. by " konkluiji powiedzieć,
ie ryzyko podnte przez Japonczys6w
jnt s'.aletjstwem. J•ponia tej wojny
wygr.:ic me mozc, a _p;Jnllwa angloa&l<lc nie :,apr.eM;on4 walki "p61ci
JapoDcrycy nfo 01nymaj4 l•k~;;. o
lctórt*j nir Upom11, am· oni sami. ani
historia ludd,otct·.
Japończycy •pios•;i •i~. ro,umlt."pjC,
...~-': czas dzia-ła przeciwko nim. Rt:uca'i'! n.a azal~ wuy:-.tko i prowadx.ą rów„
noeześnic kilko ofensyw, chcac wyzy•k.ać moment zafiko(:Zcnia i nieprzy.
gotov.'1111ia pruciwnilra.. W ict, •k·
Cjacb ofen•ywnyeh biot/ł udział obok
woj•k r~gulamych formacje ochotniezr ile u~brojone l z.lożonr ~ nlt'li·tnich. Na Filipinach wyl.do,valo kilkanaście lysivey chlopc6w w wieku od
15-tu do 18·tu, w:brojonych w przeatnr,ołe karabiny, prrye:t)'m cześć
tych wyrostk6w nie mialn na1wet mundnr6w wojskowych. Większa częł.!
tego tak cennego dla Japonii mote•
dalu ludzkiego, (bo niewątpliwie
idcow4'j mlodriefy' zginęła w ciągu
pt erwuzych godrin..,
Zatrzymuiemy •i~ pray tym oac.ze-

pli k-rwi .zmu1it Niemców do wypel•
,tlenia wuystklob klauzul Trakatu
Weraal•kicgo, pnewiduj~cycb rozbrojenie. Nie uc.r.yniono tego - na
szkod~ wl""'14 I całego świata.
Winston Churchill DID czySt«' aumienfo. Był on bowiem jednym z ni~
lic,nych polityków brytyjskich, kt6r~y priez cały c..zaw 0 .tawiei~cnin broni„ między jednq a drogą wojną ś-wia
tową przestrzeg.ili przed ro,brojeniem
moralnym :lliant6w l przed uatępli
wolłcią wobec W1emicc. Nie alur:hano
go, uie!itety, i ;iwakrnno ~•ciekłe. Toltt..i: jrili mowa o winowa1cacb I tw6rcach zaniedb.,ii, ,a które wszyscy dziś
płacimy - nie moina ith douukiw.C
•it jedyni• w młodzieży pacyfi•tycznej, ale prudew..:ya1kim w tych,
k1ótzy \J1ypiali sumie-nic dt>ra&tuj4cc„
go pokolenia.
Podua• gdy na Dalekim Wst:hod.iie
a.Hanoi rnajdują ,ię w pierwutj dlll ticbie niekor.rystnej - bzie kampanii to
w

Libii i Ro,ji

wrpadhi JUX we.<:/y 1V ( ~ t1•.<trpnł,
mtltoriystoq dla państw osi.
Libia znajduje 9ię niemal całkowi•
cie w r~kach wojsk imperialnych i
spr,ymieuonycb. Pierwsze xagony
brytyjski• docierają jui do Trypolitll•
nii. Pancerne dywhje gm- Rommcla
są już niemal ca.ł kowicic utl&~iConc.
Jeżeli państwom osi udo ••ę wyrntować ~ lcataatrofy cześć woji,k to
będą om, po,bawionc najcenniejs,cgo
sprzętu. Churchill powied:ial alusznle w awej, cytowanej powyż.e.j) mo,.
wje, i't gdy pt> rai: pitnvuy alianci
znalci:H zsię ,v r6wnych :z: Niemcami
warunkach pod wzgl~dcm liczebności
i uzbrojenia - odra,11 prysła 1'genda
o 1Jiezwycitl11lnoś,i armii Trzrciej
Rzeny.
Wypadki w J.ibii :;ą dla Hitlera ciosem boleanym. Niety/ko wojskowo,
al~ i pzł!stiiowo. PrzecieX tak niedawno Fuchrcr Tr-.tedcj Rzeszy zapo-wiadal, że "hrdz.i• bil Ang/ilt.liw wuc,di,~. gdziekolwi,;k wojska angic/5/,i•
prz~r:iwst1111t•iq s.ir ailom niemirckim"\
Hitler zdaje sobie do•konale aprawf
" 1ego, .ze po kll"!ce w Libii sytuacja
wiewnctuna Mussoliniego Jitllje •ię ka·
ta•trofalna. Mussolini tdolal juli po.zbawić naród włoski owoców wielo•
letniej procy I zwycięa1w. Sko1iory I
5ję nictylko wioski •en o Abisynii, ale
w gnuy posda równiei reszta kolo-

Z teki humorysty

nialnego •·tmpadum·• Wioch. To tti
niewątpliwie Bam Fuehrer I jego oto•
.rozważa w tej cliwili n a j „
bsrd:iej nawet awnntur•
nic.ze koncepcje, kt6re
maj~ w
sposób nagły i
zdecydowany .zmienić sy•
tuacJę
w baaenic Morza
S r 6 dz I e m n e c o. S11Jd pogło.,ki
o zmu„aniu HiS1.panii i Portug"1h by
we,zly do wojny i o nacilku na TurCj~ Wicie jednak oznak wtka,uje na
to. ia gra tłl jest już apó.iniona.. ~
lta.idym .zoi rarie pow01Ucnia Ąngli•
k6w w J.lbii zmniejsza pow.i:nie
każdej ,111>wej "•w~ntury afry.
lań1kiej" Hitlera.

c:J:enie

•.an••

. ..

Najbolrd2i•i jednak sen.acyjne wy.
dllzmia ro%grywają eię na froncie
wschodnim, t.j. w Roaji. Jui trzy ty•
godnie trwa
od'łrót

nnuii 1tit\1niPC"kiej~

lt16ry coraz bardiiej puybiera cbaralrtor odwrotu bezładnego, wymuuo•
nego clzialaniami wojtkowymi prrc.
ciwnik-a.
Nic ulegą W4tpliw0Sci, żo susn.a jni~

cja1ywn odwrotu wyszła niew4tpliwie
ie 11uo11y ni<miet:Jr.iei, gdy kierowni•
ctwo wojak Rzn:y pr.rekonolo Ilię, :ia
ruc zdoła w oltrciale mroz6w .zaj~ć
Lenin,:radu. Moakwy i pue<lrzeć gię
na Kaukaz. Decyzjo odwrotu stała arę
konieczności~ cłiocby wobec bnltu
kwa.t~ .dmowyc.h, na co JU.c nitjedno•
krotnie :rwracaliimy uw~g~ na 1ym
miejscu. Ale kierownil!twa wojskowe
Niemiec myślało tylko o ~króceuiu
Ji11i1, gOd%qC się llO ,lir.vidowanie
pewnych wybrznueri. Tymczasem w
d4gu kampanii energia wojskowcr.o
kierownictwa rosyjskiego i naci1k
wojsk sowieckich, które posiadaJY.
w1ęeoj rezerwowego gpr,ętu, niż IIJ!•
dzH, Niemcy - prumicnily <>dwr6t
:rtrategiozny w zwycujną lt.lrsf<r.
prz:,najmniej n1 odcinku srodkowym
I p6lnocnym.
Niemcy r;ichow..11 jednał: foic:jaty•
wr na Krymi,, i nadal ~talnrj~ Sdla<•
topol. Arnorykań&<:y kon1entatorzy
wojenni rwra1'11ją na to uwag~, jako
rui dow6d. ie Niemcy, mimo poniet-ia..nych kl~sk. liCZl! sit z tym, że w Aoli•
cu opanują sytaacjr na całym lr"nc,-~,
i dloiogo chc4 uttzyma.! swą baz~ wypadoW>j na południu. Posiodajęc Kr:,,m
mog4 myślcci o prryul•J nlonsywfr nn
Kaukaz i wzmacniafo owe 1tanowl1ko
wobec Turcji. kt6r~ przcciu clifl:le
uwahj9 ra teren swego przyN:lcgo
pr ~emarsz.u.
Nie oddając •ię przeto 2ludnniom,
że anni~ niemieck'l spotkał jul Io•
armii n•poleoń•kicj pod MOtikWł mu•imy jednak stwierd>,ć, i<: lr/ęslrn
polityezua i mou/rra, jnka spoJ.ltfJJa
Hitlrr,1 fest jut teraz /cl~lt4 ol•
brzymi~. Hitlor zapowiadał pierwsze-

,.,m

go października. że skofaczy I &i~ zor„

ganirowany op6r rosyJ1ki i ze armia
rosyj,ka jUi nie istnieje. Tymc.za.sem
obecnie mini.ster prop•gandy Go,•blwls w przemOW1ffliu pr«x r•dlo
stwit-rckU, że armia rosyjska jest
pn:rważaj4ca Uczcb,uo i wypolłlUont1
w ogromn.1 ilo.fć matrrialu wojrnn~go.
a orun Hille, w proklamacji do woj•ka
wzywa Je tylko do utuym:u,in dobn,j
fomly w defensywie, nuywi'J'JC Roa•
,;an Hn;,jgroźnjrj,,;.zym wrcgirm na
pru!J.trunz drit-jów ...
ProklnmcJa ta - ogłoszona tul
pr,ed iwittami - wydam, została &
oka.tJi u1unięcb marszałka Br;,urhJt.
•cha • naczrlnego dowódz1wn l OUJf•
ci.a t~o a.\anowł1k-a prze~ aamego
!htlcrlt. J
Ul zmiana mkazuje na to,
r.i Hitler odczuwa •ytuaoję jako c1ęi•
ką. a naw•• kryt)'crntH11Jor rozpoczyn.,;ąc wojnę • Rosi'ł
nic- przygotował ~ir n:J k•mpanit zi„
mową. Byt to wi•lkr blłd w J•&o obi,.
czoninch. Bł~d6w lfch zr.,.>tą popeł
nia Hitler corn,: w,ęc•J: pomylil el~
w Rosji, pomylił Jię w Libii i myli się
w ocenie l)ltuacji n.a Dalrkim łVscho
tiz,r. Z pomy lelt tych narodai 1if i•a:o
ootateczna kl~IIQ.

u,
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI

K toi um w nltbft widocznir
Db•I o los mó/ i $prawy,
Bo moi b•lon poltci,1/
Wprost do ruin W.arsuwy.

Uslysull col Nirmr:y.

Kt6r:,ś pol•zl r nich w

W,rc ucr,l•m udawać
Jał:4l lwirtf t,,:,,rr,

Ilustrował l,f,

Ser,a XVI

Spis;i/ R. Pob6c

c•frr,

Gdr.irf n• Dobrti wylarly
Znowu nwabskit mundury.
Rtwol1Jrial - knyka4lem W.sty$Cy rrc• do góry"

Somcone In the hcaven
Had my utc at heart, ,
And ltd rny balloon
Towa.rds the ruin.cd Warsaw

The Gc:t'l"lans hcud me thtrc

And took a look around.
I atood like a !ii:urc,
Without n<n a sound.

Somewhcre on Dobra, [ saw
The Gcrm~n uniComu.
Ravulutlonl-1 cntd,
Put up )'OUr hond•, you bum• I

Mfasro było ber świ•t•l
W mrok i CJ.JZf ypowitr Lifdowaltm • łoskotem
Na kaścirl~ Wizytt-ł.

Pott!III zlazltm 1zr;1rJliwit>
I po którltim n•myślt Pop(tltil~m j•k wariat
N• koch•nr PowH/t,

Pol,ki zolnrtrd 1 - ktoś 1rkn4/ Konirc r namf, ,:bryj•!
Poz.1b11~ n,u t~r.1.z.

Wszystkich

M.ł

pozab11•l!'

_,

IVnltrrtynowfrt

The city wu irt darkne„
Tnnqwl and atlecp.
I l•nded with a racket
On the Church of Wizytki

Thtn slowly I e.mc down.

Wnh due c.on.siderationAnd tb<n I toolc a run
To Powjlle withoul hoeiuuon

Polish aoldicr-they w•ilcd,
Oh, go1h thi• 11 the md,
We'II be killed. all killed.
Not ~..,en one be lt-ft

..
Broń na zl•mfr! J uf po w•s!
Throw your uma, you"rc donc,
I ...w ryl-zwrot!-krzyur wicid:1-.0.bo\lt race-I yell witb .<e,,I
Mauerowat prud sicb,r,
Forw~rd march, doo't run
Jai crrbj4 IVJIS w pitkltl
You'rc goinc right to bell.

Niemcy w I.wo./• w prawo
Gdrid nrnz ihbdy. prrc• d,eslcl
At 11• R•dn~. gduc cz~hl
Na mn,r wu;rlc Wilai;.,.,ki.

Tbcy went to the lefl,
And J to the richt,
Tbrough lumber p,ltt to Radna S t Wberc my unclc I -wu to mect

"Od.,ita-Polsh W.tlcraca w AtDtrycct' wycbjtł D,rwo Oddz. W. P. w Kaa3,hit.
·F,ghtlng Poland,'' publubtd by the Polish Armcd Forces in Ca1111da.
Addrrss: Palmllilprcu, 149 Kildue Road, Windsor, Oni,; Tdtpbonc 44111
Advcrtisin,: Ratt: $Z.SO por column tncb
Subscrlption Ratcs: 6Sc quuterly: $1.25 /ul/ ycorly: 12'40 y,arly
Eaicrtd ,.. •ccoad ch,u m411tr.u th• Posc Olfiet, W masor, Ontarto, C11n:11b
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Od dnia najnrdu nienuecldego na
Polak~. od pamiętnego I września
1939 roku, wojna ,bliiała s1~ niouchronnlc do wr6t Stan6w Zjednoczonych Ameryk, P61nocnoj, nlespo.stru.i~nic w r~ 1?39. wyra-inie i systematy•
:,_t.znie w r. 1g40. blyskawictnic w r.
1941. Stnny Zjednoczone - neutralne w r. 19l9, nie wojujące w r 19~0.
- JUi w pocątkach 1941 r. opowicthi•IY aię bez obsłonek po atronie
Ali:an,ów. ~tając ~ię: po uchwal~niu
J.u,c anrl l.cnd Att'u wojennym nr>..nalem walc,ących Uemokracyj. Puedo:Hntnim etapem w idecydowaneJ woli
obrony wolno&ci świata było [aktyttnc 1:nie~i4!nie Ak1u Nc-uttAlnoid tn.iez
Kongl°ctfo.
Tak więc opinia publiczna S1an6w
przebył„ pr,u ubiegłe dw• Jata olbtzymi~ drogr przemian: od pa,yf.,.
mu do gotowości bojowej. Wiódł ił
meomylnio jej wielki nlodomny ster•
nik Franklin D. Roosevelt do prze7.nnc:r.cń godnych sławy i imienia

~

Wielkiego Narodu,

pruzwyclęiając

wszystkie przes..ckody i krURząc SW~
wolq kamienic, rzucane mu pod not,i
pr:tc, maloduunych, głupich i piat•
nyrh .rdr3jc6w amcryka1i!lkicgo naro„
du.
Wyuueh J•dnak wojny z Japo'!,i,.
tak rreutą jak oaobiste przeżycie
ka.ldCJ:o, nawet spod,icwQ•1cgo k1lt;,kli,m11. był dla opinii pubhcmcj St'I•
nów olbrzymim w&trztsem..1.ym »U olej·
uym. źe Ja1,onia, kopiuje< do•lownic
metody mistrx...t Hitler.a. przeprowa„
d,ila "tak na poaiad1oici Stan6w bez
pr•e,url"eg.ania jakichkolwiek zasad
prawa mi~«h:ynarod.ow•go t, j,,. oczy•
whr.dc. be: wy~wi.1d~nia wojny. a n•·
tomi.ar,c i prtCYJ:.l'Jflyrt1.%ft&tO~Wltnicm
w1aryHkkh metod wojny totalncJ.
W~rr~ą• ten wywołał nutychmiaato•
w~ ..,....,iolow~ ttilcfr. Uataly waśnfe
party In• i opoleezne, uclchly w nie1lawic glo,iy prawdziwych i laloxy•
wych pacyfist6w. Z~dxa odwetu n
pierwsze porażki i zdccydoWiłn• wob
w,lki :, i6ltym najddią ai do orta•
tccrncgo 7.wycięStW>I rjednoczyły na•
~ w decyzjach wlad,, Kongre,1u, fi.
n:u,,jcry l świata pnaoy.
Si I• tego pirrws1ego chr,tu krw;
stała "'~ tak wymowna i •trakcyjna w
awoim pierworod%twie.żt n11tępny akt
dra.nunu, 1. j, wypowicdxtnie Stanom
wojny prx1:z c ł ó ,,,, nec o a rRCl:tJ
wyłte>:nego aprawc~ WOJ·
ny : - N i• m cy - przyjęty ,osi al
prz~z op1nię-i be.z emocji narod.;cin. Stu•
Io się to popro&tu jednym z nieucbronńych faktów loi:ic,nym •kutkiem 110<:y 7 grudnia 190, Japonia jest
bliżej i za11:ra,a
bezpośrednio
interesom I posiadlo~ciom Sianów,
rzucaj4c gro. awoicb sił do walkj z
US.A. - Niemcy ą daleko , uwikl•·
ni w imiuteln~ walkt rui ltdli~. mo•

tł.ach i fOWietr.r.u :z ,an.mi w. Brylami, R-usJi I ich SoJUti-Zntków :r.daJą s1ę,
byc nie~dolnymi do bc,po&rrdniei;o
z:bg-rozen.ia. Stanom w obecnl!j fazie
w1>jny. Gwałtowny i morderciy pr,ebieg walk o amerykań,kie baty Pacyfiku przefllania europejski i alrykanski teatr wojny w opinii i uwud,e oby„
wotcla Stanów. Jut 10 c,ilkowicic Io•
ticznr, :tro.zumi.ałc i •1u:..:nc.
Jednak pami~tać winniśmy wuyscy,
:,e Japonia jcM w dl!itiejszej 11<1J•
krwawszej I wojen ty~ko narzędziem
Niemit!c: w ich zbrodnic.iym pJa.
me 1.n\sz1:zcn,a wo1noici c a I e g o
~ w i a t ~ • W Berlini~ i Berchle&•
ga.dcu nsd~l jest centrum zbrodni i
glow• hydry. Tom rodzą ••r nadal
wa~ystkie knowania i api!iki ku zgubię
dcmokr,,cji. B~ tgzck11cji na w;1.
helmstraSlle nic zapewnił JpokoJu kuli
..t,"lętn$kicj .radne i:wycię-!'ltWłl n.i w-sxy·
stkich morzach i kontynentach.
Obowipelc podkrrilania na ka;dym
kroku t•j niezbitej prawdy 5j>o~,7wa
wobec -,połec..zeiistwa amrrykailtlriego
pu~dc war.ystkiem n a
n a s I' o I a kach. My Nl•mc6w ;inamy
lepiej i dlui•j i więCeJ nanej krwi
prklancJ priei: Nicmc6w wsiękło w
k~tdy metr 'kwadra.towy polliłc.it:J z.ie•
mi. nii jaki~gokolwickbtdi innego na•
rodu no1 ~wiede. Mamy wite nictylko
obowi:izck ale i prawo. Prawo krwi.
Do .zwycię-f.twa nad Niflneaani wnio·
r.ly JUŻ Stany Zjcdnocxone ,w6j ol•
bn:yml wkład: dwa IAUt produlccj, woJenncj n. r.;;ecz Aliantow. W o,tatec.c~
ncj rorgrywcc na lęd2ie Euiopy znojd4 si, 110... •il•mi. pr:e'-naczanyrni na
ten cel przt>.r okryły xc 2rozumiałych
w1ględów t>Jemnią plan Sojuomik6w Polacy z Amorykl. którzy pod
a;:,:t;mdare.m Bi•le:go Orła upomną 11~
IUI karkach nicmieclcich o prawo od•
wetu i •prawiedliwMci w imit"niu obu
lcraijów: Ojcry,ny ojców swqicll i

Since the day of the lnvbion o(
Poland by Gtrmwny on the mc:moniblc
day of Septcmbcr I, 1939, war wa, inevitably approachlng the U n I t cd
St.at es oi Amcr1c-a: unnoticcably in
1939, •Y>l•matically in JQ10 and with
tightning speed in 1941. The United
States. neutral 1n 1939. l>eauna non„
beltigcrcnt in 1940, ancl In the begin•
ning of 19H ddinhcly placet! ltscl!
on the sidc o( the Allies, by pusin&
lhc Lease-I.end Bill end thus bccoming the antn31 of the (ighting demo•
otode._ The finol step in the de
cisior1 of deicttding the fireedotn or
the world wa• the rcmoval of the
Neutrality A.:, by the Congre•• of ,he
United Statet.
Thus public. opinion in the United
Suate1 pane.d through an enormou1,
transformation durinc the tw<> yean:
from pa.ci.fi!tim to war preparedne:11.
Sbc was unfaltcringly lcd tow;ards the
dcstiniu worthy of tho i:lory 1111d the
nnme of a Grcat Nation, by it1 &r<••
leader Franklin D. Roosevelt, who
ovc:n:amc nit ob&tacl~• and crush~.
wlth hi- ••rong will, all op110,ition
dirccted acain1t him by unwise, am.all
hc„rud and p•id ttaiton of the American nahon.
The outbrc>k of w•r with J•p•n,
cvcn ,a prr»onal cxpc1 icn(c of
living through an cxpcctod cataclysm
is, a great Jhock for public opinion
in the Un,ted Sunc.s, rnore :JO, lH:UiLSC
Japan, copyini: the mrtbodo of its
ITla~urr, Hitler, m.adc her atta-.:lc upon
the possCS>ions of the Unhotl Si.to
without havłng any rtgard Cor inter„
n11tiona1 law„ tb:at
natur~.lly with
out the declaration of WAr. but vAth
the pr«isc u•• o( ~u mcsbod• ol a
total w,1r.
This shrxk .:rcateJ a.n imtncdtilte
strong rea,cion. Tbt poJhic.al ~nd ao,
ciał di ( i c t c n c c s disapp„red. the
swof•J·
O ud.ział w tryumfie prawa dla Pol- voiccs or reo.I and fol•• paci!lsts died
~ki i A m~ryki
,n di.rcpuu,l.lllity, The duire to
illVtngc the fint rcvenc~ of the w~r
W.V. 1,tncl the 1trong will to Cict11 the yellow
0

\Y~•. •"

i•.

1nvader until fina.I victory, united tho
whole nat1on and fouud cx.pression ,n
the decuion, of Cong,.,,.,., capital Dnd
labo,.
The strength oi that !trat bapti1m
of blood wos ,o outllpokcn that lh&'
next act of t-hc drama. that u. tho
declaration of war upon the United
StatCI by the real or rather only 1n!iit1glłtor of wnr-Getman,-....wat ac•
cepted by public opi nia,1 without the
cmotion of tht first 1hock: Il was
only on mcvitable faot. a logical reault of the night „r December i:b,
1911. Japan 1, closcr and i• dirccLly
endang:,::ring the 111tercst1 and pos•
e~1ic>n°' of the United St:ateti. throwmg
its full rttrcmgth into the W-<1l' with the
United Statcs-Gcnnany ,, far awny
and id lnvolved in o deadly ~trnggle
on land. on lhe 1ea .1nd in tht" &air wlth
the powera of Grcat Bdtain, Ru1S.Sia
and their alhcs. appearing thori,for~
un,1ble to br of d.irect thre-ilt to the
United Statcs in the pt ..~ent phAsc of
the wnr. T.b ~ vłolent and murd.t!rous
couroc of tbo Mrug•I• for the Ameri•
can bat-1!'1i in the Pacific ovcrah:idows
th.e European •nd A(rican thtatf'e of
war in the opinion of the citi..zens of
the United S1a1... Th11 i, comphttcly
logical, understandable and rigbt.
But all of ta 11houltl rernemb~r. th•t
Japan, in th11 blood,est or wara. is
only a tool "' the hand~ of Germo.ny,
in hrr crimlnal plan ,of do111roying the

frccdom of 1hc whol~ world,

The

center or the cenne and the hydra'a
head I• ~lill ,n Berlin ~nd Bcrcbt~gndcn. There, the plots a.nd conśpi•
racaes for the dutruction o! demo•
cracy a.te born. No victoric:a on ~11
ae:u and continttltl will .bsure the
peace (or the world wiłhout an c~t.cu„
tson on Wi1hc11TtJ;1ra11~.
Th• du,y of strcssini: thi, undebatablo truth to the American public !leli
upon thc ahouldcrs of the Polu. We
know tłu: German&: bcttc:r and longcr,
and morc of our blood, ,hed bee•~•
of Germany, b,ia Atorated cvcry_
"'IIQR mcter of Poh1h •011, thau of
amy <>thu lllltlon on cartlt. Therefore
h is not only our cluty to do ao. but
it·• • law, the law of blo<><I.
Tho United S1at6 brought inio the
f1nnl victory ove-r Gcrm:1.ny u grcat
contribu.tion · two ysrartł of war pro•
ductl\ln lor 1he causo of the Alhes. In
tbl'! fin3l cof\te: t on the Europf".a.n .con•
1.in.cn,, in adUition to the forccs: dslgnatcd for that purpo11t by the Alhoa
and kepl m aetrot:r, the Pol•• from
the United State• wlll ol•o partic!palo. Undor the flag with th• Wh11c
Eagle they Will aeck rncnge upon
the German& for rightł'OU.Snns in the
namc of .thcir two countrie:a: themotherlilł1d of thdr fatho'"' and ok
the..ir own motherland
Fo1 lhtt parlicipation i.n the tnurnph
of ta ..· (or Poland a"d ro, the Unhed
$talu•
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W IWOJ pam1ftneJ mowtr, wyclo•
s.zoneJ w Wa,hmgton1e. w u.h Senatu
11nu:rykansk1egg1 nnah.zow.iił Wluston
Chutt:hill pr,yczyny poczftkowych
nirpowoduń walczłcych Demokncyj.
Pow,edzld on m. ,n. co następuJc
W

J>Anllwach demokratycz•

nych miodzie, zy ła od 20 lat w
prze.konania. .z.e -Rojna.Jest rzcczę

sit, co j„t prawdł i ie lllę łuz nie
powtórzy - co okazało Ilf nicpnwdt, Natoml11t w panatwach
dyktatorskich uczono mlodricz w
tym czasie, u agrcaja ~ sąuada
JClt iwięt, aluibą dla ojczyzny i
n naldy dokonać napadu. &dy
tylko 11,broJ<n c na 10 pozwoli,
Tc &Iowa wu,lk,rgo brytyJsk,cgo
n1~ia stanu aą nimvątptiwi.e pr&\\:d.r.:iwc
i tlumac,4 wirle ob)•w6w, których
aw,adkam, byliłmy I WCl'łZ JCIZCZC
J„tcłmy.

W1clk1e panstwa demokratyczne zachodu Europy , demokracja. p61noc:noamerykańska uwierzyły łw,~cae, ze O•
kres po roku 11118 J"' pocr,tkiem
'Witay lego połaJU
Narody zachednlc zJcmob1/1zowaly
.s~ p~cbfrznjt!, a zarazem raz.broiły
lllyanic Doulo do tego, łe gdy pali•
otwa dyktatonkie po rnz p,erwuy wy•
11,pily bez mo k1 - morny na mysia
wypraws Dblłynsk4 MW1solan1cgo stan flot a armii lądowy,;h mocarstw
demolmatyanych był prrorauj4cy;
ówcz• ny parlament angielski usly•
ani na taJnym poa1od1cnlu takie
1prawo%dAn1e <> ,:01owoścl boJowtj
floty brytyjski<J, ze naj•pokoJniejsi
politycy :n!Gmywali r~c< 1 wyrywali
sobie włosy z ,:lo"'7
Ale nawet ten wotrz~• nic był wy
•••• CUHCY dla przczwyt•(ł•naa pow
uechneJ ip14czk1. Okazało saę 10 Wt'
wudn,u J9J'I, kiedy mocantw,i ,a.
chodnic ip1eu-'1c na pomoc Polsce mus1tly rozpocz,c wojnę bez ailnego lot
nlciwa, bu n•ldyc,e rorbudowanych
Jednostek pancc,rnych • nawet bez od·
pow1edme1 Hoaet uaioc.hod6w ca~z•·
:rowych dl.1 prJ'ewo.aena.a wo1sJra.
Rownłe groźne, a nawet moze JCSil·
cze groin,eJue było Jednak rozbroJ"ntc- ducbowt, owa dcmob1hrncJ•
psychiczna, o kcóreJ przed chwilą m6wiliłmy. Pamiętamy dokładnie, że j uż
po doJiciu do władzy w N1=cnch

brunatneJ dyktatury, ,:dy H itler za•
cąl przygotowywac 1<rl( swych n•·
pad6w na ąs,nduHce , n,m p.anstwa
- w słynnych ucnlniach brytyjskich,
r;d11e od wielc6w wychowywał sir
kwiat mlocbid:r ,mpcnum - w Oa•
ford.,• a Cambr dge - pr,eprowad,a.
no plcb11cyty n• tom I: ny p61dzi,s,
na wojar, gdy ugo rtu~da rzid Jeio
K ró/,.wu.iej Mości/
W N1emc1<ch mlodud znalula si,
Juz ntemal bez "'YMtk, w ltadrach or·
gonitaqa wo1akoweJ H11lera; na p l•·
cach publicznych palono tam pacyfi••
t yczne ltai~iki 'Remarque'•: we Wioanch wuyacy chłopcy od 7-go do
18•10 roku iyc,a wtlocie111 JUZ by·
li w kadry "BahU1 , zorgan1zowa•
n •J WOJ&kowo ,uar11Z•J młodzieży fa.
s,:y•towskieJ - a po drugiej stronic
przyozlego frontu miodu Anglicy
glo1owall nad tym, czy p6Jic na
""oJnę mlodr, Francuz, uchwalała ••·
zolucJe p.acyflstyczn•. a m/odz, Am•·
ryk:aau oddnwah się beztrosko spor•
tom i zabawom. uwahjfc 11UD4 myśl o
"łroJnle-

n nonherd

Wm11on Churchill czyn, ""yrzut
miodzie y. Wyrzut aluuny, ale Uf
adres nie z.:.nndto śt:11"J.1Jloay' ZdaJrnam 5 f ~ł' ndru.atam,. do których

mo.rna zwr6c1c. gorzluc wyrruty wici
k•cr:o Anclfka - s;i warstwy ktrrow
niou D• okra YI uchodmcb • wlę,
nu: tylko bubu: młodl.l, ale I at.arii.
ojcowi~ stud~n ów z O•lord , Cambr,dgr 01cowu młodych i rozpol11y•
Jtow11nych Fram:u owi 01cow1ti zaiat•
ty I, auromobcl t6w a btu~b.1//'is1t,w
ameryb1 k(ch
Dzii i::rn1usz anglosa•k• odrabia w

•
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szybkim temp a akutk1 pop•lnionychl In his hlst1>rical &puch, dcl,-ered
bl~6w Ale kouta, jakie za to błędy 1n WaahlnJtun, to tho mrmbcn or
wuyacy płacimy- •i olbrrtym1c.
Concr=. Winston Churchill has au
• • •
alyaed tbe cau1c:a wb1c.h we.re rcapon•
Okres złudzeń pacyfi1tyczn)'ch I sible for the initlal failures of the dedcmobtliraq, duchowej spowodował moc racica part ac l pa I i n C In the
wśr6d mlodridy pu\stw rachpdnlch atruggle. Arnonr;ot othera he made
Jes.tc.ze Jeden objaw, wynikajęcy the followinc &tatrmenl:
z-resztą. logicznie z naukicowanqo
In the dcmocra.uc countriea
jui: podlo.ra psychicznego tego pokoyou,h hved through the la.i
Jcnia Młodzi ·•de-mokr.ad" n~~ę1i lek•
twenty yeara with • convaction
cewatyć wuclklo ••!llldy dyscypliny,
1ha1 war •• an evll thinc, that 11
uw.>HJfC. ie drmokra<J• I dysaypltn•
true. and ł h,11 li will not rcpeat
- to poircia pruciw:rtawno. Te bł~y
1tselE-1hat proved to be untruc..
myślowe pokatuja jeszcze u nieltt6In the same llme the youth. in
rych Jednostek. llcz to razy w na•
the dicta1or countr1e1~ hat bee-n
uych własnych konarach 1po1kahłtaught that •ccrcsslon i1 a ACred
my 11ę z takim obiawem. ze nn1i mloduty toward the fa•h•rbnd and
dra koled,y :t Ameryk, - zwlaucza
1h01 11 must be waged IS aoon a.
pochodzt<nia anolo&askiego - n~agothe »rm.amtnt-z will pennit it„
wali na takie
ine pr.r:,wołtinie ,eh f Thesc words or the great Brati1h
do pcr>ędku, ody coi przcakrobnl, - 1tatesman aa o undoubtedly true and
mruczvuem pod noaem. "Wr ""' ir•• throw heh, on many ,ymptoma that
boys ,n Irce country". (j6tdmy we were and allil arc wuneuing. The
wolnymi chłopcami w wolnym kraju4) crtat democratic countri~ of west·
To powiedzcmlco stało si~ w naszych ern Europe and the American dł'm~
koszarach I obozach przedmiotem Wt,. cracy had a firm bchef thnt the era
aolych pokp1wan, d,ił jur nn ~raęś• after 1918 would mark 1he bcclnnan,:
Cit powszechnych,
of a cont,nuou• peacc.. Tbey had deS,~gmJmy do pod,lllw tego śmiesz- mobthrcd thcmselvea p,ychologically
n~o ha~lka. Nie .r05talo ono napew· and di>armed phy1ically. The l"CSUh
no wymy,lone pnez zadnego r tych w„ thai when the dictator countrie•
młodych rolnaerzy, kt6rry watąpah w took off the mask for the first urn,
nas.ze uere1:1, dane 1r,n umym do-, (the Abyuaninn campa1gn of Mui•
w6d d1u:ego po.ziomu t w1clkaego na- solini) the navies and arm,~ of thł!
pię:c,a ideowego. H-a-sło to było popro,. dtmocrauc powe.rs we.re in a mtS«·
siu or.,ci4 skl~dow, t•/ atmoslny, able state. •nd alter the repo" at a
Jird,4 na,i limnykor1<cy, młodzi kol~ 1ecre1 mccunc or Puhameni the redry oddych~/1 od dri•cul:nwa. W1ku Po" concerning the rcadinc•• of wac
tek tego nieJcden z nich zatracał zdoi• ani: the battle by the British navynośc rozróiniania wo/no CJ od Sll:uo- even the mo,-t optuni.stic atatesmcn
wah, a demołracj, od marchii Gdy were in dcsp1i-r Unfortunately. cvcn
1m I l ( Jednak tlumęczy na czym te 1h11 •hock was not strong enough to
r6huce polega i - okuuJ• Il(, łe w overcome tho generał somnolencr h
glębt 1<.rca I umysłu młode pokolenie came out an S<ptcmbcr 1939, when the
Jest zdrowe 1 ze - rt1z zrozumiawszy western po we r ,. w1l1ing to }1clp
- wynr«ga s,~ pilnie błędów, które Poland, bad to waige the war without
były blfdami mlja14ceJ JU& epoki.
a .irong air lorce, wi1ho111 ,uli de
Autor tych słów miał apo•obnołć veloped panrcr unus, anrl cvon w1th
awobodnej pogadanki a gronem takich out a suff1cien1 number of trucka
wlaśme "Irce boy$'(iw". Okazało l i ( needcd for tran,port facilities.
przytym. ze najskuteczniejszym argu·
r-..q~lly thre-atf'ninC, and ev~n mo_re
mmtem była rorrnowa na te-maty
mcnuc1nc however.was the morał d11•
ruchu auromob,/ow~gr>.
arm11mcn1. that p ychological de·
mobiliiation which we havc mrntion•
-Ciy uhcami Nowego Yorku cd above. We remember well thai
J«d•ł wolna obywatele wolnego aher the brunette dicU1tonh1p ga1ncd
power an Germany and when Hlller
kraju>
had 111ne-d preparations Ior • t'dH
OczywiJcie.
-A co lir driefe z takim .,.oJ· of attaclu upon the nelahborinc coun
nym obywatelem. i:dy me utrzy• trict, the studenta In the famou, Brit•
muJe swego wo2:u przed czcrwo-- 11h univcrsitica, namcly, Oxford and
nym sy~n•lem. xaka.rującym jaz. Cambridcc, wbere [or centurica the
dy?
ehtc of the youth of the Empire
-Płaci cuywnę, lub id,ic do atudied and ,haped their characters,
ko,y.
werc conductin& d11cu11lons and pteb•
-C•y Io J"I pogwakenit'ITI i1c11es on the topie Would they 101n
JCł:O wolno$d i upri,eczeniesn the armed lorce• and go to the Eront
dtmokracji,
linea, if uked 10 do ao by His Ma•
-Nit, bo sygnał um1c-Hca:ony Jc1ty'1 Ciovernmtnt?
'
zoatal we wap61nym lnterHle
Whale ,n Ge:rmany almo,n the entua
wszystkich Jddących 1181110<.ho· youth WH ,n the nnks o! Hhler·a
d.un1, a Wł~<. 1 we wł.asnym int.- mrlitary organizations and the books
resie ukar-aneg-o.
of pacifis:ic Remarque were bwned
In public placu, whale an haly all thr
Po takn·J rounowie łatwo JU..t wy• boys lrom the ago of Hven yura up
tlumac-zye sluch.ac,om. Jaki Jeat wu• were rammtd anto the: ranki of
J<mny 5101une1t dwuch poJtl, które Balllla and 01hor fasc11t orcanizaUon1
nie
bynaJmnieJ przr-c1watawne. 31c &et up in a miJitary manner.-on the
wzaJcmnie ••f u:rupcłnl&Jł; drmolt.ra- other aide of the future front, rbt
C/1 1 dy,cypl,ny.
youn4 8rit„hcr1 werc vorin~ on the
Okru wo1n1 obecrteJ, w kt6rym que1tton of 11klng or not tak111c part
an
the war, \he younr Frcnchmen
walcz4ce panst·...a demokralyczne musz~ nucić na szalę pełny wys.tek vo1ed pac1li•11c resolullonB, and the
nrych •poleczenstw. kaedy d)'scypla· youn& Americ.an1 dr-voted thrir ar~
na w pracy a dJIC)'plina w W11lce ltaJe free t lmc and energy to ,porta and
Ilf naczclnyru wakar.an1tm to okrtt other lunda of pl,asurea. cons1der1na:
w kt6r)'m odw1eczno prawdy odz7. any thought o! war u an apparent
1kuJł znowu swe prowa. Na polach nonsense:..
Wiruton Cburcb,11 reproaches the
bitew pnoobra:a si~ psychologia mło
dego pokolenia W krwi i męce doj• youth, The reproach •• J11stiE1ed but
rzewa ono do dealu, w kt6rym wo/· Is, then, only 1ha youth 10 ba bluned?
no
14,zy r ku11o!c14. a karnołć Jt 1e•n11 ~o 111 that the pcople 10
sluiy •prawie zblorowolc1, sprawie whorn th,s b,tter reproach of tho
milionów równoaprawnlonych obywa- c rcat Brn11her could be addrc»cd
tela. Wolnołc dnia juunJUogo bę .are ał:so the 111tn boldinc CXl'CUtivc
d11e tlUlrfnf wolnoic,~. Slow• ''Free posll n Wr.stcrn democrac1es, then
boya ,n free country" - n2b101ę no- not only the younCflers but abo the
elderi. th• fathers of the Oxford and
Wł!'ł:O 1.nacz~n1a.
-EL
Cambndc• •tudcnts. the f11hero of
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you"ł: Fre11<bmc11 playinc pol,11cs
and 1h, fathen or devoted Am, rican
motorisu and football playcr5

•
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The period of padf1111c tllu»iona
aod mor a 1 c dcmobihzation c:ausc-d
one mor• symptom am,mg the youtb
of •ntcrn countries whłch rcsultcd,,
quite logicaJly, in the o.bon pi<.1urcd
psycological background of the prcsent i:eneratlon The younr: ··rtcmocrota • bcgan to make no accouru of
all the rulco of discipline, 1h111k1ng
rhat dcmocrac.y and disclphnc rcpre
aena two diff,orent and opposite ideas.
This way of thlnkinr can ~ noticcd
evm today in the rca!IOning of ccuatn
mdivlduals. How many Umca, for
c-xamplr. have we faccd the samr"
ptom and reacuon in ou.r barrack-1
when auention of our camrndes-in•
arms from Ameraca-e&pecaally tholO
of Ana:lo Sax:on dcscent-lS called to
obsavc the rules .and rcgulat10ns
whenevcr they fai! to do so. by murmunng: •;w„ ar~ free boys ,n a lt~f'
country~? Thi1 phrase has becomie
an obiec t of i:ood Jokn, at pr ci,ent
fo"unately-tcneral, in our harr ncka
and amps.
I.et us digeot 1hi1 ridiculous alogan
We all agrec tlun h was not croa«d
by An)'One o! 1ho1e youoc soldi<re,
who. by JOin1n1 oui· nrmed force-,
qualify them,elvea ,., men of high
.standard and cre.at ideolog-ical tien„
110n This slogan ia aimply an attn•
buuon 10 the atmospherc an wh,ch our
Amertc:111 compan1onc.in ann, we-re
ra11ed and brouch1 up. The rcs\lh ••
chia, tłu\ some of them hav, lo~:t the ab11icy co d1Herentiatc betwcen free- _
dom a n d discipline, bctwecn de•
mocracy and Anarchy
However.
whcn the d1ffnc-nc~ 111 e.xp1.il11r1cd 'to
thcm-11 proves that in the bottom or
1heir hearts and minds the young
generat 10n is sound, and oace having
unden1ood they i:uard thrmaelvcs
atainst the errora, the ł'rron v.ih1ch
bclonc 10 the pasaing era.
The author of these words had an
oppo"uni\y to talle freely 10 a group
of the.s.r "hee boys"'• h cain-, out
th,n. that the converuuon on thetopie or au1omob1le traU,c, •erved
fk purpose of givini: the boy• the
most convincin~ argumentL
-Do the fae citireno of th• fr ..
country drive, on thr. 1treeu of New
York?
-Of coursc, they do.
-And what happena 10 such a free
c1tu:en when ht dot-a not atop h11 car
Al a red IICht?
-He paya • fine or cocs 10)All,
-Is this the viol,ation oi his fre~
dom and denial of democracy?
-No, heca,.se the red lich1 •ignal
i1 placcd ,n the common 1ntereat of all
the motori11t1. thus •1~o 1n thr inttrnt
of the man p un1shed
A fter •uch a talle it is euy 10 tx·
plain to the listenera the rcc-lprocal
rclataon between the two 1dea1 whlch
are not opposlto 10 cach other but
they complotc cach 01hcr democracy
and discipline-.
The period or the pr.,.ent Wllr 1n
which figblinf demcxraeaca inust
tttibre the fu fest elfort of the,r
pNiple when diaciphne ID work and

,ym-

d1F-C1pJ1nc ,n the struggle. be-comes the

principal motto-is the period in
whlch the eternal Ir uah 1hinco 1ga1n
1n Us Eullut &lory and u1:11ru1 lts
rach11. The psycholoi:y of the n,w
gcne.r.nion łs bcinc trandormed on
the battleficlds. Thia ceneralion i,s
ri11nc throuch bloody 1uUerlng11 IO
the h1r;hc,11 tdcals wh1ch unit< Eret
dom wlth dlKłplmc, and th11 d„
c1phnc 5crva: the: causc of the comm1mity, the c.ausc or milhons of c1t1·
un, havinc equal rights. Fr«dom
or IOfflOHOW •holi be d11< 1plined
free-dom. Th~ words; • Frei! boys 1n •
free country' ahali chanc• their
mc2nmg.
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The commandcr of the Poli•h time. whtn the Alliea d1d nol reach
Dowódca Oddzial6w W. P. w i trudom N3culnego Wo,lra G.n•r:,ł:,
Armed Forccs in Canada. Gen- the ćven mark or armed !orce. Now
K•nachie General Bronisław Sikorskiego twony się w Rosji nano
orał Bronialaw Duch, gave the we havc lhc revtnc: of this proccst.
Duch wycłosil w dniu 22 gru- naJhctnieja,e wojsko - kióro częśIollowing addrcss to hi• fellow• The H11lerian hordea arc heing dednia 1941 nut~pujęce pr,tm6· ciowo ju, się bije. Na piaskach llbij,kich bierze udział w zwyci~skkh bo·
men in Poland, on December 2Z. [utcd ,n Libya, rhey arc falllng back:
wionie do Rodaków w Kraju
1941. lrom radio &lotion WHOM on the entire R.usaian front. Our vie-.
staejj
radiowej
New
York jach nasz,i Brygada Karpacb. Po,a
tory is only a question of the supcnor•
Wielk4
Brytanią
tworą
srę
równid
i
In
New York:
WH.O.M,
ity in pw,e•, lilnka, ahip• and can·
Pol•kio Oddziały w Kan11d~i•. w
non._ This is now belng accomplish•
iml,niu
których
oddafr
W~m
hold
i
Oc.ir
Cóuntrymen
I
How
dceply
„nd
Drodzy Rodacy! O llei gl~l,iej i o
and understand cd very quickly. Germany will IJe
jłe silniej odczuwa.my i rozumiemy czd<!, Rodacy w KrajtJ," okRz1i świ~• how otrongly we
cru1hed.
today our ,:reat and in•pirtd poets,
dzuń•J nas,ycb wielkich, natchnio• Boi:ego Narodunia.
Hitler h ~ 1 encircled tbe whole
Bezmiar cierpieli i oliar ja.kic na• 1,Ą,•ho in1titled in our huru the love
nych wic.~cz6w, którzy milo!ie Ojczy.
r6d
polski
składa
na
nec:
wspólnej
lor our country, wbo upr...sed the world with his crimes. Japan ttcac:h-zny :zakuli nam w ae.rcach, klórzy
t~sknotę xa Krajem wyśpiewali naj- sprawy tworzą wfrlłość 11•.icgo N.i• lonting f?r our land in our ~autlful erou•ly attAck«tl the Unlt~d States.
cudniejuf harfą polskiej mowy. któ- rodu. Historią 14 i.yć b\'d.t na wicki lancuage. who by tbe in1pin1ion of whicl1 i1 now at war with all the Axis
1!1tir llOUUI beralded the hi•torical p.artncrs. The enormous apparaitus o[
uy niebo•iriinymi wzlotami swego du- ellle nasze 11oltolenia.
Jlfy ;oJniern mówimy o Waa, Ro- d„1,ny oi the Poli1U1 Nalion, its great war pfoducuon o( the Unired States
cha głosili dziejowe poalannictwo Nai. In full swing. Germany lcnows that
dacy,
x
nabo,e1istwem
i
odd•J•my
pMI and ita giorioua future.
rodu Pohkicgo, Jego widią prze·
Wam religijną c•cic za to, i• nasz
Thcy-S1enkicwicz, MateJkO. Cho• the partieipation o[ the United StatCII
ulo.ić i Jego wielką pr1.yulośc.
Oni - i Sienkiewicz i MatcJko i nittpokalany S,:10nd11r Orl"' Białego pin, Paderewski, 011r great k•n&• and in the laot world war causc<l her d•·
Paderewski i nasi wielcy Królow;c i wzmdliścir tak wysoko - i.i ,tal się §rcat leaders,-art the heralds o[ thoac fcat and •h• lłl•o know• that the .,,,.
' Monarch11 o{ tbe Soul'". who bave tranc~ of the United State,i into ~he
nasi wielcy Wodzowie nalezą do iych mni:hnic-niem dla całego &iwłata.
Nic odwi~d1ił w Polsc:c d;sieci w (ormcd t.he unh41d apirit of our na• pretent war. will decide the downfall
Heroldów. do tych "Królów Duchów„
of Oennany.
którzy kstt.altowali zbiorow, du••r tym roku świrty Milcol:,j - ,ani też tion,
Our armed lorce~ are crowinc fast4
nie wyciagn~ si~ rłc,:yny d,icc1 w
The !aith in the future o( Poland
nu:1:ogo Narodu.
Duc to thr continuous eiloru. of our
Wiara w pnyulo~ć Pol$ki, w jej Kraju do swoich matek i nic upy~j~ •nd her hi;torical destiny is the
Commandcr•ia•Chicl, Gen, Slkoniki,
po:s.lannictwo dziejowe - j~t nbi.t ··Co do!/tanr, Mamu•iu. na Gwia•di<ri!" Go•pcl of our nation.
a
numcrous army is b,cing iormcd in
moio,:ie
jtdmik
Wy,
bhtkt.
kt6rcsThe
present
day
morał
atrtngth
of
Kwon,:olją Narodo~.
Dr.i•lejua wi"1ko:ić moralrta Naro- cie ,i~ wsnio•ly na ,zc,yiy pełnego the Poli•h Nation was bom of the Ruuiil, which in part. ia alrcady:
figh1int: in the front li11... The Car•
du Polskiego zrodziła si~ ~ Ducha rOllwifccnia i ofiary dla Ojayzny. Spidt o! the hiatory of PotJind.
powiedzieć im gdy będ%itcie układać
That i• why, though the year 1939 pathian Brięade ia takiag an active
D,ieiów Po/$/ci.
part in the vactorioua •truggle~ on the
Je
do
anu
I
całować
kh
płowe
główki
wa•
tragic,
thou~h
,till
dulcer
50
Dlatego włainie mimo ii: rok
unds of Libya, lleaides the Iorces
1939-ty był dla nas.str.uzliwy, n1lrno - '-' Pol.,lca już Mzir, ze, jui l~ widać. clouds were guhonng on the horixon
in Grent Brhain. we are also forming
ivio/q,
S1/n4
i
Sprawiedliwa
lttóra
of
Ellropc
and
at
iii
heavier
blows
ii n.a hory~oncie. europejskim nadiill
corar. czarniejsze zbierały się- chmury wszy,tkich jed1>ako przytuli. tych were i.u ni: upon Poland. when it • Pollsh Army in Caruida, .ind in ihc
of thosc soldiers I pay you our
i cora, cił.i$%C cioay 1pDdaly na Pol- którzy J• kochają i milUH, •• Ni• •cemed th,1 all was lo,1, tha.t all name
hop„ l1ad vaniohcd-onły Po!Jlnd re· uihuti:- on che ocaa,ion o{ the Chrisl•
•k~ kiedy zdawało się, •• JU< waletą i dla Niej żyją i pracuHtyczymy Wam, Rodacy, by świ9141 1TU1ined unwavecing-indicatinc: like a ma,; Jloliday1.
waxyatko stracone, że juz W6xyatkic
The enormity of suffering and tlaC•
nadzieje prysły - jedynn Polska po· te były dla Was iródłcm dalszych •ił i eoinpa», o,ily ouc dircction.
The Polea were hilh[ul 10.N;,poleon rlflce offercd by the Pollsh nation tO•
xoffal:i r,ic~lomna, wsk:.::r.ują,c nic- mocy. My ler. nie ronimy, zaciskomy
zmjcnnie - jak bu•ola - jeden tylko tylko pi~ści, albowiem przyjebie >tra- until his cxilc 10 St. Helena Island, wards the common cau11.c, is crcatintt
the grc:arncss of our n1t1on. The.
1
kierunek.
~~!:':etp0
though he dicł nol fulf11I his promi~s future cenerations will for"ver form
N•pOleonowi
Polacy dochowali nlldludrllfr $Iły, ,
given to the Polish Nation-the Pole• thcic tr..,e,s upon our h.i11to1y 1,ow in
wierność u do l;w, Heleny. mimo ix
can only love or hale.
Jui. bliis.1.ynt Jt=~t dtie11 kiedy w!l.ayQuiating" or Dar1,ms a.re: unknown the malnng.
nie spełnił prryrtcczeń danych Nan>•
We Joldicn. »peak ol you Country•
ukie
woj~ka
polskie
zląc,on<
pod
to the ,pirit o[ our Nation. This
dowi Polskiemu. Polacy umieią tylko
Wodzl'm Naczrlnym - po •mi~,d,e, , laith in our vktory. tl1c, IaiUI, that mc,n wit h revcrenc,r, and pay to you
- 11/bo milowa~ 11/bo niMawidii„ć.
an
almotu rcligiout homage. becaose
Du.chowi naszego narodu obc.~~ i ni~ niu hitlerowskich hord - wlrr~••ć br- · ,c~m• lO be agoinst all logic. llgainst you hav~ rr.used high the immgculate
all cold c.alculat:ion. waa. and ie our
tna1u są postoei" QuisUngow czy dą tryumlalnit'! w gtanictt Polllt.1.
flag of tht White Eagle, so hii:h that
Radość w Połllcc b~xie wielka I &trcngth. •tr•nr;th. which can not be
Darl:wów, Ta wiara w ~cięshvo i, htb becomc o.n il"lspiration tor the
WS%ystkic brokcn by bombcrs, or ta n ks 01
wiara :<dawałoby •ię na przekór wuel• nieopiu.na. Zadzwonią
whole world.
dzwony.
a ~e wszystkii;h XoS:ciołów cannon.s.
ku~j Io&ice. wszelkiemu zimnemu ra·
St. Nkholao did not come ,o the
ln Octobcr 1939• .,.fter many hard children In Poland, and tlu,ir little
chunkowi - była i je~t nar.zą_ sił'i). poJ>lynie pod niebiosa rado•ne i dd~k•li~. której ni" damaJy ani !Slmoloty, ayn11e Te Deum. Spcl11i sit drugi , Jays. I r"achcd the Poli1h-Hungarion hand~ will not 1um to thcir mothcrs
ostaucxny Grunwald.
border wi1b a group of my ,ollhers. will, the q_ueo<ion: "What will I gcl
ani c~olgi. ani armat)'~
l b~dzie 10 już otilatnio nas•a piel- Whcn wlth an aehini: ltcart and lears for Chri!ltmas1'' Vou molhcra, who
W paidzierniku 1939 r. 110 wielu
trudach clo•.rcdl<!m z gTUpką &wokh guymka w walce o Wolnos~ Pol•ki. in our ey~ we bid farewell to our havc fivt'n the fulle-st sacrificc fot our
had not y<t [ully rcal- country c;an ,ay ,o tlu,m, whito you
zolnier,y do uprag ,ianej J(f3nicy Pr,yule nMzt' pokolenia na wieki b~- lo.ncl. whon
i:cd what hod happcncd, when the tud: thtm in bed and ki•a 1heir blond
po,..ko-wrgi„uld"/· Kio.dy śeiśni~tym d• JUŻ: spokojne o Pol•kv.
I spełni •i~ rJ,ieJowe posłannictwo •oldiers 1001< landfuls of tl1c Pollsh hcatl11. tllDt Poland i1 ri51nC:, that she
serc.em j t~knym w:irokiem żegnaliś
my nas~, 2;icmię, gdyimy jeszc.tc w Narodu Polskiego. - Polska ,.ajn,nie- aoil for thelr ton~ wanderings. I aaid can be scen. Great, Strong nncl Just,
pełni nie uKwiadamiali sobie tego. c.o je wiek:owyrn bla~kiem chwały wir&l to them: "We will return, we wiłl re- .)i,hc w1 li taltc everybody 1nto her .arms,
tum to Poland again. vic.toriou1.."- tho! e who love her. those. who f11ht
•if stało, gdy iolnier%e garśc ziemi narodów ~wiata..
Dlntcgo Naród Polski musi pono•icl We wcre icd hy aur fllitb, the mi1tical for h~r and thoR who live and work.
polskieJ brali na t~ na1>Zą nową wę
dr6wkf - powiedziałem do nich wic- d.-:a.~•RJ ti:al< stras:rliwc ofiary. PolakD f'aith in th"' sa.:.rcd future of our ror her.
rly: lVrócimy, wrócimy do Polski na· z najpeln1eJt.Tynt poiwięcenlcm spd· c1,uie:. We hove livcd thruugh man)~
We włr.h you, Cou1urymc.n, lhat tłn.s
pewno , ;.,.wycicscy'". - Bo gnab nns 11 ia proroctwo Wieszc:.ctl-; "'O ,le po• new and terrible u;agedict!, but our Cbri~trna, ruay bt. !or you .t. sourct- uf
wiara. mi.styc:ina wiar:> w iwiętc:,ść i lrp.o;;-r.>,c:ie dus:rc ,1.·.l!i.".C', 0 ryfo powzrk- !aHh re-matn unshoken.
r.trcngtll
Wt •hcd no tct1rij,, but
Toda>·, our vactory 11 ctear1y ap- 11ghten aur fist5, btcallf~ th,c day of
priys•lość 11aszej sprawy. Przełyli•· Y.t,Y("rr gr-11nict" WJJzl":·
r>canng trpon the yct far horiton. The redtomnc i~ comłng. E\'on the w,nk
my joszc.7.e dalsze stra:szhwc trag<'dJ<'
Gtrrn::m1 wcrł! trhtmplumt until the
GEN B. DUtlJ
- n1e ,-.·iara nasi-a nie zach\,.•iaha się~
~11d t110 hungry in Polond will fintl
Dzi~iaj ,wydęs,wo nn,~e jut ry~uJc
aupcrl1um:m ,uength.
111~ wyminie choi na daleklm jcsr.Th,· t!ay I• nrat whcn all the Poliah
c.zc hory::oncio. Niemcy tryumfowali
arnicJ forć
untlctl undcr the comdop6ty - dopóki Aliunci ni~ wyrów·
mand of the Commnndtr in Chief.
nah uzbrojtmia. Obecnie zaczyna :.i'°
alter cru hing the Hhlcri.an hord"'proces odwrotny. fiordy h/11,•rowsku•
wtll enter iriumpbantly in<ó Polan I.
,o /111~ w Libii, cofo/if si1; ;ut Niemry
The )OY 1n Poland will be greaL
na (alym franci• ro•yj•lcim,
All bell5 will ring, and [rom All
Zwyd~two nas:'! jest Kwestia
ch11rd1t;,, T~ Deum will rl e tow:ud•
przewagi samolot6w. czołgów. okrę
tltt- htavc-n. Tho 1econd und fmał
tów i .::armat+ To się obccm~ robi L robi
Grunwald will have becn nached
And lt will be our las1 pllgrimagc
się s,ybko. Nicmoy bfd'I zmiai.dl:•m.
Zbrodniami swoimi Hitler opasał
in tht" stru,gJe for the independtnce
juz cały lwiat. Japonia w podstfpny
o[ Poland Our future 1enerauo11..1.
$pos6b napadb na Stany Zjednoczone
WJ!I for~v•r li<! al pcace for l ie
które gą_ jui w wojnie ~e wsi:y&tkimi
future o( Pol•nd.
pan•twami Oai. Stany Zjednoczono
The hi11orlcal desuny oi th• Poh h
urucbon11ly jui •wóJ olbrzymi wojenNat1on will be fullillcd. Poland will
ny potencja! pucmyslowy.
'!>łunc tn glory forever among tl e
nation$ of tho world.
Niemcy wiod:4 •• wystąpienie AThat 1s why today, the Pohah
m.ryki w pnprzedniej wo1ni• zadc<y•
n:u ion mmn pay Juch htavy eacrif u:ies.
·dowulo o ich klę:~e i wiedzą r6wn1ex
Poland is fulfilllng, to the hii:het.t es•
;c te> ,adccydujo o ich klt,Jcc w obectent. the propl1ecy of our pool 'As
nej wojnie iwiatowej.
much as you bcttcr your soul,. so
!'lnzc. pol.,lcic Siły Zbroin" ro,n.1
much your borden, shnll be ~
nyóko,
panded."
D.<1ękl niozmotdowanym wya1lkom
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Awaiting for Decisions

\1017,e Północne

dAlue dwa &tlltltl handlowe, dw• krą, Allautic & 1'or11& S„u
M•rynarka
brytyJska dokonało iowniki i Jeden transportowi.ce lotniThe British Navy .iahieved two
dwu1,;.h snaków na ołc:upowuną Norwe- czy.
Błqd popełniony przez dowództwo r&ids on occupied Norway. The first
gi{, Pierwa,y odbył •i( w Vaa11•0~
JapoJl!łkie w niNl.oceniaruu i le1c,cew.- took place in Vaagso ~twccn Bergen
mifdzy Bergen i Trondh~im, drugi and Trondheim ~nd the second on tłrc
na wy.pach Lorory. W obydwuch icniu aił ..ibrojnych ltolcnde:rskich. Lofoten J&lando. ln both eas„ the
,..Yr•dkach akcja wsp11rt11 była pue,: mści „fę tera.i -arodt.e.
action Wh suppon.ed by the air force.
lo111k1wo, kt6te bombardowało naj,
wh,ch bomb:uded the neareet Genniu,
Pu,·, ril.
łili;e.szr nicmi~ckie lotniska I tłbczpie-
airdrom"" and directly protccted the
czało b~~pośr~dnio akcję dtaantu. Dt·
Znowu uplyn,tł tyd,icń bo, jakich- raiding actions. Thes.c foraya in the
Anty składały •ię w pierwszym wy•
Ci-r!it in,,tance consiated of specially
p.adku ze •pecjalnie w)l'Bzkolanych w kolwiek wiadomoś,i o czynnościach traincd de-tai:bmenta for thia putpO!,e
ilot
omerykanskiej i japońskiej. Je•
t:,m ki~runku oddri1l6w - "shoc:Jc-"shock
troops··, second - of the
r,oop.i". w drugim - odd.iia.lów nor• dynie lodzie japoń,kic ostrzelały ,
Pollsh and Norwcgian dewchment.i;.
"'"slrrego i pol•kiego. Straty N1crn• wynurzenia kiJlta purtktów nil. Hawa- The Gorm.tn Io•••• ,,mounted 10 16.()00
ców wyniosły (a) 16,000 tonn w atat• jach nie wyr.t:•}dZ~Jąc poważnicj12ye.h
kach .handlowych zoopatrufocych ocf. ukód, oru pncjawily •wą działal <on• in morchant ships supplying
German forces in the Fa.T North, !łtv•
d„aly niemieckie na dalekiej Pół ność u wybr:eeiy Kalifornii.
era! bombers and 200 kllled.
nocy, (b) kilka bombowców i {c) 200
Pozorna botc,ynnośc tych dwuch
The Brit l.sh loues amountcd to
r.abitych.
potrg. których atardo ro:tsuzygni~ o :,.cven bomben; neither the ałlips nor
Stuty brytyjskie wyniosły 7 bom- ~o~ae~ P•cyfilru • IStniMiit Japonii
the
raideo auffered any loHes.
bowców; Okręty ani d~nnty nic po- ,rako .'mf~rJUllJ. po.zwala na prz.ypuszLately , n tho Atlantic a five-day
nlo•ly 7ildnych .<trat.
cien,c. ze z.:,dna iea stron n,c pragni~ batth: raged bctween a _gTeat British
01-uunto na Atlantyku rozegr~ła liię: 11arazic t~go starcia Amrryk:anic nic
pięciodniowa walka pomiędzy dulym aą do n,cgu pr,ygotowani, Japończycy aonvoy and German U-boa••· The conlconwoJcm brytyjskim i ni~mieckimi •ię go obawiaJą i chcieliby go odwlec. voy Jost one de-stroyer, one auxilliary
lodrnuni podwodnymi. Suaty konwo- oslabiaj,c w m,ędzyc.iasie flo.19 ame- aircrah carńcr and tw, merchant
JU wymosły jeden 1tary de11troy-,t. rykańską w działaniaoh drugorxęd marine vcts&clf„ The Germ.an IOlbt:ś

Atl.1n1,k i

Jedt'n pQmocnic.zy 5Laltk lotniczy i nych

I ro;tbudowu7ąc

swe baa:y lotni„

dwa 11a1lri handlow<. Niemcy >tracili ,ie dookoła Hawaii.
triy łodzie utopione napcwno i dwa
Rozstrzygaf4cym c,ynniki•m br,,
J>ock WolE'y ~c„nelono, a Jeden 1il- dtie dccy~ja jaką pow„im1c A dmir,,..
11it uszkodzony.
licia IJrytyjsk.J. Pomimo t<adycyjnci
Ostatnit' wydarzenia wykaiUJ:), te roli jak,t flota brytyjska miała llW$Ze
główn-11 d.ciałalno5ć niemieckich łod;,d do apclnienia na Morzu Północnym
podwodnych na Atlnntyltu ,ostała 1 na Atlantyku. wiemy z. historii o de,.
przcsunięt.a x linii AmC'ryk.:a--Witt/ka cyzjach wielkiej wagi i o duzym ry,yBryt.wi• n• /folę Gibraltar,Wiofl,.i ko podcJmow,1nym przez Admiralicję
Bryrania. Tlunu,c,y aię to walkł, kt6- gdy interesy brytyjskie bywały •byt
ra Jtię, toer.y w Libii i rua mor.zu śr6d„ naroionc, na Innych morzach I gdy
.)'łCtnnym. Nh:mcy za W5l'elkf i-enę tylko ry,ykowna decyą4, oraz uybprngnł WHrzrmoĆ daplyw wojsk j ma• ki uderzenie rMtov.>aly syruacif. 1'a·
t•.nalów woiennyc:h do baz angicl, }ciej deC1y.tji należy fi;~ apotliiewać
okich na mor1i11 Sr6cbicmnyrn.
te.raz.
W.Dutwic11
Mnrn.• Śródzi~·1u11•"
Sytuacja woj,k gen. Romtnrla je,;t
nodul cieżka Wyparty z Bengui i od•
ci~ty od Tripoli, zaopatruje •we WOJ•
ska przy pomocy niewielkich żaglow
<Ó'I'' motorowych, wyladowuj~cych
prowiant, paliwo I amuni"CJ~ w małych
portach .,. okolicach Ag„d.'łb,i_
Flota t Jotnic:two brytyjskie~ które
tak akutccznić pr%ecięło dostaw~ ma·

terialów w,>jennych najpierw do Ban,
Jf"Ki· a p6inieJ do Tupo/1. i11ję1• są
tcnu wyłapywaniem tych ltctnych
••!tunerów. przcmykaj~cych się w nocy pr:rt.; blokujące okrtty brytyJskie.

Mój n1undur
Leży

prxede mnt nowiutkl i

Intensywne bornbi:ardo\\·anie Malty w awej ::.-u.rej

zieloności

świeiy.

przypomina-

w.ka.uje na w1tlkł rol~ lrt6r~ ta ba· ją"j pola ojczyste wcze,;n9 wiosnq.
za o d ~ • ,orówno J•ko punkt opar- bly..~cy $«brem r,,•ik6w i c~•rcjar i zao(l'1tr~enia dla okrętów bloku- wi•ni~jący amarantowymi nuzywka·
jących wybueic Trypoli1u, tak i jm- mi z białym napisem "Polond'' na ralco lotnisko. Nu:wiadomo c„y Niemcy mionach. Mundur poliki. C1:yi driwiC
nle poku!zą się o 2"awl.adn1ętie tym 11ię można.. że dziwne ogarnia mnie
"W&l'oym pun klem. tak jak Kret.ę1 c.r:y wzruszenie i set~e bije mocno 11a myś1,

tu

popncot.mą

mu t.Jok6w i lotnisk.

Admiralicja bry1yjtka oglo•il.a o
Blracic łcl<kiego l<Tązown,ka "N~p·
'lłlllt:.. 7,liS ton - i. destroyer;a
Kandalrar" - 1,600 ton - ~atop,onych
przez miny,
Daleki W•d1ó,I
Wz,:lfdna -swoboda z jakę japońska
floUI konwojuJo i wyładowuje swe
uansporty no1 wyspach Filipińskich i
Bornt"-O wsk.&zuJ~ na nicuprztcrałne
wlad~nir- iymi morxami. AtakoWilna
pr«• lotnictwo ' lodzie podwodne flota japoń•ka ponosi straty, ni, w
tym &topniu Jednak, ~c mogłoby to
pow tr:,,ymał op1:racjc, a o,c:,cgólnie
2uwłndn!ętic

za chwilt poc,uję go no swych
ramionach, ie. ze ''zwykłego'· ..:..!łowi•
ka stanę •ie cdonkiern ltj ogromnej
rodziny, któreJ im1f: "Polsko w.,/a.ą·
ca ... it apatyka mnie najwyi"Y za~
1·•••)'t tak długo oezekiwilny i uprai:•
niony l
Bo tak duio proecie.i kryje 1ię po••
tym napo:6r •kromnym mundurem.
Zdaje m, ~ię: ze .cale .korowody ryceny od zarania hunom pol1k1e1 mknf'
prxede: mn:,. :u słys;,:f ~~urny skrz:y...
det huaat'sk,ch, urywki pic.sna woJcn ..
, nyth. tony mar r.frw WOJ!<;kOwJch. l'4~
dl:'szanyt:.h na dcnladach w Polsce.• •
~,mowoh przy<:hod,~ na my•'. po•t.i·
cie bohate~6w nauych, kt6_,z} ws,,y• nko dozyh na oltacz~. Oic.zyzny, ,

tylko no bombardow•- ••

Fillplruuni. pierwszym

już

I

wrazc1e.t:1 ostatnia•. nn1sw1ez.5%łl cpo·

?

oh,ektcm, k,óry aobic japonskic do· I pca zolnier;ica pohk<cgo, . który 0 ha\\Ództ"o P°'tawllo •• cel.
•er_ako wal«y na w.s>:y,tk,~h kran_cach
Najbarrhiej czyn"ł oilą składowa ,w,ata, tego ,olnlerxa, ktory nos~ ten

.a.la.ant.ów na Dalekim W1chod.2lt oka• !am mu~dur z: tym 1-.łntym napu~e.m
wio ait lotnictwo I m3/a flot7 hol~nPol.and ·
_
.

duslru. Zuegllżowanc pn"' Japoń-

Wkla~am móJ m~ndur •. w duur

u~z•Ją Ilocie Japunskiej bole11nc
atraty. "Jeden ,111tek dziennic" - oto
hat:lo. które Holender.ry reali,uj~ lic
almikiem. Do chwili obecnej lotni•
choo ich i Jodrie -podwodne >.ltopily

o(,ar ,dlo 1t111nduru polskt~go. Dale~a

cayków na poc;e,1,tku woJn)' do tego ro~. 81 ( postanowt~La. x:e od teJ
stopnia, zt naw"t pomini~ce w ataku chwih wu:)'.' 5 l~~ ~al~zy ~la tego m~·
Z' 7•go grudnia ub r., diiś 11iły to wy• d~tl poświęcic 1 ze m~ia grantcy
I

um,Jow~a Pol•ke obeimuie mm~
~ynn r~m_,ony - Pol9 ka Wa1cz,ca I
Nicrwyc,~on! - _P61so_, kt6_re) 1:0dlo nou~ I ~lora. nigdł'
zg,.nie, bo
tr:ry ołl:.rrty woje-nnc (I ltrąiownilc .i zaws.z.e iycte- J~J wroc, ;ołn,tr:· w
2 d<$troyery) i ll•łcic atatk6w han- pol$kim mundur,•dlówycl,, a uazkodzily conajmniej
Wand• /llu.,alówn:,

!"".

atiH \/ery 1,erious. Having b,en forced

out of lleoga,i and havini: b<:en cut
off from Tripoli, the supplymg or his
forces is ta1iing' place by llllinll motori•ed u,I bD<its unloading food, fuel
and a-mmunition in small poru in the
vicinity o! Ag;edabia.
The British flee, and air force,
which so aucceufully cut off tht d<·

Jivery of. WJ1r mate.rials. first to Bengaai and 11fterwa.rd11 to Tńpoli. arebuay now with se-arcbing and sei:dng
the.se- numecous schooners, shoving
through lhe blockading flcet during
the night.
The in1ens1 ve. bombard m e n t o(
Mal•ta •how, the great rol, which
that base plnys both •• a point or •Upport ond supplying the shlps błock•
adinc Tdpoli coa5t, a1 wełl .as an air•
dromc. Tt is not known o.•hether the:
Gc1 muns wi11 attcmpt to seiu tbi!'; important polnt tłu· same u Crctc, oT
will thcv be sati.sii•d with bombnrdment of 'doclu and eJrdromes only.
The Briti&h Admir.lllty announcod
the Io„ ot the light crui,er ··Ncptunc"
arc: t:hrce. U-botiLJ: sunlc, two Focke- ol 7,175 looa, and the denroyer "K;,nWolve.1 '8hot down and one 5cdou1I:, dabor" of 1.600 tons sunk in 1hc m1nt
damaged.
~clds.
The la~I events prove: tha.t the main
achv1ty of the German 1L1bmuinea on Fur Ea~t
the Atlantic h„ been tran1ferrcd
from the: America·Grcat Sritain line1
Tht: conaiderable Ireedom with
to the Gibraltar Groat Britain lines. which the J apanese fieri convoy• and
This is vcrified by 1he fightinc which unlO<lds ltti transport,; on 1he Philipia beiog waged in Lybla and the Med- pin~ l,;lnnds and Borneo point• to her
itcrranean Se..t The Ocrmana are: de- .i1 unque:11ionably controlling the,;c
tcnnined. at •ny co•t. to atop the flow ••••· lłaving beon attuclred by ,ur
or troops and war materlal to the Eng- Fotcee1, and U-boats, the Japanese Ut>rt
lia-h bau.K in the. Mcditerranean Sea. sulfcred lo55es, but bowcver. not 10
th~ exumt llO as to stop their opcra•
tions.. ehpccially the t1eizing of thr
\ledill'rranenu Sc.t
The situation of General Rommel is Philippin„ as <bo first object ive
wh1ch 1he Japancr.c command hu in„
\t ituled as an aim for t.hcmgeJve"'.
The: mott active lorce or the a.Uies
in the Far Ea,;t was the air f ~
the '&mall Dutch flcct, Disreg;udcd
by lhe Japanc•• at the bcginnin& of
war, to th;it dcgree.. thal it was not
even anackcd on Dec. 7th ol lllłt ycar,
today tbts~ forcc.s arc causin4: painfut
losses to tho Japanc5e. '"One sh1p n
d.ay ..-that 1a the mono whi.ch tl1c
Dutch r cali ie succ~s-Cully. Till now
their. air force and aubmarines tlank
1hr-ee- w.1ri,hip~ (one e:ruiser and two
l h.vc u beforc me. new and cnap, destroycrs) and thirteen men:.h:tn,
in its grayish gteenncss which «· shipa and d•mnged at leaal two n>Oł'·
minds me of lhe field• in Poland in chant ship~ two cruisers and one air...
early Jpring, glittering w,th the ailver cralr carrier.
oC the button<, and adorned witb th<
The error made by th• Japan ..•
red etnblam wlth the whit• sign command in cstimating and holding
"Polond on the •leove-li,. PoU1h uni~ Hghtly the Dutch umed forc~..,, now
form. Should I wnnder, that l am repays them tcrribly.
str.mgcly moved and that my be-art
is bcating last on the thought that
in a momtnl I wiU have it on my
shouJdera, tbat I wlll chang;e from an
Apiu 1nolher wtek pa-ss~~ w1thoul
ordinary per,,on 1nto • mombor or any news .ąbout the activities o{ the
thi!> gteat family whosc namc 11: American and Jupanese flcrtl- Only
"Fighting Pofand", that the g;reaittt, the ]apanes:t s-ubmarines. emer_ging
long-awnited and longed for honor abovc the water, sho.t at numerous
,. bcing bestow•d upon me
point1> .at Hawaii without c:-aU!;ing a.ny
Th•re Is •o much b•hind thls pi,,in seriou.s dama.ge: tbey 4re now show·
u_n,form. tt. sccm~ thet long proces- ing acttvit-y near thr Californi:.ti cooat.
,.,on• of_ Pohsh kn,ghu from the past
The appareni inaeti\'ity or both of
arc passLDg bt!'forc me. I can btar the the.se powe.r~. whicb cncounter wił I
_.wi,h of t.hc :amed HUflal"S' wings. decidie the Control ot the. Pacific and
parts of war songs. tunes of militilTY 1hr existence or Japan 'I$ on Empire.
marchcs heatd. on dcrlladcs in Poland makt-s one think rhat neithcr side
•. : Uncort1c1ously I rcmcmber the want1 tha c,ncounler at thit. time lne
Pohsh hcroes. who sacrlf,~ed every• Amcricens are not prepateU for h.
thing on the altar$ ol their Mo1hor- whil• the Japan„c iear it and would
J.and„ and finally t.b1s last, tbi!I gre.a1„ 1;k, to delay it, and at 1hc same dm„
••t epopee of the Pohsh soldicr, who Wt"t1\en the American rteet in s-ccon•
i, fighting gallantly on all front> or dary action, and cstabli$h n,r burs
th• world, the Polish •oldier, who :around the Hawaiian hlands.
we:ars the Ji4ffle mufom1 with tbo
The deddi~ tactor will b• the de·
,ame emblem "Pol;and".
ciaion whieb will bo marle by the BritI put on my unlrorm and new reso- ish Admir.alty. D<tapite the tradilutioni. are modc. that rrom this mo· llonnl role wtticlt the Bri li.Bh Fleet
ment everythini mu~t be sa'-rHiced had alwaya to lullill on lh< North
for: thi1 unHorm. thet therc ar~ no s~a and on the Atlantic. we know
sacrificcs great enough for us sokc, vcry well from bistory about the de·
Th• belovcd. far away Poland h"• ci1ion• of grcat weig_ht and I h• rl~
takcn me in her orm._Fighting and undertaken by the Admi<alty when
Uncqnquered Poland-Poland. whosc ;Btni.sh lnterests were threattrtcd on
emblem 1 am wearing and who will othcr
and whc" only a risky denevcr die, becauu the ,sold.in in the ciiion, together witb a -.pc:edy .alta.ck.
Poliah unifonu will alwaya brang her would aavc the situation. Such a deb.tck to life,
ci11ot1 can be expcc:ted at thi1 time.
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\\'śród żohlic·rzv
..

pol~Jd('h \\ Rosji

norweskiej

Pr,.t1a pohk.a w Londynie za•
w oaunnich dn1uh uc•
ro~ korc,pondcncyJ ~ ~OSJI ,;o.
wicdńeJ i wywlad6w z pr,ybyJy.
mi ,tam14d Pol1hm1. A11ykuly
te dają obra.l' warunków, w J.akich
rQdacy nasi pr,ctrwali dotych•
c;,uową nicwo)~, ora.: ntl!ltroJÓ\v.

W ~tatnam reJdrie brytyJsk1m na
norwesku: wppy f„ofoty wr.i~y uddał odd,iały polsktc, Komunikaty
:agencyJ prasowych, ktorc doniosły o
, ym rni~d.:rynarodowej publiano,c,,
me wy,;r.azeg-ólniały nazw tych pol•
słuch formacyj. Logil<a prnmawia
jednak za tym, że do a!i'.cji użyto
Strz~Tc6w Podhalańskich. a więc tych
żołmer<y pol•kich, któr.y mają JUŻ
poia sobą wypraw~ do Norwegii, iolnicny z pod Narviku I Anken".
Ten egz~,yczny, północny rejd pod
r.zt.andare'.n wolności do ujarnnione,.
go. a sojusznic~ogo kcaju - mieści w
lobie pot~żny ładunek Ideowy. Polacy na Lofotach nisicią.cy tam niemieckie ur.ądz~n1e1 wojsł<owc - to łiym•
boi na•zej obecności nu wny•tkich
polach bitew, l<> symbol wielkiego
wkładu Polski do dtiela wyrwolenia

iwiat.1.
W trzocim roku wojny Polacy

Sij

nic tylko sz-e.rmiernmi wolności. ale
i t:arai:em najbardziej doiwiadcrooym
i zapnlwionym w walce elementem..
Naszych .z:ołnicr.:y wzi~to na wyprawę
lofoc'k'f nnpewno nie dlatego. że br.a•
kowało iołnierzy innych narodowoici.
ale dlatego, ie c;i iotnicrze pol~cy byli iuż w Norwegii. ż• tnają kraj I
stosunki.
J t t t to jakgdyby u s t a I c n i e
nas?ego etarsżcnstwa w
walce o wolnotć narodów.
Dlin,go ud•ial polski w wyprawie na
Lofoty n,oi:na nazwać ..-.-yróinieniem.
I dlatego rejd na dalekie, c:atunem
liniemym okryte wyspy. jest euapem
n1tS•egn p<>ehodu do Polski, pochodu,
którego ""droga wiodła prze& Narvik'",
jak to pivknie powiedział .iołnten i
pioar.r. mtodei:o pokoleni• Ksawery
Prunyn.dc,.
J>o--

II
~

Aga.in on
Norw,·gian Soil
In the lat,t Bntilłh ri:ud on the Nor...
wegian ialands of L.ofoten, tbt Polisb
d,t11chment1 panic,pated. The lead·
iuc ntws agencie:;.. in(orming the in•
ltrnational public of the l•ct, did not
1s.t•tł!! in tbcir communtques whiat Pol·
ish formntions took part Jn the r.aid.
Judging logically. thcrr worc •ssiitn•
ed those Poli~h ,oldlcrs who have ••·
re.a.dy por,tcipttteci i11 the Norwcgian
campaign, 1hc aaldier1 who lought
at N,rvik and Ankenes,-•h•t i,. the
men horn the High lond Blipd,.
Th1s exotic northcrn ra-id unde1:
the banner of freedom 10 1hr •ub-jugut•d but allicd country-is of par.;nnount 1igmfu:innce. The Pole• de~
&tl'O}'lng the Gtrman IortHicattona on
Ilu, Llo{ot eo fal.intłg reptC1,,ent u iym
hol of our pr<:sence on all bat1lef,olds,
a :.ymbol of our grc:u co,,tnbutlon t·1

the

st"rug~łc

h~warzys:rą.cych

dilłtinc1.ion.

For this rtason the

n.idA to t h e remote island.a 1lttouded
w itł1 11,now , coru1,titu,tC11 anothcr mile:1tom: in our marc.h toward Pol~nd,
the much "the road o! whlch Le.ad•
t hroui:h Narvik," u it wu said by
Ksow cry Pruo,ynski, 1ho sold ier ~ncł
wr it~r or t he present youn1 gener a·
tiOA.

1worącej

:11~

arrnii pol•kieJ w Rosji.
Oto co m6wi pro i. Wnclaw Ka·
marnicł:, o wyjątkowym ruape.w•
no w historii un1wenłytcc1c. któ•
ty uczeni polscy zaloiyli dfa
swych wspóltow.a.rzysz)' niewoli
w obo..:ie Je.-tic6w w Grla.:r.owcu:

Z ielone Jeziora ·>
Ki..,ly: 11Jt'r;;(f or 11·;1110 ,l:sr<>t1y
l Je-:.i11r Zirlnnyrh? lr'1lr;q&nc/ ttmryJ'

K,it•=yr 11a 1afli ipi ,,,..,,kf,,111-j.
JJ:m'łnt11ik ,,,.,l,rtPłlnr

lr;sym,, 1:nur•J'-

ł\a

,Init' dr111·our. IM.11 1k(lrf1y,
,,,,,,,.,,•.,,;,1,.;,.. :.for., ,J.r~mt',
.Sz,·ltf1t.Vtrlt 1w tf.!łJtl:ie ,,w,,Jl lftloor,l.-.j.
$m11rt11 1-«ifi.) /'tł ,r nit•lm

,,1,.,,;,._

„'iJ'i tltur"J' r,,,,,,.,,,, i lwllutlu
I tylł-·o .-u•11,·11r rt :u·lu, ł';a•P.llł
l' o,lnni.e «'n,in.1•~ or><nrindu,
Żtt Zlł<HU'

11Uj,Iq burrm. ltutłm.

żr

,fydwf, .ty,·lw,: rt1r11: Miuj
Zr, trfBl"m ,,,,,,,.,. Boi,• .Śu·i\"t.v-.
IJrngą ,/rl'lft1iutty.-l, 11ol11Jd1 /;n;y:.y
Krohi nie'!łiem11ld" i tt•tr11ty.
s,,r:.yjula ,;,.,,,itl l(t p111•luulo,11
I ,lr1111i 1,• jrd 1/umw pr:rdt,•m
lt imlł)' pnl'<·lwdni61, juk tl:ii u•it>tl•t
Ą(N•f1t/{' /,/<t(/:tJrlf lll><'IIYttl •Zl'p/Pm.

srt1::i11 <1 ;,..,,,.,,., ,,.,,,wą tlrl•}·
Jt,J; ki,•,-/y; u·it-ić tu s:la 1J:.tilona,
Jttl. -ly.-ltm' ki„,ly; b_1t,, tr,ly
('r.sor1ki kroi,

'"''°''"""'·

O,l 1,.,,, r;łlfl' 11n ,luil:" le;y
ZłoristJ· ,nirn i tflrr:u ,rebr11(l.
('zrluj,J 11 ,l,r:~·11ia.-l, '"' i.,1/ nii>r~y
,\kari,)" ,wjwirk#Zf': hroń pr,tr-;1.•/;11,t.

I mł1,1d """"" p111lm•tlt1y ,·:,ol.·tt•

lir

JO

t•i:1:f .fJJi(frl'[

t1fldn1t1~i/rri~

lltl..,") r l,r:,yl,i,•m i :;t/a[,•ktl
Spilflu-,,"rń1r po-~łr<tly,r<tt~ tr

IJ 'ilt1i.P.

wagt,d for the Hbttr.1t1on

of the world.
rn t..he third ycttf of war tłu: Polcs
a-re not onty the champion.a o( free•
dom but thcy rcpresen, ilt rhe llamc
umt: the mo~t expcrScnced and inured
tó baltlc element. I I is c:e-rtain 1hat
the Polish soldicrs we-re a.ssigned f<K
the r.ud not becausc- 1here wr-rc no
soldtcn of other nationolities ott
hand, hut b«ause the Poliah soldiers
already foughl in Norway and th.erc
fon: the.y know tho cowttry a.ntl the
,:ondiuons thcrc.
The as!iignment o( thl.' Pohsh 'i.Ol
diers for lhe: raid is n $Ort o f :. confirmatton e>f our ,e.niority in the
•rrui:gle for llber.1tion ot the peo11le
and thercforc the participation of t he
Pol~r. in thi!i raid may be considertd

as a

mu:scała

IT tt-rl,· p,,u r,iri, : bro11i11 1ut,,uit
I J>i~initf •it• potol':) 1ucoj•lu1
J>ru-: l•I,:, l1tlr ~1ni1111q; p-0'1n11i1•,
\u Jlt1l,cki,~j flro,l=n 11ohl,ir u·ojs A.· u.

l 1 r-,•mijn nlłr. l',uluu,111,• ,l:1Ntfl)
<>,l.r/11„/z,!" topi,./ ""m~ 1tlrMrj.
Zttk1t•ilil ,,irrm,~y plttk ~b1td::m, .,.
,rya11J,i,-j. łł' alnry1t• ,lrl,ir.

,r .,,;,,;,.

Pr:e11, ijt, n,M~ i driy po":ił'J.·u7
Z tn/li 1ir 1,/.,,k ur,11·=,·
jłłi.

.,,,,r

''•tł •~fatrn, , t<1i 'J uiftrnit• r~A"tf

liAit•..Syr,

,rilrŃ •ki

Pm ;•nr juc.

•) 7.ielonc Je,iora pod Wilnem 1lyn4
, legend. krórc aą motyw em ter;o
wiersza.
(przyp. red.)

Obó, w Gtiuowcu •kupial duą
,loic mlod:iciy, pełnej upału,
.ż..'fdu.cj .viedzy, ronzeri:enia i po1:łę•
biania horyzontów my&łowych. a tan.z
sk11zaneJ na prrym.usOWł be.:c:r.ynnośe:.
dlawi1ceJ si~ w :zamknirciu. Nam pro•
f e,;orom, prrebywającyn, W 1ym oho.cie-. 1,amouutnie oartucH ,ię obowi.J ...
rf!k ratowania duchowego lej mfochic•
zy. Wypełnić p11stkę dus,hową mlo•
dym a:ołmcraom, a przez to uczynic
%.nośniejS'2~ warunki ich eg.cyliitencJI
obozowej - to były pierwotne ;i;tloteniq flil.si,ych po-gadpnek. Zos1ały oncprr,;y J~te z cntm: jumem pn~ł: :rołmc„
rzy, Okua!y one potem taką wi•ność
do roxroHu. ~e &łuch.aczc ,u.c.;cfh .carrobh\olo·i~ mówlł: o "uniwcnyle1ac gua•
xowicc\cim". Ten prztJaw 1amor.1utncJ
x-ywotnoxca umy~łowej. sarówno u
•.luchac ·y, jak i u wykl•dowcow.
1•r.:ćJAW wyrosi„ v. w~runk.at-h ~ tak
nu:~wykłych. jakiro był obó;z- Jeńców,
.aasłU'1JJe chybR na zanotov.anie. R.oi:•
pocr.ynaji;!C pr.1cę w Griazo"""Cu. Śwta·~-
dom1 hyliimy tego, ,o wpleceni Jcstd·
my Jilko ogniwo w Ja.Slcuch dawnc-j
tradyc.Ji pnbkicJ~ gdy loa rzucał na. te
..a.me riemic uc.a::t·1>tn1k6w powsun
JO-go I ó3-i:o roku.
-Prt'l!'d.cwszyt-tldm tor,::-.tnit:owa1iŚ•
rny uim •.vau,matycznc wyklndy z:
mctlyeyny dla młodych lckar~. pro•
wad,one były kurwy specjalne , po•
•zczcg61nyclt dxi3lów medycylly: ~
chirurgii (Doc. Sareokl), x denn.ito
locii {prof, Stra10,yński): na t< kuny,
prowadzone, NI naJwy7.s;cym poztornie
puc.z :.pecJali„l6w. uc:r,szcrało około
10 lekar;,;:y. kt6rz.y mieh mo;e.no§C w
re.n sposób pogłębienia i ,oz11.C1r-unia
r.;ak rea u s,woi<ih wiadomoid 'Mieliśmy
re:t wykłi1dy ~ biologii (prof. \f~lOW ...
ski), , architolt11ury (;,rof S1•nicki).
z hiuorai m•la„1wa (p. J Hulten·
c„pshi). z hi,torii kultury (k"' Kan•
tak z Pinsk1ego Sennnanum Duchow•
n•co) ! a,o,egu Innych. Wykłady "
l.rch WIZ)...$tkich d:.ied:rin prowa.dionl!
były na po•iom,e wynrym <1"- apc·
CJalhct6w, on1:r. w pil t u:i og,ólnoknt•lcących wykladow popularnych
dl• •••r&zcgo og61u; '"Yklady te cie
Joxy1)' #r,.I~ zm,c;-r~ trck, ,:t"ncjq.

bud,o

11

Fulrill ~ o u r duł ~' t o·
,un·,J, Pola uil a nd tlw
U niktl S iak;; !
Joi11 thf' ra uks of tlw
Poli,h An11y in Cm1acla !
( :all 011 Polish Kc•1·r11itin~ Station, !'i.mel" ich
~ t. mul Dro II i Ila rJ
U,I.. Wiaultmr, Ontario,
Canada.
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Gdvnia i

Gdań~k

(24)

Time

w czasie wojny I Gdvnia and Dauzig at

nict. ale p6inicj _J>od nacl•klem przeGdynia h,.; bccn the pride of our in the hands of "'1iłors who protccted
w.:tiaj,1:cych il n1em1eckich opus7cza sea cf(orts. which. wuhin the 5pace of the border from the Da.nx1g 1,idt"" and
Orłowo i Wielki Kack i pri-~nosi fiftccn yt:o1c:1, wa1 convcrt~d Irom ;a from lht Rt'ich..
linię obrony na zalesione =gór,a small fishing, sand-sunken villagc
The fighting bcgan orły in the
redlowiklt, bczpor6wnania lepiej na• lnto ~ beau1iful large dty, numbe-r- morning on Septcmber t,t. \\'hen 1he
dające „ę
do obrony, nit dolino ing over 130,000 inhabhants nnd pos- Hhferjugend detachmenll prcssed tiu,
orłowska. O te wzgórza rtd1ows.kie H.Cssing one of the- targcst poru. an bordet from the Dan:ig side, cros:,,.ed
ro,:biły sięo, v.--szystkic ataki wrogu.
Europe wuh nll modern arrangc- the rood from Wa,..aw to Gdynia, oC•
Strzelcy rcdlowacy nietyłko zwyci~· monts.
·
G
K L
d h
TIICUlU,
slco
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Niemców
The bu,hling of Gdynia an,! the ~;?~~~ ;~:m,c~:;,. an Th! ·~~co~:d
Budov,•a Gdynl. :mia.atn i pono, ko~,towala Polskę przculo 600 milio- przcłnm~nła 1inii pobkiego f~ont':'· ale pon cost thr Govcrnment of Poland Battalion oi the Nava1 fi.ghtcnł "ith.a
n6w •lo1ych, ale d>ięki usługom, ja• czę,at)71' 1 ~onlrat_ak--!ma doc,er.mh do over 600.000,000 "x1oty," but, thanktt buyonet g;1tack cłrove the enemy out.
lue Gdynin oddawaln Polsc•, uos-,- .niantJ k:Jpact~owcJ mieJs~owości Sapo• to the :.ervices which Gdynia ,ave, b;1c:k acroH the border. bul aher„
czędz3li•mY roc,:nie od 200 do 300 1Y: polozo!'eJ "" tcrytor1um Wolnego ..,ving Poland 11t1rtunlly from 200,000.- wards, undor the prcs.ure of thenulionów złotych, Tyle bowiem mu- M,a~ia. _Ntcotctr. ze wzgl_ędu na br,,!, OOO to 300,000,000 · ,!01;• •• 1-'or so grcatet Gem1nn forces, leave Orłowo
,uehby!my phu:ić rocznie za11ranicy. l~tdu
!"0 &1• bob~dz~c zde>by;!'ch 1nuch we would hav• to pay to other and Grut Kock. and tnnsfer the line
0aJ:n~~;~
gdyby trzeba było cały cuch 1owarów,
othtr countries. ~nnuo.Uy ii we senl o( defcnce to the [oteb1·CO\•ered hi111
przeehodących prze< Gdynię. ,kiero- re po,ycjt. Poder.os jednego , wypa- our c:xpons. wh,ch passe~ through of Redłowo. which wcre without comwać do obcych port6w. Otlęki istnie- dów przeniesiono .autobu,nmi znaczny i Gdynia. t h To u g h 1orc~1gn pon_•• p.irison. morc suitable ior <lcfcnc:e
niu po,tu gdynskicgo, 500 tysięcy 111- oddział ,tuelcaw do O•owy, ~kąd wy- Tha11k• t~ the •~l!lence of the Gdynia than th• ~alley of Orłowo. On the
d.:1 w Polsc~ miolo zarobek • utrr.y~ ruuono na Sopoty w•dluż OUwy od po~,. os li provtded cmploymcnl n~d hil!A o{ Redłowo olJ the enemy at•
nu1nie. To 1.c.i Gdyni9 otttc2'a.la tyłu. Zdobyto wówczu duio broni mamtc:nanct' for 600.000 . ptoplt. an tacks werr repulsed.
pows,echna miłość narodu„ kt6rćJ pochod,enia cze•kicgo i ,adano wro- Poland. Therefore Gdynia. was cmThe fight<'ra of Redłowo not onły
wyri\.:em między innymi były liczne gowi cięl:kie straty w ludziach. W braced ~y the g,mera.l .affecllon of all re1,ulstd all German auempt• to break
•1udy na>żych rodaków te wszysl- kierunku północnym na K.rtuzy the Poh•h. pcoplo. w1th ,he <xprcs• up the Polish front, but with [requont
1. ,ch krańców Polski w dniu świ~UI
pierw&ry wypad został dokonany dniu s,on ot which, 8 ".1°0 &11t othcr tbinc: 1 , CO\lnter-attac.ks thcy werc rea('hint
Moru, 29 c:-crwca, orc-ani.zow:1nc 7 wrze-śnfil.
~ave been found in numerou$ gatber- Sapoty. wcll-known bathlng plucc,
pru, Ligę M arsk4.
•
.•
mgs of our countrymr.n Crom słl parL~ ·
d
h F
c·ny terntory.
·
2 ko1npanic nu,rynarzr poo dowó~- or Poland on the celebtation oi the •nuate on t e •roe
Swi9to Morzn w Gdyni w r. 1939
wypadło u:c1:c:g6lnie wspilnialt:. Po„ twcm kpt. Nil~aJscl!• _po :ad.an,u "Sea,Day„ which wa! annunlly hcld Unfortunatcły. bec.JUSc ot the ,hort·
oE men. I.hoy could no, rctain the
minio ii w Odyni i Gda:1i.sku nie du:!ych ~trat !'1eprzyiac1clowi !'r,y• on June 29,h by the Sea L.:aguc.
In 1939 thi, Sea Day in Gdynia wa• conquMed place•. and after taking
mia.no i.1dnych T.ludzeri co do zamia„ pro~vodztly ienc6w, 6 s~mocbodow•. z
r6w nieiniecktch: pomimo i.i kur~ gątnenlc~we wory amumc..YJ.nc. 3 d;p~- crlcb.nucd in a.n e:tcecdingJy splendid away from the Gennnr\ś numy arms
wały pogłoski, ,e władze gdańskie nie ł.i#pri.ecawpani:crne. ~ dę~luch ka~~1.... manncr. deaphe that in Gd nia and and ,,..-ar equipment, they were returnprz~pus:c ~ % powrotem pracz miar.to nAokw . maszyndowych . 1 ~uxo am~1~1c_Ji. Damńg then wcrt: no dcJusicirss in re• ing to the old pC>t1ition. During one
cJa wypo owa. w,p,enma porm<J gard 10 the GerrnlU1 :i.imi' d•.nite ol the thrusu, a good-siacd dotachż.ldnego Poloka, biorąctga ud,iltl w
. •
-r
ment of fighu,rs wag tran,lcr<cd to
święcie Morza. zjazd byl bard.<o prze~ "Smoka K.l<Zub•klego~. o kló•
rym pi ·aliśmy J·u.
rumor. were sproad1ng thai the O•owa by bus,,_ from whcre tltcy atudany. o Polacy gdaiiscy stawili si~
5.
"w "Ods'ie ex y" , oraz thai
llanz:ig officiala would not a.Jlow any
wyj~tkowo lic,me. bud,~c:- awoją po- panc~rk1, arob,one ze zwy~lych s.un.<>- Pole taklng part in the Sta Day ecie- tackcd Sopoty along Oliwa Crom thr
.
.
.
roar. Ąt tl1at 1ime many orm~ of
• t.awf i zachowaniem się ogólny pe>- chodow hamowały pownnle pochód
diiw i t'ntu.zja.tm.. Podc:~s pochodu. w·ojsk n°ie:mlcckich na Gdyni~ ale nic br~~o1 to return to thcir ~Hyd t~c Czech rnanuhcture wrrt captured and
mogły tex.o pochodu 1atrzymnć. Tym„ g~ e.r ng wu v~ry a,u.:cC11, u an t e the Germ.ans ~ui;tained heavy los..~es
1:1.agn4ccgo się bez konc.a. oikogo tak
1•le wi11no, jale Polak6w gdańskich. bardziej, te pomimo .mac1:nych ,.zkód, Dc1nz,g Pole• ~ppc:.ared in verr la~ge in men. 1n 1he nonbern dirccuon the
nicprzyi·ac.ielowi oinę:ło i numbc:ra.. or~iuing lene'r-al .ndmirauon thrutt was complctcd on Septcmber
Prawd:rlwy huragan okhHk6w a czynionych
·
d . ł d . . ~h
nnd emhuarnun v,·uh the1r a.Hnudc 7 h
g,al olcr,yk6w 1potykal każdą grupę nas:eJ •trony u::o u li I c•ęotokroc
d b h ·
D ·
h
d
t ·
wt.z.
z
dowódcami,
jak ppulk. Sołol- un. e avtou~..
unng L c: p:a.r.a e,
Two companies of sailors: undtt 1hc
polską z Gtloń,l:u, jakby w p<Z<C7.uciu
whtch w.;as wathout an cł!d• nobody command of Captain Nawnhłetti,
kh bolu>teraki•J postawy w bliskiej kow21ki, kotnnndor lloryd i inni.
Linie
obronne
Gdyni
by1y
bomb,u•
\\J~:o
gn:cu:d
aa
the
Danug
Pole&..
aitcr
infticting heavy los,es. on the
JUt \VOjme 1 Jó1kby w przt:widywaniu
• ery Poli,;h group !tom Danzag enemy, brought bnc.k mnny pri~oncts,
••r.1nhwych clcrp1eń, któcc ludność dowant- z lądu. moua I powietrta.
Stctcg6lnia
dawało
si~
we
znaki
lotwas
met
by
n
thuttderous
applause
and
~x
1tuck1,
1.wo ammuniuon carncn.
pul k4 w Gdanaku czek:i.ly.
W mieście tyn, ludnoiici poltk1e1 nic1wo Dziel pueciwlotmczycb mu:• outb~ir_st of chrcr. aa. thou~h lht.ar thrce .antf-tank guns, four hcc1vy m3„
było ni•"..clo , po wybuchu wojny Hł.trty nic\.-.•icle a ponadto od momentu, her.~:uc. ~tthudt an che co"!mg w~r. dtinc guus and large qu:mtit ica o(
awatt· ammunition. The il1rU81 acuon supr..:uknl• ona pny,ulku w rądowych kie.dy Nivncy rncz~li stosoW«l.C lata„ thctr dniad!ul &ul f trłn,s which
popul.-uon 10 Oan:r.ig, porlcd l,ncr by the "B~Ule Uta.gon''
nm•ch•ch polskich. Do gmachu pocz· nie na bard.co mołeJ wysokośi;, wfłi;e.1- cf.I t1te J>o!•s.h
15
.
•
;1,bout. whith we h::t\'e aJrcady Mtrlttcn
ty pobk1Cj ochroniło •ię sporo mlo- ka obrona nał4 $iO nicmo.-liwa. N;iuc were, 1ou!'111 ~d.
In thL!S Ctty the Pohsh populohon in Figh.ting Poland. and by armorod
1lz1c!y polsko-gdanokieJ ora: ucięd• annaty przcclwlotn1c~C! 7S mm. na
nicy µoetty , rod.J,nami. Gmach m.11la wysokość nie mogły •trr.cl.ac a was 5tnal1, and after the. outbrea-k of trucks mnclc lr-om uttunl 1rucks, were
poc:rty ""hdnic zbudowany o grubych kult • cię•kich k>rab,nów mauyno- , war, th<y ,oug~, ~afety ,n the Polish holding back the Gern1on altacks on
ic:1ana1;h nadawnl 1tię do!-"kanalt! do wycb nie mol(ły przebić oiinnc,r,enia Gov.crmnent buildtngs. Many o[ the Gdy11ia. bul thty could not stop their
5
obron)•, to też Ni.tmcy atrac.ill cztery niemieckich ąamolot6w. Nawal prx.y Pol.' b Da_n~ig youtb :md the PO!'' oi,:s;auhs •my long-er. and de&pitc the
dni txasu na zdobycie po~rty W.iii\ka atrxtlaniu do un,olot6w, Jec.qcych na Ioff,~~ offtciaJs, tog-c:t~C!r wa!h thcn· con~idcrablc tlamagc inflicttd on the
h,>•la niei~ yklc krwaw.a. Broniono es,i9 wysokości 50 metrów, kule odskaki• 'f4ffl!he,. t~o~ ,;heher J» Pol~sh Post enemy, rn.a.ny men dicd on our aide
z uporem i mazuną raci~toScią. wały od opancerzenia, jak groch od I Of_fice butł?mg. Th•. mas"".• post ,md ver;• often together with their
N1C'mcy fflU!Ueli :zdobyWilc pifdŹ 7.il ściany, na slrutek (~ego lotni.cy nie- ofuct .buihhng was t1oh~ly bullt. and commanding officers. ~uch as Col.
pifrltlą, pok6J •• pokoJem, piętro za mice.cy mogli bczkamic :tasypywac thr dntk walls wer~ smtablc for de• S0to1kowski. Na.va) Captain Horyd
p1ę.trcm i dopie-ro ki~dy wszyscy ogniem karabin6'v maszynowych poi• fenc•. therclor~ th~ _German, spe11t and m;,ny otheu.
5kle: 11ozycje obronne„ Oddzlały poi· f~ur d.i.ys t111:; in .1euung the post of
obroncy w;·t;1nęh co do jednego. woj· !!!kie.
nie jediąc. nie ipięe i nit mając hce.
rhe t1gh11ng wa~ unusua!ly
The defencc hneB of Gdynrn wtre
•ko 'ni~nueckic rawlacln,10 gmachtm ani chwili wypoc,:ynk.,, topniały co- bloody, the d•fende_rs fought w,t~ bombarded from tbe l•nd. te• and the
pocztowym. l.t6ry został ~palony i raz bardz,cJ w bezuManncj walce z •tuhbornness and wath the Mazurs air. li:,pccintly the German air force:
zniRzczony W t4.'!n 1,poaOb :z:wycię:i:q wrogiem. który ott z-ymywal wdlfż no,. ob~tinncy, TJ~e Ge-rmant were com- cau:,;cd mnny difficuhies. We had
wył.idov. ah sv. oją beJtl:liln, z.łośC z• we posiłki.
pdlcd to nttIDn one 8 pan aher an- vcry few anti-,urcnih gu11s, and n1ort•t1r1ty, ponteatonc pr:ry 1dobyw-aniu
W tych w.arunkach dow6d.ziwo other. one room alter ono1hcr. 0114: over. Crom the mom~nc wben the Gtrpol1kicJ poc,ty.•)
obrony wybrzti'a d<!eyduJe wycofanie stary nfttt another, and wh~n all tJ~e mao!I be,:in to !ly at a ·,ery low alUr,ędnik6w Po!Jlciego Komiurjatu
wszystkich od•ialów n• k~pę Ok,yw• delcndcn dl~d. to the Ja.,t porson. ,t tftudc •ny dclen« beome impo•>ible.
Gonctalncgo. korzy1tajacych , przy- ską i broniemc się tam :,.l' do konc.a. was not unl1I 1hcn 1bat the German Our ::inti-airc-rah guns„ 15mm. could
"tlcJÓW dyplon111tycznych. Niemcy Odwrot woj,k pol&kich no K~pt 01,. forcts ••i•ed the post offie< whicb not shoot at low ałtltude<, nnd the
%aarcn1owati i zw1:itanych prxcpro· .-yws.ką :r.ostał dokonany z całkowitym li:.~ bt:en burne~ anJ dcstroycd, I_n huUcts from tht heavy mnchine guns
\\·adtill pe, ulicach miasta, p]uj.).c na powodzeniem w nocy a 12 na 13 wr.:cł· th1i way the \1 lctors unloadcd the1r tO\lld noc pt:nelrat.t the :am1or of the
IllLh. biHC ich 1 kopiąc a n;iatępnie nia..
b1ner an~cr ior the )&,.ses 1.u.,,1aincd Gcnnan planrM. evcu by 5hooting al
nmknęh w wię<icniu, gdzie poddali
Nicpn:yjaeicJ, pomimo ciężku;h in attai~lng. the„ Pol.ish poM o[ficc them. flying ,at an ah1tudc of .SO
1ch dalszym torturom~ Szcz~i;61nic w
'!iltrat. ponit.::!1onych w 12-dniowyc.h (sec art1cłe rn F 1ghung Poland No, met.res. the bullets would rebonnd
bc11Jalski 1po1ób pHtwih 1>1ę nad pi• walkach! w obawie za&adzki, nnsuj 15 "The Oc!cnce of Po•t Ofhce ,n from the armor like pca• Crom a wall.
Nlfltm S1amslawcm Knauffcm. do
atrony, dopiero dnia 14 wr,e,ln,a ob- Danzig").
Thervlorc the German fliero could.
J(l6r~i:o 7adal1 w Komi~arjacie nalc- aaddl
Gdynic.
The officials of Poliab General witholtt ony danger, cover with ,na•
i,alo opiekowanie ,ię ludnoś~;,, poloą
N.i!.trój Judno~ci c:ywilncj "' Gdyni. CommUisadat,t whQ ~crc ~mmuncd on c.hinc gun firc the Po1ish defencc
w Gdań:.ku i obrona Jej pned uci&-prze, cały ctas w•lk był w,panialy. account of d1plo,nat1c pnvileges h•d p09itions.
kiem l krzywdą.
Nietylko do ka.ldeJ akcji był zaw.,.• bcen arrcsted. and 1.he Gtrmans Jod
The Polish detachmcnta, wlthout eatPosła do ScJmu gdaru;kicgo, Len•
nadmiat
oc.hot11ików, nictylko i:orga· them ;dong the city atrcets, sphting ing or ::leeping for many days. wcrc
dr.łona. b~dącogo od wicht lat nieu trnuonym bojownikiem p1aw ludu ni.cowano lłynny oddr.i~ł koaynierów. on chcm. beating and kicking tham. grndunlly clrcreasing in numbtn as a
pol•k1cgo w Wolnym Mieście, zamę• Ale: JUi: po opunc1..t:niu mil&la przez: ~nd u.Ttctward& th~y imprlaone.d them r~i.ult of ccasclt-ss fighting ag.1.inst the
czono w więdtnh, na łmicr~ ;s ilu woj•lrn polr.lu~ przybyło na Oksywie wherc They wcrc tor1 ured more. foc who wa• continually rcceiving
P-0lalców gdańtkich zost~lo wymordo- dro~ okr~żru, około 1,500 ludzi i do· . F.,pcciuUy ditl they torturo tl1e WTiter, new Jupplie• and reinforcemenu.
Tht enemy, deapite hc&vy JoMes
wanych Jub %A-morzonych gloden, w magało.sl9 broni celen dnluej obrony Stanisław KoauH. in n bca1uly man·
oho.ad, koncontracyjnych - to o tym Gdyni. Z powodu braku broni odc• ncr,/who,c duty in the CommiSt<Ańott aufforod d11r1ng the 12 day& of fight·
ałano
jch
~
powrotem
bc.2:
nicrego.
w~
10
protect
the
Polish
citizen,
of
ing,
and with a !Cillr of hurprice hom
do\vicmy się JopiuO po woJnic.
Po wycofaniu się wojok pol•kich' z D•nzig and to dcfend them Fro:n op- our t;idc, occupied Gdynia only on
Obrona Gdyni znaidowala si~ g16w·
Septembcr l~th,
me \\ tę-ku marynarzy, 'którzy obsa• Gdyni w .iyciu mittzlra1\c6w t•go pression and griev1111ce.
Londrion. a m•mber of the Danzig
A her the Poli,h forcC& left Gdynio.
dt1!1 i:rantcę I od &trony Gdańska i tni:asta rozpoc,;18if okrOB uądów nie·
od "1rony Rzesry niemieclnej. Walki mitckich, wobec których c.ia.sy walki, r-epre1;e.nl~tive body, who wu a. [ear th~ inhabitant1 ot this city began to
bombardowa1l,
po.iar6w
i
śmierci
w
lctts
fighter
for
the
Polish
„coplc·s
live:
under the GermDn rulc. which, in
rozpoczfły 1ię- wczesnym rankie-m
•'nia ! wrzdnia, kiedy odd,ialy Hit• ci:asle od I do Il września wyglądają, 11c;hu in the froc city for many comparison with the Iighting time•,
lorjui:cnd pnekrouyly granicę od j'alc r•j wobec piekła. Nu szcz,łcie dni yt:ars, was t.orturcd to death in the bom&artlmcnt,; fire11, and timcs of
pri•on. and how many Dan,ig Pol„ death during the period of Septcmber
strony Gdonsk>. pr,ecięly „o,ę z uco piele.la "4 jui policzone.
Micllal P:.,nkiowirz
wcrc murdor•d and •urved to death hl to Siptcmber Il sccmcd likc 11<11
W.m<nwy do Gdyni, njęly Wielki
,
in
1hr concentration camps we ahall to P.arsdisc.
Kack i okopały 1ię. Bauhon drułi
•) Patrz ;i.rt "Obrona poc~ty w (unly know aftcr the war.
.Fortunntcly, the day6 of thet '"Heu·•
1tn~Jców mor~\cith atakiem
bag: ..
The detcnce of Gdynia was mainly arc alrcady numbcred.
11ety wynu..a n1cprqJacicla za gn- Gdańsku'' w Numerze IS ''Odsituy'".

Cl,tub, nasrcj pracy na morzu bylll
Gdynia. l<t6r• na przoatucna lat 15-tu
a malej, ton1cej w piaskt\ch ..... ,1 rybackiej przckutah::iłn &if w pi~knc, duze
n11aato, liczące pn:csrlo 130 aysięcy
micoil<ańców I poaiadajęcc, j<den z
napvi~k17ych ponów w Europie ze
\\'11.tystkimi nowoczeanyrni uriodż.c:..
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Zew ojczystego kraju

Don C11s1mi10 Sawicki po raz 1ttny

mo•• odczytywał trełć przcm6wieab.
nd,oweco, wygłoszonego do EmigraCJ• przez ambuadora Rzeczypotpoh·
tPJ ..., Pary,u •

• jrstrścir i•dyn, c1,srk4 •Yiif•
Cf Polski N,•podlcglej. Musicie
s1•a4f w obronie Oitz}-zny. N•
zumi francasltlc/ or,:anizu/e sir
Arm,a Polslc:t. Nit1ch m~ wolanitr„ly•z4 rod:,cy w Kanadti~. Sta•
n:ich ZjrdnOCZJ>nych .A murcc,
Po/udn,owr/, "'" ws.ysrlr1ch zak,rlrllch ńd:,/Jt, gd21rlrolwirlt tył•
ko sir zn:,idu;ę. •
Popatnyl wokoło rozgo~czkowanyml ocryma. Podzwrotn, kcwa puszna w tym mu,jacu była podobna do
olbrzymi•J morak,cJ fah, prnchodą
UJ lagounic w nerok, kotlinę. a polem gwal!ownic, Jakby pod dZlalaniem J•kaeJł aiły w1biJ•jłcej alę w
gorę, a
do podnóza wysokich skal,
postrz~p,onych przez wichry r wybrelonych pr.r~, słonce. W dole 1remral
•trumyk, a na obu joco br,egach ciąg
nęły si~ plant1cje yorbamate, sady
pomaranci:owt, a wyzcJ, na stoku.
krzewy kawowe. u1zere:gowanc w
cicnmo-z1cloną uacho'4nicę-. Z.a abu•
dowani.lm1, po lewej atrooie potoku,
ci,i;nęl• .,ę plantacia tytoniu, a po
praw•} bawełny. W aameJ zał gl~b,
pastwiako, wyrwane puuczy naJczone Jeucze nap61 •butwiałyml pmarru •tulctntch druw, wśród k16rych
lrzaly gdlienicgdzie ~:rarne. n1~dopa„
lane kłody c"yuiąco z daleko wro,cnre altgotor6w wyguewancych 1tę na
zicloneJ murawie

TutaJ to obca ,zum1ia - wysz~1,tał.
Nieswo14 była ziemi•, ktÓrł pu„
c•y wy,lzitral przez tuydti<id pięć
lat •tosy zwalonei:o drzewa palii,
wscod pnralrów, Zlllim •pr~hn,aly,
r~cznro dołki wygrzebywał pod ziarno kukurydzy I fanolt. a potetn UJ itcmit out, nit7.cząc ko11ie , pługi 11a
twardych zylach setek ty••ęcy korze•
m. Ka.:de drzewko yerbam>te, kawy.
pomanmczy, banan6w, morela I j•blek
sam zasadzal 7.nał kaidy kaniicn kaź·
tly załom I ka:1dą •kibę tej :iem,, któ•
r, wla,11ym potem uryin~t. a k1óra
teraz była mu obca-oboJ~tna.
Lapaaowe lcolosy kwitły czerwonym kwlccacm rak a:,mo, 1ak "AOwczas.
pr,ed laty, gdy po raz pierwuy tu
przybył l.apacz zawue gÓruJ• nad
puuczę jak sztandar pułkowy nad I•·
sem bagnet6w. Puucza mi11oncn1ka.
to i;ęsty, c,mmy, mepokonany zywlol.
To m1hony rómorokach dr.;:"eW , krze•
w6w r chwHtÓw , krzal<ow skłębio
nych i •mlcuanych ze "'~ bezładnie
r ,pętanych w,µanu hany. Puszcza lD
wyru odwieczneJ, meumowlleJ walk,
w1.rystkicco, co zyJe o pna.wo do nueJ•
•ca pod ,toncem. Lapnc• aimiga pro•to
w górf. rotprze1trzc1uają.c szerokim
kregicm ,we konary t galtzie. s,,iedz:a nic cha,c nnanu,ć w ci«n.1u 0Ibuytrn1 okrzywlaj4 nieco awc pnie.
u:ukaJQC annej pneatrzoni ;eyclowcJ i
rownie.r bUJni, i nchlannił' 1,ię rozra„
•taią Inne drzewa pchaj, olę do alon•
ca. jak mog•, wślizguJłC się w kaid•
nlezaJęte mici1ce. Pozostałe karleJł 1
ntuiąc 1ię od .agłady wy1uwa,- na
wuy~tkic 1trony bole4me powykręr;a•
nc J:•lęzle. Dołem klębit >ię ,warte
w i.mi~ntlnych zapasach o okruchy
~lonca Jrncwy, paprocie, chwasty i
trawy zrodzoac prał'z lyzf\.ł zt,m,ę
pod&wrotn1kow4.
Sawi,ki kochał puiZczę jako przec,wnika, z kt6rym przez prawic 1?151
w,cku brał Się u bary t jako zyw1ol
o mcrmit"rzonej mocy żywotne) Tc·
ra, patrzył na ni4 jako n. ,morę-, co
a:,o opętała sa:at..al111k1111 ,wym ciar"m 1
do aueJ ca przykuła.
Nie ro umiał dlaczego tutaJ pned
laty 011adl. jako p1crwa,;y kolonuta
w re; czr , Mmont:s Z Cerro Arui
mu•ial wyjochać. air, m6gl udal 11ę do
Ros.no ł uprnw1ac: psze-nict. lub w
Cozdoba alofyć pemJon:u, albo &o"t'it.ać kupcem w Buf"no• Aires lub robotn1k1em w Bah,a Bla11ca Mógł w1erc1ć nartę, w Comodoro R,vad,v1•. lub
•kupywa~ wdnę w Pntagoni,. Magi
te.z zoauC w C~rro A r,I i zabac. tf:go
drarua, gdyby mu
nadal naprzykrzał

••t

Kazumorx Saw,ck1 to była niegdyś
btirdzo n1upokoin1 dul7.a. BędfC w
korpu••~ patiów w Peterabur gu, pro•
wadził pracę konspiracyJna, pr y oto•
wuJtCi powuame polak,e. Skuany o-

•tal na dw..diidcia llll cięzkicb robot,
Z drogi na Sybir uciekł , po wiciu
przygodach dostał 11ę do Turcii, slqd
wyiechal do Franq,. Pun kilka lat
był w Legii Cudzoziemsk1eJ, Potem
zo,tal mnrynarzem. W Ameryce PoludmoweJ zjawił 1ir przed c.ztcrrliiestu
laty Do swego przc.-naczenla nedl
bard,:o kręt, droc. przez Chale, Peru,
Kolumbię Bruyhę, Parn&""'J i Boliwu;. u wrcsZCH! dotarł rłt, osiedla
Cerro Arui na p61nocy Aq:entyny.
W C<"rro Azul odbywała alę co ty•
dz1cn wirelk• zabawa taneczna.. m ktl>.
rą ZJczdzah I l f chłopcy I dz,ewczęta
z cnleJ okolicy, Znbawa ta clrtzyla sfę
tak du,yrn powodzcniitm, ciridowo
dlate&o, ze Cerro Azul 1lynęlo z uro•
c.zyth d~iewcqt. a c.z.ęic1owo z powodu mlod,go ParagwaJayka, który
takrc rx•wne tony wydobywał ze
awych skrzypiec, ze aerca dziewc:ąt
stawały się crule na uwodz:ił'hkłc W'J·
znania ffllłosnł' t10,:i aamr lrkko su•
n~ly po twardym klepisku, a wszyat•
k,c pary 12kby ulupnotyzowane cu
doWflł melodii wrruj~<4 w powietrzu,
tuh ly ,ię do uc-bu!! nam1ęttuc„
Sawrck, przybył do Cerro Azul zwa,
błony ltgendarR4 JUz na całym pogra•
niczu •lawt odbywancych 1ię tam za.
baw I rzec,y"1ic1e było co zobaczyc,
U atóp wyaok••J gory, k1lkaae1
wier.r.thowców tworzyło wielki czworobok Wcwn•trz mego wir6d druw
mandarynek a cytryn płonrly ogniska,
baw.akowa.li star y. kobiety ramęmc,
dziec, 1 sfory pa6w, a po!rodku tan-

-Czy mtnn mu powaednec:. by •obie
poucdt>. ,
Marta lekko .kinę)~ clowt- Nutę
p1l1 krótka przerwa w tanc:acb.
Sawicka u!rwecbnąl Się na wspom•
nienie oweJ chwili. D.rasiaj jeszcze,
mimo że niedawno hucznie- obchod.cił
sredemdzlcsl•ł4 ,oczntcę urodzin, ciul
s,ę miody I ailny. P ... iadał zda a1ę ta•
1erru11cę mlodośd. Nie atarnil a,ę ml·
mo. ,ie: 1umu1aty wą.s dawno mu 051„
wiał I trochę opadł, tr:u.-ąc meco le
1we1 boJowości. UdaJQC 1ię do mia.te•
czb Lundro Alem. oddalonei:o o
trzydz,dc1 ldlometrów, zawsze urą
drnl wyjcigl konne z napotkanymi
1cidicam1 I ru na prę< lat ait zdarzało, aby pr1tgral. W Jezdzie konnej
ustępo'W"ll aweJ córce /11,n~t."ZCe ale nir
było toi wapanialu:cJ od nie, amazonki na cal•J Pulnocy. Przez citugre lata
ulubion, rozrywk, pana ICazrnurru
było polowanie% nuat.::zet, na JA!;IIGra.
Miał ofor~ psow •ptcJalme tre10wa•
nycb, kt6rych Hdanltm było wykryt
1w1ttza 1 wp~c co n;a drzewo
Rentę aam dokonywnl Brał maczetę
w •ęby i wlatil zu Jll(!Uar<m na dnc,wo Cza1tm zwierZ' ranny .tci.łcoezył na
zacmir. to pan Kailm1erz •kakal za
mm 1 „tedy dop,ero była prawd.i,,.-..
walka. Mu11al tak c,,., aby l 1cb1e
chronić , psy ratov.ać pued pazurann
, kiami k1ręci:, puHQy i rozplatał łeb
Jaguarowi a nie kt6remuś ze awo,ch
ulubiem6w zcwsz~d atakuncych
T:,ln Castcllano IO była mucha d!Ja
Sawickteco. Niepotr„ebnn, tanczący

wo. c,~sto podnos, ły do córy głowy
i poruuaJ4c płochliwie u1ryma nad1łuchiwaly uwunie Czasem .rrywaly
11ę do ucieczki i przerażone i:;naly
przed 11ebie kilkadz,csuit metrów w
ualonym galopie stepowych b1cgun6w , równie •zybi:o zawracały w
kierunku ogniska. Tętent kopyt biegi
szerokim echem po kotliaae , cintl,
az gdrlcś w krcu puucy. Lapac:zowy
kwiat napełmal powietrza prredz1w•
nym, alodkim, aromatem. Or11dialy
golębte. akneczaly pnpugi I nawoly'\ll,"aly air c,e:trzewac W trawach gw1 „
dały kuropatwy, c;w,erkaly konrld
polne, a milionr OWad6w d<Won&)o,
&w,atało, ucleł,;talo. stukało i iw1or•
gotalo, wyiprcwunc 1ymfomt pod:wrotmkowrj noc7. Potok g:ral sobie
SWOJł m"1odię toc,cąc jasne filie po
róinobuwnych kamykach i rudych
skalach, pokrytych u dołu zielonym
puchem wodoro•tów, Z biale110 uczy•
tu wyn101lego urw,,ka Jdmencqo w
zlotcJ pełna ksafiyca odtrwal •1r gin
wprcrw dudn,łc głucho 1tacral si~ pt>
zboczu góry potem huczał I gnał w
dól c19,:nąc za aobf kamienic i zwnly
ltWArdm ałcJ 1itm1 1 wdarł się- w
pu11czę r Io kotem grzmotu l daleJ
pędzał naew,doc•ny .zic34c po umem
lawiny,
Marta przytuliła ,i~ do n,rfa lociut•
ko I prawie nled1>ily1J:•lnt~ wy zep•
tala Wkr6tcr bfdzu ~ rrof• .
Sawa~k, obnl ~onr ramteruem. Zd.>·
walo mu •ię c w les1t 1.;ak,e nowe
zjawiły "ę akcenty. •• trtent koni
r0%brrmltw• d1w1rkicm stDII, n kamyki w 1trum7ku coa mówi, do n,ego
lagodnae prrckonywa)łco, coś miłego,
czego 2Tozumiec n e mo r,
K11~ yc :uybowal w ••nicie w&r6d
białych powio"nych obłoków rozsypanych po n1ebosklomc niedbale I ro •
rzutni<", Jale róte przed oltarum bot••
I miło c1.
Marta u nęla Oddychała apokoJm•,
miarowo. Slyual bic,e J•J 1erca I czul
tttno krwi. Było mu błogo i dobrze.
7.ie,ma była ciepła I wonna, a gwtludy
były znaJome mrlutkie , 11k bllako,
ze mozna by JC r~k~ ucbwycit A moro
to były tylko robaczki iw1ęt0Janslnc
1 "k1y • ognislta lecęce ku gwiazdom?
A mote Jego duua wznlo1la się p
nad pu zczę bo «ało było lckk • , prawie be waga?
Watal Wy1Zedl przed 51,ID WZlil
to1>ór , poued t r~b.,ć lns.

.

Poświ•crmt'

sztandaru o,·horntk6w z Amrryk, Poludn,owt'/
Hl...f.unt: rhe banner of the voli,nrcers ftom South Amen<:.

czyło

co n&Jmnirj dwiebc:ie par M~i·
ubr.ant byh dowolnie. Niektórzy w czarne uk,ety i błyazcące la
kiery, Jakby wprost prryb71t z Mat
dr-I Plua. inni w JD&ne ubrania 1paccrowr, drudzy w Jzcrokie apoda1e 1
mi1trrme hd"towo11nym1 lampasami 1 w
buty z chole„-am1 z m1ękkie1 ak6ry
P~on1 1 Jndiamt mich na sobie koszule i białe płÓCitnne i.podnu: w c-zerwonc pasy, a do bo,ych n6g przypięte
dłucie moaifzn~ ostrogi Uritwczęta
w suknia~h balowych: białych zrelonych, fioletowych, sdcdynowycb.
purprcwycb a czarnych ze dotym
obr-.mowamem
Sawic.ki, ob1t"1yawiat h""r domu i
OJczy•ny wybrul aobic n1Jp1ękni•ju,
tan<on,r i zacarn~I Jako IWOJ'
s~morw, Marta Mat1a do In ~
Rodn1urz, miał~ " swych iylach I po
OJCU l po m.ntt.:c krew tlutnnych lnd111n
Guarana. nn1cszJmą z lu w,ę walec z„
nych zdobywcow hiszpansk1ch. Tan
cz,c a mą cat, noc opowiadał o
w1dktch m, ..uach w Eur pie. lnie·
gach Sybiru, piHkacb Afryki. betmiernym o~carne, trzfsumiu z.1em1 w
Crulo świ,tymuch Aztck6w I o tym
czyżni

zc- n,e ma nt

•tr

pr6cz konaa. taua ,

łby , ze 14 kocha be pam,~ci. Jak
nl1t<i)' J<SZUe 111kogo nic koc.hal.
Dutwczyna. &łudU1ła i cor11 mocmeJ
plondy )•J lt,a I cora. tl°'mej atu•
lcało tJ serce Czarnooki mlodtu:mec
kt6ry J•J dot,<1 a y towal 1tal na ubouu wzdychaJł
lośnie, a aa
otm1ac grorne miny
-Kto to ie11 upytPI.
To senior C t 1/ima Chce aię H
mn~ cruc.

pnorwali Y.abawt, aby pr,yjr,eć 1lę
"'alce. N 1e w1Xy1cy n1wd była pewm,
ery Sawicki uderzył W,draeli. ze na•
gie skt>uyl I równic gwałtownie Ilf
utrz:,mal, a C31trllano lezal pod
drzewem r nae rusz.al 1ię. Zaw1edzeru
wotaH

Saw, ki t iynal w ręk11 atrzępck
i:;azcty, p.atr al M u• 1 c I • at a n, e
w obr o n , c Oj c • y z ny ! Wirod
c.z.arnych ht<rtk prtt•uwalo a,~ cale
JC,:-0 a:yc1c-. jak rachunek aum10,11a.
Pmc ,:rube. twarde. aękllt• I topór.
Krtak1 - zmora potworn1e ro.r.rosła.
S1ek1t"r• tnie a tntc, Pot .ralewa OCZ)'.
Słońce prt1.iey l!an1se nadi;te. lenawe 1
7.lt ""hfl;UJ'l' ilę [>Od klnćJy,
Pall aię zr4b Piekło - alonce i
og1e.n
C.zttwona luna o,:arnta awiat.
Gromadzi gałęzie i toczy na kupę pnie.
Niech pali ••ę pueklęty la
Dom • kilku bali zbity-wcwn4tu
hula w11tr. Pedrito, Jego 1yn. raczkuJ• dolrola I drzazcl zbiera
Dom du:ry, bielony Syn pncd we•
randł a1edZ1 1 coi pr Ili tntt
-Paptto 1 Estoy Hac,tndo la ca.sa.
-Co> Syn jego w dziecin.iwie tylko po kutyliJsku m6wrl
-()u,~r..s qu<' re ayudo!-wola nala Juan,ta. PnntaJe tamto le pay a
uszy I butgnle do brata rorcimaana,
przecudn~ kłębek ,skrerek yc,a I radaic1
-Jona tez>
-1 teru kredy Polaka w•y„a. c y
mo.ie wynuaga by ,e1:o dzieci IIAD~ły
w obronie OJ~zyzny o kt6r"J 1nm za•

Wezgol
N1cdajaręl .• B1JI
•
Ale có• kl<dy tamten 1n1 dą:'141 L~aal sobie apokoJme z głupim ułm1e
ch<m zu1y11lym na twar!)', zdaJ4c atę
driwić.. 1e tak msko zwi11111 nad nam
iloc,ate cytryny.
Po iluble mógł Saw1ck1 rozprawu!
&lf z n1m ostatecznie ale Castcllano
wolał unikat apotk•ma, zadawalaJ4C
1łr ,u ze11n1cm z ukrycia. Miet11knń•
cy Cerro Azul potępili takrc poatępo
wanre radąc Sawack1cmu aby zabił
nicponia B1Jo to td jedyne prawidłowe ro w14zanie oprawy ale M na
błagała co. by tego n,e robrl Nie
chciała udą łm1c:rc1, okupie swego po,nniał?
Nauczył ich kodaat tr ucmlr, i:6ry
prawa do m1lołci t ro•lac krwi na pro•
gu "' polne~o yc&a kt6te ""'J• JffZ rzek, I la•y a naw t upalny północny
en pned 1ob4 z całym prura1hwym wu1tr r1e,ący dl' m od rowntka:
Don Ca imno Saw1ck1 zw1nll &n1trt•
ogromom t1Jemn1czc1, nacznaneJ przyulośc,
nie ł:lowę Ze larEDI ~ę nar,le , zgar-WyJed my-pro iła Wya,ulcaJ- bił Jakby mu padł na b*tka 1•ki4 ol
my takie m1e1sce. g:d 1e me ma łych bzymr nrcw1d alny cięnr T wał t k
I d., , budujmy •woJ wla ny wrat. chwl f a potem W.YJll' towal s ~ w
Oilod lah kome. na trrcc,ego rala• s crokun ronnacbu wyciu~• rę
da>wali spraęt potrzebny im w drodze przed 11eb1<. Jakby cboał oł wielkie
go 11< hwycić i aawolal
1 wyruuylt na Waclt6d.
Pewne&<> W1eczoru ,:atr ymah ir na
Pol ko' O je yzno rno1a I
noc w uro
kotlt t nad bn em
W rai, łf 1 dwsk
~trumyka Sawicka xbudowal auł ,
(rrnłJDent ruodrukowanej powld
M,ru przyrąd•tla kolaqę, potem
Nroznane wyc,ęstwo •• Z teki
o,pahh o II ako i ulo ylt się do nu p,t
Konie c u 4 w pobh u a:uara pa ly rtdak y ne1 ~Pol ki Waltz,ceJ~ • v n1edal o ocnaa par 1ta11c nerwo· Lo dyn)
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cwicnnia ,.. polu (Ow~n Sound)
Fidd pracucc (OwM Sound)

Wojenko, wojenko • • •

K•nryniarb pr,y prMty_ (Wi11d1or)

S,rvinf ulusbm•nls in .so'di.r~· cant•M (Windsor)

l

g

Nr. 2 <24)

/yn11rzy w Owen Soulld
( \ gi;,11 B;,y at o ..·,n Sound

Pru&}ifd broni (Owen Sound)
Ins~ctJoJJ ol armł (Owen Sounlf)

Soldiers' Life • • •

ł

Budka wartowmc.:a 1,rzy ko.sur-ach w Windsoru•
Scntty bo„ by 1/1t Po/,.h parrada ui Wi11J.sor

10

•
wo1enne

Wspomnienia

Nad

•

gran1cą

Naj>,ilniojitym fragmentem z wrze•

tn,a 1939, który utkwi I na ,awsz-, w

mej pnmięci, jest pnekroczenie i:rn·
mcy polsko-węgierskiej, po otrzymaniu wiadomości, ie armia nasn u.legła
pruwazojącaj sile wroga, or.u: •kut•
kiem napadu Rosji na Polskę.
'Moj oddział pod dowód,twem kapitana K. znajduj,cy się w p61.-wsch.
Po1s1d w Dobnie. otrzymał ro2kaz "Maszerówai do granicy wrgi„rsk,ei
z zadamc.m prxekroczcni.a Jf'J, aby póiniej w miar~ moi.nold konlynuowaC
d•le; w.alkę~ wrogiem...
Jak cięiltie i bolesne było ro ratla•
mr dlas nus - postaram się o 1 lc
mo7ności opi.sac.
Słcuice rnlilło :i,,it ku ;rac.bodowi pod gore wą!>ką :scic:iynł piął się
mały oddnal. Jakai grobowa nies;unowit..1 cisna panuje whód tołnier:a:y.
Tylko od c:za,u do •=u daj• sir sły
•••Ć głęboki< wcstchniem.c W>"l'fWAJl!·
ce stt ~ głębi pieni iolniet~~wygn:u.i-

ca.
Kana dzicJÓW naszych powta,·ta
"~ 1.o. nau:ych priodkóv.· at.DJ" ••~

udziałem nasze;o pokol~nia. Synowie
Matki Polski mus,a opuncnć swój
dom„ rodzinr, kraj 1 wszylitl<o ro. co
było dla nich naJhń~tsze I n•jdroi.sze
- a iśC na tuJrtt1kę, ku ni.ernanem.u
pncznoczeniu.
Olac:cgo> Nd<! nie mógł sobie wytlumac~. Żaden ~ nich nie był zdolny do myślenia. Jak~,; oboj~tność i
odr~twienio opanowały umysły ioł•

nij';,7~. jodyna ówiadomoóć istni~t.~
w ich umy~łach, świadomośc. która
doprowndziłn je do r;zaloneJ rorpaczy.
a mianowitiea ~wiadomo.{ć pr1.c,gr11nttj
, ,,ocrntrk wygnan/Ji. Nikt nie mógł
temu zapu:ccryC , pr,:cazkodziC„ Kaidy krolr zblir,al nas do w,go n1omontu,
klt!df s.tanir si~ ritcr.ywisto;ci~.
Prr.ygnębien1c i smutek wiał od teJ
rrupy nieuc~~llwych ludti. Oddrial
osi4gal powoli uezyt góry. kiedy P•·
dla komenda "Stój''. .:ołnierze
pnyotan~li,
Do i:r~nicy ju1 niw•lrlro - za małą
chwilę osiągniemy picrwa,y e1ap na•
siego amutncgo pra-e.macienia - były
to dalue alowa kapitana K.. który
puc:t cały ciru,, m:.rsiu nic odzywał
łlf da 11ikogo

przegranej walki i moment rozs:lania ,i~ ayna. z matką. gdy i sam
to priezywam I odczuwam. mo.ie
wi,;cej, aniżeli wy. ale nie upa„
dajcie n~ duchu. O~xc,ędza;oie
swe ,iły. Pierwszy etap walki m•
koń..:tył ;ię na. naue1 ziemi.
Wróg nas awydęiył przcwniajęc.i silą. 1•"1< nit: wydarł 11Bm
st:t<:' polskich. ktore , aobą zabie•
ramy. I z tych 6erc wybuchnie
pot~;ny plomic1i, który spali i
zn1ljr,ZCJ:Y ~ło, przyczynę na&.z:cgo
nit~:czę:cia.

PrzysiegamJ· Ci Matko„ Żt' nikt
n•s nic ufo/a powstrt}'l1IOĆ prz•d
świrr1 walk~ z barbarzyńcą, który mordow.ał nn.l)::c dzied. kobie-•
ty i ~tarców. ni.s;,..ctył dorny, miaata i kościoły - po•osmwla1~•
Jeno zgliucza i ruin~. Lecz z

tych zgUS7.cz. i ruin z-rod.ą slę
rnli,ic1ele, którzy 1,1pomJl.1 się o
knywdr narodu i tażędajt apra·
wic~liwcj. lecz okrutnej znpL,.ty
Biada t~mu zbrodniarzowi i j~mu
podolmym.
Ofiara nasza nie może pójść na
marne. Bóg i Mat1<11. Królowa
Polski potnoZ'e nnm. Zn chw1lę
nrzelctoczymy gnmic~ z jedną
tylko mysi,. Mvsimy wrócić. I
wrócimy potęzni i silni duchem~
Nareszci" zro,umicl! ws•y&cy do·
kąd idq i co je1t celem ich oluny. Do
serc icłi 1:awitał promyk nadt.ie1 l wta ...
ry w lcps:t4 przys,lości.
M , N.

17-go .czerwca 1940 roku • • •
III baLalion drugiego pułku G~en1tdierów po kilkudniowych ~maganiach
z pr.re-wazającymi siłami nLemieckimi
odpoczywa w lesie tui :r:a. komat~
Miirlle•Rhin, który mi~! byc hmę dalltc-go nas;,:..ego oporu w w.alce.
z.nim jednak żołnierze ,dąiyli roz•
loiyć się pod drzewrun, i ,djąc buty,
które n.osili bet zdejmowania pr:zes.to tydz1cn, i opatrq\\ rany i odp•·
rzenla na nogach - przychodzi rozkaz dowódcy: .. Pogotowie mar.ftOW(!"'.
W mgnieniu oka wszyscy •taJą n;i.
nogi, prz•glądając i przygotowując
sprz~t do walki. l'yi.my się col jak?
dlaczego? Pr,eci":t II i I batalion
znajduj~ si~ na przedpolu i bronią na,r,
byśmy wypoc,ęH lr0<:hę pn•d dalsz. i cięxl<ą walk'!, Wkr6tce Jednnk,
jak błyskawica, rozchodzi ~i~ wiodomoóć, ie II balnlion. który tnajdował
si9 po drug:i~j ,:tronie kanału, zo!otał
z winy Francu:.ów (którzy wycofali
hi9 ~.z zawiadomicaiA) otoczony
pr1,e.t niemieckie oddi.ialy panc:~rne

pr-e~ciwnaia,cia.
WU)'scy szli • jedn'ł tylko myŚl'f,
z jednynt fflJlrtenicm : zemstą. Zemst:i
5trasrnf ,a krzywdy, kt6re wyrądzih
nam Niemcy w Polocc. ni.ucz9c zabyt•
ki, m111ca, kościoły i W&Zftitko to co
polskie, w,ględnic co mogłoby ślad
poh;kosct pol!'O&tAwiC.
Nie zniszciyH jednak nuodu. I
oto to wojąko, które ten naród reprc•
zentuje (prxewunic em1gr.tcJ• polska
we Francji), id.xie te.raz da szalotteg:o
prxe-G-iwnatarcia na pt:-e.wa..ża.ję,i.:cgo Ji.
c..cebnie i technictnic przecJ w ni ka, gotowe zginęć do ostatniego by pom,
ścić t< w,;,y,tl<,t kr:ywdy i łych kol.,_
g6w, których widzieli zdała, walcrą
cyclt małymi i:rui>kaml pruciw pu.,.
y,-.adze i m~szynom, które ic.h o,-tatecz„
nie .i:gniotly.
Sam widziAłe.m w tym batalionie
dwuch kolegów t lawy ••kolnej. Z
ni<1cierpliwością spoglądałrm n• 1,nit·

ce lufy moich armatek przeciwp:m·
cernyclt kiedy będą mogl:y wroK1.cie
pn:emówk do c.tolgów, które dopiero
I ••. Odcięły.
co $końcc•yły masokrt nas,ych kole•
Było nos bardzo molo w •tosunku gów.
do sił i urbrojcriia nićmieckicgo. Do,.
Tymc,asern Niemcy zd;µyli pnod<>·
wódca :wolał więc wuy•tklch pi..,. ataC się Juz za knm1J i $koncentrowtać
rr.y. kucharzy, gońców itp„ rozdał Im w1rkszość ą-wych ani po nau.c.j stronic
karabiny w garicl i ••• rus,yliśmy do knnnłu, które, •iektc zaiadle z karabinów maszynowych. starały »ir po·
wstnymaC nosze posuw.ante. Nikt Jtd„
nak nie z.wraQtł uwagi ni niazczycid•
1kic d~ielo wroga. Kaidy b,egl na•
priód, by jnlrnajpr~dreJ dobiec NiemOto jeden • meldunków otr:ymy• ca i nad2iać go tlił bagnet L.e:we:
wanych od wn,cających patroU :
ikt.tydło błltalionu ju:t a.tarło 11,i~ z
Niemcarni, plae,oc krwawo, ni"zcząc
MKicdy drużyna '!>rzeszla linię
przed sobą wszy8tko co 1tvło na prre-.
własnych ubezpiecz.eń i ustła kilkaset metrów ::ostała nagle o,, ukadzie, znac24c drogę gęsto nie-

:rocl Narwik.iem

Brygada Podhalańdra ,lurowah od·
angielskie, obejmując zalogt
A nkt:Ms i N•rwik D<I $lrony południo
wej. Zaczęło si9 .życie, którego mło
dzi iolnlene Brygady nigdy sobie nic
1itrzclan~ prze-z pat-rot niemi.ceki.
wy<1bntiali. Walka, jak narade, bu
S,pcraczo drużyny padli natychgrzmotu artylerii, bez bobatfillkic_b
··hurr•··, walka na wytrzymałość miast, •'• zanim dl'uiynowy rd~k10 dłunj pr,etrwa i lepiej potrafi
zył •ir zorie.nrować. jeden ze
przygotow.lć 1,ę do o~<atecznego spotupct'aciy ""'· Zieliński. xnikn,1
kania. życic na wysokości tysiąca mei ukazał się naotępnic s boku. Sytrów pomięd,y skalanri na 1opniei1·
tuat.:ja bard:.!o niepr~jemna:. bo
Sło1l1:c ołtatnirn mr ugnlfc:iem poi:c„ c.ym inicgu, w.i,rl>d mg;ie-1 i chmur a w
najmnichzy ruch m6gt łcittnłć
ogień % obydwuch liłtron. Nie wie-..
stw:a•
gnało 1oyn6w nu:szc.r~Jiwcj matki i dodatku nie g.asn4ce łłońce d;qc Jak wybmąc ;: kłopotu,
ruło bardzo c1ęfk1c warunki. Ciągle
schowało su; za hory~OJ\\Cttl.
obydwa patrole l..aly czekając
S1oj1c na uczycie góTy, zwrócony wic_hry, brall cicpłcJ •lnwy dokucza·
na zbawicnllf mglę lub J3kieś in•
w ~cron~ ,achodu słońca pomyilalem ly jeszcze bard2iej i utrudniały bytonc %dnr:enic, któreby wycifgn~lo
M>bic. • Kiedy nadejd-d~ ch.,·il" rados- wanie. W tych jednak warunkach mło
jo:, tej przykrej •ytuacji.
11a 1111,i~go powrotu do Kr11ju, i;dy dzi "Podhalanie", pochodx4cy w więk
W ten tiposób min9lo kilka ,:o~nowu ..,1o11.cr W&choduic powita nas Hej częicl ,: pólnoau,1 Francji, nic
ddn. Wreszci~ Niemcy nie. wy„
tf'ncili ducha i nie dali się prze.~wyci~·
ha :iicmt ojczystej?"
tuym.li. Ale w momoncic kiedy
Ta sama myśl nurtowałn umysły :iyc n-1wc:t wytrawnym brypdom
pierws,y , nich 11odniósl •ię padł
żolni„ny, k1órzy w tym czasie ntyij~ i Niemców alpcJ•kich,
strzał i Nitmic,c: t krzykiem 'Z Wasercem poliicgll do ,wych a.tron roPłynęły dm :i::a dniami, pozornie
lii $1ę na skały, To samo powtó·
d:innycb, do o•ób najbltż„rydt do ,poko]ltio, •dawa~by &ię mol(ło w zu•
rtyło i,ię po pewnym c•a•i• po r.1:
;crca Oicz_yznr. - Waruawy, która pełnym bczwładz,c. Były to Jedna!.
drugl, i tr>eei I c1.warty. Strxelał
JC:-Stcze krwawiła się odpieraJ;ic boha- tylko pozory. bo od picrws,ci:o dnia
tylko strz. Zieliński •• swego
toreko atak wroga.
zaczęto robić pr.1.ygotowa.nia na·WFY·
bocznegu dobrze 1:abetptcc1.onc...
Wuok,em swym ob1ęhomy 0<1ta1ni .ckich uczeblocb dowodunia - przygo
stanowiskJI.
rat Ziemię Kochaną. chćłt nchowac w gotowania do wydnrcia Nirmcom porPo oimiu godzi nach patrol
sercu i pami~ci jej święty obra•. I •.-y Ili i miast~. Jeieli idxic o kompan[c
wracał zabicraHC nnnol(o str:cl;ably n~ly w oczach, • kroplo łez, 1 plutooy, to pr:,::ygotowania te. WYfil·
c• 0/cjnicuka, a Niemcy me
kt.Sr~ spadały na zicmi9 były ootal• uly się w nieustannych, ciągle wysymieli nawot odwagi podnieść gło
n1nl poc;alunkitm •yna z; matką - pa• l(u,yeb patrobch. Rozpoe,~13 się gra,
calunluem goryczy i bólu.
ktora miała wy'kauć w~rtość iolniewy i odda~ •trzalu.
Kapiun K. c:zuj,c (o 11ię d•icjc w na pobkie~o, wykaz;t. =i«! Pobtcy
Strz. ZitJJitiski tost.al tniano,,..~-.ny
•ercnch. i,rag114c podniełć nas 110 du• ,r;rwsu biją Nfomców, jes/i tylko m:,j4
c:hu;. odezwał s19 w te słowa:
etem i są w podobnyclt warunkach, s.tar1;:ym str1ckcm i przed1t1twiony
Patrole te były osuotnią próbą spraw· do od:n•czenia "Krzyic,m Walce&·
Drod:y żołnierze! Wiom jak noici folnitru przed og6lnym natar• nych".
Por. Kurzcja J6zef
••t•k1 i b<>lcony dla wllŚ jest {akt ciem.
działy

mie<kimi trupami.
Brakowało nam jcsrc•e około SO
metrów do lasku. k16ry byt ki.run•
Jtic:m nilsngo natarct..1. gdy nagle .t te•
goi 1„ku zarechotały ~ahownio ka-

rabiny mas2ynowe i pi,;tolely atltoma•
ty<inc, usypując nas piekłem ognia.
Gonie w tCJ chwill dowódco plutonu
por. W. który do końca strzelol do
Niemców z pistoletu. Nic. traci jednak
rimneJ kTwi podchor:f'Y B. Okrzy.
ki"m "hurra! na bagnt-tJ,f'" - podry„
wa nas naprzód, Wpadamy na oni ...
mi,ilych , pr:cro,enia Niemców. Próbuj, ucieczki, podnoszą r~<e do góry
cbąc ••~ poddać. Nie było Jednak w
teJ chwili pnebauoma dla nikogo pluton runę I w 1'wym tapal• pr<u lauk, by siec daloJ tych kt6rtf próbo·
wah ucieczki u kanał.
Tymcż;i5r,m działka przeciwpanccr•
nc 1po1kał przykry zawód: robotę ich
wykonał• z dobrym rezultat•m nrly•
lefla polowa. Pozo1Sralc tu i owdzie
cLołgi niemieckie próbownły wy.:o(ać
si\' sr.ybko za w,górze - zostały jw•
:nak zatriymanc i tnis~c~onc celnym
ogniem nauyclt <białek.
Tak zakor\czylo si~ naszo pnedw•
natarcte nad kanałem Milrne-Rhin.
Pole walki ZOfitalo i;ęs,o r.ulan• na•
stymi xolnieor%o.mi. O wiele
Jeu:cxe -znaczone byto trupami

T

gę-sctcj
r.ołn1c•

rzy nicrnicckich.
R•ti/l Robert, plut. pr,dch.
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Rozgrywki sportowe spnymierzonych armij

Sport Contcsts Between Allied Armies

W czasach przedwoJcnnych sport amatorski kwnl w Polsce. a nA-tWitikil
pGlsl:,ch zawodnii<6w 2nane były ~••roko w międ•ynarodowynt ;wiecie
»portowy-01. Podobnie i dzji.. chodnX ,.,... mmtjsr.yclt ramach i no. mniejSt:4
,kal~ spor1owcy polscy godnie rel'rezent11,ą polskie tradyCJ• spor1owe rui
obu pólkula(h.
W S111nnch Zjtd11oc:~on;-c/1 wicie pol•kich imion figurowało na tr.olowyc.h m..1e1scnch w zcsp.ołach footballowych nmcrykatiskich uniwersytetów
w ubiegłym se.tonie.
Tuuj, w Kan.1d~i~ reprezentacja garnizonu ,viudsorskieg-o odniosła
H~Ć. kolejnych zdceyrtowanych zwyci~st.w w &potkanincb % reprt'zcntant.ami
" 2rmii i m•rynorki kanadyJ1k1ej (trzy mec,e p1lki noznej i trty piłki
ko,,ykowej). TY Sr.koc:ii nasi sportowcy również nie po•ostają w tyle.
W j.,.leni odbyły sit na kortach w St. A 11,lr,ws ro,grywki l•nisowo
po,nięd.<y pr,cdstawiciclnmi Armii PolskieJ i CzechoslownckieJ. Wspomi•
nali'imy ju::r o tym w swoim cznflc. Obecnie otrzymaliśmy fotografie- z 1cgo
meczu. moiemy więc 1~ kr6t1fo notatkę odpowiednio zll~trować.
Czeenoslowacy byli reprezentowani przez ekipę w składzie: pod·
porucznik Novak. aspinnl Jiryrka. i star:.r.y strzc.olcc Slavik.
Ekipa pobkA 1kladala ••~ • podporucznik• Maksa Stol.1rowa, aspiranta
Zaj4ca i podchorą;ego Sla.vlra.
Mecz ro%cgrano systemem Pucharu Dav,sa.

In the pre war dnys the variou• amaleur ,ports flourished on• lal'l:e
,cale in Polólnd, ond 1he n;1mc6 oi the leadln_c Polish a1hletcs werc known
1hroughout the cntire world, E•:cn tod.!y, altbougb on ~ smallcr scalo
the Poli&b a1hletes uphold the Polish sport lr.idltion on both cont,nents.
Jn the Umu:d Sunes nu,ny Pnli&h m1me:,. were very conspkuous in
the Jineups o[ the dilfttent Americ:m college football team~ during; the
pnst >eGson. Herc. in Cana,Ja tbr repre..,ntatlvcs or the Pohsb W,ndso,
dctachtncnt were victoriouJ u1 six ,uccessivc- contcsts, w·inning threc a.oc:c.cr
nnd thrce ba•.kctball gumr• lrom I he vnriou• CanAdian urny and 11avy teams.
Liktwhe in Scotland our .:uhleltt 11rć vcry promintnt in athle-t1c contcsts..
During the past ran on the St. Andrew's CO\Utft a tennis mat~h waa
played bctwcen the Polish ant! C>echoslovak Army tcarnn. Some menlion
of rhi!l has nlrcaJy b,cn made in our (olum.ns.. At prt.."'SCnt we bave rcceiyed pl1otos of thls match and ilte now able: to accompany \bis 1thort noto
by an illustration.
The C,echo$lovak Anny •e•m con istcd or. Lieu\onnnt Novak, Codet
OHicer Jirytka and Lanco Corpornl Slavilt; whilo the Pohsh Anny team
wa,; representcd by: Lieutenont Maku• Srolarow and Cadet Oflioers ZIJDC
and Sławek.
Tht 1natoh
played in ~ccordance Io 1he rui~ of the Davis Cup

Wyniki pie-rw:uego dnia:
pchor. Sławek - asp. Jlry!k• 6:2, 7:5.
ppor. Siolarow - ppor. No•a.k 6:2. 7:5.
Wyniki drugiego dnia:
debl: ppor. Stolarow, pchor. Sławek lee. cor p. S1avik, asp. Jirytka 6 :3. 6:4.
ppor. Stolarow - up. jirytko 6:3, 2:6, 6:4.
pwor. Slaw<k - le•. corp. Slavik 6:3, 6:4,
Wynik og6li1y: 5:0 nd kor,y:ie Polaków,
Przc,,,.idywane JC&t rcwanr.owe apotknnic w którymi : miejsc po:.toju
Armii Czecbostowacklej.

The r.suh, of the fin\ day;
SinjflcS: Cadet Olficor S!Jwek do[uted Cadet Officer J Iryt ka in
two s1raigh1 scts 6 to 2 and 7 10 s: LieutenanL Stolarow defcau,d L1eulenant
Novak in the same monner 6 10 2 and '1 10 .5.
'I'hc results of the •ccond day:
Double,: Lieutonant Stolarow and Cadet Officcr Sławek dcfeated
1-'lnce Corpora.1 Slavik and C.1de1 Officer Jirytlra by the score of 6 10 3
and 6 10 1:
.
Singlu: Llcu1ennn1 Stc>larow won the mnich from Cadel Oflicer
Jirytka by winning two out of thrco scts. 6-3, 2,6 and &.4; Cadet Otla<er
Sławek ddea1ed !..ince Corporal Sh1vik in two seta: G 3 and 6-4.
The iinal ,core wa, 5 to O ln lavour of the Poliah Army team.
Il i• anticipateJ 1ha1 lt, the nrar fu1ure a return matclt wlll be played
to givt an opportunlty to the lo,;cl"& to rcdr.cm thcmselves.

wa,

(On\f!S1S~

l
Na rrybunach

,t r rhe ~(and.s

Volley'

W ciule mrczu

Watchin,: a morch
Prry mo>tku srdziowskim

Goście pobcy i &złcacay priy,:lad•i• sir rozgrywkom
PoJil<h and Sc:owsb 1UU•teurs of flporl /Óllow 1he ,on1es1 vrnb ;nierUt.

Grup,, zawodmlców

A r•f•r•• on th• brid&•

1
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Rozmawiamy z Czytelnikami
We Converse With Oar Readers
List Polaków z

Ał'mii

kauadrjskicj

Od zoh1ierzy-Polaków, sluący<h
Ci~zy nas również. ża •·Ods.iecz obecnie w armii kanadyjskiej, otr:ty• Polska Walcząca w Ameryce" stou
maliamy h•t i xycxcniami ;wiątee,rny 1'if ł4czttikicm ml~dzy nami a naszy„
ml. Koledzy nasi piszę ;
mi braćmi, kt6rzy choc nie 'ł w na"'Y•h szEregach - walc•ą o c~ łUffl4
~Drodzy Rodacy I
:opraw9 i ideały demokracJi ,
Pr.c•ylamy Wam i całej ArWierzymy najgłębiej, ie życzeniu
mii Pobkiej najserdeetniejste nam przesłane- spe.Inią ~i~ jui: w nie•
życ•cnia uc.t~liwego roku 1942.
długim crasiel
tycv.ymy w,m i nam, abyśmy si~
w tym nowym roku maleili ftJI·
reszcie w nuzej uKocltanej Oj„ ODPOWIEDZI CZYTELNlKOM
ci:yiuit: 1 ro,:kuli x kajda.nów na•
Staw. Weteranów Armii PoJs/c.,~j na
..ych braci, abyimy zau~li nares~cie bit Niemc6w za wszyst• K~bie. - D,iękujemy Wam, koledzy,
xa
życzenia. Jnt d..la nas wiel.kę: rakie krzywdy, wyrządzone nadością. iż pismo nas.ze dociera do Was
;,.ztmu na,odowi.
i
ie
nasu artykuły i notatki stanowią
Aby sit te życzenia spełniły w
temat wauycn roun6w. Szc,,rść W""'
roku 1942 - Daj Bo,cl"
Bozt!
W inti•niu grupy Pola.k6w, iolnie•
ny armii kanadyj1k1ej. list podpi.al
P. Zofia Augustyniak, Niogara
Albert Hadys, który obecnie przeby- Fa/Is, Ont. - Dzi9kujemy za &Iowa
wa w Camp Borden, Ontan·o.
uznania i zachęty. Wicrxymy. tak jak
7,yc,senia to oą dla na!ł azczególnic i Pani. ie połączone narody dokończę
mile, pochodą one bowiem od Pola- dzieła ro:poczętego w czuie llbie_glej
ków, kt6r.-y slu.ą w armii kanadyj- wojny. Fakt, ie Armia Polska w Cll!l:\I
•kicj. świadczą one r6wnież o tym, tej wojny zdała od ojczyzny rozwija
że Polilk. chociażby nawet nos.il inny się, roinie i zdobywa cora% to nowe
mundur I był obywatelem innego kr.i- sukcesy - świadczy wymownie o sile
j u- uwsze si11 pocruwa do polski.oj nung,o narodu. Prosimy Pani1 o
W11polno1y narodowej.
C%~stsz.y kontakt r nami.
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NA.SZ1I. KRONIKA
W)·miana Ż)·ezeń
UO\\ oroczn;rcb

Kind Words of Apprecialion
„

We have receivcd letter tłtat regret that be •ver said a think like
apeaka for itself. We relcase lt thai.
in ext·enao togcthcr with the
PolCII in Ca n a d a, England. or
cditor'• note.
whorevor you may be-The Polos and
Amerlcan-Polish soldiers in United
172 Cr.afton Bronch R.O. -No. $,
States Army Camps stand with you
Pitt•burgh, P3., V.S.A.,
tilJ PolilJld LS il nation thrce time& as
Dec. 30, 1911
Jorge as shc was bcfore and 1111 Ger•
Edltor of ' 'Fig,hling Poland",
many or ilit pcoplt ceafl.e ui?\ting.
Polmihtpru,. 849 Kildar< Rd.,
Enclosed you will Find $1.25 In
Windsor, Onuar10,
Ame, ,can Postni Money Order. Ple3'1CI
oend another of your bound book
Dear Sir,
1 have receivcd the bound edition form edition• or "fighting Pola.ncL"
••nding tbis book to our library
of ''Figh~ing Poland" in book lorm I
and al•o OV1't"Y copy of "F'ighting here.
Thanking
you over so much !or
Poland" a.long witlt Pad<rewski's pit:•
evorything- you 1ent me. 1 rc.main
ture.
Sincerely
your,
till we sink thai
Everybody to whom I havc ,1,awn
the book of "'Fightin,: Poland'' re- land oi the ,inking aun, and till Germark-ed on how auch a wonder[ul many •• wiped off tbe face of the
maguine could be pul out by only a c~tb.
MRS. ROSE BROSKY
handfol of soldiets. lt indced has the
quality and workmaMhip of great
newspap<r, or maga,ines. The 12i•· Mrs. Rose Brosky.
tures arc very good, writing is well 172 Crnfton Branch R. O. S,
done. a,,d the artl:st and c.noonist dePtttsburgh, Pa.
!Htr\•t.:rt to, be complimented.
After I hat! rcad "Fii:hting Pofaud" Dear "Madan,~:
J mailed the single copios to some
Your fmc and sincerc wo:rds. of
boys in Army Camps. The thousands praiae for our publicatlon arc grutly
of soldiers wrole back telling me thai appraciated. Opinion$ llke youn are
every copy of "Fighting Poland" was ttrengtheninc our bclid tbat w" have
pa.ced on the warts of their b:trracu cho~n the right road, which will leod
for every new Goldicr or sailor to u1 to the only goal towuds wbicb wc
road. After r""d,ng how b(1lve and an: coing and for whił:h we arc worlc·
courag~ous the Polish avfatoQ;, sol- inr, that Is to ~ grul, 1ndependlm1
dien and aailors are, the: Am~cic.an Po.land.
aoldic.rs of Po1i11.h descent now arc
We are sending you our good wi,;hc,i
1>roud 10 call thcmoclves POLES. and joq, you in the firm behef .,,.
And just lt,t aom• person oay 1ome- prC111<od in the word,. ' that Germany
thing about the Pole$ which isn't will be wipcd ofr lhc f#cc of the
n&ht, overy Pole has ruch a fighting eanh" lor the ctcrnal glory or Poland
"pirit in him now. that tbty would atld Democraty.
make th,n person run for hi• life or
Tt,c Editot,

•n,

CEUei• t of.najmiają.c. Że .tebranę kwotę - na aali ubrano ponad 100 dolar6w - przunac.z:a na rzc::ci- Jeńców
polskich w Rosji.
Wyciccirka z Chicago odjechała z
W dniu Nowego Roku naoląplla
wymi.nn..i, ~cien noworocznych rni~ .. olx,•u w Windsor pod &tlnym wnied•y polskim i kanadyj•kim korpu>em niem życia i pracy w pol•ktm obotie
ofrcrrskim w Wind&onc. W e.zasic wojskowym.
pr~yj~cia w kanadyj,kim kasynie oti•
cc.r1.lcim przeds.1awiciel armii kana·
dyjskiej wznios! toast na cześć Pol•ki.
Po południu polski korpus oiiceraki
dawno tomu •• :· •011talo pn:yjęte ;iywiołow,t burzą oklasków4
" gen. B. Duchem na cnle i:Oticil w
swoim ka,ynie koleg6w ka11J1dyjskich.
Organiratorki wio,uoru >abawialy
Na obu zebr.iniach panownl n••1tój
naszych iolnier,y laJcu aolowymi i
'Wit-JkieJ serdeczności.
grupowymi tańcami, po których 11J1Stę•
W poniedLialek w1eczor~. s„go pila ogólna •ahawa t.ancczna przy
•tycznia. Kanadyjski Korpu• R„cr. diwi~lcacb orkic1lry wojskowej lokal•
W:n:i<•czka z Chi<·ago wowy Kobiet,Ochotnic•ck urąd,il nego garnizonu kanadyjskiego z St.
wlec.rorek świ4t,e,ctny dla zolnierty J.ukc Road Barracln.
Priu dw• dni ubieglcg_o tygodnia, polskich w koszarach pT,y McDougall
Po przek4skach, przygotow.,nyclt
a mianowicie w dniu 9-go i 4-go stycz· Avenue w Windsorze.
pr,;c:Z" miłe to~rzyszki brom·•, zoł·
nia bawiła w Wirtdsorze wycietJ:ka
Chór Korpwu odśpiewał dwa po• nu:rzet peli.cy popi$ywałi :.ii: $piewem
pai, z Oddziału Polslciogo przy Ame- ważne hymny religijne i jodu patrio- i po1sklml uńcaml, Gospodynie wił!•
rykańskim Ctorwonym Krzyn, w Chi- tyczny, a następnie pięc kolcnd. w czoru tanc•yly następnie także polki
cago w liczbie około .SO n"6b.
tym J•dną polsk~ "W zlobic , oberki i h<';erdzily, ze poi.kie ta1ice
W pio1·w~ym dmu $Wego pobytu leiy •••" - oczywiście w J~yku "'1• bardzo pr,ypadly im do gustu,
wycieczka :,łożyła wi:ryt~ w Do..-C><lr- giclsltlm. żolnier ze corąca oklaskiWieczór zakończyły hymny nJll'otlo·
twie Odc1'i:tl6w Wojsie Pol•klch, wali wykou:swczynie. Soto: 11Dawno. we, por.ki i angi<:lski.
gduo zlcnyla dary dl• iolnirrzy, Z
dow6dztw:a wycieczka udała ai\' do
Oórodkn Rekruu,cyjnei:o l do redakCJI "Odsieczy". Po 2wicdrtniu koszar
kompanii k;,drowej odbyła ai~ kolacja
w kaoynie oilc«akim ;z udziałem delegacji woJskowej. Wieczorem o godz.
!l~j plnic ~ Chicago przybyły do Domu Pohkior,o na zub•w'I' .rolnierllk~.
na której roiło aię od polskic.b mundurów wojskowych, Zabawa pr zeci4gn'°
la ai( do p6incJ nocy.
W niedzicl9 dn. ~-go 5tycznia wy.
cieczka wyaluebala M<:y iw. w koiciele połslcim, po czym 1po;y1a obi•d
żollller,ki w kos.zer.ich komp•ni i kadrowa i, O godz. 18:30 panie z Chicago
l\0 1ięly ud;ial w "Wieczon:e Noworoc.cnym" w gali P"rafialncj Koiciola
Polakiogo. Na z-obr.inie przybył p. t:"•·
nc..rał Duch wna z: gronem oficerów i
••e«gowych.
W ca~i artys1yc2nej w1ec2oru
wti'l'II ud&i.al artytc1 Trio "Arno" z
Toledo oraz orkiestra Wojslr. Polskich
w Karu,dzie. Wylwictlono równie.
Wm kr6t.kometrażowy p. t. "Wojsko
PoJakie w Kanadzie··.
Pe serdc:cz:nym pnc.mówi-eniu go•
1podarza wieczoru b. proboncH Nowaka.. zako1iczooyrn we:w.aniem do Pncb.Jtanic woru osobow•go Oddziaiom W. P. w Kanadzie pr.ru Zjednozbiórki na rzecz WoJska Polslciego,
n~r1ie Polslto-Rzymslto-Katolickie star1u Michigan
prnmuwil krótko p, ·generał Duch, Thi, Polish Roman-Catholic lłllian,:e of Michigan t"tan3'ers a c.u- co th~
d•i(kUJłC zebranym u 1erdec:zne Il•
Polisb lłtmod Forcu in CalJJłd&

Wieczór

przyjaźni

0

A Friendly
Visit
On Monday evening. January Sth,
membe.rs of the Women'!I Voluntcer
R~crvc Corps cntcrt.:Uncd mCJt1ben o[
the Poli•h Armed Fon:es In Canad~ al
McDou,all barrocks.
Mrs. Catherine Gall•gher, S..nior
Commandant or the corpa opencd the
prog-ra.mme- witb a !ihort addre;s:. ex„
pres•h1g the pleasurc of the W. V R.C.
,n being pr„cnt, and introduced the
corpJ cboir in itJ,!irat appcsrance. Alter
iwo religioua ~nd one pGtriotic hymns
the choir J;ung five taro Is... among them
on, Polfoh carol, which lud bc,cn pre•
pared for the Chris im„ hohday aeawn
Tlte solo "Loni: Ai:o" by Pte Panthea
Riordnn whli topranos and altos ac•
comp;,nimmt by Ptes. Doru Amica
and Catherine CapJticks wa• rc«ived
wich tlic warm~t a1pplausc. The choir
wao directed by Mrs. Blatr MacLean
with MISS Margaret Bryson .as accompanist
Ptc. Janet Hamilton prcacntcd ~ tap
cbnce roUowed by a no,·clty dance in
whiclt aU joinctl. The b=d or St. Luke
Road Barracn provided mu.ie for
dancing.
.After the refreshmenta wcu scrved.
the Polish soldiers entert11inNI theit
:ucsta with Polish natloul dances
which Canttdian girbl enjoyed immcnsdy.
The plcasant overung wu ended with
the playing of "God Save the Kini:~ and
,inging t h• Poliah national anthem by
Ole Poli•b aoldicrs.

1
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To,varzyst,vo
W maju l94l r. Nac,dny Wód, l
P,ez„ Rady Ministrów, Gon. Broni
Wladyslaw Sikorski uatalil w c,a,;ic
•wcj pa mit tnej wizyty. w Stanach
Zjednoczonych Ameryk, Północne,
poclstowy współpracy_ P.olskich wład,:
wojskowych % czynn,kieru obywat•l•kim Polonil StllDÓW w dziele budowy
Oddriatów Wojsk Polskich w Kan•·
4,l~ie.
Powołano do iyeia Towarzygtwo
Pnyjaci61 zolniena Polskiego w Kanadiie, którego zaltTes da:ialania miał
obcJrn.o"'"llC:

budzenie ducha wojskowego wśród
mlodziezy Stanów Zjedno-

poł:,kieJ

1.;,1,onych

informowani~ ,:ainteresowanycb o
warnnkach zaci,łgu do Armii Pol~kiej
w J<anadl<ie
kierowanie ruchem ochotników,
pr,1:y w•pcilpracy r wł•dz.mi woj•kowymi i dyvlomatycznymi placówkami
p(ll$kimi.
Na er.cle: TowiilrtYHWil $tam1ł nicstr-ud;:ony orędownik własn~go wysił
ku ~broincgo Polonii: Pre,es SokollilWA Pol$kiego, w,c~preaes Rady Po·

Centru Przyjaciół żolnierxa Poloki<·
go w Kan.adxi~:
l, Baltimore, Md. - Pre,..
Władysław $1.walcow,ki, ~eln. Wł.
Jankowski. oficer informacyjny Bronisław WaśniewBki.

Adres Biura Informacyjnego: l8·21
Bank St .• Baltimore, Md.
..?.Boaton, Ma1s.-Ce.ntrum
zorganizowano w dn. 20 lipca 19(1,
Zasi~g terytori.:alily~ wschodnia c.z~ś..ć
st.anu Maasachusetta, &tilf1 'Rhode
)sland, Vcm,ont 1 Ne\~ Haimp~hire i
Maine.
Zarząd: Prtz~s Stanisław Wiśniow•
&ki, ••krctarz Dr. T . Rutyński.
Zorganir.owano Kola Pr.yjaciol
żolnicr"' Polokiego:
W Bost,mie - pr<",. AlekQndtr
Klcrzkowski. New Bedford - prez
Eugenius, Jawor.ki, Foll Rtver Jórer Ko•ior, Taun1on - prez. Wła
dysław Szeliga, Lawrence pr~.
Stanisiew fwonieki. Salem - pr~x.
C7et,law Gont.:1nki, Worcelitcr prcz. j(nc! Gedymin, Provider,ce prer. mec. j ó•e! Ja nas.
W stadium tworzenia się 14 koła w
Chelsea. Ca11,bridge, Gardner i r.owell.
W d,ialalności propagandowej i in•
formacyJnCJ Cęntrum posługuje 5i~
pra•i pol•kf. amerykańską i rani=,
przy szczerej
i
bezinteresownej
w&pólprJ1cy dyrektor6w pTogramów
1'0l•k1ch pp. Nurc.ynskicgo i Lcporo·
wiezn.
3. B uf fa I o, N. Y. - Prezos
L. Wo.iniak, oficer informacyjny Mirosław Skariyiu1ki.
Do dnia 6JlC,194l w stadium org•·
nitacji Zotgani~owano Kola Przyja~
ciól żołn.iet~ Pol,1tiego w Rochester.
Ba.tavia. Lackawanna, N ord, Tona·
wanda i Black Rock. gd•ie mianowani
totttali

Colonel Dr. T . S1nrzy1isk,
lonii Amrryknnsk.1.eJ. wc1e..ran p1cr-w•
światowej : płk~Dr. Teofil
Sliłri:yliski t Pitbbu.rgha.
Podstawowę zasadę organi,~cyiną
Tow•nzy,nwa JCSl dotarcie :1akrcstm

n•J wojny

swqo d.riala11ia do wazy~tkich t-kupie,\ Polonii. W 1yrn celu ukonsty1uowano we w1-.zyinkich wielkich s.kupirniach Polonii Centra Przyjaciół Zol"1t'tza Pol•kiego, które w 2leconych
sobie r1m11ch terytorialnych przeprowadziły utworzenie K61 Przyjacl61
zolnierza Polski~o w mnic1szyeh ośrodkacb. W ten sposób xakrcsem
d2ialania obj~to cały teren Stan6w o
znDcznym pcoc.cncie Pola.kOw,
Priyj:u.d Misji Wojsltowtj z GM.
Duchtm na cu/i, do Kanady w dn.
111:0 lipcil 19-41, wielkie manifHtacyi·
ne iwięto ~bratani.._ .tolnicrx.a Pol•kie~o z PoloniQ w dn. 15, 16 i 17
sierpnia 19~ I w Windsone, 11a>y kontakt z wlad,am, wojskowymi polokimi
Komi•ji Wykonawczej T. P. ź. P. i
oficerciw informacyjnych. wytworry•
ły warunki wytę:zonej, celowej i &ystematycxnej pracy i rozwoju dzieła.
dla ktÓfego Towarzystwo zomlo
lwonone: dziel" budowy Pol•kich
Sil Zbrojnych w Ameryce do w1dki o
wolnośł Polski .i Ameryki.
Po 8 mie•1ęC'1ch pracy dokonano
wiele. wi~le jnz~xe :obtało do .zrobienia. Nie eza.41 dziś je-s-zcze na podsumo,.wanic wpływow - o wynibch niech
mńw14 ru, pr, ysalo,ić czyny nie
słowa.

Dla upamiętnienia Jednak 111erwsze·
go okn•u na„ej W•p6lpracy • Tow••
rzyotwcm Przyjaciół zolnler:a Pol•
akiego pod.Jemy pon1n1 w por~dku
nlfah<tycznym ~Ch~mtJt org•ni~acyiny
i w mi.a.r~ nadttłanych malt.rla16w 1:1·
kres pracy pouc,.-ególnych Centr.
ToW>lrtystwo Przyjaciół żolnicrn
Polskiego w Kanadzie po•ia.da organ
nac,elny, dyapozycyjny i kontrolny:
Komisję Wykonawczą T. P. i. P. o
składzie personalnym:
Prezes: Płk. dr. TeoHI Stauyński,
Pittaburgh
Wice prżew,; L. C. Kajko
Sekrctan: L. L. Kuynlc.
Or'ganami wykonawczymi w poucrcg61nycb okupieniach Polonii .. :

r

..

Przyjaciół Żołnierza

sierża.1tci

in.Ior-macyjni.

Po<1łgni~to do wspólpncy: Staw.
Wet, A. P •• Pol~kie K'.oło Śpiewacu,
Tow. lm. Chopin, Stow. Filaretów,
Kółko Dn1m4tycznr int. Mick1'wic2a,
Gnia,do S,,kol1ki~, pl•c. im. l(en.
Kri;yzanowskiego, plae. im. Pułaskie„
go i 9ty Okr~g Staw. Śptownk6w Pol•
skich. W dzialalnoioi propagandowej
i informacyjnej akcJę rckrutacyjm,
Centrum popiera1ą specjalnie w prosie polskiej:' Dtiennik dla W;.ryst•
kich. w prasie arnerykań$kiej. Buffalo
NeW11 i BuHalo Courier. W 01natnicb
czasach pnejawia bardzo żywą działalność Sekc11 Pań, w•pólpracujłcA ,
Amerykań~k,m Czerwonym Krzy;em

pod kilt'runk1e.m Federacji Kobiet i
Buffalopole prowad,ąc •bi6rl<i i U<Zll·
tł.tając wiecrorki pożegnalne dla od·
iezdżaj.ąy_clt ochotnilrów.
4, Chi ca g o. I 11. - Pr~•• por.
Fr11ncif.:1.ek Q,iób. Oficer infom1acyj ...
ny kpt. G. Pawłowski, Adrc, Biura
lnformacyjnego, 1239-4S North Wood

St„ Chicai:o. Ili
W pracy infonnacyjnej i propagan•
doweJ m:yikano bt"z:inu:resowne po-parcie miejscowej prnay pol!!kiej z
Dziennikiem Zwi,2kowym i Dzienni•
kitm Chicagoskim.
5. C b i co p < •, M n s • . - Zasi~g
terytorialny: zac.hodnia częić fitanu
Ma.,,achu,ctt,. Zarąd: Prue• i ofj.
cer informacyjny: Allred C,arnota,
wioeprt~K Jan Leszc-zyn:ski. wiccpr~·
Apolonia Dobrydnio, ••krctaTZ
Wincenty Pad.,. 1lrarbnik Sumi•law
Wojta•icwicz.
Zorgani,owano Kola Pnyjaciól
?;ołnier,a Pohkiego:
Adam• - dyrektor J. Fryc, Eaot·
hampton dyr. L. Dobr-owolski.
Grecnfleld - dyr. Paweł Górecki,
Holyoke - dyr. Rztstotan;ki, Indian
O,chard - J, Borso, Housatonic - K.
Nowobil•ki, Chicopce - Józef Nit•
koWllki.
Bardzo czynną w Centrum jest Sekcja Pań, przygotowując podarki i uzu•
pclnirnie chwilowych poU-nb dla iolniorzy polsldch w Kan.idzie.
6': C I r v e I a n d , O h , o - Centn1m zo~tało i:org•nizowanc w dn. 6go
czerwca 1911 , W ~kład Centrum
wc.hodtl} r~ptc.1.cntane:i i reptexentantki nic,omal wsty5tkic:h organizacyj i
nzcauń pal> kich w Cleveland. Zorg•·
nizow6nO Kola PrzyJaciól źolniern
Polskiego w Akron. YoungMown~ Larain i Eric.
Zarz~d Centmm stanowit: prez. L.
Adamczak, wiceprezes J. A. Że
browski. kąsJer Z. P , Zakruwaki, ""'
krctarz K. J, Zieleckl.
Sekcja Pań pracuje ofiarni• przy
sporządzem u i z:b1cr1niu podarków
dla ~olnicrza pol,klcgo. W pracy in•
formaeyjncj I J)topngandow•j udziela•
ją •t.ilt' swych szpalt bezintecesownu:
miejscowe c1aJiop1fflla polski~ tj. WiAdomośc.i Codzienne, Zwi,.ckowiec i
;nnt.
7. O~troi1, Mich. Prezes
Leon B11d,iak, $Ckrctar, Włodzimier>
Ktdzi•ralci. Oficer informacyjny ppor. S.
Su,chowic, Podof. inf.
kpr Jan GloWltcki. Zorganizowano
Kola Pr,yjaci61 zołnier,a Pol&kiego
w~ ws.ryst.kich w1ęlts:&ych skupieniach
Polonii w a.tanu:- Michigan.
W difo.JaJności informacyjnej i pro.
pagandowej odd•ii beZlntere~ownie
swoje u5ługi !
Prasa Pol•ka: Dziennik Pol•ki i
Nasz Swiat:. Godziny radiowe: Stani•
sława WllChda. Leona Wys,atyckie·
go, M. Jacltim,kiego, W. Golań•kie
go. E. Konstantynowie.ta, T. ZaJą.ca,
Stanisławy Leśkiewici i S. Sielań•
sl«iego. S2czególniej czynną I ofiarnt
w dzi~dunie rozpowsacehniania poi·
•kiej myśli wojakowej przez apriedat
wyd•wniclw w<1J1kowych Jest sekcja

•••ka

z.

z.

Polskiego
Od,ieay z p Ignacem Zapytowskim
na cz:elt.
Be,po:ir"11ni kontakt z obozem
Wojsk Polskich w Wind:1ar wytwaua
warunki bhskie1 i skutecrnej W$p6Jpracy.
8. Milwaukee, Wis. - Pre•~ Kpt. Stanisław Nutal. Sekretarz
Jóref Kęd1icrski. Oficer infomutc}'J•
ny: J óze[ Karaś.
W slclad wsp61pra~wnlków Cen•
trum wchodził, rcpreze.nt.inc1 wsJ.:y5t ...
kich organlucyj I n,caun pol•kicl,
w Milwaukee.
W trudnych warunknch lokalnych
atworzono teraz podstawy do pracy i
wyników rekrutacji na przy•zloi<ć.
9. N • w a r k, N, J . - Prezn
Józ.E Onka, Manville, sekret.u,: i oficer rekrutacyjny Albin S Bielawski,
Trenton.
Zorganizowano 13 Kół Przr1aci6t
ż:o1 nier.ra Polskiego w po6i:C.tt'gólnych skupieniach Polonii. W pracy
informa~yJnej i propagandowej 11,y~kano popnrcie miejscowych orga.niucyj polskich i pr115y po!Jlkiej: Pr,yJaciel Wolnośc:i, Kronika, Głos Narodu,
Pnssalc Nowiny i Polak Amcrykm\•ki.
JO. New Britein. Conn,,. Prues Dr. B. L. Snsylrow,ki. Bridge•
porto &ekretar, Dr. P. C. Tyburaki,
Bridgeport; oficer in(ormacyJny I.eo•
uard Gruchacz. New Britain. Adres
Biura Informacyjnego: 121 Wa1hington St , New Britaio. Con n,
Zorganirowano Kolo Pcz-yje1ci6l
zolnicu-a Polskiego we wuy~tkich
większych ośrodkach Polonii stanu
Connecticut. W procy informacyJntj
I propagandowej uzy>kano be.inter,..
sowne poparcie prasy polskiej • Prze•
wodnikiem Katolickim na cz~lc.
Il. Ne w York, N. V. - c„n.
trum Nowojorskie ~ostało powolnnc
do zycia dn. lOgo czerwca 1941.
Z•rząd Centrum: pre,cs Jó,ef Glowncki. wic~prezff Zygmunt D;utnc-r„
wlcepre1eska Wando Pil•ch, aekret•n:
Marian Wofoicki, k„jer n. Jcutf
Stud,iń•k1.
Dyrekcja: Wladyslaw
Bayer, Boleaław HoUnum, Kazimie-r;e
Koszarski. Marian Wnorowsl<i.
Utworzono nn•t~pUNCO Kołn Przyj.
:,,ol. Pol.:
New York Clty - prez. p. l<O'Srar•k•, South 'Brooklyn - pre,. Dr. Ru·
a1n. Gr~enpoint - pre:. p. Dębrowaki,
Port Washington - pr02. p Wróbel,
Sron.x - pre-z. p. Kor„cki i Ma•peth
- prez. p. Klimek.
W trakcie- organi1owania Bł kola w
Jamajce, Williamaburg, Hampstead,
Ntw York City (2 kolo), Ozone Park,
Huntington I Vonkeu.
s„kcj• Pań zorganizowane przy kolach pod 011ólnym kierownictwem wi•
cepru.,.ki Centrum p. Wandy Pilach
przy współpracy pań: PawllkowslcicJ,
Tarczyńskiej. Wyuyńskiet, Wróbel,
Swi 9 tkow,kiej I Czajkowskiej. Sekcja
Pan pr>ygotowuje odiiu i dary dla
:iolnierza polskiego. W pracy informacyjnej i propagandowej uzyskano
poparde mioj«owej pruy polskiej •
dziennikiem Nowy Swiat (New York)
i tygodnikiem Cms (Brooklyn\ na

c:zeJe-.
12. Philadelphia, Pa.-Pr,e.,
~" Feliks Kw,eclńskl, oficer mlonnn•
cyjny Kazim,err S,ellga. Adres Biura
Informacyjnego: 3182 Liviug,,tonc
St„ Philadelphia, Pa. Zorgamzowano
Kola Przy1aciól Żołnierza Pol•ki~o
w wi~l<r.zych osiedlach. U,y,kano popurcu: miejscowl'J pruy poh1kie.J w
pracy i11forinacyine1 i propagandowe/.
13. PI t t s bur g h, Pa. - Pro,cs
Jan Debald, aekr<etarx Jan RaJon,1, o•
iicor rnformacyjny Michał Stypuła.
Zorgantżowano lokalne kolo Pn:yja•
ci61 toł. Pol, Akcję inrorm11eyJną i
propagandową ułatwia prasa 11olska "
Pittsburczaninł!m na cz~lf!'.
14. S c rant o n. Pa .. - Centrum
PrzyJaciól żoł. Poi. w Kan. zostało
zorganizowane 12 11erpni11 !941, obeJ•
mując
zauęgiem
awego działania
1.ackawanna powiat Zarzęd C..ntrum:
prezes Jan l>ende, wlceprczcsn 16Ze ~;axdu ohcerów ,nform11cyjnych j11ki sir odbył w grudniu u. r w gm11chu zefa Pacholec. ukrctarka Helena RoDow6dztwa Oddulłl6w W. P. w Kansdue. Na zdf~ciu General Duch
dzajeW•ka, •lcarbnik ka, Staniglaw
w otoct~niu olic~rów s,zt11bu i olic~1ów inlorm~oyjn1,·h.
Słomiński, 1,cznik J6zef Ko~l
In Decomber tbe Iuform•tion Olficers h,IJ rhcir poriodlcal confi,r,nc~ in
Centrum składa s1ę z 14 kół, które
rh• H. (). ol th• PolishAtml!d Forc•s ,n C.•n•do, Photo show, Genttal
li4 zorpni•owane przt kaxde1 parafil
Dtldl. NcompaniM by his Stili Officer, alHI laformauon Oll1c,rL
w powiecie. Komnel Pati przayła da-

...
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ry i upominki dl,1 iołnicua polakice,o
w Kanadzie.
15. Scranton. Pa. - CcntTnm
Kokiol• Narodowego - Pru„ F. C.
Kinowalń. sekretarz W. Krasxew-ski.
oficer infonnaeyjny Józ:ol Kordel.
Olicer informacyjny urięduje -w
Dick<on City, Pa., 1087 Carmalt St.
16. St. Louis, Mo. - Zar,ąd
Centrum: fłon. prezes Rt. Rcv. Msgr.
l'ranciuek A, Pudłowski, pre2e1 Ja·

kób Nahirmy, wictpruc1 Francis1.tkStojeba. wiceprezeska. Ka.t:uzyna Ga.węd..zińska. acltteurka Wiktoria Jaa
niilk. kujcr Michał Tape,, rnars,alek
Stani•l•w S,ymańsk.i, don1dca prawny
mec. C7.csław Ci:ebrińslri, lek.u:z. re·
krutacyjny Or. Józef Nawrocl&i.
17. S y rac u a o, N, Y. - Prtzea
Or, M. A. Obremski, oficer rekruta,yjny por. K:uimierx D~mb,ki.
Zor_ganh.Gwano lolralnc koła Przy~

jaci61 żolniena Pol1lrle1,;o. Be,interuowrą pomocą. w pr;ac:y i nformacyJ•
nej i pro1,agandowej slui;y prau polska Nowiny Polakic i Cilos Narodu.
18. Toledo, Ohio-PrueJSta·
nisłAw Gu:eziń&ki, Kkrctarz Mic:t~)'·
1law Fricdel, oflccr In formAlyjny
ppcr. S. z. Stachowicz. Zorgani2owa•
no si.., lokalnych kół Pny jaci61 ;1:olniena Polskiego. Poparci• w pracy
informacyjnej i propagandowej dajt

bezinteresownie poltki tyg.odnik A, ..
mcryka Ecl10,
19. Wilkes Bar re, Pa. Pre,es s~d2ia Jan Aponik, ••kreu,rka
J<..rolina Zajkowska. o!icer informaeyjny Staniał.w WIik. ZorganizOW2•

no lohln, kola l'uyjaciól Zol. Pol.
W pracy i nformacyjnej I propag.andowcJ udziela bc:tinteruowncgo popar•
cła miej,coMI prasa amcrylcansk.a i
pot.b z Ciómikiem na czole.

WS T .·\ P DO WOJ S KA POL SKIEG O !

ENLIST IN THE POLISH ARMEO FORCF.S

N A TERF.NlF. U.S.A.
INFORMACYJ UDZIELAJĄ
CKNTRA PRZYJACIOL żOl.NIERZA POLSKIEGO,

IN U.S.A .
INFORMATION MAY BE OBTA INED .AT THE FOLLOWING
CE;NTERS OF THE FRIENDS OF POLISH SOLDIERS

Wiiniew.ki. Bronia1aw
18·?1 B.ink Stteol
Or. Raczyńłli:i, T.
1l Br:acon Street.

l, BALTIMORE. Md.
2. BOSTON, Mo....

101!1 Brouc!wly
Cfł ICA.GO,

G. Cpt.
1239--45 North Wood Street

Sztc-Ug-a. Kardmicrz

U. PITTSBURGH. Pa.

Stypuło, 'Michał

14. SCRA.NTOM.

Wincenty
•oP•tlo,
lCing St., Hol)'oke. Mus.

$. CHlCOPEE, Ma...

S. CLEVELAND, Oluo

Stachowie•, S. Z,
2281 E. Forest Avenue

S. MILWAUKEE, Wi•.

Karaś, J6zoi
1629 So. 10th Street
Bielawski, Albin S.
510 Adellne St.. Trenton. N. J.

J,

JO. NEW BRITAIN. Conn.

:•a.

Zielccki, Konstanty
6968 Broadway

7. DETROIT, Mich.

JUŻ

12. PH[[,A.DELPH I A., Pa.

Pawłowski,

lll.

9. NF.Wlt.RK, N.

Adamowicz, Kacol
56 St. Mark'• Place
3182 Livingstone Street

Skariyńsltl, Mirosław

3. BUFFA.LO, N. ,Y,

~.

I, NEW VORX, N. Y.

Ul(AZAŁY

15 ST. LOUIS, Mo.

Ciborow•ki, St.anislaw
1SOS Cau Avenue

16. SYRACUSE, N, Y.

D~mb$lci. K.azimic,rs
915 Park A venue

17. TOLEDO. Ollio

Friede1, Mieorysl;aw
3i2 Coudlcy Drive

18. WILKESBA.RRE:, Pa.

Gruchacz, Leonard
IZI Washington Street

SIĘ

89 Bridge St„ Wiln1erdlnc, Pa.
Dende. J~n
~096 Cedar Avenue
Kordel. J 6tef
1087 Carmalt St., mckson City. Pa.

w

W Hk. Stanisław
53.59 No. Moin Strett

SPRZEDAŻY

WYDAWNICTWA "ODSIECZY"
I ROCZNIK 0DSIEC2Y

Przygody WALENTEGO POMPKI
w k olurnoh n Hlurnlnycl,.
T u 1nik " !oN.H iC l,c~i,!~-k,cnu•j
?.Jll\\ier o
t)

Toru opm'lln~ w mton
\\ r AZ Jt

Jnnt<1.ty,·:11yl.'li p r::,.:,·g /1,I.
ll11r»11a oklu,IJ.u
·, p ó rll'~l""1 h u l.u1kn1.

CF.N A

80.1 0

n :"·' s 1.2;;

P onadto nakładem w~cfawnictwa ''Ocl!-iN·z" uka7.ał się tomik \~ ) bran~ch ,dc rilzy
st. 1:ilrzeka R~·szurrla POBO(;;\ p.l. •·żOV~mHSKIE STROlc\"". Cena 0.2:i dol.

Wyclawnictwa le za mawiać
sprzcclaży

n1ożna Wt' wszvstk.ich 1mnklach

''0DSffiCZY- POLSKI WALCZĄCEJ W A ffiRYCE'.

Jul> hezpo~retlnio w Administracji na~zego pisn1a

s ,19 KILDARE RD., Wll\1lSOR ONTARIO, CANADA
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Przegl:id T)goclniowy

walczących ...

Liga narodów

aowuje aię z ogromną s.cybkości1 do
nowej sytuacji. Cala prmtlul<cjn automobilowa tnajduJe- si~ w przededniu
prze.stawirnia jej na prodakcj9 mate·
Malu wojennego. Roxpocz.(':ID si~ tU
jui w szybkim tempie mobilimc1a ol·
bn.ymJch rcze-rw ludzkich Ameryki.
Za kilb mi~siccy wnystko to anni~
d«wai :swojr awo.:T"'. Japollakl "'bJlu.
krieg" mu&i sir do tego c:.aau wy•
c;tc.rpać, a wtedy odwróci s.ię k-.r~ w
apoal,b g,-oinr. dla ł6he,:o napastnik•.
Wdęgnltc c Japonii w wojnt przy
równoczcm.ym wepclmi~ciu do wojny
Stanów Zjtdno.czonych okaic się n•1·
Witlr02ym bl~d,m w "brachunhoh
Hitl~ra. Pomoc japort!lka dla "od" to o!cktowny epizod. u.uual Stanów
Zjednoczon.ych w woJme - to puy·
pieca,towanir wyroku lmierci na dyktaturę, 8-!!tlina i Rzymu.

Role 1942 ro,poc,ąl a.~ pod makiom zmieniały 11~ Xllltznił' od wyniku wy•
-wakrre-l&C'nia Ligi Na. bo,6111 do Rady Llgi. Do!.windczcni•
ro J 6-\\·, Inna to jednak zupełnie uczy na,. ,io w 1.ym dwojakim tcakto•
jnstytucJa, anizcli ta, która pn~ez:_ lat waniu pańttw tkwił tarodf'k puy-

20 obradowała nad Lemanem w p1ęk·
ncj Genewie. po:costawiajlfC po sob1e-

ttrłcgo zła.,.

..,,,,'ym poc>ą-tku, gdy odmówiono joj
jakiejkolwiek władzy -wykonawcxcJ,
gdy nie dano do jej dy,potycjl mit·
dzynarodowej siły zbrojnej.
.
Nowa Liga Narod6w, o kt6reJ :"6wimy, opart.a :ostała na ca Ik.owid.e
innych .&as.ad.a;ch. W Wa..sxy11grome
podpisano dnia l•go styczn,"a 19•2

gdybyimy urny kali oczy n• fakl, ie
na Dalekim Wachodzie

Nfftody wa.sxynttoti•kie toc,yły air
1umltna „bw~ ••• rupełncj b~siły.
Liga Ńnrod6w. powoła.na do E~cia po w chwlli. gdy walka na wstytlkich
iako'ńc„umiu picrwueJ wo1ny awiato· frontach świilta o~iągnęla szc7.eg6lnc
w~J )&traciła bowiem sw~j Hfl!I ju,: n.a natężenie. Byłoby uec%1J niemę'-klJ-.

„t,•klarnrję

1tolt•lnn1•>:M!i
i 11nkoj11

~

"tłjnic

,Twud;:ie-.stu S%~:sciu narodow. wnl"4•
f;:y,ch obt:c.nie z pal11itwami 0$1. De.kia•
racja LA prtBUiduje wgp6ln•. prow.tdimie wojny, włipÓJne .z.1warcu~ poko-

na ~u~di~h wyłuaz~onych w t • .z.w. Karcie
Atlantyckiej Roosevclta-ChurchiUa T.
aierpnła 1..94!. W ślAd za podpisaniem
tej '1i•to.-yc•n•j dcklar~cJi - po~ kt6Til w imieniu Polaki .rloiyl podpis
na:5:t ambasador w Was:cyngton1c Cie.
cl,-anows..ld - nastąpiło u1rtlnolic~nit
,Jowódi.rwa ;lliam:Jutgo.
ra:.tic ujcdnollc„nio to dotyczy tylko Pacyfilm i Dalekiego Wschodu, Dowód<4
~Z)'&tkich po1,.:zonych aI"mij i Hot
morskich i powict..nnyth w re1onie
Pacyfiku ,ost.,I b,y,yjski g"ncrał
)U I

oparcie nowego

porządku

N.,

JV.n1t/J~ a je1:o ~•st~pą ameryka_llski
admirał

Br~u. Be.:i:pośrednic kiuownictwo c,.pcracjami floty Spr.c.ym'łerzo
nych powierzono ~mcrykańskiemu ad„
mira.low, Hart'owi, a s.:cfcm wiabu
ge.ncra1a W.avelJa z.a.mianowano genereł4 Powrwlla, nowego brytyj5kie.go
dowódcę w Slng•porc. Nac„lnym dowÓ<l<lJ oddziałów wojskowyth 26
i.przymierzonych narodów na tt!"n:m<'
Chin zos.t1ł chińslci maOi~ałek
Cum,: ..K..ii..Sz~lt.. W chwiH, w której
p1ue:my to atowa ustalony Je&t również akl ad o,;obowy wsp6lnegCJ do·
wód.:tw11 '!l0ju11..ników na Atlantyk.
Aby o,;lągnqć ten rauhat unba było niew,tpHwie pokonać wie,le trud·
notlci, prze.~wycitiyć niejeden uko·
pul i pr;;cJ&G do por'4dlt11 dńcnnego
nad wirlu dra:iUw°'ciemi.. Nigdy
prze-dum Wicik.'\ Brytania nic oddawała ~wyc:h okrftów wojennych w rę.~
ce z:1graniczncgo admirała, nigdy
pr:rcdt~ rut.Jwi~.ic bial~ moc...i·rttwa
nie przekazywały awych kontyngentów wojskowych pod rozkazy ,ióltolicei:o dow6dcy. W c=lc pierw..,cj,
wielkiej wojny światowej tnyJI w~póln~o n.u; zeIn ego dow6dat wa lądowego
Ali~nt4w M1rafiała puer: tau na
niezmier-nc pnes:rkody i ;costałCl ue.alixowana dopiero w chwili ~micrtel·
nie,:o n.if!'bcapitc..tefl.titwa. W świetle
tego wuystkicgo v;1da( wię<! ,1.e kierownictwo palitycznt: Aliantów doho•
rutło w Waszyngtonie osięgnięć, kl6rc nodajq obradom w stolky Sumów
Zjednocaonych :,ine~~m·,. !J!"Ho1110~

•ukr..,.~ jllJ1CJ1'1,kfo
"'I bard:o znn<c<nc. Dotyc.y 10 zar6w-

no walk ameryk,,ilńsko-japon&kich. Jak
i angielslro,.japoll11kich. Zajęcir: Manili, utrara 2nacanej cxpci Filipin i
xagroienii: Siappar1: (po upr:iffnim
zdobyciu Hong Koagu), wyl~dowanic
Japoli.cx-yków na Borneo i dorwanie
ai; do tam••JD)l'Ch uódel naf1owych
- Lo na.pawno nit! drob11ostkf.
Wuystltio te ,ulccc•y japonski~ q
jcdru1k wamc prxcdcwaiyatkim Jako
•ymptomy przykrej prawdy. ie wielkie moc.ratwa demokratyczne. a
iwla.&z.c.za Stany Zj~dnocron~, n,e
prr.y,:ot.ow:1ly :si,r dost.1Htcr.ni~ na wy„
p:idt'lr lVQjny. C:t"y mo.ena % 1ego powodu robjć wyrnn.y k1e-rownictwu Sta„
n6w Zjtdnocxonych .z prt~_ydentam
Rooseveltem rui ciele] Oczywiście, r.e

('"'po napisaniu powyuiych
s/6w
pr~xydt-ata Roo-

wy.słuchali~my mowy

.s~vr/t,;. v,typow,~dzi;,n("J " dniu 6•go
,,;tyc:nia rra

Kongr~su. W

mis~m, podoi cyfry
nł!j

g

Roouvr/1,
Hitlerem i

1

spółkę njf:' 1110Zt! J'koriczyd

~if komptO--

i&

.t ,, tycz „

,~ pro.st ptodukcj, wo-

;~11n<:j Sta11ów Zjednorzo•

ny c h. pnewid~f;,neJ na Jata /942 ,

l94J. W roku 1941 Stany Zjrdnoczonr

nit!.

Prezydent Roosevelt i jego .adrnrni•tracja dokon.i1i c;ud6w w warut1kach.
w jakich przyszło Im pr11cowac. Jeśli
uprzytomnimy sobit-. ze· przez dw,:i
dz.it~cia 1a1 :r.pole.cxcn~two amrrykadMkic u&ypinnc było Iabzywł wiar,t
w wiec1notrwalałC pokoJu, l .ie /ao/ól•
r:joni.ki prztn.dr adzali w~t~lkim w·ysiłko.m w kicrunk-u wxn1oc:nitnia o,.
bronnośc:1 kraju" ze kr6tkow::rocx.n0$1.:
leaderów prte'111)15lu i pr.ywódc6w
robotników uni.emo:dlwu1ła (ju..C w
oblicru toczącej sir wojny •uropcj•kiej t)-nolotyty ,9,wój produkcJi wojcnnrj Sun6w Zjcdno~onych - ,o
musimy bentronnie e.twierdziC. :ie
lrudno było .uobić Wifcej, ani.zeli to,
co Trobiono I Di:.U: Stany Zjednoczone.
• wraz z nimi cały iwhn. cywilizawa•
ny, płacę tilcbunek u opG.inicnie w
lffl'lpie pracy i prr.ygoi;owań wojennych. Na azcz~łcie jednak to op 6 i nienie nie- może. byC de,y·
d "j ac~, Olbrzymi apamt produkcyjny· Stan6w Zft:dnoczonych do~to„

pos.ił!dZl!łniu

mowie tt'J pr~r.ydrnt
$twierdnw....r.y. ir wojn•

wyprodukUJ,i,f 60.000 5lmolotów, w tym
łJJJ()IJ bojowych, 4S.IJOO
owlgów.
20,000 armat pu~ciwlotniczych i po·
mnoą swą Horr o ł,000,(}()0 ronn. W
roku 1943 rbudu1• llS,000 :;amolo16w,
w tym 100.oao :.amolor6w hojówych.
;s.ooo ciolgów, J.S,000 armat ptzcc,w•
lornrcaych i IOIJ(J(),I)(}() t,011n.)

4

Tymcz.ue..m obie &e dyktatury ponoszą klę,k~ po lrlfAC< n• wla,nych
frontach wo}ttnnycb

Kon1ro{~11~, ~u

1·0~~ jłok:u

przybtała

ro1mlacy nieoca:ekiwa.ne n.Q·
wet przet J.fc..ry µołitycine i wojakowcaojuatnik6w. Ofensy\Y-o. ta 11:wa jui.
cały miuięc i nie .tostala pow,tuy-

inana ani n.a p6łno,y, ani w centrum
ani na południu.
Ubiegły
tydxicn oprawo2d,we,7
pnynió&ł nowe, poważne sukeci.y RaaJ an, Zdobycie K~rcru i Teadozj; na
Krymir pnu skombinowany a.tak 1,dowy. moNki i powidnny - to ope-

=- ====-

Bt"xpofu~dnit! ni~b~ipiecreiistwo
prxt>srJłlo rówme-t ~~traż.uć Mo&lt.w1r.
Wprawd.z:id wojska nic.micckic bronli1
ni( ja;:.i:.;..ic pod Moz11jslci~m. w odJe-

,:Jo~c;i ninpt"łna 60 mil od s1olicy
Rosji. ale ws-zy!llko w•kazujc na to, ie
ten W)'i\.mięty bastion niemiecki zo!>tilnit> w nAJbliiszych dniach :rlikwidowa.ny. a w1cdy 1ini11 niemiecko na
irodkowym odcanku ogromnego fron•
tu wojennego - cofnie- aię- naglt o kitbdiie1ii9c mil. W komunikat4ch woJc-nnych nczynajif już f'OWrac.,;1Q tak
dobrz~ nam znane nazwy Bri.uidCJ,.
l.Y1'almy. I DAWel Smolt'n$ka no
miej~c.owołci tych doszły woj~k• memicckit Jetiz.cie w cza1:ie letnich upa•
łów. Dochod;ą teru do nich z powrotem w c.nsir mrozów, które trwoC
będ.ą con l'IJmni~j do pocu11kow 1narc:1.
Nitmilc •• pcraptktywy dla H11leu.
Na odcinku p6łnocnym, w okolicy
Lt'ningrtadu. 11ukces.y terytorialne: RosJ•n Sf 5l~unkowo nAjmnicjsz~. ale,
klo wie. c.iy nie do,·rzewa tao, ic.h
n.11w1e.k:<ry sukct~ po itycrny. Od po-cątku <olcu 194Z mno.ą sit pogłoski,
~t Finlandi• gotO\VI wtJŚC. teru na
drogr r<>kowań f"'.kojawy~h z Ro$f'f·
Nie jest to bynajmnit'j wy..kluc.zortr.
Finowie wid;tą, że siła wojakow• Rosji
jes-t w,rllc:Q i ..ie w razie- dalszych powodzeń aowill!ckich moie ona n1:rozić
owocom i:wycio&tw Armii f1ńskicJ
okupion7ch dtiklmi 11tratami. Z drugiej •trony nacisk politycrno-wojsko,.
Nicmc6w na Finlnndię 1labnic w
rnu1rr potai:e.k: nimtieckich na ircnde.
T•k wifc odrębny pokój finsko•c'OSJIJ•ki, klóry jeucze przed paru lY):<>dhuuui był pomysłem nicr~aJnym wchodzi obecnie w orbitr mo,.Jiwolc,.

wr

...

Wojslla niemiecko•włoskie w Libii
1e1xc:.re z woj,kll!Rl brylyJ•li•mi "&tawiaJęe im zaclę-ty opór pad
Agedabi;!, na po/.,dni<' od Bcn,:.hni.
Wiell.1 ludii ogarnia JU.i naw,t pewnego rodzaju 2'nitcie,;pliwicnic• .z:c wy-..
p:tdki tan, ro1.-grywaj, a.i~ stosunkowo
pomału, Mimo 10 •d•i• •le ni• ulcg,,ć
walcą

Z teki humorysty

wą1pliwoici,

ie ;,nnia j!rn. Rommtla

Jtll

u S..t·L""'••

"""'l"h

t,jł i ..,..,ł.'80 opon!~

P01i1łki. tprr.y~ylane

pr.1e1 duwOlłztwo

nirtniec.lc:o-v.. łoskie- ~ niclkznc .i n.ie
2dołii11y

.nnieniC biegu wydar.nn.
T,udno puypulclt, by zmieniły gn
nł)ł!'l!ntc. gdy do rontrzygniljci.:t pod
Agc:cLlbit pozost.tło Jur 1yfko nicwieJr.

...~.Ma.my

wirc now, Ligę N~rod6w,
pozbe.wśon-1 daw.,ych bł~d6w ~trukturalnych, o,ywior14 w pólnym celem ,
"' ypos.a.tcm•·w potę.tny api1r.1\ wojsko\1.·y.... Jftlt"" nntcmia11t wolno na.m na
margincslc or.tAtnlch uchwilł inuł nic.
tylko pe.w-ne an.1logie. ale i uwagi
kryty,::nr - 10 mu,imy ,.,ę %ntt1:ymal!
przy 1o:cxe,Olt:, kt6ry .znalazł ,wój
wyr:tz: zewnętrzny w umcj formie.
podpisywania uroc.i:y:1tej deklar:).c;ji ~
I bl)'UlliA 1042. 010 deklanicjr tę podpiuly napr~Od .;d~ty p11ń.s.1wa. a mianQwklc: S1-any Zjednoc.ione, \Viclko
lhytanla, S0wie1y i Chiny, a pot<OTTI
dopiero 22 Inn~ p,1ti.uw-.1 w porz„Jdku
.1lfabetyc1.uym- To r-(lttó::nienie przy-

,łni.

Jak ~«ai:uje llitlor na przypięct;•
towanic k1fski w A.fryce? Pog1C)1,ki i
kornbit1lh.:jc idq w ró.lnych ki trunkach,
Jedne prrt„,ldu)ł badał jak'lś now;i
awnn1urr łłnlrr.a w 7.acbodnim b.1:.rni~ Muru .Sród~i~nint"go. do którr)
wmę-pcm miałoby
byC wci.agnirci*
łl,ę-~ptrn,i w woJnf. Alt tak~ impreza
mo~ł:iby mtt'',; s-zan:..: powodzenia Je„
dynie 1•0 osrntec1ny1n r,:w•łi:eJ1iu
f'r.1ncf, 1 ~awladnir<'iu i•1 llotq. Tyma~11em wyd;aJ~ ~ił'1 u: Manowi1lto
PrnncJi uległo r-ac:zej usztywnieniu .
Jnnc pogłoaki mówił o akcJi Hit„
lera ,.,e ,1.•nhodnimba'S~1Ji~Mo1~$ród„
~,~mnrgo Taka akcJ3 gro.:c1 jrdnnk
wojno• Turtjf. a kto wie. ety Hhlern
ct.ać w 1,oj cl,w11i nn ryi';~kowanic no,.

pomin.3 ~nowu
lllfro-l)'łllt·j{• "'t.Uły,·Ja i.

lJit~lnt,.._.I,
mh·j~ ,\ UaJzie Li~i ;\urmli't\l.

W,elk,,. moc.1..Tstwa miały. Jak wi.adomo, aut(lmatycrnie przyma.nc mi~Jt,t:.łl,
.We w rad~:ic Ligi, .:a inne p,tll twa

racji o duiym .znacieniu. kt6reJ ~mi
Niemcy nie usiłuj:, pncdstawiC jako
ri-ecz.y małoznacącej, wynikajqcej ••1
planu ustaJon~go prze.z: dowodttwo
ni~iecldc'·. To ju:.t nie od.wr6t $łrn..
tcgic;rny. pu4!prowodnoy dobrowolnie, ale odr~u~nf~ w tył. wymunon,-,wyci~twe-m prirciun1ik:t. Je.Uli t.ukcoay ro,.yjslcie- na Krymie potrwaJQ
jrszc.zr prze.z kilka dni, to oblł,icnic
S~hlłStOJl'Olll. zo"unic zlikwidownnc. n
olbrzymi trud. wlof.ony w im pre-z~
kryrMkę pr,u li il kru i j~go dowód•
c6w póJdrie na milt"ne. 1>ro1:.i rua
JCauka,, :rnmkni;1a akcj~ rosyjską pod
Rovtowcnr. 1 te-ra..1 i kotei na Krymu~
- okał'a.ł.1 ~~ ;rn.acznie trudnitjna.
.iniieh to przewidywano w Berlinie..

M.łJOZ

K-

o

""'"e~O łtonfhktu.
W łcaicJym ra;aut traeba ii;' przy10lować u.a róina: niupod.:ianka.
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Copyri,:ht by M. Walentynowicz, 1942

PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
IJU~łtOWIJI M.

Srria 'XVI/,

Spi~I R Pobot:

iva,~ntynow,cz

~
I

li

•
Trzy dm wu1• mrcz) Io
At 01e clońrt c,hrapani,.
W konca wuj mnil! obud<1/
1 dal swo1• ubrani,.

:l.npyulem 10: Królu
M0cte znau pruwodnikol
A król na to• zapyt•i
W,uzmo!c.' imć Ko~rmh.

l'or tbrrc days. my unclt
Was. hstmlng to r=y snorm&:
F,rually, he woke me up
And ;ave m• hlS dothmi:

I ulcod bim: My lcin~.
'\hyhc you h.ave a guulc1
He rcplicd. you ask Copcm, u,
Onr on that 11dr

1

~II
UI

ij

Pompka. c-1:rt 2.a gr.amcrł

In hi, suit I lourc<l the city
Por many A day,
T1II King Sigmund told me:
Pompla. 1t'a time 10 i:o way

Wlt".C ponrdł~m KrakowNk,m
Pirc"!i<'t ml"'trów, nif" witcfj.
A Kopernik JuJ 11/obus
S•ybł:o krrcrl ... SWt/ rrcr.

I wolkcd on Krakowskie Road
J· ivc hundrtd rnctco .:ihC"ad.
Wherc Copom1cia hcld the ,:lob<
Turmng ii In hl• hand.

W tym ubr•niu ~Wltttlialtm
n~sz~ stolrcr,
At Król Zy11mt1nt pownrdr,al:

Długo

Patem wt,;w,1/ ma/11 b//tt/
1 ,.,~Je.I <"Jcho do ud,a:

Hr callcd me closc ,o him,
And whiapered 1n my e11r:
Poli.ah Army 1n 1-'nncc, tnnch
B«11ua.e a •PY ini_ght hear.

Zauwa7yl to 1rdn~k
Jak,S Ni,m,l"'c z pl:ttluum
l„rcz. nim ,lohir1J Kopt>rnilt.
Wyrin4ł w ,,,,..go globu1rrn.

A lbtfoot German hc;,rd it.
And r&n aa fast as hr coulda
But Copernicus łut h1m hard
Wnh the glob, on the hr•d

/• uclcłltm, o Nirmlt:c
Dor/ sir, ,upad vlradiuciil

I diuppcarcd the German cncd;
Hdp, tteachory, attack I
llow funny, bccauac they claim
Co~tni~,ts il o( German slock?

• , , Dobry wu1rl: W,lnl,w•łi
Dal mi ch/rb iwrdlinr O d~itwi4trj wi~.:zorrm
Bylfflł jul pod Raszy11tm.

My dur unclc W,snicwski
O.ave mC" brcad and somc mca,t
In the c:vening at nine
I wu ,lrudy at R•uyn.

WojJlca P,,t,kir Wt" r,.,,q;:
MasurowaN Szp1<C slu,h•'

Wsuk Kop<'tn1Jc to przt!c,rt
Jest ucao11y ni,micckrł!

I

•od,itca-Pold:a Walcuca w Amrrycr:" wydaj, D,two Oddz. W, P. w Kan•d,lr,
~Flghtlnr Poland,· publl•bed 67 1hr Pollsh A rmcd Forc~~ In C•nath.
Addun: Polmllitprru, 149 Kr1dare R.ud, Windsor, Ont.; Tdtphon~ U/JJ
A dvrrtisfnt: Rat,: $2.SO prr column lnch
Sub•criptlon Ratts: 6Sc qu..rterly; $1,JS half yrarly; ll.40 Y"''T
Ea1ercd a, •~cond c/us maurr atd~ 1'011 Olli«, W111ds.,r, Ont•t10, Canad•
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''Where

" Gdzie

Are You ,

j es t e ś cie ,

Poles"

---

Polacy"

------- ---------

U 1:bicgu Al~i Jero~olimskich i uli~
cy MJJrstalkow,i.ldt'j w War,zu.wic:,
na pJtacu pr~od ruinami dawnego
dworca wiedeński.ego - wyświetlali
niedawno Niemcy film propaglll'ldowy. Film ten poświ~coay byl t.
··nowe; Europi~··. Hitlerowcy wy•
świł!tlali 2:dJ~c-ia z frontu rosyjskiego.
prterlatając je obr:muni. które mioty
iwladc&yć o w•p61pracy rófoych narodów :t Nic,nam1 Na c:lcranie poja~
wfmH :,;ię: t. zw... ochotnic:y'" hiupailtic.y
i francu,cy. a takie regularne odd.riały w~giorsktc, włos.kit. chorwacJdc.
rumuńskie i 1łowackie.. Za ko1.1dym ra•
:e111, gdy wyiwietlano now4 g-rup~
miodzyn,a -rodowych q\li.ali-ngowców h1tełtcow,ki kierowni..k pokazu wołał

,w.

prze.i megafon: "Now:J Europ:, maxu pok•• miał się jut
ku koilcow, z megafonu rozległo :.ię:
pytanie: '' G d zł e J e • t e i c l c ,
P o l • c y ? • • • Wtedy r tłumów
padła odpowiedź. "W O,'wircimiu!"
Qd2ie je-ateście. Po•
I a ~ y ? • • To &amo pytanie .radaJ
tapoł,r,czen,twu nauemu w Kraju ort•n gad,inowy, rychocbący w War•
u.awie-''Nowy K.uri~r Warsu1w:1kt'.
Niemiecki pis.mak ~ ••Nowei:o Kuri~ra W•rsuw1kiego·1 udaje Polaka i
Z:WTACQ się do ogółu polskiego z. ZDpyunicm. dlac•cgo nie chee wtpólpracować z Nirmcanii. Nu6d polski
''łud:i się" zwycięstwt-m Wielkie-j
Brytanii i Amtryki i 2.achowuje wro•
i;~ bieTno,\ć wohec w„clki•h prób
wc,ęgnięcia Polski do hitlerow.kiego
"no~o ładu". Tr;icicie okazjr Jta
okazją - ro%d:dera ,raty gadzin6wlc..a„
Ti1m1wKr:lju, biernoiC j~•t
c ~ y nem. Naród jDlco cu1ośC nic
pro\".-'"d1i w te) chwali w okupowaneJ
Ojczyżnic walid zbrojnej. Jest na nią
JHZcze .ta wcześnie. Akcj, party.an.
ck..1 prowadtiC mogą 1ylko meliczne
grupy. Ogól polak, mu,I n•n•i<1 ogra•
niciyć. sii; do potlzi.c:mncj •kcji orga„
n1.racy1ncj, Iii pr-Tcde v.-.zyt1ifim do

Sxtrtt,ił'f'" Gdy

0

•

systf'm:irycxn~go.

bi~rut"go

J

oporu

wzgl~d•m nnjddxcy. do absolutnej,
wrogiej bicrno~ci wobec okupanta i
i•i:o planów na ka:edym polu i w kudaJ dziedzinie. Nu:mcy inuszt c.wc. u

Po-

Not long ago lite German, wore
ahowmg a propacanda rilm in W~r·
aaw on 1he square be(ore the ruina of
the- formrr Vicnna etation at the junc
lion of 1he AleJe J oro,olimskie and
Witlomilionow• Pntonia Am.-ry- th~ M1ilni.iłkow~ka Avenue. The film
lt1uitlc:a c-zyta z z:.p:1rtym oddechem wu d~dicatcJ 10 the lo•c.·a11ed "'New
wieści o oicugi~tej po1tłlwie narodu Europe.'" The H(tlcri1cw were r,how„
pol$kicgo w Starym Kraju. Ze w:rru- ing pll.:tures !ram the Rus.sian (ront.
szeniem opowiadaJ• cobie Polacy with the insertions of some film& givAmcryk.an,cy o bohaterstwie annii ing_ i:videncc to 1ht co-ope:ration of
pohkiej na ladzie. mortu i w powie,. variou, nation• with Gi:rmany. Sotrzu. o mę!llwle Polak6w w Ro,jl. któ- called Spani,b ond Frehch "volun•
r4y po tylu "1ierpienlach ~dobyli si~ tcers 11 were flaabed on the $Crttn, .ts
jednak na w•panialy uyw ~brojny. well H the regular det1chn1enc.. of
Polonia Ametykońska iledzi • napi~ Huuguian. Ttolian, Chorvat. Rutf uwagą r-o:.cpoc-qnaj,lcct sit .zmagmi1 manian And Slovakian 5oldic-r:.. Eac:h
Ametyki z tyranami ••osi'" i z podzi• time when the group a( the intemawem dowiaduje •ię • ułl prerydcnta tlonal Qui•ling• was •ho w n 1hc
Roo~velt11, ii najbli.raze mietię.ce bę- Hitttrite directof of the show wt>uld
dą rekordowym, miulłcami wojennej call through the loud 1peaker, "The
produkcji, kton1 postawi Stllny ZJcd- New Europe is marchm& I" Whtn
noczonc na -c...zc:le mocautw ,awiata.
the: ahow wu neating the end a que.a„
Ale wh1łnie w tej atmosłc:ne musi• tion wa• hcard throuch the toud
my !fl:oblc tut.AJ. nm wolnej ziemi ame- spaa1cer-· •·Wbtrc .arc you. Polts?"
rylcaoskiej. za(lawac raz po ra.t: pyta· Thtn an Qn5wc-r c-amt from the
nir: gd,ie J ••••ic!e Poh- crowds: "In Oswitdmt·· (the largest
cy '
Nic mo:ina dopuicić do tego. concentration c,amp in Pol•nd).
aby .~yj4cc .ct:.uś pokolenie ~mcrr.kań•·Wllrre .aire ·you Pole~?" Thls 9 am
sktcJ Połoml przeszło do hiatoru bn.
•
d
•
wbsntgo tyrulu do chw11lv. Tr.aha qu"""?" was askc of th• P.oles by
wypchiić obowl,zc:k pon~d mj:,rę .Hulcr s ncw,p:a~cr P~.bhshecł tn Warprzepis6w U1ltawowych. Nie można a.aw under eh~. lttle.: The New "!ar·
qgraniczyć sif jedynie do he'xłmic:n• ~w C~uncr. •• The G~rm:8n writer
ncgo wapóludzialu w amerykai\sklim o the Couracr is ,msnttatmg a Pole
wyścigu ,brojeniowym, Własnym :111d.ask• the Pollol1 peoplc ~hy thcy
czynem Poton,l Amcrykańt.kiej mote dun ł wAnt to co-opcratc_ with Gi:r
by-C" woj.'-k" wakz:.:JC"e pod znakitm '?'4"Y· 1_'ht Pol&»h nation 1s ~cccivłn,
Orla Bisfrgo.
"•elf w1th the hope of v1ctory ot
w Starym Kraju b,crnowc j„t c,y. Grea.t Bn1ó1n and the Unned States
nem. Tu. w Amtryce _ biernoic była- I a~d •• hold a t.:01d rcserv-= \owar!15 a!I
by gnech•m.
trial• of gottl,ng Poland ,~to Httlcr •
""Ci dz.ie
cstc,cic, PoJa ... New Orde~. 11 You.are ~os1ng all yout
1
cy , •'
opportunlt,c cne• thn, Rnlky news
popor.
-El..
111 Polontl llib pbliVOAOM Ul Ulm·

otacza ich morze nienawitd. ie ..:r
1:Jk:tmi nie moin2 sir ··,Jogod3~....

...

I
I

1

ed into action. The natiou Al a whole
i• not coruluc1ing .a mi1ita:t;• struggtc
with 1ht occupants. 11 " too arly
lot it. Guerilla w:arfare ca.n be dont!
only by ccrtain group1. The greater
part of du: nation rnuat now limit its
act.ion 10 underground activitleJ. and
eapecially to p.aa1i vc resiuanc.c.._
againat the enemy. to absolutc. ho•· ---..._
tUe pa!lalvenn.s, 1oward1 the oc:cu•
p1nt11 and their pl.ans. in every field.
The C•rman• have to feel 1ha1 they
ue •urrounded by • w~ll of balred,
that they calt't cum• to an undcrnand·
ing wilh the Pol ...
The g:rut nurnbC'r, o( Polt'I in Atn•
tria. rC41d breadtlasly the n«w11 de•
scribing the d<termlned ttand of the
Polu in the Old Country. w ~ · t h
ernotion. the Poles ln Amcric11 t
about the herol,im of the Polish Army
an land. on 1he sea a.itd in the air,
nbout the bravcry oi the PolH in
Ru1>Sia... who. after 10 much auffcring.
h~d suensth enough to o<compli•h
auch a magnificent mililary e.ffort.
The Pole• in Americw are watching
oarolully the openlng battlc of the
United St2tes with the tyranu of 1b•
Axis and whh wonder hcar frorn
Prea.idcnt Roo.cvclt that lhc (uturc
mornhs will be the. record mantha for
war produciion, whicb will place the
Unit«.-d States at the head of the world

4

powers.
But now tn thi11 a1maaphert. v,e
e,hould tik over and ovtr again, uport
this fre-o Amen can aoil: "Whcrc are
you -Poles?,. lt c.:annot be pern1hted
tłtat l he p1 es.cnt gene111t ion of Polu
,n Amcraca •hould ~ss 1nto hti;tory
wuhout il• OWN tlllc to glory. It IO
ne<e11$ary to fulrill the duty over the
poml5 of the laws. h is not advlsable
to limil only all cHor1s 10 n11t11eless
p.artlCipation in the American war
elf ort. The PolC11 in Am~ri<a may accampli•h thctr own feat, tJ,at is by an
urny Cighting under the 1ign ol the
Whito Englc.
In the Old Country jlaesivoneSł i1
an accomplUhment. Jn tha Umted
Sute• pA!tf.ivencu wuu.ld be a
··Whorc arc you Poln?

••n..

o

...

..
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Nr. 3

Myśhnv
.
.. już

teraz
It Is Time to Think
Ahout a "Return Influx~'
o "powi·otnej fali'"

Ody si~ xasunawuuny nad mo>liWQ~ciami powrotu pQ woim'e wielu
Polaków" Am•ryki do Po/siu, zorgani.r:owa.nia tam nowej egzyatencji i
pn:c,jęda nowych wusztatów pracy,
to mu:,.irny Hc.iyć 1ię ;c tym. że niejeden powie "narazie nie- pora o tym
m}~lec..•.

Ale <•y ucc..tywiście rawcteśnic
jc,st plan:, takie wyauW11ć i 2astana•

wa:u: sit nad le\ ;rre..a1izowanit.m?
Nlutcty, mamy ju.i u ~ob'! do-

to przezywa ona obecnir okr,~1 wtmo•
iontJ koniunktury i w miarę iwi~k·
••ania oi, tempa :brojeń, ta prQ&perlty
będxie n•d•l w,ra.1tać. Ale "'iemy, że
po tych pomyślnych • punkt.u wid%e·
ni>. go,pod•rcz•go okresach. Ameryka
prze:iywnl,i ju.< okre~y kryzy•u. lct6te
przechod~ily t.am ci~c:J ni% nawet w
•tarcj Europie.
Taki okre, kryzy<u
ję prawdopodobnit-, jak i inne mocar&tWD
przcrny.a.łowe takie po teJ wojni~
N••tawlony na gigantyczną 1kal~
przemysł zbrojeniowy xacznic sit z
cbwił4 zakdrlcze.nia wojny prz-ut.4wi.oć z powrotem na produkcj,i pokoJOW:,, co nic będ:l:ie •it mogło odbyt
be, duiego W>trząau,
W tym momencie otwor.r:lJ'. 1i~ nieWftpliwie m o i t i \\ o ś c i p o •
wrotu do Ma· c1orzy -i
znalezienia na jej tere·
n. o c h
z a r o b k u • Nie.Jedtt\ z
nnszych wychodzców, przed którym
stanif pcn1pcktywa pr.z.ejacłan.i:. 11wych
igromndzonych oozczędności, btdzi•
miał motnoóc wyja,du do Pol,ki i
..corgll:nliowania takiego wars.z-latu
pracy, k16ry 1rnwct w Ameryce niel•·
lwo moznaby było stworzyc.
Dlatego t~ż, ~zya.tkie te moiliwo•
ści powrotu musi, byC y;~ię•.,e już obecnie pod uwagf, by n,e 1ylk;c, ich nie
lmamować. ale jaknajbardz,ej n.alci.ycie wykorzystał! w zrozumi e.niu interesów naszej OJc.iy.t..ny i jak naj•
wirk•tel(o wspólutltinlu Polonii am~rybński~ j w odbudowi~ Now~; Pol•

•••ka

&wiaduenim s wojny popr-z.edn1ej, r.
omigncJi która n•ątqpila ze Stnn6w
Zjednoczonych z ch,,,n~ odzysltania
niepodległości pruz Pańs,wo Pol~kic.
To w&zy,tko, 1=0 ....,owc7as z~obserwo,.
\•.ali!my. powoduje 1wicrd1e1nie. iż
w6wciia8 tego powrotu nit przygotr,..
w.ano i nai;tąpił on 1.upełnie bezplanowo,
Rczultatem tego było ogólne ro,goryc:1:ł!.tlic• .znicc.bę-ce.nie-, czę-stokroC zał
utrata kaplt,il6w l .tapalu do daluej
pracy,
T y c h b I f d 6 w o be c n i c
powtórzyć
nie wolno.
\V:srunki obecnie .rmjeniły sią; inne
ą celo i pobudki teJ noweJ ernigracJi.
W6wcJ:a$ Pobka tniattzona gospodar„
t.to potr,cbowałn prrcd" W!i~ystkim
kupirilłów, n,e potr;,.,bow,,la ludzi.
Podczas tamtej wojny, Xndnn ze ttron
wojujących nie starała •i~ wytnuć
elementu lud•kiego. Ja.kio to in3cze;
wy1:ląda w ob~cnei wo;ni"! 13ombar·
downnia ludno..~ci cywilnej, masowe
qi.ckucJc.. wywoł!'enie ludnośt-i ze
atlłłego mic;sc.a xamieszkani,, to po,, sk,.
crątel< wykonywania
a y a \ e m aNie trub,1 prz,Ytynt doda"'""· ie z
tycznego planu. .Hitlera, pośród elementu pol~ko,amerykań•
by 7n11ztzyć 1 wytępić skiego, (który, d,ięki nabytym w
do~zczętnie
pol&kl ele• Amery~e- talentom organi:ucyjnym.
ment ludKlci.
•i.nowii będzie tak cenny wklnd do
l dlatego, ta pruludnaona dotąd puy•dejlo dorobku pol•kicgo) - najPolska będ,ie po wojnic pou ,ebowac goręcej puyjęci zo6lal\i/ ci, kt6ny do
przede ws:.ystk.im I u d r i , b~d110 tej Polskl pr,ybędą j a k o p o I , c y
ich potrx•bowac dla ,opelnienia luk w żołnierz~. albo Jako ro•
dot.ychc:a~\Y-)'m Manie po16iadania. dziny zolni~rcy-ochotb~dzie ich potnebować r6wniei d.Ja n i k 6 w w o j e n n )' t: h . Ludzie~
x.as-1-,picrno tego gospodarczo .silnego k!or:y w c ..•ic. wojny zdobyli •ię na
rl~m~ntu rurmircki~go na ,i~miach pierwszeństw() w ofiarach będą
polskich, kttłty b(dii~my n,IJ,$j~Ji z mieli Lro~umiałe pit"rws.acń,nwo w ku,ych 1i~m usun4C.
riys.tAniu z: błogosłRwionych owoców
Jeśli chod.ri o Ameryk~ Pólnocnt- ,wyci~•twa.
.R. Ch.

Niespodzianki

•

tajniki

)

ro.tpocz~cic kamp:anlł pr.ie1. uowy po•
AtluntJ k i :\fo17r r,,lno,•n"
tęzny okr~t liniowy
Tlrp,rz typu
Sy,uacJa na Atlantyku -staje się co- l'ltopioncgo rak tffllu „Bitmnrcka"
r.,, korzystm•j•u dla Aliantów. Skie• Onl~ posiłldaoie przez N"ic.mc6w dwuch
row.a:ni~ głównych wy,iłk6w niemicc„ lotniskowc6w i kilku krą,ow11ik6w kioh ku Morzu_ śr6d:riemnł'fflu oru Admiralicja Brytyj•ka powinna sit
bur.z:liWil 1.imowa pogoda na Oceanie:, Jl<ryć z moiliwości, pojawienia si~
.annit,j:JilJił c.or"A.! ba.rd:tit:j aktyw· pewnego dnia floty niemieckiej w po•
noś\: nicmi~ckjc:h lod.c1 podwodnych. wy•••ym ,klad,ie na Atlantyku. co
W ubi•lllym tygodniu dowództwo nie- pny polącrrniu z d,;,,oma ok-rqhlmi
mtedue nie mogło wyka.tac! s-.ię a n i otojącymi w Breot, mogłoby powa,nic
JC!dnym st;.itk,,m ;t~lO• norus,yć ,,gluu Aliantów nu Atlan•
1• f o 11 y m n o 1 i n i a c h k o • tyku i spowodow~I! du.ie straty.
Dywe.nja rJoty niemieckiej na At·
munika<yjnych pomiędzy
Ameryk• P6lno,ną, • lantyku J~s-t tym b..'łrdziej mo~liWil. ze
dow6dztw11 japoń.lki,mu chodzi o to,
Wielką
Brytan14.
Lekkie jcdno,tkl floty W Brytanii, by Flo1t Brytyj,k~ ,wiąrać akcj9 na
t"·-!s:onow~ne przez bombowCć typu Atlantyku i zapobiec wyilani u cztic•
··BJenll~lmn, dokonały trxcdego na- Floty Brytyjskiej na Daleki Wsch6d.
pudu na brzegi Norwe-gii. tym r:n:rm \V tym 1H1!iwi~tleniu bombardowanie
••scharnhor~tH i "'Oneisrrum•• nabiera
łlóil lłellt-fiord~ W tym samym <:%A9ie
lxnnbówce bombairdowaly loruisko So. gpccjalnC'gO xnact-enia.
0

0

,

Ja koło St:1vanger. oroi liczne- cele w
okupowanej
FrancJi, Hol"andii
i
Nitmczcch W wyniku nlJdu no l-lcłl,:.
f,ord zatop1ono Jeden mcpr:r.yJa:ciet„
ski state!: handlowy, dwa trnwlery i
:z:burrono f1bTyk~ kon1erw ryhnych \V
mi,u„icc.zk u Flora.
Podcz11 gdy d;tiala1oo:'.ić nitm1ec.·
kich lodti podwodnych T1lllltje •
każdym <lnimi. .straty nl,przyjacie1,
•koc ro•ną. Zestawienie statl:6w handlo"-·ych p0itistw osi. zatopionych wy„
ł~cznic prr.c~ RAF w ciągu grudnia
n<11 r wynosi JS (w listopnd•i• 42).
Do tego dochod,i dufa ilośc statków
zatopionych pr:c:. lodiie eoilwodne,
oraz okrt;ty ··sc-r,11rnhor•t" I "Gntti r.
.v.w" toj;,c('I w Dre..f(t.
Bt<,rQc poił uw„gę prawdopodobne

Whcm wie ta.ke into consideration
the pos,,1bi111y of many Amencan
"Poles rcturninc; to Poland after the
end of ho•tilittea to organlze therc
new lif•. to tako over and operat• old
and eetabli1h new enterpriJle•-then
we must be preparcd !or an answcr to
be heard not frorn one p~N!.on: ''for
the time bcmg. 1t is too corly to think
:about it".
I& le really too nrly to make plan•
to that point Md to look iorword to
the way1 of their realiz.at1on?
We have to rememl;)er the le1solll of
the past, the expcriences for wbich
we lmvc paid h•avily. Afte1 the end
o{ the fint World Wu and the rcgaining of independcnu by Poland.
we witn~iSed a mals cmigration from
tbe Cln11ed States 10 Poland. A cło••
obRerv~tion of this "retura flow:·
forces us to make the condusion that
re.emigr-ation was not e-arefully plan·
ned and duły prepared and ,hcre[orc
h resulted in • generał exuperotlon,
discouragement, and it. many in •
Gtances a loss oł invested capital .and
u łou of enthu"'i.asm for {urthrr work.
Tho~~ errors mu.st. not bt repeAlćd
:.ga1n. The presfnt conditions art'
differe.nt and so arc •lso the inccntiVŁfl and aim!ł 'Of thifi new re-emtgration.
At tbat time, Poland wa?.
r-uined cconornu:iaJly and nceded mostly ,.:>pitaJ-not men, In the lai;t war
the belli'-ertnt countritt endcavored
to extermina1, human element. How
diife..rem. in th1s respect i& 1he present
war! Bombardmcn1a o( civilian popuJation. mass execudontl. deporta.tions
of the pcople from thc,r perman<nt
place.s of ft'".idence-th.n is the be„
rinningo of the 1,y,1ema1icnl a.cco1np1i~hmem. of Hiller;s P.lan ~uming: ro„
wani com p I c te c,ctermination of
hu,nan element in Poland.
And for this reason, overpopulated
until thi1 war, Poland will nced flrot
of all men to bridge the gap$ mAde by
the Gcrmans. win need them to tt·
pl.lice !his economically otrong German element whi~h must be removed
from Poti6h soil.
As far as Nonh Amc.rica l.1 ~on-

l\lor,,,~ śriulzie1u11..W dah;;cym ci„gu trwn :t:ncięt.a, dwu.
i.tronffil '.\1llka o .z.aap.i1rzonie Armii
gen. Rommrla w L1bi1 wi:glfdnic o
zapobie7.eni" rc,nu z-.1.opatrywoniu.
W miarę- wycofywania a.i~ armi,
gC!n. Rommcla cora2 daJcJ fUI iachód.
zadat1ie floty włoakiej ~taje s.ię corulatwlej,ze, a akcja blolcujfc"j Iloty
brytyjskiej cor•• trudnl•i•zt Od ty•
godnia już tłównym punkltm wyła•
dowczym stal aif Tri po/i, i c~ly wys,.
lek lo111itt'"'3 brytlJ•kiogo na Mald,
:.=wrócony jest v. ku„nmku zni1zc.zenia.
tanltC'J&Z)'Ch in.a.tal.:icji portov.,ych i za„
wi}aj~cych lffm $1Atków h~ndlowych.
Elis~c.Ac bazy bry1yj,kicj w po•tacl
MaltJ· do tego stopoio utrudni n koinu„

cerned, il ia t"rue łhaL tbi~ country i.'S>
in an intm111ve period of prosperity
and rhis prosperity w,IJ cantinually
increase with lhe e-,rpansion of w;ir
indu~try. But we aJso know that
after successfuł ec.onomicał pcriods.
America went through the period• of
cri,is and they were more a.cute than
in old Europe.

h is vc.ry tudtHtb1.: thti! aft"r the
C"ud of tb.is war America-Jikewi,-c.
uthor ,ndustrlal power,.....will be htccd
oncc more wnh • pe.riod of dcprcs•
11ion, th,r lransitlon I-ł"om wa, pro,,
dl.letion. eonducted on o1 gig-ąntic
acale. to peac..ttimc producuo11 will re•
,ułt in a great unequilibrium in 1he
cconomic life of thC" country
At thai moment, undoubtedty1 grcat
pos.ibilitiu wlll be opened for a re·
tum I o the Old Country to look for
work. Many Poles ftom Ameriea who
wauld be faced with the sp•ndinll of
th~łr ~avings to keep 1hem,elves .iHve.
wi U hovc an cxcet1ent cbanc, to go to
Poland and rind employment, niaybc
hett.r than they cQuld obtain in Am-

erica.
For th1, very reason all tbc:iac po~·
•lbilities of roturning to Poland mu'1
now be t:aken into considcration 10
they would not be lost but fully capi•
talized in the intcre&t oi our MGtherland
woli a,, in the interest of American PaleJI who will -part.ic,pate in
the tas!< of nhabilitation and rcbuild
ing of a New Poland.

„

We do not nee.d to stress tht poin,
that the Poliah-American cl•lll•nt
(with thanks to their knowledge of
organii-ation I t a r n e d in Amcr-ica
which will constuut.t a very v-aluablc
..:ontribut.ion to the fulure Polish
achieveme-nta)-w l 1 1 be welcomed
mos\ hearti!J', •~pEeially thoie who
wiłl <ome to Poland in soldier~· unf.
form, or a1 the fomilies of the Pc,li•h
Army volunteer5. Tt Is woli under•
stood that tho.se„ who at wartimc. were
firat in line ready for sacrifke,; would
alto be first in sbnring the we:11-d, ..
s-cffvcd fruit& of victory.

na Oceanach

nikacj~ W loch z Trypolhanl,1, ie
unitszkodliwicni~ M•lt_y stało ••~
Jednym • gl6wnyc:h uda,\ dow6d•·
Lwa niuniei.:tto,.wło!ł.kitgo~ Nicu.s1t1.nne
bombardowanie. Malty w ciągu ostatniego mie:11.ąc.a wskazuje nic tylko na
chv-C zoisi:ctenia ba.~ lolniczych na
teJ wytpi.e,, lecz moie byt równi~i
uwili-~nc 7-il przygocowiwit- tt!renu do
brzpo.śrt:dni~go araku przy pomocy
wojsk powietr%nyr:h. Skuteczny na1ot
brytyJskiogo lotnictwa n• lotniska
włoskie na Sy<.ylii i masowe' mi:;.z:c.tenic ;na.jduj1cych !li~ tam snmo1ot6w.
jwindc.iy o t.yrn. :ie dowód,:rwo brytyjskie zdaJe ~obie '"'prawę • .zanUc:riell
włosko-niemieckich i t.kuttcY.11ie temu
pneclwdziala.
llośC lodi:i nim1ic,kich na Morru
Sród:icmnym c.orar to wzrasta, ale
wrar 1: nim:i 1 straty. które Niemcy
pono...,.,. 0,1111nio j•dna , tod,i niemieckich :.co5tiltn Z31.opiona. przez łOdź
holtndcr,kij, d,ialajijcą pod tozkuam;
Admiralicji BrytyJ&ki~j.
Admiralicjn Brytyjsk:, oclo•ila o
otrncio krą,ownika ··Galarl!a" (5,220
tonn l Z,ltopionego przet 16di poił wodną. Je-st to jw: llty kraiownik brytyjski tilłopiony od etatu wybuchu woj•
ny.

k6vv. ro~pro~zonych nn olbriytnitJ
przesttz:eni. Pnicwaga. na mor-zu i w
powietrzu w tym ter-cmi~ opencyJ•
nym1 j~t po nronie Japon ii.
Obl'.cnym głównym celem japoi,.
skicgo dowó<Utwa jest op-anow.un,'"
,wi~rdTy Singaporc. Znac.x:~nu: tego
punktu Mrategiu:nego było całkowi
cie doceniane- pr.te~ W. Brytanię: JU.i:
na długo prt.cd wojru,. a nov,,ot:zcsny
•Y•tem fortyfikacyjny nie b~1bie
ł:'łlwy do :.:dobyc.ia. Obccnt" waJki n:t
P61wyspi c Malajalum mują charakter
op67nienia ofensywy japońskie) .. 0<?
to dow6dztwu brityj11kiemu er..-:; i
moJC:n~c skoncentrowani.a potr:te-bnej
Ho~ci WOJsk I l.otnica.wa xar6wno w
Sincs1101e, jak I w 8urmie. Zdobycie
samego Pólwy,pu Malajskiego nie da
je.u:cxe Ja:pol1"ykom pr~e.wagi 111rate·
glczneJ w opanowaniu kluczowej po<y<Jt pomifdzy Oceanem lndyj,lum a
mor:omi Dalekiego Wschodu; kluc..'l!em jett Sing,1pore. W mitdLyc;-J16ie
dow6d,two &il brytyj•kich i amerykańskich b('dzie miało czas na •tworzenie pod11to.w operncyjnych w Au1tT1tlii. na Il aw11;ach ,· Sing11por~.
Ody w,~ ,aniepolcojone •poleczell1.lwo w Stanach Zjednocr.onych
pyta: "'Gdr1r Jl>.'ot l co robi n,uu
rtota
obowi=,iki,em rachowcgo
O:tkki \\ M•lu,,I .i l'u~~lik
dziennikarstwa jest W'/Jil,nić 5połe
Akcja japońska na szerokiej p,zc. c,oń.iwu rol( i ntlnnla floty w ~hwoli
•tr<l'.n1 od Półwyspu Malajsk,ego 3~ ob~CU.('J,
po Wyspy Huw;1jskit· rozwija się coraz sur zej. Str.tty jaki~ Japońc~ycy
Nic ulega W.Jtpliwośd. :ie flota ame„
ponoszą w stlltkach handlowych, trans- rylcariska don10ła c:.iętkich str.at w
portujących wojsko i :q>urt wojenny. Pearl H;rrbor• .1 .zatopienie dwuch hrynic fl! nll tyle wielkie, db)' pow,rtny· tyj•l<ich okrrtów liniowych w Zatoee
moc nieustanny ruch Jui~j iloici s-tal- Siam•kiej po%wolilo !Jooic japcui~ltieJ
0
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"~nr on lh~ ~r.a

na opanowanie m6u
Dalck1eco
Wachodu. Amoryltańska Flota A•J•·
ty-.ka. złor.ona % kilkunastu destro•
yer6w 11aruego typu I pew~•J ~loki
lodrl podwodnych, zarówno J•k I mała licrobnie flota holcnder>lr:a - ac,kolwiek walu, bohatenko - nie S4
w sunt~ przerwać komunikaCJI Japon1kieJ, .zwbszcza, ac maj, pn(clw•
ko sobie hczne patrolowce. łci~aczc •
aamoloty. Duh ilość okręt6w amery:
kallskich pełniła tez do niedawna (•
polni nudal l) sluzbę patrolow• I kon•
woJow'ł na Atlantyku. W chwili zał,
gdy nast4plło nieoc::zekiwane uderzenie na Pu, l l!ubor i poiredn1e l,a,y
amerykańskie. 11ota a~erykanska zn:,:
tarła ai~ w syruac11 wym•t•JłC•J
prregrupc,waniił ~~spolów, us.łurt•,·:t·
n,~ni• nt1pNJw i zorganizowania wlas•
nych konwojów na olbrr.ymicb przrstrz~ni:1.ch łtczących kontynent ameryhnski Z odległym, bazllmi.
Nic tr.ccba ,apominru: o pr:r.e1trzeniach. kl6« dziel, poazc:eg61ne
punkty "'' Pacyfiku. Cu• potrzebny
na. doprowadzenie konwoJu z San
Friwr,,co via Honolulu - Samoa widłui: północnych brze;:6w A ustralJi
puc.z ciesnin~ Toffl'$.IJ do Sin~apor~
- wynosi conaJmn••i JO dni. Tueba
w[fC c:ia•u na to. by posiłki wydane
z Amcry~, i W. Brytanii przeJ,yly te
prz,,.trzenlo do oddalonych ba,.
A
wo,na ta t1wa. zaledwie
ti t y ' od li i.

S11r1)rises of the Bat tles on the Oceans
one or the amporunt tqs.k• for the
German ltahan command. The con•
tinuou1 bomb1rdmientt durlna: the pa:tt
weck- 1howa not only the deaire to
deatroy the an ba1cs on that 11land•
but •lao it cnn be auumrd as a pre•
p1r;ation of the territory for a direct
auack witb the help of parachutc
lo,,es. The •u~crssful air nud by the
Britith aircraft 9n the ltalian air•
dron1ca an Sic1ly ,1nd ma1& destrucuon of p!anea whu:h wore {ound
1hcrr c1vt1 ~vidence that the Briti~h
commnnd reah2c1 the German-lt.Dl~n
in tent ion And 11re 1u,ceufully toun•
teractinc it.
Th• number ol German U boau on
the" Meditcrrant-an 1h11 ia bec:oming
larg«. but, togcther with that, th•
lo!.Se5 su(fered by the Ci:crmans abo
are li1r1er. Arnon& the r~ent los~el,
one
of the German U-bo,111 has been
Me11.nwh1lc. •• the a.ctivity of the
German U boat, is being lc55cncd ~unk by a Dutc:h submar,nc operating
11:'\•erv d.ay. thr enemy łonu are grow• unc1er tbC" -.;ommAnd o[ the British

A1lu11tk ,\ ;\orth ~t';1

The 1ituAtion on the Atlantic i~
bci:omin1 atłll morc favorab1e for th1
Alhcs. Tl,c •clivity o! ,he German
.ubmarines Io l•ssentd both by th•
dircctin,: of the main Gcnrntn efforts
toward& thC' Mcditcrrancln and by the
atonny winter wcather. For the pasł
weck the German command was not
abłc to 1how cvcn one 1unkcn •hip
on the communic:ation line:-,: betwetn
North Amcrlca and Great Britain.
The light unita of the Br1ti1h ftcet.
u<ortcd by bombera of "'Blenhdm"
type, co01pleted a thlrd ra.id on th•
Norwegian coan. thi! umc on Hcllcfiord~ At 1hc 1amc time the bontbcrs
bombardcd Sola, an airdrom.e ncar
Stavanger• .and numuous tarcet..1 1n
occt1picd Fran~c:. Holland and Ger·
many.

...

WuJna na morzu wykai.ata. ze opc•
raqe floty be-z odpowiedniego ubez
pta:-~ze-nra przez lotnictwo -

a4 wy•

kluczonr. C:ltłciowo baiy tt zostały
opanowane przez J.1pońc:zyków- inne
wymagają nttilenia w liczny 'P' zęt.
Przygotowanie wifkS.Zl"J ilości lotniakowc:6w do tego celu i prze:.nmię-dc
ich • 1rdnych rejonów do dtui;kh wczystko to wym..iga czatu.
Brak s.tycznoid bojowcJ me: tylko
pom,~dty wirkuy,nl ,cspolanu floty.
lecz na.wet pos%cieg6lnym1 okr~r:uni.
,wiadc.zy o tym. ze obie strony un,ka.Jł
nuazir Lego spotkania. Flota amur,·
lcaó~ka Jclt w trakcie reorgamiac:JI,
flou Japonskn unika ryzylc.r uuaty
w,ęknych okręt6w.

Jak długo potrwa ten atan wyc1:ek.1„ ing. The number of A:"(iY merchant
wwin I gromadztnui iii i 1•k daleko ahtpo sunk by R.A I', only, durin&: the
potrafi:, J•po1lczycy pucnikn1ć w po„ I n,ont.h of Dccr.1nbcr. 1941. amounh to
s.iadło9ci Aliantów n:a Oałckim W,cho•' 3.\, white in the month of Novcmbu
dric - trud.no pn,:widrlcC. Jedno nic- I thcy sank ~2.. To 1hi.s numbct must
ulega ''"'l'l'hwoici: S I n &: a p o r e,I h• .:,dJed a grea\ numl,er or 1hip1 1unk
p o w i n n o by ć o 'b ro n I o n c by U-boata and abo the lor.ses c.auacd
2 a ws z ~ I k 1 c r n ę , Jako bra· by min,:.$. The R.A.F. continues to
ma do Oceanu Indyjskiie;to; 2 <lf'Utiej bornbArd th~ German boun for 1u\J..
atrony ttawaJe i bary Auttr:aliJ•kia marines in Frcnch 1101u .and ~ł,o the
winny byt pr:ryjtoaowafie: do opc:ncyJ shipa •·sch:nnhont'' and ··Gneiairnau"
rut SIC"to'ka -akalt.
anchorcd in the pott of B1nt.
T;llung 1nto con,id:ration 1he pos
H111Jo" nit·hHt ołt..1-\•łoYi,. ,,. J.npouii
sible entry of the new powcrful
Japon,a poaiada ll ,a tocznie (•hip• bat1lesh1p „Tirpiu·• of the "Bis,..
yard•) olu~towe z 6Q pochylniami marek„ type s.unk one ycar aio into
(berthi) dla du,ych otatk6w, Zasoby the c..ampaign. and also the po,,,..e,sion
Jedna rudy żelłlZnej I produkcja
of iwo aircrah cnrric:n and num rous
14 bardzo ogranic,onc. Prted woj114 cruisers by ,he Cermans-the Bri11ih
Japonia pod tym wzgl~ncm była Ur.I Atlmiralty should expcct the poosl•
lcz"iona od Ameryki
b1hty o( the appearanco of the Gerl'lotD handlowa japonu prtcd WOJ• man flcct soc;ne day on thr At1antic
"ł była <rzeciQ z kolei wetllui: tonniu. wuh the abova rnc.nt1oned group. toSkład~ si~ ona z 900 ••ntkow ponad r:etbrr wtłh the two anchoreJ 1Mr1
2,000 ton. o łąc%DeJ pojcmno.<ci -1.7 In Brt:fit, \\ hich would br al>l" 1:n·
.,,n,on• ton. Wojna wykuala jednak. ou~ly to rhrcatcn the AUiu.• 1ta'11'1ca·
1:e d.nlcko wi~Y...uc znaczenie, mn zdoJ. Ilon on the A1lan1ic ancl caus• hea,·y
no1c produlccJ1 danego kraju ciz Jego lo~s.es..
1.:noby przttlwojC'nnc.", Albowiem WOJ•
The. .nppc11rance o( thł" German rtc-e1
na trwa rllugo. a aprrę:t zużywa si~ on the Atlantic l, more -probable !or
uybko.
the J apancst cotn!T1and Iii .,nx,ou.11 to
W cinu ostatnic1 wojlly prndukc1• h•v• the llriuah
engni:ad 111
okrftowa Su.nów ZJeduoc.itc,nych do- action on the Atlantu: >O au to 1top
1zł3 do 6 m11ion6\\' ton rocznic. n W
t"'cm from a.endinJ a put or thelr
Brytanii - do polowy t<J liczby. NaJ- ftcet to lhc r:ar Pn.st.
w_i_-;l..-s7a 2'ał produkcJ:. okT(towa )•110\li•dilt'rrm11•1111 S,•u
nw w 1937 ,oku o,,~gn~La zaledwie pól
mll1ona ton.._ Obecnie• .a::1ly Ja:ponb
A 1',tubbom. two,siJe1J battle i1
pozb•wiona Jrlt dooiaw żeln,a i stali sull l,em,: woged about ,he 1upplying
te St ZJ<dnoc,onych, pr1,dukcJ'I ta of General RommcJ'1 army In Libyo
nir ma widoków pom.no:t~nia.
.Dnd nbout r,revcntłng thit 1ource ot
Cz::as wi~c. ten otbr.iymt czrnnik w ,upplit-~ Al General Rommel"• army
w9,J-Uie obccncJ. i: ka;rdym dmem pra, rnreata more and mort watward. tht
--d!Jc na w.nnozrnie ail aliantów i 2 u1slc of the Hali.an fleet bccomes mu..:h
ka.cdym dniem o~l:1bin Japomr
e.ułer whila the- action of the Rritiab
• • •
btockndinc flcet becoma much mon
N,ezwykla precyzja, z kt6f1 kam- diflicuh. Tripoli alr„atly bcc•me the
p•ma przec~:-vko St. Zjednoczonym 1 maln dt!barltation port during the pa,t
W. Bryt.am, ,.ostał.- przez Japonię weck. and the ~.ntire effon of the.
PrQ1gotowana I udane zu1koci:cnie w Britiah a1ttr,dt tram Mah:n ;, d1rrct
doiq 7 g-rudni:1 - rrob1ły awujc.. Po cd to dntroy thi1 port'a 1n1talhatio:is
zwohło to dow6cbtwu 11porl1ktemu And tł·c mc:rcltant ahłp, tluu are tbere
wycrał na czu·e. Lecz w abli trwania The proximlty of the Bnti•h buc obec.noJ WOJny będzie to Eall'd14'łr:I Malt.3 ma.kc» the- communacationa bc/rarm„n,,.m.
h\ttn ltaly and Tripol1 IO diUicul•
W. Durwu:;a
tllltt the di.ablemeut of Malta bcc:ime
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A<lm11111t7.
The Critjsh Admlrililhy amloUn.,;n
the loss of the cruiser ·G.ala1ca•• 01
S.ZZO tons. whlch had becn 1unk by •
aubm:1rłne. 1t is the elevcntb Britiah

cruinr sunk aintre the oulbrc.1lc of

.,.,

l'.or

E.1•1

&. Pnrifir

The Japanne act1011 in the w1dc
•r111Cr fr11m the Mal•y Poninaula to the
lfawa11:m1
11n!olding 1tlll moro
wiJ<ly, The loss•• wluch the Jop,
anC<"..e. •uffer 1n mcrchant 1hip11 tran,
porti11_g troop1 :and war equip111cnt lrc
not so I.arce as to •top the <:e-a1:1~lcst
ti~tr;c. of the grut number of ships
i,ithcrecl on the hugc cxpanse. The
supcriorily 1n the air a, wcJI a, on
1hc sia Ir-. thDt 1crritory of opt:rat,on
is \•·ith l ht J ar:ane,c.
The pruc••t m~in ta k for tiu J•p·
ancac command ia the s , ... ing of tbc
S1nwanorc fortrua. The tmportanc.c
of 1h~1 ,-tntC'!tCa.1 point wu totally
rc3pcctrd by Grcat Bri101n tor a long
timf' beforc the w; r atarti:11 1 and
modi:rn fortif1ct1t1on łiystctn& w1 I net
ft1a1<c: •t c„sy to l'Onqur1 Th~ rccc,t
/1ght1n;: on t~ 11.folny Prninsuta ,s
an the naturo of dc,laytns: the Jap
onuc o fe 11Jvc Thts will give time
nn,1 ro..·bihty 10 th~ Hrluah Com
mand ,o eonee1u.r.:1te the neceu.ary
numhcr of forte-a, in ;urcraft tn S1nc1
por" :ts wclt ua 1n Burma The OC•
cupyinc of the Mal•y Pcn111,ula will
l10ł yct bring to the JapDnOJIO the
stnu I c1l au pe rionty to c.-onuol the
kc7 posiuon betwcen the Indian
Ocean anu the aeu of the F r hMt,
which b S,ngopore. Moanwh1le, tu:
command of the Brnł•h and Amcucan
torcta wlJI hav~ tł.rno to crutc opł":n~
tionaJ 1Jase5 tn AustrPllA, llawau and
Sangapon
Thel!. '°hen the disturbetl public 1n
the United Staa1 asks '"Whcre. and
what I. our lleol doing- it i• the duły
of the duły nęwspapero to expl:iln to
the pobtic 1ho rolo and tuk of the
fleet at the prescnt 111110. No doubt
the American fleet hnd aulf etc.tł
heavy Io.su in Pcorl Hn1l,or. and
thai the omklflll o! tuc two British
battles:np• 1n tbe Siam harbor aUowctl

r,

the Japiln~,,: fltct to control the se.u
o! titr Far F.a,t The A11otłc Amen•
ca.a flc·u.- consiatinc: or aevcraJ d~
stroyen Qf the oldcr typo and of a
crrtaln number of U boat1, u wcll u
the smsll-ln • number Dutch flert,
whLCh
atltt fightlni: heroic:illy, to•
gethcr ore not •ble to cut o!f J or,anc•o
commumcations. up~cially fac i n a:
numcroua patrol lJ.oata. speed bo.1:111
and ptant:5. A grttlil many American
ships h:ivo boen doing p>trul and con•
\'Oy duty on the Atlant1c-.and eull
ar~ At the moment whcn the un•
expected attack on Pevrl Harbor and
rnidway American bnses C'amc. the
Arr-eric4n flcet (ouod itsdC in the
1,1tuation '"hue a rrgroupinc o(
Corces '":as neces.s.ary. at:SO makłn&: re•
pa1ra. ond •l~o 1n organizinr thrir
convoys on the hugc space.,: connrct•
In~ the, Arnerican t;:Ont lnc:nt with tha

„

dii.tant

bA'łłS,

lt is wcU to keep In mlnd the vaot
apacu wh,ch ecparau the indivlduol
pointa on the Paciric. The- t.lmC' ntC•
e.u.:ary 10 tscort • convoy Crom SaQ.
Pranci~1,;o via łlonolulu- Sarnoaalon& the northc.rn Coast of Austr:aha
through the Stralt of Torrua to
Singaporr-1, ab o ut 1!11rt1
Thtuforc. u:-r.e U needcd, for' rtzn•
forct;,ient, ae:01 from Arnuica and
Great Brhnin. to ovcrcome thcscopactt 10 the dt,unt l,n..,a. And thts
war IS only o( ,he wceks" dura.1ion
The wu on the •n has ,hown tir.Il
th• opcrauons of th• flcrt, whhout
suiublc {lrotection of narcrah ia W1•
nvinhn& J1nd thr.rcforc rxcludcd. Soma
ol the ba u havc brcn occup1ed by the
T11p1nnt while othcrs :are. wai ung
for lbe arrival of qu,int,tiea of cqulp•
r::,mt
The prcp,1rat1on on D great
ac.ale of llh.·raft carrior-s for tliat pur•
po•• and trans!eHtnR them from one
re,:1on to aoother-all that tak:es time.
The lack of lrchtlng contnct. 11ot
outy bctwctn th• large groups of the
fleet but also between indiYidual
sh1ps ,ouf1nn.11 th;at both 1idc1 ara
nvo,dmJ! 1111.h a mtctfng. Thr Am•
er i~:an fleęt is in tbr łlDge o[ reor•
i.anizauon. whilc the Japanese: fleet
avoids tbr r11k of tl1r loss of larcer
shlpo
Uow loni: will t111:1 pcrlod of de1.ay
anc! the g_roupini or forc:es 1:ist, ~nd
how far th.t J•p:meu penetrate 1nto
AUied po24cs.sions I n the Far ł-Jlst1t is diHieult TO fof'o.ec. One thing
1hould not be doubtful-Sing,,pore
should b. delenJeJ at all cons. as lt
ii the pas$age to the lad1a11 Ocean:
on the other band, Hcawai1an .and Aus•
tralian wn should be fitted for tarie

tiar„

,cale op~na"iona.

::ihi1>-H11il,li11~ in J.ipau
Jnpan 11'1• l\vcnty,thrc• shlpyanb
h 59 berth1 for larg• •lur,ł, How-

w,

cvcr. the a.ourc,:s of iron orr on,,1 ste-el
product.on :are inill limited lo re,.
gani to rh.~. b<for• the ..-.r Jupa11
,,.,. d•pendei,t 011 Amrric,,. Al•o. be•
forc the wa.r. the t11erchant flee-t of
J.:i:,,1, \va• the tłnrd Jargt-'1 m tou.J
tonnage. lt cons1Jt•tl of 900 •hips
abov„ l.COO ton& eachł total toan:aie
or 4.łoOOOO H,)Wc-vcr. ,,·ar ha„ re•
,•ea.l.1d thai t'u dhdc:ncy and i,;&t>U·
c1tv of procluction of a.ny country has
far treotcr imponanc~ chan iu pre•
v.ar reaourc:e&,, proę,dang the v.~T luts
a long tUTlf" and the ~uipmcnt 11 con•
sum.cd qu,cKly.
Dunng thC' laat
worl<l'a wo1r. stup procluchon in the
Umtcd St.1tes ccAc:hcc.l aix n: 1),..,..n
ton~ y,c:ar!y. and 1n Ort.at Brita,n one
hlllf of rhi• number The J:rCAtest
ahlp prvtluctlnn in J opan was In 1937,
wl11ch WIili hnnlly on~ half million
tona.. At pretJent. when Japan 11 de~
privcd of iron and 1teel fro
the
Un1tcrd Sutea.. thła productton ha.s no
po 1b1h1y of lncreue.
Time. therdore. th «•can,k fact ,::tn the pre$cnt war. worhs cach day to
1n.reo1c the Allled lorce, and •t the
aanio time eacb day to wuken J apan.
The unusual prt-c 1sion with wh,c
the rnmpargn hu httn prep.1rcd by
the Japanese agau1St the United
Sta.tt'.:t and Creat Brlta1n a.nd lhe aurpnie attac.lr: an Uecember 7th. hłtl. re-,
•uhcd 1uccadully and allowed the
Ja~ndo co11mu1nd •o i:aln time but
In the ,pace o! the tuno o! I.hę dura
uon of the pre cnt wnr thl, will
hardly be :a frai:mrnt.

....
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Z1mi<12aamy poninj kilka w,eruy, lu(,n, ukarały 11~ w pol,ki<J pra•l•
pod.;-:iemnej i przemycone .zott:l.ły następnie do Wielkiej, Brytan i1.
Wymowa. tyc:h wicnzy JUt ,zc.regóJn-a~ nic ą. one bowiem przejawern
poctyc.kich w:ru~zcn, ale odbiciem tragi»mu iycł• Wiersze te pisali ludtie.
kcóny na własne o~zy ogl.~dałi egrekuc.jc, wykonywane pr.i:e.i morderców
z Gu1:ipo. dla których nit obce s.ą hitlcrawakic katownie i obo.zy koncen~
tt11cyjnc. ludzie - któri:y w mrokach polskiej konspiracji nicUBlępliwie„
dticń po dniu - walczą ie :brodnic;;iym, grabie.Xcami 11cm poJskłch. Dlatego
pny wieruac.h łych - me nald:y ~zukaC nazwisk. autorów. Autor;y ą
nicznttnl. puynajmnicj dzii. Wiersze podpi.&anc q pseudonimami. albo tak 1ak naprzykł..ld włen-r p. t. "'Eg.;trkucja w Srodxie:° - lcTótkim. ale
j1lde wymownym 1lowem: ··Swiadck".
JNna je.st n,na. wspólna w&Jrystkim wieruom: głęboka wiara w odro.
dienie Pol&ln, w xwyci~slwo. Pn:ed "I gl~bok, wi•T'ł i bohate...~ł wolą
-...1lki ruu;.ty,h braci - my ludzie: wolni. my - )'..o1nierze, waldr.,.cy nadal
'W polskicb formAcJach i pod po1Bkim1 s~taudacami - mu11my w gl~bokiej
UCI pochylić c,ola.

We releue below a lew pacms publi&hcd in the Pollsh undergroun4
preu and Jater sccretJ-y oelivMe.d to Grt'al Britain„
Thue poems uc of t.peci.&J •ignifiance bccausc thcy do not prct,.ent
a poe-tic emotion ,1,cn5U stricto but do rc.flu:l tht: tragedy of lif~.. Tlu•y
were wrillcn by rntn who witne&sed the cxecutions carricd cna by 1he
Geatapo murderc,rs_ to whom łlitłor·s tonu.re rooms and concentr.1ticin
camps arc not unknown, men who in 1hc shadow of t'ht' Polfah con"ipirou;y
int«!'6H-ntly from day to day carry on the ~ttuggle ;gainst the plu.atderers
of the Poli•h soi!. And for tl>i• rnson the poems an not sign•d by 1hc
authora---rhcy aro unknown. for lhc time: being at le.ut. The vc~e~ are
,irnro by psoudon)'Til!I or-ao for u,mpk that one tntitlcd "Euuition
in Sroda""-by shon but how explicit words: "An Eye Witnes~"'
All thr VC'r~u h.ave- one common ch.aracu!ri11lic: thty echo wtlb
profound faith in Hberation of Poland. in victory. Wt!. free mco,-we, the
soldi.~rs.,-mu,t r~pect this profound Caith and the he:rok will of the
1truggle on thC' part af our brothers.

l BEUEVF. .. .

WIERZ}::
,v;,..,,.r 7.W'Slt:< w

Tw

Oj,•.z.yznr moj4 WSJ'C!C'hmf>t'l"Jf

J~j gyn6w łwitty poc2rli sif % Dueh4.
• mt tylko ,: d~mi.

wttrł:' cruc-iłitd «nd burird.
again
and push a•id~ th~ir tombstone.
Thty will 11scend jmo the H~av,m ol E"r«dom
Br ho1101rd in thdr cou11try ev~rl.tutjng
A• tbty pardon th• living •nd ho11or th,- dcad.
I bt'lirvr in Supr~mc .Rightuu:mtss
ln [ustlce w,iv~rs-al.
In rh~ Commu,iion of N:iuon~
In mutunl (orgivłnu.s of ~fos

D~.scnulł!'d imo Hf'II. but will ri~~

]e>ncze tu łaau"ttń grobo-.vy odtrttC'ł,
W.t:tqpii pa prawicy Ojczyzny W~chmogo9ce,1,
ucac,C um11rlychT
4

P1zyJdł prrt'ba.c~yć iyu.•ym f

Wie-rrr w Pirkno Na[wyzyx~.
powntoclan4..

\

1 Btllt'vt in Poland evetla!fting
And in her st>11!> contcfrtd o( the Sptrlt
and not oł the F/c:,;b alon,.,
Who <J.Uli~red far tb" Right$ of Maa.

U m,;c~~n, sa PrawQ czla:wieb. ultrzyiow,wi
i pogr7.cbani'.
7..st~pili do pirkit.J. •I~ rm:rnwychw"itil.nif,

......

r

Sp.rawirdliwolć

Narodów óbcowllJlrt,
Grr.Pclr6w wujf'mnr odplłuci~nle,
Duc!,a imv-twychw!ot•nir
I pokqj w,ocmy.

-·

Jn Cht" rt.Jtontion of tl,r Sou.I

And i,, Pc:1t!r- tl~rnal.
Amen.

Amen.

PATRIA

EGZEKUCJA "

~RODZIE

W m1tlcie takirm ~wy~zaj11t!m. ot -

jd d~it'ń pow:..N•dm·.

Ruch nit:1.wykly: mur worków i pi:ak1rm w rynku
Hordon policji dri~I; trotuar od ,,.,dm.
Tłumy .na widowisko rn-.Juu.rm zwolatJO.

6ft1nęl~

EXECU'rION IN (;RODA
Thr Polim town is 1'IJ a-stlr
As in cho m•rk•t-pl•c• thry bui/d
A wa/I of $Ondbags. Th• sttuts •ro
LiJ1t!d with Gt!nnnmr. who push thl' crowd
On to thr- .tjdewDllt., ,o Jłttt1nd

A Nar.i butchrry.
He-re in $rod~. as in Gostyff.

JV .~rod.i~. w Gostyniu - w~t.fd%ir j~dn:tlci rytuał:
je>t "•glojchsultowana~. Rtrd•m po jtj pr~ydzial
Truba stai, aby poxr pohka tudnoS4 n.ul~.
Aby w Irku marł luttdy kto rt~cL t•k11 wi!bi,ł.

śmierć

Wychylono :df z oklr11, /ui wiod~ n• raurrnl

Pi~rwnych. Krolt mnj11 chwi~j11yp odzin pognil'cionif,

7"wn,nr s:rara. lt'C% ociy im ;w;f"Crlf j;ak ostrza
Bagnefov.. Pod workami icl, w rzqd usrawionD.
Syla dl~wiilU d:rz•~ a ni~bo rietniltl'.
Bo paidz.i~rnilr ai w c-hmvry bry~n:,ł strtJtł biot•.
Sdoch kobiecy WYJ,hl nag/re "C1"yst,. • • Chrysr,.'".
/rlr. pod.1no z ust do u1t Pofrm tnów martwota.
Zdawało srę

-

C%,u ~t:inifl, z~ ,;~ nir po:,.uni~

Nipri6d. A wlody kriyJwąl thn.n,ec Chlapow,ki,
•Ni~,h iyJ~ Ft1t1cj•. A nglja j 7\t•yc:rsrwo Pold,l".
PrrH~1nal btac, . • • Wrirl: tr .-tm,t"tl: jale lcomunjr~WIAD.EK

Th~ ritu•J i~ l''er tł,~ samr.
De11rlr is „glf"it:heshaltf!r. Htrdtd
Th• Polish popu/arion <1a11d<
Thot I•~• IIUł~ lrecu the ,ouls of tho.,r
Who witnt.ss wah , Thin~..
From rvery w111dow l:icrs peer
group. l~d out to die,
Marcht!s wirh steady Jt~p and eye$
Thar 1/nsh in foces grey, /1kc blade~
Ol stttl. Noble in crumpl•d o/otlt<s
Th")• st;rnd b~lorr t/11' W~//,

Ąs the first

.A chokini .s,Jt-nc~ rr.ignY. th~ !;;Try
T•kt!s on a,~ l,ut of ~arrh, lor now
A spray of mud spdtt•rs the clouds.

A

woman sobs: O Christ.! O Chri..r/

Tiu: mo;,n i..s pa!'~ from Up ro lip
Th„a silr11cf" r~gl1S agairr.

l,f„thinlc!t that Tim~ :stands arilJ~ Thrn onr

:\IOGlł,K.\

~A ~KWliRZE

Nog4 mo~n:, JH11Ti1.ciĆ u.,r. obok ryn:r.,ok'8
1.Y biednych kwfa::wh , ht"lnm ">Calowym 1ym,u11ak u
Krrywy n11pl, ~'Ni~tr1,my'". 1 t biota powlo1r.a.
J sl<JwJ 1warde1 rhw.1ly. '"P;idl na postt·tunłu''•
/tmu ro s,r mil<'iy n•1szt;c~ru1.r z pt1clruy,
Co, umitu,ą_1a.·. U<'/U~I ··,v.ar~aW}' nie d,;,my......
Gr6b no skwt"rzc u/U:.z,wm. kuy.i z okil'nm'j ramy -

Tltk,1 mal"'

mogiłk-', .i w

nlrj v.irllcoii: l~;,y,
'
GR.Z.

OGRMJ ZOOLOCICZI\Y

Of tht! doom.rtl me-a.

cr,~"ł

out a/oud

"Long L.iv• Pol•rid and hrr A.lli•sl"
Ov~r bts lri~nds he mak~s a Sirn Tht' Cro:rg c,f Christ- DtHth comt!ł ro tht-m
A:. thł'y communi" w1lh God 1

GRAVE J1X TIIE ~QU urn
"UNKNOWN"! You m»y stumhle o'•r
Tht- cur-t ins..cr-ip,ion on rlrr gra,·r,
W11h 1/owors and st,,/ h,lm bM.ck'd
SpJ..,.1hr-d wirh gurtt>r mud. u bc;irs
Thr Wl"ll·~jr n„d tri1,utł! to thr bnivr
.~He1t' ot his poił 11~ lt!J/f•

A !łilcllt prayet ,s du" to him
Who dying whispcr•d: "W• sho/1 "'"

Surundrr WMsowr·~nd tlrfs gr~v"
Nit brd.iU·~ ju.i. slunic• ~• J:uJrm $wym ryctal.1.
Am plowy kroi ,w,rr.:..f( ogom•m w boki bil.
Ku•dy nad nuast~m wołOI b111 ;!# rozs1.A/ala.
Zlt>wró;łbny om~n; n:akal ponuro w Jtlatt:t: wył.

Strwoionych SlU'II groniuJa przypildl.J do YJRtOdy
Gdy Prk•I pocisk w rórz~ i umrlkl m•lpi ,..,,,.,k,
I tylko w $~Ylt ,mukl, rr1iiony J~l•d miody
N• oczach tri6!nr swych. pl11c.ac. ~ minut4 ka,dłf 1:isl.

F/ominzi,w lłialy~h uado. j11k dymlti nr~pn,Jow,.
s1'r wokoło w mistt:rny puohu w16r,
KJrdy • ogrodu pocul d,i1/ odpowfatl•,' wtór•••

Rozprysło

I 1ylko z Jt'dncj JcJ•rJri - 1111d w:tq••tluch 7wins4t ,:łową
Zwoln~. mai~st,tycz11i~. choć 1~s2t4 $WOith ~il,
KróltVt•rl:i ar~rl biały w JJO""'i~tru :sam sic w7bił ... TO MA SZ

In City $(JUi1r~. with Cross rour.h--h,:wn
,.-,om ·window~lramc, - thi,'f gr.:tv„ 'iG ~m,tll
Untlyh,g Kl~4tllł'1! /10/tl:c.

T HE ZOO
Thr sh~/cphrmt will whrntt no mori'! for hf'r Johnny,
Nor th~ Lion. King of .Bto1nts, whip lu·., flank with bis Mit
łVhcn t/Jf! atorm startetJ r.Jging all ovet t/Jtl City,
Ol ill-.om~n tht' ;o~k;,1 howtd •loud in his cage-.
To thr ral/1nga camil"' rurming the d,:cr•herd a..lrightcd
-As tht- bomb.i. burst in mid•R1r, the monkry$ IJrd &crt•amint
With its !ilrnd~r necrlr gary a young sta& lay dyjng,
A s a IJock of ll11mingo~s. lik~ a clond„bunt of down.
W hirfed 111f 1tround in pitt~J...

High above all the t.umult- .u ~11~r unv:.mąmshtJ,
Th" W b,t„ Ea&I" of Poland sa:u'd a/oft ia cl,e sJ,y,

...
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"W kraju
Purd chwil4 mlnęiU,my cmcmt.arz.
C,chy. norwcsk1 cn,cmtarz, porosły
prostymi krzyiami. Odziei zboku od•
bspfx iwieą Uł'rni4 r-&ł'tfl\ fflOCil)'.
w1p6lnym opatr&one krz.yźrm. Ku nim
,wr6ctly aię wuyatk1c głowy, 11kcdy•
by w ostatnm, ulude„ Takie saluty
maJ,J więceJ wymowy od -salw uroeay•
•tych. Taki~ ••luty rod.rę się- w ntcu,
pnyroile- ą do 1'1n i trudu. na progll
Ich pov,·1U1w1.n11. niema ołów. a woboc
nich mi1kn4 ci. kt6rzy bohatuatwo cudr, micrą łmic.-cl4
lm,f takich grobów 1„1 s„Ud•f~
d•t lub ,10. li ludu• ktorych kry)ł
nte man twn,y.
Nic 1r,eba było a16w. Wuy,cy Wie•
dtu:hłDsy dobu.:c, że ą one nDHC'.
Były dla n.is drocowikaum i upomm•
klem od towarz~qce) '7ciu zoln1er1k1emu siostrzycy lnucrc1. Mogiły te
pr e1iuwialy do nai ~ilfJO glębi•J
Bala z nith t-ęs.knota rodz:'nneJ ziemi,
bila rra~"'11• po..•n/on"7 Oiczy•11y, hll
~ e k opusrc.ceni•. wyuut ofiary.
W •ercu Uudrtl 51~ ,mułek. .te
pn:y1d•1e nam zostawić ich tułaJ pod
ob y,, mebm> , l•cluchny nlepok6j.
rie I nAm moze 'Wypodn•~ pozo1t1c tu

nie

łttol się

białych
.

Uh\ nu1bil n1 ~6rt<. W

nocy''
..

otulony,h w ii:om,niarki i bnidnt ko- l1ard,o

ud-ą2:Jiwyn1 mar.u .u w.1notilh1nny 11ę "uchy. płonęła nerwowa c.1ujTioic. coraz: wyicJ Tara1owa rorlozonł' tale- Front~-

rze jezior c6nkich ,oru puylr:rzeJ•
Chc1wym1 oczyma oe:ltdahimy acruym wbl7 chłodem corar glębitJ Df, m7 pr.zyuli na nt<J debiutanci
Jalui warkot rzucał nas pod skar
łachmnny iniccu. Tundra prz7brzc2na lalo brro,y, w rowy I bru,dy nAd 1•·
n..lcwała izadkim. 1,krwaw1onym brud- J"iorem. Bczh:stn~ cal,zk~ okrywały
ną rdą biotom ki•p•kie b,11y francu• na• 11lawirle. Na niir>bie plonę-lo gon~cc
akie. moczyła 7apocone noc• • ..,.CHJpła Jt1• 1lonce. Warkot r6,I Samoloty
obclf.r:one bron14 t .zm~trntera dało. plynrly w kru co,.. nittj i nlŹCJ,
Sz~I ,włt„ zimny i cichł' w 1mu, W glębnc wybllfhy rwały font•nny
cach rzadkich mcicl . .Świt b1a1~1 nocy kamlcniatC"J ziffW Buowy huk pnew kn,Ju mitc<4cycb ,hnurn, , ludu. cmały mtalkJe aerie c1ęłlcich kar1b1Mile.zenie nieprzerwane śpie-wc:tn pta- n6w m•uynowych obron7. Gdzld Z&•
ctw~ nhycal tłumionym ł'Chtm bełt gnechotaly podniebne kulomioty wodospadów, prawi,cych ugl p61no• e;dt1ri h1yrgi ,niegu l'IT!inzane z roi•
cy ośnióonyrn tzcz.ytom. W bezhtoś dut, 11klank,j ,tah, hh•I• kur2aw,
nie c:iyatym krajobrazu• c.1aiło Slę to ucmlły na cbw1lk; ałonct"
u-mo pytanaf' co w blt'kic1t oczu dzlcA potnn warkot motor6w ••awal się
okute Jodan. coraz dlnieJ otulone w

OIZ.:IWSi:C.

Żołnierz niC' urnie Jednak dłut:o fi•
Jnrofowac. t.yd• ,ulni•raki• j•>t zbyt
upoc::ou~ Jdli nawet me .a krv.•,waonc. by mógł on długo myiltt: o awoach
.1tal1ch W pocie trudu rorpuucu1Jll
a1, zarówno mar ,cnla Jak i w,pomnie-·
n1;a i Jplywa~4 Jtdn.1kowo we wlasn,
1•11 1 cud.z.i zaemię'Ryłiimy mało obciq:r.cni, wa.ry1tko
bowiem co. :si,luły( miało prymitywneJ
nawc:l wygodtie po,octalo u r,ordnn:
Kuchn1a. koce I bncelaria.
W 1>icw,codnym chlebaku k1lk1
puurk konserw łmłc1zn1c: ob1Jalo atę
o nmunrCJf i granaty. Pnedzi,-..oy cu•
Jan wojl!nny. Stan m1~0 p;achniało
jui iwłe-.t-a krwi• puys.dej hekatom•
by.
• Zatrzymaliimy Ilf w przypięknym
Jul<. Horyron< umykały od prrodu
yniosłc. góry. 1łabo rorz1demonC" w
lełnltn s1ollcu północ,. Na rozJłoncc.r•
monych polanl<1th iors1adly aif llh
puc1e domki. Barwne, c~ylte pude„
lenkn. - domlcl lalek z bajek A ndn•

u11•.;
Laknę-li.imy apoctynku i cot1ccz:o
J•drenla. Kto! cotowal, ktoł chloru,!

cor11 cichszy i ..,jur Odle.:1217, rozpl7wa14c się- artbnyicie w c17„
t7m błękicie nieba. One. - jrdynr
p1olr1 4:6, d~lolno1 po/nocy.
No czole n•Jwyi<J polo,onego JO•
zior1 była naisza ostauua pl•cówlca.
•kiego
os,Nłle.
Wytkoczyh
do
nu
- nohd ,dri~ci•'"· klał upylll.
1uę pochunirc1cm odwocht 1„scio
brudru, nrofnięci ludzlc, ądaj,c7 Wakauliimy pnwo rboczc w du,ych
nutu do linii.
Na klamne g6t wldac było cuam, wieści - kt6Tych m< było MlnęuMn/ piatach ,nicgu
..s, um N1uncy,..
m,niaturowc f i&urk, ludzi. Sumqd w d1INym m.-r1zu .zburzone chaty.
-ojabh wicdąl'"
0..1 dochodził :eiriytln,,y i•:r.iot ł1u•-. lejo po bomb,ich i jakid •reątki 1nina HC po1uwan1t do puodu było
sxcioneio
•pr,iętu.
W
ocr.ach
ludJ"i
buuiw ttllłS.Zynowych. calbcm bclkotli „
we w echu wybuchy bomb lub ; ..ne
u•nc dxiałe:k pneciwlotninych. Nic•
kiedy dl•n dnę przeciul poJ~yn
cz.7 •truł „ Noi.7ct: tn1ce chandrę-.
c•asnn .zyclc.
W cieniu aoacn miłc pędt1Himy
chwale. Poc1uclc 1ielank:i w1moglo
pnybycie kanc:ctarił i kuchni. Na no•
•le takich in1ty11..1cyj moin~ polet•u:.
B7ło rozlcniwi1J1co c,"pło i be,czyn.
nie. Taki 1pok6J pr•7ponrin1 moment
cłs.r1 przed roJ"crwaniem 1if wyrzu„
coneco gnna1.u. Na •ltute1r. niudcJ•
mowania munduru i but6w od wielu
)Ul dni nikt wł1łcn•ie nie był wypc,.,
cręty. Stan poclłwl1Jomy. niewyrnal,
n)' 1łoW11mi. Zdradaaj9 a::o odHw11u,
iłowa d.z-iwnił' •••rpitce ro.zmowy
dnia codziienneco
W taki wl1linl1 d,ic,\ upow/Nłr,:,.
no nam 'llr:,jlc1c dwucb parrol,. Ochot•
nlk6w było włclu, wu11tkich bowiem
c:nęb1ła nu" oc1elllwani1
Wyaallim7 bojo„o na picrw•zy n••
l'flwdę bojowy pairol. Na l>tlrolu &•·
nie •1'; IM:11mitruue. papitrf WJfC j
rzr.uy oi.obiate pozoatawiliłm7 na
maejscu. PosU"wahłmy sir wzdłui wa•
lu c6r. Cicho i Ollrornlt. Parę r1&7 z
cor padły i•kld poJcdpicH 1trnly.
Pod Nuwilt:iom - At N.r-,ilt.
b6da1łc w n.asr7111 kierunku. Widoc~·

chciwie donac:zn4 len1wolć w odpo- c1ęcych • prostoc1t lud11 • ...Co wy ru
ca7nku, ktoi prrep~oru, od paru I)'• robid~ inlrua,, brudm prr~poc~ni. -a
1:odm bi.clirnę: zmieniał .... na jad ... rozpacą mM!t'ypo,..·i~di1•11~go :rmt•
wabnc de•o••· - Kalc1dooltop ,ol• cunia w 01."Za1.·hł''
MinQlilmy 011cję opatrnnkow~. unienlc:ic1:o odpoaynltu.
Stral~gicznie pobyt uu nazywał mie!izcron, w pirrw::..ych chatach g-ót•

<1ę,k1r,

"R, K. M, do priud,1•

t1 so1r11k.1 w pr:1wot••
Htptalem oc:hryph•, I
1kok. -Drużyna do przodu.''" - osiem
~t.acl wymijało mif na chwil~ N•a:·
dy nic było mitltucJ poicich od mok„J lachy topnlcJ,ce,:o łnlccu. C,~kif' 'lnrm powieka drwt~co otw1C"rala
mewiadoma i.rmtr<: w .ragad lcoweJ
pneatrzesu.
Odlecty łoskot ugrod,il ~m dro•
n pol~nym wodotpAdtm. ,.,.cym
1if spienionym wodogrzmotem w nii•
azym. b.miennym korycie Na I.ZC.Zę•
łctt: w pC"WD7ffl maeJKU ic1fte drzewo
pnr.cmalo WTztcy w kam,cnnyeh kat~
ll.1n1i:h nurt Pod o,1onq karnbum ma•
17ynowcgo pr,rpr1twił dr na drug{
br••t ci1y p~rtol Bi&I~ kły plany
obryzgnvały całe c11lo, uarpltłt: rwie-.
uone n1C"JICWDlt n.ad top1eJ4 no,::l Po•
n,d ~tumrtrowa lawin.a wody 1dawało
•·~· ze runie m,..dąco na
lk6w,
1u11ących ~kn,klcm po W4tlym drze•
wie Be~h1.ine cal~zki. w nh·wolmcztJ
11kgloicl zyw,olawi. czepiały alę u
bra,• I bron,, J•k e:dyby chciały u.u
npchrąc w d61
W końcu byl!Wly po drugie 11ron1e I zn6w dług, m~~cy rn.aru c
Hkundo,..,'Ym• odpoc:ynlt.:,,mi w puer•
wu: mi(dry dwoma skoluum Ostrir.
ł"ńinię:tc w sznurek pa k1 francusknih
chlebał:ó,v. kt6rc. J•k s.:una ·natwil·•
wolcuu ie. slu,yly do • • • nouenlA
1mun1CJt i grAnltćw. wrzynały • f w
zm~c1one nm.tona pot ule.wał pac•
krwionc wysiłku I bcunnołci Oćry.
Dochod,il!Cn,y do konca )«lora.
Watyccy flrzyw;1d1 do waraiwy ,::n1bo%t1rni~tego„ mokr<"go. v.-iosenne,:o
inie~u• .Oow6dca, lekko wychylony,
badał wuys1k1e ulomy irbotcto tero•
nu
I nagi~ n1truchomt ci.uf prcerwała
tward:,m 11ukol<n1 d/111• uria crcł·
lr,r6o k.1nb1nu. - Jedna - druia nz«ia.•• O,:ien był głuchy. wid•t
kanbiny ,1ały bardxo d11Jelco. Pomlt"J
n11 z syklrm zapadały matcl'lkte poci••
kl w wy&0l:i ClfMVOQ7 i:nech, agray•
crasem o litf aulr. Wtedrid,ł·
m7 wuystko Zadanie spełn1him7.
W rac.Amy I
Kałku musieli.my bud.tie. C1 nte
tłV11zrli na.wrt ,tru16w. Aucomi1ty1,;.z•
ni, pode-rwali
l wr•c::ah • olowictn
łmiertclru:go mu.unia w nogac:h i ełe>
wle Po kwadranlllc rehrahimy aię
n,nn. Brakowało l~or~o. Chcn·tLa...
my wracac:. ·p~no aasnłl 1'11,,.J.
pu•kr....,r. kł4I tlowódca. "Trudno",
2decydował po chwih, .. tcnz mor.,1i•
byimy ju, nic ,.,6c,ć 114d wo~ólt, a
r1danic: spe1,tit musimy... '•PI i a.
kr c w '• • - raC11kał P•lk, w b,u.
aile obowi,&ku. widz.te nu.zie oczy
utkwłone u~rc1C" poi-a 11irbic. Rozu•
m,eliirn7, ie n wai:;lędu na bhakic m•
tarci• Wda Informacja mo&la dcc7•
dowac o jycau .eetek kolcg6w, pneto
rnf' imicUirny nic 11owicdtici, ...Jeden
a n1u 1.osuni.o," pod,un,l ktoł. 'Nlł:I.
mr pozwolę atm-te! ani jednemu wif•
«J. Nic był ranny, ani .ubit)' Za nicd~! ,wv, nawet wbrew wluncJ woh,
me mozna p1aclc ani 1pe-łnlenlfi'm oboWtt.rku ani aycie:m ludzlr:lm „
Wrau:aliimy uybko bez pr~e••ki'm.
Za wodo"paJern - piierw"y pólgo„
drlnny odp°"&ynck. Wrcuclo byliłm,
pod oalon, nuzycb placówek
No d.-odn nyt•J bomlwni ,>potka•
J,im, d-<:ę batallonu a.a motocyklu.
Szybko odbierał uczeg61owy nport.
wkortcu zabrał dowódcf i powl6d
1d1111 d11 utal>u.
WrocJMmr do kompan11. 1-'owhano
na• serde-c.1me ; a: aucunki,m.. Wtem
kt°' ••pytał• "A cd•ic j„1 Zdd•
,;.u- -z.,.tal 1* - burk114I J~tn •
nauych, i wstyd &arł nam duue. cho,.
ciai wiedzieliłmy. ie nic na winy po
IIQUJ &lionie. Nastcilf,c&o dnia wr6•
clio jednak naua •&upa• .iywa I cala,
przelotnie. t7Jko nieco :riełona 11• twa•
u7 nadmiaru pr~yiytycb w umot•
noki wrażeń. Mi,liłmy $1Clęic:IL Qó.
ry p61nocy rzadko odd&_i4 ofia'7. Tym
nrom widat oytt były jllł purpury
oriarnej ltrwi l•dakitJEdw;ud ~
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'"Burza" Ill
Dunkirk Operations

'"'Burza" pod
Dunkierką
Dunktl'tka . •• ltez i Jak1ez r6~no• wama iii nicprzyja.cielakich na uoait,
rodnych u<zue i myśli budr, w du· otwiera ogien do leqcych w zwartym
nyku samolotów.
nach ludrk,ch urn dzwlęk togo
Poc.11k1 z dział przcciwlotnlC'zych
"1)'fl.EU
wybuchaj, tak blisko aamolo16w, ie
-Dunkierka wykaiala światu cal•· zwarty szyk :rałamuje 11ę a wkrótce
mu n1ezwyklt aprawnolc I męstwo potem aamoloty klucrami prnchod,,
floty angi•bk••J oraz duili wartoić w lot nurkowy.
7. S)-du kluczy (po 3 samoloty w
bo1ow4 żołmerza anglclakic&o. - m6,..
kazdym) cztery kluczo atakuH dwa
wlą Ani:licy.
-Dunkierka jot CHrnt l<art~ w kontrtorp•dowce angielskie. plyn4ce
r Burz9" a pięć - uderia na
dZl<Jach Anglii, Dunkierka pokazała. razem
'"Burzę",
je w obliczu n1ebezpitc..tes'1stwa Ang li„
··Burza~
zaczyna zygzakowaci paro•
cy umi•H tylko wycofywac! 1ię, krotnie zmienia uybko§c.
mówl4 Niomcy
Samoloty z pierw„ego klucza O•
-Dunkierka JHt '"dowod•m rdrady
angic-lakieJ 1 .zo&tawienia na, wła:1ne• .irzeliwuj, o~r~t r karabinów fflaUJI•
mu losowi.'" - onekli Laval, Datlan nowych, celUjłC na Ar6dokręcie i rufę.
1 inni politycy francuscy z Vichy.
Nutępne cztery klucze kolejno rzu•
-Dunk,..-ka była prrcde wszyst• can bomby z wysokości około 400 do
600
metrów
Jcim widomt ozn11k4 z•łaman1a si~
Okręt dożnajt co chwila silnych
Fran(Ji , jfJ niudolnoścl do dalsZ•J
-•rzą16w, apowodowanych wybuchawalki powiadaif n•utralni.
Można prrytoczy, ftszcze sz«•i; in• mi duzych bomb w pobltru butt, rufy
nycb opimi o Dunk1ttce, elC' dzisiaj , dziobu, od czego p•uJ, aię instalacJe
me uler;a wttphwołcl. ze ewakuacja wewnftrzne i gatini• elektrycanołć.
A bomby sypi, sic obficie.
wojsk an&iel•ktch przu Dunkierkę
Pierwsza ttria apada tui na rufę w
111e była ani "•romotnt ucieczką ioln1erza ang1elsk1cgo' i•k to wmawia„ odlegloici około 5 metrów.
Bomby
• drugiej aerii padaj, po
w .w,at Nitmcy, am "'rdradą Anglii w
1tosunku do PrancJi"', jak 10 •t•n1, obu burtach (bokacli) olcrttu w odi..
się udowodntc francw;lue pachołki eloacl od 10 do 15 metrów.
Dalue serie padai. znowu w pobli,
H,tlera.
f:wa1tuoc111 arm11 •ng1elski~1 była zu rufy okrftowtj,
z ostatniej aerli duiych bomb ClfK
konittcz.no$c,q. %Ostała wykonana U•
mit>jftnic j .sprDwni~ i potwierdziła apada przed ddobem w odlei:loici od
raz Jł'Z,Zczc niezwykłą ..·artoić mary· :: do 5 metrów, częic z leweJ &trony
kolo samego okrętu, 1 dwie_ trafiaj,
narza ang,clakiego.
Nie w7w1ez1tn1c armii anriel1kiej z w d•iób okrctu, powoduiąc •naune
u1"zkodzen,e.
Francji byłoby błędem nic do darowaAtak niemiecki trwał około lS m,.
nia, gdys siły angiel1k1c były za słabe.
ueby Francję obronie a wo1sko fran- nut i był Jednym r naicirższych, Jakich doświadczył nau okręt z r I u.
cu kie wakzyc ntc chciało i nte- wal
c O n O n a • • 8 u r z ę • • I' r • e •
czylo.
• I
5o d u ż y ch b O m b i
8
Zdarzało się, mrJcdnokrowic. z~ N• r n aOc z n
1IO i c m a I y c h
mo pokar.imo się Jednego ,olmerza bomb
a 9Jednak okrętu nie zdołano
nmnieck1ego 1. r~znym karabinem zatopic. Mniej ucipcia mieh Anglimaszynowym w ręku alba motocyklo- cy. gdyi: Jeden z kontrtorpedowców
'i"<GO patrolu, &lo•onęgo z tntch osób, ani:ielskich, 1ow•nyu,cych "Burzy...
"Y•larcnlo, ueby cale oddZ1aly fran• zatonal.
cu kie rrucaly bron i poslunnie kic•
Wr6g tak,e ponló•I niemałe itra
rowaly sir do wskaranei:o 1m punktu ty zaraz na pou,tku ataku Jeden z
konccntr1cy1nego dla Jenc6w.
bom!iowc6w, trafiony pociaktem
Rouuchwaleni• Ninru:ów doszło do działa prreciwlotntczego "Burrr" zatego &topnia, ze poszczególni motocy- palił ••ł I w postaci podium• lrull
khści n1em1eccy w całym pędzie prze• ognloleJ n1on4I w falach morskich w
latywah prztt:r środek muzeruj,cych niewi•lkiej odlegloici od okrętu.
tyłowych odd1ialow francu1klch. A
Drugi bombowiec. atakuit•Y
lekiedy pnypadkowo rnajduJ1cy się w weJ burty, me potralal wydoatac aię
gronie Fnncuz6w .rolnien polaki pró- lotu nurkowego. gwahownie puechr·
bo-I atnelac - to francuscy wspol- Iii aię na skrzydło i spadł do morza.
towartyue brona luarowali n1eru Pilot zd!Jiyl wyskocayc i przy pomocy
swoje hrabiny w stronę polskiq:o apadocbronu łagodnie osiadł na fah.
•olnier:a:L
Co aię z nim stało poinlej - nic•
W tych -runkacl1 poiostawienle wiadomo.
korpu•u anglelakitgo we Francji by·
Pomimo. ii Amoloty niemieckie po
loby aktem samob6Jczym. ulatwiaJt· wyrruceniu bomb oatrzellwaly pokład
cym 1edynle Niemcom dalut walkt z okrętu z karabinów maszynowych
.Anitll• i je1 spnym111uei\cami
atral w ludziach nie było. z całej
Niemcy, kt6rym zalrialo ocramnle zalc,ci został ranny I to doic lekko
na 1nlszcunlu wo1ek aagielslnch we jeden tylko marynarr.
Załoga uchowała ,;, w1paniale.
Fnnc1I, nucili na Dunkierkę t,-ltce
Pomlmo braku łwiatła. cl.cłych wy.
uolc6w i -lotów.
wybuchów
bomb, aaarpywanlu OffłtU
Ponumo jednak ci\cl7ch atak.SW i
plekielneco oenla • t1tml i powiolrza credem kul • kanb1n6w ~
..,.c1s
wuyatl1
• roakuy dcnw6dałwa
Anglikom udaJe alę załadować na stlt·
kl transportowe i wywieic do Anglii IIJIJ momentafale wylcon,-.u, docały korpua ekspcdycyJny w6dca "Bar.r," ..,.kuał nłeawyli„
onu kalkandcle 1y1ięcy l"rancua6w i cnjnołc I pr.rytOIIIDCi6c um,..tu. tadu manewr nlcpr:ryjaclała nie uueclł
Bel&ljc17k6w.
O piekle, prrez ln6rc przechodril uwa,i clow6dcy ltt6ry natychmi•t ...
pod Dunluuq kaidy okręt bojo..,. i rqd„1 niezbędne irodki oatrohofcl.
I ataku.
Wdy statek u ...portowy daJt f"wne obrooy
Po odparciu ataku lotnlcaeco
poJęcl1 prajJ'4:la
"Bany , któ- •"'5•dsono, ie allrtt a powadu do·
ra wnz z " lydawią waitfa ud.ciał nan,ch uulcodni\ od ..,.bucbu.
w akcji ewakuacyjnej
clwDdt llomb na4.ioble a.se pontUK
Dala 24 maja "Buna" opuuaa U*ł aą •
~ a a do + ""I na
monq w Aaglli I kieruje Ńf w oko- pdalflłDowłdca Burq melduje o
lice ponu francuaklqo CalaiL
t,m cław6dcy łlotJUl_ l
atwłera..
Po dop~lu do wybneła fran- rilll, •ntowanlem lldO&l atopion9Jo
cuski-co Buraa" roirpocq,u -r•e- aącł..._. lcoa~owca AJ.i
1'-nie miolOQ"SOWUJdl od4dal6w alt cl""*' iontrtarpidowlec, opusc:za
nlemleclricb, majd»MCJch llit na .._,. mawslde I kieruje alt do jecl·
llie w rejonle -c«z Sugotte. W ll'SCI a-pon6w -.i•lll!kh dla napn•
trakcie t•J -,cjł nadlatuje duła for- ~ ~ J c h u u l c ~
m4eja amnolłlll6lt lllaprzJJaciel1klch w
1Ca litt•Jatu lioja poacma)a utOtraecb rojacllf Ollombowc6w w kd- Rll• d da Wca wBlylłbwica" 814 o
lypll Ju ..... 87
nl"j u,i.a-y ~
"Bm_.. ni aapr-1*Jtc Olltf&.UM,dlal l'ułlffld

Dunkirk-how mamy and wha1 varlous feelinca and lhoughts aro awakened in human eoul, by the sound of
thas word'
The Enghohman aay1 1hat Dunkirk
haa ,hown t.o the wholc world the un·
u1ual cffici<ncy and fOurage of the
English fleet, togethcr with the great
wu valuc, ol the English aoldier,
Th• German .ays that Dunlurk
a
black pag• '" Enghsh history, and
that Dunkirk has ahown tbat 1hc
Enghahman,lacing danger.canonly re1rea1.
"Dunkirk h evidcnce of English
h
d
treac ery an t I
lelt us to our
fatc." stated Laval_, _Dulan and other
French Vichy poht,c,ana.
The neutral1 relate that Dunkirk,
above all, wu • vlsible sign of the
breaking down of France, and of her
mabillty to light further.
Other opinions can be cued about
Dunknk, but there Is no doubt thai
the evacua11on of the Engil1h forcu
throuch D'!nkirk was ntither. • dis•
grac.tul fhght of the English. u
made out by the Gerrnana to the
world. nor treachery on the part of
England towards Fr•~ ce aa the
~rcnch Hitler 1trvants tned to ev1nce
11 ·
.
•
The evacuat.'on of the Engh~h army
w~ a ntce„uy, •! wu c1rr1~d out
1k1J(ully and cff1c1•ntly and 11 con
f1rmed once mor~ the unusual merft
of the En!Jhlh sa,lon.
,
Not tak1n1 out the Enghsh army
fro,n France ~ould havo bean an ~n·
forglveable m11take. for the Engh•h
were 100 weak to dehnd France and
the Fronch forcn. dld not want to
f1ght and the,, dldn t flg_h1.
h happened many umcs that the
appearance of only on• Guman sol·
cli•r w,!h a band machane cun in hia
possess,on or the •p~•~aace of a
motorcycle ~ro! ~onilat1og of th~ce
persOn!I. was 1uffu:1cnt for the enta~e
l"rench forcea Io throw aw11y their
arm, and move o.ff orderly to a dea,c·
nated concen1ra11on place as prisoners
of war.
.
The •ud ac I ty of the Gc.rman.•
r!ached auch a degrec t~at the Ind•·
v1dual G•rman motorcychot wlth full
speed. would pasa throuch. the centre
of th• rear F~ench march1n1:. forces,
and wh•n acc1dontally a Pohsh 101d1~r. belna: found In the Frencb ranks,
trted to ahool, th~n the Fre~ch comrados-1n,1rm~ po,nte~ l~e,r rlfles,
ver~ oflen •. an the dir•cUon of the
Pohah 1old1er.
Under t h • • e clrcwnstances, the
leav,ng of F.ncli1h forcea In France
would have been suiclde and would
have mad! it much ea•ier lor the Gerrnana to f1ght 'Encland and her Allles.
The Gernian,. who were anxloua to
destroy the English forcu in France.
threw thouaando of lanka and planu
upon Dunkirk.
However, deaplte conunuoua at
tacka and hellllb f1re from the earth
and the air, the En1Uah wer•
ful In embackln1 almoet all of the .,..
pedlt1=-ry corpa. tqetber wltlt N\'•
enl theuaand of ·Prencłt llltd Bol1lam,
into tranapońa 111d in takiac them to
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1'"he nperlences of our "Burn." to

~ wlth "Blyakawlca." wbldl

-re

iiildnc. put in the wacuatlon action,
- I d fonn vlvid p1cturea of the bell

1he plan<S flying in closc formation.
Th• ahclls of the antl aircrah guns
exploded so near the planes that the
dose format1on was brok:en up and
very soon the planu began to d1we
in 1ections of tbte:e
From the n i n e ,..c11on1 (three
planH in oach scctlon), four ••ctlon1
attacked iwo En I I i a h dc11royer,o
which worc operatini:: together wlth
"Burza·' and the remainlng hve at
tack<d "Buru".
lmmediat•ly ""Burza" btgan 10 zi1zag and ropeatedly changed speed,
The planes of the fint gection fir<d
with their machlne-guns at this 1h1p.
ainung at the middle and the Stern.
The nul lour ł«llon, dropptd bomba
aucceuively from a height o( four to
six hundred metres. "Burza" endured
o.ach ume the powedul ahocn caused
by the oxplo~ion of largo bomba ntar
the side. łtern and bow, from whlch
the lnstallations were be,nc damaged
and the olectricity wu cut off. The
bombo I.Jl in great numbero. The first
seri•a foli about five metres away
from the atern.
Bombs of the second
fell at
a distance of 1<n to filt••n metrea
away Crom the sides or the ship. A
later •eries fell much clooer to the
1hip'1 Stern.
Prom the last serles of tarc• bomb&.
a certain number fell m front of the
how 11 a diatance of two to five
metru away, a certain number near
1he l•ft &1de of the •hip, and two
&truck the how of the ahip, cau11ng
con•iderable damage. The German
attack lasted about fihecn minutn
and was one ol the heavle11 that our
ah1p experitnced. Over hfty Jare•
bombs and a considerablt number of
small onn had been dropped on
Burza," but thty w•re unable to 11nk
the ship.
The English were leH fortunEor one ol the accompanymg En11tlll
vesseb. was 1unk.
The cMmy suffered no small lou,
eaher. Very 100n, alter the becan
ninc of the attack. one or the bomben
had been bit by a 5',ell from the antl•
aircraft gun of ~Buna': it bunt anto
flames and unk ,n the 1hape of a
burning bali a short diatance from
the 1hip.
_ The &econd bomber. utacking from
the loft -side, was notable 10 come out
of the divc. violently tumed itaelf on
its winc and ftll lnto the aea. Thłl
pilot was able to jwnp out and wltb
the asaiatance of a paradlule Ml hlm111! on the wavn. What happeoed to
bim afterward1, is not lmown.
Dup1tc the abclling of the d1cka Af
the abip by rnachine-cuns ol the O.rman planca, there were no • - ht
men. Only one aallor from the entire
crew wa -Sllghtly wounded Tb• crew
behaved aplendidly under theH cir
cumatanca.
D"splte tli• lack of ligbtL continllou1 bomb uplosiona. 1bellin1 of tbe
•h;r.· by rnachine gun bulle11. all the
or era of the commander had be..n,omentarilr eanled out and the • mander of ·Burza" abo-d unaaual
_,chfaln- and preaence of mlnd.
No manoeuvre of tbe enemy mlMed by the commandar. wbo, al tlNI
same time, admlnlatered indłapenalbte
meens of .precautlon for defence ud
att11ek.
After republnc the ai.- attack. it
wu determined tl18t the ahlp, hrrilll
,uffend 1fN119 .S-,. front the a•
ploeion of two bomba on the llow.
could uli wlth a speed of only tlirN
to four milea per hour.
The comnumder of "Buru· report
ed thla to the FI- C-der, and.
after ucertalnln1 tbat the aeconcl 'cla1troyed busy wltb the aunłvlaJ
crew of the 11U1tken Bncli•h 1lelt&'oJ•~
left Freach - • r lltlcl _ , IO aa
Bnglbh pon for repalra.
wa1,..bwic:a" nmalned tlll dte
end at the . plac:• of atteck. enci"
will write llłlOuC lser tąihhato l!i,

thrOllp whlch each -n!tlp and
lnmpoń paned at Dunklrk.
On the 24th of May "BurA" left
the nanl bue In England and oallad
to the envlroa of Prence., the poń of
CałalL After racldac lite Prench
coat, ..._ . began to fin upon
motarłzed 0.S--n troope wblch were
on the blpway' ltl the N(llon of San
Ootte bJDL l)arlnc thlS action a
lara• formetion of enffllJ pin• ap~ In tbr11 -v•, nch Indlłil&i& 1l1Dt bomben, Junbn 17
tr,e. "Bana." wltbout 1topp1q,
flncl 011 1be ~ (orca whlch were
aa die llipwą 1D4 llepll Io fin at ~ articJa;
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powietrznej

Ziemni rycerze
Jctell 1lynymy cołkolw10k lub
cxytamy o dz1alnlnołc1 lotnictwa w
obcc.neJ woJnłt", t.o te w1..1domośc1 do
tycą prz•waime personelLI btaJ4Cc•
go jak pilot6w myśliwskich, bom·
bowych. obscr,vator6w atrzc!cow pło.
towcowyc:h. lub radiot<l<graft11ow
Komunikaty pod•i'I nam po walkach
ile piloci myłliwcy .tcstrzdih Mmolot6w 111epU)'JA<l•l•kich, wymienia się
Ich nazwiska. Slys~ymy uęsto prxcr
nod,o o wyczynach lotn1k6w bombowych Ogt,damy fotogralie tych lotników, któuy 1pecJah11e wyr6znih
alę

W boJU

Nic etę to natomiast sły1<ymy coś
kolw1f'k o p e r I C> n e I u z a e m ny tn , k16ry w duzym stopniu pr>y·
czyn1a IUf do zwyc,fstwa nad nicprzyJac,clem narażaj4c swoi• zycic.
Nie mozna oczywi.icae do nikogo mat:c
preten1j1 i m6wić, że zapomina i1ę o
tym personelu, pracuj9cym ni tit-mt w
lotnictwie. Nie, ka•dy dow6dc;, tak
aamo dba i myśli o mechanikach 1ak
.._.J_o personelu lataj,cyrn. Poprostu dlatego nie CZłllO w1pom1n.11 się o czy.
nach mechanika. te nic 114 tak błyakot•
liwc jak c1yny pusonclu lataHcego i
dlateco na o&61nej platfornuc rozpa·
trywan,a tych C>)' innych wyczynów
penonclu lataJ,ceco pomija aię c•ę1to poiwi~enie meehanlk6w.
O.Obikie miałem morność być
łwiadkicm wie/u przylrladow bo/Jarerslriero wysiłku mechaników i dlateeo, jako łwiadck naoczny, chc,11°
bym podac kilka przyklad6•.

la

We Francji w 1940 roku na lotni„
kach znaJdowali Uf poh,cy piloci i
m•chanlcy. Lotniska te były ldllnlkl'otnie bombardowane puu lotnictwo niemieckie. Pomimo bombardo-i\ piloci atartowali do -tki z tych
lotnisk. Ńe rwu&JIC na 1padaHCe
bomby. W uule bombardo-n mecbanit.y pomagali pilotom przy npu11cHniu allnlk6w, dripl czemu pl·
loci na cza, mogli wy1tartowac do
--walk,
Na Jednym z takich lotnisk piloci
myłliwacy byli "at readineu"' (w pocotowiu), Wtem, zupełnie niespod&iewanie, przylaclell Niemcy I rozpoczęli
bombardowanie lotnlake z dużej wy•
sokokl, Piloci akoczyli natycbmi•t
do umolot6w: mechanicy pomagali
zapuucuc allnlld I przypaoywall pilotów w kabinach. Jedna z bomb upadla bvdao bllako aamolotu • kt6rym
llieclaial pilot, a przy nim atał mecba·
nlk. Bomba upadla tak nieucałł}iwie,
ze odłamek J•J urwał rrlrr mtcbam·
.t:ow,. ln6ry upadł nmdloay na zie•
mię. Samolot b7f jednak pr.edt..,. obaluzony pr"a nnneco machaniu:

"''°' wyllłarł-ał.

Ten pr11klad wyrunl• rnówi o
wialluv, poiwięceniu mechanika. który nie -dał na IJlllda,kce bomby i
poaoatawal ,rau cały uu przy swoim r.amoloc,e. llechanlka taco &nam
aarcze z War~. Był on w dywuronie m)'łłłwulm Im. T. Kołclaaald
(obecny 303), Wykazał on 1w6j charakter podcraa -jny. Ten przykład
może alużyć dla wuyatkich zołnierzy
Jako fakt całkowite&o J><>'więcenia 1ię
Sprawie wł&1nego kraJu.
Kiedy zorganizowano dywizjon 303
•uyscy mechanicy 1,ę,1,cy puedtem
w Polsce w tym samym dywi&Jonie
myihwolnm •oatali prrydzielent do
30l w Anglii. Niezmiernie milo było
pilotom widzieć tych samych lud•i.
Miało 1if (zaumi wrazenie ze je,stń
my we wlanym kraju na wl-.nym
lotni ku. Dury procent sukcesów w
walce z niemieckimi lotnikami, które
odntl>sl dywizjon 303 nalezy rawduę
czac mechanikom tego dyw1z1onu.
Praca ,eh była Jednym wielkim wysiłkiem , połwtęcenlem. Pracowali oni
całymi dniami, a jueli potr nba tceo
wymagała r6wmu nocami. Zaleaalo Im bowiem ażeby .aamoloty były
nwue eotowe do lotu, aaeby jak,ł
umolot z J&k1ejkohnek przyczyny
nie tal jako niezdolny do lotu
Piloci aaU w aoq • odpocąnu

ł

kladh sir do snu mechanicy na1om,ut
pracowah przy lw1etlc clcktrycmych
latarek. 1 z nimi razem inzyniH dy·
wizjonu 303, Fo W. (flying 0H1ccr).
Piloci witane rano maeh wu.y1tk1e
samoloty c::otowc do otartu i walk,.

Ptwnqo dnia w paidzicmiku 1940,
dywizjon 303 był Jak awykJe w pogotow,u, Poeoda była bardzo marna,
chmury rwieualy nę prawte do samej
ziemi, pnytem padał drobny desze>
Wldoeznołt była bardro da, Jadnak

trzeba byto ••edu« pr y umoloi.ch I
byc gotowym do otarta a1eby n11,m1cck1c Jamoloty bombowe nte prrylec,aly I me bombardowały Angin
Mechanicy ocsywisc1e siedzich tu•
przy samolotach jak I ptłoci a oby w
kożd•J chwili m6c przy>14p1c d
pu&zczcnla silników
Nagle jeden n..,nieck1 samolot bombowy zupełnie niespodziewanłe wykorzyatLIJł< warunki atmoaferyune - przylec1al nad lotniako i uzudl bomby P,locl natychmta I wystartowali do walki z Niemcem Jeden a
m,du,nllt6w, będfcy przy lltffloloc1",
pomimo tego, •• widział 1ak Niemiec
zn,za awóJ lot. azcby oatrzelac llłllllO
loty na ziemi , p•rsooel - nie 11c1elrl
do schronu, l~n d•l•J pomaca# p1lotow1 zllp&H~cuć slltuk
Samolot wystartował nieetety mechanik pozoatal ranny na ziemi, trahany poclakicm z karabm6w rnauy•
nowych Samolot n1otmlcckl Jednak ze,.
1tał zeatrzelony.
W kilka dni p6żnleJ mcchanłlt
nnarl "' upitalu na akutek c1tJlti•J
rany Pr·cdtem Jadnak zoatal dekorowany pnn Naculneio Woda lrrq•
łem bo1pwym u walec:zno6c
Tak apel ni I •w6j obowi4aek 20lnlerakl w boju mechanik dywizJonu 303

R_,,harlri,

Saeregowiec Rooochacln pneuecll
z Polak, dale.... dron, dmy aa
ziemi brytyj1kieJ poiw1łcić
młode jycie nie tylko w obronie w...,_
neco kraju lecz i w obronie Wlellciej
Brytt,nii Był an 1:,mbolaa clc:Jaeco
bobatent- Wiele prayklad6w ta•
kich jest, lee• jakie o nieb mało sły
chac.

•-.ie

Styczniowe

Powstanie

Każde pokolenie polskie od cbwUi
rorbior6w Ojczyzny 1placa awój dług
krwi. Kudc walczy o -lnołć. Niedawno obchodailiłmy roc1nicę Powitania Lluopadowego I roku 1830,
a potem rocznicę grudnioweco Po-•ania Wielkopolski z roku 1911. W
11yanlu prsypada rounica Powsta•
Ilia 1163 roku, a więc teJ walki o wol•
no6ć, kt«a pod względem chronologiczn:,m znajduJc lię w kalendarzu
narodowym połrodku obu dat popneclnich.
Powatanie, rozpoczęte 22 1tyc1nl1
1863 roku było walk, beanadziej"'.
Ktlkadzlal,t tysięcy walcll)'ło praechno ca.lej potędze carskiej Rosji:
powstańcy posrli w b6j • dube/16"'/ram, , lrosam, przu,wko armarom. A
Jednak • , • nar6d polaki w llllfflieniu
swoim oądził, te ta walka była konleczna. bo narodowi wolnoł<! mdu 1ccmu nie wolno uchylac aayl przed
pr>emo,.. bo trzeba rozry-c rany
pobkie, aby się ni• zabll.inily błon,
podlołci' .
Echa 1863 roku puenlltaly Jeucae
atmosfer, w ktQTCJ wycbo-ło •t
pokoleme dziś żyj,cc. ~anie waJ.
ki' o wolno!c i niepodle&łoic w ciuu
p1crws•cJ wo1ny łwiatowej Te
krnpily nar6d w c1ęzk1ch cbwllacli
uci•ku , ,w1ec1ly iak tajamn1czy
Znak włr6d mroku niewoli.
Pqwai.n,a byty łw~ectwem wlel·
koic1 Narodu, nicp,aanym teatamen•
tem oJc6w I droeowalcuem n1euwod·
nym dla tych na kt61'ych barki •paella
odpowieclzialnok za nowe okrny naIZ<J h„torh.
D,ił lw1tnmy rounict Powsuma
Stycznloweeo w chwili
c ~c6 a e
cl,rltie Jl, btaei,,ien
w wleli< e
naddeja. Nie ld&ieiilJ' u.i & J$uW

echa

i..,..

t6wk, CZI'
na annaty. Armia Pol•
•ka. walcz,ca woap6ł ae Sprzymlenonymi, wypoui- Jat w najnowocześniejuy sprręt. Nie walczymy juł
oeamotniml: wra" 1 nami
najwitk•
ue potęgi. Nie musimy w sercach nauych nosie wbji pnyuteeo Rqdu
narodo••&o. który bę,lzle unany
prze& mocarstwa. bo , - y wluny. legalny rqd, ltt6reco praedatawlclele
akredytowani
w atohcacb ,..i.i..
B.,S.c wł~ tak aamo pokoleniem walcąc:,m o Polakę, jak pokolenie 11163
roku - jntdm1 pokoleniom aaczęłli-•ym. bo pewn,.... ie -lita
uwlei\csona roatan1e zwycięstwem.
Prll)'klad tamtej epoki, epoki Powitania Stycaniowego, powinien d•nałac na nasze aere• I nm&L Je611 Oni
w o tyle cornych wenankacb apełnlll
1w6j obowi,zek waUri bn wahania I •
do ,ońca - to nikomu z nas. wsp6ł
czesnych Polak6w, nie wolno zaclawa
lai 1ię polOW1c.im:,ml uodlrllffll drlałania I połowic..,.. ołlart- MBlada, kto
odcla Ojuy:inle p 6 ł duasy"
I j...,cze kdno w watce 1863 roku
1tantl• obof. slob11, Korona I Litwa
mani(- ~ u y wyua-owal wiz
jf Potu( tr6jjedynal, - ~ , c do
walki narody Polak~ t. twy I Rual
Jakie wymowny J•t tblł tal tata
ment 1863 rolrul Ody Pol•lta padła
chwUow11 poci naporem wroea - w
1Cfuzach znal
t -lnŃĆ WUJ'Słkich pobratymuycb ~od6w.Wtdtrszenie naatrJ wolo I .J · btdfi•
Wllkr
en em wolnołcl wuyatk eh
l11d6w I ic11p6w, kt6re Io zt,czyl a
Rzec•7po.poli14. Nad manifateai Po
watan1a Styc moweeo un09łl at duch
Pol ka Jlt& cllos\akrej - nad _ ,
anoai alę duch PoW1tenia Stycaa1owa-

„

„
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Praca mechanika Jest tak r.amo waz.

na Jak praca personelu lataj,ceco.

Bu mechaniu niema co mówić o Jłl•
lrlcikolwiek walce personelu lataJt•
ceco, Praca mechaników nie jnt blyokotliwa. jest ona aura I dlate,o powtarzamy - nie m6wi 119 o nleJ tak
czpto jak o pracy pilot6w, obserw•tor6w lali atnelc6w powt.trzn,ch,
TymbanblllJ nalejy oceniać Ich wieikia połwifCenle dla dobra •Pff"}' w
watce z wrociam.
Lotnik który walczy w powiettn
Jut nan*ony aa niebuplecmtwo,
dla nieco dobre funkcjonowanie aUni•
ka. je,o karabinów IIIUZ)'IIOW)'Ch i c:ałqo samolotu jen -ystkim. Co
wan pilot m,łli-td. jdell przaataftt
daiałacl 'lcanbnly muzynOW<1 Podcza
walki w powietrzu. lab jdll nqle
przestanie pracować ailnlk • J- SU•
pełnie buwladny, tak jalt ułowlek
bu rp I HrCL Bo ałlnlk aamolotu, na
kt6cym lata pilot. nie S- tJlb
rom martweco płatowca. Jest on naprawdę . .,,_ pilota. J•II aUnik
pnatanie pracować, pilot jwt 1,u.
br011Dy i ekuanp na zatn<ehnl•
Wyobrdmy lobie. ac lotalc7, ~
rzy leq k i l ~ mlł wci.&i kraju 1a. ueb], bombardowat cele polołone
na menlc nlepnyjacleleltlm. ~ moloty tle obała.ło!N I n pneataq
eracowac w Ich -lotach 8llllilri
Juda.konał• J•t amopocz,we locnlka. ltt6ry wie
jqo medumUI: tak
dba o ten umołot, jakbJ' _.. tat91 •
nim I 1akby dbał o awoJ• zyc1e

-o-
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NAJBLIŻSI WSPÓŁPRACOWN]
THE CLOSEST COLLABOR.A.TORS

4

Zdj~cia powy%5Z<" z wrc,sny 1941 roku prr.<:drta,.•fa Jl•
11•jbliższych ws~/pracownik6w , wizyq u Puzydcnt• 'Jl.

Tltc nbov,- photo t:,bn i/(lring tltc spri11g of 1941 sh01'

and his C'lostst collnbor11t.ors v,siiinK rlt~ Pre.JJ(/c>nC of fh,
I. Pr,:,yd,:nt R. P. (Prr,id,-nt o{ the R,-publir: of P_c

(Commandcr-r'n-Chirf) Wlatlysław Siknri;l<i; J. Grn. Mari>
Duch; i. Grn. Gustaw Pas,kicwic;,; 7, Gm. M3rian C/J
$wirski,
U pod11taw Armii Polskiej w Rosji:
Org3n/rin,: and 1,,-adi,rg thr PoU<h A.uurd Forccs in Rus.<ia:
J. Gon, Am!<:t<, dowódca. W. P. w Ro.,ji (Command.r of the Po/i$h
A rmcd f'otus in Ru•~•): :Z Grn. Tohrzrwslri; J. Gen. B0rut:,-Spirchow1cz; ~. G,n S,yszko-Sohusil.

Z po;rócl najh/its,ych współpracowników Nacu,/11,:,;o Wcuł,a brak
ninirjszym pnrgl:i_dził' podobizn d,-u dow6dców widkich 1edno,uk,
których /otorrafij. nie.,r;tt,ty, n,,. posiad:,my, - ., to:
Grn. Kop.,n<lucgo (Bliski Wschód) i G„n, Pruc~r-Kctlinco (tnlttn<>w~nt' w S•wajcarii).

i~st w

n
1

"J,

-NICY

NACZELNEGO WODZA

OF THE COl\DIANDER-IN.CHIE.F

Ks. biskup polowy /

GawUna

Bishop of 1hc Poli,/, Anny,
Rovttwd Jozof G1JWlina

3

,a /iaczcln•go Wodza Gm. Władysława Sikorskfrgo i jogo
1t.a R. P., bawi4cogo podówczas w Szkocji:
.,how~ rho Command~r-in-Chicl Gen. W Jadyslaw Sikorski
,I r'hc R"public of Po/und somcwhcre in Scotl:wd:
,I />o/and) WJ&dyslaw Racd:iowicz, 1. Naczoluy Wódz
/lfo11an Kukieł: 4. Gen. T,ydor Modc/,f;,: s. GM. Bronislaw
rn Ujejski: I. G,>n. Tndewa Klimeclci; 9. Wicc11dmiral

k

•rwo amo11gs1 1hc c/1>sc.,t collabora1ors of 1J10 Commandet-in-Chlcl aro
do 11ot pos!t~s t/J~fr pllotographs.
Th~y :,rt" command<"rs of '"'O largf! milit.,ry uniu;. - rh~ir nome.s a.re: Gt>n.
,. , K~panski (N<~t Ees1) >.nd Gtn. Prug~r-Kttlin,: (intcrned In Swi,~cr/,inrJ).
\',.

6żof

Fioltł

11ot shown in l.11t" abo\•e r~"'·i~w. as wł'

i

2.

-

W Srkocii na odcinku jt'dn•i z. bryrad W. P:
Som„wl,~r~ in Scotland on .a scttot of onr of rht' Poli:-h Brl1a,lł's:
I. Prnydcm R. P. (Pr«idt'nt of the Ro1u1blic o/ Polami}: 2. Iu, brslcup
110/owy (lirld Bi.,t,np) Józef G,wlina; J. Gcu hydor /tłodclslci; 4. Gcu.
Stanisl~w Afacult.
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Ground Heroes of Air Battles
to atart, ready for action.
One day In October, 19'40, No. 303
Poli1h Fii:;hter Squadron was at readi•
ne.ss. The wealher wa„ vtry foul.
douds h.ina;ing low ovl'r lhl' 21itfictd
and ir ra1ned. Thcre was an almost
complete lock of v151bih1y. Bowevor,
nil the pilots 110<,d beside their re•pcctive rnach,ncs, rl'ady for a.etton,
tn order to preve-n1 nny Ci<"rman a1r<raft from getting throu,:h tho defences and bombing England. The
mcchnnic, detalled lor the scrvlc,n:
of cvery alrc.raft wcro alao crouching
beside the pilots. ready to &tart off
the engine~
All of n snddcn a Gennan bomber,
taking advantagc of th~ wcathcr conhe ",.·as a mechanic whb tbc Kosc,u;.z. duions, Jowcred down on the airfaeld
ko Squadron. at prc•cnt No. 303 •nd releuod a 51 ick of bombs. The
Poliah Fighter Sqlłlldron in England. pilotS ln.iantly took off for action
Wlth the outbrcak of wu be proved against the euc:my„ One of the mr.that he could ,acro!ice everf'hing in ch;inic:;. who wa~ c:lo:.c to one ot I hr
fighter,,, natwitbst:,ncllng the {act
the dehnce o( his -c:omury.
Wh;n No. 303 Poliah - Fighter that he aaw the G„rman bombcr dive
Squadron wa:s organi.l'Cd in Great down lor a mac;hinc::,-gun auack on 1heBri,ain alł the mecbnnica who wcre ground pu11onnt-t and to ,:,rcvcnt the
with the „me :,quadron In Poland HghlCC$ from storting of!, 91ayed pul
we-re immcdiatcly postcd to it. IŁ was and belped the pilot i.ke off. The
an extremely plca,;.,nt feeling to """ air<:raft took off olmost immediatoly.
those 1amc men in the ~ame .squndron, but the mcchanic wa, thcre, lying 011
and lt aC'.emed at tfrnt1l that we wen: the ground, b.dly hit by a machinc;:tin bulJet from 1he enemy aircraft.
1n Poland. on our own &tation.
A Ja.rge percentage oł the victori~ A fcw seconda. latu. the German air•
of No. 303 Poll•h Fighter SqU11dron cuh wu brougbt down by the pilot
aga,nat enemy aircraft m>.y wdl be who succeeded in takin& of! and tn•
&ttnbuted to 1he mechanics of the gaging the enemy.
The mec.hunie wu :.wardcd the
.ąuadron.
Thelr work wu n gre•t
sacriiice, one .b,g effort for the sake Polish Military Cross lor bcavcry in
o/ their •q11adron. They tolled hard the accompli•hment of hl• du,y and
during the doy and if nO<!d be at decorated by the Commandor-in-Cbiof
nl&ht. Tbcy wanted to keep tbc air- ol the Poli•h Army, A rew day„
crah ready for all cvcntualities. tbey lilttr. the brave boy d1cd in hospital
wanted t.O know ,hat not a single air u a c:onsequcnce of the aerious injury
craft would rema.in on tbc rround, •ułfered during that fit11t Atlack.
unablc to fly when the moment come. Thu~ diod Aircra[t,;man 'Ro•ochaeki
The (>iłOl.4 uged to go to bed at of No. 303 Polish Fighter Squadron
night, while the mccbanics stayed up, in the.eccompfo;hmcnt of h,s duties.
He had re•chcd England alter all
working a.round the plancs and unde.rthe supervi•ion of Flying Oflleer W. the torment of cllfficult and advcn•
Whcn the sun rose the pilot11 got up turou.a escapcs from Poland, France,
and thcir fighter plilll<S were ready and died on English soil in the de•

fighten. The mcch.u.nics w~re around
holping to atart the cngines and •trap,pang the pilots :into thcir 11eAt!ł in the:
cockpit. A bomb droppod and ex•
ploded close to one of the fightor oir
crafi. The pilot wu in the cO<l<l)il
and a mechanic wa,; on the ground
juot beside h,m. !ie had Jtlst achieved
,he prcp,u~tion of the aircr11ft for a.
t.Łart,
1"ha bomb exploded łiO .neat
that a 1plinv:r torc off the mccłual'lic'•
ann and he collap~cd.
Th1& i• an e~amplc of the gnu
e,acriflce thia fflt!Chanic made, over•
looking the danger of bombs explod·
ing nearby und remamin.g clO?;e to the
a.irc-raft and prcpndng it for tht start.
I Iirbt met h(m in W.ar;Hlw. where
Whcncvc:r ,,.,e beat or rc:id o{ acrio.l
opC!ratio1ts in the prcsent war we hear
mootly 01 the deeds o! the tlying per•
sonnel auc.h u pilots., observers. air
g unno;s and wireless operators.. The
communique.s daily anform us ot the
reslllt of air comb:.u;, of the number
of enemy aircrafl brought down by
our fighter p,lots and th~ na111u ol
tht~ pitots are olten mcnuoned.. We.
o(ten liMcn in to broadc&!ltS on the
opcrationa of bomber pilots. We also
sec in the paper• photo&raph• or
thc~e men who dis.tinguis.bed them„
1etves in aenal combats and operation1 over cntrny tcrritory.
However, litlle or 1\0thłng is aaid
of the ground pcr,onnet, who to a
vory gre.at txt<'nt arc the men rcaponliible for the sut:ce»s of ou~ wii!g•
against the enemy and who ri~1ly n1k
,heir tives ,n the accomp1bhment of
thoir duty
Of COUrse, WC •hould nO\ thmk that
thcy llrC neglcct-ed for ony partlcular
reason. Ever-y conuna.ndin& officer
uk~1 lllf. much carc o( the ground pcr•onnel u be d~• of the flyinc per•
sonnel. The m:aln reas:on, however, ia
1hat the work and deech of the g,ound
penionnel a.re not In thcir nature 10
{b5hy and not w much a.dvortised ••
arc tłu:: pcr(ormances of a pilot in .an
atdDI combat and one li ohcn led to
overlook the surifku made by th•
rncchanit~ on the: ground, whe.n cen•
er.:illy con„derlni:; the d1Herent decds
or th• air for(e peraonnel.
I. porsonally, had an opportunity ~1
boing an oye-witoeu of m>.ny hero,c
caploita on the pan of 1:round per·
,on.nl'l, mottły mechani,;s.. and._ as a.n
cyo-wi1neu, I ahould herc hke to
give ~ame e:xample-11~
,
.
At one of tho Frenclt 1ir.uclds. 1n
19~0. wotc 5ome Poll•h p1lots and
mcchanic:., The airfietd had been
bombed ,evcral timK by_ the Cicr~L
In •Pil• of the heavy ra,ds. t\•• p1l~t•
wcrc ready to uke off for actlC>n. w,th
bombs dropplnc on the runway& and
all over the airhdd. I)u-ring the heavi•
r:aidK the mechanic'S wc_re always
on the _,pot, _holping tbe p1lots Ila~
off..their cngtncs and than~• to thc1r
courace and devotlon ~he p1lob could
t•k~ off for • com~~t..
.
At one of th..., aui,clds: the Polub
fi&hler pilo~ w•r• at rudme••· whon,
out of a blue sity _ud lotatly .un,:xpet:ted, 11 German eircnh - • 1,ght.ed
o':'crhe:ad, almo•l i'!"". ed1a.tcly
.
~e.g,n·
n,ng to b~1nb the a1rf1elri hcav1ly. .
The PI I ot.• boppcd rnto thc1 r

fencc of both his country ond Englaud. li,: is a Jymuol of that quict
hc.roisan of ·wh1ch 10 łitt.k is aa,d .:and
of which t),cre arc- so mar.y examplcs.
A mec.h'-nlc'• work '" JUłł a" impon„nt as is ihe work of the flying
peorsonnel \Vithout the-se men therc
is almosl no po5sibility of an a,r com•
bot for the r,ilota. A pilot who fighb
in the air is conatantly in -dan,cr of
loaing his life: therelorc, the cood
performance of the engine. of hir.machin,:.gun• and the- gmer:al conditions of bis fighter plant arc mOflt
vital a1,d esse.nual. lndeed, a -pilot in
a fii:h1er piane Is worth little or noth•
inr: lf his engine suddeoly •top• or
his mnch1nc, guni gct jammcd white
he goe• in to ;;,;u:1ck the enemy~ lJc is
thcn entireiy at the merc:.y o[ his or·
ponent. aa ił he to,, both his hands
and heart. The engine- of the aircraft
is abo the pllot"s hcart. not mcrcly
the force that p,opcls a huvier-thanair body through the ,pace.
Thi~ holds tru• especlally for tho•e
pllots who lly n long di.tance over
enemy territory in order to carry dc5tt"Uction and hit the enemy•, targets.
lf their aircra.ft arc nol maintained in
good Oyiug conditions. i~dccd. tbore
is a we~ chance of carry,ng ou1 the
opcration ond probably none of safely rcturn,ng to their base.
As a conscqucncc, .-u pilot& agree
1 hat the:y c%periencc I comfortable
[eolini:; oi ufe1y in the knowledce
that thcir aircrafl is well malntalncd
Evory Polisb r;oneration. ,ince the ai:ainst cannon•. The Polish Army, and sorvitcd by the mechaniOll dei.itpartitions of Poland, pay& its debt ol f1chting togetbcr with the All,e•, is ed for this work and that the ground
blood. Eath of them ficht5 for free• equipped in Lho most modem manncr. pcraonneJ •re just a, 1nxious about
dom. Not !one •long we obs-ervcd We arc not Eightinc a)onc; the 1reat- the crew5• live, a.s they ar-ę- abou, thelr
the annivernry of i.he November In• C1t powers of the world art w,,11 u.a. own.
aurrecuon of 1830. ,hen the inaurrec· w~ do not han to dream about the
Furtbermore, there is a payeholoi;tion of Wielkopolikn (W e,s ter n f utu.r-e natior1aJ covcrnment. to be
caJ foctor in this co-opcration among
Pokn) in Decembor 1918, fn Jan· ro~ogni;ed by the world powe._, be· the diffcrent tradH or tb• air force.
lJary comes 1hc annivtrsa-ry of the ln- c:ause we havc our own. łcpl covcrn-- h is the moment of the return of an
,u~rection of 18~, thi• atruggle for ment1 wbostl" re.prc.sentativea are at• aircraft fro1n an opcrational flight,
freedom. which. in its chrooolocical credited in the capi111b of the world. when a pilot &eta out of the cockpit
order, <Omca ,n th• ,mddle of the pr-c• Bcing "190 a generation fi&hting for after an air combat that Is uaually a
vioua datcs in national calendar of the free dom o! Poland. I iko the one of most cxhauating e.xpericnce for iny·
hi$toricaJ cvent•.
1363. we are. a happier generation, be· one."• nervcs, or ahcr a long bomblnc
• The Jn~urrcction, beC11n on January CaU&C WC arc certain that OUt &trU(Clt operat ion of s~veral houtł. Tb.e.re.. on
22,1863 wu a hopete„ ,nru:gle. A will end „ith victory.
the ground. is- the me:chanic.. witb a
{ew tenś of tltou„nd1 four;ht against
llut the e:umple ol that era, the broad lłl'llile on hi• face. h4ppy thot
tho cntirc milhary p0w" of taarist era. of the January Jn,;urrection, his: comrade hM safdy returned tó the
Ru1-5ia: ihe in1urre-c-Uoni1ts went to ahould bave an cilect upon our hearts buc flying the airct11ft thai ho ma.in•
war with ńUcs and scylh~ acainst and mind1. lf thcy m so rnui::h hardc.r t1ins and :s-ervacts.
cannolJ•• And yet ••• the Polish na• conditions did their duty and fought
Thns, flying personnel and ground
tion dec:ided in iu con5cie:nee 1ha.1 10 lhe end. thcn not one o{ us, the pcrsonnol Corm a large lamlly In the
thia 1truggl• waa impcrallve, becausc p~esent•day Poles, should be .••tiafied air force. a family thllt fight• like one
a Mtion who love-1 freedom, t;Annot wuh half-hearted accomphihmcnts1 man ag.ainst the enemy.
y,eld to force, because "the Polish
half-heartcd sacrifice. "Heaven
- - - -- - - --..~
a-eara hacl to be torn apal'l. so thi:y may and
help him. who gives only h,th of h,s
not heal with the' mtmbranc of con 1tOUl to h11 country;·
tempt. ..
And one mon: thing: in the •truggłe
The echoes or "1863 li lled the a tmo•
sph~re 1n wh1dJ li ...cd 1he genc.rauon of o[ 1863, the force, of Poland and
l.uhuanin
were tcgethcr: the mani•
the otruggle fo, froedorn at1d independcnce during the fint world wnr. f~to of tho ln.liurrection re.ałized ~ I
Thcsc echocs would &trcngthcn the nA• vision of tri unued Poland, calling toi
tion in umetj of opprc&11ion, :ltld would war the nation, or Pol1'tnd. Lithuania
hinc likc a ntytuc.ricaus 'lłi&,n in tht dark- and Rutbenia.
How expreS11ivc is tht5 will of 1863 1
ncss o[ ,lavcry.
The ,nsurrect ions wcre nn evidan, e Wh<J• Poland fcil tcmporarlly under
of the greatnru of the Nation, 1hey the hoel of tbo enemy. the freertom of
v.rerc the unwTittrn wills of t.he (orc:~ our brothtrly nations :iJ10 crumbłed
fathct11 11nd 1he s1gnpo•ls lor tho••· Th~ 1 t'ILnT4:'Ction of our indcpcndenceupon who,,e •hould•u rcoted the rc- wllt l,e the rcaurr«tion of tho indt!,
•ponllbJJity for the. new era.s of our pondenoc of all peoples and race•
whom iatc has united wtth the Re•
hl.~ory
Today. -...·~ obscrvc i he ~nniven.ary public of Poland. The spirit or the
o! thł! J anu.ary h1~urrect1on during Jagcllonian Polond was ri1ing over
h.altl momc„ts, but nevcrtłietess full 1.he m.l.n fc&to of the JanUZITY Im,urof great hopo. W~ a1<, no longcr recuon. and :a!Jovc u1 i• the epirit of
;ofnc iortb with rilles and scithe,; the J 11nuary Inaurrection.
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Nt. 3 (25)

Nareszcie
Kiedy, rok tfflla z 1:órą. wyl'jdowaJiiimy po klęsce francuskieJ na brytyj,
,,u~j wy~pie wolności i obsiedli srkockJe wzgórza pospołu.: ulani z: pitcho•
ta. artylruyHd z aaperami .i pancerniaka1ni - a.lysrało ai~ niera% nieco
ironie.inc pozdrowienie: ··czolki~m
ko,np:mia" ! Stosownno je złośliwie
prze.wa.inte de, czarno - b,rcci1rry.
któn:y c:.zat~m ,,·yr.aiali gniew z tego
powodu, crasem u..imtcchaH się: ~mut„
no. Ci fatotnie do ,pr.z~tu sżcttś,cia
nie midi I Z~btaklo c•olg6w w tra·
gicznym wrześniu. pó:i.niej we. Fran•
cji, ledwie niektóre oddiialy "wyfa•
15,owaly" spr;tęl pane~rny, zanim tr.2:e..ba było znis,cżyć. aby nie wpadł w
chciwe łapy niemieckie. Kilkanaście
francuskich c.i.gnlków I działek pancernych, ocalonyt.h przez Podholan.
10 był - jak się ,daje - cały "ci~rki
tpuęt„ nau~go woj~ka po odwrocie.
: Franc31.
J~dnak , czo/gił.ci •i( doc•~l<ali.
Ou,ymali jw: czołgi jak 1119 potny,
solidne. Nie jakieś to~m wy•luxonc
gr;ny do cw1C..ceii. ale rxctelny 1pu,t
bojowy, nowiutki, "prost'> z igły". Ra·
doić \vi~c był.a w wojsku pancernym
w1'!llc:a. a xapał do ćwie.2eń ogromny.
Doskonali kierowcy, Swietnie wyszkoleni mechanicy dor-wati się- narcs~cie
mlłsrynM Niebawan i sposobnośC do
wypróbowonln ei~ ,llllla,Ja, gdy Sir
Allan Brookc. nael<<elny Wód• Homr
Fort:<'.-. w towarzyMwie .grner.ała, dowód9 T. Korpusu, odwied,il pol•kie
odd,:ialy w SzkocJi.
PRZED

czołgi

We Have rfank.s al Last

ZJilWia Kię i ''omenu-a.. - obserwator
artyloryJski i prrykltka pod dnewom
•• •wojł Jan•~· Motocyl<liśei w;ócili
JU< z wywiadu i c,ekaJą ukTyci pod
drzC"wami: jeden x nich ma nawet 1if>O"'
sobnośC do ud:deleonia pomocy ..sani•
tarn•j , •• zając•kowi, który wpadł
w jakieś kluoownicze 6tdla. Po chwili
mały kłapouch, uwolniony. ~ xabanda.t.O"-'anymi skokami gona jak opęl•·
ny w tył, pote "pole bitwy",

"'SKRZYDLACI TOWARZYSZE"
Jui nicwfelc minut dzitli naa od ..,o.
driny urowej ... Padają ostatnie roz„
i ów 1pr.twdn i docifga
ncmicnio oport,1dl'eni• 1 gdy wtem

kazy, ten

GODZINĄ "ŻEROWĄ"

O godxinic 9 r~no grupują •i~ w le~ie czołg-i, wyznuci:onto do przeprowa•
1benia ndania, na zachód od rwykłe
g.o miejsca postOJU. Po rozprowadzeniu na drogi wylotowe, maszyny zjeż„
diaj, z s-.to5y na bok, pod drzewa„ a
,aJogi 11r,y,1ę!'ui• do wykonania ka·
mufluu. Slroją ,!9 c•olgi nlc~ym
ranny do ślubu i po chwili ka.idu ma5tyna ;cat ju:t pięknie umajona galą1.
k11m.i - l ni~widoc.ina pod dr u:wnmi r.
góry niemQI ,upclnit.
Tymaalłem na ~kraju lasu odbywa
oię odprawo dowódców, odbywa li~
dokJadnc !otudiowanie map terenowych, dow6dcy mniej>aycb jedno!tek

trc:,c& to be camou!łagcd by the: ue.,...1L
Thcy Arc drea•cd like girls for • " d•
<line: patty and afur a (ihon timr,
hidden among•• the lrcea, they arc al•
moat invitiblc trom the air
In the mcanti.me tht corumanding
offic<'ni. grouped at 1he edgc o{ tho
foreM. di1cuu the opc-rations, study
cardully ,he map, of the torrain. pnJ
lhe comrnandcrs of the smaller units
receivc rhe finał in&uuc1ions. One
p.m. Is set os the ",.ęero hour". The
officer!ł· confcrence ia endcd and the
commnnden huu y to their umlts.
The c-rew~ ar6 in full readines"> A
&hort .:omm:.nd and nil occupy lhc•r
pl.acn: driver, gunner and con\numd
or. The latter i• also a wirclc,r.; OP·
t'.rntor.
The platoon ton1mnnd~rs
chock the radio canta.er: the mystcn•
oua code.s :and watch·worda cro5~ 1n
thr. air. 1"be commander. o{ the croup
,.s a.lso rn wirc-lhs. contacc. 1-:veryth1ng ia undcr control.
At .n gi.ve11 signał, the tank colwnn
movt, towards the posta a.Ks1gncd.
speecl1ly go 1hrough the w_l,, p•
th~ ,,,Jlage, climb the bill, roll wi<b
lightning apoed down the vallcy 10
nnother fon t from whcre the au.id:
Is ,dieduleJ to atart.
Until thal moment camt' th.c.• wholc
co-.-ope.rDth•e upp:.r.Huf: begin
1hc
work~ The ra1.ho Jtatłon \;:ar .as the:
centre of the ,;ign::il dctnchmtnt ar·
nvc1: the motorcycl~ patrol 11:iste
speedily, l1nally infun1ry, d1v1Jed
into gm-a-Il co1mnm, 1 n1>1u·onchN to fili
the position. The soldieu 11rc ex
cellently camouflag,d • ,onic of th•m
look lhte muving b1h,hcs; moi:ltlncguns are also w.ell c:unou{l.aged.
Now the '.',.ipal corp$ beg1ns to
work the tanka end iniantty commu ...
mcatc w1th cach othcr-the latte, ••
t";i.rryit:1g wncle s ,sets 011 their •houlden,, A11 artUle1y ob$ervcr appea.-.i
kneeltng do\',.-n mtdcr a tre~ with his
hcld ~las es. The motoreyc:le r1C"n,
n-tun1rd l'Llrcatlv from reconnai&!l-ancc,
are .;1w.thlng undcr the cover of trces:
one uf them hu .:ven n clumcc- to of!<r
lir I ald 10. . n l11lle h,ue wtuch h.u
lo<t ho woy and has flnnlly londed
in Jl u-ap. Ałłcr .a wlulc the harc re
fCJ1,cd ,in<I ha·'1ng lt., legs bandagrd
rC":trcat& ;1t full sp<'ed rrom' the hnttlc1 ield ·
AIR FORCE ASSISTANC&
Onty :1 fcw minu\CS arc lch to ihe .. ,.e.ro hour·'. Tiu: last ordc:.n arc tsmen\ but thcy had to dcscroy h ahnos:t sucd, the: !iOldit'ra her~ .and thne
th•tt
In tht very ,am• n1om•n1 so •• no, to chcclc and 11gh1en the bclta
Jeit 1t bt capturcd by the Ciorrmms.. A cqu1pmcn1 1 whcn 1n the air a hux:c c11t
rew of t:hc: French t.anq~euea and and- be Licard de1phe the noise o! nfl~ fu<".
tank guns, .aved by the Hifhland Thut bun in lhtt a1r incrca~~a rapidly
Brlgac!e was-as we can a„ume-1hc .and at the- horizon two &ect1on1 o(
only "lt~avy equ1pmen1~ of Lbe Pollah plnnc:s appear in fonnaLion. The mA
!orc;;ea .łhcr the: rctrr.at from Franc~. chinc11 make a gccat circ1c in the aur _
Howevcr, the_y dhł not w.alt in vain. aud d,rc-c1 thcm.sclvcs towarda the.
They hlłve. alrc:ady rcceivcd \hr tank~ hill• "occup,cd and Cortrfi«I by the _
and wha1 tani«! Not ,ccond,. u,cd enemy'. Suddonly th,o lemling piane
In many baule• and c:ood only for t,;Ofncs down follow~d by 01hc1s a., a
practise. but Hrs1 dus ,ind lh for tha hawk Il hi• •poit '"They :.re divint('
fint line of battlc. n~w. walfaight -v.:h1•pcrcd the ,oldiera hidden in the
irorn 1he a ..•mbly line" equipmcnt. b,u~he-ti". l>etona,ion& e1:ho in 1lu: air
The panzor boy• enjoy•d Lhe tonks an~ ctuudi o( ir.mok~ cover the 1ullc
vcry 1nuch and 5howctl grcat cnclrnsi~ hcnvlly bontbed
Th~ •11r,nen from 1hł' co-operuive
••m for fidtl prno1ice. ~:xccllcnt
driV('fl. :.n<l e,cpcrienccd mcchanies hquadran bon:b the hill ta open lh•
were in the f'eventh ht'aven. Finalty way for tanlt!I aucl iu[antry movlnr
1hcy were ,givcn .in oppor-tunity for under thoir cover. A short pnusc. and
trial when Sir Alla.n Brooke, tllt' Com• the pJane-• turn, gain helght and d1ve
m:,mder-in Chief o( the Iłom• Force„ lljtllln drappinf bomlis ot the tari:et
accumpanied by a General, Command„ 'l'ht goat is -attaincd~ Tlle plane1, łeave
er of thr Fina C"or.,-, puid 1 ,..i!llit to the hill and <over rapidly the elear
11,e Poli1h l'orcH stauoned in Seot• ,ki~I'.,,
Whtn latęr the in{antry opencd the
tand
b,,..ouac on the ··taken" hilJ. lt carne
'
BEf'ORE THE "ZERO HOUR~
out tłt.:n the bombardrucnl con.siated
AL 9 a.m~ the t.anka, a,1i.pc:d Tor o{ mnny d1rt.ct hita and lhcrc::forr: wu
duty, ,:ronp in tht rorept we11 of the vcrv r-Uc(Uve.
camp. ll~ving 1ake11 positions 011 1he
(l'rom 1hr Hltt of "f'ichtlng Po•
ma1n hichwayi, they htTn asidir to the lanrl"-1.andonJ.

About one ycar ago whc:n wt" landtd
on 1ho Bnt1sh hlcs of frt0<:dom and
Opi!:ned our camps on , he Scouash
hills together. cavalry and infantrymen, artillerymen wlth cngim!crs. and
panzcr men-one would hcar, vtry
often, the ironicml ,alutat1on „hail,
panJer company!'' The me.n trom the
pan,er uni" weadng black bercis
werc mostly greeted with thi• m.i.li•
cious salmataon.
SomctimM thcy
nged with anger~ sometimcs thty
only tilttiled .adly. lndeed 1hey had
no luck. The Jack of cquipmenl wn
thcir datly gricf. Thcy wert short of
htnks in the trag ie days of Sepl ember
1939 and la.ter in France. Once. 11ome
of tbl' unh• t'Cceivc.d pan~<"t t-quip
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otrzymują. wyjaśnienia. Goti~ina JJ.00
7(nUola w.yz:nnotom1 jfilko "zerowa··. Jakieś brz~c.zcnic w ,:Or~c duje: 11~
Kot\czy •ię odprawa i dowódcy iipte· ~lyHcć mimo pukaniny karabinpwej
piechoty. Gwar w PQWietrzu wimag•
s.,ta do ma.szyn.
Załogi
ju• w pełnym por,otowiu. r-i~. 1z>:bko, oto Jui n.i hor-y~~ncic
Krótki ro8k1n: i Wizyscy zajmują swe ZUJa ••~ dwa klucze nmolotow w 1,y.
mit?jseo: kierowco, fitU:"lcc ł dow6dCfl. ku bojowym. Maszyny zatac,ają wiol,
który r6wnoc~e.inie Je&t radiooperato- ki luk w po...;e,rzu i kieruj~ •if nad,
rem. Powódcy plutonów spr.wdzaj, w.1.g6r i.~ ··.xajtte 1 umocnione, przez.
launość radioW4: w powictt2u k.rry· 11aeprzyJac,e!.a •
Nagll" P.rowad1ę~y
~UJlf się tajemnictc kody i zawołani.-. ,-.1molot obmza 11ę.. a 1.a mm. Jak: Ja•
ł;..ijc~nośC nawiąiuje uaki:e dowódca ca~ •trzrbie na lup. •pad•ił inne. "Plkuił"

„

ukil-1

or

I

loki Por"'!dek jak w tegarku "'"Y·
··w g.arb--ci''.
N• dany tnak kolumny uolgów rut1i.aja na atanowiska wyjściowe, 1.iyb•
ko przeJc<diaił las, miJa Ją wieś, w•pi•
11ajt "ię nn wigónc, aby bły5kawic1nic sloc..:yws~y si~ w dolin~ do drugiego 191u stąd jui ruuyć do akcJi.
7~uim jednak ta chwlła nadejdzie
rozpouyna prac~ cały aparat w1póld,ialania, 7.ajetd„ wóz • rpdio•tacj,,
Jako centralą ląc•no,lci, przelatuje p~<lcm 11atrol tnotocyklistów, nadciąga
wreszcie w 'kolumienkach piechoui i
ujmuje ••anowi1ka. Kamullat doskomdy: niektóuy M.rrdcy przypomina•
Ję ruchomec krzaki, karabiny mas;<yno•
w~ takie .iama&k-owa.nc xn.&komitie.
Nas19puje terat z kolei nawi'l-'ywame Jqcznoici pomięd7,y czołgami a
pi«hott, w czym pomagają małe nriio.1pnn.ty prze:not.zone na pll!cach.
ł>tkit c:e.ołgi ,ę

Tn ,mirow,,

- pon«dl 1z1ne~ po urośloc~ ob.a•
Jzonych. priet p1ec_!,01f. Pow1c~r~en
·watrc:,sa1, detonaqc. dym H!iCu:h,
bombardowan• wz,;-6[ze,
T~ lotnic}' ~yW11Jonu.,Wlipólprac,::
CZ"y11 .P1?lpC>hc1e l"wan1
cowarz}'t\&c
obrab.'aJ~ botnbami Wt.f,~r,e. aby utor?wac:- ~r4?g~ aol~om 1 i:,oauwAHCCJ
1Uę: za 0tm1 p1ech°':1c, Ch~ila .pucrwy.
ma~zyny z.awrac•H~ n11b1er•H wyao·
k.o~c, 1 pono"'-'!11C' n~rkuJQ nad celem
MtJ4c bomby. Z•danie wykonan•. Sa·
moloty odl~.tujn z nad w.zJ6r.u,_ u~b--ko pokrywa1ę czyaty do teJ 1:hw1h me•
boK•~lodn. p6' . • • h
•
1e y
xntcJ p1t'c o,a ucz4rłn bil~
.zagospodarowywać na •·opanowanym''
w,&;ónm. prukonano ,if, ze bombardowanic było nitlwykle cclnr i 1ku„
te-c,ne.
(Z tt'ki red•kcyjne1 "Poloki Wal,
cxącej''-1...ondyn).

li'"'"

1'/ił' ,,.,,,;,,, /r(Jm tfti• /HI/H'r i• /rł'ł', 1mt F:,lilorA 11•;11,: ;1 irUI ,·,mf,·r a
/<1t'11r 11/HW tT,,• ''Fil(Tt1i11~ l'ul,1111r' 1,.,. 111nill111f wnrl.M
t·ttp;,.~ r,f 1/,,.ir J'"fłf'r. 1'/u•a,~ rn11itt11 ,rill not l,r looloł'rl al 011,I 1/,rorrn ,uru,·. lu,1 /łrt•11,•rre,I iii /tu/11111/ 11/1~, 11,, ,n,r a• 11 lokrn 11/ "'re11ermu ,11ppurl ,:irr" /,y 1111, c:u,1111lia11 u111l ..fmerira" l'rru lu 1/,e t'Clllae uj l'ulaml u11c/ 11,e l'u/i,t, frme,I ł urc:e1 i11 <.:mwda.
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Hbj pocl W ęgicrską

Gi,rką

WyJ4tk, • nirn11rck1•J lco/4tk1 • "W,r na blokhauf I wrzuca do ,rodka przu
soirn grgrn Polrn• - Krrlrg•r1aa•t· sz,zthnr 1:un11 ręczny. Polacy •trt
u rswrrk drr VIJ A.ttMrkor,uUJł go z dachu atrulaml • karab!n6w

Płaci •yoem. Tymcuum z drugiej
atrony podltradh a,ę n1 saperzy ,
w1unęh w uc,chnę potęiny ładunek
materiałów wybuchowych, po ciym
uuekaJlf do achronów. DetonacJa pod,
nuu ruin:, blokhauzu do c6ry, a r6w
noczdnte r nn1a otaczaJłCI blokhauz
wylatuJc w pow1etrzt D0p1tto wttdy
wychodzf I ludzi ,od dowództwem
podporuczntb, v.•nyscy czarn, J•k
pudlr, 4 ludt1, • wfrc rrirc,a o:rlt!
rg1nrl11 w obronie blokhau,u Pozo
Jabłonkowslclel I ZwardońskieJ, otah pny zyc,u pnwie ilep1, oczy za•
bawanlca dywiz 1 &mka. wal sypane gruzem. Ale dz elne chłopy,
cząc pod Barana, G6r4 i Milów· polskie odd• 1ly wyborowe! Dow6du
ą, podeszła 2 wudnla w drod,e batahonu , iska 1m dłoń J słusznie
do .tywca do WęglenkieJ Górki •i.,.tnali •w6J obow14zelc jak 11J1jle•
Tam w n,ezcnau dolany rruaJdo- P•eJ."
wala• r polska pozyc a umocnioTale p dal 1,/olthauz tdcn po dru
na do na z 18 betonowych ,run. J =cit Jeden tylko bron, aię
blokhauz w, kt6rc e.zcze n,e Pc.zcc1wko aamotmkowi. nitws.p,cra
zd, yly wy1chn4t I nie były nernu prrez
,ad6w mo na u• brio
wapaerano ar1yltr1,
podprownd 1c calopem do przodu
Wypasa ci,le do n:Harda był<> działo I rozb1c go •trzal1m1 z odleglo•
znakomite Wm,ocmona ar(yle ,c1 kllkudr • aęc,u metrów Było 10
na i:wara towala łwidne wspar po poludtl 3 wndnaa"
cie. Parchota , aap ry był wy
ukolem 1pccjaln10 w zdobywa
nau takich umocmcn.
N1< po do to ;ednak łatwo za
Jale z 1>owy,ue1 rrlacJ• n I e •
m • e c k I e J wynika lrztba
n,m droia do ł.ywca sunęła
było ZO god11n. aby dywizJa
otwornn dla N1emc6w Oto, p1•
kdkud ,es ęau armatami młota
5"' anu N,nncy
cnm, plomlłni I maą materiaDnia 2 wrzdnla 1nyl~n1 bawarw
16w wrbu howych zt1mala opór
nielicznych a,I polskich, bron14
ro poczęła bombardowana• kt6umu
cy
h •if w JedncJ hnh zło oneJ
towarzyuyl oglen karabanów m„z7•
• li n1ewykone1ony h bloltnow,.ch. 1k erowanych na atnelnlce
haaz6w
Przedą,:lc crznual og1en armatn
dokladnao pokrywa;ąc granatami cole,
kt6rych ni, zdpono ,arrua,kowac.
ltt by Jednak myilal, ze nloi::a blok•
hauru :ralam1t at( w tych warunkach,
POMOC DLA POl.AKOW
er bo by • e pornyl,I
W ROSJI
Puekonaly
o tym oddr11ly
uturmowe kt6re po dwuc.h godzinach
W n1edzlelc 11-co b m odbył &1f
bombardowanla l'Ulzyly do natarcia w Domu Polalum w Wandaorze wiec,
B okhaurr zioncl:, ognam>. choć cra- 1-lanr pr U pol1cronc orcantUCJO
n1tr ...,t.uchaly ru"ru na framupcb pol1k1e Ttma\em obrad była pomoc w
trzclruc. Odc,lfg&no w1da ubuych ukres„ san tarnym dla Amu Pol·
ak11J w Ro1J1 zorcanuowan• w poroabtonców, • inni ujmowali ich mu·1·
zum1en1u r KanadyJakam Czrrwonym
• a Wobec t•fo rozpoc,ęlo a,c dal• Krzyrem. Na wiec przrbrh m. In„
• bombudowan" J<UCre lntensyw- delept Xanady11lc1e;:o Czerwoneco
Krzyza 1rd 11 Brody , poael do parła
n eJue I trwało ono calf noc
Od wybuch6w plont• lu Dll wy, mentu kanadyJ1k1cco P•ul Mari n,
któr:ry 1u wycloath przl'Dl6wienla
r1nle I mlfJ1cowo§l Węi; .. raka G6r. powualne. Armię Pobkł w Kanadzie
ka rozJałn,anc fantutycznymi ,w,1° rtpruentowal ltpt. dypl. M•rian Ut.
tlaml horytonL Lecz i 10 nie załamu• nllt, k16ry w awym prrem6wlcnlu pod•
Je nlog, WCllf 1erkocz4 • blolthau, krdlll, ze ..,,.łka pomoc materialna
a6w karabiny rnauyoow, Jaanym ••c dla Polak6w w ROliJi Jest potrzebna,
ale ze w plcrwuym rzedzic naluy Jł
ataJe, u uma atlyleria nic ni, wsłóra
n,ełc: Polikom cywiln7m, znaJdllJł•
Ka dy blokha1u 1rzcba zdob:,w1c od· cym 1ię- w nAJtrudnieJuych warun•
d11elni, w walc• wręcr. I teraz :ucay• kach. Dalii mówcy wyrdah poclfd,
na s,c ta twarda , ndekla wap6łnl ze spolecrenstwo pollkae w Kanadzie
akcJa 11per6w , piechoty, kt6n .zupa• S11nac:b ZJtdnoc.conych powinno poprowad.zić akCJę równolecle w obu
la ich w jeclnt całość. Glow, I nmlo- wspomnianych kierwilcach Zarz,dzo•
111m1 wśw1drowuJ1f
odd11aly sz111r- na na uli kolekta dala pokdny wrnik.
mow~ • mlotaaami p-łora.lent oraz mi• .7.obran, zlołyh co16wk4 Sl,002.00; ponerami, nopatrzonymi w potfane
nadto zadolrlarowano dalszych 15
dunit, matcz1al6w wybuchowych H~ dolar6w, a Jeden z uczutnlk6w zlozyl
rqanowy oc1c6 artyl•ru apow1Ja1,cy na ręce prezydium w,ecu Iloty pierś•
blokhauay chmurami dymu oraz og1en cionek, of1arow7•uj,c co na cele
karabinów mauynowych w a1nelnice Polaków w RoaJ•· • •
d&Jł ,m oelonc w JIC'Wll}'III - · • ocień ariy- W num,nc poprzednim w notatce- o
lem uataJe aaatfP•-y pnu dctona• 1k ladce :ur qdroneJ przu ka N owai• cranat6w rtunych , lad1UU16w ma ka na aah paraf1alneJ w Windsorze w
tenal6w wybuch-,ch, k16rym towa cnalo włeczon, noworoczneco - n•
rz:,ut atnały karabinowe p111oleto- ula pewna nidc,,l.,.ć, Oto na nli &e•
w1 I kanb1n6w 11111Uynow1ch."
brano ponad 100 dolarów, kt6re przeKaidy blokbaur lworrył wlu114 :maczono na cele w11iedleAc6w pot.
hlatonf - wuyttkie llbleca.M aic w 1k1cb na tertnac Zwl4rl111 Sowite•
Jedn•J Oto co m6wi Jodm a lłCz.., klqo.
n k6w walkl
"Ws~niale strzelała „aua acty•
let'IA. 'Jtud1 cra1111t trafia! W NlUffllO- MAJOR MAJEWSKI WITA lf>.TO
W1ny prn1 11M bloli:basu. Po kilku
LltTNJEGO OCHOTNIKA DO
,ochinacb nl_lad_ po ra:r ktcxy
ARMII POLSICJltJ
JIU pn4pt-au«leCO bomłludowa,
n a. pob:rał1 111 ps-..e ucreliny w
NaJ111lodur ochotnik Jaki •cłoe,I
betoale MT•limy. łt lt cltto,,. ,od· ••ł dotychcaaa :a Okrccu Nowoyor,lad,, air Ruau.m,. Nic fO!lobnego 1k1tco do Armil PolskieJ w ltanacble,
- jui ot-n1h na 1U11 Ol•-' A wstc to Ił-to letni J6nf Malltlawlcz. n•
S11DWU ntstujeniy łeb cruataml Tn,- lllieukały pod Nr 576 E. 16Stb St~
4..., o wlęk ... porcJłatop- Brona N Y. Da„lny cWop1ec. lrtcxy
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Milo kto wie, 1d"e szukać teJ
nueJłcowołu. N1twa JOJ niezna•
na. 1 Jrdnak tam wł me paechu
rr:, polacy dala pn:,k lad tnfSlwa,
kt6tt za1mponow1lo 11akuJ1cym
1c.h 1tanow11ka weteranom WOJny
iwtatoweJ ;r pod Verd11J1
Prnlamawuy l wrreinla op6r
słabych oddrlal6w Korpusu O·
chrony Poi;ramc:ra na przelecuch

'l'lw Halllt~ of

\Vęgier1:1ka

Erccrpu from a German book
"We March Acalnlt the Polu"pages 73-75.
Very rew people know wherc to
look for 1h11 place, ha nam, IS un
known. Howevtr. the Pol11h 1nfan•
t1y there set an example of bravery,
whlch over awed 1be German vetcrana
of Verdun of the last war by attaclc
1ni: thcsr poa liona.
The Bavar1ao mounted d1v1s1on
hl•ing broken the rumance of \he
woale Połlsh detachmtnlł of the
Border Delencc Corps on the mountain passu of J ablon.kow and Z war
don on Sept•mbcr h1 hghunc at
Barana Gon and M1Jowka, ruched
Wec1cr&ka Oorka on :itplCmbcr 2nd
on the "ay 10 Zyw,ec. Thrro In tho
narrow vall•,Y was found a Polish
fon1f1ed po11'1on consauni:: of cscb
lttn concr~e ron resnfo ed biocie
houses whlch due 10 rectnt co ruc
Uon. were not harder.ed and not sup
ported by arullory.
The equlpm•nt for tho 1tt ck wu
p end,d The relnforced art llery u.
ed ercelltnt co-operauo
lnfan
try and uppe • were traincd e2pec1al
ly to conquer u h fortahed e ls
But li wa not 10 cuy belorc the
road to Zwylcc wu open fo, 1ho Oer
mans The Gerrnans wrl\o about th11
I
foUo„"S
On Septrmber 2nd the '3nanan
an llory bei:an to bomba d accnm
panstd by ma han• cun lare d rected
at the- 1boot1ng l111urts.
"The arullerr r are roared cca„ Jess
IJ' COY<rlnc pre sely Wllh Crtnades
lhe- tarceta wh eh wcre not camou

NASZA KllONIKA
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Wlłrabje
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cl4da racrej na mlodz1enca 19 10 lub
ZO.to lelmeco - Juz dawno zdec1dowanr brl ~WlfCIC ••c lotnictwu 1
lyan 11men1 1lu1rt apraw•• polakieJ.
Od naJmłoduych lat budował modele
1amolo16w P6inteJ uczęucnl do
srkoly Haartn Av1111on H1ch School,
cd• e gorl1w1e wchl•nlał ••edzę o
loln1ctwle. Nic Innego ,:o nie 1ntere•
10-10 do CUIU lftWUJI Pobici.
Wtedy pOlitanow,J zt joco umllowanie do lotnictwa &taruc a1ę nar.rędr,cm
•em1ty za krzywdy dokonane na lu
dd•ch ••J aamef co on krwi I teco aa•
meco co on Kam lowan1a do Wolnoici !
Pomimo odradzania 1n1Jom1ch I
pocą1kowei::o oprzeciwu ojca, miody
Malkiewicz pouawsl na 1wo1m. Zi;loOII 11e do b111ra Weteran6w Armn
Pol1k1eJ by uzyskał informaCJe i tam
taicie przekonał Wll)'ltk1ch.
Mlodq:o ochotnika, uda14ceco ••c
do obozu powitał w <1•1ie aweco ur•
lopu w N. Yorku maJ« Stefan Maj,wui (pllrr na (010,raf,ę}.
•tOLNIERZ

Ju,

POLSKI"

ukazała

ale cenna 1ia,,1ka p. t
"żołnierz Polak,"'. Trełcl1 JeJ jest
op11 walk d11elnych zolnterry poi·
aklch ze ue1ecólowym uwz1Jcdnie,
niem oalltn1ch ltnnwych boJ6w w
kampanii wrzdmoweJ, w Norwecu,
Francji, Ancl11, 'RoaJ, , w Libii. Oaobny dwt po6wfęcon, jest twon.eemu
sic WoJ1ku Pohkicmu w Kanad1ie.
Ka,,zka duatrowana jest t.oa:ato fot~rafimu a •ycla i -11t IIHZycb od·
dr,a lów na r6znych frontach boJow,ch.
Kardy Polik, chący zapo,na, sic
1 wkładem woJennym Polski w tych
najwickuych w d.ziejach :nnacanu1ch
- powinien nie 17lko 111m tę ksq.ikę
praec:zyuł, ale r6wa,ei ,ak UJU«nej
propagować w"6d obcych ten olbny•
m, wysiłek Poliki dwojnej - lloiony
na ołtarzu walki o
Jecłnt • wielu ralet ••co p1clt1MC0
w1dawnict- J•t duio 11-.en
(akr6t6w) na nryk 1111&i•l&kl.
CenaJtaltzkl wrH a pr••ylkt pac.z
tow, 0.50 cen16w.
Z uwqi na 01raftic:aony naklacl
blf&l,1
:ralntereaowanych
• nacla71Mle llllll6win - Wlncber
Boa 3IS.
1...--wy-

_,noU.

vrr- a,,

po.

Górka

rt•ged in duo umc, Whoever would
tlunk that the crew of 1he blockhouse
would lose lheir morale undtr such
condauons wa1 crHtly mtataken
The German 1torcn dctachmcnt1
wh,ch aftcr two hours of bombardment
ltDrted lo lltlack hld proof of thta
fact The błock housu bel<hed (irc
althouch arllllery crcnadn w.re ex
plod1111 on the Irames or thr ahoounc
fiuurrs.. lt W&I evtdent th.at the łlatn
drfcndcni had been removed and
othera took the r placu Therefore,
the Gemtanl 1,:ont1nucd tht bombard

ment moro 1ntent1vely, and h laoted
dunng the enllre n1gh1
The „oodo on 1hc h11l1 and 1n the
v c1n ty of Wec1er1ka Gorlca were
burnlni:: frorn the uplo11ons. bncb•·
en1ng the hońzon w1th fanla1tt1C
Jachu but thls d1d not domorahn tho
erew II the bloclr.house m1ch,ne cum
Wer• stdl 1patterang lt was •v1dt111
that the arullery by ,ue I ould do
noth1ng 1t II ncccasary ro conqu r
e eh błock house 1eparately and only
by hard f111:htl11g, and now bei;lns a
hard. !unous, oncened acuon or the
nfantry and appen bandtnc tbe to•
ge1her The 11orm drtachmen1, at
tempted 10 crawl 1nto the blockbou es,
heads und al'l?lA f1ra1 ualnc fire
throwers and tho m1ners equ!pperl
w11h powtrful load1 of explo 1ve ma
\crtal
The art,llcry barra1:e fue
covered 1he bloclchousu wuh clouds
of 1mokc and the ma hine cun hre
darected at the ohootinc huuru 1:•ve
them pltnty or protection
"Al the vory moment the artallerr
firc 11oppcd and wu rcplaced by d„
1ona11ona of hand crenadn and o! ex•
pl.,.ave materiał loads wh1 h wcrc besng a,companled by 1ho10 from nfl..,,
p11tol1 and mnch1ne guns."'
Evory bloclcbou1e wu creaung ,u
own bi11ory, but all wrhten In one,
tht1e arc the words of one of the p1rl1C1panu 1n. the battlc
"Our 1rtllltry fired 1plend1dly.
F.a<h artlllery crenadc a1ruck the
bloc k house att1clced b1 u1. A her a
few hours of bombardment completed
an unac.counttd auccua1on. appu.red
the ftf$t opcmnca tn 1he concre.te We
thoui;ht 1hat theae boy\ 'WOuld sur·
render. We 11aned 10 attack Noth
in,: hk~ that-now they op•n flre on
us. lmposslble to rece1vo a ,:ruter
number of bull~s Wcll-thercfore we
trca1 thom wlth an1llery 11:renad„
acain
One of our 1nfan1ry men
JUmped on the blockhouse and 1hrew
1 hind cronade throut;h the ohoot
1n& fiuure inio th'" inttnor. The
Polu drove blm oH the roof witb
nfle fue. He paya w11h h11 hfe.
Moanwhile, on the ot her 11de, our
.. pp•n aneaked up and pl1ced power•
ful uplOliivo lo1ds and aftcrward•
nn away 10 1heher. The detonation
threw up lbe ruina of the blockhousc
tocether wlth 1he canh 1urroundinc
lt upward anto the air lt only
then that they carne out ••cht men
under the comrnand of a Second L,eutenant, all are bl1clr u a poodle. four
men or one third o( thr crew were
lott 1n dafence of the blockhouse.
The: aurv1Y1n1 crew wae 1lmost bhnd.
ern covercd wlth ruina I rom the
walla. But nry brave bora, tht Poh1h
cholce dctachmentsl The commander
or tht ballalion shook banda wlth
thom aa thcy j111tly perfon11cd tbear
datln łn the bat manner
·So one błock bouae fcll ehff' the
other
Each one defended itaelf
Aca1nst a aolltary one, not 1upp«1ed
by nelchbon, it wu ponlble
the
artlllery Clift to approacb Erom the
front on a 1•llop and smaah li 10
paccff at a d11tance of
metres..
lt bappcned oa the a{temoon of September 3rd,•
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Il ia eYide111 lrom tbe abo•e·meri·
11-d wrltl.n,: tbat it waa neceuary
to tako 20 boun time for the d1viaton
of many cun,. fore throwwn. and witb
a maaa or uploal•• to bnak up the
rHiatance of • llllall Poh1h force, do
fendlnc themaełYH la Dlle hne CDII
IIMin& of elpt- IIOt on,p~
W.Ckłl-
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Wykład był bard:o powazoy. Pan
plutonowy hrt powa,ny I rekruci byli
powum. Siódmy wyklod z nauk, o

brom.

Pan Plutonowy otnl obok •tolu, rekru.:1 51tdz1eh na ł•wkac.h ~ ltwej
•trony. Na ławce :z praweJ atrony_leźal
k~rabin. Slilry wyaluzony karaban do
pokuow na wykładach.
Pan Plutonowy sn6wil o karabinie.
Na karabin nakt nara.tie=: nie patrzył.
l~kcJ• zaczynała się- od pa.m1ęcioweJ
repety<J•· Pan Plutonowy "!'yldadal
li:lrdzo poważnie'. Na uli była ciszL
Z lc ..·ego kąt.li po,uwaly ,ię w luerunku grupy wykladoweJ dwa zbl,kane karaluchy, kt6re wymknęły si~
z kotłowcu ctntralnc,:o ogrrewama ,
dowę:dro,.,,,ały a.r. tnm. Nikt. ich nic iau•
wa.tył.

Lekcja po,uwala się napnód.
-Odkąd dokąd jest lufa?
-Od wlotu do wylotu.
-Do czti:o 1lu,y lufa?
-Do Jtadawa.nia ogOJnrgo Jucrunku
pociskowi.
-llcL w;uy ten kanbin'
Sdo dookonale. Jeden odpowiadał,
w1>1.yacy 1luchali z powagę. NA „11
JAk makietn ra!\ial.
Karaluchy porzuciły oalonę s,pary
pod boon• Ś<:ianą , posuwały aię
imi.alo środkiem sa.H. Nikt ick jeszcz~
nie widz1aJ.
-Jak, długość ma \en karabin?
-j,den m,tr piętn.aide centyme•
trów
-Jakie ą okucia?
-Na,ada bagnetu, h4crki 1 116pk1.
Lekc1a odbywała ,ię w najwięks,ym
porządku. Rekruci byli wpatr.reni w
pJutonowł'go.

Karaluchy dotarły tymctuem do
ławki ,okrytej llolom przed wa.yorka•
mi ocr.ami 1 windowały się pracowicie:
w gÓrf.
Pan Plutonowy .zadowolony • og61ntj powagi i ;eaiatereaowama. Jakie
bud,il wykład. przeszedł do uc1cgól6w.
-Stnclr-c Putyk:, (o jut wewn,tr7.
lufy?
-O o otw6r. pa pannie piu t tonowy - odpowiedział Putyk, który s,ę
iąhal.

- I co jeszcze ••• ? -Po po powietrze.
-Ale nie, Putyk. Głupstwa mówic,.,. Sę bró,dy i pola. Pięć bro,d i
pięć pól lcw011krętnych. które nadaią
The lec:t.ure WilS a very aeriou• on,.
Scrcc::iónt. the lccturcr, was vtry dig•
nified 4nd so wł'rr- the aoldiitu. lt
was the sevcnth lecture on the con•
struction of a riffo.
Sergcant >tood by the table the sol•
dren were se;ued on bcnches at left
• at the nght. on • beneh, lay Pn old,
Vf'l.C:f'll.n rif!r used for de:monatration
dori11g kuon,.
Seri:;eant opoke about the nlle For
a moment no one- looked At it. The
Jnson con,aated of rcpctuion, Str•
g,cattl ltcturcd 1n a vtry s.criou5 man•
ner. Thet aud1torium was stltnt.
From the loft cornrr of the hall
approąclung the group a.re two 11roy
cockroachcs wh1ch •lippeJ out of the
atc:am heat botlcr and r.,anagcd to w-nil•
der to the hall. So far noborly h~•
noticed them„
The lnson conttnucd
Frotn whuc to where 16 the barrd ?
Frorn the brcach to the mu zie
What purp°"' docs the burd
s~rve?

Il g1v~ the bullet a generał darcct1on.
What , the we1ght of thłS nAe >

••

The lessou conunuł'd vet y 1moothty One an,wc.red the qu~tion$. all
othtr1 li,tened to his i:Uuwera wath
d1gnhy. The audience "15 very qu1<t
The cockroaehes left the cove-r of
the hole at tht •ide wali and wandered
throuch the c~ntre of the hall. J'or
the time bt1ng nobody hu noticed
thrm.
What •• the length of thla ufle?
One meter antl fiftecn centimt1cr:1.
W hat arc the rims?
The bayonet boss, hing.,. and the
butl plate.
Thc- les1,on w:as. canitd on Ul the
greate1t ordrr The rookiee 1tar('d at
the Sergeant
ln the me1nt1me the co<lr.roacbea

..,

Jak d\\ra karaluchv
przer,vały naukę o broni
poci1kowi rut.h wirowy. Wcz.cae kara·
Pan plutonowy Ju• zły wzitl znowu
bin.
karabin r "k m ewprawneco atrnlc.a,
Putyk pods,edl do ławki I wzifl objął ustami sławny wylot i aam z ko•
karob,n. Wykład był bard,o powa,ny łoi nad,1 policzka.
i nikt nie wirdz1ał, ze w lufie karabiTym razem przrdmuchiwani,.. akonnu 11edrQ dwa karaluchy, kt6re kara• czyło ,ię- inacteJ.
luch6w rwyczaJ<m wlazły w naJciał Jeden z karaluch6w, ktory widocznie
n.tC!'J•ze i najciemniejue mieJsce-.
bal 1ię pru~iUÓW, poaU,nowll W)'JŚC
Przytknijcie oko do wylotu lufy i z lufy, Zanim pan plutonowy zdfźyl
p<>w,tdzc1t' co widucie7
wypuście d.ch tak potęiny, •• braPutyk podnió•I k•rabm kolbą do luchom wydałby Ilf chyb~ halnym
g6t:, i pnytkn,1 Qko do wylotu.
wi1trem. kar11luch-h1-l'ondryk (ten co
Pa pa nnie piu to nnowy, meldu du się bal przeci9gów) ruc wiedząc co ro•
du1ę-. ze nnk nme wi widzr.
bi, wylazł z lufy i włazi mu do u~t ••
l ncczywiic1e. Nac nic mógł wi•
Pan plutonov. y nic stanął n3 wyso•
dziec, bo u wylotu lufy właśnie u•ta- koici zadania. Najpierw upułcd z huw1ly •ię karaluchy, Jak w ogonku do kiem karab,n na &161. Pot•m zlopal
wy Jlcia, ~aslaniając c.aly otwór.
•lę za ust.i Potem uczą! wydawac
-To popatrzcie z drugleJ ,trony nieartykułow.1ne diwi(k1. dł.1wi4c 11ę
powicdriał plutonowy zły na tę niepo- i c1erwie:ni,c.
trzebn,i przerwr w tak dobne rapoPowaga wykładu pnopadla.
w,ad•J~cym ••~ wykład.zie.
Kiedy karabin wyp•dal • r,k pluto•
Putyk obrócił karab,n lufą do gócy nowego, tU1 „1r wszeal kapitan HuI pr,ytkn•I oko do otwartego zamku. u.ynski znany & surowości.
Dwa kar&tluc.hy :tdtiwione zmian, po-Panie plutonowy, co tu 5ic dzic-łożenia. pomyślały, ze moze są przu J•1 Co to rnac,y> Jak pan wygląda>
pomylk~ na hułtawce w lunaparku 1
Plutonowy prulktllll tf nagant n,c
L~zły !tpaccrkiem na dół w kierunku nie odpowiadaięc. bo hlll aię, ze odpo•
zamku.
wiadlJł< przelkntlby karalucha. Za·
-Cae c1e c.icmmnno. P• pa me cząć wypluwa( to co muał w ustach.
piu•••
tak na 0~12th rekrutów i w obe.cnoic,
-Co opowiada:cie' DaJcie tu lcara~ kapnana. w f.aden 1potób mu nie wy•
bin.
pad•lo.
Pan plutonowy wzlfl karabin i 1:am
Strzele< Kuboł bard•i•J łmialy nii
pr1.ytknąl oko do wlotu lufy.
inni odpowicdtial kapitanowi, ż~ płu•
-Macie racjr. Jakia paproch muo1al tonowy chciał wydmuchać paproch z.
się tllm doatat. Putdmucha1cio lufę. karabinu i •• pewnie ttn paproch
żołnierz mu,i aobie dawać. radę I ka„ włazi mu do u4t.
rabinem w k-a,z-dtJ okazJ1.
-Niech pan -wyjJ4'ie I doprowadzi
Putyk ptzytkn•I ulta do wylotu i awóJ wygltd do porządku - powie•
potęJnym wydechom wypr6,ni I płu drial kapitan I zabrał się do kontynuo•
ca z- całego .iapaiu powietrz:a.
w.ania wykładu o karabinie.
Prtd powa<lr.ra przeszedł od wlotu
-U wlotu lul1 znajduje się a,;ada
do wylotu, ale be< efektu. Karaluchy muu:ki, ochroną. muszki i muszka,
wykorrystując - Jak to olę w woisku która •••
mówi - ni er6wno!\ci tc!rcnowc-, za par•
Tu wykład puorw•I, bo z wylotu
ly •ię nogami o pola i brozdy (lewo• lufy pokazała sir rzecz n1npod:iewa•
skrętne. 1116« 11adaJf ruch wirowy po- n:a. me muszka wcale. a &?Iowa drugie!•
ci,kowi) I zdawały się mówic. "choc go karalucha, kt6ry oduuwaJiC brak
burza huczy wkoło n1111. do g6ry towarzyJra, moze J•kiegoi bli1k1ego
wzn1ełmy skronie .
• ••
krewnego, poetanowil wyjne,! na
Widok Putyb z wydętym, polact· łwiatlo dzienne I cozgł4dal oif nie•
kem, dnremni, dmuchaJąc,go w kara• •poko1nie dokolL
b,n nadweręiyl pow•Kę w1kladu.
Prrer. chwilę- kapitan z. u~Utml

How Two Cockroaches
Broke Up a Lecture
re:ichcd the be:ncb on the otber &1de
of the table and secn by no one
climbed lahorrously upward
Sorg.ant, glad thnt the audience
followcd hla lecture with digni!y and
tntuest~ awitched to details
Private Putyk. tell me what i, in•
sldc of the barrel >
A ho ho-hole-. s1 ,ir sir. amwered
Put y k, at~mn1cring:.
And whDl el&f' "

And •• at .. :ur
No, Putyk, yo11 tell 1llly things.
Thore Grć hns and g:rooves. Ftve lans
and i:roovcs turn lc!t wh1ch put the
bu llt!t into a 1paral mov<ment Take
the rille. Putyk.
Putyk approached the btn,h arui
~ook the 1 ,tle 1n h15 hands. Sine,: the
11'Cture wais :i ..-ery scrioua on~ and
all ltatcn~fl to it w1th attenttc.n, nohody knew thai ,~ide of the borni
ar• two cockroacbes which beani;
faithful 10 the coclcroach tradiue;n en
tcred the •mallest nnd dorkest place.
Look tato the barrel and tell m•
what you ""e thtre
Putyk li!tcd the rifle sto<k up ahd
looked through the mu.czi•.
Sf-15ł ..•1r1 I do seee no-no„noth1ng.
Ol cours„ he could not 6fe anr·
thing •• tbc two cockroacl:ea 1tood ,n
1 row .at the end of tho barrel blockinc up the whale aperturo.
ThoT1 take a look from the breach,
adviacd Sergunt, an1,ry 011 account
of the p~us• in the lecture wb1ch 10
far had been carried on very amoothly.
Putyk. turncd the riff~ murzie
downwardt. n~rod h•• cyc to the:
op„ned bolt and looked lnto the barrel.

...............

The co<kroachos, 1urpri1ed by the
rnp1d change, thinking that by &orne
mist:dre oc otber they arc on the awl ng
in an nmusement park, walk,d In op,
posnc dircction.
Dar,dark-dorkneu, si ai •••
What ? Let me have the riffe.
Sergeant 100k the rlfle and lool«d
i nto the barr tł
Right Somethrng 11 1n at. lf I only
kncw who kreps hi$ rlfle m auc.h
order Puff the barrel. Putylc. Th•
''" Idier mu:u &et ustd to takmg ure
or his rifłc on c-vrry otca111on
Putyk put hta lipa arount. the
mani• and wllh a powerllll blov. ht
empued hl• Jung of air
1 ho wa,•• of air went througl front
1he muz:de to the breat'h wnhout re
1ult 'rhe cockroache-;, taking advan•
tace, spealctng in mth1ary trnn,, of an
1.1ne.vcnncs1 of -the terra1n, pu!" the-n
lega 1n tho groovea •i:••nst the Ian,,
there arc fivc lans and gcoovu turn
loft wluch put the bullet lnto a ap1ntl
movcmen, and ,eemed to say: Chins
up. although we •re in tbo m1dst of
the 1torm • ''
A comica! vtew of Putyk blowing
with his puffed cheeks 1nto the barrel
brought an undeslrable roaction of th•
audience and apoiled the lecture con•
ducted wnh •uch dignity.
Sergeant, angry, look the riA• from
the band1 of the 1nexperaenced rookie,
plll his lip, around the munie and
pulfed his cheeb.
Thls time the rrsult waa qult„ un
expected
Ono of the cockroa,:;hea whlch Wlll
evldently afraid o( the draft d.c,

wykładu o mau
przyglądał się w m,lc~emu g
karaluch~.
sk,d karaluch wz,,ł "t w kara
nie> • • Trzeba go J•ko! ""')'rzucie.
Dopiero teraz ~uy1cy Erozum,e-1
co s,ę puytnmlo plutonowemu.
-Tego wykurzymy, P.ame lraptla
nle. jale borauka z J""1Y - wyrwał ar
atnelec Kul.is. który widocznie by
m,,«hwym.
Pomysł pr,yiąl Ilf, Zapalono papie
r05ll i zacr~lo oię poclkuuanle kara
Jucha. Kula, :tacaijgal sir i wdmucha
Vl·al spocz4tku ostrożni", .,,.,..,....r:or1
łmielcJ, dym do lufy.
Po chwila smukła sylwetka kar.du·
<.ha ,nignrla u wlotu I w zamku 1 • • •
:nikła w ur.aere podajnika. ~CJen""O
karaluch wciśnie 1.1~ 1A."1Zgdz1e
Ale wszyscy • kapitanem na Cl<<I"
byli bardzo :zadowoleni, i.e podkurza
nie tak a,ę dobru udało. Karaluch
Jako prreciwnika :;czftO Jckc
Kapitan podJ,1 przerwany wy
Puur zaczepu.•• Wodzirll.a
ku •• Język spustowy ••. Rekrud :,a
mykali otwiorali, zaryglowywali 1 od
ryglowywali zamek. repetowali, odpa
l,li . •
W karaluchu ukrylytn w głębi komory zamkowej atrce truchlało s~
otrachu, kiedy s!U<.hal tei;o woienn••
c:o szczęku •••
Wrunio kapitan poetanowtl od·
lcry1.o 01witatecm1e rek.rutom taJemn1c,
prryrztd6w donos~cych. Pah:am,
wprawnymi od wielu lat naci~! ,
puk, I •powrotem epręzynt l10dajn1k
Zlekcewuony karaluch, który p
cupn11 gddtł tam aobie, :został J"'rw•
ny teraz pr:zu ruch apręz:,ny r nagle
wyrzucony w powietrz~ nad głowy
kapitana I rekrut6w. Pa kilku 1001•·
1ngach i korkocluach ap.wł n• blyu
cJ:łCf łysinę 11erranta Mułka. lct6cy od
kilku minut pozwolll aoble pr:zysłu
rhiwac! o,ę lekcji. Siertant Mułka
znany z uybk1ch odruchów :zamach•
114! tię na wlntn4 łysinę I • suchym
trzaskiem rozgni6t1 na nitJ karalucha.
.t1den owad z n,eucz~illiweJ pary ni~
mógł noak żałoby po drogim. . J ośli
idzie o rokrutów pow:,ga wykładu
przepadło z kretes.em. Silm kapitan po·
w,ed:ial. ze jeieli ma być JN-ZUc
tr.zed karaluch w lufiC', to on (zn•·
esy oię k1pitan, a nie karaluch) wor
póJic na piwo.

otv.u-tymi do

Jan Adamowu,

to l••ve the barrel. Bc,forc Scrgunt
mana1:ed to «lease bis blow, the blow
so powerful that for the cockroech<1l
, t would be tquDl to the mounta1n
wind, the cockroac:.b-hlpohondrtc. tha
one- afraid of draft. not rt•li11nv what
he Io doang, lelt the barrtl and entered
&traight into lhc mouth • .
Scri;cant lost has head eompletelf..
First ho dropped the riOe on the tab e
wlth • no11e. theh covcred has mouth
wlth hia hands. thcn he murmureJ
1"'n:icthing no ono tould undergtand
chokang. and lu• lace became red. ~
The dir;nlty of the lecture lilld b„n
lost.
At the moment when Sergcant ha
dropptd the rlfle Capuin Huczynsk,
well known for b1s d1 ciphna. et ttr~
tlio hall.
Sctgcant, what 11 gomg on herc 1
How do you look>
Repmnanded. Ser1eant could n t
aMwcr All he was afra,d to 1w11low the
coclcroach, In the C..ptatn'a pr«r1<rncc
and In fro11t of tbe tookl._. he could
not pit out the 1nta1dcr how he
would look thcn I
Private Kubu, rn11rę ruohlle I a ~
othera 1old Captoln how Strgeant
tned to cl•an the bllrrcl. comrrenung
that he thal •• Sergeant probably
awallowed n trlfle lb.111 waa in lt
Go out, Scrgcanl, and make youraelf
10 look like a man, aaid Captain and ~
btgnn to conunue theo lec..turc
By the muzzle of the ban-el JOU can
••• blo<k and front sich•, front ••cht
ahiold and front alght blade, which
He •toppcd
by tbe muule of
the barrel tomethlng unexpected
pcared, not a muni~ but the whole
head of the other coclcroach wh1ch
bc,ing lonely d~ided to le.ave the dark•
ness, come out to the daylicht I,.() he
loohd anuoualy around.
For a moment Capuua, hav1nc h,s
cont,nu• the lectun

•P·

Nr. S

tz,teockroach
front aight, pnd in silence
head.

1t

A.;How did the cockroach manage to
-~1 thcre l •. • We mW1t throw him
,ut.

N- all under&tood wbat bad bappened to Serceant.
We shall smoke bim out, Captain.
'11kc tho woocl chuck from hla ca'rity.
11:votuntetted Private Kulas, who evllhmtly - • a born hunter,
The plan was applauded. Kulaa
J11h1ed a clgarette and began the work
of 1D1olrlnc out the cockroach. H e inbattd •nd tben puffed, at fi,..t very
-r;..

Kto

pamięta

carefully, later more darln&", clouds of
smoke into the banel.
After a abort wbile a alim ailbouette
ol the cockr..-ch luhed by the breach,
then In the cbamber and , •• disappeared in a cbink of the platform
Jna&Ulne. Tbo coc:kroach, aun-of,a.
a:un, will tbru.st him&eU into any plau.
The boya and Captain w"re sałls
fied wlth the amoklna: out reaulta, di1regardinc the cockroacb •• an adversary. Captain rńurned to interrupted
lecture.
The chamber •.. the bolt ••• the
tricccr, , •• Rookies triod the ri8e,

opcncd and loclr.ed the bolt, reloued
the trigger , . ,
The poor cockroach hidden dceply
in the chamber was terrified and death
of a heart attack when listening to
the clattering of the rllle.
Flnally Captaln carne to details. e,c.
plaining how the sbot ia fired. Being
an old aoldier he prCAed and releued
with uperlenced fingera the feeder
spring.
Diareprdcd cockroach - • kidn.opped by the movement of the sprinc
and thrown into the air over the Captain's and rookies' head,, A rter a few

loopinp and apins he landed on the
shining bald head of Serpant Major
Nitka who alao participatcd in the
class. S. M. Nitko. known for his
quick reactions. 1JWunc his fisb over
his head and crW1hed the poor creature
to plecet. None of the unh.appy pair
could momn the otber,
As far as the rookiea were con•
cemed. the dlcnity of the lecture had
been lost forever. The Captain bimaelf 18id thai, if the thlrd cockroach
ahall ~ found in tho barrd, he, that is
the Captain. not the cockroach, would
rather go to have • bur.
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Przed· decyzją Ameryki
Na frontach wojennych I w gabinclA<h dyploma1yc%nych panuje ruch
i:or~c~kowy. Z dnia na dzień knt.al•
tuje si~ cor,u: wy.rai.niej nowa rlec.iy„
wi.at.~c:. i dojrzew;a.ją procesy o naprawdę hiatoryc.z:nym znacz~.n.iu~
Gdy w dniu 6-go stycrrua prayd•nt
Roosevelt, zabraws;cy g los w Kon•
g:resic zapowiadał ~igantyc~ny wysiłek. jakiego dokonai11- w woJn•• obec""i Siany Zjcdnoc%on~ - ws%yscy
rwrCcili pr.z:cdc-wszy•tkam uwagę na
cyfry zawarte w mowie. Nic dtiwnego ~ e.nuncjacja prl-7ydenh R~•c.
velta. m6wiąQ o budowie IBS tysięcy
AU11olotów, SS ty~i,cy armat przeciwlotniczych. 120 ty1i~cy c~olgów i
d~ieaiijtków millonów tonn okrętów
- mu!fiala wywrze.Ć wpływ sugesŁyw..
ny na umysły aluch•czy, Gdy ro%WażD
~ię Jednak mow~ prerydcnu Roołjt ..
,.. cha Y. perspektywy tygodnia, doch~·
da:i <Jtię do prr.ekonnnia, je r6wmc
ważne jak cyfry, odzwie.i·c.iedlające.
wys!l„k zbrojeniowy Ameryki, było
Jilwierdzenie. przec,: Pr,::ydcnta, iż
wrogiem Nr. l, od którego pobicia
.talc.iy I~ iwiatn. jtM i po~ostnnie:
dyktator Trzeciej Rzeuy .4 doh HltJrr. Prezydent Roosevelt nit powiedział tego dosłowni~. ale Ylynika. to
., calokutaltu Jego wywodów. Obah:nie Hitlera będ~ie automatycsnit
koncem potęgi Wioch l Japonii. Dlatego Siany Zjednoczone nic myślę
ogTaniczaC poJe swego d.1iałaniii.. Dla·
tego woj&ka am~rykari.skic Lnajda s.ię
na Wyopach Brytyjskich. Dlatego
pow:<timic wielka, ck1pcdy,yjna armia
S ianów Zjcdnoczonyc.b, która ble ~
dzic wroga wszędzie. gd,i• go tylko
dnpadni•.
Takie poMawie.nie sprawy przl':
prczydcnto Raosev~lta oczyszca do
rcs1.ty ~tmosferę. Tc,ebo bow,crn powiedzieć.. .ie w opinii ameryk~ńttkiej
iunial y jeszcie pewne niejat,;ności.
podtr~ymywnnc prze• t,ylych i,olncjoni~tów. B. L~olacjoniści uBilowali
O't'tahlio wywola.C wra.!enic• .t.e Au1c.ry•
kr obchod•ą w gruncie <zec•y jedynie
wypadki na Oalokim W,chocbie i xc
n.aleiy o,::ranic:zyC zaintcrcsowa.nia
amcrykariskic do front.u japońskiego.
Takie postawienie spraw:, to oczy.
wforc (świadome lub niawiadomc I)
usypinnic cxujnołci Arne.ryki. to gn
n.1 ręk~ Hitlcrowi i jego r6.iokoloro•
wynt ~p6lnikom.
W tydzień po mowie pr~~ydenta.
Rooac,•elta ubrał gto1 sek-rcun: stanu
marynarki pik, Kno,r, który po•uiwil

Południowej

obrony, Jak i dla ofcnoywy. któr~
kiodyś trzebn ~dzie podjąć w p«y·
s.do§ci, aby zdobyc t powrotem utracone tereny na Filipinach czy w Si•·
mił". Dl.a.t~o obrono Singapore urasta
do 1:agadnu::nia, które rzuca cu:ń na
eałokszłałt sytuacji
wojskowej w
wojnie z J.1ponię. Mo:,;e JUŻ nZ1jbli.i5ry
tydzi~,i wyjaśni. c:,.y uda sir odwrócić
groż~. ja~.i ,awisla nad •• polfŻJUf

J)ororhy 'I'hompso11 powin.da "' 1ed•
nym .i.e awych 1nykuł6w, " w lutym
lub na pocq1.ku m,3n:a nalc-.c:y ocze•
kiwut wieo/ki~j akcji wojslt.ow~j Hitl~r~ w A fryc~ PóJ11oon~j. Byłaby 10
akcja zmiernj~oa z Sycylii ku posfodlościom lr:mcutkim w Tun,'sj~, lub z
l{is,pa11ii lt.u Maroklcu hrszp~ńslt.it
mu. Możliwe je-st ueaztą~ łt Hitler
podeimie równocz...,;ni e obydwie ak•
fortecę.
cje. Rzt.c% jasna. te posiadanie we
No dwuch innych frontach inicja- włoski~j Trypolitanii powainieJSzej
tywa :,:najduje się- w tej ch\Y1Ji w rę siły w po~tad re,.:tek 3rmii gen.
kach Sojuunlków,
Rommd11 miałoby w .z:wiązku z tak:;,
W R o , j i sydzień ubiegły ~•- ofensywiiJ - rwłu;cc.i:.- z wyprawą !'a
znacLy1 si~ c:tę-śdowym oczyszc.zc- Tuni1 - 'l.vielkie znacr,enie dJ,1 łł1t•
nicm Krymu i s.ukce-&ami na froncie ler.1:.
centralnym, które ł,a\wo mogą przePrrewidUNC powyiiuc modiwoici
rodrie Sif \\ ośtatetżn~ pr~cla.1TU1.ni~
.timowcj li ni, oporu niemiecki-ego, należy podkreiliC jako okoliczność
$.ł~zeg61nie po4yt ywną prz~łamywlł•
przebiegajaccj przez: Bri.arisk i W iaim~ General Sikorski, ror,..-aiając flY· ni~ przrr woj.slc.t bry1yjski<- ośrodków
tuacJ9 (na konfcrcnc.;1 prasowej w oporu ni~mir:c:.kovwloskiego nil tyłach
Londyoi~) wyra~ił pogl4d. ie natu· obecnego frontu w Libii. B11rdi~ .T..omln~ lini-ą obrony niernieckitj na stala JUŻ tlikw1dowan.1, a w chw1h w
froncie. centralnym JHt dopiero liafo której piszemy te słow.1 - doh1ep
11r„blegaJ,ca prtu Smolc-ńsk. Ni• JU< krcau opór fortyfikacyj_ w okoli':Y
tn:tba dodawat. jakię znnc:lcnie woj- prxelęczy H~Jf~y~. Bry1yJczycy me
•kowe i moral110°pohtyczne miałby p<»waloję na LO, by Niemcy I Wlo•I
odwrót Niemc:6w n.a tę- linir. a wi,c stwon:yh w A CrycC'-. na tyfach w.alcz,..
utraca tere-nu zdob)'tego w dwoch cceo ptiedwnilca. sw6j Tobruk.
krwRwych aEensyw.ach w jesieni l94L
Na froncie libijskim
Niemcy i Włosi .u1stosowa11 tilktykę
Rozwai:BJAC ruys:rł~ plany Hitlera,
opómiając4- W wyniku ostatnich
walk udało im Sił wprawdzie wycolaC plne wspomniana juz p. Dorothy
znac.i~ ~tę:~C wojS:k z picrjcicain pod Tbampaon. ii nmier:zonit prze~ dyk•
Agedab1ę. ale !tilnlly ponieaione za. rotora nierniccklcRO wci.ft.:.niljcie do
t'Ówno w materiale Judzki.m, jak i w wojny Hiszpanii inu na ceJu wzmoc•
~pr_żfcie zmnicjs.cyly bardzo powam.ic nienie pozycji o'-i
.tdolnoici bojo,"·c teJ nrmii. Toc2ące
,, A1nc·r,·ł"t" Po lutlnio,H•j
się obtcn:c W.Jlki pod El Ar,ila maj,
podobny pr-.cbleg. Armia nlemlecki•wir6d
narodów ta.m1cj1'1ych. móWUfgo gen. R,m,mela wykrusza 1ię .i dnia:
na dzień. Mimo to nie nalei:y liczyć wych ję-.tykiem h,szpań$kim.
11if Il. .i:ałamnnicm się- lej anni.i w cią.gu
]4k 5\ę przed1.tawia a.ytu..acja w
na.jbliiST.ego czasu 1 :tapnestaniem Am,ryc:e Połudłliowej~
przez nią oporu.
Jestcimy obecni~"' punkcił' zwrol•
nym. W .chwili, w ktiir~j numer
Nn 1•u c•ieka gl'11vrał Rt11111n~l
ten doJd,lc rąk Czytelników :m,me
i na co licry?
ju, mo.i:e będą wy n i k i le o n
Znana koment~torka poli1ycxna p. rencji p1namcrykańslcic:j.

r. -

Z teki humorysty

kropk~ nad ""l'"J Powiedział on wyraż„
nic, .1:c los wojny rontr:zygc;ie- si~ na
A :!antyku, jako na Sllaku kcimunika„

ncnł'm.

Do tej chwili wiadomo, u :;ąii
U,ug"·.1j11 pontawi w Rio de Jo1neiro
formRl11y Wnioack o .aerwzmic wsict„

kich i",\os.unków ;. pamnw.1mi o,i. Zil
wnioskiem tym opowie "V 19 p•ósiiv._
~rodkowo , polud11iowo amcryJtlUJ..
ikh·h. Uruc:waj otr.zynuł podobno
takie tobowi1r..uiia mife)cy 1nnym1 cd
Br.-1:r.yhi (co jc.st.'c.J:c niedawno uc.ho-

drilo u mało prawdopodobne), Równi4!i! s.t.1nowjsko oponiego doł.łd rządu
Chilr uległo o~tnio zmianie. a
..::.h ilijski minister 5.pniw r.ilgranicz ..
nych wypowled.eiaJ mowę. 1twicrd.-aJłJ.Cą: j~dnośc imere.-sów i p.otueb wizy11 kich par\,tw amcrykwkich Dla••·
go w lcolacb policycznych USA ądt11,
.ie , Chile głotowaC: będric za z~rwaniem 11otormnków z osią. Oiniskl~m
oporu j~,r cy/ko Argrntyna. kt6r<J
mi nis1er spraw zagranicinych wyglosH p n:ed pary dniami mow~ "nturr:,.
li!<tyern4". Arg•ntyna wynza •ytnP"·
dla Stanów ZJednoczonych. al• powiada. i i nic chce WCJIC nll drog~
pra w~dt~t'7/ suroml!tycinu da udtialu
w \VOJni.-. R~ąd •r,:'ctyński rr6bowal
w ubioglym tygodniu •kupu: wokół ..,1
f.iehie dclegat6w Chll~. Prru , P11r41gw11ju. ale - wedle wiadomoici jakie
PDt:SiiJkl y nnic,qnątn - .1kcja ta ni<' ,

••!'

powiodła

cyjnym, lęer.icym obydwa wielkie me,.
carstwa anglosaskie i ie przede ws.zy„
a.ikim triebA pobić Hitlera. Ni~mc;y
hitJrrowskie - to pień. J~ponia - to
tyll<o ~~ląi.
Tak więc po noworoc~nc1 drklant·
ej! 26ciu Ljcdnoc•onych mirodów-n:,1tępuje: daluc. praktyc:rnr ~acieaniant< w~<lów pomi~d:ry po„c,q:ólnymi
czlonl-:ami wielkiego bloku W!ipÓlncJ
waJki o przyrzlość jwiata ; d~JT'

•i~.

...

Jak widr.irny wojna obcien.s Miljc się
co,..,, b.irdzicj "'"'"" .{wi,itową. Jrt)'•
Id ognia iblł.cajif lJ.lf do ot.t11111if':D,
ltontynentu, kt6ry w teJ chwili jesr.cic :iyje- w sranie pokoju, t~ J. tło Jeon„
l)'ntntu 110łu,/nfowo . .rmer}'k:rń.sl1rgo.
De:1.:y7.ja puiieotw południowo--amt:ry
kari'i..kich mo1t.i ~ię ataC. nowyn1. po.
""''"Yll1 cio,em dla pol.ączonych 1mpe-rii1hzmów 8Prh11~1 Rzy,mu i TaJo.i.

k~:~c•m:11 •fr:,u~1t·lt

Fnlfill your tlut_v

fOJt'WIJ.t.j.) ,ię- wypadki w p.rryśpJr'!.-ZO•

tempie".
Nn Dalekim

zwołanej
do Rio de J~nclro na lS-i:-o ~tycznia i
dni n;.stfpne„
Narada w Rio de Janeiro ma roi·
5tnygnac o tym. czy -•y&tkie P,,n•
sLwa centralnej i połudnloweJ Amorryki % e r w ~ s t o s u n k I d y •
p lomatyc~n~ , gosp.-.datc ze ~ państwi.mi •·01i- 1 •
N ie: idzie tu o wypowiedzenie WOJny
Niemcom i Wiochom, c•y Japonii. ale
o 1aj~c1e prze: pańs.t'fła centralntJ 1
potudniowej Ameryki tllkie&:o stano•
whk.o wobec Stan6w Zje:dnocionych. •
ja.kie Stany Zjcdno~one DJmowaly i
wobec Wi~lkicj Btytardl i J•i ,ojuuni !<ów pr,ed dniem 7•go grudnie 19411
1. j, przed bupoórcdnim wcjkicm Sta•
nów do wo1ny. PiUUitwa &rodkowo I
flołudniowo ilmerykaliakie moi:q. w t('n
,posub oddać Suanom Zjednoczonym
ołbr.i:ymią: uaługf, wzmacn.iajnc paten•
cJc.l gospodarcry walczęcycb demokracyj. A przytrm takie JAw11c- zct"w;anir !'ltOłlunków z panatwami ··osi''
b) toby rownoznaczne ze r.tworzeniecu._
.u.po~ dJ,;a wpływów ''osiowych·· w
Ameryce. PołutlniowtJ, W Ch\i.·ih, W
kt6teJ Mitlu· chce- wkroczy6 ne 'lrrn,;
polilycznf Ameryki Pol\ldniowr1 po·
prz-e7: hisrpell!.lci funk~ - n.est~piło•
by xacrz~nircir mu t<'i furtki przed

fl)'m

Io-

'\ arc I,., Pola 1ul mul I hl'

Wachorł~ie

Z\\ ivksz.:. 1nę- gwa1ltowno5c i r.at.1rg
<>fdlsywy JapońakieJ, która objęła jur

( ;uitc«I Sta lc's !

1.ak..:e llolrndl'rs/tit- l.ndi~ Wschodrtir.

Joiu tiu• ra nks of tlw

•k1ego, "'~"~ly
Singa('orc.

Poli..:h Armv in C1lll·
a lla!
Call 011 PoJi„h Ht"f·rt1ili11µ S tal iou. S.uuh\ i,•li
Sr. mul Drouillard

Równocacśnic W0)8k:a. j-apon skie. 7-'·
JłJWUy dwie trzecie P6lwy,pu Mab1juł tylko o 150 m;J ud

Los Sintapore wywołuje i:.iniepokoJcnie, W pr:.su: amerylcouiskiej pi,i,ze
ogr6dek o tym. :r.e u1,a1.0 Sing•
pore byłaby :macincsn prredłun·nie1n
wo1ny. Sing.1.porc bowiem to nietylko
doniosły punkt stratł'giczuy. utrata
Stng~pore to nietylko utr.il.A b:uy
morskir.j, osłAninJąc:ej Indie j' Australir ~Ir tak•a utrata Jedynych w,clkirh
dokl!w. w kt6rych moi.na naprzswinc. o„
krtty woJennc nn Dalt."k.in1 Wscl1011.:dc-.
Sm1,.nport jC11t po! r.cbn~ ,arćwnu dlo
się he.i

....

Wt::f::ZF~. .
....

Collec,or of ru.lta<>

l{d .. \Vincl~or. Ontario.
C:umcla.
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PRZYGODY WAL ENT EG O POMPKI
Ilustrował

Seri:, XVIJI.

Spi,,11 R. Pobóg

Na wrglcrsldei granicy
To nie były jut iarty Bardzo zirsbni• zwrdzilem
Calki•m ninl• dwie narty.

On the Hung,arian border,
All joke• Hide
r neatly put nway
Ą pair o( fine tk•i•.

Wiatr popychał mnl" w plecy,
Nlłrty sxly, /alt pt> stoi" Gdzi~ś na górz~ spostrugle.m1
~~ granic'tł jf!st w dale.

M . Wnlcrity11owicx

The wind blew on my back
The •kils werc going well
Whcn i olmost rcached the top
l s•w the border as in a well.

I

l
I
I
I

r
Wobrć

••&o runyl,m

s~us~m w dól, ku gra.m'cy -

A i ru nat:I• nlcmit'ccy
Wysltoc&yll strninicy.

So l took a ride

Halt! - krzyknr/1 - bo ,gini„si,

Down toward1 lh• border,
Suddenly from the sldc
The Germnns jumped on me.

M 3rn;a twoj:, godtiru!
A j;, w p:ullrm w prost na nich.
]alt. t:itt1atbk~ lawina.

Stop, thoy yclled, or you die
Your last hour Ir. comin,
I fell upon them with lhe •pecd
or on avalanche running.

l
f

l
F.frkt 1,y/ 11;,dzwycuiny
W próst ni~ maci~ pojrcia .t Ni~mcy pryśli. a Hsuptmon
Zo>t;,I w 1110/ch obfrciach.

Zdjłłrm 11lłrty

i

piCSlO

Przokradl,m sir dnl,1 Bo wcgtt-rscy strtdnicy
Wldntt wrony stru:bli.

The effccl was ll!normoua
You have no idea
The Cic-rmans wcre lost
Only Hauptm.an wn1 near.

I took off the ckiis

And wu •neoklng uhe•d
Becnuso the Hung•na,u
Wcrc •hooting the crowc d.,.d,

Gdy io potem rzuciłem
To bez isdn,j ur;,ry
Tak sir de.v,yl. ie ko,la
Fiknął z gdry Ir ,y rnxy.

W pirrv.•uf!j wloscr węgic-rskiej
Człowit!k ,,ck.I: dobra nasi a!
No i ,v knaJpit! zamówił .. ..
GuJ;1.,%, rolc;,y, c1;,rJa.sz.1.

W1um l threw him away
He was so vary glad
That he made ~ 50mmeniaull
And almośt atood on hi1 he•d.

Whcn I came to the vnt,ge
I lllid, now rm okoy
I wrnf to a reataunot
F'or eoula1h, 0 ciardau·• and tokay.

~odsieci-Po/sk;, Wa/nac;t w Amrryce:" wydaje D-two Oddz. W. P. w K.annd,ie.
"Flthtin,: Pallłnd," published by the Po/ish Armed Force• ,a Canatla.
Addrc.~s: Polmilitpress, 849 Kildarc Road, Winds,,r, Oni.; Tclcphonc 4-1/JJ
Advutisin~ R,rr: $2..SG pN cólumn tnch
Subsat1pti9n Rotcs· 6Sc ąuartetly; $1.25 hall vrarly; IZ.40 yeorly
Enrcred a,uecoud elan m,rtcr at the Post Office, Windsor, Ontario. Can•d•
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''For Glory,
Pola11d ancl

Polsce

the World"·
r

I

W wojnic obei!nej jestchmy śwsad„
koun1 współdt:inlania wielu narodów
pod hasłem v.'lpólnej walki o wolność.
iwia{a. o bezpieczc:ń1two własnych
krajów. o godnośc lt1d,k~. Owadzi••
ścrB "il.CŚC n.arodów, podpisuJąc w dniu
nowarocz11ym 19:4.? dcklurat:J, wa„
Hzynl'{tor)!;ka

o

doprowad:-:t"nln

world • • Th• glo,y this poem rerers
lo i<j, not the war glory stsu 11ric10
but cverythini th:i..t irradiBtc1 :an ln•
d,vidual nnd Jociety. w!iat creau,a
morał Wl)flh. W(llll caU&e.-.Yiolding or
• brutal al«rtgth of ni.uerlali•m to
tbc power of human •pirit. That is
what the J>oliah nntion.'8}·mbQhtcd m
the •ign of Whit~ Eaglo, 1truggl<'1

ie·J

w:rpó1ncj ·w~łka do ostatecznego ..:wy- dało wyra,; prawdl'le głę•
bokitj. która tkwic ~zae u pod1u1w
11atlchodząceJ 01>oki
Wielu l"d~iom w rpmych knJiN!h
rdajc ti.Q. ie- połqcienic ha$łiJ walk, o
,wobod~ clło1.·.·1e,ka. o 1wobod~ wlas•
n"~°'" narodu. t ho.słcm wallci o całą
luclt.kość - jc„t czymś nowym, dot~d
ł•nc,c w d,iejnch niebywałym. ie
Jł'it to rewe1aCJ.t 20-go stulecia. Tym•
czasem hii:.toria pair.ka wyk~:tuje. że
muz nar6d .no.zumioł dawno ś<:.isłą
lqctnoóć. Jaka .r.>chodzi pomi(dzy wol•

for.

c:ię.-..twa:

baryJc;,Jacf1 t~\~0Tucy1nyclr Europy
Wałc2}·Ii o wolnoiC we wl;a nych po-

tn the pre1:tent warfore we whne-JS
1he 1.;;0•cpcnn,on of ,nauy e.-.,untrłn

or

wuani:a.c:h ngrodowych bralt ut.l:tinl wł untlcr the, motto
joint 1tru1.r,:lcr for
..ery""-nch wołnosc1owych w5~y1Jtk1c:h freedom of tł,c world for (he1r accur
innych -nnrod6w MickteY.ic.row,ka lty, for humnn d1gnny„ "rwrriły ,,,:

''Trybulllt Ludów"' uyla organe.m natton~. sl,rnlng„p on the -flra, day of
~ty•tki.;h ruch6w wolno~ciowych 1942 the Washington dcc:lnntion in
n°'ci.) własnego narodu, a wolnOtidoł Europy. a ruatwiska pol!>kich sae.r- which thc:y h:tve expres.sed a &0lemq
wszystkich irmych ludów i pomięd>y mierty wolności Xapi..ane sg na kar· p,romiM: 10 continuo t hi a join1
t.ach hi&torli wyzwolciu:,;r.ej k1łkunao;tu 1.tr-ugglc for frccdom unul a flnal vtc:
godnoś-.:ię ctłowicerą jedno&tlci, a sił'
narodów.
tory i& won-exµrcssed the dccp truth
mora1n;i całego ,i.połeczeisstw.-.
Watcąi;: -za5 na tylu . polach bitew, which ,h:iU C0°;5tltute thr fouudat1n:i
Pir&ń powotańców polskich % 1830·
31 ··warsu.wianka"' - daje ,,·yra.:r rym od <>popel n~poleoń•kieJ. ai: po widk~ o[ "" approacluni cpoch.
uczuciom i poglQdom Po19ki Walczą wojnę" łwiat0Wil 1 prz~lcwają.c 5-WQ II Many peopJł'.' ln the dHfera.nt councej .! rr--~etl przcfl.2ło stulcu:.la.. W jcd· krew na tyl1> barykadoch. pod obcym tri„ thinlt ,hat 1he comb,ning of the
ncj r najpifkmejuyc;h s1.eof tcJ pieśm, niebem - P o I a c y n l • b Y I • niouo of ,ho strugclc for frredom of
n a.i cm n i kam.i. le o. n~, an i11div~dual and for freedont or .:i
glębQko narodowej i żywiołowo re-wo- n i gdy
dot i c ram,. Jeden L na1wyb1tni•J· nnuon wnh the motto of the •truggle
Jucy jni!j - •łyn.yn,y 1dowa !
,zych Polaków. walcn,cych pod szt.an- for the cntirc hu.manny conitltmes
"L,·t: n.tu or/~ w górnym pfd~ir.. d:1rami Bonaparte,::o. J6LcI Sułkow• somethine; new. unknown łn th~ history
Sl.,w;,., Polscr. ś"·fotu ilu~ .... ski. powicd1iał: '"Jeśli jcst,c.~my kon- of m;inkind, thal it con&titutes a re,.
dotlcrami to kondQt1e-r11ml ,yo!- vclatlon of tht '20Lh century. The hts•
•.. Sławie. Pol,ce, światu ••. Stawa no!i<1i".
tory uf Poland proves. ho\vcv.:r, that
w ,rox11mil"'h1 lej pieśni to n[etylko
Dziś biJe •ię: znów .iolnlcr1 polski the Poltsh nation undcrstoorł long ago
<:hwała woJenna, 4le w~Jytltko to, co nłl tylu frontach. w obcych s..ron:,ch, on unscparablc. accord be.twe-en free,
opromienia Jtdnir.,tkę i ,biorowołć, co pod o li e y m "i • b • rn, n I • dom or ~ country and frcedotn of all
w ł a 1, n y m 2 n tł k i cm. 01hcr peoplcs il'S wcll !Is bctwccn the
&l\v;ar7;1 -sza.:unek moralny. co powo-. p od
duje ur.ięc,e eię brullllnej siły mntc• Dzii arereg, na.sic 6piewać mon %1\Q- human dignity o! .an 1nd1v;dual and
rii pr>ed potęg:t ducha h1dzklego. TeJ w11, jal:. ongiś ,otnleue 1.iatopndowej tho morał &tronglh or 1he cntirc
1pr11wie ałuiyC ffl!ł nar6d polAki, u1ym• Pieśni: ~'L.eC n;t1x Orle w ,:ó1nym sodcty.
pędzie, Sławic, Polv,e. światu sht7.., /'
The pocm of the Polish insurrcc•
boli,owany w znaku Orfa Białl!go.
I dlalego, ka;dy kto w-~lc,y w U<r<· 11oni•lł of 1830 - 1831 - "Warszaw,.
A potem JU.t jednym tchem wypo•
wicd.t::iaue s...1 •lewa~ Po/se~ i światu. gach armii polskieJ - wmlczy o Mj• anka'"-exprosse• thls feeling and
J>zi, Je&tawlenił' takie nie wydaje: w:nioślejsze :a!llldJ' ludzk0&oi, walety opinion o[ Fi,:hti11g Poland {ront
•ie_ oaywiici.c--.ani dziwne, ani niespo· o dobro na: z:itmi, o pra ..,·o wlr6d lud:t'· more rhan one cen tury ago. ln one
dtle-wanc, Ale w6wezas. przed uu o wolnoii: narod6w l godność c>low1c• of 1he mo•I bulltiful ottophes ol thi&
jedenutu laty, było to nieWlltpliwe ko. A r m i a Po I •ka. n II J • poem dceply 11ational nnd apontan•·
wylliegni~cie myolq w przysxlość. b Q r dr. ie j n" rod o w M .z du· ously rcvo1ution:.r }' ,ve hcar the fol·
Polaka oluuala :i.if raz jc!ltCZe :strai4 c h a
j o a I n a j b I i ; s z • low in,: words:
p,z„dnią wolności i postępu.
i d e a l o w i po w!,. z: .et c h n e J
•·soar, our eaglf'. benca.th the sky
Pnez c•ty wiele XIX-ty przelcw1li w o I n o§ ci ; w i at a.
F'or glory. {or Poland, fo, the
,•'orld • • ••
Pola,;y !<rew n~ w•z>·~ckich pofaclr
wal& woh:os.f:tOW)·c;& i m, W$ty,tlcicJ1
-J:..L.
For i: 1 or y, ro, Pola.nd, for tltc
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And thcn the closely cQ••ne<: ed
w11rd : "For Poland •nd the world".
Todil)', of ..:ounc~ Iłu"- dot:$. not item
to he neithc-1 Mrange nor uneicpectcd.
Be.I at 1h,1t time. hundrcd ftnd' elovcn
yrars •go. il w.a uudoubtcdly a r,rent
f•nesight or thoughu tnto tłu fut u.re.
Pul~nd once 11101 e pr(Wed to bo a van,
gunrd for frC"edom anJ prog:ttaa.
Throughout 1he entire 19th ccntuty
the Poles fou,:ht for frecdom on all
the bnulef,dds And all tli• rovolu·
tionary barric11d.c1 of t~urop-C'. Thcy
fought for frecdom organlzlng thcir
own national inaurrecsion~. 1hey p:tr•
ticipotc<l in rti."Olutionary movemt'!.nts
of all other natlonw. The '"Pcoples'
Tribune"' edited n n <l publi•hed by
Mickiewicz eervc,d :as the official or•
~an for .all rcvolut ionory movemcnts.
u, EurOJ>e, Al\d the nam,s of tho Pe>·
liih championi of frecdom were wril.ten in"tht hi!'itory of !łe:vcra1 nations.
Partidpating in 10 mAllY b,utlcs
e.ince tht! Napoleon rpoch unttl the
łut Will'. 1hedding ccnc,rously llwir
lllood on
mony barrit.1de• of
loreicn counuic.s - the PoJe-t never
served A-S mrr,.,;coaries or condottieres..
One or 1he "10ł'I outfit,ilnding PoJcs
who fooi:ht llnd•r Napoleon Bona•
pane. Jo„f Sulkowski, ooid: "lf wo
illlrc C'.'er condottter~s:. we ue condottiert:s of fe ~cdom1 •
Todt1y the PoHsh &0ldlers Rre ,g.1,n
fight1ng on ao rmmy fronts in rore1gn
landa. under !orc,~n ~kie,; hu1 under
thcir own banner Today our aold1crs
c.an aint ag:ain U.I the Novcmber in•
11urrectioni1rt'ł · "Soar ovr e.ag'e1 b~·
n~ath the fiky for ,:lory. for ·•oland,
for tha world .
"
And for this vcry le.il1on cvc..ry one
who parŁ.icipP\es in the Mrugglr as n
Poll,h 1oldier-f1ghts lor the hi,:he•t
adeals of humanny. for goodwill on
~•nb, lor JUatice among the -pcoplo.
fot frec:dom or nnt1ons and buma.n
dt~mty, The Po118h Anny, mO>l n•·
uon:al 1n apirit ,:a the nr:irest 10 tho
hle.bl o[ [recdorr. of the world
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Nr. 4 (26)

l\1Ł0DZIEŻ

BEZ SZl(ÓŁ

Niemcy razwinąli w całej pełni trwaił i nie d3li $i~ ,.,ykol•i<.. Wi~ccj
plnn t~picnia łntcligcncji pol- jeuczc. W tych warunkach w jakie.Il
skiej. ni! :tcrtnia dorobków kultura.J ... żyją potrafili roxwin~i ducha w,,pólnych, pr.reciwdińałania wsiclkiemu pracy i walki podiiemnej. odrodzić
ro:cwojowi L.1.r6wno umyałowcmu jak najwilpanialue tradycje z pr ,cd lat... ,
i litycznemu. W
bezw1.gl~dnej i
PierwStł reakcj4 l>ylo o,łupienie.
okrutncJ polityce nie z.apomnie1i o
111iod.tit:.i)', która ~ta.nowi pr&:ecu:i Brak Szkoły był c,ymś tak niesłycha
jedt14 z podstaw iycia narodu , Od wy• nym i niespod..zicwanym, .:ie trudno to
chowania młodych, od 1..go jakł da było aroiumlcć, l nll.gle okazało się.
im aii~ wiedzt, jak uhartuje lizyunie ie u1 tak cz.~8tt) prt~kliuana '*buda"
i duchowa• .t:ależeC moie \I,,· duiej mia„ i<'>t c,ym., bliskim i nit'Odiownym. I
ci ::,;ami co dawniej rej wodzili w „watu pr;ry,do:ić fflJ"W $rodowiskach cywiliiowonych g:irowaniu0 - pierwsi ac~tli tęsknić
podsuow1 wychowania młodiitiy Jat za szkolą. W lóczyli się po micie.ie
1tzkoła A Pol•k• J••t dzii jedynym mitday roi-walonymi cegłami i nic
'krajom w k16rym szk,;/ niema. Zamknięcie wszystkich ln01y111cyj nauu~21ia było JMłlym z pierwszych nrzą„
dna nieq,iecl<ich.
Sxkoly waruaw,k1c c,ynne były
Y,r7.rz. pierw~zc dwa tygodnie po bom•
bardowanfu. Jok ,wy1dc w jcaiem
hi~gamic pełne były kupujących
i:aiążki nl<olnc. a ulice rano pr,cd
csma roiły •i~ od uczniów I uczcmnic
:,: 1eakam1, pr«,mykaj~cych się po&pleunie między n,euprątniętymi
JCSZC%< ruinami, żeby tylko idqi:yQ
1,rzed d.zwo,dricm .. Zdawało ~ię- J:t
chOC"iaz: to ,o,tanici po dawnemu.
Pod koniec paidri,mil<a arcsuowano nagle ws,ystlm·h nauc-zy_c,cll, Mło
di:iez: niir wiedziała o tym i Jak zwykł~
udała się nino do szk61. To była icb
ostatnia droga do s,koly, Po kiłkuna
attJ dniach ,dcnc:rwow;mia • niept-wno„
,';ci otwarto jednlf !<, kolr. W Jednym z
wielkich. rcpr~zrntecyJnycb gmachów
ukolnych wywie„ano kartl:i o pr~yj•
tnowaniu .eapi~ów na rok s%kołny
39-~0. DopuS7.c:eni do ,api.6w - synowie. ur~~dmk6w admini1Hracji niemieckiej. Ge!itapo. oraz Vołksdeu•
tsch•. J t•Yk wykhldowy niemiecki.
l<iedy uplynrlo i«<ćte par~ dni 11alo
tHę jasne. że sAkDI me- hrdzie. Czf&ć
n1uct'ycieti wypuJzczouo, reszta na~
dal pr.tobywała w w1;zicn1u&!.Unęlo już pr,c,.tlo d w •
I• t•
od tego czasu. Nasuwa eię: pytanie: co
robi r,n..sa ntłod.iiu? Jak area,owala
na t1::n \\.,łom w ~woim L.ydu!
"Wam lct\,o - mówili oicowic my pn·cz d1:~esu}tlti lat niewoli uc.zyc
1u~ niueielbmy w 1rudny,h warur1•
kach, potajcmni:c •tutliować hi5torię
i litc-ratu~ poł•ką- W 1905 puerwah&my naukę wog41<- un,dzililmy
~•r:til: ••kolny. Wam la1wo.~
Z wydarzeniami Jtf11itnn7mi' roku
l9311 przyszedł dla pol,kiel mlodzidy
11nwy okr~ próby trudnicJłlzy ju:scr~
i cię,Hzy nit dla t;amtego polcole.nia.
'J'amc, - ludii• popnednięgo pokolenia - rodzili ,i~ pod xabor<m. od włedrich co robić z c2ucm.
Co robic~·· - to było pytanie, ktt>:mał<"go wyt:.howyw1:1li w .:atmo,ferJ'c
<1ęgłej w,ilki, konspiracft. Młode po· 1C' pr1..cz kilknanaśeie dr1i nic schodziło
1 ust uc.rni6w i ich l'odriców.
Y.ołenr~ pol,kit: urodionc i wychowa•
ne w wolne) Police. o wm1c:e, konlipt„ Ale pr~dko otr14onfli "f· Upłynęło
Jtszcz.e
trochę c.ruu i powoli znikftC
1DCJl, tajncJ nauce wic:dxialo tylko z
histon1 i .x opowiadań. Chocbiło do r.ac.r.ęti r. ulic włócz~,y :-i~ bez. ulu.
pobk1cll s,lcól. uczyło ,.Ję ,; pollllcu:h Nć! tw~rie wr6c-iła pcwnoić ::-ieb,~..
µodrrcrników, co rok przechodziło z 7li przez ulsc.c miasta zdecydowanym.
l;la•y do kl„y i na myśl nowet nic szybkim ln-oklcm. ,natei:łi cel • .tn~·
WJ>i'łcłlo nikomu x młodych„ ie ,noi:e ,..m pracę.
Autor artykułu w prtcciijgU dwuch
byc 111~c•ej I dl.11,co i,, pr6ba. któ~
,~,.•~ prtechod.tJJ na~i młod.d w Kra.. dni .z pi ,; c i u $Iron otrzymał proJLI„ cte~zn jest o wiele od te,o co prze,,. pozycję: ws1ąpieniu do U1Joych organizacyj niepodlcglo,dowych .• - Poci~tzy,.,•41Ji ich OJCOwłe.
A J•dnak ni• poddall ,ię A jednak kowo była to prac.a niu:organiLowamr,
&WÓJ

...

••J

Tht German, carry out 1yste:J'Ttn•
plan of extermimnion c;f
the Poli•h lntellic•n•la, d„tru.ouon
or c:uJtonil cain!ł and i:ounte.racunc
;my progrcu, intt'llfctua.J as well ;as
phys,c~I. ln bdni:ing 1hi• ruthłh•
=d ,rucl pohcy into ,Hec• thcy do
not omn 1he youth which lJi of grtat
iruportanc.e ln the: lift: -of any mation.
"l"he futurC' of a tountry dependa to .a
crcait .t"XlCttl on the youoge:t gencra,
1io .-how lt 1& brought up. how educotć ~nd how lnured phy,k~lly and
mot•lly.
tn cavilized .count11e:-. youth il
hroui:hc up In schools. And Poland,
at presen1. i1 the onły country whcrc
thoro arc no 1ch09ls. CIO!i, 11& •li the
cducational inst1tudon1-.it wa, one
or th• n..., Gcr=n order ...
Tbc 5choola in War!illW we.re: opem·
cd for- the flTst two wceks aftcr the
lx,m~1.trdment. A1 ut.uol durin& the
iicałly (heir

l'oln111l

,11ff„r•

bu, drlltt/fl,-

nicscentril1izownn.t. Brak było wprtl·
wy, doświadc~cnia. Zapal ponosił zar6wno młodych uc..--ni&w jak I ic:h
pt.l.yw6dc6w ~ przev.·ażnie: student6w
wyts.<ych uculni. W tym pierwszym
okreaie czasu widu młodych chłop•
ców prxyplaciło iyciem nicoMroiaośC.
br.>.k naluytcj konapiracji. I chociaz
ludność Wnrsiawy z r.adości-J c"ytała
białe w4slcie pa,ki papieru z. "Ni~ d~rny sit", "Ni~ch qj~ Pol$ka" i , . p.
naklejone wpoprzek w1elltich ióltyoh
odezw generał a:ubernatora Franka.
nawołujących do po~łuutń11twa wob~ Niemców. cboci&JC z uśmiechem
pat<rano na 1•l•ka1y p . 1. --o,o rwo;e

mo,nlng, 01!1:htly bdore 8, lhc mal•
and rcmu1c: studenta filled the ,trc-ets,
strollinc .in a hurry between ruins .and
piles of a!'ihc:a. anxiou• to be Ul •chool
on ,,me. lt t.ecmet.ł thai we w11l not
be drpdv~d of thi• at le:a.~t.
Towards thr end ot Occobcr 111! the
tta..:hen were auddenly arn:a.ted. Tbc
a1udco1s, unawarc of ttuu fnct. leh in
the moming 1or „chool .a.~ usual. lt
was 1helr Ja,1 walk to Gchool. Ahor
i; rl!w daya of nervouuu:.55 und uncer•
tamty one educationa1 in'\titution reopcm~d. ln one nf the, gnat repn.sen•
'tati"VC! st"hooJ buildinJ:a, 1htets wcre

historyc,rny todzfol "'J'·
dawniaiw
pod:iemnych. Rankami
priy gł6wnych_ punktach wyiazdu ~
m1atJta zobaayc mozna byto nieliczne
grupki _rowcrzyató_w. Z koszykami,
wor!'am,, plccalc:""1 - młod,i chlopc.y Jechali na wieś po 'lywnoił: wioząc te. JObą niejednokrotni~ coś wl~ceJ. anii:c:1i pieniądze: łfczuośC duchową calrgo narodu. mia&.ta i "''li.
Te grupowe wyja><dy na wid, b•~pośredni kontakt t
ludem to
był jeden r głównych c1en1cn16w
pracy, do której xabr.tł11 fli~ młod..tiez.
1 tai 11,tun.Q młodzie& szkolni! 1 uniwcr„
~y,cch, która prr.cd wojn4 ~••nowila
jako c-ało~ć war!ttwę: wyiuą„ l.:unoiniejszą bard,;ieJ uprzywilejowaną od
renty n.:arodu, brnt11l11 sir ~ ludtm.
A jtdnocs~nie:- n.i~ upom11itwo i o
nauatt. Codziell powsr.awały dties1ę.t•
:Ci nowych kurs6w. Komplety prywatne. zlol'on~ z kilku do kilkuna!\lLł
uc.cni6w i uc:iennic ro%pocztły .-ystt•
m:uyczn~ przerabi.Anie kun;u s.ckolne„
go. Skomunikowano •ię z puobywajacymi na. wolności nnuc~yc!ielamt i ci
obJęh
kierownictwo licrniejs;,ych
grup. Tam, gdzir brakło profe•orów.
najzdolniejs~y w danym pr.ocdmiocic
uczen wykh,dał po~o~uołym kura.
Podric,mi k6w szkolnych. było dosyt,
a ,e c11ęć do nauki była tak wielka
i•k nigdy. robola szla o>tro , dobrzo.
Obok kompłet6w ukolnych pow11taly
i 1pec.j:alnc knray zawodowe: rolnk~e.
mec:baniczne, r2cmirilnicr.c 1 handło•
we. T.1m gdzie bn1klo nar.zęd.1.i zap.a·
łem dorabiano braki.
..
0

...

dzirło ... na kt6ryc.ll młode rę...:e twa.n
na tle zgli,u:cz; Chamberlaina ,.kleiły podobi,n 9 Hitlera, - 10
..,,,lu : tych co nahJe.Jnli kartki. co
r.rywa11 plakaty. nic wróciło da

stoJą,ccgo

dq,mów„

P-owoh 'Jednak, w mi.11ę- rozwoju.
praca ,itawala ttię coru. łtpicJ zorg:a.
:nkonspirowa•
na. Luźne grupki do•fchcn~ d,ialaJ'ICC na własn9 r~kt 1,czyły aię w
większe. Zaniechano ry.Lykowńej akcji '"płi1.katowcf' i wdrto s,r do pr:a<cy od podstaw. Po,zly w ruch r~c,nc
i ntaa:itynowc-.,. prywatne" i ~:dc:olnt! po,,·tclac.::e. ~apoc:rątlcowujqc w ten Ji.po..

niz.ow:ina. doklndni~j

I tak ~01my di:is w połowu~ -trzc-ciego „roku s:tkolnego bez &zkól".
Forma.lnie Niemcy otią~nę-li to ~o
chcieli. W Polsce uk61 ni•=· Ale
•kuu,k tego nleslyehancgo ,arąd«·
ni3 je.st inny od zamierzone-go. Mlo~
d,iei polska z upałem i wy,rwalościf
uc.ey Li~ nadal •am. lub • pomoo,
swoich byłych n11u(zycieli Czas daw'.
nieJ przeznaczony oa rozrywki ; kina
i tdltr-y. na uprawianie sportów (pa.tr%
2-pł!cjalne. ro.:por,::ądzenic Frank.a z
j,:s.i~ni 1940 roku o zakaz:ill! upr.Yt'lania
pru, Polaków pływania. boksu. tenniu i inn. sportów) - połwifc.."'lny
Je~t pr•cy społecznej. Uświadamianie
ludu wiejskiego przez pogadanki J
ni~legalne '-"'Ydawnictwa, W6p01nc .ze•
bnmia dysku&yJnc, redagowanie. druk
i kolporta, piam -Pol,ki Pod,cle,nnej to tylko kilka nac,olnyoh
dzied,in lej pracy. RoboUI 10 cięż.lu, i
n1ebczpiec,:n.a~ Zdarzaj-, •i~ .!tasem i
··w,ypy·-. Ale na miejsce are,ztown•
nyc.h wchodzą, natychmiaa1 nowe- s;ily
, watka nic us.taje ani na chwil~.
I kiedy d~ii rnlod:irlC całego ł-:,.•,ata
~zykuJ~ 1uę do .i:akoó~eniil pólro<.tl
'lkolnri:o, ro~dania świadectw, kiedy
:r radośdą. myśli o wakae.jach Z.łn'IO
wych , układa plany j.ik je najlcp1eJ
,p~dzić-powinniimy pamięt•ł o tym,
J~ dla n:1s;eej tnłodxiay w Krnju niema cenzur. nicm•1 nagród i nle b~dt:ic
wakacyj. Dla ~ j ,wani• i <rudna
pr..ic.a trv.•nć. b~dzic nic!Jrzerwan,~ rak
clh1go. dopoki r.ido:mą nu14 nic ,.
bnmrit z-nów d7.Wonki gzkolnC". \vt.y\vając ich c. oowrotr:m do szkół v.•
woJncJ Polsce.
R. 8ydlOW$ki

ur;c.tl to re.ptat-we were for tt>nt oi
yean; in bondage and m -Yery ,hff, ..
c:uh ,t;onditian.s and haJ to atudy
Polh,h hi1tory and Jiteratun in 1hr
grcatnt secrccy~ ln 190S we t>toppc-d
attending ..:hool& •nd org.1:ni,ed a
cencrał
schoot l\tdk:c. ll is f'A!oJ ror
pii&tcd informinc 5,iudenu about enrolllna: for th• n..w •chool y•ar of you."
The happening~ of the f•II qf 1939
1939 !łJ-l-0, Only tbe- ,ona of German
adminis1ration officiala, Gutapo and brough1 to 1he Poli•h youth • nc.w
VolkAdeuuche wtrc perinlued to en- period of trial. rno..., difficuh.aud butroll.-JecturC'&. to be c:onducted 171 den$0mr than that oi thcir latherJ.i
German, A!lcr a (ew more day, it men of thr l.>1t ceneration. Thoy
b~carru." ,h:.ar that no ot.her sc.hools wt'!r~ born urtdcr e.nemy occl.łp;n 10n
woułd b• opencd, A part of eh• teach- and si.nce thcir early childh<>0d w.re
era bad bc<:n rclcascd while others brouL:ht up in the atmo,phore o( continuo\łS atrugcle ~nd ,onaplracy. The
werc kcpt in jail.
Mor!" than two yenrs hn.s elapised young Poli•h genoration. botn and
Bincc thQt time. The quet1tion •ri.sc1:- cducated in trł!e Poland, kn~w &hat
what has our youth done sin<c thc:n? Mnsge.Je. con~piratlon. and ucrtt
\.Vhat is thiełr reaction .u1,aih t thi~ .uulies only Etom histocy and "'toraes
101<1 on th••• •ubjccts at home- Thcy
aew gap in theit life?
--11 1s fll>ll lor you-our {;<thera al\endcd Polish &<hoolo, ttudlcd from

rf he Youth Without Schools
au,tum1( there wcrc c;rowdtS in book
1t0Tes buying tnc book~. and in the

sób dziś Już
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Poliah textboolc1, we r • promoted
every y•ar one erade up.-and no one
thou1ht, cven for a moment, tbat
1hing1 might chan!!•• And for 1h11
very reuon the mtaCortUne th1t the

Wtthm two days, flve propo,h1ons to numcrous eroups of cydiats. who.
joln the 1ecret orgamzauons workłnc armed with b11lce11, sacka Ind knap·
for the mdq,endcnce of tbe country uck1, wcre goin& to the country for
, • , O •erwhelmlnc enthus1a111t pre, food carryinl w1th them IIOmethmC

vailed amid the studenta as well u

more than money: aplritual accord

youth 11 experscnc1ng in Poland now t hose youngcr onn and' thelr leadera ol I he w hole nation. Tliosc group
11 much mot'c aorrowful than that -mostly college graduatca.
At the dcpartures to the country made direct
wluch their fatheu went through.
beglnning, the work was not well tontacu with the people-it was one
Neverthcle11, tbey duł not yiold, planned and organized: t ,e la<k of of the main eleme:nta of work under„
tbey dld not abandon the choaen pa1h eapcrie::ice \9as strikinc. ln tbat f1rat tak•n by the youth And thoae same
-they <tood firm. More. In very pe, iod many young boys paid wlth st udents who II pre-war day1 made
d1H1cult circumatances the7 mana4ed their hveJ for theu 1mprudence and th<m&r Vts as a whole, I h &her clllll,
to develop the 5p1nt of co operauon Jack of proper conspiracy, When the mare wealthy and more privller;ed
and underground atruggle, regenerat inhabltanta of Warsaw read with JOY than al I others. naw fraternl%ed w11h
inr thus the noblrat tradition1 of their the white, narrow 1tri
of paper the country-folk.
fa1hera.
bearłng such 1nKrtptio ~ aa: ··we
At the aame time they did not
shall win,.. ''Long hve Poland." etc .• neglect thear 11udi... Every day new
The flr•t ruction reault•d Jn ren• pasted r.cro„ the creat, yellow pooters couna. wcrc or1an11ed.
PrJvatc
eral allUlrement. The laek of ,chools calling for obedience towards the croupa con1i11in& of a fe" IO IIINIII
was 1orrething ao unuaual and 10 un- Ciennana, when they looked w11h a numbcra, małe and female atudmta..

...

expected 1hat it hardly could be un•
dcratoo<i, Soon lt c:une out that th11
hatad s·> ohen "buc house"' became
aomethlnr: dear and lndi1pen1able
Soon 1ho.e, who, durtnr; 1he r;ood old
days, were leadera m "'play• nr:; hoolcy"
wcrc the ftnt IO be&in to lonc lor
1<:hool
They roamed among the
c:1ty 1 ruina not knowani wbat to do
"Wha• 10 do?"-this wu the cen·
eral quution tbat pre„ed the hp, of
the studenta and their partnts for
Hveral dayo. Howenr, they ahook off
this de11;,ondency. A lew morc dayi
elapsed, and the ramblinc boys began
to d1sappcar from the strceu, htt'le by
httle In thdr fa.es one could notice
new internt and enercJl-th•y walk•
ed throi:gh the atreetJ with decl11ve,
qu,clc atep: they discovercd a goal,
they put tbemoelvea to work.
The .1uthor of thi1 aniele received,
9

amii• at the poaters enthletl; "Thia Is
your work (accomplioh me n t) on
wh,ch the younc hands pasted Chamberlain'• face, standing amid aaheo,
"'ith Hitler's picture,-nobody reahz•
ed how many of the unkncwn heroes
ncver retumed home from tbose ha:z•
ardous Jobs,
Step by 1tep1 however, the work t,e..
came bener orcant.zed and carried
out moro carcfully. The imali r;roups
workinr at thelr own work Joined to•
r;ethrr. The huardoua "poster action"
has be•n di1cont1nued and work
•t•rted !rom the very ber;inninr;. The
conap1111tors made use of hand and
mac.hine. private and 1chool mimco·
craphs, in1!1111nc thua the cbapter or
underlft)und publication wh1ch ia at
prHent ol histor1cal ••cn,ficance. In
the mominca, on the main b11bways
of the .ity limlts. one could notice

PRZEZ
Prawie każdy Japonczyk no,i oku•
lary. O ,le Jeucze wśród młodzieży
w wieku ukolnym 1r.r1•Jł 11ę wyi.t·
ki bu okular6w - to wazy1cy nieomal 1tar11 Japończycy uwaia)ł ••
awÓJ obow14zek n01Zenie okularow,
chociażby nawet mieli zupełnie zdrowe oczy, Okulll')' mAH Awiadczyc o
fflłdtoac· Ich posiadacza, mai• llwier•
cbac, 111 Mltllublachl lub Nakamura
San (..n,pan) popsuł wsrok. przy czy.
tamu dmych i .,,.drycb lu.iµek.
Czytelnik n11 powinien w tym
mieJscu uśmiechK aię z n,edowierza.
mem co do naiwności Japończyków.
Japończycy, mimo ie potra!ih uprze•
myslowic I zago,podarowac awoic
panatwo według na1nowaczełniej
nych wymagań, mimo że mon pro•
wadzie! naizupełalej nowoczes"' WOJ•
nę - są, w wielu drled.rinach. dziecin•
me naiwni, barbarzyńsko :acofani 1
, , pow,olrue (tak jeat) myli.cy
"Barbarzy,uko zacofani." Czy.i
mazliwym Jelt w kraju tak nowoczet•
n)'liL jakim J- drlałejlWI Japonia,
Jakiekolwiek barbarzyfutwo! A jed·
1111k . llięcnljmy do praykhd6w. Oto
podcna urocayatołcj koronacyjnych
obecnego ceurza Hitobito :odarryl
wypadek, że cltbok• ciart momentu
koronacyjnqn wl6cil placs drl«:lta,
kt6re ublflrało alt w ogrodach pałacu
caanlclego. Dalecka J11tycbauut •·
resztowano pod urratcm abruy ma
/nta,u. Na rozprawie ądoweJ upadł
Jednomy61ny wyrok , •. 6miercl I Cesarz, dowleddawuy
o tym, okazał
,_;, nai...,,zu, laskt, rmleniai.c kart łmiffcl na . . . doiywotni• w1rzirO wvdarzeniu łYm plady wazy
slkae carety jllpODlllde, podkrdlaj1c
n,uwy,c ł Clobroć młoc1qo c-na.
Przyk ad dnacl . w ublecfym rollu
jalclł ile wyukolony lolnik jai,cn\aki
pneleciał nad pałacdo
lrt6rqa swyldy 6miertelnilc nie ma
prawa newet •it sbll.tyć. chyba ,
te
btdsle -baaadarem obccso pastwa,
zaprouonym na urac:qato&l: ~
Lot, lotnika był przeltmDII)', dopuł
dł alt an bawi- najwyilaj obruy
mai•tał'.t. o'1nlelaj1C alt wani.U ponad pałac ceaanlti I c-za. Dano mu
do lll'Ozuminua, i• Juo łolallłr& mo.łe adec:,dowat o swoim ayciu.
Lotnik po,»łni/ hantirl
Te d-.... autent.ycsM -,padlii. rzu.
ca.ił uuq6lne iłwłatla 1111 Japonl9.
. . . Jest " ~ olbrqmł4:b l,ao..
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beg.on to d1gest 1y11ema11cally the
tchool ;,rocram Contacto were made
with the teachers releaaec! lrom jail
who uaumed head po11tion1 ol lhe
larr;er zroup1. When teachen were
not alrallable, the student, leading In
a given 1ubJect, lectured 10 hl• col•
leacuea Portunately, the textboolrs
>vere a<ceasable and the wilhnpeas
to lcarn waa so erat •• ne.ver before
-th<re'ore the work was carricd out
amoothly and yielded 1ood retuh,.
Bftide the r;roup leaons there were
orpnlud spec1al prqfess10:,al counes
auch aa: acricult ur a I, mechanlcal,
handtcr aft and commercial Whue
mstruments were lacking the abort,
com,ngs wen made up by prevaahnr;
enthUIIHm

...

Formally, the German, atta,ned tbelr
r:oal. there are no achoola In Poland.
Jn pracuce. however, tliur unp,.._
cedent ed order reaulted In quite dtf•
fermt effect._ The Polish youth,
wnh enthualasm and peraeverenc:e,
continue the studies eltbor by tbełr
own means or whh profa11onal aa.,
atatance of tM1r formOI' teachen.
The ume prevloualy asslped for en
tertainments. • u c h 81: c1nemu..
theatra, sporta (m the fali of 1940
General Clubemator Frank luued an
order prohibthn& the Polel ta prac•
t11e awlmm1n1. bo:1Un1. tennaa and
other 1port1) 11 dcvoted now ta
rare work. lnformin1 the country•
folk throu1h the media df popular
ltc:tures and clrculation of lllecal
public:at,ona, Joint dlac1*ion mnt
•np. editiq, prlnuna: and circulatlnc
the publicatton1 of U n d e r l"Ound
Poland-are only a rew af the mała
fields or their activity.
h i1 a dllficuh and dan&eraua
work. Sometime, thl1 and tliar la
caucht by a Geatapo But tbelr posta
are im:nediatdy taken b)' n - man
and the 11ruggle don not ceaae enn
for a naoment.
And when now the youth In tha
whole world prepares lhemaelves far
the end of the fint - t • r . laok
forward witb Joy to recetYin&" dlplo
maa and malce plan• for wintv tiona.-e our;ht to ~ that
our ,,..uth in Poland will not have
diplomaa. rewarda and vacatiON. Por
them the bud •!Ml dlfficuh -rk will
contlnue until they bar • joyful
m&dy of ..:bool belli calhnc them
to schovl, In free Poland.
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JAPOŃSKIE OKULARY

pracuje przy budowie pancei;nlków,
zar;ądza bankami i wielkim, prze,bię•
b1orat-m1 handlowym, a:e wioczo•
rem - po powrocie ao domu - zrzu·
ca "'europej1k1e" ubranie, przywd11e•
wa kimono i zawez-.y riwę je•

d11e na wieczorne modły do iwi,1ynl,
albo do,,, Yoah1wary (..__.,I• mia,
1to"), jezeli JCSt mt...icancem l'okla.
W gocl11nach przedpołudniowych
na uli cacb więku,cb mtast J•·
ponak.ich rzadko alt widrl Japońcry·

kow w k1mo1U1ch, o &raierzchu 1111tomlast - rzadko moana 1p~1kac atroj
europejaki. W k1mo"1cb cbodą rów
nid prawie wa.ryatldl, Japonki.
Ruem II mua"' ubran11 - Jepati•
czylc zmienia jalrgdyby I •woJa obi,
c:ze. Z niezmiernie upraejmqo, Ida•
nia1,ceso alt be& przerwy, - .
uJimiechnitteco ur.ttdnl)I& - staja 119
croin)'R\ władca)'ftl ,..._ '*U, aa
kt6rym *ana musi ~ - - 1111
ulicy o lr&y volai • ,7.... kł«!lfllll kas•
da Japanlla I :a,aqdy ualfllł'je

W_

&IJIID"

waJII .....jace, kt6ry - wbnw Plcl'MfflU powaedzonJi:u · "kobiety ala i,IJ
nawet kwiatem" - bil, /t, lllft(.ff pa·
b1Jcza1•, po łWanJI' l#b up,c,,n4,
Japon ka, lał6ca pnywddeJe ltl'6J
euzopej1lcl - w kadaj chwili mc,je
być aaruona na oblde prnz patriott
Japońsldqo, paradu,kcaco w 11Rd•·
łach I lumanle.
Wr6cray Jftfflalt do okular6w, pnn
kt6re Japo~ bea pnwwy III_IOCłt
da 1111 iwiai. Dzh,me "' to aka1a17 i
tneba atw1enbic S " " ·-wcaoł.
cit, te cslowlek biały acl1dany JMt
prze• n!e Jal&o coł I e p • • • c a I
wa,tni1J11ega. Nienaldy•f
t-u dnaić Japończ:,cy ami n I e
atworayll nic, albapnwie
n,c F--,,ld, 11ocfflie a ~ banld.
radl-je I wspaniale
kolejnktwo - wayllko to 1IClatalo
1twonoa1 pruz blał:,cb imynłK6w
pod łeb IUMboraD I lda-awnlciwJ•pońcqc:y
bawillcentDJ'ffl I pn,cowitym - llle c:ałllo
wicle wypnaym I Jalclchllolwlek adol•
no6ci do nauk I wleda:, łclalej. Nie
Jeet bea anacsenia, łe~jaki
na pnuuz..a wlek6w
mł
moa Ilię pauca,wć
wielkich uuonych a uJ11t1pełnłeJ nie .POlłiada ~ - Japoncqk Jaet
poJflDT • •Rit wpN11t ~
potraf, o d ~ to, c:-co co czyli Wali ni• -..I Iii N , . . . .
m"'1 tw6rcat, Dlateco JapllDla _..,
.u do wybuchu -M ~ w
~ . _ , , , ~ iałymlł6w
kt6rJ,ch abec:ale _,.u Nitjaą.
Wply,,, Am#jlti -. /.,,_. •
WQlędu na blllfde (w ,....._.Ił
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„O&Wlll4ffll' crym Ameryka 1,yl• i
Qf'iciowo Jut nadal - dla J•pon,i.
Dden:tlkarze japońscy. z kt6r:,ml
maalem momołć zet""4c słc w Tokio,
z dllmł oświadczali, .ie /apon,a jut
-14 A,,,..rykf-. latotnie, w odniesiemu do wielu dziedzin - oludlenle to
było trafne. Amerykę w Japonii moina apotlw! na kaid:,m kroku: cz:,
to w uhnuimerykańalrich hotelach, u:,
w zorpnlzowan:,ch na
amory•
lcańslci rntauracjac:h, barar:h 1 dane•
,ngacb, u:, tri w poci1gach Szczer.61ny wpływ na paych,kę japon1k,
miały am<'rykańslcie filmy, wyiw1et•
lanc w olbrzymich kinach i ciesz1ce
olbr~im powodreniem Japoń•
cayk jest naprzyklad wł elb1Cielem
amerykań1kie10 „hot-jazz"u '. chociaz
muzyh la Jett mu całkowicie ducho·
WO obca I W niczym nie przrpomina
płac~Jiwego brzęc.a:enia ••samisenów· •
To tu Tokio, Yokohama, Kobe 1 Naguak1 •• roJ• ,ię od małych barów,
rcklamu 9cych nainowue, umerykań•
,'leu, płyty , apuada14cych nmerykań•
sk, whhky. Szaytem nlataktu Jeat
popro11ć w takim barze o japońskie,
goroce wino (oake), kt6re - nawlll•
iem mówiąc Jest bardio dobro. Ale, •
w Ameryce wszyscy P9ł whi,ky i
aunUHCY s19 bar (a nie akaś tam
J•pon.•ka restauracJa, w ktckej ludzie
aaedzą ra 1214tach z podkurczonym,
nogami) - pod Jladn:,m po.,or.-m nie
ft

ww

••c

zn117lby al~ do •prndawanla uke.
Ndladow•ni• A=rykl I Amt'ryh•
nów - JHI poproł!u konittznoJc,4
zyciow;i bzd<'go J•ponczyb, który,
otarłszy 1ię o cywiliiacjc zaciyna
chorowat na komplrlu 11i1szości i
l1111łłtyczn, wprost amb,cjr dorówna•
n,11 bi•lym. Choroba ta czasem powoduje tra.gicrne wynaturzenia, jak to
nap. obserwo'A!1łem w japomk1m. ana•
nym ne.... na obu kontynentach teatrze "T„br.uuka", w kt6r:,m wy>tę
puJł W)'ltcrnie kobiety. Ot.Sz progra•
my tegc teatru skladaią 1i1 z wystę•
pów pi~knego. stylowego, opartego
na zam,erzchlych tradycjach kultury
japon1k1ej baletu i , •• z okropneJ,
Kamerykańskie)" rewii. ktora wygl,da popr->stu załosni.e... Japor"u;.iycy n,e
maJi glo,u, przynajmniej " nas.tym
roi:uau~niu europejskim. tr--.1rlno wię~
g!o...m, nawykłym do uwodzenia
prty dżwięku sami•en6w, śpiewa,
tanga I fox-1rot1y, S•c«it6:nie smutno wyg'4daly wy1tlki 200 japonskich
girl• 6w, kt6re u~ilowaly hkac noga•
ma na wzór amerykański. Cala rrecz
w tym, .i:c Japonki majt 1łodkie lwi•
r~yczk, i pięknie wyglłdajij w k,monacb, ale .•• z reguły m•Jł krzywe
nogi.
Byłoby

. ..

nioprawil!dliwołci~. cdy-

bym pow1edz1ał, :.u: 11rosun~k Japoń•
czyk6w do Polakót. uchodzc6w wo-

Jennych był nteprzychylny. Odwrot•
nie. Japonczycy, pom1n,"WSzy naturalnie urzędowe orcany policyjne.
okazyw.ali Polakom I Police wiele
•ympatii. Gdy wybuchła wojna poltko-nl.-mi.,.lta do Ambaudy Pol1kiej
w Toku zglooilo aię napr:yklad 300
Japońoyk6w, którzy wyra&11l chęć
walcrenia po 1tronlo Polski. Amba•
uda nasza była w prawdziwym k Io•
pocie, 1ym bardzie1, ,e jeden Z J •·
ponczyków ragrozil. iz popełni bara•
kiri. JCSh natychmiast me będzie odo•
olany do Polski. Truba było u,yc
mnóstW11 dyplomatycznych wybl<g6w,
aby wytlumaczyc tym ochotnikom, ze
nara.t le jcat to nicmozliwc„
W pruie japońskie], mlt:10 P"'Y""·
Jc.zności Japonii do ••os1 • - stale ukarywaly •ię =•manki o holu11ers1w1e
zolnierza polskiego, opi&y obrony
W1.uzawy, a nawe-t informac1c o Ar·
mu Pobk1tJ w Anglu. Więcej - zna•
lady •i~ pohtyuno ugrupowania J•·
pońskie n,e wyl,czając nawet japoń
ok,ch general6w, którzy na uroczy•
stym b.lnkl«:t<, wyd3nym dl,1 polskiego ambuadora w hotelu Imperial
- npe..,'lliah w roku 1910 prawd••·
weJ I •~czere1 1ympaui dlll Pol•ki ••
W maju 1041 bylem obecny na oble•
d.z1c, wydanym na cześc. polskich
dzicnnikarzy„uch<>dzców. pr.te-z mini•
stra propa,randy - Nobolumi /to Na
ob1ed.zie tym wzniesiony zottal toa,t

„

na cze-ie: naszego. U'CZfiJiwego powrotu do wolnej Ojczyzny I Toast ten
wznióal •• minister lto. Z..iatr. dziw.
ne 14 japoriskie okulary.
DZIŚ Japonia Je&ł W •tanie WOJny Z
Amory~ i Polsk,. Ale - mozna to
atwierdz1c z cal, atanowczościt - niiJ~3t to wojna popularna w n~rok1ch
mauch narodu j11poń:ikie§o. w tych
muach, które patrzyły od fat na A merykr fair.o na niedościgły wr6t. To te.i
o wojnie tej zadecydował nie naród
- ale guatka ambitnych przywódców,
kt6rzr ,godnie z psychlą n1ekt6rych
Japonezyk6w uwaz1n, ze ą nawet
zdofm do pnewyzszenia rasy blaleJ.
Jest ta ambicJa zlołliwy<h karłów,
przł!Z lct6'1 nie od dził cierpi Ju.i
cały na·6d Japoński.
J•po,,;11 rr woi11r f•z•1F•, choc,u
robotmk I żołnierz Japonski potrafi
~ir żywic gkr&tą ryżu, chocla,; juz
przed rokiem w Japonii n • sprzeda•
wano cwoidz, , ograniczono do
mum spr ~dH wuelkich wyrobów
metalowych - nie sposób bowiem
w11lczył z potr&, go!podarcz~ , mth·
tarną Sprzyrruorzonych Ci~tka odpow,edtialnoł< spadnie w6wcru na
grupkę przywódców, których emu••·

mu,.

riu,ze nie-mieccy od dwuch con•J·
mnieJ lat uczyli sztuki nadyn1an1a się
1 rózowego patrzenia w pnrysdoic przez Japon11rie okulary ••
Rysrard PoboK

Through Japanese Glasses
Almott e v ery Japanue wun
11Mua. Only amonr. the youth of
adiool-ace are exceptiona found-a1
nearly all of the older Jipantse feel
thai lt is their duty to wur claues,
enn ,r they have good eynight.
Gł- are 1upp0Hd to be evidenc•
o( 1he intelligence of the waarer.
TheJ' af Irm that M1tsubiachi or Nakamura Ban (San-Sir) atrained the1r
e:,Kight by rhdinr. voluminoua booki
or wisdom.
Now the nader •hould I\Ot srn1le
wnb dlstruat at tba incenu ty o( the
Japanese. The Japanese. dasp,te that
they aro able co 1nduatńalue and to
dnelop he1r country In repnl to the
moot -dem requlnmenta. desphe
that they are capable of wqlag mod·
•1" war-arc In many apbetee ch,ldlihly naive, barbarie cooliervatin and
• . very 1low thinking.
"Barbarie ,Conae~lan." r. any
INlrhariam po,11ble In • country 10
modern • Jlfpiln of today? Suppoae
- take some l!Kampln. Dunng the
coronatien celebralion of the prellfflt
Emperor Hirohito, an lncrdent took
place wbereby the de1tp 1ile11ce o( the
coronatiaa moment dlr.urbed by
• weeping child who ~ !est in the
pniem of the Emperol' a pałace. Immediate!, the chlld atte1ted wlth
tbe c ~ e of bl&h treuon. A\ the
lriaJ tba Yerdict Ufl8nml0d-h I Tbe emperor bavlq been In·
formed about thla, ehowM bia dam....,, by chansing tha verdict to hfe
lmprloonmut. The entlre Japanpreea cammented on llua Inc dent. empbaizlng the anmual 1oad-wlll or
the nN asnperor.
Anoth,er lncident: Durlnc the paat
ynr • cer1a1n antralned Jap alnnan
flew aboYłl the emperor'1 pałace, over
whtch 11w, averaa:e mońal eYen hu no
r11bt to approach unleu he 11 the
-buaador of a (ocetp country in•
Yltld for counly cl!lebrat1on The fate
of •h• airman wa, ldled, loc he c0atm&1ted bip truaon by darlng to ba
for • 1119111fflt abo-.. the emperor •
pałace and above the asnpercw h,maelf
He ,,,..... to undtntand that alnce
he a IOld1er he couJd malce hi
CIWII decislon coacerniq hltt hfe. Tbo
lllrman cilmmltted hari br! (1ulclde)
n - two authentfc lnciden„ reflect lłat,t llpOft J•aa• a com,try of
Jarc,o CODlrM... TIM Jap .durlnc thl!
clay prof1„ 11,r ot the acru-1111
o( dvUlllllłloo. Be '.WUI -.11 at baildans umcred abipa, - . : • lluJts lll'ld
c - - W eat.p~ b•t In
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the tempie for the eveninc prayer or
r;o to Y nhi-ry if he i• a reaident of
Toino. Therefore, belote noon on
the atreeta of the larger Japaneae
town1 ••• Japaneae are very Mldom
aeen in k1monoa but at d•ak, how•
over, the European clothe• aro 1el•
dmn seen Nearly all of the Japanne
womtm ..,.., lclmonoa alao,
Torether wlth the cbqlng of
clothea, the Jap H91DS to chance b11
countenance. From the exceedingly
klnd, bowinc caasclculy, alwaya amii•

Inc emFloye, he becomu a thr<'&tenin1, authoratative home master who
•• followed by his wifc on the airoet
at lcut dtree ateps behind hirn. Wbile
In the atreet car abc must cive up ber
seat to him. D01plle t he mee saying
.,.Do not beat tbc woman, even with a
flo-r"- be beals ber cve:1 publici y
over the face or wub a riclinc whip.
The Japan~ woman who wean
Euro~ d . . - every moment
men can be uposed to beatl,r; by J•P·
an... pattlota, pand1ng in kimonoa

and „n~als.
However, let us go baclt to the
glasse5 throuch which the Jap loolt1
at the world ceaselesal:,. Th„e claSNa
are pecullar. and it la ne,:euary to
conclude that the white man be • throuch them is oometbinc better and
more lruportant-which i1 not to be
wondered at.
The Japaneae themsolvn did not
creat• an)tbing--<>r wry little at
leat. Factories, ehlpyards, bankw.
radio 1tatlOM, and woadeńul orpn1red nilwa,-have been created by
the white enlfneers 11nder tbeir sup
erv111on and mauzcemmt The Japanese .,.., intellicent and ••rd-work•
ins people, but eątirely d,eprlved of
any ••F•cny (or exact aciance1. It
Is not "'lthout aignificanc,e that the
J apaneae people, in the space o( cen·
turiet, cannot bout of any namn of
erat educaton, and they have no in·
ventora whataoever. The Jap 1• alert
almo&t vrith monkey dexter ty, la able
to crute what he taua:ht b:, Jh•
whltea-but doeo not have any crtive tho•gbt himself. Therefore Japan
alwa:,a, until the outbroalt o( war,
employed Ameńcu enclneen who,
for the time belng, are reolaced by
Ge.-man1.
Th• influence o( Amer Ica on J apan
wu crut In nery sphtre, liecauae oE"
the pro:dmity of tbat conttnent (1a
comparuon witb Europe). U we will
add to thls the emlgratlom and reemicration movementa of tbe Japo
anae, t'jle deperture łlf the Japanyoutb to America to a«aln hlahll'
educaticn, tacet.her with tiu !arc• ef.
forta of coq,merciaJ and tow...1 movements. then we can readil y u nder•
tmd what America wu and i1 to a
certun exteat auli, to Japan.
The Japanese newspaper men wbom
I had :be opportWtity te rmet la
'ro'kio proudly Jtated that Japan IJ,
,mall A.'Dłlrią," ReallJ' 1n rcgar o
many spherea. tli.Iw expraslon ac,,
curatc. Ainer,ca.czn
111 J ~
at every step, whether ,a al ,Ana,.
erlcan •ot•la or wllet)iw in
rants orpnbed ,n the ArnerlQD.~
In the bara, in the daiac:ina hall
the traiaa.
The American m- have. part1cuJa.
1nllueace on the Japaa- po:,,:bolot1
howa In the larp movlea .... 19 ffrl
!arc• crowda. Tlle Jap, for lnil1allll
11 very fond of the .Amencaa
JQ•.K aJthoup tut mualc Is en relt
strange to blm by 1pidt and d rembid blm o{ the wuplu aoun4
the
Thenfora; Tdł Y
bam,, Xołie lilld Naa-Jd are
e4 lftth _ . . - - ptąillg"

be..,.,.

........ ~-.---=-·
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aelhnc American whisky. !1 la the
acme or tactleaneu to „k ror Jap·
anHc hol wine (sake) al thesc baro
(which, by the way, IS nry cood).
But-in the American bar. 111 drink
whisky and a respcctable liar (and
not any JapanHC restauranl In. which
people sit down on the mata with lee:•
cro...,d)-under no pretexl would de·
crade neełf to sell aake.
The lmltation or America and Amencan1 1s. a1mply a necen1ty of eYery
Japane1e h(e, who, havinc d..alt with
CIYllization, is aick with infq,ority
complex and with a ranatical ambt·
uon to equal the whitcs. Tb.ot 1ickneas often cau1n tracie. \lnnatural
procodure. as I obaerved in the Jap•
ane1e theatre "Takaruulta,"' known
on both continenta, where women per•
form only. The procrama of thia
thealre con111t or the appearance of
beautiful, 1 tyli • h Japa- ball.i
dancera, bued on tbe prehistorie tra•
ditiona of Japaneae culture and or
the dreadful Ammcan rovue, which
atntply looks pathetlc. The Japanne

have .no voice. at least ,n our EuroP""'n meaninc. So I~ is diHicult to
ainc tanc°" and fox•trota with the
voice accuatomod to aincmc pialntlvely, accompanied by the Samisen.
The efforts of 200 Japane1e girls
who triH to move their 1141 1n the
American way, looked espec,ally aad.
The trutb of the whole matter b that
the J apanese 1irl1 hove sweet fac es
and look wonderful in kimon-but
as a rule they have crooked l•C•·
lt would be unjust if J were to say
that the atlitude of the JapanHC to
lhe Pollah war refu1ee1 was unfr1end·
ly. On the contrary. The Japanese.
whbout reprding the offlclal poliu
authoritlea, displayod much aympathy for the Poles and Poland. When
the German-Polish war broke out,
about three hundred Japanese came
to tbe Poliah Embauy ln Tokio and
expreued their deslre to fipt on the
•ido or P,oland. Our Ambaaudor Wił
placod in a vory pecullar position,
morHo u one of the Jap volunteen
threatencd to perrorm hari kari i( he
wun't IMml to Poland to flcht. lt

waa nec-ry to Uff a lot of dlplomauc eaplanatiou 10 • to explain to
thne •alunteen thai thia imposaible.
The Japaneae presa. allhou1h Japa,,
waa a member of the A•ia-c:onau,.
tently publiahtd nota about the valor
or the Poli,h 90Jdier, about the dafencu of Wanaw, and even lnformation about the formation of the Poli,h
Army in En1land. Besld-. political
c:roup, of J apaneae were foUJ2d, not
excludinc even the Japanue cenerals
who, at a banq11et civen to tbe Poliah
Ambasaador {n the Imperia Hotelaeaured ~incere ,ympathy for Polaad
nen dunnc the yur 1940.
In May, 1941, I wu prffltllt at a
dinner civen by Propapnda Minister
Nobofumi lto. to welcome the Pohah
rerucee aewapapermet1. At thla dinner a tout propoMd for our ule
return to free and independent Poland. Tb" tout wu propOHd by
Mlni•ter lto blmaelf. Truł)', atrance
are the Japaneae 1 " Today Japan ia at war wnh Ameńca
and Poland, but it can be affirmad

with eatlre dacbl- thet tlli. la not popular włtldn dla ...._ f/1
the J•pan- włlo f o r , looked llpon Ameru:a u • 1111tchleaampla. Thia ilot lnlliawd
b7 the maaa, but nnł)' t,y a r- bit1ou1 I eaders who, accorfins to tłl4I
paycholoe,, o{ -tatn J...,_ f.-1
that tbey an superior to 11M wbita
race and are able to conqaar tlNial.
Thai l i the ambltion of the .....
d-rf• throup • .._ Marły 1111 of-da
hard-workinc Japan... people nf&r.
J•pan ,ri1J 1 - tbla war, .,,..
tl!oucb the wormq n1a Dd J•panal!I
aoldler will be abla to llw oa a .....
ful.of rlce, even tbot11h for tban
a yNr l10t even aalJa -ra ..W la
Japan, and .,,. tboap liml1ed to tlle
-•imuna tale of all metal p r o d lt la ~ b l a to flpt aplnM ...
1nduatrłal ud military , - n of tłlll
Allil&. ff'"3' nepealtilllą wlll fllll
oa that croup of laclęa wiło tau1ht f.,. at I - two , - . , .,, tłla
Oemum
bow to-be ...,_,,
and IJow to look into t1la roey fillll,e
throu(b Ja....- , . _ _

--,.ri•

Wojaa . . -

Do czego
Atlaalyk i Morze

dążą

walczące

strony

PólllOł'ne

Ostatnio dzlałalnołć n1-lcckich
locbl podwodnych nznauyła alt u
bra<'K6w .,,.,.,,,,,.fWrit:h. W ciuu ty·
codnia zostały zatopiono cztory atat·
kl. Jeden o 170 mil od Nova Scotla I
jeden w pobliiu wyapy Lon• Island,
c1yll w bupołradnim ..,ied1tw1e
NOW<'KO Yorku. Blcąc pod U-Ił
U9prawmaj,ą ait orcanlzac:Jt obrony
wybrzeia i patrolowania, naleiy alt
apodriewal, ae operuJłce lodine zo.
wkrótce W)'ll'opiona i utopione
tale jale to miało mieJace mies!,c temu
11 lirze16w Kanady, cdy dwie lodzie
aicueck,a _JIOłcuaily 1i9 na bezpołred·
nit blolcad9 Jednego s portów na W)'·
bnuu wschodnim. Cel- ich dxiałalnoul jeat więc raczej ch,ć .u.tranenfa spolecreńatwa amerylrańakiego,
nu atraty w tonuu. lrt.S..e fflOH .,.,..

•ta"'

wodować.

Poza t)'lll dow6dztwo niemieckie
donool o Zlltopleniu Jednec:o bry•
tyjwklego destroyera I kilku statków
o poJemn.ołcl oc61nej 20,000 ton z
pewneco lloawoju na Atlantyku.
Ze
wtron.1 Niemcy ponu,ih
dotkliwe atrat.1 w poailkach,. alrierowanycll u front p61nocnJ puer
P e - . Sowiecka 16di podwodna za.
atalcowala konwój nlanieckl ..,opl•
la Jeden okrfl patrolowy i dwa atatlri
s -J•lc•em I ZIIOpalrzenlem. z lrt6rych
Jeden o 10.000 tonn wypomołel.
Zablol,o,..ne okrfl)' niemieckie w
porcie Br<tst były ponownie bomba,.
Naldy •it lf'Od:11'-c. ze
oltttlJ' te, o Ile 11H1 - ~ niaaqona
.111pahue, nie ~ .mocł7 jllł do końca
WOJIIJ' W)'j~ W All alclitalr do- y c b 111Uodsń i ChJIMCO obMr'itQwattla icłl pnu lotnlctwo brytyJ-

•••1

•-ne.
lkie.

--~-

Sycylii - wtlcuuJ1 nadal IUI ewen•
tualne plan, niaprqjaciala ~ - ;,ce do „talcowanui Mall)',
Z 1Vqdaen I rodlu6w nle,Dleckich, kt6re rraflly w
/Jiant6w,
W)'tlib. ae Ni-y lllCIJnl1' odcauWK oatty brak materiał6w ptdn,-c:h.
apac:jahalo w rejonie operacyjnym

rt••

Morza

łr6dziemne,o.

Wynyay po1s1deJ loai

podwodnej

na Dalekim Wschodzie

g
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\~'hat Is the \hn of llt~lJigerPnls on the ]?ar East Wat,~rs
.Atl:mlic ,'t \\ortla ~ A
T e • UY\ly f Gennan bmar n
naucc1 la at the Amtt1c.an CoasL
Durlng tbe w•ok four 1b1p havo b<en
u k one I O milfl fro Nova Src11a
a d threc n the pros1m ty of Long
I I.I d or oar I c approacl>a 10 New
York Cny Co d rlnc 1hat t • r
lu łon of t • ddencn of the
Coast and of patrolhng are ,uli be
ommr; 1110 • tffldfflt, at Is ne t nry
Io expecl 1ha1 the oper111ini: U hoala
will coon bo found and aunk, a mpned one mont ago nrar the, Can.a
,a Coast wbo • two Guman U
atu:mpted to blocud• d,u<tly
o r of the porb on the Eastern co.a t
Tl,e a uv11y oł tbese U-bo&ts 1& .rim
ed at the offoct on the morale of the
Amcrkan public r11hcr than the loso
n tonnac• "h h they arr ablo to
ca „
Bn,dn thla the Gonna
ommand
eta ms one Bnu h destro7er 1unk and
nvrral ah1p• of total tonnacc of 20,·
OOO from a certaln convoy on the Al
lantic:.
From their ,Id,, tbe British dalm
t hat the German• hllvc 1uHered pa· n
ful 105KS 111 ttlnforcemmu whlch
were be1nz: duected to the Nortban
front throurh Petnmo. The S0v1ct
•ubmatine attacked the German con...
voy and „nk oM patrolllnc 1hlp and
two loaded w11h troopa and equ,pmcnt one of theatr of IO.OOO tona.
The German ah pa locked 1n the
pon of Brcat wore bomb<d acam We
cao fttl auured that tboae ,hipa, if
th-, can not be destroyed complotely,
w11l not be abl, to u1l on the ,rai
unul the end of the wac, btQuae of
the damar;• and o! tho careC..I watch
by British alr raft

bo•••

I\INlit.-rrunean S.-a

The transhrnnc of the er ter part
of the German ubmarinos from 1be
Atłaot1c to the Mednuranean la coa
lirm„d. Tbclr u k Is to ,r.rotrct
ob.lpplng betwten llaly and rripoh
a d to attack th• aurhce Bntlsh hlps
optnuing in thai pace Durinc the
past weck ono d troy,:r h2d b«n
k
a d a s«ond wa d ::ar;ed. •
a cd
by he Genna . On the othcr hand
the Brit•sh FI t unk one troop
tr11111port and one hip \V1th war ma
1r al
lt 11 very chan tuisttc th1t for
1ome ttnw o c,in ha bcm hcard
l tho lta ta
Ile
IS tbouch Il
d d not uu t at all and the on17 ac
tavily rrom the
y, &1de IO ahown
lly tht German U boata. However ,n
ten•łve 1cuv1ty on the part of 1h
ltallan and German air forc:r , cc••«
ly bombudlnc Malta and all Ubyan
port,.. and t c co cntntlon of air
lorce1 ,n Sidły al o po,nts to tiu ,n
tenllon of tbe enemy 10 attack Malta.
From 1he German docunwnts and
orden whlch lell tnto the hand• of
the Alh... tt •• evtdent that there Is
a mArkcd 1hor11Ct Of HUfttlll products for 1ransport1tlon. eapec,ally In
the openl1onal rer;toos of tbe Mcdl•

1trran.an.

TIN,

su~- of tiar

Poli,ola Submarine
A ap«ial cocnmunlque of the Pohah
Government In London telh about the
11etlvłt7 of our aubmatlne Sokol •
DllriAC \ba -ntba of <ktobeł and
Nov_._ ol ,_. , - . dala U-1,oei
terpedoed Ollłl aualllary crulaer. oeo
dNłffyH ud lbrtt ohipa loaded whb
- r materiał, Tho "Sokol,' on the
othtt band, w• att.ad,ed by enem,
alaipt ..;th deptb bombc HHtaJ
t mn. The c-11n,ą11e speclha the
•t-lia wlliclt Solaoi- bad achiewd
CUI foli-•
•one aualllary cnuoer alaout 5,000
ton• -onlac coaYe,-had beffl tor•

ptdo.d."

One sbip of RM<llum

-r matuial-ba• beon
TO

EDITOlłS:

tonnac• wtth
AUllk

~J'

a,

t llrry hrc
One Jarce d"troy r
ad be,n
smick by two torpcdot and probably IU k
„Two convoy 1h1(HS wlth war ma
tu •I torpedoed "
Th11 ew U bost wa bu,lt ,n one
of Orut Bntain • sb p7ud and wa
takm over by the Po h crow about
one yur aco Tbe aurnnu,ry of the
com niq ue ,n the Enci h pr.-.s un
forlunatoly dou ool menllbn lhl
namc o{ the Commandtr who ha•
wr lion nf'w pagcs of c:lory 10 tbc h10
tory of tho Pol sh Navy
]'adCic nori l-'11r f.aMI
The a t "''Y of tho advcrur,es for
the past „e,k can be dohncd u lol
1ow1~

The J1v1ncac ar
ta I w 11
,
tb thc,r pia I of oce1:.py r; t •
Wt lnd1cs Ar lpelai;o, "ht e t e
All,o are dc13y1nc lhe ~dvance ol
thr. C"nemy by me:an11 of all (,;;rc,s to
am time and lO preparc m:w b:i t
or counter at•• Ir
Wh1lt the Japan • attack
c•t
1, c clOAcr to the rrz:ion of Jo or•
fort.f1cauon wh h are part of tht
Singaporc d fmce •y•ttm and Gen
cral Mac:Arthur Is atill defondlnc
l.u1on hland, the J1pane1e orz:on11ed
a tem\'°rary bur n the port of Davao
on 111,ndanao bland (Southcm Pb I
app tt) for furt her opc•a110 a
aga1n1t the Dutch dands. Th,..e Of>
erat ons which began by th• 1cidnr;
of Tarakan l&land and the eastern e:x
W

f

Towarzysz broni
Drobny. wnlkhwy dca•c• a1ccze w
brtzc:ntowr łcaany moJ110 domu.
Smuta• jest szkocka /Hien i jakie
rozna od IIIHej zlottJ JUlffll
W talcie dru wracam myłlami do
konca wrad.ni• i pocz~tku pazdz1ern1•
ka 1939 Choć atrakcyjnoU I siła "'7·
darzeń w to<ąceJ się wo1n•• oddaliły
obruy I przdycia. Jalue m11lem, id4c
forsownym, marJ.ZamJ I crup, gen.
Klrbtrt•, wlr6d -lk, niedostatku,
rmęczenla, • crpto clodu Przyporni•
nam IO e Jtdnak r ••Ił wr,ru to4c,,
pewne haralnuystyczne ratyntnty 1
posta< •
W1pomn1rn1a te poiwtr am tow.a
uyuowl broni Wal•11•11owi Cz. Tęgi
Io był charakter Pracowity I •urni,n·
ny Prryrwyuaiony do bicdy chlop•kl oyn wilcn ,kich krcs6w. O włas
nych • la h 1koau7I guunazJum I
•t1m1a untwen:,tcclue Slal,y f •Y r
n,c I zie budowany, • plecami pechy•
lonym, od łlęc„ ta nad •tolem. wy
blaklc o ,y u z:rubym
kłam,. W
podchor, 6wce za marnego uchodził
zolntrru lecz wszy6lk1e zybay I
nrty
1u przykre zn 11
&to c
k,m pokoJom
Po par\l l.ltach powoła
mob, I
ac , do pułku znaleil
y • ę rnowu
w Jednym odd•1tlt Pam ęta
kolego
Waleroani• cdy c1u:nąhłmy po clę,t
lueh p a zcrystych droc1ch polcs
kich. pr ,le c,ę ni• a,, tby• odpocąl na hwtlę na wo • 11fflun1cyinym
plutonu odmswtales I prr)fJ)'lalcł
bardzr• %tn{c onych I 1or:ry
Pim fi•
ten w1eu r na ,..... J•
błon kiedy to dahłmy dobrą lek<Jł
wrogom, odpę-dzanc ich od rabowan"..
i:o pałacu hr Zamoi•k„co I wioakl
W1dr alfflt clę 1ak pralri • crkeamu
A kt•dy w kilka z:odzrn p6in1<J
punzh do przeawuder en • z udz,a•
Iem ich o,:romnych aol16w, muslohimy stę wycofać. 01 I cor,co Wtedy by
Io. Spostrr<glem cię w bluku ognia
plon4cych chałup J•k dłwi1talci cięr
ko rannqo kokrę Ry:uard1 S. N,e
wi.....,.. wtedy, re UIUJOU naj•
mlodsze,;o r 1:,n6w •tarym radt1com.
Mt1Uę c• to tlł<U pow1ed1 tt
Po ~tatu.u Ałł • niewola n,t
nueckieJ ,nal.lalcm •it w Wanaawle
I"4c wybnc,_ Kokluukowakhn.
•P"6trle&rom ~ porytJeh rowutl
dawn,ch trawiiU.6w crdb. pooaty
dr""'1any \rqł llll 11111 hełm I tabltca · f'Or. S1aa,s1- S. ,-,r.f hmrr•
c14 a,/n,erd'I, .• Nuwialae to co Rya1ard•. Odwuył- •Ił sllpytae
•toi.ceJ obok lllobHty w ułótlle.
Tak, 'był
J• 'bł•t- dtur;I brat
poleci pod )11-.. JedJnl• ten kt6r•·
co wyn1towale6, w,,tlral •• • ran I
J•t 'pod~ dla ...,.dl'bllalucb.
Pamlfta" ~11 Watwlaale ulew•
D4, cnfflł aoc?'.atih,i..,.. po .........;.,.
"'l"! c1uwani11 na poaycJKh. amokn,fCl IJlodni. J•lt na al-'ć dowó4c•
lroinpa I nie m6chnalut ctroel, :iebJ
c1oi.a~ do pułku. Pouedt.n 1111
.orwiad. Ty .,,. chciała
opu6cić.

°"

-1•
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Szhłmy razem tnymaJłc się ra ręce.
cdyi na rotmokleJ drodze łli1ko było
I o upadek nic tru,lno. D,wlgalcł. Jllk
zwykle pełny plecak, teu słynny ,lle•
pik, • kt6rogo cręllo kon:,.tah 11ui
koledry, wyltonyatu)łc two)ł aaaadę.
"'wuJ5tko co moje•• • ~ nouf"
Pnebrnęllłmy pnu upory rwalonyeh dnow , z dala ujueliłmy bty,k
łwlatla. Z r;ranatem w ręku chc1aloł
kortlełzn,o lic pierwszy, ab.ldać ery
to j„t oicpr:ryJacitl Crunc n1clkz
p1ecnnstwo, plerwuy chc,ald c 1111
meo n.araz1ć
Panuęw~. Jak 4 paidz,crn1ka wy
ru zahAmy uerol<4 hnlą kilku pulkow
~O nuar~,a na okopanych Niemców
pod Wol, Gutowtk,• illfllZ po o~•r·
wantu od postawy wyJłciowei racręlo
'f n,ede p eklelko. Byliłmy blhko
nic Pu:,w11al I prrygni61 I na Cf·
•ty 01 • anylenl i mozdz,eny Pr y
warlń na chwtlf do r cnu W1d1 ałem.
J"k HCI "'lfri UClf.l, zw.ar Id li ł W
aob1e by anowu poderwac pluton na
pr 6d glo••m I pr,ykladem dobroco
dow6dcy. Cnrny od ziem, pełen on
I
J• u I woH parcia napuód wy
i: 4dalts 1mponu11ro Wttdy pr y
,at ml f obrarek Jak lr y lata
w
noe , kiedy odbyw;ahśmy c yn 4
lu hf woJ kow 1lukld pon god,i
1un1 mmztr-y krok aprrr.y•ty nn pl11;u
wiuon bnee kich lcb ..,. Bowiem
1 r ant B uzml. u· trze~ ci. p-an e
m.11e,11tuc praw \V'altr,anie, ruprotOV1.';1C krzywe nit O & natury POCI
Pa ętam twOJ
tek , •• Jgna f•
d7 6 pard11orn1ka po oglouemu ka•
p1tulaci1 grupy 11•n Kltberga, UJJU•
Id na przedpolu blal<' pla<hty. Kaedy
ucichło Frlntf' brabrnów, w zAr11Wf'J
modlitw,, stahłmy pocllylcnl nad
w.polnym dołem-grobem naszych towar yuy. Wyrwały Cl stf wtedy sło
wa Cz:, n'" na pr6 no...
D,ii moc,: c, dac n.a n,o odpow,odi
Wys,lck nau I męka nrr poszły na
marnt'. Szertg1 n1110 aformowar1~ w
An(lii żtby dalej wal"yt , wroc•em
o lf ,...... sprawę, •po•1u wucdde
uldlan~ llaulanle , pod11w. PołrNlnlo
tw6j tcud • ~two tu ~lf do ttr;o
pr17071UIJ1. Cboć jatri teru cdnri
w twardrj fltawoU n11 ztemi zn,enawi
d1onqo wrota. wiem• .ze wytrw-&1a I
••hartuj.z~' rauej, ni~ zalamit11.
Btdi d ~ llllda1.i, kiedy poelJwzyu
wwlt6t .....iot6w anr;1elsk1cb, po"""'· H - , . . 7 tymi mAN7nmal ..

,__... ~ · pnu nau,ch ro-

dak.SW

Podjthłmy ptetWli - -

,,...~et.-,.. ,,.... ,,.,,.,,

...-y

-no

y of Ce e • l
cd by a sqwadron c
I n& ol one
b:utlnhip, f1ve to 1:K Cl'\lt n and
•evaral d< troycn All of thne ahlp
arc of 1he old type nnd th11 coafrnn1
the b<l1el 1h1t 1he ma,n Ja a
• fltot
IS nc taki C part tn the I
nc act•ons and
11111 bc1nr; k pl prcpued
lor acu
1ome u k own atrat~c•·
cal p
... or the app arance or
the Amer1(.an Fice: tn the, Pa 1f
The ac11v1ty ol the &mall Outcb
u„t tocethu Wllh American iUbmannu and bombm&: aarcraft 11 only
d1tec1ed aca1n1t 1he Japa ae atuc.k
I"# ba e 1n Davao and al o 1cam t
the- J• 1ne-ae transport, com nc ou•
of th1s ba e 10 rer;,ons of debarhtion.
For the pa•t week Japanuo Io•..•
Amountcd to on,c- troop lrnnsport toi;ethcr with threo ahipa of IO.OOO tons
uch, torprdocd by submarmn and
severa( alrplanr h1u on 1he battlnhlp
anchort'd in Davao„ Bcs1dc1 th11, the
long eh tanc truisin& American . ~
marana opcrauni on the ma n Japanrse communlc.a1ion lanca bctwecn
the v.-ar theatre rcg_ion and porta of
Japan. unk one Japann• 1h1p of
Z.2SO ton• at a di.tanu of 15 m,lea
from Yokoh.lma and one !arc• upassenc« 1.lup. ~jaVJOta Maru.." of
17.000 tom.
Summarlzlng. h ia necesury to acknowledce thau the JapantH lostn 10
tonnac, for the pu.t wcek a e aerioua,
u Jap.an Iii not able to endure such
loues for any crcat len&th of lim•
becauoc of the limited producuon of
tt• sl11py1rds. and the will be compelled to mthdraw the destroyC111
from her lir.et and asalgn them to
convoy duł),, thus w<1krnln,: the
11renct11 of the ruin llett In th1 Wlly,
The •cuvny of lh~ Alitu II bclnc
d1n<t~d at dtl•T1n1 the )•p•nHt of·
ens1vc and 1bc prcparauon of basea
for future offtna,ve
Tho landing of A11stral an forc<B
on the M1lay Penin,ul• ,, tbe firs:t
re-,nfor f'menta 1lnce the outbrcak o{
war Hurma and Port D1rvin of the
notth~r tern part of Auatraha. havc
btt.n c , ttd u the opcrauonal
for the f turt offawve Thcsc tW<>
potnts logotbcr w I t h S1nc~potC'
which
located about hall way be
twecn them. v.1ll 1tand Aił. fu\urr oper•
at,onal ba es an the Far Eut Port
Darvan has Yery excrU,nt dockin~
łactht1ra but vuy poor t
umcauon w1th 1he nland co try a d. l,e.
anc a IJlll J town .•• now tra ronnc-d
1nto u bmldin& vitnprl,~ on a vrry
larce scal, and at full 1peed Very
100n n "'111 ()lay an important role in
the war 1n th, ł or Ea11, •• 11 "''11 pre:•
vent 1ho Japance c !ram lnvad,nc Au•·
uaha
T~ American Joswa for che past
vrcck a ount co I a1rcrah (an1er.
"Lanclcy "' of 11.soo tons (accord•nc

ba.,..

~~r.::wrr!~

!:nJ·:t:e~~.,::iem:f'Voo
Honolulu and one sh,p of a.ooo IOIH
suak In 1he Eaa1 lndlu wattn by
ptsn-. Bftidn tb,.. Paco-Paco 01I
the S - hland.. hred upon by
,utimar,na. n. operahon of łona·
dutance crualna: U,boet, nor th•
Callfomla cont hao beffl •topped by
patroUlnr; action In ti-. aonn c l to the oho.., and app,-"" t• tlM
var,oue porta..

,.

..

-deo• ol lftlaC tba
wn~from .-lmlkca A-'-ebip
Tbe cwi.u.

A
„P.ttlwnr .i„ ....sJ waa.11. bf a larse eaplant ol llae t)'JM ol laq•
d,otancee crultrinc ~n,inc beat" .....
nie, na - j wolnej al-I.
uUlł;l\lemy Nble dl-le ; •lrllJ"'Y fot patrolhn1 at &r•t clittancn on•be
~ {,u ..,..,,., w oczy, '-ia<lorai oce-. cleaerns lpecla1 ,-dc,a K.,.
..,.tli,ooeco o1,ow14a11u.
lDC alir;htod - lite--....
the llllffi•Ott tłR fint . _ .... tea tła
. ż.-,y: rfla•"7 I Otaai-y Wlt <Io r,...,: now<J, w,ellucJ r•boty o«-4 Toeether wltltbia enw i..i..t
ZrltOII s,11.,••,
S6 men He .........,. to traYd
Iwo malea al the latt atan IMfen IM
(Z rrlu rualtcyi.,.t ~Polui
could
en account ef the .,....
Wal,:ąc•r - Loo,1711) wclcbt.

-a,"..,

••end.

Tl,• r•tirl•I /ro• ,1,., ,-,,.,. ia Jr-, IH,I
il lftll -.J„ o V- /wor .,,.... ••• ''l',11,tl.1 r....r• •1 ...;u... -lu<,,I
,,..,..,.. u/ rl,.,.r ,-pn-. r1,,.,., r.epl•~ ••Ili 1to1 IM! '-lt..l •• ond 1hro•n •-r, Hl ,,,_....., in l'olend •/Iw ,1,., _,. • • ,..._ •f ,IN
, _........,.,..,., ,,.,... •, ,1ae ~ _., ,4...,iaua ,.,_ .. ,,.• ....- , ,
ro1u1a
c--

,..,_..°'"',,u

,4,....., ,_ ;,.
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Pierwsza polska Szkoła
Podoficerska ,v l(anadzie
Owtn S0u11d. li ttyc~nia zych i podoficet6w w c;h:u-a.ktc-r.i:e

na Wschodzie pozo:.tał)' be.: -::m,any

Prwd 111'11"1 arornnd"! ,,~ grnµki •ol•
n1cr..r.y~ iywo dyakutu,ąc;:ych nD tem:1ty
pr~y,zlych gunie Rzccr.ypo,politcj.
Nie popclT1imy chyba r1itdyskrecji.
ze "plebiscyt"' .r.ołnieraki 1>okrywa Ilf
w całości i pogląd;1mi .autora mopy„
Da:-ugi)

ścianę

zajmuje olbrr.ym,,

ho:cpit;,mtOw, aby :-:'11,..:yc 1i~ n:cc::zy ~łrewnian;· modt'ł r:zoJgu~ Czołg ten
dla siebie- nQwych. zwiiµanych u: tpc-- 1e1t p1,cdmiotem uci:.eg81ncgo nmi-

ObOz un. Tt1dc:nsza Koic1us:rki w
Ow,m Sound xyjt: obecnie pod z-na... CJllnym charaktcum rozpoc.zynając.e•
kiern prac nad or-ganl2:acił f'idWUej J!O sit ob•cnit lmr1u.
S,koł l~O typu, J•k• pow•••ie
µolskirj Szlcoly Podol1eenk1r1 w Ka·
11:1d:d~. S.akoła Ul rozpocznie ~'-'"4 obecnie w Ov,cn Sound ni~ było :.ni w
dtiałalno!ć lade dzień. Je.J uczniowie ptledwojtnnt-J Pols,t-. am' uk w Woj.
zostali JUi wyznaczona i p~zydiidcm. siw Połslcim Wt" 1-·,r111rji. Je•t to boProgrum nauk i zaJ~ĆJ~t JU.i dokład wic.m Szkoła "p:wc;~rno nu)tOl'Owlł".
nie 1utalon:y? podobnie Jak t ro..:cb'rał J eJ wychowankowie zapoznaJ,t ai~ w
prac pomiędzy ofice·r nmi, w lctócy..:h czasie kur~u % l'il5ilda.mi nowoci:e:.ncj
rrk•ch spoczywać bfdzie wyąztalc•· wa.Jki pn:y uiyciu aprz~tu p:ancerncgo
ni~ wyc.hnwnnk6w ml wzorowych pod· 1 5tJI.Rł si, ponic-kąd apec1ali-Sto1mi we.
oficrrdw, prt.yl!llłOWlmych do wsp6!- Wlw)'Stkich rod.zaJ&Ch nowocic,-n~J
brani. Prz.ya.zli podoficcrow1c ~d:,.
cn::-nej wojny pancttno-motoro\.vej.
dowódcami i:iolgów. dTuryn ~wiodawDowódca Oboru ppłk. dypl, Wiroid czyr:h i dru7.yn p;eL·hoty zmotoryzoSujkow,ł, podkreti:lil w rozmowie .z
przed tawicu•lem "'0d.'1lecxy··\ 1i 1m· want."i~
wołanie

do zycia tej pierw•zej poi•

11,kicJ S..tlu>l)' Podoficerskiej w K.aoa-

dz,e n111 nie tylko :iruacr.enie fachowowoj,kow,, ałe ł głębokie- znACJ'Cnlł'
idcowo-wychowawc1c. Młodzi Poltłcy

.. .

Nara.zie wy~howankowic S..koly
o.dbywaj, juxc.J!t normalne ćwiczenia
w Kompomii Panc1:rnrJ, Ich r.ł6wnym
punktrm zbornym
godzinach wy•
kładów i w t!odune.::b wolnych od
~2J~ł J•~t <wi~t/,~D, a UfllHffl :,,1/1
wykl~do"" Sd,oly.
Ro.zglą.damy 1i9 po teJ Ś'Mtthcy.
kt6icj ściany pncd5taw1aję widok
1

.-\.~

~ Ameryki, którzy idąc u głor,.em ęer..
cl Wllfpi.li. do szeregó,.., ATmii Pol·
skieJ. znczną !il~ LCtAi: pr.zygotowywai:
do roli wstruktot'Ow. Po .zakończeniu
kursu S.-:koły Podofi(.crr„ki~J nowi niecodzienny. Je-dni) L nich zajmuje
podoflcnowi, ju.i' .x łona Poloni, witt/lta n,:,pa Polski, dzieło 1,~n:tlc-a Z'
A mrrykm)ski„j n1m,1 t..ir rns.itruowam~m na:tt~pnyc.h ~.:tMcgów cemms.e·m in.i. Dz.iewo,iskft-go. K..""żde
r,fodzicY.y pot~ko-amcrykańłkiej. k1.ó• wię:ks.•c mfasto pohkir orn:.ct.ont": jest
re zgłosz.ą: nię ty·inc1uem do n.Ruych
oddzia10w. Je.leli wyp1hlkl potoez:J
si~ l'omyólnle, to przewiduanr je:;t
dal~ze ro.z:szuze-nie s-i.e,;i szkól WOJ•
akowyclt'.' tak... by mlodz1 Polacy z

Amt-ryk1 mi~h s:t;m,e uzytkam:1 m.:

tylko &topni podoUct':r.dcicJ,. al-e s
oHc~rski~h w WojJ(.ku Polskim.
Dowódca S•koly Podofictrskiej poruc.~ni"k K~aimi~rz P:uzll.owski r.ajęty
Jest v.· I ,.J chwlh wykańc-zanicm pnc
przygotowawc::zych.
•kład

7.apyt:a1i.śmy

łowrama 2:ołmc.uy.

którzy jednak na•
pewno „zdrad~" g<>, gd.y w ~zuie
trwaniu S:i!koły Podo(ice:r.skicj ,:etkn~
alę bczp05rcdnio r .:rolg~m, prawdtiwymi, na których uprawia< alę hr<4
w nowoc.it.esnym kunuc,e wojmnym.
Trzecia ściana o,dobion;1 je-tt:L pi1rk·
nic 11tylia:owanym Orlrm i c/Jorqgw,11·
mi '1/4,'IZY'Hlcich ,przym1t'r;ronych nttrO•
dOw Na uwa: teJ ic1nmr: nad duwiami weJiic:iowymi widrHCJC' ;i:nak ,

napis. Hwicrd:aJif\!f, .te

$wśetlica Ul

jett 6w1t'tllcą pohlcith odd~ialOw pan•
f:f'rnych

Pytamy wi~

c> fllJ/Stilrszr-go I ND/•

mlo-duego 11c-nm1. Na.Jtt:auzym ok.a·
:uje 1:ię Al, fl.lrte-lec Jtm Rt!id.ak Pocho<bi on 1: Zicrni KaclcckitJ i hc..c)'
obecnie 41 rok 1.:ycin. W roku 1920
Ural ud~ał w wojnie jako iolniuz

N:,;-.taruy i n,_;włodszy uc2~ń
Szkoły Po1/0(1tn•kirl
8-go pułku Str,tlcow Konn)"ch. Pe,. Th~ oftlrJ.--t a11d tł,~ young~st canditem p~ln1I sl111bę w 59 pułku pac· tl1ttr lor Noncomm,5r,on(!r] Oi1ict!rs'

chaty Po ukotl.ct.tniu 1ihnby WOJSkoSćhoal
WtJ wy~m1growal do K~n•dr, gd~c
pt U!Z dług.ie lata praco-w-al nn tar• a.ułci. JPOh,ki<:1
mówi Bobt:k - ł
Jt\.'.lch. Nauc.zył ••ę 1,1r,• tym c.za.•ne pracy mmt. górnl:1 wśród rnch„
prr.y trulnorz.~ , 1TU1 1-r.c.u:gOlnc zami·
Str7elec
A
Ilono;
Lttlu~w,c
urodzo
łowani~ do wuy::.tk1ego ce jest zv.·i,·
z:mr x "mrchanilcn... Cica:ry si~ bardxo. ny w rolt\J 1920, mieszkał i pracował
w Grnncl Rap11/s (hhchi~an) c.1, nl•
mal rodiinę nw w Polsce. W Amtrycc
było mu dobne. Prac.ov.~ł i Z41rabl 1ł.
NI, chciał jtdnak poio,tawal: " C)'•
w,lu, gdy 0J<•yrna ,:dy Sutry Kroi
J6t w potr:,;~bic. .iyJe nAd.:h~Jł \uba•
cz~nia ~iq ..ie :.wyml bliskimi w gn e--,"'
d;ne rodnnnym - Chr-lmmr w, Pomo·
r:trJ,

Trudno ••,ymienic widu innt•ch.
którzy opowiada.Ją liWe dzif'Jt". 1 fiwc.
pr.re.xy4.1a wewnqtr.znr. Jedni "'6w14
poldt'"lyz.ruf d01ikonal4. drud:y mlę:
p.,M ~\\'ilróf pol&ko•allgi•l•kę. 1 odnl
widzidi n.i wki-.nt- ąciy Pol&.ICf 1nm
.i t)'ch jest ,,noceJ ~łysieli tylko
o meJ od rod.ucow. Ww:y 1kich jednalr lączv i:orąL"ll m,lośc 01~•y1ny I
plonurnna nienawiść do jeJ citmi~i:cow Btd;J to dobrzy .minierze i dohny podajic1rrowae.

co o

por&oualn)I 1C11polu wy(howan-

k<iv. S,~oly. Ze,p6/ i<" miody. Ptic•
.1.•WH młodziC"llcy w wieku od 20 ,Jo
lS /Jt; pnyJ~to Jcdn."lk do S,koly tak•

p~wn:, UoiC iolniarry -.tar.szy,:h
widriem kt6r-ry ruaj.e do5windt":1.e1ttr,
bojowe. do!lhuyli się ••opni litan.:iych
st, /clców. a nlc {IH~·,zli pne.t Sdr.olę!
Podo(i1,.;tt:,ką. W:iród wychowank6w
antlJduJc "6lę wrC'~cic kilku chłopców
zupelnir mloJyeh, pani%ej lat 20.tu;
i,r,yJ~O ,eh zł. wztlędu no ieh Sp•
że

Przcchod.::imy pnox inu" s.ale oi:romnrch lcouar W IUIII wykladowr1
r:sk3dry l..btmL"Z"id odbywa. 11.1ę własn1e

cj.alne z:dolno:-.et

lnnq.

pn,•,;l4d hrom. Nlckt6r>>' r poir6d
młodych

ce~hą

c.barakterysn,t7ng slclA„
du o•ol>owcgo tej S,koly je,t fakt, te
olbrzymi.a widc.ti-.zość wychowanlc6W:jak. to 2rei&.Ztn Jui wyi:eJ :uznac.zono
- •kład• •i~~ Polak6w 11nmi~s,hlyc1ł
w Stan,,eJ, Zjcd•,ocion.vcJ, i w K,an\J•
d%1fl. pnebyw•j,cyc.h tam od dawna, a
w znacznej mic-r-u urodzonya.b 1u, po

W "l•u.ilcu'· n,1 uUclJch Ow~11 Sound
A smulJ llrld car 11n thr str~r-t°!'> al Owrn Sound
u wybrano go do Si:'koly Podoficer•
'llki CJ. co uwał; nic tylko za- za,i:c:iyt
,1e- i u sxa1ut" i-ydow4 oa przyszło~

Sl11ol1 Podoficcuka nowo"nncgo

tej stroni, Ocri,nu. Polacy•A m~ryka•
nie ~Mno,,,.·iq 90,..fO uctmów. Procent
ten ;:;pada nieco, gdy uwzgle-dnia się
okolicmośc. i:e do Szkoły zost•la

l

wciclomł

ukze p-ewrul

ilość

typu czyni bowiem ze •wych wychowanków wyw,ce kwalfflko\r.mych uc,.
m,dlników. St. 11rt.ele-c RcJd11k 1es,
JUa:t v. Woj~ku Po1skim J mi~str,y i
m6wi o soblr 2 u;mit!ch•rn. ze jcat jakgdyby kompanijnym ... u,ą~.

pod.chon,.•

M~pa pnyu.l•J PolskJ

T/Je map oi a futu,c Polmd

,1;dcptOw S:.!_tul:.1 lot,ncze; ~

\.\ bluuu.:h muttdurowydt. Stwicrdiamr przy ttJ olcazJi. ze lo1nicy polscy
w Kaneda:ie, ctn:ym111i już gTa.natowc
muttdury lotn,~z.e·. Dotychcut bowic.m przcchod:iili ok.re1ł cw1c7ł!"fl
wstępnych w Kanad.:a:;c w norntJttnych
"'undur1c.h khaki. • tylko furucrkt
odr6inialy 1cb od ,olnicny inn,,h
hroni. Drlś nównaU
.iewnrtnn.e -a
lotnika.mi pol,sk imi tain, .i'!O oceanem.
Now°'cJę na ulicach Owen Sound
q. również ,n3/e !Qmochad:dkt typu
pofow~,:c,. rwont' \li Polsc~ ·•/ar1kazn,-.
Poj~,.vHy •ię- nicdav.no z matcr1alo•
wycb dosu1w •• Le11sc and Lend'". .ałtt
nalc.io jui do obrnnt mia•1•. podobnie!
1ak I ich kierowcy - prx)'briani w ko•
.i:uc.hy .1 wielkie c;i.apy

••f

Najmloduy WJl"hOwanclc S,koly,
r:dw;ud Jas1onowsk1 z P'1tt~burgh'.1 w
Pum1,ylwonji .ni~ms j~ttcż~ Jat 18-tu.
Urodził si~ w roku 192~. M6wi po poi·
:,ku dobuc, ale p~ akcentlC' widaC.. ie
pr~ebywal stale \\ środowi1-ku anglo
Owen Sound wre i kł11l zycltm woj•
&aatr:im- Chocbił przez trzy I p61 rolc11 r:ko\,-ym.. Je-n mm nnprowd~ Jale w
aa nkol)' łr<dmej (li1gh School) Do ul11- Jc<lni pr,yJctdlaJf drud%y wy•
Armlł Polskiej c,~gn~ło go „erce , Jexd:r.a,1~. Mundury odchaał6w pan·
'Jńówi o aym z wy1ainym ,,.•..:u11,,:e-n1cm c~rnyd\o rnnrynli:r7.y i lotmków tW\)r ił
- ,~ ydrnw1mr matczyn,:. Ma11(a. ro· barwno. thoc tuk ,oz.noroiint całoi.c„
d<"m z ritl',zowtldego, Je'llt płotnicnnif Male m111stcnko kanadyj•kle •t>lo i\'
patriotki 0Jc\oc ni~ ,YJ<
dla iolnicra)• polakic.h w Knnndr10
1
tym, ,;.!JIU był Coetąll1dan dla w~, le
Pr..tcprvw.iłzamy da szc ror..mowy
Pol
lti h we Fr,nc,1 li [Ił• • 1a oll,Starqy łttxolcc Jan IJobclr. rodem•
Zakoruncgo, um .. :kal,r od dawn.> w zv w Do11s/,n i n,gg•r W StkoCJI •
dla
.:o ln,eny poi l:!ch na Wysp•clt
Sodbur)' w K:tn.ndzic. '1,Cll pr.zcd1tnwu:u:iJem &rnrue-go po,;olc:nfa Pot.lu; RrytyJakich M1u:kanC)' o, •n Sound
•
woj
1tN>n7 okn•ujq poi kun pr<y•
pan11~•·• b•11ho dour,e. Mu tam ro,
drinę- ale- nie'St~ty ,1tl1 ych od bJ om c.on, ,•..-1ft.cJ Crt;~, .N1cd:awno
nlcJ w1odomo 01. Chce ę noueryc m1c,J c:owa arn.tniuC}a ''SodaJ Coun
cil'' .zOr&""" WIiia pttY!\' •• dla
nowoci-e:s.nej .situlo waJcnnrJ, by Jako dowódca '--:.ołRU w1'ÓCJc do Mrou w :ynkich iol11in1y arr11 QU\I polakl•io.
Setki lnd)·kllw
pntllo olfitr4
TOłł.tinnych. Zakopane- .c.o:<.ta.ło UJęlc
tej pr:i:y; im poi ko-kanadyJik•cJ
pter ...:.tellO dnia \':01a7 pn:cr Nicn
Dobr.%e dz:1e;o liir 11,1. ·YJ'll zoł'\lC-
c6w i JIJi' piŁrWJ7ego września mu.5i.l•
ło patrzti: na czolcl uicn1iee.\ue na rzon, w Owen $t)u11d.
awych ulic.u:h. .Zobb.o:y niedl Jt:o

...
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Polish A1 Illoured Units
11

Company of tanks i11 Jin<"

-rank Commandjng 0/Fic~r in rowCJr

•
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The First Polislt Noncon11u1ssioned
Officers· School in Canada

Republic of Pol•nd, We will not b~
in.discreet U we &ta.te th.ot tit" coJdlt'ra
totilly agrec with the opinions of the
~u,hor ol I he map.
Theo tf.econd wali is co\•ercd by •
locge. i,vooden model of a tonk. ThtS
tank is beloved by all the •aldlen.
who. no doubt. wiJJ be-tray il when.
th•y i:•t hold oi the real tanl<I •• the
!Khool and ~tudy modern warfare.
The!! t.blrd waJl i!. decorated with a
beautihtlly styled eagle with the flngs
oi all the Allies. On ,he fourth wali
above the "-"tran.ce there i1, a i.ign
smting tltAt the recreation hall be·
longs to the Poli,h motorircd corp:..
We inquired about the young-e1t
and olden uudenta. It appcars thilt
the old„t •• f'i rst Clau Print• John
Rejdak. He collie• lrom Kieleckie
and is now ~ I yellrs old. He partlcipa1ed in the 1truggle with the Boi·
:;hcvik:s in 192:0 m the 8th divi1ion of
c.avalry Thm he was in utive !St!r„
vict of the- S9th division of infa.ntry.
Aher his urvice- in the army he e.mi~
:tr•ted to Carutd•. whcre he worlr.ed
for many yonn on the farma. Ele
learned to dnvc: a trac;tor .uid is
espedally intcrtJłted in c::veryth.lng
connccted w.ith mt!chah1cs
Ht: is
glad th.at he was chosen for the NonCommi„ioncd Oflictr•' School, and
conaidera u an honor and a chanc.e
of hi• life lor the future. The grad
uatea of th~ e.chool will al&o uuin the
pa.rłlcipants for :skillcd mec.hanics.
First Clas& Private Rejdak, in the:
Poł!.h Anny for only !ive mon1hs, re·
fers .10 hlmulf u "d:tddy" of the
comp,my.
The youni:ot mcmber of the school
is Edw~rd Jasionowski from Pitts•
burgh, Pa.. who i• 001 yet eichtoen
He was bom in t924. He spoak•
Polt$h quite well. but his accent in- K.anadyjci:._,.-k . • raa~m I. Zakopsmego
A C;u,.1Jinn barn in Załopant'
(Polan,/)

Owen Sound, Jon,1ary 18, L9~2 tower 1f We' eOm.'iider th1u a number of
Th~ Polish training camp of Th•d- cadet officcn and non-i;omm1$ioned
deua Kose i uszko in Owe-n Sound is off1ccr1 will be in the 1chool g-5
scethin1 with activity connectcd with ipcc-ial pnrticipants. in order 10 leant
th• organization of the lina Poli•h new tnethods which will be especia.lly
Non,Commtssioned Officeo· Ssbool takcn into con1idcration in the s.c.hooJ
The-rei wcrt no school11 of tbi, type
an Canada. The sdtool will bo opcntd •ny moment. The future -studenu either in pre-.·w ar Poland or in tbe
Poliah
Anny in France, hecause thia
have been a.lr~ady cbosen and trans
ferrod to the school ranka. The pro- school will t"akc into consłdcration the
gram of studic& and ac-tiviti~ h d~F· motorizcd wadar.:. ha 1tudents will
initety planned, as wcll a~ the di-vision lcarn the rttrtłaods of modem war
o{ work. among the offkers who have with the usc of mo.toriicd cquipment
In thelr hands the education of the and will in a way btcamc spedallsu
1tudents for model non~ommiasioned o! all forma of modern military eqoip•
offtccrs, prcpared for' the modern mcnt. The f\lturc non-c:ommissioncd
officer• will be the comm;mders of
motorired warfare„
tank divisłons. rcconai53łmc.e 11ec.tions
Th• commander ol the camp, Col
Wtto1d Sujkowski. in an Interview and motorizied infantTy divislona.
1-'or the- pr-e1ent the ~tudent• au•
with the rtprenntative of Ftghtin&
Poland atatcd that the openmg of thiJ w1dergoing thtir normał traininr in
Motorized D Company, Thclr place
fint nona.ł: om mi 5 • i o n e d off i cen,
,chool In Canada i'" not only of mili of meeting durang c1;1 :.e~ and durlng
tary aignificanco, but a!Ao 1deolog1 thcir &pa.re time is recreation hall,
cally instructive. The young Polu wlt1t'.h also scrves os .i dassroom. W~
• from Amorka, who following tho call look around thi& p1casant room, whose
ol their bcarts jomed the ranka ol the walls prescnt an unusu.al bight. On
Pohoh Anny, will now begin 10 pre• ono o[ the wallti there i• • larg<> map
pan themłOlves lor tno role of in• ol Poland, made by Pvt. Dziewonski.
atructora
Ar ter complettng the holder o! eugineer dei;ree. Each large
cou.ne an 1hc schoo1. the- new non- city in Poland łS not only ind.cat~d
comnu~aloned o ( r i c e r ,. wlto h;1vc by a namc but al~o by a •pecial draw•
come irorn Poh•h connnunit;n, in the Ing cha111cteri~lng lt. Tlte bordor-5 ni
United StatC11, will takc over the Poland do not follow tbose of the pretralnlng nf the new volunte""'· wbo war waył. Poland on the map of our
will 1n the meantime JOin the ra.nks motorized ~orp• indudc-.s East Prussia
ta, our army. li future eveni. wlll with the port ol Konig,borg, all
bring utlafactory resulls. the opon· S1lesi.i with Wrodaw and it reachc~
lng o( a number of mitit1lry •chools St~tin. Th'!' eastern frontiers. .a.re the
ie foruee.n. in order to givc: the young
P@lea fram America • chance to oarn
not Ol1ly the rank o{ non-commisaion•
cd oUkon but al10 of olficers of 1he
Poltah Army.
l'he comm11ndec of the Non-Com•
ntissioned Offie...&' School, Lt. Kazi•
m1en: Paukowokl, is nU1kinc the Ian
preparationa fpr the opening o[ the
ochool. We nked bim about the
student group of the school. 1t is a
young group. MOllt of the 1tudents
aro betweon 20 and 25 yca,:o ol age,
but thore Is also a number o[ older
soldlero, who already have fightlng
e~pericnco and the ranka o( first
elan private1, but who bave not been
at a non--c om m i I s i o n e d oHiters·
11d1ool. Among the atudents thero aro
a few young boy• under ZO y,,ara of
•ce. who -r• conaidered becauu of
their special talenta.
Anotber characteriatic fact of the
studenta of the achool Is tbat, u it
statad abovc, tlu,y are Pol.,. from
the United Statea and Canada, who
Dowódziwo Obozu W. P. w Ow•n Sound.
haYe hved there for years, most of
H. Q. of th• Polish Army C•mp in o,...,n Sound
whom were bom an this side ot the
broucht up in the
ocean, The Poliah-Americana con· ume. Group, of ,oldiert arc con• dicataa thai he •litute 90 percent of the Jtudenla. tinuall}' standinc before this m11p di•· Statu. He attended hich school for
three
and
a
hal(
yean.
He joined tbe
Thl• pen:mtage would be a littl• cuui"ł the future lrontiera o{ the
Pohsh Army becauMt his heart tcild
blm 10, and then bla motber broucht
him up that way. Hi1 mother is a ttue
patriot and comea lrom the neighbor·
hood of Rreuow. Hi, father I• not
livinc,
FURTHER INTERVIEW$
Fiut Clua Prlwate John Bobok.
who comes from Zakopane, ond haa
Jived !or • lonr tima in Suclbury,
Canada, repreoe11t1 the older generation. He remembers Poland well. Hia
famlly i1 there, but now lie hu no
news from them. He wanta to 1.,.,-n
the art of modern wańare, 10 that u
commande1r of a tank he miglrt return
to hl1 nati'1c town. Zaltopane waa
talr.cn by the Gonuam on the first day
of the war and .already on the lat of
September lt bad to sn the German
tanlts toll•nc rnto 1ta streeta. Soon it
will w• tht Pollah tanki. aa:,s Bobek.
and {, a mountalnt!er will be lcading
lhl!DL

Czołg rlrcwnraay mr

"' ""'°"" Ulik

Oli

fe/ani• •wietlicy
t.bt! wlllJ o( #ldl!U$' ICUutiOR -

:Ptvt Alfons Letltiewtet b'Orn in
1930, llved and wo,,bd in Grand
Rapids, Mich. .All hio family •• in
Poland, In Pomorze. He - • getting
słone well in Alneńca. Ho bed • job
and was eam,nc money, He did not
want to lad a clvlllan life, bowever.

wlalle hla counu1 wu

JA

11eed. H•

hopOł that "°meday li• will ••• hi•
d'e.ar one,, m hłs home at Chełmno.
lt i1i hard to mention all 01hen.,. who
teoll thci1 hio su,rics and thcir priv:atc
affairs. Some speak perfect Polish,
ot hen usc \he Pol 11, h-American
idiom.a.. aomc vaw Poland with their
own cyca, othen. and tht:rc arc more
of the latter. know her only from the
s1orles told by thcir parenu. All aro,
howcvcr, unued by the great love for
the lliother country, and by guat
ltatred toward• tho oppressora They
will be gOQd ,oldier• and good non•
commbsaoned officr.rs

..

We walked through othcr large
halli of the enormou, barracks. In
the pilota' c.1„room. we came upon
an 11111pection of arma. Some of the
future airmon were in tbeir blouae
uniform,<. We notiud at thia occ1io11 that the Poliah pilota In Canada
rec.eive:d their navy blue airmen uniform,. Bc<:au.1e-. until now. they wore
the regular khaki uniforms, wearing
onl'/ thcir blue caps. Today their ap,
poarance i1 the aame " that of the
Polialt pilots on the othor aide of the

ocean.

The llttle field truck1. popularly
called "tnunp1," tn Poland, aro the
lateat 1enution on łhe atreen of
Owen_ Sound. They were delinred
1
reconuy
on the buls of the Leaa.,.
Lend Act, tiul alrody they fit into
the framo of the picturo of the town,
jun•• the,r dnver& who wdl- ble fur
coata and enonnoua fur capll
Owen Sound is aeething wub attn)'
life. It really hu the appearance of
a beehive. Soldiers are arrlvlne,
othera are leavin!ii Th~ w11fonmJ o(
the motorlied d1vl•1on, the sallor9
and the pllo1a, form a co!or!ul, tbeuch
oo vańed gro11p, The littlo Cll'llldiata.
town hH become, to th• Pol1'b JOi
ditra. wh~ Coetquldan wa lor the
Poll1h Ąl'my In France or t1ie fam
camp1 In Dougla1 and Bi&~ In &!'ot·
land for the Pollsh eoldlm In the
Brittah lilu. The irthabttantJ of
Owen So1111d are -1cominc tlw 111•
comers wlth open burta. Soma tl1110
•Jo the !ocal orpnlrlltion, tho Sóc,al Coundlt
a Part>' for
all the soldlers o( the Pollsh b&t'ratlt9ó
Hundreda ói turlte:,s were „cnf1ced
for that Poliah-Canadian friendahip.
Tbat is how woli our s o l ~ treated la Owea Sow11L

orcamud

„

'li
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POEZJA Z POD OKUPAC.JI LITEWSKIE.J
W numerze roprzcdnim ~arrucściHlimy ld?ka waer&,y,
drultownnych w t•Jnych pismach Pol,ki Pod,icmntJ i kolportowanych ma terl"nie .ził'm .1a,:rabionych przez Niemcy.
Obc\'.:.nle - zamie~ztzamy wiersze, lc:t6re naroduly 1,ię- poci
nk11p.,łi4 lir~wsltą w Wilnit. W p1orw11Zym okresie. tej
okupnoj, lictni lit traci , poeci pol•cy, pucbywający w W tlni•
- korxyatali
w,glęllnej awobody słowa Tworcr.olic ich
og,uskowafa się przy dwuch dziennikach pohkich (''Gatcta
Codzienna•• t ''Kurłc.r Wile1·a&ki"). Mimo c~ujnej uw.ag1 cen·
zor6w litewakicb - udawało 1.ię c.1.:ascm pucmyc1t rny,Hi 1
,rowa. które dla Polaków miały •iczcg61ny sens i znaczenie.
Wicr&r A.l~ks.: mdra ltlnlinrw5kiego ""St<tcr Cho/}ina''
.;r.ostal skon{i~k<:,,...1any w druku. zet.\ł.iotono go jednak recytować
pi-esniarcc i nrtyitcc - H:rnc~ Ordonównie. Wiersz. ten, Lilu!ł•
trownny muzyk4 Chopin:i - kończyły dźwię.ki "Etiudy Rewo„
lucyJnc:r· Przyniós) Ot\ olbrzymi sukces artystce i ~utorowi l

„

J.powodowal .tpoutanic2n4 manircatacj~ ni11rodD'1.\."'ł w T~atr.:e
Po1akim na Poht,1Jnnct'. gd.ic był rccytoW,iJO)' po nu picrv.-u:y
o~atni z.1-kazano bu,·. iem Ordonównie powtarzanta lc-J
rc:-,y;acJt.
\Yien:: ~(wiuopdkn Karpinl1t.i~go ''Hl od/odr„ był pomyślany r6\w11c: Jako ,ecyucJ.t. dłn Hauiki Ordon6wny. do
ktOrcj piękrtł ilu5tracj~ muzyn:ną: oprncowul prof Kon1erwntorium Wilt"M!ikie~o dr. Szeligowski. N1C1ttcty ce-n1.ura
litewska utwór t'konfiskov."Dlił Doplc:ro po 6,nierca światopclka
Ka.apińskici:o. na almdcmH ialol.mej. zorg:m.izowane-j przC':grono po.ct6w I przyjaci6ł Zmarłego - ,:~wolano Ordon6wnict
na rccytncJę, utworu. N.1 wydrukowanie tqo wlenza. h1t':.nic
z :i.rł'regic1n innych Ut""vorów pot"ty, otrzymała ponndlo Y.~rwolcnic "Gazeta Cod~ienn;i'', Oba wier~Z('! KnrpU'11'luego, kt.6rr
tu .r.amieazcnmy-zamykajg 0}1.rc5 jego twórcz.oSci~ tak nir'S[>cdzinnic puC'CrftCJ śmierci,.
i •

e

•

'

lf'

Tu ~1m,~zywa serce Clmpi,w
Podcia& obl~cnła w~rr.z.awy poci•k •rtylerii nicmieclticj wp~dł
do koidota Sw-iętcgo Kr.cyi• I ucłcrzyl w fil:ar. w którym wmurowana
jNl urna x st"cccm Chopina~ Urna r.O'ilałA \Uitl<odtona.
Tł.! dm 2anotni<>.,;1. J.Y.Trst.1wo. mUcuJc:ymi
ma plar:nch .,~t;111darJ1ml.
gwizd~m syrrn
huk,r.m milcrrnia
odkrytym,

ocli orie

Kirdy '41 tku·ię rodzinr1~ hociany
O w101my urlouym hlrkicit"lV ia~nt'j ziłgrody. strzrd,y .dorm•nrj
}ui nil' ujrzyclt'.
Z:tc!!nfecir Jt•no kołował wkoło.

popn~• 11ow~ uJict

Kl~kot'4c o tut-bu posżycfr·.
przttcit'"I tut;tj rańt7ylo
I ryto było i , _vci•.

umajone wa~·rLyr1rm-glorilfportret.ami w k.-.,·('gankich wjtryJ.Jnch-

Naprcfano Jurgi· pi<ac..: po m'C'l>if'

tłumu głowmm

że

pochodam,

hurori~

Brdii~?- ;w,rriC'. Wllr.,:rawoł d1J1 Ir
bicirm drwonów we wuystkiclt .;.wilftyn;IJ.t·hr>•trut.,m .~t.rc, bly$Xi~m octu i l231mKrak6w, Tomń. Lód:/:, />01:11.ń i Gdynia
odpow-lrdiił, na diworry dLwonmrdj cmnunrzc w Swiatlo ltwiató"· ~powite.-

r~

dnf 2:mo1ujt'1z. W»nzawo. rak', jał ja i~ dzisiaj p.,mirtnm.
Gdy tf.!knntą uniNUW ku lVi,1~
Ki~dy pin:. gd}' &p,~w11m, gdy myifr
~wię.tem dt.i rnmt" s,1-w1(•crj nii i.wittttm.Wrzesit"ń. Noc
Nir zapornnisr . Nit larwo
Kai.dy je~z~xt" we- krwi notii re 11o('c-,
/(i~dy imfoni.f J,yt<r-;wiatlo
Gdyś na chwilr pr1ymykM oc,y

~wi;,t tyma·r,srm mogl zga,;n.uf na zaw.s:r

Wne!tit-i

Po ni~bir c,..-1111,ym n~d m1Jc~C~·m miasr~m
RN lektor h/~dzi J•khv uuh/ gwiud •
Prom1r1i. promit-ii. piltrz-;~ pro1111t!ni kr:yi
Z promi~ni krzyi.

N.z nrt'hir nrmlł}'m m,d milci4eym mi.a5.t~m
Vrnu!C krlV:nvi, obok milcxy M..1r.1,
Gdy nJdt"/dXił." świt. x c,cmno~ci splynif'I,
Spłynie- gwiauJy J:r,•w • ••
Opadnifł na uśpion)' do111.
Czlow1ck.11 w~t:r,i. w.ttR,l,
Już. ~lycht,~ )pit>w. motorów !pirut,
Czy .s/ys;•y1:,? .. !+."łynysz? •• J.'~rca
lomotrm,. krzyczrl
Blysk,rm gvd"fdnr_lo ~,~bo--o,:nił'nr lcr,.vk11rły ulu:tl .
Samotny • d:rwawio11_v .• -Z!tc.7ł'k:~j
.sindi tu •• nn stopnhlch. cdowrt!c-ir.
Kolumna Zyg11tunta ,,. nif'lbO .krxyzrm ~rlllJC"
i mif'c~r,m.

Kamrrnnr Wf'.,tchni~nit" plal."u-\, Ptud~ntiAI p„orun, j:,k w dr1~wtt!
Wi•rrbou•a! Pia..· Tr•tt•lny! Op~ral Ogień! Ulewa
hultu i tnasku j jrktt-bro~y Ct>głiltnr ulicanirpr~dlło ko11;r<c lV.:1r~iawy-eo chwil;t koniec Jyi:i:J„
Gwizd,~ trl'.»i.k~-K"'iz.d, knyk.' ]u.u! • i )cJu!' Obyw.1rt' •• :
Gwizd/ ••• ·•dwudne.,ugo lliódmeio wt'Z(:~n„a roku ,lri~wi:,c„g,,"'"
rnaslt! ••,:odt.ima ~z6.na r11no··-gwi.ul, f>rd; W)•buch.
"N11d \VQts,.,w• ohl{JŹoa4 , .... mo/oty •"-gwizd /,uk!
W lroŃci61 rrx.tf~ld-w łolumnr-,ach! 1 urrw-patn.'
"Tu 1p04,.·zyw-a i~,a~ Chopin:,".
Po.woli . .. powoli. . opfJ.11:a . •• ~Ldon•.
znów ftdtn .• .inów ;~Jrn .%1JÓW jrdt>n
d1ił"ń w pr1rgJ0Jć od~hocJ71'
Not: cz.arna . • m·~· Mrbrna ~ n/,.f-no,· j~st «JZ~twona, ••
Purrz 111i1i1.!.lo_. jU doń~e .• •j•k sloJic-ł' • dT.i.; w1ichod~i.

Patrr! •. gwia„Jy ~1"'tlJłi4 •.. ni~!. ,,1,/yski podsków
bez pt7rM'ff, .• b.t-z pturw-y . oinist°' uwitifptaki-h&lfaha-Jal( pralti•• wysoko . ·"· ni,koJ
Pa1rz, mury-parrz,
ło ..:c,olów si~ cbwitj4 .•

i••

Ni~ma Jui tt'go ••• pn~pndlo, .•
/.ir/rtl poro;n,·~,. xirmia pogrz~hi~
Cz11rnt- rgont!.JL,.;k xwi#'rci;,,dfo.
N:1gle zrotumcit', nailr odftulicir
X n•d. ru,'n w kr:uny 111ne,

Krdy równ,ny, krdr doliny
Dh bi11lycll ptnkow goścurmc.
Choc"' Jrkor2<·1och obczy.<rcj ,crny

c,,,y z /~Ir.mi ro7./4ka
.Ż.ć

b}·I}· " • stirn::icli żab,~ migr~ay.

7:r M••k lwirroj.nb/<1 s.ir b/,1ko

Crrkajc1t' wio.my , ,

Noc

w•'••~

DIJJc..,go- ,dlac!ugo
dlaet•go„ I• btbny ra/r warcz4?
Odchod•i., <>•Y ulrorl••
Jo m;»u . i.rof ,,.;,.JH • .om•tly,. uy
rywy?

UJict' •• ulica
w ulicach •• • na tarczy .cay 7 t11rc2.,J,
T~o wrrbd .•• r,n werb~l .•• ,~n wt>rbtl ••. Mril.uliwy„
Ci.-ń pow,,tal ... wiau pru•z•dl .ro•d>wonil„ 01gany, . i d~wo11y
~tluda .ttiud•!- •. etiud• .... pod nitbo •• eSlt7askant •••
c,e,i trzyma • ,ni dłoni •. :nvf' • • se.ret •. nn nowo • drw11Wion~
Waruawo-: .. W:un...,.o . . :r.ostanf! •• ,0~1.•nr
:iosronr•.•
ALEKSANDER MALTSZf:WSKl
W11no 1940.

sioło

JllkT.fł skrzydl.1tll

lVt'p1ii~ wa.or winr„om do lotu·
1 oto aioln i oto ,;:h.1ta
I łzy 1if.'iistr P""' raru . •

.

swiaroprlk Korpirhk,

.

Wilno 19~0.

•

Ulfr,1 TntarsJ..o
S.L„Jl~m T-1tv.Jlr~ .r: tormac:ht:m
81>2domny i 'I.I-· umy'\ltt.nlu~
Pomit':dz_v da.c:J,~m a Jl/,. hem
K.~J·;,,;_y,: wyzlodł "'' kwitnif"niv.

Widok

był 1r/fłtlllt1>'

I okl~pttny w pioH·nk;rc-h.

Armyilr:- tM•k"1N)'<:b•n•lnr
TU .s11ma 4wi~"d W

Ł:~nk~r.lJ.

r,J. j.lJHO .;p,ewA ,,:, Kr&Jr.zrj,
Ruit1om IIIYI• ~o,:,,

Prz•z w,pó/11,i plyrri-. Ja« ri«:u,;.
Ro~pruw# wł!'Sti:.hn,t>nia i Jro,;.
I co,! Tarłłr:rł11 plica,
2aullt:ł rał.ryt~'.'j:.,k ;vi„lro.
Ratujci~' ]ani,-_ .:her blri•ca.
GdJ talr mi tfo wspomnirri ,h/dro.
świ.1roxll:. K•rpirłslri

Wilno 1940,

4
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Wspomnienia

•
wo1enne

•
ofiarv WOJilY
Było to pr,y końcu maj, 1940 roku, •rai.I, ~dy •obie tlomac,y: wfacJoDnia 3 września t939 r. o godzinie się do wsi. aby, o ile to mo.iliwe, po·
3-•J rano zo'1.alcm o,b11dzony przez móc przynajmnieJ w prnwie2ieniu kiedy bylem w jednym z ro,po,naw- mo - woJna . ••
unnych
do
pobliskiej
Bochni
.
Widok
kolegę- inocnym szarpnięciem. Prze•
P~wnego dnitl o liwicic drui,i kom•
czych oddziałów we Fmncji, gdy dochwilę nie mogłem &obie uświadomić jaki ~obaczyłem we wsi był naprawdę wiedziałem sit od swego dow6ćlcy na panta wraz z ttes.iym plutonem c. k. ni.
co ,ię- 1u:ło, że bud.J1i mnie o tak wcze&• w,trząsnjqcy i bolesny,
otrzymała
ro:t.ka, njęcia obrony
Kiln chat jakby wiatr zdmuchnął, zbiórce porannej o 1worz4cyrn •i~ Ba- p~zejśc-iowej'. Zadaniem obron.y hylo
ncJ porxe Wi<bąc kolegf ubienjęc•·
go ,i~ w pośpiechu, uybko zonento- a wokoło kilkunastu ZBbitych . Nieda- talionie "Coctąuidan", do którego nic po~wohc: nieprzy jaciclow; na
wałem ,;~, .ie o;ło!.-.1.ono alarm. Nie leko kilka kobiet obłędnym wzro- pr.icważnie pnybywali iołnierze zgła •forsowani• r•eki Marny. U,1awH1;;..
namyilaj~c 1ię wiele zerwałem ,ię- z kiem ogarniało ret.2tlci •wej chudoby ,..,jący się na ochotnika. Zgłosiłem my cię-ikie karabiny ma1>zynowc "
ł6:tka i, ubrawai:y si~ w mundur. n- z zaciini~tymi jednak uotami, jakby się i ja. Organizacja wymienionego o•tuałem w•dlu~ rzek,.
meldowałem się u dowódcy b>lo'llionu chc:ialy przez to wyraztć, ie nawel
Po pewnym cz•sie usly~eJitimy
Jako !9cznik (co miałem. zlecone na unua dobytku i rodziny me ~lamie Batalionu ula srybko i ,prawnie warkot ••molotów - nietrudno było
ich. l'foJnieszczęśliwieJ je1'nak wyglą• JU• po 2 tyg<>dniQch jedno,tka była po:tnać, ie są to mauyny niemieckie.
wypadek alarmu) .
Ody się znalazły w polu wid,onia, arTam jui: x~stalem kilku oiicerów i dala młod~ IZ~to letntB dzie.wc-:ynlt-a. gotowa i ,dolna do walki,
Batalion wyruszył na front. ~oc,ąt tyleria nasza otwor~yła o1'ień. Rozpopodchor,zrch. którzy niecierpliwie na kr,ycząca ob!fl<anym glosom po stra•
co, oczekiwali . Za jakieś IS minut cie matki. Jej mal)' bracisxck był kowa podr6, odbywała slę pociągiem. cz~!' si9 strzelanina. Tu I 6wdtie •ły
s:jawil sit pułk. G6n,dci i ro,,kexal ranny. Zbliżamy •1t do chaty, a Nikt nic wled1:iaJ w jakim kic-runku cha<: wybuchy bomb, które zbli:iaJQ si~
ku nam - wybuchaj, nawet nill naszej
.ni4ć •ię- likwidacJą kosz..,. i magazy- nciej ,Jadu chaty, gdyż tylko reutki
nów, celem przygotowania ,ię do od- mur6w i lcawalck komina atcrcuły. jcd,iemy. Czę•to alyszało &ię pytania: wysokości. Przeżywamy chwHę Il raja,du, prawdopodobnie do żurawm,, Zabraliśmy dt,eci do chnty, gdzie gd,io jedziemy?. Odpowiedzi były szną: bomby coraz częściej ro,ryw• ił
gdzie mieliimy otriymac •pr,ęl. Mi· dziewc,ynkt zos1awiU,my pod opi<>- krótki•, P<'lne męskieJ decy,ji, ws>,ę· fłit mifdzy nami - s~ ju.r i straty:
mo niewielkieJ ilości lwbi cały bata- ą ąsiadów, a maleńkiego jej bra- drie, byleby tylko spotkac się jalcnaj- "ł zabici i ranni. Jednak du<h ~ollion był gotowy do wymarszu na ta ulo•yliśmy na lóxku, aby jaknaj• prtdzcj '/. wrogiem i pomicit .krr.yw- nierski góruje nad wa.cystkim, kaidy
prędzej ntamowacl krew z roszarpapa1rzy kiedy ukazc ait niepc.-yjocicl
godz. 6 :30 rano.
dy, Skońc,yla •1ę podrói pociągiem na <iem,. by puacic w ruch •w6J karaPczepiękna pogoda ciebtyła nasn ncj rtkl, która 2wisala tylko na jedserc.a. ale: t6wnoczńnie rn6wiła nam o nej żyle. 0%iecko było jalcby w eks- wsiadamy na nasze samochody, k tóro bin mouynowy. Ma5żyny odleciały.
Po pewnym czasie nadpJynęl• nowa
akuteczncj akcji niepn:y jaciela, dla tazie - nie skariyło si;, chociai. ból iechaly , nami.
Dowiaduję ,ię, i.• jesteśmy w "tlt!- fala umolot6w rozpoc,ęl• si~ ta
którego była wymanonym warunkiem •liny dokuual.
partllm~m:ie Marn~··. Zblir.Amy .sit co,. 9.11.tDa historia. Wre-steie odlccia.ły i
Po prowi,orycznym opatrunku do działań,
rw:
bliicJ
do
linii
frontowej.
l'o
drote. Nasąpił eięiki ogicn. artylerii nieBatalion nasz podzielono na dwa ••ybko wysłaliuny je do ""Pitala. aby.
tcan„por\y: koleJowy , aamochodowy. chociaż J:>ez r9ki, uratować je od dr.e ukazują się dni<rm i nocą nleprzy- prt.yjacielakiej z przeciwległego br>ejaclehkie ••moloty, dają się nam we gu rnki. Nadomiar złego otrżyrualiś
Znabrłent ~i~ w transeorcie. samocho,. śmierci~
Był to mój pierwszy wypadek zct- -znaki eonu: więcej, bombarduj4 i my rnclduuck, źc niepnyjacid ,nolazł
dowym, klory miał '1ę 11dać w kierunku Zurawna liZON Kr:,ków-1..w,iw. kmę:c1a llę" z o(iarnmi barb.lrtyńa.k1ego o,ir,chwują n••:ą. kolumnę. Zacho- .. ę na nas,ym lewym •krzydle.
dzą cięote wyp>dki. Kolumna straciła
Spodziewałem 1ię, n szybko do1r1emy n•Ja~du.
Wrc?Ltcie nad&zedł rozkaz wycoiakill<a wozów, jednak nikt się tym nie nia się. Wycofujemy &i, nieu:nbnnieSt~nisław FJ~k, kpr. pchr,
do micjl'IC41. prze:znnczenia. gdzie otrzy•
matny ,: Rumunii i'lwizowany sprzęt
bombardowani w kierunku pałudnio
frnncu,ki 1 zaTai wyruszamy na ff"Ont.
wo-zochoclnim. Na•z pluton c. k. m.
'Nie1itety ma.rzcni:i moje, jok ,-i~ potem
lr.ym11 się- razem - brak nam tylko
okazało. 1polzly na nicrym.
trz~ch żolnierrj'.
Słońce już doayć wysoko wznio.to
Po dotarciu do cc,ntrum kraiu dania
•ię nad ziemi,, kiedy • trudem dobrnę•
nas wicie o podd~niu się: FrancJi„
lilmy do W Ielic,ki, Tu naprędc• kat·
Wieść dla nas straszna, boleana. nil!dy, Jak kto n16gł, starał się zaoparr:yć
spodżlewana. Nie :tałamujemy tię jedTrudno ntc! naLwać tego nieu<::tt;:· ża I się: c.zcsto, ie z.robi x niego sie-- nak, szukamy innych dróg, bo inden
w Jaki•kolwiek artykuły zywności, co
prrychodzilo z wielka trudnoł<:ią z iciem, kiedy człowiek &kanny jest na kany Srko1/cr (po ,taropolsku : zro- z n„ nit myśli poddać •if. Dowódca
powodu większej ilośc, cwalcuj~ccj się npomnlenie: mowy •woich pr.todków. bic • kogol aickany kotlet). a kiedy plutonu podtayrnuje nas na duchu.
Nic~zczęście to grozi polskim iol- Szkotka rywala spławiła, powiedział komunikUjfc nam. ie woJska naueludnolici cywilnej, kufra tak samo jak
z west\!hnie.niem ulgi! - no. tcr:11 opuszczają Francję i wyrcidiaj4 do
nltr%0m w Sxkocji.
i my kupowała iywnośi.
Ję~k na... ych przodków, piękna nic m, ni~ stoi na pt1e$zkocie (po AngHL Postanawiamy i my uc:tynic
Szosa była zapchana poiazdami rozst.Bropolsku:
nic rni nie stoi na prz• ..
maitego rodzaju oraz pic.,,ymi. My mown polska w ich u11nch deformuje
to samo.
Jednak przeci•k.a.m}'. •iq pr~-. sznur się i marnieje. Kr6tko mówiqc - icb µkodzie). O ,woJcj wybrane) m6wił:
Po wielu stanur.ach dotarliśmy d<1
ewakuant6w I zbhtamy 1ię zólwim poisz, ,.yzn.a ulega g.roźncmu :jawi.s• - to i••t maS~kotkił - (po staropol- jednego • portów, gdcic &aladowahś
sku : maskotko).
krokiem do klaj•. Tu nieoczekiwanie ku: "uukac:, sir" czyli "oszlruca".
my
si~ wru z całym 1pr2:~te-m l od-Polak, który me thoże porozumieć
Weźmy kilka pr.tykladów·
,:a1rzyrnuJe nas na.lot. który zmusza
plyntliśmy do Afryki. Celem naszym
DawnieJ 11:iedy Polak wyeil i cdnyrn •ię ze Stkotcm w jeg<> ojczystym n·
nas do ukrycia pojazdów i ludzi w pobyło dostać ••ę do Anglii Przechodzibhaktm leaic. Samoloty niemieckie nie hau•tem uklankę •byt mocnej wód- qku, zwykł kiwać ręką i mówić: my podt6i W%dłuz całego Marokka ,
obawiajtc rJę ani n119zych Lotników, ki, tak że w oc.ach ~tawały mil I.ty. S%kora cusu , . , (nm1illlt staropol• dostajemy aif do jednego " por1ow.
,kiego.
••koda
czasu
,
:
.).
nutfpną
uklankę
pil
wolnieJ
i
wtedy
ani art_)'lcrii pncciwlotnii:zej. których
O towarzystwach ukocklch n,ówi w którym stoi poIsk i olcręt W iii•".
tut•J nie było, - bezkarnie bombar- mówiło $if - młdry Polak po •rkookr~t niewielki. a w dodatku b•z:
się: t - to jest ~zlcoteri11 - (1t.aropol• duj• wiosk~. apodziewaJ,c 5ię traiić dzi~
Teraz, jezeli Polak doatajc stklankę aka; .. koteria"), Ktoii .zaf'ros:ony na nlogi marynarakieJ.
pobllakie olbr<ymie magazyny broni i
Kapitan
a\lltku zorgani•owa zalog~
amunicfi. Akcja ich Jednak nie daje nieznaneJ wódki, daje Jł najpierw do wielk~ ,abawę tanec.mą powiedział,
ndnych rezultatów. Nato1niast bc,mby spróbowania Srlcotowi. J cieli Szkot ie ma bnl ttlcotylionowy (och, gdzie. z po.r4d nas, poprxydziclal do poich padają na bubronne c,hary wiri- akrzywi się, bo wódka była •• słaba. 04 Staropolskie bale kotylionowe?) O ucieg61nych prac, upo,nal nu z
n1ac.ze, a pociakl cięz'kich kanbin6w Polak 7amawia innf moa.nicj~ą. i lu(l;uach wyniMlych I dumnych m6wl najwainiejszymi aadaniara.i marynarz.a
maszynowych t.tafiaję bezbronne ko- ws,yscy m6wią o nim: - m(tlry Po- się. ie chodz~ 1111 nkorurpach (w • , • po paru dniach wyrud:yliimy w
Pot.ce chodtili na koturnach}. O •ta• drogf.
lak po Srloci~.
b1ely i drieci oraz paące aię b1dlo.
Plyn~llśmy Ami a.o do Gibraltaru
C,y to nic stT1a1.ny objaw "o".zko-- 1'ych, nudnych SJ<kotkach m6wi aię:
Akcja jeat prowadzona z wyrachoStkotary (s1aropolsk.ic: "'kotary" tez Tam por,~.-yliimy •ię " kollwojcm.
wan4 pcrfekcj4. Zniiajf 1i~ c1aumi ce.ni.1"?
który
plyntl do Wielkiej Brytanii.
były zwykle stare, a poza tym zakuAlbo tale:
do 50 metrów nad ziemi4 i f.cigaj4
Pewien Polak miesrlcal u Sakot6w, rzone), albo: S%1rotwlc" ("trzym.:, Po dwudniowej podróiy Siat.ok nasz
ucaek&JłCe daieci, dop6ki ich wraia
kula nie utknie w pneraionym dziec• u niejakich McKay'ów. Mie„kał, mnie jak 1111 Sikotwicy" - dobitna został, podc1u gdy inne popłynęły. I
ku. Ni<! wiem, czy byll to ludzie wy- mieukał długo, ai się pokłóci!. Wt~ alu•i• do kotwky, która tez trzyma. znowu zoslaliómy urni. Slantlifflly na
kolwic.y. Po naprawie m1,zynerii ruzuci jui do ostatnich granic x wszel- dy zacięto mówić o Polaku i o Mc- ale okręt).
Wreszcie o cmentarza.eh s:ikockich uyliimy naprzód, wlokic się; powoli
kich uc,uć, czy teł opcojalnie hoclo· Kay'ach:
i huślilii• na lahch pełne dwa tygonie
rn6wi
&1ęinac-zej,
ni-ź:
Szkc,tolcum-Drą re sobą Szkoty • ..
wane bestie. Nigdy jeszcze w eyciu
dnie. zanim UJrteliśmy brzeg;i WielA w języku 1taropolslrim mówiło by.
nic widrialem, aby człowiek mógł w
kiej
Brytanii.
Ratuimy
pohzcty•nę
na&Zycb
iol•
ten apOM>b znęcać się ruid bezbronny· aię: - drą •• 11,0l)i koty••.
Inny Polak. zakochnny w pewnej nier:ry w SzkocJi !
mi
Wado1w B~dnarczyk
Jan Adamowski
Po Meończonym nalocie ki~ruJcmy Srkotce miał r,wala Szkota I odgn·

Ralu jn1y 1>olszczyznę
naszych żołnierzy w Szkocji

00

Kto .za gmzy Wanimwy chce zobaczyć gru zy Berlina-wstępuje do pulskiego lo h1ic lwa.
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Zostań

Be a Polish Soldier !

polskim żoh1ierzem!

L o t n i c: t" o polskie jest jednym z
na jlepiszyd1 ua świecie.
P o I s k a m a r ~- n a r k a ". o j e n n a
'lłalc•zy i zwycięża już tr:1.eci rok.
P o I s k i '° ,~ o j s k a J ą d o " c wsłai+;ają
imię polskie na wsz:r1,;tkich konty11euta..l1.
Zop;La1'i pol:-kim żołnierzem!
Olo l\aruuki p1-zJjęda:
1. o,·lwlnic·\ ,Jo lotnictwa:
per~om•I latający od 18 (lo 2·t lat:
pf"rsonel zif>mny do 33 lah
2. ochotnie·,· do marvuru·ki l\Ojeuncj
m] fa cło 27 ł:.~l~
:t od1otnicy do lu·oni pancernt>j od
18 ,io 40 lat.
Z g ł o ft 1e1 i ę pocł ach-esem: P o l i s h
i Li li g Ce u le r, P. O. Box :J(.,3,
\Vintl!'\or. Ontario: Gmacla.

ne cr u

1

:?olnier« polsty pilnuilf ni•niierk1ch Jrnców wojMnych w Tobruku
PoUsh ~oldit-u iusrd thł' Gt'rman w.,r pr1sonet& in Tobruk

T b e P o I i s h A i r F o 1· c e is one of
the J,est in the \\ or1d.
Th e P o l i s h N a , , struggles and ,, ins
for lhe third 'Vł'.ll',
Th e P o ·1 i s h I. .a u J F o 1· ,. c " fili 1}10
Polii,;h n.auw wilh glorJ all mer the c·onlinents.
Uc a Polish Soldier!
Hcre are. conclitions upon mhui,;t,;io11:
1. Air Forcl' , oluult·erH:
fl~·iug pe1-so1111C"I from 18 lo 2 ł) c.•ars;
grou11cl }lf'rtiOllllf'I up to 33.
2. Nan· ,olunle,•n, from 18 to 27.
:t Me,:hanizecl infantn from 18 to 40.
A p p I y al tlw folio\\ iug :uMrei.s: P o I i s h
ee r 11 i I i 11 g Ce n I f' 1·. P. O. Box 3(t;J,
Windtmr, Ontario. Canada.
J{

W K;;tn,,dz,c na ćwiC%~11i.1cl1
Ttai11ing ,n Can:rda

IN U. S. A.

N.\. TEREN1E U. S. A.
INJ?ORM \CYJ UDZlELAJĄ

I

Ccuh'a Przyjaci{,ł żołniena P()}t,;kic•go:

NEW

tV i~ni~wskl, Broni.ęlaw
l 8-21 Bank Street

U \J.TIMORE. MT>.

lNFORl\JATION can Iw rł'c·eiH•d al tli<' followiug
l:euter~ of tlw l;ril·ndi; or t1w Polii-1h S0lcli,·1·i;:
JłRrl'\I!'i.

COJ\.\.

Ad;,mnw1cz, Karol
Sti SI. Mark's Pfoce

T>r. R11ayńslci T.
Il Bc,,con St.
fłl

Sbr y,lslci Jlfiro,/nw
108l Broadwa}'

f"F\1.0. N. \.

Pawłowski

ClllCAC:O, tU„

G. Cpt.

p3tfo lV/Jm•nty
~O Ki ni: St., llolyul«, M,1.<.<.

lll·:I ROIT, '.\flelT.

J.

Prrr:-m ncn. r.\.

89 Brn.1,:e Sr~ IV ilmrrdmg. Pa.

l'.iCR\:'\'l'O'.\. I'\.

40'16 Cedor A\'e,

S1ypuh> M1clro/

Dtnde Jan

C1borowikr, Sta!t/Jław
I i05 Cacs Av~nuo

:-'I'. J.Ol I~. \IO.

IJamb.słi.1 1{11,-.zrni~--;;---

Swr:howicz S. Z.
Dom Polslu, For•st and Chcnc.

---~--~---

Jl;EWARh., S.

Szt~Jrga K.,umi~ri
3182 Living~tone St.

K~rclel Jóret
1087 Carmalt St, D\Ck!lll>II City PA,

Zi~l~clu Kon!ilD11IJf'
6968 Broadw.iiy
-----~--

omo

-~r

rfUI.AUELrlll \. p \.

1239-'IS North Wood St.

CIIKOrE!t \I\:,~.
Cl t\ El...ANO.

Gruchot-z c..~onard
26 Broud St.

J{sraś

Józef
1629 South IO•th St.

ToUmo. UHIO

Ri,fo,.•.,1u A /bur S.
.SIO Adelin• St„ 'Trcnron, N

WII.KJ·'-·Ur\RRE. rA •

J.

915 P~rk Ave.
.--,.~,,cdt-1 M 1 N : ' L Y ~

"'
Walka ta ht'ilzic cirżka i ,lługa, lecz z pouwc.! i wol.1 Boską

J<IZ Coudlcy IJnve
Wilk Sranr I w
~3.59 No1 th Ma,n St.

ZW) cir;;;,

my.

/
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NASZA KRONIKA
Wit'<'

słow iańi.ki

..żołn ierz PoJskf'

w

Wimlsorze
ublegląc nicd.zlelt,
łrty"nia, odbył si~ w sali

W

dni• 18-go
Domu Polskiego przy ul, Langlois wiec •lowiański, w kl6rym wzięli udrial oprócz Polo.ków, Rosjanie, Ukraińcy,
Jugosłowianie, Czc•I i Macedońc,ycy.
N• wlec prrybyli r6wnieic powaini reprezentanci &polcc;ieństwa kanadyjsldego.
Po przem6wieniu w•tfpnym Piotra
Huńc,yk;,. który pr<ed„awiol celę
wspólneJ wa lki Słowian przcctiw gtrmani zmowi, zabrał głos reprc.:entanl
Jugo<lowian Piotr Bułat, ,wracają.c
uwagę na to, ie miną! jut okre,,. w
k1órym Nicnicy wygrywali jednych
S łowian przeciwko drugim. Zywo oklnsklwan:, był mówca nast~pny kapi1„n Armii Polskiej Plusry11ski który
w twej mowi~ acharalcte.ryzował politykr niemiecką wobrc Słowian na
prze&trzeni wicków. Pochód niemioclc:i
,:osu1J jui: raz zutr1:ymany w1pólnym
wysiłkiem Słowian pod Granwaldem.
Dziś mu,, po raz drugi nHtąpić kir·
•ka Niemc6w. • kc6rcJ
JUŻ nic podnio5l.
Kanadyjski major Jamr, H, Clark,
c,łonr-k ciał; ustawocb--wczcg-o sunu
Ontt1rio. wystąpił gwałtowni~ prze„
c,wko Nicmco1n. twierdą~ Xe. jedynie
Mtryliracja nJtrodu niemieckiego mo~• Jt3bt,zpi,c,yć pokój w pr.yulym
i,,•iecie. Przemawiali równiri: burmistrz miasta Wind:;1oru Re:iume i po„
ael do parlament11 kandyjokici:o Pa11/
M.1rrin, kt6ry tap,wnil ••branych o
•ymnatil fZIJdu i parlamentu Kanady.
Po wiecu odbyło eJę zebranie tow.i•
rzy~k1r.

••r

Wtr.:zrni, umocltodu Odd,i:tłam W,
P. w K3n:,d,i~ przu Jam, Wnuk,1.
u Starrów Ziednoc:anych
Jon Wnuk. a voluarrt'r from the
Unit~d Sr_;,tc~. transl~rs bjs car ro th~
Polish Armrd Fo«·es in Cam,da
o~horniklł

Pitkuy Film Wo j~k owy
Staraniem re:fcrAtu oiwiaiy Do„
w6dztwa Oddziałów W_ P. w Kanad•ie wyprodukowany 20•1al piękny
dźwiękowy film kolorowy na wąsą
taśmę (16 mm.) p. 1. "Woj$ko Polskie w Kan-:Jdzie"".
Na filmie tym wid,imy .iolnien:y
polskich, pr.tcwarnie ochotników .;:

Ameryki. w rounallych momrntach
ich „ycia i pracy. Specja1nic ciekawe
są. i:djęet:t "6 Cwi c;zeri polowych w
Obozie im. T. Kołciuuki w Owen
Souncl, Ontario.
Kopic :ego filmu znaJduj,i sif w po,iadaniu Centr6w Pn:yjaciół iołnic
ua Polskiego w Stanach Zjednoczonych i organizacje. które chciałyby
przy okazji wicc6w, .zebr.all, odc.rytów
filrn tan wyAwictlit winny ;,wrócić
si~ do najbliiszego Centrum.
Ocg;mizacjt, które chc,alyby ton
cieka"y !ilm naby<: wzgl~dnlc :asifi:·
nęć bliiszyc h info-r-miltyj, :.ucHcą na. ..
pi,;,~ p .., Headquanera Poli1h Armed
J'orces, Educ.otional Depl., P. O.
Box 363, Windsor. Ontarib, Canada_

Jui ultuala sir cenna ksi~ika
p. t, "Żołnier, Polski". Trescię
jej jeot opis walk d,ieln)lch żoł
nierzy pols.kich ze !ltc:.cegółowytn
uwt~l~dnieni.cm oatarnich krwa•
wych bojów w k.amp.,nii ,,.·rzi-iniowcj, w Norwegii, Fruncjl.
Anglii, Ro•jr- i w Lib11. O,obny
d•ial po,wlęcony je&t tWOTZijCI>·
mu się Woj•ku Poloki emu w Ka.

nad:i:it!. •
Ksiaih ilustrowana )est bogato fotografiami z życia i walk
nauych odd,ia 16w n• róinych
frontach bojowyc:h.
Każdy Polak. chcący z.ipornnc
•it % wkładem wojennym Polski
w ty<b największych w dzlejnch
rmaganiach -- powinien nie tylko ,am t~ ksl4,Żkę przeczyta<, ale
równi.ei jak najs.~r~cj propago.Wilc: wśród obcych len olbrxymi
wy•ilek Polski :.brojncj - tloiony na ołtnrzu walki o woln~ć..
Jedną • wielu nltt lego pięk
nego wyd.awnictwo. jest dui:o tło
matzeń ( •kcót6w) na język angitlski,
Cena książki wraz z pr,c,ylk,1
,ocztoWl!J SO ,c.ntów.
Z uwagi na ograniczony na.
:lad książki uprasro •ię 7.llinlcre.owanych o ondsybnie wm6wien
- Windsor P . O. Bo" 363.

Dziwak
A:-C~emu 1y sit właściwie kladz:ics:.c spać x okularami na nosie?
B :-Acb„ wiesz, D'Ulm ostatnim.i cu•Y jakieł niewyraźne ,ny.
Pirkne słowa
W pt!wnym ga.rnizonie dowódca n1~nawid,ący ilkobolu kazał, dla zach~•T
i poucxenia. iołnicri:y, poro.twit"S.ZaG
tablice z n.apigaml: "Alkollol zabija!"
Na=jutrz jednak znalazły aię na t.ablkach dopiski• "źolniertt: nie boją
,się- fimicrci".

Rcsfaura('ja While'a
SM ACZ r-fE f>OTRA WY
SZYBKA OBSLUGA
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BENJA M IN A, MAf.EYKO
A dwokat
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Bez
Ubiec ly tycbi.ł, 1;,rawozdawtty
nuwac mozna okresem. w dą;u kt6rcgo r6znc procny do1ruw•Jy. ale,
.raden ni~ został doprowadzony do
konea. Nte było w tym 'tygodmu a-oz•
strzycnięC w wielkim stylu am na
lront•ch wojł'!nnycb. •ni w kanct'la•
riach dyplomatycznych.

.

. .

Najb.ardiieJ
wojny była

ruchliwym

•'Yratic na•
uratowane 20to ..enacz.y :i~
twl~rdu Sinfilporr n,~ dost.an1t' sir
w r ~ japonslrir, • re droga pruz
Burmr. która je5t Fl6"nt hni• dostaw
anglo-amerykanak,ch dla Chin, będzie
uratowana.
o/ll:ll•cin•J. Mozn~ wi~
dneję, ż:e i tym razem
&tan, główne pozycje.

..

tere-nem

Ro,j11.

Na froncie rosyJskim toc,yly si~ bo·
wiem n1tu1rannie. bitwy od zam.arinit•
tego jeziora Ładoga poci Lcningr•·
dcm ar po poludmowy cypel P61·
wyspu Krymsk1rgo. ltuC)atywa była
uly ua, w r~kach rosyjskich - po,a
jedyną akcjf niemltck, w okolicach
Troiło, j1 na poludni11wym Krymie,
Zachow11j4c pełną 01tro,nołć w ocenie tytuaeji morna zcodzic 6it naoiól
z ofiCJaln4 teza sowie.cą. że w teJ
chWJU kończy s,ę olrres łruut>n,a
,Klównych bastionów pitrws~~J zimo·
•e-1 linii nit"m1ecł.it'J ł Ze ju.z w n.łJ·
blituym c.zasie Nlemc.y 1Utracą równo•
czel\nic najwa.1niej1rc punkty atratc.giczne. lct6rych dot4d ta:k :<oilwzięcir
brom,. Punkt;,m, tym, ą No,.,ogr6d
(n• odcinku północnym) Rł.•w. Or•I
(na odcinku cł'ntn1lnym) i Ch;ukóv.·
(na odcinku poludmowym), Wtedy
ouywiłcic Hn,a froniu cofnęłaby saę
cwallowni~ w tył, zbli•ai,c do tej
linii oporu. o lc1óreJ mówił n1rdawno
generał Sikor1k 1, a kuira n.a odcinku
irodkowym prze-biega prze.i Smolt>ńsk.
C,y na odcinku połudmowym wylania 11ę mo6liwośc cdwrotu ;u: po
Dn,epr'
Gdyby N,cmcy idccydowah sir na
1aki odwrót - to nie spo,ób byłoby
utrzymać pozycje niemieckie na Kry„
mi~. Ponicw•i zai tam wła.inie Niem•
cy przculi do lokalne, kontrolciay•
wy, rajrnując • powrot..a, Tcodoz,ę,
to widocznie ffllJf nadtieję-. że odwrót
ich na odcinku południowym (ukra•
IÓ$kim) będzie n1e.rbyt intensywny i
że nawot po utrade Charkowa utr&J•
..,.,. .i, na linii biefl"cej tuz opodal.
Na

fro,..-ir .r.,.LaueLim
imperialne woJ•ka brytyjakic - puy
czynnym ws~h,driale •rt:,/,r(i poi•
sk1r1 •hkwidowaly oatatttznae
,:nla.da op<itu oei w okolicy SollumHrll•p. opodal cranacy •c1pskcej. W
ten sposób llnaa dostaw dla wojak
ahanckich. które potunęly się Juz o
300 mil na He~6d od wymienioneco
rr•onu - do.cna znacrnego •kr6ccnia;
nie trz..ba JUŹ bowiem u.tywać dr~
ol:rę nych. Pozatym zdobycie Sollum•
HelCaya zwalnia powunc konlyngcn•
ty woj•k allanck,ch do akcii 1U1 sl6wnym tuenic walk w Afryce, a miano„
wlclł' r,~ pograniczu Trypoluanii.
Walki, tam toc:.z:on•. odmaczał.? się w
p•.cqtkaeh 11NClea:o lycodn1a duz4
l(Wahownoic:1„ ale potem - oalably
Wldoun1e obie &Irony przecrupowuJ9 owe lily. Wedle wladomołci prasy
~psk,eJ 11.1luy 1ię Jednak 1ut w
przynlym rygollaiu spodrin,at! walk
o chAralrtt!tar tluydu/lfCym. Annla
nlemlecko-wfoolra pnttala Rommt!la
w pnede-dmu decyzJi. która
pn....dz, o jej dalarym i1tnl-,u lub

mm"'icnlu.
Na

rozstrzygnięć

"uli.y L.onr...........ji pa,i><l w
fflMIL.oti.o i 1•ohulujcuwu
AHl«-r}~ańr.kirh

w Rio dt? Jan~,ro, Zgodnie a prz.ę_wi•
dywaniami. kt6rym dal1!imy wyraz w
ubiegłym tygodniu. gl6wn1 trudnośc
konferencJi polep na tym. te A rg<"n•
tyna nie i;odr,
11a n11tychmrastow~
r~rwanlt" 1tosunk&w z ••os,.f'\ Chwiej•
ne Jnt r6wnt~z 11anowbko Chile. Sy·
tuacja wyJaśnila ,i~ natornia11t o tylr.
ze 19 po,01talych panatw poatonowilo
ni<" uuldniac &w,.; d•cytjl od przy•
h1cr.~ni11 ,ir Argtr1tyny I ChilC" i na
wla$n,t rrk• urwqrzy,~ Iron, anty•
o•iowy. Tak przynaJmnieJ glosr4
o!tatnie dr-pesae-..
Do u llywnicnia atanowiak1 wielu
państw, bior,teych udział w naradzie-.
a w iczcaeg61nołci Br:a.ryhi, przyc_..y„
nili idę brura/noM dyplomacji n,r.
miecl<c,.wlo,lr1r1, Ok.izalo 11~ bowiem.
,e Ni,1ncy. kt6rzy w przeddi1~11 koni erencji chcieli z Jednać Brazylię i dokonali •zeregu akt6w crzecznoticio"'YCh (m. in. od&19plh Brazylii unieruchomiony w Jednym z portów brazylijskich 'Wielki. luk1utowy tram•
at1atyk nicm,ecki) - •astosowah po•
'""' inn, 1alct7kc I pouęli groul rz4.
dow, brar.yhiski~mu. Am~aador<>wie

•ir

N1•miec t Ja.p,mii wyrazmt r.ipo•
wied,ieli, re odpowiedzi, panotw
oai na z-rrwanae- atosunk6w dyploma•
tycznych będzie w y p o w I e d z • •
nie wojny pr,:ez Berlin.
R ,c y m i T o k i o • R4-ocrńnic
m agenci S.eJ kolumny poczfli Jawnie organizowac •piseł prattiwło p,~
ryd~nrowi Brazylii Gf!fu/io Yar,a,t<>wi. W odpowied,i na Io prezydent
Bru7hi wyglołll 1111r, mowę, ałwiad·
<naj,c. •• cdy wojn.a zbhiyła alę
do xacbodnsei półkuli B,azy/,a
pr.rHtala
3WOJ uno J1ł"Utt11lnośc1.
Prasa Stanów Zjedno<:zonych nic
tai. ie opór Arg•ntyn1 - o ile nie
zoatanie w ostatmeJ chwili pne:łama ...
ny - moze opoźn/ć , os/;,b/ć wapolnf
11kcir półkuli zachodnie) pruciwko
napa11tn1kom~ Mimo to Wuiyn.gton
jest opt7rn1a1ycany i wierzy, •• taka
akcji gtamc- .1ię U'.cc1:ywbtoic1411 J~śh
ole teraz - to ra kilka trgodni. Puc•
widywania •woJc opleran anawcy •Y·
tuacji na oceme ato,iunków wewnętrz
nych Argentyny. Tw1e~dą ons, n
prezydomt i rąd ArE:entyny .r1U11dui,
arię w podobnym poloi•niu, w Jlkim
niedawno rna1dow1I sic ptr6ydrnł
Roo~1'~/t i Jego administrac1a w
St•n•ch Zjednoczonych. Miejscowi

,n,t

uo1acjoniści

UJl:mowi~nr~ wapólnt!fll dow6d21wa

11/ianrkir,:o I wypracowanie w,p61nc•
go atanu wojenneJtO aliant6w w cat.1e
oslatni„go pobytu Churchilla w Waszyngtonie. (Ubocm1e m6wi4c. OCH•
kiwan<, Jest lada chwila oiwiadczeme
Churchdla. k16ry jui powrócił do
Londynu, na temat wxaiemnych zobowlpań ml{<bysojuaznicrycb w Jprawie prowadzenia wojny.)
N1ek16r,;y komc,ntatorry amerykan"'Y i ani:ielscy, om.lWUIJłC nowy pakt
WOJSkowy ooi, daj, wyru pr-.ypuu•
ue:aiu, .ie w pakcie tym /aporria zobo•
wi4ul• sir do stwont!nfa na w10$nf
/rontu pruawko R~ji , do aaaralrowania 1•i od :strony Syl>cril, w chwth
J:dy Niemcy popr6buJ1 kontcolensywy przeciwko woJ•kom sowieckim na
europc-Jsk,m teatr.ze wo1ny

Nowt umowę woJsltow, 1 Wiochami I Japonif podpiAI im1cniei11 Niemiec manazalek Wilhelm N:,md O
ID4ruałku Keitiu pisano naeclawno. ••
•łJ>lldl na "polityc""" chorobę~ i ze
Jego odejście w atan apoczyulcu (c yh
popadnlic1e w niełaskę Hitlera) 1•

kwm14 dni. Widocznie więc potln•
uuudniaj, 5wobodę ru„ le
były 21leprawdzlwc.

. ..

chów rądu - ale wyp&dki o,lab1ai4
ich pozyc.jf z dnia na dzien.

Z annych wydllneń poli1yczno WOJ•
akowych unotow•C nale1y

no,.,, uruo"r ntif<l&) Ni.....,.anai.
Wlct..l1an1i i Japoni4,

Puy t„1 oka&JI naluy woa:;óle

pnNilntt pnrd

pnttt,nllllllł'nt

7.lla-la ~wek ,.,...Dl'irD)rh
w

Ni__.la,

a zwl..,.cu rozr,rywrk m,rtlzJf H1t/t,.
docyc:z~Clf da/u,.,o prowlłdu•ni11 v.·oj- rł"m • c•nrral,cfł•
ny. Umowa ta J„t taJna; zdaJ• Olf
Jednak, ie 1t1nowi ona odpowiedi na

Z teki humorysty
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Copyri,ht by M. Walcatyno-;.,icz, l942

PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Spi,3/ R. Pobóg

Sori11 XIX.

flu s trow ~ł

!,I. W .alcntyn() IA'l«:Z

Grecy r.ł pić unriei~!
D\.vi~ palnnl~m im mowy ... W Pirt'.U!;ie dopiero
M1n,1I strosu,y ból głowy,

The Gr-tcl1h can drlnk too,
Two •P•••h•• thcrc 1 made
And thcn in Pir:urns
l wu nw:sing n,y head.

W trr>' dni potem był alarm.
t.ód• podwodna. W tyrn bieda,
olbrzym,a

Wylt'cz'.:Jla 10-rpr:da,

Alter thrcc: deyJJ,
We ml!t • submarintWhich •enl our way
An enormous torpedo.

lnstcod of feehng $Dny
And countin& my 11111~
T jumpcd o„e,boud
loto the ocean a dcprh&.

Ody n,,dl,,~glA rot11<•d11
(WA<ys/ko byw,v na .!lw,r„,e)
Z~ral,nvm rud,~m u:iiad/nr,
No .\tt'łloK ;•111 frj gub,rc:,t".,

Wh.-n 1he 1orpedo was near
A 11 kind, of thing$ can happen
T s:u on 1tlł rea.r
And was speedmg ahcad.

The ghip stopped
-r1tc c.aptain waved to 1ne

łt'ylow11t mntr po,~m
I cucili' namp::mt'm, .
P11r/t,./r~nst-. rom:tnitt.
Bruderschilft z kapitanem,

Latcr 1hey picked me up
And gavc me Borne champagnc
I opoke Frcnch ond drani<
F'rench wine wlth "capitaioe··.

Na wiek ,vicków w p.1mirc,
Mo1ej Utieozi t~n ~osrani~.
Gdy mnie winem poili
Brłlcia Jugoslow;.tJie.

Forcvc;r will that day
Remain In my niind
When with the Yugoslav1
I was: dri.nk.h1g wrne.

Na liniowcu fr11neu~Jci,n
Wyplynql<'m na mon"
I nie mogr powied,id,
Z•bym crul sir najgoru;.

On a Fn,ncb liner
I ,et out to the ••a
And to tell you the truth
lt did not bother me.

Zarnu,st liczy1.'. /ttk innr,
S\vo,i~ errt'cby i winy k'yskoczyle,a u burtr
Pro>ro w morskie glrbiny,

Sr'1td ,u~114J. Kapir,,n
P~era-zony col wolłl.
Ja ra.ś nog,r st<ruj4e
Zokuslilem trzy kol.r.

I drovc the torpedo
Thrco tirne&: a.rou.nd thc 1;,ea 1

7.<' • ,~, łod,i
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Jedność

,v pracy

W ciągu ubiegłego tygodnia 2,s,ly
,klad,ie R~1du Rzcc.ypo,politcj
Pol.skic'j zm,any, których wymowa
Jest jasn.i. wyr-a.zn.il I krzepię.ca. Do
r.radu Generała Władysława Sikor•
1kic~o weszli ponownie pnedatawi•
ciele Stronnictwa Narodowego (Dr.
Marirrn Seyda i Pror. Waelaw lCom,,rnicki). Po:catym wzmocniono przed·
stawicitlstwo Pobkiej Pat""tii Socjali•
~1yc•n•i, która odqd p05ialla w gabi·
necie dwucb ministrów ( w osobach
Ji1m1 Stal'lc;,;ylc.a i nowo mianowanego
J•n.:i !.wapiii•ki•go),
w

. ..

Rząd Generała Sikorskiego powstał
po kl~sc• wruśniowej 1939 jlłko Rzqd
jl'dno$cj N11rodowt>j. Wzięły w nim
udział w,zy,tkit odłł1my społec,;e1',.

,awa polskiego, zorgani,:oowanr w
stronmc;twn polityc.rnc (Stronnictwo
Na.rodowe. Stronnictwo Lu.dowe. Par•
1i~ Pracy i Pol•ka Pania Socjali.ty·
c1n•>· Ten Man rzeczy uległ pewne-i
.tmiamc w lee,ie ubiegłego roku. po
z~wiJrrlu umo,·
polsko-ros)l:j.-=ki~j.
Stronniclwo
Narodowe
wycofało
wowi;za'!ł,: r:rądu sw.ego reprezentanta
,.,. o~obic mtnhtn Mąriana Seydy Stą.·
Io ,ię to punkt<m wyjścia ró.inych
dyskusyj I polemik pt"lH1owych, puy•
aym '% niektOrych 5tron wyra~no
w,ipliwofd. c.i:y w nowych warun!:.wh nm:!na m6wić nndal o koalicyj•
nym charnlucr7.c rządu. Był ,o wsę-c
wyłom w za~d.a:ir jedności uarodowe-J,
obowlązuJąccj w czasit! woj~y.
Obecnie ta na~tlna .l.ilSada. j<!dooid
narodowej została znowu przywr6con1. Za jednym atolem usiedli, 1ak jak
w roku 1939, reprezentanci wszystkich
stronnictw, m~nlfeuują~ wobec włas
nego społc.c.c~ńMwa i calcco Awi.:.ta. te

wJrOd Polaków niC"mD ro2dwo;łni.1.
ery rozbicia.
Zmiany w rz1d,!o ,ostały dokonane

•
1

Unilv
.J

po powroL'lt" Ciiencrał"' S1.korakicgo ~

•
Ul

Work and Struggle

Tht chnngeg ni.ade in thC! structur~ owo nadon th:il ilierc is no d1vi,iot1
among I Il c

Ro'SJJ i po podpisaniu pr:e,?.c11 DOWeJ Ilf the Governmcnt o{ the Polish Re·
"nd n•,ll!undcri1amling
dcklaraoJi o stO>unltach pot.ko-rosyJ• public duting the past wcek, prescnt Polo,.

,k,ch. Jest to sxczcg61 ,ruamienny
whaśnie d1atcgo. ;te pne-d kilku rnie:i.1.ącnmi kryzy!! \Y r-.t~dzit! wybuchł J•k o tym ju, w,po1nni<li<my - właś•
nic n• tle stosunkow pols-ko-rosyj•
$kich. Fakt ten dowod:~i, ż.e myśl pofi.
c.yc.crua, realixowana przer ucfa Rządu
J cdnou,i tlacodowtj, zda/a 1v pełni

bright. d~:łr .:and hopdut indicauons.
Th~ :n:pre5et1tati vcs of the: Poli~h
N.ttłonalist Party ouc :ig.aln member~
of Lhe Govemment of Gen W~1dyslaw
Slko.,.ki. ( Dr. Marion Sojda and Prof.
Wacław Komarnicki). Be..~łdcs. the
rcprci;entuion o( tbe Polilłh Socia1i11it:
Party WH ilrtHgthcncd, :,.ince it now
ttz.amin Zyr:iuwy i prze,wyc.ię:iyla ha: two mims.1cn. in 1hc CAbinct (Jan
tmdności, jakie się: na jcJ drod~c pir- Sunr.:;yk. .;md the uł'wJy nominatcd
tczyły. Symboliczne ni~j.ako zn-aoc~ Jan K ,vopinski).
niot ma okolicinoiC. .i.e ~ połród
trzech nowopowołanych minlurów The iovcmment or G~n. Sikorttki
dwuch przebywało dotąd na tahmlu was fotmcct .ahcr the traglc day~ of
w Rosji: dopie,ro umowa polsko- Srptcmber, 193'9, os a r;ovł!rnment ot
sowiecka przywróciła im woh10SC.
notlonal unity All i:roup11 or the
PoH•h communuy organized in politiZaud-a Jl!'dnoic.i na.rodowej w c.z.1u;ic:
woJny droga jeM wszystkim acrc:om e;il patlic:s wt-re rc.prcscnuid in it. (The
pohkim. aJ,e n:1jdroz5:n st;tcom iolme· N.1tton.aliit Party. The 'Pe.11.ants Pany.
r,y, k1órzy staja w ,wartych u~r•· The Labo, Patty and The Poli•h
gach, be~ .wzgl~_du na takie czy inne Sodali11 P•rty), Thls 1tructure of 1hc
p;J."ckon:,nia po_hty~znc ciy ~ochodzo„ ~ovcrnrnent w.as cht1ngcd soincwh.:tt
n1t• społeczne. zołnae.rz polska. walc~ą.
_
cy na l~dzic. mor.tu i w powietf'xu„ clurmg tb~ sut11mc1 of ln11.t ye;,r .aftcr the
daje wyrar prawdde głębokiej. ze nit!- comp1elion of llgrccmcnt b~twc-cn
ma w t•j chwili wśr6d Polak6w r6ż- Poland and Runla. The Na1ioruii1ol
nic itttJcr1ycb. htnieje wspólna apra- Puny c.allcd biick iis repre-$e11tat1vc m
wa. pr~C$łanianca ..,,.,y,tko inne: ~he pcr.;on of Min Marian Scydo Th1s
SPRAWA Nll::PODLE.
.
GL O $ c I •
.
Iact1.on ~w~a for a hmt!: 1hc so~rcc oi
Przedataw1c1cle .5po1ecztn1twJ cy- vanou· d1.Scuss1ons fed by th.e prc:ss.
wiłncgo, didałacr.~ polityc.ini i spa;,lc-, and somk: of the !iides dci,ubtcd, tf in
cz-ni r6żnych 1tro11r1ictw, któr,y the n.ew conditions.. coalition govtrnwsp6Jnym wy:.ilkiem kła~ funda- men\ can cxist. TJ1erdorc h was a
menty pod gm.och odbudowy Oj- break tn 1hc policy of nalional unity,
..::zyzny - .ą wyru:icieJami tej samej which is lo boundtng at a time- or war
prawdy n11 innym odcinku naszej
Presont!y, this chicr rrlnc,ple of
Tteczywi:..tości.
n,3uonQ.l unity has becn ngaintd
Wir ód Po I a k 6 w i, I n ie j • AJ!3in •• In 1939 rtpr«onta11v« of all
J e dno i c: w p r .a cy i w a I c c . pllrtica tarc .slt lin= o.ro und one ta.b]ł',
-EL
m:mii'c.tiollnc to tht: World ll."\d \O thcir

...

I

l

....

The changes ln I hi: ,overnmcn, wero
mad~ after the return of Gen. Sikoralti

or

from Russia and nrtcr 1hc s,gnini:
the new dccbrntion be! weeo Pol• 1d
.a-:nd Ruasia This 1& ~1zmficilnt bccau5e
the erbu in the govermnent was the
re.suit-as we .1lrt!ady menuoncd--of
1ho Rullio·l>oli•h relations. Th,s !act
provn lhllt the połhic:t.l idea rc.1Hztd
b,:" the chief or the govcinmcnt of
nlltionnl unity hils won ils trial in hfe
and has ovcrcome all dirficullit"I which
wer.e on 115 w.,y. The a.ymbołic. mcan•
il'lg to thts :t.ccomphihmcnt fs givc.n l>y
th'" (act thnt two of the thrcc newly
nc,minatcd miniJtc-n we1r i:;,1e,hał 1"

Rutoio, and only the Ru1so-Poli•h
agreement br"oug'1t them thcir frcC!tlom~
The prlnciplc of notlonal unii;·, rl11r

0

h1g the tilnc

(Jr \\'Ar 1ś dt:nt' to all Polii11

ht!.uts, But it is dc.arti-t to the hc:;1rts
of the soldicr,, who ar~ 1t.an1hng finnly
to,t.cthł!r 1t1 1heir rJnks. reg:ucll~'S of
this or oihu polhlc:11 qrie.nt:uion or
station in life Thę Poli~'1 tol<hcr, who
fa, fighunł: on lnnd, on the 1-t-;. and 1n
the a.ie givc-s proof to the r.rcat truth,
1hot r,ow thcre arn no differc.ncc.s
amon:: the PokL Thcrc. ,s on1y one-,
cummon c.iugo O\·ertho.dowing c\·cry•
thlng elac; THE CAUSl-i. OF JND&P1;ND1>NCE Ol' POLANI>.
The repr~ent:ltlvtt. or clvUian rnnks.
pohticnl nnd social łeaden of various
partks, who togcthcr ~re building tltc
[o unda1 ion lor the rebu il ding of the
m:>tht"rland--cxprcsi thi• same 1n.1th
011 ruao!hur ,cction of o ur rc11hty o(
bt:ini; The Pololl ar~ unue<I in wo,ic
a11d in 1uugi;lc..

2

Słowa

P„esident Roo~eyeJt's Wo„ds
Prezvdenta Roo!Se, t•Jta
o Polsce i Armii Polsk.it•j
Ahout Polarni ami the Poli~h Arrny

W dniu 14go atyc,nla amerykańskie
rozgloani~ radiowe aapoznaly acól
m,eukańc6w Stanów Zjednoczonych
z orrdairm Puzydenta Roouvolta,
alriorowanym do Polakow. Wielki
Inf• 1tanu, atoj4cy ddł u 1teru naJpo·
tę1n1ej1.l'e&o państwa, puemawia w
tym orędziu z wyj4tkow4 aerdec:anooł·
cą do nuzego narodu zapewniajfc:. ie
znane mu ą bezprzykładne gwałty.
dokonywane pnez Niemców w Pałace
i ae cwalt:, te zost&nł pomoczone po
w.pólnym nau:,m zwyciptwie.
Na kilka ustępów or~a,a pruydenta Rooae:vclta cbct"mJ zwr6cić azcae161114 uwacę. zawu-te tam bowiem
atwierdzenia posiadaj, wielk, donio•lołe polity«nt i rnoralnt i nieraz
Jeucae prayjdaie nam do alów tych
powracac.
Oto ca m. in. eloai orędzie:
'"Wkład

Polalcl w woinę z pań
atwami osi jeat wproat be,cenny.
Niezachwiany duch oporu wuy11kich Polaków ma w dalizym
ci4gu w1clkie znaczenie dla spra•
wy zw7ciptwa w tej wojnie.
Ninliczone ofiary, rlożc1,ne pun
Polaków na ołtarzu 0Jczyzny
wywoluH ....,unek i wsp61cxu•
c,e całego cywilizowanego świa
ta dla Narodu Polskiego.
"Kultura polska bttcennle wie•
le aroblla dla dobra ludzkoki.
Miloić, J&kt iwiat otacza pamifć
Ignacego Paderewskiego, Mnii
Sklodowak!eJ ay Mikalaja Kopernika - 1tanOW1 Jeden tylko
promienny przykład.
"Cie.zy nas ocromna. bohater•
aka odpornośc Narodu Polskiego
na propagandę n1emieck,. Ten
objaw jeat podniet, dla res1'ty
łwiata, wdzięcznego Polakom za
liczne dowody nlnlamneJ woli
całego ich Narodu N1echa1 to
~zie uchętf dla wu. Polacy.
lie po2ycJ1 Pol,ki wzrasta z ka.dym dmem we wszystkich demokratycznych kraiach.

"'Rozrost Armii Pols'Jt,~j na
obciyim• postrpu1• w tak w••I·
kim
walecznoU i•I prujaw•• sir w tak wspaniałych
rozmiar•ch. z~ staJe sir on# w•ż·
l,im CU'_fU.ltki.tm w wo1nit' prioctw palutwom -fl4i. Patriotyczni
Al Polacy wuy11kich kraJÓW

••mp••,

pracuj4 takze meotrudienie nad
wyzwoleniem Pol•ki z kajdan
nic,woli.
"Cały łwlat
pat.rzy • za.
chwytem na dumne zachowanie a,ę Polak6w w Polsce.
ucaogólnle w Warszawie Poza
maski obojętnoic1 plonie straazllwy oeleń nienawiści do naJadic:,.
Pracnienie
odwetu
wzmqa ,ię • dnia na cL<ień. A
&dy ten 41%ień nadejdaie - udrił wszyacy Niemcy.
"Polaka była pierwszym kra•
j-. który .uwił caola prze.._,.. Stan:, %Jednoczone wy•
•łłpsl:, niedawno.
"Palau -1cay nadal bobateralro wualkimi spoaobami i lłał'a
l!łę prapczynić do pokonania wrop. Stany Zjednoczone podjfły
dopiet'O takt ...... -lkę.
""Rcunił pu:, ramie111u Poloka
i Stany ZJednoczone walczyć bę•
<ił, r&UC&JłC na ualę zwycl„twa
wu71tkie aaaoby. A aaaoby naaae
tak olbrzymie. ie co do
w;rnlku nauych anacu nie mo•• Ju.i d.rił być adnycb wtt·

„

pliwołci."

Już

-

. ..

fakt. ie prezydent R ftłt upowam,I radio amerylwlakie do
ałonnia w Jeco imieniu deklarac:Ji w
polskich Jeat wydarzeniem
O cbanlltffze W]'Jłtk-o doni~lym.
Pnaydcnt R-11 ponowił w ten
apos6b 1obowł4ania Amffyki wobec
Poblu w forrme uroc:apteJ. hes dy,._tycsnych om6wień esy 11iedolD6wie6. Po wapólneJ walce i WlrJ·
Q1D awyc1,-tw111 ~ p t pet,.. .u~yulm,c dla Pol.i<!. !ltuic to
ellplata u ponleli011e knywdy I do"'611 _ _ . hMbkoCd - ołbnym'

•ra-ch

. . . . PoWd fo

clzłela ~

łwtata

z okrutnoj pnemocy.
Prezydent Roosevelt me ocranicu
prxy tym odpowiedrialnoici n zbrodnie popełnione na Pałace Js,dyn,e do
Hitlera i partii hltlero-kleJ. Sternik
wielkiej Demokracji pólnocno-amerylcańakieJ zdaje &abie 1praWf, ze zb<odnianarm w ato1unku do Pol,ki i
!wiata ą w s z y I c y
Niemcy.
.. Pracnien1c odwetu - mówi on wzmaga się z dnia na dxień. a gdy ten
daia\ nadejdue - zadrą wuyscy
Niemcy." Jest to ocromny krok napnód. J•.rcze niedawno wiród społe
czeństw ancloauluch pokutowała lecenda o "złym Hitlerze 1 dobrych
Niemcach... Wielu naJw:,bitn,eJuych
mfi:6w stanu lud11lo sar, ze J:nacsn7
odłam narodu niemieckiego to ludzie przyzwoici. z którymi po woinie
będzie ,ię mozna "Jako§ dogadac··.
D11ś zlud2enia te prysły. świat przekonał aif. ,e obraz duszy niemieckiej
przed1taw1any iwiatu pu„ eolaków
- był istOIJ\I, ,tu procentowi p r - 4
a nic- wynikiem nA•~eco &rowinianu
lub railep;enia.
WartośĆ dokumentarnt maję te
ustępy orędzia prezydenta Roosnelta.
które mowit o wkledzie Polalti do
działa przyulego zwyclęatWL Pierwszeństwo Pol,ki w przeciw1tawieniu
się wspólnemu wrocowi, bohaterska
postawa nieugiętego Kraju I pełna
chwały walka Armil Pol1kieJ - oto
co wzbudza szacunek świata, 1tanowl,c nasz olbrzym{ klłpital mon/ny
na pr,ynloJć.
Dla nas. żołnierzy polalt1c:b, słowa
preapdenta Roosevelta ą jeszcze Jed•
nym bodźcem do Jakna1większeco wysiłku Wiedzieliśmy zawsze. ze walka
z wrogiem, walka na wuystk1ch frontach. walka bel pardonu - to jedyny
środek odzyskania wolnoic1 Dlateco
zolnie-r.r polaki nic .zaJamał aię: ana po
klpce wnełnloweJ. ani po katastrofie
Francji. dlate10 wuędzie tam. cdzie
na to tylko pozwelaJt warunki - W)'•
raata)4 Jakby z pod z1em1 pulki. brygad:, i dywi,je pol•kie. Kroczymy po
dobrej drodze. która prowadzi do
szc.ręśliweJ Pol,k,J
Dla wie/om,1,onowej Polonii Am,oryfrafnki•J oręd1ie prezydenta Rooaevelta oznaua n1etylko zadoać uczy•
nienie moralne. ale i ~r-nn4 ws.ł•
16wltr
Praydent Rooaevelt dal wyraz
przekonaniu, ze walka obu panatw.
t. J· Stanów Zjs,dnoczonych i Pol1kl.
Jeat walkt o wspólne cele. Służba
Polace Jfft więc "1lutb4 Ameryce. Prezydent Roouvelt dal wyraz praelconanni. ze Armia Polaka Jest watkim
czynnikiem przyuleco zwy~1ęttwa.
Trzeba dopomóc do JeJ dalazej rozbu•
dowy•. Trreba uczynfe wszyatko, aby
Polonia Amu:,lcańslca nie poza.tala
w tyle, aby oddli-'7 Wotska Po/si,/~
co. lotm11.jp /Uf w X.1Ud11ie zuilau były mepnerwaaym srrumi•,uem ochotntków.

On the fourtttnth day of January,
19~2. the American radio statJona in-

farmed the Jarce public of the United
Statea w I l h Prttident Rooaevelt"s
manilato addreased to the Polea. The
grot American statesman. headmg today the moal powerlul country. addraaea the Polish n.ation wi1h exceptional
cordiality, assurmg ua that the unptecedentod acts of outrage carńed out by
the German• in Poland are lrnown to
blm and that tbese acta of outrage ahall
be avenced when our joint victory ia
won.
We wanl to call a,.pcclal attention to
a lew panacea of Pre.ident Roo.evdt"a
rnanifnto as they compriae sutementa
of paramount political and morał
portance and we will ne:td not once to
make rcfercnce to theu words.
Here are aome cxcerpts f-rom the
,naaifwto:

,m-

•·Poland hu made invaluable
contribut1on1 to the war apin,t
the A,us. The ,pirit of realstance
of all loyal Polea continues 10 play
an important part in winning the
war. The drcaclful oac:rilicea made
by Poland comrnand the aympa·
thlea and respect of the entirc dvilized world.
"'Polaad"a culture hat becn one
or 1he most valuable contribuuans
of thai great nation to humanity.
The love that the world holds far
the late Ignace J. Paderewski. lor
Mane Skłodowska-Curie. lor Nicholaa Copemieua and many orlien
is a shining example. With plea1urc we note that the reaistance to
German propaganda remalna hrgh
in Poland. This encourar;ing symp·
tom of an 1ndomitable will ia
creatly appreciated in the outaidc
world. All Poles wnhin the country should be encouraged to leam
that every day Pobnd's streni::th
ancreases in all of the democranc
n.auonL
"'The Pollob army is being lncrea1ingly re-conatitulcd at sucb
ratc that us acnve aerv1ca: arc a
lari• lactor 1n proaec:uun1 the war
qa11Yt the /u:is. Patriotic Pol<a
In ffl#l1Y countrin work unurlnJIY
toward the end or łreemg capuve
Polai\d lram her cha1nL
""J'here i• grut admlrulon in the
outaide world lor the attitude
maintained in Poland, npecially In
Warsaw. Behind tbe mask of indifference and civility there still
bums fierce hatred of the 1nvader.
The longin1 to atrlke back pina
intenaity lrom day ta day Whlln
tbat time arrivea. let the Qem,ans

1,e,..,.,

"Poland wu the lirat country ta

Z ,,..,Ju,j ponji aboao-J

POŻEGNANIE

BRETANII

G•ni• rwa/na ognisko. popiołem Ilf czerm Odchodą naal cbło~y ram. ,,,.,., boaor .btw.
A na rirmi bNtollslrirj. ·,tiemi wscórr , cif!tDi
Zost•nlf opuucaone, ofiara• olr•rze.
A wlrcU /udu Brrtanu tei•nda zostaa,e.
tur•/ iolnierz pol,Jr, rodsił aif ,u nowo
I w duS&y, i•ł na iywym oc14dal rk.raa,•
w.,.,u,owaa, wrcem Ojczyrnt - 101ow,.

~

żptn,rn<"I Wy .r ,:Jrrniowrf wyalilclr kołyski.
I cirro,ow• prud wami otwiffll sir dol•.
ł.tta ""' rodał /Uf W Jllf"• zna
blysl,1

,,.,,,.,6w

I wie co ro armarn,cb ocai aurNlla.

Dt-,eco. &dy odchodzld bfdriod• po cbwalr
Nie prad/ina/cie cnind•. i• abyt było rwarch.
Tylko I• boaorow;rm żrrn•/ck wyatrul••
Sr1c. co dl• bola mafa, jHynie pocardfl

o,,,,,,

Gdni•
co •l!lllil pluwaq bttt lui,ii.
Drac• uta to rr«r7 llina-, a łrw-e.
W ltc NC&IIOAt!1 0,::,;y w ai•bol DlolJk do p,zyai,ai
W&IUHloMI -Tobi• Polało p,z7llifp,»Y al-f~
JAN ROSTWOROWSIU

The United Stat<a rnost
rttent.
-Poland is aull wagmg war. m
many
thai •taists in the deleat of the Nazis. The Urut•d
StatH has ju,t begun to wai:e that
same war.
hSide by aide. Poland and the
United States will light wirh total
reaourcea tbey are capable of mus•
terinr. Those resources are ~ trr.
mendous. that the outcome of the
struggle can be in no doul,i,-

-Y•

The lact thai Preaident Roosevelt
has authońzed the Amcr1c:an radio to
bro.idcut on hia beb.aU a declaration
••łerrini:: to the Polish ałlair& is an
cvent of paramount imporuncc. Thu•
Pr~1dcnt Roosevelt rcncwcd Amcrica·1
obligatlono toward Poland in a solfflln
form without diplomatic accenta or insinuations. Alter the common 1truggle
and common victory Poland shall
en)Oy the full atonement. h will be a
rcpayment lor wronga inllicted upon
the Polish peoplc and a proof of human
apprcciation for Poland'• contribution
to the work for dclivcrancc of the world
lrom the cruel tyranny
lt i• noticeable thai Preoiden1 Roose·
vclt does not limit the rnpons1btlny
for the cnmea ciommitted in Poland to
Hitler and Hitler'• pany alono. The
h~ad of the great Amcńcan Dcmocr.1cy
is fully aware of the lact that all the
Ocrmans arc rnponaible for the wrone•
inllicted upon Poland and the whalc
world ...The longing to srrik• backsavs he-gaina inten1lty lrom day to
day. When thai time arrivea. let the
Germans beware This i1 a great step
ahead. Not •o long ago a legend was
circulated among the Anglo-Saxan
nauons abóut "bad Hitler and t:ood
Germaos... ~any4'c>utstandmg 1tatesmen d•luded themselve• that a remarkable pan of the German pcople are
d•c'!"I and ah•r the - r on,, might
COflle to tnma wtth them. Today •""1llu.ions are diasipated. The world i,
convinced tbat the picture of th• Grr·
man soul presented to the world by the
Polca was real, true one hundred percent and not a r„ult of Poliah chauvinir.m or eeatism~
The passag• of Pruident R - .
vclt'a manifeato l'eferrine. to Poland'•
contnbuuon to the work of future vietory are or documentary value. 1-oland'•
priority ,n rHlatlnc the common loe,
the heroical and stubbom stand of the
Polish people, and the glorious exploits
of the Polish Army-are the lactora
tbat gain world'• est~em and constltute lor us I grut maral capital in the
future.
For Wł. 1he Polish aold,en, the words
of Prmdent Roosevelt are one mare
incentive towarda the pcatH1 ~xertłoa
on our part. We alwaya knew that the
•runie acalnst the e Ił e "' y. rhe
atruc&le on all the kont,, the alf'\ll:&le
wltbout pardon-is the only me- of
rec1ini11g independmce. Tba1
why
the PoUah aoldier bu not falterecl
ntłtber alter the Septembff campalp
nor alter the collapso of France. tbat
is why everywhore, wherevcr 1t ia pc»•ble new Poliah rqimalts, bń1adea
and diviaiom are formed. We ant
marchinc on tba ri,&bl road whicb wid
lead ua to a happicr Poland.
To the mitu- of Polft 111 Amerlca
Preaklent ~••11·, 1n&atf- ie •ly a _,.1 atOlll!meat but alao ,,..._
able lldvic:e.
Pnsidmt R-fflt espr-.1 die
ltelła thai tbe strunie of both natłoa„
tbat i1 the Umted State1 and Polan<I,
Is a 11ruqle for common alma. Tbeff.
latt Io aerve Poland ia to _,.. Amer·
ica. Prnldent R-velt 1tatecl thai the
Poliah Anny ,a an impońun factol'
la the future victory. Tbe Amancan
Poiła muat do tbcir utmOlt not to be
left bebiftd, ancl tbey may cło tbat by
nlnfordnc the Poliab Army •bkJI •
Wac formld In Cauda, Iły • llłMdy

r•
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Possihility of Air Attacks on America
The aaying that Amcrica can be at •
tadred lrom the air from European
- - , toclay is no longer a dream, but
łt Is wry real and can actually bappen
ID the shor:test time.
Ja tb,ia short dlllCOune J want to di•·
the problem from the point of
view of manive air raid1 and the accomplbhments of bombings.
In the first place, fTom what lands or
anuaft bue1 can air attack1 be made
- Kutem Amcrica?
-Tb- attacb can be made lrom
. . _ altuated In Watem Amca H,
lew lnatance, from Dakar and Morocco.
-From Weilem Europe, like Spain
« Portugal oi- from Westem France.
Abo t'-4! basn can be In Norway or
hom aircraft baaea located on the 11landa of the Atlantic Ocean, lor In·
stan«, A2ore1 Ol' Martlniquc.
Thert 11 a poulbiHty to conduct Il•
bielm on Eutem America from aircrart
carrien ut'llng in the Atlantic Ocean,
lhe Hm• as from the 111ual 1hips from
wbkh planH of small slx„ would be
thruat O\lt from catapulta.
• • •
Which bues do the Axia forces contnll on the Eutam llde of America1
Ja l'rance the Oermana poa...., air
in N_.y, Manwhile,
tllą do not han 1R1ch basu In Africa,
lml uw tbey are fi&htinc apinat the
AJlla f« them.
The Axla powua do not posNaa any
In Porturat or In Spun.
N - ol the Wanda In the Atlantic
OcNn beloni to the Asia powera.
We can ~ from thla that lbe
air basu n181' to Eutern Amcńal,
h ara b, po-al1111 of Axis po.-- thoN in 1'raace 1111d Norwa:,,
TIM dłeluce of tho air line ~
W...., France and N- York i,i 3,600
IDilae, ud the diatance - · - -.--·Ue air bua 1-ted in Norway
&om
New Yorlr. That cllńanee ia eva too
Ilia: for the ~ t day Qerman planes
blillt for lon&-nnce- Jt is true that
tlae
haft rworted to buildinr
llombers of Jonc-raar• wblch .,. capaWc ol cnałn& &om Europe to Am·
- - and return, but mualve ur raids
llł -ii cliatanoe an pro1,i-at1ca1,
W1sy r
ll«auM I p1au fiJin& from Franc•
w N_.y to Ammca COVffll a dlll- - of S.600 inii. way oi- 7,200
.mDw both waya. In reality, howner,
'11ia dl9tace comblned wttll ci. tlm•
-,,fllrht la IDcraNd fot: the tlutt
• p1- flyiq: to bombard tbe
....., _.wiilHnonble atmospheric
~ will aot Ile abJe to fhld ci.
wpt-1y, lllld wlU bafl to look for
Il.Md thaa the fllar will be compeUed
a- a certa1a of time.
• • •
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is not Hpccially threatmini For lar&•
targets. Themore, to bombard dficiently targm of large oizH il would
be necessary (or a large number of
planu to come over at the same time.
However, a bombing raid approaching
and conaioting of a large number of
bombera makes a lot of noise, eapccially
a raid con1i11ing of planes of many
motors. A raid of that ldnd will be
heard at a gre,at d1&tance b:, posted
..n,inela or by aaillnr; ablpa. Detecting
that lrind of a nld is allo eaaier. Combinod with tbls is the poalbility of
waming earlier the anti-aircraft de·
fences, ahove all, the fl,:hters (planH)
which aro capablc of catching the
enemy be(ore they reaeh the American
coast.

Then the large bomber lormationa
have no crut chance to •urprise America, bul lhe aurpriae is possible only
by the performance of single plan•• at
great heighta. On the other band, the
aendin& of oingle planH can be for the
purpose of tormmting the pcople or of
bombmg "peciall:, well nown targets.
The posseaaing of bun on 11land1
aituated In the Atlantic by the Axia
powttS would aborten the d11t1nce to
America considerably. Howevcr, thcr•
Is the posaibility of de1troying lhesc
air ba1H by bombing aircraft of the
IJnned Statu. lt is impoaa1ble for the
Axia to place a creat number of borni,.
Ing aircraft on tbeee islanda, even U
aupplemented by tho flchtcr's pl.anes,
lor it •• asy to find and attack by sur•
prise lheac buc• at that distance
The third poaaibility of bombardinr
Eastern Amorica is by planeo from air•
cra(t carrien or by planCII thruat oul
Jll•C
krl""l•
lrom the catapults on 1hip,1 n11ing In
~
""-'
"
the Atlantic. For that ldnd of bom•
bardment, a flect la needed. The Allia
powen do not possns 1uch. fleet in
the Atlanuc, At least every sbip of
Nar6d polski, kt6ry tale hoJnie
The Polioh Nation, which 90 gener· larger 1ize whlch could appear 1n the
nafował awoj4 lcrwi4 w walce o wol- ously offered lts blood In the slruccle Atlantic nnr Ammca carrylng plan„
no6ć swoi, I wolnMĆ łwiata. nie pt•*- fot its own and lhe world'• freedom, on ill declra would be aoon found and
/ewv J•i nigdy dla ,:nrbiMi• alab- never lhed blood lor the oppraaion of dHtroyed by the American fleet or by
nych. dla pna'lbiania innych na iwo- the wealcer, for the remalrin,: of othen airerafi. 'l'bere ta • poalbillty of
j ' modlt i dla 1WOich potrzeb.
to its own fuhlon oi- for !ta own needs, mealtin,: tbrougll ol IUCh Axli shlps:
Ten charalrtu polski przejawiał ait
This tralt of the Polish character however, ~ e would be aporadic lncl•
tabe w atoeunlrach wewarrnsycb. wu Illo evida1t In the interna! rela· dents and the riak of the batdeahip llft•
Pobita nie anała r-olucJi socjalnych, tiona. Poland nenr bad known social der those conditlona -uld not W
ani -Jen rall&iJnycb. W dtru tyło-rth while to the Axla powen.
1 •
1• Io
O ,
wsek-•go 11tnienia ,h11toria polaka ::o= ~ r o i.:!i,t':.c':a~
Prom thla it ia conduded titit the
ni• splamiła llt ani jedq taq Jmn. ,
bi ,
· 1 activity ol the Axla
aircraft
" ' p1 - · Jalr Noc §w, Blłttłomie1·• we history was not emiabed with a llng • on Amerk.a i1 not threatenmc: on a
-..
bloody stai11 lllre the Nlcht ol St. Bar·
,_ hen
Francji, lriedJ to wymordowano ty· tholemcw m France, wben thouaanda large ee.ale. The quesdon „ t
put
11,ce protHtant6w, 1ni te.t nie dopuł- of Protfttaata were murdered ew it forth, whetber can lleep m pcace
cił• alf do ram wujemnych, lrt6re w
smce air attacb on America are not
Nl11111czac:h cechuJ, epokę Wo/ay ncver pennltffil masa aecuuona which threłatenlng. However, lt ia not so.
Tn•daie«olernieJ i lrt6re ponu.....,. cliaracterbed the War of Thlr:ty Yean It will be no surprise if In New York
'
· , - in Germany, and which fall u an
cieru11111 padaj, na hiltonc narocl6w ominowl shadow upon the bistory o( one of the buutiful MJ' ecrapcrs, tonawet tu kulturalnych, jak Aqlicy natiom evaa II cultural as the Encliah Jether wlth the d"*11en Ol' the people
i Sakoci,
and Scota.
,n it, will be blowD up lnto the air, for
Polslril była mimo to zawale krajcrca1 dlstanc• do not elliat for alrcraft
,:lcbolro reh&łjnym i prawdziwie
.Deeplte thia Polaad wu always a and if I diKUNed the abow problem
chuełciju\nim. U auania owych COllftlr)' of deep reUclous and Chrlatlu I did it ODly &om the point of .i.w of
daleJ6w pr,.,,Jfł• Polslta wiar, Chry- f~th. Since ,ts earlleat days Polaad hu IUNivc ettaclai llpOII America In the
1tuao-. • uwr6clła na ni4 drop po- acc:epted the Catbolic faith and bu preaent CNdłtiom. And how tt will
kojow=J
wa
pracy • lrulturatneco converted more nei,:hborin& cotmtriea be with the bombudmmt on the larpr
oddała
włale wlccej olrollca· ud tńbea througll peaceful 111d cui· _ . at tboae chtaaces ID the near fu.
n:,c:11
I Jud6w, llli inni .p l'q tura! c:o-opcrlltioa dian otben ttiląll&b l\lre, it la dlfficult foł: 111 to for-.
~ l!ilłldlt. Typowym jeet włal- the UM of tba •woni. The -a,111 of Tbarcfore. Amerłc:11 i.a to be atwa:,s
nie pr•łhtd Utwy. Polska ~iła Llthuanla Ili typlcaJ, Polaod converted oa pard and prepared for air attadal
Li~ dolwoitlloln1 uai4: Knyaq Llthuanla by nhmtarJ, UDioll; ~ by the Axla powera, a frma all direc:1 1 1 ~ poci pluzczylrimn "nawra- ol CM C,- tNd, ..,_ the cover of dona and at ...,. time, miomy piana
caafa'.' l,lt,tiy -zer:syt cranice wla- Mcoa,,ortłllc Uthuaala, IO ~ the can appnr. lt can be apected tbat the
dz- ~ e p .
territorJ ol tlNlr ~ -.cą.
enemy attacb -uld be concentratecł
Iuym (lląllbithm pelskich metod MIOthet- e,wnpla of Pollsh uu.al on objects ol laqer alplflcance.
P * ~ ~ J d l , WJ'lllbJt- ud political metllod8. -hinc " To thNe ~ objects can be
cyd~ •
~ the l'vliah ahar.-, is the way m aclded, above all, , - - - wldch are
jeet:~ - , , ~ ~Jicł.noilh, whłch the Polalld af lita
produdac-•im-t. wanhomea,
~ -~ ~ - . ,
l>ymty bullt lai atnDp
became lara:• paollne talib; 1l&ftl ~ pfacea
otl • .._ Bllh
4o
a ....- nadlb&& fr.a the BeJtlc to wben peop1e ptber ID lup DIMDbera.
...,. ~ t h o ~ 8- fniiii
and ~ dtia
Ta "-lca,
...,. ..,_,
te dit Oł8r, Poland
Ila froa. dtiu u. ~ attractlw objects
1 1 , . . ~ . - - , . ~ 1 1 . , . . .. . . .. , . ~ ...... · - - · fot: bombanłmmt, becuN la - U
~
ballcDnp-f-.1 włth a larp
.• i6iilli
.............. ~='ł
.I.au
•
ntllllbet of l*IPk rd • bmU of
l~~i
nł ""'"' we llł • .Ołi4:wa af ' - _... caliłln will 11f111t aladl a balldlac, t11ti11
•- --_
•• _.,...,. •
of tlill.MiiGrm of..._
buąailt thlt ~ h l the ru1u.
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,.-..mt l po· inllabitlnr certala & ~ rc&lou
iątlym ~ ft&lonł• and therdore bounil by mutual '-r·
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will tie dlrectecl hm the praw 10
ew:tly to t11e ~
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p olacy

pr""nle•"11'1li m•gdy

tM paNfflCel'
, . . . _ filld
illllk polata łf
Oli wlthoat dlf.
fk.illti, IIOt blllllderiaa: 1111d not lolbic
. . , dma to łllld ta.Ir bae1 Simply
,Ili.
il:lei to,their ata~ by wire1- aeta
u WK1iłd ł
ła thae air ballea. Tllerelon na -h6d
ł _.
do IIOt han C1 dlflicalt,,, rNDt!lllnDO , _ _ .
i ~
ia
_ _ . or duiklc t111r11ipt, ta Po w1t111, w1e1a
. _ n6adiac thałr airdronMa. Oli the other
11ąpł~ .lluroo
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nntlt &mMIIF wi:1c11 orra·
WCila waald - • 9llria ni
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· - - - Hpecl1lly winda wltb wrwdo ·~ __.oj__, ,........._
~ . . . and dlncdon. The
~
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Such a bombing raid cannol be prot«ted by their own fighten, H the
fightero will not be able to ruch auch
distance1, therefore the raid will be de·
priv~ of protection. The bomb1ng raid
without protectlon la not capable of
defending itaelf againat the fightera
and lllllY ea&Jly be broken up. I had a
number of oppor:tunhiu lo obscrve
sampla of auch defeat of enemy bomben, in German ra1d1 on England. No
plano o( the 11eattered bombing raids
reached the Engllah coaat and tl\o en·
emy loa&H amounted to 70 . Then
the aeoding of larg6 bombmg raids for
auch 11:reat di1tancea II not profitable,
11mply bccalłlC! there wtll be huge
loaa. and besides, the target of bom•
barcbnent will not be reached.
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The Unknown Malay Art hipelago

Nieznane Malaje
••• Cl co •naj9 Ocanię i wyspy Malaj1k1e napewno nie moc, pocodzić
się z myśli, ie wojna z J•J -•11tkimi okropnołclami, (jiu chociazby z
samym hałasem tylko I) moze szaleć
wśród
cichych 1trzeliatych palm.
wśród d r ze m 1 9 cyc b w białym
alońcu lai::un. Mr6d :rielen1 i lcwiat6w
dżungli i \riród 1pokojn1ch, leniwych,
rodpiewanych i rortańcionych mieHlcanc6w tych okolic podzwrotnlkowych. I potwornę ait :rdaje ta WOJenna po2oga widnie tam. pozoga ogarn1aHca corar to nowe npomn1ane do1ychcH1 przez czai I lud.li wysepki,
11 11ęgaJtca JW: najbardzieJ zaludnion1ch i na1bardzieJ lculturaln1ch Wysp
MalaJakicb uw. Indii Holendenkich.
Ze wszystkich t1ch wysp Jawa liciy
najwięksq ilołć mieukańców bo przrnlo 45 mllion6w na 0161111 licibę 55
mlhon6w nmlazlcu„c1cb te bolendenk1e kolonie.
Gdy aię o&ltda tę w11pę z Hroplara. trudno sobie wyobraz1c. :ie t1le
os6b moze 119 nnldclc na Wflkich,
prz7brzrinych abawkach blotnille&o
terenu. jcd'f"i• nadaj1cego ait do n·
mleazkan1L Bo irodek tej Wflkiej
- p v zajmu1·e - k i e i nieprzerwa- '· '
- ,ne pumo wullcan6w, cz"6ciowo JUŹ
w,1ul1ch, czpciowo dyml,cycb atale. a atanowi,c1ch jakb'f jej lcrtco.. ____
·
1łup. Z ........, eh Ił 1trome. łkalilte,
pOl'}'te &łtbokimi wt•osami przez
d•zcae obficie srunj,c• wlenrcbołltl
&6r, 1 rndlro I nlechftnie padaj,ce w
dolinach. U at6p wułlcan6w rołnle
zwarta. nsta I splttana
popneclnana rsec.abml I
eniaml
spl:,waj1C)'llli do -•za I nloąc:,ml

~::51a.

pr1m1tywni aocbę.
Ludzie nie lubi9 lit tu przepracowywac.
Nadmiar wolneco czasu MalaJc"}'k
poiwifc• na taniec, ipiew, na neibienie łcian 1wo1ch hn,tyń. uataw1an1e
poąc6w batikowanie stroi lub na
m&dy nie lcońc11ee się roimoW'f.
Trzeba tei im pnyznac ie ą m1striaml muzylr.,, rar!ca I n~iby. Wysokie
piramidy owoc6w alcladane w dane
prrc,r6znym bogom Ił pr11wdzh•'1ffl•
arcydrlelaml, malowane lłp6dnic~

sarongi

zachwfą

najwybrednl•ł·

uycb curopeJ•k•~h e1tet6w, a 1tyhrowany 1aniec atol na bard.ro WJ"'"
kim poziomie artystycin1ffl. Nu-ód
ten posiada wrod&oltf moralnołć I
etykę. lct6rej trzyma asę, .kurczowo,
pomimo u1ilnych otann lcullW")' europej1lc1ej ,uraj,ceJ się mzc20pic tu
WIZyltkle awoJe zdob1cze w p05taci
kudz11"'f. plJańltWa i t. p. geniatn1ch
wynaluk6w.
Irzyk malaJsJd nie ~•dal słowa
"ltrtul:u,r' - pr•wdopodobnlc tttu
1k·utut·u'roLma - wymagała lago naua
•

Lud ten lqocln1 i pokoJowo uapoaobion1. ma jednak a aobt i......14 przełoić
... ·
-""'łu
r1cen-ł i podtraymuJe te • J• tradycJ• w tańcu bobatenkl111 i w
zwyczaju noszenia fallatycb mleczykriu6w lllad d
·
, .... i ·
•
'1 awneJ przeu wt•
duje ait tu bardzo częato, a aajwapanialuym bodaj zabytld- atatej lnal•
tury jest iwltt'Tnia wBurubudur. Cleka- i cbar.irteryatyczDII Ja\ nie
11Jko .ae -,Jtclu u bołactwo ornalllllltacjl, pnK1&111M płaallornaby .ae
atyl-:,ml Kenami• ącia 9u4•

Tbose who know Oceania and the
Malayan lslands can bardly reali.ze that
the war with all ita hom>ra, juat to
mention ita nolac:, could race-amaac the
quilłl towerlng palm„ dreamlng and
bathed 1n the brlght aun of the Jacoon;
a1non1 the creenery and the flowen of
the jungln; in lhc m1dtit of the peaceful. indolent, dance and IIOII& lovinc
native& of thae aubtroplcal regiona.
And lt seans thai the war conflagntion appean most horriblc especiall'f
there, a conflacut1on 1preadinc cont1nuoual1 to n - islet1, forr;otten by
time and mm. and reachlng ollt to tbe
mOOlt denaely populated and the most
cultured ł,Jalayan lal.and,, tbe ao-c.lled
Dutch Eut Jndiu.
Out of all tbese ialands Ja,a hu the
groatest poptilatlon. forty-fiwe mllliom
out of tbe fifty-live mllllona inhabiting
th"" Dutch Colonlea. LoolciniE at the
lalud from II piane h Is diffkult 10
realia• that ao many can live on aucb
narrow coutal atrips of muddy turaln.
the onl'f lnbabitable one, In u m111;11
u the middle of tbla nanow laland con-

__ _.
L-'-'
of I blch ..... 1111brolum • - of
volcanoa, panl'f Utinct and ~
amolrinc,
(ormlnc. ao to ay •
of tbia ialand. The llides are - .
-r
rocky Uld covtted wltb deep ram-.
furrowed by torreatial ralllll. wlllcb
while '--uont in the ~ - " .....
..--.
aro rucr in the valleya.
At the bMe of tbe v o ~ tban ia
I thiclr, IIIUIIIH, underwna pa11le,
cut by . . . . - ud rivuleta ł1owlaa to
the -..aml canylac wlth lt • o&
11•ta

~ ~..~,-~ana

it oa

::-rdnirc:m~~~~= ~.=~ ~~~.~.Je:.~ti!:: ~J! :;;.; c::.i:11111-=
praJ'btarin'f anilaslraly tern.

Cztst• tnflllenla lllemi !'r"Suuajt
od cnau 4o te płaakie tuen7 I
- . . pac6o'kl w k1atałcle duycb
pęcbers'f. Na tych utworaoaycb praea
wodt cnu,tacll. na PfChenrach-pq6r-

na111

jascze ~ cecht cbanlltena

bodllldet'Zf Sw/ffy•i• Dyskr,c/i. W
XV bodaj wieku. cd,- Jawt awoJo-

atanowllt ucbronlt awt aajwifkłq
kach I na wytrtebiOll)'Cb abocacb c6r łwitt°'ć, tt włunle ~tynl9 od iwolicany lude\: miejKówy uprawia ty• fanacJL Przeto nim -jab miejsc:otoń. INl•ełnt. hffbatt i inne cuda. 1 weco aultana daielllie po-zysll)'Wapr:redewsiyatkim I &f6wnl• ryz. ata- 1, nap6r wroga, luclnclU w kołsycsnowifC'f podat,aWf ich pożywienia. Po- kach - " • alem,, 1 ~wała, mala ryaowe łWOffł wu,. o,nnlcsone ;,ą kutalt plrmuld7, 1Wiłl71Ut. nim
lepion11DI • błota crobellaanl, • wy- pac6rek po'b'fty platerbmi p61 I ot,.
pełnione wodf. WAyatlri• .-&6rlcl 11il1J0117 ryi<n nie 11byl .k praed
Stał'f poltnjane U i.kie rla"'8rkl le- ocnmi ludelclmf.
qce jedne pod dru&lmi q6ry W)'• I ni~lko qlntła ona• ocau: •11·
cł4da to jak idealny plan -ntwlc:o- nfła ona i • pa1111fCl lucldlieJ, Nie
wy.
było o niej wanlanek w llcmych
dtompliltowany qn•m plełnlack cą po4ania,eb - 4,alrrecja
irr,cacyjny. cdaie ,ndf aprowadaa zo.~ł• dotra:,mana • atrpełnołcl. I
lhf • c6r drewnlan7mi ~ 1 potem dopiero w XX wieku ..,.,..Sak srqkolejno nawadnia sit wuyatlcle polet- dzłl n soaala ddlsTfta ptsel
.a-ł bu ~ 7 nwapd 1111•- Holencłr6w, odlropau l odraatanicaycb I llkompUliowan,cb ol>llcui\ na. Zw,cltaCJ' ...bawi• n,a łowie•Jk-1, ku podai-i · ~ dailell alt o alej pran malec:łL
ólcb lnł,r.Ier6w,
miejlcowycll, . llalapł! nie 17lko jeat d)'ikretaJ':
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Iem, whera tbe Ja brovchl clnni..
Tm ,i,bo1e pofU!atiolt ef lłle Sallaao
• ~ t114 moUDtaiDI tllroqb woo4ea at• ..,.._.111ulladilkłfta.pert,dlld
plpee and tha 1~
dl--a -ht die 1i011or aawd I Ti., ~

Into tlledlłfere11t pl!Ma.~baa- t.rndtotlla1baaltoliumdortha_.,
pleted widlcM the •!lfY9PIC 1nacm- ma of . . _ _ . . . .
- l i 111d compllcated C8911tłoM to
Alllł 1mowiltc wd tht llalaJane.
tbe datintion of ~ ~ »... coadtact • '"" wiał
by tbe Joą.l w calłid ·"Włld - " ·
pollq,. n.,, tr, IO lrat
ltllW
Al mącb • _ . . . . 801..._....,. • ~ l a th4piwta
ona cu obun• łll tl,le-. tlaai .-&te łolDa ef die ~ TIII . U . . ~
oftN on the neicłllloriftc Befdl au tbe ful I . i - fllle • al .W._....
phallS vf the culti•atlap of ńct. Small by wJilt9 ....._ AN Mt

Il-_....,..

~~,;..:';:~J:,:
!!1!
7~ ~·łJ;•>.:;,~ ~..:r~=-la~~-ii =~::..«:.:'*
......iii
na •ledialcb
ludno6c ~ • ~ , c b Hł• die .;.a
a,..,..__...,......

utato

polach,
fazy llpl1IWJ' rytu. irodące po kolana• Dlł~eJ ~~ błpltno ubrane f1prkl ~ l IlałaJel< dłubif • blocle dreWtlWl)'ml
~ l na4ko wldlł alt carneco
woltl, IIMtfpaMUCO tu koala, du..ce,o llkhc:Cltlf a bwall<6w dqc(,w

cnAaie,

~ artbquaba abape daae
r- ol m ~ O.
tbae 1rounda, 1111 tbal .molHlilla,
f-.d by -ter and aa tM ~
- - llides the lllltlves c1lltlvate
tobecco, -IOII, tea ud aboff all rlce,
wblch i. tlMlr bule foodtita(ł. Tbulu
fieldt an 9beped illto _ . . . łllU'rounded by 11111d ~wa IDlild wlda
- • · An IMM Ji1Uii baw beell cutlato plOll.-.llbon tbe.GIIINr., ud the
~::::.,,...,.._ a a ~ of .,.
_

n

=:!::!!;~==-~'=

matajcąk6w lwitt}'IUt tł Dall7Wllll plalaa la the

...,...ti lle-.nle. llalajcqcJ po-

and the clllltom ol carryin1 thelr shaped Nkr!JIS" 1wonłl. One can here tncn of thelr past qulte oftea aiaa
the moll wonclerful rellc ol thelr old
culture is tbe tempie In lkarabudar.
i1 1ntttfftl111 Uld characteriatic not
only on accci1111t of ita rich grumeatatlon and beautlful bu-relief~
ing atyled sconH from the li& or 8uiWili
IIOltle 1200 in all-but alao Oil . _ .
of lta bistory, wbłcb abows u. ,-t otbllr aide of the cbanctw of tha Jlaó
la'f8JIL The Dutch call. lhla tempie tbl
Temple of Dbctwfton,
In tbe flfteeatb -tury. w'- Jna
attacked by tha lllobammedw ._
Malayan1 decldd to protect tbek
grutat-bolinea, tbia ..,,., tempie , profanation. Thenfon wbłle the--,
of the Jocal Sui- withbalcl the , . _
aurc of the enem,, tbe Jl!IOPłe la tlle
nclpborbood _ . c:arrjlnc dJe iNl'II
In small baaketa ud cOYeNCI włtla ft dllt
°P)'ralllld4baped tempie. lllltll • lliD
covered witb rfce b1cJ lt
die ~
or the people. The t-,i. 'ftlli.bed M
only from tbe eyea of the peosife llal:
-•-- .__ ..__I
Tllffe
"""' ..,. ' ,-ory
- •
Nference to lt m ltbe mmtT _ , . •
Jelfflde-cllacret
~ lłćle
until the 20th lt .,.. accWal,ó
-·-,
~--~
all)' dlicoftnilłby the »-11.-~
and ,_vated. 'l'llc ~ "!"'I""'
dld - )Mar aboat lt r..r-tml&

tanat6w
oebrioaa (lrlfl 1napc1.aab\c:r7• o pr~lm;tanfe-~
riw a ro&bitep sta1k11,- a lłóllllderą,
pomimo . . , _ . • _ , ,
o n i ~ --«6w• ..,..i -1•ko c e l - ~ ło poa,cia--biaiy calowiek m6cl -alt _ .
~ - . jeb "6Dica
Ctll .llaJaJcqka ~ pi,nif,IN,

___.....

11ft

~ tlildat

.Inc

llldGm

Ml._ ,Plec•
of
Peop,le ben doa't 11b •
I priaiildft

~ łllln.

llliid,e up , -

"8IWIICII

.....i.,
u-., •.:~

~ llllitlllr I thiiift

,.... for lt,

'm08C

I ' - ad

oJ. ._:::;:. aboYa alL

jd.:t':!7; ~
aa4 eanlila furaWaea a11..-a1Wt
-,

•~.._._Na _Hll'..... tliilitt.~•lor~~~~ 1lle
• niNl-a.1mlla-, __. óf wad n i ~ o1 ........

:c::g.:::-~~

..,Fo... ...i::::::

17 Na pr
pa~o 11......... l
mloa,cla iÓblletę--..- faP4 dlllt
...................
~ ~łdeJl,ojjo, • ~ aaił~ ~ ~-(nit
o11-, IO dJ.ir. ~ _. _.

pa ·~ · ....

:c' ..
!°9~.01ll'li6.,:,l'Jl.:s-=t-

.;;;,~.....

• ~lifat,*łr~~

limą__,arau....,

C-t..1:!.":.,.-~*':.-..:1

~~ . . .

'l'bMJtlflic'l!ao~-~r

~~JiV=fi~
.~--··S:Jl'a'1fi ~-·~ :łl.:r
~

alłJ,ł...==

......

fl~lilll . .~
.

-......i~--~ --~· ~

Cllle

wltlcll ..... ·fniilO i •

--

-

e
::.......-------------------:----------------

Nr. 5 (27)

Na drodze do nowej Europy~

On 1he Road to a New Europe

Th• exp•non<rs o( the la&t world'• land, Czecbo1lovak1a, Yugodavia and
Doświ1dc:•nia ubiegłej wojny iwi•· wyrażona chęć wip61pracy tyó kratowej, do!wiaduenia w wielu wypad· JÓW we wsryatk,ch dziedzinach :lycia w11r. in many ,nstancn vrry pamh1l, re Gree-c:c $1gned • common dec:Jarauon at
narodowego ze szcuc61nym uwzględ• ault<d In at 1„11 one posltivc dleet - 1he con(ercnc~ or the lnternational
kach bardzo dotkliwe. wywarły jeden
nlen1em zycia ł:OIJ!odarnego. Przed• they put the brains o( Europe ( <Onccn• Labour Organm11ion thai look place In
przynajmnie, dodatni 1kutok - H· 1taw1ciele dornagah się r6wnid prawa trated In Lo1don) and America to work New York durinc October and Novom•
pnrgly m4zgi Europy (akoncontro- repretentacji ,wycb kraJ6w w komi• lor planning the post-war recOQlitfUC· ber of 19-41. The declaration conccm1
1he future collaboration of 1hesc
wane w Londynie) i Ameryl:i do tecie trze<:h uron, t. j. przed,tawicieJi tlon of the old continenl.
The poliucal theoriota and cconomi- countries in all field11 w1th t.pedal conpracy nad planowaniem powojenneJ rz1du, pracodawców I pracowników,
kt6ry to komitet ro$tal torgan,zowa- cal expcrt1 arc lully aware of the !act •ideration to economic 1ife. The repprzebudowy atarero kontyntnlu.
ay w celu 11udiowania i przyg:otowa. that the preaenl world is changin& ,n rescntativea allO a,kcd for the nrht to
Teoretycy polityczni i wytrawni nia metod p<1w0Jennej odbudowy.
the proccss of the war and they s•e be rcpre.Jcr.ted in a t.ripattite commit•
ekonom,ici zdaj, aobie sprawę : lak·
Dotychua• brak jut szczeg61'lwego coming a new world. quite dirfercnt. tee, that is :omposed of the rcpresenta·
tu ptr~obtaLani• ~f offcnttgo świata programu
dotycz4cego
prz:yuleJ Th~rdora t.hey look lor new ;polic,rs tivea of gov-tmment. cmpJoyces and ~m·
w trybach woJny, wldz4 nadchodz,cy współpracy. Ale td wypracowa:,le tł· and new musures that muu b• applied ployers, organized to Jtudy and preparc
iwiat nowy, zgoła odmienny od do- kiego programu, kt6ry wytuymałby to a new world, coming out of tht ,łY:oa me1hocls for po5t•war reconatructlon.
pr6bę aycia i o,talby si~ w przyulości of war, that would inaure pcace and
For the time beinc, there is no de•
tychczuower;o. Dlatero uukaił no• 111e Jest łatwe: wymaga ono długich I favour progrcu in mutual rtlationsh•p
t.a1led program on future collabora.tion„
wych dr6g wyjśc,a, szukaj, nowych mozolnych Mudi6w.
among the nations..
.
But on the other hand h is nor IO e„y
form organizacyjnych, w kt6re moi•
They all agre• on one point: thai v,c. 10 work out 1uch a program aa would
Czy I kiedy dojddc do organlucji
naby ująć wylaniaj,cy s,ę z clulo1u wapólnoty politycznej tych trzech torioua war witb the German&. annihi• undergo the test of life and could aerve
wojny łwial "(!wy, a ktore z,b„piC: narodów - trudno dz ii pr-zew· dzieC, lation of lihlerism and the nod11<:cmmt the purpoac in the futurł. To work out
unia tospodarc111 nie of the Third Reich would co11s1itute su<h a program m<ana long and to1l•
czyłyby pokJj , apuyjaly rozwo1ow1 N.iomiaat
przedstawia więkuych trudności w only the fir&t mile,tonc in the new or• 1omc 1tudy.
-p6bycla międzynarodoweco.
Wazyacy ~&•dui, aię na jednym .rreah,owaniu. W praktyce mogłoby der of Europe. To insure cverlalling
lt i• dillicult to forsee no"' il and
punkc}e: z~cię~• woina • Ni"!"c~· 10 w,gl,dać w ten spoa6b, ze znie- pace, furthcr steps musi be under• whcn thcse thrce nations would organmi, 1n11rczer.1e ht1le-.ryzmu t okro1en1e tione zostałyby wuelkie bariery cel• baken-the causes of economical naturc ize into one political body. The ecoTraeciej Rzeszy 1tanowić będzie tył• ne, nprowadzone du:re rnUkt tran, .. which aooner or latcr lead to wt1r mu1t nomic union. howcver. doea not prcunt
ko pir,..,say etap nowqo porqdku portowe.. co umozliwałoby wzajemne be rcmovcd and at the same time the r:rcater dilficultlet in reali11tlon. In
ueczy w Europie. Dla .npewnienia uzupełnianie się puemyolu. Dla za. foundation mutt be laid out for co- praccice it would lead to the abolish·
trwałeco pokoJU trzeba pój'ć dalej, pewnienia aobie rynk6w zbytu i U• operation of the countrics within the meni of tani! barriers, gr„tcr fac,litiea
ttz,:ba ~,in4ć glrbirj, trzeba wu114ć bezpiecnnia ailnej pozycJi w handlu baain of the Baltic, Black and Mediter• for tranapcnadon by lowcrin1 tran„
pu7u:,ny natury rlconomicznr1, któ- mitdzynaroc!owym, moi:naby pot,cryć ranean Seas. in order to countcrNlance port ratH, ,naking thus pouiblc mu1ual
re wuełnieJ czy póiniej doprowadz~- ..aoby bank6w narodowych a nawet an eventual expansion of numerically aupplementa in nalional indua1rie1. To
Jł do ,tarć zbrojnych, a r6wnoc•dn1e atworayć wą,&ln, w•lutt, Oc~iłc1e. atronc weatttn and e„tem ne1gbbora. gain intcmational marlceta far their
rnrba doprowadził do wspóldunania o ile unia taka ma być pożyteczr14 I
Therefott. mare and more often 1hc producr. and to aecure atronc position
lrra/dw lri,ącb aa sllalcu od Ba/tylcu atanowić all:t• dźwi&nię w odbudowie conception ia prop<>Kd 10 crwatc an in the world's trade the reaourc„ of
po Jlorae Curne i $16drirmM dla coapodaruej tych kraj6w, wuelkie Eastern· European or Central· Euro- national banka eould be united and even
ultzymania r6wnowa&i i aapobieienia prace prHdwatępne muaą być ukoń pean błock which would conltit ote one common m~ium al ezchan,e could be
-tualnej cnpanaji silnych licreb- czone pued uatanlem dziJlłan •ojen• compact organiam of political and eco- utabliahed. Ił the union ,a to aerve
aie qdad6w r zachodu ery wschodu. nych, tak aby na konferencJi pokojo• nomic nature and In which Poland. be• thi1 purpotre, that ia. il it i1 to be ua.Sfld powtanaj,ca ait cor!lz częłcie,i weł· narodJ aainteraowane W]'1'tępo inc the stron11:eat country. woulc! be the ful and COJ11titute a powerful inatrułonttpcja bloku wscbodm~o_prJ· wa y jako jeden ailny orcaniJm &o- bac:k,bone and the central poln~ of in- ment in economlc reconatructlon on the
ale/ego, cay crntralno-europr1sJnrgo, apodarcay.
tereat.
part of thea countńea, it Ja und.t!ratood,
kt6ry 1tanowilby jeden ailny or&•·
Tbat black would be orcaniz:ed lnto of coune, tbat tbe preliminary work
W przyłpiesaenlu realiracj, unii
niam polityU110-r;ospodarczy, a w C09podaruej i w usprawnieniu J• · a fede,ation. lt il undentood, of muat be completed before the end of
kt6cJm P o I I k a , Jako jednostka działania rnoae odecrać i napewno coune, tbat tbia fcduatlon would bave hoatilitiea ao tbal u the ~ confe,.
najailai•Jua, b y I a ~ y k r ! C o • odecr• du.q rolę ruch ,..,m1,r.cy/n1 to receiva accea to raw rnaterials and mee the intensted aationa can form
a I u p e m , trronem I oalłPolalc6w, Catth6w i Jugosłowian. Po would be a•pplied with capital aitber one atronc economic orpałam
Blok taki zorr;anlzowany byłby na akońcaoneJ wojnie stare kraJe btdt in the form of lanc-term International
In foanńnc the reallaatlon ol ecozasadne lrd•talistycznrj. Oca:rwiłcie potraebo-ly
przypływu
i,w,ueJ loana or in the form of direct inveat·
federacja ta muaialaby otrrymac do- krwi, nowej energii, prryplywu jad· ments whiC:, would help the panicular namlc unlon and In promotinc lta acatęp do auro,..cdw I nied1ędne kapitały n09tek pued••tbiorcrych. tw6rczych. membu• in adjuaunr thoir ruined eco- aivity a erut role may be played and
certalnly will be pla,,..S by the re-emiesy 10 w formie poiyaki czy tei Element amrrylcaf,slc/ (polako-czeako nomica.._
cratton movement ol Polea, Caecb and
,nwrstycyj. które umoaliwilr"r ~ I jucoslowlan1ko-ameryka.taki)
The realization of thi, plan ia con•
uuec61nym J•i członkom d.zw,&n•ę· wni6alby be1cenny 'kapltal doiwiad· fronted with two oba1acle1 of aerious Yur;oslave. Wbcn the war la cver, the
cie dę • ruiny coapodarueJ,
. nenia w puemylle I handlu. pom6r;l· nature. namely; the lack of common old countrica will need the flow of fresh
Rullracja teco planu natrafia by w zdobyciu rynk6w amerykańskich lancuace, profound differencn in aoclal blood, new energy, the flow of i.,tliv!dujednak na pnearkody poważnej NI· oraz apowodowalby więbry riaplyw 5łructure and 1eocraphical condition• ala with c:reatlve initlatlve. American
tury: bralc ..,sp61nrgo Jf•Tlca, r t ~ kaplta16w 111Derykańskich i.t• to w would lead to unav01dable fricuona: on Polea, c„cha and Yt1J1:oalav1 would
kie r6żnice w atruktuue apolecmeJ 1 postaci bupołrednich lnweatyc11 the other hand, the eventual rr.emben contribute the pncet... capital of indU1trial and commercial experience,
~runkach reo1nf1crnych doprowa· ~d.i tei w formie pozyczek,
of the bloclt propoaed arc not "' posi• would help in &alninc American mar•
d.iiffyby do nieuniknionych tarć: a
Dlateco Polacy, Cze.i i Ju&Olllawia- tion ro ~11preu themKlvN on the point, keta and would cauac: a rrea•er flow
dru&iej atto'1y narody :"alnte~owane
nie amerykańscy powinni juz teraz na- as they haye not, with the aaceptaon of American capital cithcr tn the form
n,11 mog4 .s•f w danrJ chw,/1 wypoof Poland, C•echoelovakia, Yuaoslavia
wiedzi«, bo a wyj4tkiem Polaki. w,,rac łci1ly kontakt i d4ayc do ... and Greece, their leeal reprneatativea or direct invcstments or in the form of
Ccecha&lowacji, Jueoslawil i CttecJi poznania 1i1 • moiliwolciami wap61· who could berln converaations aiminc intematlonal long-term Joana.
pracy
z
Maderą w obopólnym inte•
Therdore, the American Polea,
nie po11iadaJł awych pełnoprawnych
at reabnlion of that plan.
Czecha and Yur;oslaYa lhould &et 10przedatawic!ell, kt6rry podjęliby ro~- rnie.
Thenfora, the other conceptlon ia &ethct to 1,1udy the poaslbllitiea of colO iła narll wiadomo pierwsze krok,
_ , , rqJieuaj,ce do wprowadHn1a
,oetaly JIU pocaynione. Jak dotych• opened, planned on a amallcr KIie but laboration with the old countrin in
w ,ycie tece planu.
w1th c:natcr a1pecta of aucceu: crea•
Dlate&o W}'IUWanl jut inna. k.on• cru tDIJł one jednak nuei charakter tion of the federation of watem Sian two-folded interut,
A• far ,,. we know the fint atepe
cepcjll. plan ukrojony na m111r104 towar:ryaki i charakteryNJł tit pew•
with the paniclpatlon of Poland. have been already undertaken
n:,m
zbllieniem
na
r.:tu
kulturalnym.
wir ale roku1,c1 du.io więkaro; wido·
ki powodzenia: stworzenia tak zwanej Naldałoby więc ak erować to zbliż•· C,echoalovakia and Yqoalavia. Thae
But for the time beln& tbey an rather
nation1 are mare predeatinated to form
ledr,acji ucbodnio-slowiaiultirj, w nit na tory bard•iej praktyc•ne,
of a social 11ature and ara cbaracteri:ald
one llton& orcaniam „ they potHU by a certaln approach in the cultural
kt6reJ skład wchodziłaby Pol,lca,
Ca«boslowM:ja i /up.,_;._ Narody
• Jui po doienlu teco artykułu do- many aimlJar and mutually aupplc- bcld. ft wou1d ba adYiaablc, howevar,
te
banhieJ predyatyaowa..,e do tarła do nas z Londynu w1adomoic o menled featurea 1uch aa: lancuage. to ahift tbfs approach to a mare prac·
-omnia 1ilneco «paltmu, posia- podplaaniu uczec61owej wnowy poi• ceocnPbical conditions, cultural and tical count.
daj, bowiem wiele -p61neco, jak: ako-czeakl•J w •11raw1e pnyulaj fede- economiclntareau.
-,-Certaln atept in tbia direction bava
J,aylr, zainter"90WIIDia kulturalne, wa- racJi tych kn16w. Międ•y innymi
• After tlaia artlcle wu Mt In typa,
ranki ceocraficme r interny coapo· umowa ta uwiera poatanowlenia do- been alrady undenaken by the covera· diapatch•
London fnfonaed -tall
tycqce wap61nej polityki „cranlu• manta of theae countriea. The Poles tbat the ,:ovemmenta of Poland ud
darcze.
1J1d Caecha aicned an aa:reemeat for Czec:boelo~'Uia aipld an acr-t aa
Pewne kroki w tym klorw,ku ~ - nejj bandlu l&plllluneco.
ły jui poezymone puu rafdy tych
Niemal równoeaa6nie zostało oaltc· futUrc collaboration. For tbco lima ba- wbich tJie), outlbaed In detail tbe plue
pań-. Pol.scy i Cuai podpiuli omo- nift• poronmleale mi~ rqdaml inc tbcre la no wrltten doc-nt In ol future l,eden,tloa ~ tlleae two
.,, co do w,p61pra,:y aa przy„loU. Grecji i Jqa&lawll odnoinaaslworza- tbia matter betwean Poland UMI Yuco- couatrifl. Amonc othen, tbe accord
DotJchuaa link w taj 'flławle pi11em- nla fedencjl pamtw balkatiaklcll. ala,,ia. Howe•er, cordlal relatlom be· cocaprllet of I da- refenła, to die
,wp poro111mlnia • /u1ollawi4, Rądy Polalii i Cncboałowacjl prr,· t - tb... two countrl-. the Yialt of połlcy In
rełatina ol
Hia llajeety, Kłnc Peter the Second, politicel and
Nlcmi•J JedMk aerdaeau atoaunlri jęły ruolucJt, w kt6raj ,..,..._ił - - i e . aan..e.
mitu)' tymi ~ bratlltml aa· aidowolml• a aawwcla _ . . , er• ud bicb c o - t a l officlalatothe
A=altaul_..,,
the
Coftlllndaml. wia,ta •r61a Piotra l W)'IO- cko-Juc•łowiańsklej a jeclae} atrony, cuapa of IM Polłah Anny In Scotlalld, menta o( Graeca aad Y..,.._vla
ldcb oaobia*1 rqdowych w oboacb - • druclaj A& WYPOwiadaM- ait • and the i-pandan of the Yuplla• reacbed an ecrł-1 endawourinc
Anall Polallłej w tikocjl otll* wcle- sorcani_,_ redarac:jl pańatw w vo"""- lato tbe Pollab Antleel tu crate a. fedendun of tbo Balbn
llllM ocbo'lnJW,i,, Jueo-fowiamlach iku4kow•J EtarOJl!e opartaJ aa Kl.lej Por- aspllcltly llldłcata tbat - " countrlN. In c-tlon wltlt-doia act
ło Ana,i l'!llllltiej wduujf NJ"1• polltJcmej, -Jlllowef I Honomiu- aa . - li - · · As a matter of the Pollah aad Czech pve, na-i.
nnlej aa bilako66 laldep pcll'Olllllllla- aej wap6łprecy attaiaed to a - - polał. adopted • raolution ia wbicb tbey
licq na -p6ł fact lt .... Zc»tałG - łd do l'!"ll!CO -p- praq " tąl1' balkdaą. (Patn takie wbea the npraetat,.,,.. of tba pvera- espna tbelr uddactlon or tbe
- . _,..,,._ ud maployen of Po- Onelt-Yllplla• IICC«d on pocliiłll,lł• WSJ161· artybl aa etr. U).
bud.
aej deldmicjl ~ ~ e l l
-aftll aa the otllee bud tbay plea
~~f~•wc6w
to orani N tbe faderatłon of cenPelal. Caacha.lowa~ji, JUIGSll,włt I
tral l'run,pea,a countrlea bued on a
ODNOWlć
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ZdziHk c,uje się kiepsko od wczo•
raJ, Kręci się na wazyttkie ,trony i
tak Jakoł apowunlal Jak nigdy. wMau
lremę?" zapytał .go ktoś z koieg6w.
"lu • • • tremę", obraził
wyrain1e.
'"Poproatu bierze mnie jakaś cholera I
nie da1e apokoJu. Sam nie wiem co mi
Je&l. Zeby tylko a.ie wpaść w łapy
S:rwab6w ł", wypowiedział mimowoli
Jedllł z myśli. kt6ra go widac drę-

:ąc4 pod ootrulem kulomiot6w ni... kompanię. kład9c trapem n,emal Jej
mieckicb, u11aw1onycb na zbocru wy• połowę. Gdy odwodowa kompan1a wy,
110kiego wzg6rzL
parła Szwab6w u zdobytych , 1a110Do przodu wyrwał ,lę miody, :uu- wi.1k. musiała przciśc przu wzgórze
nastoletni chłopak I w widocznym zakuepłych w śmo wiecznym 1•1,0
zdenerwowaniu poderwał si~ by pn... obronców, 7. dwu piac6welc obrony me
biec maleńki odcinek odkry1ego tere- wyuodł nikt zywy. Przed oałorq lenu do nutępnej zadony. Wypatrzyły żal kapitan z rozkrzyzo-nymi ręka
go Jednak drap1czne 0<1y wroga i na- mi. Jakgdyby %Hłonić chciał tych
tychmiaat zagrzechotała wściekła aal• auana.iu.. którym imierc wstrzymała
czyłL
- kulomiotu. Ciało pocięte qdłami serie pocisków w twardo zastygłych
Zcbiuk nie bał ai9, o czym ireuł4 kul. z kt6rych jedna pueazla przez na karabinach rękach. Chłodna atal
wiedzieli wu:,acy, wite' saępily aię icodek czoła, poderwało alę prsei ula• luf. Jak naJtragicznieJUY utandar,
na chwilę I tak juz niencłoene twarze mek 1ekundy jakcdyby w nagłym r;rala bialo-czerwvnt barw, krwi 1
a twardymi kamieniami atanowisk i •cbiwieniu, po czym opadło na mórgu. Znak krzyia krdlony ręą
11a1ilkly p6łgłOHID prowacbone roz• z1em1ę. Tak 1plywa1, tylko ciała kolegów, zimny J•k błysk miecza. był
mowy . ..Eee ••• wuystko jedno zabitych w pozycji pionowej - mar- buustnt przys1ęg4, skladarq w duszy
raz kozie imlerć"', sadecydo-ł ktoa twe, :tanirn w następnej aelu,ndaie każdego na najłwiętazy z aztandarów,
gloeno i zdanie to balsamem rozlało ręka lub głowa dotknie oboJętnej na krew poległych kolegów.
aię po wszystkich ko&c:lach zbolałych 11emi.
Gdy zn6w ruszyły wuystkie od·
od długiego lamia.
Poakoczyl z pomoą Jeden • kaprali, drialy do natarcia. Niemcy załamali
Nuajutrz, pluton wai,.1ualym -,. ucznlnik patrolu. I ten poległ, apal- 1ię, uciekajtc zupełnie bezładnie.
padem werintl alt w przedpole. Wer- niaj,c daremny obowifzek uczytnego Kilkudziuięciu Szwab6w wsko,;zylo
*"'I 1lę I ncronl ni.ulecldej linii koleieńatws frontoweco.
do jakiejł barki rybacldeJ w chęci
opc,ru. Roapacs lderowała lawillł wroA pijane dokonanym morct.m kan- przedoetania 1ię przez wodę. Głupcy.
g,ego oanla. Roazalał• kule rozdaie- blny ca,ly ••ę w g6rn drapiunie. • Nie wiedzieli. że nić ich zycia leżała
nły alt na twardych granitach. od- zuchwale.
od poca,tku w nożycach dwu cię.tkich
pryakuJ,c krJutałki srebrzystego
AndrzeJak, na widok imierci catści karabinów maszynowych. Ostrza zlokwarc:u. C1filde poci.siu moidzierzy aweco patrolu, zakiłl aoczyicie i nie- tych taśm amunlcJi trzymali w twarrwaly roapl'JSbmi kamień, łnieg i powtarzalnie. Pogładził chłodq -1 dych, górniczych rękach kolodzy tych
mech. ml-jfc je we wap61nej mierz- 1weco r. ~ -ffllU i wężowym praełliz- co zginęli. Takie rtce nie zadrą. Odwie. Zołni«H, pł•ko przywarci do ciem nu114ł alowieazCJlł polankę. Peł- blh w sludzeme życia. I w6wcna dlu•
aieml, odstrzeliwali alt Jak mocli.
zal ,kupiony, 5\raHny, z zutyclymi chm, skupionymi aeriaml zagrzmiały
Wyaunięty zacon terOAu barwiły w atal oczyma. Jard za jardem przy· nasze kulomioty. krzytuj,cym się og•
jd azeroko roalane plamy krwi i bhzal siq do 11anowt1ka niemieckie- ntem. Pruły deski barki, miękko
awlotczałe w bezruchu sylwetki zabi- go karabinu mau;rnowcgo. Oc•nial narpaly zielone mundury i 1bi<,lale 1
tych.
· chłodno odlegloU I uedł blliej I bił- przeruenia twarze. Znajdywały ciała
Zdzisek modlił się w duchu . "Byle uj, zasłonięty St1'%nkanymi kamienia- w wodzie i bezlitoan,e gasiły każdy
ale do nu,woU .••"
mi I nier6wnoiciami terenu. Wreazcle błysk łyda Po chwih tylko r6łowe
Nacły w7buch rzucił nim w pod- stan.tł. Podci,Cllłl karabin do przodu plamy na ciemnym kobittcu spokoj111uchu ro.cerwanego po,;iaku. Uczuł I •• , atru2n1r przekleństwo przepełslo nej wody znaczyły nietrwał, historię
'fpe udenen•• w pierai i r;dz1eł kolo mu bezglołn1e po ustach. Wypadła tragicznego ep11odu.
brzucha. Pol.ffll arobilo mu się dziw- zakrętka. 1,a,e11 wuystk1e części
Ciemne
Baytfiordu pokryły
11le IOl'ł('O i mdławo. Nte stracił Jed· francuk1eco karabanu. kt6ry rozpadł •i-f sylwetkami zabitych N1emc6w.
nek pnyionmołci, chociai nie m6gl mu Ilf doslown,c w rękach. Wyczai- Było Ich wielu. Ciemno zielone mun•
JIU dtaiUntć w:,rwaneco z "k kara- c•ł 1ię krok do tylu. uukai.-= i akia- dwy strzelc6w 16rak1oh mi-ły się
binu. SkrfQi••T _,..y b61 kazał mu dajtc atalowe członki śmierclonoanej z granatowymi mundurami marynarzy
byc przeraśli'Wle trześwym. ""hoclu mu17ny. Brako-lo wciłż malrikle- z rozbitych okręt6w.
tak llerdn JWacntł zemdlec. Nte pro- co swohiL Nerwowe palce raz Jesz·
Fiord z kluczow,mi J'Olll3'CJami Narall o pomoc. bo wiedział, ł• było to w en rrz„ialy w uybkim ruchu ma- vlku I Anken„ był w rękach polalcoteJ chwili ni-mwe.
leńk placyk. Napróino. Brzęknęła francualdch. Poet, najuony masuml
Zwolna, c wysiłkiem odczepił od tylko cicho dobne przypięta okop- kilkudzi•itclu zatopionych okrft6w
pasa granat, male6ki piorun zamkn1ę· eona menub. Zimny blyak rado4ci niemieckich, lrrawo o&wietlały po,iary
ty w cbr!IJl8Wej akorvpie stalowego migął mu w o,;nch. Siff111I Ina me- drewntanych przyflant rybackich.. W
o-lu. RJISY -a,,wnwy mu w na· naice, po czym kilku ruchami UTWał Ankeaes powitał zwycięac6w dlPY na·
cłyal. nlewarv1ZG11ym postanowieniu. jeJ ucho a grabeco. al-,,iowea;o pia, wymalowany po polaku aa desce
Prz.1ciaql do pleni nmne aeluo, • drutu. Nieduży }Co uwałelr -1tplł pr.1:yblteJ do slupa obok droci, "Poclrvn r,kł uarpDlł a k611ro beapl• apbio,.. ••llrttkt,
lacyl droa• do Wuuawy wolnL"
c.nika , • raz, dragi, tnecl. Wyprvi.
W6wc- podc,gął karabin do KlOł się drwl.lco umtledm4ł: "Oni
a all I lrrwt mięłnle, WffOWiadał7 po- oka I anlers.11. , • Jeden a NIIIIIC6w swoj, do piekła analdll. a my do Warsłua•eńatwo. Kroplisty pot okrył ..,.. wyc:b.Ylił sit wła&n,., by aatallć miaj .....,, I tak wr6c1my I" Kilkad1neal,t
awro- białe I zimne caolo. WrllNCie ace ukryci• «uty patrolu W 13'111 mo- krok6w dalej auna uaakodzlła atary.
-leńka uhacska uwolniła s ~ menel• kr6tka. nieomylna lal- qru• wyalu.łoay ca.._ francuski, .który
allę. W6wc- pukił lyaq t cały cbotała - d • slrontp, hełmu j , - . miał ot-zyc odwodom besplec1114
wuczepll .i, w cranat.
daile alt w roapryłnitteJ
lkoCf· Zadanie swe spełnił bu ofiar
PotwomJ hak naDełnlł całe jate- Praed praedp1enie ataflOWiaka prse- w lud1dach.
- o ranneco. Buwłlldne ciało ~ -Iii lit "feldcrau" wroclaco mundu·
Ntedobltkł buta•J lll'mil aaaraymaly
11910 ait w o.tatnlm podrywie do ~r;,. ra. Drur;I z obalugi usiłował wcltl"łĆ 11ę u pn,, graniq uwedniej.
Z:awlrowałJ -,wono-czame koła. kolecę do wnctrza.
• • •
ja.ki• ddwnle 1D191&.kle, prsed&lwnie
zlozenle • • • lecz daremne.
W cichym domku, na koncu dl11&1eroak--, łci~1ce buazelntnym Drut, n1tępuJłCY Hkrętkt, wypadł w go Jt•yka narvlcklego fiordu. pluton
ruchelll cały b6L Cudownie ll'fllOCI'• caaie atrselania. Karabin był ni• pnnotowywal •it do wymarszu na
Ilf • , • , ~ l a pnea m6q - · .rdatnJ do ui)'tku.
amiant ocUeałeJ plac6wkL Było to w
1tla. Jm nie s teeo łwiata mył!.
Tym ruem Andrzejak allltł gła6- l*'ł dni po natan:lu na zdobytym
Ody po lrilb gCMblnach plutaa wr6- no. l>neruony Nlaee, po..anria- wlainie lecenie. Wok6ł pano-la cldl po Zcbłab. ten Idei .z rNllarit J4c: ..~teco t-u-,.a, poden,ał alt aa I spokój ałon,c:.meco dniL Tu i
pierait I bJai1t. nie drajnitlł ilawet I uc,uł do tyłu. OPQA<;MQIC - . 6wdaia ponlewienły alt jeszcze reut•
twarą. Ułmlecb. jaki naJlepur a wlako. Z boku aklelrotały ~ lri niemieckich ttup6w. jakli 1pr1ęt
en6w kładzie na twar..,., pr.,.-t do stuki- niemieckła pistoJetJ
urato_.,y FM• 'Nfemc6w z zatoploWadycb warc.
łycane w obroaie w,cofanla.
nych statków i muOOt_, .Jakae pozoeta• • •
Alldraejalr, po powrocie. dluco pne- wla aa ~ -Jako. Koło nlellcanycll
Aadneju, chudy, cumy na -117 •Uąal Francua6w, nłlN:suły • ładne domk6w mlotat,.
rozpacsliwle w
llapnl. weteran Lecil Cudsosianłlt!.J, pochwał],.
klatkach ll'elwne lisy, których zapomtmeł w tolli• co6 a draple.tneeo willi&
• • •
niano ~c lub uwolnić. W16czyli sit
Najlepiej anał sit na wojaczce a ca~uł ilruct dobf łnnło natarcie w aulw!- a no-1 I łoi,.laJlll, ja•
he• faatiiłloau l tecot batalionu był re
Anit- - Ba,sfiord - Jłłlr. kiei pllltony odwodowe zajmowały
najwifaaJID pija.ki-. -Na ałułll&e v, • O~mi• poiary
111 Pl'&Ydheloae tnwatery,
Dl-. po 11~• plJany", a r e f ~ pocentlr-,sn od -pMU pnNiw. - Kliku omawiało sttatel(it przy•
ictoł w ńW1mlłu do nlqo - , · lotalcąch lilel!le, ca-'łllilc llrud· ..łych dnL "Le;ia odetnie ich od
HOWa powiednme. Na froncie 11)'111 nniei\-:1-7'-t, ~ J ' 9trncjl; • 1113' .npcllałaly łeb na LeClllł pił! 11erc1ao umiarkowaie. TJ'le w ~ ~ balillt I _... cit I lltdd• 1,a1 • • • - dowodni j •
~ łeby nle _,,.l'ć i, WFl'WY Dru;; k6w ~ IIC:tJlmf
"ltlor• eten 1oqco, po cs,m "7'konał ruch w
1 ~ ifJ, tilatlJ' ,t, tRIIJ'N ebblutach apalo- lti.aah pnlła, ..,...ncaJ,c przy
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nie w czystym powui:crzu. "'Ra.z - dwa
- tuy • • dziesięc . • , dwadzidcia
tr:ry", nahczyl jeden. W azyacy apo.
gi4dah nienawistnie ku nicdo•1ę•nym,
• tak złowrogim p1akom "Na Narvik
~~- ~holery!" - ..A naszych nieWyłoniły 11ę

Jakby na zaklęcie bez.
z poza
g6r 4-ry maleókie, biało-czarne samolociki. Hurrican;r! . . ~Paiakrewl za.
mało!"", rwało ••ł serce lud.zi. wi~cych kolosalnt przewagę wrogL "Zet•
nt n.am w oczach", mruczał ja.kił
szczupły inteligencik, w cromadce
głów,
ściśniętych
w
otwartych
drn„ach komórki.
A tamte płynęły niewrruuenie, tył•
ko mniejeze Meaersc:himdt'y, przesu•
nfly tię bardziej nuewn1trz. Nagle
jeden a Hurrican6w uduzyl. Oazała.
m1a.ifca ewoiucJL , , Odałonil bombowce, rabieraj,c w po6cicu aa aobt
ich oolonę z lewej ttrony Dwa inne
doskoczyły jak wilki. Błysnęła z nich
krwawa błyskawica ognia. Była kr6ł
ka jak myśl I pneclęła się w srebrnej
mas,e umolotu. Od kadłuba oderwał)'
eię bomby, ale aap6ino. Be:rwładay
samolot. Jeszcze na ruie, conał je w
potworuym korkocl+r;u. Maa metal&&
niemal l'ÓWlloczdnie dosięgła wody
fiordu. W purpurowej kuruwie ognia
i wody, ro•prysn4I się arebmy pta.k
niepowrotnie, Wybiegli wszyscy z
domku, nu, zwa.zajfc na niebttp1eczea•
atwo, a nad nimi odbywał aię Jui
drugi tytan1uny pojedynek, na trzy•
•tu może metrach W}'IIOkołcl. Malen•
kie uprzednio kształt~
wścicklF, warkocie jak na ultlęde
siły •Harych piechurów, &d•u:i

ca:arodz1eJa.

"Siedzi mu III oconle ' - krzyknfl
ktoi podskaku11c z ręq w1cl41:niott
do g6ry. W tym momenae. ltrótka.
1truzli- aa1- ciułym •11:rzytem
rozdarła blyakawlą warkot motor6w.
Byli JUZ na atu metrach. 1 mowu ul_ , llewncbmidt ruqł w dól wprost
na alr.upiony w oblerwacjl pluton. Leciał jak bura w pi-zeraillwym piś
daie lmlgła i linek. Wupacy JNll!ll.
Grosa podllio.ła włosy na clow,e. W
ocaadt roała potw«na maaa, str.._
jak łaaler~ co pn,.jjc, miała ,u uła
mek sekundy Nikt nie drCJlłl ani nie
krqkn1ł. Owiontła leqc7ch akn,,dlem 6mlercł I h1gła kllkadsinltt metrów daleJ na atrzakanym pod-du.
Nie bacąc na nic. runęli ma-. lru
zwaloneJ maszynie. Lenia bezwladnL
cicha. choć cala, Z WnftrA pc,dnl6ał
się alcrawiony upiór z rpami waa1eaion""i do córy, Podblecll cal1 poma~ Ranny w głowę oficer pilot.
poddał aię bez sio-. Sledqcy z t)'łu
obserwator mtał cz•zkę łciftl pt
pocisk.6w.
Nienawi1tne cnme krz1:re, łełały
w pyle u n6g piechurów, tylekroc boa•
allnych w tyranii ich natare z prnatw«~y.
JeHCH kilkakrotnie łukiem aplJI
_.,. wroa:i• molory na JIIICI• s.kllly.
U padły jednak gdaiei d,leko A Qllłl•
ta leaała burą nad Nuwł,. XHW>
.11-hmidt"6w m6w stwwqło
port przed groinyml rywalami nleblOL
•
"Cetery - to Jednak ..,.10."
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Lola

zastępu je mężcz) zn

Lola Replaces a Man

S/urb,r po·nocmc••i kobirt poJw1rc•m katutroh•, włosy mu 11anęl) na 1:lo•
To the Women'a Au,.iliary Corpe
tin,: you p ut your hands lnto my
wi•, kied}· tak zbliska zobaczył Jatar•
wnh 1hc author·s apprcc,auon
haar No, my dear 1ir,-no1h1ne of the
Nazywała się Lola. Była moa Polklnd-ano do not count on t. What
•
•
.
Her
nam•
wu
Lola
Shc
could
be
manner1
I I ahall remember whal profą, moic Angielk4,
S1ko1kł, •
Co .•lę stało? Lola naci• puscala kac- , a Polish. English, Scotti&b or Amtti- posals fOU mak• to your pup1ls.
mo•• Amerykankę. Włród nailep,
c.an girl They arc numerous an any
The młlruclor lost h11 patimce but
.zych sprzymierzonych tnaidui• ••ę rownicr.
-Un,towalam•.. - mowi łez lrO• army, cvoo amonc-t the beot Allies , • • oa,d nothlne. He had enouch dnving
tak•• Lole .•
I.ola po~tanowila pomóc do zwycię• cbę prnrazona.
Lola mado up her mlnd to contnbute In the city, so he decided to co on an
atwa i zo,uć ""driverluf• w ochotniczirJ
-Co pani uratowila?
to the vic1ory by belng a dnwr 1n the op«n hig~way 10 teach Lola how to
du.ibi• kol>iel u11ępuj,t w 1en sposób
-Uratowałam lok, który mi się ro,- Women"s Auxillary Carpa and thus r~- usc the brakea in an emoą:ency Lola"a
jfodnego m1:icryzne potrzebnego gdzie kręcal,
placing one man who could be ullłd an account of thai lesaon Is presented be,.
mdz10j.
-Malo brakowało, rebyim,:,
za. a di,lferent hno of
low verbatim:
Pon,ewa.i dotąd nie umiała prowa- bili •. ,
Smce 1 !1t drd not d~ve an her ble
~Hc 1n...ted on teachinc me how to
dzić samochodu miała przeiłc sp<eJal-To trudno. Miałam dopułclc! do belo~•· •h<; has been au,gned to 1ake a u„ the b•akea in cmergendn. At the
ny kurs jazdy. Jddzić nie nauczyła tego. ,oby mi •Ir cala frytura „paula 1 1pec1al dnvmg ~ourse. Sh~ d1d not bta:inn,ng I didn°1 rttli•e wlYt he was
się I po 1ym kursie, ale Jedncco męz To JHt wojna .trudne cnay Niemo•· manage to obtarn a driver~ li~en,e, a1anine at. Now I am fully awarc of
c1yznę-. to jest własnego tnsuuktora. na chodzie do fryzjera z powodu kai:- neveńheleas ahe hu 1uccecdcd m re- the fact.
He should be put before a
zas14p1la dokładnie, bo aż pow~drowal dej glupieJ lalarni.
pbcing one man-her own instructor: couń on the charcn of endeavour to
do szpitala.
-A J•d~ł rękt nie moa:la ptnl loku the ~ r fellow hu been taken to the olfenae I reapectable woman. But he
Na 6,moj lekcji Lola miała prowa. poprawie>
ho•p1tal.
d1dn't succeed. I know how 10 handl•
dzic oamoch6d samodzielnie po uli-Nie. ·
Du_ring the ~iehth lełllon Lola wu ,ho„ cendemen who ara owr an:sious
cach. J•dł we dwoje z ln11ruktorem
-To mnie mogla pani pow1ediiec, 1pcrm,tted to ut at the wheel and the 10 usc ihe brakea abruptly.
po bulwanch. Lola jedzie cięgle le~ iebym poprawi!.
1lnatructor next 10 her. The, were pu&•
"He took me outaide of the Cit)' limit
01roo4. Ina1ruk1or 1kręca J•J kierow•
-Tego tylko brakowało! Rreczy. ing the boulevards. A car com" up on and has r-ven me the followJn: inatruc•
nicę- ni prawo. Lola :rnów na lewo,
w1ac1e! :l:eby mi pan we wlooach crze- the lell a.de of 1he road_ rnatructor uon
-Dlaczeeo pani jedzie ciu:I• lew, bal I Nie mój panie na ta niech pan tunu the wheel 10 the nght. Lola to
-Pleaae, co "ffJ' fut md al1er the
stront?
nie liczy, Ale wychowanie! Z.parnię- the left.
,
.
cro„ing •oad1 atop 1uddenly the car
-Bo muu~powiada krótko Lo- tam sobie, co n propozyqe robi pan
-Why do yo,u dnvc all the hmc on bv the second pole, Unul thc ver, laat
la i skręca jeazae bard,iej na lewo. uczennicom.
the wrone slde.
.
moment keep your foot on,.. and then
Pot~ca wóz z bańkami na mleko.
Zniecierpliwiony ln1truktor poiła•
-Becallłe I must-npliea Lola re- pul II auddenly on brakes.
Br,ęk. Halas. Ludzie J•J wyrnyłlaj,. nowił wyjechać z Lot, na uosę, ieby aolutely and tum1 more to the loft.
"J followed the lnatrucuon. And
Instruktor akręca &il• kierownicę na J, uczyc naelego hamowania. Oto co
She.aideswipea the milk wagon. Awe- unacine what has happened Whal
prawo. I..ola jedzie znów na lewo, In- Lola oama później o tym opowiadała· ful no,.., ~ple rai.se heli. The lnatruc· ohlftin~ rr.y foot from caa ta brake,i my
•truktor odwraca •ię za jaki!Ń potr4•
"Zachciało mu aię nagleco hamowa- tor u1ea
whole 1trena:1h to turn alrirt bftt<I up oo hieb that the whole
conym wozem i w tej chwili z wielkt nia. Z pocz41lcu nie wiedziałam, na co right. Lola drivff aeain on the left atoclrlnc1 could be seen. Here you ani
oil, udeua elow, o przód oamoc:hodu. mu to polnebne, Tera, wiem. Pow!- aide. He loob badc at the damaged - I thoucltt. What a mani Lottlnc a
Zderzenie. l.ola wiechala na olbrzymi nien być oekar:iony o uaiłowanie obr•· car and in the ver, moment 11 1uddenly resp«lable woman a:o throuch aucb a
truclr.
ry uczciwej kobiety. Ale nie udało mu tbrown into the front of hia machlne. dreadful e,perlmcel And ba uaatnacta
Błotniki pocięte. Awantura. Xlótaię. Ju• wł-. jak aobie _ponda1c z Colllalon. Lola baneed a huce t~clr. acain:
n,a. Protokół.
takimi pa1lł1111, którym 11ę nacłeco
Fcnden badly bant. Comrnouon,
-<>nce mora. Plaue, a:o fan and
-Dlaczeco pani jedzie lew, 1tro"4 7 hamowania zacbc;owa.
quarrel1. Police lntervmtion.
atop the car by tbat trae behind the
-Bomuuę.
Wywiózł mnie za mi•to I mówi
-Why do you dnve on the left sida ftnff.
- J aktor Dlaczeeo pani muai?
tak:
of the rorad7
"I otaned, but he will not win bia
-Bo nic mam kremu.
-Niech pani jedzie b.lrdzo uyblro,
-Beca ... I muat.
trick acain. I 'hold my olein, uowly
-Kremu? .• , Smaru chciała pani a przy drueam słupie za 1lrrryiowa-Whatl Why?
swltch m)i foot from pa to brak• and
powiedzieć. Jaki 11111r jeat potrzebny
niem prouę nagle lSabamowac. Niech
-Beca111e I have noc any cr•m.
stop the ar very cently.
do motoru na to żeby jechac pra-. pani 1r.,_ nocę do oatatnieJ chwili
-Cream? •• , Greaae. you mean . , •
"And he'• c.itinc ancry.
5lr0ft4 >
na cazie, a potem nacie nac,inie ha· But what kind of i : - you neecl for
-Met - a real ollstaek r,gbt bere
-Nie iaden arnar, tylko "'lunie
1nulec.
your
motor
m
order
to
keep
,,..ur
car
a,nd we would be alraady fouad In the
krem, I nie do motoru. tylko na nos.
Usłuchałam go. Proazę aobie wyo- on the riebt aide of the road~
duch. Pleue, try acaln aacl ltOp tba
Nosa kremem nie wysmarowałam - brazu,, co się stalo1 Kiedy nacie poci· j -Nothlnc af the lrind. Cream. not car energtt1cally.
rozumie pan? - wił(: nie mogę Je•
nio1lam
non
z
gazu
na
hamulec.
sp6d· greaae. For the noae and not for the
wAnd I follow my policy I stop very
chac praw, otzo.,., bo po pr1we1 otronie jest słońce, a na słońcu bez kremu nica podskouyła tak wysoka. ie było m-r. I dkl not put any cream on my pntly, pull my akln down and look at
widac
ca
lit
pońuochy.
A,
to
o
to
chonosił-do
you
undentand?-nd
tbere
him
aneerina:ly. And he's rąed wnh
skóra mi % nosa zejcbie. Nie
pan, dzi I - myilt sobie. Co za typ, ieby forc I cancot drive on the richc becaUM aneer,
ae zadna kobieta nou bez kremu na
uczciwt kobietę naruać na coś po- the ou~ •herc and in the aun m7. 1k1n,
aluall a:o back to the clty. Whm
słońce nie wystawia. Tacy Jak pan_ to
being not ~rotected by crum, """ pni you face lhe car comlng froftl the sille
nic nie wiedz,. I co pana obchodzi Jak dobneco ! .A on rnowu:
-Jnzczc
raz.
Niech
pani
jedzie
off
my
nOM.
Don't
tou
know
tbat
no
atl'tlet,
lhall lff how you will UM
m6j nos będzie wyef4dać. Panu wozy• azy"ko. a i:rzy tamtym drzewie za par- woman wiU upose ber noea to the 11in, your brakca
atko Jedno, co alę druslemu •tamo I
kanom
zahamuie.
unlii
ia
protected
by
cream1
Of
"He
tbOlacbt
that thls time he shall
Instruktor j1ka oię:
Poiochalam. ale mowy nie ma, żeby courae, auch u you, know nothuae. And wan. But l never foreet my ooc,al poal•
-Ale pnepi1y ••. To Jeat wielkie
mu
się
duci
raz
taka
uauka
udała
w
hat
do
ycu
care
abo111
my
nosc
and
my
lion.
1f
you
have
pretty lega that
nlebezpieczeńotwo •••
Przytrzymuję sp6dnict, wolno pru• loob. You don't clve a damn what d - ' t ne,:-rily mcan that you have
-A to jeat an6J noa.
kladam nocę i han,.,ję apokoinie.
would happen to your nclchborl
I kropka.
10 abow them to e,,erybody, eapeaally
A on się zlołcl.
The inatructor ia lrept spellbound. He to any rnstructor when teachinc how
Rusza„ rnowu. Instruktor wybiera
-Gdyby rzecryw1łcie była Jakał 1rle1 to ca :mon her.
to llłe thet braltn.
ume cieniste aleJe. Słol\ca aie ma.
pnazltoda, to 111• IHehbyłmy w ~o;
-But traffic reculatiOftll • . Thl1 11
MHe ordered me to eo inio the heavi•
"'1ęc zdaJe oię, że zadne niebezpleProszę jeuczc raz spróbowac • •ery dan~ous , .
eat traffic and baaisted on lncrea•lna: the
c1e,iń1wo
nie arozi. Ja~ 1pokoJ· wie.
.
-And tltia is my nou.
•peed.
nie. Lola czuje 1ię awobodnie Jakby hamować odra.zu,
A ja tak urno: wolnautlao hamu)ł
They start again. The inatructar ae-Pleau, futer, r..,er Wl,cn t yeU
1ledzlala w buduarze przy toalKie. a
1p6dnicę
na
_kolana
na~luam
'
patrzę
leci.
shad.1
1tnet1.
Since
there
la
no
atop!-atcp at onee on the btoes.
nie przy kierownicy. Przygl1da oię w
oun he lbinb tbat the dana:er h„ paaa"I incraM the ,pced. We paa all
luaterku, uy ma do6ć pudru na twa• na nieco kl:'"c:o. On Ilf pieni
-J:>ojedr1emy d_o m,aa~. J•ll. • boku ed. Tbey drl"" qulatly. Lola feel1 other cara łpNdily. And I -ch my
rzy Ocf4ds punokcie. Obclua awedrucie auto ~dr,e nadJndza:•. zoba- "ff)' free, juan u lf ahe werc _,ed in aklrt ió noc 1et 1t be llfted baa:h.
terelr. Juda wymilenita.
Jak pana będa,a hamowac.
her (boadoir) drealna: room and not And r ..........H
'Jl the bi
Na,cle-trracb. WJechall na latar- czymy
llyłlal, ie tym mnie zmuoi. Ale ja by the wlaael. Sht eaamina heraelf In
m - - - )'Oli ra r ow up
ftlę. A wldc:iwle po1r,cill tylko, bo
nicdy nie zaponunam. ,Jaka J•t IDDi.• the marr·Ili'., puc - . .. . . . her thari sec vbat you would Ulce to. (or)
anatruktor w ostatniej chwili &Urp"łl
1rL N
11
.--you will IIOt my lłocldnp. He'a
po to ł face, laęcta ber fin&w
nalla, lldjuata yeH1n•: put the bralcea oni and J'm
kierownicę Choć był w nle,edneJ pozycja
ładne IIOI•, *eb7 J• poba,-c bJle bor - - · Bxc.U.nt ride.
-.
oldrt
b1ft
ln1trulnor•wl pray aaał,m hamowa•
Saddenl~" •• , ....__ ~ boldina: my
and olowly •
my
i
:.r-•-•
•-,
foot • , •
LEINBACH. HUii PH REY
n u.
•
a luala'II pole. To be aact łhq
"I ba.,..'t my idea wbat dld bappa
C.. ef ca....a LU.
Kuał ~ecbać tam fdaie Jaeł DAJ· ilwipad lt ...ty aa dac- laa1ructor la tlaa later. Temble .....,, I felt tbat my le&
QC~allAL IIML •ITAT&
wifbą
I ~ cl4elo.
..-y lalt tumed łba wlaaeL Is bun. Wta... J operaed m.1 .,.. l
91Niłłaua,.. In
H•m• 1-1,..
Gaf1Nn ,. . . .
~ j , Pl'fclaoj. Jak krs,knf Hor la m...,. accld'anta.but bla bair
łi
.._,..._.
a... die
a....tdl Sael L••T•• ~
i.-J ł - !O odrazu noct raa. lwmtlec. IIIOOd up ...11ea be - tłte pole ao - · no ced t - 411 o...,..., .... Ave.
Tel. 1,1414
w ................ i.
WJ~ ja 1adt
('11UOJ, 111,-,
H- dlcl lt ' - - ' Lola lllddanly
~~s~=~
UJbko in-_ aat.ta. A ja tylko uwamn.do look ' - ...... ći(f llae wlieal.
ful afr I CQVtncl - lritb Dl)'
••bJ m1 ap6dnlca Die pądjddała
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„n,
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m otc 11 po 6 c • o c 11. Ola kra,• loNe.
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Nocny

Pułku

Sńlly pdłl atnelc6w pielądi, a cer •• utabu 30 dywlaJI, major lotni- illakieJ, urodnjnej ziemi amojulej. w6dą r,utku ne Jeco uele I podeywa.
ncaej Jeco eacqtlri (około liOC) ludai) ctwa i_ l"""}'WOSl roabs aa piłlnie.
Wtem anch)' &nule, neatwuje Nria ffl)' ca o6c do ponownego ut11,fł0Wlldd 21 ,m:amla, 1939 roku. b6j Pułlr, jako kol111111111 bocane d)'Wbjl, opia c. k, m., kr6tkle burra.

par, W)'•
.. ~ •-'•Jl ....., Wol pnecbodal do m. Sucbowo/a, •"'• bucb6w 1ranat6w i plac6wlra alemiec1 "rI otrąma ułan roalraą. Ourwanle ka w nMZ)'ID rtka. St jeńc)', adob)'te
~
ełt od alepl'Z)'jacłela o godz. 21,
konie, rowery, c. k. m. To daw6dca I
Paecboła alllllieclra nlecła pnecł
Dow6dca pułlru . . . . . . W'fPH IU batal,onu W)'jmU recuwmno- po8'81N'Hrbml i okopała lit, • aołcf. bawaonu. popieraj~ 10 ogmem ba- łożenie. Badam aaprtdc• ie6ca. kt61'y
~ ·
~ stwiet'dal
terii bnblc - wypad odrnca 1'11- zunaje drqC)'ffl cloeem. ie o l.500 m.
..,,:...:...... ~.... • u~ c6w, aukouoa)'cb nql:,m swtoi.D, majduje s1, ołopu)' oały pulł.
-1,,,,._, I
a 4o wli ł.abaale. W t)'lll - i e Wt- rakieta I oeień c. Ir. m. W: ~lffla ty1lro fl'Owadat "'6j ta pułku aoataje &ciunltta ae jedoegc», dwu, WlłC•l -W)'buda)' gra~ W tó1rll w1k1 ~ _ , . • wialaa I s f - w kola-, - - ut6w rfCSll)'cb. okl'Z)'ki buml powt6,..... _
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Odpowiada nem -'ciekły ogita\ c. l<m. i moidalera)' - salecam, po na
drua:L Odwrotu dla 11n a l - - catJ-)'. ie jestełm)' ołr.-af. Kmillly
pnebić sit ... wuelq
~
my natarcłe,
podcitłatć ,bqt.
i.. praeciwpenceme. Bobatenlra .,._
llluga jedae&o a: działek podclua p
u SO m. I'°' lrołci6ł l roapocą,1i1
oele6.
Z kolei Nlanq ~1' d o ~
~ . - *łup dalalb soataje
w,t,ita ~ R~P9"JU alt l!6J
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Rozmawiamy z Czytelnikami
P11n Wiktor A. Woici,cbowski z
Trenton, N . J. p1ue do 11as·
•w tym roku przypada 50-\11 rocz.
mea imierci naszego r~komitego
Ztomka. genorala•protesora J6zda
Kargego. kt6ry spoczywa na c.m~nt.a•
r2u uniw,tr1ytcckiego miaMecz:ka nau•
ki - Prin;eton, N. J .
"Jucli generałowie Puluki I Koś·
c,uuko w~lc,yli o mepodlegloli,: Pol•
ski i Stanów Zicdnoc,onych, to gen•·
rał profes,r Karge tc:r wakzył o me•
podleglośc Polski i o cal~ć Unii i
b,mokrac1i w latach 1~1-1865. a tak•
n Kny,a'towoki, Schoepf I inni.
"Polonia Amerykańska JUt teraz powonna pomyśleć o tym, jak przygotowac to u ~zci-cnie pamifd generała•
pedagoga Kargego w SO·tą rocznicę
jego !mierci. Czu szybko b1egni,. a
wirc JUZ teru lrzeba plany ułozyc w
Jal<i apo,ól> byłoby go nailepiej uactt.
''Moim ,daniem byłoby dobr~• opu•
bhkowac biografię Kargego ,., obu Ję·
zykach, to Jelit w angielslum , w polskim. T4 1praw4 powinna 1,ę UJłC
Rada Pol„nii Amerykań1k1eJ, która
Jeot pned1tawiciclk• nasrego Wychoditwa w Stanach Zjednoczonych oraz postarać eię o wydanie znaczka
pocrtowego na jego cześc przez depertament pocaty w Waahingtonie,WOJn• ob«na temu nie przeazkadł'a.
na Polonif w stanic New Jer-

·zu

•ey •pada obow1'aek poczynienia piuwazych pczygotowań do urocaystoic1
1tczcaeni'""pam1ęcl generała prof, J6&e·
fa lurgq:o. Przygotowania takle powinna J)()Czynić Placówka :SI-Ha w
Trenton, N. J., Stow. Weteran6w Ar•
mii Polskiej w Ameryce i Fundacja
Pul11kie10, bo generał Karge zorc•·
ruzowal kawalcrtę Stanu New Jcracy
dla obrony Unii I DcmokracJI w cza.
~ie wojny domoweJ. TutlJ t.akżc był
profesorem obcych Język6w i lnera•
tury na Umwcrsytcc1c Prtr:ceton w
Princ~ton. N'. J.• gdzie xmar I i gd:iie
1poczywa1, J~O prochy,
hPokdmy, ie Polonia Amerykańaka
plclęgnui• 1radycJę i nic upomina o
zadu.zonych i sł~wnych nasiych ro•
dakacb, których kołc, rozsiane 114 prawie J)(l U'ym &wiecie.

(-) Wiktor A . Wojciechewsk1"

Prc·zent dla "nuka
P11ni Srefani• Crchori, 4975 Flor'da,
Detroit, Mich.- przyalala nam bardzo
lerdeczny 1ist. w którym umawia
rocznik "Od1ieciy" i "PrzygQdy Walentego Pomr.ki". "Przygody Walen·
t~go Pompie, • Pani Cichoń :tamittrza
ofiarowac wnuc-z.kowi, pam zai. zol•
nlerzom i:ol1kim. zyczy - al>yśmy w
tym roku rozprawili ••ę ostatecznie J:
Hitlerem.
My, zr SWeJ ltrony życzymy Pani
Cichon - aby JOJ wnuczek wyrósł na
dzielnego i dobrego Polaka.

NASZA KRONIKA
W Cleveland

Wycieczka z Chicago

W sobotf 24 stycznia w 1,11li Zw,
Polaków odbył 119 raut, w którym
Jtlto gośc e honorowi wzirh udział
żołnierze pol1cy z Kanady z ppor.
Sf*<:bowic::f'm na czele. D<legacja
zolnicrak1 składała się z l4 oa6b, w
tym Jedna kobieta, reprHentuj4ca
Sluzb<; Pomocnicą Kobiet. tolnierzy
pohkich podeJmowano barcuo Hr·
deunie.
W niedzielę 25 atycmla popołudniu
odbył •ie wiec, na który ,tnrtla sif
tłumnie rniej1cowa Polonia. Wiec
otworayl, witajtc pol1klch zolnterzy,
prezn Centrum Przyjaci61 !oln1erza
p. L. Z. Ad""'4uk, po kt6ry:n prze•
m6wienle wygloell ks. prałat Miot•
lrowałi, 11awoluJ.c mlodaież, aby
łpi1Uyla do uerec6w.
N-ępn1e przemawiali: radny J. M.
Lrwand-slu, prua Zw. Polak6w w
Ameryce Bol•I- Fillpl11lr. strreltc
Blaida z Kanady, komendant 1tanowy
P. L W. A. Al. Madr,, atrrelec Kla•ł i pnec!atawlcielka Siu.łby Pomocnicae1 Kobiet Wanda Miuialdwna.
Na aakońuenie pra-6wił ppor.
S1aebow/ca, kt6ry pod.dtllował Polonii dnela."ldakiej aa pami~ o iolnle•
raa i aaapelowal do 11111tek I ojc6w,
llby prz,-ylall -,eh 1:,n6w do Kanady.
Wiec aakońcaono o,clipi-ima
hymnów pol1lrieco I amarytramldeca

W aobotę 24 i w niedzielę .2 $ 1tycznia bawił.a w WindMlrze wycieczka
L~gionu .Wlodyclr Polek z Chic.,o,
pooostająa pod kierown,ctwan p. •·
wors.lr,e/, W sobotę. po zwiedzeniu
k0$zar, dowództwa. oarodka rekrutaCyJnego I redakcji "Odsieczy" uczni·
niczlri wycieczki w1i,ty udział w
ob1etlz1e aołnienJum. Po alńodl'ie w
iwiethcy Kom(lllnii KadroweJ odbyła
się Hbaw.a tanec1n11, na kt6rej crała
do tanca polaka orkiestra woJ1kowa.
W niedzielę w,cleczka była obecna
na nabożeństwie w polskim kościele
parafaalaJ'ffl. Po ob,odzie w Kaaynle
Of,cerakim uczntaiczkl wycieczki
odJechały do Chicago. po-tawiaj9c
po sobie j1lmajmil1H wapomalenia.

"Bal Serduszbwy"
T-. "Zorza" w Windsorze urądza
w dn. 1410 Juteco "Bal Serdusakowy"
w uli Demu Polakieco. Początek o
codzinie 8:30 wiecaorem.

Poszukiwanie

I*

Pan Tlłll,,,. o-bor,
Venablea St., Vancouver B. c. poazlllruJe
Alebandn Onouko, pilota z P. Z. L.
z WarlAW)'. Odpowiedzi proalmy
ki..-ować u adres pouuku)łcego lub
do redalcc•I "Odalec"l'" - 1149 Kildare

Road.

.tołniua

•

•

•

Armil Amerykaul&iej Cze-

• - /lttt'ln-skl, 37th Evacuatum

1'.ołnit'r~ rolt1t')

-w Montrealu
W okresie iw19tcnnym i bcapo,redn10 po ,więtach bawiło w Mont•
realu wiciu polslcich zoln,euy z Owen
Sound I W1nd1or, kt6ray apędzill tam
,woje urlopy. Pon,ewaz mundlll' polski no ulicach ft\ontreal11 ukazuJo aię
stosunkowo dosyc rzadko - żołnierze
polscy b:,li tam serdecznie podeJmo·
wani t bacznie obserwowani prze.z
mieJacoW'lj Polonię. O tym. Jaku, apra•
w1h wra.ienie - niech rn6wt'ł 1nm.
Oto p. A. Kulas. weteran Armil Pol•
5klrJ. p,,.ie do "'Od1uoc:ry":
"Nie chcr tu zbyt rozwodził
na ,~at. Jakie wywarh na
na, wrażenie zolnierzc polscy z
Owen Sound I Wind&ortL Muazr
J•dr.ak 1twierd„c!, że j.,.eli na
podot;awie jednostek można ą
d•ić o calołci to 2ulucu1ę
on• na naJwyzuf pochwalę i
uznanie
Swoj4 Codllf podziwu poau,-.
1 rachowaniem :lolnleue polacy
w Montrealu przysporzyli sławy
Polwce. Nas, Polaków, polcrzep,lt
na duchu 1w9 mo&:4 i wUlrt w
11ę,

.rwyc1ę1two.

Taki JHt zolnierz polski.
czeka kraj,
kt6ry po•aada takich synów.
Dlatego mualmy dolot)'ł wuel•
kich 1tarań, aby w1p1erac I mnoSzcz:ęłliwa przyszłość

SPORT
Z,nOWII

••
wygra I18Dl)'

Po paratygodmowoJ przc,...,e 6wi4•
leczneJ druzyna piłka koszykoweJ
żołnierzy pol1klch z W(nd1or s1an,1a
:znów do gry. Tym razem przeciwni•
k1em JeJ był .znp61 cywilny O.L.P.S.C.Y.O. B,11 to młodzi chłopcy, któ·
ny, J•I< to z gry można Ilię było przekonać, "' w palni formy. Ondl z mlodńeńc•, wenq I d~ fflll/omoki,
rzeczy. Stan-iii na11roin1ej1z7 z
znpol6w, z jakimi dolfd zmtcr"YI• S1f
naua dru.,.... WOJuo-. Mimo wyeokieJ klby chłopców nasi żałnierze
01iqnfh daluy 1ukcn wyl(Z)'Wllj,c I
tym ruem. Podcns ery chłopcy kanadyJocy przeważali w OZ}'bkołc:I IJ'Y
I w lep1zych podaniach, na1l byh W•
dziej opanowani I bardztej rutyno•

_n,.

Dn,1,._ polaka .,...lfpil.a w leJ
erze n nnianami w 1kladlie. Kliku z
joJ dawniejuycb 1rac1y przenioalo
się w mlę<hycanle tło Owo Souud,
do Suoły Podofic:enkleJ - Ullfplono więc ich nowymi odlotnlbmL
016ln7 wynik: 46:26 (16:12, 6:2.
14:8, 10:6) - nie ocbwlOTCiedla.pr-·
dalweco obruu walid. bowl,em mecz
był zacifty I nasi ~hłopc:y muai•h wy-lczyć 1oble to ...,.a,stwo.
Pokonani natycbmiat po meczu poproail.l o nwn•, chq bowiem pomłclć
tf porulcę.
• • •
Padem 1d7 w Windsor nul iol•
nlcne duto awaal połwifcajf p,łce
koa„ko-j, w O - S01111d ....Sd
żołn1erą pollkich fmiluił apony al·
m-e. Z11tt:Jttłf do teco "' douona~
tereny aarcmalrie, kt6rych v, Wind·
aor niema. W O - SOW1d wite nasi
zalnierzc maj, moan~ pop aywania
.., mniejętnoKiaml w ty,n tale pick·
n:,m. • w - i c h latach pued W)'•

HoaDital, P. O. Box 158, Pon McClelian, Ala.. proal o nawltzanie kor•poadeacji • żolniersem Armii Pol•
aldcJ, kt6ly m1...kał w B1•oucq
pode- mjuda m Polali:,; f kt6ry
znał rOlbint l.11cak6w. Litlły prDaimy ~ -JDy, IU bardao p0p1ł)M
nym w Paltlce aporcie. R6walet I w
kierować aa powy-, ..S-.
l'liwiarafwle llUljf a.I lolnlaru

R~eja White'a
33 łĄael Pin Aven11e

SM'ACZNE POTllAWY
SZTBU. 088UJCA

r...,,.~

,,,,w,w .... .,

. -.-ndcy" doakouącl, rtpr•
fflttaat6w, kt6rych popisy .sjffllllly
Im dtdo IIZlllnlL
A. z.

zyc azereci nuzeJ Armii. To jnt
naszym, najwicltPym I naJŚWtft•
uym obowi9zkiem.
W końcu pragnę złozyt podziękowanie
dla Dow6d:rtwa
Wojak Pol&kich w Ka,wllie, ze
ze:rwohlo polskim żołnierzom na
przyiazd do Montrealu Mam nadzieję, że I w przyulojcl polacy
.tolnierze z Owen Soun! 1 Wind•
•or u będt do nu przyJ••d tali.

Polt1ki

Orzeł

zwycięży
Pomiędzy zolniernmi pebkimi a
ma•szkancarni Owen Sound zada1er:1gn1ę1e zo1taly aerdecmc węzły pny,,
Jaźni, które z pewnokit pnelrwaJt
okre11 obecn,c tOCztCOJ al r wojny.
D,ięki tej pnyJa.łnl PolR1 fui,J
don,edawna aupelnie nieznany - 1tał
sir dla o"'en„ndczyków bliak1 I lnteresu14cy, Dowodem teco zainlerwania jeot zamiesaczony ponlż•J wltr•
uyk, ktuy zoatal napiaany pnu jed•
n, z minzkanek Owen Sound:

FOR THE EMBLEM
The Pol,sh Eagle w/1/ nga,n
Fte..,/om /or all the do,rJlin.
Poland's nobl• aom now 1/gbt
To •<'•to,,, ro thrl~ /au
freedom and .igbt,
Marlorie Prud-Kon
(Owen Sound)
thape. Thcy played with VICOur and
1horough knowledce of tbe same and
formed the •trcJn&eSt oppoeidon tbe
Poli1h ..,ldaers have met in Windlor.
Dupite tbeir good form, the PoU.h soldien attained one more succeu-they
won agann. White the Canadw, boya
1howed areater łpftd and lxtter team
work in the pme, OW' player& proved
to be mare 1Jdlled and lesa nervous
The Poli1h team wu reYllfflJMd as, an
the meantime, a few of the former play•
era -re traaaferred to Owiln Sound
where thcy are atndenta in the Pollab
Non-commiuloned Offlcen' Schoolthey have IMaa nplaced by new volteen.
The llnal 1Core *26 (16-12, 6·2, 14-ł.
UMI) doea not truły tell the lłoly, •
the pme wu verj bard f0111hl aad the
PoU.h soldaera bad IO do tllalr to win it.
The lofa-s. -aer Io
theic defeat, ubd for a relllnl pme.
• • •
While 111 Windsor, ....,. apon lovinc
aoldien are forcecl IO lia,lt dlcir aedvlua to ln4oor - - . their ndea in O.... Sound fuUt ajoy wh,..
hit 1pom havla& tberc ucelleat lldl„
ternin wbicb mia ao mllCh ben,.
So our O - Saantl - - . . an takInc adflatap of tbla beautlful aport
whidt ia ~ i.w yean llefote ii.
outW.k of war wu ao poptllar In Polud. Alao our O - Souild OarriMa
. . ........ lltatlnc
wlloee abillty la admłnd DOt oa1y by
tbe J«al c1rfa but
allo e«=pffmllll•
ed by tbe experts of tbla lfOlt.

•"'91C•

.....-,.d„
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N A TERENlE l . S. A.
INFORMACYJ l DZIELAJĄ
Centra Pr.r.) jm· iół żołn ic•r7,a Polskiego:
ił \tT IMORE.

MD.

BO~TON, IIIAS~.
BI

n

U .O, N. \ .

IN U. S. A.
I NFOR\I \ TJON can he rc·<·eiH·d a l Ilu- folio~ ing
CPult•r,; or the Frit•nd" or the Po)i1,1 h Soldit•rs:

WUnit-wski. Bronisl:Aw
18-21 Bank Stred

;,,i,;\\ HRI l'AI N, f:ON N,

Gruch.1cz Lt"onar4
26 Broad St.

T>r. Raczyński T .
U Bcacon St.

NE'II , mtK, ;li. Y.

Adamowirz. K•rol
56 St. Mark'• Place

Skariyń,k, Jlliro~l.w
1081 Broadway

PIIII.AUEl.l'III A, PA.

Srullga KHimierz
318? L,vangatonc St.

- - - - - - - - - - Pawlowsk,
- - G. Cpt.

Ull( ' \GO, UL.

cmcor1-:•;,

rrr~Rl RC:H,

!KR \!\TO'.'i, PA.

Pada Winunty
40 K,ng St„ Holyokt Mass.

IIIA~~-

-------------Zitlrclr:, Kon<tanty
a ,so, omo

t:i.1-:,

DETROIT, MICH.

6968 Broadway

ST. I.Ol I~, ;\IO,

1~chow Icz s. z.
Dom Poliki, Forttt and Chene.

:n

Kar•ś

Jo,ef

R \ Cl'~ F.., N. Y.

TOI.EDO, OHIO

1629 South 10-th St.
1ł1tlawslr1 Albin S.
510 Adelin• St, Tunton, N. J.

J.

Stypuła Michał

89 Bridg• St., w;1m,-rd1nt Pa

Dcndc Jan
4096 Cedar A vc.
Kordtl Jorrl
1087 Carmalt St, Die bon City, P11.

-----------s
N l'.WARK. N.

rA.

1239-45 North Wood St.

JUŻ UKAZAŁY

WII.KES-BARRE. PA.

SIĘ

w

C1borowstr;, Stanisław
1505 Cau Av•nue

o,mbslri Kaz,micn
915 Park Ave.

Fritdtl M ,ccrysl•w
342 Coudley Driv•
W ilk Stanisław

53.59 North Main St,

SPRZEDAŻY

WYDAWNICTWA "ODSIECZY"
Pnygody WALENTEGO POMPKI

I ROCZNIK ODSIECZY

w ~olorat'b

aaluralnyrb.

Tom lli. w formie kautikowpj
u wirrai'l"Y

numery

od

uwiera

1-22.

9 ,..,,• .,,....,.~,. pra:rró.l.
, . _ oprawa:r w orlon

Barwaa

wna •

okładu

" porlttlem bohalf'l'II,

CENA I0.40

barwnym docla lkir m iiwl111ttaaym

CENA , 1.25
(• pl'łftylk11

.-,.ao•• SI.SO)

Ponadto nakhuk.m wydawnictwa "Odsie<'z" nkuał się tomik wybranych wienzy
st. strzelca Ryszarda POBOGA p.t. t.żOŁNIERSKIE STROFr'. C'.ena 0.25 dol.

Wydawnictwa te
sprzedaży

zamawiać można

"ODSIECZY-POLSKI

lub

bezpośrednio

we wszystkich punktach

WALCZĄCEJ

W AMERYCE"

w Administracji naszego pisma

849 KILDARE RD., WINDSOR ONTARIO, CANADA

1

,
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Pr:r.t'gl.i<l 1') godniowy

Przygotowania

•
I

•
przegr11powan1a

NaJdonioslejuym wydarzeniem u- powod•mla. Gdy _.tostan, sfinali,o- przc:t obyv.atdi wsiytitkicb. funkcyj
tcglego tygodnia •prawo•dawczego Wlln< - to wówczas zai~c,c bu polu- pa1l1,twowycb, nie:zaleźnośi sądu1 a
v.•yl:ulowanl~ woj$lc am~rykań- dniowa-irlandzkich prze.i. 2'.0łme-rz)' wre,;zcłc: kontrolę rządu pn ez reprc•
s/rfr" w PóJnocne1 Jrlandit, co ujaw Stanów Zjednoczonych mon na5t'fpić re.ntaoje narod.ow~. wybrane w swoniono w ponicdriałck 26 atycniia.
lada dzień.
bodnych wyborach.
Wysłanie woj,k atncrykan,,kich na
Dokum•nt powyhzy, podpiśilny w
Wyt,py Brytyjskie nie było właści
Imieniu Polski prtcz ~mbasadora Edlnoym wydilrzcnicm polityc.cnym, ward4 Racr.yńsk,ego. pc1nięcego obowie niespod:denką, Ju; w dniu 6-go
atycr.nia prei:ydent Roosevelt powie-. którego znaczenie wybiega daleko w wią.i:ki mini!ltra •praw z~gro1ni.:mych
d.:dal w ,wcj mowi~ do członków przyszło5( - jHt podpisanie nowej, R- P. a w imieniu Cz.echosłowacJi
Kongresu, •e wojsl'tu Stanów Zjcdnopr%"*' dr. Huborta Ripkr, miniatra
~zonych m•J"4 si~ na Wyspach Bry, p11J.1..o„-zttho~l,rna1'kiej mtu'") ,pnw Jagranicmych - pn:ewiduJc w
tyislcich, które ą w teJ chwili wspó/piorwu:,,n paragrafie, u ob,, rądy
r„.i ..,..... yjntoj.
Dli! (ortr-r:4 w walce z Niemcami.
prag.,., by Fed<r11cja polsko-c.tceho•
sloWilcka
objrJa rOwnit-r inn~ pansr.~a
Nie5podzianą byto natomia5l śzyb
Umowa ta stwie.rdu. źe ccl~m Fe/rie ,~mpo wyeyłki pierwseych od- dtr-acji Jest i-.1~wnienir wa-pólncJ po... tt,j t:Z,f.<Ci Europy, r któ~ zwił:,anc
q
inlerdy
tywotne polskie I cxecbod«ialów korpu•u ekspedycyjnego. W li1yki obu p•ru;tw w dziedxini• •pniw
wojnie światowej 191~·1918 uplynfl 2ag-r-onicxnycl1, obrony, .&praw gospo„ słowackie.
Na. innym miej?'cu d.ri,icjszcgo nu·
prriwic ro\ od ch..-rih wypowiedzenia darcLych 1 finansowych, ipraw socjal·
wojny t>r~cz Stany Zjednoczone do nych. <ran&portu, pocrty i t~lc&r.uu. meru "Od-iecz.y·• nm:awio.my p,oJitycz•
no---gonpodarc.ic .:nacxcnie .:rec,rganichwili wylądowanie woj1k a:meryka.riW 17,czeg6lności Fed=•i•
1kich wt FrancJi. Tym razem pierw„ miała wspólny sttab g•n~ra/ny, pr,y, zowania rrzc~tr.xeni m.iędzy Morz:m1
szc tysi.ę..ce :amtryla.ńskich .i.ołnicrzy ciym na wypad«k woJny ilłmie.rzonc: Bałtyckim n Morzem Curnym i Adriznalazły aię: po drugio.j stronie At- jc6l W$pólnt! najwyUu, dowództwo_ atykiem pny pomocy rozbudowania
lantyku w nit!sp~ln~"l dw:, mi~si4cc od Fedcnicja uzgodni polityk~ handlu •y•temu FederacyJnego. Tu chcemy
wejścia U.S.A . .do WOJ ny.
zagranicznego i t.:ryf celnycb, zniir:• tylko •unaczyć, ie prryśpieuenie ro•
C,ym llu!TU)C<yc taki pośpiech? rz:aj4c O!'ttate-cznit do unii c(•/nej. kowoń polsko-c.zcchosłowadcicb jeo1
CEym 1łumAc.iyC go .iwłttazcn. wobec Autooomicz,,e banie.i emisyjne pnń!'itw !l-1.C.ttg6Jnit ważnt wobec
notorycznego faktu. ie na Wyspac,b sfedcrow•n7ch ustali rrwa/y p.uytN
Brytyjskich znajduj:t ,i~ miliony żoJ. po11U:dr.y walutąmi pouczcgólnych t-}h•ocj; ~ojflt.o"•'j i 1n,lil~l·:r.11t·j.
n;~ny, podcus gdy na ró,nych punk- członków Federacji. Obywatele sfed8•
ja.la nietH U.!:O uaoi.r po~1or
tach ro,lcglego (bo d•is ,u; -świato r<1wanych panstw ~'I mogli si~ powego) ,,..atru wojn_y brak jrol woJ•k ruizaC na wzajemnym terytorium bttr na Wt&e:hod.iie Europy.
om«ykansl<ich?
p:,s•por,Vw; wjz. Urerulo~na ro»ta\YiadOffla. l~ w ciągu oeunnich
Pierw!lin odpowi~di„ jaka 1iif c.iśni«: nie spraw.a w&ajemnego u1:nani11 puc:;e miesi~cy odbyły ,i~ w Mo.kwic roina ust:a. brzmi: Amerykanie dokouli p;u\stwa. wchodzące w skład F•dl'1'a- mowy polityc1.ne G~nernla SilctJr.o,;k1t!•
• ten spo-.ób m;mift..lfl.łCJ' zbro;n~j o c.ji. dyplomów .'ttlcolnyd, i .u NodO· go ze Sralin~m ł min.har:i E.dt!nił1
cbaral<teru politycznym. Manifcnuję wych, dolcumrntów i wyroków sądo• równi.ei z.ie St11/int!m. Nic ulcg• w4t•
onii, it- jedność celów wojn)' mui;i do„ wych i •pr.awa wiaje-mnej pomocy pliwości. ie w cza::.,c tych rozmów
prowadzić do jcdno~ci w samym alcci.e prawnej w wykonywat1iu wyroków poru,.,.nc, wiele •pn,w zwl9~nych r
sądowych. KonstytuttJ~ poszcugól- reorganizacja Europy Wtl<lbOdnił'j, •
w-alki.
Odpowie.di ta jest &łm,zna. ale nil' nych p•n•t w, wchodżących w ~kł;id cr.ęłciowo i Srodkow~j po wojnic
Federacji,
,agwarantuj; obywattlom obecnej.
wycurpujc pr,cd,niotu, Charakter
tyc;b pnń!ltw wolnośC sumie111a. woł•
Z drugiej suony do wiadomoicl pum11nifcs1acyiny "'Y4Yłki woJsk amerynoiC
O!iObi&t.f, wolnOSć naucąn,n, bliunej doszły wynurzenia dotych,
ka,i•kich - to tylko jedna strona 2••
gadnienia. Istnieje: bowi~m jcs1.czc wolno~ć 1,łowa pis.an.~go i mówion"go, czasowego amba5'1riora brytyjokicgo
rnyczyn.a gł9bsu na1ury polHyc;:no„ wolnośC zra:ł!'Szanie 11ię i or,tanixo,,•a- w Moskwie Sir Straflord• Cripp,a, :
nia~ r6wno1CC: ws;z~tkich obywatdi ktorych wynikR. •• Rosjanie lic,~ li;
"''o/,;,kow~j. przycz.yna rwiązana
wobe.c praw.1, wofnoić sprawowania me- tylko z wyparciem Nie.me.ów poQ
Je&t

I

~•i•

;. ,,.ag1ul11i(mit. . ,n irlu11dzki1n.
W,•dortU), ,c Tdandia dzi•H •ię
po1i1yc;.tnu, na dwi.c c:.r~ci: 11a lrJ:m.
d•t Północna (Ul•tcr) zo •toli"'l w
llcHaścic i na Irlandii' P~ludniow~.
cit_yli nu t. xw. Eir~. L J. n1e~ałc.cnc
pa.rittt-wo irlandzki~ .1t stołic:-0 w Du
b/ini~. Q ile Ulste~ je$t •ng,elsk1 I
ultralojalny wobec Londynu. o tyle
Eire JCS.t nłech~tne Londynowi i do
lf'j chwili zaJmUJł' wobec stron woju;~,ych stnnowisko rtcutr.alnc Dotć
po\.\.'itd.f icc. że w Dublinie rc.tydujc
Jo te) chwili ,u,1b ni,:mittclric:h unf'dmk6w dyplom~tyc2nyrl•

z

teki humorysty

i konsu.Jar-

uyt/1,

lrla11d,a poludniow• posiad• bazy
morskie i lotnic:1.c W' Cobb. Bt.'r~
lla1rc11 , J.ugh Swilly. które w i:z.asic
picrw••~j woiny iwiatowcj oddały
Anglikom I Amcr)•ka.nom olbrxymie
usłu,,. a którl' dzii sę nictdO:Jtfpne. dla
Sprzymi~rx:onytb. ponieważ. rząd ir•
landzkl odmnwia •tal~ uiyatn.ia i.eh
Wit'lkicJ Brytanii. Gdyby Alianci do,
s.1.tłi. te bazy do dya.p,oiycji 1 to wiclk-a
bitwa o Atlantyk prownd<ona był„by
przez "''"h w warunk.ach m~porówm1rtie: lrp"..z-ych1 naJ. tłof.ad
O ile Jednak rtąd brytyjoki Jc•t w
EiTe b.nrdxo nicpopuJ•rny, o tyle rx..,d
Suin6w ZJednouonych i wog61t' Sta,
ny Zjednoc,one cics~ 119 tam o/brzy,
/Jiif ,ymp:Jfi.j. lrlandaycy wi«~. że
J<b w•p61br~cia w Stanach Zicdnoaonych cit:.iz.yli 11i~ x11wszc pcin4
wolnoic;i9 i wielkimi wpływami. Ruch
narodowy irlandzki był stale lin~nao"'"">' pr,u Trlandczykow z Ameryki,
a tych I rland«ykó,.. amorykan•lrich
je,;t w1~Ct'J, niz lrimdczyków w aUt•
rym k.niu
Popul."lrność U.S.A. w !rlandti je11t
więc prawdopodobnie lclucz~m do rot·
wl'ftani• ugadJrl po.,pt«hu w wysy/,
u 11muy.kińskicgo J«1rpusu „/rs~dycyJll<go na drug4 stronr OccJnu. Bę:
dziemy ter.v świadkilmi rokowań pom,ędq r,ądem St. Zjednoczonych a
rządem Eire o użyczenie: buz. któryeh
:to1łogr !it.anowiliby na cz.as wojny
Amcryk:mi~. Rokowani."1 prowatl:one
na tej podst.rwie maH dui~ szan.se

gr.mice Sowlclów, •le .ie przygotowują ,ię n• pr.t7,izl, jesień i ,imę do
prz.'°niesj~nia wojny nlł tut-n Ri,..szy
Ni~m,«Jcił'f, Trudno bawić•~ w pro1oclwa i przewidywu, ccy te rachuby
'°"YJ•kie araię aię , ..lne. Ale wobec
ich istnienia i wobec modiwośd poj.awieni.1 ai~ Rosji jako czynnika woJ1kowo-pohlycz:nego n11 lereni~ Euro~y Srodkowci jest rzec,~ wysoce po,ądan,p, aby nrówno Polska jak i inne
p.iń9twl znajdujęco •lę na przuttzeni
między Mon:em 8ałtyclclm, c,arnym
i A~rlatyckim (Jugosławia), zdobyły
na akt lw6rc1tości polityanej,
umozhwiający
reprezentację
ich
wapcllnych interesów. Wtedy bowiem
utr~yman-a zostanie na/czyta równo·
waga sil wszystkich w grę wehod•Q·
cych uynników. Ro~j•. Federacja
Srodkowo-Europejaka (w kt6rcj Pol~ka ocłegr., d.uią rolę) , Pai,uwa
Z•chodnic obradOWllĆ będę W &wiado,
maiki, ie kPi'dy a tych czynników rc.prc,zc.ntuj• ogromną •ilę lictcbn~. polityczną, wojsko~ i gospodarcą.

,,r

.. .

Gdy w r6inych c,ęócluh Europy
doJrztW~Jł naszkicowane wyitJ pro„
ctsy polityczne - wyp;idlu wojskowe
ni, dozna;, bynajmniej przuwy. Naw1chod•i~ trwa ofrn•ywa rosyisJr,,, W
Libii rorpocztla się kontra/l'DSYw•
nicmi~ko·wloslra. Na Półwyspir J,falajsltim trwa naci•k japoóski w kierunku Sing•pore. Na wy,path poło
ionych niedaleko A 11,rr;,/ii wylądo
wali Japof\c~cy, a w c:irininie M •.,.
ca:.sa, międ7.y Borneo a wyspą Crlt!-noszlo do bitwy morskieJ, zalconc:r.on,j „wydrstwem Ailantów.

b,.,

. ..

Na łh: ptzenitsic:nia Slf ,·,o,ny w
pobJi,o Auuralii nut4pilo pt'Wttc
zr.drażnie-nic. pomi~d.a:y rr.;sdcm nu~trnlijskim • rt~dem brylyJskim. Rząd
australijski wyaun4ł tuę, ze w uj
wojnic niema "wroga nr. I".., I. j Hitlera i wrog6w pobocrnych, 1, j, Japonii. ;ale ie i1tniej4 ·wrogow1'r r6w1101zJdni. Innymi tłowy Auatr,1Ha wolobb:,, aby Wielko BlytaniJ i Amoryk4 wysiały więceJ wojsk lądowych
i powietrtnych i wi~ccJ okrętów wo..
icnnych na Pil<:y(i/c, na wody Dal...
kiego Wachod", chochy to miało odirlt""
.5:J niekorz-ys tntr. n~ chwilowym polo·
1emu pari5lw alianckich w stosunku
du Niemiec.
Ta.kir stanowi~ko Au1traJii jut
xro111m1ałc :lt' względu n• z-3:.._~oienif!'
\,czpoi.rcdnic tćgo dominium. IVfr! Jf'~t
ono j~dntJk n.(lpew110 słuszne. Chwilo"" poro,k, na wodllch Pacyfiku, cay
nawit't w rcJonic AuatrnHi nic .tdec;y.
c.h,,n o ło!łie wojny. Natom,.11t kl~lra,
Ju6u1by zagroi-iła n. p. b1!z.pit<:'.e1istwu
Wy,p Br71yjs/cich byłaby 1y~ięckro1,
nic pow11i.nicjuą A Wy,pom 8ryty1•l,im z-igra,oj, me Japor\c.ycy tylko Niemcy. -Po pobiciu H,tlera naMiJpi automatycznie kl~ska Jego
wasalów w Europi(' i Aa:ji. Wojna
oHcn~ Je.lit wojru, tiwiatową. I ,ntc:rei,y
f>O>:cczeg61nych narodów uy kr;;j6"
mu•ą byc roxpatrywanc pod katem
,wtłlzt'nia tH1c2clncgo intert)u zbiora.
'-'tgo - t, J· wygrania wojny pt.ł·1
Ali.Jnt6w.
Tę pr.wdę poc.zynaią ro,umleć

"Dv /r1wl oa~:11id kropli z iyl
"U1J11J tbr I.at drop o( blc>orl •• sh..Z.. • •~

no-

wel pań•t ,•..,... porostaj<iJcc po;ta h, yt7jslcą ,..,pólnolą runodów i JCJ w1elk~ oju,zmczk~ północno amcrykan•kt„ Mamy na myAli pa,i~n\:, A mt'ryJc,
Con,r,,/noj I Polu<lniowi,j, k16re na
Konfcre-ni.:ji w Rio de- Ja.nc1ro - pomimo opor" Argentyny - uczyniły
.ina:uny: lrok maprzód n.a dro<llc
wttpolpracy r: ,,....rogami O&i. z. łcceme
zcrw"uia iiitosunków dyplomatyczn)',b
2 o!.ią. udo$.~fpme"nie Aliantom ponów
poł\.ldn1owo-ame-ryk.ari1Jc ich.. u wrcu„
de przyjęcie przez Konferencję Kar1" A rlRntyck1cJ Raooe\'cll1,Chur~hilla
.r:a cl,owia:.uHCI zasadv drhtł.ania to powouny pr7.yc1:yndc do wyjnśn11:'•
ńia ••ę •yltrnqi ,;wiatowe.J.
PamiłtOJntY bowim,, ze 1odnym &
pnnltt6w t•J dekla1ac11 1est mlstępu
,qcł' l-itw1erd:cnu:
Wrot'icm nr. 1
c:11/~g_t, liwi 11• /C$t llttl~r l 1•~0
N,,-mcv. Ch~nc uratowo1c ~wutt Ir.ob" znuui:,ył Hitleu!

'.Jl
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Spisał

Stti1tXX.

R. Pobóg

W tyt/.%icń potem, w Marsy/U,
w ,..1ra,.wym gdu~~ b/łr~·
K IJ/j: !'o polsku zarnęll
Jacys tnej marynaru.

A wcek la1cr in MQrscille,
1n ,ome lorbidd•n bar
I beard thrce sallors
Talk in PoliBh vcry loud.

Wjrc . .. z:,brali mnir z &ob4
(8yl, w dobrym 1,umoru!)NQ .1 r. nimi. na .statku.
?.ndw wr6clltm na moru.

So 1hey 100k me with 1h•m.
They ware on -a sprcc.
And togcthcr on u 1hip
We aallcd ou~ to soa.

Inny moż.eby myślał
N•d tym calł godiinc ,tit i• 11• ~ty$1top
2:u~urilt>nr wnN /inr.

Somebody 11/buld be thinking.
For a very long: tune.
Bul I hooked tl1e peń•cope
Quickly on • long Hnc.

llustrow:,/ M. Will.ntynowict

Maryr,ark• n;in1 zyjtt!

They askcd me politcly:
"Wlmt :ire you doing here"
[ callcd out brightly:
Long live Polish mońnca I

F~Ti, hyly złośliwe,
mokro l .{:lisico.
A ,; lmlw:mów„ n:u.DJllrrz
.
Groilłlc wyjrnl peryskop.

The wavc, wcrc riding high
It was co1d :ind wclt
Theo ncxi d.ay on the. ""''Dvn
I :illW a perisoopc's ncck.

Wy~iunRlrm lódi • wody
krrcj/a swym st~r~m„

1 pullcd lite sub awlly,
Though it w .., fightu,i: hard,
And over on th• lin•
A hero. 1 wll.ked insule.

Zapytt1/i mnie grr.~cznie:
CO) to t'ywi/ Ili gnij~?
A ja na to~ ni~c11 pol:ilta

Było

Choć

No i do nitj, po linie!
( C hci:ilcm być boh,1tN<w).

-===-

Z r"wolwtrem w pt.'lwicy
N• połlad•i• t•i lo,tzi
Dnl~m rozlc.3z ~ natychmiA.St
N,ccl, załoga wychod:<1/

With a gun in nty hand
1 went on the deck~
Ordenn~ the crcw
To come out vcry quiclt.

Wsi,yscy wysrli. I klrU
W sposób dosy4 pogotfoy.
T31c. Nit>l<ty. Zfapal<m .••
Pol•lci Olrrrt Podwo,luy.

Thcy all appearcd 4nd •worc,
But in a ptea,anl tone.
Vc<, unlortunatt'ly 1 cau,bt
A Poliah boa1 1hi11 time.
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The Duties of

Obowiązki

Leatłership

N.a pr~estueni kilkunastu dni wy...
dal'>yly się d w a takty .
Jetlen - wielki. o ogromnym xnaCl:eniu polityc~nym. Mamy ta n.a
myśli polslco-c,rsk., umoivt ftduacyjnq podpisa11ą ,.- /,011dyme. Drugi
- mały - o znae2cnm loknlnym. 3
Jednak po•iadaj~cy rown,ci: znnmicn•
n• wymowę. Tym razem m6wlmy O
.,
w,ec11 og61no,/o,viDńskim jaki odbył
się: w Domu Polskim w Wind.-.oru,
mici.ci~ na1zego postoju.
Co laczy te obydwa (tak nicwsp61miemel) fakty. w jedną calośc i co
l<a.:ic rozwauć je łącznie, na jcdneJ
niejako plauczyf.nie?
,.. r ,.
·1c ·, • d
• ·
aKty ą wym •m1 :.wui omo.set
)lcej urówno naród pol•ki. jak
.{ narody -lowiańskic, ie tylko
,pólprac,, i wspóldaialanie tych narod6w mofr odwrócić od nieb na stall'
;micrt~Jnt aitb~2pieczeństwa. groifCt.
r.e, $trony niemitcłiej. ze strony Im~
periallzmu germańskiego, którego ze.
wn~tunym przejawem jest TU ltr.zy·
tacki pla.ue, 1 szyszak. a kiedylndziej
c,arny mundur gcsupowclł i swastyb.

rnobłlize their encr:gy
1t out vigorously and

pr.epięlmą tr~dycj~. liczą~ wę,lem
boha1e...,kich wapommcń St•r'ł Oj c,y,11ę i Nowy Kraj, Wicl}<i to za.
prawdę ~as:czyt I prxywrlej byc roda.klem 1Cościus1.ki na ziemi Wa.&z:yng-

tona.I

Pr,ywilej - ale • <>bowit~rk. Obowi,µkiem plynłcym ,e wspanialej tradycji jeat praca konsrr11kt)lw113 dl•
dobra Polski, dla dobra pobrarym•
cxych D3rod6w i dla dopomoicnia te•
mu wi~lltiemu d~iNu wolJJOSt:i, któreeo •ymbol=, !orteq i stra.inikiem ••
Stany ZJednocxone,
Przed Poloni~ Amerykańską stoi
wi9c dziś. w pr%clomowe.j epoce.. któ·
r-4 prieiywamy. ob o w i ą Jl e k ze.
• P o I • n I a w'/ • i ł k ów r 6 i ·
n y c h l!' r u p • I o w i a ń • k i c h
w Amory ce I doprowadzenia dzi•·
lań tych i:rup do -pi,lnego mianownlka.
Już w czasie pobytu Nacidncr;o
Zagadnienie w.spólpra"y narod6w Wodza ccncrała Sil<orslticgo w kwiet1łowi-.ll1kich na gruncie mac:ie.rz-y„ niu j maju 1941 w Ameryce xg1aazaly
1tym. w Euro pi•. jest zagadnieniem, się na ,obraniach pol•kich, na kt6rych
które. zajmuJe ntdy i tymcusowc generał Sikorski pttemawial dclega•
przed.Btawicielstwa narodowe u.int~- cje ukraińskie, białor111lcie, creskie,
rnowanych społeueńatw. Po wojoić olowaclue, iugoslowiańskie, litew,kie
rozwi4zanic splotu wiąx~cych sit z i inne, d•lcłan,j,c gotowośc: w,ip6lt7m tTudności i oparcie stosunków procy we wszystkich dziedzinach,
miedzynarodowych na nOWYCh za&a· x.właszcza w zakresie spraw kulturał
clach będ%ie trdci• polity~ wi„fu nych, polity,:;,nych I wojskowych. Z
prac i wysiłków w Starych Krajach.
Wit ich padały zapewn1cnia. Iz rozu•
Dla licznych odlmn6w narod6w 110- miej, znacunie solidarnoici narodów
wiańak,ch. żyj4cych w Amory<!~. • 61owiwkich i nuod6w bloku jacl•l·
2wluzcxa dla Polonii Amrryhńd:i„j, łońskiego (a wiec taltio Litwinów),
ucadnienie wapółpracy narod6w sioDeklaracje te spotkltły air • 1erdecz•
wiat\sklch w walce o lepUe jutro jcat nym przyjcciem ze atrony polskiej.
jut dei!i czymj bliskim. wajnym, Dzjj byłby ju.i czas, aby Polonia przeuymś co należy załatwić i nad czym ula na tym froncie do dzial•ń na wiei•
traeba pracować 1dob7waj,c sic &a· ł4 a.i,. obliczonych na daluł IM~ I
r6wno na rozmach konc„pcji, jak i rur
Nadarza aic nam wyJ1tkowa okuja
eneri:ic 'I' wykonaniu.
hiatoryc:na. która kiedyś stlić sic moW7chod:łatwo polskie w Ameryce ie wiekopomnym tytulan do eh~.
Jeat najwi~ grapif Tudnoiciow4 z Nie należy tej ollujl marnować. Tego
P<>'r6d wayiJklcb grup slowi•ńsltich.' wy.maca od nas racja stanu Poloaii
naleą, równiei: do najlepiej :rorgani• lłmeryltańslckj i racja ~tanu c•l~go
....-..ych. Mamy w Ameryce, a naro,lu pobltiego.
-laaacża w Stanach Zjednoczonych,
EJ.

In the last Cew wecka two fact> h.1ve
occurre.d: one of grc•t political im„
portancc. th;n •• thC" fcdttation a.grec.
111cnt S1tncd i n London by the covcrnmcnts of Pol.and aud C.rccboslovakia; tbc other sm•ller, of !ocal
slgnlHoanc~. but vcry characLeriatic
and timcly-narncly the •11-Slav r1>lly
which look place in tbe Poli,h Hall in
W,nd1or. the city wherc our earri~
son i:s -., ationed.
What unilet thcs.e two 10 uncommcn1urable fattti anto the wholc and
what com~!• ,,. to con•ider them to·
c•ther on the same le vel?
Both then fact• arc a rcsult of the
consciousneH thAt pcnctrates the
Polu u well u all other Slav1 and
reac.hc:-s the conclu•ton in .an undor•
aundinc thll only co-opcration and
collaboratlCln on the part of th""e na·
tioas may avert the constant morta1
dan&er ~hat thrcaten, thetn from the
German•. from Oormanic impcrlllliim,
the extcfnal sicn oł wllidJ once wu in
the form of the cloak and helmet of
Teutonie knightf and on another OC•
cuion in the form of A awastika and
the blaclr uniform of Gestapo,
Tha, problem ol collaborauon ol the
Slavs in lhcir rcepet:tive countries in
EurCfJ)c bccomes no„ the problem to
which tho 1ovcrnmcnrs and the tern•
'Porary national repecsent•tlves give
_.eriou1 cons1der.at1on. Afur tbc war
is. over. 1he work of ahnin; lit the
aolutlon of this problem. copll11 with
many difficultics, and establishment
of international rcladonahip on • new
foundatlon will conatltute in ita effoct
the main policy of the countriea in•
volved.
Por the numeroua ,-rouJ>ll of Slavo·
nic nations living 1n Americ:a. and
apeaally for the American Pola, the
roblem of collabontion of tbe Slava
n the atrunle for a bettet morrow i1
ve.r, ,mportant and uri=ent today,
aometm111 that muat be clone. In tbia
worlt they must mWlttr tlielr tttamcth,

r.

in order to c.ar'T'f.
effcttivcly.
The Polt:s jn A1ncnca :1re the
1,trongcH numcrically um1d :.U other
Slavonic i:roup,;. Thcy h:.,·~ the beM
orgo.nizatil)t1. Thl!y hn.vc 1n Amerlr...1,
and espcciolly 111 tbc Uni1ed Stntcs.
the mo•l buu1iful tn1d1tion that
unilt-1 by incnn• of hcroical reminis.•
cences tbe Old and Ntw Countrics. 1t
Is, indced, a gr-eat honor and pdv1łt:&e
to be a nauvę of K~du1zko in tho
land or Wi15hington.
But thi& privilege result11 in :a du1y„
The duły thnt arisu lrom thas IIJ>len•
rlid tradition Is a con•tructive work
lor the bent>fit of Poland. for the
ben•fit of the sootcr notlons and for
tho b<Jlelit of l rcedom. for wbich the
United State. is a gymbol. atrollchold
and g-uardian.
Jn thi1 111min1-poin1 on the thre&h•
bold o! a new epoquc the Americ:an
Polea are faced witb a duty to unite
In America the efforn of the different
Slavonlc croupa and IO brlnc about
tbeir activitiet1 to the comn1on danom•

inator.
In Aprn And :May t>f 1941 durlnc
the v11it of onr Commander-in-Chief,
General Sikorski. to America the
Ulmalnian, White Ruulan, Czech,
Slovak. Yucoalav. Lithuanian and
other delcgariona appeared at the
Poli•h rallies where the Primc Minister spoke. declaring their w111lngncss to collaborato in all walka of life.
cspccially in cuhural. political and
mnitary field&. They assured him
thilt tl1ey understand the signHicam:e
of ,olidarity amid the Slavonic tul·
tioM and the nations of the Jacge•
lonian błock, thua includin1 the Lith•
uanian~. Tbose dedarations met whh
cordlal Polish rcccption. lt would
be • high time to undcrun this ....,,.1,:
now, lhe work undertaken by 1he American Pole,, pLanned lM th, future
and carried out on a _.cat acalc, Tbe
opportuni1y lmock1 at your doors,
Polcs, the opportunlty of blatorlcal
unpottance 'ca& might, in tbcr future,
c:ooatitute "" lmmortal d - and
the dtle IO IID17. This opportaanity
mull not be pa.,i by. The political
l11terut1 of the J\merlcan ·Pot.. mul
or the Poli1h natton call for ~
call for deeda.
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"Otwiera

się

przed wanu•

wspaniała przyszłość"

''Road to Success{ul Future
Being Opened Before Y ou ''

An AmC'rtCan ~~preu~3 his oplnion f1n11hed and Rmi•fini1hed goods.
Amerykanin o przyszlosc:i Po/sic, •trony b~z1e •przyjać rozbudowie
Poland will be full of foreign com
•bout 1hr laturr of Poland and
polakiego tksportu. W zwi4zku z 1ym
i roli Polonii Am,ryhńslci•1
mercial acenta who will eagerly look
thr rolr of rhr A=ncan Pol<S
wuoia1< znaczmr pozycf• Polsi, w
for a pouibiłltJ' of capital 1nvest•
Niedawno apotkałem powunego handlu m1rdzynarodowym. WynllZ•
Recently I mel an outatandinc Am- ments in Poliah enlerprlses and at the
Am•rykanina. który bawił dluzuy c,ona dlug4 wojn, Rooja okaże Ilię
au w Polsce Jako reprezentant lei/leu bardzo chłonnym rynkiem zarówno na erican who stayed in Poland for a same time a.ethn&" up tbe-tr own connumber
of yea..._ representinc tbero cerna, which, on the other hand, will
wir/cnych firm amuykańslcich. Do- produkty wyrobu polekiego Jak I kr•
piero wybuch wojny zmusił go do JÓW zachodnich, W lym wypadku the i nter«1s of a few American con fo11cr the crowth of Poliah ex port
cerns.
The
outbreak of war forced trade, thua resulting 1n the otrcngthopuuczenia gOllcinnej ziemi polskie), Polska mo,e c,,i:nęc dun tyski z
Poza zainteresowaniami mndlowymi tranzytu. gdy• waększoic dostaw hę· him to leave the ho•pitable Pollsh enlnc of Poland'• position tn inter•
nie 1.tcryło &o nic więcej r Pol1lą. dz,c kierowana przez Jej tnytoriwn. aoi1. Oucside of businesa conn«tion1 n•tional commerce.. Russia, rulned
he had nolhinc ,n common with ,n the lont war, will be an absorbing
PracuJłC w Polace na nowym. bliieJ
Wyd•jnoJć produłcyjn• waa.ych
nieznanym mu terenie miał moinołi przedsitbiorstw /Jtdzi< atalr WUa61a- Poland, Working tbere in a new, not market for produeta made in Poland
bezattonneco obserwowania bie,u wy- #a. bo będiie wzr11tac i to gwaltow• well lmown territory he had an ex- and or wertcm countrlea. In th11
padków. szcsqólnie zał rorwoiu ży• nie npotrzebowanie na rynku wewnr~ cellent opportunlty of unbiued ob- case. Poland mAJ' cain buge profit,
aervation of 1he even11, eapecially of from trana,t trade, u moll or the
cia coopodarcxego,
ttznym. Robotnik polski, rnaj•c npew- the growth and progren of e•onom1c supplia will be directcd through her
Skierowałem rozmowę na tory ponion1 prac~ i zapewnione urobki. nie life in Poland.
terrltory.
woj,en,w/ odbudowy Europy i ewentu• będzie odkładał pieniędzy; przeciwI brought up the aubject of an ex• The productiveness of your indua·
alneg:o ud•iału w nieJ Ameryki. W nie, będzie dłiył do zag<>Apodarowatrcmely
interestinc
problem
or
posttry 1hall incrcuc from day to day beożywionej dyskusji szybko prze1,zlii• nia .;ę, do podniesicma swej :rropy zymy do ngadnień polskich. Oto co dowe1, do zapcwniienia sobie l swojej war reconstruction of Europe and ing fOltered by tremendoua growtb
cvvitua.1
participauon
of
America
in
in
dł!fflAnd of internat market&. Pol•
uałyuałem od niego.
rodzinie pewnego komfortu. Wzroi"Moim zdaniem Po I • k ; c z e • nie więc tiła kupna, a z ni.ę będzie tłiat tasie In • vivad di,cuasioo we ish worken. havmc secured their jobs
quickly limited ouroelves 11rictJy to and waces, will not accumulate savka wielka przyszlośc w:rastal ogólny dobrobyt.
Polish alfo.in. This is wbat he said incs: on the contrarr-they will
:.arówno pohtycrna Jak i gospodarcza.
W tej woijl, wizji bardzo realnej on the subject:
spend money to build up thcir own
Cbc,c nbezpieczyc pokóJ, rrub• raz
pięknej przyułołci 1ez1 tylło
In my opinion, Poland is on the hom ... to ra11e the standard of living,
na uwsz• uni<ultodliwić Ni,mcy. waszej
jedno
"ale~,
jedna trudnołć - miano• road to a cr••t. 1uccesdul future In to 1ecure for themaelveos and their
które na przestueni 01tatniqo tyai,clecia '-yly zawsze dym duchem nie• wicie: Polaka będale potr&ebowala a political a well as an economic famihea a certa,n com(on. The pu, ...
mn6stwa /achowc6w. wyltwalilił:owa
tylko Europy ale całeco cywilizowa· nych robotaił6w, ludzi rautlcicb. sense. In order 10 inaure pcace, the thailDC power ahall lnuene by leap1
Gcnnans, who throuchout the space and bouada and wlth lt the prosperity
nego łwiata. Dlatego Polaka muai być
prudsifbiorcsych. Tymczasem .,...jna of the last thousand yean were at aJI of the country.
allna aby 1tanowlć nalesy14 przeciwmocno
przerzedaila
wasze
szeregi,
bo
times the ev,1 not onły of Europo but
rn thi1 vision, a vary rcali11ic
wa&ę niemieckiej zaborcrołci. Aby
wróg tępił I tępi z cal'ł premedytacjf, of the enure civillzed world, musi be viS1on, of your aucceeriul futura
za~wnić Police 111"' pozycJę trzeba
z
całym sadyzmem to co JHI na1bar• made hann141H for over. And tbere• there is only one "clause." one difhwyprostować i znanai• slcrócił jej
dziej wartokiowe w narodr1e: ~,.- fore Poland mun be strong to con• cul1y-namely: Poland will need
uchodni, granict, Polaka mLlli od2y· ment ludrk.i.
11itute 1h• proper counterbalancc many speciallata, quallfied worker'I.
akac Prusy Wschodni• oraz t<reny
Na azcztście trudnoić ta nae JHt nie apinat German aggr-ton. To secure 1ndu1trioua and rl1ky meu with initi·
ilfwe lei4u po drugiej 1tronie
Poland'• 1tron1 position, her western ative. rn the mcntlme, however, t~
do
przezwycięzcniL
przedwojennego paaa granicznqo.
Po/sita ma potrtny rrurwuar luda- border must be stra1gbtencd and con• war has dccimatcd your population as
Dla ubezpiec„nia 1ię od poludniosiderably
shortened. Poland muat re· the enemy exterminated and extermi•
weco-zachodu Polika 111u1i wejść w ł:i w świ,ecie - w pierwuym rzędde
gala Ea1t Pruuia and Sileaian prov• nate1 with whole premeditatlon and
ie/sł• poroz11mlrni• •• swym, Sł5i11d• w Ameryce. Na tych ludzi, z w I a•
mi południowymi, zwlauc:,1a .t Cse- szcza na Amerykanów poi• ine•• loc11ed on the other aide of pre lt11t 1he most valuable elemant of the
ch01lowac14 (rozmowa nuza odbywa• sk)ego pochodzenia może war frontiera. To aafeguard hersell nation: the human element.
ap1nat any aggreas1on from south•
Fortunately enough, tbl1 difficuhy
ła •ił przed podp1aaniern pol1ko- I I cz y c n I p ew n o I Stanowić oni
czesklej umowy rederacyjneJ I) Malo będ4 1i1114 dźwignię w odbudowie po- wcat, Poland muat reach an qreement is not un1urmountable„
with
her
aoutbern
neil!hbors,
especial·
Poland hH at her di1poul the pow•
tego Polaka mu1i zabezp1euyć lic od wojennej waszego kraJu. szczególnie
ly wath CzechouoYakia (this conver• orful human renrvoir in tlle worldwc-wn,trz, aby ni• tlap,ucić do pow• na odcinku goapodarczym.
aation
took
place
before
the
Poli1h·
first
of all in Amcrlca. On thOle men.
Polacy w Ameryce zdobyli aobie
zu,ni• now11j pi,trj ł:olumny. I dlateco N i e m C y m u IZ' b J' C w Y· rc,puracjr ludzi pracow11ycb. zapobie- Czech accord had becn 1icnedl). especially on the Amerlcam of Poli1h
a I e d I e n I a P o I s k I • Doty· cliwych. zdolnych. MoH niewielu z Moreover, Poland mun aafeguard her dNCent. Poland may count and deczy to takze prowincji, lrtóce po woj• nich wrbilo 1ię na wysokie stanowiska aolf from within to make ccrtaln that pend on I The,, will con,tatute the
w przemyśle I handlu, ale .zato na a new firth column doea not raise 111 moot powerful lnatrument In the port·
nie będf przyl,czone do Pol11<i.
TJ"llłcane
przedaiębiontwa
nie- n1tuych a memn,ej ważnych stano· head ag1in. And lor this very reuon war reconnruction of your country.
wilkach
ą barclao wartOllclowl i all the German, alter the war must be especially in the economic field. The
micclde, większe I mniejaze, warutatr
prz:em,alowe. placówki handlowe, co- wproat nlc•as"pieni. Ciesz• •Ił naj- upellcd lrom Poland and the prov- PolH in America plned the reputa•
tlon of beinc industrioua, thrifty and
S!'l)dantwa rolne przejdf w ręce poi• wyuzym zaufaniem i uznaniem 1wych inces incorporated to her.
Thousanda of large and ,mall Ger· capable, Maybe lew of them rncbed
akie. Będzie to częłciowe odazkodo• przeloionycb. Znaj, i kochajt 1w1
man
enterprl1e1.
industrial
and
buai•
prominent ranka of hich executlva 1n
-n,e n wpqdaone Polace krzywdJ' pracf, Wielu. wielu • nich to wytriwi sn1azcaen1e kraju, Prwdliębiontwa nl opecjaliłcl I eksperci w owoim za. nesa poats, acricultural eatate• ohould commercr and lnd111try but in the
te bęch1e mozna uruchomic przy sto- wodzie. Z drugiej strony to luclale be transferrod into Poli1h hand• aa a lower and not leu responalble pollll
sunkowo niewielkim nal<ladaie pracr bardzo arówn-ażeni, praktyczni. partia! indemnity for the wrone• in- th•J' are numcroua and vary valuable.
przewidu.ifcy. Zda.Ił oni sobie doake>- flicted upon the Polea and the deva so valuabl• that thcy hardly could be
i kapitału.
Pewne połacie -szeco luaju aoataly nale spra"' a raktu. a po 1koa.-ej station of thcir country. Tbollł! en- replaced by olhua. They enjoy the
doau.,tnie u/uczone. Trzeba je hę· wojnir nastlfPi ust6j w przemyśle terprlae,; rnay be put lato working gre.atoat confidencc and avowal of
dde odbutltrW.t - odbudować w IZJ'b- ameryb,&Jrlm i ie wielu a nich mote conditlon with conaiderable small in• thelr ouperlon. They know and love
tbelr work. Manr of them are slcdled
kim tempie. 'I'rzebe bęchie uruchomić 1tracić zajęcie. Gdy siła kupna osłab vestments of labor and capital.
Certaln provlncn of your country 1peciali1ta and ex~rta In their respec•
no- warutaty pracy, budować nowe nie, polacy kupcy odczu„ to bolełnie
dOCD)' mieultaJne. wznosić nowocz.,.. na •-łeb docbodach. Wówcna nie- havc been entirelr devHtated. They tivc trades. On the other hand they
ne gmachy wolne. uruchomić przed· jodnc,go z nich nie trzebił będale dlu- muat be rebullt at a rapid pace. You are practical. level•beaded and faralfbloratwa uqtecanołcl publicanej co przekonywać o potrzebie powrotu will havc to mob1lize all the ruources sightcd, Thry are well .,....., of the
jak elekttownle. pzownie. wodociłgi. do ltr•1u ojc6w. W Polsce btd4 on, to put on foot new enterpriu1, to fact that aftcr the end of boatilitin
trzeba "'4de przeprowadzić roboty mocl• 11lolcowoł bardzo lcoray11tnic, bulld up new hvl~ quarten. erect the American lnduatry will come to a
kanalizacyjne. Jednoczełn1e muaq 5W6j wirlł:i kapitał tloiwiadcunia i moclern school build1ngs. aet into mo- stand1tlll and many of them rnay lo1e
tlon public utilitles such u 1lectrlcily thelr Joba and poeition„ When the
b7ć uapr.-ione w całym kraju łrod· auob:, ouczr,lnoldowe. B'41ale to
dla nich nielacla okacja I napewno and gu-works. water suppliea and purchaeinc power ..tli dc,creue the
ki trauponowe I komunlkacyJne tnebe będzie naprawić atare drogi ie- nic omiesakajt • niej skoł'Zyatać. canaliaatlon work. At the very aame Pohsh buainesunan will alao auffer
Jaane i bite oru budować nowe. Ma· Wzmote 119 waęc ruch rean1gracyjny, time. the t,a~rtauon and com- as their lncomc will be curtalltd. And
municat1on facihties tbroughout the then one would not aaed to penuade
.i.. dobre drogi bite. będzie mo.łna popłynie powrotna lala do Polalri. country
m1111t be improved-the repair aome of them that the{ ought to nr
pomyłloć o urucbom,11„iu prr•mys/u Tak jak kiedyś. kllkadsleaiłt lat temu
of
old and the building of new rallways tum to the country o thelr fathera.
maay
c14gnęły
do
Ameryki
w
pouu·
fftomobdow11p na wl9kaq 1kaltKapitaly? Inwat}'CJe? Znajdf •ił kiwaniu chleba I lepazych warunków and hichway1 must be undertaken. ln Poland they can inveat profitably
napewno. Po pierwsze kraj wau bytowania, tale teru nulfpl odwroltly After bavlng good roads Poland may the great capital of expencnce and
plan to butld an automobile ind1111try their aavinp. When the golden opotrzyma odnlcodowamr wo/rnne, a po proces.
portunlty knocka at thair door they
Ruch taki 1,tclafe korzyaltly nie- on a larcer scale.
drugie otrzyma du.łe polycdci
Capltala? lnvestments? Do not should and tbey will 1alce advant.qe
tylko
dla
Polsko
bfda/e
on
podw6j·
m,fłlrynarodawr.
PoaycJa
waua
The re•emigrat1on movffllent
WffOCła ogromnie w czae1e leJ wojny. ni• ltorzystny , dl• nas Ameryba6w. worry about that. First of all, Poland of it
Zreut, Polacy ą znani z aolldnołcl WyJddiajQcy do Polaki odciłq shall rece,ve reparation1 and also will incrcaso and tbe retumtd wave
kupieckiej I dlatego kapitały poply- nuejacoW}' rynek pracy, lagoclqc w buce lo~·term intern1tional loan• flowa towarda Poland. A• many. many
"ł do Polaki. bo łatwo bę<uie tam je ten •J>OA6b beuoboc1e. z drugłej .rd The pos1t1on of your country hu bfen year1 before the rnasses were comn•c
podwoic i potroic. Kraje 1ilnie uprze- 1trony pomon tło n-ifUJJ•a kUle1· tremendoualy 5trcn&thened durinc to Americ.a lookinc hera for bread
On tbe other hand. the and butler and belter coad1tl- of
myałowione udairlt wam poi7cult na srycb Jtoutałr6w handlowych poml,- thls war
bardzo dococlnych warunwh, bo bę day oba lcr•J•nu. pro-dqc w ten Polff are wali known u reliable bt111 living, ao naw w reverae procea1 ,nll
nCAmm.
And
tberefore tbe capital take place.
1poaób
do
J>OW5łama
nowych
plac.S.
dt uukać rynku zbytu na "'" JWOwill flow mto Poland because it will
I rnywf-ended my anterlocutor-dukty Dla uruchomienia własnego -k. nowych warutat6w pracy.
be
very
UII)'
to
double and uiple 1t wtll willincly co to your country tę,
Ja 1&111. koi\uył m6j l'Ollll6wca,
puempłll I ot6lneJ odbudow,. kraju
będzlede muaeli przez cna dłuiuy r6wnlei chętflle WJJadf, aby m6c: lhere. TIN couatrlu. economlcally be able to watch carefully the vicor•
•YC"4iac a1, bllau rozmachowi • atronc, will wllllncJy exlend to you ous hand witb wbich you will bulld
in,~rtować caJy uerea fabrykatów I
kim budować "'4ziecle pnyu„ 1 - on ...ry - y te.- aeekonc • future Poland.
p61fabl'ylratów.
mark~ for lbeit own products. In
• • •
ol9kę.
W Pol- uroi alt od ac•nr6w
order to be able to •
up :,our own Can we add anythlng to theae
IMndlOW7cb, ln6r-,, bcdł stu'aĆ alt
Indu.try
and
rebulld
the
country
you
worda
No
We
must bealn, rathff
C-,t
mama
doda<!
cvś
więcej
do
o ulo owanie kapłtal6w w poluich prze«ał.i,iontwacll i o unt- tyGll sł6wP Nie. Trtebe tylko ZA"IC will be for,:ed for a longu perfocl of the wor1c of puttlq t l i - lnto rui
time
to
impon
a
peat
quullty
of
aatlon.
ca..lea.le .,._ycb, oo a dna&leJ juł , . . myilri DN Ich reallacjt.
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Nr 6 (28)

Nowoczesne oblicze Polski

Przed kaiku lat7, niemal berpoircd
n,o przed WOj"4. przyalano • Polslu
do Ameryka film propagandowy. Au•
tor n1n1ejuych al6w wyntdl r poka
zu tego filmu pdon naj1przeczn1•J·
uych uczu Przez przculo bow,em
dwu &:odz,ny baw,I w lcr11nle •11elk1oj , anielaluej", odmiennej od ota
c.rai.cej ,:o rzecz)'WI toic, amory•
kaliskiej, ale tak.ie bardzo odle&leJ od
togo wuyatk,ego, co 1ut od dziu,,t
k6w lat wyclakalo p ftno no,.. J opoki
na zyclu Pohlu. W hlm,e propagan
dowym. kt6ry prrya„dl r Polski pokazywano Polonii A=rykań1k1ej
chaty kryte alon,., pr1mltywne wlej•
akie 11udn1e, łpiewai.cych pastunk6w I atar• karety, posuwal'c• Ilf •
trudnn po blotn11t7ch I wybobt7ch
dro,:ach
Stanze pokolenie z połr6d widz6w
odczuwało pewien aentyment do za
miuzchlej praeasl°'d, kt6ra istotnie
tak wyel,dala, I kt6ra we wapomnle•
mach - owiana b7ła rn&lt lfaknot7
u dz1ec1ęc,mi tat.nl, aPfdzon)'Dll
rlhioś na głuche,, poltkleJ prOWlnCJI,
••• Ale młoda pokolenia polako-ame•
r7kańakia patrz7lo na obnry fllmu
propacaadowero nie t7lko bez za
chw,tu. ale ,i widOCflnym poluowa•
niem. "A w1.-: tak w,cltda Polska?
- cz7talo 11ę w Ich oczach. ·A więc
kraj ojców I matek
to 11totn1e
kraj atraullweco pr7mlt,w11mu t ...
cofania?·'
B7la to "propapnda tym budsl•J
a1ebezp1acma f mijajtca Ilf Z Celem.
n n1r1Nl.a :,tusry Polał • połr6d
Polonii AmerykańakleJ, ""Jrdrut m•t
b. która pr17byla do Ameryki prred
kllkuddHltclu laty a bladncJ. rodz,n
neJ w1..-Jil (r,ie pon111wu7 nawet na
uych wielkich miast, peln,cb akar
b6w staraj kultury) - praecbuwlah
awoim d11ec1om Polakę w apoa6b.
który nie m6cł wpl,wat dodatnio na
umyalf. mlodero pokolenia Pokolenie
to ,:.7 o JUi przec,u w kulcie poltfpu technik, i cywihnc:j1 nowoa
neJI
0

..__.,eh

...

A 17mcaaaem Po/J/ra w nyblum
tempie zmien,ala s,r • dtrwr,i&nt,/ n•
murow•n,t, 1 Ułl:Olaa•J na nowocznn•,
• 7oJaJcz•1 "" •praymplow,oa4'
Zwłaucu 21 lat IUlllftJ n1epodle1lokl dokonało pod tym wza:lfdem prawdz1we10 pnewTOtu.
Koniec plerwazej wojn7 ,w,atowej
(1911) -Uli Polskę aniuao"' w
1poe6b --11-,. Wiele miut i mia
lłt-k ulqlo spaler,,u Okupanci nlcmlecc7 ro11117illnle nlarcr7h przemyal
polaki, wywoąc do Niemiec i:,.ltce
mauyn (np. w okruu łódzkim I
blal~locklm) Owczttne ukod7 woJlftlle w puemyłle obllcuno na Z
tnilianly dolu6w w aloci•. Nie ma1eJ•
are arkady poa,...ta I wid polaka
Strony WOJUJtce 1pahly na 1ictt11 poi·
akieJ około p61tora m///or,a ua:r6d
WiC'jsł,r:h. Dzr••irł ml/,on6w -ra:6w
nillłpl'awiaaej prze• lat kilka
wy .i-lalo: lłtntJ' w stania bydła ro&ataco WJ'l'azal7 aię ollw.cJIDłł c,tr,
dwuch mlhon6w, a atrau po&IOW1a
koti1k1ero W)'noslla mlllon utuk.
T7ch kilka cyfr w,starc1a, ab7 aiorumieć, w Jakich warunkach muslellłm7
nbrac alt do odliudowy
Polaka mualała 11ę odbudowywat
o wl„n7ch siłach. bo opr6a doU
ucltill-,ch po?czek tawarowych.
u r•kala w oltres1e awej nle~lecloK
• •acranicy hrdzo ni-1elł1e ty/·
lro pozyczł,. Po.vcaono nam w łc11
l7m teco 110- anacz...,u .zaledwie
okol~200.000.000 dolar6w.
A Jednak w <•UU 21 lat nuzei n,e
podle&l°'d wytęiona praca pol&kleco
rolnika, robotnika, kupca I pnadilt
biorc7 praca cal•&o •polecumtwa
dala pokaana ruultat7
W)'ffllańa17 llDOWII k/lb cyfr
W oatatn eh latach przed woj"' 1939
,.,odułcJa ayta I si~lflllialc6w st.ta w
Polscr na 1ratt1m ml•Jacu w Europi•
bezpo6ndnlo po produkcji roqjaldej

••rm,

niem eck aj, kt6n miała do dyapo, macm1e więkua ollUary. lł6w
w
:,st,c,e bo,l-11 •.kła Pol
•
ejace i - - : posłowie bydła

"!P'!llo wynosiło t,aoo,aao aztulr. Po• łwl4 utuJr; • po• - 3,7CIO,ODO.

'.aoo.aao

A Modern Poland

A frw 7ean qo, 1hońl7 before the
cbomiliłmy rnowu prr~woJcnne war outbreak of th, war, Poland sent a
sztaty pracy, twor,,c I rozbudowu14c propa&anda fllm to America. The
hcrne nowo wanztaty Dym,,ce komi• author of the • worda walked out of
ny Lodzi, Białegostoku ery Bielaka.
hut7 1 kopalnie S'4,ka Zai::lfb1a Dt the show f1lled w,th most conflictlnc
browaluego I Krakowsk1tgo były te- emouona. Ho spent mora than two
,:o wymownym dowodom. D0uhłm7. hours in an • ,dylhc and ancehc"
do b.ud o powdnych cyfr produkql country ao d,llerent from the Am
- w produkcJl węgla 46 OOO.OOO 1onn
ro~rnle w produkc11 roP7• naftowej - er,can rtaht7 of li f• and IO d •stanl
.S00.000 tonn. w produkcJ• tah 1,400 Crom everyth nr that wa Pohsh and
OOO tonn. elaza - 700 OOO tonn, w wbicb chara tertnd the I fo of Poland
produkcJI cynku - 95,000 tonn. t. j In her new <poquc. The film brought
około
10
caleJ pro• fro,n Poland for propaganda purpOMs
d u k c f I i w , a t o w ej • W prr• amid the American PolH con&bted of
m)'łle tkackim pracowało JUt 3.000,000
picturu ahowtna: the huu w,th atnw
wrzttionl
Doprowaduhimy do porądku nau roofa. the prim tlve countr7 wells. the
ubor kolejowy. powołuj, do r7c1a i young bcrd5fflen ainr1nc melancholie
rozbudowt1HC w1elk1e wytwórnie wa• melodi„ and the old carriarea from
gon6w i fabryki lokomotyw (np. w
lhe epoque of obscure romar,tiam
Chrzanowie),
W okn~ie popncdzaj4c71" -Jnf dn11ed b7 horn• throua:h bad,
1939 posunęło 1tę naprz6cl dEINO bu• mudd7 road
dowy w,rlłrogo Centraln•&o Ołrra:u
The older c•n•ratton llfflOllpł the
Przemys/owe10, którego a,mbolem onlooken rnponded wuh a certain
były olbn)'Dl•• Hklady Stalowe/ Wo
sentimentallt
to the obacun past
7
I, i bfd,ca jut na wykonczenlu olbrz7•
m,a zapora wodna w Roiaow,e. (lnnt which true and whlch echoad In
w1elą zaporę wod114 w Portbc• na ranlm.cmce1 wuh lonc111& lH &he
Sole w Malopolaca zachodniej odda 7un of chlldhoocl •P"nt ,n a diamat
no juł do u.łytku publlczneco na kil co11ntr711de of Poland. The 7oun&
ka lat prred woJnt·>
Nad polskim Bałtyłfrm zbudowano Poli1h-Amerlcan 1•neratlon, howner.
w najtrudnla1u,ch warunkach wspa• •lewed the proNar,da film wltb no
nlal7 port i atutyaięczne m1aato por admiratloo but with YUible IJ'IIIPDth7
towe - Gdya,r, lrt6ra była chlubt. One could read m thcir eyaa the dllfflł , nadzte)ł spolecrmtwa poi
questlon • So thet ia the wa7 Poland
aklero.
looks, So the country our motben
Ka,dy kto ,nal m1uta polskie przed
wiolą woJnt ,wiato-. I p1trz7I na and fathen came from la rcaJl7 a
n,e potem - mualal stwsardztc o/bra7 country of an awrul primlhvenesa
m,4 zm/•nr na lrorzylć Budownictwo and backwardn~
m1eukan1owe pneobl"azilo obhcze
Thia klnd of proparanda not
nleJednej d,neln1c7 m1e1ak1ej Nowa onl7 almlea• but vcry 1nJurioU1 „
d11cln1ce W,ruawy. Krakowil. Lwo vetcr•n Am.rlcan-Polłł who carne to
wa. os1rdl• pracownic.ie w w1ękuych th11 land of frecdom a number of ,can
miastach - to tylko naJbardz,eJ wł aro from tha poor villaru or thesr
docrne prz7klady I puejawy teio rathers (not havinc bad the oppor
procesu
tun11y of -Inc our rreat dtta filled
Nic do pornanla muonil7 się r6w- w,th the treHurea of old Pollah cui
n1er uzdrow1&ka pol1kie. W Krynicy. iure) plcturad Poland to thelr chll·
Z11lto~~m. Creohocrnlcu, lnowrocl•· dren the way the7 bad aetn her, whlch
w1u, Morsz.yn,~. %t'lit'~tow,~ pe,. of couna dld not 1nflllfflca advan·
watal7 nowe, wapanlalo cma<h7 Iocr• tqeoualy tbe J'OUII& 1eneral on I Y1n&
n1cze, unator7jne i hotelowe
,n the wont,11 of proer- tec:hnique
and modem c1v~1z:u':'"
Polska dwudzlntolecia niepodle•
1loic1 nie była JUŻ naprawdę jed7nie
In the meantime bowaver. Poland
t7lko Polskt chlopakiej 1trnch7, ro- challfad rap1dl7 from the wooden to
mant7crneco i6rawta I peatuuka, w7 the brick, fr«n backwanblaa to mod·
a:r,wa„cero na fujarce tęak- mdo- arn, (n,m apkultunl lo r,duatrlald1e lllod7 Polak .....,rylwit,ki, m7- npedall)' diuin& the laat 21 years of
6ltc o SU1r71" Kra1u powinien mlac! 1,rdapendanca much bad been dona In
pucd oc"7fflll wiz;, Połul zmi•r•a· th11 rapect.
J•c•f n,W:l,n łrołi•m łu - - • · At the ...d or the fint world'a war
t1ok,. Polaltl, która w dtiuyt:h ali (1911) Poland Ind 9Utroua rulr,.
Inne kraja wvuakach roabadowywała IIUJ' dtla 1111d t - wara la albn.
Słf I dotfZ71DJ'W8ła Ino~ boku
TIM 0........ occupanta del berately
Polska powojenna p6jclala po tcJ aa dntzo,ed Pollah induatry, sbipplnc
meJ drodH, H atokrotala witw.7"' to Germany t.azJe quantltle1 or ma
r-.hem. Pomon J•J w tym Pólacy chlDffY 1111d IIIUlpłllftl •-1 the Loci•
r Ameryki P - . jej młode pokole- 1111d ·Jll'alystolt diatrlctL The tleYania -,chodiltwa polsldeco, kt6ra10 atatloa la lnduatry amountad to two
naJlapal pnoedata,i,icme
do blllloa coW doltan. c l - to four bil
Pold:I • lłro"'4 w ,rb wrdą w lion at'tłtf sw-t purchuinc power
nych, lolr,l•rlldcb n•n1acl,'
of the doU.r. Also the Poll1h nual
Pod wz1lrdrm przomp/owym uru

...

•'*•

d11trlcu 1uffered tremendoua 1......_
The hillererents put aflame about a
m,llion and a half Poh1h farma.
Close to twent7 mllhon a res or land.
uncult,nted for 7eara, 1.,.t lt1 Ylllue
two milliol} head of cattlt md one
mtlllon honu were loat. The abcrn
hw ficuru are aufflcient to undarstand in what condnion we atarted to
rcbulld our country.
Poland reb h aJ~t ent rcl7 w1th
ber own rnourcaa. Ou1a do of 'YffJ'
unfavorable loana 1n &ooda 1he r„
celved durlnc the yun of lndepen
dencc httle effective aaal1tance In the
form of loaDll and upita! lnvntmenta
-to be u.act the lnterna11onal credit
utmdcd Poland amountad altoeether
to $200,000 OOO
Nevenheleaa durinr the 21 7can of
our 1ndependence the atrenuoua work
or the Pollllh farmer, workman,. mar•
chant and lnduatri.!11t. the work of
the entire soc,ety )'ialdad er- ra1uhL
Lat us ment on acaln a r - fipl'fl.
In the laat 7aua befora th• war of
1939 the Pollah rye and potato produc•
lion atoocl at th1rd płaca In Europe
after that of Ruala and Oennany, aJ.
tJaoua;h thna cowtzl• bad much
craatar
or land at the r dla..-L
The atatist,c1 on bl"eeclln1 alao dml•
f7 Poland In ona of !ha lndln1 ~ :
braedin1 of cattle amountad to 9.000.ooo that of plsa. 7,000,000, 1111d . _

•pac•

3,700,000

In lnduat.ry we nlluilt and In
motlon pre .,.r enterpri9N. ntabllah1"1 and enlar1lnc nmnuom a - onn.
The amok7 chlmaeya of Lolh. Blal,alok. or Btelak. the fOUDdria and
mina of S11ffla ....S Cracow IIDd Da
browa rq10111 Mt the beat aample
of our productlve -ezpana,on, Our
product!... output reachad buce n,
uroi: 46,000.000 toni of coal, 500,000
1on1 of od, J 400,000 t - of ateel, 7CIO.ooo toas of Iron 95,000 t - ot tbat II abou1 l i parcent of the whole
world·a productlon. In the
lnduatr7 S,000 OOO oplndl11 were at
work 1
Wa orpn1zed the rolllDJ atock,
11tabllshlng a n tł dnelopin1 die
Wlllon and loc-1" plants.
ChrIn the period clirectly pr.-łinc tlle

-••a1
e.c

C'.!

;'.;id~~=· t:"'~1~Tt':.
trat lncluatrial Dlsulct wlllch -

•J'lłlbol zad by tJ,e łl"I• piata In

Stalowa Wola an4 the t ~
dam n Romow IMin& uadar coutna
tlon (the other dam la Porablta on
the Sola rłvar In tha aouthwntem
part of Polami cmapletad a fn,
yean befora 1ha outbreak of boadl

mes)
Ev~• who 1mn, the Polleb
cui.. befora. the flm - I d war 1111d
bad an opportualtJ to th- later
ha to admil tha 1reat łaYorablo
chan,- Tha powth b, 1-m bulJd.
1,., induałl'J' chanaed dla ezteri« of
mu,7 quartan. Tba naw quarten of
Cracow or Lwow ... die
- t vr11bla eumplea of thia pl'OCThe Pollah hNlth reaorta have aJao
underpne many dealrable cbaqea.
New moclffn -'Oria and hotele
- e erectad 1n Kr],aica. Zak..,_.
C achoclnek. In-roci.w llona,n
and Zec"tow

w-w.

..
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ostatnich hojow Brygady Karpackiej

Gdtid 11a pustyni,
JJIYCHń

/942.

Wspaniale ~wyci~two Samodziel•
nej Brygady Strzefe6w Kupackich
pod Ganią jest clzi6 na uetach wny·
•tlrich Polak6w.
Cbe'JC poinformować opinif publiczną o szc:zeg6hlcb tej bitwy l wog61c
o akcji bojowej nas.ej dnelnej Bry·
gady, zameldowałem sif u Dow6dcy
W. P. S. W., kt6ry wla§nie dopiero
co powr6<:ił samolotem ;r miejsc.i
postoju S. S. S, K., gdzie przeprowadnł in,pokcir,
Generał pr.tnmuje mnie w •wym
gabineci<!.
Krótki meldunek.
- Tak jest, poruuniku - mówi
General, Ni~hże Rodacy nasi wiechą
dokradnie jak dzielnie wale%>' Brygada, n rozpoczął sip jui odwtl u
P"ł!CJ"IJll4
kJuDpaniv
wruśniowq.
Niech wieśc ta dotr,re cło Kraju. Niech
poknepi serca cierpięeych.
General mówi na pocratku o swych
wrażeniach z pn~lotu poprzez Tobruk pod Gazalę,
- Lecimy snmolot"1ll pawer•kim.
Ani;licy natychmiagt po rozpo,;.zęciu
ofensywy zorganizowali •talQ obsługę
Jotnicz,J r. ~jmowunym.i na Pustyni
Zachodniej terenami. To znak, ie p•·
nuj44 fu ct1llcowicie w powi~trzu.

- Od Sid! Baranl do Jotni&ka pod
Tobrukiem lecimy lotem koszącym,
niRko, tu.ł nad pia•kami.

Wszęd~i•

ilady mis!ttci, wojennych. Lic.zn<!
u.otg-i ~ scrk, u.szkor'-onych 1 sp11/c,1tych samochodów wszelakiego typu,
dział i broni maszynowej le:iy na teremich pustynnych. Obok stosy różnego
materiału wojennogo. Drogami i naprulaj tdazają w Jednym i drugim
kierunku wielkie kolumny transportowe.
- Ten lol kosaący i nam ...,n powoduję, ie gt1bimy drogę wła§ciwę.
Polo w1d•ct~nia &taje si, minimalne:.
Poczynamy błQdzić. K!lkakrohtic tO.·
logu !18Inolot11 dla lepucgo zoricm10wania się musi dolatywać do morza.
potem uwnco.ć. K<Qfymy tak blisko
1TA"f kwadr:anse. aż wreaxcie bierzemy
właściwy kierunek I lądujemy w rejonie Tobruku.
- Na lotniaku widltie ilohi 1amolot6w RAF'u, Widać 1eż uarkod:rone
maszyny nie.mjcckie i włoskie.

Uawui~ Dowócl<'y \'Ill Armii
dln pol•k.iej Bryirudy
- Spotykam ,i~ :: dow6dą VIII
Armii --. generałem Ritchie) którego
kwat1m1 główna mieści •i~ opodal.
- General Ritchie objaśnia mi &y•
tu--1.cJ,; na froncie.
- Czy wapo,nnial o akcji Brygady>
- wttac.am.
- Naturalnio. Wyraial sir :i wi~J.
Jcim uznoni~m o llll$Zych oddziałach i
chwalił oa 1tnie świetnie przeprowa„
d,ont dzi!lłanw Brygady Karpackiej.
- Wldzlalern aię rcSwnle, z dow6dcą artylerii brytyjsltioJ środkowego
Wschodu. Z •ntu•jarm•m mówił o
polaklci artylerii. swietnie stn~l•i'ł
- oiwiadczyl.
- Nie&1e,y - C14gnie dal,j General - z powodu bląd.tenia I w %wi~t·
ku • tyrn op6inienia, nie możemy si~
z,araz udać do miejsca postoju na.!Ucj
Brygady, odległego o 70 km.
General Ritchie obiecuje na ntno
zcamolot do mej dy,;pozycji.
- Dnia. ru,st,pnego przel:uujemy
ponnd nowymi pobojowialcami, Tu
lilady walk coru wyrarniehze, W,dac
licrnc- okopy, Dllie.kl .z drutów, 8la.r?
umocnienia włoskie, pcJne schronów
, kamieni. Oric.ntujr się... ie walki
miały charakter ruchomy, .ie wiele
umocnień robiono dor117.n1c, w pośpie„
chu.
- Zblii:anty si~ do miejsca prxe.inac,enia. NadlatuJtmy nad lotnisko w
chwili gdy dywizjon brytyjskich li·
molot6w my§liwskieh nadla.tuJc % Jo1.
ni1k tyłowych i poc~yna lidowac pod
Ga,alą. MuAlmy c.zekać ustępuj:ic
bojowym maszynom prerwsze.ńuwa.
Kr,aymy pewien ci.as w powietrau i
w Jcotieu oeiadamy na ~itmi.

dyspozycji prac> dowódc~ brytyjtkiej
jednostki lo!lliuej udoj~ sir do miejsca postoju Brygndy. Po drod.że &potykam aamooh6d • Dowód,tw• S, B. S.
K. Poznaje mnie pewien kapral podchon1ży K., wid•ę r•dość na joco
oblic.:u. Pue,,iadam ••ę i nowym worem spieszę do obozowiska nauych
oddtial6w.
- Brygada rodokowana snroko
wzdłuż uor.y wiodfcej ;i; Tobruku do
Demy w rejonie Gazali, pod zboe>aa,j
wzgórz, w s.-cregu wąwo2ów.
- Zdała widzę •ylwetkę d:rielncgo
dowódcy Brygady, gen. Kopańskiego.
Podchodzę, witam się :f nim serdccz•
nie. Gn11uluję. Po chwili 6ciskom dlonie zastępcy dowódcy Brygady, pik.
P. - swemu dawnl!1llu podkomendne•
mu, uefowi utabu Brygady i wielu.
wiciu innym ,torym znajoinym ,o
sluiby wojakowej.
- Spoiywamy śniadanie u zdobylyoh oa wrogu zapt1s6w. Jest I kiszom,
kapusta. Jelit i wino c2erwopac, które
dotarlo w obfitej ilości do naszych
•tołowni żołnierskich. Na.si dzielni
chlopoy ro•kosxują się tym wyimienilym płynem, który lepiej łlapcwno
Jmakuje (tu Gellera! uśmiecha si~) nii tobrucka pól-słonawa woda. • . Całe popoludnu~ f1t.:hod1i na in-ipckcji
oddtialów.
- Jak prc.1:4:ntują iif nas, .zolnie,.,
rze? Co pan General może powiedrieć
o ich morale? - pytnrn .i zacicknwie-niem.
Widzę rozradowane obllcie Gen•·
rala. Powstaje ze ·swego mlejs-.:a, Z11citra ręce. i mówi z o..c:ywieniem.
- jett~m starym .iołnie:ne:m. Znam
ludzi. Mogę z dumą powied,ieć, że
po.,14wa i duc/1 rt"Slych żołni"rzy wsptmiaJ~.
- Dwa. tny dni wypoczynku zrobiły ~woje. Twarze wypoczęte. Opowiadajq , bumorem o awych pl'"llU)'·
cfac.h wojennych. Między ofic.erami a
.icołnl~r.iami harmonia. Prucntujq się
w•zyscy doskonale. Spotkać moma
wśród nich i r.tarych weteranów z
pierwszej wielkiej wojny i • wojny
bol&zewic.kiej_ Dużo uczestników walk
wrniniowych 1.939 roku. Jes, wiciu,
wiciu oddanych sprawie mlocnicnców
jouuc. którzy z Krnju poprzez wiele
granic puedzier•jęc się o chlebie lulaczym, sclki prtyg6d przc;~zy ciągn~li do szereg-ów Wojska Polokicgo na środkowym Wachodzic i
dzii mo&ą z bronią w rtlcu pomjcio:
kuywdy i xbrod.nic na zywym ciele
Polaki pucz naJeiclieę dokonywane.
- A jak znosą warunki puslynnt>
- Pros«ę Pana. - mówi General 2: ~~o c:o mi raportowano !łtwierdtić
mogę. że żolnil'r:tł! nasi r.yblco doslD•
sowali .'lif do i:yci.i pustynnego. C~ch11 jt ich unm,jętnosć llfVldnnia sit
w najgor<z.yc:h warunlc3ch. Naw,t
Brytyjczycy dziwiq się jak prędko na"'li aklirnaty:rują się-.

Na lllmochod.l<ie, dan7m mi do

poił Ca:t.11Ią

f"""

•kortyslać.

-- Wbrew Jednak w.szclki1n puepi•om i regulaminom - mówi General
- n~'lsi c/JJopcy noci~rali bez z:,tr~ym•niu. Szli z furią,
T.o furia, z jaki naclua1a na•ia piechała, gdzie szctególnicj odznaczyły
,;ię 1,$..,. 2-ga i 3-cia kompania r
baonu oraz pluton 11 carier6w·1 zd~cy„
dowala o przel:łtvaniu linii nicprzyjaci~la i poproatu złamaniu cnł~g.o tron ..
tu pod Gara!~. lólk ze jux nigdzie
później niQ atawial niepnyjacicl .tdtt·
cydowanego oporu.
- Walki ~WIii)' lrzy dni : 15, 16 i
l7 grudnia ub. roku.
- Na poditawic otr~yma.nych raport6w ~twierdii:'.iC moż.na, ie nat.1rc1e
S. B. S. K. na wz&órze 183 i 187 Carmused Er Reg-em, rrobilo wyrwę
w ugt\ll)OWaniu nieprzyj1cleL1 i zmuailo go do wprowadzenia odwodu.
Pierwuego dnia t.j. 15 ub. m. zn,sz.
.:żohy ZO$la/ w całości l baon 27 p.p.
dywizji *'Pavia" wraz x odl!iałam1 do
niej przydzielonymi.
- Na skutek tego, nieprzyjaciel
wprowadził na kierunku wzgórza 183,
ai6dmy pułk Bersoglierów • dyw~ji
zmotcryzowanrj "Trente''. używając
w ten sposób swój odwód. Nntarcie
Brygady w dniu 16 grudnia doprowadzlło do Lniszczenin pułku, skutkiem
czego zo.iała wykonana wyrwa w
ugrupowaniu wroga po raz drugi i zostal uchwillny jl'go aysicrn obronny,
przebitY natarciem czołowym. Natarcie to :t.mUJJi/o nleprzyjacicla do odwrotu, klóry zootal ,lwi<,rd;rony przez
odxialy Brygady. W rcrultacie nieprzyjaciel został przychwycony w
chwili odwrotu w nocy ;r 16 na 17 gradnia i w dniu J7 grudnia. co dopro„
wadziło do dc,organiucji jego straży
tylnych i wzięcia około 1,700 jeńców.
kilkud.ricsi~ciu dział ci~żkicb, lek·
kich, dział artylerii pncclwlotnic:cj I
przeciwp3neernej, przeszło IOO karabtn6w maszynowych. wiele rapasów

-
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W dniu 30-go ,tycznl<Ł b.r. Prozydeni Stanów Zj„dnoaon)•ch Franklin
D•lnno Roo•cvclt •więcil 60-19 roo~nicę swych urod,in. P«;yp~dla ona
na chwil' 1zeżeg6lnie przełomową, w
kilka tygodni po pr:y•tąpicniu Stanów Zj«lnoc.eonych do wojny o wolnobć, sprawicdliwołC, o lepsze jutro
lud,koici. Jest szctpliwym ttządzc
niem Losu, ie taka epoka za.stała u
steru nojoptężn1ejszego p.ństwa świa•
ta męża na m1arr naprawd~ hi&toryc..z:..

~połeczcnnwo

ameryko,js)tic

i

w1Sty1tkit narody sprzymierzone: %1o·
iyły

w dniu urodtln najserdeczniejsze .iyczena miełZk.ańcowi Biał ego
Domu. manile•tuj,c swój hold i pr:ty•
wl1zani•.
Nar<lsl poi.ki, zarówno Polacy w
Ameryce, jak i P olacy na całym świ•·
cie, puylęczyli s i~ do togo og61nego
hołdu z tlębi auc. wiecuąc, :ce w Pr.,..
<ydencie Roosevelcie tru1j1J oddanego
przyjaciela i orędown.ila.

l,potlurnir. X Dr)i111l11 KRrpill'l.ą
-

Bit,....

- Po dokonafliu in,pekcji oddzia16w artylerii I piechoty wyjechałem,
gen, Kopaii•kin,, jego ll\Stępq pułk.
P ~ dowódcami baon6w i kompanij
- ucz•swikami bitwy pod Gazalq na teren, gdzie rozgrywały się tak
chlubnie zapisane dla Brygady walki.
- Tu gen. Kopaiiaki i poszczególni
dow6dey w •pos6b prosty, obrazowy
odtwor,yll mi przebieg bitwy.
- PotycJa wioska była bardto tłobu,. pnygotowana g6ry, :tabezpicc.ona peW714 ilości:, p61 minowych,
świetnie wypo•aiona w bron i doskonale broniona
pow.i:rnc siły. Tc~
ren pncdstaw1ał 1ię jako trudny do
natarcia, gdy.i całkowicie odkryty i
poro!lni~t)' tylko ob{lclc k~pkami tra•
wy - i w ten •pos6b atanowllby dość
dobre iakryc:ic dlo pouczeg6lnych
•lr•clców, gdyby chcieli byli z tego

Y-HIIMNMI
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Ou !he JOth day o{ January, the
Presidcnt o[ the United Stale•.
Fnnklin Delano RoOłevelt has celebrated his 60th birthday. Thi• annivenary comes in the middle of the
turning-point. jnat 11 fcw wceks after
the U niled Statcs en le red the war
and parlicipatcs in the strug.g ie for
frcedom, jastice and the bctter mor•
row or manklnd. Tbanks lo the fortunatc dc.c.ree.s of Fate1 the mo!lt
powerful country in the world is
hcadod 1n thi, deci•ivc moment by
the great m.,n whose namc will pass
10 lristory.
The American pcoplc and all the
united nations extended to the occupanl of the W hite House t heir most
<ordlal ,:-reetin&C, manifeatinc thcir
oHection 'Ind tdbut<!.
Th• Polcs of Amcrica and or the
entire- world joined in this unitcd tribute, knowing that tllcy ha„e in
Pruidcnt Roosevelt a mo., devotcd
friend and intereessor.

5?'4'!07. ~5lfl!!!!lilMlldbllWIP

żywnościowych 1 rbf.ncgo mate-rialu
woje.nego.
Straty n•uc były doić du:ie, ucze1:ólnie w 2 kompanii I Baonu.
- Brytyjski dowódca Korpu1u wytainic stwierdził. że działa.nic Bryga•
dy Karpackiej miało równie.i operacyjny cl1arakter i wpłynr/<1 na odwr6t nieprzyjaciela z rejonu Ga.,a!a
na zach6d. General ów rloiyl grscu•
lacje gen. Kopanskicmu za piękną
akcję oddziałów Brygady, polecając
pnedstawić do od%n1c•cń bojowych
brytyjskich iolnicuy Brygady, kt6•
tzy się w tych daialaniach odznaczy!,,
- Podkreiilić naleiy - mówl dalej
Generał - ,e: wzirry do nil!woli pu/..
lcownlk 1vfoski, dowódoa 7 pułku
BONag:liorów powiedział, .ie jcsl juz
dwadzieścia lat oficerem, widział ktJ„
kanaście r6inych nat:.1.tć 1 ale nigdy r,1kiego z taką furią przeprowadzonego,
nie ogJ4d,1/.
- Tale• oto opinie wyd,1j4 o nR$
wrogowie.
W leg<'n,luruym Tobruku
T~goż dnia w t.owar:tystwie gc.n.
Kopanskiego udał<'m sir do Tobruku.
gdrrie prze• liZereg miesl~cy nasH
dzielna Brygada tak skutecanie sta•
wiała op6c u boku wojsk •przymiorzoonych.
- ObejrMlem "1!Chodni odcinek
frontu, gdaie. .rozlokowane były po·
szc.zególne nasze oddziały. Sluoh11ł•m
, dumą opowieści o czynach bolu,tet·
skich naszych patroli, o nquej arly·
lerii, co n świetną uchodzi w opinii
!iprrymie-rzcńc6w.

- Odwiedziłem ra11nych żolnier,y
w miejscowym 1zpit.1.lu, ronnawinj-~c
x nami i dekorując t.ruch ofh:::erów.
któn,y ,i, od,naczyli w OStatnich walkach - kr.ryiami WaleCllnych,
GenMa.l u.my§la si~ chwilę, po czym
mówi dalej akupiony
- Ostatnim miejscem, które odwied:rilcm w Tobruku, ,rpędzaiąc tam
dłu:i:szt chwil~ - był c:mMt.art. gdri<'
snem wlectnym spoczywa" na polu,
chwały poleglf.
Groby ni1S4:ych iołnicr,;y wycói:niajf eię z pośród ,nnyclt. Znać 111 r_tkę
opiekuńeżą kapelana Brygady. Jt:st
ich około Siu.
- Zatrzymałem sit dlu•ei 1U1d gro•
bem bohatera Tobruku, <.p. ppor.
Zbigni<Wa Pieniązka, który pierwszy
odznaciony został prx« Nactelneg_o
Wodza orderem woj~nnym Yirruti
Militari.
Twarz Generała powarnieJe. NĄmy
,IJa si~ chwilę, po czym wspo,nina o
tym, jak to w Szkocji matka i.p. Pie•
.niążk,i pro1ila Generała. aby raopi~
kowal ai~ jej synem, gdy przyb~dzie
na Środkowy Wschód. Dala mu nawer
list dla niego. TroHc,yło ,ię matCZ)'$ko o •drowie syna.
- Pewnego dnia nadc~.da do w,.1.
ldttj Brytanii ,mutna wicSć, ił! pchor.
Zbigniew Pieniążek połogi na polu
chwały.

Gonero! opowiada dalej jak biedna
motka prosiła go opiekę nad grobem
~yna.
N113t~puj• dluisz.c milczenie. Widz~
.5mutck na twarzy Generał.a. Po chwili
•lyszę mocne jc;o słowa:
- Ten ct.łowiek - to symbol wytrwani• i poświęcenia dla sprawy pol,lcit!/. To symbol Brygady Karpa.ikiej,
kt6ra - kto wie - c..ey ci:ynem swym
pod Gazalą ni" rozpoczęl„ już pit!rw5%<'/lO akt11 powrotu do drogil!j n~m
Ojczyzny.
Wywl~d akonuony.

...

Gdy wychodziłem % gabinc~u Gen•·
rala dano mi odpis rozkazu Naczelne•
go Wodza o odznacieniu gen. Kopań
skiego. 9 oficcr6w, 18 podoHc.er6w i
:ST.eregowych wojennym orderem V tr•
1ut1 Militari n czyny odwaei i
męlltwa na polu walki.

...

Do drogich naszemu. se:rcu pamięt
nych p61 bitewnych: Wc:;t<'rplatu ..•
Kutno, . • Modlin .•• W arn.owa,. ,
Narvił. ... Tobruk ... dochodri nowe
G a .z n I • • Puypomlnać ono ~dzio
pnys%1ym pokoleniom o bohatcntwi10
iolnierza polalńe&o. ltt6ry :raw,ze je,u
i:_otów do wuclltich ofiar i poświęce
nia dla Wirlkicj Sprawy.
Wacław
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The Last Battles of the Carpathian Brigade
Somewherc in the Dei.crt, posiuon, ruba bis h.ands. iilnd viva~ c:overed profusely with c.lumps. of materiał
Januuy, 1942. ciou1ly 5ay1:
groas--and therefore it would serve a11
Our loss,~ were gr-ut ,rnou_gh, ,p;ar"I am an old soldier. l lcn1>w m~n. 1 gagd cuno11flagc for indiv1dual TiGularly in tbo Sacond Comp•ny of
The splendid viclory of the inde- I can aay with pride tbot th,c spir!t ,otdiers 11 1hey would wi,h 10 ~vail 1he Fn11t Battalion
pendtnl Carpathhtn Rifle Brigade at. and Mtitudc of our »oldien ,a won„ tbemsdvtt of tłtis.
Th• British Corp, Commandor con.
Oa2al.a is today on th, lips o! c-\'eTy derful.
"łłowever• ..1gainst a11 in.structions 6rmed positively thnt the activitles o(
Polo.
"Two ro thru daya of root did it>i and rui .., $llYI the generał. our boya the Carpathian Brlgade were also of
To inform che public about the de- work. The face, arc rested. They talk ,u..ckcd eontinuou&ly, Thcy w•nt operational n:aturc and compałlcd tho
ta.il• of thi1 baUle, and gene:rally wltb humor abou, their war e.xped, forward furiously.
enemy to rct.rl'•t westward I rom the
aboul th~ fighting- action o( our brave. ~ncea. Tlterc is h:tnnony betwcen the
"'That [ury whb which aur infantry Cal:.ala region.
brigarle, I went to 1he Commanding officers and the ooldien. They •Il .att•ckod. where the firtl, second und
The British General congutulotcd
Officcr. W.P.S.W., who jt.1<t arrivcd present thcm•elvu aplendidly. In this third comp.,ny of the Pirit BattaJion Gen. Kopa11Ski for the line action of
by piane from the place wbete S.S.S.K. group you can meet. among them, vet- and the platoon of cnrr\cra di&lin- bis bngade, and uked him to prcscnt
b being st.nioned and which was in• erans of ehe lirst W ~dd War. :i.nd also guisned themselves, decided to break soldirra of the Brigade ror British
1pccted by b.im.
veteran..... of the Bol:shtviks' w.ar~ Many throuch tha enemy lin~ and thulł dC"cO.ntions.
The- General welcomes m~ in his of tbcst men parddpated in tlle Sep~ :sm11.8h the ertttre Iront IL Gazala, ~o
The Genoral say• that it is neeesprivate c;hambcr.
tember, 1939 campaign, Tbere are that the enemy futer did aot offer any .;ioary to e-mphnsizc what tho It.alian
Short report.
many young- men who arc dcvotc:d 1;0 d~cilivc re.sl1»t.ancc at .any place.
Colonel, Commander or the 7th Bu··
··very wcll, Licutenan.t ., say~ the tbc csu,e and join~d the ranks or the
Ccncrral. ~Lei our countrymen know Pohsh anned {arccs in tho Middl"
"'The óghtiag lo.,,ted thrco days-the .-gher Reogiment, whc, wag Ulken as
the c.,cact truth, how brnwely our bri- , East, pa&sing ove.r mony borden from 1.Sth1 16th and J7th of Deccmbcr of a prisoncrt a.aid: That ho ia an officcr
gado flghts. Lct them kno,w thnl lhe Poland whh vagabond bread only, hav. łut year. On the basis of the reccived for 20 yt:ill'I .ind th.u. he 1o1w numer
revenge for the defeot in the Septem- ing pa.sed through hundrus of ad- reports it it pa,;sible to Jt;lte thnt the ous different attacks but he ncvt't
b•r c.ampaign has b<,gun. Let thar vcntureo-and today tbcy ar„ able, •tt•ck of S.B.S.K. towards hilla 183 witneaed one with suc.h fury a• tbi1
new, nach the country and Jet it with arms in thc.ir hand•. to avcng-c and 1117 Car""musc:d Er Rf!gem-mad~ wu carried out. Such an opinion wllS
givcn about us by our en~nies.
strcngthen the. hearts of thr 1uffer- the grievanccs and c.rimC"S •t.ill com- "' brcach m the rnemy"s position and
In the Let::•·•uhtn· Tohr11k
ing."'
mitte.d on the living Poli!lh fle-sh by compelłed him to U:iff his re5crvc-5.
"Tn11t doy. ec:compnnied by Oon
A, the slllrt the General tell• obout the invadcr,"
The Fint B11ttallon of the 2711: RcgiKopan1ki,
J went to Tobruk, where
h11 irnprcssiona of che Bight over To"And how do they endun the de.erl mont (Il~h·anh) of Pav,a Divhisidon, t~bruk to Gazal.a.
conditions?"
g~t1tt!r WJt I e tr-001,s a~tac e to u. (or 8"e,·eral montlui. our bravc Brigadt'
"We Ry In a pas.-.ngor piane. The
"Woli." aaid the General, "fr om hod boen destroyed cn11~ely on the so succcssfully ~esistcd. aide by aide
Englishmen. after the beginoing of what wa. reported to me I can •late first day of the battlt, whtch wn De- with che Allied :lorcea, the enemy.
"l inspcctcd the wc1tern sector of
the offc.ns.ivc, organized a pe:rmcmcnt tluu aur soldicra adjust themselves., cembrr 15th,
.
aireralt service on the occupied ter- nry rcadily to the deurt tif~ Thoy
Becauar ar thu,, the •n•'?Y brougbt lh~ front. whet't our indl\ iduaJ units
rain, of th• drscrl. Il !s a, 1lgn thnl arc charactMi2ed by promptness in up the 71~ BuSólghH RJ{'1}lcnl_ from were locatcd. l listencd witb pride
they control the air.
fitting tbemsclve.!S into the aurrounda the tTIQtor,a:cd Trc:ntc 01v1.s1on•. in l~c: to the stories of dccd, of our hcoric
"From Sidi B>ranr to the •irdrome ing,,. The Briti•h wondor at lhe •p<ed directlon of HII_I 183, u1ing m th,a patrol.t1, of our nrtillery, which is
highly rcgwrdcd in the opiniou o{ our
at Tobruk we Oy at a low attitude, jl15t with which our boy• Cel uclim.1- manner •li of h1• , ..eryes.
barely above the sond. Therc arc tfud:'
The attack of the 13ngade on ~·· All, ...
"I than vi.aitcd the woundcl sotdlen
tracea of war destruetion everywhcrc
Tur Burd" of Ca,...111
ecmbor 16th cau$ed the d.,.trucuon
_ a enat numMr of tanl<s, hundted•
o( '?• llth _BattaUon of the 7th B_er- in !ocal hospitela, talking with them
and
decoRting threc offiters witb the
of burncd planes of dift'ercn1 'YPC9,
Artcr complctmg the ln&pee11on of oagher Regiment, and the 1hallenn_i:
hundreds of machino guno and othcr the nrtiJlery and infantry troop•, I of lhe 8ch Ba:ttalion of 1ho ••me rcg, Croit o( Bravery. who diatincui.shed
thcll\$dvca
in the last fighrine,,.
typ~ of annamtnt He. on t.hc desc-rt $larted Oltt with Gen. Kopa.nti.ki, with mcnt. Th~re!ore, ~ b~ac~ had ~en
The General, an decp mt:'ditation.
rcrraiu. Besidea, thcrc are other piles 1he Chief of Staff CoL P. togcther made •g•in an. the enemy s posluon
ol war nu,terlal. The !one tramport wilh a group of i..ttery and company for the occond time. and ~o his d~le11ce •nd liter, wbile i n 1hłs stalr of mind.
columna o1re on a move in ane dirce- Commandcr&-participQtors in thto Ga~ J}'Wtem wato l.,adly ,1ha:ttered. p1erc.':d »y•:
"'Tbc la.st p!Rce that I v15iced ln To.
tion ar another. In th.e wood, nnd zala ba.t..tle-mto the tcrrain whcre through by headlong et.ta.ck. Thts
ac O . the field·
th• battle toolc pince, 10 honorably ottack forced the enemy to retreat, bruk, 1pendlng coru;iderabte time, was
.a
ca:metery,
where i.r1 eternal 1łeep tt"St
ffight :~ the tow atu,ude and perpetuatod by the Brigede.
whlch wa. conlirmed by the Bripdc
lhe Hrunsean c:auses us to Jose our
liore General Kopanski and thr- re· detacltmcnta.. AA a. resuJt. the eonc.my thoac who fett on the field of glory.
way. The field of vision is becominc apective individuol commandera dis- hijd bcen ~ught at the moment o( The grave, ol our aoldiers diff cred
smallcr and •mallcr. We begin to go clo1ed lo me the cour„ of the battle. retrcot dunng the ntght from Dec~m- Crom othors. The hand of the cuard•
nstray. Severa! time,, the o«w of the
"Tbe ftalian position was vecy woli ber 16-17 and c,n the (7th of !)•c~mber, ian, who i• tbe Brig,ide Chaplain. Is
plano ba~ to appro;,oh lhe 5 eacoll8l [or prcpared in advance, protected by a wbich led to t.he d11org~nint1on of very much in e.vidcnce. The-re are
be1tcr ońcntation, and aftcrwardi TO· certain number ot mint fitld3, n~••·
rcar-i:uard and lhe taluni:_ of llbout about 100 in number.
"I rem.a1n longer on 1h,- łrave or the
turn to the coursc.. In thu way we lently equipped with nrm.s and well 1,700 pnsoner1t1 ~co_refi or hght a.n_d
clrclc neorly three quartcn. of .tn hour, delended by diatingurshc:d for~es. Tho huvy guns. ant1aa1rcraft and •nt, .. hero of Tobruk, Licut, Zb11:nicw p;.,.
and .tt fast we find Łhe propu dirce- g-round was difficult for attack be tanie gm.., over ~00 macbme guns. n,az,ek, who was ,he fint to be di:cartion and Jand in the vłcinhy o{ To- c.&lL~e it wa~ enllre:ly in Lbc open, nnd many food :rnpphes .and ocher war ated by the Commander,in-Chief, with
the ordtir of Virtuti Militari Cross.••
bn1k.
The face of the General bccomc,
„In „he 111rdrome a -great n,1mbc:r of
aolmnn.
thinking for a wltlle :ind then
R.A.I'. plancs are •ecn. Th~rt- ;;:ir~ atso
re,ollec.ting how 1n Scotlnnd the
German and lt-alian planes.
mother of the- decea!<>,tl Licutcrumt.
The Meeling Willa tiu•
a1kcd him to talce Gre of her son upon
Utrpnrll1iu1t Brill'J<.le
h11 arriv~I in the Middl, Eau. She
"Using the <Ar put ;ot my dispoaoJ
alao ,:ave łum a Jett.er to be- deh\rcreJ
by the Comm>ncling Officer of the
to her sun The mother constantly
Bl'i.tish a1rcraft Unit. I go to the .1ta.
worried aboul htr son's hulth.
uon O< the Brigado. On my way I
One day whilc the Central was st,11
met anothcr car from the S.8.S.K
1n Grc~t Britain, new, l.!ame that
headqwrten.. I am rccognl>ed by a
Lteut. Zbigniew Jl'i•nio.uk wa,; kllled
cadet ;:orporal K. 1 ••• joy on hi&
on !he field ot i:-lory. The General
fac:r„ J r.hange cara and In thia new
thcn told how tho, poor mothtr asked
car J hurry to the camp of our forto.
h1m to take cart of her son's grave.
'"The Brigado is situ3ted wide.ly
r·ołJOWi Jonger liifcncr. f can ICC
atong the highway ltading from To.
1adne,1 on lhe race of , he Gtntrol.
bruk to Demi. in the Gania region,
Ahfl.r
• moment I hear bis powcdul
on the slopc15 of the mount~{ns and
word,. ··Thit. man i1 & symbol of per•
in nwt1l(lrOO$ ravine6.
scverancc .ind sacrifice tor the PoU1h
At a distance 1 $Ce tht figurr of
causo it 1• ; •ymbot of the Drpa•
the br..vc Brirade Commander, Gen.
thtan Bng:ade. Who knows wheth<r
Kop.an.sJci. I Appro.nch him .und gre-ct
by
its deed~ at Gazala the first act
him he.anily. l ..:ongratulate bim and
of
the return to the bdoved Motheł"•
aftar n moment I sh11k-c hands with
lAnd has not begun ?'"
the aeccmd Ln command o( the- Bri„
The interview cmds
~adc, CoL P., my subordinate, chief
o
•
of the Bricade ataff. r th"n shake
Whc-n 1 laft lbc Gcneral'a pr1vate
hand11 w,th many 01hers--0Jd acqu.ain.
chamber,
a
copy
of
tht order from
tance• from military łaiervkt"
the Comm:rnder-in-Chicf, •boul det
"Wtt: have breakfut, using the food
orating Grneral Kopan.slc:i, nino Offi„
auppli ... taken from the enemy. Thcre.
cera, 18 Non-Commiuioncd Officen
Is atso tnuerkraut and red winc which
and a number or p-rivate aotdiers, with
rł!ach c ur ~otdiers· kitdu:n in veat
the order o! Virtuti Militari for •h•ir
abundance-. Our bravc boy• arc d~.
dt'ed!S of brav,:ry and COllf1lgr- on the
lightt:11 with that ucellent drink.
battlefields, w11"' given to mt
which surcJy ta.ale-$ bcuer (here, thc-

~T~at'

h••

0

Gtnrnll. i, miiling) th•n Tohruk's
srmi-1ahy watc-r. The whofo alter·
noou was 'S"(J-Cnt in the in,pection of
lhc troo1>s."
„How do ou-r soldlers pre'>ent them
sch•e&? Wh111 can you say :tbout thi:ir
morillt ,... I as.lted aaxioludy
[ ••• the ~miting ~ounumonce of
lhc Gcc.er1ll. lłe atand• u11 (rom his

.

M-W.aLl!'•'1Y~ow1U.

.

To the dear-10-our-heans battle.
fields Wuterplattc •• Kutno •••
Modlin ••. Woraw
Narvik •••
Tobruk •• • new one must be niłded
the Bat1lctiold o( C;oinlo. lt will
remind the future P.neratiolll; of the
heroi.am or th'C!' t>ohsh soldicr, wl10 ia
•hvays ready for 11-rea1 "1t.rifice,, and
1lrvotlon. lor t.he GRĘAT C.'\.USE.
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The Defeuce of Oksywie

In the ni1:l11 of Sept~mber IZ-13 the from bombings the comq1unication
W nocy z 12 na 13 W1'ześnia wojsko rąk do ~Ir - "' dzień zajmowali je
pol&kie, kt6rego trzon stanowili mary- Nim,oy, a w nocy nasze oddziały Polish detachments, o[ which the linea wer<' operating all the time faenucleu~ was made up of ~ailors, left iliwing greatly the work of Headnarze, opuśc:iło Gdyni~ i ,kupiło lmialymi wypadami odbierały utraco•
Gdynia and assembled all ita forcts on quarter-s.
nc w dzień poZ7cjc.
wszystkie swoje sily na Kępi~ Oksyw011 the alxte-,nth of Septembor the
Obron~ ułatwiało &pra,vne działa the Kepa Olraywska, tituated on the
s/rtl'j, znajdującej się po drugiej stro- nie sluiby liczności pod dowództwem other aide o{ tbo port.
German air forces •ucceeded in paralyzing
eomplet1'1y all movcmcnts on
kapitana mnrynarki Nowaka. Pomimo
nh,, portu.
The .sit ua1ion of the dcfen den; was
S~uacja broniących się była bard.to cinglych uukodzeri od bombardowa- vcry diHicult, inasmuch as the Kepa the Kopa Oksywska Io broad daylight.
And
in
the evening of the same day
nia sieć łęe,ności była stale czynna, Oksywska is domiru,ted by the neighci~ika, gdyi nad Kęp4 Oksywską gózaoszcz~dRJąC znacznie pracy Do- boring hille of Gdynia illłd Chylonia: in&tead of bomba tbey droppcd pamrujft okolic~ne wzgórza. Gdyński" i w6dttwu.
buides awampa, whict, on a long phlets from 1ix alrpfanes with the fol•
Chyloriskie, a biota. które na znacznej
Dni11 l6 wneinhl lotnictwo niemitc„ Urctch protected !Cepa Crom the land, lowing mes,,age: "Potish soldiel'!I stop
pr«atrxoni osłaniały Kępę od strony kie •pru:aliżowalo w zupełności wszel- had dried up on acC<>unl of an unu•ual this useless fi&htinr, do not bcliavc
lądu, na skutek niebywaloj po•uchy ki fUClr na lt~pic Obywskiej przy drought and we.re no łonger a nantral your oflicers tclling you that you will
iwletlc ddennym. Wieczorem tegoi barrier ngainat the foc.
be •hot when takcn pri•oner,,. Alwy•chly l nie stanowiły natun.lnej
dnia iatniast bomb zrJ:Ucono z 6-<:iu
Art1Jlery and even hand-weapons tach your white hondkerchids Io your
przeukody dla niepn:yjadela.
iamolotówulotki tej treoci:.
were lacking: t10me detachments re- bayont:ta and come over to ua.."
Brak było artylerii l nawet broni
"żolnier,e polscy nprzestań.cic bezThis circular did not have the efceived ,w, weapons gathered from thc
ręcznej. Niektóre oddziały otrzymały nadziejnej walki. Nie wl.rrzcie wa- killed and wounded ,is late aa the foct hoped for by the German•; no
bron, zebraną po ubitych i rannych, szym oficerom, którzy m6wią, /ie u nas thirtccntb of September. Tbc sol- Poli&h soldier put hia handkerchief
w niewoli zostaniecie roz,trzt.lani,
on the bayonct; but the overwhelmdopi~ro JJ wr~cśniiJ. zołnicrze od sze- Na16a:ie 111 karabiny bl~le c:hustec,lci dien did not have. for day, in a
stretch, warm [ood: they wfre fatigu- ing superiorily In numbers of the
regu dni nie mieli w u,tacb cieplej i chodźcie do nas."
enemy, and still n,orc his 1uperiotity
strawy i byli przemęczeni cliglymi
Ulotka ta nle odniosła pożądanego ed by cOo5tant l!kirmlsbes and laok in equipment did the work.
of rest and &ltep: but in spito of that
On Septcmber 17th the Germana
walkami i niemoinościq wypoc,ynlru prz~ Ni<=ców efektu. zaden , iol- thoy di<l not break down and fought
pierced the defens..ive linea j n the disi ~nu, a Jednak nie zalamnli się i wal- nierzy białej chuateczki na karabin to the end.
nie nalozył, ale ptzytlac„jąca puctriet
of Debowa Gara, Suchy Dwor
cxyli do ostatka,
The Kopa Oksyw~ka was bombed and occupied the greater part of the
waga lic,bow:, nieprzyjade.la i jcszc~•
Bombardowllllo Kęp~ Oksywsk:i z bardziej jego pr.cwap w uxbrojeoiu Erom land and air.
Kcpa Ok•ywska. On top of that the
On the neigbboring hills the Ger - aituation was aggravnled by the J.tck
lądu i z powietrza.
musiijly zrobic swoje.
D11ia 17 wtuśnia Niemcy przerwa/, man• placed heavy artillery and cov- of a.mmunit-ion: thcre was enough
Na okolicznych wzgórzach Niemcy
ered
Kopa wlth a bull of shrapne1. foodstuUs for 5evcn day, d„pite the
linir
obrona~
w
rejonie
Dębowa
Góra
u•tawili ciężkq artylerię i zasypywali
- Suchy Dwór i zaj~li znaczną cz~c More dangerous th3n tho artillery filet lbat ,evernl storehoWIC& liurnea
Kępę gradem pocisków. Gro:foieJuem Kępy Oksywskiej. Ponadto •ytuacjc wtre. the ~ne.my's air fortes, before
down.
od artylerii było lotnictwo niepn:yja- pogarszał nie•lychanie brak amunicji, who~e vlgllant <)14 nothing could be
On Septembcr 18th 1here remalnea
tielakie pued kt6rym niczei:o na Kę bo iywności pomimo spalenia ,;i~ krl- hidden. especially troop movements. stili in Pollsh hand~ the terrain of the
ku
składów
,V}'llturczyloby
jeszue
na
The
pbines
flew
in
fonnation
at
vcry
naval port. the hills in the vicinhy of
pic, a w azu•llólnoścl ruchu oddrlalow altitudes and decimated whh dr,- the radio •talion and the Naval Hos16w, nie można było ukryć_ Samoloty dni Jiedem.
Dnin 18 wrzeónia w polskim rfkU vast11tlng fire our lU'm)' cletachmente pital, al,o a strip of ••ashore adjoinlatały klucn11ni na bardzo ni•kiej wypoiostawnly jeszcze: teren portu wo„ wbile retreating with tbeir aupply 1ng Bobi Dol
~okośei i ogniem ko!zącym dziesiąt jennego, wzgórza w rejonie radiosta- truc~s from Gdynia; they deatroyed
fn spite of complete hopele„ne68
kowały wycofujące się z Gdyni na„e cji I szpitala mor,,kiego, ora.t pas wy- al$o herds of cattJ• and burncd down of the •ituation easily recogni,ablc by
brzeia,
prulci:;ly
do
Babiego
Oolu.
&tacka
of
bay
and
com.
eve ry soldier. the fight continued.
oddtial>· wojskowe i 1.1bory. ninc•yly
Pomimo bcznadl'iejno§ci sytuacji,
Two forms in lite vir:inily of Babi
ln _the morning the enemy, movinc
•lada bydła, paliły stogi siana i ,boża.
widocznej dla ka:idego folnieru, wal- Dol, Btocked w i l h foodstuffa and ••eadrly torward, nttaoked the hills in
s,siaduj,ce :r Babim Dołem dwa ka trwała.
ammunition !or the anny, transported the district of the main radi(I station
folwarki, w których majdowaly się
Zrnno nieprzyjaciel, po$uwojęc się tber<" Irom the army depot5, were de• Irom the Gdynia road trying to eap:zapasy .iywności dla wojak:t oraz wciąż naprzód, :aatakowal od 5tl'Ony stroyed: tbo ammunition <"xploded ture the barracks 1U1d the terrain of
.amunicja.
przctramsportowana
re 57.osy ,:dyiukiej wzg6rża w rc1onie and the foodstulfs burned tlown.
the naval port. Alter a two-hour
głównej radiostacJi i koszur kadry,
The .strongeat att-ack on Kopa Oksy- frght the attack was repulsed. Vet on
•klAdnic woiskowych, uległy znis•- prag;JlłC ,dobyć koszary i teren portu
c.ieniu, pr:r.y c.cym amunicJa ek~lodo- woj~nnego. Po dwugodzinnt'j walce "vtka came from the north, but with othcr points the Germnns succceded
the aid of the trawlera (Jaskolka, In piercing the dcfonsh,c lincs and
wJła, .a żywnośc ispalt ła się
atak odparto. Na innych jednak odcin• Czajka and Rybitwa) firinc at the •dvanced. The figbting con;rnucd
Najsilniej atakowano Kępę Oksyw- kach Niemcom udało sic ~fornow3c enemy Crom th~ sca., tJ1e Germans rhrougb the night.
linie obronne I posunłć •ię naprd,d.
•ką od północy, ale przy pomocy trawwcrc halted and towards the evening
The situation of the defOlłdero grew
Walki toczyły się przez całą noc.
of Septembcr 13th the Polish troops worsc from hour to hour.
l~rów <.Jask61ki, CzaJkr i Rybitwy),
Poło:cnie obrońców pogar$rało 5,ję:
even succeedcd in repulsing the
Dut' to the incre-asing pre$sure of
które ostr,cliwi>ly nieprryjaclela z :, godJ.iny na godzinę.
enemy [rom Debowa Gorn. wbich they the enemy our detach.-rnents were
Wskutek ciągle potęgującego się t,mporur1ly ololcupied.
morr..,.. udało aię: Nictnc6w powstrzyforc:e<t to retreat from scvenil posi•
mnC i nawtt pod \1,:iecxór 13-go wrześ ngporu nic:przyJaciela oddziały no.s.z:e
Scptembcr 14th a ficrce batlle was tions and to look for &hdter in the
nia wyparto wroga , Dębowej Góry, zmuszone ro.ialy c!o wycofania aię • fought in the district of Dobowa noigbboring dune• and woodbrushcs
szaegu pozycji i !'tiukania 1'chronie~ Gora. The German air forcea increaa- o! Babi Dol.
k tórę przejściowo owładnął.
ni• w okolicznych wydmach , raro!- cd their dttatructivc htry causing
In the moming or tbe 19th of SepW dniu 1-1 września toc:eyly się :u,. lach Babiego l>olu.
great !osses to the army, war equip- tembcr the Germans occupied the barci~kl~ walki g/6,vnie w ujo11i" Drbo,
Rano dnia. 19 wrz•śnia Niemcy zawej GOry. Lotnic.two nlcmteckic 1po· jęli koszary kadry , ob.<'1dzili tcr~n ment and food supplic•. Shelter from racks and 1hc tenain of tlte nnvnl
The enemr desu-oyers aptcgowało jcs.ec:ze &w4 nis.z:cżycicJską. ponu wo;rnr,~go„ Kontrtorpedowce acnal bombardmcnt was Rougłlt in the port.
akcjr, powoduj~c duże nraty w woj- nlepr>.yjaci,olol<ie podcsżly pod Babi wood• of Babi Dol, where among proachcd Babi Do opming h e ~ v y
bku. ,pr:rfcic wojennym I zapa8'1ch Dól i otworzyły silny ogien artyleryj. othors a great deal of foodstuffs, łilken gunlire on the diatrisl of the ho•iywn011ci. Schronienia prr.ed bombami akt na rejon sz:pitaln w Babim Dole, from tbe Gcrmnns in nightly raids paal thcre- t hcr-t were the Hetadqunr•
proccding the evacw,tion of Gdynia, tero of the Land Defonces and the
lotniczymi ,iukano w la,u,ch Babiego gd,i• aię znajdował s•tab dow6d•twa
was hidden.
rcmnants of our forc~s.
Dołu, gdr.ic mi~d,y innymi ukryto obrony lądowej I resztki naszych sil.
The number o[ killed and wounded
Realizing the fut !lity or ddcncc
Widząc bt<nad;uoiność obrony, do;i;natzną. c-zęj~ taboru, przeważnie zdoincrca,cd
constantly.
The
nmbulances
the High Command docided to capilu•
bytego na Niemcach podczas wypadów wód2two ,.decydowało skapitulowa6 i
brought the woundcd to the hospilal la,e and gave the order to cease hre.
wydało rozkaz zapr.iresta.nia walki
nocnych prz•d opuszczeniom Gdyni.
Liczba rannych i ,abitych stale Sam zaś dow6dca pulkow11ik Dąbek w in Ba.bł Dol. wherc thry receivcd Tbe commandcr himsetf, Colonel
splendid
care frocn Doctor Captain Dabek, surrounded by a handful of
wzrastała. Samochody wolt.i: zwoziły otoczeniu garstki młodych ochotnirannych do szpiu,la w Babim Dole, ków .iolnlerzy. kt6r:ty bronili •ię do Bolatkowski aided by his penonncl voluntcer soldiera fighting to the
workiug:
wilh utm01'l seli•::.acrificc. bttte rcnd, took hi,; own life beside an
gdzie troskliwie opiekował si~ nimi ostatka, odebrał sobie i:ycir, obok staniennordowany kpt, lebr~ Bolatkow- nowiska działka pu:cc~wpa.nc:crncgo s The 1ia1nc day our trawlera distin~ a-nti•tank cun posil łon. and a. machine
guished
themselvca firing at the gun ne5t~
•ki przy potn9cy pracującego i całym gniuda karabinów maszynowych.
Colonel Dabek waa I reo! ,oldior
Pu/Ir.. D~bek był pnwdziwym ;iol- Michelinek ,ectlon. Thoir gun-firf
poSwięc:enic:m personelu sanitarnego.
W tym dniu wyr6iniły 1ię .rnowu na. mer-ze.m lól/ najlepncm te-go ełowa zna- was so cfft:ctiv~ that the German• not in the true sense of the word and a
ooly
atopped
thcir
attacks
from
that
real
leader. He did not spare himsu trawlery, ostrnliwujące rejon Mi- czeniu i pruwdziwym dow6dcą, Nie
chcllnek. Ostrzeliwanie było tak sku• ti%Częd:tił oni 1iebie. ani innych. Po• •ide, but ovcn. !or the time being, re ,olf nor othen;. tn apite of full
realization that he was dehnding a
toczne, b Nien1cy nietylko upriestali mimo pełnej iwiadomości, że: broni lrnted Erom Micl101inek.
Startinc with the 15th o[ September lost position he knew how to lnst!JI
ataków z: tej strony, lee• chwilowo na- ~traconej pozycji, umiał Wl<Z)l&tkim
wet wycofali aię z Michelinek.
narzuel c wolt walki, potrafi! podtrzy. the Getnlans attacked Kepa Oksy- in evcryone the will to fight, and how
Pocr,wszy od dnia IS wueśnia mywać na duchu ws,ynkich u do wska lrom all sidei, land, Jea and air. to keep up the spirit to the end.
A bove all, the German air foree!I
There is notbing !tere to dofend ex)lhemcy dokonywall konceMryc.tnych 01tatka.
- Tu nic niema do obrony, oprócz sanlc our bravo trawleNI. tbo60 threc ccpt honor, he sald, and that we havo
ataków na K~pę Obyw5ką z lądu,
morza i powie.trza.
honoru. mówił, a tego musimy broniC omall naval unita, which fought for to protect even with bare hand„ And
two weeks ince&&antly in defcnce o( he d•Iended h lo the la•t. u lonr ""
Pnede wo%ystklm lomictwo nie- chociuby gołymi rękami.
t bronił go do o•tatka, dopóki moż, our acce,;5 to the se.i and perforrneol he could.
przyjacirlslrie zatopiło na.tte bohater·
miracles
of 'Vtllor.
And when the dcfcnce
to an
&kic trawlery, trzy małe olcręcikl wo- na było bronić.
Alter the artillery preparations the end. he prderred death to life in
A kredr obrona ~it ,kończyła, WOjenne, które w ci"u dwuch tygodni
infantTY attacked, preceded by -.n captivity.
walczyły buu.tanku w obronie nasze- lał Smierc od życia w niewoli.
Even upon the GermanR, becrft of
Nawet pozbawionym uczuć ludz- onslau.ght of tanks. Severa! points in
go dostępu do morza i cudów waJecr•
lrach Niemcom bohaterstwo i nie2:lom- the district of Debowa Gora and human ieeling:s. the heroism and the
ności dokazały.
•
indomitable
ap i r i t of Colonel Dabek
Ar1yloria nieprzyj~cieloka ostrzeli- na wola pułk. Dąbka aimponowaly MicheHnek changed ruanda con1tantwała Kępę bez przerwy w dzien i w i urr11dzono n:au pogrzeb :r honorami ly; the Germans took them during made a greal impression and lhey ac:.•
the day and during the night our corded bim a burial with military
nocy wybierając cora• to now~ do- woJ&kowymi.
Naród polski na prz~lrzeni dziej6w troop• recaptured them 1n bold coun- honora.
godn,ejsze dla siebie pozycJe,
The Polish Nation in Lhe lonK $pan
Pe przygotowaniu artyleryj•kim i czcug6h1ie w obecnej wojnic wydal tcr-attacks.
The defencc was aided by the fault of its hi&tory and C6pecially in the
naot~powaly ataki piechoty, popr:re· i wydaje cl41:le ludzi o zacięciu pułk.
prtscnt
war. y,roduced and produces
cb:ane oatarCJem c1:0Jgami. Poucze• D4bka I dlatei:o Pol~ka Jest nieimier• less functioning of the ..s,gnal corp!ł
und.r the comm•nd of Nav1l Captain people of the c•libro of Colonel Dahek
r.ólne osiedla w reJon1c DrbowcJ Góry teina.
M.. Panku,w,c•
Nowak. In •pite o{ heavy damai:°" and thCJefore Poland " inuuortal.
i Michclinek ,i4&lc pr.echodzily :s
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BIAŁE I ŹÓŁTE

Wffi'l'E AND YELLOW
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SINGAPORE
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Współczes11a

Polslia

A l\!Iodern Polancl

l) Liu-n~ tanit· zo,caly 1budow:m~ n~rsł
st.1wia hudowr tamy w Roinowfr na a1,
dolna-wykończonf t:unr ,... Porql><<!
ol,
2) W oi<rodk~ch prumys/owych Pol W}'
posindai~cycl, wlnsnych domów. J) u,,
· .al W3r.<tawit. W ka;dym z polskich mi un
~ nicTamoinych nud~ntÓ"'· S) Centra Ir.
__ _.,__.,,,.._, .
c~nia naucry,:jeJl g,·mnnst_vki i fosnu~r&

srybko. Sama produlrcia stali wy11osill.>'"•

pow:1taly nowociesne sanatoria , hotl• L
I) Nam~ou11 d.uoa h,i:vc Men bunt on the mounlllin rivua in Soutbe:rn Pot~nd.. The 1op 1,ictnrc rll'J)reunts the bualdioir
ol ca dam 1n Ro1T1ow on the DuttaJC"c rh•u-opsd1y ol '230,000.000 .c-ubli:- mcter1 c.n.d powt:r or 200.000,000 KM; tht'
lcwu ftptQ-cnls the c:omplctc d.un in Ponbb on lhc. S.c,\a Rivcr-c.-p,;i:dly of JZ.000,000 ,ubK mctc.ra and pown of

~0h!~'=o~!tiorJ1,ot:e:h:pi~~~:':~(:::::
hem.ca h~vc bctn built in

~u wuveohJ obt1,

0

~rr}::r~
The p,& 1 10

•
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j

rskich ruknch po/ud11iowrj Pot.H Górna fotografia prztd·
•Jc11 o po;rm11ofri U0,000,000 m. "· i sile 200.000/)00 KM:
ole o po1cmno•ci JZ./)()/),000 m. u. i r;il< około 20.000,()()IJ KM.

,/J wybudowano liczne damy robntnicre dla pracowników ni<
w War,,,awle. 4) Dom AkBJ~miclci w ........,-:uo,,~-9!'!!.
o~ uni„rrsyudcich zna;duje sir ~ ki/kil ••kic/1 donulw dla ~ -. ." ' - •

I) ruzcum N~rodow<

Instytut Wychowan'ia r"itycinrgo w Warsz.wie dla ks,ra#.
ruJl>rów sportowych. 6) Polski prumys/ łdazny to,wijal sir
.,/pnes,/o Z.000,000 tonn rocznie. 7) W ~likich uzdrowiskach
ot · Zdjecie prz~dstawio hottil \,r zegiestowi~.

·a

~umt-r011c living qwar1~ra l1avc bNn bUlll for thoae •orler•

aafll,1 Mule'U.m lo W.uu,..~ 4) ACJ1dct11k Home in Wo1t1AW, Such
p4I atutl11:11ta U"d thcrt l'Uitabl• 1ivfn1 qu.u1c.u and bo.ud al • vtc7

rc.iaon.able rate, 5) The Ac:uJcmy ('lf Phyakal ~utoill,on ln Wara•w. lłundrnb c.ł 1port und 57mn..nt-ic te.tchcn ""1'«
t1a.iotd lhcro ;,;nnu.ally. 6) Poti,h iron mdu11ry guw at ,i nP,łd pace: 'fh~ produt:uon O, •Łctl alont a1nounud IO OHI
z.0001000 &ona I ycai. 1 j 111 Połii.b b.u.hb tetm'lł, n.todera IHl-l'l'l& and &;1.nalOń.i h.avc bcu buUt..
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Spa~er

przez

warzystwa Ludwiczkowi , kt6ry w1p6l·
nie " goapodar:um wypr6bowywal do
póma smak win T nad Loary.
.Kolega B . natOmUlllt pojechał na
rowarzc do Bocn, aby z.naleźć i zaJ'D6...
wić na rano samochód do Clermont
Ferrand. Przed•ięw,,:ięclc powiodło
mu się zupełnie, Samoeh6d miał stawie aię o -1 rano, zn6w u wzgl9'1u na
pętajfcych •ię ciągle motocykliotów.
Polo,yliimy • it s pa, w domu pny•
gotowanym dla uciekinierów,
Spałem mało, ponieważ w nocy cho„
row:iłem, tak ze myślałem li ducha
wyzionę i wi elokrotnie in2;pekcjono~
walem porty bałtycki.i.
Wstałem Jednak 7.dr6w i oehoc~y
jak rybka.
Samochód atawil 1ię punktualnie.
N1e s potykaJ~C upowiedzianych mo·
1oeyklia16w wjcchalitmy o 7 rano do
Cltrmanr Ferrand.
Przed miastom, na warcie obok lot·
niska, zobacrylilimy pit'rwszogo iol•

.. .

nt<-rra francuskiego x karabinem~

Oficcc "Czarne; Brygady"
An off,crr of the "Black Briglłd~"

Teru dopiero poczuliśmy si~ pewnie.
''Spacrr po lasacl,'' był •kończony.
W tych dniach na~ada do Zodanit wypełnione.
l<on•dy ze Szk<><:Ji ks4żka pt.
Po 18 dniach maozu pomiQJl&y woj•
"Mi~dzy Marrui a Loa,..". Są to 1kami niemieckimi. zn:ile-żJłśmy si~
żywo I barwnie nat1zkicowane
W$ponu,ic.nia. WoJenne Jt:dncgo %
naiwybitnicjsz~h ofice16w •r.ta•
bu "C.tarneJ Brygady", lJ. IO-ej
BryK"dY .Kawalerii PanccrneJ,
która pod dow6dzt wem i:enerala
J.faczka biła &i~ w Polsce, potem
we Frnncji, a obetnie Jest na od . .
cinku w Stkocji. Autor k•iąikl,
podpi•ujący itię. inicjałami F. S.
he!ili SWOJC wspomnienią 2: drogi
do Francji przez Wę.gry, przy•
gotowania do kampanii lrancu,.
l<ioJ i d:rieJC ltlllnpnni,, a nasl~pnie odmalowuje nam "'~pac:er
puez lasy" - to znaczy pt%C·
d:cierarue się prx-n Friincję oku·
powaną do nieokupowanej i wyjatd do Wielkiej BryUnii.
Ponii:ej i.raieszczamy ostatni
ust~p tej intcrc,uiąccj książki,
która napcwno :n.ajd.tie iywy
oddiwi~k waród czytelnik6w
"Ods,eczy".

lasy~~

1ych butach i u1ylpach, n• któryeh
wyrainie •nać było dziesiątki przekroczonych wbród n:ek i bagien. Obwieszeni dziadowskimi torbami. W
dodatku Gonoral Macuk i ja bra
cnpek, które nosililmy r.wyklc utknięte za naramiennik, a kt6re acnbiliiimy w lasach przed kilku dniami.
Watyd było iść po mieśeio or1eero·
wi w tym stroJu i • golą glowt- l'rll·
wie nien9łoc.mie- po opus..zczeniu sa~
mochodu natknęli!i'my ai~ na grupę
:rnajomych z Cottquidan oficor6w
francuskich, wi:hodących w ~kład
Misji polsko-francuskiej. R~ucillimy
ei~ aa nic:b jak sxaleni.
Sam los xeslaJ ich w nllUC objęcia,
Okazało się. i:e tym razem nie było
iadnego cudu, Misja była rotwiąnna
1>d kilku dni, Oficerowie zdemobilizowani. Gtntrał IJenain rostal w .tswoim
nmj'1ku pod okupaeją niemiecką. O
generale Faury nic nic- wiedzą - po„
dohno i••l w Clermont Forr.and.
żadnych wojsk polskich NI terenie
Francji jui niema. Wszystka xosltlła
wyewakuowanr do Wi~lkiej Brytonii
już. dawno.
Nic nic wiedr-o, co się- d-z:ieJe z na•
uymi dywizjami, ani Brypdt Podh1laósk4.
Nic urnie1, nic poradziC.
Z pewnym zawodem pozegnaliśmy

...

2 chwilą prtcbyt1a Loary n.ibraJi(my przekonania, .ie wr~.u.Cl'r udało
~i~ nam wyrwa6 r pii-r.icitnia ni~
m1rck1f!10,

By1iifny okropnie dumni z siebie i
racz\'liśmy p0&tępoW11ć lak jakby nun
ju;,: nic nic mogło zagrauC. Wł.1.ści•
•••I re,,uunicji do kt6rcj ,ómialo
wkroczyUimy na obi11d. o•tud•il nau
:.::.apał, mówiąc

nam, ie: Niemcy -

he%ni wprawdzie -

nie•

:majduJq •if r6w.

nie.r. na :zachodnim brz:egu I...oaf"Y i ie
pokuuią się

••• patrole motocykli•

a16w4

Ro1:~łoiciła

nn bardzo 1a bezcu1J„

u()1j!; , nic uatęp11i6my na krok. Nie.

w1erzyliimy go•podanowi. Wny,tko
ma ~woje rr;anice.
Zjcdllłmy bardzo •macrny obiad,
Niektórzy : na..1' nawet wysłali % miej ...
scowci:o urzędu pocztowego telegramy do krewnych i •nnjomych, dono•
st4c:e ie '1aain et. sauf - arrivc bien•
tot" (zdrowy i cały- wnet pnyj~dę).
Jako czlow,ck pnuędny niepokoi•
łem się nieco 1ymi telegr•mami czy ni~ jMI to krzyczenie "hop" przed
przcskoueniem?
Popf(lnni przez wewnętun• silę,
ieby p08uwać się jaknaj~zybc,cj, wy.
na1ęliśmy w L ..• bryczkę w jednego
konia i tym sposobem pokryli~my w
c:iogu godziny nowe IO kilometrów.
N10 dając •a wyl:'ranę pued wieczorem. mm1>:erowali!my jeszcze kilka godzin pieszo, docieraj1e do wioski pod
nuaste,c;,:kic:m Bocn.
Zakwaterowaliłmy aię u wid.niaka,
który nas i:o(cinnie zapr0&il. Jo osobi11:de ju:!: w cu.aie picszegq m.1:rsz:u
l'o,chorowalem się ciężko na xoltdek
- nio wiem z jakiego powodu. Mill.Iem
Jtrasdiwe boleści, iak ,:e od czatu do
cz„u ldadlem 1ię ńa ,rjemi czekając u
m, b61 przojdzlo i pozwoli i,ić dalej,
Było rui pr~cm okrutnie niedo·
brże i głowa bolała pottinie. Nie mo&l•m więc nlcgtety dotr,ymywac to•
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u,lysreli!imy lic•ne kroki, diwitki
ostróg i z góry nerą! schod,lć Uum:il<
oficerów,
Na c:rele nlewiclkl, 1:i:rabny i
iwawy, o kawaleryjskiej postawie,
ued! gencnl W<'yfland.
Ustawiliśmy sł~ 11roreg1cm na schodach. General Weygand zatrzymał si~
przed genoralem Maczkiem, który mu
si9 zameldował.
Gcne.raHssimu.s pr.z:yw,tal :się z n•mi
wszystkimi, poc,cm PJwicd.ial :
"Pani• Gfneralc. W,cm o
wszystkim, co Pan i was•• Brypda zroblliście na froncie i
driękuję Panu . Równie,, wiem, ..,
wysyłałem was na prupadłe,
zdawałem sobil'! t trgo dobr:ic
sprawę, ale to było lconieunc.
Jutem szc,ęóliwy, widąc, xe
•dolał się Pan uratować ż 1•renu
•&Jętego przez nicpr:tyjaci•IA.
Chciałbym bard•o wysłuchać raportu Pana o wauych działa•
niach i o sposobie w jaki zdołał
się Pan przcdo•taĆ, nie>tcty Jed•
nak obowiązki nie pozwalają mi
na poświteenic Panu crasu. Po•
lec;:ę w

teJ chwili azcfowi mego

gabinetu, by njJJł air Panem i
jego towarzyszami i by :robił dl11
was -w,zy&tko, czego zażą.dacie..
0

Po tych słowach General Weygand
wr6cil na g6rę i osobi~cic wydal 7.ll•
uądzenia ••efowi •wego gabinetu,
pułkownikowi kawalerii. Potzem od·
az•dl wraz ze łwitą.
Widzieliśmy prze< okno Jak w,iadal do samochodu ,: wielkim proporcem Naczelnego Wodza i odjechał w
eskorcie motocyklis1ów w uamych
akónich.
PostawiJiśiny w:e:fowj gabinet11 na••• postulały. Najpierw - pieniąd:e.
następnie informacje o oddziałach
polskich. Póinicj umotliwienic
n•jszyb.zego wyjazdu do Anglii.
Pułkownik obiecał, że w tej chwil!
pr.zydiie.H nam oficera ze sitabu gcnc•
r;,la Weyganda, który ułatwi nam
w„yatkic sprawy natury materialnej.
Dostarczy nom w tym celu .s.a.mocho-du.
lnformacJi szuególowych o wojsk-eh polskich nie posiada, natomiast
l..konta.ktujc na.1 niezwłocznie z generałem F'aury, który :na doskonale
w•zelkie uczeg6ly.
Na wzmiankr o wyieid~t do A 11gl11
- pułkownik ze<:ttywnial. To będzie
trudne••• Sto~unlci mirdzy f rurrcj, i
lłn,:lilf >11Jly sir bRrdzo nap~tont, .•
Dzisicja.ie pttty donosz~ o znit;"t.cleniu w Oranie. ..
Ladny int11res!
W oc.ukiwaniu na obiecanego oficera i Amochód, natknrliimy si~ w
poczekalni na dowódcę. VII Korpui,u,
generała de la Porte du Tb~il.
General potnał mnie, zaczął dopytywać ,i~ jak się wydostałem, a gdy
dowied.ział się, ie jestem raz~m z
Generałem Maczkiem, pod1zedl do
niego i powiedział:
'"Nic iniii.Jem sposobności $potPana w tym cn..te, kiedy
Pan pod moimi rozkiJ1a.
mi. Miło ma jrst zawiadomiC
Pana, ze dzisJ<l waaumu działa
niu pod Champaubcr1-Montgiv•
roux, 20 Dywizja Pie<:hoty zdo·
łała catkowide uratow-aC sir i
wyjsć do strery nieokupowanej.
Dzi~kuj• Panu i jQgO Bryg~dtic
kać

walczył

1>omiędzy '',woimi'' w mundurach I Francuzów I uradzlllimy iść do mia•
• broniif,
al<I, weJlió do pie~zego napotkanego
Mimo wnystko dobry numer spor- czynnego ntabu francu,kiego, by
towy.
szukać informacji.
Zaplaclhśmy taltsówkarxowi oatat•
Powędrowaliłmy, brudni oberwań
nie prawic składkowe (n,nki, poczcm cy, bez uapck, ale pr:ty pistoletach.
zanurzylUmy sir w eywilincji, to
Uderzy I nu odraz u powie n zna~naczy kupiłem porządnego tytoniu mienny szczegół nowego 1>or24dku
do fajki, wypiliimy kawę z "crois- francuskiego. Po mieście chodziły pa·
sant'ami'' (rogalkami) i roiejneliśmy trolc, które 1prawdzaty pnepuotki
się po mie:ścir.
iołnierzy i podcitgaly I'. powodu nieClermont Ferrand w owych dniach oddawJ1ni11 honorów. W bardzo odpopnypominalo bardzo Ź)'WO niektóre wiednim momencie prry114pili do namiasta rosyj&kie w 1918 roku. P,.zepel· prawy dyscypliny l obyc:tajów•• ,
nlonc wojskiem i uciekinierami. BiPo p61godzinnym marszu ($il0l4
waki n.i ulicach. Zatloctony dworzec drobnostka dla na•) wttdlśmy na jcd·
kolejowy, pełen .żołnierzy śpiących na ną z głównych ulic. Zobac,:yliłmy
peronach i w,zy,tkicl, salach. Mi81ito trójkolorową fla,:c na budynku, war•
brudno i zumic,cone, pełne różnych townika prtod bran14 i napis "Etat
dziwacznych pos1ac1 wojakowych i Major". Weszliśmy tam, jak w dym.
cywilnych.
Wartownik pomyilal - i ,;prezentoNaua piątka znakomicie "pa&owa• wał broń.
la" do nastroju. Niestny,!cni, nie kł·
Za bramą były 1chody. wyloione
pani od mie•iąca. W oberwanych mun• czerwonym chodnikiem. Weszliśmy
dUJ'ach., W nlee,yuaonych, podar· na nie I &:dy byliśmy na półpiętrze

. ..

:za wykonanie tego udania."
DalcJ były l"' cieczy i<wyczajne,
•nanc wnyalklm, kt6rzy wydostawali
•it • Francji do Wiolkiej Brytanii.
Tygodnie oczekiwania. Wystawanie w pr.oedpokojach konaulatów. Eg.
aotyc•no wity I podrabiane daty w
pa4zporcie. Pr~ea•kody ze otrony
władz. Be2lntereaowna i se:rdeczna
pomoc z.e strony zupełnie obcych
lud,ri ,
-Wreszcie, trwaj4c:a kilka tygodni
podrói - i przyby~ic I
Powró1 do munduru i $wiadomość.
że znów dan, jtst lasie• po1!ostania
żolnioeum polskim,
I oc••kiwanic na na.l~P"ł bitwę.
"Cvuaej Brygady"'.

- .,

,
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Wojna na monn
P""'łli.,I lygodnio"y
War on 1h~ Sa
Weekly Re.lew

Światła

MoneŚródsłemne
Admiralicja Brytyjska potwierdziła wiadomoU o ntoplea,u dnia :Z.S
llatopada ub. roku okrttu llnioweco
• Barbnn• przea 16di podwod"' u wybrzeży Libii. Jut to wpr-tble clti·
ka strata, jednak -tała wyr6waana
przez wejjcle do linii nowqo okrttu
typu "Klnc
v·.
016Jna iloU oluttńr liniowych
wynosi obecnie 15 • caeao 4 naleq
do typu najn-eco "Kią
aukolwlek nie wiadomo, er,
_,,.tkle Clltuy
już cotow• i obAdzoae prru &aloCC• 10 nale.i:, do
okrtt6w starueco typu I l J•t lą-1·
~nlkiem liniowym typu zatopioneco "Repul1e"•

a-,·

„

• • •

a-,•

Lodarie podwodne Floty Bryt:,jskieJ
znowu C&tcry atatkl Oal
mltdzy Trlpolltenit I portami wlosJtlml. Z teco: d- pet_.,aladowane
tankowce, Jeden statek towarowy
"'9dnldl rozmiarów, oru wioski Ila·
tek ratunkowy "Rampiao~.
PrnUcłe armii cen, nommela do
hntrołeneywy w Libii ro1cl"nle
anowu na pewi1111 cm jeco linie komunlbcyjne, albowiem opuuuaj.-=
Benchad wojaka blytyjskle dokonały zaiucnń, kt6ro •po"'!odu,k, łe ten
port na dluco atarue alt nladatny
do aeopeuywanla wojall niemleckowloakich.
zatopiły

•
•
c1en1e

The Lights and Shadows
Allaotic

Allanlyk
Dzialalnoic niemieckich lod.ri podwodn:,ch na Atlantyku wrmogla się
inacrnle w c1,cu oatatnlch kilku dni,
Operu14 one u W9Cboclnj9&0 wywzeża Stan6w Zjednouon:,ch prz:, podejic:iach do port6w oru na ulabch
qcąc:,cb porty St. Zjednouon:,ch 11
Amer:,ą
Południo-.
i wyapami
Zacbodnich Indii,
W:,kon:,atuJ,c okoffCllftoiĆ, że że
cluca amerylrańaka nie z~yla jeuue pnej6c na l)'Stem kODWOJÓW, I
patrolowanie zagrożonych ,tref nie
1ftOCIO l"eucze wejU w łycie w alej
pełni, od&iom niemieckim udało aię
osl~c znaczne sukcesy, nr6wno w
zatopionym tonnuu. jak i zatamowaniu żegluci w obawie pned niebnpieczeńatwem. Naldy ait apodzlewać, łe
w zwltzku 11 11crwanlem IIIOB\lnlc6w
dyplomatyunycb wifkuolcl państw
Ameryki Południ-ej ,r ~lwami
Oai, daialalnoU nieprzyJaclelaldch
łodzi przeaunie alt jn11ue bardziej
leu południowi At\ant:,lcu, pocoda bowiem w mleai4cach atyCllftiu I lutym
na Północnym Atlantyku nie jnt
uynnlklem apr,ry.faJtcym operacjom
lodai podwodnych.

v·

•

I

meat1, toeetber with the lncreuinc
strenf.h of tbe Allled aircnft makee
the apanae opentlORI mon and
more dlfflcult. The defence la I»,
coml"4' at,ffer and in-ded landlnc
~liona oa the Island of Java to
aeire Soenbaja. the Dutch naval baN
-bad been 1111dld wlth • decl.tn defeat for tbe Japan- CORYOJ.

Tbt' Japanewe Deleat ta the
MlleUMI' Slraita
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Flashes From a Scottish Sector

For the second mont h we ace on
us about Poland.
duty on the 1ea cant in nortbcrn
Evory few hoil.ra the patrols or the
Scotland. The cam:, is acparatcd from
commandera
inspecting the acctor p~
,he town by a great distance, and il
by, di.appearinJ In the shadows. The
takes a lot of etubbornnesa an ord«
sector
is
wa.tcb1nc
-waiting.
to rcac h the tiny, blaclced out town~
In the mormng coffee is brou.rht,.......
aher an hour's march and a bu• rid.:..
tben
,...
t&ke out from the hungry Jawa
So mo,tly, we aa in ban.aclts, protrud•
the unused row1 of ammunition and
1n1: from the mud and watcr like the
again we oil carefully the ateel par~
arkł of Noah. Tb• dove~ arc 1ub1ti•
ł.at.:r, a, noon, we too wan for the
tutcd by aca gulls look1ng for food.
chani:~ of guard, drcu and get ready
Buides„ we have .a beaut1ful forc,t,
to march back for the de.erved rcat.
the grandcur of the aca, friendsh1p
and humor. Thls mak~ even the
Saturday is the bOllL day lf there'•
Scotch wlntcr bearablt,.
:no duty. you can go to the movią,
The army lifo begin• w1th the
or cven go to the b1i city. And at
rcvei Ile. The far away sound o( the
timcs. let us admit. we have • drink
bugle and the gurglc of watcr und..accord1ng to the eaying of a ~·rench
thc f„ct of the aoldier on duty, make
•••lor, who after getting completely
the 1ntroduchons to the unpJeasant„ polu •nd tben bwld a fcnce &round po.ta 01 the heavy mllth1"< gun,s. The drunk1 cried to me in l'rench: "Whcn
noss of gtlting up. The loud<r •plash it w1tb p~lis.adea.
c0tnm.andcr checks the ;arma. The I'm drunk hko a pig, then I fttl llke
and •wearing, affinn, that our morn„
The sleepy oc,,.1n tUrM a dark colo< mac=-hinc guns. 1crupulously oiled, rttt a man." Poor cittzen of the gay, sunny
1ng tonnentor 1topped into a doepcr Irom the green undtr the buting of in thei, daily sleep. Ntarby are the France, thrown ,nto the log of atrl<t
puddlc in the darkneu of the mornmg il north wind with a daah of anow~ pil„ of boxH fillod with ammuni11on F.ngliah pranciplea.
hour.
llakcs. Our warm bod1oa arc chilled. and the ovala of i::renad...
Casty i.a a non--c:C>1nmis&ioncd ofłicer
One o( us, half a1leep, graba the pail The tom fingers freeze to the iron.
The duty i1 taken over. We make and at one time- he paruclpatrd m the
and runs for coffce. Tbe kitchen is Snow and aand gets behl nd 011r collar._ ounclve1 at home in the cool guard Olymplcs at Borlin. Now he can't
200 yatd• from our quarten and if Pinally the aignal II fluhed along the hou1e. lt will bo dark In a tiule white, stand two things: the Ciermons and an
he Is late he wali get the coffce &Cdl- linC11 that il's ume to quit. Again
empty glu,s. He drinka only alter
The mach1"c guni on po•t. The
mcnta Irom the cooks and a hit on everybody cheero up. w„ mar eh
duty and then he capecially doesn't
the head from ua. Someonc, m„n. quickly, talking gaiły. There i1 a hot blind eyu of the barrela stare into the like Hrgeants. Probably one of 1hem
whilc made a 6re in the httle Iron lunch in the barracks and thcrc'a only expansc of watcr. Tht t•rcct indi„ got under his akin one time or other.
cator is act on eicht hundred-that'a
1love and is Toaating bread in lard, about two hours ttll dWlk.
the nrlp of sand bcyond 1he stream, Lately he found somewh<re a hairy
lłnd thls with the yell, "eoffn.~ maktt
w„ Hl qui<kly, thcn wt shake the entering
into the. aea. Fart.het atonr pooch, aaying tłiat there is no nieer
U• docldc that 11 •• time to g« up.
und out of our 4hirt1. whh ouraelvea the polH a lirc barrage can be made. dog under the sun. The pooch return,
Th<' aascmbly i, at cight. Evcry day in cołd watc.r ••• then. •n order, coał The midlield is covered by the othcr hi1 love, following bim <vcrywhere.
we at.Drt out as if to war, with arms, for the st.ave, water for ntxt morning. machino gun.
One Saturday they were rcturning
ammunition and the whole cquipment. and thcn a cuefree evenlnc in the
Elevahon 1 degnn, level ancie 20 to their home. On the way they
Wc're gettlng u,ed to it,
warmth of the red hot &tove By cancllo deeroC11, left mo,hine gun, elevation ttopped at the office. Accldentally the
The first platoon, change of guud, li1hL we rt.ad the newspapt.r,., wri.te 2 degrees, level ani::tc , • I know thi1 captain and the chief of staff worc
the 1ceond and third platoon and thcn lottcre, play cards and tben the wrHt· by heart, and 1till I chock thia every lhere. Without losing hia hcod, Cuey
the rnortau go down by the 1el1. Oun ling begina. The weak be~ aquuk other day. caru1nn1 with my cycs. becan to complain about 1he blackout,
Ił a heavy machinc gun company with dangerou,ty. The noi~e practically through the open,ng In the tari::et, the which docs not permit one to distin1he additlon of mortars. The plain breaki the tin walls of the barracks. cxpanae, wh1ch I an cover with a net euish the label, on the bottlH and u
words, •1 to the su." hllve bthind thc-m Suddcnly 1he roar of German planes of death-dealinc blows, at ni,:ht or in a re-.uh. you cet lemonDde th.at 11 a
little too •trong.
11 heard. We check the windowi, ao daytime.
the wbole hud work of the day.
Suddenly the pooch squeaked at hi•
The 1old1cr on euard l0<>ks out to
We arc evuythini:: in th,s region: the light docsn't go throui::h, and 110feet. Caicy almon crying, and rtport•
body
paya
any
attention
to
them.
We
the defcnae crc..- and the pionccrs.
aoa. H i• ssgnal will tum the whole ,ng dut1fully to the aptain, atarted to
The lntter apeciahy 11 rather tiresome. ltave hcard thi1 every few day, for coa,t lnto • wali of atecl, fire and tell th• story of the '·poor animal, who
hllUWI botli ...
The anaffl'lic aua has not yrt d1r.• many month•.
At ten o'clock wo hoar the far away
Two of my fritnds are wallnng cannot &peak and tell of his troubltt.'"
ptned the darkn""" whtn the whole
1 hen, ;etting a sudden idea he asked
company hurracs to work. One or the toncs of the bugi• and the splash of around wuh a ~pade tn the nearby to get some food for his śriend. The
W11lcr
under
the
feet
of
the
•old1or
forest whert arc barr1.cb is locatc:d„
riRe companics passe:; u1 up. That'a
captain without a wink turned to the
on
duty.
The
laborioua
day
folds
inio
In
•
white
they
bring
Wł
a
lew
wild
nMbmg, thty're ju•t li ke rabbi ta.
chief ol •tAff: '"Shall t i;we it to him?"
After half an hour of march1ng we can a 1ymphony of 1leep. Only the sector rabbits The ooldiers on guard in the
The
chlef of ,tAff in Ju•t u aerious
of
the
guards
and
the
aoldier
on
duty
barracka will be busy. The ,oaatcd
••~ the cout, r•elcd by our p0&t1 and
tonc osked: "Maybe we should pay
the angry, foamy aea. The t>•a la a are awake The camp aleops witb open rabbit tastes quito nice.
eyH.
h1m
abo
? An angehc smile carne on
At night we hur the cchocs of uaomcc of JOf or aorrow to us. JUlt tikc
ped,tions In the aky. ··our fricndl!i Ca,ey'ł face. "l COUid IISL it J"d get
a caprkioUJ woman. Sometimes it
him
somc
boncs., and.,." h~ said wnh
The duty on the sector is takcn by ate retu.rn1ng f rom Gtrmany ••• no. it
charms us with btautaful \.'.-'av"S, and
Joy. • Shall r pay hlm ? ' asked the
the rest platoon. That's Wł.
m,,.t be the Germans." We would try
thcn t.brc.ws u1 • barrel or bcer,:, mine
We gt1t our in,tructiona end then to distinguish bctween the 50und cotn• c1pu1in. The chief of •taff, kcepmi: in
or a German cap, tben again during a
form, uked • ''How ahould we cllllSlfy
black night it dcatroyr. our work of a t.hc-rc·a ins11ectaon of theo tquipment.. Ing from the cky. At !!mes hundreds h1m ?" Caacy, who 6nally caur;ht on,
Then
tht ammunit,on is g,vcn out A of r~flcctors travcl ovrr the dark •ky,
few weeki. WuhH out óur po.ta,
got 10 mad that he f:TUmblcd wath dis,
tara out the abatis. twista th~ ffllla hundred pi•«• a head. At noon we llke sih•cr nbbons. trying to catch iii gu,t. "Make him • sergt"ant, because
of baribed wire. In the morninc, wbile eat quickly and then march to our the my o{ l!ght the night visilor and he barks •" Then, takin& his pooch,
pó>lS,
to pul him on the target of the •hrap he ran out
1t c.arresses the wet sand, it 1een1S that
Five people are wouini:: b<>forc the nels.
t <llnnot move the littl• shell. cli1tonAccindingly the sober dog had a
in a while all ia qut•t anJ only the
ing with mlld opal among the wet cuard barracks, r,ady to Jeave. We
very ""d end. One day while cha ang
atones. Despil, its tricb we like the change the guard by the two •lont tłC:I ia hummlng na etttna1 song. To a rabb,t he got lnto a mano field and
••~ and today we aro glad to uo lt.
was blown up. The fnen lship was
even though we can 1e-c lhe ,hima_ge
over, and Cn&ey 5lne:e then aJway,
done during the nieht.
complams abou1 leoding a !one dog·a
Qulcldy we put down lhe equ,p,
hfe
tnent. We takc the caak1 and m01ka.
Sund.ty wat II day of borinc rest
Some o! us get heavy rtovH, othen
fLllnns. Evoo the ltmonade w;.s not
spadcs, 1hc.t1'1 to cut the wirc and then
1old on that day. The aituation ..,...
••• Air lu nir. jr•li tak I r:.,, /..,,
our usigncd places. the coast 1s ate:.arn.
sand by Holy M85s, celebrated by
1ng whh '\York. •~Toay. zig-z.ag thne
Cl1tu·i"i ło 11r-..,erici ••• tr.:,, ia :inu,.
our ohaplam from Norway in a lovely
wirea." "Quick," calls the party pull
01ra,l:irfria :sloty·,·/, k,/,1 rl,/,.bt,,
cbapol built in the woods by our own
inr the barbod wlrc. to pre,p~re from
handJ.
11 a deadly trap.
Ile would complain tbat we drink
Jakoi •it pr::rlr,ra i 1tytrzyma.
Somebody hiascd. Red drops f<II on
half a bottla 100 much, but really he
the darkcncd ruscy iron from • cut
loved u• all and was qu,tc forebeanng.
C:y
lu my j1•1lnr? \i,- myil" l t'ttt,
hand, lt'• no1hing, ft won't be the fint
We decided to drink Crom larger
si·,.sy,r)" tak ,nmo rier11iq a nanu.
time. Anott.er ant'aky piece tore the
bot tico, hut only half of their contcnts.
Aa:tlq l1irr::rmJ
rob,,1t··
uniform Skillful band• quickly bind
Jt was good, Lh1>11gh, tbat Sunday
the loose wires, ,ecmingly light but
l'ntni('llłj. 7.dalyfo,y l'[f:llmin.
was • aober day, becausc on Monday
ao dan~trous an ob1itacle.
we agam had to get up for hard work
llotll) lari o/Ir, 1 t> ro, """~}.
The infantry i1 digging In the mo;.t
'1u~ 11area:ri~ roi ,,;r .:mi„ni?
sand bu1ldmg posts. The pile& of fat
K.
c.
Hel:: 11tnd polea grow The 1horp com,
•.• ff nm• nam lyllw ,·:,urm 1,l•r:,,
ers of the trcuchH, dug in the und,
Ol't:!li TO AI.L ~01.JIU:tts
I porh)lifa •if tiu i:1,-mi.
1110 atrengthened. A large group ••
Kmghts of Columbus Clubrooms
aavlng wbat wu le(t of a machino gun
}r$ldmy a loblf arrrrm ralym,
at 665 Ouellette Ave.. Win<hor, arc
post wh1ch wu almost washcd away
( 'Imć mtrlt1 jus ''"''i'l llrar: ,,,.,..,.1ania.open to all men of the Poli•h Armcil
by the wavca, hanclng lt over the high
Ht'1111y dolq,I nie ap r:wtlaly
Forcca.
com.t. The heavy Iron box, wlth the
Plea.• take advantaie ot their gen7."-,jl'j
mt1uyny
do
piHnia.
urget windowa, hangs at the marcy
eroslty. U1r their room.s for your
or the &and and the v•lvety hand of
R
I
'ilARI>
POBóC
le1sure hours.
the
We carry big bag1 o[
Gamcs for your •t1Joym ni upphed
cement pl&clnr heavy upporttng
by K. ol C, Canadilan Arosy Huta.
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Służba

sanitarna

Polek z Ameryki

Polish W on1en of America
~-·u,v,...=1:c~~ Take First Aid Course

W pitt•k 29 otycmia Qdbył• się w
trabuted much towarda tht. organiza•
Windsorze słcrom.nti uroe.::ystośC. inau•
rion of the cour5C:'4 Becausc of tbe
gur.icji kursu piorwsi•J pomocy sani•
many pa.rtidpanui. t11e cour::;~ ha11 bc('fl
Utnf'/ (fint aid), zorg„nizowanego
divided into two group11.
przez Po/s/ri Oddział Kanadyi,<ltirgo
Curwonego Krzyża przy pomocy St.
The fi.ot group will eonmt or th•
John Ambulllncc Assooiation.
membero of the "Zorz,a" Club, the
other one will includc the ladica lrom
Kun; ten •organizowany ~ostał dla
the Poliah Aid Commluee and the
Polek, zamlesxka1ych w Wind~orzt
tnembcu or Auxiliary Women's Serv.
(w Dcttoit zorganitowano trty podolee wlth the Windsor garri,on, The
bne kur~y). Og6łem na kun ucz~•·
6r•t
aid course wił I lu& 1ix werka
cne będxic około 60 kandydat•k na
and will consiat of two hours of lecsanitariuszki. w tym najliczniejsi•
turcs eac:h we.ok, for &he first group on
grupa Stow. Młodych Polek ••zorza"
Monday• and on Th11rsday, for the
z Windsoru. Stowarzyszenie to. pozo.
11econd group,
ataj,cc pod kierownictwem p. Emilii
Burek, położyło duie zaaługi przy
Mu;s Hewson, chairman o( Cana...
Th<" right-point~d amhulr111cc crt>&s
organizacji i propagowaniu kursu. Z•
dian Red Cro$$ Chapter, Mrs. Olga
On Friday, January 291'1, a course Str~$buq~or, dutirman of tl,c Poliah
wigl~u na duży napływ kandydatek »ttpnie - wrócic"' Armią Polsk~ do
kur.; podzielony został na dwie grupy. Stv"KO Krlłju, gdzie nie •abrllknie po of first aid orpnind by the Polis11 Aid Committee, and tbC" tJoctors oa the
Pierwsza grupa obejmie członkinie. wojnir pr.ioy dla nilt.ogo. Milo jest Chaptcr of the Canadian R•d Cross Poliab Armcd Force& in Canada,
with the co-operation o( St. John Am, Major Pajak, Capi- Aer and Lt. Rych.
Stow. "Zorza", druga zń - lcandy- stwierdric. te Polki amerykańskie bułance As,ociation wa~ inau'1Jrated lowski were prescnt at the: opening
dQtki z Oddziału Pati przy Komitede czują I myślt mO<!llo po pol•ku.
• • •
in Windsor.
Nic!łlcnia Pomocy Polsce oraz człon·
of the coun.e, which wiJJ be con„
W
nied~iel~
I-go
b.m.
kapelan
Od·
Thia cou"e hli• b••n organized for d ucted at the hall of the St. John
kini• Służby Pomocnkzcj Kobiet r
gatńizonu. wtndsorskiego. Kars pitorw- dział6w W. P. w Kanadzie l:s. pik. the Polish womcn living in Windsor, Ambulance Association, at 1~2 Ouel•
latte a.venuc„
»«.,j pomocy aanitaroej będzie trwał 6
tygod11i i obejmie 2. god•i11y wyklaThe brief program wa, opencd by
d6w tygodniowo - iii• pfcrwszej gruCapt. Dr. Aer, who wrlł direct the
py w poniedziałki, dla drugiej - w
COW'~ on bchalf of the Polish Armcd
crwanki.
Forcos in Cunadu. then M•jor Pajalc,
Na uroc•yttość otwarcia ku.-.u, któthe ocganizer or the coune, deJivcred
ry odbywać się będne w lokalu St,
a ahort addre5s. Major Pajak 0111John Ambulancc Association (Ouelłmcd the purp0$C11 ofthe course. Those
lctt• 162), przybyła przednawicielka
'"" a. foliowa : I) Knowledge of firot
Kanadyjakiego Czerwonego Kny•a
aid for 1,crsonal and family use: 2)
Mll\3 lfrw.,on, przewodnicząca KomiCivilian dtfense during air ra.id~:
ll!UI Niesienia Pomocy Polsce p. Olgn
3) Preparation for 1he study of nurs•
Srra.rburg~rowa ora, polacy lekarze
ing: 4) Prepannion for work in hos.
wo1skow! w osobach p.p.mjr. Pająh,
J>itol. Naturalły, the first :ud course
kpt . Aua i por. Rych/owslri•go.
is the initiation ror the greatcst of
Kura otworzył. witajęc uc.lestnicz~
sorv-icc~ and &hat is or the nurses on
Jci, ki•rownlk kursu z ramienia poi•
tha baulefield. to which st.rvice l'Very
skich wład• wojskowych kpt. dr. A...-r,
membe:r of tht' cQursc m,y sacrifice
pouym i-obrał głos jalro in1cjotor kurhe.,.elr if ,he will be willing and will
"" mjr. dr. Pajqk.
make satie.rnc.tocy progres• in her
Major Paifk zapomał w piorwuym
llUdiN,
r,ędlie kandydatki z celami kursu,
Maior Pa1ak abo explained !hat
Uctes.tnictki kunu-grupa pir,rwsu
Otóż- l:urs ten ma na celu, I) Zllpothe cour.e wllJ be conducted by CanaClił.SS number oat1 in ,1,,.. lfrst aid c:our.se
:tnać ucxeau,iczki z pitrwllł pomo"i
dian doctors, and those who 6nish the
••ni tarnQ dla celów wlunych, 2) • Bombo,, or.lprawil w polskim ko&ciele Three ~imi Lar touran have becn or- cou, &e will reccive tbtir tertificatcs
8.Qnitamą or.gani2:acj4 obrony pr:ie.ciw• w Windsor te snazę- 6w., na której
c,ani.ted in Detroit. About 60 womcn trom the Canadian Red Cros,, which
lornicxej (civllian d<0rcru..-), 3) pr1,y- były ob«ne uczestniczki kursu. W
and girle signod up for the courie, oi
gotowuC do nauki pielęgniarstwa., pi~knym ka1.aniu ks. płk, B0mb11 whom t.he moat numcrous are the will •lso be acknowl•dged hy the
Polish military authońti"9. In order
4) pr.cygolować do pracy w szpitalu. zwr<>cil uwagę na donioał, rolę, jak,i
m•mberr. of Young Ladie1' Club to help thoae mombcrs uf the co11r,.,
Naturalnie - kurs pierwuej pomocy w d1isicjsicj wojnie mogl} i powinny „Zor~a .•~ This or:_gan.iz:uion uu der the
who are not f1mlliar with the English
sanitarnej jest wstępem do nnjuc,yt- odegrać kobiety - Polki.
lcadorship of Miss Emilia Burek, con- language, the Polish Anny doctors
nicJ&zej ałuiby sanitarnej po/owowill
be prcsent :at 1hc Jecrnrea.
wojcnn..-i, której każd• ucn5tniczka
In turn Major PAJAk thnnkcd Mi••
b~dtie "~ mogla poświ~cic o ,le wy.
Hewson
And the Canadian Red c...,,.s
rai:i na to SWOJą chfć i wyko.ie 5ię:
for tb~ co-oper.ation ehown iu the.
dobrym, po~pami w nauce.
organi;:atic,n of thit coun;e.
Dalej mjr. Pająk podał do wiado•
mości, że wykłady na kursi,: będą proMi•s Hcw•on cordialły wclcorned
wadzone prz<l lokany kanadyjslcich.
the membc:r!< oi the coun:e and .isd,Hę.łri C2emu absolwentki otrzymają
aured the ladica that the JectuC'era will
iwiadectwn Kanady1skicgo Cicrwo,
,endeavor to spe.ak vc:ry di&tirtctly and
nego Krz.y.ła. które .:01tan.1 u.tnane
:r,lowly. ~o that f::\'eryonc- may under•
J>rz•= pollkie wł11d.-e wojskowe. W
st.Jnd. Miss Hewaon brlcfty mcntioncd
tym celu no wszyatkrch wykładach
tho top1c..5 to be diacus.std during the
kursu b~ą obecni pol•cy lekarze
coursc, and ex-prcssecl the g1 eat sat 11wojskowi, którzy otoczą szc:tegótną
foction thut the Canadian Red Cro,s.
opiokf uczestniczki lcursu słabo wlamay work w1th tho Polish Army,
d•H•• ję.•fkicm angiel•ldm.
A gcnt'ral ln(ormati ve lee tu re wa&
Nasrę.pmc mjt. Pająk zwróci.I .tę. do
givcn by MNI, Gains. and thllli ended
Mi•s ffewson i złożył na i•> ręce pothe inauguration o! tht' fint aid
dzię.kowanic dla Xanadyjsl:iego C%er•
c.oun.~.
wonego Kuyżn :ra porhoc i poparcie
okazane przy org;mi.µcji kursu.
Re-a.uu mi ng tho impress1ons- from
2 kolei zabrnla głos Miao Hewson
the op~ninc o( the course it: must be
lct6rn w „rdec:znyth słowach powita•
said thtal mo&t of th,: members arc the
la uci:.cstnic.iki kur•u i z:apcwmła. xe:
ladies from the loco( Polish Commun.
w"'-y><y wykładowcy b~d~ mówili wy·
ity who devotc much of the,r time to
Tainie, ;kandufoc ,Iowa, aby bez trud•
the work of the PoUsh Army. Many
nofe:i mo.i-na ich było rozumiec. ~ ...
o!
lhom hop• to 6nd the,,,,.elv•s on
St{!,pnie Miss Mcwson zApoznała po·
duty in the Polish field hospitał,, and
kTótce z tematami wykładów i wyuthen
to return wi.th the PoJbh Army
•iła najwyxsą radość. ie ltanadyjski
to Poland, whccc:: work will await
Czerwony Ktzyi moie &łu.i:yc okrytej
cvcrybody. h i~ " plCQsure to ••·
chwali Armii Polskiej.
knowledce that the Połish womcn tn
Pierw,,•y wykłttd o cbianktene in•
llJuwiła sir piękno k8i4Żk11 opi&ują<'"
Amu-ica have a.uch atronc fcielinp
formacyjnym pr~eptoW11dzila Mn.
towards
Poland.
:i.ołnicna
Gains.. Na tym ioo.uguracja kur:tu t'O·
1tala zakończona.
ruo "'~)llU<.fob frnn111ch.
On Sunday, February 1, the eh•p.
Rcasumuj,c: wraxeOUI .z otwarcia
Tretić " pololóm i 1t11~eloki111
lain or the Połuah Arme I Forcu in
Jcur.u tueba podkTdlić, xe •groma,
jr:r.ylrn hord:ro intert'>luj11,•n l
Canada. Rcv. Col. Bomba, tclebrated
dri1 on prawie wszytklt! panie x miej•
a Holy Mass 1n the Polish Churcb In
hogulo ilulłlro"11m,.
5eowe1 Polonii windllOraldej, łtt6re od
Windo<,r, where the membcrs of the
ciJ11,mll wiele swego czasu połwircaj~
ZA!llóWJENIA PRZ\ JJIUIJE
coursc werc prN,ntł In a beautiful
w pracy dla Armii Polakiej. Niejedna
R„f. o.iwiah· Dowod&twa (>d,b:. 11'.
sermon Rev. Col. Bomba called au.en.
~ nich marzy o tym, aby m~liwie m•j·
lion to th• high role that can ba and
Wiud~1·, Ontario. Bnx a<,:J.
pr~dzcj 1.naleić alę na posterunku w
ahould be played by the Polish women
polakicb azpjtalaeh wojokowycb, a naCENA KSIĄŻKI, ~O CENTóW
in the present war„
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T) godniowy

•
Na s zala~h WOJDY

Ubiegły tydzien nie nalual cło najłop,:zych , Utnta przez wojska bryty)•
skic Półwyspu Malajwcgo, nowe
próby inwazji Japończyków na wy.py, chroniłcc łańcuchem swyc,h fortyfikacyj /rontym:nc austraUj$ki. a wreszcie nicoc%ekiwany odwc6t w Libii,
połączony ,: utratf ponu Bcngbari oto poiycje niewąptliwic ujemnr.
Pr:i.c.dW'lltawić im natomiast moina
przelamnnic 11icnuccki•f linii lonylikacyjncj na Ukrainie i 1kuteczną
obron~ Filipin przu Gen. McArthura.
Co oznacza ten krótki bilans? Oznacza on poproatu, ie je5tdmy jca..:n
w okrcsi.-, w którym iadn• " dwuch
otron nic osięgn~la dccyc!ująeej przewagi i w którym lcolcjc wojny ~ł
je-s.tcze ciągle t:mienne-.
Wypadki
l)n

Oulekim W,choozie,

ofensywy moskiewskiej na Ukrainie nad i«órym lzbll Gmin obradowała w
należy pn:ywięzywa6 szczególną waubiegłym tygodniu. Motywując swe
gę.
iądanic by perlftment uchwalił mu
"01wr, ufności, powiediial Churcbdl
wyraźnie, ir C%Jni to dlatego, :ie n.a
W,pomnie.liłmy JU• wyóccj o
niek,&rych odcinkach frontu ..• wojskom angielskim poszło ile. Mowa
Churchilla była jak taw„c olwarta i nie ukrywaln por.o.ick. OdByła ono wypowiedrlana • oka~Ji znaalllła Si( jednak trzeźwym oply•
wniosku o votum zaufania dla rządu, miirnem i wiar~ w zwyc.itatwo1 które

.. .

-=-

Kronika Detroicka
Wiz,tn pu łk. ,Jr. Sl1tnt}li•l<i41!t) akil)J w Ramtnmck
W ubiegły ponied&ialclt na po•i•dżeniu nrądu i dyrekcji Centrum
Przyjnc:iól żołnierza Polskiego w Kan;><Liic był obecny pułk. dr. T. A.
Starzy,iski, pr„es Komi,ji Wylcouawcz:ej i kitcownlk akcji werbunko•
weJ Armii PolJikiej w Kanadzie. który
po wy,:luchaniu sprawosdań " przebiegu dotycbau wykonanej pracy na
rzecz iołnicra polskiego, wyraził
~Iowa pełne u.onania "<a piękną robotę" jak określił wysiłki organizacji
w,,pólpracujaeych z Centrum.

por.tiki w wojm.e t ) aponią nie są
zr<"Sztą zjawiskiem nieoczekiwanym.
Tłumaczył je w aposób wnikliwy •
szcuey Premier Churchill w swym
ott.atnim pr.zem6wieniu w Izbie Gmin.
Mówił o nich r6wnicz Prezydent
Roos~vł/lt w ot~•iu do Kongresu z
6 ,nycmia. Działał tu moment za.akoC.lcni.a i konicc.m0$c ro%grywki na innych łronlach, a raucj na innych od·
P ..ac,i ILuntramicki~o Kołu
<:iniach togo wiclltiego swiatawcgo
P. Ż. P.
frontu. na k,órych poi.ar woJny ro:i,gorul ju.i dawno.
Milą niespodzianką dla •ebranych
Natcmla.l pr.&ykr~ nlcspodzlank4 na tym po,ietlteniu była sprawordabyły jak jui zoznnczyliśmy
nie urzędników Hamtram,eldego Kol• Przyjaciół tolnierza Polskiego.
wy,lnl'?Rnia w Libii.
które, mimo to ie istnicJe &aledwłe
kilka miesięcy, wykazało świetne reKontredans libijski zacryna ludzi d•· zultaty swej pracy. Pou pract ,vykonerwowęaC i z.niech~cać. Oc,:ywi.ście. ie naną pr.n" S•kcjf Pań, które zajmobyłoby 1nac:sni• lepiej, gdyby si( było wały si,; ezyciem poszewek. przc§cie•
dało unHr1U)ć ponownego odwrotu. r.tdet. rtczników, nit-r.będników i 1.p.
Nic naleiy jednak zbytnio dramaty• zebrano w gotówce sumq $366.3~.
zować polo;cnia. Oop6k1 WDlc,tljCO
1am obWltronnc siły nic pn:ckracujQ
Z prary Kola :r,e ,.,...J,odnit:j
kilku dywizji Libia i••t mimo
ti.lr0 1t) 0 1ius1U
wszystko fronlem pobocznym, na którym nic tapadną wainicjsze ro:nnrzyNajmłodsze Kolo Przy-Jaciól iolgnię:ei:a. Doświndczrnie uczy, .(~ po nicrn Pol~kicgo. • sicd:ib:i w Plaprzebyci II klllrusct ki lom<trów pusty- cówce 7-ej SWAP. przy ulicy Me•
ni libijslrioj obu przeciwnikom poc.zy• DougaJI, kf7!ą.ta się cnerg,icx:nic. W, ..
na brakntc tchu. Ofcnsrwy btytyj- dług sprawozdania prezesa Kola p.
•klc ułamywały się me 0S1qgaj4c Władysława Kozdroja. ur.ęd.tono doTrypolitąnii, a ofenaywy niemieckie tęd trey ,vitcc w pobliskich parafiach:
nie docierały nigdy do Egiptu - do par. ,iw. Jacka, ów. Stani•lawa i M. B.
1ak ~żncj stratt'gieznie i polityC%nie Niepokalanie Poc.tętej. rezultatem
doliny Nilu Pomimo wi~c ostatnich których było zorgani~anie 1ubsckpowoduń w9jsk gen. Rommola cjl Pań i "Odsiecr.y".
moina łmialo zaryxykować twiercl&c!nie. i,- Egipt nic;..,., i w bliski~j prryS uh, rucja i nforwuc) ju osr.fo§ci nie brc/>'fr ugrożony.
"erbuo.l.0"11" Hnwt.r-.1w,•J.
Nauka prawa rorrómia dwojakiego
rodzaju straty, Jedna - jelit to tok
7.nłoronc kilka tygodni tem11 biuro
zwana strat:, ncczywista. o więc informacyjno-werbunkowe Anni i Poluszcl!ctbek u starua por.iadania. N:izy...
w-a się- ona ..,d.a.mnum em~rl{ł!ns... Dru.
ga - to Utrilcony zysk. Nuywa lilię
ona ··J,zcrum

Cł"S$."łns··.

Ot6% oper-ac-je

,v Libii stanowii dla Wielkiej Bryta•

nii "'lu«um c~ns''· Utrocono pewne
•y•ki i pcn;pektyw~ ich pomnoienia.
J ••t to pnykre - ale nieg-roń,e,

,werbowało Już

kilkunastu ochotników, ;, oprócz tego
na liście kandydatów widnieje spora
liczb.a nazwisk polskich chłopchw.
Biuro hamtramickie mlcKi się w biu•
rze asckurayjnym pp. Juinskiego i
Nowakowskiego pn. 10301 Jos. Campau. gd•le urzędujący atrnlcc Jan•
kowi;.ld udziela codziennie in!onnacyJ
za.interl!SOwanym. W wymienionym
biuru midci się równiei kw•tua
pi1m1a żolnie.n,k1cg-o „Odiriec;i".
B iuro ,. :uwl uul n i<'j •lronil" ruiu,111

Biuro informacyjne A. P. w zachod·
niej fitroni'e miasta mieści si~ w Domu
Polskim przy J11nction. Jak raportuje
urręduj4c)' tam plutonowy Burzawa .
praca w tej dzielnicy ,dr.ie corai lepiej. Nliuna najmniejazej wątpliwości,
ie achodnia &tronn da swojł kwot~
ochotnika do Armii PollkicJ.

zlrgo

11.1

••4•

ni;uta~ na rbrojenia.

ubiegły czwartek w ail"dribic
Placćwk.i 18-ej SWAP. przy uliey
Martin odbyło się mile i serdec%no
przyję:cicr. urzadzone dla 7.olni~r.!y

W

polaki.eh, któr,y w•ąpili do sxcreg6w
z ~ehodnieJ strony mia$ta, a którzy
jui pełnią sluibę w Kan•c!•ic. Poicg•
nalnJ' wieczorek zcromacłził liczne
grono "'1eteranów.

r„.Jt'J„.euic ") U(łN'7.e
W poniedziałek 23•go lutego w Do·
mu Pol~kim przy Forest I Chcne odbędzie •i~ wyborcze posiedzenie zarządu Centn1m na rok tlH2. Wsxyscy
repre.r:en-~ianci organimcji wchodz4•
cych "' akład Centrum pro„eni 1ą o
b.ezwarunkowe 'Stawienie si~ punktualne na posied.ieni.c. Organizacje. które
dotąd nic pr&y•lały owoich rcpr„entantÓ'o.'. pr0$z,one t~ aby to uczynll y
koniec.anie w tym miesiqcu.

Z teki humorysty

"Siła

t:l111rrlullo wie n ,uj•J r11rję.

W fatllcb poprndzaj,cych obecn'I
wojnv Winston Churchill należał do
nielicznych wyjątków, h6r.1:y budzili
• pacy fistyci:rtcj śpiąc%1<i parlament
Wielkiej Brytanii, podczu gdy olbrzymia jego większość (podobnie Jak
o lbr,ymlu wi~lm•ość ministt6w w poprzednich rz~dach) wicnyla.
al~
Pl11ró,,ka 73-m a :-WAP. i:ą;na uglaslrać Hitler.,, u nic dojd%ie do
wojny,
ze
prieto
szkoda
wydRwać
pieoddto-dP.ą,•y,•h ,In Ar10i i P o l,ki,·j

Wypadki

dowodzą corn..: bord;1:ie1, ie pierws~
linia z;mown obrony nirm1~1:ki~j jut
nie do utn:ymonia, i ie \I,/ ciągu kilku
tygodni wojaka Hitlera będą mu,ialy
_,, ,:ająć r.o,vq linir obronną. hiegn4"') na
:nacznych odcinkach wzdłuż- Dnie·
pni. W cc:ntrum frontu, gdzie k-w.tStią
u,:adnic,ą j"11t podcjscle pod Smokri.łlc W)'p•dki ro,wljllly si~ w ubie
głym tygodniu dołć pomału. Natornia t "" południu fro11H1 pocliód był
szybszy ni:t ki t'dykolwicJc dawnie,-_
Jest to 1zc;i;egolnit1 domosłc ze wzg:1~·
cJu na priemysłowe rnaczcnie Zagł~
bia Oonicckicgo. A zrcutq. jeśli wypadki wojenne na poludmu dol'rowadz.a do powa1.nych r01:striygmę-c, 10
wówc.a:a"ii ni~ potrnrUJ, Nhmcy utrzy.
mAC cii~ i w centrum lrancu na wschód
od limi Dniepru. Dlatego do o•tatnieJ

pewne 1 zostanie oaiągnięt~, ale
wymaga ofiar, ofiar ciftlricb i silnej
woli walki ze strony calego spolcue:ń
lltwa.
Bard,iej jednak ebaraltterystycznq
nit m()wa p r cm I • r a Churchille,
bylA mowo jei:o syna, posła do
Tzby Gmin. a 2aruzcm ori~er,1 armii
brytyjskiej na Bli11rim Wschodzie.
Mlo<ly Churchill ritucił Izbie Gmin
wyrwnnic„ mówiąc: .. Ponosimy różne
porażki, bo nie byliimy do wojny
przygotowani, ale najmniejsze: prawo
moralne do robienia • tego tytułu wy.
rzutów nądowi maj, poolowic obec•
neJ Izby Gmin. Jest to bowiem hba,
która pono,Ji odpowicdzir,/no.śt za
okus mona~hij1lci, -.a okres ust,p,tw
wobec HiUcm i n zaniedbam, zbro•
jeń Wirlkit,j Brytanii."
Oczywiście, że wuyatko to co pc,.
wiecbial miody Churchdl w parła•
me:ncie, mówi nierae 1lary Churchill
w domu priy obiedzie. Wysianie nu
front parlamentarny syna, by powiedrial n ojca to co on (t. j. ojciec)
mysli i czuje - był() •r~czną ~li taktyczpę. W głębi duszy muS1cli bo•
wi.cm posłowie obecnej Izby Gmin
przyznnć, ie.
JH1

JtJnt"f.O

Tlucc phy"cl.Bn$! W,-Jl-,/earh ,'$ .iro,md tbe cornu

X.ba Gmin wyciqgn~la konbckwenćj~ > tego ,nanu rzeczy uchwalając
nic.mal jednomyślnie \•otum z-.aurani1
rądowi.

...

W kolka dni po Churchillu
r•ru-nu;wił
Uc.,ynił

llitl rr.

to w d.dewittł rocz.nicę: przt•
wrotu nnrodowo--1oc:jali.atycmego w
Niemczech. Mowa H.itlera dowodr.ł, it
dyktator Tuccicj R..eszy nie czuje
si~ bynaimniej zbyt pewny sicbi.,_
Nie zapowiadał jut decydującego i
oltatehnego 2wyci'5tW11 w ciągu rolcu, tak j11k to csynil rok lffllu, Przechwala! •i~ natomia,t, ie z wiosną
rozpocznie widk:t orensywę prr.~iw
Rosji I ie xaou.ny wallcr lod,iaml
po<lwodnymi.
Nie 1ądillmy. by te pogr6i'.ki wywarły zby1nie wraicnie na przeciwnikach.
W pa.ichicmiku 19łl ••powicdrial
Hitler, że armht rc>$yj1ka włałiciwie
jui nl~ ist.nfcJc„ a tern1. pr•ya:n'nj<>. xc
przed paru tygodniami sytuacjo była
dla Niemiec na Wschoddc krytyczna
i ze: musio.l aam w:ią.ć odpowicdxinlność zn wypadki. D•i• przyrnka. :ie
n.a \\i0$11~ rozgromj armię ~owicc.k4,
kt6ra przec1ci ••• Jw: nic utn,~jr.
Pr-,pomonn to troch~ •tarą •negdatę
o s14sadcc. która &dukla po•yczony
garne-k .n potem m6wiła "'Po pie.rv.·~
szc n-ae pożyczołam ·w ~ale garnk...1, po
drugie oddałam go w dobrym stanir,
a po trrecie garnek byt od po(2~tku
"1!11caony:·
Jdli zl!Ś 1d,u, o lod"c podwodne,
10 w roku ubie,:Jym IIitler Zllpowla,lal U!lq ia1114 ofen,,vw~. MialA •I~ ona
rozpOCZ.:J-C na waoanc s doprow~.ti,: do
tego. ze w lecłe uniCnJ,odiwion~ zo„
tf.taną W?..tt)kie. tran~porty tlnglo„ame,,
ryl,anski~ ,:c Slunbw ZJednoe,ony.b
n.a Wyspy Brytyrkle. Zapowiedzi
byty 1.1umnr l groznc„ ale ucc-.r.ywastośc dowso<Ho. xe za przochwn!kmm
lli1lera nie stała realna ,iła. B(two o
Atlantyk m~ prr.cbi<g coraz ,o l•puy
dla W,clk,eJ Brytanii I J•J Ahnntów.
Spokojne przcwiea:ien,e woj~k amcry„
lra1\•kich dó północneJ lrl,snd11, doka•
uanc w przede dniu mowy Hitlen, fflll
pod tym wrrl~ blm wymowę aymboln
I O 'lr;c.~_:.,cnia,.
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Spisa/ R. Pobog

Kapir11n11 prosilt!m
Gurc:mii,. długo, zawzttcie,
At

pozwolił

mi

zostsł

Na pod,vodnym okrtt!ie.

Si,rio. XXI.

I lmplored the captain
Jtor a vt.ry long time.
Finally, he In me stay
On hia undersea cralt.

ll11strow11/ M. lV~TMtynow,ci

Okr9t plynql jtt stuala
Prując morskie gl9biny Leci przed celem wyprawy
Zatrzymały nlłs miny.

Wlth a speod of an an-ow
We wcnt in a atraight line.
But thcn we were stopped.
By a !Arge field of mino$.

P;,n kitpir:1n wp~dł na mnie,
Jak Sobu:ski mt Turl<Jł
..• I ednuk w ko,łcu pozwolił
Z lodzi wyjść w stroju nutka.

Tl~ captain jumped on me,
Likc Sobieski on Turks one time
And firu,Jly he agrecd
To lol me out and dive.

(

Sprawa była doU citik:ł,
Bo cltoć upal by/ szczt!fy
Tui nad nami krątyly
łVrogfr dwa de~troyuy.

Now we were- in a spot,
Dtlplte our bravcry
Because over on top
ThcTc were two des,roycrs.

~
I

•

I

W1:l1lem Jior stalow,
No i z min<9 c•agstera
Pad•viamem nur olcrtt
Tu; pod ster de:stroyua.

I took a Jon~ steel rope
And looking lilcc a i:•ngstcr.
I ticd our bo~t
Right under the dcstroyer.

Wszystko po,r.lo. jak :,; pl,,rkll.
Wr6g do partii zawia4ł,
No a ia nlm pr1.c1. miny
J nasc olr-rrr pruplyn4I.

'I'he enemy carne to port.

A o świcie ... i.?m nic wi~m
Nawt!t co, i•k1 i kiedy -

In the montlnt. somchow
~vc.n I don"t know how,
Our J>olish torpedo„
Went out for a walk.

Zttdymilo, zagr:,miaJo,
Jak w dii/1~/skiej utarcie Siur! Wiadomo. Zosfa/7
Tylko mM•ty w tym porcie.

Smoke, thundcr, dctonation
Like in a dnil's den.
Sure, it Will a JCnntlon.
Only the maaia wcre lelt.

Pottly sabir • ru1 :tp3.cf'r·•

N.an" polskie torpedy.

Everything went fine
And through 1ill the minu
Led safcly our boat.

"Od1iec1-Pol.dc1 Walcuca w Ameyce;" wydaje D-two ódth. W, P. • Kanadkic,
·Ffthtint Poland,.. pllblislred bT tbe Polisb iłrmed Foraes ia Cam1.dll.
Addrus: Polmilitpr<Si:i,149 Kililate Road, Windsor, Oat.: Tdephone UIJJ
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Su.bsctiption Rtteił: 6Sc ąvarterTy: SJ.ZS hall ye•rly; IZ.4111e1rl:,
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Egzamin
pokolenia

Test of a
Generatio11

Kar.de pokolenie polskie ptzecltodd
pru, pr6b9 ogn,ow,t, ,dajqc ~gun,;,,
do/rzalośai w stułbie dla narodu. Takie j(!st tward~ prawo naszego .życia
zbiorowego. Rzuceni pr,cz Io~ na roz•
atajne drogi, międ,y zachodem a
wschodem Europy, wlloez,..nl mi~d,y
narody od nas lic,niejue, pozbawieni
naturalnych granic obronnych jesteśmy i byc: mu,imy stale w pogotowiu wojennym.. Niema na to r..idy~
Kdde pokolenie pol,kic ponosi
ofiary mienia i krwi. Na.sit miasta i
mi••tcczka uległy w cl,gu dtlcjów
wielokrotnemu aniuczeniu, ttaszt polo lculy nierax odłogiem i jałowiały,
bo jedyny plug, który je orni - to
niuc:ący plug wojny, W rodzln•ch
polskich więcej jc,st pamiątek po
przodkach, poległych w boju, nir. w
rod,dnnc.h innych narod6-w. Za swoje
prawo do niepodległego bytu. n moż
ności wypelnumia awojej wielkiej, his•
toryc,·ncJ misja - płaciliśmy i pła•
c,imy wysokq cenę.
Nie uwiodło w Polacc pokolenie
Ko:lciusr.ki. Pułaskiego, pokolenie Le·
gion6w Oąbrowakiego.
Spłaciło twój dług wobec Ojczy·
zny pokolenie Powstania Liatopado·
wer.o.
Stan,;lo n;& s,a,icu historii pokoi•·
nu: Powsta.n.ia Stye1,niowcgo.
Zlo,ylo swą ofiar,; pokolenie pierwszej Wielkiej Wojny,
Dziś walczy rua,ze pokolenie. Bilo
1ię: w Polsc..e. we Francji, w Norwtgii,
w Afryce Północnej. walc,tyło nad
Anglią i walety na morzach. Gotuje
,i,; do walki w Rosji i podnosi sztan•
dor Nicpodleglośd tu, ,a Oceanem.
Tnk wygląda bilana 1,istoryczny pokolm polsluch ostatnich 150 lat.
A jak wyględn ten bilan4 na odcln·
ku Polonii Amerykańskiej?
Zac,yna ai,; on wspanial;, boh1:uer•
al:a po:rycją Kościuszki i Pułaskiego.
zdobytą dla Imienin polskiego w Ameryce. w okresie w którym nic było tu
jc.rczc wychod:itwa polskiego. Gloria obu tych n;tzwisk oświecała ()Otem
drogo; nasrytn rodakom, uulu,ącym
ehlcb:i i pnacy na riemi, o której woł•
nosc walczyli nasi bohaterowie.
W wicku XIX-ym Amerylta był•
ni„tylko wara,tatem pracy dla 1111,,;h•

ueedom here, 11cro!ls rhe ,e:is
Thi• ił tho hi•torica.l ba.lance •heet
of the Pohah generation• during th<
last 150 years.
And what balance sheet do the
Pol es of Amorica hove?
tt begino wlth the glorious aohieve•
mont• ol Ko,.cius•ko and Pułaski, at·
taincd for the Palis.h n:tme in Am„
ericil. during the time, "hen there waa
no Polish immigntion. The glory or
tho!ie two namrs lit the road for our
countrymc.n who werC" sccking bread
and work in the land, for whose free•
dom our hero„ fought.
Iti the twenticth c.entury Atnerica
wns 11ot only a workshop for numcu-·
ous multitud•• of our immigrants. but
also one of tlto mainstays of frta
J>olish thoui:ht. 1h1a thought. wlnch
like dynamue w•• dc,1roying the
6tronJhold~ or •la,·ery. 'Tho Poles o!
Amcnca, with tbeir meage.t rcaout<1es. at that. tlnw. g-nve fin.ancial
oupport to many undort~king• of
grcat vah1e to the n;itton. fighting
with rhrce-sided c,ppoaition.
The ccueration of lite First World
War pa(';sed 1ts triol and it& n.atłonal
and political t:ct.st in a manncr. which
arou.::.ed the gntitudc of thefr com•
patriol5 nnd the eotecm or others.
Tweuty scvcn thou~nnd volunt~en in
the Poli•h Army, the mililary oflort
of the American Polca in tho Y••rs ol
19 l 7 and 1918 is a atat uc, wl'lich tltat
ge:oeration hB built for hs own glory,
Todaf the young ,;encntion of the
Pol•• 1n Amcrica stand be!orc a
de.ci,ion. For rnany months the ca1l:
"To arrn, undcr the banner of the
White Eagle" tesounded over the
l•nd. The mtaninc o! thi• call i$
plain and elear. Thtre is no e,u:usc
tltnt lt „nnot be hcard or that h is
hard to under•t•nd. Month allcr
rnonth pas•tt by. nnd soon the mo•
ment. will a.rr,vc when the bą.l~ncc
•heet of work and •chieven,cnt, o(
hopcs and failurcs, of gains. and los~cs
wili havc to be r1111de, L•t m hop o
that on this 'ttay the young generation of Polos In Arneric11 will be able
to say: We hi,ve passcd through our
te•t We have not brought di&.honor
10 our fathers. whoae life'a work
would be fulile, if il ,..•• fot1nd, thllt
tbough they did not fail as young
warnors, they did not fulrll 1helr
duty as the tutors of their own cbil·
drtn. We are wi\nnsmc: a new ttial
of a gcńeratlon, or rather " triol or
two ccnci'llliQni, ni.1or7 i, loolc.h,,
upon the fathers and I.be 110n'-

czonych rr.u~ wychodiców, nie też
jedną , oatoi niepodległej myóll poiskiej. t<J my.U,, która, jak dynamit.
ro„adzala fortece niewoli. Polonia
Amcrykańslcn, pod6wcxa. jc,;2ctc uboga, t"asilała swymi iun,huu";ami mnó•
1two prac o niuwyklej doniosłości
dla mu;,t~go narodu, wałczą.ccgo 7: pottójnym uciskiem.
Pokolenie pierwszej Wielkiej Woj•
ny przeszło ow, próbę ogniową i
zdało swój egzamin narodowo-polityc,ny w sposóh bud,~ey wdri~ctno!i.ć
swoich i szacunek obcych, 27.000 O•
cl1otników do Wojsk:, Polski<go. cryn
zbrojny Polonii • lat 1917 i 1918 to
pomnik. joki ówczC'lnc pokolenie. po•
stawiło orne.mu sobie.
Ozli mlodł! pokole11ie Polonii Jlmc·
rykarłski"i >l>jc prxcd dceyzją.
Jui od wie.lu miesie:cy rozleta :sit
na zii:mi :uncrylcatlKkiej okrzyk: "Do
broni/ - Pad sztand~r Orla Bilłł~go!"
Wymowa tego we,wania jest prosta i
jasna Nic momil wymawiac 11,;. •• •lt
go nie slyazy, lub że aię go nie rozu.
mir. Mija miesiąc n miesiącem , . jui
niedługo n:ule1dxie chwila. w luórej
spor~ąd~i,! będzie trzeba r-acl,un~lc :m•
mftnf:I i podsumow:ać błlaus: prac J
trudów. nadziei i ~awod0w1 z:y1ków i
•ttat. Oby w tym dniu mlod~ pokolc·
nie Polonii Ameryk:lńskicJ mogło o
sobie powied,ieć: pr,e.•hGmy zwy.
cięskci prób\' ognia. Nie puynieśli6my
wstydu nas.cym ojcom, których dzieło
życia byłoby 2marnowanc, tdyby li~
okaz..ilo, .ie choć nie zawiedH jako
młodsi bojownicy, to nie •dali ecuminu jako wychowawcy własnych
daieci.
Je9teśn,y awiadkam, noweJ próby
pokolenia, a raczej próby ..iwuch pokoleń. n i s l o r , a p • ~ r 1:,y n a
o j , 6 w 1 • y nów.
EL.

Evcry J> o I i I h gcncr,0tion goes
1hroug_-h a strict 1rial of p•ss,ng Lhc
•xamination o[ m•turity in service for
the 11at1on. Such ,s the hard law of
our li ie •• a community Thrown by
!atie o,n the croi;sroad:s: bet,,·ecn the.
w,s, ,and e,i,t or Europe, prt'&S<d b•·
twt-cn num-crically stTonger na11ons.
deprived of natunal dc.fcnce, on the
fronti,crs-we arc and must be al all
time• prcpored for war, Tt cnnnot be

1

helpetl.
Every Polish gcneradon gives sacri(lces of blood :and property. 'our
eitics and 1owns through U1e agcs
were tho objcct of contlnuous dctrtruc.tion, our (idd:s. m.any a time,
wece lt•ft uncultiv.a.ted a,,d laid waist,
beuusc the only plough that woultl
plougll thom was. rhe plough of war.
The.re :arc moro Młuvenirs in Poli1h
familio. of forcfathera who died on
the bauicfields. Jhan in the familio
of otber natlons, We paid and are
paying a high pr,cc for tl1e privllcge
of lnde11endent exiatenec and for the
chancc of ful[lling our groa\ historie
miłision.

The generation of Ko:u:iu,zko. Pu•
laski. the gt!net!ll,on of the Lcgions
of Oabrow:.ki h~ve r1ot biled in
Poland,
The gencr;tion of the November
Insunectlon paid iu debt to the
motherland.
The generation of tbe January Uprising took ;u pcmtion on the ram•
parts c:,f bhiory.
The rer,cration of the First World
War i:avc iu 11,1c-rifi«.
Now our eenenition i, Iightine. h
fourht In Poland, in Fumcc, in Norway, in Northor11 Africa. it fought
over England •nd it fights on tbe
•""'· It i< preparini: for the strugglc
In Russia and aa Taisin& tb" banner of

Nr:~

Robert

Piąty

wybuch

Ya11ait1art

4
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Gdzteś

•
•
zyc1a
Brygady Kar1lackie j

n• punyni, styaen 194%

Warunki woJennc nic porwalaią
3csxe2" ra dokładne w ot,.,cnej chwili
odtworzenie ;rycia naszych oddzinl6w
z okrcsu oblężenia Tobruku. Odrw1ercic,ll„nicm warnnków w jakich walu71i na11 żolnttrze w twierdzy. mo%e
byc w pewnym stopniu ich wydawnictwo pt. ""Przy Kie-rownf,:y w To·
brułu".

Jeden z nlchcznych ~zemplar:ry
CUIOJllm1a leży wlo&mc przed
nami. Tu<ba być człowiekiem zawrlę·
tym do 011atnich cranic, rapaleńcem
1 ruepoprawnym optymlsą, mczwaunc.ym n2 udnc p,~cc aię i zda sir
niepokonalne trudności, by be khsz.
papieru. korektora, rylca. muzyny do
p!sania i Ccstetncra. przy huku dział.
wybuchnjących booub.~ch, przy rouy•
-J••Y•h 11ę poc11kacb, pny wloczruc, uwoj~cym trzasku Jcarabin6w maazynowych rcdagowac i wydawu w
prowuoryanym 1chron10 z kamieni
pismo , to jakie - ozdobne w doslconale rydny jtl1lfiane, atoJQCC na
wysokim po,io1mo, pełne- bogat OJ trci•
c,, rcdagownnc .z fantazj4 i pn nwad,acku ••• tak umo jak walczy Bry~a. Ten. kto choć pob1cmle otykal
się k1c-dykolwwiek z praą d11enn1kar•
ak~ musi ,chylić c1ola przed 1.4 pelr14
ofo,rnołci i poświęcenia pracl) ,olmeuy - redaktor6w, co w wolnych od
~•Ję< wojc11nych chwilach k1trubi11
•ą:o

" ' pióro i:amlt>11iaj4, ••

Poat:irajmy się w,ęc na podSlawie
zawartego w tym czasopiłmle rmaterialu odtworzrć choć w części ryc,e naszych ioltuer1y w twierdzy tobruck1cJ,
Gdy Brygada wyj.chała do Tobru•
l<u odzywały"~ glo•y. ,e kliaru,l tam•
t cJa,;y i cręik,o warunki tJdbij~ 11ę na
naszych zolnie-rn.;h OJcmme Ok•zu•
JC> a,ę obccn, .. ze Polacy rnosą doakonale wuolk1e trudy I znoJc, i:or4co
1 burn piukowe. A i do don•J wody
ter •ię Juz pricyzwycuih.
Na 1ym "prxcdpolu pierwur1 linii"
S1u7.ba Tran1iportowa je.st „oczkiem w
głowie" bo1nbowc6w nieprryJocielduch. ktwc atnkuJą w p1erwuym rzę
dzie komunlkacJę, żołnierze Trantoport6wki z umozap8lciem polni, •wł
•luzbt, NaeJeden wykazał w huku
ntkającyćl1 bomb I ogniu artyleryj11lum swoją otłwggę i 2;imn,} kfrw.
,ł 11U,11

1ruuep<1rlu ... u

Jak wyi:l~da &eh prac.a•
UdZJclmy cloau Jc-dnemu r kiuowc6w, kt6ry tak opisuje wyprawr noc·

~·", •• Wolno, krok u

krokiem, maaryny rozpl)'Wllił aię w cicmnośc,aoh.
Dro,:a niedługa w dzitti, jakte 11ę
atras~ wydaJo nocą. Przed oc.zyma
wiruj, Jak,cł atraszliwc widz,adłL
N1cwtelki kam,~ urasta do olbrzyma.
meduzy ~olek wydaje 11ę okropn,
Jlrztpaścią 1

leje- od bomb z-,untcmiaJą

a,ę

w. i•kld bezmiary, pnonkody,
katdym kroku
· Popr;r;cz huk nauych a1lnik6w dochodZ4 od&losy a.LSZt!J '1nyltm , samolotów n1epr•YJ"etellk1ch W"6d
l11chego odglOIU padaj4cych f!dt1eś
homb i r;w,~du odłamków poc15lrów,
1r1Lt1t!my dalrJ, No o•n•c•onu i:01lrn1ę
musimy byt w por Cle,
"PanuJe JW. w nim ozyw1ony ruch.
ZawiJaJą .iatkl I okręty Słych...: łos
kot pr„uucanych sknyn. poft uduJątych samochod6w. LaduJe ę wcyatko co ji!!lt komeune dla obrony
twierdzy •YCia J•l obronc6w. L.1110wania anuuucjl niejednokrotnie ni~
prurywa ,r mimo aagleeo n11/of11„
Zgodnie r m trukcJf bdunc.y ro•bl•·
ga ł s,ę do
hronów. Po powncJ
chwili do =tn,onydi I naładowa
nych wn:r&N podblcgaH nmorzutnle
kl<1'owcy I wAr6d ~daią,ye/1 "' poi,/;.
11 pociskdw , odłamków wnodaJq ,
chwyta/~ za klt!townfct Kto wie. mote Ich męs1wo I puytomnośc umyllu
watowały ten cenny ładunek wyw,c••ony pon obręb ognia mepr nacrolk1cgo
Samochody 1kuypiąc c ęzko po'Woh ru aiq z doku. Na n~JmnicJEe<j
p
zkodxie, w6z ,dradliwie atę chy·
bo<e. św,adc,n,ołć, ac w,uie 11ę i!TA·
c;r;yhaiącct 11,1

„

=

naty,
do spotęgowania wyaalku W%roku I nerwów.
~wracamy do obozu Kr6tki mc,ldunck - JCSlrimy wolm •• ,"
Inny autor 1ymi słowy charakteryZUJt-: mozolną slużbt ··Ladowac-za''
pracuH<•go w "Dr pot".
•, •• Od rana do obiadu, od popołu
dnia do Wlt'czora. a co pewien czas 1 w
nocy, w kurzu I w pyl•. c1ęsto :r pokaJec:.ronymi rfkanu - w,~ pr,1c.a. ••
"Drpor" - to 2b1orow15ko lud.z,,
świadomych swoich obowią•ków, od
powiediialnoiki i C1fxou1 1aki wzięli
dobrowolus,e na swe barki, Tu właśnie
w pustynl, cdrle wszptk1m nam bodaJ te najl,;ircbieJ daJc 11ę wt, znaki
monotonta, u szua Jcdno&UJna praca,
bez zadnych urozmaiceń, te skrzynie •
rąlc do J1k z wozu na plecy, z grzb,e
tu na ato1, w6r za worom - tctlti raiy
z dokladnoiciq udenoen miota parowe•
go - at ptobj~rz~m cl,araktuu ~1skirro iolrueru z wyp15'lllę na trzeci•J &tronie Jego Pay Book" (ktuf•
zec.zlca zoldu) spcCJalnołct• - "Ładowacz~.

zv.,.if• nu lu·1u,.-nir.
Inni Sl'_OCJaliki - to "Pttrolowcy"
- czyli WOentynianł'!'".
....... Dosłownie ryJtmy tu na bt'n:,yn,r p1Sze Jeden z "Petrolowców" kt6"' nicprzyjacid uailuJc atakować
bombami uy artyleriQ, Jednak nawet
w czJale nałot<iw nie mo,emy pracy
nasze) przerywać, gdyi katd4 minut~
przerwy tr2eba nadrobić Nic ustana•
wiamy al~ a.awct nad pi{knym wldo•
kiem /aki byłby naewętphwle. gdyby
kt6ry a tych nieproozonych gości tra•
fil w 1b1omik. Kto wie, moze w odłe
glofci kilku kilomctr6w uslynanoby
J•k pr>tmionilHmy ilt w aniołków

• • • i rruwomy pros10 do nieba. ••
Ale Jak wiadomo, m~raypclel Itr,..
ł• a wiatr bomby nosi. Wuys1k1e wy11lki nieprzy111c1cla wymicrnją naj•
wyteJ w latryn(. Juteimy przekona•
ni, •• gdyby tak u nas artylor1yle1
•\rr~lati - to kryminał mieliby mu•
rowany.
"zaluJem.J tylko, ie belpołredmo
nie moumy aię apo1kac wrrcz Z wtoc1em. ale myihmy, ze lani naSI koledzy dobr,e nu WfTt<zaią za s1eh1c i
.za n .., t~k jak my pracuiemy dla
nid1:'
A z~ prAcuję ci koledzy "dol.>tze
to niech świadectwem będ~ długie
listy od,naczonych z kawalerem Orderu Virtuti Mlluarl i.p. ppor Zb,gruewem Piemµkicm, bohaterem To
hruku - na C%eh•.

puyiac,da, oddać tam lulka sorii a
Thompsona i powró<:ić.
•po prnjściu lnlomctra oświadcz'-.
łom stanowczo, "" dtcydU/f sir dć
sam, na co J. powiedział, r~ rówmc-z
idzie. Skrfciliśmy na prawo I na lewo
i znow6i na lewo, Zdawało &1ę, ••
uzcb.a b~dzie dac •pok6J a tym ""ZY•
stklm, kiedy nai:Je wirh unujac,y/a
,,,. naszy1u ą$/Nlnwic. Tenz me mu•
liłmy "'"łtphwoid. n trzeba Ją pod•
palić. Stan1lem więc w pozycii okra•
a:nt:J o,I strony nicprzyJaCi~la, i:astaniaJQC ogicnl zapał~k od c1u1ki wlo•ki•J· J. wyci41:nąl pudełko l " ciag11
kwadransa zapalił 10 zapal„k. kt6re
szybko gasły. Wrcuc,e plomicn
cbwyc1ł prodJ. My w Jcdn•J chwili ,a
karabiny I w nogi, a dookoła .trobilo
się /8$no 1•k w dii~ń„ gdyz w1cxa w
parr 1ek,111d otan~la w plom,cniach.••
"Piorw„y •trza! padł, gdy,my byli
Kur tki z p:unir111 il.a
IO kroków od wiery 1 zaru z tucch
po1łrhur1-1:i.t';tU
&tron odezwała Jię linia wloslca. Za
Ws,ystlc,ch zołnlerzy ozyw1a cbrć nam, roztoczyło Slf coś w rodzaJU
wltlk, Dowodem tego J<St hkt Crf• niesamowuego faJerwcrku. Według
oblic1cń angielskiej obserwacji arty1tego qlauanla 11ię: na pa\role O\.hOt·
nicze. Stnłym ich ucxc&otntk1cm JC!l m. leryJ•kie1 •trr.ciało około 50 wło•kich
In. podcb. B. o kt6rym ro,ka, cen. broni tn."lr;..o:ynowych i wyntr zehLło n1•
zem około 20,00 naboi. Przypuuc:1.o1m,
Kopań,klego mówi: "OdznltCU IIC'
ze koszt tych nnboi przeni6"1 to. co
niebywlllł odwan , pógard4 Smirrc,··.
do14d
wybraliśmy ob.a) z J. Jako zold
Przytocrmy kalka natęp6w • pa
1
suchy prowiant od początku nuzcJ
m1ętmka owego podchorą„go o wy•
sluzby wojskowej.
prawie -gtlruJ w Tobruku", w kt6re1
"Ob;,wiom ai~. n 101 byłby mnieJ
brał on sam udz,al, a kt6ra. zakończyła
więcej przypie=ętowany, Kdyz przez
••~ spaleniem włoskieJ artyłtr)'J•kieJ
pierwszy
okri!! nastego orlwrottl było
wieay obserwacyJntj.
JHno J•k w dzień, Na azczęście broń
"••• M6J towar1ysz J. °'w,adczyl, rmaszynow:, wloaka - z wy)'łtktcm
ze be,względnle wracamy, gdyi palenlr zapałkami w odlcglośc1 100 me,. może rkm. ••erM.a'• - stanowi ,r..:y.
•oaleJ bez w,elu incydent6w dotar1r6w od linii włoskiej jest a::ilenatwcrn. Byłem tym zroz-pituony. co w1- hs,ny do własnych pozycy1, wy1rzy•
maw,zy id~alnie nieukodl1v..y ogic::ń
dzęc móJ townn:y•x, zaproponował.
ar1yltrii wloslóeJ."
by podounąć •ię iesrcn daloJ pod niePodobny,h przyklad6w odwagi I
m~Mwa. zacytować mozna. wielf!..
Chyba najll!pszą pochwalą dla
-pnn,nlcgo ducha walki na11ych EOi•
n1erzy q alowa dow6dcy twierdzy Tobruk, aullrahjskiego cenerała Morah~d, udekorowanego 01ob1śde przez
c,ący pod kom•ndą gen. Kopan,k1ci:o, gen. Sikor.kiego Virtuti Militari, któopuszczając twicrd7.~ powie•
Wywołało to w,elą rudoic wlr6d ry 11zr:reg6w naszych pobr:atymc6w ues- d.ziol na potcgnan,c o polakleJ Bry•
i;•dz1c:
k1ch.
• Pr«gnr wynzić 1 podkrr l,ć moi~
:i:olmerzc czescy odpłacaa nam Hrnaj....ytszt uxn:znic dl• bo1ow,go duCt:'m za uaue w atosunku do ruch
uc.zucic. Wyrazem tego niech11J będą cha I iolni•ukiri postawy Brygady.
Współpraca z ni4 była dla m11i• w,eliłowa l:tk i erowanc do rcdnkc.Ja c1,:..1Jo„
pa,ma 1:ołnicrzy pol!\klch. wydawane- k,m przywilejem I pr.,wtlz,w, prry•
jrnmolcif, W.spomm„n,a o wa$ bt·
co w twierdzy p. n. "Przy Kierownicy dzirmy
przN:hnwywad w nilJdro:c.suf
w Tobruku", napisane przez pik. K,
pam,rcI iyc:14c w""' wszystkim •l'tt·
dow6dc~ crttk1ego baonu:
11

-

Polsko-ezeskie braterstwo broni
Gdtif'S na pustym, •tyczt"ń J942.

Hlllet :zjMnoczyl kontyarnt ruro,
P<'Jskl - air w ł,nunku odwrotaym
anur/r pragll:fl. Z1~noc1yl Polaka z
C%e~h~m. Gtt'ka z /u1oslowi•n1nem,
Belg•, 1(olrndra, J.'rancuza - a w
wszystkich ich• A.nglrbm, i Rosjanumi."
Tak m6wil przed mikrofonem radia
moakiewakiego, ucf lh4du Pobkiei:o
1 Naczelny W6dz Gon, Wlady~law SI·
korsk,,
,7.miM uchwały R,qclu Polskiego i
Czecho•łQwnckiego, powzięte w Londynio, dt>lyczącc lci$łoj, wzajemnej,
przyJaciolskiej współpracy w dziel•
odbudowy nowego ładu w Europie w
ramach federacji obu pamtw - rtah·
.zowane q Jni dziś n 1r tylko w dzie•
dzinic pohtyc1neJ I kulturalao-ciwiatowcJ, lecz i na polu walki •• wą,61·
nym. odwiecznym wrogirnL
Fakt, ,e w legendorneJ diił już
,wlerdzy w Tobruku. zolnltrz polski
walczył rama~ przy nmiemu z żolme
nem czeakun. JH't naJwymownieJ·
uT'!' dowodem. ze choć aatrapa X K
wieku - 1!111« - oba na.sze narody
w chw1 lowt nu:wo1o nuc1I i 1tn1i:liwemu terorowi poddał - lo i•dnuk
du..;h ałowiański nic zo 1ał zlBmony.
:iyje an I zyć bęch,c wiecznie.
Gdy ba111lion czechoalow1cki przybył do Tobruku. Dowódca 'Brygady
Karpack,eJ gen. Kopański w ro.zlcazlc
do zołn,cn:y mówił,
''Przy/mi1m>· ltr11c1 C'tt!Choslowa,
kich p~lnym ••rcrm. by o,h w/i, tt!
pr1rybyli walczyć r12n11r prxy r•mitn/11
z br#r~, kim slow1„blr,m narod~m...
To tu nll5%a hr.ac zolmcrska pr~Jęla
ich cor1co, • otwanym ercem. Polaki
i czeak, eolmcrz uśc,an{h sobie mecno dłonic, poprzya,ęgh odplactc z nawlt•k• u wszelkie, knywdy, wy~l~Jl·
ki i zbrodnia popeł niane przez "bir6w
niemieckich un ach 11ostratb i braciach. Czun to 112 własneJ 1k6rze tolnłerz

nłazutccy

A Jałcie podmo•I• była chwila, gdy
Naczelny Wódz Polsklch Sil ZbraJ·
nych w crasic swego pobytu w To,
bruku po;,c,drowił tum w 1micmu Pr~
.zydenta :Benesza batalion U<'llki, wal-

ni~ni• trgo„ n~go am, n»Jb:lrdzi~/

Nasza ,1t;ira lrg~nd:i mów,· o tym. pra,:n1et:lt>..,..
1ak umieraj4c ks,qtt ,lowiańsk/ św,a1opelk poda/ wym rrzem ~ynom więt•
Tr, r j . , , l.1,·,r:r.) 111ł,••rłi
kr prrt6w, ai, by j4 pr,•lam3/i, Zadrn
z nfrh me mogl tego uczyntć Dop,rro
Duc:h kole:tcfu.-tWil i at"rdeczne więzy
IOzdaulon~, po1rdymu t6za;i - ZO• przyJuni charaktcryzUJł wsp61pracę
6taly :zl:unane bez wysiłku
wszy11ldch ocldt.iałów waluącycb w
·JeJii 1,rtJziuat! Zftodnr - m6wi Puotyn, Zachodniej, Kazd:a 1trata zol•
ks1.11e - z3.d~n w rog 111<- bfdtl~ w nierza f!Ol&klego. poleclego na polu
~'""'" Wa• przrm6c - 1rili Slf po- chwały JOi i:l~boko pnouywa11• puez
róz11icic, brd~il'l~i~ tak samo larwo 'Zlt1· sprzymienonych z nami towarzyuy
mam Jak pojedyńcae rozg,. Oto moi~ broni
dzitd:<ictwo.
Dla przykładu przytoczmy tck•t
Zgodni I il4cuna, jał
w1~z.b w,:ruuaJ4ccgo raportu nll<lcsłanego
prrt6w - nztzlomni - łroumy na- przu brytyJ1k1ego oficera por H. do
przeciw uczrl.I1wt!/ przyszlolc, n~- polskiego dow6dcy
sr.ych obydw11ch bra:eruich N-,ro·
'"Z nojwi~kuym bólem muszę za<11portow11c Panu. :ie .1.it'rl.. J. S„ kJpr.
dów.
"NiechlJJ 'I obruk , Libi3 u1nc ,ir T. A. j srrz.. ]. E. zginrlJ na posu11111•
dl• nanych wrog6w drugim Grua- ku od poc11ku armatnie-to w czas1c1
gdy moJa placówka była ootneliw;ma
waldc,m,"
Te pełne i:ouceJ, zołnicnic1•1 prry- przu artylenę nicprzyJnc1elok4.
Pragnf wyrazie w 1m1n11u moich
1un1 alowa czukitito dow6tlcy ą
atwaerdze.mem, ze pdlsko-cze ku, brn- ang1elak1ch zolnicrzy , wio nym. J&k
1c:rst wo
branr, pr.typu:czę-1ow.:1nę bardro głęboko odczul11mr Jch stra•
wi,p61ni• przelenq krwią nft poili bitew tę Pohl(y I 011g1chicy zoln1trzc no LC' j
Jt'.Jt tak mocnr, 1c 11:adna tib rozdzie- placówce otanowit J«lnółc, pomagai,
5ob1e wzaJcmn1c, poznali ię , to)')
hc go JlU nie zdoła.
rarmr prry ramirniu 1•k Jtdt!n m ż.
Ogrom rmart)'fi)łogii. Jald znoaz~ Puezyll wap61nie ..-ido c,ędm:h pr6b,
w,p6lmc obo narody, katowane przez Nitbczp1cae,\stwo wsp61n• abhzyło
aatrup6w naxutow1k1ch, hDrtuJe Ich Ich.
ducha, a wsp61nle przelew,,na na polu
uc1 trr•J, kt6rzy od nas od0$dl, dali
bitew puSlyn1 zochodnieJ lrrow - 11a- w~zy11tko co mieli nojdrollsx~go„ po•
nie alę poaaew•m Wolnołc:1.
,wifcill awe rycie u to by w pn:y&.zlol nadCJdzle d>Jtn, kaedy dla Pol• ici ludz,~. kt6tty ukochała Wolnoó.c
k, a Czecho lowacj, rozpocl'IUe 11ę w całym ,wiecie mor// zyl. ... poko1u,
okres widlcołcl I Potęg, - dla Nu,- N,gdy Ich nit zapomnimy Zawue w
mi« pokuty i kary.
pan1ięd zostanie ,eh 111f.ltWo, odw•g•
A dzteti ten przyjdzie oapewno, bo , s.zl•C"hrta~ ł!rce."'
walczymy rar.em o słuszn, i;1anwę o
W acl•w Sikorski
Wolnoi<, Prawo I Spt11w1tdhwośl •
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Nr. 7 (29)

The Life of tl1e Carpathian Brigade
Somewher~ in the ditsen
January, 19-42
At rre~ent war c:ondittons do n.ot
permit us 10 present. a thon~ugh pic•
wre of life of the Pohsh 1old1crs from
the time of the siego of Tobruk.
Nevertheleu the period.ical "At the
Whcel in Tobruk" publi&hcd by them
throws a ctrtain light on condltions:
which perva.iled in the fortress at

th~!i~c in our posseuion one of
the (ew 1„ues of thu public:ation. On•
must be a very rancorous m.af?., ~
~ntbusiast ilnd an invct~ratr- opum,st
who doe• nol pay any altention to !be
rising and almost uru,urmounu,ble ob·
atacles in order to cd,t and publu;h •
periodical in a aimple atooe shelter,
edit and publi•b it witbout paper.
e:ngr:avcr, typewritcr or ge.stetntr, corrcctor, outll and all ot her thing• that
create the workshop of a ncwspaper
man: to edlt and publish it during
continuous roar of c.annonti.. cxplod„
ing bomh, and ratiling machino- gun•·
And what a splendid paper it is I
Gcnerously illustrated, of high jour•
nall.iic •tandard. cdited wlth fantasy
and spirit ... in the very :same man„
ner aa the Brigadc lighb. Whoever
had a chante to obr.erv• the work or
a newspaper man. \cnowa how hard
ana respon,ible is the work o{ 1hose
soldicr-editors, who in thelr spare
moment.a in lhe: time of le.isure.. ex-

Tra.M port Senke
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enemy ~ithcr by irir or by artlllory.
However"' we eannot atop work e.ven
during air ra1d:.. bec:ause every minute misscd has to be made up. Wedon "t evan try to imagine wh.at a.
buuti{ul view h would be if the
enemy hit one of the ~eservOit5, ~ho
knowa. rnaybe our frumds: somc m1les
away would heor how we tumed into
little angels llylng ,traight to heaven.
But you know, the enemy sboots, but
the wind c.,.rdes the bombs. All at·
tempt• of the enemy ruch only the
ln.trint~ Wr!!. are ctrtain. tha.t H our
artillery men would 1boot like tbis,
they would be in jail.
•·we arc only sorry that we ca.n.not
meet the enemy face to face. bu-t we
hope that our friends are doinc wcll
for the=elvc,, and lor us, Just u we
nre workJng lor them."
And tbat they arc 'domg wcll"is provcd by the long li•~ oL. t.hose
civen the order or Virtuh Militari,
whh the d~ea,ed hero of Tobruk Lt.
Zbigniew Pieniazek at the lead.
All the soldieno live with ihe dcaire
to light. This is proved. ~y t~c co!'·
tinuow. volunuiry parl1c1pat10111 m
paLrol duły. A stcady partlcipant in
thcłe patrol• is among others Cod. Off,
B„ who ls mentioned in tbe ord,er o(
Gen. Kopanski for outstaudinc bravery a.nd scom lor dcatb,
mcn."
Let u• takc a lew morc excerptl
...Aetually. we live bere on benzinc;'
writu one of the Petro1men. ••which Erom the mcmoiB about a patrol som„
wbtre
in Tobruk. in which he partici„
i• under ~onsrn.nt bombardment of the

bcyond the rc.,ch of th• enemy'• 6rc.
„The truekB squeak h<:avily arui
alowly leave the dock. The tru~k
wa\•cs dange.rously over e-very amaU
obs1acle on the road. The knowledgi,
oE the rnc t that il is loaded with
grcru,dcs, forcoa us to gath er the
strcng1h or slght and nerves.
We rr-tum to th~ ca~.P· A br-ief re„
port-we. are free ...
Anothcr writer describea Lhe heavy
duty or the "Loader" worlring- at the
"Dcpot."
"From moming tlił noon and on to
the evening. and soruet:imcs at night.
the work go„ on in duat and dirt.
with blceding hand• •• .''
The dcpot is a gaLhering o! pcople,
aware of their duties, responaibility
and load which the:, havc talten will·
ingly upon their 1houldcl'$. Herc,
~ 11 pec.ially i.n the dnerl, whcre mono,.,
tony i, mo&t wc.arisonle, this gray.
monotcnou1 work. without variety,
t hes~ bol<es paued frorn hand to hand.
from the truck to Jx,ck, from back Io
the pile, wek after sai:k--hundred,. of
time.a with the precision of a steai:n
hanuner. i& a tri.al o[ the charae:ter of
the Po]j,h ijoldier, with the apetialty
"loader" wrlt\cn on the th!rd page of
his Pay Book.
Other apeciali•t• arc the "Petrol-

chan;c the rifte for the -pcn,-he wiU
cert,nnly appreciate their worl< and
pay tribute to theit d~votion and sacrificc.
We will try 10 reproducc in part. at
lellSI, 1be life of our noldicrs in the
!ortro» of Tobruk, using the materiał
relcased in their pcrlodical a. •
•carchlight for the purpos•.
Wben the Briga.dc loft for Tobruk
critieal ~oices we.re cl;iming that aę,:4
cuto eltmate and dlfHcult conditiooo
would wcaken lhe Poliw soldiers. Today it carne out. howevu. that the
Pol„ arc inured to hardships, descn
beat and sand stonns: moreove-rthcy ove.n bec.ame uscd to u.Jt wa.tor.
In the "no man's land of the !ir.t
line" the transport „rvice is of
apecial interest to the enemy•, bombeT~ a.s they concen, rate tbeir ~tta~ks
first o( all on tbe tomrnun1cat1on
line1. The soldiera of tr•noport
unit• carry out their dutiu wltb ,el~denial. Many of them sbowed tbc,r
couragc and cold·b~tdn",U white
beinc under heavy art,Uery tire m th•
heli of uploding bom~.
How do they werk~
Lot u• lend an ca-.: to the •tory of
on• o( the drivcn who pictures bi.a
A.icht rcconnaissancc as foUows.:
, • , , "Slowly, 1tcp by otep, the machines disappear in the darkncss. The
road, short duting lho daY,, is drcad(ul and awluly long at mght. Yoll
••• horrible phantorna, A ,mall >tOnc
a.eenl.h to be: a gimt, liny pil-a Cright•
ful prccipicc, the bomb hole• cha.nge
into immcn1itie1, the ob!Jt.acle, that
lurk at you ftom e.verywherc„
·'Tbrough the noise of our moton.
we ca.11 hCiU' tbc cchoes of our artiltery fin and the roar of the enemy'•
plancs. We move forward in the dcad
echoea of bombs uplodinr somewherc and 1he whl&Ue of the paru of

lit.;

"Indi!ed

Hjtfer h3s united the

Euro(>('an 'cantin~nt but III opposJtc
directjon he aimrd ait. Ile hu united
the Pair wilh thr Czech. the Grttk
wit/J the Yugoshav, the Belgian witlr
tbe Dutch or Frcnch-,,nd all o( them

with the Britishtrs and th~ Rus~ians."
Thue are the worch btoadcast over
the Moscow radio b)I the Pl'ime Minister of the Govemment of Poland and
the Commander-in-Chief, G c n c r a I
Wl.ldyolaw Sikorski.
Th• lc.nown aceora of I.he Govcrn•
menta of Poland -:,od Ct.ech01i1ovaki•
signed rcecntly in 1.,ondon and reforing
to the conC1ise and lriendly cotlabora·
tlon in !be tasie of establi.ahing • new
order in Europe in the fedention framc·
work of the two countries--i~ bclnc al•
ready realitcd not only in political alld
cultural fields but also on the battleficlda ag•in1t thC" common and cverlasting enemy.
Thc faet 1hat in the legendary fort.
ren of Tobruk ,he Poliah aoldior lought
side by aide with the Czech •oldicr con·
,titules the be51 proof 1h~t-dcsp1tc the
temporary subjugation and the bloudy
terror ihe two oations an: beiog cxpOS•
cd to by the satnpe of the 1wentieth
century, Hitlcr,-lhe Slavonlc apirit bas
not be~n wtakencd. it lives and will live

shc.llt. At • &'1ven time we mu.Il rr:ach for cver.

the port.
''A g-reat 2nlmation i, vJsiblt: therc...
The 1hips and vessels comt to the
port. The clatter of removed boxca
and coming truck$ are heard. We load.
.vtrytbing tbJrt i.a necessary for tho
de!cnce of the fortrcu and the life
of iti defcnde.._. Many • time the
loadlnr of ammunition is not ceucd
despite audden air raids. [n accord·
ance wilh in1tructions the loading
men lako cover in the aheltcri. A(ter
a (ew mornents the dri.veu jump 1pon·
uineou,ly 10 thi,ir ttucu already loaded and ready 10 go, tue the wh•~•
and amid the bombs and bullets dnve
away.
Who kno-.,s.-maybe tlieir
coura,:e and presence of fllind mayhave „vcd tbal valuable load takeu.

•

lil

Whcn the C,ecb battallon arrived in
Tobruk, the Commandinc Officer of !be
Carp;uhlan Bri,radc. General Kopanski,
spoke to bis toldieni in the order of the
day"" follows:
"Lei us wdcom~ our Cz•ch brorher5
cordia/ly to mak" them ful tba1 th"Y
11rrive hero to light side by sJde .,..;, h

1he :;iat~t Slavooic n:1tion.··

And the Poli1b 1oldiets welcomed
them most hcartily. Tbcy claspcd thelr
hands tocelher, 11wearin1 to aven,ce
~u the wrongt, injuries and crimes u,..
llicttd upon their brothcra and al11er1
,>nd committed by the German bri•
g.ands. 'l'l1e German aoldien arc bt:ing
alteady repaid for it.
lt wu, lndced, • thrillinc momcmt

Tobruk

paled and wbich ended in the bur~ing: of an ttałion oburvAtion tower.
"My comrade J. stated, tbat we :ab·
solutely mu•t return to the c.amp. t,r...
caus, the lighting of 11llltthes within
100 metres of 1hr, lwion line Is m11d·
ne~s.. l wu in de$pair. so n,y Iriend
,eeing that, 1ugcested that I move
closcr ;o the enemy line, and give a
"erica of i.bota from my Thomp•on
and thcn return.
"Aftcr mt,vlng up one kilomeler, I
nid definitely. that I am proceedin&
~lone, thcn J. said that he is going
nl•o. We 1urned to the right and
then to the ich and agaln Io tlte loft,
lt seemed to me thai w• •hould let it
go, whon suddenly a tower appured
before our eyes. Now we know lhat
we s)lould burn lt. I took my po•ition
with my back townrds tl1c enemy. coverin&' the light of the rru,tchc• from
the en,my purol, J. pulled out a box
of mntchcs and
lighting IO of
them lor fifteen minutes, but they
wer• dying out. Finally the flamc
caught the powdcr. We grabbcd out
gun• aad began to run, bccau,e it beeamo llght aa daylight, because tbe
tower w•s ilfJnme in a fe.w minutes.
"The (ir,;t shot {cli, when we were
10 steps from the tower and tbe11 tl1e
łt"1ian line bcgan to fire from three
sidea. It aecmcd hke 1n e.normou~
fireworlta display was lef1 bebind us.
Accord.ing to the figure9 of the Brit•
i•h artillery, about 50 ltalian gun&
ahot out 20 thougand bulleu. I 1uppoae that the cost of tbosc bullcta.
w111 well over our 1oldicn1' pay and
our •upphca ,ince the beginni~ of
our młlitary service.
"I tbink that our fate would have
been sulcd morc or leu, bec.ausc at
Eirat it was as light u day. Lucki!,:
mott of the ltalian guns, witl1 the ex·
coption of the "Breda•" aro no good.
"Fart.her on. we returnt..d to our
positi8hs witbout :my incidcnts, going
through the harmless l tali an artillcry
fiz,:,,•·
Examples of 1ucb bravery .1nd herois:m .are numerOWit
when the Commainder,in•Chici c,f the
The ,rcatest praise for the m•rnlfiPolish Army gr<cted the C2ecb bat· c:ent ~parit of tbe fi&:ht of our noldicrs
talion in Tobruk on bchalf of the Prc- wore the word• of the commande.r o{
1.-idcnt Benesz. Thcy were immenwly l'obruk the Auatrali.an, General Mo,....
happy.
.
head, decorated personally by Gen.
The Czech soldiers pay wtth hearl Sikorski with tbe order of Virtuti
lor out cordiality towards them. Thio Militari, who on lcaviog the atrongmay be casily
!tom tbe words for- ho.ld aaid these words about the
warded by the Cąlonel K.., Co~and· Poliah Brigadt:
Ing Officcr of tho Czech battal1on. to
1 want 10 czpres1 my gre:ate.st
the Polish ao1dicr•' pcriodic.il "At the pnu•• for t be Hghting 1pirit and thc,
Whccl in Tobruk," published in tbc heroic stand of tlle Brigade Tbc,k
fortrcsa:
co,operation włth me wa,; a g-rcat priv"Our old legend says rhat the Slav- llcge 10 me and a great pleasurc. The
onic prince, S,viato~llt. óeing on thr memoriea of you wili lonr atay in our
b"d of dtalb, called in his tlJ.rtt sons. minds, and -we wiah you the fulril•
11av• them • buncb of sticłs 1tslting 10 ment of all that for wh1ch you are
b",ak rbom. No one wu ~bi• ~o do hopinj!.~
so. White ,eparaud. howovu, rh•y
The •pirit of lriendlincss and the
broken without any oaort,
mulu.al ties of friendsbip char.acter•
you will agre• willi each orh•r
the co-opcration or all thr troops
-r/Je princ" said-no en<'my would lighting- on tho Western Dcsert.
evu b~ /łbie to J„feat you: if yo11 will Every 1.,.,. of a Polish •oldier, on the
disagru, you would b~ d•f•alt,d ns baulefield la fell by all the Allied
eosily as the upar:tlt sticlts wer"' bro- soldiera.
łen. This is my inberitsnce.
For example, lei UJl t.ell the con•
"Peaceful •nd united, unshaken ...,. tonu of the report
by a British
rhrs bunch o/ ,tick:s, Jet us m.trch for- offieer. Lt.. H. to the Polish comward the s.uca~s1ful luiur~ ol our two mandcr.
$i.5t~r Nntio11~.
With gre.at &Orrow, l rnui.t rc::porl
• Ler Tobruk and Lybra be the sec• that Strgeant J. $., Corporal T. A. and
ond G rurrwald for out enemies."
Prvt, J, E. diod ~t their poats from
Thue wann worda of the C,cch Of· a canaon eihot at the time, when my
ficcr fillcd w,th cordilll i;oldicrly Crit:nd• post wu fircd upon by the enemy arship confirm tlat the Poli,h-Cllech bro- tillery,
therbood in arm1 is so stroogly tomcnt"I wish to e.xprtsli in the name ot
cd with the blood shcd on the battle my Encliah soldte... and my own, how
field, that no force will be cver ablc to much '"'" fcel their lo&s. The Polish
break it.
and the British soldierr. arc united at
The manyrolou, the two n:atio,n.1 are thi• po•t, they ltelp e11ch othcr. 1he7
going through, inuru 1heir aplri1 and know eech other and wtand arm by
the blood shed togcther on the battlc arm b one man. They liYed together
fields of the weatcrn dcsert will become through many hard triala. The com•
the accd of Freedom.
mon dangor bcou&ht them toftthtr.
And the day will cornc when Potand
Thcsc thr~e. who left u1, cave
and Czecho,lovakia will IH!gln the per- every! hing that i• dcar.... t. they cne
iod of ii:rcatncss and power, and the their tives. so that otber people in
Oe.nll'lns will •tart tbeir daya of the future, who love frcedom above
all, may live in pean. We will nn'cr
at.onetnenl and puniahment.
And tbat day ahall come u we lieh1 {orget them. We will {orever rctogether lor a jltlll call.&0-for Freedom, nM!mber thoir c:ourace, horoiam aa4
noble hcart.•
RighteolWlC48 and JUłticc.
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The Story of an Airma11

Opowiadanie lotnika
Londyn. dnia 19 stycznia 19'1Z r. na „koayniera" i uciekam nud morie.
J.'łk wyglądał m6j "kosynier" nie
J osteśmy na hrrbacie w kasynie ofl- wiem. Wiem 1ylko, •• woda pluskała
conkim w jednym " dywizjonów my- rax z lewej ra:t z prawej, Cionih mnie.
iliw•kich,
Tak a; do polowy Kano lu.
Wśród wiary lotniczej czujemy 11ę
Patrzę w g6r~ Z daleka, z lewej
doskonal<', Umiej4 być ujmująco ser· .irony kra.i.! trty Spit!ire'y. Narcazeie
dr«ni, lJlcy swoiscy i bezpośredni.
coś &wojego - radoic ualolUI I
S1arym iwycnjem usiłuję coś wyLecę pod nich.
dobyc od jednego :i naszych chłopa·
Sposlrzegam, że lewa strona "uys·
ków J„nowlosego porucxnika tujących" mi Mea.1erschmidt'ów ode·
szla.
Robi~ skręt w prawo, aby :iobaWłodka. Ułatwią mi to stara nfyłość.
c,;yć co robfa po•o~talc maszyny nic•
jeszc.ze :t Polaki, Porucinik Włodek przyjacielskie. Ale zrobiły tylko koto
mówi o minionych c:,:asach, o tęsk· nade mną i równic.i odeszły.
nocie •• krajem, o wszystkim .•• tył·
Udało się! Ocalony I
lco nie o walkach. O tych nie mówi
Aby prfdt.ej do brzegu pracuje
2byt chętnie. "No, poleciało się, no• myśl cię.iko. Pełny gaz. Doszedłem.
bilo swoje, ale właściwie nic n;,d,:wy• Usiadłem na pierwszym napo1k;,nym
lotnislc:u z-upełnic wyczerpany.''
cnjnego nie było."
Skot\c;ył .•• i mów wr6ciliśmy do
Po jakimś czasie oiywia się jedn•k
dawnych. wspólnych wspomnień.
i ..am nczyna opowiadać, .•
""'Wi6i: - m1ałtm ostatnio trocbt
Leontyna Godlow.,Jra
emocji , , • nad Francję. Prowadzilcm
P'""''< sekcję. W pewnym momencie
dowódca dywi&jonu daje rozkaz M-erschmidt'y z lewej z dołu, ata•

el••

I

Święto polskiego morza

kowuć!

Gwałtowny wrwr6t. Pned SO~ "3·
uwaiylem wrogte maszyny. Oddałem
~cri9 do pierwszego .amolotu - lecz
ten ,wiał odruu. Złożyłem 1ię do
drugie.go • • • pie:cws%a serii, dru1a,
trzecia ••. gonię go do trzech tysięcy
•t6p (byliśmy na 26 ty,iącac h) palr,ę - M„seri.chmidt,vywrócil aię
na plecy i wali prosto w ~iemif. Zadowolony z esiebie, odwracam &i~ do t.ylu
i .... o zgroio - ttzy Mc-s:aer~cbmidt"y
M
ogonie i ju„ strzelają. Ciągnę
RW•hownic do góry i 10 tak gwaltowrtie, ż.e zamroczyło mnie - nie?
wiediialcm zupełme: co 111~ dzieje.
Nie wiem jak długo to trwało wiem tylko. z~ w ~wnym momtncie
,obec.ylem kawałki, zdaw•loby się
mego „grata", leqce: mi prz-ed oczyma.
Wydawało mi Jię, że •llnik te< nie
pr.icuje. No. dostali mnie - co robic?
- $kalcać? - iśc: w "pril,onery"? pomyślałem sennie. Kręcę głową w
łł!wo. w prawo - myśl -pcacujc coraz
JunieJ - Aha I jestem na plecach a
te kawałki 1 to przecie.i; brud z
ma<Zyny, śpiący rycerzu I Powoli daJę
i:a, - a jednak oilntk pucuje normal•
11ic. No, 10 kierunek M dom.
,
W tej chwili otrzymuję serię • tylu.
Gwałtowny okręt w lewo do 1ylu.
Tr~y Mcsser:<chmidt'y, Chyba u, r.amc
- pomyśl:llem. Dlaczego mnie przedtem nie trafiły? - nic mogę- .rro:-umiei. Zaczynam uciekaC.
Widzę, .ie dochodzt r prawej dwa
inne. Atakują mnie. Z lewej znowu
dwa - na tóru ie; dwa.
Co robić?
SytUAcja "blada",
Ataakują mnie 17uema1yctnic, joden
po drugim.
Gdy atakują mnie • tylu, a ja robię
skręt w prawo, to lewa dwójka mnie
atakuje: gdy w lewo - pr..-. Stałymi atakami xmuszają mnie do lotu
w glęb Franc1i, przeleciałem już Boulogne, coraz dalej .•• Zaczyna być tro·
ch ę nieprl<yjemnie.
Dobrze - pomyślałem :c za<iętol
ci• - ZNtt%clicit mnic. to z,eatrz.elicie
- ale przed tym jeszcze na was cos
zarobię. Wy mnie ale i Ja wu.
Nagle, •upclnle niezro,umialc, dwa
umoloty nleprzyjaciclskie - będ4ce
,: tylu - wychodzą- mi przed um no•
niemal, Dlauego? - myślę - cdzie
trzeci? Robię zn6w z"kręt do tylu i
widzę. re len tuce, ,pecjalnie ro•tal
i puymiena się do mnie. Widz4e, ,.,
M( odwr6cilem do niego. robi rakręt
w pnw1> pa ze~trz zupełnie
ogłupiały. Wladem mu w ogon :ralcdw!e w odl~loficl 50 yardów [ odda•
łem ~elnt ecrię. Zmniejszył uybkoac,
;1wahl ,ięl
Siły jednak opadają -;- ; .. tern zmę•
cxony. A w atak za atakiem.
Znowu us,kodziłem jednego.••
Slyuę w radio, ze samolot z moim
numerem wpadł do morza - ale i to,
ie mnie 'utopili"., to tef mnic niewrele
obchodzi. Oczy zachodą mgl,, pot
oblewa czoło . .•
Co będzie Io będzie - decyduJę alę

l aaw bdore me the enemy planca. t
fired the Urst $eries at 1he first piane
-but he e,caped complelcly. l :iimed
at the second ••• the first series. sec•
ond, the third • , • chuing him for
3,000 reet (we were at an altitude of
26,000 feet). I look-the M~ser•
echmi11 bad turned on ita b,ick and
was falling down to earth. Being ..at•
lofied with my&cli, 1 turned to the
re Jr. and ••• w bat a borror:-thr-ee
Mosoenchmltts on my taił and firing
a, m~. I pulled my piane up suddenly
:tnd ll WD.i so audden tbat I became
atunned-1 didn't know el<3ctly what
wa., going on.
I do n_ot know how Jong lhis la.sted
- I knew only that in a moment I
..aw pieces flying bdore my eyes-lt
seemed to me to be !tom my old
...crate-.'' It abo seemed that the
motor wnan"t working.
Weil. t!Ry got mc-what ,hall l do?
Jump--and be" prisoner? I thought
fasl and hard, I turnod my head 10
the Ich, thcn to the right-my mind Is
worklng much better-Aha! I ani
on my b'!"k, and tbese piece« !-why.
1hat 11 dut from the machino sleepy
knight ! Slowly 1 !eed gas, ~nd get
the motor working normally. Wcll, I
gue„ I will have to direct my piane
towa.rds home.
At this moment I received a aerił's
in 1he ,car. A owift glance to the left
re-ar shows t hree Messenchmitts.
rzon<'j W<' Fr,mcji i w Amnycr., m,1i Maybc the san1e-I thought. Why
pod którrco rotkmwmi znajdowało sit didn't 1hey ~triko me before?-I can't
dw11d2kfoia kilka tysircy Polaków understand. I began to fly away.
l aaw two others cc,ming rrom the
amerykań,kich. To $/cojarunit! faktów ma szczególną wymowr dla Po- righ1. They attaek. Two othcrs
lonii Amcryknński•j w chw,li obec- from the left-.lso two above me.
What Jhall I do?
nej. Je.,t ono przypomni<'11iem zasług
The sitaation is blue.
u,; Polonu' i pone,wi~m·em Ju'storyciThcy uttuck me sy1tcma1ieally-one
nrgo nakaru - wołki o Polskr i dla
aff<r 1he other.
Po/siei.
Whcn they attack me from the rear,
On February IOth.1!120, GM, Josl!ph r make a tum to the right, then the
H.i//er, l,eading the Polisb Anned left two atUłc:Jt me; when I turn to
li"orc:-es reached t/Jc shores ol 111~ the lcfl, then the right altuck me.
With continuous attacks they force
Balric Sea and pnlormed tl,c historie act of wcdlocking Po/a,uf wirh me to iły dccply into France. 1
th<' •t:a. Poland hcld srea<(f.asrly ro passetl Boulogne-still farther • , • it
her (airhful pramisr. For twenry is bcginning to be a UHie unplca:1ant.
Good-I thought with otubbornnen
year., tll• land of Pomorz6 was rho object of uflrccion of th• who/, natioa. -you •hall shoot m<, and you can
Thr Ba/tie; Sea and it.< shor.s Is a ahoot me-but before you do thai {
glorious achievement of Polish crea- shall gain somcthing Crom you. You
rivr work. Th• little fis1,ing vil/oge will gct me, but I will algo gcl you,
Suddenly, not underst•nding, two
of Gdynia /,ns crown inco a large city
with on.. hundud thousand inh:ibi- enemy plan~ which wen: in the rea.r
t/U1ts Ji/ld :, busy port. The will of appeor almost before my nosc.. Why?
rh~ Narion crented rhe PoUsh Nm·y - I think- whcre's the third one?
and mł!rchant flttr, Tl,r citits and Aguin I glance lo the rcar and ••• that
towns o/ Pomorzt", wbich wtr~ so Jong this third piane renu,łns and is aim•
and so systomorfc4l}y G•rmtwixcd, re• ing .at me, Seeing that, J r<!vcrse togainod thdr lami/r':lf' Polish appe,1f· ward~ hint, he ma.kes a turn out to tht
anc<' and Polish heart.<.. Tb<' b/oody •i,:ht-ntir„Jy craey, I gol on his
mossacrr committ.,,J by the Germa11s taił only SO yard• •way and fired a
in 1939 in rhe cities of Pomoru, and luli a"rics. He lessencd Ilia >ptcd
sptteia//y i,, heroic Bydgosu:r-is the and felll
My ,trength is failing me-I am
#1Cplicit rł!$timonial of Cb<' Poli,h
characur of the inhabitan111 ol Po· tired, and herc one auaek aCter another-.
niort<', the guardian of our Ba/tie.
Again f damaged another ono •••
The /Orh oi F•bruary, 1942, was ob,
I hear on my radio tllat a piane
arrvtd by Pomonc in bond• of slav•
uy. But Pomorze. as wł!II as all whh my numbor fell into the staPoland and as all Po/•11 in th• widr but the fact that tbey dcowned me
world-bsrrved 1/1/s d11y in rhtlr doe, not affcct me. My vision is bccoming foggy, forchcad covercd with
hearts.
W<' ;,re Jivin& through dllficult p erspiration-what happcns, will haptlml!s. But thry :,ro aglow with th<: pcn-1 decided on a low flight,
;rplendor of the put and •·ith the ••caping toward• the sea. J do not
hopc, of vicrory, The hqpc, aad faith know how my low Oight appearcd. l
is unshakon. W e know full well that only know that the waitcr ,pla$hed al·
the Polish Eag/r3 will r<:turn to th<: ternately from the left and the right.
Balti<". W t: know that Pomoru, will They were chasinc me. So, untll I
be ours again. A nd we know thai w• rcacbcd tbe tniddle of the Channel.
I look upwards. Far 10 the loft
have ro light lor thar moment, thai
lutuu happiness must br paid lor in three Spltftres arc circllng. At lar.t
somcthing of my own-wild joy I
b/ood aad sacrificc.
I fly under them.
At the hra,I of 1/1c force.<, which in
I sec thnt tho loft aide of the acthe namc ol tł•• Polish Republic reclaimt:d the own..rsliip of Pomorze, company i n g M usersehmius wmt
was GMer11I /os•pb H aller, th• 00111• away. I make a tum to the right to
mand•r of an tumy formed in F'tanc• gee what the rest of the enemy arc
•nd .4. merica. a man under whN~ com,. doing. But thcy cirole above me and
mand wore over 20 thousand .tm•ri· also went away. tt aucceeded ! Sa11ed I
My maln thought waa 10 gct quickly
can Po/es. Thls coalormity ol lacrs
is sitnillcantly ""pressive lor thr to the scacout. Pull a:as. I flnally
arrive.
I land at the: first 1irdrome
Pol•s in A m,ric11 at th• present time.
Jr is a tlmindt!r o/ rhttir mt>r1ts ami that I carne to. entircly e,chaustcd."
He finlalted , •• and a,;ain we re,
Ił renewa/ of th<' hlsrorical call of
turned to resniniscing of the ald dayL
nruiite Tot Poland.

We are ba.vin-c tea in \,he OUicers'
Meu of on• of the Fighter Squadron~.
We fcel fine in the company of the
Alrmen. They can be exc,cdingly
tender-ho11rted, so f Tie n d I y 2nd
>traightforward.
{\s usual, I try to draw ,ome informalion from one o[ our boys-fair·
haired Lie\Tt. Włodek. The old fricndship r,maining from Poland mak•• il
easier. Lieut. Wlodcl: talked of past
ev•nts, longing for his country, obout
everything
cxccpl hi~ fighting.
About tbis he doc& not talk wlllin&:ly.
"Weil, we flew, did our duty, and
nothing unusuał happened."
However, alter a time he was mare
lively and began to talk.
''You know, the last dme I had 1ome
exci~ement . ·.• above ~ranu. l ~as
lead1ng the right scctton. t„ a tew
momenu. tho Commander of 1he Squndron gave an ordcr-'Mes&enchmtlh1
on !eh bclow, attnck I Ą sudden loop.

The Day of the Polish Sea

GM, Jotd llal/or

Dnia 10 /ut•go 1920 r. dotarł Gt!n<"ral H~//"r n• cui• odruialó1v Wojsk
Polskich do brzegów Bo/ryku i do·
kon•I symbolic1.nego aktu zaslubin
Polski " morum.
Dorr,ymala Polska ni6podległ• tero ślubu wfrrności. Pu•• lat dwa·
drieścia była Ziemi:, Pomorska umilowani,m całl!fO n•rodu. Bałtyk i jcco
pobrrn• - 10 n•jwspanialszy poemat
p<>lskioj pracy twórczrj. Z male1 wioski rybacki•/ rouosla sir Gdymi, w
stutysircznt> miosro i w potriny port.
Wola· n:,rodu wyc1arowa/a polskf
ilOtf woj,an, i handlow4. Pomorskie
min.st• i mia$ttctk#, nirmc~onc tak
długo i tak .,ystcmatycznie, odzysJr•ly
z mi•i••• .<we pifkn<, polski, oblicze i
swt po/siei~ strca. K rwaw• rz~ź. dok o„
nam, pn("i Ni~moów w roku 1919 w
miastach pomorskich, • zwl as:zct11 w
bohar,rsk••i i m:o••riskioj Bydgouuy - ro najlep.ttt: świadectwo polslcoic," Pomorun, strainilc6w nau~,o
Ba/ryłu.

IO•ly Luly 1942 obchodrilo Pomo•

,z„ w

ni~woli. A l~ zar6wno Pomorze,

jak , ca/11 Pol,k11, jak i wszyJCy Pola-

cy na s~t"rolcirn swi~cir - ~wircilt t~n
dzit>ri w $l'tcach swoich.
Przdy11t1a111y ciriki~ chw,I<', bo
opromi<'ni• je biasie prus:dolci I nadził'ja xwycit>twa. Nadzi<'ia i wiara
ni~zacJ,wiana. W i~my dobrx~. i~ wró,,.
cą orły polskie n11d Ba/cyk. W iemy, że
Pomarz~ będzl~ .znowu n•su. l wi~
my. Je tr chwilr trzeba wyw11Jc,yl. te
przyszl<: nozr!.ai<: okupi6 ,,..,,,,.
.lrrwiił

i

mrł:,.

Na ~zrlt> woj.de, łtóre w imi~niu
RzH•ypospohtti odbierały n• wlanoll narodu na.uego Pomorze $tal I"'
nrral J ózef Haller, w6d1 armii siwo-

.
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Ostatnia ai1dycja
(Kurka r pamirrnih)
••• Wuyatkie urzędy opuk1ły JUz
Pary,. Rr~d I korpus dyplom:itycrny
w drodze do Tours był bomb;irdowany
przez eskadrę" niemieckich samolotów
Radiofonia pal'lttwo,va czękiowo w
Toura, aę-ścaowo :iał w Borde-aux 1
Tuluzie.
Zosala tylko ekipa Radia Pol.kie1:0, która Jak codzicli o ,:odumc 19 ·30
nadaJc godzm"ł audycję "" kr6tkofa•
loweJ staCJi Paris-Trappn - a11dycJę
dla rodaków w kraju.
Audycję wyglaaramy Jlli z llJl&,C•
go biura. polowa amplifikatornia
m1e:&ci ii( na dwuch duzyc.b wozach
transmisyJnych, kt6rc prryJechaly z
nam.i a: :c Polski i teraz otoH na d•••·
dzińcu pobkiet;o Ministerstwa lnrormacji - •ląd 1d,ie audycja do cen•
trum. by wres,cie powędrowac o 35
km. ra Paryt ni antenę kie1unkow~
Trappca.
Natychmiast po audycJI - z kolq:1
rus:ram samochodem do frapcuskiego
Mlnlstcr11wa Poczt. by tam przygotowac I wygłosie audycję. kt6ra o
godzin te 22 :.,S zostanie nadana prze,r
Tulu,ę. Bordeaux I Marsylo9 no lalach
łredn1ch.

Wsiadane - atu:ymuiemy w.adomaic, ze naczelny wódz pol kich sil
zbraJnych, Gen. Sikorski rawroc,I z
frontu. z l•uej dywiz1i i ~ ... prZ<•
mawi:1ł

Zaje;,:d~11my na avcnuc, de Segur.
gdzie miele,
Mmisterawo Poc.zL
W podz1cmi1eb siedauo-1,lętrowego
domu pod betonowymi &tropami micazcą sii; 1tud1a i techmczrua stacja
rozdz1elca Centrum Infannac11 Stąd
puc, IO m1es1ęcy wojny szły w ówiat
nudyC)t W I 4•1U JfZykach by dzia, W
dniu 10 ~zr.rwcra umilknJ)Ć na xaws:zc.
W gmachu pustki. Niema nawet teatralnych mundurów Gwardii RepublikanskieJ ntema urztdnik6w am woź•
nych. Tylko ,.. podziemiach ttuwa
Jeszcze trzech techników ale I om
prz,..zli Jut z walizklanu, bo o godzi.
nie 23 :IS, • ko1\ce1n aud~cj1 1,olskicj
mikrofony paryikio nie bfdij ju.i
nikomu potrzebne.
W portierce nad brudnyiu stołem
luwa "'~ p•Jany dozorca gmachu Na1ze. weJacie nie '19%budn w mm n.aJ•
mnieJnego zarntere:sowania Siadamy
kolo niego I zapalamy pap1er06)', Mo•
ze ktoś sir przecier u hel.. ! zJawi. z
kim omów1hbyłmy audycję'
Po dluzUtJ chwili dozorca zauwaiył nas." nawet poznał. "Panowic Polacy' Op iłc1h was, tak Ja!< mnie, paie
krwicl .V7Jechali Amochodami, a
Jak.re-, ""ygodnił!', Jeszcze wczoraJ - a
mnie tu zostawili na łmic<::iach, n.a
kupie 1•opioha I Ale niech tu choć iedcn Niemtcc. weJd.zie, to . ja •.

••t

mu . •"

Gdy4my wrócili od techników po
uzgodnie-n1u tttnunu audyc-J•• do1:or
ca był Jut przytomnieJuy. Pol,czyl

nas dwukrotnie z Ambaud, Polik~.
,:dric dow1edrieliin,y ,ię. ie generał
Sikonki d0Jt1dza JUŻ do Rambou1llet
ale na uoale ą olbrzymie zatory i
nic doJedZ1e prędzej jak za godrinę.
Tyle lcz było Jtuczo czasu do
audyCJI
Siadamy z kolcu na ławce przed
ministientwcm, Pr2erażliw1e pUAto.
m,mo tak wcruncj jak na Paryt pory.
To pusto ulice miasta stają alę dla na•
Jakimś koszmarnym omaman. c..zlow1ek JC5t a nnęczony pustą ktora
1:0 otacza, cierpi fizyc,rue uuka
wzrokiom przypadkowe;o przcchod·
n1a. J&k tury11u na rurnncb miasta
umarłych

W dodatku robi Mr clcmnn. Tylko
dlacztgo J• t dz-ił tak ciemno?
Stajo obok nu ,...,hnlk.
"Pall lfl.
"Gd e
„N e wiem cdzu, - ale pali stę
Przccu: to dym, ..
.Rzeczywlłc1e. To był dyni. Ale 1akił
d iwny. Nie buchał kłębami • pewnego okrdloncgo mi•J•ca tylko opadał
cdna V.1elk4, go...ą chm I • ha null•
sto Ot c al JC czarnym p1
1cruem
Jak mi:la raut tłustym ,ądem ole
J6w, q rt1J1r6w. natrętnie we, k.al lę
w :tiem1ę. Zo tawal. W tym dymie
było col nicM1.mow1t ,:o
Pr cctc:i,
gdyby w~ nawet cala dz1eln11:a pahla,

Paryża

The Last Paris Broadcast

me byłoby tyle dymu. Poza tym nie
All office larc:u loft ParlL Thc
był to dym palącego 11ę drnwa oni gavernment and tbe diplomatic lorce
r2p1cru Na niobit nic było n.owct jod- was bombc,d by German squjdrons on
neJ luny. A przeClez col Się pahloll lts way to Tours. The natlonal radio
Kolega schodzi wyr,lllszac dziennik Jcrv,cc wa, pnrtl7 1n Tou
p:,rtl)• in
radiowy a Ja oczekun c~nerała, d:a· Borde-au aud To,llousc
renmlc atarając
ro<wl,zać ngadkc
Only the oporatorf of 1ho l'ollsh
dym11 be, ognia.
radio stayed hchind, broad ""ting
O eodzinic 23.00 przyjezdu Gen dally at 7 .30 an haurly auditlon from
Slkarak1 i wyi:l.lU.I dwa przem6w1c- the short wave radio &1a11on Parir
n,a. Jedno w azyku polskim drugie Trappes. an aud1uon for thetr counw francuskim. Stara si; zagrzat po trymcn In Poland.
budzie rn,dzien, pr:•konać. Przomó-1 The aud1hon was brOAdcast lrom
w1cnia j"go maj1 inocn~, bohat~r11kic our off1cot the field amplifił'n, were
:altcenty. Jd4 w iwiat, Jeszcze raz placed on two large trucka, which
rrzekonywunc go •• Sprrym,crzcnl carne w1th .._ from Poland and wcrc
maJ, s!IDf wolr zwyc1~twa a chwilo• now standing 1,c,fore. the Pohsh Minwe n1cpowodzcnla tym bardZICJ tf wo• 11try of lnformatian-from thcre the
lr umocnił. zw1ęka:q
auduion wa, corricd ta the central
Gener•ł kollcry prEem-6wieme o- 1tation, 1n order to travc! over tlte, air
krzykiem na cze,lc Spnymicrzonych. w_avu 35 kalomctera past Parła to the
D,,Jr lconcow~ zapowicdi. "Tu Radio pick up "atlon In Trappos.
Polakle w Paryiu I Nadaliśmy prze•
lmmed1atol7 after tho audlt,on, I
m6wlen1e Naczelner;o Wodu polskich took • car and togother with my
!il! rbroJnych Gen Wladyshwa Si- fncnd we wcat to the Frcncb Postał
konk1ego - , na aym lconc..zymy d<1- Ministry, to prcparc and broadcast
••eJazą audycJę Do u lyszcnla. • "
the auditio wluch was to be trans•
Tu rawnhalem 11ę Nie moglom do· mlucd at 10 45 via Touloa,e, Borkoncryi; zdama, m6wHJC. · Jutro O teJ dcaux. and MarscsJle on medium
umeJ porze·' - bo wiedziałem. ze w.1vcs
aklam1ę, ze wprowad ę w bl~d ty•ifcc
Whlle cntenng tho car we recoived
słuchaczy polskich i francuskich, sku• ne,YS 1h11 the Coiumander 1n Chief ót
piony h przy glośn1kach w obu kra- the Pohsh Armed Farces Gen S1kor;ach smutnych i oczekUJłcych darem- akl. lud returned from the front of
n10 drugiego cudu nad Marną
the first di~, 10n and would apeak
Zowahalem się W le 6'1ffleJ chwili over the rod10,
technik obaluguJqcy pary,,ką &ID<Ję
We arr1ved at ~e. Segu_r Avenue
rordllel~ wyci,gn,t wtyczkt- lf<Zę• wherc the l'o•tal M1n1stry li located
ą Ctntrum lnformac11 a centr1i4 1 In the baR111ent of the Hvcn story
zamlcn4I ostatni~ hl tary.zn.a audycję bn,ldin,:, undor the concrcte cellings
nadawa114 z Pary.a.
was the atud,os and the tcchnical
Gdy opuszczahimy gmach. żegnał equipmcnt of the di1tnbutmg atatlon
nlł u we1icia stary dororca wypięty of the Informal on Centre
From
na bac1.nołC'. Prc,1zę- gcmer.tla. by mu there the a11d1uoru went out to the
1•od1I rękę - Je>t to pncde• Jedyny world in 14 lanruagcs for ten ,nontllll
cilowlek, który zo tal, symbol dawnej of the war, today thcy werc I<> be silFrancJ1.
enced forevcr.
General zrozumiał naty,hmiast O co
The butldtn,: is cmpty There arc
ml chodziła. PodfZedl do ni•i:o uyt,. nonc of the tbeatrical un,forma of the
kun. zolmerslcrm krokiem I pod.li mu Republican guard. thcrc are no ofl1cials
rtk~.
and no Jllnitors Only tbrce tec:bnicians
Stary mi:tl lty w o<.zach. Szopn4l arc on guard underground, but ovcn
.s:dziwiony ··o! Mon General r· - 1,0„ thty arc herc with their 5\lltCUH. be·
tem natychmiast rgarb,I al~. skulli, 1 causo at li :15 alter the Poll1h audition
•kurczył, jakby •aaty,:I sam w swoim the microphones of Paru will be useb61u.
less.
OdJddtaiąc u1rzeh1my Jeszcze Jego
A drur,k Jlnitor .., over a dirty
•1lwetkę, na tło du:lcJ JA"'1CJ bramy table at the informauon bootb. He
Mm1atcratwa Nie w1dz1at jui nas.. bo paid not. the ,1t1htest attent,on to ua..
oczy miał zakryte du.ą kracla,tq W c sat be•ido h,m and h&ht our cig•
chu1tk,. Płakał
arcttel.
Somebody sbould appnr
Jpr,y Tepa
aoon. with wbom we could d11cuu the

••t

I

i

auditlon.
Altn a long whlle the Jmllor fin
al!y nouced our prescnce and he ev,,n
rccogmzed us. ··vou centltmen ant
Polcs, they descrtcd you Just hko
me. the dogs 1 Tbcy look the1r eau,
and loft comfortably yei;terday, and
they leh me hero u, the dirt and
ashcs But lot just one German come
1n hero l'll show him •
I
When we r«urncd from th<> tech
n1c1ans, alter dec1d1nf: on the time of
the a11dlt1on. the Januor wu a llttle
morc aober. He callod the Polbb
Ęmba11y, where wo wore lnformed
abat Gen Sikorski wu approachln&
Rambouillet but the trafhc wq so
heavy on tbc road ,hat he woulil not
be herc bc,[orc an hour That is how
,nnch hme we bad belore the audi
tian.
w. aat wlth rny rriend on • bonch
bofore the Mlmatry. Paris wu ter•
r1bly empty ror 1h11 early hour. Those
empi[ otreet• of the dty arc becom
rng hltt an awful dream. we wue ured
by the cmpuness, whach surroundcd
111 11 b«came pa1nful and our cyn
aearchcd eag•rly for a pasierby llka
a tourlat lor a s1gn of hle In ,he ruin,
of a fallen city,
lt 11 ,:etuog dlulc. But why II n IO
dark>
Ont- of the techn1C'ian.s carne near
Ul

··Thcre

II

a fire- ..

"'Włterc 1 ''

''I don't know wbcre. but 1t's a fire
All th11 11 smoke I"'
Actually Il wu lfflOkt
But a
•trance smoke. lt d1d not coma ,n
puff, from any certain place, but 1t
fclt In one marmoUJ. hot cloud o,,er
the city lt covered lt whh a black
ring l1kc a log, amclting of burnine
01b and I re a • e I, peaetratinc the
earth
h staycd on
There wu
aomethtng horrible 1n that 11110kt'
EYm 11 the wbole secuon of the city
liurning tbere would not be IO
much 1moke. Bnlde1 Il not the
1moke of buming wood or paper
Thcre wu no light on the sky. And
yct t1ometh1ng was afirc.
My frlend went down,taira to reed
the newa bulletins. while l - . wah•
ini for the General, trylni: in win ta
1olve the mystery of 1h11 smok•
witbout a llre.
At 11 o'clock at ni1ht Gen, Sikor•
ski arrived and inade Iwo speech.,,
one In Polish and the other In 1he
Frencb languaee. He triod to revlve
hop,. to encourage and to conv1nce„
His opeechcs have strong, heroic ••·
centa Tbey wcre 1oin1 out to the
world c:onvincinc it. once again, thai
the Alhea have a atrong will o! ••c•
tory, and the temporary advenutiH
would only tllrencthen that will
The General aided ltd spcedl with
• 11luta ta the Alheo. I pn the łut
call. ' Th11 is the Pollsh radio an
Paria. We hava JUlt broadcast the
opeech of the Commander-In-Chief of
the Poliah Armed Forces, Gen. Wla
dłalaw Sikorslti-and now we are md•
in& our audition. We will be on

a,ain

„

Han l)initated. I cauld noc fin
1eh the smtence "'tomorrow at the
oame time"'-becausc I knaw thai I
would be lying, that I would mlalead
thouaanda o( Pollsh and French li
tenets, who wera 1athered around
the1r radu,s ,n both ud countnea.
bopln1 for the Hcond m1ract. of the
Marne.
I he11tated. At the t1ame moment
the tochnician. servicang tbe Pari11
radio atatlon cut the connectlon wllh
the lnformation Centre. and tbua
ended the last h1ilancal aud,uon
Crom Par11.
Whcn we ...,..e leav, I the budd
ia1, the old janllor wu standlnc at
attentlon at the door. I nked 1he
G,ncral to abakc hand with bim. becaUR he wu the only man. wiło
atayed ~hind. the symbol of the o d
Fran e
The old man bad tH
· ,,-.
He whi11pHed ·o. my a-tall t1Mn
1mmedl1tely be folded up bent
1
he•d and atood motlonleu • il ln

pain.

t

Wielki Prezydent
wielkiej Deniokracji

Pu,ydent pue.,ttuga korsarzy osi, ie Ilota 1merylcańska b:dzie .strul11ó
do ich jedno,ttk morskie1, na A rlanty/cu
Prt:sident warns the Azis ~ta cor1airs tbu rhry will li<' 1h01 •i sifbt

Bla/1 Dam

Pre~ydrm in(Qrmujr KongrM o 1dradzirckim napadzie Japonii
Ptt--Sid~nt inform~ Con,:r~.,~ about lhe tr~at:JJ~tous ]ap:m~s~ aitack

The Great President
or the Great De1nocracy

l'u•ytlont podpi~J< drlcls.racjr o

Tbc Wbite Hr>uH

prxy11tqp1cni11 Sramlw Z1cdnr,czo11:,,·h
do wojny
Ptr>td,nt ~i~ns th<'. dtclorauo11 of ...ar

"Poland" na wsi kanadyjskiej
Wuy•tko noęło się od tego tanca
z KanadyJkami w mundurach, u na
w koatarach. Niektórzy, .zwła11cza ci.
którym juzcze daleko do m11tr<oatw1
w iv•yku Szekspira, byli przekonani,
ze tańcą z kobieumi-lotniczkaml. W
każdym razie my nauczyliśmy Je tań
czyć ··polkę''. one nu „kokiae,ki'• i
ogólnie bior9c, wiec•ór był bardzo
udany.
Ale dla mnie or.oblłcie cala hiato·
ria miała o wiele poważniejsze kon•
1ekwencje. Nie lubię długich w1tę•
pów wite opowiem otwarcie! po tańcu
odprowadziłem jedno dziewczę do Ila•
cji autobur.owej Grt!yhound.
"Mijały dni", a kiedy około d21Hię•
ciu takich dni minęło, otrzymałem U•
prosuni• do jrj wioski rodzinnej na
cal• sobotę i niedzielę.
Oto jak to się italo, ze ja, skromny,
cichy młodzieniec z Warszawy, poje•
chatem do wioaki kanadyjakiej.
Od biatorycznego dnia zalozania
uroaego X„ wioaka ta ogl4dal1 wiele
zasluionych or.obi110,d, waznych wy•
darzeń, ładnych dziewcąt i ma&ze:ruJł<ych zolnlerzy. Jednak.ie po ru
plerw„y w ciu:u jej iotnienia, rol•
nien z nuzywk, P O L A. N D na
ramionach munduru i r. białym ol'łem
na guzikach, puelrroctyl granice
wioski.
Nie mon powiedzicc, ieby pocz,.
tek był apecjalnie gładki.
- Dzień dobry, koledzy - powiedziałem wchodqc do pokoju.
S.unowny rodzic mojej znajomej
zamruczał coł w odpow1echi i dopiero wtedy zdałem 1Dbie lprawr, że moje powitanie nie wypadło tak cr.aruJ,co, jak chciałem. Cala bieda w tym,
że oaoby, któn tak uprzejmie okreł
lllem słowem "kołed1y", miały dobnr
ponad pitćd•iesittkr.
Postanowile-m przerzucić się na politykę.

- Sluchaliacie oatatn,eco przemów1tnia Churchilla?
- Nie.
Żle. Pr6buję napróżno wymyśleć i•·
kii temat na który moglibyśmy zac:24c
romowę. Wzrok mój pada na wlsący
na ki'!nie obra.r pary lcr61<'Wski~j. Za•
chęcony ułmlechem Króla Jeruco,
walę·

- Widzlell,cie Króla i Xr6lo,ą
podczaa ich wizyty w Kanadzie?
- Tak. Przejridtall prr.z Wind-

1or.

Chw,la ciuy, a potem:
- Czy macae w Waszej , • , (zaczy.
nam oddychać " ulH: nares1c1e ,...
c.zyna ait rom,owa) - Czy macie w
WuzeJ Ojczymie Kr61owt?
Tego nie oczekiwałem.
- Nie, mówit, - Pneprasaam ale
nie mamy. Jeieli chodzi o ścislołć,
ale mamy nawet króla. Nie mlelllmy
ani jedaeco prau oatataie 150 lat.
- A. jn to jeat u Wu1- Krótkie.
1uche pytanie.
- Mamy PHaytleara. J eot w Londynie. I , , ,
W teJ chwili otwieraj, sit dr.twi I
co6 wielldqo I clemneco wkracza do
pokoju. "C°'N okazuje lit praynoj•
oym kanadyjwm
o dlu•
glch. czarnych wł-11 i imiejfcych
alę, bronaowych oczach.
Zastanawiam lit jak ieco przybycie
Wpłynie na e&JIOM o aauym uauoju,
kt6re widnie .umlerzalam wycloelć,

11111TY""''"'"'

ldody marynarz

zauwała aa.zywkę

"POL A ND" na moim munduru.
ZatrqmuJe ait ałeadec7dowanle na
lrodku po1101u, twarz nacie r.wuaaeje. Patr:rtc mi• ocay adejmiaje 1WOjł
mar,naraq czapą• wielkimi alotya,i
Utet'aml H.M.S. VICTORIA.
-ZdejmuJt czapkę przed
kalłdym Polakiem, m6wl

wolno.
ZblUa ałę do Imała na którym 1ieUf I julł 11116w mmleehalft1, opiera
~ I dclłlr• IIIIU')'IW'lq łapę na mo~ nmleaiu.
- Wy, Polacy, jatełcia 1111jbit•
....; . n -,stłnclł mrod6w, lmł•ja
lllt -ło. A widąc -je -1roczeał• l ..Sumienie:
- Ja I U p r a W d ł tak ftlyłlf.
AIIDOńera robi lłt ._bodnłeJUL

- Moni, - apewała ~ta
~ol"oWao:&

-

•mloąalollri* ...

w domu na urlopi• po rocznej •luibie

na Atlantyku I na Morzu P6łnocnym.
Zn6w m6wi:
- Wien: napewno duJ:o o waszych
lotnikach. A.le esy wiesz i•k w1p1nia,
li 14 takie i wui marynar.zc? A oni
q naprawdę wspaniali, 5' cudowni.
Nigdy nie wracaię nie wypelniwuy
priedtem swego zadania. Blił aię jak
diabły. Z niesl1bnę" zacięto6ci1 l brawur,. A jednocześnie, podczu bitwy,
na patrolu. na konwoju, r.awaze •
wuędzie zachowuj, aimn4 krew i 5'
dotltonale opanowani.

••

•

W nocy pojechaliśmy na dancing
do hotelu, polożongo gdziei w laaac_h, Troyoaobowa orkiestra nie grała najlepiej, ale "polkę" grano świet•
nie. A kiedy patrzyło się na pl111J1ce
parł, moinJl było prrez chwilę npom•
nae , se jest wojna. Morio aię wydawać, 2e je1tdmy na niedzielnym
tańcu ludowym, powiedrmy naprzy•
kład w Skolimowie.
W momende między tańcami m6w1
moi• kanadyjska tow1rzyuka:
- Powifllz. to pr.1:ec1ei mu1i byC
dla ciebie niezwykle przeżycie. •
- Co1
- Ta prujazdi<kl autobuaem do
na•,
- Dlacze10?
- Przecież wy chyba nie mieliłcle
autobua6w w Pałace.
- Tyle o au ,.;ac1omo. ••

• • •

W aie4rielt nao 1p9Cecowali6my
po clówaej (l jedynej) ulicy. Pned
ko&dóUII- stal alekońcqcy elt u„
rec ut, Ze wuyatldcb atron coru \O
doJc:łdłaly -hod7 z fam,e.
ramł. Praypomalał- ICible lnn:,. tale
dobrze aaany ohru: olnslelny
poranrlc aa wa/ paldi•/· llficaybai,
llobłety i cblecl brqcy na boaab
prrez piachy, z butami w rfku. Wlo.ł4
Je na atopniacb kołdolL ZdeJ!Dł je
znów po naboieńat,.;e, Chłop ouut·
da parę butó,i,, lltóta musi atarcqc
mu na lata.
Morrla lqcy obole mnie przerwał
moje rom,yłlnia:
- Waaa ••• - wyszeptał.
co cbodai?
Mill apojraenle na1w1ęk..•10 kon•
•piratora:
- Wiua, cdybyŃl&y tak lalall ae
Uq o,llla11y mbnjanycb l'olalt.S.
Wojnll byleby ńończona o wiele
wueśolłlj. Nlcby Ich ale mogło powatra:,mać, Takełm7 to wymyślili z
mymi kolecual aa korwecie.

- o

•• •

Kiedy te,o wlecaora wyjexdżałaa
cala rodslaa odtfr.,...il• mllle.
Matka KotrlA powleulala, ie , ..o
urlop kończy alt i że u p119 dn btdale n6w pływał po ,f.tlan&yku i po
Jlonu P6łnocn7DI aa awojaj ltonre-

"Poland" in the Canadian Village
lt bad aU atarted during thet dance
we had In aur barracka with the C.Oadian women in unlfonna. Some of us.
upeclally thoae who heve not yet
mastered the language of Shake·
apeare, were prettJ sure they danced
wltb women-fliffa. At any rato we
taught them ••polka."' tbey tau&ht ua
"cokee-okee,'' and from the 1eneral
point of view the evenin& wa1 a 1uccen.
But for me. peraonally, the whole
arfair wu much broader in its con„
sequencea. I hate long introductiona
and 1'11 tell you frankly, alter the
dance I eaconed one of the cirla to
the Greyhound bua depot.
The daya paaaed. and wben about
ten of ,uch daya did really pU1. 1 re·
ceived an lnvlt1tion to apend the
weelt~nd in her villace home.
And tbat wu how it came about,
that t. a modeat, quiet hoy from Waraaw, went to a Canadian vdlace.
Since u,e biatorlc day of the found·
Ing of beautiful X„ that village bu
aeen many diatingulabcd penonalhles.
importaat events. pretty clrla, and
marcbinc aoldlen. Howev..-, for tba
fint time in ita long exiatence, a aol•
dier wlth POLAND on botb 1boułders
of his uniform, and with a wbite eqle
on all hia button-. croaaed tbe village
limitt.
The be1lnalac bad not been too

_,b.

"Oood day, pala," r Aid mteriac
the.-.
My cirl friend'a fatbar munaured
aomethinc, and only tbea did 1 realiae
tbal m7 p-Mtlnc not so cbarmlac
u I . . .11t1 lt to be. You tlie
penons l bad 10 alcd:, termed 'pala'.
were -n above 50 JHl'I of a&L
I decided to awitch to pobtlCL
-Hav• 7ou beard th• last aP19Ch
of Mr. Churchill?
-No.
Too bad. I triod In nla to flcure
out p-lble subject we could
- . i to talk about. My e7es fell on a
pictur• of the Royal pair The amlle
of Kinc Georce eacl)llalCed me.
-Did you ue the Klac aa4 the
Queen dtll'lac their vl.it to Cauda?
-Yes. we did. They puaod throuch
Waadaor.
A moment of sllenu, and tben:
-Do you bave in your •. , (l am
bqinalnc to allile wlth relief: at lat
the con..,...Atfoa beclna).
-Do JIOD haYe in :,our motherland
• QuNa, too?
I dhl - qulte upect tbat.
-No, I 11ld. I - sorry but we do
not haYe any. A1 • matter of fact we
do not have • ltlq ełther. We ha••
IIOł bad aa7 for the pat 150 7ean.
-Wbat do :,ou bafl? A oboń-cart

d-.
- • • ąotbd• a1, . . .
dala. POWlecldala. ł'wlac 11W a1, ta1ci qu.tlOII.
mały. lCW,, ~ 11*'9 Jat t•u.
-A pteauleat. Ha ia in London.

n lltdt płcłll il ..We ~ :ioł Apd •
a,arn.
U.... die door o,ned N aomeA I l o m a ~ llli 4lo ~
~'14 bla .... dlatll Wtllltad ńabt lato
- Pollq
m.u.o w of_,. die
IOoiia lt bir-S oąt to 1le a haild·
wte. NI•
- j l l f t , . l f ~ cl. -... ~ llllor, witb loa& dark
le-llfdd •• offtśtwłel tow llfu7ch liniach. Ach. łebyma7 mlell t•

ir-,. mlllony uzbrojonych Potu6w••.
R. Bydowilti

bair, and unilin&, brown eyff,
J was juat wonderia1 how will has
entrance alfect the expocc about our
Government-in,exile. wblcb I lntend·
ed to make. when the ullor noticed
the 'Poland' on my uniform. He atopped half way, hesitatiq, bla face aud·
denly serious. Looklac lnto my eya
he took off hi1 uilor"s cap wltb bac
gołd letttts, H.M.S. VICTORIA..
-1 tako off my bat In the preaence
of every Pole.
He advanced towaru the chair J
wu alttlnc on, and smlllnc apln. he
put bla heavy sailor·a band on my
sboułder.

-You Pole1, you're the beat fi1ht•
era In the world, he sald cheerful17.
And aeeinc my utonlahment. he
added:
-J mean lt. You know, r mun lt.
The atmoapbero eued up at once.
-Morris m - lt all ri&ht, reU1ur•
ed hl1 motber. He la alwaya telling
us ahout the Poles.
lt tumed out thai the younc mur
wu home on leave after mare tban •
year of duły on the Atlantic and the
Nonb Sea.
A.gain he was taJklnc:
-No doubr you know a lot about
your aarmen. But do :,ou know how
excellent ere your aailon?
-Tbey are mqnlflccnt, tbe7 ara
wonderful. Tbey never come back
without completlnc their ualpmenr.
And they flcbt like devlla. Wlth un1bated fury and bravery. Yet la the
banie, on patrol. or on convoy duty,
they are alwaya cold-blooded and self·
cont rolled.
That alcbt we drove to a dance at
a hotel, aomewhare in the wooda.
The tbrN•man band dld not produce music of the hlchost quality.
'But I aimply bad to be impr-,! by
the 'Polka.' 1t wu fat and •Ind.
When lookinc at 11D111e of the dane•
Inc couplH you could almoat for1et
t bat tbere wu a war, lt aNmed tbat
you were at the Sunclay public dance
in Skollmow.
Durin& the lnterval between dances,
my Canadian frlend aald:
-It muat bave bHn aort of ucitlnc
for you to come to 11& by • bua >
-Wby?
-You dldn't bave buaa la Poland.
dld you?
-That ia becausa ao Uttle ia known
about ua.
The aeat DIOrniDC (Bunday) were walkinc oa the -10 (tbe oaly
one) 1treet. Befote tbe church 1toocl
• whole line of aartamobU.. Fr- all
aad• new can were turiviac witb
farmera. Tbia r-lnded me of U•
other picture. ao weU " - to ua·
Suaclay m«nlq la a Pollah •illace.
Man. wmoea ancl chlldtu. witb allou
In thair hands, walldac ~Uy in tbe
unda and puttJD& tt.D en at tlM
dooratąa. A.pła tbq an talcea off
af- the 1emcn U tbay musi be
11...,S fot NYenl yean.
Moni• ...u.;.._ on my ript.
-You łut- ••• he wltlapered.
-wtwiatlle-?
He had • face of the er-u, eon•
1pin,-:
-Jf - cOllld oni:, bafl tlłree mlllloa
of armad Polea. The WDllld be
over mtacb quiclier. Notllln& n...i.c
would atop tbal. Tlłat " .... fl,-.d out witlł m7 pala on llM - ·
Wltte.

• • •
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Udział "Błyak.... icy" w bojach pod

Dunkierkł trwał udć

At Dunkirk

Dunkierką.

dni, t,ęcltcych
jednt c,ui., nieuatajfą ani na chwilę
walą a niemieckimi oamolotaml, łci
&aczami, łodziami podwodnymi I minami magnetycmyml,
Kanał La Manche na przeatrzeni od
Calai• I Dunkierki do brze&6w angiel·
alricb był w tym okresie upełniony
setkami statk6w tranaportowydl.
pr.uwoqcych wojako an&ielakie z
Francji do An&lii,
Wuełkiego rodzaju traaspon-ce,
me wył,caając holownlk6w, zwykłych
kutr6w i lod:ri motorowych, puepelnione -jakiem. p!Jflęły w cbie6 1 w
nocy ku ponom aaci"91dm I po wyła
dowaniu -•cały do Ounkiuld po nowe tran~rty lud.si I aprz9tu -jenneco, Płynęły w konwo1,ch pod
ochroą okręt6w wojennych i aamoJot6w.

The eanicipatlon of uatyaluiwlca"

In lbe li&htins at Dualdrk laated Ilia
da:,a. wblch were c:ontlnuous. c : 1 - battlea aplut Guawa pl-.
apeedboats, anlimańa• ad mqnetlc
mlnea.
A t that time the Lallanc:be Caaal
on the space ~ Calais and DIIDltirk ud the Eqllab c:oat ftlllld
wlth bundreda ół UU.porta can'Yłnc
Encliab f9rcea from Fnnce td i'!:DC"
land.
The tnnaporu of dlffuau makea.
not ududlac haut- uanal cutten,
and .motor boats - • filled wstb
troopa and uiled by day ud nfiht toward tha Encliab porta. and after de·
barkinc tbaJ' wonld ret11m to Dwt•
ldrk for new IOIICh. TIM1' wan eall•
Inc lll CCIIIYO}'II protacNd by wanhlpa
and pluea.
111an, tblnp d~nded upon the
aucceaeful .....,uat,oa. aucb • tbe late
of Bnclud 1111d maybe the fata of the
latended Gemwn r-iotl opoa the
British 1111-. In e'lffY ~ ~ Gercoacantrated la the LQIIIDChe
Caul • larp number of lltlbmarl1111d •peedboata. ud they also 1lled
buadrecla of bombera Oli the Jla&llab

neet.

anct apla włtbout niult.
Into the actioo _ . _ the Gumiiili
aubim:dne tie .trenft. ~
~ phau, for a t o a 1 1f1i11i
drchd aa'oua4 •&Jpbwlca," ~
for tlM perilcope or to datit • ~
houette
the O - U-Ti.at .la 1lllJ,
Ala, bot the .eta ..,..

-

«
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•
wo1enne·

Wspomnienia

P ierwszy
batalion
"'
Od 1 wrzełnia 1939 r. - walki na
Pomorzu I pod Waruaw,. Dow6da
Batalionu mjr. Zollrlrwicz - ranny,
umiera wkr6tce po zakończeniu dzia•
Ian wojennych. Z batalionu niemal
nikomu nie udało 1lę prrekrałl do ru·
mu!\skiej, czy te.i węgie,..kioJ granicy,
by dalej pełnie iolnienki obowi4Zek.
Albo zginęli, albo ranni I okaleczeni
p~•II z;rwot w niemieckich obozach
Jenc6w,
• Odradza się I Batalion w nowej formie jua w końcu paidziernlka 1939
w Coerąuidan, słynnym pobkim abo·
,ne we Francji. Ze w1zy1tkich poi•
alcich batalionów pancernych łciuajf
powoli :iolnlcrze, czcato :r bandażami
na i:lowacb I rękami na temblakach. Z
FrancJi naplywaj1 ochotnicy, a p6ż11ieJ rekruci, których uwód arofera
czy technika, pchnfl do broni pancernej Fonnuj11 aię pierwsze kompanie,
rozpoczynajf się pierwsze twlczcnia.
Z surowych warunków bytowania
w Coetquiclall batalion przechodzi w
nowy rc11on - do Campeneacu. Tam
Jeszcze gorzej I :rimno I wilgotno, opalu niema. koców niema. mundurów
111ema. A puedewuyatlnm czołgów
11iema. Z nclinlftymi zębami żołnie
rze pancerni ćw1cq :r karabinami z
1914 Przeciei 1ię w końcu choćby z
pod ziemi wykopie czołgi.
Nowy rejon zakwaterowania tym
rarem na południu Francji, w okollcy
Avignonu - Ste. Cecile !es Vigne11.
Tam cieplej, ale wichry dfRII i nie
'Wt6ą nic dobreco
na1bllżuy
Przychodzi do balallonu aprzęt cwiczebny atare czolci "Renaut" z wiei·

na

Pi ą t e

c,.._

kieJ woJny, które no linii Maginota
Francuzi wkopuj4 w ziemię, Jako nieruchome gniazda karabinów maszyno•
wych. Nawet z tym 1pnętem batalion
nabiera tęiymy I ducha. miny weselejf, a atare uolgi chuchane I piesz•
czone wydaj, aię być groźne dla
wszy1tkich naszych wrogów.
Konieć maja 1940. Francja tn„zczy,
B1taHon metodycznie twiczy. ttie•
łwiadomy
przeznaczeń,
które go
wkr6tce czekaj,. Genua/ Wrygand
uź4dal po/Jlrich wo;slr. W cifgU 24
godzin batalion ma 1ię załadować i Je•
chać po bojowy apuęt,
Wual. Zamek Lea Logcs. Kouary
Satory, W cifgu kilku dni batalion
dosu,,e olbrzymi, iloic nowych wo•
•ów, motocykli - 1 naruzcie nowe
czołgi R.'35. wolne coprawda. niezbyt
prz,atosowane do szybkieJ ruchomej
woJny ,ale o bud:ącym zaufani,;. pan•

cerzu.

Odbywa aię Jedne cwkrebnc &trze•
lanie. Kierowcy na gwałt zapozna14
z mauynami, próbuje się je nieco
dotrzec, bo wny1tko pachnie farbt i
chodii cięźko. Batalion niema czasu
nawet na dokładne obejr,cnie wuyst•
kie!lo· cói dopiero na zgranie i zeatro•
1en1e się w jcdnt calołć. Dnia IO
czerwca wyjazd na front • Brygad,
gen. Maczka. Na czołgach i wozach
wymalowano poip1e„nie kWtaty ma•
ku. Bombarduj, w drodze. Batalion
jedzie w nlemane, Nazwy stacyjek
Avize i Vertus nic nikomu nie m6wi1.
Kompanie wyładowuj, aię z poci.cu
pod padem bomb. Po drogach płynie
do tylu potok ludzi I womw - ro:r•
bita armia francuab. Batalion 1dsie
się

z w yc i ęs tw o

pol s ki c h k oszyk a r z y
Mr Smitbaon jut przyjacielem mla1euy polakicb. Z tqo tytułu, jak I
z ramienia ocganlncji Knirhts of
Columbus rortacza on oplalrt 1111d zol•
nlerzem polskim w Windaor, To nie
jat JeazcH bynajmniej x6dlem Jl•
k1c1" kłopotów. Wręcz praechnne.
Std:atc ze stoeunków, jakle uuaymujf
obie atrony, Mr. S111ithaon J- bardzo
aadowolony n swoich papltk6w.
Kłopot
spnwlll ma

cz ołgów

w walce

pod prfd, zapada w luach. O świcie mało JUŻ przydatne.
daleJ naprzód I
Nikt air Ju:i na tym froncie nie b1Je.
Reims zajęle. Soiaon-aur-Marne 1ir 'Po wsiach priygotowuje się zaatawiopall. J1lca,i lekka pancerna dywizja ne stoły dla Niemców, stoJt powitalne
francuska ma razem % nami udeuyć delegacje. Tłumy bezbronnych rolniena Niemców. O iwicie ani !ładu Fran- rzy francuskich czekaił ai Ich wezmt
cuz6w. Poszła J-cia kompania, tr,clla do niewoli. Koniec.
gdzieś dobrze Niemc6w, ale st pierw•
- Niszczyć crolgi' Nir ~4 na
1u powunieju" atraty: jeden czołg nich jridzili Nlrmcy!
rozbity. zgintl ppor. Chom~ntowski.
tolnicrze płacz4.
Niemcy rachodzll od tylu. Porozd11e•
Druga kompania bije ,ię fOd Mont•
lano kompanie. Tu dziura. tam dziura, Nrd, Toruje drogę cofai.cym sio
kilka uwadron6w. które zdl!zyly do- „wadronom gen. Maczlca. Noc, w
piero przyjic a brygady gen. Maczka Montbard ą Nic,mcy, tamtędy trzeba
ma bronić odcinka 20 kim. Kompanie przeJSC, Nocny atak czołgów na miauderza)ł to tu, to tam. W powietrzu sto. chyba jedyny w historii woien..
1za)eje burra. raz po ru wal• si.ę l: I I czołgów w ocn1u dział ppanc. po
góry niemieckie nurkowce, tłukł bom- ciemku wpycha &ił w wą1k1e uliczki
by, 1ieą karabiny mauynowe. Samo- miuteczka, aiektc ogniem. B I ~
lotów altanckich niema. Dział prze- „ultaj;i drogi, nawracaj'! na wlałciwy
ciwlotniczych niema. Na ziemi nawet kierunek. Niemcy kładł! się pokotom.
Senegalczycy rzuc•Jł broń,
wielu, wielu niemieckich zolnierzy,
Krwawi aię pi«wua kompania. gł• Ciolgl zdobyły miasto,
me ppor. Kozubow$ltiJ cięiko ranny
I ta sama tragedia. benzyny niema.
zoataJe dowódea kompanii kpt. Czap- 1 na odwr6t planowy naema JUZ c.za•u,
lińslr1, ppor. Popit!I I wielu, wiciu in· wszędzie szeroko rozleli 11ę Niemcy,
nych. Niemcy zajęli Pary.i: I potęrna Albo umrnć. albo 11ę pr:rekradat poarmia atamttd maszeruje aa nuzc ty- lcryiomu. Wielu umarło, wielu 110
ły. Gen. Maczek czołgom kue osła przekradło. W ciuu mie1ięcy łciffa
niać odWT6t Francuzów.
U rozmaitymi drogami (nlekt6uy •
.Punkty zaopatrzenia zniuczone. chJti1klml wlumi) !olnierze I Bata•
żołnierz od pięcia dni nic śpi, nie je. lionu Czołgów do Anglii, gdzie wbito
cały czas przy działku lub kierowni• pancerny proporczyk. Zebrall się atacy. Ludzie wygltdai, jak upiory.
rzy iołnh:rze, przy1i1i nowi. ale I
"Panie kapitanie. benzyna 1iv skoń· Batalion z tradyCJł 1Woich walk, z
czyta'" - melduje kierowca czOlf:U do· umllowantem awo1cj broni, • żtdzt
w6dcy 3 kompanii. Benzyny nigdzie watki az do :rwyclęatwa. pozoetaje ten
niema. Ludzie lataJ~ po okohc:rnych oam Jat w pełnym akladne. Będzie
miasteczkach jak oualali, byle tylko tuę bic:, będzie ,,;ę dobra bic. Jat Jak
benaynf, byle benzynę. • • Niema. Fenlb - odradza aft I popiol6w. Od•
Czolci aloi, martwe, DilłfUChome, tak rodzi 1i9 na:rewue w Police I

The Fifth Victory of the
Polish Anny Basketball Team

aowych I wygrali w imponu;.c,m
stylu. Grali nie tylko technicznie bardzo dobrze, ale I talnyc:rnle, aniea:rkodliwiłl)łc prawie sapelaie allc:J'l'
przeciwnika i llllłamujfc co w końcu

Mr. Smithson who bas charge of the
NICtalU-1 11c:t1Yitieo lłfNll'IIORd by the
Knlght, of Columbue Canadian Huta
la a vay good friend of tbe Poliab Ml•
dien. H e il dolne a t:OOd job Io taldnc
pod cltiarem pra,cwaidłaJtc,ch -.ia- c:aff of out aoldien fu Władaor The
k6w.
procnu- u • wbole topther with
Cala naa:ra piftka ualupje na po- the ~ t l o a of tbe Polni, aoldlerchwałf. Najberddej jeclaak aler:r, atblelu have been offarinc bim _ .
lotn. Wiae, kt6ry aclobyl witcej nli difflcałtlea.
połowę punktów. A ltoeanak punkPint lt wu the f-ball tam. The)'
tów wynosił SO.li (U:3, lO·Z, 15:4. aalced hlm to arrance pma and
10:2).
he dlcł. But tbe Pollsb IOldlers were
łołniuw-yo.-q.
Było 10 pi,te a kolei aw}'clęatwo vlctorioua Io all of m.e s - and Mr.
Najpi- plluru. P ~ l l o ppeclwalb. Doetaruyl Im Jednego. Zwy- koezyklłl'zy-iolnler:ry polalrich " m. 8mlthaon wa1 not able to 1ebedule any·
c1,:ryt1. P6łniej df11CHCO, tncdep... W1adacw.
to defeat them.
Pnyasla :ai-. 8ponowcy-iolnlena
~
polacy allnll
do płlkl kouykow•j· Mr. Smlth8cm mów lłt ataral ~
prseciwnllców, Piennngo. dnapego,
trzeclqo, c-*41:0 - • _ . pittka
popularny IŃr6d awolcb iolnilłfzy cltcl• ~ łlr. Sfllitblon Jeet w
zcoddł ale 'W)'11tfllOWllĆ na sceldopocn: Iloto praeclwatawlć -,rn
nie. Plełnlarlca. kt6ra attoiła • nieco
łahtballialo,a.
łarci1ri k u oe6me:i ad- -jaka (I
Mr. 8mit'- nawe1 wdział
kapitana) - DLpraeproainy oflarowa•
koatium a ~ . :nailał drutyła ałcNlkl pocalllllff.
">' pneclwllik6w, by wreuc:le ałolc
dwlo tradadsly dolkoak6c9 ~ cbło,-,,. I pnerwK
Ich ""J"dtuł pocMc1 - ale nic 'hlo
nał°!..."!::';l• uw.t cdit t,clt, kt6rą
••
po ......... lskoda, ..
P-aL
rewia ta odwla4.a W ladNr tak rNdw -tnlal IJ'&Odal• -· Smltłloon
klłl
srollił DM&JID "-Jo....._ nl-,o-

-.t

„
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NASZA KRONIKA
•-kc -

Im 4lnatynę
akłlld6w p1wiD)'llwych P « . kt6'
ra w kołach --,.kOWJCb atalo-

ddallt.

Pnoclwatawłl

Df opinlf

~~

Afe • h ~
aprawil~
wltbq
•j..,..,. • -,addcb atycllca-

The winter N1SOD coma aloq enci
il is baaketball Ap111 Mr. Sml~
ia coafrontocl-wltb the tuk of trylnc to
lind a tam which can defeat our boya.
So far nve game1 have been played and
the Poliah Army wu the winner la
evory of thae combeta.
NMr. Smltmoa bimacU put •
aport uniform on. johled one of the opposlag hopinc thus to break tlla
wiaaJnc - • ol the Poliab ooldlen.
but he dld bot •ucceocl.
Durinc the palt weck our
wan
pltted apłnat the Ford lnduatrial Pifl
wblch burs • pod reputatioa in buketball circlea In tbl1 locality.
Jt that our boya play bełt
whoa they ue oppoMd by a pod - .
That Dłcbt the teamwork of our live
1tood out whlle tbe def- npe,11.
Aviation 8'qaat, R. W l:re, tba
mmt outaltalldiac playff for tbe Połlalt
A nny team: be bad aa 1mcana 1 .,. for
the baket dlllt ...Jac, KOńDC half o1 an tłle pointa p1nec1 by m

bor•

Pou.11~
Tbe u followo: lS-ł, JO-Z.

IM, lb-ł. maldsc łba *81 of -.u fw..
the Pollab. Anny. Thla tho Mit
~... ....,, ,_ tbe Pollalt ...

dlon.
COllPJ.DUUtłTS

....

OF

Dit. IL C. YOUNG
1)mfflm'

•a.a.. .....
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'fajenmice srmerc1

sabotażu

Karta az.-:zękia wojennego nie od„ s'k,m gen~rał Todt. tworc.a nicmie,c„ generała Todta, o któreJ komunikat
wr6clla 1,ę iuzczc w ubiegłym 1yco- kich auto,trad i hniJ fortyfikacyj, nitmiecki powiada, że nastąpiła na
dnlu. W chwili, w kt6rej piszemy le ny~h, m.in, słynnej linii Zygfryda.
ziemlacb "wschodntch" w cusie &dy
Kiedy na wioanę 19-40 roku napręzc• generał Todt spełniał 6We obowitµkl
słowa ,;nmi4 armaty n11 wyspit' Sing•
apore i WllŻY 11ę los teJ donioelej nie niemiecko-rooy1ak1e zaoręlo przy• służbowe - mon być uwuana za
IWterdzy. Japońcrycy szturmuj, dalej bierat formy azczeg61nie jaskrawe, polredni<' potwierdzenie, a w Wd:,m
z nioslabn4c;4 sil4 po,ycJt' gt'nerała wpdo na iaw, ze 11eneral Todt wy rui" uprawdopodobnienie tych po1ło
Mac A rrhura na Filipnach Flota ja- kończył •lunie limf fortyf1bcyfn4 Hk. Hitler nape„no nie wyalal cenepońska zbliża air do wybruty polu· 1U1 granicy okupacji niemi«ł:iej w rala Todta na front wachodnt dla dodalawych Bornro, gdzie wkr6tce na- Pol$CI'. Niedawno, bo przed peru ty• konania jakichś drobnych umocnień
lez7 oczekiwać nowych walk. R6wniei godniami, rozeszły się pogloak.i, te polowych. General Todt b7I w czuie
N,cmcy, widąc postępy ofensywy tej wojn1 DWSZe obecny tam, gdzie
w Burmft' trwa ofnuywa Jopońska.
W Libii i Rosji nie na1t,pily zmia- rosyjskie), buduj, (wrglr,!nie przcbu- uto o roboty fortyfikacyjne w n•i·
dowuj4) lrzy linie lorlyfihc,YI
wifłsaym stylu Trudno powiedzieć,
ny raaadnicze.
Kampama p6lnocno-afrykańska gen. Wachodzir. Jedna z nieb blecnie jaki wpłJW na przebieg tych rob6t
Rommt'lll (1tt6ra w ClfCU trzech t,co• wzdłu~ dawneJ Unii Stalina, wzclęd· mlet będzie śmierc 1en. Todta. Nadni doprowadziła do zajęcia przu nie wzdluz granicy pollłło-rosyjlłłirj: pewno jednak - nie będzie Io wpl,w
druga - wadlu• linii ołupa,:ji aie- dodatni.
państwa "osi" 8t'ngbai I Duny)
Opr6cz cenerala Todta, Udota I
utknęła o kilkadziesi'łt m,ł od Tobru, mircłi~j z roku l ~ l ; trucia łu. Obecnie BrytyJcrycy przecho~ wadlui zacbodnieb 1r•nic Pollłł,, marualka RtichMllUll1 zciql ,eucze
do lokalnych kontrauków. Dowodzi względnie wzdlui lania Odry, śmierć w okolicanoiciach taJemaicaych nieto ału.sznośc.i rezy, wypowu~dztanej w
poprzednim na&Z)'ffl uprzegl1dzie ty•
codniowym"'. iz ostate-cznt i:ranicf
pochodu obu atron w kolejnych ofen,
•ywach i kontrorensywach libijskich
wyznaczają
wzglr,Jy traruportowr.
Anglicy w swyeh p<><'hodach staj, w
okolicy BMgbazi I próbuj, ,organi•
zować awe transporty, podczu gdy
Ni•mcy I Włos, - id,c w awych
ofensywach • aachodu na wschód traą oddech w oło/icy Tobruku. a w
wdym rade przed egipsą cra,iic,.
Nie wiemy w tej chwili. co w OAtatnteJ fasie kampanii libijskiej robiła
nasza Samoddelns Brygada Karpach. Komunikaty z ósmeco, ddewi,tego i d&iesi4tqo lutego wapominaj,
Jednsk o walkacb w okolicach El G•
u/a, gdzie niedawno -łczyły odcbi•ły pobicie. Nie jest więc wykluczone,
ie wojaka cen. Kopaiułle,;o aaanca:iowane "f I obecnie w odpieraniu atak6w nieprzyjacielskich.
W RosJi usztywnił alę opór nie,
miecki. a to ze względu n• 1naczne
poallki, jakle Hitler przerzucił dr0&,
koleJo~ i powietrmą. Wiadomo dokładnie, że n.p. z FrancJi i Belgii
odeuly na front roayjaki i dywizje.
złożone z młodego .iolnift'za, które
tam przebywały od wielu miesięcy.
Prau uwajunka I uwedrka, kt6ra
o tym donosi. nadmienia. że na ic.b
mteJace p<"J'byly oddziały "pospolitak6w" w wieku od lat 'IO-lu w 16rę
i oddziały służby pomocniarej "Hit•
lerJugend" od IJt 16-tu do IS-tu.
Pomimo teco wzmocnienia woJak
ntNnieckich ofenl)'wa rosyjaka
ni~ został• powstriy~na. Poczyniła
ona znscane postfPY na odcinku p61nocnym w okolicy ns zach6al od Lenin1r11do i w Zacltbio Daniłlcłlm,
adrie wo11ka 1"017Jakie znajdu;, a,,
jur tylko o trzyclddci kilka mtl od
anlucaonej w lecie ubieffłe&o roku
wielkieł buny Dnfoproatro1u Sukcn>'
rosyjskie nie ą bynajmnle/ blyskawaczne, a każda od~kana mała k-drato- terenu okupiona Jest pcwunJ'ffll
ofiarami. Ale stntr po tronie nie•
maeckiej 14 znacznie większe. pomt•
mo, ar Niemcy •• w defenaywtc. tr6dla neutralne obltc:zai. n.p atran,, nieSui ~tabu
The Cb,el of Staff
mieckie na samym tylko o:Scinku
lenin&radrkim od Jesieni do chwili
obttnej na ZOO.OOO r:zbityc:h i cipko
raanycb.
Tak więc potfina nlemaeeka macbi
"I -jenna, ucrr,rluy w rOIJ'JPicb
&diepch, etnclla nietylko •w6J ro•
mach, ale zu.iywa Slf w grozny dla
Nlemc6w apoa,61,. Moze Io n-eyt na
życzenia iwiątecane
ofensywie wiosennej H11lera. o kt6te1 cla6no mówi sam Fuflhrer i Jeco
a.,
~ __... ...._.... pnyjaajto
pomocnicy

n•

Z teki humorysty

Ogłoszenia
i

...

Zuiywa 1lę Jednak ntetylko nutN
ludfi, że/Uli , 11a/l, stanowi.ca nieDłlecq 11tKb1nt woJ•nnt: z lcunaatowne&o aparatu WJ'PlldeJ, r6wrnret ,..,.
wnn,ejsze ln,bJrj llam7 na myłll powaine lttaty, jakie ponlosłe IUOIIIJłłdra
pnrrahc111 w cltcu ostatnich mlealtc7 W tajemniczych okollunołciach
arnarl manaalek von Rt'fc,,._, jedan
a
n~j"'7bitniejszych wo=~~
Trzeae, Raeaay; prz7 wypr
aiu nowej lll8il2)'11J' lotniaeJ aabll się
a n1mnleckiego lotnictwa i jeden a
&ł6wnych orcaniaator6w Lurt-ffe aeneral Udtat; o!Mcnle analuł łmterl
na Wachoclde, l.J. na &onde roa,:j-

admiaillcnN'ja "Odaier.ay•• . . . . . . . . . . . -

m1eclu generał Hana Hoffman, a
r6zne poglo,;ki krti}'ly o uczeg61ach
cen. Scbmldu, lrt6ry - Jak
oficjalnie podano- "poległ w walce",
Saia tych •i:on6w pot,uda oblenoator6w do na1roznwtaz7ch dom,..ł6w.
Jedni rnówi4, n ceaeratowle "akrń
lenl a listy ryj4c:,ch" padli ofiar,
roqrywrł wr111a1tnnych na lutJerowsł:im Olimpie. Inni dopatruj, si9
w tym saboraJiu, organizowanego
prrea prnclwnik6w obecneco recl·
me'u w łonie armil niemieckieJ. W
kałdym Jednak ruie 11..U wypacl.l,:6w
imlercl jest podejrzana, a suaty w
len spos6b spowodowane ID8Jł powuny cif.i•r gatunkoWJ.
Nie nalety prsytym apomlnać, :łe
obok listy ftraf w &eneralicji niennecluej - mnoay lit lista dymuyf, kt6rej najcleltawaq I najberdaleJ znam1enn4 pozycJ, jnt &lolna dynuaJa
marualka Brauclritsclu. Waayatko to
razem zulucuje na 'bau"ł uwast I
wywołuje nl-.tpllwe przykre echa
w opinia niemieckiej.
łmiffet

• • •
Naauo„ niemlecl<ie muaą być w
l•J chwili i,totnle dosyć kiepskie.
akoro minister propaglllld:r Qo,,bbe/a
aupelo-1 do t - i . pmua "Da,
.R.icb" do opinii nieml.ecldef, aby nie
nlepla deprnJi. Goebbela prz,cotowywał Niemc:6w na dalue 0&ruluenia ~ i a w e , aa dalue porajki

na hoacie

roąjakim

I na

,-iłlwoić

~ e g o odwr6cenla sit brt7 w
Afryce P6łnocaej. Banłso -ienne
były słowa lll'tJ'błu GoebbeJu, że
"nie utub było być optJ'IIWią w czaale kampanii fl'llllCUllkiej, &dy radio
1łosilo co trzy coddny nowe triumf7
niernieclde; trNlla sdobJ,ć alt na wiarę w zwycltstw,1 daił, cdJ' kiffownl•
cewo Traeeiej Rzeuy scanłf,, wobec
trczegolrue cięakich problemów",
Goebbela m6wił oetaudo bardzo e&f•
Mo o wierze w awyclptwo. Uc:aynll
te prz--18,iłc do A1D"IO Hitlera w
Pałacu Sportowym w rocanicę "bnanalnqo przewrotu". R6wniei I inni
prryw6dc7 bltlerowacy, jak nap, Nef
Frontu Pracy th. Roben wy m6wll
ostatnio o wierze w "cwiud9 Puebrcra" t :rwip&neJ a tym "pewnołci
zwyclptwa". Gdy Niemcy rue w,.
dzieli na bocyzonde chmur - nie móWtli o tych sprawach. Ta wselomownoac ma WlfC w lej dawłll specJalnJ'
s-mak- Obltcaona Jut na podniesienie "morale" •lune&o spol-ńsfwa.

...

Jed... a cł6wnJJCh broni 11u11nlecklch Jest .uboUi. Nie ......,. ocąwl&
cie, cay pożar "Nor..adii" - wiallrlega statku rrancaaldeco, przej9tqo
ostatnio prau włada 8111ffJ'kaMkl•
- JCII d:aełem uboła.łu. Władze . rykaliskie bronlf się racaeJ przed A•
rzutem nie dopatrHala, a zarzut taki
mtmalbJ' bJc i,o.tawion.,. cdyby
Istotnie pazar "Normandia" był ddeł- rtk nłaalec~ wloeldch. esy
japońelridl ~ .
kaldym
JliiJ'nu ruie warto p r ~ e e
w
czasie p1erwuej Wlel'llaej WoJ!IJ Dłetnaecl<a tiac upiegowab dokany-1a w Ameryce wlela ~ w
IJ'III wlńnie atylu. Na cade IQjld,
lctm w latach 11114-11118 była . . . . .
Cryftlf ID810WJ'cb l)Od.,_Jeń, ..,....
ala faloryk w powletr.rc I td. - Siał
rotmiatra n1emlecld. Dllljaki
Traa
ron l'ap,ea Ten um Papp,m malut
o1t potem na ~ abrodnaarzy, nło
aonej w W«Alu abradnW'ay, łrt6rJ'Ch miano -,dać w rvce
dowej apraWiłdliwo6ct Ale Alianci
anifli:11 Zbrodalarą nie W7dano, a

w

mt..,...,,..

. •-
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Copyri:ht by M. Walentynowicr, l!HZ

PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Srria XXIl.

Spisa/ R. Pobóg

1/ustrow~I M. Walrntynowica

ln the momlng the captain

Citrrnasugo Lutrgo
mój s.nnlk,
Bo mni• wf/ lnie odwiNaił
Sam WalMty Mrcunnlk.

On Fcbruary Fourtcen
I had a pica.ant vislt,
Boca1U1c St. Valentine
Came to me in my drcams.

W tym mo=ncifl kapitan
Zastopow•I maszyny

Pompki dziJ imiMinyl

Stoppcd the engine1, to aay:
"Everybody atop workins,
Today ia Pompka"• narneaday."

Obduaono mnie pirknym
Marynmkim ubiorflm
1 <życzyli ml wszyKy.
A bym by/ komandorem.

I wu given brand new
Sailor"1 blue uniform,
And everybody wiaMd me
That I'd be a commandar.

Gdyśmy wyszli nad wodr
Sro„c sam n• okrrcir -

1 atood alono dh the 1hip

Coby da~ im w prflrflncifl?

And thought very dceply,
About a retum glft.

Wid.i lwlrt y Wa/finty
Dn pomocy był uor, Bo sit • wody wynarql
Duły, tłusty wittloryb.

It St. Valentine.
Ja really a sreat pal
Became in a little tlma
A bi: w hale came out.

Dobra 11. . .! - lr.rqlr.tJfl•m.
Ten pru~a Ir.to awl•lr.a
1 pnyaiolllfltn odraau
W tlał•/ butli litr ml•lr.a.

Tbere ia no lima to tblnlc.
And soon I carried proudly
A big bottlc of milk.

Pnflgl4(1ałrm

I

ogłosił

Nad

pnu tubf:

rf/Wanłf/m myJlałflm:

Whcn we wen out .at 1ea.

Fine-I called loudly,

,

...

FIGHTING POLAND

=

POLISH-ENGLISH COPY

4=. ~
~
ii

=
-=

~

=

=
-~

"'.:'

I

I
Vol. 2 nr. 8 (30)

WINDSOR, CANADA, 22. li. 1942

===~='-====

Price 5 Cents~

1l

==============

'I

PODKOPY

NIEMIECKIE

naszyd1 rodnk6w, które w St,1n:JCl1
Zjcdno-,onycf, ~nah,ly drugą oj•
czyrnr, nnuczylo cały naród pol,ki,
jak ceni~ l st:mown6 St1tny ZJcdrlO•
c-rone.. W ru1jkry1yczniejszcj chwili
,,rnagań Europy " tyrlt!Wj Stnny Zj.
przyszły Europie z odsi«.z~ I drii
g<11uJt •i~ do zadllftla o~lateuneito

Hitler podbił Europę gwalt<m i
p~d,rrprm. Broni, jego były nlctylko
oamoloty, czołgi i armaty, ale takt•
zdrad~ piąt~i koJ111nny i j11.dowit• prop3ganda. Pr.ty pomocy tych metod
Hitler napodal n.a jedne narody, u•y·
piał inne i nie dopusxc..zał do !ilWO·
rtcnia na czas &olid.arnego frontu
•wych pr"'cciwnik6w.
• Gdyby we wrz•śniu 1939 te narody.
"" które polent napadł Hitler i jego

ciosu ,nto,n

pachołkowie, rus,yly do boju, stanąw
szy z miej$<& u boku Polski - kam·
pania wrz.,11iowa wygl•d•l•by in•·
cxoj. Nawtl nnjmniej uibrojone lrr~je. nic intrygi,

tlurt\aczyć

rzuciws.zy awe woj&.ka do wulki

wy01 lek WOJtnny Ameryki je•t nie-

podjętt po wybuchu
i: woj.DY nicmitcko·tOSyJ&kicj, .a mnjęce
Niemcnmi na r6Enych odcinkach euro• rozd,,•oic Ah ant6w w Irmę jnk,ej&
pejskiego frontu przckrdlilyby r;ekomej '"krucJaty'' n..1 w&chod;lłe.
plany niemieckie, osłabiłyby cio• wy- Wszystkie urody sprzymierzone
micrtony Pol!lC-e, a w rezultacie urn• przcjrraly grę ni•miocką i dnly na nilj
townlyby same owe zi,mle od najpdu. moc-n~, a ~\·haiciw;i odpowi.edi. Sr;mo•

Stalo ,!~ inaczej. l dlat~o Hitler wi•ło Polski, która w krytyc7.ntj
po.itrał potem innych kolejno, "na cbwtli umia.la zapomnm: o puesdo:ici
uty'", W ciagu jednego roku 1tracily i ulo.iyla na nowych podstawach swe
,.,olno8ć: Norw~gia, D:inia, Holandia, sto•unki • RosJ, byto ruajwyrai•
Bcl,:ia. Francja. a w kilka mini{cy nicj$Xym i najmocnieJSZym pnckrd.•
potem Jugosławia i Grecja, nic mó- lcnitm -rachub niemieckich.
wiąc ju, o krajach ujanrnionycb droD;iś 1-litlH podejmuje w i o • e n •
n pokojową, J•k Rumunio, Wrgry i 11 ł o {•n s y wę i n t r y g. Choe
t. d.
poró•nic Witlk' Brytoni~ i Stany
Na wiosn~ 1940, g-dy woj,ka nic- Zj,dnocrone. W ttickt6ryc:.h c,asopiamicclci• rnsqly do ofensywy na n•J· mach U.S.A. czytamy artykuły pod•
g.roinieJU~go pr,:c,ciwnika ł4dowcgo guni~te zapewne pri:ez ~,«;ntów pi:, ..
w P.uropie ,achodnicj t. j. na Francjr tej kolumny, • podkopuj~•• zaula11i•
- Hitler popr7.cdzil atak swych dy· n:łrodu anłł"ryk:uiskirgo do .-.przJ1mir„
wi,yj pan«rnych l:ulf propag:,ntly. ruńt6w brytyjsk1cf1, Punkiem wyJŚ·
Wmawiano Francuiom. ie to Anglia cia tej propagandy ą pora.ikl Bry•
wysyła ich na bój w obronie brytyj• tyjczyków Osk.ar.i:. air spnymicrY.cn•
11kich inłere~ów i ie istotnym pr;cc- <1Ów brytyj1,kich o n1cdbabtwo i
1awni\cian F'rancJi są sptzymicrzcm wnclkic inne moiHwł! prze-5trpstwa,
1
\vy,piarzc'\ a nic •·spokojni aąsiedzt a rów.noc~einlc stawia. sir pod ich
• •• R,nu". Propaganda zrobiła swoje. :.dresem .:tądania. kt6re no.pewno ··"Y·
"'Morale·" narodu i armii fr-ancuskit·j wt.r:tć n1uai~ w Londynie jaknaji.:or•
:01talo podkopano. Potem puy,..la ~ze wraieme. świeżo czytalliitny arty•
knpitulacja i niewola!
lculy mlcs,aJące aię do opraw we•
Największym
ni<bctpiccteń•twcm wn~tr1.nych lmpcrium i 111iluJ•c•
dl1l Hitlcna* Mu,aolini .;o i Hiroh~ty dyktowa,; rz~dowi Wielkiej Bryt•nli
j~.i w t•i chwili jednolity front Ali- jaą polityk~ ma prowad,ić w lnantów~ D"·adzle.oi«;ia sześć n~roJów diach, E1,;ipcie, wol>ec awych domistanęło ramię puy ramieniu. Kilka- niów I I, d,
na!cie dalszych narodów ( Ameryki
Równocześnie cii sami ~:enci pi 'I·
Centralnej i Południowej) solidary- tej li o l II m li , upaw1ają na trrc1uje •lę r. wy&illclem Sprzymierzo- ni~ W . Brytanii p rop~gandr pruciwnych. Zaborc„oi,! niemiecka. wioska i ko S1,nom Zjcdnot1zonym. W obec
J•pońska zdobly 1lconsolidować pań• wiotkiego rdy,cyplinow•nia pra.y
•twa Cl lak r6inym obliczu, jak mocar• angiel:ikie,j jt-~l to raczej prop=ag:anda
•twa anglo»askic
jednej, a Rosję- r. ..~x-ertana", ale ech• jej pr renił.:aj~ at
drui:iej strony , Nic pr,ydaly •is na po€a Oce„n. Prop•t •nd,iiicl u.iluj4

„

Anglikom czy Szkotom, ie

pomiernie moly, J1:ł: Ameryka nic chce
rzucie na .ti.Jalę swych energii i swych
:uaobów. Kor.zyst~jąc 7aH :.inowmi· 7

zła

i

niepro1w0Scl. Narod

polski wie dobric, ile uwd:ięu)
prryjafoi amcryk>1i1kiej. a na»vi•ka
ivoodro1, a lVilsona i Fr.tnklina D~
Jano Roo,rvc/tn Z011taly ju.l wpis.ant
do złotej ksi9J:i naszego narodu.
Znaj~c przeto tak dobrze A nglik6w
i AmNyk;wów. w;alc~c)'Cb obok sit•
bic w ciągu tej wojny, ro1mmie:n7. jalt
o1bu-ynt-ic zna..:zenie n.1 d:1{ i na Jutro
ma ~olidarno,o: obu tych
narodów
państw
anglo·
s 11 k ich. I dla1cgo - powtarzamy
- pod51~pna propaganda niemiecka

chwilowych niepowod,eń - podbuua
ta piąta kolumna opinie brytyjlką
prnciwko Wielkiej Dernoltracji pól- natrafia wi:ród Polaków na przeciwninocuo...amc.rykańt.kicj. wysuwajQc do· ków t11k ,d„c:yt/01unycl,, .T esteśmy zai
~łownie u aaml' zarzuty pod .i.dtc.:..~m równocz-esnie n:,jc.iul.uym b.7romt! . .
Amt'l'ykan6"·· jakie pot/suw~ sir Amc· trem, 0•1neg1focym pr:od bunt ,
ryka11om pruc,wko Anglikom. 7.mic• wichrami.
Nic ,,tuka byc optym1atą i hdiic
nia si~ tylko naiwy i etykietki. Z•·
miast o Singlłpore - m6wi Bi~ s gorz- swym pnyjociolom w chwilnoh powokim u1hniechem ironii o Pr:u/ H~rbor. d.ień i 1riumfu. Ale tr:tcbo1 się umiti:
Gn1 jest ja•n• I prtc]rzy&ta. Trzeba zdobyć na wiarę w st1.oił" i w swoicll
naJblli.,.ych wtedy, li,dy po dobrej
ją po1c:r:tyiownc i spar:a1iiowac:. W
imir w1p6lt1cgo interesu. W Imię pusic przychodu pa•sa goraza, gdy
W&pólnoCO zwyci~IIWA W irni~ wopół• 11irb~zpi~c:il."11.tt,vo $tDJe sir sz.czegóf„
11ir groi.llo, o por:i.<fa dajJ#. sir dotk/1ncj p r z 'I •,;. 1 o Ń c i •
wir odi:zllWflł.!. Triką chwil~ pr..:ciy"•'a•
My. Polocy. joJtc•my najb.udzicJ n,y właśnie obecnie. Jc.łt to cię„ka
powolnni do tego. aby ttanąć w p1er• próbn Musimy i nie:J wyJtiC mocmcJlł
wstycl1 s,cregach walez,cycb •
nit t>tzcd nią. z podnic!uonyiu u.olcm
nowv

n1emiccką

1,

oiona.yWy.
Stw1crd,iltśmy w ciągu tej WDJny
widokro1nle i naoctnit. j,;k solidnym
i 11crc1wym spriymicrzc,iccm Y4 Bry•
tyjrzycy. W Londynie nic wahano
fi.i~ wo wrześniu 1939 roku. czy wypowi~d ieC. woJn~ Nicm~orn . ..:hm; wiemy
Jul dzii.. JDk tr-ag,czn7 był sl.:n przygotowali woJt.kowycH \Y'ielkicj 'Brytanii. Po ł,lfscc Fran1.:ji w roku 1940
znaleilitimy na. Wy•pach Brytyj,kith
os,oję

clio n:weego wysiłku woj,kow~
go i politycznego. Patr.Lyliśmy lei
własnymi ociyma "" g;gamy,·zn, mobiliraeje w-,ystlcich lrorlltów, wsiy~tkich •il tywych i u•obdw m:1torial•
nyd,, które 2 W y.r Brytyjskich
uczyniły 11icxdoby1, h•icrdzę i dum"4
cyl'ldtlę wolno,cl.
Z drui;icj r.tr<my wiele utllionów

i

%

&wladomoicit triumfu.

orłnicsio„

nogo nad sbboóciami wluncJ natury.
Mamy w toj WOJnic wicie do odry•
skania. n nnr6d ttaSE t1racil w JCJ
pienvsrcj fud<t ntcma1 wzu:~tko
Gr11111y o srawkfl. oll•l'%ym1~. o 101 n:,,.:
wl:i ny~ o loh n;m2ych d.1..1cc!, wnuków
i prawnuk6\•·. Ta iwi•domo~L mu.at
przcnik:.C lt.1ulf'go Polak:,. ona tu
musi mu dylrtao,,,1ał mc:tody działania.

Tr~l"bD n:am St'tC' % a~lou. li nttWÓ\V
nroL·nych j,1k postronki. Musimy mi~ć
wyc,ulone d,1ue, odczuw•Jącc laude
nte-prryjurte drKni~nia w tatniosferzc>
Illo twardą i ,:rub4 ,kórt, l>y opokojnie
znO!lC raty i ciosy. Op1tnow•wr:x7,

jak bagnet, hartown, 1tal nao,cj woli
- idimy do szturmu na okopy /uJtO•
.rii, by w ydrr~c Lo!Jowi-.t.wyc.ir$tfA.•OI
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Ruses of German Pro1Jaganda
Hitler conquł"rcd E II r (ł p c wnh
violence and \reachc:ry. He tt5ed nol
only planes, t11nks ~nd cannons bu1
Rf.., np)oru11•. fi!th column and poi,;onous propaganda. By the usc of
the•• mclhods Hitlrr luli«! 10 sleep
c,e, tam nationt. \•:hale he attacked
others und did not pcrmit the forming
of il solid front by his opponentsli all I he nations which were attackcd by 1-f1tkr ~nd his hordes had
b,,cn unlted al tho, sidc of Poland in
Scplembcr, 1939, the Scp1embcr cam•
pairn woułd have bten dHfercnt.
F.ven i! the un3m1ed .,nd unprepared
countries bad thrown their armict
into the t.trugglc ag;.inat Germany, on
the ".aious fron1s of Europe. the Ger·
tnan plan, would have be.en can..:.olle:d,
the blow upon Poland would have
bet'n wca1;cned and in rC$uh thcir own
lands "'-ould hovc been .aved from in\'asion. li happcncd otherwise. And
thot is why Hitler gradually swallowcd them, on the inttalmtnt bnsis. During on~ year·s time Norway. Denmurk.
Holland. Belgium and Fr11Jtce lost
thcir frecdom. aud o Cew months l~ter
V ugo:-..t;aviit and Greece. wnhout men·
tioning 1ho~e countrice conqucrcd in ;i
''pcaceful way·· auch ..1s Rumania,
łłungary and other•.
In the •prlng of 1940, when the German armies bcgłln an offen!łi\le' ap.in,t
the suongci.t opponcnl on the wtit•
ern part of the European cont inent~
thai is France, Hitler preceded the at·
tack c,f his motoriied division, by a
,v;,vc of propaganda. The F rcnch
'W\"crc 1old thai England was ,ending
them lnto b.attlr jn dcfenc.e of British
intercrtts and that the real entiny of
Francr wc.r~ thor.e ałłied islandera_,
.tnd not Lho „peaccfol neighbors on
the Rh,ne." The propaganda did its
part. The morał" of tbo nation ~nd
1he French anny wu undcrmined.
Then carne ,urrcndcr and slavery4
The ,rreatHt danger to Hitler. Mus„

,olini and Harohito is the unitcd
front of the Allies. Tw•nty-••x nationa arc standinc shoułder to shoul·
der, A number of olh«a (in South
and Central Am!!!rka) .:uc in accord
witb tbe cfforts ot the United Na.
tions. The Gcnnan-lualian-Japanesc
rapac,1y consohdated couniries of
such diUcrent structure 8!, Anglo..
Saxon nutions on one. side and Russin
on the othrr. All the intrlgue&, undt:r·
Ulken aftor the outbr.-ak of the Ru&so•
German war, wuh I he purpose of dividing the Allics ,n the nam• of some
cruaade in the Ea~t. havc foiled. All
1hc Alli€d nation• ,aw Lhrough the
Gerrnon gamc and gave a ,trong and
prop,,r reply Th• ,1>nd takon by
Poland, \\•hich in the- criti<:n.t moment
knew how to f ori=;c1 the pas1 and laid
nt:"w foundo1tions for relations with
Ru6:i.ta, was the most explicit and
strongt'st answer to the Ger.man pl ana,
Now Hitler is undertakiug a spring
oHcn&h·e of incrigues.. H~ want• to
bting tli1cord into thet relations be·
twoen Great 13riu,in and 1he United
St.tto&, In some ot lhe periodicala
publi,hcd ln the United State~ we
read articlu, •ugges1ed undoubt„dly
by lihh colurun agenu, and under•
mining the confidence of the American nat1on in 1heir British Allieta
Thi1 prClpaganda is bnsed u pon 1 he
rcnn<1 •afforcd by 1he British,
There[ore the British Allies are
chargcd wilh ca,.!OS-1ne$!1 and other
possiblc offenses. and at the same
time ~uch demand!\ art- plac~d bc.tore
them, which no doubt mu~t havc the
worst of imprcssions in London, Re·
cently we ~ad ~rtides concerningthe intt!rnal aHans of the Empire,
wh1ch t1 ic.d to dicta ie to the govcm•
ment of Grcal Br-it:iin how its do·
minions. the lnd1tS. Egyp\ a.nd others
ahou1d be run.
At tho same time thes• a,,me fifth
column agcnn are- active in t.imi1ar
propaganda against tbee Unjted State-s
10 th~ t~nitory o{ Groat Britain. Be-

cauae of the di~ciplint in 1hr British
pr<'•s4 rt is u .t hcr a whiapcrin5 <am·
pa1gn, bu1 i111 cchoes J,-ve a ready
ruched ocron 1hc ocnn. The pro·
pagandl•ts are •ndeavorini: to e"plain
to tbo Bri1;.he,1 and the Scots, thai
the war eHort of the Unilcd State&
is very in•ignifican1. that Amcrklil is
not wllilng to givc i1s energy ant! lts
resources. Taking advantage of the
1tmporary revenes, 1 hi.i fi fth column
i, indtlng Brhi•h public opinion
against the grcat AmericAn Demo.
cracy, uti:ing ·he &.1,me chargt$ .as nre
u,etl •g•inst 1he Brili,h. Only the
n=cs and the label• 11re ehanged_
Singapore ia ,r,;mically rcplaced by
Pearl Harbor.
The g_..ime i• de.ar and u.ant,.parł'nt..
Il must be pnratyied. In the name of
common intcrest, io the nnmt of
,aniltd vie.tory. in the n.ame oi common future.
We, Pole15, are most 1uitcd to he:
called to itand in tho front rank,s, in
the strugi:le wlth this new Gennan
ofiensive.
Wr: h.:avcr &&"Serted many a t ~ dur„
ing this war how fine and honc.at are1he 13ritlsh as Alii~ In Septcmber.
1939, London did not he&itate 10 de·
cl.arc war on Ge,miny. though we
now kno.w in what trag-ie.al ,tme wcR
the war preparations of Great Brit•
ain. Alter the fali of France in 1940
we found in the British hlu a main·
ttay for our polhlcal and mllitary ef.
for1.
We have looked upon th•
e:iganuc mobilization of aU rcsourctti.1
of ałl manpower and of nU suppllts,
wh1ch havc turncd 1he British ls1C1l
into an itnpregn•1blt fortrcss ~nd a
proud citadol of freedom,
On lhe other aide many million• of
our countrymeo, who havc Eo\lnd an•
othcr motherland in the \Jn1\cd
Statu. tought the wholc Polish nation. how to ;apprtciate: and v:alue the
United States, which in the most
critical -m omen l of .Europe with
1yr.mny, carne to the rncue and to-
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day i1 prepu1ni: to deal tbt liuol blow
to the forcrs of wrong •nd lawlcn
ness4 The Polish hation l:nows wcll
how m\łch it owcs to the: Amcric.an
fricndship, and the nam•a of Wood•
row Wilson and Franklin Dclano
Roo1cvc:lt. hnve alrcndy been writ.ten
into the golden book oi ou1 n.il:t1on.
Knowing, thcreCore, ,o well both
the English and the American pcoplc.
figbting together in this war, we
umler~tand of how gteat importancc
is the solidarlty of thcsc n•lions for
the presont and Cor the iuturc. And
thai is why-we repcal--the tncky
German propaganda finds such 11.,_
cided opposilion among the Pol et. We
a„e at the same time- the fine.st of
hJrometers, warn i n g •cainst the
&torm and winda,
1t is easy 10 be an opt1mi5t and to
pr.aisc your friends in time of triumph
.rnd :ri:uccess, but. it ls much harder to
hllve (o.ith rn yourself and your neare,,l ones in time of stress. when d.1nger
i!i bccoming grcatcr and when revcr~s
c:an be very p11inful. We arc living
through sueh mamenrs at the presen1
time. J t 11 a hord trial. We muftl
~oint' cut of it ~tronger than bcfore.
with a rai~ed head and with th• consciousneijs of triumph attaincd over
the weakncs.$CS of our own nature.
We have much to r~gain in Lhia war.
becaua~ 011r narion lost practically
"""ryt hing in the first pha,i,,. We arc
playlng for an c.normous stakf!~ for
our own late, for the late of ouc childrcn, grandohildren and i:reat-g,,md·
children.. Thi1 c:onsc.iousnes!. mu:.t bł'
in e.vc.ry Pole and it must dictatc the
methods oi .1ction. We nec.d h~u
of iron and nervts aa strong ac atcc-1.
We must have scn.sitivc soul~. to fee!
t\•ery unfriendly vibration in the at
mosphcn,, but ł>•rd and 1hick skin tn
order to bear the blows. Maotettng.
likc a bayonet, the tcmpercd st••I 6f
ou, wiU-ler us go to the l.lttack: on the
rampt'łrt~ of hi5,tory to wr~nch frorn
ihe hands or fale-our vie tory I

rlte Sea

Istota i skul.ki bitwy
The Essence" and Eff ects
,\T l(analc la Manche of the Battle in the Channel
Atlnnl~L. i Morze l'ółno~ne
Jlrzcdarcie tię eakadry niemieckiej
pucz kanał La Manche watt.ą~n~lo
opinl,J pubh<>n,1 całego ,poleczenstwa
liry1yjskloi:o i będzie niewłtpliwu,
powodt:.tn z.m.lan n.i n;tczelnych :&lano•
wack.1.ch w lotnh:twie I mnrynarce
woicnncJ. Opinia publicma aęd•
k•lt•lp6w" i kilka osób będzie n111,ialo
byc oskalpowanych dla ,a,pokojeni:i
opinii publiczn•J·
Alt! ezy .\lusr.mrJ

Fakt prz~darcia ,ię eskadry ni~
miceklej orzer. kanał L.1 Manche potwic-rdta iylko u1t:tloną. JUZ tczc nowoczesnej taktyki. OKR~TY WO•
j'ENNE NIE MOGĄ OPEROWAĆ
Hr."/. OSLONY LOTNICTWA. A
JM BLIŻSZA JEST TA OPERACJA.
BRZEGóW NJEPRZYJA.·
CIELSKJCII, TYM OSLONA WIN•

NA

RYć Wl,ęKSZA.

010 mamy trzy fakty, kt6re .., Ja·
skrawym, dowodami tcJ prawdy.
Gdy rok temu na1potrżn1cny na
,w,eci~ okrfl ltn1owy "Bi&n111,ck" v.,y ..
~lany został ru, Atiantylr, gdzie miot
n1,%c:zyc bryty1skie konwo1e. pn-cmykal •lę on pod ~•kottlj d„troycrów
i lotnictwa pru~ iiordy Norwc~ii i
wreszcie :nalazł !ii~ ..bezp1eczn1e·· na
Allantyku, rdal• od bazy floty brytyjoki„j, ,dala od lodri podwodnych i
baz lotniczych. Onxa ,iła ognia ,
pr Ltwag.t w u:ybkoiki c.zyniłil go nie,.
uchwytnym. I c6.i się stało> Z1n1rn
101pocz-ql •wą nlszczycielsk, dzia•
lałnc>ić, ZOl,t;al
wykońaony
przr..t.
"&wordfiSM.. (Famoloty lorprdowe),
albowiem ni<, miał ,adneJ osłony lot·
nictcj, a Atlanlyli okaul aię in m:,Jy
w r,tó~Unku Jo ro.lwoJu uu\voczesnego
1otn1ctwa.. Pot(z-ny ... SjlttnaJ'ck"' nic

m6gl się w nim ukryć.
Na poct,itlru wojny z Japonia dwa
cównie pol~ne okr~ty brytyJ•kic
"Princ, ol Walr•'" i "R,puJs,o·• glnil
w identycz:nych ',\'1lrunkach - od tor•
ped z samolo1ów. Powód ten sam:
brak osłony JoimcxeJ.
Gdy admirał brytyj•ki dowiedział
ii( 0 operacji desan1owoj na tyłach
bryty11kiej hnii obronntJ priecinaj,.
ceJ PJłwr,ep Ma1aj!k1. nie miał on
wyboru i nic mógł pozo!laĆ bozcxyn•
ny w batac Smgapore, ;,asfaniaJąc &t(
br.ik1em Jotnicrej osłony. Musiał
wyi•c nn morze I 1ni&zotyć ,•k$p~dy•
r.ię dr~nrow11. któr. r.agr.tzała całoSci
pl;nu obronnego p61wy pu, samej
t,, ierd,y i bażie- Iloty. 1 gdyby ten
det1ant 1.o,;1aJ w6wc;r..as znu:2.czony • .ca•
pewne Sing::łpore nie J'O"tałoby zdo•
byto a wałki toczyłyby ~ię wd~.i,
Jc1,czc w d,unglac,b o 300 mil na p61not- Japonczycy, któriy .,·!cdzioli, że,
w Slngaporc s1oj,t bry1yj•kir okrrty'
liniowe. ubetpicc:ryJi ~woj11 óperacj~~
licznym lotnictwem, podczas gdy j
okręty brytyjski• nic mi~ly go tupełni•. 1 otó dwa potę:ne okrr1y poo,ly na dno. a obrona półwyspu Ma
laJ~kici;o upadł.,_
I oto wre!'iZC:te mamy trt~ci' przyU11d kluiąq w tak pr,ykry aposób
<>ey d11m11ych wyopiarty. a hędQ"]I
tylko logicznym wynikiem pr~yj9tcj
tery, (pomimo paradokoalno~ci •Y·
tuacji, k16r9 1twarza l) • mianowicie,
;., rnacrnie b~zp,~czni•f jtoSt flocie

1

11iemi~ckuf·

uglować

klnal"m La

'/1(an~h~. rr i opt'row:,ć n:, Atł.tntyku!
Sztab niemiecki podał w swym komua1kacie, ie eskadra szlo pod „parawiem~ lo1niczym, a »czci;6!7 komunilcatu mówi4 o pr~cbywĄnlu w po·
wietrzu wit<•J mi 600 samolotów na-

Atlnuti,· :nul
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The H<ape of the Germlln squadron
throui:h the English Channel •hockcd
the op1111on of the enure British pul,..
lic and wil1- nndoubtedly, cauae many
changu in the higher•up posiuons in
tho air force and navy. The public
demnnds the "l;<!alpa"' and se,•eral
per,'t>ns will Ir.wo to be ~<alpcd 1n
ordu to sałenee public: opinion.
But wauld it be right? The fact of
the German squadron forctng ,t1 way
through the English Ch,mncl only
confirms I h c cotabliohed modern
thC"li& oE ti1Gh1;S: buttlcship.5 ar.: not
oble to operate witbout the protec1ion
of aircraft ,ind thia protectiOn •hould
be gren.test wheo the oper;i,uon 1s
near the- cmu:ny coa.st.
.
We now havr thrce facts wh!Ch Jr<
cloar ev1dcnco of tbis truth. Abou,
a ycar ago the ntosl powcrful baLlleship in lhc wotld-Lho •:sismarck"'wu aent on the: Atła~1_1c whcre 1hc
wu to d•ilroy Briuah convoys.
Escor1ed by destroytrs and airer.,ft,
•he slipped through the Norwegian
!Jords ~nd iotmd hcrself ••frly in th<
Atlantic. far away from tlte Briµ,h
f1c.ct b:at,1!. far il.WAY rrom subm-atmts
and a1rc.r<lft bas«. A grear liro power
and ,upcrior ,pud made her unappr<hendnble, Ant! what happened? _a.,._
fore 1ho could begin her destructivo
actlvity 1bc was deatroyed b7 "Sward·
flsh"' (torpedo planu), becau.., she
hl!d no afrcndt pro1cct ion. and the Atlantic w~ too tmo1U in r-cl.ttion 10 ihe
progreu of modem aircra{L The
powedul ...Biwnarck" wu unabl~ to
hide in it,
At the beginning of the war again<I
Japan two po..,edul Bntllh 5hips,

1hc ' Pnnce of Watos"' :ind the '"Re·
pulsct• wcrc- lost under the Rame cir•
cumstance,. by torpedoco - from
płanes. The same re-asan: laclt or air
crait protcct1on.
Whcn 1he Briti1h admirał learncJ
of the landing opent-ions in the rtar
of 1he British dciencc lin•• cullinc
Muloy Pcnimula, he bad no choice
,u1,d could not re-m:iin innalvc in tht1
Singnpore bas.c, otrering as an cxeu!-c1he Jack of •iccraft prot<clion, He
hud to put
and destroy the land•
Ing expedition, which thtoatencd the
tntirc dtfc.ncc plan of the peninsula
iłnd the fortres$ ittelf and fleet base„
And lf rhe landing upedl1ion hod
been destroyed a, thnt time, pro~ably
Sin~aporc •,,,.ould not havc aurrcnder•
ed and the fightlng would allil be
taking pla,:e in 1he jungles tbrcc hun•
dred miles north. The Japancse knc"
thm In SingaporJ the British baulo,hifl-'
w~re anchorł!d and th1ey protectcd their
oper:uions by n u rn , r o us aircraft~
whilc the British ships h•d nonc •t
all, a11d so two powcrful ship, went
to the bottam and 1he defcncc of
Malay Pcninsulu coll~paed.
And so now we havc 1hf' third ex•
ample, pricking 1he ey~ of th• prouJ
hlandero In a mournful way but it i>
the only logical rcsult of tlie acccpted
tltcsis. dc•pilt the paradoxical 1i1uation which I• crealtd by it, namcly.
thai it ia much .afer fo~ the Germ•n
fiut to ..,;1 throuch the Engli•h
Channel than to opera1r on the At
lantic.
The Gennnn higl1 cominand in su
comrnuniquc announccd t hat thct,qu.idron was ~-iling under an •ur4.!raCt
uumbrclla" and lhc debils of the con1-
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rar. Stąd moi:na wnioslc:owac o tym.
J•k &ilna była 0>1lonn, Trzeba prry·
7.nać, .ze operacja :ostała ptzcprowa~
d,ona dobue, Dobrze obmyślona, do•
brrc mlontowa.na, dobrz4 uchowan.:1
w tajemnicy i wykonana w naleiyty,n
momencie - pr,y aprzyjająco j pogo,
dzic. Powietrze było mgli,te~ a wi„
dzialno~< na mouu od 3.5 mil. W tych
warunkach samoloty patrolujące
pewno wykryły eskadr~ ,a póino, a
1ttogly jej i wcale nawu me wykryć.
Z chwilq, gdy 6kadra ,ostała wykry
ta. trzeba było cznu na prz<tmy,ilenie.
.... ydanie roxkaz6w i wykonanie:. Z komunikatów wiemy o clfzkich 11tr:u-a.ch.
które doznało atak11Jąco lotnictwo
brytyJskie. Jednym z powodów był
nicw-,.tpliwic brak czasu na. zmo"tc>-wanlc opertl(lji, a wi~c zn.pewne wy ...
sylano :z: lotniek wnystkie b,;d~cc pod
rrk~ eskadry alarmowe w Mjwirk•
ozym pośpiechu i bez należytej oslo•
ny. W dodatku pogoda była da i
1.urmlniała wsp6łdziahmic lotnic.twa
my:sliwskicgo.
Co si~ tyczy floty, niebe,piccxcn•
stwo nalotów lotniczych, łodzi pod·
wodnych, óclgauy i min - pr.tcSU•
n~lo jui w cxasic wojny ubiegleJ
glowne bary floty bryty;•kicj do p61nocttci S2kocji, a lrm ba.rdrirj nie dł)
l'Otn)'ślcnla jest obcc.noić więMs:tcgo
,cspolu floty w dobie d,isu,JaZeJ w
jednym z portów na poludniowyn,
wybriei.u Anglii. To ter pllstl d~stro·
yrr11mi i ścigaczami 11ic b;ylo tam nic
cohy mogło być r:u~on~ do ataku nn
e:-kadr( niirmie.c.ką. l;t.6ra !'e swej b,tro•
ny ter. była ubczpiec7.ona destroyera•
m, i ścigacz4mi.
W dodatku nie wJzysti:ie de.iroycty upc.wnc mogły wyjść „w alarmie'.
&koro nU! były z.aalarmowane r.i.w.;ia,.u, :1 dum sil41 ogni.a eskadry I obce~
noi( lic.i-ntgo ubt'tpieczeni..1 wykluc2aly moźnOŚC zbliżeni• Ol~ IIA odle•
glo,lc umożliwiając;i wykonanie ~taku
torpe-clowego.
Oto ,ą powody, które d"IY mo,nośc
eskadrie. nitmieckitj przejśC na Mo
rzc Północne.
DIJtczcgo whl•nie to,tal obrany ka·
nat Ltt Manche, pozorni(." tnk niebc~picczny, nctkolwiek okręty nic.mieck1e mogły wybrać dlui,Jzą lee: P9ZOr•
nit bezpiec,niejsza drog~: [lrtu Al·
lantyk, dookoła Wielkiej B,ytanii i
przez Moqe Północne, fiordami Norwegii I Katu,gntem do bCJOpiec,nycl,
portów na Bałtyku? W laśnie dlatego.
ie ra droga dh1b~ ni< dawała .;arJ.
11yc.h 1.za11s. Zn sll:Lba. aby ,itawiC uolo
node brytyjskiej. eskadra niemi•cka
mogło jc<lynic
p r :,. c m k n 4 ć ,
Na to jednak przy d,isiejszym •Y•te•
tnie patrolownnia Atlantyku zarówno
3edn01,tkilmi n.iwodnymi jak i lou1ictwem, nie było !adnych •<1&ns. Pnyklad "Bismarcka'' był lego dowodem.
Rozwazając więc lo_gicxnic. nicmie-cki
sztab wybrał tr.a{ne ro7.wiąx:tnic i
oper~cja udała si~

,a.
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Opuszczenie Br-atu pt"ae-.; ~,kadrę
potra.l:towane przez
prasc joko nowa ·groiba dl• bezpi~u~,lstwa i,,gJugi na Atl•ntyku. oc,kolwiel; pr«snni~ie c,kadty ~ Brc,tu do portów macierzystych - d o •
wodzi czego8 wręcz pr.zc< i w n e g o • mianow-icit- tego. Xe
okr~IY te potrzebuj11 na•
prawy doznanych uszko·
d z e n , których nie można było dokonoć w zagrożonym Breśde. Gdyby
e•kad,a t~ mialn być uiy1a dla wojny
kor~arskiej na Atlantyku, nir potrze·
bowała ona wracać na MorLt Północ•
ne, lecx rnogła tozµo1.::.:4ć , ..ve,. opcracj-t" W[>rost z Br~tu. Natomiast zu.
pc1ni<" pr:twdopodobne jc&t, :te po
napra,,.,ic. okr~ty te w;1nocnionc lot•
ni•ltowcami, ulta ·ą sif kiedyś p6.iniej
nA -..vodnch Atla.ntylcu i u br.i:~1:6w
Ameryki Północne;.
nłemiee.kł 1:oatało

#

•

•

o

Ż;tchowano ido1n~ć okrętów ni~·
n:iieckich d.o wyJścia na mon:a po tn1~
licznych i - jak komunikaty donoal ly- skutecznych bombardowanibch
świadczy o tym, jak trudno jest zniuczyć duży okrtt bojowy w porcie z
dobrie 2ocganlrowan4 obroną pp,....
ciwlotnicr.tt,

"orĘ

s..; ,l.,dt•,on c

T.otnic1wo i lodzie podwodne ury
tyjskie w dnluym cią&u ntakujt kon,
woie włoskie. W ubiei;lym tycodnlu

Włosi 5\racili dwa duże tran&l)ortoW· ,m-untque 9,ay thłlt mote than 600 port& on the iaouthern const of Eng•
ce.
plann w~re cngaged in Łht. a,r at one ]und. Therdore, bcsidca dcstroycrs
Qnd apeedboou th<rc wac nothing th.it
Admiralicja brytyj,ka oglo„l• o ti,r.c.
,tra.cit" łodzi podwodnej '"TR 1 •
From th1s one t11n rc-;;1!1zc how could be thrown i n to the at wek
ogain•t
tli• German aquadron, whicl1
U M P li·•, która m,ala w &wym re- strong was the proteeuori.
in its bchal: wu also proteatcd by
Je.trze }3 ';"topionych atatkó,; nic·
)I mu,t be •dmittcd tlut the opata·
•peedhoats
and destroyer,.
przyJacte.bk1ch.
tion ho1d bec:n carricd out vcry we.Il.
In nduition, all of the rle!troycrlł
p ,
D
I
I,.'
W
1
•
I
lt wa6 wcll planncd. w"11 organi2ed, coułd not respond to the. aJarm, as.
ac, • 1 u t' •
'-t' lot
,,·ell conct~kd. and accoinplit,hcd at
thc:7 wer,c not warned in 11uf!1clent
Japonczycy rozwliajf w d>lszym the proper momcnt-with 1ultahlc time. łhe! great powcc o{ the squ1dągu operacjr mają.ce nn celu zlilcwi• wtMhet'. The: we:Hhcr wns [oggy and
d,on's fire and the presence or numdawanie oporu Ą.liantów na wyspach the vimbi1ity on the sca wa"> from 3... 5 erons pTotcct1on ~cludcd th~ poaCdtbr., i Born,o oraz rozbudowują mllCł. Undcr the•• condiuon& the aibility
of getling do•• to occomplish
um lotniska dla dabiyc:h operacji patrolling pl""•• prob•bly discovered torpedo attack$, The1c v.erc the n,a•
prxcaiwko Jawie I Sumatrze. To samo the aquadton too late and 1t could
sons wt.ich gave the possibility to thtt
odbywa sif n• wyspie Amboina. kt6ra have bcen possible that they could not German oquadron to rtach the North
po,Juzy jako j<>dna z ba., dl• at>ku oce it lll all. At the moment when
Sea Why, thcn. " .. th• Encli !•
na Aust.rali~. .a nn:uem ramyk.a t.hc aquadro11 hnd bet,n sigbt~d. time Channel chosen, with all ,ta appn,c:nl
W'!I.Chodnie r-rze1leit prze.z cieśnin( was needed ,o plon, to givc: out ordcrs.
dange« to the German ships, rather
Molucca.
and to carry Lhem out. We know from
that tho longer. but socm!11gly aafer,
Trudno jest ait :corienŁow.nC w the communiques of Lht heavy losaes way - through the Atlantic and
,tratach po obu stronach w iwi~•ku suHerod by the Brlti•h "tt.ckmg air ;,round Grut Br!tain and throui:h the
x ro2bic:1:nym1 1 sprxccrnym1 komuni· force. One of the probablc rea:sons
l>lortlr Sea by the Norwegian Cjords
kat.imi. Japoiiczycy twierdzę o .inlS.Z:--- f 1,va.1 the l.l~k of time [or org-anizing :ind katteg;,t, to the safe port• of the
czcruu dwuch holendeukich i uS.lkO• tha o,pcration&, the:rctote rnnybe the
Baltlc? Bec.iuse the longer way did
not i:ive 1iny ch•nccs. 'l'ho Oerman
15quatlron wn11 !l'Jo ,o,.·c.ak to face tlie
l:lri11sh fleet and it could only shdc
through. and thcre wcrc no cluancr.s
whatcvc-r bccausc o( the prttont
plllrolling ,ystcm of the Atlanti,: pcrformcd by naval units as wdl an air„
cu1(1
The cxpcricnct of 1llc ••Bis
rnarck" was the rc:ison for that.
Tokmg nil of the above evcnts into
con~1dero1tio11. che Gent1i111 htaf! logically chot,c lhe propt'r 11,olution and
the operation succeeded.

n, ·

•

dzcniu

I

trzeciego (amerykathk1cgo) ,larmed ,quatlrons. being at h~d. hnd
bombnmi lolnk<lymi. a becn :;cru f rom illrdromes w,1 h the
tym samym uwaz.tJą flot~ holcndcr'1óką g-rcatcst bp~ed and \.\'ithout propcr
za ,niszclfoną.
protcction.
AdtUnc to this, the
Ilość statków japol\slricb ,atopio- weath<r was bad and made it difl,.
nych prze.~ lotnktwo i flot~ holcn• cult for proper co-opcration with the
d•uk~ wzro~I• do 60-ciu.
fiihlen
• • •
In rcgard to the Ucet, the dan_gcr
DowÓdCJ! poląc,ony,h not w ucho- of ~irorolt ra,ds. of submnrin<S.
dniej c~rsc.i Pacyhku na rnitj5Gt Jipcedbo,H, anJ of minen, L'ompdl~d
admirała floiy amerykanskicj T. C. durini: the IASt war lh• transfer of th<
Hi:arta. który 11:;:t;,pil z powodu choro- J Britieh Hornc , lcet ba,.,r.:. to N ort hem
hy, został miomow•ny Vice-admirał Scot1nnd, anJ tod:iy il b .o much
holenderski C. E. l„ H•Hrich.
1 mor< io,pos:slblc tq have the itrnter
IV TJruwj,:a [ pat~ of 1he Bri1i,h f!ect in one of the
krażownika

•

Tho leaving of Br• t bi• the German ,quadron ha& bctn trc>ted hy the
pres::ł :as I n,:w 1,1.:arecrow for th-:
11.iłfcly o( 1hipping on th• Atl1n11c.
althou,:h 1hc transferring of th~
quadran from Brer.t to the home
1>oru ~ho ws aomctbing oppositc,
munely. th:u thcse t1hipa tu~eded rt:
pans bc-c..usc of the dama.le $Ulfcr<'d
whiclt could not be corried out in the
thrc-a.tcned Breu. lf lbis equadron
was to be U?łtd for piraucal war on
the Atl:1nlic, tlil.'n it was not necc:Ji:uy
(or it to go bnck to the North Se~. but
it cciułd have started itr. oporations
directly from Brest. On the othcr
hand, it 1)1 entirely proboule tl1>1
the:st shlps, :tfłll!r repairs oro mad~.
a11d re.1nforce1ł by aircraft ~rricrs.
wił1 l:ater appc:ar on A1l1ntic: ,o..·atcr:s.
and neor tłu: Norlh American coast.
The retaincd fitness for their dcparturt:! on tht: !Lea aftt'r num~rous and
•Uccc,tful bombardm~nt.a .n.3 com•
munioue:5 havC" announced. :.how& hov..~
diffic;,h it i• to dc•troy a largo bllttle,
ahip in port wi1h wcłl org-anh:ed anti:aircr:a!t tle(cnCCll.

Z teki humorysty

\lrrłilrn-1mt>at1 ~''"
The Bri1i1h Air Force and U-lx>au
continue to nU:ic:k Italian couvoys.
J)ur1ng the past wcek the lt&hans lost
,wo lare:e tnn•ports.
The Brlti1lt Admlrnlty announcc,l
the losa of the 1ubmarine "Triumph"
which had for it"i record IJ enemy
ship• unk.

l'11eiril' an,I Fnr l.::11,1
'fht J ap'1nct1e 11rc t,till 1pre..a.dlng out
t hC"ir opera lian w,1b the aim of liquidotin: Allied rni,aa.nce on Celebe,
~nil 8ofn~o l•lan,l.s. Thcy hovc All<>
IJuih aitdromes for futun- operation
.1.goun1t J;1va und Sumalna. The snme
thing is taking place on the Ambo\n.a
lr.l:Jn<ls \\'hich wili be u!lcd 3!1 one of
the b:a1'e8 fol' .qn attack on Au5tt'nlia
and atso for cto-.int the a stan
paua,: e tła ough tho Mo lace:. Strait•.
lt ,s dillicult to DdJUS! onesclf ""
to tłt• louu 1uffcred by both sit!.,,.,
bccau,.c o! confUctin: antl variout
C'Ommunique:s.. The Japancrsc da.im
1h~ dc~truction ol two Dutch crui.i;rs
an.J d.:ama,:1ng o{ one Anierican
cruiser by air bombs. Thcy now conslder the Dutch llect u llcstroycd.
The number uf the Japan<:k wlps
unk by ::.,rcrnlt ~nd the Dutch fleet
łncreued to a1x1y.

...

Dutch Vice-Ad.mlral C. E. L. Hel·
f dd, has ~•n namNI na the Com
mandor of the United Nalion•' Oeet
in the western part of the P.ue1fic.
succcetlmi:- Admirol T. C. Hart uf the
Amcriic:-ir1 nc:ct, who withdrcw on ~
count of illncu.
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Robert 1 <Wliilt,ut

Re jestr'' (2)

Zbrodniarze zdolni
0-T1p1tzcy nie powiodło .J.1f1 ale Pru,y? ..świnkitm papieru". Mógł
był ugryić aif w język w chwili. gdy
akruchy nie ocłc:a11.1wal.
Pi4to. jego wojn~ ~tał.i •ii; nic• lo mówił, 'ba w dwuch tych slow~ch

\Jnikmona 7. chwi~ poJaw,enia się bcxw-icdnie .a":dradzil c.ałe niemieckie
naiokropnieJucg,o ucisku, jaki tyl- podejście do kwestii. Taki jc,st wlaś•
ko :i,,-iat dotęd widz:ial. Tyr.anię nie l6totny •tcsunek więk.srości
tę, wy1;,worzyłi i ku.::rownli nią fa„ Nieme.ów do traktar.6w. W ich 1poson»tyoini I zdoln, gang,1er~y. którzy bic patr:!eniQ jen wyra.ina cięglośC.
umiejętnie ro'!sycili r3zdroiC. litoić Bismuck oświadcxyt po r. 187), ie
po kojone; Ribbentrop i
WIid liamym $0bą ij okruc1cntttwo, drze· Niemcy 114
rni...scc w du1.ty nicmit!:ckicj, dają.: nnm .Hitler po k~zdym ncwym na.bytku
did$icjsze Niemcy. Hitler ukuł kapitał m6wih, T.4! ą :r.aspoko1eni. :twło:szcia
,: mcm1"kicJ akl'llnnoii" do mgli•tego po •n•k5Ji Sud•t6w (1). Oe,ywiicle.
miatycyzmu - ślepej wiary kannio• myśleli co u1nego, Jak to k.a.tdy moi:c
JteJ fruuami o mit:ji Niemiec, o pn:e- cbe.c.nie stwicrdziC. A mimo to. dobrze
:.enac;;ccniu Niemiec, winry, która pro-- JUŻ po wybuchu obecnej wojny. pcaperuje na ślepym poslu...zeft!ltwie wo- wlen ,~c:roko znany .autor, Dean lnge,
m6gł piuC o ••ni~cisło:iciach'" Hitlera
bec ślepych doktryn.
Tak mozna wyJaśmc i.nac;r.cj me - udeuaH<Y to wypadek lagodnośd
claiące
~ię
wylłumaczyc bestial- :ze atrony duchov:nego.
Jak to się s111lo, ie ludzie byh tak
~twa popełnione pr l.'tt Niemcy w
toku pi11cj ich woJny : metody- wz.cl,dni i łatwowie-rni wobec Hitlera.
cinc niszczenie bezbronnych mia- mimo że znali Jego plugaw'- i no.pusteczek i wsi drogą bomhardowa• uon, ksi~ikę 'Mein Kampf", w duni> lotniczego • my/ilq. by uciek„Ją,;a zym stopniu splagiowan4 z pi,m Anina.u ludzka zablokował.a drogi, miaz- glik• rcnoga1a, H. S. Chamberlaina.
dienie uciekinierów cywilnych c•ol- który jnt autort!JD pewnej iloici imóegami, os,rieliwanie i karabinów mn- ci• napisanego po niemiecku? Jak to
uynowych kobiel j dzieci. marynar,y .się: ,tato, że wsp6lci!e!ne Niamcy podstatluiw handlowych, ob.sługi IS,tatków- dały •i~ koanuti. kto obcial wojny. jale
Jataril. ot.trzeliwanie % karabim)\... ma- to ..,m powied,ial. gdy jeazcze ma
a1.ynowych marynarty ftawet WÓ\v- pięćdzicaiąt lat. gdy...: ni.e mozr ct.Ze.kac:
c:i:ar.. gdy szH na. tUlunek Niemcoin, u ~dzic miol pięćdzi,e,;~1 pięć?
Trnlm na 10 odpowiedziec:,te sz«tl•Ylttmatyt?ne bombnrdowijn&c s,p1111ki aumienin niemic:ddego da się ło.two
h i okr~t6w ••piulnych.
Ci 05ławieni "'rycerze pr.zr'!'lltwo- uspokoić narkotykiem mccha-niczncgo
l'i:y... ą najgorsi z pośród dra- posłu&.Zcnstwa wobec rozkaz,1 bez
pirzc6v, :.podziewamy $if+ .ze oc.iyś. wrgl~du na at.clpień okrucieństwa te•
cimy od 1tlch niebo. Do wykonania ,:oż roakazu. Pru,.actwo1 rnititary:m,
te-go. c,:ego taden BrytyJcr.yk ani nie qdza podboiu ó.wiata. hitleryzm mó~łby ani niC" cbcl.al wykonać, hit„ wszystkf, te neczy yo kolei czyniły z
lerowcy mai'! ,awa,re pod ręką duzy Niemców promotorov., WNe-11:itgo roupaą barbanynców. którzy nic lylko dzaju brudnej walka plugawej gry.
Pr,y okaxji wyp.llda nadmienić. ;.
cl1~fnic ~'~ tego podcjffiój. lecz nawet
rozkog;ują ,i,; t.ą robot,1. Z drugicJ narodowi socjaliści m•Jł blitd~o d,JW•
.z:ał •trony tipodziewa1, si~ r-ycerskie- nt wyobr.azc.mc o gr..::c. Posłuchajcie
J:O traktowania. ~dy się ,eh •chwyta, .adiutanta Juliusza Streicbera, główne
go hitlerowskieg-o di>stawcy pornoi tak te.z q. tra_lcto;....'UJ'li.
Ach gdyby życie 1kladalo ••~ graf ii. Nawołuje on diied, by aa~
tylko wyl~cznie z łatwego za- mia11 ,hod,ic do kościoła, irraly w
bijania, byłoby w wyobraicniu hitle- piłkę noin4: "'jrżrli zaś - mówi rowców raJem. Czy chce..:,c dowod6w
na toi J•icli tak, pTzeczy1a1cie oobic
pol,ką. ••Czarnn ksi~g~
Przec.r:ytajc.ie
ją l!Obie wny&cy. kllżdc 1łowo. .l11t?Y•
11aiąc od przedmowy arcybiskupa
Yorku. M6wi on: "Ksio.g.i dost,ucza
przekonywu1ących dowodów, JecżcJi
ich wogóle trzeba. okrucieńMw.a nie-

,.u

niu

•

mi«:kich metod'-_
jeżeli ta str-au.na opowu~śc nie
~yat.irc.za, pr.1.e-c1ytajcie co kM'dynał
Mc.rc:ier m6wi o okruc.ień„
st\..•uch niemiec.klch w roku 1914.
Mówi 011 poprosiu: "'Prawda prukracza granic~ prawdopodobieńatwa''.
Tak j„t r«c,:ywlście. Przeczytajcie
Go piue marszałek Fod1, m6wiiie o
'"armii prubicglych i niepoptawny,h
zbrodniarry. lct6ry•h ,pr111ae<onc
Nic.mc.y nucHy wbrew wsxe1kiln
trakt.otom na spokojn~ ludnośc:
Europy'".
Kolega Jego. manulek Pet.1in.
by! bardticj łatwowierny. Zanim
air z nomi rvi~tal, - n&< b~t 1u nic
móY„ił o tym ialosnym epizod.tie, m.arzyl o h0J1orowym pokoju. Jokó ,._
wi«.a się między zolnien-;uni, i wyr"·
ził 1ię:. ze "'poświęcii si~ w tym celu
Fr111ncji'" Nitstcty. priu to amo oddal Fr•n~J~ Nittncom, a dar jego, il<>iony N inncosn. był więkti,y nił dar
złoion.y Fnmcji. Francja oczywiście
ptakil~drapicżcy i jego 11pizarni ~yb•
ko doprowadza do prt.e.konania, :i:r
nigdy nie mo.o;--;na u.zyskac honoro„
wych warnnk6w rokun< $ drapieżc.1

•

wadą..:y

w?::1:ic-icle.l riem!'iki,

ł-lcrr- "łon

Ramit.z, po:5.iadacz milej te:zydenc.ji
nnd Jc;:iormn Fu•chl bliako Sal,burga.
Na nie51.~ificie dla niego. re?.ydcncja
była zbyt mila. Przyplldla do g11<tu
8ibbentropowi. Dziedzica w:,.odzono
do obozu koncent.rac:yjncgo w Dach.au.
gdzie tmad pe, wielu mica-i11c.nch po·
wolnyc.h i ayatematyeiznych ton.uT.
Ribben,rop. xa którego ,praw, 10
wazystko ,i~ atalo i kt6rcmu potnktowanie włofcidela sprawiło fywą
i:aanektował

11ie.cl;idbę

d..:.ie nir- tylko wy~uci z religii, Jec::1.: i
• z..t"ad moralnych,
Zaat.11nówcic: !nę nad r.ym lroch~ Cohy,my powied:ńcli, gdyby klóryó z
naszych 1nini&t1"6w złupił Gol eri~
Narodow• ~ A jednak rzecz l<go roduaju. j:,k sir zdaje. nikogo jui w
Niemczech nie reii, Ody tylko myśl~
o hitlcrow~kich dygni1ar1:.,ch, P"f·
pomiaam sobie ,wiadcctwo :tl~liwte
dan< przcz Jednego i mych pn yJn"iół w dalekiej c.7.ęŚci $wiata s;lu.t!Jcł!~
-mu. który ~wiatlectwo lo triumfalnie
kazy.woł:I jilko rekomendację Sw1alactwo brzmiołc,: .. X był u mnie
,iem lat i mog~ uczciwie sl\.,trrl.tiC,
c uwa.cam go xa ..::dolnrgo cło wi:-:ry, kicgo".

(1) "N ieincy me ;.cami~rxają ani m1c•
:cz:nc 1oi, ...,. wewnętrzne aprav,,y ALH~trił1

WOJR)" I kol>il!Ami I •

tymc.2ancm nic i.nnego od

Czy ~lider kiedy dotnyma! alowa?
Dosłownie 11.nl :razu. Ni1! jcsl to jaikał
inowncj• Hitlera. ttcedrryk Wielki
był mi1trtem wiarołomstwa. A jak w
r J914 na,wal Bethmann-Hollweg
uro~2y,t7 traktat podplaany pr,..,.

o~nączenie

0

prtyjcmnc,śC.

u-11i..e. by zmienił swe obyc.xa;e• .ile
oczyw1"ie tego nie zrobił. Nie do pomya\lenia i••I jak wlelu cierpliwych
Judzi u[nlo lej '.kreaturze. Hitler picrwsz:('go dnia woJny powicdtiaJ • ..!"e nie

tu,zyl

"5udyxm„ na

llerr Kerria, n1iniMra .... ychow•1nia religijnego: "FucbrM Jest nosi•
cielem nowego Obj~wicnia.. - • Adolf
Hitler jtt1 prnwdllwym Duchem św.".
Niema poc.o mnożyć Lyc.h bluini,r,tw. Sę ich miliony. Nic pozwalaJił ani Wt).tpic. il.Ili dyakutowac nn
terntn. hntyc hrzc:iciJDńs.kiego char.tik•
1cru rcgime·u bitl~rowakiego, Nie
dziw, ze pas.tor Niernolle.r riekł:
"'Jesteśmy zmu11.eni dac wyraz sw~j
trosce, że oddaje :s-i~ 1:ncłtrerawi cxeśC
mdcmą ji:dynie B0gu
Nie: dziw, ~e
n to powiedzenie Niemollcra skaz.\no
na dożywotnie odosobnienie. Dla•
cz-cgó:r odr.tuc.a się chnt::$cijaui~twol
D!Atcgo, że jHt ono zbyt Jagodne, by
h6rmonizOWiilĆ :r panowaniem nnd
sWliiatcm. D1ac1Scg6t Je1us Jt--'t wrogiem? Dlatego, it mówił o króletttu:i.t'
nic r tego iwiata.
Dlaczego Niemcy godrą 1iQ z "I nc,.c
wą barl;,-.ri'I ~ nawet chlubiJJ $lę nię. puecie.X w Niemczech jNit widu
cbrzeici1an. chocia..i: m.nło Nicmollcr6wł OdpowiedziJJ na 10 pytani• jlłSt.
~e Niemcy tak ctc.zę sil~ I wydajnóść
w d,ialaniu. ii gotowe oą ni~ tylko
pr1:ebac:r.yC, ltc::z nawet ubós1wiaC
gangster6w. kt6rzy taopntrz-f ich w to
w dosi11tei;z11ych do•ach. A gang.aorzy
ci do1r.arczajf tego w 1.akiej ilości, ~e
ma,y wybaczają im lnn'J wadę. korupcj~. l116ra nonnaJnic budzi pot,picnie albo pr:tynAjmniej tal!droSC.
Przywódcy hitluowscy rozpoc~ęli
sw-,. lcarif!r9-, co do jednego, be-i: gro!'ttt
przy dl1"'1Y• (iocring np. handlował
kokainą. w biit%e Br"nt-ol w Berlinie.
Wsey§ey orri wzbogacili sii drog.:J Ta•
but1ku politycznego; wielu z nich
,gromnd,ilo olbrzymie forrnny w got6wct-; naskupowoli sobie ma~)I cen„
nyc.b di:ieł s•tuki, obra.z6w , wielkich
domów. Jak doszli do J;>O•ind•na~ całego tego bogactw;,. kt6re nb. nie powinno aię godzić~ !locjułi:imem, nawcl

Otóż tęgi> rodzaju rzo-czy
w żadnym przyzwoitym kraJu nigdyby nit tolrrowano. ale w Nicmezcch
pattzy sif JUi to prze, palce, gdy" w
ten sposób rn, wielk-ę skalę post,(lują
wny•cy pr-zyw6dcy hótlerowscy. lu-

1.awaze będti~ chclal wu pochło•
nłŁ
PtalcCTt\.1 i-drapitżc.y dano ws1.el\ue

d.ziećmi;

słowa

ałowa

•w~j ofiary.

-

będrit

,vszystkiego

praktyk &tosowa.nych obecnie w NiC!m·
C.lcch. Nic tylko prXewródłby &ię w
grobie-, lct;i nawet pod~walby się z
trumny. Nigdy dotąd w 13dnym kraju
c.zy epoce. ni~ było nic przypomina·
Jące.go h,tłcrowak.1 obói konce:ntracyJny.
R~d hitlerowski jelit ~ntychrześci•
Ja11ski. Niema tu CJ.lll\U IIJl rozwodunie !-oif nad przSJndowanic:m kościołów.
Zadowol~ .si~ daniem dwu, trzech cy•
tat, które rAAIUJI całą prawdę. 010 ..narodowym"'
proltlam••Ja Ruchu Wiary .NiemlecOpowiem tu jedną hi•torię - wyldej: "Kr,yi mu•i puć. aby Niemcy
,yly.
. Religia chrmcij•ń•ka mu&i •lAlcztijącq jako odpowiedź na to pytanie-. tył sobie w Au!j,tri, 11ikomu nie

0

Affl("go pocz-4tku me robd,

cło

mowaly Nitmcy, za każdym razem
ochrypli:! pr.iyslęgając.. ie zaatakowane były pr,ez kogoś dwa 1o1iy od niob
mni•J"'<GO. Ta degradacJ• ludzkiego
rod~aj u radi:iwiłaby naszych w-i kto„
rfon5k ich przodków, którzy w1tTtyh.
xe poa-tfp Jt::1t rzeCtoJ •utomilty,zn,..
Narodowe."ocjolis:tyctn~ NI 11!:mty_na·
uci;yly umęczony 'lwiat, że łatwieJ JC&t
colnąć:. ,,ę ku barbar.yństwu. niai iści
nnprz6d bJ wy.is2:cj cywi1izacjl1 i ie
Je-że.li nie. powied~ie 5iC nam ~tr..:ymac
,ii n.i po~iomie, zcpr dziejowy cofnie &i~ o ty•itc.1.nt i nn tyt1i1rc hH. W
rzeczywittości byłoby nawet goue-J,
Pewien wybitny Amerykanin powiedJ:iaJ, Ze por6wnywanie Nie1nitoc hitlerow,:kich do 5redniowaecz.a JClft
zniewagi dlil §rednlowiec~.1.
Rok temu powiedtiano. że walc.rymy :z.c złem~ Cie-kaw Jt11tcm, c:;1:y nawet
teru świat Tozumic- ogrom tego zła.
Jednyn, ~ picrwsiyc,h "widok6w·\ jakie jAka •hlapioc widziałem w Niemczech. były po2ostałości te tkedniowiec:r.ne.j it.by tortur w Norymberd&e.
Mogę zapewnic: Wi1S, ze we wapół„
czesn)'ch Niemcxc:ch :=.f tor-tury pr ttwyżs.mj:,1.-e .znacznie śr~dniowitC%e.
Potworn06c 1 okrucieńsh't'O tyc.h r.ot"tur są prawjc nie do wLary. Markiz: de
Sade, od któr~c.o b,en.c: !fię nn-'Wa
··sady7.m". był doic nikc:emn~ kreatur9. ale z pcwn..,;cią protestowałby
jak najenergiczniej prz~ciwko używa

kto3 :t wa,:.1:rch kolag6w nie bQdzic
chciał grac, ntluczc;:i,ec go nii imierć...

Ponun wskazanie! Mimo wsz~tko~
w,Kacania takie chwytaj.) i pociągaję
wuy5tku:h Nirmcow. Okrucic-J\Ktwo
wzr•"al1> z kaid~ wcjn,, jak, po<l•J·

ani anoktow.-ił Aus.trii. ani prz::prowa·
dric Au•clth:ssu•· (Hitler 1,35).
„Po upływie: tu.ech lnt....,alkę- o
rówooul)rn•..,.nu~me Niemiec mor.i; tł•
w&:aó n zokoiicion~. !'lic n,amy zadnyc:h terytorialnych prcten&yJ w
Europie"' (Hhl.r 1936).
być .:.:niu:c.zona••. Jeiu5 Je&t wrogiem
··Sudety ą. 01tatnim .iąd~mc-m te•
c:tlyc.h Niemiec".
Oto słowa 1am.eg.o H ,tle-ra mów1;)~ ryt"'>ri:alnym, Jilkie mam w Europie~'
ccgo do Mussoliniqo "Chncidi;ul• ! fłitler 1938),
" Czct,:h~;.łow1cja :ro:lpadla ,ię "
trtwo, to bols::c,,..·irm starei)'t"' --1··.
Co .za .in.1komitłl por.ri uc~on_ych ! Oto ~Hltlo1 19:19).
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Facts That Speak.

mo,v1ą

Tlr.1,nmknrr .amerykański William tańeu nilokoło swej mocno popr;k:.neJ
The American ncwapap~r man, WUJ..., Shirer .,, głośnej swej ksLl,żcc o:s.i.
harn L.. Shirer. who 1ivcd for the last
"Bl,RLTN DIARY", nie będtcej byTylko dwie czeczy po,ootaly nie- le"• yeara in Germany tella In hit
zmienne: d u I z a
n a r o d u • i:amou„ book ''The Berlin Diary"
naJmmcj utworem powieściowym lecir żyją.ergo mi,;d...-y Renem r1 OdrQ I (this i!! not a novel but mcmo1r par
n11jcxysts.tt-J wody wiernym pamięt- chroniczny, dzie-cinnie naiwny ro ... exccllcnce) the followmg •tory:
n iktem ostatnich J~t kilku. :.pęd to- ma n ty: m j tg o • ,ł" i ad ów „
Tlir- anothrr of a Ger-man airman
nych w NiemcT.ech - opowiada na- Bliixzych i dułu.ych.
hnd receivcd in Fr:brtUtTy, 1940. of•
]r11y Trplł , fic,al word that her Ull'I has na, reatę:puJ~cc .td»rzcnie:
Matka lotnil(a nicmlcu:k1c-go otrzy...
Jllllla w lutym 19'40 roku unędowe zawrndomirnie. {7 sy,:i jej nie powr6ctł
z wyprawy na Angli..,. Padł - jak glo•• '• kartka Obcrkommando der Wohcrruu;ht - "4.u1 Fuehr.:ra 1 01czyznę'•.
W k1lk.J dni potem B.B.C., oglasn:i~c
h~t~ je-ńi:ów z o~tatniego miui-,la.
podało m.1„ nn:wisko i dan~ osobisce,
ow~go lotnik.a or:u: 5t~Yierdiilo. ..:e Je:lt
zdrowy. Jak wuido1110 w Nirmcuch
istnac;e od początku :Vojny :ak,ho: ,1uchiłn1.i zagr:mic~nych ::aacji radioGl!-n. Anders
wych pod groz~ ci~zkich kar wi~zie7. hotu ofi<era dypl. uwolnion•go /
Ftam • frtter of a Stall OUic~r.
nia Mimo to nazajutr.t po ~udycj,
re/r&tr.d from u c:onct-ntration
matka lotnika otr;:ymal.a I li5tÓw od z karnego obozu, dz1A w Armii Potak1<"j w Rosji•
cnmp,
coduy :rcn•;11g wtrh th~
kcownych , przyjaciół, w k\6<ych doPolish i1 rmy in R11~sia.
niC5iono jej, i& ióyn Jci ,yje. gdy,
Mi~;.,c~ pos,oju. fi grudnia. 19'4l,
Qwmedng plac.o. Decen,boc 11,190.
stwi,crd:ri Io to z wnyłtkimi :<ilC.l'egóM. •
A .ntcm - po c.ię-tkic.h pr~e,..
"
• And "o,......nłu:r h.nrdsh1ps and
lam, radio londyń1l<ie, Jak .areago-- S~iRch, po b~l~acja~h~ kl~r~ wyd'!.wały ail~ations-which stcme-d to be hoprwala na ten odruch dobreio aerca 11ę. bcmad.t1c1ny-?11 ' w:.ro~ ktorych Inii and in which one ne-t:ded a maxi·
&'"'fsliwa matka? ?.loty/11 owych ł trzeba było max,nwm. wy!•lku .~sy- mum of wili powcc n<>t to let bis
listów w paUcji, dcnuncjuJ4c ich ch,anego,. by o&ta}:cinac me up~1~ na rnorala be broken and hi• hope lostautorów za nielcg.a: lne słuchani~ zn• duchu. i nie .•ll~CJc roiły nadz101 -:-- 1 managed. thank• 10 Almighty Cod.
granic:tnych S>laCji. O~iem rodzin po· :!:i:l.~~·d::~f k~!::~~c°g:,.~~{;!~i ~o iJnduTe everything and I have
wędrowało i:lo wirzicnia i obor6w p-onowmt zn.alatł ai~ wiród swoich w tound myatli ~m1d my c.ountrymrn !n
Wllrunkneh nonnalnyeh i mo,r znowu norma! condlhon•. able to work aga,n
lconcrnt r•cyjnych.
pracowac dla Oic.zyzny.
loc my Motherland.
.
.
Gdy Shircr clic.iał odt wor 7..yC ten
Je-ste~my w tej chwili \'-s2.yscy pod
A, pre~ent we are_all 1mpreucd b_Y
!akt w •udycji, nadawanej do Amery- W'r.a.i:rniem pnyjazdu P1.11a Cic-nt:rała the f~rthcom1ng vl.s1t
Gcincral ~1·
ki - ce-nzor niemiecki akrci.lU mu c:tle Sikortkiogo do naszego Sztabu _, korsk1 to ouc Stall. _Y. • awu,1 wuh
opowiadanie z UD!ioadmeni.fltl. iz ouekuj:,c :z tremą i :ee wtruucniem ner"_'.otu:ne.s!. and tomouon for t)le long
„amcrybn~cy 1luchac.1~ ni<> umrc-Uby serdecznym tej upngmoncJ c:hwiti, a\QD.ted mom~nt i.-.·h~n we w!IJ havc
klC"dy danym n.am bę,d,::ie uJr.t~C tę n.A·~ 1hc C?pportumty of sceang; 1hLS truły
oct"nić hł"roizmu marki nitmir.akief'.
prawdf opatrznoiciowę. w•pa.nitl.lą. po,.. prov1dc!1tial man to whorn we owe
stać _ której my &-utaj i ws%ę.d1'i~ evcr-yth1n1 we pos:e.Hs htre , ... who
M MUENCHf:NE.R
J,H;DIZTNI- :u1wdsi~cz.amy właściwie W$J:ytiko. • • wreated us out or the tonga of scurvy
SCJfE WOCHf:NSCHRIFT" z listo· Bo któi, ja.Ir 1ti• on, wyrw•ł nu ~ and \hi, gch•nna. (h(U) 91/ hard !~bor,
pada pr;ryu,za dy&l,nu;ję. prowad1.on, kles•c•y oYkorbutu, z gehenny kotoc I who pve 11• agam the Pchs~ banneca
w mon:achijt.k.iej bbie Lekankiej na gi i dał nnm powroum znaki naro- and who has caU?Jt:d the Pohsh namc
dowe i d.<iµi kt6comu lmi~ Polakn to be known and ~pplaude.~ all over
na•tępuncy temat
roibri,nirwa nn całej kuti zicm1,klej the world a!'ł ntver before.
Dr. Wagner. chirurg, pi> ibadaniu
t•l,. Jak nic ro1brtmiewało chyba
Prom ~ l~rrt'r ul an ollicf!r rranspocjcntki, matk, kilkorga dzieci. Oc7.e· nig-dy:•
l~tn:d from Gt,:,a( Brit.1in to
kuJ~ccj nowego potomka, xdccydował.
Russla
il, re. wxglę:du na JC!J ostre zapaleni~
Z liMu oficer.a wysb..neg;o i WiC"l
Dececnber Il, 1941.
ncrelc 2111uszona będ.iic 1>oddoó się k loJ Bcytllnii do Ro,ji.
., •• AU men ;ind women want to
J.tcryh1.acJ ,. Po opC'racji zgłasza si, do
join the Polish Acmy
lolr.m,a miż vnej~•Hlrl , l!lltlani,m
JJ gmdmn, 1941.
"Only ycstocd.y I uw in 'I'. a de
$W1adoc:twn ateryJii:acji żony, potnet,..
·• . . DQ Armii chc::ą nk wszyscy I lilad~ o{ the n-th dn„i ion ol 1nfan.try
ncgo mu do otrrym:mio rozwodu. Po· tn~>czyin1 i koh1ety.
, .• Lun from loss o~ fl,,.h, t~e sol·
n1C"Wa/' 'Z rQ~mowy wynikło, li korzy•
Wi(l.;ialem wczornJ w T. dcifiladf dttC"fi. dres.sed m Bntvb umFonns,
st.a z powodu~ by poT:rucic ~onę i d,;lt· n•h:J dyw1zJ1 fHcchoty . • • J ('S~c;zc marcht"d as H lht: late of war dt"pcnd~
ci. lekarz: poc:1.J.ł mu czynić trudności. b.ard.lo wymizerowani, ale JUJ! ubrani etl upon this. rc,..icw. Tho~t boy• ctrlnterptotując ten fakt. organ S. S .
...- angtolskic mundury defilowali tak. tainly do not cla-.ify \hcic ddlling
MDAS SCHWARZE KORPS„ oskar- JDkby od tej dl"filildy I.osy wojny zillle-- pr.ictu:i; ..,, being 1nctdtd· or 'unz.:t doktor.i Wagn(nl o "buri:11:1~y1ny i:ały. Ci chłopcy z pewnością nie. ,cl.iii:· nccdcd,' and L<:rtainty not one of them
patos'", gdyz now:i ustawa rot.wodowa la z-.:tJ,;ć n.a. "potucbm:·· .i. .. niepoi;r.ieb.. 1hought, ('ven for A moment. thnt
w N1emc.:<:ch id2it: po lin11 m~~yma1· nt" J ~ rewngs,ui im am prz~~ my~I Jl\ri,1ly ~peaking' \he rcv1ew and pe•·
nego :wię1Lzenia ilości urodzin. Mąz: nie przcjdaie. ie "'wlniciy;,c"' defHadu p:araUon, for il w~rc unncct...-;sary.
pacjentki działał więc ..• % poUUdt"k i przygotowania do hicJ to atrata czB• 1ha1 it 11 only II ton of prcc1011s. time
potriotycinych a lcklu.tow1 winna su 1 „ze w te-n apoi.ób woJn)' nic wy· and 'the vr.ar ca.rmot be won by de•
Izba Lekarska udz1e1iC. ostrej nagany. gramy"'. Ą iyj, napQwdę w c.Cę-.i:kich [ilatlea' Anrl 1hr:y truły liV'c in criti
warunknch. \\' i-icmlilnko.ch i ru1mio„ cal cond1don„ rhey 11,leep in ground·
"KOt;NJGSBJ::RGER
A.LLGE· tach przy 30~to stopmowyc:h mro~ dug barr.a..:k, and t<'nlS in c-old w~tl1
METNi,' 'ZEITUNG" z ló pa,dziern,- ,,.eh • Za kilka lub kllkonucte dni er at 30 <lea«~• below zero. In a
k• 1q41 roku dono•i z ~ntuzjazmtm o p6jd4 na południe:. wu;c bę:dzce im short ume 1hey will be ;,;en, south
al<aznniu na h-Z-)' mieaią,c;e więzieni:> nieco lżc-J, Tam dopiero na połudmu whl!re the chmatr is morc miJd Thcrt'
Erny Br,wn za podaoie kooającemu z z.ucime sł~ wlr+śaiwn robota~ .•"
they will begin th" propet work
''
głodu jeńcowl kawałka chleba ( !)
gdy; "Incydent te.n m6gl doprowotlz!ć
do nic,poż~daa~ga zhliienia ras". Ten
$•m
$kazał robotnicę polską na 9
mlo:sl~cy włęzicni11 ~I\ ofiarowanie
1c-ncow1 francuskiemu dwu:h pap1cro·
•ów,
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Tych kilka (nktów 7. ty~~iJc.il znanych I nicanunych m6wi i.a siebie.
Nie zmieni ich ani propaganda :1ni
pr1.« "Wolny~h Nlcm,6w~ la1w,.wann
teza.Je Hitler l Nie-mcy to dwie r6.r.ne
y.,łaszcxytny. które rożdz1e1i na nws:r:~
puysda konfcrencJa polcojow•. Od
bicia rlzitcl w~ Wruś11i do blcia do<G1,łycli w obozach koncentracyjnych
min~lo ł!'górą Cwierc wieku. M,"-'1 cud
nad Marnil, czteroletnia wo,na krwi i
.ielan, W c-r.sal i Loc.n.rno, komedia
g~ncw!'ik.i i operetka. mon.achijaka.
Cunńlk i Dunkierka, Krcl3 i Hawaje.
świ.ll ai~ kręci dal•j w diab•lakim

turn~d Crom n rlli.d over th~ BritUih
hles: he has givcm hu, life, 'foc the
'f.~ut"hrt"r itnd f:arhcrl~nd'· - t~d the
noto o[ the Oberkomm,1ndo der W~hr111ach1. A f,iw da)'ll ID1•r, the BBC,
btoadc.aating the n.nmes of pri'SOners
for th1: IA!t mon l h, Jir.•.cd among
othcr:,ł,

~he nnmci and pen.on-al tln.t• o.[

1h;11 1nrman, admitung tlun he was
I t 1s known th:&t 1,lncc the out...
brtak o( wur, Jistentng to [orciKł'l
brNdca.,;a is forbidden undcr the
1u,vere puniahment oi łmp risonmcnt.
De-spue this fa.et. the very next d.ay
aher the brondcast thl'." airmau•s
mother recc1votd ctg:ht lcUers from
relativ('$ and frlcnd• in whkh 1hcy
inionnetł her that according to th.e
Londo1l radio statio11 her son ViU
~live.. And what w-~• the react;on ol
the happy ntother to this rc!i.ponsr of
good hic.an? She &lmply trnnafcrrcd
the eight let ter. to pohcc a uthoritit:":1--t
3&:CUling t hus thclr 3Uthors. of Ji5ten•
m~ to the fore1gn radio. Tht' right
famthe-,s wcrr placed an con:centradoa
eamptiWhen Sh1rer 1ntcmded to rt'veal 1h11,
fact in a 1apcc1al brOłlldCałił to Amtnc:i.
th~ Getman censo1 protested, ex.plain·
mg his dtcision in tbe phril&e; "The
AtnHican lit.ltncrs would n.ot be 11ble
to appreciate the herornnt oł' the G-c.r„
man motho.r...
we.li.

"The Muc-ni:.hencr Medizini,;.che
Wochena:chriif' of November re!latcs
~ decision conducted u, the Munich
Mt'<licnl Association on the tollowing
topie:
Dr. Wagner, 11urgeon, h;l,ing a pa,
ticnt-an ell:pectant mother :ind al„
rtady ruothtl of aev<!rat cl1i Id ren-de-,
cadcd tluu on account of a,utc kidncy
inilammat 1on 1hr would have to race
sterili:1hon. Ąlter the open.łion, the
busband ~allcd upon the •urgeon and
at..ked for the Wife-'1 l\t'rilb:ation cer„
tlficate. needed [or a d1vorcr. In •
conver:6łltion it was. rcveale-<l tb.al the
g-ood hu,band Wi\l tRl:tng Rdv.ant:age
of 1he prełext Io !eave In• wife lhd
childn:n. ThereForo. the physician
refuf.ed to i8Sue the ceruf:h:.ate. lnterprcLing this fact... Dafi Sctn,·3rzc
Korp• .. the oHicial oq:an of lhc S.S.,
Accustd Dr. Wagn,r of .a ''bu1-geots
p:111 b0$. .. a). the new clivorce le.gi~la1ion ,n Germany scts down a poltcV of
fotttc,n ng the birth ratc In th1s C4:lc
thu•, the pa11tn1's hu•b.>nd ~cte<l ••.
on pat t iot!c impul •• nnd ,t,~ phyaicun sho11ld be repcoachod rigorollllly
hy th Medical Assocla11on,

.. .

1
" Kocnigsberger
AJlgcrnd.nc Zei•
tunx·· ot Octobcr 16, 194l. commenta
enthu11.:t tu;alty on the tłircc month
JlUI 1entenc:e of Erna Braun for offering D pic.;e- of br<"ud to a r,r;eon.cr

dylni: of hungcr. o&s 11uch: 'An inCl\dent conhl l~ad to und~ur:i.blc cnco
~ppro.:ich." The samr li illunal ·on•
lcnced n Poh,h woman worker to
nlne month, ie jail for orrenn_.., two
ctgar,etłes to a Frem:h pri&oner

.

The111t r,,w fact.=. :.mang
or lrno11.:n and unknown

il

thous:and

spcak for

lhf'm~dvu Thcy canr.ot be chungcd

neither by propag,inda nar by the
''free Gł'"rrnoru;" who try to connncc
1he wo,:ld thot H11lor and th• Ger•

mani constuutc

(WO

d1Hcre.~t wo, Id,

and hopc thAt the future- peace COU·
lorence wlU look upon Germany from
thlo an1le. F'rom l,oating tho cbtłd••n
m Wr:,eama ta torturlng t1,e ruen in
concenltJation cAmp• only .ilght17
over 15 yeara passc-d. Th4! miracle of
1hc Mamet, t.hł.' war of bloocl and 5lc:cl
rag,ni: for four y,ian. tit• Ver&aillcs
And Loc.1mo tTeatie-:;, the Gcnc,va
c.omody and Munich oporettc. Dan%tf;
and Dunkirk. Crete and th~ Hawni,::m
ls.łanda--.3irc h.11ppc11ings of the pn•t.
l"hC! world tontanuu its diahoHc
dancr :tround ił.$
senou,;I>· ctacked
Only two •hin,s remarncd \tn
eh~.n gcd· chr.i aoul o( the people livin,: hctwc1:n the Rhine and Odtt
nvo111 and a cltronicat. clultlillhły
naive rumn.ntit.i,m of th~it nr1ghbora

•,d,

zo,orb

F,1/linc in line

-thOic

in

direct ancl (unbcr vi,i1UlJ,

•
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Kobida llolska po obu stronach Oceanu Polish Women on Roth Sitles of the Ocean
Nu:ma mOlt" dnagiego narodu, w
1:t6rym kobieta odg,-ywalaby
wielką rol~ h15tory,•n~. JBk naród polski.
Jedna z: picrwnych pol,kich legend
bohaterskich to /egcnrfa o W.wdtie.
kc6ra wolała roz::.taC: tię z iyciem. nix
połlubić Niemca. A potem przu
cały ciąg nui:ych d1:icjów prrcwiJaią air nazwiska bob.ltcrskich l<ob,ct,
króre :i broni,! w rrku broniła 01c,y'"Y· Wymieńmy tylko Zofir Chri;i•
now1Ttq, Emili7 Plarer, czy llclenr
Pu!ttow6ir&wnq. Wspaniała jest utl<.ze
karta kob,et polskicb w nasZ<J li torat urze (Orzeszkow11. Konopmcka). w
nauce (Maria Curit--STtJodowska) i t.d.
Ale pomnilcową roft kobiety pol~kiej
w d.:icjac.h naszego narodu to rola
mnrk, , iony, jako atraznictki ducha
narodowego w rodzinie polskiej. Pol•
•ka rmtrona była tawsze oymbolem
godno.ś.ei w titosunku do 4woich i obcych. Nie hylo nigdy takiego ucisku.
kt6ryby rdolal sparaliiować narodowo-wychowawcry wpływ matki pol•
akicj na swoie daicci. Nic było takiej
aily. kt6raby otworzyła bramy pol,kich domów I odrzwia polskich mies.tkań dla niemicdticb czy moskkwokich okupantów, jako dla gości,
Można be~ przesady powiedzieć. ~e
kobieta polika ratowała ,awszc dunt
narodu i że d•irki wpływowi pobkich
kobiet walka o nicpodlegloić i potęgę
Poloki była walą ta.k kon•ekwentną.
tak uparł') i tak owocną.
Rozumieli to naJwięk~i prreciwnicy
no1sxego narodu. Znane jest powied:enla IJi.irm•rcka• .1~ nit! wystarczy Pe,..
lakom nar ;cucić prawn wyjątkowe.
gdy; ostiltec•n'I a ruc<dob:,14 linią
polskiej obrony aę polakic domy,
sl-r-zezone przez kobiety.

••k

• • •

Kobieta polska, 1am w Kraju. a potem no uc.hodłctwie nae ttprzenicwierzyha aię rnkze w ci;i1;u obecne i woJny
w swej ZHlCZ)'lOCj roli, Wid:<iellómr
.kobiety polskie w c.nsic knmpDmi
v.-rr.~Sniowej: dumne„ idecydowanc n..J
wszystko i walc:ące po.poh1 :r m~ł
ay~na.mi. Wiemy. ie bbccnie tysiące
ich zapełnia niemieckie obozy Wni i
waęxienia w miastac;b poł:;kich~ Ale

te~ wierny. •• rrwaj4 i •• wycrw~ill,
Jeden , lotnikow polskich umidcil
ostatnio ..._. londyllt,kim organio poi·
•kiego lo1metwa " S le r z y d I a ••
list do lcraJU. W ktorym pi„c pięknie:
"Pruuluimy tyle kr<>jów, po·
mali,lmy tyle kobiet, • pr,ec,e,
zoatoli11my wierni tym. w Polsce.
80 tylko Polki porr;,fiq •nic.,ć
10. (lO sfr· 1r1ar w 11a.n-ym kraju
,Iilrje i ni~ ugiae,= sir. On.c- walcryly i waleq raxein , n11mi dalej. One umicJQ wyu•c-,ię wuyatkicgo dla wolnoki i honoru.
011c przł!dk/3daj~ m1/o.ść Ojczy.

~ny nnd milow: własną i nad osobi...tr gurścic-••. r
'" •.• Wiemy. ie cdy wrócimy
u.1tan1t.my JC stats~.:-, moie ptzywirdle urod~. moie bardzo ju.i
3nuionr ciri!.kim iycitJm. •• Po·
trafimy octcxyu1C x ich oczu. okolonych 1mał'lti-czkami, z tych
•twych wlooów i z lyth rąk kochanych, wo:ystkic niepokoJ• o
nas. wszy:nkic dni cię,H:ie. w-szy~
11kic nad1ieje. zawody, l walki
o pu.ctrwanie/'"
A oto w innym arlykuler pl,ranym
przez Polkr, ptxebyw11;ąo4 w Landy·
nic, p. Jadwigę Górską, zn•Jdujemy
{;w,adcctwo. wystawione koblec!t polokiej pr••• kobiery angichltlt.
P. Gćr,J;a opiaujc, jak to pned biu-

r

1

rem rel<ruta<yjnym w Londynie ,toj9
w dlugicb ogonkach kobiety angiclokie. by :aci~gnQĆ ••ę do slu,by po·
mocnictcJ, Czytamy;
'"Dwie tllic,ne. bliźniaczo po•
dobne ••ostry, zblfaai4 1ię do
mnie ; •• to c6rkl boglltcgo An·
,:lika: jedna miała pr~ed wojną
prywatną awionetkę. druga auto.
Terar jedna będzie dzień w dtień
dostarci-ać samoloty nn lotnisko.
druga bfdlle prowad,ac cię.a•

Thcrc prob.,bly is no other na1ion. Jine.:. of English womon, e.age-r to en•
in ,•hi<h wanien rn,ve playcd &uch • 1111 m the auxillary service, Ir fo(.
great historical role as in the Polish lows :
ntn1on~
One of the fiTtt Polish
"Two lovely sistcn;, almo•t lilce
twins. approaclted me. thcy were
heroic legend,; is the legend about
the
daughtcn, of ~ wealthy Eng•
W.nda. who sacdficed her life, rather
lishmnn. one bad a privvto piana
than marry a German. And thenRnd the othtr a car, b<forc the
1hrough our hi.iory-thc name> of
war. Now ont'. of lhem will Ferry
heroie Poli!th women :lfr mentlon~d„
pleneo to lhc airport. tha othor
women who ddended lheir country
wiU driv-c a truck.
with •rms jn thc.ir hands. Lct 1m
'"Among the pilots. are at110 two
only mention 2ofla Chr,anowska.
Polish womcn with the rank o!
r6wkę.
Emilia Plmcr, or Helena Pustowo)•
~econd
lif'utenants ln the air
Pomięd,y pilotkami majduj, towno. Ju$t aa grcat il tbe page ot
force, who have reccivcd the
fłi~ również Owie Polki. w ran- the Polhih womrn u, lheraturc- (Orze•
Cross. of Bravery for th~ cam•
dze. podporuciniJlów 101nic1wa, ..e.1.kowa, Konopnicka) in 6 cie n ce:
p~ign In Polnnd,
kt6re zoataly podane za krunpa• (Marla Curio Sklodowaka) etc. Bu,
··seeing my intcrct.t • .an alder
ni~ w Polsce do odanaczenia the monumcntal rolo of the Polish
lady in uniform approached me.
Krzyżtm Wa.Jc.c.znych.
woman in the hh11ory oi our n.adon is
She askcd if ąbe could be oi 111•
Widz4c moje zaintcre.owanie. the role of mother and wHe. aa the
slst-ance, and whon l told hor
:lblit.a się do mnie :narsza pani \~ dcłendtr oi the nationtl.l spirit in the
thRt I W1l& Polish and wanted to
mundurze \VOjskowym. Pyta się. Poli,;h lamily. The Poli!łb matron
tell the women in Poland about
=y może mi być czymś pomocną, wQS alw"Y" a synlbol o( dilr'ily in the
the work of thoir si&tora in Enga kiedy je.J powiadam, xe jestmt reunion to 11rangers and fncnds.
land,
•he .aid: 'The Poll•h wo•
Poli•'! i '-"" chciałabym kobietom Thorc ntver was an oppression strong
men set the first e..xarnple for us.
w Pol•c• opowiedzieć o pracy enou,:h to paralyte the national charho" to light, to work and 10 •uł
Ich •ió,,ir w Anglii, wuuua sit 11oter o{ the up-bringing of the chi!
for. The hcroic women or War1 mowi: "To polsluc kobiety d~- dren by the Polioh mothor.
Thcre
aaw pointed out the road, which
ly nim piorwnr przykłady, iak wu no power, which would hav•
will lead us to our common vlctrzeba walctyć, pracować i cicr- opcncd the door. of the Poli&h home•
tory.'"
pied, Bohat•rskie kobiety War- to the German or Russian ocoupants
The Poli,h women. who have
.,,,rwy wskazały n~m drogr. a• guest,. 1t a:an be said wilbout n·
kt6rą powinnyiimy krocryó ku aggeration that the Polish womnn wu ucaped from Poland •harc the late
wspólnemu xwycirnwa."
alway1 saving the soul o{ the oation o{ the Polish •oldier. In the rccrco•
Kobitlf pobkle, klórt przedostały and abat tlumks to the influence or t ion halls, in hoipitals. in re&1 homeg
••ę z kraju cuichJ los polsluego żołnie- Polish womcr: the :strugglc for ind .. jn Scotland. Polish womcn in the unirza. W naszych swi•tlicach, szpt'talo,ch pendcnce and the greatne.s of Poland form o[ the nuxiHary aecvice ar.e an
everyday oight, The same thing oc; domach wypoczynkowyc/, w Szkocji wa1 so elubborn, and ·so fruilful.
kobicua w mundurze po,nocnfczej
This was appreciated by the ,:tcat- c1,rs in the t,lcar East and ln Russ1a.
służby Jest .zj-a,..,,i1tkiem normalnym. etl. ene.mies o( our nation. W tli Rcc.entl y we uv.' a pictutc taken d,1rTo oamo 11,icje si~ na Bliskim Wsoho- known ia the saying of Biamarck, thut 1ng the vi•it of Gen. Sikorski to
due i w Rosji. Swieżo o,:lądaliśmy il i• not cnough to press exira- Rus~ia, showing an in•pection of a
fotograHę z pobytu generała Sikor- ordinary lawa upon !he Poles•• be- dttachment or the wom,m·• auxiliary
.<ki<'go w Rosji. na której Naaclny causc the finał, uneonquered line q{ secvict. Our comrade1 of 1he work
W6dz przechod,i przed frontem od- the Polish dcfcnce is the Poli,h home, and diccornforts of army li re worc
dres,ed in aold!cn" coara and big rur
działu pomocniczej sluzby kobiet. Ne- guarded by the womcn.
Ne towarzy,..ki prac i niewygód
The Polish women ,n Poland, and caps. whićh reminded u, of rho dis fi.
obozowych przybrane <4 w iolnit,uld• t.ben in exilc did no, fali down on cult condition, under wh,ch 1hey
pl.snu i futn'ł.nc czapy, co przypo- thcir honoroblc role durini,: th• pru- work and live. And it mulit be remlna nam cięz.kie warunki. w$Tód któ· ent war. We uw the_ PoJuh women. member,d tbat the.tle wom~n Hved in
, ych żyj, i dzialaj.1. Pamięta<! traeba, fightin,: in the Septembcr campaign exite for the la&t iwo ycars, tho1
ie te kobiety P!"" dwa ostatnie Jata, »idc ~y Jide with men, pr~ud and de- tbcy fought hard for thoir sU$tcnanc~,
iyly n~ usłsnm, w"lc,yly t1ęzko O tcrm1ned to make all sacnflcc•. W• and today arc nanding in the aol·
uratowanie 1wego bytu. a dzii z know„ t hat now thousands o( them diers.' ranks with a ąmile on ,hcir
u'-mit1che1n na ustach ,ta.n~ły w 7.o1... are impdsoncd by the Gennans in lips.
The role or !he Poli,h woman in
nitrałdm uercgu.
conce-ntr.ation canipi. But we al&O
• • •
know that tbe.y arc not wat.•edng and Amcrica Is also fine. and the pa,:o of
her
ent.ieavors is filted \\tith her
R o 111 k o I, i c \ y p o l f k I e j that t hey will stand.
w
A m • r y c e 1est równie, roił
One o( the Polish pilots publisbed achiuomcnis and w-ork o! the w hole
pifI<~." luirto i•J usług :apisana jur a letter ,o Poland in "Wings," a pub- contury. Today the Pol l,;h womcn
czyn11mi całego .iulecia. OtH kobiety lication of the Polish air force in on \hi11 sidc oi lhc ocean arc atanding
boforc a new ,ule. They are fllcing
pol1kie f'O tej stTonie Oceanu stają London, in which he wr!to.:
wobec nowych <adań. StaJ, w gczf'"We have pused so many 11 In a happicr conditioa, than thcir
$iaters
in tłu~ old country, or even
.śliws%ych warunkach. nii iclt 8lostry
..:.ountrleto, we have mel 10 many
w Starym Kraju, 11 tlłkit niź ich s.iowomen. and ye-t we arc. tałthfut thosc In England, in the Near East or
srry w A ngl,i czy nn Bliskim Wscho•
to those Ich in Poland. Becau,c Rusa.i..1. 1·bey are in tbeir ov.n home$
,Jrj~ czy w Roiji. S~ u a.iebie. w ~Wo·
oni)' the Polish womcn can en~ Glllong \heir own familie,;. It depend•
ich domach, wśród swoich rod~in. Od
durr. all tbi• lbat 15 happenittg in upon them if 1he Polu m A1nerica
nich t~raz zale7.y w znacznej micr.ie
onr country wuhout fatling down. ke~p in step with the re&t or the Poles,
b„ wielomilionowa Polonia amer)'·
Thcy {ought with u, and arc Thu Polish wo1nan. wift' and mothcr~
kaliska dotnymala krolru ,.,zci~ Poflghting on. Th~y know ho,v to in Amcrica must- creatc in •li the
laków, Polska l<obicta, iona i matka w
oa~rificc c,•erything for freedom Polish hornee, &uch .an atmosrhere • .as
Amt.r)'ct mullli wyt"WOr zyć we. W5'ZYJ.l·
and honor. Thcy 'Place the love rhat which prevailed fo the Poli•h
kich pąl<kich domach lllk• auno,fcrę.
o! the country above the!r own fomUy homcs. durhic ntnO)' ~cn.turies.
The Polish womcn oł Vilna embroi•
jaka c.echoW'ilła pohkic ogniska r-o~
love and o,rer personal happiness~
drinnc w ci,gu wiciu wicków.
..We. knuw. that whcn wt (eturn dcred a HAg, under die occupalion.
Kobiety polskie , Wilna pr,e,;ylawe will !ind lhem oldcr, maybe n.nd seat it to the Poli.sit pilolrł in
jąc z pod okul.'aeji utandar bojowy
las prctty. mnybe vcry wom out England F.mhroidercd upon thl5 flag
lotnikom pol1k1m w Anglii wyhartoby the hard life •.• We will rcad werc the words... L-ovc demand-. ~criwoły n• nim ałowa: 01,lilość :t.ąd:t
in their eycr.. in the- liraes around Iic«." Th~ r.ruth of these words is
ofiary".
Prawda tych iłow jc:M
them. in 1heir gray hair and thoir Aclual l b c r c 1 as well as herc. Tbe
,.,otna na,~;. Jtłk Inn ramt•i p&Jkuli.
l•rcd hand•. all their worry obo\11 lov~ for Pol•nd and the love or irecMiloić do Pohl<i i umiłowanie wol·
u,. all the dreary d•Y•· •Il hopet1 dom .;alla for Aueh grur Slltr!!lces
noici v-:ymaga c:ii;:tkich ofiar nic-rat
Jncl dlsoppointmcnts :a n d 1hc. from the lo11ing heart& o( the wive&
and mothcrs. But only 5uch 6'lcrificcs
dla kochających &erc .ion I rno\ek. Ale
•trugglcs for e:xistencc.'"
tylko tal:ic o!fory rat\lją byt narodów
And in anotb~r arricle written by a savc 1he li!t o! natioru Jnd o( home<,
i <1gnisk rod,innych. Wier,ymy. że Polish womnn, living in London, Jad- Wa trust thnt in this grcat hh'ltorical
w wielkiej godtlnie d,icjowcj Polk ; wiga Gonka, we find this opinaon hour, the Poliah-American womcn
Amerykańskie :najdą ••i. na pootorun• givon of the Pohsh women by th• \\·i.Il be on 1be pos1,, on wblch des·
1iny hn.s plated them. We tru&t lhill
kach. na lct6re powołało i• Pru7.118· English women.
c1ani~. Wit-rz.1my. ż~ kobi~til polska
Mrs.. Gon;ka wrue!'>, how before a Polish womcn in Amcrica wflł not
w Amt'TfCt' 111t' za.wit'dr;~.
r~cruhing office m L,ondon art long- fai!.

Polacy, ohy,\ at cit~ kanadyjscy. mogą
w:-.ląpić do. Arntli Pol::;kiej
Zso,/uir :: 1lky::j11 <"']1/11 knt10tlyj1ki,•,:a. l'ult,C)._,t,yttaul11
K,11,ady 111aj,1 pro,f:J IJ<"l,otnir:-r,tu 1c.al,fJJtlłN11tit1 (/o ~(r111ii i•ot•l.:irj
/,,.,, 11ln11y ub) 1ralł'lallra. l'mlob11tł prmro T"'!<l ,lo111i11im11 .,,l:.irlil
r,i,~nitii ()b)'1Mtrlm11 J.a11n,IJi•l.im, put'l1adu1•")'111 :a C:erlu„lmrarji,
flii>rttt'(!ii. llofn11,lii i ll,•/i;,i, l:rńrzr u11>(q :.afłiq,rtt1ł •it• tło uJ11e,;11yl'I•

ermij 1n,ln,>kiu1"l'<'l1 ltrnjóu ,,....,o 11r~lM:11ui.

I

The Poles: Canadian Citizen~, Ar<'
Permitte<l to Join Polish Army
,citlt tl,e ,l~ci•iolł oi 111.fł r.urłlnlio11. t:flrrrn,11""'
('i1i:w..ux 1,a,•r the ,;,1,t tn n,lunteer Jur Arrrfre
uitlt 11,e l'ali,f1 4.rmed J,'CJrUś 11itf1tml Jorfeitinr,: lflf, ri&f,111 of dti:.rn•
,l,i11, 1'1,e Domi11iu11 Cm·rrrw1em !,a, ułan grm,tetl tlie 111111r ril(/11
to 11,e Co110,li1111 riri:,,,u of C:..1!1·/1, :\4>r1r,•,rinn, D11tfll1 ar Hrl,:i(I"
tiu~

111 a,:r(lrtluur,,
l'lłl<>i. C,uuul•<ln

''"'"""'· r,,,,~ ......
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j11i11 ,,, .. ,,..,,,,,.,;.," libt"r(lltn11 armi,I• of ,J,r

cuwuriu. of tlteil' oriri11.
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właściwą atrnosferę

naszego

~rysiłku

l iu,T,, lu (;p11. Dut·Tut Il" (lbo:ie in,. l'\11~ciw,:/;i łt' Oul'IA .,,,,,,,,1
Owrn Sound w turym

IJowódc:a Odd,ial6w W P. w Kan•·
dzic Gene-rai BronislRw Duc.h bawił
ostatnio przez dni kilka w Obozie im.
T.tdt>us,.1 Ko$ciu!jr1d w Owen Sauad,
bv w casie swej inspt'kcji 1,twierdzić
p;,,,tępy pr.acy wynkoleniowej , wy•
chowawczej. SzcxegOlrlf uwagę po~
św1ęcd Gene.r,d nowootwartej Sikole
Podoficen1kiej, • której wyjsc maja
przyi;zh instruktorzy nasiego Y.o-j nie·
na, płynącego , r6xnyeh $Iron K~nady i S1an6w Zjednoczonych.
Zgodnie z intencj•} p. Gen.~rał~
Ducha pobyt jego nic wprow.idzil
.i11dnej zmiany do pr~cwidzianego z
góry programu aajęć dziennych. P.
Cc.nerał uda-ł tiir w pierw.n yn1 dniu
•wc:go poby1.u w towaray:.twie ~owód·
cv Obotu i grona wy•••ycb oflccr6w
na NCrzoJ,ricr, gdxfr odbywało sir
ostr~ $tr~~Janił!, a n:ullłpni~ pr~yg:14·
dal się ,ajęciom i przy•luchiwal "!Y·
kładom w
Sskole Podohccrsk,cJ.
Wszystkie •we spo1u-tei:e.nia sformu•
!owal następnie w trzech kolejnych
prxernówicniach: do uciniow Sdcoly
Podoficerskici, na odprawie podoficc·
rów-1nstruJcrorów i. wreszcie nn od•
prawie oficcrslciej.
We ws.ey-.tkich pncm6wionlach
,wych poc!ljtl p. General prób~ dokładnej nnati")' tych wysillt6w wyzi.tkoleniowych i wychowawc7.-ych,
które musimy pri<dsięw~i_ąc. ~~y
Rpelnić no!;cze t:adanie. W aweJ annlti:te
utrzymał się p. Gcn~I prze~cws~·
stkim pny roli podohccta, roh, ktora
w wojnie obecnej jest •zcicg6ln1C'
wa.i,1•
Podoficer, który je,;t iru,truktorem
żołnierza i dow6dą ma.lego ,e,;polu
musi 2dac egzamin jalo bexpośtcdn,
in~truktor ; j.Jko wychowawca. l\!u&1
wyuc:r;yć i-ołnitrz:a rzemiosł.a wo3cn·
ocgo i wydobyć z niego cnoty zolnlera1dc priez- danie mu dobreg.o
przykładu, przez wlas11~ o~nowaiu."
i ~imn, krt!W; prze• %,dysc;ypltno~wan,~
.x j~dn"-'· ;, inicjatywf z drugltJ srrony. Dobry podoficer mus\ prrc~e·
w1szystkim dokładnie 1.nac swo1c.b
zolnicny. Mu1i w podległym mu <c·
•pole wytworzyć odpowiedni nastrój,
tak potrzebny dll! kaiedej procy, a pracy zespołu wojsl<owego w szc.eg61no~.;i. ~ołnierz mus.i odnosiC się do
niego " -'•ufaniem. Zdobycie tego
••ufania jest jednyin i podstawowych
warunków spełnienia radania prze&
kaidego dowódcę.
Nastr6j w oddziałach j„t aawsze
j1kgdyby prredlułenlem na~tro/u w
•polrc1rń.~rwic cywilnym - j odwrot:
nir. Jeioli w nauycb warunkach. t. J.
w warunkaeh twoTzenia wojgka poJ·
».kiego w Ame.r-:,ce xdobamy wytwortyć w nanych odd*ialacb na,,trój
enU.łXJa&tycmy i atmoefctf żarliwej
11r•cy. to odbije się to dodatnio na
nastrojach 1połeczeńatwa pol1ko-•meryk1t\1kiego, co z kolei (>Ol'l"Oli na
wydatne: awięksienie nasr.ych sP.ere-gów.
P. Grner-ał atwtcrdzit naoci:nic. ze
na'llrój ten ;rst dobry ; żr pr•r::, w
Ob()?i~ wu. Młodzież polak<I • Am•·
ryki m11 1wojo specyficzne podcji<:ie
do 6praw i ludr-i. :t c:se,:o wy&.:hOWAWC1"
i 1n1trukte1rzy xdajq jut sobie oprowr
i wyc:iQga.j, wnioaki. Zewn~trzna •wo•
boda w jej zachowaniu sit - n,~ ;n
byna;mnir.j zaprz~cz.~n,i,m x:uad dy:1•
cypliny, kt6roj poddaj• si~ 1to1unko·
wo łatwo„
Bc7po!tredniość ich a101unku do
otacnjtccgo świata i brak wuclkich
cnc:momj w postępowaniu z ludi:rni
jc11t wynikiem ich wychowania w
Ameryce, gdzie panuj-1 tak.ie. a nie
inne formy. Było rzcc'4 burd~o m,lij
i eharalttery••Y"zn~. gdy do i:cnerala
Ducha podchodzili chłopcy, któny
nciągn~li •it do Wojska Polskiego
po wysłuchaniu jego prum6wień w
r6:rny\.":h miastach Atne-ryłd, iJ którzy
mu to z u.1miccbem na int.och przynommall. Jeden " chłopaków, który

For a Proper Attitude
Towards the War Effort
l"rau, r:Pn. U11rh~• ri,it to titr K,1!C.-i10:l.o ,·,unp

it1 ()uru "'t11u11,l

so!d;er tht: war indu„--iry and bTing:
out 1n him thi: sotdicrly vartucS, by
his own good uamplr, by hia own
self-control nnd ~teady nc:rvc., hy d1sciplinc on one sidc and rn1tiatJve on
the othcr, A good 11on•commtnloned
offn:er rnust, thC!.rtforc. know hśs sol ...
d1ers well Re must creo\c the right
atmo1phorc in his grour,. whic.h is so
nccessary 1n evtry work, und Kpec1ally in th" work oi a mtlirary g:roup.
Thtc 1oldier muat htlvo confidenc~ in
him. The ear-ning o{ th1s confidence
by ~very leader i~ one or the basie
cooditions of rutfiling his tn.sk.
Th~ auno!>phere in tht" detnchmenta
Is alwaya the prolonginc oi eom1nun1ty life and on the contrary. H 1n
our condilions, that is, tM ronnation
Gen<r•I Ducłt n• odprawie 110rloficerów w Ow„n Sound
of the Poliah Anny in Amcrlca, we
Ciener11T Duch utkes part in a non-comm,ss1onr-cl offie~,.,· d,scussion
create an enthusiautic: oiłmosphere for
on tr:,i11in1
z-~alour;. worlc. it y,,ill have an .advan•
Owen So1Jt1d, Ft'bruar>• 1941 tageou, reoction upon the Poliah·
świcio ;raciągnel ,i~ do lotnh:tw.1 I od
kllk\l dni bawi w obo•ie dal wyraz
American c:.ommunity, •nd will in
The Commander of thł' Poh•h
s.woJCJ rad<taci 1.e 11potkama się z Ge·
neralcrtl w sposób - bardzo cywilt,y. Armed Forces i11 Can•dą, General tum inc-r-usc- the rankJ of the urmy.
The Genor•I found thai the atmo••
Poproa1u podszedł do niego. wycilfg• Bron1olaw Duch viaitcd for• fcw day•
phere is good und that work ia going
na/ tfkf i zawoloJ:
the
Thaddeus
Ko•cius•l<o
Trainini:
·.. P,1n li.Obi~ 'Zap~wn~ przypomlna
on. The youth of Amcri.;a ha., ita own
mnir. Pani.- G*'11tr-:'łlr-.' . - . /~stetil X. Camp in Owe.n Sound, in order to .as- 1p,oi{ic way of lookmg upon affairs
Y.: wysłuchałem pańskiego przem6- ccrtain the rcsults of t be :;chooling
wicnia i JUŻ 8pclniam 5w6j obowił· artd brlnging up o{ future 1oldien. and people. The 1nstructo" arc,
a.wan: of t hat and arc com i ng to the
zek.0
The Gc:ncnl guvc spccial attention to
General prrypomnial sabir i1totnic
necesury conclmions. The extnnal
the
ncwly
opcned
Non~Commu1s1oned
młodego kandydat!l do lotnictwa; ro~·
east in bebav,or doea not :u all con•
mawi:lł z nim prux chwilę sardcc~1c OHiceu· Schoot, from which will
tradicl the rulcs of discipline. to
i wyratil u,nanie u m1>sl<t decyZJf, come the futur~ instructor& of our
któro pchnflR go do o,crog6w WOJ· •oldleri comlng lrom all parts of Can• which they subntit quite u•ily, The
indircctncs.'i· of their r~ration to the
•kowych. Deeyxja. a więe i dusza tego
world and the Jack of all ccremony
c/1/opcs była iolni<rskt, choć formy ada and the United Statu.
In accordance with the inteniion of in relation to ihcir felłowmen 11 the
j~go xJchOlVDni:l sq je:ncz<' cywiln~.
W zcł'kni1>ciu •iv , żolni<'rzaml pod· Gen. Duch bis prucnce dld not bring result of tbeir up-bńng111g in Amlueślal p. General kilkakrotnie. :ie any chiilnc.e• in routinr of daily duiita. erica. where aucb forma 1.rc accepted.
celt walki Polskt , Ameryki "4 idcn• The General on the [Int day of hi• łt wu a plc.a!:Mlnt and i;hanctc-ńf>-UC.
fact. when boya. who bave joined the
1yu.nc. Wied,ą o tym dobrze •ternicy
losów Stan6w Zjcdnoc,onych • Wiel- vbh. wenl wuh the commandcr of Polish Anny after hurinc Gen, Duch
kim Prczyd. Rooseveltem na ••cle. the amp and olficen to the shootinr 1peak •t mC1!tings in the United
M,lodztcr pob,ko amerykatlHU, wal• r-ang-e. whcrc 1harp-1hootin: pract-ice States. would. come to bim and remind
cz,c pod utandarem Orla B;ateiro1 Wtla in progtcliti, thm he. witnt5$td bim about it with a amłle. One
the
aa•luguje się dobue 1t11rej i noweJ the routine w-ork and wa pre1ent at boya who recentl)' joincd the a,r force
and wu in camp only for a few days.
Ojczyinie.
lec1ures in the achool. All hi• obscr· cxprł•sed hi1 joy at ,eeinr; blm agaln
W czasie swojej jnspe.kcji atwaer„ vation1 wcrc cncl0$ed in tht thrce in a ver, civilian fa1hion. He •imply
dzil p. Gcnord Duch. iż w~rły m11dzy Addressca he gave: to the membera of approached the General and 1tre1ched
ludnościf miej!lcow4 • g11rniionem the Non•Commiq1oncd O [ f i cer }I• out his hand ••yinr;: "You proba1Jly
pol,kirn "cicśniają sit z ~nia '?a School. to the non• commia:1ioncd of- rtmnnber me. General? My n:ame i!
dtień. W Owen Sound panu1, takie
to•and•so, I hoard yo\lr apcech and I
stosunki, Jak w Sikocji. Redaktor ficrra and to the orficers.
am already doinc my duty."
fn
all
thrce
apeechu
the
General
miej~cowego pi•m• •gl<Mńl się do p.
The General, who recalled 'lt'cinr
Ciene.rała i dał wyraz nn.atrojom carefully analyzed the methods used the younr; man, talkcd to him cordial•
mirjscowcJ hadnoici, m6wi4c. :ie mie· In tcaehinc of &aldi~ra ił our duty is ly for • -while, praioinc his manly de•
„kar\cy Owen Sound • praykrotaię to be well done. In his ana1„1a the diion, whic.h sent him to the .army
my~l! o tym. i, ki~dyś. '"~" sir br· Generot cspeci,dly underllned the role ranka. The deci,ion, lherefore, 111\d
dri~ rourać z polskimi iolns'l'rzami~ or the non commiuioncd ofCicer. the soul of this boy was soldfetly,
Nasi iolnicr.ce chwalą sobie- bnrdi:o whicb i1 so imporrani at the present lhour;h the fonna of hia beha•ior aro
aerdect1tość mie&zkańców. a miesx• time.
atlll clvillan.
A non.commh,sioncd ofticer. who 11
kańcy UC'Z}'nność i dobre formy "'1:
Durin: his mcetinr with tha sol•
chowania pol!tkiego .zolnic.r~a. .Nas, an in,truetor ol 1he soldicr and the diero the General •lrcuecl the het
chłopcy • Owen Sc,und mo~ więc o commanc.łer o( a srnatl croup. mu1\ that the road and the r;oal of tiu,
aobie powied,:icc.. ii -.,7konali dt>b!'f pU!S hi, cxaminat\on ,11 direct in~ 01ruggle o{ Poland and Amcrica .are
:inructor and tutor. Hf' musl teach tbc identioal. Thi1 is well known by the
pracr propagandow,,
ludeu of the fatea of the Unlt;d
Statcs headed by the gnat Pruidenł
Rooseveh.
The Polish • Amencan
youth. fichrinc under the banner of
the Wl1ite Eagle is 1<1rvi11,: w<II the
old and the "'"' motherland,

or

. ..

Durinc the ume or his in1pectlon
the General Cound that "the. rc-lauons
bc1wcen the inhobitanu of Owen
Sound and the Pohsh garri•on are
,erowirtg morc cordlal with cach day.
The relations in Owen Sound aro
•imila-r to tho11~ 1n Scotland. The itditor o( the local newapaper, paid a
visit 11> the General and expressed the
(eel,ngs of the peoplc uy,ng, that it
wlll be a ud moment wlten the time
comu to part wi1h the Poli•b soldict'll.
Our ąoldiera arc prolsing 1he cordt•I·
i1y of the pooplc in Owen Sound, and
they Jn tum ,apprec1ate the fine bchavior and k1ndn- of tho Pohah aol
dier„ Our boya In Owen Sound i:.an
aay that they did a fine pieee ol worlr
in propa&atin& the Poh•b DJtlllC.
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Bon1.by nad Bali

N,. li (30_)

Enen1y Bo1nhers Over Bali

A brief war commumquc announced of the Ruropeans.
Su.:hy komuniltiit wojenny doniOsl Taniec. muzyka. łpicw, rze-.iba i ma
Every vUlagc: has ib orche!>tTa. con.
niedBwno. xc J.:apońciycy zrzuctli hlrstwo, .są oryginalne, rNłJł 1.w6j !ipe- •om• tim• ago th°' the Jap, h~d
dropped
bommi on Boli lsl•n<J Such 11otlnr ol gongw. drums and cyanbal,.
bomby na wyspe Bali. Takich not2tek cyfkzny charakter1 ;a je-dnoc.ieśnic
poziom ich przcwynia poiiom euro• anoounccments in great numben pass and wban the people .are tao poor to
priewlJa się w tych czasach ba-rdzo pcjll:i.
at this time »nd certainly the one men- buy thes• richly ~ngrav•d bra.ss ffllb•
duio i na nikim u:a:pewno ta wzmian„
Każda wieś ma swoją orkit4'trt zło tioncd did not make any apcciaJ im- lcal instrument,s they make ingenioll.h
'k3 ntei zrobiła :epccjalnego wra-icenja. I to~ % gon~ćw, b~bn6w i ctynell, ~ prcs,ion on anybody. Even if the rattlta. from dry bambon. wh.ich , wbcn
gdyb)' nawet wiadomoić to zaopatrzo· rdy micukaa\cy "" ;ra biedni 1U1 zakup news had bccn providfd with com• vibrating. givc. a monotone. The orch„
tych bo6 ato ncibionych, mosi~ych mcnta. that thts amnJJ i1tand1 scarcely et.trJ c:on.•ist~ c,f as man)' playcu a
na l>yl• komcntorzcm, ifl ta wyspa reaJly
robią z 60 x 100 miles.. has no miHtary import• tones are wa.ntcd. and il H
111ała, bo hcąca nledwie 60 mil dlu• instntmentów mu:zyi.;..znyc:h auchych
bambu1ów przemyilne kolat- ance. nnd thcre nre no milito1ry targcts nece5!łłry to h...vtt a_ kccn 1t-nse of hear.
c;ośd na 100 n1il szerokości nic ponothlni: ing: and an an.thcric senie or rhythm,
s;ada .a1dnego wojskowego 7n.aczenia. 1:,, kcórc n potrz4śnivciem wydają ~nd that lts bombardm1:nl
ze ..niema tam .indny,h obl~któw woj• Jeden ton. Orkidltu skład• si~ • tylu r.lsc bul an act of barbarism-the read„ •o as to be oble to atnkc t.hc in&tTU·
•kowych , bombardowanie Jej było ;rojk6w ole potr,eb.1 1on6w , trzeba er. wenry of such niew:;, would havc mcnt tit the propcr time. cmitting 1hr:
Jtuc,c Jednym aktem barbarzyristw• mtcC n•prawd,; nadzvrycz:aj11y a.łuc.h i ahrug1;cd h1> shoulder& and paesed to one tone only. Sueh an orchest.ra iK
- .tbJazowany tego rodzaju wiado- idcaln~ wyczuctc rytmu. aby w odpo-- che nu.t diop'loh. Th• poople who not only able to play its piece, but
moścfansi czytelnik w.i:ruuytby r1- wicdcun cxasic udtrzyć w swój in„ have ,een. th•t isbnd. forgottcn by is a.lso .abłe to a-yncap;:.u;. Tht hormiol\ami i pneszedłby do na1tn1uycll &trument i wydać t-en jeden ton. I p<oplc but Yisited by all 1he Greek mony ia like ouns. operating with half
depur Lecz inac:ej n.rea-'uj:J na tę: takn orkiestra nietylko wygrywa aw6j god1i„ wouJd n..:t in a different way on tones not llke thAt of thr Ar-abs.
wiadomość. ci, lrt6r)•ta udało $i• .z:w,e„ kaw~lek, olt potraf, nawe1 oynke>po· reuipt of the neWI.
Turka or Chinese. in c uorter ton'-"'~
d11ć tę: zapomnia-nt- przez: lud.2i. :a :a wać I Pod. dźwięki 1ych orkie,tr odBali • .is the, ~outb-caa.tern prolonga- Dance• take place co ihe m1111ic of
co naw!edzanq przu ·wuy!tkieh ~re• bywaj, się tońct . Ale nie zbiorowe uon of JRva, in the dircction of Aus- th.csc orchesu.u. bul the:y are not
jak u na.< lub J•pońo,yków: umiec tralia. is :as a whole coosidercd prop• participatcd in by cvoryone, as the
ckich bogów - wySMBali, stanowiąca jakby południowo j~sr S?.lłlk•· któ.r.) uprawiaj9 młode, erly rui ~ lffillll paradio;c in thia world. JapanesT' and ours: dancing i:. 11n art
wschodnie prredluienic. Jawy w kir~ kilkunastoletnie dziewczynki. Przy- With that ,-0lncidea the ,i.unny cli· cultivatod by young girl,. They are
runku A11&tralli 1 zupeln.ic slu11znie brane w bogilte-, t_kanc ~lotem długie. ma.te. mitigated by the mountains and dre-ued in woven tong garments. ti(lh14wazoną jest za mały raj na ziemi. suty, w diad~ach na głowie• .ie zło a .tery troplcal g-rowth wiih an abun~ ly gold•n. wath • diadem on their
napautkami prredluiaj4cymi dance- of f ruits and Aowcu. and above head•, with gołd clongated thlmbl ...
Składa ,i~ na to I &loncciny klimat, tymi
złagodzony J:ÓTaml. I prxabogata roii• polce, • przez to potfgującymi ich all. pe-ople wilh their petu1iaritiu, thus adding ex.pression their danccs
linnoić tropikalna. i obfltoit owoców ck•pr ... ję - tanu, pełne poetycznej fahhs, tligh and original cuhure. ,o- atc unusuałly poetical, full o! de1orip1ion and fantaay - lotus dancu, h.ar•
i kwi1t6w. a prz.edcwuyalkim ludilie. treści i fantarji taóct lotosa, 1lru• gcther with • v<ry l1lgh morahty,
z: ich odrębnymi ..zwyc:rajnmi. wierze ... mieni, -ur-odnJu i temu podobne:.
Despite tht fatt that thcy arc se~ vest dance, streamlet dance and otl11tr
Diademy drgaJł w takt szybkich eraud łram Jnv3 by a ruarrow aLtaat, »1m1ł1r danc:es.
niam,, wysoką i oryginaln, kultur'ł
ich kroków. kr6tkie, urywane ruethy the Bali pcoplc dlff„r Crom th• Javaioraz bardzo wyaoką montlnoóci4.
The&• donc„ often 1akc pltoc in
Pomimo :.u, od Jawy dzieli Ich tylko paków zmic.niają momentalnie cha· iana. by their e,tlerna.l look.s t their ,kin the couotty y•rdo of the tcmpl••, di[.
wł'kl przesmyk, .Balijczyc)' %ewn~tn.- rakter 1 naatróJ pozy. Tan,ec nie po~ •• of milk chocolate color and much rercnt lrom ou.ra in the very eompre.
nym JUL ,wym wyglądem rótni.ę si~ lega jak u nas na rucruich - ale clearer, and thcy arc abo pcoportion- hcnsion of Dei ty: our God live$ in the
od Jawajczyków: majq dufo jainicj- na poxowamu : jak gdyby miało ai, acely better built. The womc11 and temple-their god comes at certałn
"'• sk6c~. koloru mlecznej «ekol•· przc.d &ebą.~ w rawrotnym tempie men walk half naked, hnving •• thcir inttrvals. And because h• bu all
<ły, i ą iakn proporc,onalniej i lc- .zmi~nianc, fi,urki tancerek:, c:yZ'e.lC> only covering a drapcd il'rong - akir\, human featurq. the Bali m.-n preparcs
and a colo.cd turban on the head. an annchair for him 1:0 rłl6t, decoratptcJ zbudowani. Kobiety i ~ę,czy~i wanc. w żłocic i łirt'bn::e.
Tance te odb)'w•j, •i~ cręsco na wovcn irom sil le on home loom, or ing it with lavi,h en&TAvinc;s: and cov•
chodą do polowy nago, tnaJłc n J•·
dyny strój udrapowaną ~podnicę• podwórkach świ4tyń, różnych od na- lrom th• u•u•l ready-made towcl. The „ring at wlth small r0<>fs, as though
•~rong i na głowie kolorowy turban uych ju, w samym pojęciu b6,twa: womcn braid.therc turbans. witb the.ir it. was an umbre1ła. Lhe number ol
z tkanego na domowych krosnach jeti· u na.til Bóc mic1zka w iwi,tyni - tam hair in an ingeniout, and comr1icalcd roof"-s depending upon his- hierarchy in
wab,u lub ze zwykłego, kupnego ręc, tylko od aaau do cza•u przychod,i. manner. Tbe aarong-s.. aa wel a.11 the 1he family of gods. Suoh roofs can
n,ka. Kobiety wplatają te turbany 111· A poni.ewa.i: ma on wu.:y1tkic ludzkie turbans, art very oftcn colored in b• one te> elcvtn. but alway, an odd
%cm 'Z wlotami w •posób bardzo pc,.. cechy, Balijozyk • •• przygotowuje mu skilHul pauernt, or arr of ver)' mod-- number. Very often the:rc are ma.ny
my1lowy i akomplikowany. Sarongi fotel do wypoczynku, o,dabiaj,c i:o em Suropean de,oign.
cngravings covoring the entirc Wlll1
Jak i turbany bard,o C<f&te> -. bati- bogatymi rzdbami i prrykrywaięc.
The mem. aa wcll .a:. the women, ar, !llurrounding the tC'mplc. Thcy arc e.x•
kowane w de!Cnie pomy•łówt. o bar- jak parasolem, daszkami w ilości za- rond of Rowen, and thcy not only ceptionally rich, hav,ng pbnt cb:uat•
dzo nowoczesnym. w europcJskim leżnej od jego hier:arc.hii w rodi:inio place the purplt-onguilltous hibiscua i.er. or absuact or realist:ie. And so
bogów. Diuków t)'ch moli:• być od back of theit taTl, but thcy •lso havt one c~n meet the.re many arnu„ing
pojęciu. de~niu.
Obi< pici kochaj• aię w kwiatach i jednego do 1cdcna11tu (zawsze nie:pa· colored Rower. Roating In carthfil thinp, which dcnot,e or a.how naivc
nic tylko utykaj, n uszy purpurowo- rzy"• iloac:). Rzeiby. pokrywające bowls ktpt in thcir primitive. hut1 łiimplicity. as for il1at:.ncc, Buddha
krwiste hibi5kusy, ale po prymityw- nicn-.dko cały mur otaczający teren which are. without wnlli.. and thcrc!ore dding on a bieyde or a.n auto.
Amid the palm groves. by watcrnych, bei: ścian, a wi.~~ ~ ~ drz':"l. lub świątyni, są rutd.iwy..:~j bogate i without 11\JI de>on and windows. O!
okien c.hałuptich, widuJe &I( ghmanc <>parte na motywach roilinnyclt, 1b- couue the.re. is no furn.iture in the falls and apr!ngs. stand the 6la tucs
miak1 , plywa)'qmi kolorowymi 1trakcy jnych, albe> ą zupełnie reali• house besides the deJii;otc wicker b;u... or different gods. and alongsidc of
kwiuami. W domach tych niffllA 1tycano.
kets twlated Irom fibrou• palm trces them pyramida of donatcd !ruiu.
Włród pjów palmowych, przy wo- and ln which 1he holid•y attire ia kcpt, Theu pyn1mids arc built very clcveroczywiście i mebli poza misternie ple,.
caonymi z włókien palmowych ko- doapadach lub liródlach •tojf pe>ą&i and otbcr mode:st tre.a11ures. P~opte ly, and with a great sense of beauty,
blalkamo, gdzie prawdopodobnie prie- przeróznych bogów, a kolo nich pita· altep on the Aoor on mata made ol dlfforent colors and f„tures, bullt
chowuj, &if świ9teune ubrania i łnne midy owoców zło1:on7c.h w cbrxe.. the gme materłal as the baskete. and from appl.,., pean, pcacbcs, prun"",
okromne al<arby. S1pi• ,rię wprOllt na Pir1mid7 te q bardzo pomy,1lowe, z portable twistcd scrccns act 11$ abadcs bananu, rrumgoes. mangustur. pinc•
aiemi, na takiej aamej macic. • OSłOl'lę ogromnym poc~u.ciem piękna ułożone from the sun and protcc:tion from the apple, durjan, and differeni unkt>own
od aloń,11 i ochronę od deszczu atano- z przeróżnego koloru i 1cs1.tahu jabłek. nin. The food is cooked on a liro be- huhs. They a.re maatccpiece.Ą of an
cruuek, iliwok. bananów, mang, man- hind the hut. Since nature supplies .art unk:nown in our countty-arran1·
w19 pnenoint:1 plecionki-parawany.
Strawę ,toiuJe się pc,n domem na gu1tur. ananasów, durianów- i innych such • .g-reat varict y of fruiu. rice, in,r frulta. All decorations made from
oi:nisku. Zreut, przyroda dostarcn tajemniczych owoców. S4 to prawd•i· whioh i• the bHic food, i• slowly dried palm leaves are nol only incenitaą masę owoców prztróżneco i:•· we an:.yd1ida.. Il nb nie ecxysiuj,cej cooked. and occuionally fish and very oua but they also display I grcat &enu
tunku i rodzaju. ie cotui• oię wył•· 1ztuki układania owoców. J wsrelkie little meat. The mcmbera of the high• of 1hapelinCff and wonderful u.te.
c1nie ryi •-owi,cy pochtawę poiy- dekoncJe robione z 1uch7<.h liici pal- er cutc are: ve1etairian1 and do not
And tbeae. auppo•edly wild peo11le
wie.nia. aasami ryby. jajka a naj• mowych >4 nietrlke> pomyalowt, al• ut me•t at all after ..tt1lnin; thclr take atroUs in the mountain, and in
znamionu.J1 ogromne wyczucie k-s%tał•
rzadaiej mięao.
m111uity
and
'Whcn
the
body
ta
„ell
the
valleys o! the Bali islanda, lcading
W1.nu kuty ą wegtterianami i to.i I wspaniały gu11.
developed. As a sl;n of this, the front il pi( on a •Irin( or carrying a fi;htTaki to daiki ludek spaceruje po
wogole mitp nie jadaj,. Staj, aię ni•
tecth becorru: llull by filfn, them aev• lng rooster under thei.r arma.
ml dopiero po osi1gnięclu pełnolecia górach i dolinach Bali, prowadZłc na eral milimet,es. Tbis is porlormed by
The !lali man tak„ his favorite
&dr organizm jest ju.i d0&tatecznie ,znurku proeiaka na apaccr, lub cliwi .. a chaplain or a de.nti,t, which was not rooster, with • ,h:arpened beak and
rozwinięly. Na anu tego, przednie ,:aj~c pod paohami wspaniale koguty txplained to me. Combined with this plucked fe.athera. to a place 'lonte-·
•fby .ronaj4 ,tępione pnu spilowa• bojowe, byle cd,id na uboc,u, rdala
'lfhere on 1he sidt, far
from the
nie ich o dobre parę milimetrów. o<I oc,ru białych, nietolcruJ4cych walk e>pcration is • s;:rcat prolonccd ~cl11- ey~ of the whrta, who do not tołerat-e
OpcracJa c.., kt6"' "7'konywuje al'?<> kocutów - pozwolić swemu ułubiffl• bration.
,oo„cr
6ghling.
Thore
he
mat
eh"" his
However, the Bali pcople celebrate
kapłan albo dontyeta, a c„co me cowi o ostrzonym dxiobie i wyskubabird in a light to death with ita adchciano ml wyjałt>ii - pol,caona jesc nych pi0ł'ach amie:r~yć 1ię w łmiertel„ any occasion. The wise Dutch lawa verur7.
• wielką i dlugotrw•lł uroczyatoici,, nej wa.lee z takim ••mym pneciwni• do not allow any ground to be r.old
Thls is the pa„lon of the natlvcs,
to the whitcs. Hcnc:c the Rrma cutti„
Zruztf Balijczycy świętuj• przy klem.
vating u:a or t~cco rent the around and once a yeaT• w hen the fightin~
kaidcj okaiji. l'tf4dre pnwa holcn•
Jmit to pa.ją tubylc6w. i rar do from
arc
allowed, tht groand• on the Bali
the n1tive1. Thia rent money at...
derslde z:abrania1, 1pnedaw1nia J'ie. roku. gdy walki 1e ,, doxwolone,
mi białym, więc fim,y uprawiaj,ce 1:n,n1• n" Bala zmieniaj, •woich wlai- Iowa the whole. viłlage to live without ieland change ownen •• beta are. m.ade
tam herbatf ay tytoń d,icr;awi, cicieli. ,:dyi kwitn\ wtedy układy i any trouble !or the whole year. They and the loccr, keep on playing until
,
aptnd thei, money and time by cele- the.)' loac eve.rythinr.
i:runtll od tubylców. Czyru.z dzicriaw· pechowcy ,grywaj, ,ię bez reany.
.But dtspitc the hoct thai they are
ny pozwala całej wsi. iy~ bc:rtrosko
Lea pomimo umiłowania de> tego brining the vario.,. holidays and occ•· fond of that cruel performance, the
p<iu rok cały- P:"iw,ęai. "''.f". c1;aa dooic okrutnc,:o widowiska. Balijczyk siona. Therc Is one weck conunemor·
na róinego roduJU obchody , sWaf• kocha rwicirzęta więcej pewno od ating tho dead, one weck for the gad- Bali m"1 tik« .animałs much morc
ca. A Wi\'C jClll tydtien poświęcony nu. l dloteeo te, C11 la wyapa utrz.y• desa of ric• , other secrct cclebrations., than we de>. For that tollson the whe>le
:rmarłym. tyd2iel1 bogini ryzu, ró;rne muje. plac,o duic picn,ędu. ruchomy and amoni: them one weck of silence. i1I1nd retahu moveablt ambulmca
Inne bJemnict~ uroczy5tałid, a po„ .ambulans z białym weterynarzem, The manner of auch ce1tbrations witb a wbite vetcrinary surgeon, at a
między nimi tydzień milczenia.
którr objeidłan< Wlli• lecz)' koguty, sbo...,. the derree of culture c,( the cood salary. who makes the tounds
the di lf erent villqes curln11 cato.
J uź sam 'f•kt takiej uroc:sy1toici koty. psy I ko,y Sxofer prędzoJ prz11- Bali peoplt, and really no place in the dog,;.
roosteu and roata. A driver will
mówi o poziomic kulturalnym Balii- jed11e cdowieka. nii dn:emi,cego na world are the 6ne arts 10 veraatilc and
morc
often run ove.r a man than a lazy
so generally cultivatcd as in Bali, and
uykow I rzeczywiście, bodaj nilld,ie sz011lc l•niwec:o paa.
doi:
aleeping
on the road.
nowllete
do
th~y
attain
such
a
high
I o ale bomby Japon•kic zabiły choc
n~ iwiacic wsz11tkie rodzaje sztuk
And if a Japanese bomb killcd one
pięknych me Ił tak wazeclutronnie i je-dho domowe zwien:ę - W1~kua pa• arti1tic d~cree„ The dan(l.e. mu.ie,
dom
c•
t
i
c
animal
- g-reatcr worry
tak 01ólnic uprawiane jak na Bali. a nuje tam rozpac.z ni.iby :igi.nflo paru singinJ. 1culptare and painting, a.re
onginal, hinring thcir vpotific chara<• would prcvail thun if •tvcral pcopl•
Jednoad.nir nigdzie uio •to.ił one ma ludzi,
Łeri11tiq, and bein& hi&llcr than those wert klllcd.
llar,•n Wal11ntynowi"
tak wy>0kim poilomic artyotycznym.

w••

•-1

or

i

I
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Bohaterowie pustyni
Gdzit!I na pustyni, .styc:«"1i 1942. battri~ 11rtyleril z dllal wToakich a
sam jako obserwator !łiedzi na wiczy
ob,,crwnr.yjnej anajdującej 1ię w
piePA'sr.ej linii i mimo g,valtownego
os,n:eliwanla tego punkcu przer. działa nicprzyjacids.kic, p:rowadii ~ nara·
i~niem iycia ogień błlterH.
S,crż.
w cra•ie pob)'lU na po•
zyeji obronnej chodzi uate na ochot•
naka na patrole. Rozbraja z naraie•
niem .·ycia pod ogniem nicprzyjncicl•
skim pola minowe j pułapki wroga.
Jcitt w.zorrm dla mnycb.
Sekunduje mu w t"J akcji kapral
L. S .. k l6ry ja.1co dow6dca patrolu pionierów prz-ynosi wraz: z pacro1cm w
ciągu nocy pod •ilnym ogniem niepnyjl\tieln 60 min ni~mi~ckich. którl"
xnklada naat~pn,e prud własną pia•

Obecnie nadtszly wirici z Tobruku
2: okn~~u rozpoc.~ę:ci~1 ofc:nsywy brylYJ•kieJ w l,ibii, lucdy to odd<>aly
Brygady Karpackiej dollonaly. wy~oce udanego wypadu na pozycJe me•
pr.cyjae.iclBkie, zołnierzc m19i dilli
ówiadoct-,o wspaniałego ducha bojo•
wego. inicjatywy, opano,\•-artia, ttmnej
krwi I odw;i1;ti.
Ro,ka,:y o nodoniu Krzyi:, Walccrnych wylicz3jól długie szoregl oftceTów I ••r2olców, którzy przyczynili
1nę W)•bitnie do zndmia dęzkich atnl
nieprzyjacielowi. Walczyli nad•"'.Y·
ciaj odwai:nic,, Nit.lc:tór:y z nara1eniem iyci• podbiegali do „r,elnj,cych .iolnit'rzy wroga obriuc-ając ich
granatami i 1ikwiduJąc napotkane
punkty oporu,
Jeden z nich, strz. B, F'rancis,,Jc, po
rxuce.uiu grnnntu "'"Padł ntt atanowitka
nieprzyjacitl!ikie, r~ucU :ia'r n.:i cr-zt!clł
prrec,wniJców unicszkodliwiaił• i"d·
n•,:o kolbę. a gdy dwaj pozo•t,ill uciekli i schowali s.ię do zicnuank1 podbiegi w icl, kierunku i rzucił do
ziemianki granat.
Inny strz. F.. Eu,:e11iu,x podbiegi
do schronu nicprzyjaciehdciego. rzucił ir'7.)' granaty włoskie unies-zkodliwi•Jąc zalog~ po c>ym 01wonyl
ogień z pistoletu ma•zynowego do
i:rupkl uciekających :iolnietzy,
Major K, Stanisław puer 5zorcg
dni puygotowywat wy1>ad kompanii
swego batalionu. obJIOtwuj;c i badaj,c
ttanowiakta nieprzyjaQlcla, niejedrtokrotnlc pod ogniem jego artylorli. W
no<)' w czuio wypadu pozo1tawal na
wysuni~tym punkcie obsorwacyjnym.
,-k,d silnym ognicrn 1noidłitny i karabi n6w maszynowych nie'przyjacicl•
skich kierował niamiernic udanym
wypadem kompanii, w.katując cele
arrylerii i utnymuj~c lęc•ność i: pn,s
lo:ionym dowódc11Wylcazal w lej akcji bordźo du.io
%1tnnej k-rwi i odwagi,

...

Jeden.t roikazów o nadaniu Koyiy
Walo<:Znych .iolnicn:om pot.kim za
ich czyny odwagi I mt81Wl1 na polu
wnlki w1tpomina. o chor„ rc:r S. M,'.
ohnll". który uratował zapas wody,
prxcznac.zony dla i'olnierzy w twiet•
dq.

J•ko dow6dca punktu wodn•go w
Tobruk\!, :bombardowanego pricz lotnictwo nioprzyiaoiela - chor4iy ów.
~am bedąc sllnte konc11z;awany - po
odzy,kanlu 11rzytomno!ici i atwierduni u. śmierci swego wsp6łtowariys:ia
broni, będ;Jc silnie potłuc~ony, z
opuchni~tymi rękami. zamknął dopływ wody ze zbiornika do rur rat.uj~~ dYirJci rrmu 80' n wody, znajdUJł·
c~J się w ~biomlku or.ilt prow1:iorycznie zabc%piecxył podziucawioną in•
•talację uuądzeń we1dnych do ez••u
przybycia pomocy techniez.nej. Mimo

...

i ran pO%OSt11w11.I
wy n,1 .st:tnow;~ltu.

kontuzji

b(łZ pn:tr•

Pol,cy iolnicrze. walcący w Tobruku dali dowody wielkiej odwaci i
męstwa, Poniftj pO<l'ajemy krótkie
opia.y ich wyczynów wojennych, n
kt6re odznaczeni ,o,tali Krzya:ami
Walecznych.
St. ułan M. Zygnwnr wid•ąc ranne10 kolegr. otouonego prze• 5 zolnierzy niepnyjaciebkich, śpiesży mu
wraz z ułanem Tadeuszem S. na ratu•
nek. Bagnetom kładzie ? Włochów,
pozosua.Ji rozpraszaj, ai~ Sam bier.ie
nastn>nu, udział w dala.ej akcji, Po
zakońcxcnju dzlałati wynosi rannego
do wlaanych linii,
Ogn. B. Tad~un jako wy,unięty
obkrwator artylcrH w CZllole wypadu
uwadronu u1an6w prowad.ti z timmt
krwię ocień pod 1tlnym obBtrulem
artyh·rii, mo.i:d:rierzy i c.k.m.. nieprzyjaciela. Prżyczynia się w ten sposób
cl.o oalonięcia akcji a naatępnie do joj
powodzenia.
Killuikrolnie pode...,. przygotował\
do wypadu podchodzi - mimo olłu<
liwania. go ~ broni muzynowej pod stanowiska niepnyjaciel1kie dlo
dokładnego rozpoznania celu.
Ppor. T. /. w c„.ie -lk pozycJ',l•
n7cla w Tobruku montuje -rau\DJI!

z. /.

COWkło

Heroes of the Desert
Somcwhcre in thf' D~crt,
Janm1ry, 194Z.

Ordy recent1y we n:cciv~d :a dcta1lcd report on the acuviti« during
1he pcrio(\ whcn 1lu:: Bnti&h forccs
bcgan thetr off•n•ive in Libyo. and
when the Poliah unit„ of tl>o. Cupath•
ian Brigade had 3ccomplished a succesdul ,ally on enemy po•itions. Our
aoldiers showed a gunt lighting spirit,
in-itiativc, prcscnce of rnind, co1dblood<dnr•• •nd courAt:c at thll time.
The orders o( endowmont of the
Cross.es for Bravery Hat many namca
of offictra and private:i ....•ho contrlb„
uted dcci~1vely łn inRktin( heavy
los~u upon the enemy. Thcy Coucht
hcro•ca1ly. Somc of 1hcm. daring thcir
livt'5, run to the Jinc,s of the toe. throw
h-n-nd g:renadcs on the fi.rine; aoJdicrs.
destroying thu11 t.he points o{ re1ist ...
ance 1hcy met on their w4y.
One of them. Pte. B, Francio,ek,
carne- -ncrou the- ene:my·11 po.st9 and
1111acked thrcc 1oldiers. knockcd down
one o! 1hem with the butt-cnd of h,s
rifłc and when the two .othccs took
re!uge in a dugout, he ran ilh~r tbrm
and thrcw in a grcnadt.
The other one, Ptc. E. Eugeniusz.
nppronched an enemy •hchtr, thrcw in
three Itulian greruides, di.abling thu•
ita1 crcw, .a.nd optned C:re from his .iuto•
motie pistol 11 a g,-oup o( •oldi<ra 11k.
ing rofuge in a !light.
Major K. Stanisław for a numb.er of
days preparcd ,he oally of a com~ny
frotn his batuałion, ob&erving and exa-mintnc enemy position, ohentimes
undor heavy artillery fire. The night
of the sally h• rcmained at his obscrvation post, puahod forward, and
bcing under heavy morUlr and machine-gun l\re issued the orders ol th•
company, detecting targ-eis lor artil•
Jery, being all 1he time In cło•• conta1;t with his ,uperior officer. the com•
mandC'r of the opc:ratianlll group.
In this. a~tion he demon&tratecl much
cold-blood~dness and cour•C•·

A oto krótki op\s brawurowej akc;1
Jt"dncgo E patroli ułanów:
P.atrol 6w w ak1od.zie jednego oEi.
cera i c.rtcrec:h 1alanów pu~krociył na
„mochod,ie linl~ wlunych >1razy
pn:ednic.h: mając .:a 1:adanic ror.po;ma-.
nic a.ł niopr,:yjaciela posuwał ,1~
nybko napnód. Dotarł do otromego
~bocmt górskiego 6-kąd rażony został
nogle ogniem dział włoskich. Po
eltwili ubtipieezcnie niepr-ryjaciela
w aile jednego plutonu plecl1oty ro,pocręło o,trzeliwać nas.i- patrol % bro•
ni mar.zynow•j i ręnnej. Dowódca pa,rolu zdecydow•I dziahlc n•tychmin1.
D.1ł rozk.a% wya-koczenia 2 5QJ11ochodu
i nic 1:wa.P.aj4c na pr.r:eważaj,Jccgo lic;rcbnie nieprzyjaciela i silny ogi.ell.
,,,atakował pluton. Szybka akcja patrolu mial.1 tan skutek.,, .ie dwudzit.'.''itU
Jcil/tu r.olnitrzy niepr,e:yjaciela w tym
dwuch Niomc6w poddało sir. D:rialo
slę 10 wuystko na odlegloić donoł
nołci ognia włoskiej p:ierwszcJ linii.
P•trol o<lprowadzil jeńców do Tobruku. Okua Io sir, że owi dw-j iolnierzc nie:mleccy. to młod.:1 lud.zie w
wieku 20 lat. Jeden z zawodu był
kelnerem. Il drugi mecharilklem. Cie•
kaw• rncz.1 jest, te pobrani oni %0.,all do wojska w styc:,niu ub. r. i potr.tech :iea.ledwie miHi;Jcach prztt1kolcnia, w Jc:w1etniu wysłani .1osta1i na
One o! the orders of endowmont o(
front libijski. Widac: r, ttgo • .i:e Niemcy nie maj, ju~ reierw i ,labo wyCwi- the Cros1es for Bravory to the Poli•h
czonycb ;olnicriy pQ~ylaJą no pole ooldieu for their dceda of cour•g• and
walki w cięiek ich warunkach pustyn- bravery in the bimleficld mention, the
nych.
namc or warrant-afficar or reserve
W•cla,.. Sikorsłi
servu:c, S . .Michał. who saved the 1up„

...

plies ot wiuet' s.torcd for thł! s0Jdiet11
an the [ortreu~
As the commande-r o[ the w~ter
rescrvotr in Tobruk whlch w;U bemg
bca.vily b<>mbed by enemy Utrlersbcing badly brutSod and hnving h••
hands ,wollc-n~-aher regaining con„
ac1011sn~ss an<l noticing that his com„
rade was dead. he ahut off the tnRow
of w1ucr Crom the rescrvoir to the
pipos. savlng thus 80 porcent of the
watcr: the.n be rapaired 1~mporari1Y.
the" installation and de-spite brui,es
;.nd waund& remained at his po1tt unuJ
t~chnical help arrived.

• • •

Tho Pohah ooldiors participAting"'
the battlo of Tobruk gav~ m•ny •v••
t.lcnccs o! t}u:ir courage and bravcry.
Bclow we reloasc " fow opi,odes or
thcir achieVements for which they;
wert dccof'D.H~d with the Croue.s tof:
Bravery:
First class uhlon M. Zygmunt. l<C•
ing that his woundcd comralle is en•
ci.rcled by live enemy aoldien, hurries
together with uhlan Tadeusz S. to res•
cue him. With hi1 bayonct ho over•
comes two ltalian1, whllo the othero
run awny_ Then he pnrlicip-ates in
furtlu,r action and on his way bacie
help~ to carry the woundcd to hio own
lanc.
Sorgeant of artillery, B. Tadeusz,
be:ing 11n obse-ruer for his battt'!ry~ coftk
municates tho r,osition o! tar&et.1
undcr enemy a-rtillery, morta-r and
ht":avy machine gun fire, cau!tin& thua
a propcr cover for the ully o( thó
i.qu.ndron of uhl.1na. whott action waa
vuy 111ccessful. Durlnc preparatlon
for the sally he approached the ene•
position& In order to reocogniztt
tho target, tbus cxpo,int: himself u 11
tarfet for the foe'a tnD:chinc guns.
~
l.t. T, J. during the tronch b11tlH
in Tobruk org;anize11 on hi1 own, a
battery made up of Itallan canons and
him,;olf direcu the fire o! his bauery
rrom an ob5ttvation towe.t Jocatc-d in
the first line which was being battued
constantly by the enemy.
Sorg,,anl
J., """igncd 10 a doftn•
sive position. volunteers all the time
!or patrol duty and, puttinc his life
at •take, disarma undor heavy lite,
entmy'a minc ficlds and tra.ps, aettinr
thua an uample for others.
Corporal L. S., belnc the cornmandet
of a pioncern' patrol. carrles wlth his
men during the night 60 German m•.aes
and plac„ them in front of h11 own
post. This operation was condut:ted
undcr heavy enemy Jirc.

my·•

z.

...

And herc is a 1hort account o( the
brave aet ion of one of th, itavalry:
palrola:
The patrol, conaiating of one officer
and four uhlan,. cro»ed the line of
tbeic own advance euard in • ~•r hav„
ing the tl8k of recognizing strcngth
of the enemy'• unita. Thoy drove
spocdily forward. By• 1teep hill th"Y
went attacktd by Jtahan artillery. In
• moment the cnemy•s infantry pia•
toon diroctcd •t lhem hand and machinc-gun fire. The commander of the
patrol decided quickly to accepl the
battle„ He orderad bis men out of the
car and without rcgard to the superior
1troncth · ol the adverury, b•c•n to
counter-at.tacie. Tiu, 1wih acnon o(
the patrol had an unapected effcct:
twenty some ltaliilnł and two Gtr•
manu,urrondered. And thi• took place
hi the range. of firc of tne ltalian finot
line I
The patrol cacorted the pri•oncr1 ~o
Tobrult, Thcro it carne out that the
two German• were o'nly twonty yeara
old. In civllian life one o! them ltad
been a waiter and the other • me...
chanie. They werc ealled to the colora
in January 1941. ancl In AprU or that
year were ocnt to the front 1n Llbya.
This proves that the German reaerves
are wcakenlng wlten they de,patch to
the front battles In the bard conditiOM Cif the dncrt, 1uch )l'Onn& and
not woll tninitd IIOldlen (rhe nro
prloonera bad oni)' three monthll of
trilnln& I)
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SZLAl(IEM ORŁÓW
klcw
czul ai~ uc.zęiltwyrn. ze clęz
kt praq t wytrwalośeto przyczyn,!
• ę do tego. u teraz syn Jrgo I wnuk,
mich tak, duty obs.c:>r zleinl.
Prud ocnml 1ledl1lcego prry ok•
nle aurea przesuwały Ilf chaotycznie
obrary mimonych lat..
Ztnn I ta pu:ypom1nala mu daw
aieJUł
Jego o eow,xnę w Lube!
sz.zy,noe na k t6reJ l•I temu • górt
n1udz1de1 gospoobrzył 1e •!Araty.n
bratem. Mu lal tę zirm1ę por ucie
Brat roic I aobłc preten J• do Wlęk
11e1 władzy nad ,tospodark.J 1 ataral
11ę ro pozbyl Ozem I się bogato 1
§plaul mJoduor.o
• Po tanc,wal wyruuy w ŚWUlt
Wy
i:rowal do Amttykl Przybył
do N rw Yorku z węzclluom
Jednej
, dri!wnoanym kuferkiem w drugaeJ
ręce
Za ko;uult na pitnl~ch miał
woreczek uuyty wb nDrfCllnie r
lnianego pl6tna W woreczku tym
1n1Jdowal:, • ę p,cnił<f e otrzymane
Jako aplata za częsć go podarki po
OJCICh I gańc LUneJ room, " Ojc•ylteco :ragonL
• Na olcręc,e po:znal wleJs.1<,
dz owczynę. Jad,. , do Ameryki do
wuJ• Podobał mu 11ę I wkr6tce po
prrybyuu do Ameryk, połlubll J•
Dob1' była ton4 .•. Wuj J•J wkrótco
umarł j rostaw1I am moduiy dorn~k w
robotniczej d2 eln,cy Ntw VOł'kU
Spuodah dom 1 wyJcc:hal do Detroit.
gdzae oboJe prnz lat k1lkanaic1e pn•
cow1h w fabrykach. Powodz1lo s,ę 1m
nooile Tam docteklali 11c syna.
Nuzylo Ich Jednak tyc e wiol•
k • o mfllta Z dnia na dJt,d corar
atlnoejua tęoknota a:nala ,eh do x1mu.
Nic dziwncco - oboje urodz h Olę w
wse4niaczeJ chnc.ae.. .• Po11,tanow1li ku•
pt lannt W nifdlugim crulc zona
rnu zmarła. Po.%0 tal z aynnn gm,. •

„

Janin3 Doba
Pon1ieJ zam,eszcumy p ttW·
u ~ nowdl p t · Szlakiom
kt6r11 autorą Jett Amerylunka pohluego pochodun •
p Janina Doba, .Now•I• u, kt6•
rei .akc1a rotfryw1 11e kole De.
tro t Jeat dził ozc1<g6ln1e aktu•l!lł I stanowi 1nttrcsuJf y przy•
czy tli: do charakt<r7"tyk1 poi•
sinego wychodictwa w Ameryce
Autorko wyrosła I wychownla aię
w irodowi,ku wychodźczym dl•ł<Jo temat o kt6rym p11n JHt
J•J a, rtg61n • bh li:1 I dobne
Orłów

.-nar:1y

Daluy c19& nowelo - rnmlń•
c1my w nutepnych nmn,rach
..Odttł'<.ry:. • •

I.
W małym pokoiku 11Nhiał prxy oknie Walenty B1alk1ew1c.z. W pakoJu
był mrok Światła n e npalal Po co?
Waryst k • atarc pol,k c ga1<ty dawno
juz kilkakrotme pncc,ytał, a nowych
nie m 11 Był to człowiek ,tary JU• I
,laby N,t m6gl oddt!u sie od domu.
Dn cale apędnl na IWOJ•J ttr~taakrow•J farmie kt6r1 ""Prawdz:11 nie
nalual ju do niego, cdyz od kliku•
na tu lat oddał H w poaladanu, syna
I dw h dorosłych wnukow.
Mm d nocrrgo • ę e wtrtnl Noe
m<> I
wet doproal I ę ,yna I wnuk ,., o k powanae 11a et Była UJ~i
prac, 1 ayh własnym zyclcm. S ynow;,
cię to J oidzlla do intHta po sprawun•
ka ale owy byc me mo,:lo o tym by
k powa • n u pohkae ,azoty Noe ,n
t CM>wa y Ił obco p oma. gdy byb
Srlcotkł • pochodz ua. a pou tym
była •luJr• I ogromni• hczyla 11ę x
k dym ccntrm.
Wpr11wd11e atary B111lktew1u mual
p n11dn lecz 1yn wa siu ha n r
,
ola o •n1<po1nebnym wyn: u,
n1u ceruow.
Nic m1al tedy me do czyianua nic
m al nsc 10 roboty Nic ruói;I 11ed •c
alk em bt zrnn1t Musiał <:hoctu
o
my lee. Czul 11ę onmotntony
, nic m,•I przed klm ur:ihć ••ł ze tai
1tale pr uladuje utn w 1wo1m pokoiku WywolUjf go tylko do Jcd&rma.
J
prry atole eh e ~ powlodzicc
- wupcy malcq - albo zbywa„ co
pobla liwym ułmaechem. O,:ramcnl
aatem roJ1nowę tylko do pytan o zdrowie alej rodziny.
B1alk1cwlc1 pnJluntl "f do okna
I
rzyl w c1cmnołć W• da • miał 10
Jedno zadowole,ur ie rn6gl przynaj•
mnleJ podreptac trochę lu I tam dokoła hrmtNklch zabudowan Lubował
• ę w1doklem duugo ogrodu kt6ry
wyhod"""'I I w kt6rym ttru
ataly rzędami owocowe drzewa kucl•i:o roku obaypa e oblmt owoc.am,.
Cieszył tit atary kazd•j wa„ny I lata
z dochod6w. Jakie zbaual syn za wa•
r , - I OWOC<', Z,rnua b7b dobra I
urodnJna
Poml o uk1ea:o osamotnu,n1a B al•

Kto

7.a

Chłopa« po ukoncremu wlcJlklfJ
ukoly 1 •P•CJ 1.nych kura6w mttha
n ka dostał prac~ w fabryce rurzędJt1
rolniczych Miody Stał porru,r:al mu
dory" czo na fam11r
••• Plyn;ty lata. Stan11łow ounol
I ( z c6rk, ąsaedn1eco farmrra Szko
tL Przer to małzc two ramr:rylun1•
a:owat się :rupełnie, r ienił c:3wrt na„
aw11ko na White, ldyit zona Jei;o z
trudmi wymawiała lllalkaewici Ze
zmum~ nuwbb poc.zfl• xatra at
w n,m rn.ztka polsko 1 • N,e- .nt~
resowal ę atc.zym co polskoe Pr cbywal italo ,ńr6d A crykan nirpol•
aklego po h dzenoa. On J•ko oJcacc.
był bezradny
Docukal .,, dwuch
wn k6w kt6rych 1yn I synowa wychowali po ameryk.a I ku I chłop J'
wcale Języka pcbk1e,:o rue 1nall
Ob>J ukoncryh chlubni• unawenytet.
Młodszy Frank, ,koliczyl wydzt1I
<he=, S•aruy Rob•rt połw,ęcll 11ę
aeronautycir Po uko czemu 1t d w
wr6ci11 do domu prrez kolka m, ,ę
c.y pracowali :r oJcem na famue
••• Potem otrzymali posady. Robert
pracował J>ko latyn••Jt w pobh,k1<J
labrycc umolot6w. a Franie do tal
pracę w
homlcrnym dzialt dotroac
klOJ fabryk iwnochod6w.

••r

...

P"•6lkl7 poltk, kalendarz ł<1enny, na
kt6rym wldmal B11ly Orni,
Praypomnlal aoble w teJ chwll1 OJ•
czyate pola. i l~k1 udan~ kwtatamt
Tam I 1lonce ,wiecllo 1nacreJ Jakoś
coepl•J • Milo mu były I drogi biot•
ne i ploty chr6atc,we atu~ u dołu
mchem pokryte I • my mTotne wnyatko to było mu w tej chw1h
dzlwnoe drogie
W1po mcma prrcauwaly sir błya•
kawu:.znlc. Jedno po drugim. Lzy stanfly m w ac.za h. Patrzył na Orła.
Po diwlh clu:aal powstać z m eJsca ,
weJs.c do pokoJu, r;ąd dochodziła
glołna rozmowa. przerywa.na irmr
chem Lecz wiedział że JHt 1am n,c,o
potuebny U1 ad! przy atohku. na
kt6rym lc:raly amorybr\ak e auty Z
nud6w U<Zfl 1• pnei:4 1
Znal na
tył~ Jtryk ang1e lu ze ro1umia!
mch coś niccoi.
Pewnqo dnt.1 roicuła 8.lf 1trauna
wid po hnccle Na Polakc rupadh
N omcy. Buru uwrrala w duuy
Bialklcw,cu. Chwytni chclw,e •n•
g1ł'lsk1e p11ma, doatarcz.1ne1 cocb1tn•
me przez poC.Zt( Palai4cym wzrok.iem
pochlan11I wiadomooc, o Polsce. Z
dnaa ..- dzień wladomołc1 były corar
au11sznlcjare. lł1•lkiewlcr z lękiem
ucąl brac cucty do r~ki. ••
Bru1alna przomoc 2,:n101l1 bohater
sk, op6r Pols.l<,
Bialk1ewia był nap61 przytomny
N,o mógł JUZ ciytać. Litery zlCW11ly
mu 1ię w oczach. Wuedł do pokoJU
1yna z i:aze14- donOIZłCł o OIUtecznrJ
kl~sc:e I zwr6c1I 11ę do nieco podaiąc

War:,s1klc te myłtl prrc 11ncly tię
d,ił Blalk1rw1czowl przez s:lowę
Wntchftłl coę ko Pam ętal. ze Fra k
wracaJ~c • pracy. na USIine Jego
ro!by prsywoztl mu polskie ,:azoty,
ce.z o,tounto odm6,.., ,I mu tej puyalu·
11 tłumac-zic 11ę re to mu ubiera
zbyt wiei• cusu.
Smutek W1elk1 rozosnl! 11ę
J<CO gazetę
duary. Zo1ęakftłl Jak n,cdy za kr•Jom
- Shich>j Stulu 1uz mn10 bo4
rodzmnym za rienu.J 1dzte urodz1l 1i, oe:zy od czytanua. Przcc.1yU:J co tam
I wydtowal, Zapahl 6w1atlo. Wzrok napisane
Jqo padł na k,anę 1;:dz1• wls,al 11ary,
Syn machn,t ręą - Co z tcc;o gdy
będę aytal OJcu 1 ,ak w ele ,o n,e
pomozt. •
Bialk1ew1cz nuroryl 11ę. Gniew
blyont ł w Jego oczoch.
- N1« twoja nea CzytaJ prędzej I
Chq wiedJ:1cł co li( tam toraz dZleJc.

r.

„

1Iunting "Big Ga111e"

- J 1k OJC1ec chce wtedz1«, nicc.h
Job • kup, polskie pzcty, a tu m,
I koniec
- odparł Stamabw I wyuedl z po
ko 11
B1alk1cwacr zatr łSI 11ę z ,:ni.....,
Waeczorcm pro 11 wnuków. by który poj~h:11 da Detroll i kupił mu poi•
lkie ,azoty. Uprolil Franka. Dal mu
piec dolar6w na guohnc Po god mie
chłop ee przyjechał• pęk1om poliki h
pion.
Staraee re wzruucnicm ucałQW;1ł
wnuka I pochwy wwzy du4cy,,11 rę
kam gaztty podreptał do awogo polrolk
Rorlo yl p,sma na stole I <'1 1w,c
czytał uµllę po arpaloe Niczego
me pueoayl Czytał długo do p6z
neJ nocy. Wrula w nim buru Serc•
ku ylo się z b6hL Wrrsn,o l1tery
poczęły I ę dtwać w Jcd"4 cum,
plamę Mlfflr,woll a1ln1e udenyl p1ę,i

lt was a moon I ghl night. the •ky oburver 1h1nk "Too bad that tho,e oJcloc. rozkozywać r,ie będz,e

r.artly cloudy--oeverthdua 1ha
v ib1hty wu more tłan uhafattory
S ewherc I f nglrnd from an
a,rdrome of a n ght fighter oquadron
S0rcunt-p1lot T and Wir•ltss Operator Serg•anl O took olf for their
regular P•'rol duty of 1 11vcn re-cion
The r hHrU arc f1Ued
t JOY u
tho oton wue n pttfc t 1hapc and
tho four hcht cannon and , x ruachin11
cunt w, th the proper atore of am
mun lion wu, rudr to orcn • dtadly
re upo a y G rman
bor and
d roy
blfore the foe o ;,! rcach
1tt target.
The pllln• ,;ained altitude and
rta hed Ila &
tCC~On t - the
meant.:nc gtu I 1n tou h with the
round suuon. Aflcr IS
nutcs of
h&ht tho a:round operator 1 ,:naled
tho crew that an enemy piane I com
1nc and iuue,o the otd«f ,., en,:ag•
the loc Tho plot m:,1ces {ew changes
,n couroe and ah de ac ord,ng to
the 1nd1cat oa of radio obaerver and
ooon they 1ee the loc The łona: awalt
od moment hllO come 'rho pilot 1pota
the • emy'• plano fl71n1: about 10 0
metru above and O mt"trn in front
The I houct!c I t • foc r<Yealt duu
u i1 a bombcr
Dornier 215.•
In th11 mommt the ncl'Ytl of the
crew nach 1bc1r 1:,rcate1t 1train • the
lcehnc of JOY m zn Wllh the feeling
oJ o trage. Jn a fract,on o! a aecond
they d de how to attack the 1 the de b1on beanc the dc„th aenteace
lor th• bamber• crew. The polot hha
h11 plan, up ,o the ltnl ol 1he ad
vcrur:y and cOr'Qes closer with1n 20
metres. Th<n. a
nc at the ldt motor
ol the enemy bombff be releasn 11
1 trłea of f 1re Crom his cannon9 and
machino ,:wa. T h• inot or b11r115 1nto
Ila= The P oUab crew burat1 out ,n
ery of ,o:y and a I tany o{ CJ'llMls ad
drnttd ,o the enem:, Thc pllot and
w1

„

,,,r,ed

f

tJCoundrt:!t cannot know. evtn for a
(ew ,econd1 blfore thetr death thai
thrt blow 11M ber.o dcalt by the Poles •
W1th1n one- ffl.lnut~ aher the (int
1encs th~ płtot rell'illH the aecond
on,, o!mlng th11 umo at the body of
•he boinber-the eflect i. that the
,pt ~,en lell all over Theo the p1lo1
rdosos the third seran ol fir• a m
ng thlo tunc at tho Oam,ng ldt motor
A lew H ond• la1er the 11:IL• tank ex
płoci~ and the bomber as a flamh,,
toreb 11 1p1nn1ng down łó e:.1tth
After the v uor ou b:łttle the rew
11 ordered by rad,o to 1tay m the air
for 11omtt time
W1thłn 50 minut u the crcw notlcra
another • Guman band li•• ,,r o •
bomber of t • Dornier 15 typ~
The p Io relcuu the hnl 1erics
of (irf from a d1S1ancc ol SO r, ttrcs.
but wothout rcsult
Thercfore ho
advancł'.& to wnhin IO metres and re
luses the Ul. the UtOnd Str es of
hu a1m ni at thet body-th • 11nw
very offo:tlv•ly Thocie. black amok•
pours from th• body and a moment
later an exploaion talcn p iter 1'he
Dor,uer (all an fl.ames and soon dlsappun In th ck clouds at a bucht of
OOO lcot
The battle took place over the
ChannoL On account of thick cloud1
below the c.rew coułd not Mr the
place land In the su
They had rio
doubt. baw<Yor that 1he ,occond Ger
man b&nd,t ohared the late ol the

Ktoł uchylał drzwi Biallciowlcz od
wr6cil Ilf, Na progu •tsl 1yn Oczy
mt:11 u pant I n rwnt
- Co tu ojc ee wyrabu po nocy>
- nucił uarstlco.
Hllla1y le •ra
ntr mołnat
Bialkuiw,cz odetchn•I &lęboko. odwr6c1I 11lowę od 1yn1 I z trudrm wy
krztusal
-- Wro,oWJc Polskę zabrali •• N•
r6d nau morduj, ••
Syn popatr;,yl obołętn,e••
- I co • tego> N,ech OJCiec lepiej
1dz1~ spać I nie wypala lwiailL Helen
I nit nlera, JUł akarzyla a1ę •• za
du„ m.amy rachunki u rl ktrycz

fint.

n"'ł

Clł W

1161

The vory nut mornlna: report• of
Stuzee prędko r~Hil łwiatlo , glo•
,::round observatoon poata lully con• sem driicym wybełkotał
lormed the report of 1he crew And a
- AIC' mnie to atraunte boi,. atrau•
law boun later the RA F. f:1a:hter DIC • •
Command conf,rme d t ho reoult of the
Syn bt1 Iłowa aamkftł ł dnw, , pobattle in th< followln,: ,ommu111q ue szed ł 1pai. Zmęc:ony długim c,yta•
•wt n111:l11 P o ti.h cr ew S er, P i t nlrm 8 1alkiow1cz poloiy I 11 ę 1 1111141
T and S1t Radio Obs. O datro~ d twardym, pr1erywanym anem
(c d. n)
two enemy bambus DO 2tS •

gruzy Wors7.aw-y chce zobaczyć gruzy Berlina-wstępuje do polskiego lotnictwa.

==---
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N i\SZ 1~
Li:!-t

od poli.,ldego
mary1rn1·za

Biuro Informacyjne Oddxinlów W.

P. w Kanadzie, mietrcząct· si~ w Domu
Weteranów, IZ39 N. Wood ulica. Ch1•
ca~o. Ili„ otr,ymJ1lo liSt od jednego
:r oc.hotników. Henryka Dobrzariskirgo, któi y 2'.&ciągn1ł 11i,_ w 1zerc:g1 pot„
$kie w li"'topadxie ub. r. i obe-cnie od-.
byw• s hiib~ w Polskie) Marynarce
WoJcnnej. Mieszkał on pr.ccd tym w
Chicsgo, J638 DiviScion ulic.ta. Poni„
...J pr,ytac,amy jego list.
W Kanuddr.. dnia • . •
''Pillnowle.
~pfs,t kilka łlłów do Was na dowód. T.c bynajmnicJ nie Mapomnialtm
Wa,.
"CzuJq si~ dobue i apodtiewam Ilf,
.7.c ws.::yscy JC:Stcścu~ równie-i pny do·
brym zdrowiu. Zapcwnt- 13uypomina•
cie mnie sobie; Je-stem Jednym z 1ych,
kt6ry zgto.sil 1-if do Was W lł1topadzle ub. r. jako ochotnlk do wojsko
polek,cgo , wyJc<i~I do Kanady 6·go
i;tudnia, I 9~ I. J11k dot:,,~hCZil$ ,arówno mnie jak i kolegom wied1':ie !Się do„
htzt. Mam łJardz() mile W5pomni~nia
, pobytu w Windsorze. Obecnie peł
nię •lurbę no okr~··· w poblltu portu.
Zanim L~u Hat dotn:e do War, i b~·
d.:ie pt.zł!'czy1any'. mog-ł znalcić się:
gdzics na drugieJ !Utonie Oceanu w
pobliżu Wysp l!rylyjskich. ~d21c hędę sir •tani być dobrym marynarzem.
Po prcy icździc do Anglll napiszę Jeszc~c ·r.u i podnm Wnm :idre.s~ abyście
mogli odpowiadac na moje liny.
··zar&wno kolt:dzy jilk i przcło~cmi
15,1 upncjmi I bard.io mili. Pogoda Jei.,t
tu całkiem odmienna aniicli w Stanach: rai jest bii.rdzo iimno. innym
ni.iem iempe:rntun podnosi si,t i padil
initg.
"'"'Jc~tcni dumny :r noszcnig nwnduru
polskiego maryMrra - kQled~y c2uj,
tak 'Sllm·o . Wiele UB!llu moze upłyn,c
1Janim znowu xobaczymy się, a.le to z
po3mocą Boą napewno na1at4pi w
JuedaJc.kiej przyszłości. •.
"Chocia, ]t!itom Amcrykani nem. nic
w ,:,,l~ch moich płynie do~yć pol•klcj krwi by pamścić krqwdy wyt 1d·ro,., SA,111m- w,półbrac.iom i lCh
KraJowJ, ktÓry powa\aft1c ponownie- i

KRONIK 1\

j SCN puszC'k sohu F'chcJa Goukiew1cz:. i Halinę Wuowoc:owrgo skin.da lnspt'kwr Pol!'lluc:J, kowska.
Sil Powiottznych.»
Z Flint : Jczdt1, Oh;zew~ka, Broni•
Jiik z powyi"s.tego widac trilnsport. sława Ouzcz, F'r, Kihjallski i Br.
pornyślnny jako podarunek n.! Boże Krynlewiecki,
Narod,:~11ie i Nowy Rok. dosredł rut
Z Hamtramck· p•n• M. Ddl~ow•ka.
a.as do rąk naszych lotn1 lcóv.,
Z Wy,ndotte: l?r. Wojciechowski l
Mec. T.argoń~ki,
c~~trum reprezentowa1i: prc:zea L..
Krm1ilm fJf'troi,·lm
BudT1ak. ••kr. K~ducrski, Wł. Kox•
droJ, pteies Koła ~e \Wc.bc,dmc, stroPr1.n~oto,n111i:i no 1>r.1.yjrde
ny muaata, prof. Edm. Dolcwc:zyrłbki
Gcm•rulu l hwhn
z ramienia CentraJn~go Komitetu
W niedziel~ Sgo lutego odbyło •ię ObyWlltel1kiego % Detroit.
w Oomu Pol~knn .zcbranlłl pr;.::edata•
wicieli Kół Przy1aciól Zolniena Pol.
\ l:ir,,n,111 obj11,,<fu l!"<·U. llu..!111
~!6rty pr,ybyli t dllluych osi«lli do
Detroit na zanroi;.zenie. Centrum aby ia 1u<ego - sobou, - Dom Polski wschodn1ł\ strona - Detroit.
wapólni~ on16wic plan pr,:yjęcia i pl"O~
1 m:trc:..i - ni~d:riela - Dom Polski
gratnu na czcśc: generała Ducha.
rachodnaa strona - Detroit~
Kolo w St1ginaw rcprt/.entownli:
J6,cf Sikor:,, J. Lączyn•ki. Wł. ltmcr, 2 marca - poniedxia.lck: - Detro,t pr7."yJ~crc przt7. młod::icż s.zkół W),"Z·
J6zd Slawiń•kl I pani Anna Punel>łych, po poludnitt odjazd do Plint.
nik
Mich. \Viec wieczorrm d1a Flint i
2. Jackoc,n byli ob•cni • Jó,ef Stanokolicy.
kicwic;t, Piotr Wowianko, Jan Sitko.
S mace.i Wlorek Saginaw Wiec dla Bay City l okolicy.
4 marca - łn,d11 - GrllJld Rap,d• Wrt!c wicczorc-m dta Muskegon i
okol kr
S 1114lrc;u c:zw.arttk - Jackson Wiec dla J•ckson, L•n•in,: I Klłla•
ma::oo.
6 ma.re-a - pr-,tck - Wyandottc Wit:.: wiec.:t:orem. W poh.1.dm~ w1·
.cyta w Seminarium Polskim v.. Ot•
chard Lake.
marca - e1obota - Hamtramck Królkic pnyjęc:1c w r.11u,r.u. Po
r_ołudniu .cebranic r. młoddczf.
Wi~c.iorcm wiec og61n)·.
li m1.1rc:a - nitdtiela „ Tol~do. Ohu,..
l\\ifk•w ,ir ntipl;i-w odrnrniJ..,,..
Od dnia 3-go lutego na.,t~puiący
ochotnicy pr.zeu:li przu Centrum:
Zcno,i KonccwicJ', Dt'yer Edwnrd Ry„
lowici: i:·r.1nci5~ck. Dz-oba Stefan. Ko•
wal Franci,,.k. Nietuticf. Antoni,
1
Kucintski Alekunder. Wolouyn Jan,
Borowiak Kuimierz„
Pox:a tymi 1pora liciba ochorntków
wp1una JUt n.a Hstę:. któriy jednak a
roinrnitych powudów wyJ•dli do oba•
zu w naslę:pnych kHku tygodniach.
Pomi~tajcic polscy chłopcy, •• Ar·
n,i.a Połslca w Kanada,e creb nił w.aa!

Pok,w: lilnrn1<~ " lłrundfonl• .Ont. JtJ)OO p:1pierosOw
W Brandford, Out., a.taraniem Re•
feratu O&wiatowego DowódLtwa OddiiaJów W. P. v. Kanad . .·ie, wyświel·
lane były w nit'dzicl~ 7-go b. m. w Ali
Domu Polskiego prą 111, Pearl 15'1
filmy propagandowe o Polsce i WoJ·
:11ku Polskim. M. in. wy&wietlono fiJ„
my p. t, "This Is Poland'", film reportażowy ,z. życia poh.kich iołniCotly w
Szkocji onu kolorowy film ,i; fyci:a.
Wojska Pol •kiego w K•nadzi•. PokllZ
filmowy rgromad,H prnwie wsz-ysikich Połll.kC>w. :tamicukałyc.h w m.
BnmHord, którzy gor.)CO m.omifcslO·
wu.li 11a czdć Armii Polskie;.

[ .. ,tui,·, 1101,wy d·,i,:kuj:1
numcl:'.łt' 1ttyc.tniowym "Skrzy•
del" (organ polskich lotników w Anghi\ fll•idui~my następuj,« pód•i(kow:mit:
"'St"rd~znt' podzięk9 w•m"• Polomi
Amrrvkań"'kJt!j. ~" prz~.-:lanł! dla żoł~

w

11i~rt-}'

_

Po/~lticl1

Sil

Powicttrznych

"O.\cowie
Jlliasta" n
u nas \;
}

"City

ł athers"

with us

l><:d.tie di:i~si~ razy pot~i.ni~jny.

"'M us.,ę JUZ końeiyc. Pr,csylam
naJ'-~CCJ!nfcjh-z~ po-l'drowie:nia dla
ws:tyfitk:ich w bluru takie dl.a
w~y,tldch Pan.
Z !1.Z:,1Cl1nkie.m
flMryk

Dobru,ńsk,...

o„ Friday. F"bruary 13, che Polish
W piąt<k. 13-go b. m. w knyn1e oliU , t c,j,•.i i.ul n i t•r7,.1 \t·. f'.
ccr•k1m odbyło się prz:,,J~ctc, ...-ydanc office-n· 5tlff cnte:r1aincd the Mayor,
Dowódca Odd~ialów W P. w K•- ~r„.z polski korpu• oflccuki dla rad- Board of Control, Ald<rmen. Jnd othcr
nad1:i~ gen~ B. Duch otn.ymoł lht od 11ych mia&ta i kiorownil~ów wydz,a„ municipal bfficinls of the City of
p, KBro/ij Tło/Jiń.wri~go (SGnmton. Pa), łQ\\t :r.p1ządu micj~kiego \I.' Wind"c.r.ri:-. Włnd1>or m thcir me!>i. on Rivcr;r,lde
onv~.
którtgo &)'n-Jedynak 7.ottał l"'llicdnw110
Miłych i:ości. któr7.y pr,od pr,ybJ'·
The guut• visitcd. fir•t. the barprzykty do Wojska Pol~l<iei:o. Po" ciem do kti1syna zwitdTali ko,zary,
rock,
on McDouga11 street, 1hc Re.
Bobinaki pisre:
O,rouck Rekrutacyjny i rcdakcj~
.. P,mif' Gf'nt<ral~!
··Od':iicciy·· powitał w imieniu o-free• cruitir1c Sta1ion on Sandwich strtcL
Don4pUem wiclk.i(!go mStt.-1.ytu. rów pol5kich komandnr Drzewica, and the edl!orl•I quarten o! ··Fight.
gdy ofi:iru moja na r.i~a Ojc~yzny. w dzię-kując 1:,1;1 i.yc:xtlwo§.c z jaką wla<L::e mg Poland" on Ki!dare road Thcn
po~.u,ci !Jyn."4 - -zo,tala przyi~ta. ]fł~  mlejitk.ie- Windaoru odno,;~1 &ię do na- thcy called on tht officrra on whose
t~m clvmny. i<' syn mój 1:nnjduie ,sjr -.iych potri;~h 1 polskiego .:ołnian:a. IH!'half C.ommandcr Or ~ewicn grcctccł
Jin S%fłr~ga<'1r Armii Polskie; r U
- ~ hr· W odpowiedzi UJ.bnl głos mayor min- them. cxpreso.intt.
thanks. (or the
tlti~ mógł walcxyć u na......, ulcochanq •ta Rcaumc. który >.łożył hołd boh•· friendlinrss and underuanding ',\•ith
Ojtzyz~lt". Witir:tr, iłt" tltdlłn-i.1 .'-WOJr tc-ntwu Armii Polskiej, walcąccJ nit- wh:ch tha munlcip;il .iuthot&tlu trea.t
sp„lni nalr}yair.
ustępłiwte z barbauyi\,twem niemice. the PoJi.ah soldiera ,n ,heir ncedlł..
( - ) Karfl/ Bobińsk1••
Commander Dn::ewica was answered
kim cd pierwsxog,0 .1nomentu wybuchu
Do li!.lU te.go p. Bobiński dołl\.. lY1 wojny Cel tej wojny j ,t ~Je ••mo by Mr. Reaumc. Mayor of Wind,o,.
czek 11.a $20.00. kt6rc pr..:C!z:n:acl'ył na ia•ny dl• Kanodyjc,ylr6w. jak i dln who paid a tribute to the hcroism of
Pobk1 Czerwony Krzyz.
th~ Po1i1h Army fighting inct:.r.5.t.ntly
Polaków. Nic mnie nle- obchodn
oiwiadc.ryl ni:iyor l~ca\Jme j3lc. 111nce the fin.t motnent or the outbteal(:
1.ol uit•t?..<~ 11oł"'t.'} " J:U "«•init~ u
tapctuJ;J swoje tfl<ćl!Zk.nn'a Ni~mcy, o t war J1.g1un~t the German barb3riaas.
.1ni Jak Jedi~ spaghetti V.'IO!U, Nit The łłim of this war is clt:nr and w~U
fłol"ul..,i" " Kitc•hrru,~. Onr.
W ub1egłą niediie-Ję w Kitchener. <hcę- J1:dnqk.. a.by mnie dyktowano. jak undcrsto:o:d by the C..nndiano u w•II
Onr. odbyła ,;j~ wielka ::bawi polą mJm toprtować moJt mic,;ikanM' i jąk ~·, by \ht Potu, "h i1 non, or my
busine~s1 " ..atd thD Mayor „how the
czom1 r.. bankiettom n.a którą ~o&taii za... JCAC mój mgkarou.
prouem J•ko go4c," honoro•71 polscy
W11!e:tOr w ~ynie oficer,kim uply- Gerrnans p:aint thtir romn1, or how tht:
.:.olnierxc z Owen Sound. Na i:abaw~ n~I w atmoa!eru seril.cmcj pr;.:yjai- Jtałian1 eat their i.pughttti. Nc,·erpn:yhyła dcfogoi:ju. rłozona .1:. 10 lol- ni Po z.al:ończeniu i;,rxyjfcia cx~C! thelea:_ I do not dt&ire to be d1ctated
about my tooms: or my
nicrzy pod dowództwem mjr- MAJew• r;uln)'ch wyr.o.uta ch~c ponownego u to by anyonc
1
•ki.ogo.
d,1nia •iq do kou.ar W P., gdzie odby ,gpa1hett1:
Thti:
guC&ts
and
officcra spcnt a moa.t
Przed zabnv.~ odbyła sif kró11'a wala 11i( 7..abawa rcwaniowa. zorgańl•
al.:adęrn1a ..\ r>omu Pol~!.< m. n;, k·ó-. .ZOWFta p r zez Kompanię- Kr.drowł i pleasarn ~vcmn~ in a tricndly 11tm0lł
rcJ pr .~c:m:wiat w imieniu \N. P . mjr. członkinie pol•lci•J •lużby porru,cni• phcre. A!tcr łhc rcceptlon, sonie
Majtw~ki. Nas-trpnic: przem ...,., h: de~ c:n:j dla Womcn'a Au:dliary "Re-serve Coun~1lmrn c,cp,rcsoad tbe1r wi&h t.o
legat Armii K•n•d:,,1ski•i kpt. Stew Corp:--. Nowi goście:, w lco$.:Z.irach powi- go to the barraclu .:again. whcn the
atd i Józł{ Tamow1ki. który powitał arni -"Ost:111 z widią radokił I już po PoJI b aoldicra weirc ('nttrtarning the
.r.olni<;-u:y polsk-"ch w im „ 1 1 m ,11co- godr.m1a Xłlbi:llwy orittkll • , .ce nat lep„ C.1mndi1tn Women·a Auxili:ary R~erve
"'' cj P
"'lłi. AK tł m ,
•
ono
111
1nyrn tańcitm na łw1c- Corp$.. Thcrc t.hc new guo1ta \Ycrt:
odct1111nem hymnóW nar..idowych~
c..ic Jut polk.... t
,,cetcd cordially by th• 1old1cl:$.

l.l.1.if'ri .,. D,·lrołt ,v \\'iot[.. or-.r,ł!

W ubioclt med•icl~. 15 b. m~ bawiła
w kouarach Kompa.nii Kadrowej w
Windsor wycitctk• li: pololriej ukólki
dok.u:ta.łcająccJ
S tas.z,·ca z. Detroit
porl klerov.'Jlictwcm p. Eugenii Ba.rtoJ.
Dzieci .1jadly % lołnł"r.cami kolaCJf•
oiil na.inę,pnic bawiły 11,; wctsolo~ Dll.ilt...
ki nic prz-yjcchaly do nas • i:olymi
rękami - p.ra:ywio:r.ly dar dla woj~ka.-:
1lo,yl7 21 dolory 2S crntów,

,n1.

D utki nu Zoł11i(·r:t.:1. l'u1..ik it·µ o
Na uucic w•scl>tcJ pp. Jana I
Anny Kowalskiej, ••mi•uk•lycb puy
Adele ulicy w Detroit, pani• Stanl•
łlliwa J,enklew1~z I Olga MaJ, cdon•
kinie Kola Przyjaci6ł żołuierxa Pol„
skiego, ptzy parafii $w. StAnistawll
..brały duk, od na„fpuiącycb osób;
Pą $1.00 doi.yli K. l,ll~ki•Wi\'l:, B,
Bubicn. J Geradn. /\, Sermtuyn, J,
S:rnba. M Michon. A. Radko, J. Burkowol:i, J. Józcflnk. A Grabo-ka.
P. Witko-..kl. S. Stykoro.
Po 50c: M. Miczak. S. Pyianow,kl,
F . Pnybylsl<a. G. Smaron. J. LOJ<k,
R, Dudok, J Wojlowic., J. Sm?kow•
oka. J. Wa1cie<:howscy, J. Gar~ulski,
S. Maj, S. T ;.,., J, Kowalski. 1 Krn•
!.lnsl!i. .I Ci•pieW<.

Po 2Se G.

Beckł.-r,

L Sunek,

J.

Oomlirow,ki, J. J6iwi•k. J. Michon,
A Wysocki, J. Ozikow,lu S. L111ow•
ski, C. W,vaockl, J Mytych, C. Wysocki, W Nfchon.
S Lias
";.Oe, KoJO}ilOnow kt- lOc.
l.Y buurr Cc-nttum cloiyli oflnr;•
Grupo 2356 Z.N.P. S,uu,dar
Pol•k,
$S.00
Feliks S,ych
S.00
Atlu ltnporung Co.
200
R<$ZI( • zabllwy urz,tclzoneJ
prz•z SekcJ~ Pań
8.50
5,00
MlkolaJ Boncik1•w1c,x
6.00
Stani '"'' Pietrzak
Ba.rtloauej Kochan •
1.00

r
ł4
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16-letui pot't:1

Odpowiedzi
Czyte) nikow

z

T. Cymmerman, 3760 Ridgcway
Ave., Chicago, Ili. - D,iękujemy ser·
decznic za prz~łanc nam zyezenia.
Szcxer,ólowych informacyj o wai Hacxó"'• łco]o Kroma nie mozemy Pani
ud,iclie. Wiemy jedynie, :ie d,ialania
WGJenne ominęły t~ wid i nic uleg:l.1
ona .t1tiszc:ceniu„
•

$

16,lctn[ J6zc( H. świątkow,ki z
Philadelphii , ucnń ,zkoly średniej,
nie włada jui biegle językictn poi•
akim, ale dumny jest • L"go. źe 7. pochodzenia j<'llt Polakiem. Przysłał on
pod ndresem nas:ceJ redalccJi ·wierszyk.
p . t,_''.To Poland", który zamie.-czamy
pomxcJ :

teki

humorysty

TO POLAND
Thtrc will always be a PobnJ,
Just as t/Jer.e is a God divinc.
,4$ long as cherc is Uf..-.
I II tńi• Polfsh he:1rt of min,.
Thcy havr stripped h.,, of hcr ,:lory.
She is lrlt barr,11 and b.łrt".
The Jevil takt the pig of Gcrm,1n
And Poland will st/li be th,u.
W /,c11 sh• shakes all t /1e chui'ns of
th~ conqn~ror
Arui downr. him to thr Polish mud
Ho...- I•• will pay dear/y
t'or r,•ery dtop of Polish blood.
J6z•I H. świą/kowski

•

Albert Bub, 24(11 E . M1/w11uluł'
Avt'., Drtroit. Mich. - Nie-5U:ty, nic
mo,<my Panu przealać szczegółowych
wivdomolci co do rozmicszc:ienia
pułków, o które Pan upyt\lj" O kam•
ponii wneśniowej pluliśmy Juź w
"Odsieczy" wielokrotnie i b~dzicmy
pisać nadal. P~esylamy Panu ,er•
decxnc, żolniet11kie poidrowlen[a jako
1t~remu ułanowi ltrcchowitc.kitmu.
Czołem!

...

Glenia. St~r11Rl, Wjndsor, Ont. Bardzo nas oiMzy, że pobyt Woj,ka
Polskiego w Windsorze natchąl d.,_
bie do naphu1nia pio$enl<i na melodię
"Jw: ŁnJbka zagrała", Pio••nka j.,.t
bard,o mila. wobec czego •chowaliś
my J•i tekst do naszego llrchiwum. jako pami4tkę z Windsoru.

.. .

Diwir kow)

FILl\-1 POLSKI

Gtn~rał

Duch 11a spac~ru

i
:i.y <·zen ia świ:!leczne

K Io rlare l..ore-.11u111luwa,'?
Panna Catbuin~ T/usl, ~ Lynd·
burst. N. J. (7SS 6th Srr~N) pn,gnie
koreopondować :z którymś z pol•kich
iolnierz.y.

,Io 11owirl.•wnc~o 11111111•n1 "iclk1mo1•1u•{:o 1•n>j111uj,·
11J nunidlrucj11 ' ·OJ,i.:cz:r"' 1lo tln ia 2 0 -i,:o mal't'ft

Sobol.Il 2i lull'go
~IUND UR Y DLA

DR. E. C. YOUNC
DEIM'IST

AR~UI POLSKIEJ.

W in.bor

BENJAMIN A. MALEYKO
Adwokat
Tol: biuro 4-8484, micuk. 3.7153
Kancelaria:
301-302 Security Bldg.
Windsor, Ontario

Bartlet,

Mar.Dęnafd

& Gow, ltd.

116-122 011t'lle111• Aw·oue
Windi,or, Onlllrio

NAKŁAD
SŁYNNYCH
"Przygód
Walentego Pompki"

DRUGI

(CZĘś(:

BRACI BLAK
BL 4K BROS.

B.4KE1ł J'

,,.,te,•a

praird:ti,cy pol•ki :.,·111i
c/,leb rn:ro,ry i pyllorl!)'

1022 LANGL OJS A \ E.
Tel. .l-ł-3-t ł
Wind,,o r, O ni.

THE ·sECOND EDITION OF
THE FAMOUS
"SOLDIER'S
ADVENTUR.ES"
(PART I.)

l.)

Will appear within a few daya. Thanka Io
the mu 5 orden and quiclc sale of the fint
printing and in order to populanze tbia
1oldierly booldet - we have r e duc:ed
the price for the 5ec:ond printinc, when
ordera arc made in aeta.

u.ka.icl &if jui Ził kilku d ni
Dzii•ld muoowym zamó wienio m i •yblócj
r o.t.•(117.rdniy r irrw•u-go 1101.łntlu o raz w <'rlu
Ap oruLlryXUWllD.iD l<'j iolni1•r,okirj k ~il}7_.,..W
C' " li {'
,1 r u l!' i 1•t,t11 n a k Int! u ( przy
zamćm j„n iarh zb ioro'l'-y<'h ) o h n i i y li ; ru ,·,
Obt'C'n fo llrr.) m y m:

5 <'f".11••• , •••••••••• , •••• $ 1.75 (z
1 0 rg,c •••• • •• • ••••••••••• $2.50 (•

~

PJEK ARNlA

pne,oyłką
p~ylką

81.8.'i)
$2 .6.S)

The price ui:
S Copies ............. . . $l.7S-($1.85 by poatal deliYer y)
I O Copiu .. • . • . . . . . . . .. $Z.SO-( $2.65 by poeta! delinry )

1ne price per aingle copy Ul
u prerioualy: 48c:
( 45c: by poatal delinry )

n1plan pojt.'C1J ri1•zy

k u.>.tuje jak poprue1lolo
40 l"nl. ( z Przt"B>1k11 4.'> r nl.)

Tbe cwdera mu,t be forwarded directly to the

7,«ło-nin

,..pro,,I do
Admial....,...ji

Achninuitration of

"FIGHTING POLAND"

"ODSIECZY"
M9 KILDARE llOAD

••li

w
NARODOWECO
1032 Qu•en St.
oraz
Ponie<l7.wlt•k i " lon"k
2 3go i 24f!o lu trgo
"' saU Z. P. w K.
62 Clar6nl)nr-8C-Pl).CZ ,s:'FEK O 8:15 WIEC7..
"Ood,u.k owo Dzieli żołnierza Pol•
•kiego w Szkocji. Nowofci z
całego świata I sceny • wojny
rosyjsko-niomieckicj, ora, komc•
dyjka dla dzieci,
KOśCIOLA

OFIUmó w

plu~u:te aukienn e <>,l'l:w. koo,.
pllllłly zapn~ d o dn1l,.ów muud11rowycl1 pol ..,·n fin11A

1DS Carud> BuUdlnr

ar hij daily ,1,0/1

Ogło s ze11ia

]ótrf S. Szairanicc. Chicago. 11/, W,~r,:e pańskie, napisane podhalań
aą gwar~. ą bardro lntcresuj~ce.
Puy oka~ji wykorzystamy je.

COMI'Ll}IR)ll$ Ol'

a~nernl Duch

WINDSOR,

Oł'ff.,

CA...~i\D,\

Ut KlLDARE ROAD

WINDSOR. ONT„ CANADA

l
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Krytyczne chwile
Wojna n:, Dalekim Wschochie weszła w fu~ krytycxnll, Byłoby rzecz~
nic me,ka i ukodliwą. gdybyśmy
chcieli '7amykac: OC")' nD porażki. które JUŻ poniesiono i na nie.bcrpieczefi„
•twa, jakie teru grozą Zjcdnoc,onym
Nosodom. Utrata Półwyspu M,1/e1~ki~go, upadek S,ngap~u, czpcio""."
utrata Sum•try, gtoząca 1nw:i„Ja
)~wy. powuzne ugrożcnie wojsk Mac
Anhura na Filipinllch I odwrót w
óltttgu Burmy - wuystko 10 ruem
okladll ••~ na bihtns ponury.
Japoń•ki premier generał Tojo w
MYc.:j mowie ·w parl:lmc.ucic tokijskim
nie' pozostawU xodnej wątpliwości co
do tego, 1ak1c ,ą plany i nnd•ieje ge•
nera łów M i/c.1da. J apończy~y manc'!
tero~ o zawofownniu Nowej Z~landii
, Ącmr11/ii, o ataku n• Indie Brytyj,
::;kir i o ··wykońcieniu'' Chin C.cang...
Kai•Szelu,. kt6re xagroi:or'lc .!18 odcię:·
cieni dowo-i:u amunicJi, płynęcej dot.id

prnz Burm( lmperiali!c.i • Tokio
uważają, że niedlllolrn jeot ju, godzi,
na, w której St.lny Zjednoc~onc i pan•
•twa europejskie nie ~dą miały nic
do powiedunia w A:tji J na południo•
wo-&11cbodnim Pac,yfiku.
Octywiśeic s;i 10 rachuby prr.td·
wc~t."sn,., a dalszy przebieg wojny wy·
k,ue Japoi1czyltom, ie łatwiej jest
wygrywac na początku, gdy si~ ro.i w
rę:ku

atut za,;koa-<!nia, niX n-a

końcu.

gdy pot~..my przeciwnik zdoła 1u;
zmobilizować- swo 1ily do kontrataku.
MimQ to jednak ni~ wolno lckc;~waJ.yC
nirhrzp;,.cir,btw i trze~ 1obic uświa•
damie. iż za ponowne zdobycie tych
w.zy,;tkich b,uc i terytoriów, klóre
d,ili pue•dy w rtcc japońskie. 1ncba
b~d~le .<aplacić ogromną cenę krwi.

. ..

Po stra••liwych

sto,.unka wewn~trzno-nmerykAń1kle.
gdyż wiemy doskonale, i~ Je5t to •pra•
wa gospodarzy 1ej •icmi. Mamy Jednak obowi~zek podiiclMia sir nasqmi dojwiadcxt"ni:,mi, zebranymi w
krwawym tnrdzic dwuch i pól lat
wojny. My, żolnier.te pollcy, którzyś•
my przcw~dTOwali c11tą Europ~. któ·
rryśmy wlunymi oc:,mi og!ądnli
.lil~k~ \VT.tc.śniowf, potem o,-t~m mie·
si~cy „'1ni~sintj wojny" rut zachodzie
Europy. a wreucre kampanit Iran•
cusk4: kt6rzytimy w rok potem widzieli na Wyapach Brytyjskich taz

jc5rt:zc-. co anac:%4 ofiary i zniszczenia
v,:c,J~nne - mu,imy cl.zii ostrz~c og6/
•m~rylrnńsk1.

o zwłaszcza amcrykań ..
skt Polonit, przed 2by1 lckJum lraktowanitim wysiłków ,vnjcnnych.
Wojna - to sm,szliwa próba, "
woJllll wapólc.zcona Jes1 wojnT/ torafn'I,
Sięga ona do w•zy 1kich iuic,u;in i.ycia zbiorowosci ludz:t{cj i iycia jed·
nos.tek. Nie wy5,uarczy1 Ze

pora.rkę w

P•arl Harbor przypomina nam •. ,
piosMlta, nagrani n.1 płyt~. Trnba,
aby w słowa- jeJ 1ytulu: "Rrrnrmbn
Pcitrl H11rbor" - widniały na ś<.ianie
ka...:dcgo domu~ kazdcgo warsztlltu
pracy. aby pam,~t.ili o nicJ przemy•
•łowcy. ustalający produkcję i robotnicy, .oby l! tych słów wyamtll wlaścf.
we_ y,·niosk, lud:we: mlod..?i, kt6rzy jesz•
cze chodzą w cywilu, aby uozumiala
ich sons kaida gospodyni, która co,
rai CZfŚciej •potykać się b(dzie •

ograniczeniami

J~li

w

?,,Wym gospodar„

ei~ to -stanie - to odwet
u Pearl Harbor naat4pi •%J'l>•iej, ni:i
"&i~ na to pozornie d7iaiaJ zanosi f
&tWI~

...

Uc.:ono nas xawsi:~ • .le Imperium
1łryty1skie ma trzy mleJsc• sze,cg.61nic czule I trzy posl.ullości, k1órc ą
l"'łuc1 1.uJui

l1npcriun1.

Slow. to odnOlliły si~ do Singapore.
K,waJrt Surzkicgo i Gibraltaru. Dziś
Singaporc jest w fiku WTOga. Czy 1en
,a.am wr-óg nie pokus.i si~ równie.i o
11dobycic dwuch potos1alych klucto•
wych pozycyj? Oczywiście - u.k !
Ost.atni,1 ofeneywa iene.rało Ro,n..
mtla w Libii przybHtyła znow1-1 niebexpiec.z:tllstwo :ualru niemlccko„wło•
,kiego nn Egipt, n w,~c na Kanał

doświadcr.~niach

Ołtatnich

Jak

,:i<'. Trzeba ,,~ jednak śpieuy~. Ntc
wolno upaiać si( cyframi produkcji,
które w dalsoej przysdoJci (.a rok czy
p6itora !) ~ dopiero aktualne.
1.'rtebb. już ur-nz. odrDzu. w lutym i
w marcu, podwoić i potroić produkcję. Tr1.eba już teru. bez trw1;cma
chwili C!AS-U przt$l-U:wi~ cale tyci~
knju i k3zdcJ poszc•cgólncj jednostki na ,~mpo wo;cnnc. Jest r.iec.i--,J pQ•
pro•tu fflli.~~<;.en,, by lud~ie zastanawiali s1e nad tym. uy słuszne i eel11wc jut ogranicza.nie ich w 6pożye-h,
cukru. W Europie, która krwawi jui
trn:ci rok, nłkt nie. ujmuje si~ po·
prol'tu t-akimi drobnostkami I N'iezrozumlal• są też: t•kie odruchy, jak
walka posza•ególnych ,tanów i mia.i
z rządem federalnym o r.mio.nę- czasu
Ee ~tonetlrtqo. na t• .zw. ..c..a$. wojenny". 5" to porost:llloścl okresu poko1owego, który. nłestct}', JUa minął i
do h6rego nie powr6cimy al: po zwycięnwil'. Ałe to .l\vycl~wo trzeb.n
wywa.k.tyc.
Wystrzegamy ,i\' pilnie n• rtas"ych
h1m,1ch -w..;:.;elkicgo mieszania si~ w

dzic&ltciu tygodni wid~imy,
niepowetowun~ s::kody wyr::,t..-

d.iilo e.pr.-wie Zjednoczonych Narodów

Z teki humorysty

Suezki od strony ,achodn,.j. Wiadoteraz z Turc11
bli$k1ej przy&•
!ości Niemcy mogą spróbować araku
popuc, TUNji od półnot:y i p6/no<:·
n>&o lv•chodu. Wojeeowc kola brytyjskie lict~ ,.;~ przyt)>m z rów o o.
cz.es n o 6 ca Q,
awków: g:encr.rł~
Rommrla r Libii i wodza .nrmU ntcm.it'tlueJ gromadzonej obccnae w Buł•
1f.Srii poprzez Turcjr na Syrlr, Iran i
lr11k. Atak len nast9pi łby wczes11q
wiosną. W tym aamym cza•ie Niemcy
planuję. jak willdomo, swą ofen,ywę
prrer-ciw Rosji, a .cwlu.zcza ofen,-yw~ w ki~runku Kaulcaiu. Tc łącznc
trxy akcje wojskowe miałyby na celu
mośd nadchod.zące
wskazują na to, ie w

nirtyJko opanowani.c Suezu, ale 1akec

dot.tanjc w r~ce niemieckie tt!renów
ropo11ośnych. Nafta kauka.slc-,1, iracka
i lrań•ka zapewniłyby machinie wo Je!\•
ne.1 osi daleko idące mozHwo.ci.
O tym ""zyotkim wicdz4 dobrze
Anglicy i Rosjanie. Olotcgo pomimo
<rtikicgo położeni~ nn Uolekim
W•chodzie Wielka Bry1ama wysJ•lu
wojska do Syrii, Iranu , Iraku, tworząc lini~ obronn~. o kt6rej powiedzhtł Churcbil1. ,i s,ęga od 1-#twanru
do ltfor.a. Ka!<pijsltiego. Niedawno o-g los1.0110, ,c w $11mym tylko !ranse
i Iraku ~to, •ilna /0-ra armin btytYf•
•ke. Z dru,iej 1trony Rosjamo rzuca•
ja i:ornz to nowe wojNlta nn odcinek
połudmowy -5wcgo frontu. aby wy•
drzeć z rąk nienieckich buy wypodow~ do olerssywy na Kaulta:t, Jczcli si~
pr,y1ym uda Ro&janom wyprzeć ,••
sk.a nitmieckie r zajmo\\._nych
nic porycyj na <cntrałnym od ... aut

frontu. to plany Hitl10ra w •tosunk
do Kaukazu ~dą skutecznie zas••cho"'""e. Nic apo,6b bowiem, by Niemcy
,nl"zymaH 1ię na. Krymie czy w okolicv
Taganrogu, Jeili srract Charków i
Plany Hitlera

,, •lt••u11J.11

lVfoston CJturchilJ powitd:"'.ial w
15-go lutego pcxe~ rildio, ie

Wicik•

Brytania, po•osu,j1ca od
l pół J.a.t w wojnie ~ Niemcan,j
Wlochnmi nic: mogła ~mobitizowaC
nalezytycb środków obronnych w
swych twierdzach i buach n• Dolekim Wschodzie. Jest to prawdą i r«uywiście jedynym właściwie •posobcrn zabc%piccz.c.ni.a w~p6Inego int«!rcsu Anglii i Amorykr m, Palekim
Wtchodzie byłoby przcJ~cie ju• prxcd
rokiem dzida ourony wszy,tklch tamtejszych 11osi_o,llości przez Stany
?..jc,lnoczon~. Nie:su:ty1 w Stanach
ZJ~<lno,;zonych obowl;pywal
··a"l 11enl1·ol1l(t~·f'.
l. t6ry ni~ po.iwalnl r%adowi pruy•
drnta l-(ooscvoha na wysyłanie wo1sk
po,a 1eryto1'1a , po•iadlOlic, U S.A.
dwucłt

1

moż1lwoic1

5

z

A

a i f

łpi<·
Wi("d.E:ą dobr%c, xc cy„

fry produkeJi wojenn•J, sapowiodzi•·

nc n,, koniec roku 19-42 I 1943 przez
prctydtnta Rocrstv"Jta nic cą bynaj•
mnis-.1 !ants,~j~ Juli wirc dyktotorty
m•Ję ł'tkiekolw,e!c <1Z;m•e to muuą w
1"-'<uaJpolniejueJ mierze W.)'E)'&kic

pi•rwsz.ą
połow~
1942
St,d gwałtowny w.iro t t1k„
ty•.-.·uo~cl p:miuw o„i, lnór~J punk.tam

r o k -u

p~ produkcji WOJcnntJ,
Jakie ln„cuj wyglądulaby dzi§ I)~
ruacJa, gd)•l>y w ciagu dwucb lat po•
przcrlzaiących obecne wyl>"dka v..y·
produkowllno w Stano.eh Zjcdnoc%onycll o kilk,:m2$CI~ tysięcy wi1•••i $11mnlotów bojowych! Store<ylohy 1ych
snmolot6w na obronę Ron,: KongrP i
Sitigapor~. na osłonf brytyj•kich
okrę16w
wojennych n• Dalekim
Wsclrodzi<!, ~ bohaterski genua! Mac
A rrhur nie byłby w •WcJ dumneJ, lee,
rragic,ncJ walce o Filipiny pozbawlo,
nttjpotęinicJ!i.lej

.

II11tcr, Mussulini I Hirohito

zwolnumie tcm„

,zc:)'towym b,dę n1ew,1pliwie icf, O•
f•nsywy wio,i•nne, Z t;o~tyl<i ICJ •dD•
;:, 54.J,le cru.iwę: dowodr.\wn alinnck,e~
Trzeba Jednak powtarzamy raz
i•u:ue - aby cv prawdę ułwladomila
1obk ur-ro/cif opinia mrrod6w dt!m!>krJtyc-.11ycl, Jeśli "'f tak ,tanie nie
5trncimy am Jednej godzJny produk•
c1i w naJbhzuych tygodniach i m••·
tięc.ach i do rozgrywki wi.osr.nneJ
prry•tijpimy jllkrtaJl<pieJ uz.bro,enl, :a
~cucm op.incuzeni duchowo.
Chwilowe nicpowod.z:chia wanny
tyll:q ,v,.mocmi fMnt moralny, Siu•
~zntc powiedlial Churdtill w med.11~
I,: 15•1!0 b. nr. (m6wi~c c, upndku

notvoc;.tesnej

broni.
Lindb•rghowic i Wheelcrowie oi;la•
rl.1j>} dziś skt1tki 1.we:J dtiałalno~ei . .' ~
Ale o~~ywi.cie j~teniem i skargami ni~ :.n,Jatwia :si~ historyc2;nych a:a~
~o1dnici~. Co 1ię l!tało, to ait jui nie
cdstame' Trzeb.t tcrdt myśleć o irod ...
~;,eh zaradnych. Potęwc Stany Z1ednocione mog,,111 w ato„unkov.•o łcrótkim
czt1sie UJ1obiU~owAĆ olbnymie etJer

wi01,cnnej ofensywy Hu„

lu;i na Gibrallar i aytuacj~ w J•lneJ
si~ wobec teJ ofwsywy r;ądy
tr •. ech obratlujęcych pallnw.
,n„jdą

mkiem l,yf') nfotylko d'pófoicnic WPt•
nych decyryJ politycinych Amcrylu,

ny tej

GihrnlL1ru

11omi~, ie. na konfertncJi teJ ornawia~o

Równocz~nic w Stanach Zjcdnocxony.:h dr.ialaJI faolacjom'Sct, ci:cgo wy„
n1łl'S.łychane

cłu

róv.rnie Jasne i wyraźne. Ni~mc:y
wywieraj, w tej chwili ogromny 11 • ..
cit}: m, 17.;Jd lrancu,lti P~tBln'•, by
od<lal im do dyspo,ye!I "'" flolt wol enn'l- Dopi,ro oncgd:tJ czyrnl iimy po•
głoski, iz Petatn otrzymał takie u/U•
111a1um od Nicmil'C. Podejrzane byl1
r6wnie narady w Madryc!~ czy Bar•
celonie, k16rc odbywali ,,. sobą pr,ed•
•:1-wlCielc Fr:mcji. llis.zpanii i Portu ..
gali i. N ie trzeba być obdarzonym zbyt
bu1ną fantuJ~, .iby dojśc do przcko,
$.)

nicdcietę:

11le tak;ic:

...

Smot«ulłk.

lcL.('f"\n,7.enie 11r1.t"d"11ika
i oddawanie .!>ię .dudzcnjom. reo na Da·
łekim Wschod.:1e uda się: JOkOS urn„
lOWQC pokój,

1

Singapore. o pornxcc w Libu

1

ci:ymqc:

nlut,( Jo "ymkmfcia ar, okr~tow nlc,mieclt!ch" llrm;tu), .. c n,c jcst 10 pora

.RotJ11Lłtrz.,

locn,J:

Cup.t,.in o/ Cav~rJ' anJ ad Jlirw,,.

n.a ~t:azuc winnych. C%Y na klótmł'
\te·.~ nętrz:nt. Wit"lł,~ tl~y%JC wy•
m~a,., n-Jelk clr pol\Vir.:c1i i umor..ur:ir1..~in. Trze.ba op:mov:ać. 1icbie., aby
u1>anownć.

•yumcJc I

~

J
Nr. 8 (30)

115
Copyright by M. Walentynowicz, 1942

PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Seria XXIIT.

SpiSDI R. F,,b6g

Ml•ko

wypił

wi,:loryb

Do ostatni•j krop•!lri,
No i zaczął xe %/o.foią
Cl4gn~ć guuucr z butelki.

Ilustrował

M, Wa/entynowjc,:

1'he whalo drank the milk
To the very last drop.
But then he got angry
And st•rted to pull the top.

On do ldtble, ja do mnie,
Krzyctr. wzywam pomocy,
L..cz nim pomO(I nadeszlaWyleci:,lem jak .r; procy.

We were pullinr both way•,
I yelled and called for help.

'l'here i, an eightecnth way
About wbich you don't know.
I ,imply made the whale,
To keep me up aHoAt.

Wiuzor upad/ i okrrt
Wkrótce T oczu mi zgin•I,
.t ,vifiloryb be• przerwy
Plynfl, p/y111fl i plynql.

The evc.nlng carne lłJJOn me,
And I lost aight of my o.hip:
While the i:ood. old whale
Over the wavcs would skip.

But it carne too late,

And I landcd on his bacie.

c:::;--7YJ?

Ońemn:utym sposobem
(T~go ;~:rx-ez~ nie WJ·~ci~)
Wfrloryba unusilem
By mn1~ tr•ymal na gT~bi~cic.

I

j
.

--

mgły porannej, na s:rcrrścic
Jakjeś m1ur1y wyjrzały,

Z

Wirc ucr..,1,m chu..ruozh

Dawać

roine sygnały,

Wsi•dli. Kitli. I z.,..;,,,;,

J• ~moczylerd ubrQni~ A I• zjadłem na statku

Kapir:łli•ki• śniad:rni•.

1'hen in the moming rog
l saw somc masts a.Ear.
My hllndknrchief went up
In both my waving anns.

Po ni~miecku kto~ wri..:tsnal:
L6tli podwodna podchodz.il
.(farm!! Cala -załoga
•

They lelt and went in hasre,
My clothing got all wet.
But on the 1'hip l ate
A dcliciou1 breakfa,t.

S:,m $tanąl«m prry ,yten:t'
J zac:ąlem st~rować.

lVsi.:1dilC r.:traz do lodsi!l!

No II pol~m. wesoło

Szkoda

gadać. śmiNb

bier:,.

Someonc called in German:
''Watch out, therc•1 a aubmarinr.
Alarm! Get all the men
Off lhe boat in a minute."'

Thcn in a very- r;ay mood,
I takt the 1tcerin( wheel .
Tbe ship is ,;oinir ahe~d.
Boy, how happy now I fccl.
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Utrnost Effor t

Ameryka budzi si,; i napręża muikuly,
Jesse-ze. kitka miesi~cy temu rmJio•
ny ludu w Stanach Zjednoczonych
powtar~alo formułkę, ukllll! przez
izoJacjonist6w: 1 'Ameryce niC' mo
gro.ti. bo nikt nic odw.:1.iy sir rntp:,§~:
na nas··. Prztrn21iwy świst bomb lot•
niczych, n1ncących rdrad,iccko okrttY wojenne w Pearl Ha,bor, wyk.iul bczpod>lawność i lclamliwość
tej formułki. kt6r;J szerzono w Am~rycc . , . d/J dol,r, Niemiec, Włoch i
Jrrponii.
Z umyałowos.ci amcrykaiisklcJ zn1• :.meryk.ariKkie_go. jce.t po~.zechne zbuk~ le;: druir~ fonnulka. wpaJana r6w- d.renic św1adomott1, że
w o j n y
nicz sy:,tt>matyc7nie w umysły oby· n i c m o r n a w y g r .fil c- i n :r wntoli S1an6w ZJcdnoczonych. For, c z c j , j a k I Y I k
p r : ez
rnulka ta powiad.1la: ''N:,s,e brugi w .a Ikt, r ro w ad z Q n n be z:
bronione s~ prt.~~ ilotf. n nas~~ mf:t, fl .J r d o n u • ie kazdy obywatc1
sra przez lotnictwo. 1r1oit..·my spokoj• musi prticmiemtrJ ,,,;: w i'o1merz;A. D7.iŚ
nfr sp.,ć i uzyw:tć- zyci:J.' Dzido A mery, władze: amerykąnskie maJą; racze;
kanie wicd~n jui. ze nieprzyjacid· klopol 7. nndm,erem zglas1;Rj4cych si,
•kie lod,le podwodne gro•nję ,u; ocho1rric:o do czynnoJ ,huby wojsko•
opodal Nowrgo Yorku, ie 2.apus.:lC':ra wej. Proces te.rt roipocz~ł się dopiero.
J~ się: w r"ejon R.3ntllu Panu./11$kit>go i Bę-da:ie on niewątphwic pot~z.niał z.
ie walki o be.zpi~c.1e1ls.two br.tcg6w dnia na dzień. z godziny no. godr..in~.
nie: wolno lf!kcewaiyC. Dziś prc~ydcnt Rezerwuar ludtk1 Stanów ZJednoczo.
Roo•evelt, wielki aternik p6lnocno- nych jut olbrzymi, Gdy zaczną rów•
nmeryk•rbkicj Demokracji o51rzc~a nolegle działać dwa czynniki: I) poJU• swych Wllp6lobywatcli, ; 0 bomby bór cara, to now)'ch roczników i
lotnicze mogą pewne;:o dnia rwalić w 2) fal.a ochotmlł6w z roczni.k6w niegruty gmachy fabryc.ene w D~troit powolanyth - to lt\l.'cstie tcchniczet
czy drapacze chmur w Nowym Yorku. jak np. .znalezi""ie odoowicdnio licz•
Ameryka toc,y wojnt z poic,mym Mi i dobr•j 1<3dry dla szkol~nia nowo•
wrogiem, kt6ry prowadzi ją w apOf\Óh nci~;nych b~dl! 1ir,edmiot•m stałej
1otalny, rzucajfc wnyllko na ••al~. tro1kl i sialych wy.tików władz am•·
nic e<1fając ti'l' przed niczym. W od·· rykań1.kich.
powicdzi na to trzeba si~ samemu
To obudzonie aif Ameryki jeot zjaprzc.suawic na wysiłek tot:alny, obcj• wifikic:tn radosnym, bo .rape.wninjącym
muj9c)' Wli<yotkic d~ied,lny iycin i zwyci1'5lWo Ameryki i :lwiUla cywilipracy.
,owanego. Wielkil Demokracja pólJ c~r.c;r,c kilka tygodni 1.cmu. gdy nocno•amerylnlń5ka rruca na ~zalę
wprowadzono pierwsze ogra.niczt-nla dziejów .swe- zuoby i t.wc energie.
spoiycia cukru i zapowied2!iano ogru• l-Vl.rystlti.e gtJJpy n:irodownściowt' w
nie.ienia Yo• nabywaniu opon samocho· Stanach muKz4 ze aw~j atrony zmobi·
nowych - lud,ic uwaiali. źc te "przy- h,owa«i i oddać nn uR!ugi w,pólncj
kroś~i'' są wid/,;:, ofiarą, jakiej wyma- oprawy wartości, jakie w nich tkwi:; i
go łlę od nich dla dobl'll powszccllne- moiliwo,ici, jaki• posiadają. My, Pogo. D•ił uczynają rozumie<, ze dla facy. mamy kilka w~r,ości uc,cgólnic
wygrania wojny 1r,cba będ,,c poiwic- cennych, które wnidć mo:lcmy do
cić wicie r.cc.y bardA~j cennych i og61nego ~karbta. Znamy doskonal"
ograniczyć %.:tapokojenic wielu po„ Niemców i Nirmcy: lepiej nil: inui
tr,eb, do k16rych przywykło
od orientujemy się w dirznglltclt piqt~i
d.rieckD. Tr;.o:cba z uznaniem podkreś- kolumny: mamy wreszcie wyS%kolon:1
lić, ze ,~ ewolucja PO$C pos1ępuje , w 1,q;uclt z:iprawion~ lradrr woislm~,ybko, i ie tlzll znlknrly JUŻ 7 roz· Wlf, N,e posąpimy napcwno ani namów v.-s:cJkie akcenty osobis.lcj pro- aaych wiadomo•c:i, ani pra.cy . .ani do·
ttnsJt i powodu tłkic.h <:7.f innych brych chęci ~łużenia Ameryce. wie•
nabzc,w I zakaz6w.
dl4C. Z<I W ten •ra1ob slu!ymy I
Nojwatniejuą Jednak •mlanf,
P o I• c e i i w a t u ,
obtcrwuJcmy w ż.yc,u ~olccz41f\ltwa
EL.

o

l

I

,;°'

1••~

re&tri,tion in the satc 01 urĆ's wa
announced, the pcople folt thar thoac
"'rcstncuon> wcrc quite a ucrific:e,
which is dcmandcd of them for the
nationnl benefit of the ca11N. Today,
thcy are bcginning to und<!rstand,
thAt many morc preciou, thlngs will
have to be sacrifitcd i[ the war is to
be won, Hun many d.-i;lro> and ncedg
must be ab:tndoned. l t muat be admi ttcd witl1 praise that thi1 evolution
of • way of thinking is very rapid.
and that 1oday rno,1 or the pusonal
at1i1ude, bccause of the .lack of this
or othtr things, hilS dinpptared from
conv~rsatfons:,
The moat importanl changtt, howcver, which we arc observing 1n
Ameru:an ('.Otnmun1hes, i6 the c~ntrnl
awakcnu1g of lhc undcrstanding tl1at
the war ca.n11ot be won othcrwisc, but
outy by a sltlJ€gl<1 without li pardQJl.
in which cvery d1.i%en mu.st tum Inio
:r soł<11ar. Today the An1cric.on orfic.iab ~rr 11:iving lit tle troublf! with Lhe
large number of volun,eero jolnlog
th~ a.:tl,.ic acn•iCC'~ This proctS6 has
just begun. lt will no doubt grow
lrom day 10 day, lrom hour 10 how-,
The human rc•eryoir or the United
St.11e1 ls t"nonnous. Whęn 1:he two
fac1ors. that is the calling of new
clasJ1<11 of men and 1hc volunl•en will
cointidc the tcchniQI quctotions as.
for in1u.nce the finding of a larger
nurnbeo, o! wclt traaned ntstructors
for the traming of the new men wlll
be a conou1nl warry and an off on lor
the A ,ner 11:.an Govcrnmcn1..
Tbts awakemng o[ Ąmcrica ia a
hopoful ~ign. assuri ng Ytttory for the
Un11ed S1a1c& and 1he civlhzed world.
The Creat North American Democ•
racy i:s throwing upon the ,cale o{
hi,to~ all in effona and all it&
enel'.C.)I All the national groups In thr!
United S••••• 111\bt al10 mo!Jll~e all
theit ossots 11nd obilili« and oUer it
for the common cause. We. Pole1t.
have n number of usels, upccially
\.'ilhtohle. whii:h tan be added to the
,ommon trea,ury. We .know Ge.r·
many anJ the Gennans Yery wtlł, we
CJl'l find our way In th„ junglos o[
lho fihh column. and linally we havc
woli 1rained und expencncc,d inotruc1ors. We will not spare our
lcnow)ed_g:e~ or aur work or the g:ood
will co 5erve Amcr1ca. knowmg fLlU
well I ha, we are ,n this way 1ervmg
for the catł$~ '01 Poland '.na tb~
world .
0

Amcrica i. awakcning and s.trctc.h~
ing- iu musclct,
Only a few months ago milliono ol
pcoplc in the United Sta.t<11 werc
rcpca1ln1t the fo,mula. iormcd by the
isolauoni1u· "AmcdcJ1 ill not in dan„
gcr, beco.use nobocly will aare to
auack: u,." The acrco.ming bombs
throw1, hom the air, dcstroyiitg
1rcacherously the. bal!leship, at Pearl
Ha~bor, hDve proved the Talslty and
weakne&J ol tlułl !ormula, which wa,
ndvoca1ed in 1bc United State& !or 1he
benefh of Gcrniany, ltaJy and Japnn.
Anothf!'r formul:, &yste-mAtienlły in•
jected into • the thoughts of tlie
American cłtir.1:ns i:. abo dia.appear•
Ing. That Ionnula nlwlly• uid: "Our
ahores are de!cndcd by the navy, and
the cities by the air force. We can
:,.1etp 1n pcac<' And cnjoy our lives."
Today Am«icans know thai enemy
subrrutrinc:s ltavc invaded the watct'8
elooc to New York, thnt 1hcy ;n,
Wi'ndcrinc into the re.gion of the
Panama Canal And 1hat the dcfence
of the safe1y of !he American shorM
cannot bie uncJerceumatcd. Toduy
Prcsident :Ro08eYch, the great leader
oI the Nor1h American Demoeracy. u
warn1ng bis countrymc:n. that bombs
can fan Rttd turn into ruins factory
buildincs in Detroit. or 1hc tkyscrapers in New York. America is
waging a war with o. powei:ful oppon
ent, who i„ dlrectiog lt totnlly.
throwing upon it• ~c.nlcs all he ,.a.n
mus1er, and not backmg up bcforc
anythln~. 1'he only reply I~ a to1al
elfon, which will covor all pllllses of
life and work,
.
A lew weck, ago, "hen 1hc lirs\
restdc11ons on the consumpt,on of
sugar wcrc con•idćr~d whrm the
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"Hitler nie
jest przypadkiem"
Co do jednej rzeuy ruc mo,c być
zadneJ v.-,tpliwości. Hitl•ryzm Jest
z gruntu o„uatwem. jClit to pluto·
biurokracj,1; kazdl'._ hitlerowiec stwa·
rza posadę dla swojego kompana, i
1,eroka skocuptowana banda iyje zy·
ciom bard,o róinym od pełnego ogranieteń iycła zwykłego Niemca. Trudnoby znalezc choć jednei;o .awodowego hitlerowca & c,:y,;1ymi rękami.
Jedynym ekwipunkiem wymaganym
w polityce h1drrowskiej jest para bu•
tów do chodzenia po iid•kach. Co
wzamian u to do•lAJ• ludność:? Wy•
dajność w d.<ialaniu. Wydajność w
Jakim celu? Dla nis:1..czenia czteryatu
mi lion6w ludzkich s.,częśc.
N:;u,yteie naród JRkiś militaryzmem.
wpójcie weń poczucie własnej wy.z~
azO<ici, pr,ekonajcie go o mi•ii przck1Zt.>lcenia ludzkości w niewolników
dla dobro teji:e ludzkości, przekonaj•
ci~ g-0, ż:e- lei ten 111pnwiedliwł.a
W!izelkic środlri nawtt najbrudniejazt.:
.,twon.ycje n,tr6d chuliganów, który
~dzic prnkleristwcm dla całego i.wiata.
Ale jeżeli cłlctcic xrobić karierę, nn
tym -rodzaju rzędów, music.ie ~robiC
Jt-iuczc Jtdn~ rzecz - musicie obe~
dhe.: lud<! z wi:zelkiego rocuaju zmy;,.lu krytycznego. Oto przykład i
o:strzeier1ie - Jedne 7. milionów~
Gdy hitlerowcy mordowlłli Dollfu,sa. trzymali go krwawi~cego przu
długie godziny, nic dopuuczając oni
J<5ięd,a ani lekarza. Za tę zbrodnię
du!t.nie powiestono trt.fn.4Sht brut.ali.
Posłuchajcie teru co dwuch przy•
w6dc6w hith,rowwkich ma do powiedzenia o tych motdezeach: "Gdziekolwiek w świecie: maszeraj4 n11rodow1
&ocjaliści, ci nnarli towar<Y'5Ze idą
raz~m • nami". Są to słowa Hessa.
>llStępcy Hitleni. Nikł ,: nas nie pomyślałby nigdy, ze kornukolwickby
mogło zaleieć na wieczystym towarzy;twie mordctc6w.
A oto słowa Bohh:go, przywódcy
organizacji Nicmcciw zagranic'ł: "Poświęcenie ich jest przykładem. w kt6reio naśladowaniu narodowi socjah?ici we wezy,tkich knajach powinni
•ię wz;jemnie przc,\cigać". S1oW1l te
ą dtiwny"' przy:cnaniem4 u narodo·
wi 50Cjaliici mQs.tą wszę.d::ic mordo·
Wl!Ć.

Wuyscy

roządni

ludzie Sluego

$wiata i NoW<!gO debrze

zrobił

zwra-

caj~< na to t1wagf. Sł to tylko e<:ha
i: ło•u Ich pana.
W roku 193? dokonmo alynnego .za.
bó111wa Potf'mpy (n• ~ltsku). Dttża
11054: hitlerowców r2:uciła 1ir w cian·
noś.:I na jednego nid•c~snefo cxlo•
wlek.a i ,kopała go oa ami-erC, bo nie
podohala im $ię jego polityka. Bi•ler ~dzil, ie jcsl to wspaniale. Wy1łał telegram mówi,cy. że całkowicie
aolidoryzuje 1i; % mordercami! mitli
zupeln'ł rację mówił i są jego
towarzyszami. Myśl moja wr6eila do
ttkopanra togo nir:nursnego chłopca
w o,;ta1nlm d,i.,.iątku lat ubiegfcgo
Mulecia. Ru jcs•••• powiarzam: Hit•
ler nie JCSt pf"YJ)adlriem.
Tak, doprawdy. walczymy H dem
,:c •Iem, kt6re o~talo naród niemiecki na przestrzeni całych pokolen.
Dwa razy za mego iyda zło to po•
ehlonęło C Z T E R Y S T A
M1•
l.lONOW
LUDZICICH
S Z C Z ~ S ć w Europie. Pomyślcie
o tym! Owa r;i,zy. Osie.mut milion6w

_',i%
TO EDITORS:

ludzki eh

,,uęśc l

Ptak-drapieica ,o.
pralnykowal swe obyc,aJe.
W ciągu ostatnich dwu i pól lat wbił
na 1we dernlc: Austrię-, Cr.ech0tło'hu·
ej~. Pol•k~. Norwegi~ Dani~. Luk~mburg, Holandi~ Belgię i Francję.
W kaidym wypadku drapioica, lnymając dziób w szyi swej ofiary, wncszc:iał i darł się. że to ofinra zacz~hl.
Hitler zaatakował Polskę be% oatrreżena i nie.winną jej ludność cywilną uśmier.;;ił bombami. Jak 10 wyllumae•yl?·Powicdzia1 sw<mu służal
uemu Reichstagowi dnia l wn:einia
1939 roku: ·'Od godziny 5:45 rano
odpowiadamy ogniem na ogień polski
(głośne brawa}". Oczywiście, Hitler
powiedział, ż.c Polska go natakowała ! Kaidy dobry hitlerowiec wic.
,., "Bel&ia xaat11kowak:> Niemcy w r.
1914". Królik,. te drapieżne ,wicrz~ta.
nwszc przecici napadają na P"l'·
C;tyŻ o tym nie wiecie? W takim razie
nie wiecie ni<: o hiderowskiej nauce
pr.yrody.
I za kaidym rucm. kiedy lr7.oba
tej:o dewicść, odnajdują si~ Ealuywe
dokumenty w wagonach kolejowych
ayw innych dogodnych nac:•ynlach.
AJe iaden uc;zdwy człowiek nic wie.
rzy obecniie ani iłowa. ttmu co mówi
hitlerowiec, chyb• te chce wieczyt:
jeśli uś chce wicrtyc, nie jest ucaciwym człowiekiem.
2 uparlk1tm Francji cię.tar unicest„
wiie.nia plilgi •pada na nu w [mperiurn 8rytyj5kim. Jtst to obowi,nk
l za.bo.tc..t.yt. Wieri.my. że dobrz:t!: nam
w tym życiy wseystko co w świec.ie
J„t najlcp,,,ego: życzenie to przyimu•
jemy, Za lasą Boią i dl" ,bawienia
pamiętalc

t>t:wn_ym

pow1ązaniu1 wykaiu,ą.

ze Je„ nawet temu. ze niema sprzecxnośc1
1ni~d~y niemieckimi postulatami ek.ą„
pansji a LOOfiarowanymi prz„ Hhlera
paktnmi o nieagresji,

:ic:li Niemcy po długim i niepr.r.t5 wanym okr..sie zbrodni maj;i kiedyś prze.staC' być przekleństwem dla siebie i
dla innych, będą musiały p«eJśc
przcr jak naJgruntownicJsatą w dziejach kuracjr duc:how4, puycxem przynajmniej ut~ć l<'j kura ej i będzie mu•iala być pri,eprowadzona pr;fer same
Niemcy. Kuracja będzie mu>iab obej•
mowaC cnlkowit, zmianę tit:reu, umyału, temperamentu i obyczajów, nowy
dobór wartości moralnych, nowy,
~gruntu nowy, flposób patr-~t..nio. na
Y.ycie. Dzieło Ulkie nic jMt nie do po•
myślenia, ale w nailepsrym razie b,;·
cuic niesly<hanie irudne. Sami prze.
komacie się. jak olbrzymie spaczenie
tr,.,ba będzie odrobić, i wówc;:as bi;·
d~iceie chcieli mi«! pewność n••tęp
nym r8.ZWI. ie kuracja jest r%eczy.
wiście 2upelna. ie Jest faktem a nie
nndzieJ!. Awiat nigdy jui nie powinien. tTaktowaó nic.tego w Niernc~tch
jako rzec•y zgóry pewnej i narażac
się, na niebe&pie:<;7.ellstwo dill6zych
.&łud:eesi.

Zacznijmy od roz-waźenia tak CZfSłO
formułowanej prze, NiCO'lców $kargi,
jakoby inne narody były do nich wrogo naatroiono. Otói nie tylko nie było
żndncgo upr,cdxenia do Niemiec. lecz
nawet przyczyną, dla której ptakowidrapieY.cy dano wsiyatkic mozJiwe
uamt'-. było to. ie Wf.zy~cy :xaw$1:e
chcieli rnyileć o nim jak najlepiej, 1
rac~ej nie myśleci ile; mimo ciągłych
zawodów, litoaicrnc te- na.stroje w
okre„ie mi~y katastrofami nanowo
wracaj, ~ uimiechem na u,tach. Tego
właśnie ptak-drapicica oc,ekuJe. I.u.
bi. by ofiary jei:o były nastrojone
człowiek.a. uratuje.my zi~mir. od Nie·
cit.pło I ufnie, tanim zadziobie je na
mfoc i Niem<y od nich samych.
,.
imicrc. Oto przykład.
W moim odcty<ie. wyglouonym w
W k-,iaicc awej '"Niepowodzenie
rocxnic~ nauego prqstąpienia do pewnej miaji" ("Failurc of a Mi•·
piłtej wojny najcidżcze;, jalq w °'gu sion") Sir Ncville Henderson pisze:
75 lal Niem"y nauucily iiwiatu, przy• ~c,yi miałem pot~ptc! hillerowców
równałem to pan,;two do ptaka-dni· ,:góry, zanim ostatecznie nic wykazali.
piexcy. Pt1lk ten - że przypomn~ :ie~ nieuJccnlnie spaczeni t". Za póź„
jut stworzeniem o złudnie niewin„ no jen jednak potępiać ich pot,01. w
nym wyglądzie. ~tóre stale rzuca si~ kai:dym razie przynajmniej w d~ił'Sif„
na sąsiadów. gdy n•jmnicJ się tego ciu krajach, kt6re pochłon~i. Cytata
spod,iewaj,, i morduje ich.
ta j4'&t charakteryatycma dla na.taJak U> ilę dzieje• .że wbrew wuel· w!enia wielu dtle,oi'!•ek tysi~cy pocz.
dwycb
dusi. kt6re chciały wienyc
klelhu dol,vil1deu1du lrt11e ptaltl dlljł
się uws:ct: zulr:oc2yć znienacłra'1 Po„ w na1lcpne i cllatego nie widrialy
auram się wyjafoic: to i wykaz;or:, dla• ppyułości. Tak, ale koniec:,:nie mu•
cLtgO i jak owe inne piakl mogl7 były sicie patrz« napn6d, a jedynym pewlepiej postwcwał. 'MoY-e dlatei:o nic nym ,po•obem patrzenia napuód
orientOWilly si~. ie nic- udolłtę-:pniono patrzenie w s t e c z •
doauu~ar.nie-. wyruiic.ie i zwię.ż.le
Spróbujf teru wykaz;oć, dlaczego
skrc.5Jonec,o prawd.tiwego wizerunku nie moino łiczyc na lep,;ą natur~
t,Jiemicc. Lu<bie cz.aaami nie potraflq: pt.aka-dnpi„cy i dlaczego miloinicy
powi~ć. a naw4't dostrtec zwięnnych ptaków wied•'!, re natury tej - przyze sobł fakt6w. gdyż fakty t" ,, zbyt najmniej nara.zie - drapieżca nic me.
sittoko rozrzucone. ObCQlic pr.tcd.• Musimy w.zyscy zarzucie! zwyczaj
stawi~ je w powił,c.iniu. Pr,eszlość wierzenia Niemcom. Nic Jest to uczciNiemiec je6l i jasna i wstrętn.1: ci.aa we wobec nu 5"JOych. l Jtieli lr.tokol•
Jednak powiedzieć to, by r.nowu o IJ'm wiek ~•ie chciał od nas, abyśmy
pośpie.st.nic nic upomniano.
)tucze rar uwicr,cyli, upewnijmy się.
Za wuolk~ cenę tnebQ prxenko• ;,e zna niemiecką ptzc.-szlo6ć i że jest
ddc Niemcom w 17m. by raz juzuc jut pewien. ii zasda zmiana.
wciągnęły iwiat w WOJnę dlatego
Ptak-drat•ieżca nie wzi,1 si~ ot lak,
tylko. ie świat nie potrafi poj,ć, jak znląd. Jest to gatunek. H i t I c f
Nicmq uchowały się w prZłstlOl!ci i nie je1t pr~ypadkiem.
jak będą racl,owywaly •ię w przy- Je.st to naturalny I logiczny produkt
1zloici, jeżeli ruteód niemiecki nie plm:ticnia. kt6re od urania dziejów
przejdzie pqu głębokie duchowe od· było lupiczczc i skore do wojny. %•·
rodzenie. Mogę pow,tać nowe Niem„ rowalo na poblażllwoścl, kt6ra. zaw.
cy, Ale mu&%') to być Niemcy iupclnie ue: dawała napastnikowi nowł szansf..
nowe. Nie_mcy, które dot4d istniały w Napastnik 7.awsz~ ~ra.nsę wyzyskiwał~
wyobraini. nie w rxeczy\Vlstości. Kr.aj na& np. uratował i Nubsydiowal
Prawdziwa nimJi&ckn reformacja jetl b•nkrut11 Frydcryh Wu,lkicgo, Rosdopiero necą prxyszlości.
ja w:.Lawi.1la 5,ię 7a Pruliami do Napoleona, 1:dy ten pobił je pod Je~. •
•
Ouywiśde, w Nienrc,cch i•tniell powojni• z lat 1!>14-1918 wuyscy biorclonnlltouy. :,aws,e jednak była to r,,y pobozne t.wc. a:yc.:enia za rzeczy.
alaba mni•jność. nic będ.JC"1 w stanie wistoic ~tawiali si; z:a Niemcand i
zapobiec złym obyczajom i swyua- poiyculi im pieniądze. Z. pienfądze
jom więk5•oici. Nie wynika stąd by- te Niomcy się ponownie uebroily.
nnjmnieJt ie je9-t rzec-.zą bes:oad;cicJnł Kte.11tura ma awe obyczaje, i do„to do
~podziewać ~i'i wz-rOMll wpływów re.. wielkich cierpień, gdyi obyuaje l<
fomunor6w. W kaidym razie fakty, nie byty nigdy doic! suroko znane.
które mam 7amiat przed-&tawić tu w Ci. 1ttórych Hirler oszuk•I, wicuyli
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hcnieti, o~i§cie. i i~tnieją Niem•
<.y, którzy niczby1 chętnie wykonywali programy przywódców: ale jedno~tlri nas nie interesują; faktem jer,t,
.ie programy przywódców Zlłw<ze były
wykonyw1111~. Jest pnylem wyraillO
podobieństwo pomiędzy owymi ni~mieckimr przywódcmni. Dlatego nie·
bt:tpiećz.ne jet.t trWanił! w złudzeniu.
ie istni~ji~ w Nim1cz~c.h skutecznie
d,ialaj~oy element. zlo*ony z dobrot•
liwych i uczonych ,tarszych dientd·
m•n6w i słodkich di:iewcąt • warko•
~i:am,. Nu. nies.zcz(:icie jelit to mit,
Niemieccy profesorowie albo znikaj~
w dniu bitwy, albo okazuje tię, ,e "ł
najgorszymi z clrsp11nsjonistów. Nic
liczmy również na dziewct9lo. Kobie·
1am nigdy nic pozwalano w Niemc:ech na odgrywanie w..i~'ksz:ej roli, a
Hhler emancypacJi ich nic po$un,ł
napr,6d. lecz cofnąJ Wlileu. Drobny
wpływ. który miały, nic nie :ralagodril. W polskiej "C:rarncj ksi~dzc"
malina nawet •naleźć dzieweż~t.i roz..
kosiujące, !i~ ci~rpienla\?Ji ofiar. Jtsl
to rnnieJ cbiwna. Jeżeli się pamięta.
re w dawnych cta!iach kobiety gor•
mańakse_ zn.ant byty z zc1chc.cah1a
męiczy.t.n do okruc.ień-stwa.
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Kwesti• kobiet jest rak charakte•
ry$tyczn11, ie wymage nueco więcej
wyjasnień. Hitler corn,1 je z powro•
tem ku tradycyjnej funkcji rodzenia
dz.ie!cl i gotowan.in. Tylk:o niclie:me z
nieb obun:ają a1ę tlJI to cofui~cie
Włih:<;z, motywow..nc ..• dobrem OJ„
c,y,ny, M,iczyźni nigdy •bytnio łi~
nien'Ji nic zajmowali. i prawdą_ .ie•t. i4'
kobiety niemieckie nic pragn~ły
~mancypacji społecznej, tak jak i nie•
młocka klan &r4'dnia nie pra,,:nęla
emancypacji polityczncJ. --swiat libc·
rallnnu i humani;,nuu urnjer1·1 - mów-i
z 2:achwytł!ffl je.dna z kie.rownic2~k
niemieckiego rachu kobiecceo~ Wy„
jątki &ą - ale reguła JCSt nic.,..tpliwa.
N1emcy, męiczyini i koblel)I, tadowolcai q. z niewoli pod warunkiem~
n da im aię dostecant do,ę łlepo
prze~ nich ubóstwi.anej skuu~unoid
d.iiab:ni:1, by mogli narzucać nicwoJ.
nic two innym. Dlaugo nigdy n ie na•
leiy sąd:dć, ie Hitler jest esem.i nie·
naturalnym. czerni eo ,ostała Niemcom na.nucone. Wrę.eż. przec::iwnie:.
daje on wi~lkicj większoki Niemców
właśnie to co xawuc lubili i czego
pragn~i; dzi~i temu potra!il on sko·
lei narzudć im ba i:adneco fllnitec.r•
nci:o oporu owe spaczone i krwio1crcze doktryny. Kobiety. jako caloić.
polubiły go moic z~e,7.4 mniej
chęrnie niż mężczyini. P0201taly na
sw6j spotób tu prymitywne J"lr
Nicmcy-0\l'.ICCZ)'ini na sw6j spooób.
Grunt był dla hitlcryT.mu przygoto•
wany zzanim Killer p09ial amo(r~
zęby.

•

Tl,e r,print /rona 1l1u pap<"r ;,. /rl'l', bul E1lilon u,intr it wiJI ron/t,r o ,r(łflt /arar li/HIii tl,e "f'j,!111in,; p„land"' hy mailing markf'II
ropi~ o/ 1/,rir ptt/łł'r. The,e ("Upie, rrill 1101 b<> lo,tk,.,t at ,md tl,ror<'n au'fł)', but pr<"•rrcrd in Polami "/ter the l(lOr aa a lol.l'n of th<!
ren„row a11pp,,rl gi,·en by 1/oe Canadian a,uJ ,4merican Pru• 10 ,t,e cawe o/ l'oland and tl,e Poli•h .4rnied Forcn in CalUld&.
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Discretion Is Not
jest ...
demokracji lni111ical to Democracy

Autor tych ,low czrlcal kt6regoł wyb1tnleJazych zaawc6w apraw morThe author of these word1 was
dnia na pociqg na jednej z brytyisk,ch aluch - J•;o doradcą. Om to w dw6j- wa,ung for a tram ot one 0( the
IUICYJ kolejowych. Czas oczekiwania kę przefonowah potajemny wyrób &tauons lll Grtat Brna,n. and as the
p1r1mu1oc:"'1owyc:h dZ1~/ d/11 • dread·
dlu,yl ••~- Stąd nintoresowanie roz- n.1uxht'ów". Nowe te działa miały za. wa,tlng time was ba,ng prolongcd. 1
wiruonymi plan tanu. Jeden • nich tąpie d•iala trzynaato i pof calowe. took cr•at tnter„t in the postera
pned1tllwial dt1•J• zdradzon,,j lekko- które powinny były ataaowic główne being displayed.
myślnie tai•mnlcy wojskowrf. Oto uzbroJenie J«lno•tek morak1ch. Dua
One of them was ohow,ng a story
umknięc•• rozglo•u r.u1jono tę mila•
młody tolnien. odjczdłaiący • tran•· nę puw parlamentem. I postanowiono of a thoughtlessly betrayed malitary
portem k0I1:1owym. w o•tatniej ronno• nic wtaJtmniczac w to nawet sier• sec.ret A young aoldiu. lu\•in& with
wie 1 narzcczont m6wi jej skąd i do• uych kół ''i:6ry" wojokowej Dopiero a m,1,tary transpOII, in has last talk
kąd runa tr.insport. Narzeczona zwie· w marcu /914, gdy waJeystko było JUZ W1tb h•• f,ancee. tclls her from wbere
ru oię swemu ojcu. Oj<1ec powtarza prawae gotow<e, Cburclnl ołw1adczyl •nd 10 wher• •h• transport ,s going.
w Izbic Gmin:
to w klubie - w liczniejszym gronie
"Będziemy mieli IO okręto;. wypo- The gul ~ella bor father The lather
Wfadomośf o tym dociera do szpiega. •a.onych w tę broń. umm którekol- repeats th•s in a dub to a luger group
Szpieg daJe znac aabotuyscie. Sabo- wiek :r mo,·arstw potrafi zbudować of people. Tben the new& reacbes the
tuysta wyudza w powietr,c pociąg~ rholby dwu tak•• 1•dno,1k,. Dol<ona• spy. The •PY notifies the nbotcur.
transportem wojskowym. Giną aetk, hś!ny tej .muany nic przerrowadzaj_ęc who then dratroys the cra,n carrylng
w
kk
•
am Jednej próby •trielama. Zaufahi
H d d
f
ld"c
1ym I 1e omys 1ny, • my całkowicie brytyJskieJ wiedzy the transport.
zo 1m<rzy un re • 0 • "? 1 re
n,edyakretny mlodzienae,.
morskicJ w dzaeddnte ar~ylerii."
dao, and among them the tnd,scr<el
H11toria tego nicuczęanego podąi:u
Oto do Jakiego 1topma pooun,ł llnd carolcu boy.
przypomina się ezę5 to ludziom obu- Churchill IWIJ dyskrecję w sprawach
The 1tocy o! that unEortunatr tratn
nanym • niobezp1eczeńatwami t pułap- :wl4rónycb r uzbrojeniem.
11 recalled by tho e. famihar whh tl,e
kam,, gdy słucha ,ię ro,m6w w St••
WoJ~ obecna wyka.za.la, Ja~ dobrze dangcn and trapa of the war, whcn
nach Zjednoczonych i czyta prasr ,.. zorganizowana Jest s1,ec szpu,gowska they hear the talka In the United
kraju
Niemiec
I Japom,. My, Polacy, 11wier•
10
•
dzlllimy na własne akórzc, c.ym j„t State and rcad ,u newapapers.
Stany Zjednoczone były od pocz4t- niemiecka aieć u:pic,:ow1ka. poailko• I The United States WH ilnce the
ku 1wcgo ilłnienia w bardzo uczęłli- wana praH pitt• kolumnę. Potem pa, lbci;lnning of 1ts h111or}f in a happy
wym polozcnlu. Prowadziły ni..wiele tnyliimy włunymi oczyma na alrut- 511 uatlon. lt had a rew wars. The
wojen, konflikty zbroinc, toczone na ki azpiegowstwa n,crnicckleeo we
.1
n 15
d
19
ach wlaonym terytorium, nic wyma- Francji i Belgii. Wojska nasza. które m, •~ary con "
wag• upoa ' own
popłynęły do Norwegii. były świadka- terr,tory did not call for IO much
gały takiej oatroiności, jakiej wyma, mi zagarn,ęda tego kr&JU przez Niem- caution as tbe present war demands,
ga woJna obecna. w której przei:twnlk cy W1kutek nieprawdopodobnie pre- whcro the opponent bas in b11 banda
dyaponuj• doskonal, i potę.iną machi- t)'.ZYJnrgo dzi~l•n!a_n,emi~kiego wy• an uped,ent and powerful machino.
1
:~J::c•,n!~:::~; n~·:~'iapo::;e~;~
Evcn rhe [int World War was not
sk,ch. zamaskowanych w najbardt1eJ •• dangerou1 in thl9 respect, H the
względem tak grofna, J•k obecna. perfidny 1posób, dały JUŹ władzom pren'II war. whicb throueh the
która wskutek ronooju lotnictwa •m•rykansk,m niezbite dowody. 1e :rowtb of aerial annadu bas come
zb/1,y/a srr ku brzrgom US.A. Dla• wyw,;,d i~pontk1 or/ogra/ ogromn4 ro cloier to the shorcs of the United
tego toi mieszkańcy Ameryki popel- lf' przy n2p;,dztr i6/tych na P•llrl Statu That is whv the ,nhab,tanll

I
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uczęśliwej. a bardzie) wojnami do,
iwiaduoneJ Europie byłyby nit! do

pomył/enia.

Parę dni temu wielkie pismo. wychod.r1ce w D,:rroit, wy1t4p1lo x kry•
tyk• wysokiego urzędnika panstwoweco. maj,cego dozór nad produkcJ,
WOjen114 w ataaie Michigan. Powodem
krytyk, było zan,dzenie tego urzęd•
nlka, które ograniczało inlonnac:J•
dla prasy dotycz,ce tempa produkcji
ró.irnych przedmiotów uzytku wojskowe&o.
Rozumowanie krytykuj4ceco dzien•
nikarza szlo w nastfpUJłCJffl łuerunku. Jeatdmy .Demokracj,: mamy prawo wiedzieć jak alę rozwija nasza produkcja wojenna i mamy obowitiek
kontroli naszego wysiłku wojennego.
Nie wolno robić z nieco taje111nlc:y
przed opini4 publiczn,.
Ot6z nlewttpliwic rozumowanie ta•
kie. pod7ktowanc najs:rlac:betniejuymi pobudkami. jut :r gruntu falnywe.
Uattój demolrratyc:zqy wyłania re ałoble in1t7tucJe obdarzono pow„ecli·
n:,m zaufaniem, li więc: rz,fd ; Irongres. które "' odpowiedzialne aa bieg
wypadk6w. latnle!ł aprawy. 0 których
w pewnym olrreaie c:aau wledzlec mo,
se wlak,wie ty/lro rz4d ; Jcoąrrs. S.
au sprawy. o których w daneJ cbwUi
wiedzieć może JNlynie rqd I n/rllc,:M
JN/no•tki • poAród kongrrsman6w, Tu
nałUIJ przedews:rystkim sagadniema
zwl,:rane z protlakcj4 wojrna4. z rrropem zbro1efl i z t.rhnicznym, osllfll·
n/o;dami na tyrn polu.
Wielka Brytania jest napewno De
rnokrac:jf, NlannieJ jednak 1arawy
uzbrojenia armil l floty były tam
zawaze i
traktowane bard1q pou(.

„

me.
Zany br)'ł}'Jaki ddeoaikar;c Hugh
Martin opowiada w awej kal~ce p.1.
NW/nston Cburch/11 - aradiam ,,,.
n,unu- J&k to Churchill I admirał
lord Plaber dokonali pned plerwsq
wiei~ woj111 'lrielldeco ddlłła w ta!~.!''•7 wzed pu-1-t,-. Cllm·
~~t~
1-4- - ~ · · lord l'llllet,jeat,il. f*j•

PJ~

0

'.i„;,2;;:!:.:'?

~6;n~
b;;,df,,~'.~taj!;z;:
okaxali aię wysokimi 0(1c.erami Jl·
pońakiei:o łztabu lub ag,entaml naj•
wyiireJ klasy japońskiego wywiadu.
Trzeba ••ę wiec mice na bacznołci.
Nie wolno„obrazat 11ę" o to, .re władze
okrywaią pewne sprawy tałemnią.
N,e wolno tez m6wlc I pitac lekkom:rllnie o tym. ie widnie zakończono budowę takich to a takich fabryk
broni w takim to a takim miejscu. lub
przec.hwalac alę - w naJlepszej,zre11z•
wierze - •• rmontowana .wicia
wytw6mia czołgów w mieście X hędsic ju• wkrótce produlcowala tyle
czolc6w dzi-nie. To samo dotyczr.
m,ojsc:a pobytu okręt6w, dyalokacji
wojska ltdowego. lotn,sk i Ld. I t,d.
Wakutok bc:rwiodnego naduiywania
awobod7 słowa. do jaltlcj 1estdmy na
lej półkuli przyzwyczajeni - dajemy
wro1t1Wi po1rtn4 bto6 do rrlti. Agen•
ci niemieccy. wloecy Cif Japońscy.
alucbajęc ro.imów l cz7taJtc niełct6re
czasopi=a anter7kańskle, moc. za.
darmo I ttoounkowo łatwo otrzymać
wiadomoiki, dotyeqce amerykańak,cb
zbrojnych. Za zdobycie takich 11&•
myc:b lnformac:7j, dot)'a,c,cb państw
osi. Ameryka i /•i a/lanc, pl11r4 ltrwi4
Dla zdobycia tych Informacyj tr:reba
narałenla tycia wielu ltaclzl. oddanych
ca1kowic:le sprawie swoich krajów ojczyot7cb. Państwa Moa!" atraen tak
bard:ro taJannicy wo1akowej. że c•ę·
no wiadomości UZ)'IUne prze• WJ·
wlady aojauniae t)'llro eąstkow<e.
Nlo ulatw,itjmy przeto sadan1a naa&)'IJI !'dó&om, Po~teU""'c w ałowie I plłndf Je,J 'f;,,łnym 1 01r1aicaee,
/alrir ndla,111 na n
wojna. Ognnlczenlo takle niema nic W9p61neso a
oen,nlc:zen,em a ~ demokrat)'CII·
nych. Jeat to tylko prymlł}'wna
Ot1troinołć, potr:rcbna dla zachowania
i -,.cięatwa Danolarac)'j w tej wojni•. M6wlmy o tym swobodnie opluli
ameryllamkleJ. ponieważ Jalto Polacy
i Jako polary ullllffM many w ł}'ID
alffftł, ~ aaae,61al•
bopie, a aftllO a • • boles1M. o.taoaailc .oeła!t ~kamq __ .,,.,,.,.
. , . . . ~ ..,....,,,,,,.

1,

,,1
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of Amorlca m ~ometimra ind11met
in tb<e way of mihtary aecretL wh1le
in Europe. wh1ch is leu fortunat• and
moro upericnced in wars. li would be
impo•1iible.
A few d„y::Jo an lmp"!rtant !'~ws
paoer pubhs
tn Detroit cnucued
a high covemment oUlclal. who bas
-rr,:e of war production in the State
o Michigan. The reaaon for thl5
critic11m was an order of thi• oUlclal
w_hicb rcotrlcted inlormauon being
gtven to the prns re1ard1n1 the speed
in producuon of various war material .
The argument• preMnted by the
wnter were 1n the following diroc·
tlon: We are a democracy. we bavc
the right to know how our war producuon la cocninc along and wa bave
tha ri1ht of controlling our war
erfortL Tbere ahould be no 1ecre1,
witbbeld lrom public opinlon.
No doubt thl• r-n,ng. tbough
d1ctatcd by the hl1heat ideale. 1,
aboolutely fal... The democrattc: way
of govemment c.'r•tn lnatltuttona
entruated witb the common coaf,.
dence, auc:b u the covcrnmmt and
tbe partiament. whicb are rnponaible
for the evmts talting pbtce. There
ue tblnc• about wblcb, duriq cer
tein tlme1, only tlM pemment lllld
the parhammt know. Tben tbere are
thlnp whlc:b onl7 1be 1overnmmt
ffl8J' know and a few of the membera
of the parli-ent. Such are all the
arlaira connected wltb W81' produc:·
tlon, wltb the speed of armanMnl and
ihe tcchnlcal d.velopmllDto In tbi
field.
Great Britaln Is certainly a democracy. And 701 the affaira of armaments or the navy and the umy aro
treated wlth &Teat secrecy.
A woli lmown En&llah newtpaperman. Hugh Martin. tolb In bla boak
mtltlfll "Winston Churcbhl-a Stad)'
<tf • Genlua", lfow Cburcbłll and Lord
Admlnl Plabu ewted a
dwl
bef.ore tbe łut :nr lal IIOmfl~ ~ - ,a ..,_rl a1Ht1t.
.C1lilnldll .... Il tliat daa.

ar-

Lord or the Adm,rahy. 1,ord Fisher.
one of the grcat oxperu in naval
alfair1. was hi1 adviser. Together they
forccd through II secret way of pro
duct,on of 15-lnch guns for drndnouchtB. Then news guns wcre to
rtplace the 13 1 •incb gwis. wb1cb
wrre the main delcnce of the naval
units, In order to conce;d thls chanie
the parhament was not notihed and
cven military c1rcle.s wen~ kcpt in the
dark. Only In March 1914 whcft
everyth•nc was practically done
Churchill announced In the House of
Commons• "We will have ten new
ahips equipped with thls weapon.
before any of the other powera can
bwld cvcn two auch unitL Wo have
lllDde thi1 change w1tbout any aboot
ing trialL We bavc confidence In
Bri11ah naval knowledge in the field
or artillery.'' Th at la how far
Churchill kept h•• d10"ctioa In the
affalrs connected w,th the armament
The prcaent war bai 1hown. how
well orpnizcd ia the apy net or Ger•
many and Japan. We, Poles. bave n•
pcricnoed on our own skin wbat Is
the German apy net. usiated by the
fifth column. Then we have wit
ntued the eCloct• of the German
11;1ying >ystem upon Fran« and Bel•
r1um. Our 110ldicr1, who went to
Norway, wltnoned the overrunn•nc
o( 1hat country by the 11nbelievable
r,recislon of action of the Gcnnan
ntdhgence and the German ftftb
column. The mus arrcsts of Japan...
•P"'"· per!idio111ly ma1ked. gan thlł
t.::•J:'a~.::•=n~~:~e~:a~~=
&reat part in th• Japaneae attaclr
upon Pearl Harbor. We read In rnany
new1papcr1 thai the most pleaaant
peddlers of vegetabl„ appellTed to be
ługh oHiccn of the Japan„c 1tafr
~!,!t:g~~~· or abe h•chost JapaneH
Therdore. we must be careful You
cannot be oflended because th• oU1dali aro c:oncealinc certaln facta. lt
11 not adv111abłe 10 talk and wrlte
thouchtleuly. that the bułtdin,- of
tlns or the otbcr armament factory. In
tbU1 or tluat place baa been cOfflflleted.
or to boast-in &ood faub-tbat the
newly bu,lt factory of tanka ,n X
town will aoon produce such a num
ber of tank& dailv. The ume thłnc
~

rcfcrs to 1blps. location of land
armieo. air field,. etc.
Becau,o of unc:onsc,oua abua,ng of
the frceclocn of 1pcecb-to wblc:li arc all aecmtoalMd in tltiJ pan of the
world-w, arc g,vlq li ..,....tul
weapon ta the enemy. TIN Oennu.
hallan Ol' Japancae 8łatte. li1tenlnc
to tbt converaations and rcadinc
aome oi tli. American .,.r1odlcals
can. lrtt of charp and wltb - ·
attain all inlonnatlon cancun1ns , ...
rnihtar7 atraft,:tb of tbe United
Statn. For tbls same lnfafflllltion
concerning the aals countrln. ~
iu and ha Alllea u• pa7łng in lllood.
The hvcs or many peopl• pd to be
aacrlHcecl, people wbo - • ready to
cl•e all to tbeir c:oantri-. for the
gettln1 of aucb infonnatlon. Tho Ula
countriea 1uard all mm-, . ao well. tbat even the illformatioA
obtalned b7 the allled intelli1un aa
only partia!.
Lot ua not bdp our anemia. Restraint in apaecb and wrłtlnc lłi oiae
of the -rictl- impoeed by war,
Tbla nnrlctlaa Ilu notblng 1" _ .
mon with the rmrictl- of łemo
cratlc pńvls...._ lt 1-. only tbtt prim
1tlve caut101,1SD-. nec--.,y f« the
preeerl,atlon and .tctQl'J of t'be Dem·
oc:ndea m tbls war. We •peak of
thls freel7 to the American paltllc
cp1mon. becnN • Pola and •
Polisb aoldl--. bllwe a ńcb mul
palnfaJ
fłeH.

°""
~~-':1•pabllc
8)' warnlq tbll AilM
opillknl we •

u. ..... a-.
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War on lhe St'a

Yellow Shadows • •

• • •

l'""J fik i morza Dalrki<"llo
11'... hocha
Desant iapońaki na Sumatne i
wyspach Timor i Bali, orH u11lnc
bombardowanie niekt6rych punkt6w
NI Jaw,~ I portu Darwin w Australii
zbhza nas do Tconcowe1 fazy •••ku /Ił•
poAsk1c,go na Ddlc,klm Wschodu•.
Jak długo bronic się będrte Jawa
I <ry woJ&ka amerykan1kic :rd•••
pr:ryJić z pomo<4 zagrozon•J A u•tt•
lu - oto pyuime, lct6rc kazdy aobae
ada)c. Bc:rkarn0\4c z jaą iaponsk1c
eakadry bombowców wykonui. 1we
atak, na por1 Darwin, ł.wiadtry o
braku lotn1c1wa myłhwsk1Cgo takze I
w tym waznym plfflkc.łe atrateg1cz•
nym.
Wyda1e a,ę, ze gl6wny wysiłek
Ahant6w 1k1erowany Jest obecnie ku
oluon,e ]rwy i ie atak na ten ostatni
punkt oporu na Dalekim Wschodzie
n,e pnyJdzie Japo1\c.1ykom z taą la•
twokilf. Jak na Inne wyapy archip~
Jeeu wochodn10-indyJ1kiego, pomimo,
ie zbluyli oni · - buy wypadow• na
Born«> i Cc,l•bt!11 o 300-500 mil. Jeat to
pr.rłstruń. na przebycie kt6rej i•·
ponskie konwoje potrzebUJł od 1,2
d.sb. Daje to połtczonemu lotnictwu
Allant6w i lekkim oilom floty holen•
d.,..ko-amerykań1kiej możność wyko1m11i• #•r•ga napad6w na Jronwoj•
i•'1"6sk1•, zarówno w dz1eri jak i w
nocy, tak Jalc to było w ciełninio

.._..r.

Dlatego tu atak na wyaP5 B.ali ,
poludniowo-wscbodni4 uęic Suma·
tzy ma .-. wymow,. S. to buy praej6ciowe. z kt6rych przeskoki na 1-r
i.tł blinze i łatwi•Jaze n,z beapołrednio z por1lrw Pontianllk i Ban1er•
,...osin na BornN> I llacuur na Ce/..

bnir.

Czy Alianci maj, dołć wojak i lot·
nact-. aby bronić całej wyapy. czy
też zat0<uJ1 Ullctykł cen. McArthura
koncentrUJłC obro"' do Jakiegoś wy&odnego odcinka - to pokaze przy•
aalość.

Taktyka Japonaka 1cl4ca w kaerun•
leu okr-tlenia Jawy u wschodu I zacbocla I unika~ca ataku bezpoiredmego d~uiml przez Mono JawaJalde potwierdza ru Jeucze. ze
_..J,I sztab generalny Japonii zmu•
uony jest coraz bardztej liczyc 11ę ze
matam, w tonazu I opnicnc operac,e morskie w czyatej formie jaknaJ•
llardzieJ.
Ostatni deaant japonaki przy uiłdu
l'Hlri Mu., ,,. Sunutru pomno,:yl po·
aycje u,-ne bitar.u japonak1e10,
przez uazkodunle banlbeml 2 krł*'>•·
ałk6w ubeapiecn,ilcycb; ofi•'ł padło
tei I atatk6w trauportowych. lla z
nteh utonęło nie dało .i, stwlerd,uc.
lloma więc sobie łatwo wyobrulc jakie straty wł.-,znle do załamania się
całej operacji moła ponlełć deaant
jepot\aki atakuj1c bezpo&rednio p6ł•
łlOCDe bnql Jawy bez osłony lotni•
m:,łli-klqo, kt6n10 buy na
Celebesie oddalone Ił o minimum 300·
350mll
I oto
dna&1 powł,d dla k16re10
amii Da awę poprzehony z - I A)ł·
clam totriuk w okolicy Pa/embanwa i
a wyspie Bali.
Ta 0&tatnia opencja koaztowala Ja·
pot\ayk6w t 1u...,....11r I s atatk6w
transportowych. Polfczot111 flota i lol·
aactwo bolendenji-,oku\akia n•
atakowaly konw6j włoący d ....t.
abeapleczoay Jutjowalkami I de1!1'0:,anml I prawie calkowicle co zniaz-

jnt

-,Jr.ucany

oddział

-Jaka. kl6ry

wy1',lowat I llllMC lotnlako
Da wyaple Bali jeat W
dnri1I obecaoj calltowicle odcltty od

....,ł

DeapaMiD

-weco 4-u ,

••lpłl„ Jest

C&J' . , potnafl utraJtUć.

.:..111auaa··":'i::....1::1d:c

....
i:JI l apowodllj• daq
~ łlalaą wł.cli plaaacho,-
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0.·Nm Indy jol..i
Pac·ilic Oc·ean and ··ar Ea„t
Upadek Sangapore otworzył floc1t
The Japane„ raids on Sumatra and
japońskiej dostęp na Ocean Indyjski, the ialanda of Timor and Bali, toZe wszystkich dotychczasowych pery· ccther with the powerful bombard·
petyJ woJny na Dalekim Wachodzie ment of certain pointa on Java and
Jest to wydarzenie najważniejsze i the port of Darwin 1n Australia.
nirmn,rj domosłr nit atai: na Pearl I brlngs ua nearer to the finał phase
Harbor.• konsekwcncie jego morJ• w o[ the Japaneae attacks in the Far
apo16b bardzo powuny zawaayc na EnL
przebiecu wojny.
How lonc will Java defend heraelf
Troska o utrzymanie hniJ komuni- and whethor American forcea will
ka~ylnych pomiędzy portami 1ndyi· come to th! auistanoe of threatened
skun, oraz Zat~Jr4 Pr_rui4, z .tw1erclzt Au1trali-1a a quHtion which cvery·
Adc,n. apowQduJc konieczność wyd.I„ one uks him•elf. Without meetinc
lrnla dutych sil llf>'1' brytyJskiej na any oppos1tion, the Japaneac squadrons
ten nowy tntr wo1n:t, oslab••J•" tym of bombcrs accomplished their attacks
samY'!' floty na Atlantyku I Morzu on the por! of Darwin. This indicatea
Sr6d11•mnym.
the lack of fi&htcn, especially at thia
M
~-' -'zł
( 1mportant etrategical point.
• "'" rntnfe
It aeffllS that the ma,n Allied forces
Ubiegły tydzień zaznaczył się du- ' are at pr„ent directed toward the
,iymi stratami zar6wno w tonuu, jalc <lefence or Java, and the attack upon
, w jednostkach konwoiui,cych po tbls laat point of rwatance ,n the Far
obu stronach. Malui w dalssym citcu Eut will not be made by tbc Japanbombardowana jest systematycznie with auch eaae. as on other i1lands of
dzień po dniu.
the East lndiH Arch1pela10, deapite
the fac, that they have ahortened
Atlantyk i Morw PólnO('nr.
the1r ra1d1ng ba1e1 on Borneo and
Celebes by 300 to SOO mile-the •JM••
p:ualalnoic niemieckich lod11 pod· of crossin& that takes the Japaneae
wodnych, hlokuj,cych wschodnie wy,
convoya from ona to two who1e da.ya...
brzeze Ameryki P6łnocne1. rozprnThi1 g1vH 1hc poss1b1lity to the comstrzenila alt daleJ na południe 2acn· bined Allied Air Force and the light
zaJtc żegludse Aliant6w na Morzu
Kuaibekim. Zatoka Mcksykall.aka i American-Dutch fleet for the necu•
Morze Xa~bskie, a tym aamym do• lion of many au1ck1 on the Japanese
convoy1, during the day u well u in
~tęp do kanału Pan1m1kiego broniony JHt od strony Atlantyku pumem the nl&ht, the ume as took place in
the Strait• of Mac-r.
bu rozcitpJłcych ••ę od Florydy az
It is for thia reaaon that the n1zure
po brytyj1k4 ou,anę.
W koleJna'cl od p61nocy na polu• of the Island of Bali and thJ South·
Eastern
part of Sumatra hu lu &ie·
dnie" to: K•y Wrst (na Ftor1daie),
Guantanamo (aa Kubie), K1npton nificaoce, u they will bo uoed a,
(aa Jama,ca), Port au Pr,ncc, (na aprłnct,oard ba1e1 from which Jumpa
Ha111), San Jaun (na Puerto Rico), on Java will be aborter and euier
Virwln. Antiqua, francuaka Marty· tban directly from the porta of Pon•
nib, St Lucia, Barbadoa, Trinidad I uanak and BanjeffllUlln on Borneo
and Mac_, on Celebes.
GN>rll~lown (w GuJanl•).
Whetber the Atliea have 1uUicient
Pumo tych baz uczelnie samyka
doltęp do Kanału Panamskleco , air force and anny to dc(ead tbe
entlre
Island or to puraue the tactia
jodyn, jeco luki jeat
of Gen,val MacArthur, tbat 11, to
franc1uka Martynika.
concentrate
the defence in IIOffle con·
Przy nowoczeanym wypoaóeniu
bu morskich w aparaty podełuc:howa venient nctor---only the future will
i .,,.tomie patrolowania wydaje lit tell
The tactica of tba Japanae to aurracą aieprawdopodobnt, eby 16di
podwodna mocła lit pneśllz1111c round Jna from the nst and weat,
aad
IYOldlnc attack by direct landin&
przu taq oieć obron.,..
Jedynym przypuuczeniem więc throtJ&ls the Jan Sati. coafirma once
1••, n aby
doatać aa moraa Ka· more that the Japaaese S.. General
ralbakle, niemieckie łodzie musiały Staff io compellecl moro ani! moce to
-1rorąst•~ z "upn11jmokf' rqda contead wlth ber tonnace 1.,.... and
Vtctr,. Rz-td t11n ffJJIJUal po-ollc limit h• - operatJona.
The laat J•pan- raid at the moutb
N/,,_111 aa aaycie w6d cerytor/af.
11ycb ll1Ut:,r,Jlt1, • być mou - t aa of the Mual River In Sumatn coat
thqaln tbroqb bombing, two
otnrmanJ• stamt1d -patrulll• dl•
opor•cy/
llorn 1Can1lnltim. Nie- cuardlng cruiacn and elcht ~
spodziewane pojawienie alt alllllliec• sblpo. The number of llllflk waa not
kich lodsl podwodaych praed port.n determlned. One can eaally picture
Aruba w lmlonli holendank,ej «_u- for bimMlf the uteSl9ive 1-es to the
racao było pnwdalwym &111koc:aeni- Japan- and the possibllity of the
i jako talcie, dało obfite tai- w po- bnak,up of thelr eatlre opention, if
atac:I kilku tanlcowc6w, po czym dda- the atucie wai-e made tlirectly oa the
la!DOK łodai _ , a A'-1Ul8 Nonhenl Cout of Jan wltbout the
kontnck,M uniolot6w I patrolowc6w. aupport of tbe flchlffll whoae ba.Dni• IO.Jl.br~ jedna • loda1 pod· OD Celebea an at a minimum cllatance
wodnych pojawiła sit t111 reclsle wys- of 3QO to 350 mila.
p, Trialdad aa lct6rej salnaul_.,.. And tl181 is the NCOnd r - wby
precadecl by
J•t -,.bńsb bull monb I ąto the attacll on Jan piła iedm etatele ban41owy. Ten ael.tinc oł die
ie the
óauud
umie nie -jduje włolnlty oł ~ mld In the at·
'IIWPJJ>tllhllm111....i..icaam1.
t ~ to aels• 1h &land of Bell
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mstallcd thcrc, together w11h a lary;•
collection of transports, then will
follow the last rhase of co11tontion
for the control o tht' F'ar F.ast
In thai lHI op<,ration the Japs Poid
with the lou o! one cruis.er J1nd five
transport ,hip~
The American and Dutch navy and
air for« had attackcd I Jap,muo convoy carrying the lnvading troo1,s and
aafeguarded by a number of cru11en
and dcstroyera 1111d dcstroyecl 11 almo1t compJetely.
A small unit thai managed to land
and capture the Dmpasan iurdromc
in Bali i& at the present cu• off from
supplitt, and the possab,hty of lts
holding out there is ratber do11btful.
The annihilation of the Japanese ,n.
vadera seriously jcopardizea the plans
of the Nipponeae and will cauoc Jreat
dtlay and changea in their operauonal
;,lana.

Indian Ottan
The !all of Sincapore opcnrd
acce11 to the Indian Ocean for the
J•1>anese fleet. Of all the war happenin11 in the Far East up to the pre•·
ent. th1a i. the moat momentous cvcnt
and i1 not lffl far-reaching than the
attack on Pearl Harbor and ho con•
aequ~nc:n an • łundamental manne.r
may have a con&iderable influence on
the future coune of the war,
The mainte:nancc of cornmunic.ation
hnes between the poru of lndia and
the Peroian Gulf with the Aden fort•
res1, will cause the neceuity of
auicninc a larce pan of the British
fleet to this new theatre of war;
weakeninc the fleet on the Atlan11c
and Mediterranean.

The p„t weck wa markod wlth
lar&e loues in tonnace aa well u in
convoylnf uni11 on botb aides. Maha
is eoni nually and .,.._tically
bombod from day to day.

Atlantic and North Sea
The The activ1ty of the German
U-boau blockading the Eastern coast
of North Arnerica wu extencled fur•
thcr South, throateninc the Allied
ahipptng on the Cańbbean Sca The
Gulf of Mexico, Caribbean Sea and
tbe entrance to the Panama C.mal are
defended from the Atlantic aide by
the sama seńes of balC!tl extondlnc
from Florida to British GuianL
In order from North to South, tbey
are aa rano-: ltey West In Florida.
Guantanamo in Cuba. Kin~ton in
Jamaica. Port au Prince In Haiti. San
Juan In Puerto Rico, Vrrgin blanek.
Antiqua hlands, Frencb Martinique.
St. Lucia. Barbadcia, Trimdad, and
Georgetown in Britiu Gulana.
Thi1 chaln of basa compacdy
closea the entrance to the Panama
c-1. and the oal7 wealmeM la
Francb lfartlnique. But with mod·
emly "!lulpped aea baea in wblch aro
inatalled hearing apparatus and abo
wlth aystematic patrolllac, it aeema
impoulble that • 1ubmarine could
anuk tbroqh aueh • net of defence.
Tboro is only one conJccuire aa to
b - a German U-boat could enter the
Carlbbean Sea, and that
that it
muat have availell ilMlf of the ldnd·
b - of the Vichy Governmen, by
uslq the territorial -era of llar
tlnique, and lt ma, further be a.Id
thtlt aupplies for opentin& oa the
Carlbbean Sea are obtaincd thore. Th<t
unexpected appearaace of the Germaa U,boat at the port of Aruba ,n
the Dqicb Colony of Curacao really a IUl'priH aad -k a baevy
toU in oil taakaz1, after wbu;b tbe
activlty of the U-lloat waa cbacked ~
the co1111ter-actłoa of plan• aad
patrole.
On February 111th ona of tba Gv
maa U-boau a-,ec! la• nul off
Tnnidad Jalaad, oa wblch 19 ła
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uroamaicony r.U...Co rodaaju atrak- ułmiKhnitta. ładnie u p i - lubo'cJMDi, dlateco rodslny biedne czebj1 I wnajona ,w1m1ra 11• nim na łmiuc k~o4 bo&:•tueco. kto
mógłby pokryć nntzane a tym dme
wydatki. Trupki owija slt uczelnie w
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TJ1e Frighlened Tiger and a Gay )?1111eral
Upo11 the lazy scmi1nr;ly th1ck ns llkc the Er;ypt,111 mumm1H, and kept hllcd with all the r;ifta U1 the form of walking under fiat, colorful par~solt
011 watert of the Pacnie, batbed m ,n the hornea. The Dutch off,cials uc frun,, vcgetables, and in one or them and dresse<I In brocaded saroni:'- On
the whllencsa of the tropical sun- fighting tlus eustom and 1mder lheir """ reounc a lovely, amlhnr;, wali their bocks ther !ave awords woth th1
among the ,det• v.ith rufflcd leavcs order1 the dead man Is tcmporsrrly roastcd, dreued and d<eoratcd head hllts decoratcd with din.monds and
o{ palms......,mong the coral rech-ro- buricd Of courac thit la not benc- of a pig,
oubits, Each of them la ani,ued by a
1&ound thł!' voicr• of cannon, tho roar f1c1al for the conservation o{ the
Thcn came the orcht5tras roi'lnng group of aervants carryang 1n 1ilver
of plancs and the whlatling of body, and 1f the wealthy people enjoy whh JOngs. throwong Erom trmc to can, cigareu, tobacco, candies or d1U
bomba.
tltdr good hcalth for a number of time f1rcwookl and rockets. Tltcn, in piekle.._
On the way from 1hc pałace to the
Thr war has not ,parcd cvcn those years, the rtmtino o[ th• delinquerll, " woodcn ahed, ca• r i cd upon the
tmy i1lct1. lying [ar away from the uhumcd for the cremadon, an be backi of a group of caniera. ,,. tre- the crc:rnatory htddcn in a palm grove,
world, a=y from human hatreds, wrappcd In a handkeJChief,
pric,,ta, dreued in goldcn clothca, m,rny other funcral coachcs with a
qUArreJs. muundcntandinc and mur
With auch funcral organization the ringlnr; wtth •cal small rim:,t colden omaJler number of roofa and lowcr
ders. Tbeir peaceful inhabitanlS en- funerals arc hcld en ma&sc and I bella and wnvu,g thcir hand, with towcrs join the main pro<•!ISion,
gagcd until now in such important havc accn one, w herc 150 dcad have unbelicvably long fingernails. In tht1 Tho,e arc the pooru peoplc. Some of
problema as the dcci,ion of what and becn dispOłcd of Al a aingle ccre- llltor also was a head of a dragon thcse funerala towera arc fill•d w,th
to whkh god ahould be off cred ucri• mony, The !estivit1e1, cambined w1th with fascinating long ears 1kUfully 311 sir.es and colora of packag;es.
ficea. .are now atanding face to ia,e a conte.r.t of bands, dances, a the.atrc made of colored wool, and with a long
To th• tune of mualc, the yclls of
with ala.rming notscs, speed, confu• c,pcc,ally brought by the ,ultan to rianglin,: rope. aignl!yong the body of the crowds, the cxplo•ion of rockctl
••on. tcrnblc and unknown weapons honor his dead wirc, lllumonatlon the drngon. This green ropo hcld in and the ringing or bells, walkin&
of murdcr. thoy cvcn are witn-ini; frreworks 11nd loada of food& luts for both hands upon the heads of the around the clearing In the woods Io
the dc&truction of their mcagre be• two days. Through the night a !ew ncareat rclauves of the honored de- Jose the tracki, the proccssion fin•
Jonglng1 aad the death of thcir famt thousand• o[ gu•• t •, rclative,s and c.ea&cd, wałi attoched with lta other ally e.ntcrs the cremn.tory, whcrr long
Jies and friends.
fricnd1 walk around the only streot o! end to 1he ten mcters tall tower of tbe rows o[ &1akes arc built accordlng to
On the aluvcd heads of the Hindu 1ho tiny tov.n oi Klukung, 11ghtcd funerol coach, The coach wu carried 1hc ca.te. Thcrefore for Mrs, Sułtan
-the cudy hcads o! the tnhabotants witb the burning shells of cocoanu\S, by a mulllu,de or gay and happy nnd a few mrmbcra or her ram,ly
of the lnd,c.-turban wcaring Malay• chewing "betel" and •pilling so gm- portC"ra. painttd fa.nta:,tically with therc arc two magnificcnt bulls cov„
aru, or the akil[ully dishevellcd head• erously, that the ncxt day poola of colorcd clay. Under mne rooft, sog· cred by atraw roor., made of wood,
nifying the order of the c„tc or the Hnen and goldcn paper, with lone
of Papuas, chaos is rti&ning, nobody blood "er• cverywherc.
knows what Is goong on. why atccl
From the palacc-wherc lay the dcccased, Upon a small platform, lled horns. and raiscd heads and u,ls l'or
lu~asta breathing fire. are afloat over Jcce~U•c:d. adorncd whh flowe-r&. &ur-- with ropea and wrapped in white the others the stakcs are •inallcr and
the forgoucn sca routes. and why roundcd by golu, among whith was a al1<ets lay the culprlt of this ccrc• the lowest castea have four leggcd,
t.normou.,, roarrng bords arc llyint live, hungry and loudly squeakinr; mony. Hanclng on to the thin twir;s tabJ.,,boxes into which the J»dcagcs
bcneath the oky.
chocken, causing •li tbi, commotion- aupporting the roofs, stood a young wnh the remains of the bodics are
•
,
started a long, vory c•Y and cólor• boy, ,waying d.mgcrously with the tightly packcd,
Uncountcd number• 0 r 1lyong flłh ful proccsa1on. In order to outwit the whole coach and holdin& in his hand
The main and most macuificrnt
duh into the air ainonc the cruiiers, bad ,pirita, who might be prcsent In a dove. The dove was 10 be let out at ccremony 11 of counte enacted by the
battlcahips. dcstroycn. aubmarincs
r
and o•h•r unknown intrudcra. Only the place o cremauon, and micht the proper moment and it will be the bulls. The priests, murmuring the
d h prevent th• souls from goinr; to guide for thr aoul, when it ,.,iJJ for praycr,, cut the bull• in half with
the enormou 9 • alcepy turt 19 an t e heavcn, the proccsaion at fint went the first time, after many yura of long knives dividing the upper part
colorful medusu 1wim latily around In the oppot1ite dircc1ion. thcn turned walking in the body of the 111ltan'1 woth the head and tao! f rom the
without p3yini: attentron 10 the chaos, auddtnly back and 1pccdily proceeded w,fc, be •&ain compelled to fly Erom lowcr part slandin,: on four lrgs. For
and hngcr upon the long, pcaceful 10 its dcatination.
the- carth to henvt"n.
the time be,ing the upper pa._r-t i$ pu1.
wavcs.
At the head worc long rowo of
The base or tltc tower-funeral coach a&idc, and 1111ide the bull the prlcsts
The oct-an is algo not pMtidpating wome.n carryinc upon their heads is formed by the symbols of the earth, bccan to place the dccused woman
In thu confusion and when tbc Jl1lllll clay pob. decorated with dry watcr and sky, repre•cnted by a tocctber with her companions. The
rapldly falling night lichte thoUIAnds grass and filled with water from the turtlc. a bird and fish, and dccoratcd women with the pot1 on thc,r hcads
ol bright 111<1 upon 1he aky, • pale holy opring. They were followcd by with colored wool, mirroń. Chineac !ram the proccssion. ,orne one by one:
emerald ttack aglow wlt~ spark!l atays white littera decoratcd with gołd and coins and flowera. The proc<51ion to the highut prlcst, who takcs the
bchind the lh,ps. At trmcs the air carTicd by half naked men. These arc was clo&td by the .aristocratic guesu pot, extricates from the cras• a let•
upon the far horhon głowa with • •
_ ter to the dccea,ed with all inst<ucblui1h lia:ht. diarcgarding all blacktiona to talle care of variout 1hing1
outs and regulationa.
in the othtr world, sprinklc,; the ,ul•
The ruler of the jungle with the fiat
tan's wile with water and then breaks
hcad-1hc ticcr, crouchu ,n the 1hick
the pot, When all the womcn took
care or thclr grieh, and the 11catly arbarnboo i:rowth, whcrc all kinda of
&nakts love to linr;er. the elephanti
Noc k.Jr;ycowa - ••riciowt u- >tej 1trli pilot oddaje drun - celu- ranged corpat"S art we,t to the skin.
,n the iungles of the lndiea and chmur,enic - widociność batdio do- jac tym "''"'" w kadłub nieprzyJ•· the cover with the proud head and
Burma arc hiddcn in the thicketa, and brał
c1elakicgo samolotu. Z kadłuba zaczy- taił goc~ bacie 10 iu place. and nobody
the tlmid antelopn run in all dirce•
Z lotnisk:i nocnego dywizjonu my- naja sit •ypac atuępy. - Wtflly pi- minds that it doc1on't fit, Kincc:i the
tion1, only to be fanhcr frotp thos• !liw•kicgo .. ,omewhcre in Entland .. lot oddaje trzecią serię pocisków w bodocs of the bulls have greatly
unusual noUJCo. The parrot& arc all &tartuje si~r.t. pil. T. % radioobstrWI• lewy, palQcy " f silnik. Klika ••kund caintd in .&izc and are 1pread out.
The prieaU :cave the 1t1ke.a and
cxtited, the monke.r- havc a lot to torł'm sir17.. O •• na zadanie patrolo• po niej naatępujc silna eksplozja
talk about, and the orang-outang, look wania na karanego rejonu. Serca im •i~ zbiorników benzyny. Załoga apoatrzc• now the fircmcn begin to work. The
with "8ti1factlon from the heightt of raduj,, bo tilniki równo grają, a crtc• gL .ie lewe skrzydło odrywa się od ka· cocoanut •heli• prcparcd a h e a d of
1he trett upon 1hi1 confusion. as 'ry ddalka i uric karabinów D>UZ)'· dluba nleprryiaciclskiego samolotu. time 1erve as fuC'l and aoon the whole
aomtthin&: familłar and very ntar to nowych, r odpowiedni• do1acił amu- Samolot nieprzyjaciela na kształt pa- place is follcd with fragrant •moke.
them.
.niCJi czekają tylko pa naciinięclc gu- lt«i się pochodni przechodzi w "pi- The orchestras. arc quiet and the
nohscs c;case, smccs now comes the
The volcan~ arc s1ill .molcing. and ;r1b. aby zion4c im1ertelnym ogniem lcę'' i ,pada na ~iemif„
Xraltatau continues us rrupuona na niemiecki bombowitt.: i zntuc~yc
Po a:•koń(ztniu zwycit.skiej w:slki rnoat pleuant moment of the cere•
every re.w mim.tleJ, thtowing amokt' i:o-nnim osięcnlc nakazany do bom· .tałoga otuymuje depesz-; z ziemi z: mony and that i• the cating. No wonder
and su:am into the air.
bardowania cel.
pole-c~nie:m pozostania Jeszcze przez tbc •uhan of Klukunc spent probably
twcnty thouaand dollara for the
On 1he Galapar;o, !stand• enormou,
Samolot nabie.ra wysokości 1 kieru• pewien ,c:ras w powictr.i.u.
Jizards, d-escendanu of prehi,toric le r.łę- do wyznac:ronego rejonu. na•
Po SQ„ciu minutach załoga naW14„ funeral-the food wa.s delicjou1 and
dragon,, are Hstening to the echoes "ifr:uj,c w m,ęd~czasie 1,czno&C 1 zuje ,tycznoić wzrokow4 z dru5:1m in r;rea\ amounta. ,ince all wa,, quict
of the 1bootinc, and rtminiscing opcr.iorcm na demi. Po IS minutach •·German Bandit" - także samolotem and only the cra,kling of the burninc
cocoanuta, tb~ call, of the parro11 and
with affcction about th• cood old od chwili atartu operator z ziemi IJ'C• bombowym typu "Dornier ZIS".
hmcs of the deluge and the Eurptian nali,ujc zalodxe zbliiaj,cy 1ię aamoP,lot oddaje piennz, &crię ognia z othcr aoundo of the tropics could be
plagucs.
lot nieprzyjaciela , podaje pr.ez ra· odlc&lości około 50 mtr., ale ntc •po- heard in the air. Around cnormou1
And only on Bab, ita chocolatc col• dio rotkazr w ce-lu nawi,%ania prze.z. 11rzeca żadnci:o rezultatu. Wobec ba&ketll the colorful. hall nakcd crowd
ored inh2bitant1 arc worried and aad: załogę stycrności % nieprzyJacielcm. czego pr,:ybliza ,ię na odlei:tosc oko- ate in • i I e n c e fruita. cakcs m.adc
the Japancse bomba havc killed some Kilka zmian kunu i wysokości, wyko• ło IO mtr. I oddaje drun 3-nkundow, from dry and cround fioh, cold meals
of their reJauves and fricnd•, ao most nanych aprawnie praz pilota według serię. celuj,c: w kadłub. Ta seria d•J• 41nd other dchcacies unltnown to me.
Among the burninc 1takes the fire•
of all thclr rcmaina mu,t be cathered wekuań radio-obscr...atora doprowa, natychmiutowy akutelc. Gęsty, czar.
onto one place and the giyest of all dza do atycznoici wrrokowej z aamo- ny dyrn zaczyna wychodaic z kadłuba tnen dod thcir beat to hold up the
r«thritlea mWlt be oreanized, whlth lotcm nieprzyJadelL Uprar;niony mo- Dorniera, a w chwilę potem naotępuje bulls in a 1tandin1 fosition 11upplying
IS the !uneral.
ment nadszedł. Pilot aposlrrega aamo- eksplozja. Płonęcy Mmolot spada w the! burning lega wuh new oncs. The
lot nieprzyjaciela lccęcy około 100 dól i znika w gęatej waratwic chmur poor, ao proud bulls, now have lott
their long hęrna and the long taili,
The rellgions of the Eut. havlnc aa mtr, wyżej i około iO mtr. z pnodu. Z na wyJOkosci 7.000 atóp.
The ccrmiony wu nearinr; ha end.
lts fundamental1 the {alth in rcincar 1ylwetkl rozpoznaje, :ie ł"" to tamoWalka ta toczyła aię nad Kanałem.
Gęste chmury ponixej mieJICll walki The bukets are empticd. the 1takea
nation-that ia the return o[ the aoul lot bombowy typu Dornier 1/S.
to the urth In anotber form-rcgard
W tcJ chwili nerwy załogi docho- nie porwolily załodze sobaczyć mo- are almoat burnecl and a round moon
death u &Offlcthin1 •• pleasant as the dz, do najwyiazec<> napięcia. Uczucie mentu upadku aamolotu do morza. Za· comes upon the eky.
Now all a1hu rer;ardleaa of the
change of home, or a wcek-end trip. rad08d mies.za 1i~ z uczuciem wśele· loga nie miała jednalt zadncj WttphThe funeral consiats or the burnong kloici. W ułamku .-1<undy nutępuJe woec:I, ie 101 drugieco "German Ban- caate are rathered carcfully into one
liner.
dit"
był
taki
um.
jak
picrwsscgo.
of the body, thcn the aoul, free of all decyzja co do sposobu ataltu nieprzyThe carriera talce lt in eilence upon
Następnego dnia rano meldunki po·
carthly bonda, t ravel1 into better jaciela, decyzja, kt6ra Jeat jednoc&eł
lands, where it awaita for the ocderw nie wyrokiem łm1erci dla załogi wro• •terunlc6w obserwuyjnych ziemnych their bac.ks and uaiated by the
of returalnc to earth ,n somc differ• ga. Pilot podcląft san1olot aa wyr.o- potwlerddly w calo4ci rapon zalo,i. nearcat relativcs of the decusod walk
koić aamolotu nieprzyjaciela i prry- W kilka g'Odzin potem RAF Fi&hter towards the shorca of the seaa. Tl\eN,
cat, new form.
•
Bccause the funeral muat be reali:, bliia aię na odl<eloeć olń,lo 20 mtr, Con\mand iatwierdzil wynik wallti, following the moonlit trac:k upon the
-ter they throw the aahea into the
,.,..nmcent, vary py and full or Naatrpnie celuj,c w 1 - , .sUnik n,e- poda)łe w komunikacie:
"Ul,i~glef nocy polsh 1alo••· akla- ...._ Now the 110ula will eaaily find
var,oua entertałnments, the [amilln przyjaclelskicco aamolotu, oddaje aetbeir
way to beaven, and then later
daj,ca
•it
aienanta•p1lota
T.
i
sicuan•
of 1hc poor !""'Pic await the death of rię H swoich armatek i lrarablnów maa«nc wealth1er nei&hbor, who can pay 1z7nowych. która powoduje natych• ta-o"-watora O„ ula.c..,,la dwa ••~- they will enter lnto a new body allcd
pnyjac,~lnlr .llombowcc typu "Dor• retum, acain. hcavma for what, into
all the upenaea. The corplH arc well miaa1owe zapalenie: alt ailruka.
E. D.
ihi1 cruy world.
W lulkaclaicsitt sekund po pierw- DJer
wnpped In bamboo twl11, bendac..i

Polowanie na i•grubego zwierza"
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f'rom 1/,,. 1·rpn('/1

Z kampn,rii /rat1<'11•kirj

Jak to było
pod Montbar~? ~

C:t11111.,,;,,.

·

~~,,~
Dn. 16 czerwca 1940 gen. Mauck • n1,1 i rusxonia w dól. "" nat"arciom.

zupelnę ówiadomolicią zabronił wy•y· Pluton ""!>cr6w po:~tał

n_a

lania i•kichkolwielc alabycb odd~ia- $lnym, J&ko ~ezp,cczen,e natarcia.
ł6w r0%po,na.wczyeh czy ubc,zpiecia- ,MY za& poszhśmy z &oneralem ~·
.
•
•
dol za czołgam,. Na pmym z1kręc10
J~cycl1. które mogłyby ~tac li~ d~won• S<oay ~lontł, ja,,nym plomienicem alup
k,em alarmowym dla n1epuy1ac1ola.
1"1egr.1ficwy, '-•palony pociskiem
[ tak wiedzieliśmy napewno, żo ,\wiotlnym i oiwiotlal leiący na szoMont~ard je$t zajęto i że bez w.;ględu •ie wojsk9wy samochód froncuaki,
na ,il~ nieprzyi·aciels.._. - uderzym".
Idąc
bardzo IZybko, dopędziliśmy
7
,.
"""
d
Oczywi:itio, niegłupio byłoby znać szwa ron.
••
.
dokładnie ugrupowanie nieprzyjacie.
Po _drod,e spoikali~"!-Y J"'zcze ~le.
_
.
le le2ą.cych &amochodow, orar ktlka
ta. aby .,a~osc;,wac ?dpow1cdn1 szyk poJazd6 w konnych 1 Hbitych koni.
uderzenia , ,organ1zowac wgparc1c
Niezadługo tez przyprowadzone;,
oe;niowe.
p i e r w • % e g O i' ., ń c "· pod-'i1,łS
W tych warunkach, przy na02ych cera z 66 pułku piechoty zmotoryz<>słabych silach, 1 przedewszyotkim wanej ( 13 OywizJ1 Piechoty Zmot.),
przy braku artylerH. .znacznie! waż„
Dziwna rzecJ'.. ld4c n.a ten front.
niejarym czynnikiem od metodyczne... wszy•cy ohiceywaJi s;obie: nic bi~r1e·
. b
k
my jeńc6w ! Każdego Niemca z miejgo montai'u uderzenta. Y1O zas. oc~e-- se.a w łeb. Za 10 wszystko co %robili t
ni•.
Polsą.
Zaskoczenie było nlUizym naj1il•
l nikomu do głowy nic przyszło na•
niejozym atutem.
wet wykonani• tej groźby wobec jeńTo te<, przed ruueniem z chwilo- Ców z pod Montba<d, lctórych więcej
wegó post<1ju, generał kaHI zebnc Jes1.c•e prrytaucxono pQd bagnetami
załogi wsz:,stkich c&ołgów i wyglo•il • dołu. 7. miasteezka.
krótkie przcm6wienle, w którym po·
Jeńcy meldowali • .ie zorientowali
wiedział o honorze Polaka i io1nicrZA, sir. ir J!O!:taU z1mtakow11ni pn.ez Po•
pr.ypomniał grwt)' Warszawy i prn• /:Jlrów lub Rrytyic,yków. Od dawna
ciwa1awU irn oddany bez bitwy Pa- odzwyczaili się od ,,.go. aby ich ata·
ryi Pr1.cm6wionie zakończył mocny· kowano. A do tego jeuc•c w nocy.
mi &łowami o uuęliciu, jakie na• spo- no. mia&to, czołgami ••• były to wytyka, skoro możemy dziś ieszcze padki, które nic zdanaly ,ię od ponatłuc Niemc6w, za nun krzywdy,
czttku kampanii.
Potem padł rozkaz: tn11szerowaC na·
P-atuyłi na nas z nilukrywanym
przód I z chwił,ł otrzymania ognia .<i~cunki~m.
ruszyć pełnym gazem do mhl1ta. g:nio.
z kole.i POA%edł do naurcia i na•
ąc -•ystko. co •tawia opór!
atępny sEW11dron. Walka t~ła alf
SzwadrQn ułanów ma itic 1uz za pocz4tkowo na ulicach. •ąd naoprzyczołgami, po strzałach apios•ł alf na- Jacie! został wkTót<:o wypany poza
tychtni8"t do walki I idzie na bagnety miutecko i zacąl organizować opór
razem• czołgami.
hardziej stały. szczególnie na poluRuszyliśmy napn:6d, nasz urno- dniowych brzegach k.anału, e;dy jui
h6d
paml-dzy
czołgami
i
ułanami.
minęły skutki zukoczenia.
C
T
Było zupełnie ciemno.
Około 2 w nocy nadszedł meldunek
Powolny ruch samochodu i mono- (przywiuiony przez oficera t,cznllcotonny Jazgot naionle przede mn4. we,o), :!e 42 Dywizja Piechoty J>ie
sprawiły. u zduemn,tem aię naJSPO• idxie za nami, ale akrtcila na Dijon.
kojniej.
Jednocześnie prawic ro&iegła alę
Obud•i~em alt, wakutek gwalt9wne- iii na clcsplo•i• w M ontbard. W okogo uhamowania umoc.bodu ora.t trza- Hey mostu na kanale wyskoc:&yl w nie1ku ognia wuelk.iej broni, •trzelaj,ceJ bo wielki slup oe;nia. <Jak raw...e w
z tnech •tron puod nami.
lakich ra~ach strzelanina na moment
,,._
-~ ucichła, jak na kom..,,dę. P6iniej za.
Wyskoayliamy :&samochodu, Pr&C'U trajkotała że zdwoJ·on, energi4), Nad·
·
I · dod I """U 1· w mr11·1
nam, ao g,
a l' ..-~
nedł meldunek, ie nieprzyJ·acie.1 - ·
otrzymanego zadu,~ zupełnie po •· cofał si9 na południowy br1cg kan~i~
wał eryjaku nm9ly do nariy w d6ł, wysadzając most.
na Montbard. z czołowych muzyn juz
F. S.
zaczęli 1trzelać.
za nami ciężko sypali ,ię z wozów
na zie.mię ulani, trrukając zamkami
karabin6w i nakladaj,c bagnety. I n.,
ru rowam1, r dwuch atron drogi.
sawadrQn pobiegł śladem czołgów.
Micj,ce, w którym natkn~iimy ,.;ę
na ogień, leialo rnoie o pól kilometra
od p61nocnego skraju Montbard. Srou wychodziła tu 2 IHu, 1pada1'c w
dól bard•o 01tro, dużym tukiem.
Z lew..J •trony leżało wyaokie wze:6·
rzt - rau:e.j g6ra .z tara&owatynt
występem, z którego w dzien moina
było ogarną~ wzrokiem wielką pueatrnń a i w tę jasn1 noc, było widać
doic dużo.
Od Montbud •ypaly ,it poc11k1
Szcreę61nie duły efekt sprawu,ły ac,.
rie iw1etłnej am1111icji, wystnelanej :r
Automatycznej armaty prnciwlotni•
acJ, czy pneciwpancemej. wielkim
lukiem okl'fiaioce SZOllł i klaącc St9
na uch6d, po druciej ,tronie kanału.
Zara• tu pojawił alt na odgł.,.
lllr&ałów maJor t~ mtt.ldujłC, ie ma n
aobot reut9 D)'W1%Jonu Kawale1'il i
pluton 1111per6w.
lloatal rozku sp1oszenia uwadro-

-

On Juno 16, 19'10, Gener,al Maczek dr•d )'łlrda on th• northern outakirta
of any of Montband, whero the highwa)'
roconnalasance or nfeguarding unilll, comes out or the wood1 and dis,
being perfoctly aware ol the fac:t tb..t appears auddenly intQ the valłey.
On the leh, a high bill ls 1ituated
such unit& would only arou,e the
wilh an exteoded rock llke a tarrace,
enemy to our disadvant.ae;e.
We !mew that Montbard wao tllken r r1>m which an eye obaorver could see
by the Germans and we had decided far and welł during the day, and
to auack łlo rnatter how •trong the where even at night he had a good
ob8~rvation pOBt.
loe was.
h was undcratood. of coursc. that
Montbard covers us with m1aa1ln.
having detailed lnformation about E•pecially the aie;nal ammunitlon
enemy •roups Jocated in the eity we fired from anti-aircraft or and-tank
"'
would be able to work out • 1peclał cannon, cau&e grot effect u they
t.actic of attack and meguard it make ercat arc.s over the high road
properly. On the other hand. how- towards the weet and land on the
evn, we we-re 100 weak, bad no other s,de of the cbanneL
artllłcry, and ,n such circumstancea
At the sound of the fiNt shots
a aurprise attack would be more suc• Major Z, arrives reportin& th,at bo bu
ccssful than a methodicalty organi&cd with him the re.maininir part of the
cavalry and one platoon nf ene;ineers.
c;:hargc.
So we cbose the surpri•e attack as
He receives the order to tako h11
il conatituted tht highest trump card mon out of the trucks and chare;e on
in our hands.
1he town The platoon of ane;ineera
Therdore. th• Gen•ral orderod the rcmains on the extended rock • a
calłlng in of the crewa of all of the sai •e:uaro or the attack.
Tho Gen,eral and I march down
tank• and, belore leavin,; the bivouac,
he eddrened his men, spe11kin,; about followlnir the umb. At the turnlng
the honor of a P9le and o! a aoldier. of the road a telegraph pole. hit by
remindinr: them of the asbes of War· a si1nal misaile. it aflamc and tbrows
aaw, and of Paris which wu pas.sed to a light on a Frenc,h machine turned
tbe Gcrmans wilhout I alngle shot. upoide down on the hie;hway.
By walking fast we IIOOD ruch tbe
He ended with stronc word• th11t it
i& our good luck to meet the Jerries squadron. On the way we QW many
once tnQre and to givc them a e;ood destro1ed cars, a f,:w horae drllWn
lenon, thu• avcnclnc once moro the .,.ehiclea and doad borllell.
A lew minutos later the sołdlen
wrong-s inłlicted upon us.
Then comes the. order: forward bnng thr lir.st prison~r. a non com•
miesioned
officer from the 156th
marchl Wilen e;reeted by rire move at
full iipeed toward, the town. cru-ah· motorized rer;irnont of infantry (13th
ing all 1be resistJlllce I One squadron German Motorixed Dlviaion of In•
of uhlans is ordered to fołlow the fantry).
And a stran,;e tbinit bappena. Wbon
tanka and cbarge with bayonottea u
luvine; for the front line "'" all made
soon 81 the en•my opens lire.
a
110łemn promiae: we will not take
We mon forward, our car bein&
an1 nrisonera ! Evef)' German capbetween the 1anks and the uhlanl.
tured
by ua muat be shot at once aa
The nicht i• Very dark. The slow
motion of the car and the mon- a sort of revengo for Poland. But
otonou, noir.e of movinc tanlrs ca~ now no one thlnb to carry out thlS
me to fali ulccp,
prom!~ •• far •
the Moatbard
A sudden stop 9f the car and •trong pris<1nera are concerned. And in the
liring tram thr~e direction• in front meantime moro of them are brought
of ui awoke me.
from the town under h••"Y ba1on·
We jumped out of tbe car. The ette ea.cort.
tanka before ua incrcased thcir speed
The pruon•n report that they
and toppled down in • real cavalry quickły and eaaUy fo1111~ out thai the
attack on Montb•rd in accordance cbarge wa tnllde 1ither b)' the Pola
with the ordera previou1ly received. or by the Britillhera u for • lonc
Thł m.ch1no In front atiready opcned time thcy wcrc not •ttackcd, ap"ian„ in the clrcumstancea lik, thill
fire.
The uhl1111 behind ua leave the one· a 111nk ettack durin& the n1cht
trucks in • hurry, fiz bayonettes on on the town. Such a darinr; lłłUClc
thelr rifłes and follow the tanka. l:ad ntvl!l' taken płau •ince tbi, ~in•
running ,., the ditcbes aloog&ide of nin~ of the campair;n.
They looked at Ul wilh unequ,a//td
the road. We were gre.ted by enem)'
··e at • diatance of about aix hun- reap..c:t.
By tum the nexl squadron attacks. The battle u raginc on. at the
atart in the atreets. but soon the
enemy 11 tbrown out of the town,
where, when the effecta of the aur•
prite attack had paqed. the foe la
reorgao,zl~ a more 1tabl11 realatance,
eapecially on the 90uthern bank of the
channel.
About 1wo o·clock i.n the momlnc
a łla!,..,n officer bting1 a report that
we are 1101 followed by the 42nd
D,vlslon of lnfantry-the divl on
went in the dlr~tlon of Dijon.
AlmOtlt slmult811eowill a strona u
ploaion echoed '"' Monkd. In. the
nelghborhood of thit brlclae on the
cbannel spr1111c up &reat flam•• Aa
uaual Io soch c,rc-~ca llio
cann01111de ceaaed for a momen.t IS
lt were orderetl. But IICIOl1 U 1tar1ecl
ae;aln włth relloublecl - n
The n~t broup by • soldlcr
lnlorms
lbat the entmy l!all
ttoated to the ,outhern 'b&lllt ot di,
cbaauull, blowlng up tha bnqe.

wystę~ic bad forbiddcn th• diapatch
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Komunikaty z frontu rosyjskiego
donio•ly już kilkalrrotnio, ze woj•kll
aowieckie zbliiają ai~ do gra11icy lo-i~w.dci~j i ~stotbki~j. Małe t~ republiki nadbałtyckie. które u wuclkf ce•
nt chciały stać :dala od konfliktów
wojennych - mpn wi~c ponownie
.mal„żt si~ w zui~gu d•ialań bojowych, które w roku ubi•glym 110,o•ta·
wiły już na ich tuytorium swoj• śla
dy.
Obecnie Lirwa, Latwa i Ssron,;i
..,chodzą w •kład ni..rnieckicgo "051landu··. .Pt'opaganWI niemiecka nic
omieszkała jut niejednokrotni~ podkre:ilic:, z.e: ..wy.iw-ole-nie·· tych repu·
blik pnu Niemcy pnyj~tc ,ostało z
na1wyillltt radości'ł prze: ich obywateli, a i:olnie..rx niemictłn tnl!ktowany
tam Jest jak brat i 1priym1en:eniec.
O republikach n.adbałlyckich wiemy
naog61 mało i słowa le, .• moglibylimy
pnyHC za dobro monet~. gdyby nie
pewne, dt.lraktoryatyc,nc ozc,cgóly.
A wi~ - mimo ca.lej "braterskoś

ci'", mimo "wy.1Wolenia" nic, slyuelili•
my. 1•k dot.d, aby uzwolono Estoń
czykom, Lotysxom lub Litwinom na
pnywr6cenie, chociarby ci,;iciowe.
daw11ych form ustro;ov,ych. na sformowanie Jakiegoś pseudo-rzadu. Co
wiqccJ I Ni& s1.ulcano tam nawet
Quislingów. a rząd htcwski„ utworzony puc% posła Skirpc w Berlinie roip~dzony :ostał, poprottu, na eatc...
ry wialcy. Litewski prezydent Smctot1,1, któcy w c:nrwcu 1940 .z ca4 uf.
nością uciekł do Pru& W•chodnich,
-.ni myśli nawet o wyje.źdżie %C ~wojej
farmy w 11tanie Michigan w U.S.A. Na
torytorium republik baltyc.kich xo1Utły nawet z.achowa.nc pe.ze.z Niemców
. , . aowiec.kie kołc:h~zy. a .i-natjona1i%owanc prze.i: Rottjan wielkie pr.zcd$iqbior&t wa prywatne nadal •• wł••·
ności• "państwa" (?).
Ta po..,glno6<: I ostroinosć nowych
.,go,poclauy" 2nAjdujc swoje uruadnien,e w njenallliści. iał4 ludnoSć tych
kra;6w i:ywi do Nic=-ów. O ile na
Litwie pned woJllł nienawu\ć t• była
llcioniowana bliskoki~ granicy nie...
micckiej, o tyle na Lotwie występo
wała juX :in1c1:nte wyrainicj. a cał
kiem Jawnie- w Estonii.
Nie cuiwmy się Litwinom. Bliiuł
im .za;waz:e uauciowo, mimo Zwi4-zku
Wyzwolenia Wilna~ i mimo oficjalnej polityki była Polska, ani:iclf
Niemcy. Pnrd:onaJi się o tym dobitnie ci pol11ey tolnien-e, którzy w pa•
mi9tnyc,h dnlai:h wneśniowych z broni• w ręku przekroczyli granicę litcw•ą. Odruch apolKXemtwa li1owakicgo był jednomyłlny i i:,wiol°'"'Y• Za•
aim 11twon;ono obozy koncentracyjne„
%&nim w paidzil!miku znów aktualne:
aulo się Wilno, nnim tu1rmconc: l:O*
1taly z górJ dyspozycje nia,caonia i
eliminowania wazystkiego co pola.kle
-w Kownj~ witano Polaków lcwiatilmi i okrtykam,. manil~stuj;ic na Clt!J~
Pol•ki.:, przeciwko Niemcom. Nie za.
pomnichłmy tego, tAk, Jak trudno bę
cUtc równin :apomnieć o póin1ej•
•Y.ych potwornych prześladow.-niac.h,
prowadzonych puc,; 5'1,dy5tyczn4. poHtyc.z~ pollc1, l1tewslt'1, pruz S,u,uJi56w i wychowanych w nieru,wi-ic, do
Polska atudent6w
A na Latłllit'~ Na l.ocwie, mimo rezydujftych tam od wieków "baronów
n,emiccluch".. a " raudz,~ Juz d1:i,
zag<>rzalych patriotów aweco kraju,
którr.y wszelkimi aposobami bron1Ji
a,ęo przed zainicjowanym przez Nicmc6w1 priutcdlanlem na .z1em1e polskie
~w1,czonc' do lueuy - otó, na Ło,
tw,e Pol11cy ołn,er.ze i uchodicy wo„
Jennl kOT2J11U1h nieustanni.- 2 WBJ<cl·
kiej pomoc„ I c,sa.tyli aię ni~lrlaman,
aympatit, Pomoc materialna, ułatwia
nie wyjazdów ngranicę, wi•y 1ranzytowe. tale cenne podcua wojny wszystko było dla Polaków do,itępne.
Nie trzeba dodawac, i~ u ż-ródd tej
sympatii kryla sic Instynkt- ni„
0

bronią

u nogi

··ł'ricndsltip"

with tlte Arms at Hand

nawi.ść do Niemców, która i d:ial naThe eommunique• from the Ruspewno nie uległa zmianie:.
sian front havc i.nfonned us on ttV·
fm dal~j w la~. !Y~ "'.ięcej dr~.w. orał occa•iono that the Red Anny is
~ ~•tonu Polacy J"'"emq. 1939 '. pói-, appró:ichinc the Latvian and 1':stom~J. w roku 1940-ym, bylt najmJ/szy- nian hcrders. Thus, th~e ,mall Balm, gi,:łbni. Eat~nii .odply~l~ tran&• I tie repuliqs, whkh ware ready to
part)'. pol•kich_ ~ol'?1er2y. a oficer6w, make all sacńrices to keep lh•mulves
~atc>nc..zycy. t-cr, .~1mo nt~ustannych a.way {rom the war conflicts-might
~ntcrwc:n,yJ, woz1h Po}akow no swo• !ind thcm.selvts a.gain in the war the
ach sutkach, a, do pamaęlnego utny- atrc, the Tate of which they have
~nia 11'!"": Niemców na_ Bałtyku.""'· altat'<:d ~lready in the la1'1 ye.ir.
Ę~onui 1 intcmow.m~ w N.iemAt prcstmt Litbu:ania, Latvia and
cu~h przuzlo 100 polslueh WOJsko- E,tonia constitute il (>llrt of the Gerwycia.
.?
• •
,
,
man ''Oa1land." German propagando
~ późna•). Po,nleJ, gdy drogi mor- talttt cvcry opportunity to stre„ the
a.kac , pow1etr:rnc zoat,ały hcrmetyci• point th-1t the deli.vcrance of the-se
nie umk11ięte. E,tońcrycy rato_wali repubhcs by Germany has bco,n
Polaków t?Ucd _głodem, llC~O~ców groeted by the people with gnatest
przed wyaiedlanaem - a'?,:;uu,ąc:_ '!• joy and that the German soldJcrs arc
robn!y ro/M do. Enom,. _K~u,Ja treatcd by the tcx:al citi,ens u
6.tońllka, urzrduJica w W,lnae no brothcrs and allie,;.
wao,nę l940, nanga.,owala do robót
We do nol know much ahout the
killra tysięcy Polaków, kobie• i męi- life of these rcpublia wnd thnefor•
czy,n. Ilu% tych Polak6 w pnedosmlo we could tako the German intorpreta•
air następnie do Fiolondii, • potem da- uon for granted, if therc were no
łcJ - niew-i-adomo. Wuadomo jednak. definitc-. very characteriuic detaihi
że ci i owi ''robotnicy rolni"' pa:yay- that pre:se-nt us 1he sltuation in a diflali polem listy % Anglii. • •
fcrent hght.
Czyi: tr-eha dodawać, ze nie kierowały tym "braterskie ucxucia" dla
And thus-dupite that "brother•
Niemców 1
hood," dC$pilc thai "deliveran~e," the
• • •
Germans spealt so much about-the
German authorities ncither restituted
A oto jeszcze Jeden przykład:
1he form er political and teonomic
Była to ,.. .tfrrpniu /9J9 w pitknej
&tructure to the Esloni.ans., L:nvinna
•tolicr Eltonii. Tallinie. Gaz<ety es•
and Lithuanians nor permittcd th,,m
toń.sk,e. %godnie i oficjalnym u:wiadomjen.icm poselstwa. niemi.Kkiego to form 50 mc kind o( a pseudo gov•
ernment. More! Thcy did not look
podały do wiadomoaiet, ,e do Tallina
nawija krązownik niemiecki ··Adm.i-• cvcn for a Quis1in, and the Lithua,uan
ral H ipp~.r", kt6ry rabaw i w poreie govcrnment, organixed in Berlin by
Skirpa, the Litbuanian ma.ni&tor to
tallińskim tny dni. Równoc2einie p<>Jclatwo niemiecki~ uwiadamiało . .ie Germany. b.,; been di.5•olved. The
ten okręt niemiecki można będ:ńc pre•idcnt of LithWUlia, Smctona. who
in Junc 1940, flew with wholczwiedtae w okrt'!lonycb godzinach.
J,totnic. w dwa dni potem. na Ted.tie h.earted confidcnce to Eaat Prussia.
ponu 1allińskiego ultHała aię najeżo has recently taken rduge in tlse
na lufami aylwotka niemieckiego ką• United State• and doe., not dream o(
,ownil<a.. Stalm, w6wc,as na molo i ze lcavlng his farm aituated in the Jtatc
zdziwieni-em 111wie:rdiiłe.m. ie mimo of Michigan. In the Baltic republics
nawoływań prasowych1 aby "serdecs· thc Gcrmans prettrved tbe iorms of
nic powitać gości" - dokoła były Soviet- economic orgcsnin,ions and
pu,tki. Kilka urzędowych samo<:ho- the t:tcat private entorprl„s. nationdów, j1cyś wojsltowi i na powita.nie alizcd by thr Russiana, continue- to be
wyplyn~a je,Jynie motorówka, do któ- the proprny of the "•tase" ( ?)
This •lowness nnd prccautionary
rej wsiadł jalcii dostojnik w cylin·
measures of the new ·•horn~ rulers..
draC'.
Popolud nie nic przyniosło rmian. iind their grounds in batrcd of the
"Admiral H ippcr" nie interesował loul citi:en• to-rds the Gerrnana.
Estońayk6w. Wieczorem . . . Wie- Bclore the outbreak of the war this
ctar"m dopi,,,o Es,ończycy pokazali hatred had to he rnuked in Lithuania
co o tych goóciach myśl~.
on ac,ount ol tht direct lronrie ...
Marynan~ nie.mi.ee.cy zcs.zli n.a lłd witb Gormany: In Latvia. however. it
S%1i butnie i wesoło na pouukiwanie wu more: noti-ceable. and in 'Estonia.
..nocneco zyciaH i knajp.
very open.
Nic zd4żyli jednak opuście: zabudoWe do undcrstand the. Lithuanians.
wań portowych, gdy zetknęli 1ię z who. deapitt tha Confederation of
grupką. marynarzy cstoi„kich, ,~Jr6d Dcliverance of Wilno and de.pite
których plttali aię i JIC}'Ś cywile. Za- the oUltial loreign policy, rcmaincd
nim nast'lpila jakakolwiek wymi,u,a in lavor of contacts with the Poles
~dań - Estończycy wycięgn~ solid- rathcr than with the Gcrmans. Such
ne. fińskie noie, no i ••• zaaęła s1f. is the opinion of th0$t Poli•h soldiers
jakby powiedział Wiech, "ngu/arn• who during tbe mcmoaable daya of

z.

Scptffllb•r 1939. croued the Polish
Li1buan.i~n border with th,: arms in
1beir honda. The re&ponse of the
Lith11•nian people wa~ unanimous
and spontancous, Belore tb• <oncen.
tratlon onmps were .-.tabllshed. bcforc
Wilno problem ltad become actual
again jn October, bcforr the- authori•
tiu bad iss:ucd ordera to t!iminate
and deslroy cvorything that II Polish
-the inbabitants of Ko,,no welcomed
the Polce with floweN1 and whote„
hcarted c h • • rs, manafcsting for
Poland and again&t Germany. We d,d
not forget thot, •• well ao it will i><,
h;ud to forgct the wave of mons1roua
pcnecu1ions 1hat c.ame thercafter :and
w.is carried out by lusty LithuanilU\
poliucal police, by Sautis organiutions :>nd the su,dcnts broughl up in
baored for Poland.
And how w.u lt in Latvia' In Latvio~espite th• "Gennan barons" rc•
,iding- thert• !or centurics, who are
1oday 1he lana1ical patrao1s of that
country and who dtfentled thernst>Jve-s
by all means oga,nst the Cietman com•
edy of rcmovinc them to the Poliah
provlnce& incorporated lnto the Third
Reich-the Poles as wcll as the •ol•
dier& ani! the war refo„ees werc
o
helped incesaantly and ch•rl•h•d an
uncancelled sympatby of lhe people.
M•tcr-ial he.Jp . .acc:ommcxla1ions for
those who wiahed 10 lcavc the
country. trant1it visat. so vałuoble at
war time - all of t hi • was ea&ily
icces,,ib1e to the Polu. Needl.,,, to
add thal .sympathy ha.d !tg ,ource in
the imrtinctive hturcd towarda. the
German,;, the ha1rcd that unlil today
c.ertalnly did not change, tr not incrcastd.
Tbc fartbier northł tłle bctter was
the situation. In Estonia the Poles
were most welcome guesta in the fall
of t939 and later in 1940. Many transporta with Polish soldiers and officlals lcft lrom that country. Estonians
alM>, despłt.e the lnce-s:sant fnterventiona. offcred to tbe Po1cs the. ser•
vices of their aea lines u.ntił chat
memorablc day when th• German&
llopped. in the Balti"· the vcsscl
..Estonia'' and intcmed in ~ • n y
over • hu11dred of lhe Poli•h aoldier„
Should we add that the E•tor,ians
did not act In 1hoae instaoce. out of
bonds of "brotherhood" towards the
German,;.
And here is one. more example.:.
The occurre:nce took place in Aug·
wu, 1939. in Tallin, the b<oautiful capital of &tonia. At tte officia! requeat
of the German ministry. the local
newspapers announced that the German cruit1er "'Admirał Hippcr~' woutd
enter the harbor of Talin where it
would atay for three days and. the
Eatoniana could vi~it it in certain
,peeified houra.
lndeed. two daya hncr, the German
c.ru1scr with many guna on her dcclus
appc.arcd in the waters of tht port of
Tallin. lt happened that l was standing at the picr and, dcspite the invltation~ of the newapapers "to ~eet
the guests cotdially." I saw !\O crowds.
A few officia! can;, a lew persoł\11 in
mili tary uniform& and only one officia!
in high hat left in a motor-boat to
moc:t the Germans.
In the afternoon nolhing chaoged.
0
Admirał Hłpper" did not draw the
attention and interest of the Et.ton~
ian&. In the evening. well
In the
e.vening the Estonians proved what
lhcy thought about their '"gut'łts."
The German sailon; dNc•nded lrom
their ahip. Tbey marched arrogantly
looklnc for tavems and advcnture& of
"night life."
They had not left the port build
ing!I wnen they wcre met by • croup
of Estonian aailors, among wbom comingled some civilians Tha latter
d,d not bothcr to talk. The E>toniał\11
drew their cood Finnłah knivcs and
. . . . .tarted a good fiCht. The Gcrm:ans wore ,uperłor in number. but

lite Ltonian1 soon receaved reinforce„
mantL No <>nc knowa in what way

'
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Nr 9 (31)
l1:tlltt.111in•··~ Niemeów było wię,ccj,

:tir,

Ko5ko, który w miesiąc potem poleg1
bohotcnko " obronio Gdyni. I.okara
okrętov.y. dr. Korabirwio,
budził
nowminlą 1M>nsacJ9 jako fil)•nny podr6znik. ktory ukończył niedawno po·
dró~ kajakiem do Indii.
W mes,ie oficerskiej "Daru Pomorza" odbyła się konferenc.j.1 pr.asowa.

E.:.tonczycy otrzymali posiłki. N1e•
w1adomo, Jakby sko11ezyla ait t4 walka, gdyby Niemcy nie ,acż~ll w,ywat
ratunku przy pomocy rakie~ Pomoc
nadpłynęła a okrętu i nadbic&I• %e
&trony m1,nt.1~ w pot.t.aci p~hejt esto1\ ..
,k:cj. Nnujutr:: cały T •.J/Jn w,~dzial, D.ł!'tcnnikauc cMon.scy atawili 1ię in
corpore. z kl6rych kilku no,iilo w klale w hóJcr p<Jraniono /7 marynarzy
pa-:h miniiuurki polskich odznaczeń.
lt1{$n1irck1cli, w ry111 trr~ch dei.ko ratJ• Była 1:0 nie.;apornninniil t jedyna w
nych odwiez.iono do :npitala. Jeden w $WOim rod,aju konfc:rencja, po kt6Tej
ten i ow dziennik-nr~, od.inac.iaji,cy
.,pilaJu zmarł.
Naprórno "nynniki ofiejahlC" sta- 11ę &labuą odporno,ici,r na polskie na•
poJe, •chodził po trapie przy wydatrały •it Jakoś alotac ten incydent.
nej pomocy uprzejmych go,podru'zy
iaden marynarz. niemiecki nie .z.szedł Naatcpno.go dni;,. qinii;te anykuly bywię-cej na ląd. "Admirał H1ppcr" ,kró- ły wymownym potwierdzeniem przyc1I ,wój pobyt w Tallinie I odpfynąl ja;ni polsl«>-estoń•kiej.
"Dar Pomoru" odpływał żegnany
w nocy bc, oficjalnych po,cgru,ń.
D.tiwnym zn4di:e-nicm ironii losu. przez tys,ące lud,L Długo patrzyłem
nn
Jego 11i~kną aylwetkę i ani prtt'r
w J~-den diien p11 odpłynięciu krążow
nika niemieckiego, do Tallina zawh•I momtnt nie przyszło mi wówczas do
'D:,r Pomoua". Przepiękna ta, polska głowy, w jak tr.1gie.i:nych okolicznoikorweta wpływał• do portu tallińskie cioch UJrzy wkrótce Tallin drugi polgo pod pełnymi ,agiami, w Ja,;ne, •lo- ~ki okręt Tym drugim okrętem był
necznc popołudnie.. Nie wii!n1, cz-, te.X bohaterski polaki okr~t podwodny
to należy przypisać ironii losu. ze. na "Otteł".
molo o~ukiwąły przybycia pol«luego
N1t, pn:ypus.zculi tapewllc w6w•
~t:ulcu tluruy lrulzi...
cza~ i d2iennlkar:e e!itonscy. że okr~t
Wi..:yta 1 'Datu Pomoria"' ,:mi.cnila ten ~d,ie ucioknl ~ Tallin• ścigany
11,ię w Talłini~ w prt1wdziwą 1 iywiolo• ogni<"m dt:tał.
wą manif~.<tm,jf na ,,uJ.~ Po/siei. StaPorish, dzivl .sto,hkich me trafiły
tttk rW1edzano bez: przerwy. fotog-ra• "Or111•. Je11tom głęboko przekonllny,
!owano i opi~ywano. Honory domu na .,.., nie był to 1ylko przypadek.
nlm czynił w6wcn, ś.p. dyrektor P•ń
.i..-owcj S,koly Morskiej kapitan

would the right have ondcd if the Ger- 1he mruuer of the •bip. Dr. Korab••·
""'"' did not al,irm thcir colleagu•~ w1u, die sh•p·1 phy-,;idan, atiracted
by means or rockcl1ó. lielp camo sim- auention bccnut.c he wa~ a fatttOU!ł
ullaneou:tly ft'om two !'łOutccs: from traveller, who hao recently co,nplotcd
the cru1.se1 .md Erom the Ituonion 1 he ..,oyage to lndia ln II cnnoe.
polic~ The very neixt morning eYery„
Th• officer, of the &hip organized,
body In lhe city kncw tltat in lbo fighl 111 their mess.:: prC!'SB confertnce. ThtJ
17 Gcrrnan s-ailors wcr<' woundcd. Estonian journali•ts, GODie of them
three or them were Wken to the ho ... wath the i,1,ign1a of Poli1h dec:on•
pi rai in ~ v<ry critknl condilion, and tions. arnved in a body. Il "'"' •n """
ono of them dic.J in lbe hospillll.
forgett.able and uniąut! confarencc,
1'he "officia) aut:horit-ies'' 1ried in niter which this and that ne\\·spapcr
"•In to conciliate that unbappy ln- man ot wcaker ruistance to the c-x•
cident. No German gailor lcft the •hip cellon! Po11,h liquorg ha<I to be ushagain, •·Admirnl H1pper" 5hor1ened ered to hi• car by the lłflilble hoo1a.
her ,·i,it in the port of Tallin and de- The nut day, long ttorie,r nnd edlt·
pacted under c:ovcr o( night without orial cornments pve evidenc.e <>f the
an oflicial farewell.
Polish-Estonian friendship.
By the 6trange dccrcc• of fotc, •he
Wht'n "Dar Pomor.ra" s;ailed townd
vcry nul day a!1er the dcpstturc of lhc.- open ,-ea. thour.ands of E.stonians
the German cruiser. "Dar Pomor:a appcared at the pitr to bid fatrc\\-'.t:11.
anchored in tho harbor of Talhn. Thia I atood thcre for a long time, watchmo&t beautiful PoJish cor-vett~ cntC'rtd ing her grace!ul •ilhouellc and I could
the pon at full $1111 oi: a btigbl. aunny not „bink thcn tven fot a mome-ru, in
alten1000. Wcre 11. -aho iron>· of fAtt what tr.1gic cir"cum5"tanc~ shc will
or not (l do not know). but orowds find her.elf in Tallin. The second
awaitcd Al the pie.r to sec the Poli&h Pollsh ahip whlch, in the near Luture.
cntered the hacbor of thot city, was
t1hip .ind checr her er.ew.
The v,.,1 of "Dar Pomona" in Tnlhn the htroic PoHsh 1iUbmarinc „Or.zeł."
cbanged the atmospherc int-o ~ trne
Al thaa tim,: the. E~tonian newsand spontaneous ntanifcstataon (or paper men d.tl not thlnk !hat she
Poland. The ship was viaittd ince1- would be forccd to tako rcfugc in
.an1ly. Many pictur~s wcrc taken and tlight and be f<rsued by conul artillong •torie:; rcleosed i.n the news. l•ry fir•.
papers. The late Captain Koako. for.
The shclh of the E~tonian cannons
mer prl1,c1pal of ,he Mar,nc Acade:my. d,d not hit their targel, l am dcep!y
who one month Jaur gave hia htc an convinced thot "Orzeł„ d1d nol manthe heroio dcfen•• or Gdynia, acted •• .aigc to e&cnpc by a mcre accirlcnt only.
0
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Ci, k.tórzy
D21ah1lność

naszego lotniet,v, w
Anglii ,dobyln sobie poważny rozgh>s
nietylko wśród obywateli brytyjokich,
ale na c:alym !wiecie,
C6i >loiylo aię na ten rozgloo. kl6ry co.sławił imię Polaki i ugruntował
•law~ wojenn~ lotnictwa polskiego?
Nic""tpliwie, wyczyny i z;,slui:i ho•
jowe dywizio1J6W polskith, zorgani:to•
wanych i wyposażonych w !fprz~l lot•
niczy Wiolkicj Brytanii.
Tak n,oglab,Y brzmiec •ucha i treś
ci w:. odpowiedź. Możemy H jedn.11k 1
zupełnie stusEnic zresnt, nieco po•
y,lr;bić i roz,zerzyc. WycT.yny bojowe
dywixjonów pol&kich - to wycayny
htil7.i. któe.ey te d)'wizjony tWoraa. A
wię:~, to wyczyny pilotów, obaerw'atorów, &tr<tlców aamolotowych , radio1clegrnfistów pokładowych - tego ze.
•polu lud~i pracujących w powietuu,
kt6rych w ue•ędowym j~•1ku określ•·
m)I mianem petsondu lntojąr;,ogo. Ich
urn:iejętnośc:.

to e«,11ami podkreih1ją •prawotdawcy
brytyjl$<ly, Jtar-ająey sir tu %nale,ić
przyc,yn~ w•panialych sukce1ów lotników polśkich. Nic są oni ani gorsi.
ani fopsi od łych, /mirzy pozostali w
kr;,;u i od tych krony ,najdt1i1f •ir
ruta; poza jednostkami bojowymi. Sł
natomiast ~c.t~śliwsi od innych. bo
mają. moi:noić i apo,obnośC: zmicrz:yć
:t~~ z niena,vi,tnym wrogiem. w wa.lc:.c
wręcz na prawaab równ~i:o % równym,

Jeil! chodzi o •przęt bojowy. Dywixjon Spid1Tc'6w conua dywizjonowi
Me,;1erschn1idt'ów. to n.ie pułk uła
nów na kolumny czołgów I
Moino~C wywarciu %~msry na wro•
gu Je1łl głównym promotorem czynów
bojowych nauego lotnictwa. Nie•
n11wi,\ć lotników polskich do mt•
mieckiej bandy opr;rnoców potrafi
prztmłenić baranli:a we lwa. c%ło,..
wicka o e.ołębiem s.crc.u w bojownik•

niesytego wrogiej krwi. Do tego dnia
tęakruą. 11lm
.zyję, marrą: o tym ,to wypełnia ich
duut.
Do•zuk~jęcy si~ wuędzie 1M:n;.acyJno5ci reporterzy różnych narodowości
i n.ai'awie-ń dopatruj.1 sir w tych
dlumictyclt operacjach cech bohaler!!ohva, nadnaturalności. elitarności l
wielu innych olrrdlęń % przedimkiem
"tmper" i ex1:ra''. Nie należy sit 1ym
prz~jrnowai!. Raczej trzeba zo.wlerz:)'Ć
słowom paM>w-anych na bohaterów,
którzy natarczywie ·w ypytywani o
pr>yczynę takiego cay innego 1ul«csu bojoweg,o. tłumne~ sit z 78%t".now.anicm: sµlni/f!m swói obawiirz~k nfr wir;c~j.'

Ich odwag11, brawura, .za• zaplQty ws,y•cy Polacy

pal do w•lkl i zdolność do poświ~ctń
o wartoiei zespołowej pracy
bojowej. A jejli w •umio wyczynów
rr~ek.-.craj, normy przecirtnc in plua
- to wtedy •tają o.i~ prtyczyn• rozi:lcsu.
Aby oię wybic ponad normy przcci~tnc wśród olbuymicj międzynaro
dowej konkurencji lotnictej ni• wy:<1t•,rc,:y tylko chcieć. Tn:eba po pierw·
2-ie mieć t<'go rodaju wrodzon~ z:r/ery„ k,óre nitroz x:e zwykłego ~jadac.l'a
chlebn pow'1c~nicgo czyni9 bohatera,
• po drucie trzeba być dobrze pr>y·
go,ow,.,,ym fachowo do u<fati bojowych.
Nic wspomln.un tutaj o trzecim
c:rynniku t. j. o sprrfcil! bojowym.
któr,Y do•konalości'I, awę. jeśli nie
pr ze:wyźsza nicpr%yjacieh,kicgo. to
powinien przynajmniej być mu równr.
Byłoby r.ccczą niesprawi•dliw4 n10
de-cydują

0

...

Nic v.,.,y,cy jednak •ą tak uprzy•
,.;1ejowani. aby mogli ju,: ter"" natyehmia,1 ~reali ,ować potę,ny nakaz
plyn~c)' z Kraju, a będ'!<Y wynuem
woli cah,go nieszczęliliwego narodu:
bij wroga!
wapommeC \ubj o poUedm'c.b za.fiu•
Nakat potęóny. nakaz wypływający
gach. a wirc o przygotowaniu •prz~tu
ze .xbiorowis.Jra wic-loinilionowcgo_ ~olotnlc,ci:o do pracy w powietrzu Jidarnego.
któremu nikt oprzeć 1i~ nie
Jego o~l'!d:te i piclęitnacji. Na ,lyrn
apr,tC&e, •le przygotowanym do lot11, potrafi, ltto c1uje i myśli po polsku.
nawet bobaler niczego nic,, dokona. Stąd niecitrpliwo.iC:_ prtttnsje , i.t1lt:
Pod , tym w•ględem nasi mec!'a„foy "'dta.._":1.~to mnie jts:u:z~ n,·c powołano
warci 11JJ naszego perliOnelu lala14cego. do jtdno.<tló bojowtj! Dlsrugo ;nni
(Piulimty ju:t tym na lamach "Od- walca"! a ja j~srfJzt: si.~d~r nu 5'JcJi
$ic«,y",) l oni przekroczyli zdecydo- ni•oporacyjntJj? Dlacugo>"
Odpowied,: takiemu! ndne arg:uwanie •·1 n piu•'' poi-i om okf«lejący
m,nty tt>e lrafi:+ rnu dt> pr:ekonani~
"''YJl\alg:tne normy puecięine.
Nic moiemy nara,; iic do jeilnostek
Rozgloi;. slawt, legendę nawel two•
rzą luda1r żywi, wyrośli • jcdnc1;0 pnia bojowych do pierwsze! linii, Mu,imy
dobr,c
przygotować •fę do pracy bonarodowego, przepojeni jednym duchem1 j~nym celem I jed"3 wolę. jowe1, muaimy przeg,kolić ai~ solldl.otmcy polscy w Anghi nic byli ani nie
apci:jatnie dobier:mi. ani ttz nie nale1.atajac na hryty 1skich •tacjach n,e•t do udncj "elity narodowej", jak operac.y]nycb nic nic tr~cimy bo
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,mieniają
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chwHę,

gdy lot•

wym sprtęlem. "nabijamy ' .sobie rtcc nicze siły Sprzymicraonych wap61me
w pilotażu. oko w str.rclanłu i bom• z Anni, prreJdę do konrrau,ku ukrc•
bardowaniu, gJowe- w nawigacji.
,!onego na olbrzymi, skal~. wtedy

Nasz pobyt " brytyjskich otacjach IV5xy.,ćy Polacy, któr:ty mają "luz w
oieopera.cyJnych wywołany jc11 po• "crcu.. •pia~ t,,WÓJ rachunek nalczny
Jestc-łmy w tri chwili wrogow1-.
Ch~ utirctki :u, stacyj nieo~rajedy11ł r.zerwą n11nycl1 i~dnos:tek bo·
jowycb. Oni wnlc,ą. awycifżajQ, ale i CY[nych do irdnos1ek bojowych pr,y,:in1. K1:oś i<1h musi Z'\st1pió i urupeł• jęla tlił wielkie ro,miary, , . 1edcn
nić. Ktm mu,i s,kol!c !wi••Y narybek wy,S2yclt dow6dców angie!Gk ich. któlotniuy i prze~kolić tych, którzy remu podle~a wi~kua ilosc szkól lotwylra,uią jeszcze braki. Ktoi mu&i niczych na •t~cjach nieopcracyJnych,
"w~ic·· n.ł aamolot:ach uczniów - na• rmuuony b_\tJ do wyd:uutJ sp~cjlJlattgo
wigator6w. aby pralctycznic naucxyll pi1nm do Pol11kQw 11by JXIWStr~ym:ić
•po,ytkowac w,~,~ nabytą w ;;a. ie!, zap;,ły liojow~. Oclerwa t-:a jednalc
lach wykładowych. To umo dotyc1.y nic u,ic.le pomogła.
.str.zelc6w samo101owych i obserwato,.
Wkład Polaków do w~pólnego wyrów. Gdi,e mm się, wyszkolić radiotelegra!ista pokładowy 1eieli nic na siłku wojennego je~, bard:lo du:!y. Nale,oloby ,r~ .t nim ,apoznać. Ro,po·
ro%11c,nyclt lotnch ćwie«bn1ch I
Aby takie olbrtymic llllL>)' kandyda- u,d,ajęc malerialem •tatystycrnym r
tów pncys7.11ch nlóg bojowych Mit, irdn,j tylko aracjl ni~ópćtacyj11•j.
,ycie w~szkolić, tueba r6wnie o/brry- na kt6rcj zreuui sam pcacuj~ jako pimich ilołci pilo~6w i insiruktorów na lot, po•tar,,m si~ poda~ troch~ cyfr
sra~jach niropuacnnyoh. Z tego po- ilu•trujących na~~ dorobek. W clł&U
wodu nie ws1.ys.cy rozpon.ądzalni pi„ roku przez 1tacj~ pr,esdo kilkud.tieloci ,najdują ai\! obecnie w jednOot• 1<ięciu pilotów pol•kich, któn:y latali
luich operacyjnych. W 1elu L nich znaj• n.1 rad.an13 1t.koln,: z. uczniami pod.cxaa
duje si; na stacjach nicopcrocyJnych. Jwcgo kr6tkiego pobytu. wynouącego
w rozlicznych 02kołach p,lo14iu, na• za,wycr,aj po kilka m(e1ięcy. Ich ]lrawigacji, strtclauia i bombardow•nia. ca miała podwóJną wartoilc. Z jedn<J
radiotelegrafii i t. d. Pewna ich częśC •trony wprawiali si~ sami w pilotowapracuje w jed11ootkach obrony prze· ni\1 x. dnagitJ umożliwiali wykonY"'.cciwloLnicx~j. holuje r~kawy. inni jesz~ nie ~adnń :i.tuclania i bomb.ardowania
c,c pracuj" w alużbie transportów po• uc..xniom obsel'Włltorom 1 str:tclcam ,o„
wletr..1n),ch. ro,prowad,aiąc aamololy molotowym. W ci,gu roku piloci wydrog• powietr:in4 po całym Imperium. l•t,1/i 12.JS9 godzin. Dzifkl pracy na•
,;zyc.h pilotów umoz.liwiono na tcJ
O•tatni~ grupr at'llnowi~ kandydaci
do lotnic-twA, zt1pt"lni~ jes,:c;z~ :$Otowi. ,1acJ1 pr,e,;zkolcnie kilkuset polek••h
obserwatorów -i r.trz.elc6w r,arnolotoktdrzy od podstaw muną przttjU wych.
pt-z~iik.Olcmi~ /ot11ic2~. Wn.yac.y oni
jest to o I br • y mi w k 1 a d
chcę do,r.1ć się J1tkna1uyb<:Je1 do jeti•
lotnictw• polskiego do
no•tek bojowych. Specjalnie niecier- wsp61nogo wyallku wopliwym pod tym względem jest per.o- j en n ego • Pr;eciętnie pilot polne!. który JU,i ukoi,czy I pr~es.l<olenitt, ski ...-ylatujc 500 godz. w powietrau
ale ~o•tAJ zatrzym:any nn :nacjach nic· roc1nic. W okret1it miesięcznym daje
oprrnty jnych, aby być romocnym to 50-60 godz. lotów. Odfieniąc dnia
puy ukolcniu innych.
zdecydow11nej niepogody. urlopów i
7. chwi4 kiedy puychodzi powoi•· ówiat. pilot pol•ki wyL>tujo 5-6 god:.
nie do J<dno,tki bojowej twanc lotni- lotów dziennic na st.acJi nioopcracyJków rotja,ni~f! się, a nietajona radofi.: nej.
1>«yjm11Jc «asem jukrawe objawy.
Obl'llZ dorobku polokicio lotnictwa
Gorzej jest z tymi. kt6r:.::y Jtr.i:exnae:1:e· przedsurwi 1U1m ,;~ wyraini ej gdy poni ą do pracy na ,nacjach nicopcra„ wyn,c danc pomnozymy prze>: cyfr~
cyjnych n:, .stal~. d:ięki mankamcn• wszyotkich mcoperacyjnych stacJi
tom xdrowotnyru. c.z:y tei mnicj:Jzy1n brytyj&kich, na których pracuj~ Pouzdoln.ienioai .rawodowym. Cl nic lacy.
chcą pogodzie si~ :r 1nyś1,, u nie zo.
Praca Polak6w 'na stacjach nieopeot••'ł powołani do jednostek opera- racyjnych, w drugiej niejako linii.
cyjnych. pracuj,cyd1 w ••c~•g6lnic J„t harmonijnym dopclnienicm pracy
trudnych warunk~ch. atawiająeych nauych jednostek boJowych picrwwy....olue wym.ag•n•m z.drCJWOtnc i fa~ sxcj linii, które tak wielki adobyly
Lliow4! pert.onrlowl la1.1Ji}cł'.mu.
sobie •ozglos.
A. W.
W wojnic cbi•iejucJ wwunkl jod•
(' Slrr,ydła"-Londya)
trt<"bnmi wojny.

„
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They 1\.re Eager To Fight
Th~ Pdli:sh A ircraft A chicvemems many olhcr delinition, with the preof the Second l,i11e

The actlvity of our A1r Force in
England ltas gqincd diatinctive {amc.
not onty among tl\c Br-iti&h citiz:e.ns
but all over the world. even t herc,
and above all therc, whero thi• famc
is forbiddcn and diecourllged, thcse
peoplc anxiougly g,-asp it and convey
it to otherll.
What hu bcen rnponsible for lhat
f amc which ha, glorilied the mune of
Poland and placed the Polish Air
1-·orce upon a pcd„tal o( war glory?
Undoubtedly the successes and
mcrlts of the Polish Air Squadron.
organized and cquippcd with air
materiał Crom Grut Brhaln.
So might ,be brief and conciae
anawer sound. Howcvcr, truthfully,
that an,wer can be cnlarged and
ehghtly claborated upon, The war
1chievcm~nts of tht Polish Air
Sqwidron arc succeS&es of the indl\"ldual men who co"stitute tbese
aquadrom. Furthcrmore. thue arc the
deeds of the pilots, observc~ air
runners, radio operatora and of that
i:roup of men worlńng in tbe air who
in olhci1ll language ore call"d '"Flying
pcrsonneL" Their efficie.ncy1 their
bravery, thc.ir cnrringc. ~nthusiasm
for fighung and oapacity for devotlon deddc the value of the wholc
war- worlL lf the Lotni achievemtnts
,urpass tho average nonna in plus,
thon thcy becomc r..-ona for famo.
lt I• not gufficiont 10 desir• only
10 have a highu avcrage than • norm
.among the Jorge lntcTnation:al aircraft
competition, but in the fir,t plal>t! il
is n,ceuary to have inborn advań•
tagu of ,uch kind as to make a he<o
ol the u&11al daily bread eatcr. and
1-econd1 i t 11 neccssary to be well pre
pared technieally fot war assign·
ffltllhi,

(ix of ..,uper" and ..~xtra." lt i& not
nete1sary to get excited .about thjs,
n,ther to believe the worda of th~•
0
n-amcd" hc~o.es who are lmpetuously
,l>,ked for the rc,uon of tlns or that
fighting succe,;1 and who declarc
them~elve!i> at a lo~s ; .. 1 havc donc my
duty nnd nothi~g ~o~c."

Howevcr, not all aro ,o privileged
a-s. to bi::! ablc to re.aliz-e tbę- powerful
conmmnd com,ng Irom the country ;
Scat the enemy. which la the •,rpre•~iqn of the deain a( the entirc unfor•
tunalc peoplc.
Thia powe,!ul order, nowing from
tht' multttudc o( millions, cannot- be
re,,iat~d by anyonc who feels and
think,; rn Polish. Thert>fore, 1mpa•
ticncc, µreten.s~ and rcgnt.s •·why am
l not called to the fighHna: unit?
Why arc otben. fighting ana T am
9till •itting in the British non-opera•
tion st11tion5? Wl1y?"
An::.wcrlng- !!uch a person. no argu•
monll 1re c.on\.•in.cmg.

We cannot all b~ In the first line
of the fiithting unit1,. at the same time.
We must pn:pare {or the w.ir cffort.
we musi tr:ain ourselvc~ dihgently„
By flyiog on tltc British non -oper•
ation stations we, do not lose any·
thing. for we train and get acquaintcd
with new equlpment, our hand& .a.re
hardoned into piloting, t.ye,; trained
for shoonng ond bombnrding and
headS-aor navi'ga1ion...
Our otay In the British non-opera•
uonal srauona i• caused by t11e
ncce.asitied
W'.lr. We. arc at this.
rnoment the only rt!.łU'VC of o.ur Hght•
ing unit. Tbey iight, they win, but
they .il•o die. Someonc l\,t• to nplace
them. Somebody has to train the new
aircraft "fi•h." and tcath thosc who
,uli sh11w ,orn< deiecL<. Somebody
hai. lO take up the navigator pupil• in
a piane. to teneh them how to app1y
the knowledge .acquired in the study
hall„ Th• ume appliu to the air
gunners und ob,er-ven. Wltfre arc che
r.i.dio opcrators to be trained i{ not
in the numeroua crajnlng flig:hb? Tn

or

=====-~-===Witch

Lotnictwo szprotek nie znosi!
'·Nopowletrina karurcJa'~ wlcuje Jak
Jzalona. Z dołu widać tylko pęd•ą«
z nybko!lcił pięciu•cl chyba km. nQ
godzinę, przytwierdzone huicuchomi
do słupa małe ławeczki, na których
,ied•i upaJaj4ca •ię uwrotn~·
pem "publika"',
Przccinaj4 powietTJe roxwiaoe nogi
,.. ,óhych kamanach i n6i:ki w jedwabnych pończo,hach. Słabo dolatUJ• j.akies okrzyki, śmiechy, akrxypieaic łaOcuchów.
Za to tam, w górze. mi~dzy wlasci•
cic,JIIJJli wymienionych n6, i n6iek t<>·
c~, air bly•k~wic~nie flirty, ror.grywają dramaty miłosne i pow~tale na
ich lle aprawy honorowe.
- Panie, co panu gor,eJ I?
- W jakiem znac-teniu~
- W takiem znaczeniu. że jak p3n
jcsrc•c raz złapiesz mnie ,o nogi. kopne w ,~by,
- E, to znowuz paskudnie. W 'Slup
może pani szanowna trafić i nóżkie.

do diabelskicgcml
- Wypr6b
u•xę, czy kwalifikacje 11~ ,J,eml II posiadam.
- Na tom młynie?
Wiunie na niem. Widziało§ p.
ćwig:ema eoroplan6w> Widziałeś pan
tego lotnika co bcczkio i korkocitg
robił?

-

Widrialcm. no to. ie co?
No. to to, ie diabebki młyn w
podobieństwie i kto na tern dran&twie
tny kuna wytnyma i na europlanie
aię nie obetnie.
- ~o, to po,uwamy, panie telęd·
kow.k,.

order

f.

train propcrly sucb a large

1ng crcw,. it i&. ne.cessary to b.ave an
cqUJ11ly lari:e number of piloti ~nd
insttuc.tora in the non~opcrationat
~tations. For that ,ca.son. not all
traincd pilot!'! Drt -in the operational
untts at the prc...,enl tlme. Many of
1hem are found in the non..apet"a....
rional station.. in various pi.lot sthoots.
schooh o1 navigatlon, bombing, fit•
ong, radio-tcJegraph1, etc. A certain
part of the work Io in the anti-aircnh ddence ~mit, rJ.u.ve target
practising, •till othars work in the
air transport service, piłotin, p~nc.s
all over th1: Empire.
The Inst group consists of aircraft
c.indt.datCl!i, tttill ontare.ly raw. who
muSl go through the iraining from
the begirming. They all want to join
the Hghuog units u ,oon a• pouible.
I n rcgord to thi„ the per.onnel which
hu cndcd its 1raining is eapcchłlly
impariont, but i, bas to be kcpt.)a
tl1c non•operational atat,_ions
"'fic:lp
others.
At the moment w
t e c,ill comes
to the hghtin
ta, the face~ of the
ai rmcn
· ten and reveal visible
jo ·
expre-ssion. Il is worsr. with
osc who are destined co work in the
non-opcr;u:ionaJ s.t.U ion~ for • long
tiinc because of poor bca.lth or boing
les• qua!ified. Thcso do not wallt to
agrec with the thought that they will
not be ulled up 10 opcrational un;ts
wbi,h dl!tnllnd high physical condl·
1ion, professional requlrcmenu. and
are. worlced under exceedingly hard
conditions. In the war of today, howcver, conditiona ate c:hangcablc. At
tht mom~1n when the air forc~ of the
Allics, togelhor wlth the a.rmy. will
suike in a counter-auack. pf.-nncd on
a grul aule. then all the Pole• who
hAve a "d<fect in th„ir h„rt" will pay
tbeir respects to the enem)'.
The doaire to get away from the
non-operatlonal otationa to the fighting: units became 110 gteat al One time
that one of the higher English Com
manders1 under whos.e jur11idlc.tion is
a largo number of aircraft ,chools In
the non•operationt1I 5tat,ons. wu
compclled 10 issuc a 1peci.l waming
to the Pole$ to curb their a11xiety. but
this appeal did n.ot. h~lp much,

I do not mention herc about the
third f1ctor-thal is. war equipmenl
whu:h. as to quality, if not supcrlor
ca!kiem nienajgorzej się jad,tie.
to the c11cmy's. then at least il ,hnuld
prawdo, panie felądkowski? Zna·
be equaL
kiem t.eg-o mozem się aa lotników ,:olt would be uniust not to mentlon
si'o.<. Ale coś pan taki smutny?
hero the indircct atts of the prepara•
- Nie wiem .... ale coś rnnic tale
tton of aircrah equipmcnt lor work
uczo na du•zy.
in the air •e.rvicc and e:are, In poor
- Co pan m6win? Faktycznie
plon•• or badly prepared planu or
przybladlei pan mocno.••
thOt\e not prepared at all lor !light, nadwyr~i:yć.
Przychy I aię pan przeir barie re iycven a horo will not achieve anything.
- A w ogóle nic naje,dżaj pan na wo. bo ja w iwi4tccxnem garniturze
In thi.a rospe:ct. our mcchnnic• arc mnie, bo nic mam źyc.z~niu z nieznajo„ pod panem jed&
worthy o! our flying pefllOnn"I (we mem 01JObnikicm na karui:cli towar;ry„
Sumowna publiko. uwaga! Otwicwrote about this in Flght;ng Poland nyć.
raó parasole, bo koldka teltdlcowski
befure), They have passod in plus the
kwali1ilrncji do lotnictwa nie posia·
- No to moiem sir %apoxnać..
nccessary degree whi,h i, limited by
- A Ja panu mówic nic najeźdzaj da...
the avcrage nonn.
pan, bo b~dzie niedobrze, Olcoeś !
Farne, glory, cvco legend. arc crc•
- Faktycznie, panie Rączka. na
- M11nia. wołasz mnie-? - wtrąca
ated by lin peo1>lc who grew from sir do dialogu tczeci głos z dolucj dinbelskiem młynie ai~ obcięlcm. ale
the same national trunk. overwhelmcd ławccrki .
to dlatego, .te lotnictwo uprote:k w
by one spirit. cne aim and the same.
- Wiadomo, ie ele wołam, bo tu oliwie nic z.nosL
will. 'the Polish airmen in England jakii łobuz •ie zaczepia.
- A miałeś pan uprotlti?
were not spcc:lally cllosen-neither do
- No, jak to? Pod picrws&e tny
- Co ci robi, kocltanie ty moje?
they belong to any "ellte" group. a•
- Za nogic Japie i w ogóle apokoj• w6dl<i całą jedną s,tukie wtrząchną·
15 •ometimes emphasind
by the oości nie d:aje.
Iem.
Briush roporters trying 10 find the
- Nic moicsz mu dac w ryja to- No. wid,is~ pa.n. 1• ,obie pod
reil&Ott for the splendid aucccs.sca of rcbą>
uod.kiewkie i dlatego się dobrze
tbe Polish airmen. They arc neilhcr
- Ows?em. moeie. :Qlc :s1e obawiam. czuje. żebyś pan witaminy popierał.
better nor wone tha.n tho,~ who ;c mnie lusterko pęknie i sied,,m lat kompromitacji by nie było i po mor•
remnin in ilu! country and thl"n tho~e nlc,,:ci~cTa na siebu.~ §ciągnc.
dzie byś pan od tego faceta w jasnem
who find thcmselves beyond the
- No to czekaj, ja si~ z nitom .ł.3r:tz saku nle otTzytn.al.
f1ghtmg unita. Ntvertheless, they ue obloce. Te. łachu. Jak oię prowadzisz
- Trudno, co było to było. Pierw·
ltappier than others. lor they have the nil napowictrzne.J ro7.rywcc. chcttz sta próba frajer.
pol!ibility and opportunity to aim at iebym cie w trawc wy.adrii>
Teraz do bcctki śmiechu r6jdzie•
the detestablt foe in hand-to hand
- No. nie b4dł pan taki moany. już my. J •.i cli beczkie wyl1'zymam. rnae<y
fighting on cqwil term, il it is a mat• więkarych ko7.aków z kaJ"ozcli xi'uca• sif I tak za lotnika magie oię zostać.
ter of flghting ~uipinent. A squad- łc.m.
- No, to wla.i pąn, a ja będę boku
ron of Spitlira againsl a Messer•
Masr. pętaku, &zczęście, ie łańcu obserwacje uakutecznial.
•chm11t aqu;adron i• not like a Regi- chy ra daleko ą rotstawionc i nie
ment of Uhlan• charging a column of magie po ciebie podjechać, al• jak si9
- Czy mnie ai~ w oczach troi. czy
t•nks The possibllity of inflicting kurs skoóc.zy mwrno twoje na dole ter żclędkowski n• głowie po beczce
venceancc upon the enemy ia the widoki I
chodzi?'
Panie żelfdkowski, podłoga na dochief incentive of the fighting action•
- - No to jeszcre .cobac•em kto hę·
of our air !orce in the, ~cale of re· d:<ie be% parkan pryskał I
le! Czego xc pan po suficie d-epciccz?
mote averages. Thcir hatred of the
- Oleli, nie trać z draniem zdro- Zmień pan pozycje!
- Jlfnnle mogic•••
German band o( apauins can change wia, Jc-al"ozel1; zwalnia • .a:aTar co nau- Gdzie tu detekcja? Zal1'zymać
a lamb into a lion. a man whh a czysz. ie nie wolno panienki zaczeigeon h.eart into a warrior thicsty piać. Octko mllic &puici I przy poń beczkic, bo koleicc że'4dkowskicnm
krew do clow:, uderxy ! Bcuka stać I
or the mfflly"s blood. All Poles arc c•OllZ•, latek galarowy!
lonrinc for that day of revcnre,I znowuz jesteś pan obcięty. Z tego
thrivinr on it, drc=a.ming about it. and
- Panie Rtczka, chodi pan na diawidać. :re do akrobacji takie umo nie
u fills thcir 10ali with hopc of bebk, młyn.
rctalaatlon.
- Na kiego cholere? D.rieci1k pan maaa pan gliku. Nogi się panu fajThe reporten or differeot n1tlon1 j•tei. Lubiar pan, żeby się panu myili taj,. Rozumiesz pan. śmi~h - w nogi
Idzie!
and polittc:al diviaipns, look1ng every• we łbie m1ę,;uli.
Ale na dziaiaj mam dOll}'C, Na druwhtre for scnaatlon. aee In those
- Nie- o to mnie si~ rozchodri. ale
gie niedziele 2nowui prtyjde próbę
revengelul operationa features of ••• lotnictwo przede wPystldrn.
robic.
Ale .z aame1:o rana, na czao l
hero1111t1, above natunl, eliteneaa, and
- No, tak jut, ale co ma lotnictwo

„
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rnoss or ~andidatctc 1or future fight·

The contribution of the Poles to
the c;;ommon war effort is ,ery grcat.
1t would be wort h whllc to gct
acquainted with il. Haviug for disposition statłsticat materia! from only
one of the non..aperational Stalion~
wherc 1 work as a pilot. l will try to
pre-sent somr figures itlu ,trating our
achicvemcnta. During th~ yoar i;evcral ocores of Pol!sh pilots rcmained
in the station. who flow lor school
purpo•es with pupil• during thelr
•horl st")' whkh was uaw,lly of severa! montbs. Tbeir work was of
double valuc. On the one side, thcy
were improvang tlt.emseh,cs in pilot„
Ing, and on the other th•Y w,:re able
to instruct pupil observers and oi r
gunner6 in 1bc art of firing and
bombing. Durlng lhe year the pupil•
had flown 12."359 hours. Becausc of
the work ol our pilots, severa! bundred Polish observers antl air gunners
wcrc able to comp1ete their tnaining
in this st3tion.
That is the hugc contnbution of the
Poliah Air I•orce to the common war
cUort. Polish flicra aver.11:c about 500
houra yearly in the air-during the
period of I single tnontl,, 50 to 60
houni of !light. Not c„unting holi•
day•, daya of bad weather and furloughs, the Poliah pilot flles over live
to six houn a day in no,1·operational
5tations. The figures ol the acltlevemenb of the Polish Air .<'orce will be
preaented to U$ mucb olearer when we
ahall multiply the abovc mentioned
ficurea by the number of 111 Brltlah
non • operatiorutl 1t~tion.a where the
Poles work.
The wprk of the Polu In the non·
opcratlonal atatlons. wbich I• the
11,C:Cond line, ia harmonioualy carried
on with th• work o{ 011r fightinc
uniH in the first line which btougbt
such grcat farne to t hefflfflvea and
tlw: Pole..
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n1cdi1clę

Bialkiewicz był w domu 1111m. \Vsayscy pojechali n• p~
bli,k4 (arm9, gd,ic miały odbyć się
Larruyny Roberta • córką średnio "1·
mo.inych ia1·merów, : pochodzenia
lrlandc~yków.
Pói:no wicc.lortm powrócił Franek
Był trochę podchmielony i w dobrym
humorr~. Kf°ę,,l s1~ po pokoju, nuci! Jakie• wc,1ole pioscnl,i i pogwitdywał. wn:srcic otworzył radio i za„
milkł Anon'-'tf donosił. .ie w Poh,ce
TOzpanoszył ~if brutalnie _wróg ! soę•
cal •i9 nad ludem polskim. Ntc~po·
dzicwanie F'ranltn. ogarnęło wsp6łcz-u•
cie dla Polaków. Z..pragnąl w leJ
chY.11łl

pol'oxmawi.aC

z

dz1adk1e~

ZamkMI radio i po-,edl do pokoiu
1tarut:.;:ko
Białkicwic..t siedział puy stohku,
Jak zwykle zoc•ytany.
- l'ricd chwilą olyaralem, - rzeki
Fia-nek, - j11k anonser mówił, :ie
Niemcy nielud,ko obchodzę si~ z Po·
laknmi i morduią bcJlbronny Jud. Co
dl'iadck powie na to?
Bialkiewicz poruszył aię niC6pO·
koJnic a od,VTóc.ił głow~ od wnuka.
ukrywaj,• Izy.
Frankowi ia.l się zrobiło atarCJt1
Pr,ygarn'łl &"O do siebie;
- NI ech ,!riadck me płacze.

W ojna JCEZCZ:e ni.e skońU?DII. Wsz_y-

stko moi• hyc dobne. Dziadek poJ•·
dzie jeozc,e do Starego Knju.
- żartujesz, diiecko. n ttary ju:C
Je,;tcm. Ale chciałbym, żebyś ty kic·
d:,, poicchal i ~obactył moją Polskę.
Franek :utmyslil się. Ci~i:kic Wellt·
chni~nie wydobyło s~ę 2: piersi starca.
Jak ,ywe wid;,ial w swoJ wyobraini
mundury. or,cłki l maszerując• Woj1ko Poł1k1c. Oduwala się w nim Jak
nigdy miłość do ,riemi ojców. Powstał z kr:esla, •bliiyl oi~ do ,toJą•
cego w kfcie kufc,rka i podmÓtslny
wieko wydobył kiłkadr.ielóląt dolarów.
Pod•tcdl do wnuka. - Mój ehlop
e•• - ri«kl, podaiąc Prankow, p1eni;,dzc. - nób o co caą proszę, a1e nikomu w domu o tym nie mów.
- O co chod•i? - uśmiechnął s,~
Pranek.
- Jutro, jak bę,dzi~tłZ w mic5cie.
oduukaj tam taki• rnieJSC e. gdsie
zbicraJ'l pic,niłd•c na Pohik9 1 oddaJ
10, a oprócz t<go kup dlu mnie kilka
gazet pol•l<icb,
·
Sięcnął rrk~ do kfeo,cni I wydobv
ciulnra
- Mus.: to n.a gaz.c,ty.
Franek schował picniJJdze..
- Dobru. mogę •pełnić wuyotl<i'lprośby dzi.dko i mog~ kupować ga
zt:ty nawet c;:odzie.nnie.
St.\n:ec nie pot nawal wnuka. J e,.2czt.•
tak niedawno, ten sam Fran~k mtchęł ,uc k~pował g,a.zety. -n nawet ad·
mówił mu wyświadczania tej przy1du·
gi
- Za.czynu 11~ chlop1ec zmlcniac pomyślał - po•Olltala w nim jcuc,e
••kra polskości,

ml~ct"arni. lntcrca talei moie prrynC>Sić ty~łącc dolaróv.
coc.inic przy sto,.un.kowo nie-dużym
wktodr.ie.
Białkiewict milexal. St.inillfaw do·
au,egł błyski niedowierzania w Jego
oaa.ch...

- Wiom co mówię, - cii11rnąl dalej
Dos,are<alibyśmy mleko i
ma,lo do pobli•kich fabryk dla robotników, do sklepów i 11Zkól. Zapotrr.cbowa.n1c: je•t ogromne. Trieba tyt•
ko :acząc. w tej wla.fule aprawlt!
pr,yszcdłcm do ojca. Na budowę mle·
c-mrn, potrzebuJę do~C .cnacxne1 tumy,
a nie chciałbym wydobywał: • banku
wnyst.kicb ooic,~dn<>:!c, Chcę ntem
proBic oJt:1 o pozyczemc tystąc.a dola•
rów. Rzecz 1nostn, ie zwrócę Wt.Z)'lt·
ko mi„ięeznyml spłatami Ojciec
chyba nie odmówi mi tej prlyslugi,
-1pojr1:ał badawczo nu. Białkiewicza.
- Dobne, -odparl !>tary, powsta·
i'ł< , krzosla. Zbliżył slę do kuferka,
sięgnfl ręką za pazuchę po lduceyl<,
otworzył i wydostał spore ,~winiątko.
Ouom S1anislawn ul<lluly Się ,ielone
popicrki. Bialkici.vic.z zwolna i ostro%·
nie odlicryl picniądre i podał Je &y·
noWJ.
- Mau, synu. i pamiftaj. « nie•
w,cle JUZ- mi J)o.lOlłtało. - rzekł drż;s„
cym głosem. WierzJ, że interes
t('"n powirdz-łe 11,i~ w xupelnośc:i.
St.aoi•Jaw ~chował pićniąd>e do kie-sieni, podzifkował OJCU i wyszedł.
Bialktewic2 ukrył resstę dołar6w,

syn. -

Franck widi.ąc: wzrutzenic di!iacłk-=a

obj4ł

i;o .a ,,:yję.
- t>,iadok j„t zmęczony - rzeki
z uSn11echem - ju~ póino. niech dzi;tdek idiie •pać, dobranoc. - Wyucdl
po5pies,:;nie :1. pokoju.
Nad r:m.em całe rod.-:1.na wroci ła do
domu. Rodzice byli zndowolcnl z wyboru ,t.ar,,rego aynn. Dziewczyna była
l:adna. niebiedna. Pracowała w teJ aa·
beJ r;ibryce gd,ic Robert J•ko <tenografi•tka ś l ub miał oir odbyc ,o par~
m1e.Sif~y„

Po pewnym cn•i~ do pokoju B1al·
ki~wk~a wsz<!dł f.yn i uśmieeha.J~c sti;
pr,yjarnie. do ojca umknął drzwi, Ta·
fdego u~miechu '!łtarusiek dawno jut
nit? widz:iał.

- Pewne. cze.goi chce: odc mn1r- pomyólal Biulkiewicr i glo,no zapytnl. - C6i: cię. Stau.iu, do mn1c aprowad:ra-?
- Mam m&Jy intcrc• do OJ<• - odrzekł S1ani•łnw, ńlmdając 11a brzegu
ló;Jra,
- Co takiego 1
S\anisbw pa&k1·obał się w ;łov,''i·
chr,ąknlłl i rzeki p<>wołnynt 5101cm:
- C'"hod:"1 mi t> p')W1e'..,......enir dQc:hl"ldów " na ••1 farmy O ·
I"
na myślł, c.h" nikomu o ty,n nic niO--

:,amkn9 1 kuferek na klucz i ,uiodl
na nowo do czytania gazet.
Upłynęła god,ina. Białki•••icz czy.
tal każdę ga,ctę po killca rny, Jakby
nut wierąc wiadomościom bo tTudno
było wierzyć temu v.·azystkiemu. Była
to jedn:tk ~traszna rr.ecxywiatośc.
• , . Wojna z dnia na d:.c:ieTI pr:u:no•
siła "•-ię na mny front. Niemcy zwyeięzali, 7.gliszc<a i popioły pokrył.~
Polskę, ale Polacy palr"'I w puyszłosc
1amo I dumnie. Polski! w)'kazaln bo·
hatcntwo, atawia14c uoło olbr,ym1ej
pr,cmocy. I to jest
potęgą narodu poltki•go. ktOTy zbroi swe serce w

,u,,

nadTieję rychłego ,wydęatwa.

- l zwycięży ~zepce Białkic
wici. Nagła nadz1cJa, że Polska od:yskn wolnośC uspokoiłn go 11icco.
Do pokoju w,;zcdl Franek Pny·
ni6sł nowe, polskie gazety.
Srary goraczkowo ,abral ,ii do czy.
tania. Nagle \war.z Jego rozjo.snił.- s\~
Uradowały go wieści o tworzącej aię,
Armii Polskiej I o cudach odwogi nic•
ustrauonych lotników polokkb. o.
garnęła go radośc tal, wielka. że nic
m6gl dluicj Allm wysicdiieć. W•t•I •
poszedł do bawialnego pokoju. Opr6cz
wnuk6w nikogo tam nie było. Spojrzał na jednego. na drui:łogo, i •JJJl.
źyw,.,y się do Franka trącił go w ra•
mi~
.
- Co tam• w wafizych garetach pl•
SZ,t? -

•pytał,

Franek odlozyl i;a•etę i rzokl ·
- Smutne wiadomości. W Polaee

gwałt

i 1crror. Obozy ko11cenlracyjnc,
i \Yic;zieni,1 przepełnione Ddeci li:lo,.
d11i'!, poodmra1:aly flObi" rrce i nogi,
bo tam JUŹ ,inta 5rc>ga. a opalu ni~ma.
T.tlcie "4 2 Polski wiadumołd , •
Bialkiewlu polo.z:yl rękę na rami<'•
niu wnuka i odpowtcdztał;
- To snrno wlaimic wyczyt11lem w
polsluch pi111ttach. B,edny ren m6J na•
ró<l i bieJnt' le polskie malcńitW1' I
Robert, zac,ytany do1ychc,u, odcr•
wal nagle wzrok od gazety i ~ "8cicka,,,ienicm 'Sf)OJrzał nQ dziadka.
- Sty-.akm wczoraj pi,c• rDdio
- riekl, - że obecnie w Anglii zna, ..
dUjf" 1,i,; wielu p01$kich żołnierzy ,
lotników, którzy waluyh w Polsce,
w, Francji i watęd:ic. gd>ie był fron1
wojenny. Wielu z n.ich doalalo &i~ tam
trndną drogą okręxn,, by móc dal<'J
watc,yc za wolność -Polski.
- Właśnie I Ja c,ytalcm o tym pow,etłrlal Biolkiewicz - , cienę się
T, tego bard,o, bo walnoic to J<at naJdroz•zy skarb i honor każdego narodu,
Oni - 10 orł)' Kto illld&mi ich pÓJ·
dzie. będzie wic,lki tlucl1cm.
Syn Biallriewicu xnajdowal s1e w
.ą•rednim pokoju. Wypoczywał po calod%ienn•J pracy. Do ust<u j~go dol cc:ial y 05latnic .słowa ojca. Nie rozu„
miał, co m1eła oznac.;aC tak długa
r0%fflowa dzi"a.dka z wnukami. l>ziwilo
s:,o to. ie chłopcy 11IC'drieli obok ojca i
prowada:i li tale powazną rozmowę. Po~
wsiał x miej,-ca i wsxcdł do pokoJu„
- Coa tak mądrujecie?
- O, ro<mawlamy • dziadkiem o
tym co sir na §:wiecie dzieje - od.ut-kl
Fr.mc,lc.
Stan,,law chrzJp<llłl, 1po1rzal, pod
ok• na ojca i za1indł w fotelu~
B1ał k1~wicz jakby nie zauw'ltyl obcrnvscl syna. Mówił dolcJ:
- Orly 10 - to cbluba Polski. Odwaia ich hudzi podziw całego św.at.a,
a odwag" Je&t w•runl<lcm zwycię.iwa.
Odwaga tych 1111>:<ych orłów cl:,j~ ,m
prawo do wiclkolici. O,iś gotow011ć
monalna i mnten..Jna jest n.1kazcm
d11cha ka,dego Polaka - kt<> 1!1< ol<n•
le tej gotowoki - nie Jest Pol~·
k1ein..
Stanasł.1,•: ponitlył 11f niespokoJnte
na fotelu. - Co to za gadanie? prz6Zło mu prtcz gJowr. PtzccLc.c.
10 wyra..rne rycxcniu i5t.Arcgo dtiud:i,
by chłopcy pouli do Armii Pol•
,-ktej

My!l <a przej~o go lękiem.
Woina 10 •.• w,drygnąl 01ę na mysi
o lmierci. Ale przede wny5tlrim oba·
wini ,ię. ,c gdy synowie ~4ci'lnq o.i~
do woj,ka. pr.r.e..-.taną dawał mu p1cni,d,e. Porwał go gniew na 11arcgo.
Zerwał sit & mieJSCD i 1 zacuin•t·
tynu pi~ticiantl tblliyl się do ojca.
- Co tu OJ cie~ buntuje mi synów? I
- kr~yknął. - N,een spać idzie, a n,e
,owrua glo"'Y chłopcom I
Na to pow111al siarszy ayn , uckł
spokojnie
olność''
na szą I wa szą
- Ojeze. je!óleamy, d<ięlr1 Bogu,
dorosli. Ja mam lat dwndzieśc1:i ._z,śc
Pod tym tytułem ukarała aię " Armii, l'OwolancJ do •yc,a na ob- a Franck o .-ok tylko młoduy ode.
sprxcdazy pi9kna koi~ga, wydana c:Lyinic.
mnie. Trudno na!\ zl,untowac. A OJ·
"S,tandary unieśli na obczyznę.· ciec niech tak nir. krzyczy na dz.lad•
pr,c, Poll•h Information Center w
Taki Jest tytuł Jednego • ro,d~iał6w.
N. Yorku. U.1.y przed m1mi właini~ S>tandary le odn•idujcmy w Co~t· ka. .
S1oni1Jaw 1•l<by "'"'-Myd20ny wr6"l:•empl•r, tej k•ięgi, pięknie Opraw- ąuulan. prowad1.4 "•s nA!'łt~pnie -przu
cJ! n~ fotel.
ny w płótno. % lłocu:onym na okładce fiordy i góry Norwegii, pncL Fran.
N„ krzyczę - uckl lagodnieJ,
blalo·c.~crwonym godłt!m paflstwo.- cię, pr,:oz pu,tynlę afryk•ńską. po·
chylajq 1ię przed Prexydentrm R. P. - Ale ni«h:::e was dt.iadek nie nama•
wym
Wł'ł
byscie
S%1i do wojska Mocie doi Wod~em Naczelnym llll S7.kockim
Tytuł d,lela, nawl~tuiący do lti„toodcinku. Armia Polsl<.1
J e a 1 1 br< posady, wiecie, t< mamy budowa.!
ryc.zncgo ha::-le PowMnnia Listopado„ ,,.. a l c .z y • Oto mepisanc mouo mlet:wrnir, na co potrzeba sporo piewe~o - zgadze się- nnp:up.e1nicJ i. J~· pięknego wydawnictwa Poli•h Infor- nl~d...y, a wy .•
Bia łl:-icw1cz przerwilł mu
go ttdcią. Oto po krótkim w. tępic. mndou. Center.
Osobne ro:dz:i~ly poiwię,:one to- O pieniąd,nch tylko myi!,u: 1 o
omawi.a.jtc.ym d..iicjo pobkic,:o orę.i:a
'!ltały polskiemu lotnictwu i marynar• bognceniu isięd Wiesz, Ze napr;icowa•
na pn('str2eni wiC'ków - pftet!hadzJ... ce ora.z pol1k1m •iłom zbi::'uJnym n:ł
Iem 1ię: ..., %y1;;.au dosy.! i dl:1 cie.bici i
my do c:t.AS,6w mnn w11pólc:r.eonyeh. Bliok1m W.chod,ie, Całość llustro- dlo ciebie. Pr;iykru uu, ie warunki ,:y.
Nor6d polski - Je&l narodem :lolnie- wana jes1 bogato ,dj~ciami (okoto 4.•ia w Ameryce un,cmoilił-y mi utrzy•
r,y Ta myil przewodni,, pnewijQ oię ISO ltli&~ Il o wartośd dokumcntarncJ mania w tobie polskości. Ale TII<" ra„
pr~r-z ws~ystkil" katty k&ięgi i pola Zdjęcia te, łqc.rme 7. tnscui, da1, pom1oaj. re 01c1ec tw6j i matka byli
bi1e-..., n• których walc,yl lub walc.y mmi mofłh"1c najpcln1eJszy obrn:l de>· Polaka1m Czy nic przcra:11. tł~ widmo
rohl<u Wojoka Pol$kiego na obczy•· g1odn ego. umccz:ooego ludu polskieobecnie fotnicr.z: poł•ki
Pocr~wvszy od 1ragicE1Tych dni nit"
go, widmo dzieci poltkkh ~inialy,h
K&ięga ··za n.:,s:q i wuzn wolnotc' z zimna, glo<lnych I wyn~mlalych?
wuł":Śnin. papn:ł!% We terpJnllC', Hel.
Modlin. Kutno. Wunawę - upisa- me tylko powinna zna1~ić 11ę w k.tt:·
Głos starca załamał oię
•ł"'.1Tvrni z1tJo f,r•nd w kR1fgo:Ch t,o.. ,Jvm polskim domu, 111~ r6wniez. w
7.apanowalo milczenie.
p • 1 "t:QO - śle prz•kl•dzio ll11gicl,kim opelmc
(c. d. a.)
d<imy "" dals.ym1 IOtiiWU Polslu<J doruos.łę rol~ propagandowi,
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NASZA KRONIKA
Ojri~,· :iegnn •>on 01lj,>id'i.,j'ł""gu
du ,\nuii Pol1<ld1•j
Biuro informacyjne Armii Pohkiej
w Kanad.zie, ktorc mieści si~ w Domu
Pol1kirn pr,:y Forest ut. w Detroit, by·
Io w tych dniach świadkiem pozegnanrn ojca z syncrn, kt6ry wstąpił do
lotnictwa polakiego.
Do biura wchod:I powuny pan w
towarzystwie m.łod:ie.ńen., n'1 którego
twarzy odbija air gdrowie kwitnacc,
upal i energia. Panem tyrn by! p.
K oacewici, kt6ry puedstawiajęc siebie i ayna Zenona. w te mniej więcC!j
odezwał sir słowa; "Prou~ pana od,ywa gi~ do dyiumego kaprala jestern u at:ory. aby z broni• w ręku
.ianąć w $Keregach wojska polskiego,
jakie si9 formuje w Kanadzie. lecz
~yn mój pragnie wstąpi,! do polskiego
lotnictwa.'"
Po prieprowadieniu krótkiej ro~mowy z młodym ochotnikiem i wypeł
nieniu forrnalności - nastvpnJe poże
gnanie ojca z &ynem. Był to moment
n aprawdę w,ruuajacy, kiedy atary ojciec daWlll rady pnysdcmu bohaterowi, "Będr dumny :i ciebie kiedy cię ,o.
baczr w pol•kim mundurze. J edi i bij
•ię ra Polakr .•. SpokoJnie b\'d~ ocze.
ki wal twego powrotu.'
Niech powy.iszy epi><od b,;tlri• pr:,ykladcm i ~ch9t.J dl:, tych ojc6w, któ·
rych aynowie nie są zdecydowani do
kt6rej armii mają wsąpic.. Walcząc w
Armii Polskiej-walcz, w pierwuych
liniach obronnych Stanów Zjcdnocl<Onych,

W~p<ił1>ri1<·>

Komitf'I

.,_ W', P.

"To,·01110
W Toronto odbyło się w Dornu
Polskim xcbranlc torontortakicg:o Komitetu Współpracy z Wo11kicm Polalcim.
Na zebranie 10 przybył specjalny
d,legat Dowództwa Oddrlalów W. P.
w Kanadzie. p. pik. An1oni S,uszki••
wici.
W poro.:r.umicniu z Dowódz:twem
Oddziałów W. P. postanowiono uruchomic, na terenie Toronto 4 punkty
infonnacyJno•rckrulncyJne. Punkt fo.
!ormacyjno-rekrut.1cyjny przy Związ
ku Polaków w Kanad.cie bvdric się
mieści! w lokalu ~zwi~ikowca·· puy
700 Queen St. W, Toronto. "ierowni•
ki<!l11 punktu 2:0•1;41 ob. Stanlsl~w
Boguslaw&ki.
Punkt informacyjno· rekrutacyjny
przy Z. P. w K. otwarty J„t codzien•
nie oprócz niedzieli i świąt w godzinach od IO-tej rano do 7-mej wieczór.
Pragnący zaciągnąć się J•ko ochot•
nicy do Woiska Polskiego w Kan•·
dzie zechcą się zgluzać w podanych
god,inach celom otrzymania odpo•
wiednich informacyj i druków oraz
biletu kolojowogo nn pr>cja.zd do
Ośrodka Rekrutacyjnego w Windsor.
Dalsze punkty Informacyjno-rekrutacyjne mają powstać przy parafii
$w, Stani,IAWII Kostki rut Oenisoą
Ave. i na Weot Toronto.
Pontym funkcjonuje n• ter~nie Toronto punkt lnformacy jno-werbunko•
wy przy Komitecie Pomocy Polsce.

UuJ.7..11 listu ttcl1u1 nik,iw
Idąc w ślady Zenona Koncewicza,
następujący ochot nicy zgłosili s ię do

""creg6w wojska polskiego;
Do lotnictwa: Norberl Szabla. .1t pn.
8131 Michican A ve., Detroit, M iał on
dobrą pracę, •wietne widoki na puy-.
srlośc. 11 jednali; porzucił wsqstko,
aby walcżył przeciwko żni<nawidzonemu wrogowi.
Zgfa&ując •ię do sluzby w polskim
lotnictwie. Snbla pr.yprowadztl :te
sob:) przyjaciela Karola Kowala, kt6ry tak,c wybrał rodzaj broni - poi•
~k ie &amoloty.
Następnie iapisal •ię do służby w
polskim lotnictwie Paweł Jan L.ubien1ki. z pn. 149 O~vcnport. • w ślad za
nim pouedl Clteuer A ntoni Gucala,
,: pn. 2727 Can i Cf ulica w Hamtramck.

Kon,·rrt-ocl,•z, I
Komitet organincyjny pierwszego
polskiego kur su 1anitnrnego w Wind·
•orze urądxa w dniu 8·go marca
koncert-odczyt, k16ry rozpocznie si ę
o gad.z. 7-•j wieczorem w 1'11i Domu
Pol9klego przy uL Langloi,,
Na prograrn zloi4 się
J} O dc.cyt p.t. "Walka r gazami trtl•
jącymi" - wyg~. kpt. lekarz M. Aer,
2) .Koncert orkiestry W, P. pod
dyrekcją lcap. Orab<>w..kiego,
3) Extra - "Niespodzianka".
4) Chór wojskowy, ,
Po koncercie odbędde się wtpólny
podwieczorek.
W•t~p 35 centów. Doch6 d pr.eznaczony na zakup książek, bandazy i
tablic,

DRUGI

NAKŁAD
SŁYNNYCH

"Przygód
Walentego Po1npk.i"
(CZĘś(:

Migawki detroickie
Jeden z iolnicrzy piue,
"Tym raum nic, o naa:iej Kochanej
Polonii Detroickiej. lee~ o samym
mldcic DETROIT, mi.,;cie najbardziej przyjaznym żołnierzom. nic tylko .i Armii Wuja Samil. lecz i z WijZ)'•
~•kich ĄnnijSprzymicuonych. Tramwajami i autobusami j~..id2isz, brac:it-.
darmo o kaidcJ por,e dnia i n• kridej linii, nawet poza obręb miaAto. do
dzielnic podmic,j,kich, (Wy11arczy
się uśmiechmić do mo1orowego- jeśli
nic ma&z kar1y urlopowej.) Do tea•
trów l kin man W•t~p tniżony- tak.
.te mtjwyTej 30 centów płacisz przy
wtjlic:iu ,10 tak luksusowych kin,
jak "l'OX ", "MICHIGAN" lub
"UNITED ART!STS ". To nic, jl!St.
broń Bo.ie. reklama!
Gdy sir eltce,z przejechać autem
prywatnym (i to nie byle Ford,ikiem
przedwojennym, jalcicb w Kanadzie
pełno, leci limuzyną model ~942)
wyatarczy czekać na autobus lub
tr.amwaj. Nawet palcem nie snusi5ż
kiwać, Jale w Knnadiie am prosić
pucje;diajicych (bo to i tale zaiuu,ane). Saroi pr,ystaną puy tobie i ,a.
nlrn %dąfyu powiedzieć, gdzie i•·
dzio,sr, podzi~kować lub pr>cpro•ić.
że cze.ka.sz na triamwaj - ju:i: cię wio-,,

Ohl'1-nir licz,ruy

Ul:

( , pn.c,)łką ł5 r ui. )
1.f1łOij7A'.'Oill wpro•I

-do

• Admini•lnt<'ji

"ODSIECZY"
KILDARE ROAD

iii . ś1ridrr1f,irr11

TOROJ\T O,

o:--TAIUO

DEt,ITIST
405 C..nad.t Buildinc
Wirtdaor

BENJA MIN A . MALEY KO
A dw1>.ht
Tel: biuro 4-$184, mieuk. 3-7153
Kancelaria:
301·302 Security Bidi:,
W ind!lor. O nt~rio

PIEKARN1:\

BRACI BLAK
BL.IK BROS.

B. łKERY

polecn prmrd:i 1ry po/11ki i)'lni
r11l1>b r11::01r~· i p,·tlo,cy

1022 I.A:'\GLOJS .\\'E.
Windi.or. Out.
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SOBOTA 28 UffEGO
w t<11li CE~t .
1200 B leury S t.
OOO.Z.
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W IEC Z.

Dodatkowo Dzien żołnierza P ol·
akiego w Szkocj i, Nowości •
ca1ei:o świata i socny • woJny
rosy jako-niemi~dc.icj. orax korne·
d yjka cl1a d zieci.

THE SECOND EDITION OF
THE FAMOUS
"SOLDIER'S
ADVENTURES"
i, alrcady on hand in our office. Thanka lo
the ma» ordcn and quick 1&le of lhc first

printinr and in order to populari-ze this
soldicrly booklet - w e h a v e r c d u c e eł
the pr-icc for the aecond printing, when
order, are made in aets.
The price is:
S Copies . ....•..•..• ... $1.75-($1.85 by J)Ołtal delivery)
JO Copiea .............. $2.50-($2.65 by postał delivery)

w,INDSOK, Ol'ff., (.:,\NADA

pńce

per ainglc copy ia
as previously: 40c
( 4Sc by poatal delivery)

The

ko"1:lnjr jak J>Opr7.ednio

łU9

Dźwiękow~

FILM POLSKJ

cn,t 1'~.Ul r.N 1'$ Or+

l-'.g7.t'wplurz J>Oje,l~·,in.y

ł'nl.

. ESL,;J.
·. - - - - - - - - - - - . - - - - ,

(PART I.)

5 ..,..,.. . •.••.••..•.. . . . . .in :15 ( :t pn.e„yłL.q $1.8."i)
10 '1"· .• . . • , • . , •••.• . •.• $2.50 ( 7. pn.eayłkq 82.65)

!

OR. E. C. YOUNG

I.)

ju~ j1·~1 w "łll"1.e<lni)
U:,irki nu1, 11w,·111 1.u11ówi„11io111 i ..,.,t,kitoj
rn1'sprxc•daiy pirrw~o nukł,ulu ornz w <"t'lu
• populnry:r.ownnw lej żolnit...,.kiej k•iqże~i
""Ilf drngi„go nnkl,uln (pn.y
~m,,wil'niu<"h :tbiorowyd1) nbniiyli ó m y.
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%f (nawet nie zmmzają do konwer•
sacji, co jest bardzo ważne dla tych.
cQ angielskiego jeszcze, nie zdąiyh
"uchwycie")• O~tatnio poproo1u
polowania urządzają sobie na samotnych z-ołnie.rzy) a raczej 11a jeb poda
pl,y, Załoeyli sobie klub, którego
cllonkowic, tym $ię odróxniaję od In•
nych szarych i pospolitych au,omobi•
liot6w, :ie maj'! na szybie opccial"'I
ntł!~pkę z truma AAA i trzema żoł•
nicrzami, a wcwnę,tr~ w skrytce k,i~eczkę, gdzie tylko wpi&njes, da·
tę priejazdu, nazwisko i imię, rodnj
broni i ob6, , $kąd pr2yjechnleś do
Detroit. Ąno, kto z nns najw,ęceJ pro•
pagandy naszej Armii prrynies,c i
złoży najwięc~j podpis6w L dopiskiem
"Armi.1 Polska" w ich ksiażeczkacl,•··

The orc:lera muat be forwarded d.irectly to the
Adminiatration of

"FIGHTING POLAND"
I.U KILDARE ROAD

WINDSOR, ONT„ CANADA
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P1·zt•glącl T)goJniowy

Wypadki
Po dwuch tygodniach nawałnicy
wojwncj - tydzie,1 routrzygnitć i
wypadków polityc~nych. Nie znaczy
to oczywiście, aby w ub)eitlym ty10dniu •pr.wozd~wczym nic zasdy wyd.a.r .cenia o duże-j doniosłości wojskowej Wylędowanie WOJS~ 1apo1isJ:<ich
na Bali, korzystna dla Aliantów bitwa
mor.<ko-powiduna u wybr%cźy tej
wyspy, porażka angiclslta w Burmu,.
a wreszci<" nowe po&t~py oftn»ywy
rosyjskiej pod Leningr:idem i ~mo•
lti11skżrm wszystko to stanowa po•
~Y•J", których lekcewai~ nic moinll.
Ale mimo to na pien~ny plan wyb!•
JaJlf $if tym rucm takie sensacJe. jak:
l) zmiany w gabinecie brytyjskim.
2) rodun dzitmny Stalina.
3) wi,.-Jka mowa Roosevt!ltll.

• • •

Po upadku Singapore byto rzeczą
oczywist4. ie
l"l111r,·hill 1lokona P''" n~c·h zmiim
w ~,..·ollu gnbiue4·ie.
Wiedziano powuechnic, że pierws&q
ofiara tych =i•n padnie lord B~vtt•
brook. o:i.kari.ony o to. :ce jako a1:-ef
produkcji wojennej wyk~I za mało
eniergii. Jego oponenci zarz.ucah mu
opie.JiZ:ałośc; w stosunku do potr~cb
wojsk brytyJ•kicb nu Dlllckim W schodzi,-, Nic byl to wszaltic jedyny A•
r~ut. Zwleszcm w kola"h Partii Prncy
dola,:,:ano do ,anutu "daleko-wz.ehodnicgo·• jcszc.t~ i urz.ul rosyjski''.
lnuymi ało'Al'y; wielu ludzi w Anglii
twierdziło, że Wielka Bry1ania wyprodulcowaln i wyda.la za m<1lo Qlllto,riału woJenncgo u.równo dla wojsk
wb•nych. jak i dla wojsk sowlecltich.
J cdnym • najbardriej czołowych
przedstawicieli tej tuy był eir Str.fford Cripps. dawny ambaelldor Wielkiej Brytanii w Moskwie. Dlatego td
us14pienie lorda Buvubrookn i równoc~esne wejście, air Stafford Crippsa
do gabinetu w chankteue lorda prywatnej pieczęci , leadera r,.ądu w parlamtncie - ma '""Ol9 srczególnt wy0

•
I rozstrzygnięcia

cierwonej.

polityczne
.. .

Stalin nie jes1 wynalazq ••kiego
Stalin wypowiada w tym rozknzi._.s_ rozr6.inienia między Hill~rt!m. .a
w zupełne zwyci~two, cho't" Nlemc:um. Na tę ""mę drocę weszli
pn:ygotowujc apolcczeń•-two rosyj- ies•~•e pned l~ty rózni politycy de•kie i opini~ publlcxnf świata na bar- moltn,tycznych państw Zachodu. D,iii
dzo ciężkie walki w nadchodąeych j•dnak. po doświadc.cniacb ostatniemiesię:ąch.
dwulecia, na Z•chodZJc prJ1$hją
Czołowy polityk sowiecld pudkrcśHI JDi ws1tclhi~ złudz.rni• i uciera ~il
w ttwej enuncjacji. iż w ci~glt karnpa„ S>:luCll<na granit"- podziału. Corat wi,;•
nii memlrclco-rosyjikl•J So\Victy nic CCJ polityków zachodnio-europejekich
otr.z.ymaly ze atrony ~OJUL!loi.ni.k6w po.. wie, że racja jnt po stronie Robc:nu
mocy w por.tad stworzenia ,lrugi,go Vtwsirtarta. który w -swej ksi4żce0Czarny ReJcatr" 1:awołal pod adre•
front.u wojt!nncg-0„
Ponicwaz jc,,t rzee&ą wyk lucroną. sem łudz~cej aię opinii publicznej
llby SiaJin wobec wypadków w Zachodu: ·•Ff,r/cr to nic prrypadtk,
Libii i na Dalekim Wscbod1.l~ - nic ro Wciel~ni~ nagit!J du.szy nicmiec•
orientował się- dokładnie w z:uri."u !tie,."
i9lotnyc:h moi.1iwości Spr2ymlerzoNie- mmimy chyba dodawaC, że to.
nych - należy ten jego xwrot -zroxu„ co dop-i«o tl!fH g:lowi VanaitUrt
mirc jako rzucrnie 11.:1 $tól atutu w było z.awszr wyrazem pows:rechnego
rozgrywce polityczne;. Prawdopodo1,. puekonania pQlskiej opinii publicznic id~ie Stalinowi pr1.edew•:tystkim nej. Naród polski, który na &wej sk6o to, aby przy pomocy nacisku poll- rre poznał od wic:lu witk6w czym &ą
tyc:wcgo zwitkszyć aunse nybkiego Niemcy - wie, że Hillu Je!al nowym
ot:rzymo.nia tych wszystkich matt,ria· wciel•ni•rn Krzyu.ctw#, /ry,J„rykow·
łów wo;enaych, kt6rych Sowiety 7.8• skieJ zaborczości, cxy wilh~Jmińskie.
go impcrialiimu.
ż~dały od sojuszników.
N.a jeden ,;zczegół rork-a%u dzien•
Stalin podejmuje wi~c nutę, która)
nego St•lino chcielibyśmy zwrócić fab,ywQJIĆ j«t ju, u:rśc,ę. świado
mości
Zachodu. Dlac.zego to rol11?
,,c,ególn• uwagę. M~my na myśh
tdmia poświ,;co.hc rorrói11icniu Efli- Czy;by lkzyl na mo.:liwo~ rr,zdwojtł·
l~ra i Jego kilki od narodu I p3ń,iw4 nia w cen sposób opi111i nit!/nuN:łirj.'
nll,miec/cit,go. Teza Stalina b.-.m,: Nie &ądZlmy. aby tą drogą mozna było
Rosja nie prowa.dzi wojny 1! narodem wywoJ.a.c j.ekickolwiek otrzciwienic w
i pańslwem memieckim. lylko z Hit- Nie,nc:,:ech. Nic,mcy doprowadzić mo.i•
lerem i hitlory;cmcm. kt6ry wyciągn.1ł na do przy,omności tylko i jedynie
ręk~ po tereny roayj•kte i chce klę,ią woj•kow~. W chwili obccne1
u Hitlerem stoją cale N1emey I tale
ujtmmić ROOlj~
wiarę

,o

Z teki humorysty

mow,.

J encze wi~kllZII wymowę ma jednak
fakt, zo ni<"lrtór~ zrni.any w n:~dz,e • ••
ni" nllStlfpily. WinAton. Churchill zatrzymał ,,.kr ministra obrony 11vodo·
wcj i 'W je10 rtkach $poc~y,v• nadal
C'1le niemal l<ierownict,,.o brytyjskiego wyailku wojennego. Pozostał r6w•
nic,ż w rZl)dtie lord Am..
który Jdl
przceiwnikiem polityki •byt daleko
id3eych uatępstw na necz postullltó,v
partii na-c jonahatyc~neJ i niepodległościowej w Indiach.
Trzeba bowiem wiedzieć. że w CdlUc: obcc:nego k.ryzyau gabinetowego
ważył się 'również
lo~
polityki brytyjskiej w
f 11 di ą C h.
Wplynę_ly n„ to wypadki natury

,y.

WOJ!koWeJ.
Pon.i.ki w Burmie ozn.a:czaJą:
I) możliwość prurwwnh - przy·
najmniej ciasowcgo - pomoc:.y młfte

mJ/owej Wi;,lki"j Qrytanii dlu Chin.
2) rblil~nie frAtru wo/ny do cr.,11ic
indyjskich.
W ,ym •tanie rzec•y tn:eha było
ro~iyć. czy istnieją moiliwości
xwiękiuce:nia wys:illcu wojennego lndii
na rxea $prawy z-jednoc.wnych naro•
d6w.
Ch1ń~.ki gencralisaimua maruale.k
Cr.ung-Km-Stok udał ~ię do Jndii i
uun - napewno nic bu wicd.E7 i zgo,..
dy tz4du brytyjJki~ito--pcruaktov.-..1
r. pr.ywódcami obu wielkich p3rtyj
opozycyjnych. Wyniki tych l'Crtniktaeyj nie s.ę dokładnie •nano; natomiut r7.J!d Churchilla oglOlłil. ii god<i
$ir ua "ro::r%t:T~rni~ Z4łkresu samorą-
tlu w lndinch." Jest to uStrpstwa Londynu w stosunku do Jego poprzedniej
t"z-y. ~c wa~e1ki~ sprawy ustrojowe
lndii mogą być załatwione dopiero po
wojnic. Z dru~iej jedmo.k >trony zapowie-cli 141. - prty r6wnoczesnym pozostawieniu w tządzir lotd;, Amcry dowod~i. ,e Churchill w swyc/J ustfP·
st14'ach nie chce pójść rbyl daleko.

..

1·u ~ko~ dzi•·nn) ~lałina.
wydany w rocznicr powstAnt.a armii

W kilka 1odzin po Stalinie ro,legl
&ir na drug;ej półkuli potrzny cloa

J>rc,~ d enta ""l~zą.- ..; I>.-mokra~ji
l'ol nó<"no-Am,·r1 krui~kic•j
F. V. Rooscv„Jtr,.
Sijd~ir.,y, ~• dwa uatępy mowy pre·
rydent" Roosevelta powinny :rwrócic
najbacznicjS%1J uwagę opinH.
Pierwszy ustęp dotyczy obowi4,.
ków obywattht amc;ykańsk1e10 w c>a·
aie obecaej wojny. Preaydenl Roo•e·
veh formułuje tny takie główne obowięzkt: I) nie przerywać an, 11a c:bw, ..
Ir pracy ptodulrcyjnr1, 2) ml' dąi.y~
do ,,.go, ahy produkcja wo;,.nn.1 $tal•
....fr irndlem n:ulmi~rnych zy.sków czy
tri przywill'JÓW klasowych, grupo"'"ych lub $/nnowych, 3) ochoczo pouosić ofiary, które nak,uujr sytunc1a,
Przełożone na język cod2iennc:go,
praktyczn-tgo życia ana.cxy to• .ie pre...
zydent Roo1:evch fi c r. c I l r z e r, a
przed strajkami, sprkulaCJ'! wojennę 1 paskarstwem
i p1ób•mi wyzyskiwania
_połozienia dla celow ro.t . .
grywkl soejalneJ,
Dohrz1, się aulo. ze te ,1„wa padły
.z.ara.z. ma pocz,')tku wojny; wiemy bowiem , dośwlade,enia pqS,rżedmej
wojny światowej i innych okre!'!6w
wojennych 1ak trudne, je»t wykorzc•
nienie zła, gd7 ai{ ju~ ru .t:tgniez•
dzilo.
Prc.rydcnt Roosevelt, rr.uc11.j1c: swe
o...irzcicnia mi:a3. oc-.ęywiicie-, oa uwa·
d<c pewne: ntcpokoj~cc, fultty i symp·
romy. Jest bo,viffll ncc•ą nie do pomyilcuia, Aby w CA.flie glgantyczncJ
walki o dziejowym inacreniu produltcJ• woienna mogla byc parali;iowi:na arr:iik:Jmi, u podstaw który<:h
tkwił ta.kic utargi, Jlk n.p.. zat11rg u
prawa deleg.1ta ,wi4zlru u.wotfo>Vcgo.
A prtcdc.z dopiero niedawno, byliś
my świadkami takieco zjawislia w
Jcdae1 r najwifkSZej fabryk Am«yki l
Prezydent Roote\'elt Je•I nnpcwno dobrym demokrata. Ale wlałnie dlatego
mi.i prawo przypomnieć.. re wojna
obecna i••1 w9jn~ o dcmokracjr. Gdy·
by ję iwiat demokratyczny prngral
pr«tpadlyby na cale wieki wuy,tkic
.rdobyczc dcrnokracJi polityczneJ, go•
apodarc>ci i •poleuncJ wra.r z saną
imstytuci11 .'łwohadnyt:b z.n~.s:i:Pń roborn,kriw. W walce o 1c wazy1tk1e
wartok:i lf.zcba umiec zachować. mi:trf
i tneba sam,m,u nałoi-yt na ,siebie
ogranicu.nia.
Ort1gim. na1wuniejHym c kole,
Uftępem mowy prc•yde~ta li:oosevclta
był ustęp połwięcony walcl' r propag!indlł osi, .k lórej ceten JC!lt rozdwoje-,..
nie soju5Y.11ik:ó,.a.•_ Pre..zydcnt ROORvelt
wybrał dobrt metod~; z.amiut wa)~
czyc c postctególnyml argumentami,
u.iyw.anymi przc.r: propagand;. osi.
przeciwko Wlelk1eJ Brytami ciy in•
nyn, sojuunikom pn:ytoczyl to
WliZ7'"tko. co Niemcy i kh pomocnicy
glo.t:.u1 o A mt'ryc~, D zwłaszcza o Stanlfib Z1cdnouonycb, aby rnieeh~c,c
w atosunlcu do nich narody kontyncn1u llllOrykańsk!ego czy azj~lyckicgo,
P$UJnaws,y aię w tym krzywym
zwierciadle propagandy CllfflllCClticJ
dochodri kaidy Ameryltanin do ,łusx•
ne:go wniosku~ "sl-oro to co N i~mcy
,,,&w,~ n mr,i, j„.llt np~l n4 br<-Joit nir mogr 1Vi~nlć trmu co mówi4 o
mvC'h DUanracJ,. •

Adiutant

G~n~rała

Thr GMrra/"s A. O. C.

Ogłoszenia

.

Drugim wydaruniem politycxnym,
o ktorym ju>. wąpornnieliśmy no ws~pi<,. jełl

N,~mc:y są wpołodpowi~dzialn~ u
j~go 11brodnif'.

tło

r•o" j1$,..z.on~n

1l1111H'r1 t

\\ it•Jkauoł"Oł"~o pr.r.}ju1 11j,•

;1,ln tinita.1n ,,.ja " Ocl•ir,~1.yu cło ,Jn hł 2 0 .:_:o IIIU)'t·r.t

·1 :inowu trzeba stw1ł!'rdzk. ie oi.tn:,..
zenie. pre:tydt-nta "Roosevelta przylo%łu
w urn~ porę-. Juz tydziftn trmu Z'W'TP·
cahłmy uwag~ na lamach •·o,i.icc:,y"',
.kc p.ańaiwa OP..i Blrorzyataly z pora:a:ki
w l,ib1i, a rwlaucu z upadku S:ngapore, aby doprowadzić do rozdwojt'nin m:~dzy opinilJ public:n~ obu wielkich mocarstw a.nglosaakich Trut•" z
radosci~ St"l'krdzic, ie os••tnie dni
pr.ynio,Jy pod lym w•gl~d•m ogrom"'! pnpr;ull/r, kt6reJ wyraz.etn j~st Tt-•
nkj" n;,Jwid:<>ych pi.<m Stano..·
Ziednoaonyrh prt"ttiwko propog;,n•
,1.,~ amybrytyj:urie;. Mocn• i m~drc
słowa prezyolenta Roo.e,·dtal - pnechylaJ, ountecznie szal,: I knyżuj,,
nttbczpicczno zamiary Hitlera i fei:o

,rabantów.
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
1/ustrowal M . Waltntynowit:1t

XXIV

Statrk tańczył na liliach
Ai 1gu.y112ty w nim UybyZr rd2iwitniem patrzyły
Na to mewy i ryby.

The ship danccd on the wavea
Swayinr; 10 and fro,
The fish wcre quite •urpriscd
And said: juat wateh him gol

W manynorii s1'rd,iala
Jakaś si/a zdr-adzieclra,
Nim odg;;dłrm, wyjrzała
Ł6di podwodna. Niemiro/ca.

Therc was aomething queer
In the engine room somebow
Suddenly I ow near
A German sub by the bow.

r

I
Sam kllpltan upytlłl
Cay pomocy nic lnc/>a,
A i• na 10: pomogr
Dost3ć wam sir do niob•!

-

The captain aoked me thcn
I! I need any t,clp
You will go straight to hcavcn
r wd under my breath.

W.as! - z~walal - Jut po was! Kr~yczr n,u w odpowi~t:i.
Skrrcam strr i dziób starlcu
W bolcu /odri, rrrymc! - sirdzi.

What? he ulced, you're gone,
I tbcn replied
l tumed lho ,hip and bumped
fnto the sub with might.

Be(ore they know wlu,t happencd
The ,ub was golng down,
Even the fish looked at it
Wlth a big ourpri,c (rown.

Sto trzynastym sposobem.
Nir 2w/rlcai'fC ni chwili
Doplyn,lem nastrpnie
Ar do slodk/rj Marsylii.

TI1e hundrcd tbirtecnth way
Without wa1ting my nme
I reached the sweet Manellle
And all wu going fine.

Kr-wul••wU dour Pompka?
Wdlfż 4łysn1•m pytanie,
A I• w poci,g, mundur•k Zbi6rb w COl!tąuidaniel

What will you do naw?
Thay uked me all tbe time
l crabbed a train, my uniform
And went to Coe1quidan.

CS

Zanim Niemiec •Ir zilsiwil
Koniec lodzi był nybki
I z kolei aczrly
Z12owu daiwi~ air rybki.

A w Mauylif -wiadomo:

Fotografie, banklrty,
• Zdobył Jriłll!k nlrm,rclti~ , •• Tak piały pzrry.

In Maneille-by Jove,
Picturee, banqucts and 11pceches.
He captured a Gennan ship
So wrote the dty papero.
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przyszłej

Europe

Europie
Pracujemy i wolczyrr.y z: myllt o
Jutr.ze. Przed oczyma nauyrni .&lir)'•
•owuj 9 •it kontury nowej Polski w
prryszlej Europie. Jn1dmy głęboko
• przekonani. Ze ta nowa Europa, po~
dobnie jak cały świat, musi być - po
wojnie obecne, - oparta na lepu:ych
i trwalszych podstawach. Nic można
po~wolic na to, aby co cwierc wicku
ludzkość stawała wobec kataatrofy
WoJenncj, Polaka, kt6ra po tej air>$•·
JiwtJ zawicn11ze odl)"lk• znowu wol• wuysikich innych granicarn '.l'olska
n~c - musi być r6wnlei mocni~f•ut zadowoli sit atancm , roku 1939. Nie
ni,c prred wrześn,~m 1939 I połlad•c może 5if to Jednak odnosi.: do nU,tJ
granicy % Niemcami.
Wifkszt" gwarancJf! bt•rp1ecxt"1bcwa.
No"~ Europa optcrac się- winna na
Dobut się! 1tało. ze: n.asom naczelne
ro%Umnie i celowo sformowanych
właJzc pa11Mwowc afofł11ułowa1y JU.t blofroch sfedrrowarrych norodów t'uroobecnie ,tai;adn1czc po1,tulaty I linie p,;skich. Deklaracja R,ądu Pobki,go
wytycrne pohtyki polakieJ w okresie. pod~rdla tę nsad~ tym łmieleJ, :ie
który b~dzie okruem hkwidacyJnyrn włume Polslc;a poczynała JUZ v. tym
klorunku p,orwszc kroki, podpisuj•c
obecncJ woJny. • rarnicm okre~ern
,nant umowr z Cz<:tho,lo,v~eią,
budowania gmac:ltu nowt"j rzttC7.yw1s•
Nowy porządek łwrnui winien byt
tO)Cł pal1tycznrj.
.r~beEpit~ony p~1cr lmfdzY'!arodawą
DeklaracJI prollramowa Rządu R••· •J/r rbro1aq: otoJą<f w slurbie prawa:
czypospolitej Pobkicj, odc,ytana w Przykład Lt,:I Narodów, pozbaw,oneJ
dmu ZS lutego na 1nauguracyinym po- wntlkiej •i ty wykonawczej JUi _
z1prawd1 - odstrasza14cy. W ,wie.
1.icd.aenrn nowcJ Rady Narodowej w
cie powojennym ni~ma. mieJsca na tn•
l.oodynic, pozwala na dokładne wykie tragikomedie, Jak.ie prze;ywalutworzenie sobie obrazu pola.kieJ poli- my w ostatnim dwudz1ntolcc1u.
łyki narodowe, i panstwoweJ w przeDcklaracj• Rządu Polskiego lcrtili
łomow•J chwili dziei6w iw1ata,
też bardzo wyraimc kontury przyulcRz«r ro,polita Pobka będ<ic w go ustroju Polski, Będziemy pa,i,
puyulo•ci filar,m nowego porz44ku Mwem wiernym zatadom chrr~ś.ci1ań•
gwiata. opartego na wzaiemncj wap61• sl"m, demokratycznym , upublilrańpracy wolnych 11arod6w. Aby lę rolf sliim, B~dzicn,y mleh rząd •ilny, •I•
~pełnić mmu mieć si.t-rok; i brzpo- kontro/ow•ny prze.z: iapołc-czehstwo i
Ar~dni dostrp do morzn i ,:ranice z.a• odpowlad•j•cy pucd parlamontom,
~,piecza)łce J eJ rozw6J i l>ezp1eczcń powohmym do ,ycia na podstawie
r6wnei:o, tajnego, powsztchnce:o l
•two.
Nie trzeba tłumacz.yt co oznacza ten bezpośredniego gloaowanio. Nowa
naczelny po1tulat polityczny, Wrze- Polska będzie p3ńsrw<"m pracy; prze•ica 1939 wykazał. że d•t~p Polski pro,..-add konltcrne reformy 11poleczdo Bałtyku nfo moze być ogranfczony ne. żqdaj,c od wnystklth obywa101i
do w~sk1<ego 11uki/lcudziesifaokilo• r6wnon11crnego wypełniania obowięzmetrowego pas:, wybu<"źa, ugrozone• k6w otoaowac będZte wobec wszy1t•
go mle inwUJł niemlecq od strony kich zasDćl( pełnego r6wnouprawnlePrut W$chodaich. Niemcy n,~ doota• nia.
"ł J"' w przyszłości do r~ki ar:,imen•
tu g,ograficznei:o, którym balamuDrota do nowe; Polski w puyttleJ
c,ti opinię iwlata. w postaci rzekome• Europi" prowadzi prz<'Z pola bitew.
go rozdrielc-nia terytorium Rzeuy Jest to !eSEcze drolla długa i ciernista.
przez "korytarz" polski.
P r u & y Ale cel ostateuny, ku któremu ~dą•
Wschodnie muszą •tać żamy jest juz widoczny. I to nictylko,
•Ił nacrozl4czn, czfŚCił Jełli ldZle o obraz genNlłlny, ale talcźa
R:r<>czypoapol!ttJ,
o 5zcz,rg6ly architektoniczne Wiemy
Ale na tym nie koniec: Ca I a na, nietylko, ,c walcxymy o Polskę I no•
au granica .cachodnia rnu11 bvC dosto• wy porzłd•k śwtata, al wiemy tri o
aowana do zaud oprawicdliwo!ci n•· ja k 4 Polskę i Ja o; i porradck I
rodowej i potrzeb bezpiecnnnwa. Nil
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We wo,·1t antl f I II h t with the
thought of the future bclorc our cyn.
We sec a new Poland In the lurnre

1'

Europe. We are certain th:n thi1
ntYt l~uropc. JU4t as. the whoh: world.
mu•t be built aher the present war,
on a bettcr and stronger foundation.
It cannot be pcnn1ttcd. that human11y

•houłd face a new "ar evory qu.>ner
a century. Pol~nd, wh,ch of ter
thia ttrublc •torm will ai:ain regain
1ts frcrdom-rnust also bę stronccr
than beforo Stptomber 1939 and musi

I of

bave grutcr guaninlecs lor us lllllety.
1t IS woli th.ot our government bas
alrc-ady formcd tbc bastc principles ot
the l'ol11h political idea in the paiod
whicb wił1 be the eorM of Jiqutdauon or
lh<' prcllent war and at the nme tam•
•
,
•
a period of the but ldmll of a new
ft.inJcturc of poHttcal rcaltues
The d<'laration of 1hc procram by
the Govern,ncnt of the Polish R.,.
publi, r„d at tl1e lnaur;ural meeting
of the new National Council in Lon•
don on February 2S, perm1t1 th<e fornunion of a new picture of the Polioh
national political idta in the deC1&1ve
moment o! world hiMory
The Republic of Pobnd will be, In
the future. a column o, th• new wodd
order, based upon the mutuał co oper•
a1ion or the free nahon, of the world,
In order to fnlfil thls Ulsk Poland
must havc a large and direct accesa to
the •ea and frontiers which will guar•
antce lts growth and aafcty.
It ł1 not necesaary to explain the
alg111ficance or the first prlnciple of
our politics. September of 1939 haa
1hown, that Poliah acc- to tha •••
cannot be- limited to • narrow strip of
a hundred or ao ktlomcten of the •••
•hore, endan&ered continuoualy by

German lnva,ion Crom East Pru.stia.
Germany will not bavc the geographic
arr;ument In th• future, which thcy
US<d in misleadlna world opinilln,
thai ia the idea, tltat the territoty of
the Re,ch ia dlvided by the "Polish
Conidor.,. &all Pru&Sia muat become
an lndiv•••ble part of tht Polish Repubhc.
That ia not all, however. Our whole
western hontie.r mu1t be in accord•
ance with the lawa of our nallonal
JU5tice and th• nccds of nfcty.
Poland will be sa11af1ed wlth all ita
01lu,r fronti•n as they were in 1939.
but thrs does not qree w1th the 1tlltua
or the fron11•r wlth GNmany.
The new 8urope ahould be bu•d
upon the błocka or fedtT11tcd Euro
pe1111 natiom form«! with delinlle
purposes. Tbo declaration of the
Poliah Ciovernm,nt underlines th1
Idea so much morc boldly, becau„ it
has nlready taken the first 1tep1 to
wardo lts rtali„tlon by t1g111ng an
Btre~mcnt w1th Czechoslovakaa
The new order of the world ahould
be protecled by an International
,armed lorce, an the aerv1cc of the law.
The example or the League of Nat1on•
strippcd of all executivc powtt i•
rcally discouragmg. In the post war
world therc ts no plłKe lor such traic•·
ul comcdiea, as thQ!le through wluch
we h.nve lived In the la,11 IWtnty ycara.
The dcclarauon of the Polish Govern,nont al,o cx~mplifaes the contoun
ol t he future structure of Poland it
•elf. We will be a niuton true u, the
Christian, democ.raue 1md rapubhcan
tdeals. We will have a 11rong covern
meni, but it will be controlled by the
peop)e and II will be rcapon11blc be
lor.. Parluuneirt, Qlllcd to hfe by j111t
1ecrct. direct artd nation•wide vot1n1
The new Poland will b<' a nauon of
work. New social r~fonna w,11 be
undertaken. lt will demand of ita
at I z ens cq uaJ pe.r rormancc of t r
dut ies, gnarantee1ng to all of them
equalhy of rlahu.
The road to New Poland In the
future Europe leads throuch battlefield11. h II stUI a long and bard road,
But tbe ultunate coal toward which
we arc lloinc can be 1lready attn.
And lt la not only a aenoral p1cture
but also a picture wuh all the archi•
tectunil detali„ We nol only know
that we arc fiahunc for Poland and
th~ naw world order, but we alao knf or what k1nd of Poland and wbar
kind oi order.

h••
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··B ezezelna
Str Nevile Hen,lrrscm mówi, n woj.
na wytukła :re ,..śl~pe1 ufnośc-i w swe
aoly Jednego clow1eka I mal<J klik,
jeco ~oistycznie naa1ro1onych zwo•
lenników~. Pogląd ten Jest rozpow•
azechn1ony pośród pobłuhwych, ale
hlatoryczn,e I p•ycholo;iczn1e po-•·
nie mtJa sir• rzec:ywistoki•
Trzeba nrzuc1c mit profaor6w ,
d•iew~t I inne likcyJne wpływy
powłc11gajłce Zbyt 10 dużo kos&tuJe.
Trzeba natol?liasl apojneć prawdzie
w oczy. »N,k1 nigdy nie oirniehl aię
nazwac nuue tch6rzfffl•• -wrzeuczal
Hulet kilka lat ternu.
Ośmielam sir 10 rob,t. gdy& były
lteln,or kasyna i uplcel pohcyJny
aigdy nie spojrzał prawdrie w oczy.
Mówię to o W1•Y•tkich będ4cych w
podobnej sytuatji w jakirnkolwiekby
byli kraJ\I rur wyłączaj~ Anglii, Hrotoru atwierdua to niedwuznacznie".
Nirmirc JNt często 11tot, moraln,1.
N1~mcy nigdy. a &naczenie inaią tylko
N1rmcv. Ron,delc nakuu,e rnyiłec O
N,~mc•c/1 uwsze w liczbie mnogie1 ~
owej atadowoki w!'lywa nic<lola 1eh 1
wina. Poc:ą1lc6w prawdy uczyłem ,ię
w ukole na przekladzre Juliuoza

Jak Hitler lub Neurath, "'protektor"
Cuch.
Watto nndmimic, x,e niektórzy lu·
d,ie wierzyli Neura1howi. gdy.i nale•
,al do MstareJ szkoły". Wlainre dlatego powlnni byh mu nie wtffZJ'Ć,
Pr2tkonac1t: 11ę- nicbawrm.. re niema
us.dnie«) różnicy mi~d•y atar,
szkolą a noW'I, Obro myilf • d11alaią
w ten um ,posób. Wieki. w ciągu kt6rych wpływy cyw1llzacyJnc zmieniły inne narody, me tknęły dot4d
Niemców prawie zupełnie. Cn• JUt,
aby zmlana Jię zaczrła. Zdolnoł<!
zmiany J„t rsto~ czlow,eka. a narad,
kt6ryby leJ zdolności nie miał, byłby
mniej nit ludz:i.

Hordłt~~

ś)adowaniom obecnym. W wojnie tCJ
dotitócka niernieckt T,lly odznaczył
oię •pt,drowanrem Magdeburia, \Yymordow.ino w6wcu1 .30,000" Jucha mnieJ nawet niz wymorJowa:no w Rot
lrrdamle w roku 1941,
KoleJnym bohater em n1ernteck1m
byt Wielki Elektor - etlowiek o
wiełlucb zllolnośdch. ktore tu zrrsrtą
a.as n1e 1nteresuJ,; połotyl on funda·
menty pod pr uJki woJskowy i biurokratyczny deapotyzm i stało tłumił i
brutahzowal te wartości duchowe, Ja„
kie w Prusach moety aif rozwin'lc.
Na1uralny bieg r,eczy puynrosl
luóla-rołnierza. OJC• Fryd~ryka W lei•
ki~go, jedn<go z naJobrzydliwuych
b<utah jacy k1edykolw1ek istnieli,
Miał on zwyc.r.aj wr.rcszczc::C tak Jak
Hitler. Stlum,I te wartośd duchowe,
Jakie w Fryderyku mogły 1,ę ro.-cwi•

Otto von Biamarc.k. w.inocnil on fun„
damc,1ty, na la16rych apoczyw;ala autokn.cJa ex.Ka11Ł-ra I dyk1atur1i Hat1cr:a..
Wazyacy o~a brorą sif Jeden z drugie•
go. Zaden inny naród nie potranlby
ub6stw,at takich lutb, Bohaterowie
n1emu:~cy byls aawuc: poatacłam, wy11ępnymr, Jcttli mierzy.: ich nua.r-1 na•
nych ponc.
Bismarck był rówr.au c.dow1ek1em
o wielkich zdołnOłlcaacb, ale , to tu
nas nie ihtern,uj~. Z punktu w1dzen1a
stosunku do ąsiaclow był to chytry
pru1ki brutal. Jeco sposób postępowa•
ma ze słabym, wasaJan11 był prawie
u,k obrzydliwy, jak apo,,óh l'D•tępo
wania Hitlera; rówmc.i i on nie krył
.aę :z:e 5Wymi agresywnym, zamiarami,
tak jak i Hillrr.
W ciągu trzech lat ,m,aidzył 1 &pl•·
drowal mal,l Danrf. liitler był Jego
logicznym następc4 - pochłonął "
cal4. Bis~rck nic był w atanie wy„
woływac wOJny co rok, Jak Germano•
wie Cezar.i. c:zt 1oz Jak Karol Wielki,
ale rohił w kai:dym razjc co mógł.
W dwa Jata p6źnieJ rozpętał ataranoie obmyalo"4 WOJn, z Ausirią po
uprzwnim zagarnięciu kilku mni•J·
uych krajow, Hitler, Jego na>lępca.
pochłonął AuMrrę calkow1ci• Czy,
len ptak•drapidca zmienił lciedykol•
wiek choc jcdąo pióro>
W cztery la\11 potem Bisrnarck.
.ronentowawtUy Slf w !iolabości ces.ar•
&lwa francuskiego, tak Jak Huler
zorientował się w slabołci rcpubhk1
francu1kiej. rozpętał Jnzc.ie Jedną
wojnr, r6wrue dobrze obmy.tartll,
przeciw Francji choc1az w pewnym
momencie zdawało 1if. ze wojna wyihin1r mu BJ( z. flk. w o mało nie
przyprawiło go o .złamane aercL Dztl
znowu cywihzacJ• J11cińaka lt'!ż-y w
prochu Znowu I znowu hitaoria N1em1ec 1ię powtarz.a. Bh1marck i hitle-rowcy mówili tym samym Języki om. o
..m,aJi'' Niemiec. Była to mu,Ja muczenia. N tcmcy w c1a$.1ch 811marcka
były zmilitaryzowane, zmaterlah,o•
wane i na dobrej drodze do 1w•J
obecne.i rehi:i ••krwi a ziem,··. Naturalny ich apetyt w t~j mierze był
zawsze tale salny, se zaledwie odel•
c:h114c mogły, jua domagały 1ię now<'J
krwl i nowej zt~mi.
W nowych Niemczech istotni• panowało glu<:he niezadowole!nie r tirgo
ze B1nnarclr: n1Nlostatcczn1e zrqJnowal Fnn<Jf, tak n o mato ni<' do•zło
do nowtJ woiny aneksyJn•J przeciw
Francii w pięc lat późnieJ. Tym ••·
,em zapędy te pokrzytowala RoaJ;a.
W każdym razie bis,n.arckowskte ple•
maę sp,uuuylo N1macy, i od~d ą
one JUi nie lokalnym, lecz powuechnym niebezpieczeństwem. Rodu air
W1rllr1 Ludoi•rc.a. H1t/~rowcy ą
produlrt•m W$z«hrurmircł1•i Rz~
uy.

~ctk1 lat temu gcrmarislc.ie barba~
r'":.n11wo mkog:o nie dznviło. gdyL
,wiat w owych czasach był pełen d,:iczy, W w. XIII spory piat lforopy
zalany r<>1tal prze, Mongołów, ,na• JlłĆ,
ów Fryderyk. pnedmiot pod1'1wu
nych pod
Złotej Hordy, którzy
dopuuc.alr 51ę naJstras,liwych olcru• wuyatkrth Niemców w następnych
cieńsi w. Niemcy w l1czb1e mnogiej są wiekach. był r6wnie.t człowiekiem o
B~zc,~lnlf Hotdf. Zioła Horda nie wybitnych zaletach , talentach; ale ani
była przynaJmmeJ 11a tyle bączelnt, sert..a ani sum1eaaa między nitni nifl
by podawać się ra coskolwiek innego było. Był tak adradziecki r agresywnu za barbarzyńców. Inne ludy doJ· ny, 1ak hatlerowacy bandyci. Nro traCezara.
rzowaly a unatkowywaly a,ę. Niemcy ąc czuu napadał na swych ąsladów
JuUu z Cezsr mow1, że w Oerman11 n1gd{. Bezcielna Horda pozos1ala w i przez cale owe dłucie ;,;ycle pozostał
przed dwu ty11ęcami lat Mrozb6J nie glęh 1uca ddczt Jest 10 najwi~lcua wierny wlasnmau brakowi •krupulów.
był niczym haniebnym", juelr popoi· tragedia łwiata.
Odebc-al swym robóton, wszelką wolnrony był na ąsledzie • przeciwnie. ą•
Barbarzynstwo 1e.rmansk1e po raz nośc i przekutalcil PruJy na totalidzono naw~ • .re utrzymuJe młodzitr
atyun,
aulokntc:)f• To, •• odznacza!
w dobreJ formie przed ,bhzaJtCą 119 p1ol'WSZY zrnrat<bylo lacm1ką cywili• się ..;ctlńmi zdolnoaclaml ad!runistradoroct1t4 wojna Nigdy nie przyszło zacię w bitwie pod Adriaaopolem w r cyJnym1 1 znac•"ł dozą kultury, Rit'
378, po raz wtóry - we Francji w
Germanom do głowy. ze m~ powinno
nalezy do rte<:zy.
naszych uasach.
byc woJny co rok. Kwe5ti~ było JcdyRo-awax:amy Il.I stronę, mora.In,. nieGdzrekolwaek się wdarli, napaunicy
me to, Jrogo zaatakować a rrujnowaccdyz w owych czHl(h n1azczyh on• niszczyli cal4 kulturę, Pary•, Arras, talenty. WydaJ• mr Sif. "' Angha po•
moela
t~J zdolneJ a nreprzyJemneJ
I mia tec.zka uk dolcladnor, J•k Reims. Amiens, Orleana, Toura, Bor- kzeaturze utrzymać Ilf na powiorzchrobih 10 we Flandrii I w pl>łnocn•J dea:ux - dobrze to znane n.uwy mi~JFrancii w r. l'll~. a w Pol5Ce w r. 1939, s.cowości ,ale c,~1to potem zdobywa- ni zycia finansowała Jł. tak samo Jak
zo,taly złupione prze.i rue- pozycialrimy pieniądze tym Niemmordowała .-., ł pahl, wsz)'1'tko na co nych zwyklyrn com, lc16re wyprodukowały Hitler•.
tylko ai9 natknęli, do zwlerz4t wt,cz• mieck1ch Wandalów n
Fryd•ryk był prekursorem Hitlera
nae, lłlk Jak d1i11aj ostrzeliwuJł z ka- ,eh okropnym okruclon1lwem Słowo
·
w;.nd:tlizm„
ukute
zostało
na ozna- w roibiorach nieucZfln<J Pol•k•, któ111bmów mauynowyda krowy, 1e,eli
czł'nie
be-zs,nsowne.go
germnnsko•
rych
dokonał • pomoc, lno<go Prun1• uda 1m 51ę znale:k dztea (I).
n1m11e,ckitgo zdnczcma. Wo1n1 jest saka. bezwz,:lędn•J i niewybredn•j
Jezdi łwial ma kiedykolwiek deich namiętności• "od 111lodoi<1" UJ• &19 trwałym pokoJem. trzeba pisał 6wnesny lustotyk Słowa le q kobiety, znaneJ w dzie;ach pod 11rut•
n.tern Ka1anyny Woelkiej. Nb naluy
Niemców zmus,c do zarzucenia tego
ctfrcnl'IJl w tradycjl niem1eckie-J.
być ostrornym w poddawaniu 1ir
oclw,ec.ine-co .unulowarua. R.17mian1e
WoJna
byli
r6wniez
namrętnoia'ł
sugestii
tych etykietek lnstoryczw;,ct.iell, Jakich rnajt 1q1iad6w. rów.
nych,
.. Wiciu", "Wielki"'. Fryderyk
ICarc,la
Wrt!llc(t'gO
podb6J
i
ekspann~ dobrze JA!< Francuzi: dlatego
Rzymianie równr„ budu14 swo14 linię SJa jAk zwykle. Przy wuystklch "Wielki" cdznac:al aif perwersyjn,
Maginot • •taraj4 ,rę zdem11ilaryro• swych innych wopamały,h ,aletach prusk9 ,;klonnośc,, do mordowania lu•
panowa• dzi i panowi.nia nad mmi. Katar,yna
wac. Nadrcme ł-hstoria rzcc:ryw1śc1e. cechowała go r6wn,u
mę powtarza rarówno 1ełli chodzl o nia nad światem: wojował wi~c co rok •·w,etka". Prucaczlc1 o moralności
Jak
to
Cuar
:ranotowal
o Jego uhc:rn1cy, r6wn1eź miała •kłoonośc do
N,emcy Jak o inne ludy.
Bylem i•ucze w zkole. gdy w dal- przodkach. Osiemset lat mrnęlo, ale mordowania a panowania.. To nie jest
pod
tym
wzglfdnll
instynkt
niemittki
wielkoik. Wielka j„t dla mnie robola
uym stadium lektury Tacyta natrafisi, me :zmicnit
Doro1hy Thomp.an, Katarzyna rai łem na uatęp o Germanach. Podaiwta
Do czuu, gdy na ente ich Ila~! typem wstrętnym.
ach w pewnym senaie. lecz uwa,a ich
Prag~lbym. aby hitstoria pnyjęla
u atiriad6w nlepokoJ;cych. Mówi, le •lynny awanturnik Frydi,rylc Barba·
"1uenaw1dzę pokoJu - cala ich his• rossa w w X Il, jedyrą kości.t niez&o· takie wlainie warto&ciowanie. a od
toria aneac.i 11~ w tym .idaniu - a l'C dy było nre 10, czy mają zachowac nuciła dawne; wymagałoby to jcd•
"uwo.iAJt za słabość zdobywanie po pok6J, lecz k16ry naród powinni pod• nak powazncJ zmiany wartMc1. zwła
bici openowac; - Włochów c,y Sło ucxa w Nremcztth, gdyz wszyacy
tl!III tego co zdobyć mozna krwit' .
Niemcy kochaJ, -•i:o Fryderyka.
Przypoptina się powiedzenie 8,s- wian?
Niemcy w. XX odpow,ed•icli aob,e lrtóreco Jeszcze teru pr.rez sympatię
marc-klł, e wu.y tkie za,:adnienla mu•
na
to
pyta,nie
mów,ęc,
ze
•
pomoą
nazywaj,
Starym Frycem. Lud,ic
... hyc ro&wrtzane "krwi• I :lelazem ••
( t) Z Junu n1emiedneco oficera z
bę~ panowali nad ulonni ą do niewlaściweco uzywaByło 10 poglłdem mem,eclcun w c14- Mussoliniego nia elowa ...wielki'" na oznaczenie cz~ Francji. UBuuenie małych domków
1u wieków. przu 10 roromlell oni Jednymi i drui::1ml.
Jest
bard•o zabawne. Rozkosz Jnt r>u·
gokolwiek
co
zostało
zrobione
dobrze,
Int~rnujące j"6t. ze gth,e Nrmacy
fflaao nlem1eck1e • krew innego ludu.
Dalua uwaga Tacyta o 1clt zwyu:;,ju w, X Il pobili Słowian. zabraniali bez względu na to czy będzie to nie· cać na nic bomby ...
winny
zawód
kroJenia
ubrali.,
czy
ffl01'dowama n1twoln1k6w przypomrna u,ywania rodzrnneco języka i usuwali
n, zeżfsnych C1ech6w I Polaków .t.ydów, C,y zaaynacie juz rozpoina• zbrodnrc&y zawód podcinania gardła.
wać dobrre znane ry,y,
nauych c:zu6w.
Po WOJnach napoleoa\akich przysala
Staraniem ReleTllu Ołwiaty
Posl11cl1a1cle naiw,ęksngo kron,ka- chwila, gdy :rdawało sir. H Pru9y moW kr6tlc1m czasie po Tacycie dwa
Dowództw• Oddziałów Wojak
alalaae fakty, tycące
Niemców. ua owych cza łtw, Froisurta. 1 XIV Cł poprowad.n,: Niemcy ku liberatiz.
Polak1Ch w Kanadzie ulcaaały
-ly •lt powuechnie anane I pozo. w. Niemcy - mówi on - Mą ludem mowi. Ale niepewny płomyk nad,ael
aaę w aprucLuy
.iały Ju• taicie same. P1C<W1Zy Io to, cbc,wym ponad wuyatkie inne, me wygasi, i nowy ruch miał akurat t7le
n ,aws.tt bfd4 d1 iyli do coru wlęlt maJł htoicl, gdy ą g6r,, 14 te.< twar· szans ale ,.,,ubh lca weimarska po
ueco obszaru życiowego - nieogra- dzi i okrutni wobec jenc6w".
01tatn1e1 WOJnsc.
Swiadtttwem prawdz,woicl tego
,kladaJ9ce aaę z 20 .cdJf< formatu
ni one,:o "Lebenaraum 'u, kt6rego
N1•=Y 1•lro ulość były zawue
llx14 St Io fotografie alustna
domaca • s,ę dz, IBJ, Np. 1700 lat Jut cala Europa, Do w. XIV ludaie wroi1r
I
nirpod11tnr
wobec
rlrmołr•
;,cer .:,cle 4:olnlerzy w obozac.b
,_u aka byh a mowamem Rumu W1karzali łlf na pi9tokolumn_, driaW 011k Pol1luch w Kanad.n•
Ilia Dru ,m faktem, dliwno , po- Jalnoac N1emieckieJ Lag, Hanzeaty· cji H11ler grał tylko na tJm atalym
instynlccio. Pru1y pouly na ,l";'litykt
Ccma kompletu wynoai 110.
wuechnle 12manym Jnt to, ie Germ.>· ckteJ, prekursora dziaieJaaych »Au1 dławienia. Podcn• gdy gda,eindzlej
landsdcu11che~
W
w
XV
wifku<*'
nie Niemcy nie tylko byh n.t„lycha•
!Sou tym nabyć moana pocz
człowiek u.t:yuiwal p111wo 1loau, Prunie n eu 2aw1 w walce. 1«.z rownił'z kraJ6w pnezywa okr„ młodzien
towe kar ty fo1ografteane po
ni1dy nie dotrzymali aobow14ZA11ia czyeb 1zatów, do w. XVII naTOdy sy nalosyly mu kacanicc. Dokładnie
10
centów w p1fCJU rodu,JAcb.
taki llll1l wyli lek atlunuenia mózgu
cay 1nlrta1u Ccclaę tę analizuje Gib- u talkowały arę. Niemcy ku atrapie·
z.m6wienla ona pr.·elr.azy naludatueco podjfl GocbbclL l tym ra•
lion Warto aauwd,ć. ze plerwuym mu ,wiata nicdy nie J""'unęły się acm
luy klffGWllt pod adresem.
rt,wnież nic 1ię n•• miienalo.
nN111Uecko-gennaitalum bohaterem na- poa zwyk'4 a:,tdaę walka.
Te dzikie c:ec:hy u1awnlly at, w ealej
O.tatnaa - . . Prua atanla sl9
rodowym. któt-y ayskal sobie lrruę
•itld lldndale, był R•rman w r, 9. pelnl w -jnie trzydriestoletnleJ (w. pańatwem humanitarnym upadla a
E41ucataoul Depe..-t.
Jlinfly wieki - IDllffl7' Ber,,..nna XVII), w któt-eJ pierwu«J fule ao- cbwi1'. ,:dy lcr61 WdMlm pnu,lri, koP.O lłox~,
aotti-,at Paerwuy ~ - lrt6- ataly zante Czechy,• pny C&Jlll łud lejny utydemolmlta, wattpił na tTOa
Whld9ol-. Oatario. Caaatll.
•IIIO wtępale zasnordowano - był aolf czealra przecz!• przez przalado- w r 1861 I wzi1t na aweco c 16wnego
daradq
,-neao
pana
sit
ellłladaild- lU współ-DJ, UJ tea • - dar1Swia7waJ1ce pwae pe_...

r:aa,w,

•••su

••dz•

••t

ko111tlety fotograrme,

Polisb Anaed ferr.a,

-.ceco
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Wliat Ainerican ) outh
Thinks of De111ocracy
niło<lzież mucrykariska

Kilka dni lctnU, przygo1owu14c od·
czyt dla mlodziczy polako-amerykan•
ak10J, rnaladem ai~ w trudnym polo•
.teniu, n.ie mog,c uzasadnić doóć pia•·
tycznym, obrarowym i pro1tyrn pn:y·
kładom wlclkoki haseł demokraty••·
nych i ich zastosow:mia w zyciu co•
dziennym.
Tego obruu widnia gzukalom J
znalazłem go, machinalnie przerzuca•
Hc w autobusie nowojortJ<, tygodnik
''Liberty", W rubryce "listów do re•
dakcji" ,nalazłem prostą. azczorą wy•
P')wied.i amerykańskiego d,iecka.
Pion Mary Powell .1 Ardmorc,
Pennsylvania!
dMam 16 lat. Jutem Amorykank9,
pochodtenia angielskiego. Gdy prio·
czytałam wiadomo&c o tym. ie pewien
Amerykanin napisał do prezydenta
Roosevelta, dlaczego jnt szczip,liwy.
.ie iyje w Ameryce - zdecydowałam
się, źr muszę i ja okreshc stanowisko
mlO<Uicży am._.-yka <ski ej.
Jutom IZU~liwa i dumna z togo,
•• JCSte:n Amerykankt, ponicwaz.
- M odziezy amerykańskieJ 1110
nar~uca. się gotowego, nakazanego
azablonu ideałów I wartołc1.
- Nie zmusza się nas do wierzenia
w okre,ilone nsady i do rx.fd,rnia aię
prawami, niezgodnymi z woł, narodu
i nariuconymi pnoz dykta·orów, których celem jest tyrania i acbk.
- Wolno nam myśleć, dzialac, pi•
sać, czytac, mówić i cz:ynic, co tylko
aię nam podoba - w takich granicach,
do Jlkich pozwala nam dojłć 112acunek
dla rod uców i obawa przed nieodpo·

A fe-N' d•Y• bgo, wbcn I wu prepar- pres• rhe viewpoint or the American

Jcatem aro2~1lw':., b{dfc Amery-

kaną, z widu jeszcze przy<iyn, 1rud-1ing a l<cture for the Pohsh American youth.
nych d" uj~cia w 1lowach.''
youth, I found myselr m a bad spot,
• l am happy and ptol.ld to be an

•
•
•
N•jsuranniej opracowane odczyty,
prawnych argument6w, popar•
tych h1storiozoficznyn:n wywod•mi
CZ)' cyframi 1tatys1yk1 - jakre bledn,
wob•c tej nczorc1 wyp<)w,edti am•rykansfi:iego dziecka, które naJltp1eJ
~rorumialo wielkołć demokraCJi i acn1
wojny dwu awlatówl
O tę demokracJę, o to, by polakle
dziecko mogło byc J u t r o auto•
r= takiego listu - walczy d z i i
nasi żołnierz na gor4cych piaskach
L1bi1 1 na zaśnieżonych równinach
RosJI, polaki marynart na dalekich
oceanach i poliki lotnik n•d Bremt i
Hamburg1m,.
Bo wiedą o co walcz,.
J~rzy Topa
pełne

becau„ I could not !ind enough
plastic and almpla plcti:rca •• .,..
amplra. of the greatnoss of the demo,ratle mottoes and thcur interprttA•
Ilon in da1ly life.
I wu occkinc auch I pfcture and I
found ,t looklng through the pagca of
the wcolcly "Liberty" wh Io rldinc a
bua in New York. In the lotters to
the editor 1 noticed a eim;,lo and 1tn·
cue au1ement of an Am1trican flrl.
lt was !rem Mary Powell o Ard·
more, Pa„ who wrote:
··J •m 11xteen years old. I am an
American of Engliah descent, When
I read thai one American wrote to
Prcaid•nt Rooseveh tellir.1 him why
ho is happy to live in the United
Statu, I decided that J, too, muat ex·
Cl

wi1:dn1r., zachow;aniem.

- Na kierunek nauki III szkołach
naszyci: me wpływa rąd i nie ogra•
nicza nam przedmiotu studiów. Nie
utrudnia nam z obawy przed akcj4
oporu czy niezadowolenia z wlaanego
kraiu dowiadywania aię o tym, co Ilię
w awiecie dzieje.
- N1~wciela się- nu prz,muaowo w
organizacjo mloclzidowc.
- Wolno nam wierzyć w Boga.
mieć wiarę i nadzieję.
- M•my jo1Zc.to zycic rodz,nne,
które jnt podstaq demokracji i jeJ
dus;ą.

- M-,zemy patrzyc w prryul°'c z
nadzieJ4 a nie rozpacą.

\V

Po/siei bumrr W. a Missiones, Argentyn•, Jr" ojcem aiHmla d:dt!laych
syn6w. Czt~rrch powyż.saych s/uiy jako ochotnicy w wo/llku polllk/m w
Szkocji. Najstaruy •ost-1 wywirziony do R0&ji po wrzdniu 1919. Pozoata/i
dwaj s, zbyt młoda/ by p6jll śluem starsaych braci.
Thr Peol/sb farmer W., lrom Mialonn, Argrnt/na, has...,,,. sam. The laur
~how n abovr havr voluntttud to tb• PoJim A rmy and ar• rra/1/łff in
Scotlaad. The oldest bas bttn d•parted to Ruala aller rh• Sept•mber
Ct1m1Milln ot 1919. The rwo remaimog sray w/tb tbeir parenrs u rbey ar,:
\
too younll ro rałe up arnu.

szpitalu

„

w.,._.,..._..,...,~

oc-

polowym

Na Pus1ynf Zachodn,~j ku - ~,,.., głos z prawa To kapral noici. Wtem ••• nagły ayk •.• huk .•.
O, knyczy ze swojej placówki. Oc, czuję, ie mnie zdmuchnęło ze łaezki
Panie poruuniku, pan rnllJor wzy. kntlom aię.
I lecę. Lecę jak bezwładny kloc. w
Czy się balem - pan pyta - nie! ocnen ml tylko mlgoą błyski dal·
wa- llyszę głos naszego gościa. Mel·
duję aię. Pójdzie pan zaraz do szpitala Chyba raueJ myślałem o IWOJOj ro- uych pocisk6w. PraelatUJł krzewy 1
Sam. Brygady Strzelców Karpackich, dzinie. o Kraju. Mam córkę, lctórej nie akalkl. rtcm tylko trochę mdło w
znam. ma 16 micaięcy. Ale do rze- uatach
apok6j. Otwlenm powoli
parue poruczniku - mówi major, i czy •••
ocry. Z jedneJ nogi w killcu miejscach
przeprowadzi pan wywiad z rannymi
Otn,sllfw•zy elę z kurxu I wspom- łcleka krew. drup ..• ani ruu nie
w Tobr1U1u, wczoraj przez Nau. Wo. nień poNedlem sprawdzić czy nie me mogę uozumleć - wldsę pittę i to
d•a odznaczonymi. Rozku. Odued· ,trat .,.ir6d ludzi i sprzętu. Przcaka· p6ł 10'4 w mlejacu gdde czubek
kuJę o'1 dziury do ddury - waaylt• buta. Chcę alę ru~. Nie moct Iem, lecz ciule nie wiem o co chodzi. ko w porądku. Chlopalrl trrymeJł aię
więc co ... umierać? - o nlel
Wojna, wywiad, prua, piunina - dobrze. ldt daleJ, chcę telefonować
Zbl.-am alę w aobio i krll)'caę. Ktoa
nic nie rozumiem. ale rozkaz więc idę. do nauej artylerii o oi.erwacjach na odpowiada, a więc uuka.il - to doCztery proste lecz czy1te ł6ika. Ra. swoim odcinku. Rouuchwalony do- brze. Zacialcam a9by, bo boli piekielnie
walę i pall. Podnoazt mnie. Jnt.., prawie
dio gra cichutko. Na poduuce twarz tycha_, bakarnołci4 wproal 6cie.łkł na stanowiska 1,cz. szczfłllw,, ze widzę blisko twane
wymiz-na. lecz oczy błyaz~ i
patrz4 .,,_ pali je 1cw1uka. Na pleraiac:h jeszcze sit curwlenl hrida.
nadesłany
przypiłła rłkf Nac.ielne10 Wodza
wsążk.1 Krzyn Walecznych.
CblobetD pało1u nl..:b was Bdg obdaru,
Jak to byfo-lńedy,_gdz,e> - ci•n,
Nitth lp111ny s,r,:a n11su111 aadareł
Ilię natrętne pytania. Caomu n,o móTra, a polJł1r10 lwi,,:ony ohana
wi? Powoli waqł poruuyly tlę kilkaPot.Id ophtokl
kn,tnie lecz
eucbe I nl~•luune,
ale z nich nie wyulo, .,.,..e,acie. ..
Cblrbem pa,nir,:I 11/ttb WH 861 . , , ,•.
Była llledalela, sionce ailale pruylo.
Wdcir alHli nuaycb t•n IIJ/ńyaty platoł,
wi,c HMie przect4p.l4 ai, ~lnlerze.
Nad n,m /UŻ gw/Hda 01cay1u ńvittlla
Ten I 6w uaqł, smora,I p oddech
Polu/ oplat•kl
f'USlyni i epok6j. Wtem bllk <lałelci
Jeden, druei, czwarty jakby odgłosy
Chleba r,ytrwanl• nfttb •aai B6g n,r slt4p,.
nadau•J,caj burry. l(r6tka p n - •
Z nim zapał ofc6w i urt oatqrb ~
I oto • praeclyłym eyldec nadlatu1,
N/ttb • urea wanr, w p,ect _._,, _,pt
pociekł nlemlecldcb 149. Walt ait z
Polui oplatelt I
rykiem obok n-. w ~ w slcaly
a,pitc na łeb odłamkł I k·lllllenle. to
Chlebem milokl al«b wa 866 łopcl.
sn6w piaaldero qrzuc:aJ.tc oesy. Ple·
Tr miloić aiejci• w Hrt:• wnsy,:b da/ateł.
ki.U.o .. pelur- WJlllaClllt
Wł.U ad n/11/ ,,.,S. o4 dahldrj braal
PnywarowalUmy w -,eh CS..lu•
Polul ophteltl
nch. W ~ tylko aekundowydl mit4ą p,,deklllDi, pntlłCWIIJ'
~' wsroldem. ~ tak Jald' - .

Wiersz

Am•ncan. bcicause:
"Tht American youth is not ,iven
ready, lmpcrative, atareotyped ,den
and vałues.
"Tb-c American youth is not cornpelled 10 believe In certain princ1ples
and te be ruled by law, dissident to
the will or the nation and impooed by
dictatora. wbooe purpoH 11 tyranny
and oppression.
"lle<a11$e we can thmlc, act, wrlte,
rcad, apeak and do whatever w,, want.
in 1uch limita as our csttcm for our
parenta and the fear of misbehav1CII'
pcrmits.
"lle<ause the coursc or our a1udin
in echool i1 not under 1ovemmt111t
control and the aubjecu are not llmiled. lt don not render dlfflcult the
obtalnin& of all world newt becauae
of fear or raentment or d11Utiafaction of our own country.
"lt tloes not compcl us 10 joln varl•
Olli youtb orsani-iona.
"lleuuse we can believe In Qocl,
have falth and hope.
'Beuuse we yet have famlly Ule.
which is the basie and 1oul of democracy.
"Beuuae we can look into the
future with hope and not witb deapalr.
"I a:n happy to be an American for
many more r - - . wbich an bud to
upr- in almple worda."
The beat pnpered lectur-. full of
lepi arpmenta, supportcd by hl1torl•
cal atatementa or atatistlcal fi1urappeu ao pale In compadaon to thls
lllncer• etatement of aa Americatt
youth. who ao wali underaumde dae
great- of democracy and the of the war bet-n the two world&.
For tbla d-racy, for the fact
that temorr- a Polieb chlld may be
an autbor of aucb a letter--tbc Pollab
aoldler 11 fl1btlq todq on the bot
dnert aanda In Llbya and on the
,nowy plalm of Ruaaia, the Pollah
ullor on the far
md the Polleb
alrman over Bremen and HambarcThey know włu11 thay an flcbtłq
for,

z Kraju•

Poten: kr6tk1e jeucze rozkazy, tlłcl•
ski mxnych r4k. Serce drp 8llnlej,
Chą mi powieclalet. bym do nich -6cil jak aajpręduJ tym~
tylko niudamle, a mocno pom,fU.il
""ręklf.

I czy pen uwierzy, ie takle roxatao
nie jcat dt*kle. Poclemaialo ml w
ocnch - pot- upital poJowy, juda
okrttem. no I teru afepr-y odpoc~ek.
Dołc juł na działaj teso nwt,l..,.
nia - pada ani-im lesoiLty •ctoe
alostry ZoflL Sdaltam dłqo roapalo.
nt dłc)I\ I wycbocht- SJ101lfdam łea
ae od dtawl. wldzt Jak ocq lltl,wil
w otreymanej niedawno łocoerafll jo.
ny I nłunuej -łaj c6rld.
Dnh nie paml,um - fl!6wi l'UIIJ'
w ....,sniej ..U. wi- t:,llto, n mia.
no mDte jutro zlaSOWK, · PneJ,t
m,al- do odwod6w aa Ddpocaynk.
Wlałnle podjddiam-i.od- pod
.raluycie tel'ell,,..., by pc,tem bllNj
podejłć ae awym llUłffq. "'Tam s
Inia 4c:q pen " 3 lromJI. Z ~
liocnp. J. nieco poeliej • pn.Spoha
wtdd pan ta punkty
lit.
to naeł ploalany prą pracy. Tllk to
parąc o tycJt I inllycb uaq6bick
podcb.o?ltuy do - a ł ~ f dalej Póałej Jui nie pamt1\8ffl· jak~
10 atało. 81111a ebplotja ~
mnie s eled-'a. lhdlq• klUrii
lroai„W... jak ~ O I I J ' aaiec.

por,aaaJt!•

Ot

wundrol J• w ajllfita. 116J
afe d..,ł ~ I ju a

DMiu,c:a
łltłpioey

~·=

Jaw• .,.. miał - - - . cd1 to 111t
tilało. co pu m,łlal-p,-niradełal.
wlOIIJ' " ~ . . , _ -

!r,';--. . ... .
.,..~

~
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I znow kosy

dźwięczą

nad

Francją

(Kor•spond•ncj• wlasn• ..OdsiN:2y..)
••. Mechanicy, po załadowaniu ma.
guynu, ""'Yjaclą wieczornym pocit·
glem. Rano dnia nutępneeo czti.c pt·
Jot6w poJ edzir aamocbodami. czę6ć
palrc1 "Bc;mbay•m~. Po wypoczynku
wracamy na nasze dawne lotnisko X
••• pedały krótkie roakazy dowódcy
dywizjonu,

. . .

J edziem:, do aamolot6w. J u i zdało,
b widać wyffllUkle sylwetki ,auych
Spitfire, a ptz]' nich ktzttaj,cy aię
T6j apecJalist6w. St tam mechanicy,
n,hocl, 1br6Jm11trze. Kaidy z nich
Jcat rniatnem w 6Woim fachu. Pracu)ł
kunsztownie nad swym arcydaielem.
kt6re ludzkość nazwala amolotem.
Xa&dy • pilot6w natychmuist spies.zy
do awoJeJ maszyny I po chwili grupu•
,. aię konsylia. Jakieł wazne narady.
dopasowywanie ster6w w kabi~io i na•
prawdę trudno J„t odcadnąć, czy
pilot do1tcsowuje aię do ma1Zyny, czy
tei masz)'!'la do pilota. bo po atoaun,
kowo kró•kim czaaie twor~ dosko•
nale zgrar.y zespól. Następuje Jaki.i
tajemne porozumienie, którego łwiad
kiem na ziemi jest mrchanik, a w po•
wietrzu Ir.ni piloci. no i członkowie
atowanya:onla
M-enchmidl'6w.
Odznaii • kośdu/Jz/rowsiie„ ja sir
arrbrz11 kosami na bi•lo,czerwonych
padach. obramow•n• amuybńsiim,
piazdami. To symbol pr:ryiaini na·
rodów, ktorych hasłem po deień dzt.
siejszy jett - ..Za Waa.ą wolnołć i
na...... Na niektórych maszynach wid•
nieJf rysunki muc.ottc:i'k, inac mów
po literach poc:%łtkowych ma;, za.
uc.%1;'1 nosić Imiona - "Krys a", "J•·
dzta ... jakieś wspommonia ClA"ł się
do głowy, czyjeś Jaane włos:, i cha•
browe oczy snuj, ai9 w pamięci, serce
acz:,na bić mocniej, lecz w koncu
wuystko przesiania amora pneklęta,
pożasT od bomb apalaj•cych, trupy
kobiet i daieci ••• Och! CzekaJcte,
w, ... Jak przyjemule jest pogladzic
chłodne lufy armatek, gro.inie wy•ta·
j.ce ... auydel .••

. .

.

A teraz krótki trening w powietrzu
celem :zapoznania aiv z maszynami.
Patrz, jak "Kr~ill" tańczy w aur„
oli alońca. Pi.aa. wiruie, J•k balet·
nica. Za aił, J•k uncczone. pod'lzaj,
Inne maazyny. Nawet "Jadzia". spoca.
na. pocltia za wszystkimi w Jakimś za.
wrotnym okręcie i uailuJe tak umo
zerabnic wznoaic aię do góry, by zwi·
ntc aię polem przez akraydlo i ru"'c
w d61 na aJewldzialnego przeciwnlka.
ćwicaenie nowe, wite z pocątku
trudne. ale po kil.ku próbach. "'Ykony•
waqe JHt bezbłędnie. Ta nowa metoda
manewru caloiclt dywizionu. rozpra•
cowywana długo podczas choroby
gardła przez twórcę tego manewru na ziemi, daje wapuiale wyniki tu
w powirtrzu, a ma na celu uskocz„
nie wro&& w chwili. gdy nas atakuje.
Mnzyny leą zdaje się spokojnse,
lecz na sypał dow6dcr, we wldciwym momencie, nuttpuJe coł taki~o,
.ie wróg, choćby chciał cry ni~ chcsal,
muli być zduorientOWllłlJ, Próba , ..
generalna wypadła dobrze, więc moi:e
ftUtłpić •cw,uc/e .-aonu po drugiej
atronae kanału. Naleły lfdować. żeby
maaz)'tly oddać w dołwiadczone rtce
a.chanikolw, O tym, jak llnłdzona
"Jadda- poclczaa kołowania cleclala
z ~nu , wpadła w błot0, .fuj piał!
1110 będc191DJ. Kurtyu apeda. ••

.. .

Odprawa pllot6w w pokoju MlntellgenUIJlll" - abrbnicy wiad--'cl s
J rpi. Na Kiuach mapy. Tu
e lotn)alto. mlej1ce ablórWUJSI kich d:,wiajoa6w na brzep
aucłelaldm. kanał I od teco miejsca
ncąna sit pnestrae6 tr6jwymiarowa
ollaar powletna .a.ad półaoc"' Pranej'" Ocr, chciwie wpetruj1 sit w ku·
. . krnec.dtf aa -ple. Badalt uwu111• kałd7 ucaeg6ł po kolei. Nic
ule smleniło od oatalllłego lotv.
w lipcu. lion 11hJ'b1ło ltiJbrudc/e

.
E
•i•

kayay dr-aia,,yd po poległych
• i1111ydl dr,isjoa6w. al• t:,ch

• mapi• nle ~ Znu14 cloU
patrnnla ... ~ papleq. Kilka
-lnich -«
•łlrlJdła -

cl_..,.

.... ~ lfO'lllllda ał•fQJP-

Gdtiri na lotni,ku
cieJa w powictrtu i o.t.atni rorkaz: maszyn wylcwitaję w powaetnu czarne
„P,loci wszystkich dywizjonów do dymy pocisków artylerii prze:iwlotnt•
nuszynrczeJ - 10 brunatni okupanci da"
wyraz aw•/ beuilneJ wicicklości z
Piennzy dywizJon robi okrt:ienie iiemi. Dywizjon wchodii nad Francję,
nad lotnial<iem. Maazyny drui;:iego od· czarno dymy zoataly w tyle, a z przo•
rywaj~ aię od riemi. kKośc,uazkow• du sionce świeci poeodni• i śle cały
aki" 1tartCJe ostatni. Powietrze po raz zapas swych promieni, :ieby wyarebtrzeci trzęsie aię od ryku ailnik6w, n:yc kosy na odzllłJkach mauyn. Oczy
kt6ry jeat naJpirlr.ni~jsr4 moryk4 w ci41:le ą czuin•, a im bardzi•J dy·

German dive bambu
much nuH„nllr6w, pozaetaJtcych na
ziemi. Radołć i zadowolen11 z wlaans,J,
dobrej pncy, bije Im c oczu. Zoatali
na lotnill:u, ale 111}'611 ich I serca Ił
z. pilotam,, którym powierzyli muzy•
ny.
Dywizjon wchodzi na wysokołć.
Strzałka wyaokomierza odlicta at•·
rannie dzieai.tki, Htki, tysi~ce 1t6p,
a.i do nakazanej cyfry. W kabinie
wuyotko jeot w porądku. Zegary
WJkuui, pilotowi klzdy moment
pracy silnika. Tlen JHt dMotarczany
do ocganizmu w odpowiedniej ilości.
Monotoncy 1:rum 1ilnlka przerywa od
czasu do uaau cichy 1ria1lc w siu•
chawkach radiowych. Rozmowy, liniechy, I "or.atnir uwag,• zostały gdzieł
w dole na ziemi. M6zc prawje apokojnif', uwaznic, bo wie• .ie oczy, wy~
patrUJfCe starannie kaidy centymetr
kwadratowy nieba, dad.ą znać natych•
rniaat o ka.idym, godnym uwagi ucze•
c61e.
Lekkie pokiwanJe aknydlami ma•
azyny dowódcy j - 1y1nalem do
utworaenia szyków bojowych. Kaidy
mocniej osadza aię w kabinie. Zape·
łono iwla·ło celown,ka I odbffpiecza.
ne annatlci z. karabinami nie wr6q nic
dobł'ego nieprzyjacielowi. Dywizjon
prrechodai nad kanałem. Widać brz„
gi francuekie. Po prawej atroaie d&UJ,
okrul,i placek. To Calai.s. Nawprost

wizjon idzie wgl4b ltdu, t)'ffl uwa.i,
nl•J pracujf. Wres.zcie apoatrzegaJ'ł
wrogL Pięć plugawych Messcr•
achmidt'6w cł4gnie na bol')'Zonclo z
lewej atrony, ale nie chą przyJfC
ot-rtcj, rycerak1cj walki. W odpa.
wiedzi na skręt wuystkich rnauyn w
kh kierunku, pokazuj, ogcny, zeby
zn6w zacząć krłZ)'Ć na bczpieczneJ odlegloici. To atary trick, taki• wci41:a,
nie w pułapkę. Dywizjon powraca na
nakazany kierunek, a tamci je1zc.re
k,.,ą, Jceicze radą
Dywizjon robi skręt w pra,..o. w kie•
runku na Tourquet. Nagle por. Z, •pa.
strzega po pn.weł· atronie dwa inne
Meaaerschm1dt'y, d4ce dole:n w tym
samym kierunku. Por. Z. 1chodzi na
doić duieJ wysokołci do ruch. niezau•
wa.tony prze• wro&L Podobno naj•
ładniej
aylwctka Mcaaenchmidfa
prezentuje aię w k61lna celownika.
Rośnie coraz bardzieJ ••• 20J ••• ISO
••• ICO mrtr6w , •• terul Zadudniły
głucho działka, poparte trzaskiem ka·
rabinów maszyaowych. Prowad.ący
"Mo" błJfflłl w podciuanym akręcie
krzyżami na s)<rzydlach i zwalił eię w
dól, buch1j4c kl9bami czarnego dJlllU.
Lewy jogo partner, nie czekając na
swoi• kalelkło zwi"'I alę do dołu I
zacz,! uciekać w gt,h Francji. kTam·
ten kierunek ml nie odpow,ada
zakonkludo.,.ł por.
:maj,cy da.
bue wszrtkie metody walki wroea. z

z~

THE POLISH SOLDIER
In tlw burt ol tlN Poliab IIOldler,
Where ever IN lflllY be,
Thcre /ives a love ol Jmtice,
Hoaor 1111d liberty.
Tho,qb m11ny m/1.s lflllJ' strnc:h betwrrP
Him •ad Ida aativr land,
Eacb d•y ff dedlut• hia Iii•
T-, IN mą flfler stand.

„Naj/r.r6tsza droga prowadu obok
pomyślał por. Z, 1 zrobi!
skręt w lym kterunku, bac,nie roxgl•·
dajtc si~ dokoła, czy uciekający Nie•
mice nie zwołał przypadkiem swych
pobratymców, żeby pomścili ,mierc
towarzyaza. Szczęśhwie zadnr więk·
u• %grupowanie nle pojawiło ,ię na
drodae asmotnego mylliwca Po om,.
nięciu B?ulognr por. Z. zobaczył dwa
nowe Messenchmidt'y, patrolunce
nad kanałem. Lekkimi skrętami, ma•
nCWTUJiJC od strony ałońca, U11cząl &•ł
do nich zbliżać, lecz w mysi atarei:;o
przykazania. które głosi, ie zan,m
chcesz %~strzt-lić - sp6Jf'Z " tył, rz:u•
cil wzrokiem na lewo, na prawo. w
tył ,do góry ••• i od t"go momentu
zaczęła •i~ cala kabalio. Z 1;6ry zjeż·
dały w ualonym pędzie tray meprzy.
jaciclaki„ maszyny. •
Naclym 1'krętem w pra"" stronę
prz„pukil je z boku i po zrobieniu
ciasnego kola zauwazyl. ze ma do
czynitmia z nowym typ= myśliw•
,111,; maszyny ninnieckic:J o Ailniku
gwiaidzistym. Zwrotne t" muzyny w
walce ekrętowej żaczęly a,ę uwii•ć
dookoła 11a111otnego Polaka, str<ela)łc
ru po rai. na szczęście brz.s,utt>czn,tt.
Sytuacja zaczynała być nieprzyjemna.
Jedynym ratunkiem były m)cno pod·
ciągane ekręty, przy którye,h Niemcy
r~stawali niicj. Właśnie po jednym •
nich por. Z. złapał na celowriku jedn•
z wrogich maszyn i peląl krótq aerię. której wynikiem była smaga dy•
mu, ci,tgnąca si, a:a uciekaj,cym do
nrzeeu fcancuzkiego N1emcan. W lym
momencie do walki przyltczyły się
dwa dłiwne, patroluj,co M-rachmidt'y, ataku)łce z g6ry. Znowu
raptowny 1kręt w poziomie. Skutki
tego manewru nie dały na aleble dłu
go czekać. Brzfk tłuczonych ukiel od
zegarów w kabsnle dal znac Polakowi.
że maszyna jego została trafiona.
Ostrym rwrotem w przeciwną stroni
zdołał weJić w ogon jcdnmiu z Me„
aerachznldt'6w, lecz nic nie pomagało
kilkakrotne przyciakanlo gpuatu armatki l karabiny nie ltrzelaly, a syk
WY<hod~cego 1pręioneco powietrza
iwiadcz)il, ie instalacja uzbrojenia
jeot u„kod,on.11. Polak był bezbronny.
Silnik wzmocniony dodatkowym nadladowan em. używanym w wypadku
mebc:rpi<Czcnstwa, zawył Dl pelnOJ
mocy. Niemieckie maszyny z gwiu•
dzistym1 silnikami zoatały w tyle, jedynie Mcasrrachmidt'y ieucze utt&y•
mywaly 119 rrzy Polaku, aukuJtc co
raz po ru. u.i widać urysy brzegu
angielak:ego. Jeszcze dwie minuty ••• jedna .•. i
Dywizjon ltduJe na swoim lotnilllru.
"Gdzie jodna maazyna" - ~srak jed•
nero pilota r• - ro,:lega.if aię głoey
na iiemi. Rnztki ndołci z dnia poprzedniego. kiedy to alerianl A. (ial•
.,.1 Jl-crschmidt'a, 1kradaJ,cq:o alt
do mauyn, leącycb niżej, gluuy alepok6j o por. Z. Pilar!, lct6rZ3' nie brali
ucl.ziału w locie, uykui, at, do atartu
na ponuklwanie nad kanał, poulewu
prcyaedl meldunek, ie kto6 1i9 k•pl•
pra:ymusowo w wodne. Telefoay
dzwonią. Wreud• puycbocbi, tak
długo
oc.eekiwaaa dobra wladomołć ••• Wyi.cto-ł ••• cntrnlil
Mcseenchmldt'a ••• drugi NI.mec
pnwdopocJobnlf! ual!odcony ..• wraca iu macier&Jlt• lotru•ko • • •
WUJ9tkie oczy znowu błyazc„ redOKią. Na oaobnej tablicy
wyplAD8 T\DWe :1WJClf9tWII u,colclłowu/•" md brunatnymi ałupmi •
Luftwaffe. TrzKI okrn ~ roąo

BoulogM" -

_J,

R••y IO ,,. Ila $ffioar,
11/ndlng ,roc łoił or pain,
li ia bla cbfriabed bomflland
TrHdom ma7 live •iain.
f/nder cbe 6ąs ol larooQ/1 clUMI,
His ezdle -Y bne l•d.
But loyally wichin bim 1/,,n
Nor I• bis coaraee dHtl.
Figltt on, lmwe Pol/ab soldif!r,
Wbere r,u you map roam.
Ood speed your d•y of .,;c1ory
Alld 70łll relłlrn ro 11o-.
lbde B. ~ Jti....W..,

r -

których najczęicieJ 5tosowaną Jest t.
z.w. metoda liczby. t. z:n. pięciu walezy
przeciwko jednemu. Nast~pną myłlt
była my51 powrotu do dywi:jonu.
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I cn6v grupy specjaliat6w ctos1"'
daj1 amuyap aa .demi. I mów pllOC&
opowladajf aobie po ru niowl.Slct6ry -.ażenia c lotu. I sll6w h q
srebrq rlr u
I grołDk
wyciuajl swe etaJ- NlrZL St "1"'
o - na nowo, a bł)'IIICZIC • ~
młmlach słońca lflG bt1lt tiu H ~
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Again the Scythes Resound Over France
SOMEWHERE AT A POLJSH
AIRFORCE STATION

to land and turn the machino over to
the experienced hands of the me,
chanie,. We will not write about
By Our Correspondent
tired "Jadzia"' which drove off into
The mechanica, alter havi ~, loaded the mud from the runwayt. The curtain falh .•.
the macuine chamben,, will leave on
the e-veninc train. The next morninc
The pilota are aummoned to the
a part of the pilota will leave in auto- lntellicence Room--. source of finitare
mobiles, another part will Oy on the hand information. On the
"Bomba,." After a rest, we retutned
to our f ormer airdrome „X" • . • so
were the brief orden of the "'luadron
leadert.

-li•

it immediately every imponant detail.
The alicht d,ppinc of the winp by
the commander Is a ••cnal to uaume a
battle array. Ever,one aettlea more
firmly in his cabin. The light of the
cun almer is put on, and the prepared
cuna, tocether with the riflea, do not
prophear an7thing g o o d lor the
enemy. The aquadron pau• the
channel 1 the French cout ia viaible~

• • •

r

We_ are on our way to tbe plan...
The silhouettes of our Spitfirea are
visible at a distance, and beoide_ them
a bustli:1g I w ar m of specL&list~
Amonc them art mechanica. radio operatora. and armament caretake.ra.
Every one of them ia a master in his
trade. Thcy work incenuoualy about
their masterpiece which is popularly
called a piane. Evory one of the pilot•
ruahe• immeduately to hi1 piane and
after a while a conference ta:kes place.
Some important auccestior.s adJu•t·
inc the rudders in the cabin and
really, h ia very difficult to guess
whether the pilot ia filted for the machine or vice ver... becauae in a vcry
abort time they create together an
ucellent, harmonioua pair. A aecret
underttandinc crowa between the
pilot and his piane whicb it qulte
noticeabh, among the mechanice, other
pilot1 in the air and even M....r.
achmht pilota know that the pilot and
his piane aeem to be one. The Koaciuuko inaipia. which are the ailver
ac:ythea vlaible on the whiH and red
atrlpu 1urrounded b1 Amer-can atant.
la the symbol of the mutual friendship
between the two countriff whoae
motl,o is stili today: "For 7oun, and
our freedOCJL" On same of the machin• are yqlblc aketch• oł maacota,
otbers again arc honored by boing
called c;irls' namea. "Krya:a," "Jadzia."" and othen.,. i.n acconLance witb
the letter d•icnatinc the planea.
Some rem1n1acencea aro rccaUod,
somcbody'a light hair and blue eyea
are envisioned. the heart bee-in• to
beat faa1er, but at łut all Is covered
by a cuned nightmare, firH from lncendiary bomba, criea of
and
chlldren • , . ob I Just wah, you • • •,
How pleuant it ia to rub your hand
.....,. the cool barrel9 of the ęuns
which. projectłnc beyond ,he w,np
of the planea, threaten •.••

-11

• • •

And n.ow for a abort trainlnc in the
air, to cet acqualnted with the plann.
Look how "Kr,sia" dancee in the
light of the aun. lt cuts «pera, and
aplna like a ballet dancer. Bebind it,
M tl>ough entranced, follow otber
machin... Bven "Jadaia" perspired.
and foli-owa all the others wlth diuy tum, and trlea to co upwards
akilfuu,. then turna on lts wlnc and
atrikea down upon the i11Ylalble foe.
Thia exerciae la naw, difficalt at the
bqinning,-but after Hvetal attempts
lt la donc fa11ltlew1. Tbia new
methocl of manoeuwe of the mtlre
equadron wu worked out a loa& time
aso on the cround when tbe cnator
of thia manoeuYre bad a aore throat.
lt gi•ea. aplendid auccaa In the air
and hu for its aim the aupriainc of
the enem, at the time wben he.W be
attacking Ut. Tbe machlnes nem to
peacefully, but at a algnal fram
the commander at the pl'OJlff moment
follows somethinc naw that will diaor1ania the foe whethff he wants to
to or not.. 1'118 1-ra1 atlempt SłlC:·
ceeded ttr, '"11. TberefClff lt wW
~ pnt into eaecat,oo on tbe adaer

n,

aide af the dlallae&. lt la a - ,

found map•. Hero'• our airdrome,
tbore'a the asaemblinJ point of all
aquadrona on the Enghab coaat, here'a
the channcl from wbere begina the
three dimcnaional apac-Che region
of air o"ff Northern France. Eyea are
looklng oagerly upon nery mark on
the map. Eacb detali ia uamined
ver, attentivdy and auccH1ively by
thoae •res, Notbinc bad changed
front th~ łut mcht In July. Ma,t,e
acorn <1( wooden crouea for the
miulng from otber "'luadrona are
added, but thae are not foand on the
map. However, it ie anouch to look
at the colored papent. Severa! last
minute -rninca are clven b1 the
wlnc commander in reprd w the posaibilit1 of meeting the aneffl}' in the
air, and now the finał order: "Pilot•
of all aquadron1 to the planes I"

• • •

The firlt aquadron malce• a circle
over the airdrome. Tbe _..lnea of
the aecond equadron are haYlnc the
crot1nd. The Koaciuaako aquadron is
the last to •tart. The air Yibratea
frocn the roar of the motors for the
third tlme-whicb i1 the rDMt beautif ul mu.le In the eara of the mecbanica who an left on the croun4
The iOJ' and aatiafactioa of tbelr own
cood work reflecta In thelr eyea. Tbey
rmnaln at the alrdroma, blłt tbelr
tboughu and hearta are with the
pilota u whom the1 have entruated
the machin•"-

•

..

Tba 1<1uadron raacbes a hicb altitude. The altlntetar reada tena. bundreda. tholllanda of feat uadi the dn·
icn,ated belcht 1a reacbed. E•orythlnc
la in proper ordar In the cabln. Ttie
in1trumenta ahow the p.lot ..,...,
moment tlle worll: of the mators.
OxJCan ie belnc aupplied for tbe- bod1
at proper momenta. The monotonoua
roar of the motor la oftm loterraptad
by a falnt craclda in the radio recelvant. Convenariona, 1-hinc, and
the "laat remarka" were feft wheN on the cround Tbe brain 11
worklnc quletJ, and careran,, bowJna tbat tbe .,.. -cbl111: clU11n11,
-.Ił_.

of..t111*1 will~ IO

then tums In that directi..._ loolriq
around ver1 carofuUy to see I( the
HC11pinc German did not by cbanc•
call hia countr,men to aYence IN
death of tbelr colleas- Fortunatel„
no creatff group appeared in the _,.
of the !one flghtet". Aftet" pauiq
Boalocoe, Lieut. aaw two naw
aenchmltts p at r o 111 n I OYcr the
channal. With light turm and menoeuvring from tbe aide of the aun,
be bepn to approach them, but, In
accordanco wlth the old c-..d•
ment whlch aa,- tbat before yoa
ahoot, look at the rear, be threw bla
eyes to the loft, right, rur. and upward1 , .. of the gun aimer, and from
that moment bepn the wholc ltory,
Prom up above cane threc enffllJ'
machines at full apeed • , •
W ith a auddm turn to tbe right, be
allowed them to pasa on tbe aide, and
after rnakinc a small drcle be aaw
that ho had to contend witb a new
type of German fighter- eqwppecl
with • atar-ahaped motor, These ver„t11e machlnes becan to clrcla arouad
the !one Pole in clrcle fie;btinc, firiq
acain m,d again, fonunately W1thout
auccesa The aituation bqins to b9
unpleaaant. The onl1 asailtance were
the sudden tums upwarda, by wh1ch
the Germans remained lower. So,
alter m,e of these turm Llellt . z.
caucht one of the enemy machin• in
hia alraer and fired a 1bort aeri•
whicb r•ulted in a 1trealt of 11110ke,
follo""nc the Germans aocapinc to
the Prencl> coat. At tbla moment,
two former patrollinc M-..cbmltta,
attackiag from aboft. joined tbe
fightlnc. The results of tbis vre were Immediate. The crab of
cl- &om the lnatrumftta In tb9
cabin told the Pole tbat bia machino
bad been bit. W itb a abarp tl1111 IO
the opposlte aide ba abla to catcla
the tall of one of the Jl-i.mitu.
but desplte the fact tbat be bad iwad the 1riccer ..,,....i tlmea, tbe cana
and rinea did not fin. and the hlainc
of the comprenad air r,ideoce
tbat the lnatallatlon of the ann eqaip,,
ment dnttoyed. The Pole erml-; the motor, ralnforced by adcled cbarglnc uad In cue of cenc,, łTOWled wltb full p - . The
Gennar, aur-shepecl motor macbinD
were left bebind. Onl1 I.be M-racbmltta atlll accon,panied th9 Pole,
llttacklac hlm aplo and aplo. The
fonn of the Bncllah la Yłalbłe
alread1. Vet two min11te1 , •• minute• , •and• , ,
• • •
The aquadron la landlnc at lta airdrome. "Wbare la the oaa plane?""One pllot la ndaincl" So aoanded
the TOic:n on the pound. The ,.._
malnln1 juy. fTom the pnyl- . . ,
wban Sera:eant A.. 9hot down a 11•Nnc1-ltt -ldnc to onr piana and
nying · - d - not qulet the lllllllftY
aboat Lieut. Z. TIN pilota who cD4
not talta part In the fllpt propan
tbemseln• to starł a aMrcll tbe
cbannd, as a --ce tbat bod1 la awlnanlnc nnwlnincly In tbe
-,..-. The talepboaa riftp. At lat
comee the lonc awaltad rond ... Ile luded , . h9 abat dOWII •~chmltt ••• the aacoad o.n.a
probebly damaaN ... immodiat1117 b9
ratnnm 10 bla aiNSr.ne • • llll . , _
Jllstn wfth Jo,, apln. Ort
D99'd, KC11Chiulro 'lłctorin btown .......ta af the LuftwaU, belnc raarked clown. Tbe tltłrd period
bad bffn atarted
• • •
And apua the poup of apeclallaaa
are preparlnc die ..ista• 1111 the
cround, and aplo Qe pilota Nlate to
tbelmel'IW their ~ io tMir
flil[hta. npatN and o v v =
and apla the aądlea CNI tba
pi.a wltll .uwr and ~ J '
they bold tlNłf IIINl bl.s-. Tfias,

z.

ar„

On tbo right ia acen a large oval
place. Jt ia Calai,._ Ahead of the
machines black 1111oke appeara in the
air, cominc from antl-aircraft artiller1 ah•ll,- the brown occupant•
expresa their powerlesa fur, from the
cround, The aquadron la n - ONr
France. The black amoke la laft babinoł and the aun •hines clearly ahead
and aends the wbole resarve of lta
r.,.. to allveri&e the ae}'theo on the Inaicala of the machincs. Tbe eyea are
conetantly watchful, and the deeper
th• aquadron eoes inio the land tha
more attentlvely th!f wort. At laat
they see an enemy. F,ve dln, M-rac:hmltta appear on the hori•oa at the
left aide, but the1 do not want to accept an opm lmi1htl1 łicht, In rapl1
to the tum of our macblnn in thelr
dlrectlon. they ahow thelr tali. and
latff beln1 to clrde at a safe dlatance
apln. lt la an old trick of lalllac lnto
the trap. The 9quadron ret llnl8 to the
orłclnaJ ordered direction, wblle th•1
stili circla and •tlll bold cottndl.
The aquadron makee a tlml to the
ript in the dlreetlon of Tourqnet.
L1eut. %, aadd•nl1 or, the ript
aide two otber M-..cltmltta ft1tn1
bel- l1t the dlrectlo11. He approach• ~ apparant11 not Ylalble.
at a ....,. high altlttlde. Tbe-ailhouette
of the M-IChmltt - t o be moat
beautif.UJ preeentad In the cłrcla of
the air pnner. lt powa and
more • • 200 , • 150 ••• 100 metna
..• NOWI The CUM -ded d-,,
ening, accocn~ed b7 tbe rattla of
tb• machin• pna. The leadlnc Jla-.cbmltt llubad bla ero. na the
wfnct. pulllnc npwarda and ad...,._
and th111 foli, •poatiftc of
black llllolie. lts laft partner, wltbout
waltinc for lta tum. c- down and
becfna to escape deeper łnto Fran"tbat direc:tlon la not aaltable for - "
condadecl Llnt. Z. Knowlnc -,.
wen all the mahoda of the _ , .
flptlnc, of "łłllcb the IDCd b
the ~ a d method of number, tbat
ta. fift p.._ ap1ll8t nae, tłla nut an ebarpene,I IIDd .._, ilP.la.
tlloucht - to Co baclt to die ...... - ' ~
cfnn; "Tbe sb-.c way i.a. will cut die ......... Clll1e4 ..
~---

a..,_...
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The Fighting at Hel Peninsula

Walki na Helu
Walki z Ni-cami nad polskim mo- nęlo. J ju.i podcz11 następnych nalowszystkie załogi pracowały
•1,>rawnle i ochoczo, przyczem na
koll&towały Niemców duio wysiłku i pierwsze mi1tjsce wysun~a się wlaś•
krwi. Znamy jui bohat"""ł obronę nie bateria por. mar. KrzywcL WidoGd:,nl, Obywia i poczty polskiej w cznle jego odwaga udzi1tlila się pod·
Gdańsku. ale nie plalUmy jeszcze nic komendnym. a moze żołnierze chci1tli
0 bojach na P61wyapie Helakim i O umśclć aiv na wrogu za chwilę ala·
bości, ujawnio"ł wobec DOWltlO, nieobronie nuHj twierdzy nadmorskiej, znanego Im jeucn ni1tbezpieueńatWL
anajduj,cej się na aam,m C7Plu pól· W kud,m razi1t żołnierz polaki i na
Helu nie zawiódł.
TwierdJtę helslrt zaczęto budować
Dnia 2-go wrzńnla obrona zoetala
na 1.tereg miesięcy przed -illł, ale wzmocniona przez przybycie dwuch
do dnia I-go wrzdnla. kiedy wybu· olr:ręt6w woJmnych: stawiacza min
chla woJ·na. budowy jej jazcz1t nl1t "Gryf" i kontr-torpedowca "Wicher".
Dzielna zalop tych okrętów potrafi.
alro6czono. Pomimo tego niesr6wna• la restrzellć jeszcze t1tgo aamego dnia
ni nasi marynarze potrafili odeprzeć trzy samoloty niemieckie. Jeden ze
wsryatkle atak, wroga i utrzymać 1tt1conych aamolot6w apadl do morza
twaercht w aw,m rvku do dnia 2 pai. I zato"łl, drugi - uderzywuy razem
dziernaka. to jest pn:ealo micsiłc,
" bombami o ziemię na cyplu helskim
Twierdza helska miała za zadanie - rozleciał sit na skutek wybuchu w
drobne dnazgi, a trzeci - uazkodzochronić Gdynię od strony morza oraz ny wy1'dowal za Puckiem. Załoi;•
trz,mać w poatrachu i posluueństwi1t trzeciego aamolotu nie chciała stę
Wolne Miasta Gdańsk, larru,ce coraz poddać I z09 tala .zabita. • umolot wocz9'cieJ um-y, zawarte r Polikf. I bee niemo:inoicl napra"l' •palony.
cllat-o twierdza od chwili rozpoczt·
Nast~pnqo dn.ia nuze okręty sto-..
czyly z rana zwycl,u:/ b6J a dwoma
da jej budowy była ..,,, w ołu czyn· łontr•lo'7'*{1owcami niemiecłimi, z
•lł6w nirm1ecltich I nazistowsko na- kt6r,ch jeden zoetal ntoplony, •
atrojonej ludnoicl GdańskL
drugi - poważnie uukodron:,, oto• • •
czyi się zaalollł d]'IDOWł i wyco~a~:
Zaru w pierwazym dniu wojny nie- do Gdańska. Po południu
miecka eskadra lotnicza, zloiona z 35 Nieme:, zdołali srewamo1NĆ sit • ·
-lotów, zrauclla na twiordzę oko- tapiaj,c przy pomoc:, bomb lotni•
uych obydwa boJowe okrtt:, polakio
ło 100 bomb. poluj1c g16wnle na bate- i 1toj,ą w porcie handlowym kano~: ,.n,:c'.':a.t~•:u~~~ct.aJlq nierkv "Gener• Halle,,..
PO(Oda clJa nalotu lotnlczer;o była
Z braka bronl • zał6ir wymimioidealna.
nJch okrvtów ami.t odilzlaha bojoLekkie chmurki, plYftłce wolno na wero komenda twierdsy utworzyła
- . . e j wysoko6cl, akr:,waly amo- oddział pomocnica:,, ud kt6rym obJłl dow6datwo lr~-poracmlk
~ nłepra:,jac lelald e a dobra Wł'docz• Dłł
Waiftn, dowddca okrętu "WłI brali wiatrów u::~:itak.
cb~r", jeden z wybltnleJu1ch naszych
86j ~ I d - ca
r:,,
rnarynan:7 i wielki entuzJuta morzL
Jak wi Id ptak, wyłania .i„a c:hmu· Jednym z zadań tego oddziału było
r:, - l o t , przec:bocbi w lot łlizlowy cuzenle pożarów w lasach h1tlakich
a wył,czon:,m 11Unikiem i abllnj,c 919 pokrywaJ,CJch calJ p61wyaep I ze
ku aieml, remie, olbra:,mieJL
względu na panuJ,ą 1uazę łatwych do
Na ~ d około 1,500 metrów zapelenia.
uatfpoJ• wl,c:n,ue silaika. skrłt "'
Do dnia li wue6nla, kiedv Nlenicv
d6l I MmOlot na --'n""'
'
'
,... rozJ'uazony
,... rui•, wardnu
-•c 1 .....-r, nir....,
dra· zaJ··•i
"' Wladvslaw6w,
•
- , osa"·
..., i
.
·
•
~
,
port
"'backi, ataki nlanlecltle o-"i·
piunik, nurkuje prawie proetopadle.
·•
•·-·
W klika
ltilbndci sek ad czai:, al~ prawie w:,łłcanie do bomcz:, •
•
116w bard..-" lotnic""ch, c.......,I ni1t•
...u..•ej
na k o k i 30().500 metr
·--·lntensJWllych.
-,
....··,aw:,lr:le
811CZeg61nle
1
odrywa" al9 od -lotu bomby " da'- dr we znaki noc a dnia z 2 na 3
.,.._JIDU1'C:,m łwiatem apedaJf na
•, •
~;;;ię, Samolot uł poab:,wu:, alt wrzełnia I daień 8 wrzełnlL
pomeco la<lunltu. pikuje dalej I doW noc:, a 2 na 3 wrzdnia nalot1
piero nad ...,.. powienclut1' wod7 były dokonywano co 20 minut i n1·
........___,,,·.
Jot i odlatuJ'L
koso s nłoci twlerdsy nie pozostaw,,w-N# ••1 tale - jedea n dru(im - bom- wiły ani chwili "' •pokoju.
'liardowalo poliki baterlt 25 -10W dniu 6emqo wrzełnia, nie.za•
t6w nlemiecldeh. Pozoatał:,ch IO ae- leznle od ataku totnlc:uco, part-1ot6w zrzuciło jedaoc:sdnle WUJ· set bomb sapalaJłc:,ch rzucono w
ałltie &woje bomb:, na ~ • od mo- rejonie Jaatarnlll-,s6r. Polowa tych
na do latarni moralriej, kt6ą bi4J bom~ni•cbla supelai1t, a resate
Polalt -:rt,a6ul, lltdle::J choc ras a
h _.. _~ ~ bez pował" Pot.ce, 011łdal przy wjeiclale do
c ,...._ uauu. .
Ocl,ai lub Gdil6aka,
Bomby, kt6re alt
w:,palal:,
Óltoło JO proceot usucORycb bomb ...,..u.o dookoła w
enlu mniej
m• wybacblo wcale. • ulrod:, "' 'W'f· witceJ p6I DMtn I topią pl...k u
nilru tero P • ~ o boll:lbar4owama akii.- Na ~ • włfUIIYCh po1,JI:, niewiellde I sprowadał:, lit do nr6w ale potrafił:, wmiecie -1mo,
klllcu zablt:,ch i run:,ch. tadne poi· łł kierunek wJatl'U - -4iuż p61ale dslało, ładell oblelct -jalrow:, W:JIIPII - 1pnyjal roawojowl poła·
nła uJeclT ani nducaanha. ul uaako- ""'• a materiału pelaeco "poatecl _aq.
dnnla.
,
c:be(o 11:llwia ~ wnoa6w 111• linkło.
Po asaceni~b klllra-,,lot6w Nawet ._, rdzie 1*alla ąpadla poci
oetr.celało • Ir
a6w ~~ * - W)'pllała t:,lko liort. poso-

nem były szuec6lnie uporczywe i tów

...,..pu.

~.,,!r.·

r.:::u-talr;al ~a: ~-,.

oay na oc;
e
ri'lmid beaalaRKRI._ Po oillocle. •
moJ.ot6w nlfftqjacleWdda mma6J
_. -lały prieadNione w , ..b Helu.
~ prHCl„lotnłca podcau
~ o nalotu fmalrcjoaowala •la
Wielb UcM -1otn tp4ldajtc,
Jadna a drua bomb:, i 111 . . , - , ,

*--

-.iaj"' -

~ duł:,ch nato.6w nnt:, w
lllddach b:,ł:, alewiellda. Do dnia 5
........... 1ded:, wu:,stldęb raaaych
w 11aWe ~ 80 oclealano do Gdpl,
IICIOIIO aledwłil ~ p b l ~
aatNllat hab aallodNaha 1119&ło.lsllb bu4,:,JIW.. lttkt ~ l!Oj~o a l e ~ .

z......

The battle, with the German, on
the Polisb scacout wne apecially
stubborn and cost the Germana a lot
of effort and blood. The heroic de
fence of Gdynia 11J1d Oka,wia and the
Polish Po1t Office at Danzig are al·
rudy known to ua, but aa yet we have
not written about thę flghun1 on the
Hel Penimula 11J1d tlle defence of our
coaatal fortrna, located at the vory
tip or the peninsula.
Building or the Hel fortrelł wu
1tarted ffllll1Y months before the war.
but on the first of September, wben
war broke out, construction not
completed. Despite tbi1, our lncom•
parable aailor1 were able to repel all
enemy attacks 11J1d hold the fortre1B
in thelr own po91„aion untll October
2nd, whlch wu more tban a month.
The Hel fortress bad a duty 10 de·
fond Gdynia from the sea and to hold
the Free City of Danzlg In turor 11J1d
dependence, whlch city wu break,nc
the qreement very O f I e n wlth
Poland, and for that re;uon the fortras, from tbe moment of the start of
ita conatructlon, wu the "aa.lt in the
eye" of the German qent1 and the
Nul-lncllned Danzlr populatlon.
• • •
And IO on the fim day of the war,
a German aircraft equadron number·
iq 35 planes. dropped about 100
bomba on the fortreu, 1earchinr
abo.,. all for the - o u t batter, on
the tip consl1ti11C of 4-152mm. runs.
1'he weather for th1t air raid waa

Ideał.

Li&ht, small clouds, movlng alowly
at a considenble beight, obacured the
German planu and 1ood vi1ibillty, torether wlth Jack of wind, made the
attack much ea1ier.
The combat wu atarted by the
aquadron commander.
Llke a Jarce bird, • piane appeared
from the cloucla. It beran to rllde,
wlth motor ahut off, and approacbed
the ground fl:,inr low, il became
lara:er and lara:er. At a heicht of
about 1,500 metra the motor 1pranr
to hfe, A sudden tum downward and
... _ 1
· b ra 11 ...-.,
d
al
t
wn
-t ..., ł ane,
wt' • .,....v,
d ove• łmos
J'"e
n„ caIlY,
ed rro
blrd 01"1
I an roar,n 1"
an enraa:
prey.
Aftet a Japae of aeveral seconda at
.....
a helłh t of 300 • .....,
me-...s. bom b s
Wffe rel-ed from the piane and fell
włtb
· ·
d Th
1a p1ercaq aoun •
-·e,
afitlerlddl'jpplncdita ":"r•r:: I
'wu
11
v nr, an on 1 at
ver:, aur·
face
of l'etlre,
the -ter did the piane lewi
off and
So, one after another, 25 of the Gltr·
man piana bombed the Polbh batter:,.
The remalninr ten planea dropped all
of thelr bomhs at the tfme on
the tllt'ritory betweea the and the
lirhtho- wblch by ever,
American-Pole enterlnc Od:,nla or
Danzir «o Ylslt Poland.
About JO pffCent of the bombo fail
ed to eitplode, and the damaae of the
firn ~ e n t wu very alla:ht,
amoantUllf to -ret lajured and
llłUac1. lilo Pollah ,un. no milltas:Y
object "-Pd or destro,ed.
,Uter 4roppłnc thelr bomba, ...,era1
pław -biń•pnned an anti-alr·
cnft pi.-, altu&td at thf port'•
btalnnm: bat .,tao wltllout Nlulta.
Tllne ~ wwe tranafened lttto the
deą wt of Hel after the depmtt&re
of dN e1lllll:, p1an111,
Antł-aircraft def- c1tln.ał 1he
fint air rud fllftC\loaed -"1:,,
TIM ~llillblr of ~ the
l,Olłłbl
aftw- llliodler, and
the~
of ..,roaiotie-c..-.
ed a lillwlWdq lmprr•loa upon the
lilldłent. tiot belfl&'llft9M--S to air
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efficiently and willingly and II a
rcsult of thi, the bauery of Naval
Lleut. Krzywiec carried fi"t honora.
Evid1tntly bla conduct influ1tnc1td
those under hl. command, or maybe
the aoldiers '\Vanted to głtt reven&o
acainst the enemy for their put
weakn ...., shown durin1 th1t new and
unknown danger. Enn at Hel the
Polish 1oldi1tr did not diaappo1nt.
On September 2nd, 1939, the defence bad been atren&thened by the
arrival o( two warships: mine-1etter
"Gryf" and destroyer wwicher." The
brave crewa of these ships wen able
to bring down three German pl11J1ea Oil
the day or their arrival. One of the
planee fell lnto the au 11J1d sank. The
aecond atruck the ground loaded witb
bombs and WIS blown to l.'lece1 by
the explosion, while the th1rd beinf
damaged landed behind the Port o
Puck. The crew of thla piane did
not want to sunender, IO they were
lr.illed, and the piane, wrecked beyond
repair, wu bum1td.
On the next mornlnr, our ships
waged a victorioua batUe against two
Germlll1 destroyera. of wh,ch one was
sunk and the aecond, 1.verely dam·
aged, cover..d ltaelf with a 1moke
screen and witbdrew to Dan.dg. How•
ever, the GHmam, afterwards, were
able to 1et reveqe by 1inkin&, wlth
the help of air bombs, two Pollah wat·
ahi,P• and the pnboat wGeneral Hall·
er, 11J1chored fn the commercial port.
The fortreA command created an
auslllary detachmłtnt frorn the above
mentioned ahipa' crewa inatead of
flghtlng detachments, becauae of the
ahortage of arma. Thla ddachmmt
commanded by Lieut.-Commander De Waldeo. command1tr of the
wanhip wwlcbar," one of the ableat
namen and • great entbuaiut of the
aea. One of the dutia of thia detachment wu to estingulah forut fine
covennr the entlre Hel Pmlnaula,
whleh bumed rapldl:, due to the dr:,
- · TIJJ September 11th, wben
the Gennana aelnd Wladyalawow, a
lar„ eettlffllODt and flshinr port alt·
1181";s at a dlatance of - kilomecen
frorn the Hel dp, the German attaclla
were almoet entlrelw
< limited to alrcraft bombiar, at tunes Y8f'J laten.,.,.. Especlallv were th- attacb
' the ntcht of Sep
prominent durlnr
tember :z.3 and durin"'
• the day of
September 8th.
Durinc the nlcht of September W
air raida wue performed - , , tweaty
minates and no net wu givai to the
fortr- crew.
On September 8th severa! huncked
incandiary bomn were tlropeed la
the realon of JMtarnla-Bor, sepante
frorn the air attacka on the fortffleo
Half of th- bomba failecl to expl~
at all, whlle the rat - . I 32 lir.
without an:, aerioua dmmp.
The bomba whlch d14t lplte. bunied
everytbinr arotUUl them włtbla •
radh1a of half a IMłn, mon or t-,
and melta'd tbe aancl lato enameL PortUnately tllłły aot abla to atU't
1ar er iirea deaplte the atroft( wlad
1 tbe peninsula, whlcb '1onc
an
ud fot the apreediq of flr-. and
thffe no allortap of lnn-able
mat«ial In tbe form of pitie needl•
aiul beather, Bven thent under dl•
tiu- wbere the bomba fal!, Oftly the
blrlt -,dcl, bam. ..-ł•I{ the ttNllo
Deeplte tb. c - 1 - air raicie, IM
cl..Ulall caRaltłn _ . 1!0ł i.,...
Uatll l e ~ 5th, wlMIS .U ~
-cled a\llnberlnr 80, _ . til
Gd:,nła. oni:, • few we.re lrlJled. ~
erat hulldlnp oł ao llllilltar:, lmpon
ance or ~ j-
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Wo jsl..·o Polsl,·ip tv lfos ji

Piąta łl)~vizja

Fifth lnfantry
Division

piecl1oty
W Ro111 ••

(Korieipondienc1a

własna)

S11cbo 1naskai• płótna nannot6w na
wirtrzt-. Wiemy JU.Ż co oznacza ta mu•
,ylca. Prrez trzy, cztery dni d4ć będ<1e
wicher p61nocny przy 20•topniowym
mrcu1~ W namiocie ogi.eń wygasł w
skleconym z "faaowanych'" cegieł pie•
cyku. Zrobiony na datsieJS7.if noc ta•
pu drzewa skonuyl się. Jutro trnba
będzie. znowu uukac, gdzie uda ••ę
1krasc 1ałachety a: płotów, roz:ebraC'
Jakli szo~ drewnian4, imyliwuy
czuJnok wartownika. Do lasu daleko,
s km. Pułk piechoty odbyt tr drogę
wczora:J. Oficerowie i zołnienc na
własnych ramionach przyn,ołh do
obozu icięte pniaki. Wielu wróetlo z
odmroronymi rflcanu i nogami. ~le
zato namioty 15-go pułku dyrmly
dumnie puu cal, dzi,leJS%4 noc:. Ju·
tro ida do l2au po drzewo oficerowie
prlCUJ'CY W dow6dńiV1e d)'WIZJI Z
generałem na uele. Tę oolidamoic:
wodza 2e swym .i:olnlarzem w walc~
pucc1wko gnvbl4Cffltu nu wpy tkich
wrogowt, Jakim jest mróz. oda.uli
iolnierze 5-tej dywilrJi glrboko.
•.
Nie zawsze Jednak mozna c.h?d~1c
16 km. po drzewo, a zapu przyn1e110n1 na wlamych pl«acb nie na dluco
starc.zy. Trzeba wiec aobir fitdzic innym spooobem, a O tym. ze radzie 50·
b1e potr.Cimy. świadczy na1lepieJ dym
unou,cy się ze skleconych z blachy
komin6w W1,ry1tkich namiotów. Nikt
nie zoa1aje bez dnewa. ' Oferm w 5
dyw1zj1 niema, c1 JIR dawno wyJe<ehah
do Tuzkentu.
Najprqkrzejuy Jest moment. gdy
po ranneJ pobudce wyjj~ trzeba spod
koców i pluzczy, wkładać zmarznirte
na We baty. lnnycb części garderoby
ubierać nie potrzeba, ipimy bowiem
we wuy1tkim co mamy.
Przy porannej ablórce - emutna
wiadomoić. Kilku koleg6w mowu nie
wytrzymało nocy w namiocie przy 20·
atopniowym -ode I zabnno Ich do
azpitala.
Pociesumy ait jednak, i:e nie'dlu&o
1>otrwa marsnifcle w namiotach. 10
nowych duzych banków jai ,toi.
Przeniniono tam batalion ukolny,
oru naigorrej umundurowanych z
Ośrodka Za~eco. Pulki budUJł
dla siebie a1emumkl, kt6re za parf
tygodni ~ chroniły nas pruci zimnem
Kompaniami idsiemy na ,niedanie
do kuchni. Tutaj Cffb naa nieprayjmma ninpodaiaab. Z braku d r nie wuysdde kucbnle działa* c:aa to dlunq kol•P,ł na mrozie I
wietrze pr.nd kuchniami.
Na hladanie, tak jak codzle1UUe,
wodnista supka na kusy I '1edzlach.
Na obiad ~ e m y r6wnld wodnl0

91' ~ w kt6re:i o ile ~ 119dzie

Jllll'ł

miał dużo ucąicla.

to majdde
slttawlr.SW mittL Te dwie ZUPJ'

wru z 750 gr. chltbll i 25 gr. cukru, ie
cale po~l-1• cl.si.,,_ To
td ale •ł cbiwić. ie oklenb
kuchenae oblegane " przu nun
"repec,aray~. kt6nr;y clnf71ajt lit
r6inych apol0b6w, tiJ adobyć ieucae
trocht RPJ', Rozmnie to r6wnleł
groźnJ pan Ref kachnl I WU)'9tlro. CO
11111 w kotłach zostaje. oddaje najbarddeJ zgłodniałym.
Mi1llo 1:,cb nlodostallc6w 1 zlmu.
nie widac w dywu:jl mln aln,aaonych.
Ci, ln6rą prąull do -.lab. t:,lko
~ aby ~I "obj.WO I ocldac, dawno
Juł odelinll ._je. ~ą z powrotem i fl!Jeelall w dep19J„ atron:,. Nikt ich nie 4ti&)'ID,fwal I nlllt
ich te.a: nie łahlje. Nlec;b solo Jadt
.._ &&I• plepr:t a.nie. b:,le t:,lko

-·~W:.~1it';~~

gll zni~ trudy clę•kieg~ ,rycia oho•
zowego, Ci, k16rzy zoatah. la chłopcy
zdrowi na cl~e I duchu, potrafi, oni
znieść ,rudy i rozumiei. dobue, ~e
droga do 0Jc:ryzny n,e moxe I nu:
~dzie pro-d,ić po nl<acb.
Podtrzymanie tego dobrego nastroju zołnierza Jest Jedn• z głównych
1roalc daw6dztwa dywlZJI, Niemało
puyczyn11 ••ę do tego znakomicie,
zorganizowany teatr zolnu,rn, kt6rego odbyw•Hc• się kilka nay na ty•
dzten przedotawienla i koncerty c1..,..
aię niebywalern powodzeni"'!'· Sala
wypchana JHl alale do ostatnich gra•
nu: morliwoici. • Prem1e.ry'". • p~
gram zrmmia si, C%f5tO. •tanowi,
prav;d.uwa wydarzenia w zyctu obozu.
Co lcp1e1 udane dowcipy rewiowe
dlu,:o kr,t•f włr6d ioln1cr:ry.
Dufflł obo1u Jut piękny własny
k°'ci6t, mlehcący al9 w budynku
dawnego klubu letniego oboau WOJ·
1kowego w N•••
Z nad oltana Matka Boalca Zwy•
cię ka, w wiencu z bagnetów, bto.,o·
sław, przepelniaJłCJffl kołclół zol•
merzom. W niedzlelv naboi-6-• od·
bywaię uę bu prrerwy od ~eJ _rano
do 12-eJ, pray stale przepeln,on•J n„
wie.
Dzień w N••• upływa pracowicie.
DywizJa otrzymała już broń I dawno
akoriczylo 11ę bqczynne wysiadyw„
nic w naml9tach. To małe wpływa
najlepiej na ducha w obozie. Wraz "
ka,abinami ...,._ł do oboau praw.
dm,y duch iołnienlti I nle1'0GIIIII
wiara, że po_,.. U'Udy nie p61d1
na marne.
Aatoni Drwrslr,

Jn Ruasia
By Our Correapondent

The canvas of the tenta cnclde
brlskly in the wind. We know the
meaning of 1h11 mua1c. h meana thai
for thrce or four days we will 1iave
the north wind blowiQC with all ita
migbt with a tempuature of 20 below
zero. The fire in the little bnck atove
b.H d1ed ouL The aupply of wood
prepared for the nicht Is exbauated.
TOD1orrow we will have to look agam
~nd ••• tr wo can steal a few boards
from a fence or 11ke aparl IIOme wooden 1hed, behmd the aentne'• bacie. The
forest 11 8 kilOD1t1era away The In
tantry reg,mant fflllr<:hed throuch
that way yesterday The off1cen and
soldiers brought to th• camp ot11bs of
wood on the,r own backa. Many ntumed wlth frozen feet and banda,
but fires in the tenta of the 15th re1i
meni were anokin1 pt'OUdly throuch
the "hple ni1h1 Tomorrow the of
flcera workinc 1n the headquartera of
the dl.,..ion arc go1n,; fOł' wood to1ether wltb the cenoral. Thls soli
cłarity of the commandtr witb hl1 sol
dien in the stru,cle a1ainst the common cruel enem,. wh1cb ia cold. is
deepll appreciated by the soldiera of
the F,fth Dl'flslon.
However, :,ou cannot al-ys walk
Ul kllometers for wood, and the aup
pl:, broua:ht on the back doa not łut
Tha Fifth lnfantry Dlmion in R...i•
very long. We haft to find othu
meena of lceeplnc wam, and that we
can, Is proved by the - k • r1*lnc
f - the lin chlmneys of .U tenta.
("Orzd Biały' - Polsh Walcz4ca Nol>ody la w thOllt wood, Tben &ff
na W,choduie, Nr. I, z •radni• IHI) no ~woaklinga" in the Flftb Divi11on,
0
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Ilu korsarzy grasuje na Atlantyku?

c„r,,.an

I

.1,.,.,,. ( 1)

The Number o( Corsairs on f h•~ At.lantic

RozwiJaj,ca •if woJna podwodna po Jednej łodzi co dwa dni, og61n~
The progtcasive und"1"&ca w•r brmgs aemblcd in the ab1pyard1. The buildinc
puynoai corAJ: to nowe wiadom<>ici o zaś 1traty prtez calt woJn~ wyniosły morc and more new onformallon about of the hulk. of mcchanisma and the
zatopionych statkach, a reiony opera- 200 lodzi.
tbc •inking or sh1pa aud ihc, opua- auembłag" can last a minimum of nlnc
montbs under normal condtt1on1;, how.
<yJne lodzi podwodnych
•1ę Warunkiem dodatnim w wojnic U•
ever li I• very di!fio:-ult to dotermme
rouzorzaJą. niekiedy w ntespodzie- biegi<,) była mofnojć zorganirowania pttted dacctions.
,n what degr"c •• the a,semblllge of
normalncJ pracy, nienaruszonej botnwanym kierunku. Przeciętny obywate1 budowaniem. Naiwiękuf prz„zkod,
The aven,gc citizen dOCII nq_t !ully U-boats affected by bornblng ol the
niezupełnie sobie zdaJe ~prawę co to natomiut był brak aur<>wc6w. kt6ry realiie wh.it the submarine ttally is, ahip)·ards, foctorie5 loeated deep in the
wlaiciwie jut okręt podwodny, jakie odb,I llę n1ctylko na samcJ budowie ancl wh.at peculiult1c,; it posscues, country produe1ng p.1ncular mechan
ma wlaściwoici, i•k• łrybkoU, 1ak1e I.cz I na 1tratach, albow,em wakut•k what •P"•d. what armament, how isma, and by hindrances caused by
utbr<>ienie, J·ak daleko I Jak długo mo• ograniczenia m„oweJ ptodukcJ• tor- many at• openuinc and h<>w lonr. and dclay of transportation. Toward the
end o! the last war, it was Judged that
pod, ktore sa tez czułym I skomphko- how far beyond their bases.
te oper<>wać poza •""ł baxf. a co n•J· wanym mcchamzmem, dowódcy lod,i
Some arc ready to oee the Atlantic all the German shipyard• together probard,ieJ intryguJ• opinie waryotkich, podwodnych mieli rozkaz urywania rillcd with lhouaands or U-boata, id•n· duccd an average of one aubmanna
to - Ile tych lo<lli JfSt. Jedni gotowi torpod tylko w o•tateonoic,, przede ti.fyin,: their construction with thf pro- every 1wo days. llowevcr, the losoea
wid,ioć Atlantyk naszpikowany ty• ws,ystkim zaś mUAioh topie statki duction o! planOI or t.anks, othen, !or the whole war amountcd to ZOO
,,,cami lodri, ut<>namiai.c ich budo- ogniem artylcryiu•m z wynurzenia. look1ng at the Eastern American co~st aubmarines..
wę • produkci, samolot6w lub niemal co było powodem wielu atntt w Io- on the scale or a ne'!'lpaper ~•I' w,th
In the previous war the posaibili17
i.nk6w, Inni zn6w ogl,uj1c wacho<I· dziach w 1917 j 1918 roku. Obecni•. large pointa dca1gnat1ng tbe smk1ng of o! carrymg on normal work wttbout
nie w:,hnero Ameryki w •~h mapki niemieckie lodrie urywaj, prawic wy-1 ,·or1ous merchant 1h1ps, 1uppose that 'threal!I of bombing wu an advanguet_ow•J •.d~yml punktami - mieJ· l4cznie torpNI, pny ~m niejedno- the U-boats tra vel from Newfoundla!'d tai:00111 element. The crcatcat obataclc.
acam1 zatop11m1a statków handlowych, krotnie uiywajq po dwu,, a nawet i. to the Canbbcan Sca and gather spoiła however, was the •hortage of raw
wyonuwa)ł wnioski o "lodzi"' id,ccj trzy na Jtden statek co iwladczy a I along the road.
matcr,al• which not only influonced
od Nowoj , Funlandii ~o Mona Ka- .._ym, ,e trudność ta ,;,..tala pokonana.
A• !ar u the qu.sti?" o! the con the conatruction but ...110 the losaca.
ra,bakleca I zbitnJłceJ trup:, po droPrzez cal4 Jesień , zimę 1939 roku i struction and of tact,cal characlcr- The Gennana. not being 1n a posnion to
dze.
Jato 19-40 r. nicmiKkic stounieo nic 1s1ica of the undenea craft ,, con• product' torpedou on a large scale.
O ,le wifc kwestra konstrukcji I były bombardowane wcale. Dało 10 cernod, it is known exattly. and do- which are also very dellcat• and concech 11.kt:,cznych f:!ltr~u p~wo<lnego moznoac; zorganizowania budowy ło- scriptions of aubmarines ai,pur very •istm,: of intticatc mechanisma. ordered
tnana l!•t dokladn1e _1 16da często po· d" bu zadnych pruszk6d i dził aro- o!ten m the popular edition, of our the 1ubmarinc c:ommander1 •o u,c, the
J•wia się w wydawntctwafh popu~- dze 1lr micr O ile chod,i o aurowce penodicals, r.o the second que,11011- lo~oes only as a last resort, and
nych, o tyle dr~ga ~w~t,a . - 1load: Jednym. ktorcg<> Niemcy nie maj, pod , the number which i• at tho dispooal abovo all, they had to ,ink shipa w1tb
kt6!'ł dyspoDUJC! niern1eck, "!onki dółtatlnem, a ktory Jest niezbędny w I of the Gcnnan NavaJ Gt11er:tl Staff •• artlllery fire after toming to the aur.
sztab generalny, JHt pr ~·d~iotem duieJ ilołd na łodziach podwodnych. tho subJect of miuutc 11<:rutiny and Ił face, th!s causc,d th• l<>as of rnany aubdrobiazgowych ~ociebn I nikomu Jfft ołów dla cięzkich i duzych baterii ' not known to anyone.
manncs in 1917 and 1918. At prncnt
ściśle znana nie JUl. Obecny artykuł akomulatorowych,
Tberc are four ways of reaching the the German U-bollta llle torpedma n• celu .na.łw1etl"?1e teJ n1um1er•
Prz1J4wuy, łe pomimo bombardo-. soh11ion o( thai quution: through the almoat exclusively and o!ton they UM
nie waztttJ , c1tlc1we,1
kweatu.
wan. Ni~cy q w stanie budowa(. swe; 1ntcllieencc: suvicc„ tbc knowledc;c of l wo, and cven three torpedoea for the
0
•
•
~•
•
łodzie w takiej aamej skali, J•k w productive capoeiry o! shipyardt, the
of one ahip, which revoals tbal
s, cztery drog:1 doJIC<a .do rozw,ą• ostatnich latach WOJny ubiegleJ, licz,c, knowledgc, of the pouibihty <>f the 11nkinc
the difftcultics werc ovcrcomc.
••ni~ tego py.tanla: wywiad, znaJo: poczftck wz'!'ożonej produkcji ~d tra,nmg of the enemy, and keepinc a
During
the autumn and w1111er of
moi.: zdolno,lc1 w.rtw6,~zych •.toczni pierwszych m1es1ęcy 1940 r. stoctnte rccord of tJ,ie operating aubrnarlnes on
okr~towyc~. Zn&Jomoic. mo•hwoic, mogły wyprodukować około 35Q.J70 the oeean, beeause ,ubrnannes revoal 11>39 and the aummer of 1940, tbe
I
sb1pyards
were not bombtd at all, an
wynkolenio"?'ch przeciwnika
ra• lad11. Odraucaj,c straty, aczkolwiek iheu e,ustence by attackinc ah,pping
opportunlly \\'as given to organiae the
chunek operu„c:,ch lodzi n.a octanie. zupeln10 nam nieanane, a tylko aupo- and warshifl".
al.bowiem napadaj,c na HCl!'gę I nowane, o caym niaeJ. oraz konlecz•
The evcnla havc shown tbat the bulldinc o! U-boata without any oi..
!'kr~t:, .woJenne, locb1t zdradHJI owe nooc wydrielenia znacznej Ilości lo~a! intcllłgencc service in tbla world - r atacles and today thoy arc vcry succcaaut111m1e.
dla szkolenia no"?'cb zal6g. mozna b not the same u in the last war aad ful in attaining reveni:e. Il II ia a mat•
Zu-leal~ tych poszcHg61nych wn1ookować, ze naJwyiUł ilości• Io- besides lhia, the informatl11n ob~inod lar of raw materiah, the only ona
•ladomokl Je>lt o tyło waznc,
po· dzi uynnych. którymi Niemcy mon tluit way la not revealed t!wnfc,n, thia which the Germans do not poa._
aufficiont quaatity and whicb i1 ncctwlud~ procentowo aluunoi~ udo- dziś dysponować, to liczba 200-250. mnhod m ... t be omitted.
10 oddatelnqo.elementu • w1ękazym Nie znaczy to jednak, żeby taka wlu- j The Germ.na atarted to build aub- aary in larg• amounts !or •ubmannea,
prawdol!"dobieMtwem. R'?zpa~rz'!'y nie ilołć mogla dzialac jednoczrilllo. marinu In 1934 and wben thcy violatod ia lead,-uscd for heavy and large
war:,a1k1! te drol! w gran,cac . n,c• Sluzba ~· lod~iach podwodnych jest, the VeraaoU09 Treaty tbey bad 24 in accumulatar batteriea.
Supposing lhat the Germans are able
naruann,a ta1-111cy wojskowcJ,d
bard,o c111ka I wymaca wypocrynku : num~r then and they atarttd tbo
Wy~'!ki l"'kualy, ie wywi: 1 w nl6r: Ponadto budowane w ";"Yb~un j pres<nt war wlth 70 in number. Becausc to produce their 1ubmnines on the
leJ .wo1n1e 111e iest tym. czym T d w ternp,e olttfty pachwodne, d11ala)łce o! the invention of apparatua for de• Mme ocale, despite the bombinca, aa Ili
wo1nle !'blecłej, a poaat~ wia o- daleko od awych bu. bu moillwołc! tocting the aubmarine under water, the łut year o! the previoua war, aad
mości Cla'łPitte Ił droe• n••... znane. napraw ona 'lflttąaan• wybucham, wh1ch waa well k-t aecrctly a way taking into consideration the inc:reaaecl
to la.t ten apaa61> naldy pomintc.
l>omb cłtblnowycb, muaq domawac
·r
fi
production at the begin""'-' of 1940,
Niemcy zauęU budowę łoda1 pod7 uazkodzeó wymqaj,cycb napr-. frorn the Gcnnana, the nt month of the shipyards would be ablo to produce
wodnych w 1934 •~ a cdy zerwali Moana więc łnualo liczyć. ie na ogól, the war caustd grtat lossos to the 5ub- 350 10 37S aubmarines up to the p,.._
traktat Weraalaki. mieh ich JUŻ 24 "' ilołc! czynnych łodai conaJmniej maunea. and. f?rc:ed, the G~an• to ent time
gotowych, roapouęli .., wojnę z iloi- 1 3 czpć jest w naprawie uzupelnio-l hrnlt •h•tr acuv1ty, w1thdn1wm1 a numDiscarding the l<>sac1, wh1ch ara
ci1 około 70-ciu. Na akutok wynalarku n,u i wypoc.aynku. Odleg'tość od bu ber. or U-boatl for the purpose o! lcnown to us only by aupposition. about
wykrywai,caco 16clł podwod114, kt6ry do wachcidnich wybrariy Ameryki train!ni: future CttWa.
•
whlcb l win mantlOII later, and tba
to wynaluek był dobru acbo~ny w lub Ia1andli i•t tak wielka, że trzeba
Il Ił w!'U knaWII tbat the eu~nna neccsaity of aettinc: uide a oumbar of
tajemnicy praed Niemcami, p1trwsH conajmniej tygodnia uuu na dojście ~ro bwlt ~ e the ~r 1n thrff submannN for the tralninc ol new
miosi,cc wojny wyrqdzily duło "!'" do rojon6" operacyjnych i tylei na sh,pyardL Dunac the .w111ter of 11>39· crcws, it can be inrerrtd tbat łba
t:, w locbiach podwod.Dfch I łDl~flly po-6t. z teco -,.nilra, ze następna
the <;lermana ntablia.bed twa n•."'· greateat numbct or acti,,. a u ~
Niemc6w do oCftlllcaea,a Ich da1alel· I 3 wuyatldeb łodzi jest w droclae do large ahipyarda, in Danaig and Stetbn, which Io at the dlapoaal of the Garno6d. oclcl.uaj1c apol'ł llcabf lodzi i z powrotem. Aczkolwiek po drodze adapted for this work In the last war. mana today i1 200 to %50.
dla cel6w ultoleaia pnyułycb zal6c, .. one w atanle alllkowal żecl11&ę, to Besides thia. lt la not delli~ t!'91 the
lt does not mcan that tbia number
Wiadomym jNt.
pnecl woJnt Io- jednak efekt działań tych łodzi jest G e ~ restarted the budd1n1 of could operate almultau-1y. Sen,iaa
dde 'były budo-• w trzech atocz. anacznie mnlajaay i nc11j pr.a,codn:, aubmarinn in the larga ahlpyarda of on the aubmanne la 'Hl')' bani itild
niacb. Zimt 39-40 rolna. Niemcy • · PaktJ'caał blolradt ..,.konuje wite po- Bordeau,., and alsa il la not clęnled dcmanda rest for the Cl'1nllPI. 11-,
łożyli dwie dtde no- stocnle w została J 3 cat'ć. to anauy obtcule thai a pan of the aubmarines °1,uUt the presenc submarinea which an built
Gdatullu I Szcuci111L (Gclańak był 70-80 łodai poclzialot1ycb na olbr&y• by th• ltallaa Na.., are uud by the in quiclr \empa, apentlnf far ...,.przyatoaowany da teca jaucae w mim tereni• aperac:,jn:,m. pocz,w- Germa1U.
frorn lhllir bues, witbout the pollilllłlłf
ubiegłej wojnłL) Te dwla 1tocntl• po- uy ad ~ j Norwecli po blan•
The U-boa! la a ftrJ' complica1ed or repalrs. and ahacbd by the uplaaca
łCIŻOt?• na~pleeniej pod wzcltdem dit, ..,.brnia Ameryki, wyapy Azor mechaniam, rather, il la a collection_ of of dą,th bambli - suataln dama&II
moihwałc:i aalot6w s powlmza, .. akie. podejłcla do Ga'l,rałtana i Morn • hu&• number oC ~ beiag which require npaJr,.
dzi6 gł6wftyml stoęanlad buduj„ Sr6dalmme.
W. Druwica
produced in - ) ' ~ . . and aaTh... u can be eully apected tlat
cymi łaclde. Pontym nle jeat ..,.Idaof the total number of actlff U-boala
~ ie NI-, -nowill bud0wt
at
least Otle thlrd la IQ r&płllq. beloc
lacld w dj!:ch •lKmł11t:b Bordeau,
rc-cqwpped and al IWt.
111k - .
nie jat w:,lllUCHne, ••
Tbe
dlotance rrom the buaa ro .,_
cztlć 1od
btad-:,ch pnu ....,..
-terą coan eł Amerlca 11114 JClfllDd
narli:9 wł~ Jat FHjmowau pnn
la tlO creat thai lt la ~ to ...
__,,_. . mamlecltf.
at least one week of ume to nlich.
L6dJ- podwodna Jeat -.:han~
operatlonal
"'tlions and the liardso akompmr-:?=racaej
nlllnL lt fallaws fr- this that łllli
jat nqTOltllldsenlal ol
il-1
allmaplillowanych
, wy- • one thlrd ol aU the U-boata il Oli
lhe way, to and lro, and allhougb tłJeT:
lwananych w'wlclu fabrykach i monIIN! able to attack ablpplna oa their
1-ydl na stQCZJliacb. Budo- ka,
tlien the dfecta of theae a1lb.
dłuba, mechanum6w i montaż trwać
marina are c0Dli4uably lau IIDll ,..
mon aajmalej 9 miealfCJ' w - -
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Zjazd dziennikarski pod Polish Press Convention
znakiem wojska
-and the Army
Chic•go 2.1 /1.1942

am rafaTlng to the loqea of the Polish National Allisnce whlch nlllllba'
about 2,IIOO, The Pollah a - C.thollc Union wlth about 2.000 poups.
The Polbh Women'a Alllanco, tbe
Falco1111 Nnta, the poata of the PoUllłl
A.rmy Vetenm, the pos1łl of Polfah
Leclon of American Veterana, tlNt
branches of the See and Colonłlll
Leape, the MalOJIOblde C:lulM the
centrea of the POlllialan Society, dramatlc cit'clea, choin of the Aaoclation or Poliah Slncen, Poliah , iah-.. the pęriah aocieti-, and tbou,,
aanda of groupa of soch orpnlatl• the Pollah Union la America, tbe
Alliance of Pola ID Amet-ica, the Ted,,
eratlon of Polea la Amerlca, na, S.S.
clety of American Poles, the Poliab
Union 1111d many, _ , othera. li
every orgaalurion, ffltl'JI club aad
bnncb of rburt organlntJOJU -""'
add omy o"" YolarHr to tbt Polld
Army h, Cauda, chat Ana, woa/d h

imprnaiv1t nu-rically.•
~ apealcen partlclpated la tbo
1łiscawlon of mony polltkał ldeoJo..

ciea.

But all were united In redlstk
wiWngnea• of co-operatlon in lncrlnc the Polilh Anny ftllb la Amor•
lCL ni. unity of thon&ln la rally
encouractncTbe convention - . the aup'°"'"
tlon that IE the splrłt provall'4
In all - c - . w ~ co-opent)oa la
nec-,, the ca11141 or t&e ł«mia& nf
~~~ry fflllllffOUS Pollah Anny la C....
. . would be a queatiim or •

'°""'

moatJis oaly. TheR an tllCbnlcal a..
culti-. tlait cannot 'be ove,- lit
a united aad alacere wUL
ni. attltu4e of tbe --tloa towarda the młlltuy ałfalra la udarllned-by • modoa yot84 llpOII ad die

coa.-uoa.

raolutloa of the
In die croap of IIIClliom ~
to the conventłon by a apedal ,..._
mlttff the IDlltter oł
tana
the lead. DłNctly alter acler1corbla
tbJt, tlMI coa.,..don s- on ~
declarłnc cc,.oporadori wltb dm mm.
- ,. ełfort of the
of the

U.-,

ao•--

United Statea ad Pntldent Ił-..
nit and alter dwladnc that tbe veatlon c..tderl łt a IKffll daty to
atand by &lthf1all1 alll1I lltelldfaatl1
wlth the Poliah 0o..
by Oenecll Słkocuł, ... T8d:
"Today the Polbb Anny la t11a bl:l4J
ot 111 actfOII for die of ~
Tb• conventhm . , _ t o ~ h
wlth 111 the - . lt ~
The linal .rf90]atlOll of tbe ~
ti• ~ . . , . to Jlnaldnt .....
velt, P....W.t ~~ ót tu
Pollah an.tiłlc 1!1M1 tbłi CY4 iE•

,_at ........

u"We
a - will
C b W ~to~. .
11..,..1
. ... . _
•plrit of da
.Ja- the hlara
our Pollah youtb la ADaedca; ~ .tMt

°'

łac,- . . . . . of tu
P.
ollllh
$łlQ' Ja CMaiil,a."
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SZLAKIEM ORŁÓW
Ili.
Po chwili do pokoju wesala z kuch·
ni coapodyni domu.
- C6i tu taka cisu? - spytała.
Pued ch...U. jazcse słyszałam
podniesione glosy.
- Ojciec che<', :ieby n.ul chłopcy
W.\łpill do armii pobkiej - odpowiedział Stanisław.

mnie wielka zmianL Nic staję na pr.x••
azkodzic chłopcom. Niech id,t u gie,.
Oftlt sumi•nia. Niech wale~ n
woln°'ć Polaki, Niech się 1ta"4 tymi orłami, o jalńcb cały łwiat drii m6wi
& podziwem.
Pochylona nieco i•go pottać wyproatowala a,9. UllmiecbR1ł alę do •Y·
n6w przez br i uyhkim krokiem wyszedł z pokoJu.
Matka nagle otaria Izy. Przypomniała aobie Alfredę, naueczon, Roberta. Ona wpłynie na niego ..•
Chłopcy cały dzień ,~dzili na ro&·
mowie z driadkiem. Zapal patriotycz•
ny coraz bardziej ich ogarniał. Obudziła się i zawnala w nieb krew pol-

- Cooo? - otworzyła szeroko oczy
matka.
- Dziadek n11111 opowiadał o PollCe - neki Franek, - ale wcale nie
m6wil, ie chce, byłmy WS\łpili do polakiego wojaka.
- Widzę, źo atajecie w obronie
dziadka - odpowiedaiala. - To wam aka.
mołna, ale niech wam do głowy nie
Białluewkz był rozpromianiony.
przyjdzie wstępowanie do polakiej ar- Idźcie i walczcie - m6wll wzrumii. Toł to pewna wierć I
Hony. Szczęśliwy jmem. że wy, moi
- śmierci ani ja ani Robert nie drodzy, watępujecie do armii polakiej
boimy ai9 odparł Fran•k. Jak
łmierć „dzona, to i na 16iku %łapie.
Poza tym nie ma tu mowy o żadnej
wojnie.
0Jciec i nunka odetchnęli z uln i
źyczliwiej spojrzeli na Bialkiewicza.

. ..

Mlftłl tydzień

I nikt w domu nie
o wojni ... Zdawało aię, .te
wazyscy zapomnieli o krwawych walkach w Europie.
Pewneco ranka nie odezwał budzik
w pokoju wnuk6w Blałkiff/kh, Matka i Ojciec obudzili się P4inieJ nii
zwykle. Matka zerwała 1ię z 16ika i z
przerażeniem apo1trzegla, te jut po
ótmej.
- Boło I - knykn9la. - Chłopcy
pojechali do pracy bez łniadania.
Weuła do p<>koju syn6w. J1klez
było jej zdziwienie, gdy ujrnla obydwuch chrapi4cych w najlepsze na
16rkach.
- w......ć, - z-olała. - Sp6i111liłcie alt do pracy. Juł po 6amej.••
- Niech mama da pok6j - burkn1ł
senny Franek. - Chct apac. , . •
Robert wcale al9 nie odezwał. Przewrócił aię na drugi bok I dalej chra•
wspominał

pal.

.

.•

Matka wzruszyła 11111Uonam1 1 wyazla z pokolu.
- Słuchaj, ojciec, - zwróciła sit
do męża.- chłopcy ipi4 w najlepuel
- Nic dziwnego, wr6cill wczorał'
bardzo p6jno do domu - ldDliechłlt
11,. - Niech aobfe odpocz!lł0 dzlNiłtej nadjechał liatonoez z
listem poleconym dla Franka. Chłop
cy ju.t ubierali się.
Matka wesala do pokoju ayn6w z
listem w ręku.
- llaaz jakjj ważny li1t z Wuh-

ingtoau.

Chłopiec rozerwał kopertę i przebiegi pimao oczyma.
Było to wezwanie do pracy pań•
ttwowej w Waahinctonie. Otwierała
alę praed nim łwietna kariere. Nie
ucieuyl sit Jednak. Poloiyl llat na
1tole i naJ1pokojnlej w mecie rzeki
-Trudno ••• Jui: za p6ino.
- Co to uau:,, Frank? - 1pytała
Htrwo._ -tka.
- Nic wlalkiego, - wsruazyl ramionami. - Wsywaj, mnie do Wuhingtonu do lepanj pracy, ale nia pojadt, bo mam amiar -.pit do armil
polaklej.
- A no. I JR także - dorauclł

Robert.

- Powariowallada?I - krzykn9la
roapacallwle matka.
W drzwiach ulwuil ait lłary Blatldawicz.
Splorwłowala 10 Wlll'Olriem I - 1
111• r ~ aię na niqo a pifłciami.
Rolaen pochwycił ił u rtkt- Daiadek nic nie whdea - awolal, - to naau włau;wole. W - j
wlecaorem l?"!'tanowilYmy
do
- i l pol1k1ej bez nłcqjej - . . - , i
111kt na nie oclwiecbłe od tqo amiara Uapok6J eit- matko I • • •
- N'ie, nleł Ja aa to nie poawoltł
- fu"J'lmtla I wyblqJa po Jlltia.
Po chwlll wuedl ojciec, a aa nim

,...i

aaplllcam -tb.

ku wle.lldemu sdalwiel\111 ....,nliich prsembwił apobJnytp, la&oduym

st-

- WlllllomoKl o Pol- do teeo
«opaia lllllie prMj~, a AAła -

z nakazu tylko waasogo serca. Czuję,
ze Pol•ka ni„bawem njdnieje w glorii wolne10 jutra i c•ame chmury,
aklębione nad ziemił nuzych ojc6w
Ul\łpi, miejsc.o jutrzence wol"°'ci.
- Kaidy Polak, be• w•ględu na to,
gdzie się znajduje, powinien dokonać
dzi-'. rara.z, rachunku sumienia i iść
tam doqd mu to sumienie wakaie.
Zamilkł i pochylił głowę.

...

Wieczorem matka pełna nadziei, że
Alfreda potrafi zatrzymać Roberta,
pojechała :r synem do jego narzecze,.
nej. Przywitała się c,ule z przyult
ayno"'ł i odrazu wszystko jej opowiedziała.

Alfreda zabcala Roberta do awego
pokoju i zaczęła mu tl6maczyć, że
projekt jego nie ma najmniejszego
senau.
- Moja droga, - rzeki Robert -

Wydawnieiwaodezyty-seena
POLSCE NIESIEMY śPIEW,
ŻYCIE I KREW •••
Pol•kie pio11e11ki źolnienkie, wyraz
naszego charakteru narodowego, ł4cqcego weaol°'ć z poiwifcmiem i pocard4 dla niebazpieczeimw wojennych, atanow" jedyny w swoim rod1aju dorobek literacki i muzyczny.
Dobry zolnlen jest nwaze weaoly
- a pioaenka jest najlepazym wyr.zen, ducha i nutroju dobrego zołnlefZL
Ukazał

w iyciu narodu I hl1torll Polski. W
iwiecie nauki kobiety polllrie dominuj4. Pierwuym lekarz1111-kobiett
była kobieta polaka - otrzymała ona
dyplom lekarski w roku 1415, kiedy
kobiety nie miały dostępu do atlldi6w
uniwersyteckich. t9dna wiedzy kobieta polaka etudio-la więc w przebraniu męskim. Be:rpohednio przed
wybuchem wojny około 3S procent
polalciej mlod.de.iy uniwenyteckiej
stanowiły kobiety. Powoluj,c się na
zdanie aocjologa angielllriego, znawcy
alowlańazczyzny, dr. Tmville ołwiad•
czyla, n kobieta polaka naleźy do najinteJigentnlejuych kobiet ł~ta.
Odczyt ak ladaI się • lcr6tklqo aaryau hlatorycmego, og61neco przedłtawiania dorobku Polaki wsp6łczea
nej i wyłwietlenia przuroczy a hiatorycanycb zabytków Krakowa.
Prelegentka aamkn9la awe przemówlanie naatępuj,cymi słowami:
MNa przestrzeni tyai4clecia Poleka
przechodziła zmimne koleje loau:
często spotykały jł nlnzczficia, kra1
jednak u-ze odradnł się dzifki niespołytej sile i iywotn°'ci narodowej.
Daił Polacy pozbawieni Ił -lnołc:i,
cierp,,. ale wierq w zwyclęatwo.
Wierzę, źe Polaka po-tanie by dalej
pełnić •Wł mi•Jt kulturalnf w Europie WachodnleJ,

air oatatnio, wydany przez
Referat Ołwiaty Dow6datwa Oddaia16w Wojsk Polsklch w Kanadzie
ipiewnlk, zawi1raj1cy teksty oraz
nuty w układzie fortepianowym najnowszych pioa1nek łolnleraldch. Wydane Ił na Juedowym papierze, ilu·
atrowane fotografiami a :iycia -jaka
pololclego w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Kanadzie.
Pioeenlci aoetaly akompono-ne już
podczaa obecnej wojny, a zbi6r ich w
tej formie aostal wydany po raa plerWIIZ}' aietylko w Ameryce, ale I w
Europie.
Cena śpiewnika wynoal 50 cent6w.
Przy aam6wleniach poniżej S eca. naleiy doi.cayć IO cant6w na porto.
Zam6wienia upr- .i, kierowal "Te.Ir Polelu w Kaaadaie" Pl'll)'Boa 363, Windsor, Oatario, aal,cuJ,c
jeida do Wmdaom
czek na zlecenie "Kducational Depanment. Polieh Forcu in Canada".
Z Inicjatywy obecnqo kierownika
Teatru, artyaty Teatru Narodowego
ODCZYT O POLSCE
w Wenuwie, Lucjana KrzemleńakieWindaor w lutym 10. z pocqtkiem bleqceco naonu poW łrodt, 25-10 lutego, o godzinie
1:30 wieczorem w pachu Y.11.C.A. -tal na terenie Kaud:, teatr, kt6reodbył alt odcayt o Polace, czwarty i 10 Jledzni. Jm Hamilton. Kierowniostatni z ami odczyt-ej w tym ee- ctwo Teatru wciłf rozaz- ual91
sonie.
ewojej daial~ct. Juł w sobott 7-go
Odczyt wygloaila Dr. Dorotlty b.111. "Teatr Polaki w Kaaadaie„ pr"J'·
Turvil/e, profeaor j1zyk6w romań- bodzie do Windaoru ze utukt '"Kamaklch na Wllweraytecae Weatern On- raty". Sacuk9 tf napluł I wyrriyaerotańo (London, Ont.) Jako aktywny wal L. Krzmueńald. Jat on r6wniri
członek, a ostatnio pre:reeka nowarzy- wykonawą jednej a czołowych r61.
nenia Kanadyjskich Kobiet Unlwer- Na czele sespolu wysttpuje ponadto
11yteclrich. Dr. TUl'Yill lnteruuje sit artyatka t•tr6w wana-kich. Bliźyci.., i praq kobiet Wliwenyteckich bieta Ddewomka, kt6ra gra role c6rna kontynencie europejaldm, mltcb:, ki farmera. Jana Skupienia.
Innymi kobiet poblrlch. Tym te.i tiu•
Praedatawlenle w Wl11dsor orpnimauy sw6j wyJud do Pohld w 193e - • jeat w porozumlenln • llli•.i·
roku, gcme w tym c&Mle odbywał •lt IICOW}'III Komitetem Nlaaleaia P - y
sJQd kobiet a unlwera:,tecl&la1 W)'• Poi- CqU dochodu lriffOWlllctwo
kNtalcenlem na Uniwenyt«le Ja- Teatna pnanacsa na pomoc Uchodi1ltllo61ldna w Krakowie.
cCllll w Roeji.
Dr. TW"Vllle bawiła w Pol1ee tylko
Bilety -tępu na prndatawlenie
tydaleń, m1- to wyałasla • naauco "Ka!nrat6w" (eobota, 7-co IDU'CI, kraju jaknaj)epaze WIUellia. X-oWet:, aodz. • wiac.zorem, ..ia Dómu Polpolakie nimpoMWll~jej '!79""4 Kli- nieco w Wlndeor) nabyć sgoaa.
ilyc.if. zdolno6daml JłDCWlatycmJIIII
w Wiodsor: w laluelariac:le Stow.
I c:aaruhcym obejłciem. To tei w od· Polaldeeo Domu Ludoweco, 127S
CJt.Jcie pmwltciła Im wleJa cUA, l.ualołs As,e I
podkrdfaiłc donloa~ roił. jaq odw Dluoh. w ICaiflll'llł r..dow•j
cleplły l ~ H llobutt JOllkl• JL i:IIUW8ldfCO.

1toimy w oblic•u wsp6lneco niebezpieaeriatwa..•
- Niemcy tu nie pnyjdf - praermu prędko Alfreda.
- Nie wiadomo, - odparł. Ja jednak narazie rezygnuję z własnego
uczęłcia i '"kariery". Wolt bić Niemców zanim przyjdf do Ameryki, Pon
tym chcę pomkić krzywdy, jakle
Polsce wyr.qdzili.
- A c6z cię Pobita tak obcbod:ri?
- spytała, wzruszaj9c ramionami,
- Dziadek m6j i ojciec ą Polakami. Dziś lud polaki wzywa pomocy i
creka na wyzwolenie. , , Nie zm.ienit
zamiaru. J e.ieli naprawdę mnie kc,.
chuz, poczek... na m6j powr6t•••
- Co? - zawołała. obunona. Ani myilę czekał na ciebie! Wczoraj
prosił mnie o rękt jeden z lniynler6w. Odm6wilam mu przez ciebie.
- Szkoda- rzucił chłodno Robert.
W glosie jeco brzmiała nuta lekkiej
ironii.
Alfreda uczerwieniła się z gniewu
i szybko zdjęła zaręczynowy pielicie,.
nek.
- Masz l - syknęła. rrucajtc pier1JC1onek na ziemię.
- żegnam 1i9 - rzeki zimno Robert i wyszedł z pokoju. Poka„la
aw6j prawdziwy charakter - pomyilal. Szczęście, że ocalałem. Ułmiechn,1 aię i zacz,1 żegnać rodzlc6w Alfredy.

_,a

. ..

NazaJutrz obaj bracia spakowali
swe r.reczy i byli cotowi do wyjazdu.
Postanowianie Ich było niezłomne.
Zbliżał alf wlecz6r. Pnrez cały
drień padał gęsty łnieg. Teco roku
zima zaczfla aię jakoś wczełniej, niż
w latach ubiegl7ch. W ogrodach
drzewa stały wybielone iniegiem. W
powietrzu uległa clua.
Nadeula chwila odjudu młodych
ocbotnik6w do Annii Polakiej. Pned
domem ciekał ju.i aamoch6d.
Skrzypnęły drnri i na ganku ukanła ai9 cala rodzina B1ałldewicz6w.
Matka z trudem tamowała Izy. Ojciec: był wzruuoay ale 1pokojny.
D1:iadek - uczfłllwy.
- Wracajcie &drowi, a piazcle powiedział ojciec, caluj,c mocno ..,.
n6w.
Dziadek ułciakal wnuk6w aerdecanie i pobłogosławił ich znakiem krzy.
ja.
Samoch6d ruuył. Rodzice -olna
weazll do domu. Na ganku pozostał
atary Bialklewlcz. Teraz dopiero od·
prowadnl wnulc6w waroklem zauklonym łzami,
Wieczorem. Bialkiewlca długo kitczai przed obrazem Chrymaaa. Ody
wata! - warok jego padł na atar)"
kalendarz z Białym Orłem•.. Patrzył
długo, przanlkllwle. Nagle Orael ten
ujałnial przedziwnym blukl.... Starzec prntarl oczy. Od Orla spływał
bluk.
"Polaka nie •cin9ła I nie &finie" wyszeptał Bialldewlcz , znowu
uklłl przed wlaerunklem ChryatuN.
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Ze stolicy Polonii
Chicago w marcu
Chicago (Illinois) Jelit
1toliq Polonii w Stanach Zjedno<xonyeh. Tu •najduj, 1ię siedziby naj •
wi\'ł<..yeh organizacyJ polslueh, 1 tu
Jftt naJ'•iękaze, bo, 600-ty,ięczne •ku•
pisko polskie; tu mamy około 60
parafij polskich, polskie szkoły ele-

z uszczerbkiem dla &wego interesu. Informacyjnego w Ch1cqo •ostała kilka tańc6w ludowych. PodczM dezorganizowana w audytorium S.w. klarnacJi, tanca i łpaew6w akompanioTróJcy, w niedzielę I marca, wicaor- wali F. Geralak I A. Preyu6wna.
nica to!nieralca, na któr, przybyło
Puemówienia o Armil PolakieJ wyokoło 2,000 osób. W antraktach pr:ry- rłosili: pułk. W. Urbanowi.u. wacbgrywala kapela Hallerczyk6w pod mi,tn dr. L. Rubel i at. strz. Ryuard

połwięcaJl ens. agituJąc i apeluj9c do
ofiarnych aere o datka n.a pomoc zol•
nlerzowi polskiemu. jak równiu do
młodzieży, by wotępowala w ueregi
Armil PolskieJ, Jak wydaJnie te polskie progTllmy pracują, podamy d11ś
jeden fakt, mianowicie: p. Sikora,
kierowmk Jednego z tych programów,
mentarne 1 ir-cdnae, dwa dzienniki.
zebrał na pomoc Jeńcom wojennym od
jeden tygodnik, wielkie 1klady han· Polonii chicagoakioj $6,700; na pomoc
dlowe, wspaniale rozwijająq 1ię ko• zolnierzowi
polskiemu w Kanadzie
op.ratywę kupców •po~ywaych. Cale
$200 i 78,000 utuk papierosów, które
to olbrzymie skupisko tętni liT<iffll nul :iolnlcue dostali w pac:rkach
polskim, w pracy dla Pobki I poi•
gwiazdkowych; •
skości nie W1ta1e,
ł,huto

.. .

Praca pomocnicza dla Armii skupia
Obecnie główn'! troską atohcy Pc,..
w Centrum Przy1aciól zolnierza
Jon11 amerykańakieJ jest Sprawa Pol• si~
polskiego,
1239 N. Ashland Ave, a
aka, sprawa niesienia pomocy ofiarom
praca informacyjna w Biurze lnforwoJny w Polsce. uchodścom, Jeńcom
macyjnem,
123! N;. W".d ul.
woJennyrn, ze,,lańcom na Syberii i iolnu~rzowi pohskiemu, walcz4cernu o
Staraniem Centrum P . t. P I Biura
wolność a niepodlei:lo&ć na wszyst•
kich frontach.
Dowodftn

zainteresowania

losem

chocby częste wycieczki
•biorowe, urz,dzane przez Polonio
cblcagosk4 do Wind&0r. Jak się dowladuJ• Waaz korespondent, w chwili
obecnej wycieczkę organizuje naj•
więkua żeńska organlZllCJa, Zwitzelc
Polek w Ameryce. Wyciec:ru przybędzie do W ind1oru :r poez,tkiem
kwietnia.

:rolniena

są

. .

.

Bardzo przychylnie do sprawy organincJi Armai Polskiej w Kanad•ie
odnoai się Duchowie,brwo w Chic1110,
Dowodffll tego - częste patriotyane
kuania wiciu kaięży, którzy z ambon
zachęcaj, mloddci, by wstfl)Owała w
ueregl Armii Polskiej w Kanadzie.
Duchowieństwo

ud.zie.la

bezintere-

sownie ni parafialnych na untdianle ró•nych wiec:romlc i:olnieraklch,
na wiece i na wyłwietlanie filmów,
przedstaw1aJtcych iycie iolniern
polaki ego.

..

Dowodem zainteresowania się Polonii chicagoaklej losem aolnierza
polalc.iego, li'! liczne kola i towaray•
atwa reńskie, które zbieraj, pionl1dzc na papierosy, na wełnę i następnie
z teJ wełny dziejf 1Wttry, 1:rale, akar·
petki, rękawice, które następnie ślł do
obozu w Wind1or, lub wprost do An·
glii, ay to dla naszyc:h kolegów w
Roaji.

...

O pracy tej trzeba będzie plaać
I barda:iej ucaególowo, by dać
"lrrodyt" I uznanie komu 1it one nale"· Praca ta nie<bylaby tak wydaJn,,
gdyby nie patrlotycany, aary ocól
Polonii chicagoaklej. Tu, naprawdę, u
tego aaareeo polskiego ogółu widzi
alt czę1to waruuaj.« obiawy patriotyzmu.
aęśclej

• • •

Wapomnleć tu tuebe o tak zwan,ch "polskich ,oddnach radiowych", których tu Jest killcandcie, a
kierownicy kt6rych beainteraownie,

Amerykańskiej

dyr. Jendcyaszka.
Wieczornic~ otworzył prezes Cen•
trum p. F . Dzi6b, po ci:yrn p. Halina
Majc,nka z uczuciem :rarecytowala
wieru Il1akowicz6wny "Do iolnierH polsj<iego" a Bogualawok,ego "Nie
zwolnić kroku' . Chór Echo, pod kierownictwem panny Adela Prcyssówny
odliplewal trzy okolicznoiciowe piosenl:i. Ten aam zespól deklamował
następnie zbiorowo Marii Konopnic•
kicJ "ldziem do ciebie ziemio'" 1 Wie,.
rzyńskicgo "Sw,ęty Bore". P-na Bronisława Majewska odłpicwala z wer•
wą trzy piosenki iołnaerskie, w tym
"Tango zolnlcrskae"', Zespól taneczny
mlocbidy Z.N.P. z werw~ odtańCźył

Pols(y spad0throniarze w akcji
Polisb Parachutists in Adion

'Pobóg.
Wyiwietlono nutępnae film kolorowy "Wojsko Polskie w Kanadzie" l
"'Armia Polska w Anglii".
Dobrowolna 1kładka na pomoc zoł•
n1erzowi pol1kaemu- :rainic1onoprzez p. Blauczyósq. matkę ochotni·
ka pnebywaj4cego dzij w Anglii przynloala około $360.00.
Podniosły ten Wieuór .tołaienkl
- ukończony piełni, "Boi:e co6 Poł•
akę" - tak sic podobał publlczno6cl.
ie będzie powtórzony w pl1tek 6-tlo
marca.

. . .

DATKI NA POMOC :tOLNtERZOWl POLSKIEMU. W Baurn
Informacyjnym. mleucztcym al9 w
Domu Weteran6w pn. 1239 N. Wood
ul„ złożono nutvpuJfCe datki na pomoc żolnierirowi pol•klemo:
Tow. św. Familii Z.P R.K. -przy par.
św. Wojciecha - $5.00,
P. Babia (zebrane aa Wacczornlcy
.tołAlersklej w par. św. Heluy)
- $25.00.
Stow. Rnfnlk6w Polskich. Gr. 11515
Z.N.P, - $5.00.
P-na Helena Grabska od Tow Wol•
nołt Ludu, Gr. 2742 Z,N.P, - tll.00.
Składka na inatalacJI arądu "hlnki Legion" - łU5.
• Składka na W1ec:zomicy tolnaer•
alciej w par. Sw. Anny - $56.8.5.
Oaada 21 Zjedn. Pol. Ri,, Kat. prą
par. św Anny - '6.50.
P. S. Sokół, .zebrane na uebrayaa
w ...lu pp. Jana I Antonift}' żołlU.
2424 Superior Ave. - $115.SO.

s.

The Polish Eagles' Song
The American Polu, volunteen for
the Poliah Air Force, compOMCI •
&0n1 wbich they aing wbiło marchi•
to and (rom the field o( practice in
Owfłll Sound, wbere they undaqo
tborouch preparatory traininc beł'Me
leavlng for oveneaa.
The -1. releaed below, doa not
han gntat -1ue • a piece of poett'J'
but lt tndy ceflects the morale ud
fichti11g_ apirlt of our boy-2,e
Poliah Eacles.
On the field, in the air
You w111 find us enrywbere
Aa our aquaclron la brin1 them down.
In and out, round about
Wo wm knock a Nul out
Aa our aquadron is brlng th- 4 Por lt'a ftghtl fłcbt I fiJbt I
Por wbat - know la racbt
And qur goal la alwaJa 'lictory,
Tllate will be no mor•
To battff Poland'• door
Aa out equadnm la wlnciq aJonr-
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Our Cl1rn11iele
A IA"llł'r From a SuHor of

future a• time ~11 tell and God will
have us under Has carc.
the Poli.li Nov)
'I may be an American but I have
plmty of Pollah blood in me to
Informalion Buroau of the Poliah avenge all the wrong that was done
~'::rr.:,:w~;J\d~. ~~:tr:;t,~f,~
cago, Ili., recelvcd a lettcr from one
ol the volunt<•ra, who in Novembt'r
enliated in the Polish Army In Caruada
aod who serves now in the Poli&h
Navy, His name is Henr:, Dobrun•
1ki, He wu living at 1638 W. Div11!on
atrHt, Chicago, lll. Let us read h11
l•tter:
"Gentlmien:
"I am writi111: a few hnu to lct you
all know I haven't forgotten you.
I am well and iure do hope that
everyone else is. I th,nk you remem•
ber me aa I am the fellow who signcd
up aomc time ago In Novembcr as a
volunteer for the Poliah Army and
lcft for C..nada on Dcctmber 6, 1941.
So lar I am łulVhl& a nice time with
moot of the boy,. Enjoyed myaell
very much in camp at Windsor but
now am aboard a 1hip noar a port and
beCore you read thia letter, as a re•
mindcr, I may be a long way acroos
the ocura, 1>ear an English land. There
I will try my but to be a good sailor
doi ni my bit for all of us. After my
arnval I obali write again glvin& you
nly addreaa 10 you can answer my
letten.
"Mo1t of the bo)'1 are ver„ nice aa
well as my auperior officen. The
weathu out hero 11 very much dlfferent from what we have in .the
States. One day it Is very cold and
the ne,ct da:, it starta to snow.
"I am very proud of wearinc the
uniform of the Poll1h Nav:, and the
otb,:ra (cel the same way. l t ma:, be
a łona: time bcfore we all ahall ue
cach other but that'a in the nłlłr
B ENJAM I N A.. MAL EYKO
Adwobr
Tel: biuro 4-1484, mln.dr, 3·71S3
Kancelaria :
301-302 Securit:, Bldc,
W indsor, Ontario
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K r onika Deirnieka
1111

rr.e..-r. Woj,kn Pol,kit'f:o Vl'i,·11.cauorn)' numrr

„o,,.;....,,,"

,Lucjan Młyński ...... , ...$ 10.00
Wobec ibliiaj,cych alę świ,t Wiei•
j Jak6b Moskal i przyJncirle .. , 30.00 konocnych, Sekcja "Odoicczy" priy
, P. Ziclań,ki • .. • .. .. .. • .. .. ..
2.00 CentTum Przyjaci61 łolnlorza Pol•
aldego w Detroit, przystąpiła w tym
~ta~y J::PJ;.a:::\~btbec~:t~r:.:i~ 'Anna Krupska .............. ,
1.00 tygodniu do rozpoczęci• kampanii,
mighty u lt was.
"Pułaski Lrgion of M,cMgon",
maj~ceJ na edu ,obra111e zn6w pokai,
"Weil, I must end up now, 10 all of
lst D1vi~o1,:
naciszej littby oglosz:oń do ''Odo1c•
czy„ w formie zyczeń ,wiftecznych
you in the Office accept my bCllt re-I Oddi,al 2-gi • Par. $w.
gards. Regarw to all the ladies there,
AndrzcJa
• • • • • . •••. $ 20.00 tak od kupc6w pot.kich jalt i organl•
zacyJ spolocxno•narodowych. kosciel•
too
Oddział 3-cl Rycerzy św. Jana
"Reapectfully as ever always.
Kant ego w Delray • •
• 20.00 nych I t, p. Organizacje, kt6re w teJ
sprawie otrzymają odpowiednie za.
"IIF.NRV DOBRZANSKl." i· Oddział +ty Ułani Dr. Jana So•
b,eskiego, z par. $w, Jadwigi 16.25 wladomlenla, proszone BQ o naJwczc,ł.
niej,ą odpowied! na adres: Centrum
. •
~
.
Oddział 5-ty Strzoky $w
Priyjaciól żolnieua Pobkiego, 2281
K111gł11„ of C.olumłm~ Laniuhon
Jadwigi puy Domu Polskim
E.
Forest Ave., Detroit, Michigan.
,\rm ,· ll uts
na Junction
20.00
'
Kolo Polek, Gr. 561 Zw. Polek
Zwracamy uwag~ tym wszystkim
6.11
Mr. Smith1on who has not been able Józ.C Kratage . ,. .......... .
Z.00 ktorym prenWJJ.,crata 1ię skończyła,
to find a team that can beat our boyo S. Romanowak, ............ ..
1.00 aby nie czekali powtórnego zawaado•
In basketball ia trying very hard to I Michał Król .. .. .. ........ ..
1.50 mienia. ale raczyli nadodac swoje Ził•
entertain the Polish soldiera in their Antoni Svcnticaa • , , , ••• , ..•.
1.00 mówienie na dalu, prenumeratę do
aparc tame.
Piotr Gordon
.......... ..
5.00 Centrum w Detroit. Przez opóźn1en1e
During the paat aeveral wecks, he Maria Szczepaniak .......... .
1.00 z wysianiem prt-numeroty mał~ na•
had tbe boys attend various 1ocial Antoni Lentz ............. ..
1.00 •IJipac zwłoka w wysyłce pisma
fuoction, which they enJoyed vcry Jan Rempała , ............ ..
5.00
much.
P. B01anow,kl ............. ..
1.00
Beoides Mr. Smithaon has uken the Moria Krugiel ............. ..
1.00
aoldiera to the various theatres
J. Banacki . .. , ......... . I 00
Park, Tivoli, Empire and w!th the Ks. prob. W. Krych ••.
10.00
help and aid of the managers has Hamtram1ck1e Kolo Centrum
made theae free tbeatre pa"iu a big
P. ż. P. .. .. • ......
366.34
B144K BROS. BAI\ ER)'
treat for the men llnd one they look
forward to uch weck.
poll'NI
pra....hi,ry poi.ki :)lni
CO'Jl'LIUEN rs 01'
These pa"iea and ente"ainments
r f,ll'b rao,ry i f'1lloary
DR. E. C. YOUNG
whlch arc for the bt'neflt or the Polith
soldiera aro arranged by Mr. Smithson
DENTIST
1022 UNGWIS A\ E.
who reprcscnts the Knights of Co
405 C•l\lda Bulldln&
Tri, :1.1344
Wlndoor , Onl.
lumbua Auxiliary Service herc in the
Wind_.
Windsor district and any hel p or aug•
ge8lions &•von him will bo very much
appreclated.
---------

• • •

fr•-

Poszukiwani«>
Stnrlrc F/isikowili BC"rn•rd, znaj•
dui,c'f aię w olewoli niemieckiej, po·
1nikuje awego bnta Alojzea:o, który
1lu,.,1 na ,tatku ''Batorym".
Adres J'eńca, nut•puJ'•cy: •
•
..
Kriegsgefangen Nununer F149
Ofla& li, E. B.

~ :::;:;:;;;;:::::;::::;;:::::::;::::;;:::;;:::::;:::;:;::::::~~--~~o:;::
••:man:::;~1~(~A~l:luna:::g~n~e-) - - ~ - _

BRACI BLAK

Ogłoszenia
i
życzenia świąteczne

do po"if kAOn•o numrl'II wirlkanOC"n•o przyjmuje
adminietrar ja "Odllieny" do dnia 2 ~ marea
----

TO EDITORS:
The reprint / rom llii• fH'fJU' i• /rH, l,ut Edi1or• wini ;, ..;Jl ron/tJr • 1real /at1or upon the ''Fi,l11in1 Pol,m,l" 1,y mailinlf marltf!d
ropi•• o/ tlieir l"'P"'· Tlieae ropiM ,Nil nol 1H, looklltl al and tlirown _,-, bul pra.en,e,ł in Pol011d a/t•r the _ , ., o loltrn o/ the
r,nrr ow , u pport 6iffn by tlił! Canadian and .fmmran Pr- to lf1C1NDUfl o/ Pokmd....., tlał! Pollsli A.rmt!Cł Fona in Conodo.

NAKŁAD
SŁYNNYCH

DRUGI

"Przygód
Walentego Pompki"
(~ć

Tfft: SECOND EDfflON OF
THE FAMOUS
"SOIDIER'S
ADVENTURES"
(PART I.)

I.)

juł Jest w

ia aiready OD hand in OIQ' office. Tbanb Io
the mua ordera and qua ale of the fint
priatins and ia order to popalarize tlaia
aoldierly boaldel - we la a Y e red a ced
the price for the .__. priatiq, .....

ap,-dóy
Ddfkl mlllOWJDl :aunówlenloa, i &aybkif'j
1'9Upnedaiy pier,,uąo naklaclu oraz w relu
-,opularyllOwania lej iolai.tnłt.irj k......-1
~e• t clra9 l eg o nak ła du ( przy
amówieniat"h m lorowyt"h) oba liy l iti my.

o i--a1. lic,symr a:
S f'łllZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.75 (& pl'St'llyłą 1 1.85)

10 .,._ • •• • ••••••• •• , ••.. 12.so

<• przeeyłą 12.6S)

ordera .... mule in

The price ia:
5 Copiea ••••••.• • ••••• Sl.75-(SUS by s-tal clelmrJ)
li Copiea . . . • • • • • .
$%.51-($2.&5 by .-tal cleliwwy)

F..p!lllplan pojedyilesy
kOM&aje jak popneclaio
40 eal, (• przeeyłq 45 eal,)
7.cł-llla wpl'Ołll do
~jł

"ODSIECZY"

.a..

The price ..., linrle Clllfl1 •
u pnffllllll,: 41c
( 45c .., .-tal .....,)

The __.. - t be forwaNled 6ec:tl1 to the
.U.iaiatntioa of

"FIGHTING POLAND"
lłt ~

ROAD

W1NBS01t. ONT. ~
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P1·:r.t•gl.!d Tygodniowy

Przedwiośnie
W atmo,fer.l'e- pO'lityt7nej i wojen„
ne-1 czuc JUŻ zbht..Ją,=I się wio~n,:. B~ ..
dz1l"' to wiosna wazpych ro.i:~uryr.nięC.
Na ws,;yst.Jrioh niemal frontach rol-go-.
r~•Ją walk, o n,eprawdopo<lobnym
wpro$t na1ę/.eniu, P:uistwa Otii rZUc;.'1
n~ ,ni~ do,lowme wuyatko. aby wy.
musu: Jilkicś. dla sirbie korzystne roi„

plany •·o..~·· 5'l n.aprawdf g,gaotytine,
powiAda równocxeśn,e, ze "powodl':c~
nic tych olbrzymich planów ~tunowi
jcdynę nadzieję 1atunk11
d I a "o• i··, • w uczególnośc1 dla
Trzeciej P.•e6zy. J cxeli plony te nic
powioóą •ię w6wczas Trzei::14 -.R..:-e:ua
i jej „tetlci 5 k a r a n i s " o u
.1łri-ygnięcit':.
r • i: ł " d f i to w ni•zbyt odległym
cn,;ic.''
Na1bardżirJ
Naci-dny Wód.z: nie occma optymi„
piani y.,-/.111! "i?,ję
stycznie s~ans. państw oti, ale prz.e·
.•1dchod,ących walk wio•ennych dal !>trrega przed lrkcf'war~nit-111 mebt!x.•
w cw,:j mowiCl. odc:ytancJ przed lt1l- piec~crisrwa. J tu powacdi:tał &Iowa.
koma dniami no bankie-cie Overs~ które S7.cztgólnie
P, .. , Club w N. Yorlrn generał Wla.. ;JuJ w N·ht•tu •>clhiji1 ..;r "'~rlHl
dys/i,w Sikorski. Naczelny Wód, nie
l'olnl.,,-.
mógł pr~ybyt do N. Yorku, by t~
n.a
ctllym
iwJeci~.
n :twłn~xcta wśród
mowę OiOh1Mac wypowiedzieC', ałe
uwagi 5woje przek3zał na ręce mln, .. na:<.. zołni~rzy polskic;h~
stili Raczyńskiego. który w t"j chwili
··orem;ywa nieiniecka mu,,i być
bawi w Stanach Z1ednoc,:onych.
>'.łam.ano nictyJko, T.ttnim dobięg•
nie Snc;,:u i Kauka,::u, ale w moObra.T. t.ytuacy1ny, n3$ddeowany
przez generała Sikor-.kic:go, uRWiada.mencie a-wego największeg_o na•
mia ham w.zystkim 1 ; ; ~n:ijdujemy się
1:1iłcnia stnnąć mu~i w obliczu
operncji kontrołca.,ywnej ZJ..d·
w
pr,~d•dn1u wypadk&w
l1'
pr~elomowyrn zn„czc-nouonych Narodow nielylko na
niu
wschodnim, nit- i na -,iac.bodni"4f'llt'Op~j:skim I ronde. .K () n t r ...
Genernł stwierdza on wstępie. ie
nicmiocka machina wojskowa I go&po-·
ofen~ywie tej mu•i
darcxa wyko1.uJe oma.kl przedtżenitl.
towarzys:iyć
wybuch
Niem~y Qdcrnwaią brak b<enzyny ,
zbroJnych ruchów relu vxy1 rezerw lud~kich. Ale nar6d
"' ot u cy J ny c h we wlatut•
niemiecki, ua,ltony .i:elazn9 rtką1
wym momencie:, skoordynoWil·
~dobędzie ~·~ na r.1.uce:nie- na szalę
nych
i
pozo&taH<ych
pod
ostatnic:h rezt"rn'. Wu1dr. oai do'it.tr·
w~p6ht)'m kierownictwem. "ł,\, c
cą równici powainych sil dla pr,y.
ws,ystktcb krajach
r,otowani-a k:,mpijmi WOJ~nn~j roku
"-"JdUJ~cych ,.1~ obec1.ndl4
ni 4: pod okupii~ję nieTrzy czwartr ,iii nlcmicclt"ich Uonm i ~ t lt ą „ Zwncan1 '-4!czcgolcr ntrowano na froncie W5chodntm~
n.c1 uwagę na ten o,natni element
,:t1zie obe-cnit broni:, one: ~ wielkim
zwycięstwo, który nic jest e:ał„
uporem tyr.h punktów, które wedl„
kowicic doceniany w pewnych
plan6\,• niemieckich maJą się staC
qśro<!.ltach."
punktami wyjściowymi now<',J ofenfly•
Pogl~d g,nl'l"aL, Sikorskiego, ;<
wy pr:t(!ciwko Rosji.
Alianci powinni w <liJgu nndchod,ą
··Mnm powaznc powody do cycb mieru~cy . wiosennych i lelnich
r !iwindutnia - mówi ienerat s1war:cyc clrug, front w E-:uropie Je&t
Sikorski - źe w pt.i:ygoto,~niu b:,rdzo \\'DEll)'m pnyczynkl"m cło
"'w~J lrn.mpa.nii t.:gorocznej. nie-- dyllłtUllji toc,~e<!J si~ obecni" w n•J·
mieckie nac.ze1nt' dowództwo nu: wai:niejc:zych ośrodk.ich decy.tJ1 na teP1.tewiduje juL roipoczi;da llQ- mal puy<>l•J 1ak1yl11 alianckicJ,
weJ ofensywy na froncie ws.cho•
d11Jm w skal, tak olbrrymitJ, J•k
olc,!sywa 1911 roku. rozci~gają
ca Olę od oc~nu Ark1yc~n<go do
Morza Curnego. W ,;woich kall<ulacjach na rok 19~2 niemiecki
fl.:tab ~ent.talny ro-z..,•ou:a prawdo,.
podobni~ -sran·H1 gwalcow11ł!go
ntolm ru, nJJjbJrdzi~j cwlt< punkK,iuka,, Suez ; lr•k.
Mu~1my lic..zyc się ~ pr,aw„
dopodnhiCll.stwcm
t1 w u c h
o f c n s y w •• o ~ i •• na te
Qbiek1y•• jed11J1 x nich ro,poc,nie 1uę x południowt'j Ukrainy i
Krynm, a JcJ zadaniem bę:d7.ic
,dobyc,,. Kaukam. OrugleJ of•n·
sywy tt:tłc.i!y oc,~kiwać w A lryt-e
Pólnoc11~/. z prawdopodobnym

1942

Stworzenia drugirgo frontu i.fd• nir
od diiś Rosjn. W,adomo równic7. "'c
wypowiadała il~ ..c.i. n1ę wit'lokrotnieµ,wna ilo,ić wplywowy.:h polityków
brytyj•kich, a m. in. sir StraHord
Cripps D,cienruki atnMykańskie donjo51y ~tatn10. :te rownit\c szef bata-bu genNalncgo Stanów ?.jednoczonych generał M~rshall Jfft zwolenn, •
kiem teJ tezy. Wide więc pn:rcmawia
u tym. że p c w n e d -c cy :tj e
xaczyn.aJ~ Jul: do-Jr..:c.wac.
General Sikor1ki poruszył równi«
(po rv. pierwszy w •posób ,ak kon•
krotny) spraw~ ruchów u,wolucnnych w oku11ow:,nych krajach. wiij%ijc
je - pod w•ględem c,.,su - z ro~poc~r..:ieru Jron1rol~,,~ywy alianrkiei na
zachod,ic Europy, Wódr Nauelny
raz-nacza wyra.inie. że n i e l d ~ i e.
tu o j~kieł oderwane
rorpaczliwc pr6by po•
W S t a i, C Z C
W pOS.ZC.teg6Jnych
krajoch, ale o działanie j •dno 11 \ t
i p 1 a n o w c, kt6,eby objęło całą
podbiu, E,,ropę. Nie trreba oc>.ywiłcie
dodawać. ie w iym wielkim %iywie
wolnoiciowym - JM5.t udt!mirlony
Kr~j odrgr.1/by ml~ p1rrwsroplanow11.
Trudno przcwidzi„ć, Jak uło.i~ •lf
o•latcc.nic wy~dki, Skoro Jednnk
powiedzieliśmy, ie nie moina wyklu•
c,ac próby wielkiej kontroieMywy
Aliantów na ..eachod"ie Jlłi w nadcho•
d,,._.J,ych miesi~each wio:,.ennyd1 i let„
nieb - to tym umym i perspektywo
p<1wstań narodowych w
podbitych
kra1nch Maje Jl~ .-ymś realnym I blis•
kim.
Echa wywodow generała Sikor,;kiego na te-n tem:it odrzw~ly gj~ nl~mal
odra~u 11,1 rlrt.1gir/ pOJkuli. Ge!neral kn•
nadyJ•ki M•c N?ugllfon, ,wied3iąc
fabryki prccy,y1nej broni w Knnodzi<!, m6wil o konitczn~d do1utrcx~-nia broni w JaknaJwiększej ilości do
W1'ry.,lkiclr
kraidw okupoMN1nych
ptr."7. -0Ś tttlc:, 3by łA broJ1, Ulyta W
odpowiednim czasie, dopomogła do
w-spólnego zwyci~stwa.

m~i,:ni4..•c•ia pisnuł) ··~·ll)'t"lł c•ł».-!I(
, do połączeniu w przyszłości ""OJ>k
Jllpoń!lkieb z wojakami wiosko-ni~
mit!clc.imi,

J,ponia walczy w l"J chwilt o Jawr,
mysli niewątpliwie o ataku ,,., A.u5tr;t...
lir, poha dywiz;r n dyw,zją 11a drogr burmcń<k~. Wuystko 10 =i•r-xll
ni~"·ftpliwie do ':ltaku n.1 Indie. Niemiecko„wtoskit: rnrnię oOC~g- jea.rc.:u:
nit· ruuylo. Kieruncik Jto:go ruchu jen
jedhl\k jasny. Mówiliśmy Jrteu~ a
nim dokładniej, cytuiąc ,Iowa gc,n.,.ala Sikorskiego o ataku na Sue• , Trak.
Ta ofen•ywa ma jako punkt końcowy
ró,vnici ntak na In,lie.
.N1c wi-ęc d~iwncgo, ;re

•pru"" lmlii ")•kuj,• 1111
rili.1u11lun,;..i
z godzmy hl\ godunr. W chwili, w
kt6rci pis.:cmy _te slow•. m6-...-i się po~!nie o 1ym, ze w gab1ncdo b~ytyj,ck1m %:tpsdla iui d~cytj,1 udzittlt<mil

Indiom praw Domm,um Koronn~so.
Kto ,na u•tr6j Jmp,riun, Brytyjolriego. wie. it nadtmiC' ja.kitmu!S k-ł'njowi
piaW

dominium oznacaa udzi~lcnit- n11.1

c:1lkow1trj ni~z:n111sluści po/,rycznrj„

Taka konc~sja Ula n,chu na.cjonali•
styc~ego w fndrnrh ruc jest napcwno
,!ecyi.,~ łatwą. Nele.ty t~ż watp1c. aby
pr,mi•r Ch11rt;bill pobiontl ·;, :, lekkim sercem, j"lt JednQk rzec2';j prawdopodob11f. << pr,ewaią te wpływy w
gabincdc. które powiadają, ii uaan10„
d~1iclr,1cmc air Jndii w ranmch I1nt1r•
num to - t.ak f.:Jef uk - rz~cz w
prz_V$Zlo.fri 11fruchrońna4 W.iirto w1~e
?godr,C lię na pny.śp,,.,urnit'
procf'":;u. jt"~li za tę i;en,: mo.cno bę-dzie
uzy•Juu: p~lnq pomoc lndyj w wa1111a.
Indie to rcrcnvuar setek milio116w Ju„
d~i i Io ludz, diielnych, któr,y dali
wiei~ dowodow, ix umiej:i się- bić.
Wiollrll Brytania po,bawion, jest dot4d, ze wzgl~dciw poli1ycmych, mo•li·
woici
c.rerpa.nia bez ngrnnic:.:cn z r~-Jok widac ~ w11ystkic~o, coimy
niówili dol')d, powoh1iąc Ilf ne gon•· i~rwunru indyJKkiego. O~cnitt, gJv
Jndie ą iragro.Cone - m6wi~ zwoi .. ~..
nicy U!lłp!ltW - na1eiy za w.. ~,,cą
0

,~,o

00

• • •

cenę ~mj~nić

Z teki humorysty

tf'n ni~h~zpt'~e211y ~uw

rt.t'c~y.
Tak wi~c sprawa &llmod•i•lnofr polhyc.tnoj Indyj, która ie:w:z-, t•· łzi,ń
t•mu wyglądała bard;:o m~ll..,.o, ,acxyn.1 !ii\" Ir-raz kryatnłii-ownC, by moz-e
Ju.i w przyozłym tygodniu Mać •ię
~Y.f.iciq l"Zect.7w1atosd połit7c:zn,j

'>''

1iWl3tól.

Wypudki wojcnn" i polityczne
p1 cyhraly JUT. jlo•lownie sh/r i.wiaro"'''" Pod tym atm, widzenia oceniaa:
ttz~ba równi, l w,xelkie po11unię,cUl
polityczne-. podejmowane 1>rzez poi·
akie Cl)'11niki klrrownic.zc-. Tcnu dopitra rozumit-my w pełni
polski~·
,:o C~ym, ,:brn;ncgo. którego tłrenem
"I kraje nawet najblirdtit1 od Polski
o,llrgle. Drogd do wolncJ WArUAwy
w1o«Ha_ przez pola Pr-ancJi i Norwegii
Wiedr,e pr&<7. I.ibi~ i RO!IJf, Wielbi„
pr:rcz poł,ki Cx.y11 z1Jr0Jt1>' w A m~ry·
c:c4 1 dl:atcgo ogromne: .i:naczemc po„
lit)'C-"nC' l praktyc~ne maj,t •low~ pre...
•ydenta Rzeczypoapol11oj Wlarfy.iat1·a R~ezki"Wil!Ta, wypowiodzaane na
innugnrar.yJnym po„edzeulu Rady
NarodowcJ w l..ondynir-~ do alor1k6\"1
Rady:

~t..·,~

a111ki~111 wrdrnym z poh,dniowych 8.1/Jumdw przeciwko Sue-

zowi. 1. Jrnkowi. ZadaJ?icm tej
drui::,eJ OfC'nsywy b~dzu: iia/o„
wani~ Ro.,ji prz~..t odcitcic- jej
monkic:h dróg komumk;scyJ•
nych. •czkolw;t'.k głównym j<J
colcm_ h<;<ltic ,.tdohyc,e bentyny.
Alt: mez:11.le2:me od zdobycia ben„
,yny u•lunitcic, tych obiektów
"l'•r.tllżowaloby ostalecini• jed"'I. a n~jł.ywou11cj,;zyd1 bty!yJ•
•k,<11 111111 komunik.cyJnych, t,
J· Knnal Su,x/ri i Q1worzylohy

„Jn,t mo1m .z.yaenięm. ab7
1~ca nntodowej jedności była
m,rm,enn~ porlstaw=i w;1sivch
prac i obyiki" aawue di!iał:ili w
,godzi" • tą ideą. Pragnq2bym
r6wnie.t, aby dzialalnoś~ Rady
NarodQw-,J poparła •9111111" prnz
"'"POlpraco całej. downoJ emigraCJi • P o I o n i 11 A m e r y •
1:. a ń s k , na c.zeJc-."

dro,:r do I nd,I,"

Rol.> Japonii w d•ialaniach ofcn•
aywnycll osi - to zwi-qzanit' si) Sta•
n6w Zj_!'dnQc,onych, zdobycie klUtzo•
W}'ch poiy,:yj bry1yj,kich na Dalekim
Wschodzie. ,dobycie Holendl',.,.kich
Indii W,chodnich z ich bogactwami
natundnymi, ora7. otoczenie 1 nnitru•
chom1enie Chi.n. W&ty-t.tko to razem
ponawi loby Indie w oblic:zu bt·zpo•
ht:tln,,j fłlo:fby ;,1nk11.
GenerJII Slltot.ski, stwicrdzi-..,azJ, .ie

ralo Sikorskiego, plany pa1i1-tw •osi"'
.tmicrnj~ do

Pu1"owniJc Prnesów

ColoMI of tb,:

Puńdt:n••

Polonia
no

zdobyć

Am~rykamka musi 1i~
Wb$ny. stJny alct>r,I w

SWÓJ

s.ymloajj bojowrj Narodu.

I
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Copyricht by M. Walenty~owic:r, 1942

PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Seri:i. XXV,

Spiv,I R. Pobó,:

1/ustrownl M „ l,V:Jlenty11owic:

Once 1 did nol Wlllh the noor
And it was not quitc bright.

C hociu sława szla u mnt:
10 nie J,ylejalra T~ż mu!Jial~m j•lc innJ·
Codvon sprątac w bnrala11:h.

Tbough I was famoua
Wllh glory 'round rny nam•
r bad 10 clcan the barracks
And 11c:rub Ooora just ih• same.

A gdy kiNlyś podłoga
nilfzbyt firn c>:ysta
Do raportu mnie poda/
Pewien waahmi,tt:z śluibi,11.

S.:nt me to raport.

Prr..tz t~n raport dopitro
Sł11w• wxros-ła oiromnie,
A mb,ttador ~ C<!niusem
Nawet pytał sir o mni" -

But then my farne carne out
Everyone asked for rne.
Even the amba1Sador
Wlth univusity deirrtt.

1 poeta. i malarz;
Co Rubensa podrabia/,
Dyplomaci. dolt1ony.
Naw~t srrzttltc e1t hr.tbia.

And .i poet, nnd painler
Who imltatcd Rubens,
Diplomat• and doctoni too.
lt was lun. l'm tclling you.

Wreoszci~ na mn;t cztka.ly
wirksz~ honory,
Bo prrybfrgly woi,sltow~
/akid dw11 redaktor)•,

lt w.as just the beginning
More honon wcre in stare
Two anny editors c-.a.mt r-unning:
With qucationa galorc.

Długo w s;wo;c; rcdakcJi
M~drt<' u mną ,:adali.
w ko,jcu \vtirli bu(cllrr
Win.a popić mi d11li.

In their office we Utlked
Far a \'ery long Limie„

J

/!"1Uzf'

Tale od <Iowa, do .<Iowa.
Z tri l>ure/Jri •.. kropelki,

A po aiódmej huulu

J/a/;u zrobił $it; wirlki.

Wo bllkcd and talkocl
And drank the wine
So alter 5cvcnth bonie
We folt jus\ gay and fine.

Była

A wiadomo. ie w nocy
Ilfa byti <i,ua w obo~ie.
Ot i ~lawa! N#•trp11~
Prz~prdxjJ~m noc w kozi~.

So the: s.e:rgeant major

Later tbcy trcatcd mc
With r.ome dclicioWl wine.

But we wcrc 100 boki T guen
Evcn my farne bad failed,
The next night I had a rtst
In a very nice jllil.

"Odsicci-Polslca Walczaca w Ameryce;~ wydaje D-two Oddz. W. P. w Kanad,:ic.
"Flghting Poland," publishod by the Polish Armed Forccs in Canada.
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Rachunek

Reckoning
and
Accounting

•

I

sprawozdanie
Szerokie kola Polonii Amcrykań
akiej dowiedział:, się jtu z donicsi•ń
prasowych, xe w najbli:tuyćh tygodniach przybyć nu, do Stanów Zjednoczonych Naczelny Wódz J szef Rztdu
J cdnoścl Narodowej generał Wład:,
a!aw SIKORSKI,
żyjemy w auach wojennych, w
których trudno układać plan:, na bli·
akę nawet przya21ość. Mon więc
,rajić okoliczności nadzwyczajne, które zatrzymajł generała Sikorskiego
pny jego londyńskim warsztacie pta·
cy. Jut jednak bardzo prawdopodobne, je zjawi się on ni.edlugo pośród
nu i ie przeprowadzi doni0&łe narady
~ czynnikami kierowniczymi wielkiej
Demokracji p61nocno-amerykańaklej.
W ci,gu ubiegłych miesięcy odbył
generał Sikorski kilka podróiy o charakterze in,rpek„yjnym. Bawił wśród
wojak polaki..b na Bliskim W schodzie, odwiedxil formujące się dywizje
w Rosji i stwuirdzil osobiście postępy
ukolcnia naszych wojsk w Szkocji.
ł'hektóre z tych podróży miały równoczńnie charakter polityczny. Tak
n. p. w Rosji połoiyl generał Sikorski
podwaliny pod nowy układ stoaunków politycznych, między nami, a naPym wschodnim ąsiadem.
Podróż generała Siko-rakiego do
Ameryki - druga w cięgu jednego
roku -ma charakter polityczny. Na,
czelny Wódz i inf Rqdu konferowae będzie z pr:ndstawic.ielami Am•-

rylti w spraw•t:h natury poliryczntj,
~oy,odarczej itd. Ale pobJt gen. Sikonklego na Zachodniej Półkuli mieć
~d.tie !Io pewnego stopnia także i
charakter inspekcrji. Nac;relny W ódi
przekona się osobiście w jakim stopniu p041unęly alt polskie prace woj1kowe, podjęte po tej 1tronic Oceanu,
jak wywl,rujł się ze awoich zadań
zolnictrze polscy i jak przedstawia alę
wyallek Polonii Amerykańskiej dla
-p6lnej sprawy.
Na lamach "Odsieczy" pr,ewidywaliimy ni„jednokrotnie, że taka chwila ~jd:le, wz:,waj9c wuystkitt
ceynnilcl, wspólpracuj1c• w dziele
tworzenia 111 zbrojnych - do zwię•
k,zonej pracy, - tak, abyśmy nie
midi powodu wstydzić alę naszei:o
dorobku, gdy zdawać będziemy apra•
Wf,

&miało I

&

poczuciem apełnlone10

the rcsulta or the work of the Pollah
aoldiera and the cffons that the Pola
in Americ:a aro puttinc fon h for tho

common c;ausit.

obowiązku lt""4 do raportu wuyscy,
którzy na wezwanie Naczelne.go Wodra pojpiesiyli w nercgl żolnicrskle.
Czy jednak liczba tych żołnierzy jcat
dost„lec,ina ?I I tu nasuwa ol ę odraz u
następne pytanie: Czy 5-ciomlllonowa
Polonia Amerykai1ska dala jui ze siebie wszyatlco, co dao mogla? Czy
zamknięcie rachunkowe roku 1941 od•
powiada preliminarzowi jaki w nu,ju
sporądnli wspólnie priyw6dc:, Polonii Amerykańskiej r bawi,cym
wówcu1 w Amttryce Naczelnym Wodzem?
s,dzimy, ie w tej mierze niejedno
ositgnięcie mogło być pełniejsze I że
rzeczywistość pozoltaje cl,gle poza
upragnionymi oczelci-niami. Zloiylo się na to mnóstwo puyczyn, których w cbwili obecnej na tych lamach
nie zami~rumy anaUzować. Chcemy
tylko stwierdzić, ze tempo i nslęg
polskiego aacifgu ochotnic„go w
Ameryce Północnej jest n. p. 8labsze
i powolniejue, ni• było w roku
1939 '40 we Francji, mimo, ii rezerwuar Judaki w tamtym kraju był zna-cznio uboisxy. M ożemy rownieź po•
wiedzieC, że c,becnie tempo uc.ifgu
ochotnicaego w Ameryce Południo
wej j„t zyw.ze niz w Stanach
Zjdnoczonych i Kanadzie.
To ltwlerdz4!:nie :,mu•za nas wtzyttkich razem i każdego z oiObna
do analizy i do rachunku sumienia.
Mołliwe, że w wynikll rozważań i
badań nast9pi na tym, ery na innym
odcinku reorganizacja metod dala·
łania i ayatmnu ptacy, Jedno jnt
w.zakic pewne: nasz wysiłek powi•
nien sit :nvlększ:,ć i nie moźe doznać
ndncj przerwy. Nie wolno, by lcto•
kolwlck zmieniał swój 1to1unctk do
z • da n I a, które jest ob o w I , •
akiem, do obowltrku. kt6ry
jest p r • Y w il •J e m moralnym.

-EL

The Polcs in Ameńca ha,•e already
bcen infonned by the prC1s bulletins,
that the Commander-in-Chid and the
leader ol the Pollilb Govemment of
National V n i ty, Gen. Wlady•law
Sikorski is coming to the United Statu
within the next rew wecka.
Of courae, we arc living in a time
or war, whm lt is diflicult 10 make
piani oven for the neareat futur•.
Therdore, aometbinc extraordinary
might oc:cur, whlch will l<eop Gen.
Sikorski at hia work in' London. lt is
posslble, though, that he will be witb
us very soon and will hold important
conference, witb th• leadera of the
grcat North Amorican Democracy.
Durlng the past lew monthl Gm.
Slkonld wu on teveral trlp,1 of inspec.tive charactcr. He was with the:
Polish Army in the Near East, he
visited the diviaions wblcb arc beini:
organi.i:ed in Russia, and penonally
witnessed the progresa made by the
troops tralninc in Scotland. Some of
1he11e tript were also of a political
naturo,. In Rua,ia Clffl. Sikorski ntabJished the foundationa for the new
politkal relationshlp between Poland
and her ea11em naighbor.
The trip or Gen. Sikoraki to the
United States, the second one within a
yur, la of a political charactcr. The
Com1nandcr-in-Chief and the leader of
our Govemment will confer with the
rcpresent•tivea of the United Statct on
Political, eeonomical and otbcr matten.
Tho general's vlsit to the wcttcm
hemisphcre will •Jao be, to a ccrtaln
extent, an lnspec:tlon. The Commanderln-Chief will be, able to IIICc-rtain the
exte11t of the Politb mllitary efforts
Wtdenakea on tłwi aide al the ocean,

.

We bave mentioned .a number o(
timCI on the pai:es or "Fighting
Poland" thot sucb a moment would
:urh-e, we havc called upon all thoae
co,opcra1ing in tho rormation of the
Poli•h armcd forces, to exert all thcit
strength, ao that we would havo no
rcuon to be ashamed of the rcaulll o(
our work, whcn the time comes to give
a :report.
Tho,;c, who havc joined the nnlr5 of
the army at the: call of the Commander•
in,Chief will now face bim proudly
and witb a lcding of a duty. woli dontt.
But ;. tlut number of thoae soldien
aufficicnt? And herc folloW!I the nut
questlon: Oid the five milliona Polu
In Amenca give all tbey could? Does
the balancc 1hcet of 1941 meet wlth
the prelimlnary estlmates drawn up by;
the Commander-in-Chief and the lead.
ers or the Pole• in Arnerica in May of
last ye•rł
We suppo.c that aomc of the efforts
could have hem greater and that
reality ;. ttill bcyond the awaited
re11ults. The eau..,. wcrc many and we
will not undertake to analy..re them
110w. We only want to eonlinn the fact.
that the rat• of the Pollah voluntary
enllstmcllt ,n the Unlted Statcs is
much weakcr and elow.,. than lt WIIII
In France In 1939-40, tbough the human
reaavoir In that country wu much
amaller, W• can al!IO uy that the: rate
or the voluntary enlinment in South
America ia livcller than hl ,he United
Statet and Canada.
The abovc atatemcnt cornpela all of
... togetheT and separatel:,, to make an
analysis and a balance &heet dictated
by our own consc:lence. It ia probablo
that the resulta of thit analyaia will
cxpre11 ittelf In the reorganlzat.ion of
this or otber lielda of endeal/01' and iii
the melboda 1111d the system o( this
worlt. One thing is certaln: our cffort
sbould be incrcacd and continuetł
wltbout an:, pauae. .No one ahould
cha111c his attitude !owania the effort
whic& la bia duty, towards the 4-,
wilich i , ~ morał pvlliip

...
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Robert l'm,.~ittort

Nibelungów

E><•Kainr Wilhelm IT poauntł sir poglooki, i<: prawdziwy Nltmicc tna waH_ i pro.wadzą wojnę - dopóki Sł• !ówniei, ale ni• • braku p, ,emyilcnia
Im na.iępnemu stadium. prowadzące• po,wcic humoru·•. Dlatego te.i Niem~ tUi_l(, ze /4 wygrywa;, (1). Nlcwln- • up;zedu.lego -~yllc:z.•nia. Nlckt6rzy
mu do panowania nad światem. Nic· ~y, który~ r~żkO•Z sprawia. gdy się nosc swą. ascz~Ji głosić dopiero wów- ludzie tw1crd21h,. ;c o polityce Hit•
~aspokoJOn_Y wllld•ą nad J?urOA, uwa· ich kto b,11, me mogą uozumieć dla• c.~. gdy przegrali, i oaywiście ina· Jera deq,dua atalu sra lu. Tak nie Jest..
lezh c;łupców, którzy im uwierzyli.
Kaida napaść była prz~pcowmlzona na
'
r.1 ł .te musi w ład.at r6wn1c-i morzami. czego nik1 ich nie kocha.
Dlaci„go?
chłodno I przemyślana tak jak najaz.
A.fryka,, Ameryk'! Poludniow~ i Bli•·
Ubijmy jednym kamieniem dwa
Będzi1'
to
zaws,c
jednę
z
nnjwięk
d7.. które były cl.zielem jego popr,cd•
kim Wschodem. Warto zwrócić uwa• ptaki-drapieice: ui~m;ecki honor i
g~ na p~obieristwo nuędry tym, ni!'mi~,:ki humor. Oto słowa feldmat· ~•ych 1ajemnie h,storii. '.tak :,achęca nslulw•. (?d IWllego poceąlku by! on
czego chc1al Wilhelm a c,ego chce sr.alka Gocringa: ··Niemcy nie mają Jący przykład podniósł Hitlera no c~łkow1cic "w l)'pie··. Niema w nim
.HiJler ;"'. Afry~e•• w Ameryce Polu- zadnyeb zamiarów wobc< Czechosło duchu; "J c,eli _kto~ gotów 1eot dac się me ~ormalnego, opr6ca strony fi.
dnioweJ I na BIJ1lum Wschodzie. Tak, wacji. Daję słowo honoru. ze pragnie- z~vlci~.-:-: P?Y:'tccb1ał, - nie powinien ,y~z-neJ, Jest on jak mu I be, za&~czy16w napus:.ony mówca chciał usun,ć my Jedynie lepszych sto&Unk6w po- !Uf dilw_ac. Je&Ji go ciię zwiedzie". Po- ne1 genealogii i .nadziei 011. potomuwo
w_1cd~cmt" to Jest moralnym "potom.- - .a muł Jest ZW1c.n:ęc.iem narowi5tym
na, z mórz. Niemcy muuą. ..atać si~ mlę,dzy naszymi obu krajami.w
panami oce:a.nu
to jego wl.a,.n~ . Tyle o honone ma.r„alka. Zaanga, k,em mak,ymy Fryderyka Wielkie- Defekty fiZ)'.CZDc •• niewiJtpliwic iry'.
ałowa. Wilhelm pieni ,ię, przeciw An· zował czy te: J!8Staw1ł on swój honor go,. wćdl.ug której_ "głupim jest ton tun_ce, •I.• m~ wyjaśniaji broku •kru•
CIii. tak samo jak -zapieniony Adolf. w r. 1938. N,c potrzeba nam *adnego narod, ktory - mRJitC możność ?ada„ pulow, s,~gaJęcc,go a& takich ro~mia"~OJ'!" n~rwów" i;ie jest w polity- daltrcgo awiadectwn Niemcy rowsH ~-ła. ,:nic~ac.k-a . c::io~u ~ ~wemu nicpn:y- r6w.
SiJa i oszustwo, oszuitwo i a.iła ce m•m••':'d•J c::zyms nowym. Prbba uwaiali, .fe mora.Jnoić istnieje tylko JBc1cloW1 - nte udorza i nie uderza
jak najmocui•J°'. Niemcy poważnie oto . -prndawn:i .niemiecka ewange-Ha.
io1stras~en1~ z:a~ze. bfł~ części,t me- dla ~iiszych ~ aicb istot, a
wy~.. prz~Y.ślaly sobie ,ę taktykę ptaka· 7.a.nun ~ św1cC1c upllnuje pok6j, t,ę.
l?dY ~ ntem1ec~1.e:J, .1e.eeh Niemcy w a.ze istoty. Niemcy- tworzą ttobie me,.
drap,ezcy.
d~,e m~!'i1aJo z~aayC 1ię co~. do czego
hczbte mnog••J me mogli u,yskać r.,!no,lć wl~Aną.
mgdy_J~c;ie n,e do~zlo. Niemcy. kt6•
ctego chcieli. Doprowad:,;ało 10 każde
PomiędJ<y
wojnami Bismarcka a
Mamo.
w,qstko.
po_
brutalnym
wyrzy
me ~e,:,ą w tę cwno.i;elir. będą
ko!':jne _pokolenie niemieckie do pow~j~~ Kai5cra pojawia 1tię pow6di kroczeniu z r. 1914, wielu ludzi xaczf• muslall une. w karby tych, którry
gcoxek I przechwałek. W Anglii ••· k~1~zek, pasanych pr.:ez wybitnych
lo z powrotem wier2:yC Niemcom ;- w wierzą.
saę to !"o:ie stnc? J e,ot
w.xe. ar,eszyhómy pnes~dn'ł skromNiemców, kt6rzy z góry rozkoszują się ten spooób dawać im nową szansf. r! rosyJtik1e pow1edzc.nie. ic modlić
nością. Uwaialiśmy nawet, ie jest to
"'przyszl9 wojnf', wojną, tym ".ir6- S/tóUISJł ta powstała w t. t9.J9. Uekroć się z całego i:crca moina sif naucr.ył
c,.1otll, i jeden • naszych sławnych m~,.o,v u.iysknł w bołdZlc miano •·ma- dłem zdrowia•".. tym „najszlachctnic:j- dacie ptakowi-drapieżcy nową szansę, 11:1 nowo na morru w zimie. Niemcy
•,:Ym z ludzkich poczynań." Ksiaiki te
r.trza •kromn~ci" W~tpię czy w rozwodzlly •if nad koniccrnością uni· da wam nową woinę. flckroŁ pr,y,ztc będą rnu~icli nauczyć się modhć na noohary okazuj~ J3kąi oznakę solidar- wo, prosić ludzkoś-C o przobac.zcnle za
oc2a~h w1ęks.zosc1; cudtozicmców jeet
to az tak wtelka zaleta; jeatem :rnł cestwienia ws,y,nkich stojacycb na ności. wybucha znany monotonny udręki. jakie n ich &prawą ,padły na
d!od7e do. nie.micckieJ ~egefnonii, ko~ wrza•k ~ okrę,eniu. Ouary były doTekst modlitwy jest gotowy i
całkowicie pewien. ze nic jest v,
n,ee.inof..c-1ą gl~z<'nia nienawiści ł po- statcc1.n1e na1wnc. aby k-rrykowi te.mu
aczac.h Niemców„
gardy do sąuad6w i koniecznością dać.posłuch; ':li•mcy zaws,e krzycz4
Rzeczywiście iyjemy na przec1wle•
maksymalnego okrucieli!1twa w prowa„ '.!'n,m. kogos ni< skrzywdzą. Technika
Tak wi~c dzieciom na&Zym nit
glych biegunach•. Nie mamy wsp61·
d,eniu "wojny totalnej". Co rok wy- htosca nad samym sobą ro.cwini:,ła ait
preeka,lemy
~ych .1. Niemunu , ldcal6w. gdyi - chodtlly
do,townic <etkl tych ksiązek. w 1echnikę agrelji.
Cel6w tak podłych i nami~tno~ci
J•k wykazała to w ,mponuj~cym ccjePo~hłaruano je żarloanie. Niemcy w
tak WKtr~tnych.
Bismarck był złego mniemania o
„1rzc Dorotlry Thompson ,Iowa
Lee, 7apan11je pokój, kt6ry pru•
maj, iupelnle inne znaczenie w n.a• t;ak~m _samym •.topniu pragn~y rox- Anglii. Kaiser jcszc,t gorszego. Nic
broJcna.a, c.zy tez: ograniczenia działań ci•rplnl Anglii, '!~• cierpiaiy j•J jego
_kracza
lud,kic pojęcie,
s,y.ch jrzykach. N:aue terminy i po• wojennych przed 1911 r. jak i przed
N1e w nas:sych c..i.asach. lecz w kh
J~-:1a. n&S;tC cele I tZCCzy. które po" r, 1938, 1akkolwirk czasami nucaly Niemcy. N,enaw1sc była wy&tawiona
c.za13ach,
o Pani c.
na widok publiczny, hala.śliwa i Jaw•
dz1wfamy, ca.łkowicie ze sobą; kontrademokratycznym nosom prrynęty, na. Jak mało ludzie widxąl Jak duio
stują, nqwet: ieicll ety~ie1ki słowne są
szybko . z r ~ wycofywane.
. N_iemcy w. li.~bic, mnogiej b~dł mu!" BAm•. Nic pozostaJomy w iatlnym Nic na!c<Y. nlgd;i, .zapominać, ż-e tym, zapomi~ją!
SJ~h. odmaw1ac Jl- ca~ato :zanim zrozu•s!otnym pakrewieństwici duchowym ,. kto pow1cdztał, az podbite,nu narodo~ ~,.a„e .wojny poludniowo-afry~1esą c.o znac.:r.y. a 1e.szcze c.ięiciej 11a...
N~erncam1. Tak np. tylko jeden Ankan~~1eJ
Kaiser
starał oii; utwor:,:yć
wi nie n:aleiy nie pozostawić opr6cz
glik . - :i-ord Srr,alfotd przyjął
k_oaheję przeciw Anglii. Nie udało rum bę~ uc~erzc pragnęli tego, co
o~zu,_ który1niby mógł płakać - był
modl_l1w11 glosa. I własny ich bóg, Siła,
nurm1eck•c motto. 1 rodacy ścifli go n,em1eck1 bohater. Czy kiedykolwiek się to. W r. 1911 o mało nie doprowa- będz.,e potnebny do przekonania. ;;;;!'I
trzy.ia lat temu!
dzi I do noweJ WOJ ny. Pr6ba ta •ię nio
•a•tanawisliścic •ir. dLaczcgo hitlc•
po~inni paśe na kolana. gclyi Ligał(
Kiwy !lys•ę głos hitlerowcu, myro,~cy po2-ostnwiti w :&pokoju ex• powiodła, Ale w r. 1914 pokusił oię o Dziewcząt Niemieckich jest bardzo
/;lę o A liobi•·. Był on aut?-r~m Jednego Ka,s!ra? Dla1cgo że jego polityka za. wiedzę nad iw1~tcm: l)a su:zricit dlą
daleka
od tej modli1wy.
2 najp1~kmc1ozych w d•••Jach powie,wiata. nie powiodło ,ię- to takz:c.
ll'"'~1czn~ była ,grubsz~ taka sama Kai~er uciekł a Niemcy ,auęly utnyd,eń. Był w wojnic z bruta.lorn. xwaWakazywolem ju., na to, ie boha1...,__
nym Brnhadad, który mu powiedział: Jak I polityka H11lcra, c:zy też które- mywaC. czBQ.ffii nawet i myśleć że
gokolwiek ,e r.nakomitych poprzcd·
rowie niemieccy, jczcli sądz.1c ich
''Wszystko co masz jHI mo1~ - przyników ich obu. Hitlerowcy z kolei dali w•7.!._Stko było Jego winą. Tak nie' by- '"'."dług ~ojęo2 innych ludzi. byli posta·
chod,r sobie, to .zabrac'',
ło. ~aden kuj nigdy ani tak dobrze
Jak podobne, to do Hitlera! Ahab ,wemu n:irodowi ~liLykr ..zagranic::ną nic •asluźyl na kł~kę ani tak wyraż c,nmi w wysokim stopniu wy,;t~pnymi.
ekspan$JI ,która; Niemcy 1ak kochaj~.
ITatlerc~w.ey tendencję ,ę rozwinęli do
odmówił, a _Benbadad ,agroził mu
"'"
nic wymagał odpłaty. Skończyło
wówcza3,. naJat.dł.nl olbrzymich tiił. "N1enawid:ą 011; pokoju" - powie- 51ę jednak na ułamku tych kar, które- rad<1w•:1Jących wyżyn. Horst Wosst>I
d!ial
Tac,:!·
Znoi
ich
dobrze.
''Myśl,,_
•YI
• niemoralnych z.arobków kobiet.
Tct:o właśnie momentu dotyc:ry niby Niemcy narzuciły >iwiatu, gdyby
~ ~nglii wsadzonoby go do witzie111e11zy 11,trp: "f Król !naci~ odpo- :::m7~'fu.. Jest dawnym obyczajem były wygrały.
mu Jako alfonsa. W Ni•mcxech stał
wi~z.iał: .. Powicd1. mu, niech.aj ten,
Jak głośno narzekali Niemcy na od• ,i~ bo~Lcrem. Hymnu Narodowtgo.
ktory zakłada nĄ się tbrojt. ni• chełpi
Ki~dy .po nz pi"r)vszy .udałem się, sa:kodowania. ''Biedni Niemcy" - m(,- Ht1ler me lub, Goethego, Niemoollcr
l'!ę ta~, l.ak ttn, który ją ,dcJmuJe I'"
do Nlen11ec w ost:atmm di,1etdftku lat wlll. wszy•~Y· ~bdaneni czułymi 1>er- Jelń w obQzie koncentracyjnym. ZoC%)' nie Jest to doskonała odpowiccli
cam1. A mcktorzy dodawali: "PozaBonhadadowi-Adolfowi? Z pewnością ub. w. czytałem i prze•luchlwalem oi~ tym suma jest za wysoka, b.Y była ,en· baczycie teraz, że mityez:ni bohntero-temu wrzaśkliwcmu crescendol mo•
w.ie nlcmie.cko-germańsc.y sę r6wniri
wicie m:eba za to wybQc.,yc AbabQwi.
im
picrws;cym
wnu:emem
było, ie sowna." T_ak, ,urna nie była nicxym w naetilnacz:n.ą bandą.
Ponadto potrak1owal on Benhadada
porównaniu • tym, co biedni, biedni
Sfy5zetiścic o •łPit'śni Nib~luugów·-.
do.walem
sir
do
kraiu
m•niak6w·
••k jak ów Alllwiyl - sprawił mu
mor~~r~w. Ok•:ralo si~ póiniej. te Niemcy obecnie wymusili od bied· Słyncliście zapewne również wyrazeJanie.
w~a;r..en1c
to
było zupc-lnie u.sprawie- nych, biednych Francuzów. "Co uo- nl~ ·•NU,~lung,:ntr~ue... "Treue•· o%na·
Na.Jeży tu poc1.ynić wazną uwagę•
Wykazałem 10 już dosta- hifit', je~li .prxt>grncic?'' -.spytał pe- cr~ po niemiecku kombinację lojalchełpliwość, poc~ucie humoru rzadk~ dhw,om,.
tccrnie, :ee najbardziej slU&Zl\ll klau- wien wybliny pr:tedstaw,ciel pan- n.o$d i prostolinljnolici. Przyjrzyjmy
występ_ują i•dnoc_xeśn.ie, dlatego ze
zulę. jakę wl,ctono do tralttat'1, była · ~ neutralnego pewnego wybilnego ••ę mętnym iarysom tc1 opowiełci,
poc~c,e ~umoru)•"' poczuciem pro- klauz11la o winie wojennej w trak1a· Niemca w czasie wojny. "Btdziemy gdyż rzuca ona cenne iwiatło na umy•
porCJI, Ana c,,c-Ka,ser ani Hitler nigdy
cie wersabkim. Należy oddać Niem- orgamiowali wspólcmci~" - brzmia- słowoić niemiccklf.
go nle mieli i dlatego dobne pasowali
ła odpowiedź. Tak :robili, Jedyn,
Zygfry~, wnuk boskiego Wotana,
~o swego narodu. Pozbawiony pogody com sprawiedliwość. ie przed r. 1914 krytyczną uwagę Hitlera o zbrodni
Pana WoJny. Zygfryd, niemiecki bo• humoru nar6d nie miał w istocie rze- nic obwijali tego w bawełnę. Miało .Kaisera było, ac nic była doatateunic
Io
być =pełnie otwarcie - uWelt•
hater
nad bohatery, typowa mieszani•
czy ani togo an, tamtego.
macht ?"er N1edergang.. : panowaaio przygotowana; rzec:zywllci•, Hitler na siły i podstępu, owladn4l Tarn•
pr;&ygotowal si~ lepirj.
nad
Iw,atem
lub
upadek.
Niemcy
sami
h!lm~m,.helmem.
który nic tylko esyW jednej z ga:et niemieckich zna•
Hitlerowi rzecz 1ię nie powiedzie ml mewsdoanym, lecz również umoż.
la.dem naa1ępuj1Jc• zdanie: .. Anglicy chwalili wif tym. :ie tak dobTze uplanoliwiał przybranie dowolnego kszt.altll.
powinni jut wiedzi...:. ze nie .rartuJezwłasz:czą nie.wyrainego.
my nigdy". Tak. wiemy o tym.
_Otóż kr6ł Gun,hcr, Inny ulachetny
Aby -~l'i.cmicc mógł poj4ć, a c6:i dodzentelman. - zawsze nuyw~ ai9
•J?lodz1c """· ~usi to być żart okrop·
Msilachctny Gunth«r", "szlachetny
111c ca~ki.
Hutcr, ex-Kaiser, Bi11,..
Zygfryd". chciał ozonie się ,r
marek, że jakkolwiekby daleko wstecz
.13runltlldi, bard:o grofni niewiasllf,
~ofac się w ponurą historir, xnaleić
Brunhilda jednak. sama twarda j11k
rnozna tylko 1%ereg ponurych pyualkamień, nie 1pojr:,;ałaby ~ nikogo,
k6w, (>&nujicych nad pot1ępnymi "ro·
kto nie był krzepki, a Gunther nie
bot.am,~. Było to celem nlemieekicb
był doStatecznie krrepkim ulotniwladc6w, a uwne 011itgoli 0111 awój
kiem. W zwięzku :z. tym postarał się,.
ci:l. Ka.idy regime stara •i~ atwon:yc
aby rast<1pil go Zygfryd - w helniic.
to urno ~zkwi•tne llstopadowc ba,:Gunthcrowi istotnie udało się nabrać
ni•ko duszy.
Brunhildę na małżeństwo drogv etU·
Nleli.crnr, słabe i•kry humoru. któuu atletycznej budowy. Al„ po !lu·
re I~ , 6w~;de '!trJ<ymywały si~ na
bic muokularna i agl'eoywna Brunhilda
powteuchm, bulito4nic udeptał 1w4
sbuntowala się - powaliła Gunthera i
ltulawq noet Goebbel• - obawiał sir,
przywi,zała go do nogi łoia.
.ie bagnisko od nich 1apłonlc. AutoNiunośna kobieta. •'!dziłbym; ale
r6w najnlewinnieJ&zych kawaiów .aGuntber był wytrwały. Następnego
pakowano do obozl>w koncentracyjdnia znowu podstawił awego zaatn,cę.
nych. Stalo sł~ to z wielu alttoraml
Zygfryd, dłgle w hełmie, za.kl nli•}'.
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thcra, kt6ry był dofć nikczemnej po5taci. Alo szl•cltctny Zygfryd. mi:ał
.i!onę imienr.m Krymhllda, siostrt
Gunthcra - i gdy Krymhilda i Brun•
hil,;la wykryły, że ulachotny Zygfryd
.za,;trpow.il ulachetncgo Guntllera,
wywi.a,aly się pewne niepr2yjomności. Było to gorsze nli odwieczny
trójk~t. waśn wybuchła w czworoką
cie. Wszystko to jest wielkim &«·
mańsko-nicmieckim romansem.
Oczywiście, szlachetnemu Gunthcrowl było nie na rękę, by iyl i :tad,i<e·
ral nosa niewygodny iwiadck jogo
braków. Na •«z~ticic, Gunlher miał
przyjaciela, 11telm~ imieniem Hagc11.
znanego zawne jako wicrny Hagen.
Wierny Hag,co podburzył Krymhildę
i namówił ją, aby zaznaczyła na ciele
swe.go męża jedyne miejsce, w które
mozna go było 4n1nić; wówcr.ns. si:lnchotny Gunther wyzwał swego wspólpracowni ka D1I •aeasy atlctyc•ne.
Zygfryd zgodził •il'. na skok wzwyi.
Wierny Har;en pchnął szlachetncg:o
Zygfryda nożem w plecy i przywlau• czyi sobie naleiący do wdowy sl<Rrb
Nibelung6w, gdyi uważd, .ie wszr,n·
ko 10 jest konit'-'"IIC dla abrony ho·
no,·u - zauważcie sobie to słowo "'ho•
noru" - i interesów- nie zapominaj•

Ale lego było troc:hr •• wiele nawet
dla Krymhildy; stało się to 1.1_,i zupel·
nie nieLnoin,, gdy wierny Hagen.
w1l'Windlowa.w.szy ją w z::nnordowaaie
własnego brata a jego pan• obiet·
nic, powiedzenia j„j, gdzie jest lup,
poprostu rouśmial air jej w twarz,
gdy przytJiosla mu głowę ..!acbctnc·
go Gun1hera. Krymhild.1 odr,czala
wówczas głowę Hagcłlll, gdy ten był
na obiedzie - z kilku innymi głowa·
mi: w koi1cu Krym.hitda równiez zo·
lita.la zamordowat1a..

Na ostatku Wot&11. Pan Wojny, Wagnera, - podpalił WalI opalił Innych bog6w - Brunbiltln 1ymczasem dobrowolnie aponęl1
na stosie pogrzebowym Zygfryda.
'rak to, według ponurych niemicc•
lcieh J>o)~ć. mile. ~cz nieco kłopotliwie
1pędzih aoble cza• ws.yscy.
Ow6z "Nibolungcnlied" jest interewedług
hallę

suj1ca właśnie dlatego, że oic jCLt r.Le•
czo be•poórcdnio jasną dla kogokol•
wiek innc~o ni.i Nie.mea, gdzie wystę:..
pujo tu lojalnośc i pro&tolinijnoiić; i
dlatego, :ie joH tmdne dln kogokol·
wi"k innego niż Niemca zrozumieć,
jak 1alcich lud;i moirut &1awiat ia
wxOr wierności i honoru.
Pleśń Nibclung6w J„t tym bard,iej
~ł_e: ~•intorcs6w'' - 5,wego s«lachotne· intererująea obce.ni~. ie dla Niemiec
- - -go kt6la Gunthera ubcr alles H„il w,p6lc1esnych bol1aterem jest raczej
Gunther I
Hagen ni, Zygfryd. Dtieje si~ do dla-

,.._ oar p
tego. co sam Hnler jc1t :in.ac=i• bar- du panów.
driej hlikz•· Haęena nii Zvp;(ryda.
..Jesto;my wrogami lnteligenc1 .
Na uym; polega urok l<:J p1li~Lpowiodriol.
mieszaniny siły i podst~pu~ H!Uer Od· • &am ni<> mógłbym togo lepiej ująć.
pow,ed,ial num IUI to pytanie. '"Chce- A poruc<vaz Hitler i jogo NiemeY,
my b~ b~rb•rzy,kami" - m6wi. W progn~ J>GWTÓCić i r:eczywiiiti<e potym :<e Niemcy odnucają cbrzcści- wracają do d,ikicgo •tanu z przed
jańatwo, ni~ma nic nowego i CUiwnc• •zdcdZlca;ęciu pokolffl, Jest rzrcq
go. "Ideą pr,cwodni~ atu leci od w. konioc,ną przyjrzeć si\' temu atnnoW1.
XIV do v.. XIX jt-,;t zmaganie się In- Dlatego właśnie cofnąle,n się ku potolelttu niemieckiego nie lylko z c.14-tkom nic.miecki~j Jdstorii. Hitler
Rzymem. leer r6wnici z •=ym przywi4zujc do ruch w.g~ Pomiędry;
chrzddja,i~twem.
Jego ł;onccpcją "Herrenvolk"u (naroo
••. Przyl(otowując ,ię do utworze. du panów) - miano to Niemcy ,ac:honi~ 1mpcrium światov.-e,o. Niemcy wują dfa 6iehie - i "l:łtrdcnvolk„u
prz1r~otowuią sit również do ~tworz,,. (narodu-stada) rolę tę prze!nac:nją
ni,, rdigii świ;,tow<'f'• Tak pisał prof. Niemcy innym - %achodd r6inicn
Cnanb w,. 1913. Górne slow:, a nik• jcdntJ HtŁry i "'!lego iiwiata. "Tym
c.zemn.:1 rzcczywilstość! Okazujetrit, i:e nif!wo]nikom w zadnym wypadku nie
now~ religia świntowa je.st identyczna. b~ziemy od.inawiali b1ogosłnwi~ń·
r lekarstwem Hillera nn bezrobocie: &twa imalfQbetyimu'" - mówi p. Da.r„
"broni. na miłość Wotann, broni". re, nientiec=kl mlniatl!'r rolnictwa.
Krwi Innych ludów i ziemi Innych D,i~kujemy panu, pau,ie Darre. Z:ino•
lud6w. Mała 10 zmiAno od czasów 1ujcie aobio w pamięci Tównież i to.
Cez.ara.
Dl,czego niemo nic d.riwnego w I-Niemiecka dokladnośc czy tei Jek•
f.akde. ;i1, Niemcy Hitlera sq btuba· ccważenie inteligencji innych - JlUl
r~yń,·11mi? N'ic:;trud:cnie gadatliwy .r.•wsze w poa;otowiu ~zereg we.-ayJ
Hitler odpowiada nllm r6wnici i na każdego niemieckiego prndli~w=iv·
to r>Ylanic. Nigdy nie był w atanie po- cin. Por. np. zabawne sprzcc,ne mowy
wnnyma,; •ię od wygadywani• si~ ze pr,yw6dc6w narodowo· ,ocjali.s1ycz•
awych tajemnic. Dzkz, affillfabety„n. nych o ngrabienlu Austrii, C•ccho•
perfidia I okrucieństwo sa lcanicczne s1owac.ji i Polski.
do wytwoucnu1 klasy panów i muo•
Robert Vans.irtM't

--=

Polska artyleria pocl

Kair. w st>·o~niu. 1942.
Me!duJę si~ u Dow6dcy Wojslc
Pol,kich na środkowym W,chodzle
- gen. Zajęca - by przeprowadzi<! ;;
.....---nim wywiad na temat wapólud,ialu
polskich artylerzystów • Brygady
Karpackiej w zdobyciu Bardii.
- Czy może Pan General przedstawic. choc w ogólnych zaryoaoh,
pr!ebiog n~t:irtia ha Bardit?
- Ależ oczywiśdr.l
- Ro<pocz~lo si~ ono dnia 31-go
grudnia ub. roku, o godzini" 6:30 rano. Początkowo rll%1l działania polega•
ła na wdarCJiu się w pierwszą. i drugą_
lini( obronną południowej c,~&ci
twierd~y Bardia. Karpacki Pułk Artylerii wspierał nad wyra7. skuteunie
uder1.enie prawoskrzydłowe-go Baonu
Poludniowo-Airykańsklogo i w tym
rojonie au~.:"' był bezapclacyJny.
Pn:ełwnano
doskonale umocnione
po,ycje nieprzyjaciela. nopatnone w
silną
zapor~ x drutów kolczaatych,
pola mtnowc. 1ch-rony bcton:owe, betonowe St'3.nowiakn broni wszelakiego

ntm •i~ wlaónie r pik G. do przednich linii piechoty i na punkty obserwacyjne. Gdy mamy Ju:i wyrus:r,ić.
pczychodzi wiadomość, ie 1'Hcmey i
Włosi przysyfają parlamentariuuy•
Za chwilę prze, lini; piechoty i
przez na••e linie baterii przejeid;aję
dwa llatl\oehody: jedt!n brytyjski.
dTugi niepr,yjoaiclaki. W jednym ż
nich siecld generlll niemiecki z wło
skim pułkownikiem. a na pr>od,le

Bardią

wojsk. a w rejonie aamej walk! piechoty I ctolgów widt.lmy właściwe
pobojowisko: kilku ubity~h Polud·
niowc,.Afryka1\ciyków. dalej liczne
gTupy Niemców i Wlocb6w, obok
szereg uttkodzonycb c%olgów i wiele
zdobytej broni mnttynowej. Mijamy
obsadZJ)ne prżct Nlomc6w, a dził w
nocy zdobyte, umocnione po,ycjc.
N.i prawo, jak okiem .;~g;n11ć. wylania się morze. Widać ,dala bard,o

- W racarn do 6t4nowi,-k Nll.tc..j .=ar1ylerii. Robią jeszcze prugl•d tych
oddziałów,
kt6rych popn:cdnfogo
dnia nie moglem odwiedzić. Wu,;dzic
duch doskonały.
Na micjocu dekoruję Krzyzami
Wal,cznych 9 oficerów l iolnie.zy,
lctórzy od cnaczyli tl.ię. w 01t:itnie.j

ców i Włochów. W akcji tej w•ięlo
w tym tylko rejonie około 700 j•ń·
c6w, pr:y C%}'111 nrtylerzyłci naol w
chwili ,mior,iania pozycji ,agllnlfll
około

150

...J cst

Jeńców.

.. .

Wychodzimy i umocbodu. Pod•

chOd~ do grupy jeńców, Oka.uje ait,
i~ w tym punkciit. \.,,. Jtł.Orym ai~ zna.J„
dujemy, w,;ięto do nitwoli trzystu kil•
kud,icsięciu Niemców.
- Jak;c się prezentują? zapytuję.
- Wyglądaj~ przemęczeni od•
powinda g_eneral. Zachowuj~ aię poprawnie, nawet grze<:mie, Jest pi~clu
oface.rów. Z zajnte:rcsowaniem i J•k·
by z zakłopotaniem przy;l'jłhię się
nam. Polakom. Twlor<lzl!, ie w,ięli do
niewoli trochę j1'nców polskich, m.
innymi rannego pułkownika. co było
niridsłe, ;i owym pułkowniki.em okual się Dow6dcn Baonu Polud.aiowo-Afrykańskiego.

,___ rodzaju, rowy prxeciwpanc~rn~. a bronione przez bataliQn dOlotOny z Niem-

- WłD.Sci-...•c natarcie miało aif
rozpoc,;ic o godz. 22 :00.
Punktualni o o godzinie 22 :00 ,rywa się: te wszystkich stron piekielny
wpro>t ogień. kt6ry w pewnych momentnch tnoi rt..1 chyba tyko por6wna.ć
do huraganowego ognia artyledi z
cazasów wiellci<j wojny na I roncie 2'1·
chodnlm.
- Widok pociągający i wspanioJy.
Przy pełni ksifryca zieją ogniom
dziola. bly!lk ża błyskiem nie uataj~.
p~kają pociski jeden ,n drugim. town•
rzy!zy im trzask karabinów mas.;,::yno•
wych, działek przeciwpancernych,
mo.id11ier.z:y, 1:1 piechota wra..: z c:zoJga.
mi rusza do n~rc:ia. Szc~ególnie i J,e.
wego •krzydla, gdzie walka jeSl r::ici\11<!, widać jak na dłoni - poci5kl
świc1ln~ broni maazynowrj i d•ialck
prieciwpAnccmych.
- Wszystko to gtwar>a piękny w
!:łiW~j gro~ie obraz.
J u; z paczętl<owych meldunków
widni:. it: opór niepr%yjaciela zostAjc
d•nuny, ze piechota I czołgi prą. rut•
prz6d, ulabyWDjąc pozycję po rozycji
i biorąc do niewoli jCllc6w. Na zachodnim •kr.zydle opór nieprzyj11eicl1
jest twarduy, lecz i stamtąd pnychodą po ptwnym czuie rnpoFty o postę
pach.
Cel• nata.r cia q w kr6tkim cza, ie
osiqgnię-te. szcze.g61ni~ na prawym
akr:ydlc I w centrum.

10 '30. Po pi:etiwnej •Ironie Bardil
oddiiely nlepuy•
Jacielakie.
Mówię do pik. G.: - Zupełnie Jak
po wielkich ćwiczeniach, jak po "Od•
tr4biono". .,
- 'ro ,nak, że juz ZO!talo Ur>4•
dzono przerwanie walk i kapitulaeja..
widać zbierajęce się

walce.

General Sikorski p<,mi~dzy polskimi artyJ,nysram,.
G~nernl Sikorski among tl1f! artill~ry mett

Straty Karpackiego Pułku Artylerii w akcji pod Bardit wynio•ly: I
hombardier :cabity, oru 3 ofic;erów, 5
podoficerów i •••r~gąwych ranny,ch.
W,ięty poprzedniego dnia do niewoli nu:i poruc1.nik i -1 .zołnieuy .imają

przy kierownlc:y - ;eołnierz niemiecki
z biah) llagq.
Równoc..1.tinie nadc.hodz-l rozkaz
wstrzymania do godziny IO.tej ognin
i strzelania 1ylko wówc,as, gdyby
nieprzyjaciel usiłował przeproW11diać
jakiekolwiek ruchy,
Kapitulacja jest prawie pewna.
• Wyjci;(l;,,my na ~tanowi&ka pun•
kt6w ob,erwacyjnych. Pa drodze o•
gląd~my
:•grupowania \V,lk:r.icych

wy&oki 1 spadliisty brzc:g, a w dolinie
na sto.ku, m• lekkim ""·z.nieaic.niu ry„
suj„ si, piękna panorama Bardii Y.C
1trzdb.tym mcctetm1 i wieq. koticicł•
ną. Dalej piękne - d•iii jui cz~ciowo
zniszczone działani11.mi wojmnymi
kosnry wlookie z wlclkq ilością
wprzrt..u samochodowego. Nieco w do„
le-, ma pr.wo i lewo. zbierają tii~ w:tic;ci do ulcwoli Nie.mey.

Plltr1e

fili

uwolnieni. Opowiadają, że ob-

chod.tono tiię z. nimi bardzo dobrze.
- Niem.a w tym nic: dziwnego m6wi gen, ZaJ11c - bo ci, którzy 1ch
brali, byli pewni, że nlebaw•m len saru
los ich JflOtk:i.

•

Wywiad •ko1iczony. 0%iękuję SC!f•
de.cz:nic ienert1łowi Z-.ająicowi u do•
kla.dne in!ormac1c,
Na pożegnanie generał Zaj~c po·
regar,k. Jest godtma kazujc mi jr11c:e tek~! 01tot~io,go
5WCgo ro,:kau.a dziennego, wystosowa•
ny do artylerzyst6w," zredagow~nrgo
na mit:j1'CU walki pod Barcli4~
Oto jego tr-'c:
"Będęc obecny podcza. da:ialania
Karpackiego Pułku Artylerii w na•
tarciu na B1rdif. •twicrdxiłem wzorową prac~ Wlli'Y•tkicb anylcrzy.i6w- od
Dowódcy Pułku do kanoniera obslu•

Ogłoszenia
i
Ż\'CZ<'nia

i:iwi:1t«•czue

,Io poił irki<zon~ numeru wiellu111 ...•11rgn pn:, jmujc•

nclminulraeja "Ocl„irc:z,·" do clni11 20,go man,a

a;odzina 8-ma rano. Wybie-

gł.

J ttttm ,,,cz~hwy. xe mogę poe;ra•
tulowaC \V illn sukcesu. uwieńczonego
kapitulllci. n,q,rzyjacieła i wyrullIIl
podziękowanie wr.zy.tklm. ktorzy Jak ni żolnleru 'Polakiqo przyatało
- spełnili w&orowo aw6j obowi,xek."
W aclaw Sik.onlli.

:rnt
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Artillery al Bardia
I ropotl to tho Commandn- of the
Pol 1h Artn7 in the M1dcllr East Gon.
Hal ZAJ.IC Ultlflł: bim for an Inter•
"""" on the co-opcrauon o! the Poh,h
arullcry of th• Carpathtan Brigade
In the capture of Dard,a.
Gmoral, can YDll c1ve m• at 1.a,t
an outhne of the att~dt on Bard1a?
"Ot couno, I wlll
"The a1taclt began on the Jut da7
of Docemb<r 1941 at 6.30 a.m. In the
fint phase of opcrauona wo mcroach
od 1nto the first and aecond delms,,
ho„ of t • southorn part of tho fort
r• of l!ard1a. The Carp thun Rec•·
ment of Arullery 1u1ta111<d very ef
foct1vely the attack of the South
Africa D o cbuc1nc on the neht
fi lt
tbat ror,on we auained a
cornplet• 1 ccss. E miy pooluon
well fortt d by b:irbed wire obr.tadea
mlne lit d , cement ahelten cement
p<nt& for machinc-guns and anu t nk
d1tch
d londed by • bttnhon ol
Go
and ltahan w e
urely
brok
I the acllon 00 prtso en
were c
red 1n that ector alono,
and 1n th.lt aumbor about 150 were
c.aptu od by aur art1llory wbił~ chan,.
ana t e1r O 1tion
T e
n aua k bad hem pbnned
for IO
Wbcn that t
• rlYed
the te I
ro w
ed from all
due t o ,
run of r• omparable
only ,o th• barr.ii:es uaed at the We t
orn I nt dunnc the fint World War
li w
an attratt1v and eally
•P nd d c t By t e heh of the
full moa the guna and cannon p,ead
a dead y re, llash chued Oaah exp!o„on followrd cxpla111on accompan1td
by the ratthng of -ch1ne guna, antl
tank c
and mortar
a d nfantry

and tanin move forward In • chargo.
Oa the loft Bank, wh,re raged a d•Jldl7
battle. the -1cna! sn1uiln of macblac,.
cum llftd antt-tank cun• are especlally
YllJlbl• 'Wtty clearly.
wAII thfa fonn1 ao omlnou1 but
btautiful p1cture. The in11l1l report•
indicato t~t the restatance of 1ho
enemy has been broken and tbat the
tanks and 1nfmtry arc proceedi:1&: at
full 1pecd They capturo pasu on
alter poaltlon ond tako m.any priaon
era. 'rho unatance of the cncm7 I•
1tronier on th, western fl4nk. but 1n
a abort wh1le the nporta from t~t
1Ktor aro a o favorable The po1ni.
of atta"k a • 1100D ovcrtakm, npec al
ly on the right Aank and in th
centre...

..

Il is 8 o'dock In the morning I
am going wtth Col C, 10 the accond
hne o{ o
1nfantry and to the ob.
aervau.on po nts. Upo o dcparturo
we ro,e1vo news, thot the Germans
attd tho ltalians havo aont cmiuanu.
In a htUo wh1le two ars arrive•
one I Brit • the ot
from the
entmy. In one of t
tbere I a
German g
rai a d an halw, col
onol, and 1n [ront a German aold1er
w,th a wlnte Rag.
At tho "" • ume orne an order to
c.se fire
I IO o I k a d to ,boot
only upo nouc1ng
p 01n movt
menui on t
pan o t o en y.
Capuu1"11on ,a al oat ccrta,n.
w~ Jeavc for tho ob u,·~t on po•n!P,
On the way we-aec: th croup• of th•
ligbunc for n aad th
th actual
banie cld 1n the rec on of fight "&
a few d ad So tb Af ,ca
oumcrous
Gonnana and luhltDS theu ~ced
tanb and huodreds of uptured a:uns.
We pau by the ncwly capturod p1>11
tlons, ..,blch were 1trengthened h)' the

Spowiedź młotl«·go

Polaka

..

W artykułach drukowa ych na la
mac
Od 1o<ry" I" ebiJa l"kcdyby
nu a
/u / •awodu w atoounku do
nu, mlodziuy poi ko-ameryltańsk eJ
Idzie wam o to, ze naar wy11lek nie
f':'7no I tak wielkich rezultatów, na
Jak•• h 7lik •
op1eraJ4C 11ę w
awy
bubach na a eJ a,le h•

uabne

„

To
ale JU.1 w 1nac.uue mnieł
delikatnej lonnle, alya )'ffl)' od ludzi
ae .i
•co polcol•ni• pols.l:o •mery
b ł rt NarzekaJt na naa, tw1tt
dą.
-,myl,mny ę • pod ,eh
wp
, ••
peł .....

officcr5a 5 non comnu1aloned offic~u
and aovenl privates 1n1urod
Our hcutenant and four 1old1ua
tal«n pdtoner the day before arc u.
leased and tdl Dl that tbey wen w•JI
treatod.
"No wonder.''

aay1

Oe.n..

ZAJIC,

tithoac who capture:d thrm wei-~ cert.a1n that the .anie fate ""u ZiW1lltlnf
tbem.•

Th• 1nterv1ew is fin11hed. I tbank
Gen. ZaJ•c for h11 lnformallon. At
th<, end Gen, Zajac abo.. , me a copy
of hu, btest order of the day, to the
artlllery and wnttcn at the battlefidd
tn Bard111,
Tb1s LA 1ts contenu
Be•na: prnent dunnc the action of
the Carpatluan Artallcry Regiment ,n
the auack on Bard,:a, I have pe:no
ally affinned the perfttl work of all
art,Utty men from the c mmandet o
t • recfmmt to the cunner
mans we:re cllptur&'d
"I am happy, that I can concratu•
"How do theł' look? ' I lnquirr,
I te you upon the auccesaful end of......
"They IQOk ttrtd,' rephes the cen• th11 battlt and the capltulation of th
uaL 'Thcy aro woU boba ed and ev n enemy. J thank all those who,
polne T ere are live oflicer Tbey Polub 1old1us. d1d thet daty IO
look upon u Pol„ wllh 1ntercst and wen~
certa1n embarra men• They oay that
thcy hnve taken 1< me Poh1h p11aont'U and an lnJured ulano! but that
was not t ue becaUJ• th oloncl wu
tht C
de or t O. South Af11 an
Battal o
J return to the pos tt n1
of our artlllt y I 10 pe t the detach•
~nu, wh,ch I m111ed ye,terday. The
pirat pre ling 1s womlerful,
I decora e w1•h the Bravery Cros ,
n1ne o!li I and sold1en who d ,un
c lsbrd thc-mst vn ,n 1he laat
at ugglo.
The losus of the C..rp.th1an Arui
!ery Re111mont during tho tncountora
1n Bard,a werr, l runner kllled, 3

Conft·ssions
of a Youn°·
'
t'.".I
Ameri<'an Pole

amf'rykańskjego

Otrzyrnalllmy w tych dnia h
ltst od mlocbleńca polsko-amory•
ltanslc1ego, który uulta odpowie•
dz, na barcbo wame pytank:
dlaczqo snlodaie polska.mery
le
ka n • carn,e a:ę w tym
atopn1u do naszych szuec6w.
aby liczba ochotnlk6w byb pro·
porc,ona!na do aily hezebr,-:
młodego pokolenia polsko-am„
rykańsk1eco, Aut r lu,tu
• 11
mrwt
a mlodz1 y ale ednoczrirua obarcn odpowuedlla!no•
' " ' a1aruo spoi• •nstwo.
Przytaczamy 1111 ton w cało•
iCt bo ru~tptlw1e przeb111 w
n
nnta ucznok cho< z dru
et• atrooy zd•J•n 'li aobi ,pra
we
• zawarta w mm krytyka
ataruego spoi• enstwa, a awla
••••• polJklogo 27cla organin
cyJnego w Ameryce JOSt Jedno
atronna I zbyt npalcryw;, Cry
n my to w przek !Ul u • nale•
ty publiua1e omaw,ac r(,.ne bo
'4uk1 1 w4tphwoł , bo tyllco
w ten 1pos6b mozna uzdrowlt
aytuacJę Nltma zak4tkow wity
dhwy h w zyc,u publicznym i
w er
• rzec y nmua t rw
" praw dra !twych
latn •1•
tylko dobre I zl• UJmo„an e n·
gadnlen.
Redakc1a,

German, juat the 01a:ht bdoro.
To the Ttght the ocean can be acen
11$ far aa the 11ght ruchn, Far awa7
the high ateep $harc car be 1ren, and
farthu on 1n the valley th• buu11fu!
panorama of tho city of Bard1a wltb
1ts tall mosque and a church at••11le,
Farther on theta •• the fine barracka
of the ltalian army, wh1ch have bcm
l11ghtly damazed and wberc numerous
<lir& are atprrd Bolow to the right
nd to the !cft arc the German pn,
onor1 gathe1 cd in amall groups.
I tal:e a look at my watch, lt's IO 30
On the opposuo aide or Bardia you
can soe the oo=y forc.._
lt 11 ju t hke ahu atrrnuoua man
otuvcrs a(tl'r the tapa were aoundcd,•
I 1:11d to Col G
"I t meana thai the 6Jhtlnc has betn
a•opped and cap1tulat1on orderod ·•
We le.ave tbt car, and atop w1th a
group of pr aonus. lt appura that 11
tb11 point o er thrce hundred Ger

r7lcanizowall, •• sprawy po!ule n c
nas n.le obchodz4.
Pr:ry•nan ze -c,e prawo cruc do
naa aa! W,ęceJ macie prawo nn
lcrytykowa bo - n n1ety - nie Jesteśmy be winy
h h więc p1uc
ten h t - to 111e dlatei:;o abym ataral
IIC uniewtnmac aiolt e I kolq6w, ale
po to, aby cle me wymełh zbyt /~d
nostronntro ądu Na to bowiem. ie
Jnto6my tak1m1 aktml estńmy a
nie uk,m,. k,m, wy olnaerze poJ
acy, eh •I byście na widzie,:, doaylo
u~ wiele nynników I w1nc z nam
dztehc mu stars,r polt.oltna·r.
N,e nucamy napowno crom6w na
głowy nu,:7ch roduc6w Ale wiecbmy pra„dę - o bn:,sna eh
w,ęl:szołt przyJcchala tu bez zadnych
usob6w materialnych, Pracowali
etęzko I dlatego 1to&unkowo mało
••Jmowah
,ę wychowaniem swych
dzieci zwluzc.za Jdh Idzie o wyrabia
n,c w na, pewnych asad narodowo•poleC%11ych. 0Jci•c wtacal do domu
&praco-ny matka cały duen miała
pełne
ręce
roboty go podarak1e]
Kto I nich oboJea mia! wlałclwfe
wolne goddny na wychowanic nu w
duchu narodowym Pod tym wrglę
drm k <t lto-lo
beipołred
nie ato<im e. msi rów ~ nicy augry
lrafticy • k16rym1 baw1himy Ilf na
ulicy, c,y na podwórzu.
I Josrczo Jedno. Rod ,ce na,a pray,
jechali do Ameryk przed pi•""'&4
woią łwlatQWł Pr )'Jechali • Pobici
uc:WtaneJ pr u n
c6w : kraJU
biedneeo I wynędm!alego PnyJecha
h pnewaznle re włl, Jełh W1pom1na
li ltiedy o '"'"J snlod.,.cl, to za WllpO·
mnień tych wynikało Juno ze Po/ b
Jut b td •
• po IOITI J,,c,a JeJ m!euWc6w , .., naw I aa latnieje tam
tylko al•hczna caratu upnywtleJOwanych
Now•1 Polski ni~ znalilmy, bo nie
mali Jej na f rodzice I n, lrt nam wla
f.ciw,e o 1eJ nie npow11dal Po
j - , Jl doplłl'O teru • -yd! •Io

r,o-

Reccntly We recolved a lettet yov havł' a ncht to ~rnlc,z« m., ~
from a young man. an .Ameracan caw..c unrortunate-ly • • we 1rr not
Pole who II seelunc an answer 10
auch an amportant quut1on a,:
why the Pohsh American youth la
not Jo n1nc our ranb In auch
oumbtt ao tlult the number of
voluntee,n would be ,n proport,on
to the numcrlcal aurngth of 1ho
younc ceneration of Poln lD Am
enca Tbo author of the lett•r la
not dd d1nc the youth, but at
tbe s.ame ume p!acn the nspon
aib1hty upon tbe older cencrauon
We arr quounc th1a luter in
full, for no doubt lt 11 atncrre On
1be 01her hand we arc aware that
the u,tt ,sm of the oldu genua
uon a d c pee1ally the life of tho
orcanlzauons 11 onc-a1ded and
vohom nt, Wo ore doing th1 tn
1he bel!d that it ~ better to d11
CUłll pubhcly all doubts and mia
u du tandina:• to cure the „tua
tton
There art no ahameful
bldeolrt m publ c hfe and m fa l
there are: no ...,Juome affau&."
Thero 1, only the good and the
wrone at 1tude toward, 1he varl
cna prob oma.
The Ed1tor •
Dear Ed1tor
In tho arttcles printed on the pages
of wFlghting Poland and upec1ally
n 1he latt11t 111SUn thue • an ap,
parent note o[ diu point ent and re
proach towucb r-the Polisb-Am,
oncan 7outh
O ir effort has not
brought the upectcd , .. ulta. based
on our numenc.al atren&th
We hHr thls same op1nion moro
oltcn. but o a las deh ate form frorn
our mothera and fathen from the o!d
er Polu,h American generation. They
arc complalnlng that We are ahpp1nf.
out of thelr Influence, that Polisb a
fa,n do not 1nterest ua any moro
I aere t t you ha e a ria:ht to
fMl r.,.-oacb. And wbat. ,a - •

without guilt. Thoreforo 1n wntlnc
thtS lettor, Il IS not w th the idH ol
apoloey or of v,ndicat,on for me and
my fr1ends. Howevirr. I don t want
you to ml1undentand us, and paaa
One-łllded judcment upon u Bee& e
we are •• we are, and not "at you
Polw, so!d1cn would llke to have u1
la the muli of many factors and the
aense of cu!lt sbould be bor c witb u
by the older cenffatton
We aro not throwina: t ncs upon
tho head1 of aur parents. But to
tell the trutl>-the greatet number of
them <ame hero without any materiał
.ans. They worked hard and f r
that rea on they bad hnlo or o t me
to cin to the upbrinc,nc of th r
ch!Jdren. eapeclally where the ~t on
al and 1oc1al hast• arc conccrned Tba
father would cosne home t1red and
OVl!r worked and mother bad her
hands full of household d t n. W o
then bad free time to ra,
,n t •
nat onal 1p1rit? Our v1ewpo1nt1 were
formed by our Immediate surround
1n111 or by our American fr end$ w,th
wbom Wlf' p1•yed on the tree-t ot n
the yard
And another thiD1 O r paro
c:am„ to Ammca b f o the f t
World War Thoy came from Poland
opprts1ed by the enemy, • lattd 1bat
wu poor and destltute They cam•
usuaU}' from the country Ir the7
rffllintsced about thdr y uth. n tvident thai Poland ,.... poo , that the
1tandard of ll•inc waa low and that
there Wq ODI)' 8 small eroUp or prlY
1loged people
We did not lmow the new Poland.
because oar para,u, orvrr knew her
and nobody nally told
about ber
We are bcr1nning to know her now
from you, Erom the p cturn ,n
P1chttn11 Poland" We 11n that
Poland f the łut fnr
aa
at all a MCltwanl, lit le an 1-4
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=
cholby z fotografii na lamach MOd$1t"•
czy" Widzimy, ze Polaka I.n 01111n,c.h. n•• była wcale krajrm sacofa•
nym mało cywilizowanym. ale przeciwnie - rozwijała si~ a siła naprzód
pełn4 ~ · Z takiej Ojczymy mozna
byt dumnym , szkoda, •• tak,eJ wla•
intn Polaki me mlclllmy w nauyth
d•lecircych oczach. Oczy te patrzyłr
na wy•okł 1to~ zy<iowł Ameryk,.
na Jej dobrobyt, na jeJ zdrowe *1o•un•
le, pohtyczno-apoleune, .a zestawle·
ntł' t~go. co widziehłmy w Ameryce
2 tym,
c.ze,::o nn uczono o Polsce
11warzalo w nas obraz dl.a Polaki nielcorzystny. Czyi w tych warunbch
można byto wzbudiić w nu za1ntereaowanie Staryin Kra,em I wycnrować uczucia goqcej miłości do nt•·

go?
Tak wirc chodz,'I'',..,,y w I asnym,.
drogami, zy)łC tylko i wyl,cxnie iy•
ciem amttykańakim i amffJ'k•nizowahłmy o,r," Copiero teru, pod
wpływem tracedii narodu polslciego.
bohaterstwa armii polalciej i a,owych
wińci o Police, które dociua14 do
naszych w,,y1ł6w, .uuyna aię prubudzmie. Nie winimy - powurzam
ru jeucze - nH:rych rodz,ców. Ale
muaimy stwłerd1ict ie dom rodziciel•
alei ni~ pr,ygo1owal au do obł!crtti
11

,__l!)J•·

••f

n~,

•

•A jak wygł4d.alo zycie epołec•ne
naszei Polonii Amerykańalciej?
..Wprawdiic mamy c;:ał4 masę orgamzacyJ, moze nawet nduzo. mamy
Pobkie Domy Narodowe. mamy Klu·
by polityczne. Organi.ucjaaa tym
brak 1iime1uych pobudek ideowych.
które stwar:ralyby odpowiednie wa•
runlci pracy I wyl:ycia sif dla mJodego pokoloma. s, to albo orcaniucje
ograniczaitce się do kltcania akia•
dek a1ekuracyjnych od cdonlr6w, albo lcoła politycmo, których leaderzy
nie dopuucui• do g!01u i alccji „n, ...
WUJemnadyth" ludzi młodych.
wprzy okazji rocznic narodowych.
cay loblnych urqd.ra aię urocz,.-te
akademie i hanlrieiy. Zapruza alt na
le imprezy t.akae ludzi młodych. Cza181Di poawala im •ię na,nt puema•
wiać. Procramy tych imprez
Jed·
nalc nao16I audat!. J- dluca liata
m6wc6w. bo nie wolno opułc:lć żadne·
go a „wpływowych leader.SW'; laki
pan moie 1ię przeclet obcl!!ł I Na
banktet.ach lltZfd&anycb dJ.a bl&O lub
oweco a olruJI rOC&llicy &lubu lub olr'&ymaDla jakleco6 'job'u·· politycznego mówi alt o pełnej po6witcenia
pracy eokia hOIIOl'"'",IO wna niwie
apołeanej I narodowej , o ,eco .ra•lugach dla Polonii, o tym, :se jea;o
imlt puejdaie do hi1todlJrdy11/t! /Mfflit!
do
-----1ttt11
1t11paia .,,,,,.,, "" mlodziei
pnea orpnbowanie jej w ch6ry kołc:lelne i kluby ,porto- pt'SJ' para·
fiacb.
•ostatnio takie I wielkie o.-pniacje polakle o dużych saaobacll flaan•
aowych or1.an/n/t otlddal7 młodsi~
celffll wyhodowania nar,t,tu.
lrt6r)'by przajfl Ich warulatJ' pracy.
Ale i tu atanl rosclua.k SWf kontrolt w obaw,e o utracenie wpływów I
ułualęde w c!eń /""." młodych.

„

•

dama rorp1cr1lła nasze p1er11. W fa-I coantry, but 11 was grow,nr; and gobrykach, czy biurach baliśmy ••f po• 1ng ahoad full a~ed Y'ou can he
prostu z ludimi wroeaml l>oltce.
proud of ouch a Poland, and 1t ia 100
"Olaczei;o więc nae walfpu1omy
.
gremialnie w wanc ucrog,?
bad t_hat we werc not g1ven a plcture
"Wychowani w amcrykanakim do-ł of thts Poland an our ch1ldhood. Our
brobyc,o, pr:ryzwyczajcni do wygód ' young tyes looked upon the h1ch
, beztroskiego rycia czę•to "~bluo• I standard of hving in Amcnca. upon
wam" - nie mo,emy zdobyc
od.I iu prosperity. ,u healthy polnic.al
ra.ru na mrilc, docy•Jr, nie moremy and aoclal condiuons. The balancmg
za Jednym nmachem zerwać z pru•
.
.
srlo&cit i terain,eJuoica~. Charaki~ of what we aaw ,n Amenca wtth whal
rdw nit motna prztro/Jić w ciuu jt!d- we were told about Poland. resulted
nocy, tak, Jak nie mozna w e1uu 1 n an unfavorable :attitude toward1
roku zamienić kawała ziemi leące1 Pol.and
Should it be wondored,
przez lata cale odłogiem, a więc wyi
Jałowiałej, na urodzajny I.an. Ugór therefore. if la ,uch condataons nler•
tak, trzeba oraz i przeorywać. z upo• est could not be a...alcened towarda
rem tępić perz , chwasty i cnlrac Poland and aome feeling of affection
cierpliwie na rezullaty.
atirred towards thai coualryl
•·Rozpasałem saę. ale ta spowiedi
So 1hen we went our way, we hved
była konieczna. Jest mi lżej teraz n.a the American life and we heame Am•
duazy. W daluym ciuu zda)f sobie ulcanized. Only now, under the in•
Jtdnalc sprawę z naszeJ wany i diale· {luence of the tr.agcdy of the Poliah
go_ nie proszę o rozgrzeucnle. Nic natio11. the heroi11ł11 of lu army and
ądicie nas jednak zbyt ostro, bo jale the fresh new1 of Po18"d which
wid21cie wina nasz• nie Jett wył4cz„ comes to our m1nda. we are awa.ken•
nie nuzym udziałem.
Ing. Lct me repcat thai we are not
~i..czę wyrazy szacunlru I poważa• paning judcmen\ upon our parents.
n1a.
S. K. (N. V. City.)" But we muat &late that our home has

"°'"'" -;,

n-.

"Stanze polcolenle nie buduje na•
U)'Cla cbaralrter6w, a często, moie
nlMWladocnle J•. Oto typ,t"7, bo jeden a wielu, pnylrled.
Miody, licqcy około lat 1taydsieatu, Amtr7lamin pol,..l.go padloae,.
ala, lct6rqo amblcj9 było :rostaałe
wielkim polltyltl- l lrt6cy d1atep

•r.cu

bnl CSJ'DffY udidal W pn,cach !tych orpnlzacyj - __,....je • •
:rwa n!, do lhdby-~lrowej. Smal urądaaJt lftl1 wapaalaly lluldet.
bo ldale "walcąć
łt clnap .....,,.
brat OJClł)'n,. bnmic Jej " -

„

-:;J!.;'•6w· -

, - I bacNIDt
-prz,,JcUcle wite
w łlGw6d
-:111J ,-itd jeco iololeną 41oal"
Oto "bohater' I ldzle 4o - ~ bo
~ IIUSJ, jełll nit o:hee analuć -, w
kola:rjl a prawem. A tu 11t.11rue apoleClrwtwo pi•ł• ,-., na Jeeo aacl

Qdideł
"1ł Od wyłlllc:INa
wojął DJaueco a. p. nie scloall alt

......

. . odlolmlla po Japo61kłm
J!II Ptlrl Hallor I
. " J ~ ~ , . al, Ale • .,_
lacfa ~ ,.,_ ..... air-. 1

:;:,..,~jak =atSJIIIUl.i
I'=:l
~ . . . . . . ~ Ilią

not prepend us b,
part.
• • •
And 'how did the soc aaI h fe of the
Poles ,n Amenca appcar>
Of course we have a Jarce number
of orpnizationl. mayhe .rven too
many
We have Poli1h Nauonal
Homes and political c:lubl. All thew
,orgamza1ioau, howevor. Jack life and
11roncrr ldealistic incentaves, whlcb
would mlika au,~lc condnioaa for
the work aod acttvlty for the yc,unc
coneration. The,r are elther orpn1•
zattona whose actavitia are lunitecl to
collccuon o( h(~ inaurance duu, or
poliuc.al dubs. wbose leadera do not
pcrmit younr inexperiencod mu to
voice the:ir oplniODL
On the occaaiona of Poliah natlon•
.al or local holld.aya ceremoniał ptberin11 and banquet9· are held. Tbe
younc people are aloo lnvited to thae
affalra. Somclimes they ar• eftft
allowed to speak. The progrun, of
,hese affaira are cenenlly quii. boc•
ang. There i• • lonc ll1t of spealcen,
llc,allH DODI of tlM influtn1lu lffd•
en can he onutted. they rmght be offended I At banquet1 held for thla or
that member of the community on the
occuion of a weddma anaiverury or
the obtaining of a political job, he ,a
pnlaed for hi1 wonderiul work In the
social and national field of aadea'l'OC',
for hia service to tlae Poliah c munny, and 1old th.al hia name will
pllH anto hlatory. No wond„ that
thi, glorafyinc and patting on the
back does not appeal to the ypung
peopłe. So they atand nide.
Only the PoHah parillhea hllve • cer1a.m influence upon
youth by orcanizing il lnto ch11rch choin u4
a1hletic clubs.
Recently aloo the &arc• Polillh organiza1ion1 with large funda Mfl
bnn orpnlalnr yovth 111 onłtT 10
hawe them lab the lcedenhlp la die
.,~ fut.ure. But even he« the older
people UM lllelr control ,a Mr ~
lom,c thelr J1oWer .and pUlb łllll
J'OWII' people uida.
The older 1en«aUon la not bulW•
ing our chanic1- but oft.11, -1'e
uncoaacloualy, lt la mlaladlng tlNm.
Hen ia • tnie.al esampla.

li••

W dniu 4-go marta rozpocz1l Pre•
zydent Stan6w ZJcdnoczonych Fraaklin Delano RO<>Hvell IO-ty rok -•go
urz~owanla na at.anowiaka Pre:ty•
denta Stan6w Zjednoczonych
ki P61nocnej. W 1eco osobie anal.a
Stany Zjednoczone ....ia1eco I p
duJ4cego atenuka. Ladnoł,! potfłnej
DemolrracJi p61nocno-amuyliańuleJ,
a wru z n'4 zjednoczone we wspólnym Froncie Wolno6ci narody c.alqo
ł"wiata, d1czyly alę w tym uroczyatym
dnia w IIW)'Ch UCZ11Clach doloola do1tojneco rnleazkańca Blałeco Domu.
Popularnoić Prezydenta :R-.lta
wtr6d Polonii Amerylwialrlaj I w azerqach Wojak Polalucb w Kanadale
jest tym bardaiej :rrozumi.ała, ie Preay,lent Rooeevelt 111U11f•towal w oatatnich cnaach lrillralrrotnie &Wf gortą iycaliwo6c dla S~a..,. Polalrlej
I Wo1ab Palalrieco.

A=&

On the 4th of March, 1942, the
Preaident of the United Sta1ea,
Franlrlla Dciano Rooaevelt ....... his
10th year aa the Prelldent el the
United Stata of North AmariCL The
United Statea found In hhn • lara" and
faralgbtacl le.ader. The poople of the
enat North .American Democracy,
with the United Nati- ol the
jained in the expreulon of tWr pet·
in&• to the dlatiJICulahed lnhabhmt of
the Wlai1e Houac. The popularity of
Preai4ent R-11 - g the Polea
in Amerłca and In the nnb of the
tht Poli9h 1aldlen in Caa..la is well
underatood, aincc Prealdent ~
hu manlfatcd, a number ol tlmes, lala
warm alncerity fcw tha. Poliala and the Pollah Army.

MODLITWA POLAKóW

-•Id.

A. 1011111 man, aut

tlllńJ'

,-

of age, an American of PoUab d„
ecent. wh- mnbltlOII in tbe
polltacal line an4 who ectiff la
the varioua or~1atl0M, la called to
llffVice 1a the amy. Tbe ol4ar
people
a 1tlc banq- for hlllł,
becauae be I.a roinc to flcht for Ida
second motheri..,d, and IO clefencl ''honor ,,,_ the ..-1• ... IO -

acti••

ha••

and lhake Ilia lladl Bere 11 a "'llero"I

He la goiag iato tlle-, . _ Ile
... to łf be dNa•t - t IO Ile hl
trouble with the law, But the olW
PllfffflOll ia slllCfflC pralMe ła bis
lóoMr. Wben • he lleeal alnce the
bąlnninr of the_, Wiły dłda't be
90fwrtffl' alter the JapaaeN attack
on Peerl Harbor?
We ar• Amerl- łlut Pollab Wooi

r•flowl111 In oar ftlu.
il

Wblll •

la tlie newwpepon. bo-, Polaaił
fought, how the Polel lffilUW ...
an fiptłac - tha our '-rtll

„

futerand--~of-

d - t . In faetona IUICl offices almost foucht wlth ii.. llllfri..at,:
towanla Polaa4.
Wby tbea ara - not jobd111 . , _
nakal
BfOlllht. ap la -'-Ian lmlllllritz.

acc--..1_..•-•-IUD'a.S..
~ c.nfarte ..., ur,
__

ci.łon a - cauot wlth - ~~
break
die
- Cluncta'a
llmr.- ~
- ,.,
tbe ~
t.
. .- . .
baUt - - ~ jll8t - . . . . . ,
- - laad camiot be ~ widii&.

=--~--~~
• p!!r,

u;ito łralt ~~

..-u. iii llilil. - ,-,.t. 1lili
Illwa..,.,._ . . . . . .
cad1•I• .._ ......,,. 'L,

die

patiłllCI, awaitłld..

..

,.......
.........folMlli• .........
_........,łlań.

~

Dl
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Oficerowie polscy w Af1·yce Zachodniej
D,~;,, ro:moiey
Na podatawie umowy pomicdzy Biała kobieta nie rnoal takich warun• wikie wlli.'<ltny I wh14ciwie dla euro• szkolenie bojowe i techmcznc użycie

rqdcm polskim i brytyJ1kim pewna liczba oficerów polskich zo•
atala puydrlelona w charakterze
,nstruktor6w do kolomalncj armli
brytyiskieJ w Afryce Zachodniej.
Pomtej przytac•amr dwi• fOZlllO•
wy z tymi oflceram,.

. . .

Londyn

k6w,
pejuyka do5Ć pnykry. Natomi„t da·
Obaj u!miechamy slę i patr.<ymy na leJ w głębi czarnego '4du jeat natu•
dw, fotografię na kominku. Biała rai nie cicpleJ· anr.ieli w Polsce, ale wa•
k0 bi
eta,•'
runki ą zupełnie dobr• i :nośne. Na.i
Rormaw!ali4my jeszcze O Hitach, 0 olic<rowie czuj, aię dobrze. Jeśli cho·
poczcie, 0 braku polakich kii,iek dzi O okres obecny, to panuJe tam lato
(zabral %C •obą "Potop" 1 "Pana Ta· afrykań1kia w czasie kt6r•go temp•·
d~usu" - to wuyatko) potem długo
Pułku. no i O tym, jak to h.dzie po ratura w południe dochodzi do SO C,
0
,
!"
Odpow,ftlnikiem naszej zimy jest
uończonei woJnic, W koncu spoJ• okres od c„rwca do wrzeinia, kiedy
I
rnł na zegarek, wstał uścillt'łWl'Y to padają ulewne deszcze i w powiemojf rckę powledilal na poiegnanie: trzu jest bardzlej wilgotno. Wypadki
- Praz JAk będzieu tylko m6gl, malarii zdar:taJf aię bardzo rudko.
bo tam poczta, to czaum, naprawdc Mlelwny niedawno imiertelny wypaJedyna widć. •• łwiata i proszę cię dek 26łtej febry, ale jak atwierdzono
wyślij le liaty do m:atki,
zupełnie dokładnie, oficer ten nie
Zapewniłem go, że uczynię wazy• wz1ęl zutrzyk6w przeciwko febrze.
1tko żeby je wysiać J&knaJpr$dZCJ i Zuadniczo upały ą tak duze. ie w
ze na każdy Jego list wyśle odpo· cuigu dnia nie nalezy zdeJmować ka„
wiedź.
ku tropikalnego. Ale mogę Panu poDoszliśmy do drzwi frontowych, wiedzieł, ze JA •tale chodz l•m w

nowoa<1nego sprzętu. Część oddzi&•
16w poaiada sprzęt motorowy ; CU•
riery. Trzeba podkreAlic, ie czarni Sł
bardzo dobrzy Jako kierowcy. Spora
częłc czasu przeznaczona jnt na wyrąbywani• dróg przeł: tale :rwane
"bU$hc.'' Jnt to rodzaj puszcry, poaiadaiąc•j jednak nie tak gęsty I poj
p Iątanyedrzewoatan ak alawne puaz•
cze Ameryki Południowej.
Polacy tak jak I Anglicy mleszk•JI
na kwater.ich w małych domkach. Sto!UJł się we wsp61nej messie ofictr•
akieJ, Waaj=ne stosunki bardzo serd•czne i koleieńakie. Wszyscy rozumleJt potrzebę wap6ln•j pracy I
w1p6lnego wy11lku dla wapólneJ idei
i naprawdę mog 9 powledziec o tej
W11pólpracy tylko w superlatywach.
Zrcutf wysoki poziom wyszkolenia
naszych oficerów sprawia, ,. ą oni
bardzo po~danyml lnstruktoramt
przy wye,koleniu boJowym. Widnie
J•dn• ze spraw, które ~dr meldował
Naczelnemu Wodiowi jest kwosti•
'4•ysł3nla nastrpnogo transportu polskfrh ol,cor6w do Afryki Zachodmof,
Anglicy po1rzebuj1 dobrych in1truk,
torów.
Należy .zaznaczyć, że mimo aluzby
w oddziałach brytyj,kich oficerowie
nui na kudym kroku podkrdlan swą
polako4c ; pod tym względem pełni,
pieknę mi•Je propagowania wiftlzy o
Polsce.
•
•
•
Z warunków życia codzirnnogo należy wymionie fakt, Jie na całym obazaue kolonii brytyjskich w Afryce
Zachodniej niema kartek .iywnościowych i niema żadnych ograniczeń. W
więkuych miutacb moina kupie
wszyatko, czego Europejczyk tylko
potrzebuje. A owoców południowych
ą takle ilołcl, że nikt na nie n-•t nie
zwraca witkazej uwagi, Butelka
whisky kosztuje 12 ab.
Jńli chod.:i o sytuacjr politycznospolttzoą, to murzyni posiadaj4 owego munymilrieio kr61•. który przebywa w miejscowości Kamas/ na Złc,..
tym Wybri:eiu. Istnieje tam pełny umorąd murzyńalrt, lojalny w •to1unku do wiecu brytyjskich; tak umo
istnieje murzy,ulrie ądownictwo.
Czynniki brytyjskie tylko naihoruj4
ocólny kierunek prac w1.ry1tkich

Za oknem robi się coru ciemniej.
Za1n114lm, blackoutowe zasłony i
jHteimy teru odcięci od &wiata.
Czte<y 4ciaay londyńskiego pokoju,
mały st61, dwa kr.cala, tapcian w rogu - to cale umeblowanie. Na łcia•
nach m:apy, a na kominku duia foto•
c:rafia Ogromne, piękne oczy i dziw•
na. Jakby powuna i zamyilona a
właiciwie kryjf<a mmiecby w ącika<h u t, twarz 111lodeJ kobiety. Spojnenie Jest zawue akiOTowane do pa•
trącego - widzi, co 1ię dzi•Je w
kazdym punkcie pokoju.
I)ookola kominka atajo air cora.c
bardziej gor,co. On, lekko pochylony,
podparJ glowe rekami i P."trzy przed
siebie, - ja palnę chwilami na ko•
minek a chwilami na niego i myilę
o tym co go czeka, o puucuch Alry/ci Zacllodnirj. o lwach. aloniach I
krokodylach. o goręcych dniach I parnych nocach, o miutach I w11ach czarnych ludzi, o ponurych diwiękach
tam-tam6w i o tym wszystkim co t>•·
mięć zdołała utrwahc i: przeczyta•
nych bi4łek i widńanycb filmów.
J.go polna twarz jHt w tej chwili
akuplona - myłll o czy,m, co po•
chlania fee:o calt istotę. Jes~ l"ze- jeszcze raz "qolem" I "do •obaczenia nonnalneJ czapce I czułem aię zupelkonany, ze w tej chwili jest myilami w Po/set,".
nie dobrze.
w Polace. Moie w małym garnizonie,
Poezedl jak zwykle powoli I apoOficerowie pol1cy q rozdzieleni po
gdzie atal pułk kawalerii, w kt6rym kojnie, a po chwili jqo pełna sylwet• batalionach wojak brytyjakich z tym,
odb:,wał awe pierwue lata 1lu.iby zol• ka mlknęla w mroku londyńAkiej że nigdy n,., pnydzi•l• sir jNłnogo.
nlenltlej, mo.ie w Krakow,e, ccule ulicy.
Przewaanie po dwucb, po cztencb,
miał dom rodzinny, lub Lwowie
Wr6c:llmi do swego pokoju l zna- lub po azdciu. Obozy 14 w poblizu
cdrle kończył kampanie -•dnio,ą wu apojnalem na mapę. Polaka, Wę• witklzych miuteczek. Zajęcia co- a może w g6rach, cdrle zmcczony ery, Jugosławia, Wiochy, Francja, dzienne to przede wszystkim szkolei Jlodny, ~...c przez zupy inleine, Anglia i , •• Afryka Zachodnia, Za nie wojskowe czarnych.
puekraual gramct Rzeczypospolitej, nim pozostała długa droga poprzu
Muszę tu zaznaczyć, że plemię tam·
aby dalej pójić dron żołnrenkleco cal, niemal Europę, a przed nim .• , teJaze noaące nazwę "Hausa" i m6tnidu I znoju.
w mrokach czarnej nocy w londyń- w,4ce językiem "hausa'' bardzo lubi
PlttWUy przerwalmi ci_.,,
akiej ulicy, gdaid daleko, taj«onlay, wojsko. Robi, wraienie bitnych żoł·
- Wite jedaiesz, co?
dziki, nlunany '4d czarnej Afryki.
nierry, ale wtedy ,idy przy nich jest
_ Ahal
Poiegnalem pt~jaciela, kt6r;, jak biały, Jednocrdnie trzeba tu dodać,
Obaj nnOlimy 1low:, nieco do g6ry wielu innych wie, że w czuieUJ woj- że mouenie upal6w jest rzecz, barI patrzymy na mapc iwiata -wi~c, ny jui się nie llczt granice I bariery, dzo względnt. prq, ćwiuenlach bow 1-0 od kominka.
morza I „dy, paiistwa i kraje. mluta, jowycb olcuuje aię. ie więkuoU Po- Długa podróH
wsie i miasteczka, bo na całym 6wle- lak6w wytTaymuje je nawet lepiej ani•
- No, zawue kilka t71:odnl.
cle w Azji, w Ameryce, w Australii, żeli ludnoU tubflcza. Czarni Ił ZllW·
OdlU- trocht swoje kunia, apa- w Europie c.ry w Afryce liczy aię tył- ue bardzo chctnr. Jr.ryk Ich ma około
Ja papieroea I m6wi dalej:
ko walka i:a 1prawę. Wojna oczęta S6'J wyru6w. Oficer-i• nui opano·
- Jestem adowąlony, .ie jui aic o łwlcie I-co -zdnla pod polaklm wali jui "' w/ęlrsatńci ten nieduiy
zakońuyl)' te wąyatkle fonnalno6cl, niebem. musi być wypna, Teru lluy słowu/Ir i zupełnie dobru porozumie•
bo to zawue najp..,... Teru enty 1i9 tylko ten jeden, }"""Y· prosty iołalt z szeregowymi. Copniwda jeJIU mam wyałane; za godalnt.'lnladam nlenkl cel - :rwyc1ęstwol a na 1tt6, ial czarny pochodzi z dalezych okow uks6wkt I , , . juda w hriat. No, a rym polu bitwy I pod jakim niebem lic, to prz:ewa.mle m6wl innym narzetan - to zobaczymy, Tyle rzecry lu- .•. kto wiei
cum I wtedy Ił trndnołci w poroau,
dale m6wlt , , • Wczoraj dali nam od,
Na małym atoliku atol jego foto- mieniu. ale wicuzo6ć podoficer6w
pjay _ rorku6w Naczelnego Wodza. C"afia, ltt6rt dal mi wczoraj, Spod brytyjakich ma po kilka nuzeczy te~ y doatal oaobny ecz-plau. daszka ancfelskiej cnpki patrq twar· go języka I wówczas pełni, oni role
SluiJM w Afryce liczy alt nam cały do june, polskie OCZl,
tłumaczy, Cały szereg murzyn6w uczy
eau Jdo ,duaba w Wojd:u Polsłbn.
- Do zobaczenia /ul - Hfdziel w alf tea angielskleco. W duiych mia•
Ha chwilę~ aam1'Jlł się.•• Polac11HJ - Goodd.ucł/
atach murzyńskich jak np. lbadta w
- Kto wie moie kiedyi te.i bfdaie•
•
•
Nigerii (4-00,000 ludnoki) lub Camo
m, 1meli jaldd kolnie.
Drup-rozmowa , • •
(500,000) Ił specjalne woły, w kt6Teru ,a sit unlodwn I m6wit:Polakle słowa z aat pulłowniła w r:,cb murzyni ucq sit Jczyka angiel·
To btdzieu wtedy czarnym • - • bryty/akim mundurze - robi to trc,.. 11ńego otr.r:,muJłc: bezpłatnie wuellrie
1.., - tylko jak wy btdziacia rozma- chf dziwne wrażenie. Twarz opalona niezbędne pomocł,
wlali a t:,ml czarn:,ml, podobno 'bar• na mp wyr6źnia 11t u tle bl.adych
WsP6UYde naaycb z ci:amyml jest
„o trudn)' jtaJlr,
twarą pnecbodącycb pnea hall lu- barclso dobre. Cnrni polubili polakich
_ ~ e , INlrdao łatwy dal. Witam)' ait aerdecanle. Pullrow• oflcer6w, kt6ny uj91i Ich aenłecmym
około 500 .t6w, to -,,atko, O f l - alk prod .łebym uaiadł i odruu ustoaun.._i_ ait do nieb I bardzo
wie bryt)'jaq, kł6rzy - . powr6: swraca
do mnie a pJWtlan:
uczci-. oJ.>i•~ u lraidym kroku codH ~..
tnecb mt.łtcacb
- Co Pam przede waqstkilll Inte• ddmeco iycla. Hałllrlllnie o Polace
_..
e ,oauwW tmntef- r-je1
nie wlecbieU s ~tltu nic albo pnNJID - - - Wuyatlro Panie Pułkowniku, wie nic. A dalaiaj, juł dwia murays\- Czy lmpłW .We -,.stlro co ale nbF ale -.jmować aa duło . - . aide orldeltry cnr14 zupełnie dollrse
potneba 1
to wyplaał- ta pytania na oeobaej polaJd hymn uiodciw)'.
_ 11mn
a1u.ibJ codd-•J roalołoa7
11 1rartc..
ci powiedd«. n becue
bryPodaję Pułkownikowi 1mtt s -je- jat nNlfplljp: o4 W:JO 6wl-la
tyjuich " o wiele wł...... o4 na• eo Palny na nf4 pr- dnrilt, peraane, ~ codalua pnftWII u
lliJdt. Oni doelownle wioał 1!ftSJ'llllio, a ,etan m6wl:
miadaale; od 9:30 -IS:00 wpledy I
.._. caq ._: wa, --'Y, iutkl. - No 4obrn - e wite tak - twlcamla lNJa• (upały); ol 13-ej do
....,... (I), 111je do~ w liillfa I w l'rąlHlalem , . _ . . _ , ~ 14-ej , . . . _ na hmch; od I ~ •
~ raldM1 ....._..,.-..,, 10111J
alt a N-1-so Woda u.lllllill tlo la.tej ~
•
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urzł'fów.

Warun.l:i materialne oficer6w Ił
bardzo dobre. Całomiesięczne utrzymanie I miuzkanie koutuje od 7..g
funt6w, tak że morna bez witkueco
trudu zaouczłdrić co miCllfc połe>o
wę otrzymywanej gai}'. Dla przykładu
plklaJt,
ppor. otrJ17D1nje około 30
łuntow mieaięcznie. Odczu- sit naturalnle brak polaklch kllifaelt I guet,
00 I przede waayatlclm octblomik6w
radiowych. Liczymy, że w tej dziedi:inie władze polskie a praecle -SJ'l'l·
kim propqaada wojskowa prryj4
nam z pomoą. Toby było -zyatko.
W najbli.iuym czaale nadojdf ,tutaj
pierwue
a twtcae6 odulał6w mur•
Ich pod dow6datnauycb o icer6w, a moae w prr:,uło,
kl uda sit nam nakręcić kr6tkometrażowy film u ahuby w ltoloaiacb ~
1yjsltich.
_ Jeucze jedno pytanie Panie
Pułkowniku; czy na tych terenach
latnie.i4 lroloale biał:,ch. u.y jeat ldl
duło I jak
-•·•·
_.,
tam
wy,..._ praca w t.,~ ; . . J'eat bmlzo aało. Propn,ewaałe m-,r baa___._,.._1 d"'"-'"
dloW9 albo Ił - - .. ~ i oltr~
Białych kobiet Jeet łllrNIIIO aa1o.
Pułkownik 11t anledla, ja r6wnleż.
- Feta1n1 klimat działa claluo pa
nej na kobleł1 a\aeU na ......,...
PoprNtU l l i e - . . UCo kHiDatll,
~ ml elt . _ WIJ!CI:'
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Polish Officers
Edltor's note- On the bnsis of
the agreement betwcen ~he Polish
Govcrnment and the Briti•h, a
ceru.in numb"1" of Polish officera
werti: asąigned. as instruotor.a, to
the British Colonial Anny o(
W est Africa. Below, you will
find two eonvers:nions witb tbł!se
olficers.

...

•
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West Africa

addition a number of s.uilc Two of Core Y""lerd.ay to the Commander-inthe 0Hicer3 were aupposed to take Cltief, reportrng about the afbira in
their wives, but finally they lelt by connection wlth the Polish OU1cera'
thc.mSielves.
,crvice in the British Coloney of
"Apparenlly tbe..rr ar~ no whltt wo- Wost Afńcn. I was therc myseli for
men thcrc.
• penod of sevrr-i-1 weeks and I can
''They llllY that tlte chmate is very describ<" the Hvinr; condlllons and
bard. White women 1lre loo w~ak to fulfilmcnt of &ervice as they are
c.ndure those condiuoo.s-"
found there.
Both of us began td laugh and look
"The- climate on the coa.st is rt.ilły
at lite large pho,oirnph on the chim- damp, and !or an European vuy unney. Wbite woman . •
plcasmt. On the othor hand, deepor
We i,,lktd of lettcrs-post office. in the dark contincnt it i$ warmer
shonage of Polish book,. (he had tłum ln Poland, but condltions arc abwith bim only "Tbe Oclur;e" and aolatcly good and tolerable. Our of•
0
Pan Tadeu!>:r'')-thcn for aomc time ficen, (cel very good.. ff il is a ques•
nbout the regiment and nbou, con- tion o( the present period. the Afriditions after tllc war, Finally he can summcr seaaon is on, the tem•
glanccd at the watch, stood up and pe<;,ture reachcs 50 degrees Ccnti•
with a lrnndcla•p. bade farewcll, .ay- grate at noon. Corr... ponding to our
1ng:
•
win.ter z,;ea.toon i!I the pe.riod Crom
.. Writc a.s oflcn as you c•n becau,:~ J une to September. w hen rainfalls "ro

by one-hour interv;li for brukfasl;
9 : 30 13 :00, lectures ilnd lia;ht driUs
{heat); 13:00-11 :00, i n ter va I for
lunch; I~ :00-17 :00 and at limes 10
18 ·00, drills. Actua\ly, 1here 1s n<>
sueh thing as twlligJ1t or d u,k. Tb e
sun goes down and night begina Im•
mcdiately. Therc is no long period
betwcen day and night lik• we_ know

,n Europe.
On tlte other •idc of the window it
"The dctachmcnl< drill mainly in
w.-. retung darker. 1 pulled down
wnr~training and tc:chniqur, us1ng
modern equipmcnL Some of the de
the blackout sbades and now I sccmed
tacbmtnt5 posscss motor cquipmcnt
to l>o cut off from the r""t of the
and earri"1"S. lt musi be odmiltcd that
world Four walls of a London room.
the natives mm good drivera. A,
a small table, two chnlr., • couch in
number arc assi_gncd to clearing for•
th(' corntr-lh~se u.re all the fur•
01111 for ro• ds to the so-calh:d
"bn1hes." Thia ia a kind of jungle
nishinr. On the walls rnaps are IU&•
not poaseuing such denae ent.nngling
pended, and on the chinu1ey a large
growth, lilre the famous South Am·
photograpb-large, beautiful eycs and
erican junclcs.
• aingular. somewłuu dignified. mus•
"The Pole,;, as wi,_ll as the Engliih,
ing. but at the same time hiding
hvc in 5malł homca and thcy eat in
łimiles 1n the ,omcrs. of her hps--the
the Officers' Mess The rc!Jttions beface of a young woman. Her eyes are
tween them arc mutually cordial and
always dicected at tlte person Jooking
fnenaly. They unden;tand the nco<.1
--she seetS what takes place in cvcry
o{ CO·Optorative work and common ef„
part of the room.
fort tor the common c-ausc, and can
Around lhc chimney il is bceoming
smccrcly spcak m superl;otivea of tho
vtry warm. He, slightly bcnt. with
to-0J1cra1ion.
Besidcs, 1 h e high
hud in his palmll, resting on hi,
standard of training of our off1cua
clbows, staring ahead or hrm-1. at
provcs that they nr~ vuy desirablc 1n...
times, look at the chimney and thcn
•truetor:. in w:irtn.ining„ This is ono
at lum, and think o! what awaits him:
of the tnattcrs whicll I w1Jl re-port to
the jw1gles of West Africa, lious.
the Commandcr-1n-Ch1<'f, th3t is the
elephaut;1 and crocodiles, hot doyo and
quo::ition of s<ndir1g Pohsh offlcers to
bweltering nlght-1, citit!S ;ind viJl•gd
We•t Afriea on the next transport..
.JJ<(~
of biocie peoplc, gloomy noi,es of
The British need good i1tstructors.
0
tom-toOlll, and many otber things that the poSl office thcre 3t tim"" is the heavy aml the air i• very damp.
It must be- notcd tha.t dc:spitc the
wcrc fixcd in my mlnd rrom re.ad1ng only sourcc of info,mat1on from the Malaria c;ises arc 1eldom found. Not service in th~ Bńtiah dc-lathmcnu.
books Ancl watching motion picture1'. out,ido world, and plea,,c ma,I 1hes" ~o long ago 01~e of our of ficer& had our officers ;tt .tli Limes stress th~itr
Hi!\ entirc tountenance at this ma„ lctters to my mothcr ."
a case oI y<llow r°'u whi<h proved PoH,h cionduct_ and under thest c1r„
mem Is concentrated-in thoughts of
l aąsured h1m 1 would do evcry- laual, but, as abJIDlutely tonfinned, cum!tam:cs fulfll n briUiant mis.s:ion
Lomcthing, absorbing hh;. entire eXlSt- thing to 1end them as soon 115 poi>· iblc thi,; officcr did not toke ony micction& of propngaling lcnowletlg-c •bout
t>nce.
1 am convinc~d tbat his and would lmrnediately ,end an An• to nfct:uard again•t lhis frter. Goncr, Poland.
thoughts arc rn Poland. Maybc in a awer to evcry one oi his JeUets~
:ally, the heat is so g-re..at thmt durin.g
1
small garT1soll whcre the cavalry regiW c went to the front door once the day it i• not propcr to removc
' From lhc dai ly COJlditions o! Jife.
ment was loc--nted in wbieb he spent moro, bidding good-bye and upress- the tropkal ltelmet, but I can really one łact should b~ narnecl m the enure
hi• first y~rs or soldiering, rnaybo ed the v.·ish to mcct in Poland again. say· t.hot I wore the normnl c,1p and :ireo ot the Bntish colony ,n We,,t
in Cracow where his family home wali
He weut away as U.tjual, slowJy and felt very good,
Alricn, and that is. that Łhere are no
located, or in Lwow, where he Iln• qui et ly. and aft er a short white his
"The Poliah offico111 are divided food cards and tbere is no ntioning.
ished the Septembcr campaign-<>r cndre Ci,ture disa.ppeaced 1n the dark- among l3riti•lt Army batlalion• In In the lorgcr cltteo everything can be
maybe in the: mountains where. t ired nes1 oi the London atreeu.
sucb a way tbnt they are ńcver as.~lgn- bouch< th.it a European necds, and
lltld hungry, he waded through the
[ rc(urncd to my room and ~gain ed aingly but i;encrally in two•, tbere is such an abundance of tropica!
snowdrifll<, ocross Poland's bordcl"$ stutlicd the map. Poland. Ilungary, !ours or ,ixe,. The camp& arc nc.ar fruits tbat no one pay1i attcnhon. A
•O as to go further on the d1fiieult Jugo-Slavia, ltaly, Fnmco, England the larg"er towns..
The <laily tnakł botile of wh1,ky ooot• 12 11hilhng•.
and weary road of soldiering
and-West Africa. Bchind him was obovc all, i, the training of tho col•
"If II is a qutttion of the political
I first broke the silence:
the long roatl, nearly across the entJrc ored aoldiers.
&nw,.t1on, the Ncgroea have thtir own..
"Where are you going·?··
contincnt of Europe. but beforc himul hc-rt! must 1trc,s that the' tribe ki1tg, who lives in the town of Kum"Ahar·
in the tmllgbt of the dark night in undcr the nainc 01 „Rausa·· and ~... on tllc Gold Co..,. The Negro
Both o( us liftcd our ltends up a the London nrecl, >0mewlte1e, (,,r 1peaking the Ha\16il l•nguagc, likes self-governmenl a,usts ther.,, loy;tl
httle ond we looked ot the world map eway, a str.a.ngC', wild, unknown land tbe army very much. They make
to British contr-ol; an the same Wit.Y
..,--. hanging to che left of the chimney. of dark Africa.
very good and c:ap;,.ble soldien.. but the Negro court• e,ci.i. The Brltiolt
1...ong journcy?''
l partcd witlt my friend i11 thc same onJy whcn Ul the prc,encc of whitcs. agenta onJy supcrvise: the adminisrra•
..'Ałways scveral wec.ks-..
way T have partcd witb other;, 11$ At th• tamo time. it m~• t,., addrd
He moved his cl\air aw,;iy A little. everyone Je.nov... thal in thi& time of that the mattcr of cnduring heat is tivc worlr of all the departmcnt8,
"The ofliccra' materiał conditions
lit • dgaret and spoke funhor:
war borders, barrien, Sl!a.5 and h:tnd.5. rcl-atively unimportanl.
At army
"I am sntisfied tmll aU of th~e govet"nments and countries. c:itin. vil„ drills it appcan. that the majority or arc very good. A month's lodging and
l>oord
c<o&ta 7 9!, oo that n is oa•y to
!onnuliti•s have tnded, bccause thcy lace• and towns do not count. bccausc the Po1e;3 cmJurC' it bett~r- tban the
are always the worst. l've already over the cntirc world, in Asia. Am native$. The colored soldien are al, 1ave a conaidcrablt: amount o( th1:
month'• p~y. For ex;unple, 11 2nd·
sent my iurniturc a.way and in an erica. Auitralia, Europt or A!rica, ways vcry willing. Thcir languuge
lteut. 1ccC1vc,; ,ibo111 JOL monthly and
hour f'II take a taxi and-a trip in the the light for the world'• problem< ha,, a.boul 560 •><pres>ions. Our of•
world. And thore-we will see. So on ly counts. Th#" war atarted Sep· ficen havc •!ready mastered the can ~ave more than 15f, No doubt
he !ee!& the Jack of Poliah books,
many things, th" people sny-. Yes- lCmber lot under Poli•h ski-. and it grater parł or tbis $mall dlction.a, y
papers. 11nd abovc all. radio. We
terday we reccaved a lit;t of ordtrs must be won. Now the only thing that and eau underatand the colored r.oltic1pate that thi• shortage will l>c
from the Commandrr-in-Cbicl. Every- counb is the aoldi-er's arraight•for... diors qu11c woll. Truły. when the
one t cc.civetl :i separa.te copy. Service ward •im-Vict<iry• Ancl on what native come,; lrom ::1 distant Jocality takcn cllre of by the Polish authori t1es, and above all. by the propag-anda
1n A fl'i<:a counta the aame- for us as baltll"ficłtl or u.nder \Ą,1 hat sky-who
he speak• • diffcrent dialecl, and dcparlmcnt of tlto anny, Th;ot woul1l
••rvlce in the Polisb Army"
knowa?
tben therc arc difficultiea or under- be evcryt.hing. ln a short ttmt the
For • moment he stopped and
On the small table st•ma his •lllnding, but 1hr grcater number of fin,t photographs of •he N~ro cl•·
meditatcd„
pholograph which he g:,1ve me )'CS· British noo..commissioned off1cers tac.hmtntt1. dnlling undcr the com„
"Who knows-maybe aome day "e terday. Undcr the vi•or of the Eng know 1evcral dialects of thls Ian·
mand of Poluh officers. will arrive
will hnv(' a colony?u
lioh cap look out hard, bright, Poliah guage, and thcy pcrform the role of hr.re, and maybe in the nt!ar future
Now I began to smile and said: cyea.
interpreters. The :entitc group of we will be oble to display a film •how•
" You will then be a black g:Meral
··until we moet. Juł--1om1!wherC' in Negroe,, arc leMniug the gnglish Ian in~ "crvice in the Brit11h colony."
only wh,m you are able to speak wi1h Poland! Good łucki"
guage. 1n large N"t:ro cities like
··One more qucatlon, Colonel, h
the blacks as their lao~uage is aupfbaden. ,n Nigeria (400,000 popul•· thcre a sctt1emc.ot oi whue& in thi•
posed to be difl,cult."
(Second co:lvcrsation)
tlon) or Camo (500,000). 5pecial ten ltory and ru• there many of them>
"On the contrary, vcry e-asy-about
Polish words Crom • colonel's lip, schools havc ueon established to And how doe1 their work lit into
SOO words in aU."
in a British umfonn ntakt~ a pec:ułiar tc;och the Negroe. Engli•h and thcy ,hese cicoum:nancu?•t
Briu•h off1<:ers who bave rcturncd imprettsion. F.:lcc tanned brown. hl$ receiv_p, without .an7 c:ost, all the nec"'!'herc arc vcry few whites. They
Irom thc,e claim that aftcr thrcc as so much more dis-t1ng~ished from es!Urry :tssu,tancc.
u ualJy conduct the commercial in•
month• one can spc:ik the 1.anguage the pcople passing 111 the hall. We
"The rela11onship be\wccn our of cerest or are the officials of large
fluently.
l(r<Ct one another heartity.
The ricera and the colored ,sold iera •• very &te.am ·łup compiilme!t."
"Did you buy everythrng you Colonel a,ko ~. to sn down and he good
Thcy toolc a hkanc to the
"V<ty few whlle women>"
need?"
immcdiotcly 111kcd mo quelltions..
Poiioh officors. who ••• u m cd a
The Colonel 1miled as usuol
"I havc a lot of fumiturc, bul I
'-'A.bovc all, what sntcrcst.5 you lricndly attttudc 1ow~1 ds them, ad·
'"Th, fatal climalc acti wori-e on .1
mll!t ttll you that the baggage of mOtltr
mloi&t4!'ring 1it1Łcre carc at t:t1ery step wom•n than a m.an, Thry •1n1ply
Br11i.s.h soldiers is much largcr thon
"Evorythinc, Colonel"
But in of dolly life Natunlly, tl:ey kncw tannot endure thl& cllmntc."
ou.rs. Tbey t1lkc practlcaUy ovcry order not to corasume too ,nuch time nolhing or vcry htlle about Pownd,
l recallcd the words polien at th<>
t h,ng-almost the whQle hnu,o: bet!. I wrote the quesllon,, w, • ca.:d nncl but today ,wo colorcd or,ht.stras play
rarew•ll Lhrer m0111h1 .igo and thoy
bat h-tub, •ercens, stove, goH :ind polo handed jt to the Col<>nel Jl• lookcd the PoJish 11at1on:ll nnthem perfcatly rcnnntllld me of the large photogrnph
clu.bg. tennit tnl.:quet. fCUDs, h1.mtm,:. ~I lt fo, • wh1lc 4nd thcn ~' 1
nailv mihtnn· routane ,s a follow1 on tltt chlmncy.
bo1s-a &real 11umbor of lhe1ie, and in
"Very goocl-well, I iltw day be, 6 :00-8:30, ,nornu,, extt4'1sa, foli owad
Whilc wam:m,,. wcak crcatua.
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In the Barracks and Field

Di11CJU#o1J oa Jield pracci«

'l'Ae iuartcrma.tte; mcJJ do JJOC worrr 100 mud,..

"
Nr. 11 (33)

•
•
Rozh11do"ra marynarki wo1enne1
warunkiem zwycięstwa
Tnee4 drog4 do u,1alenia ilości fo.
d11 podwodnych J•at rachunek wyazkolcniowy. :Zlłłoga lodzi podwod·
nych slcl.ada się • około SO ludzi. Muazt to byc wytrawni spccjaliic:1, puc•
de wszystkim dobrze otrzaskani z mo•
rzem, nasti,pnie bardll() odporni ner•
wowo na ciężkie warunki ałuiby i nu,berpieczeństwo tej służby, poza tym
muu, posiadać pewnt ogól114 wi"d:<ę
w dzi,dzinie mechaniki. elcktrycmoi•
cl i by,! dobrze wyszkol~ni w swym
rachu. Prayj4-ey powyiej okr~lonf
ilośc lod~i podwodnych, ogólny stan
nlóg wyniesie od 10,000-13,000 Judzi.
Inne dun marynarki wojenne znają
dok la.dnie c,as I środki potrzebne dla
wyukolcnla tej wysokiej ilości
cjallstów. Id4c wil'c drog4 analogii,
otrzymuje ~il' wynik, który potwierdct, że prry §rodłach kt6rymi nie•
nt1ttlra marynarka roą,or.4d,a. mogla
ona prou ten czu wy..,kolić ilość
-załóg, zbliioną do potrzeb ob.adzcnia

•P•·

200-?SO łodzi.

• Napięcie wojny podwodnej nic jest
równomierne w ciągu ubiegłych 2!/,
lat wojny. Po poc.ątkawych stra•
tach, kt6rc Niemcy ponidh, na,;ąp,ło
pewne osłabienie wojny podwodnej, a
m1ej11Cc lodzi ZRjl'ly okręty nadwodne t. zw. raidery w post'lci okrętów
wojennych i krążowników pomocni•
ci:ych. Po oczyszczeniu oceanu pr:-cz
flotl' brytyJską wojna podwodna zno•
wu •ię wnnogla, przy crym brak w
desrroyerach, ltl6ry flota brytyj•kll
odczuwała po operacjach w Norwegii
i upadku Francji, stanowił o pewnej
bc~kamo~d niemleclrich lodzi. SytuocJ• jednak ,ostała D(lanoWllna. Do lata
I !14 l roku, fflllrynarka bryty Jaka zost•·
la wzmocnionn dużl) ilością nowych
dntroycrów i napl'llwionych dawnych
oraz duą iloscię nowego lyp11 okrrtu
lronwojuj,cogo - korwety. Na>1ępuje
ponowny okrell dużych &trat w ło
dziach I Niemcy decydują się na
przerwanie na kilka miesięcy WOJny
podwodnej, wycofuj,c jak najwięcej
lodzi podwodnych dla ukolenia no·
wych zaJói:, z tym, by na wiosnę l.911
r . ud4ć żegludze brytyjskiej decydujęc.y cios.
W międzyczasie od wiosny 19-41 r.
propaganda niemiecka wewnątrz kraju wysila si9, aby pozyskać jak najwięcej młodzidy do sluiby na. ło
dziach podwodnych. Obiecuje ail' im
szybki awans, •pecjalno przywileJe po
wojnie, na.z:ywa się ich bohate,ramj i
to robi •woje. Lato 1941 r. pnechodri
pod znakiem zupełnego prawic uniku
wojny podwodnej, poduu gdy na
Bałtyku ią intensywne przygotowanie i trening nowych załóg I nowych
dowódców.
Wyszkolenie z.ałóe: nic nnstręcn
wielu trudności. Jest to poprostu
kw«tia odpowaednio inteligentneco i
ochocze,:o materiału ludakiego. odpowiednich irodk6w i 1p1TWnej organl•
zuji. Natomiast wyszkolenie dow6clcy lodzi podwodnej jest rzecą
barcb<ie1 akomplilcowan•. Na skutek
włdclwooci lodz:i podwodnych i pery•kopu, pr.l<ez: klóry patr:uc: moie
tylko Jeden cdowiek - od jednego
Clllowicka zależy ws.tyatko, Dlatego
tez dob6r oCiccr6w, z których mogą
"'r rekrutować przyszli dowódcy Iodz, podwodnych. int trudny, a przej·
kle pr.zu nich kunu j„t n1edo1ta·
tec>nr. Mu,cr4 oni jednak mieć praktylc9 1 w tym celu m11U4 oni odbyc:
at.age na łodziach w charakterze miodnych oficerów, a później na 1tanowitkn 2Ut9pcy dowódcy.
Trudno okrełlic dokładnie, :: jaą
llośclą łolbl zanuenal wyatl)p•< na
w1osn9 Hitler, Trudno Jednak pr y•
puscl~ aby względy wyukolcnlowe 1
atoczn1e po,wollly przygotować wi~
CeJ ruz 250 łodai. W ini~•y~,e

wybuch~a wojna :: Japoniq I plany Niemi«: mUJ1111ly ulec zmianom.
Wiosenna ofcn5ywa podwodna została preyjpies.zon" conaimnicj o dwa
miesl9ce, a wi~c ze s.kodq dla wyuz:l<olcnia przynlych załóg, lecz pod ,:na.
kietn duzcgo suk..cHu militarnego,
Ameryka xoatala uskocrona wojn4
podwodną u swych wybn:eiy, tak sa•
mo jak byłu 1"Ukoczona woJnt na
wschodzie i to Jest powodem dużych
stTat. Brak organiz.ac:jl paaolowania
i niezorganizowanie żeglugi wzdlu.i
wschodnich brzegów Ameryki w kon•
woje, d;ily momość niemicckin1 ło
dziom oi;iągn~ć pokaźne wyniki. Zor•
ganizowanie słu.iby patrolowani.a oceal"łu na ~k rozległej pr~estrzcni,
s.zczcg61nie zimą , nie je~t r'UC-Z,f łatwfł
Wym.aga ogromn•J ilo,ici okręt6w, za.
rekwirowania icb, przebudowy, uzbro·
i•nia i olnadzoni• przez załogę-, lctÓril
musi był wyukolona. Kwestia ta była
,awaze bardzo poważna w W. Bryta•
nii. dla Ameryki jest rzeczą. nową i
nicwttpUwie pr•cjdzie sporo CZMU
zanint .zbli..:cnie slę łodzi niemieclclej
do brzegów amcrykarisk,ch ""'""' si9
dla niej równoznaanc :z zagładą, a
a:tr~fa atalr:ów ua konwoje ..to&tanie od ...
sunięta con;11mn1e na 300-500 mil od
brzegów amerykań,kich.
Czwartym i ostatnim środkiem ustalenia ilości działających lod•i jest
lokata ich pnu przeciwnika, bowiem
oporuj4c w ocnnic, łódź xdrad•a aię
zarówno at11kuj,c żeglugę,, jak tei nadaJ{C do Niemiec meldunki sytuacyj.
ne na bardzo długich falach ;ponadto.o
ile chodzi o &trefy przybrxeine, wlelkę rolr \V wykrywaniu lodii odgrywa•
j9 pntrolowce i samoloty. Sztab morski, w kt6rym te wiadomo§ci sl9 •ku·
piaN. prowadzi ic1slą ewidencję n•
równo rejonów w których lodzi• zo•taly wykryto, jak też i składów odd,-ialów lod,i 1am operujących. W
wojnie ubiegłej lodzie działały pojedyllczo i ;ranim ;:nalazły si~ w
swych rejottach operacyjnych musiały
przcjac kanał I• Mll1lchc ;ilbo Morze
Pólnocn<, bnegi francuskie nie były
tak jale dziś we władaniu Niemców, a
Norwegia była neutralna. Najwaaniej~zym wrGgiem w nicbc..ąnecz-ncj &tref ie Morza Północnego były miny,
podcios gdy la Manche praktycznie
biorąc był nie do przejścia, •e wzglę•
du na liczne. pola minowe l ,iecie.
Aby ulrudnic:, a prrynajmniej ,cdemoralizować dowódców uiem-icckic:b
łodzi podwodnych przy przechodzenia Moria P61noon,,go flota hrytyj•
•ka przedaięw,ięla olbrzymie adanie
nuninowania całego Morza P6lnocnego w najwa.żniejssym miejscu i potni·
mo, io zaledwie Jedna n~ pi\'tnucie
pn:echodzęcych przez le pola minowe
lodzi - clnęla, morale zal6g zostało
tym samym bard~o rutdµarpnięte. W
wojnie obecnej warunki się zmieniły.
Norweeia i Francj;a ą w rękach Niemiec, a porty ich są ba.-runi lodzi. J
-nic nir atoi na przeszkodzie beapiecznego dojścia do rejonów operacyj.
nyeh.
W wojnie ubiegłej technika ląc.-
ności nie aua.I.a. na poziomif obecn)'D\.
gdy kilka łoazi może operować -pól·
nie pod wodt w n!edalelc10J odległości
i pod wapólnym dowództwem, za.
wdzięczaj4c przyr"lJdOm opartym na
działaniu ultrasOn I krotk1ch (a) r.a•
d.iowycb, podcza. gdy wykrywanie
statlcó„ zootalo ułatwione przy pomo-cy fal pod-czerwonych. htnieJą nawet

ctlowniki torpedowe oparte oa tt'J
samej zasadzie, tak iż dowódca łodri
podwodnej mo.ić wykonać at.ile tOl'pl!•
dowy Per potr:reby pokazywania pe~lcopu pc,nad powlerzchnit wody.
Doświadczenie wojny ubiegłej i
wynala%kl "dzicd:ciny 1,czności wpły
nęły uaadniczo na zmianr taktyki
lodzi podwodnych. DawnlcJ działały
one wyłącznic w pojedynkę, obłcnie
d:ia1ają flotyllami od 5-10. Ma to ten
plus taktyczny• .ie poZW11la lod.<iom
Idącym w szyku tżolowym w odlc·
głości kilku mil jedna od drui:ioj, po•
krywać o wiele witkU4 przestrzeń, a
przeto powi9kuać procent prawdopodobieństwa zctkni~cia si~ :r konwojem„

...

W wojnie 1914 - 1918 roku łodzie
podwodne atakowały .z.a dnia ~ ::anurnnia, wystawinjgc peryskop. No1:4
zaś wynurzały air dla ,.ładowania
akomulatorów i danw załodze ,iwic:i:ego powietrza. Obecnie taktyka uf,...
gła zu-p~nr; -xm/11nic. Dzień wyl:orzy•
Mywany jest nll wy~zukiwanie konwo•
ju. przyczym. tam, gdzie granica zasię•
gu samolotów dalekiego rozpoznania
na to pozwala - w ścisłej wsp61pracy z samolotami. Atakowanie konwoJU odbywa siv w nocy z wynurzeni-a.
Flotylla łodzi podwodnych rozstawili •il' co kilkanaście mil na przypuszczalnym kuraie konwOJU, obojmujęc
paR szcrokobci około tOO mil . co bilT·
dzo powil'kua uan~e napotkania konwoju. Gdy jedna lódi :<najdzie tię
na kursie konwoju, daje o tym mac
innym, które dQŻ!I na w•kazane mie~sce. W podobny sposób odbywa ••~
ie.i-ganie konwoju wska1:anego pn:ez
lotnika.
W ciągu dnia lod:ic potostają w
tyle w obawie przed destroyerami i
korwetami, a w nocy dopfd,ają konwój, co przy szybkoi!ci ZO w~lów,•
n i e k i e d y dwukrotnie pnekra•
cza szybko,l.; konwo1u. Górna częllć
lod:ri wynająca ~ wody, gdy łódź jc&t
wynurzona. jest trudno dostuegalna
w nocy. manewrowanie de,stroye:rami
w,ród nagromadzonych 1tatk6w h=·
dlowycb, jest utrudnione. same iaś
kadłuby statków st"JJ1ow1ą dobry cel
dl'1 lodzi podwodnych, Gdy więc lódt
podwodna wpadnie w konwój, moic
mu wyrządzić duże straty, nie będąc
sbyt n.araltona.
Niekiedy flotylla lodzi podwod•
nych idrie za konwojem prn, kilka
dni, at.okuj;t• nocą i trzymając ,ię
zdała w ciągu dnia. Obrona przed ło
dziami polega nietylko nil bezpołred
nieJ obronie ..zagrożonych statków
handlowych, leu na njdach destroyer6w w tył, przed •mrokiem, celem
•muuania lo<bi nicpr,yjaciol•kich do.
zanurzenia się i utra\7 kont.aktu z
tropionym konwojem.
Najwirksza s~ybko,ć, jaką lódi
podwodna moze rozwiną.: pod wot4.
wynosi maximum !Owę,clów i to tylko
na pncciąg jednej godziny. poczym
akomula\ory zost.oj, wyczerpano i
lód.t .nnuszona jest wyjłc na powierzchnię. aby przy pomocy diesel-moto·
r6w naladowac akomulat.ry, Przy
azybkości 4 wl'zlów rozch6d energii
elektrycznej będzie nie 2 1.'J ruy
mnlojsz:,, ale IS ruy, a przy uybkośc:i 3 węzl6w - 37 razy tnniejny.
Dlatego też uybkoiić !od.ii podwodnej w aanurz:eniu wynoai zwykle 3

bardzo krótki okres cnsu. Gdy więc
lo<bie podwodne tropiące konwóJ zo>t~ nllpadnięte prre1< de•troycry i
zmuszone d~ zanurzenia się 1 at:i1c.u1:,
one n IW<j strony destroyery, po
c~yf!l z na.na~icm zmroku wynurzają
••ę I starasą ••ę r.nowu dopędzić konw~j. Im wifkfi•• odleglośc pow•tanie
m,ędzy konwoj•m. • lodziarni, tym
więcej «asu będlJ one potrzebowały
aby dopęd•ic konwój i tym wirccj
„ans będzie miał konwój, •• ujdzie
przed a1Aki<!l11.
Wydział operacyjny sztabu mor•
skieg:o dl.a walki & łodziami podwodnymi notuje kaidy podsłuchany ay.
gnał z niepnyjaclclskioh lod..-l. umiej•
scawia każdy atak i tropi kaidę wykrytą 16d:f podwod"'I. podczns jej pobytu na oceanie. W i"1Li< 9 tam ka..dora•
':rowo ile flotyll i gd•ie, w jakim kicrunltu przesuwają one łiWc rejony operacyjne i z ilu lodzi flotylle się
skład4j1J.

Daje to mo:rnolić uat.ałenio ilos.ci
lodzi podwodnych, którymi przeciwnik dysponuje w ntorzu, a periody«·
nc loty ro-<poimawqc , fotograf 10
portów wojennych i ba& niepn:yjaciclskich lodzi podwodnych ułatwia
tym dol:ladnitJl>ZQ ewidencji',
Pr,yr,ąd)• podsłuchowe są tak <J!U•
łe l dokładne, :!e wykrywnj 9 nie tylko
obeeność
lodzi, lecz n11wc1 duiyc:h
pojedyńcżych ryb lub lawie rybnych.
Tcoretyc7.Tlic więc, pojedyńcxa łódź
podwodna nie:~ wielu szans w wa) ...
ce z dctroyerami. Natomialt pn:y
działaniu flotflla,ni »ransc obrony
lodzi wn-astaJq bardzo, albowiem
podcza• gdy Jedna z nieb jest atako•
wana, Inne mogą atakowaC napa.s.tnika. Ni„bozpiec•eństwo lodzi podwodnych nnalaloby bardzo, gdyby kaidy
konwój mógł byc eskortowany pr,ee.
więnzą ilośc w••~lltiogo rodzaju patrolowców. oraz żeby alianci dysponowali tyloma destroyera,ni, by m6c wy.
sylać teapoly tych najgroźniojuych
wrogów lod,!I podwodnych na polo•
wanie w rejonie, gdzie loa4ie podwod·
ne ~ostały wykryte. niuah~-żnic od
konwojowanill stlltków handlowych.
Jednym z "'ynników, który tak bar•
dzo ,aważyl na wielu niepowod:tc•
nillch na morou był właśnie brak tych
cennych i potrzebnych okr~tów, Stop•
niowo jednak, od najcurniejs•yclt
dni po Norwegii i Dunkierce - luka
ta cora.t si~ wypcfnJa.
Gdyby Alianci mieli dostatec,niJ
ilość patrolowców dJa icialego patrolowania wód prrybrzemych i podejść
do port6w, gdyby było dośc samolo•
tów o typie "lodzi latającej", du:icgo
zasięgu dla ustawicznego patrolowania żywotnych obszarów oceAnu, gdy·
by mllrynarka brytyj&ka I amerykań
ska miały pod doltatklem korwet,
aby kaxdy l"iękuy konwój mógł mieć
po killcanaście konwojuj9<ych okr~tów i gdyby nie:raleinie od konwojów
mo:ina było mieć przynajmniej 100 150 destroyer6w przeznac.,,onych jedynie i wyqunle do polowania na
łodzie podwodne przy współpracy z
lotnictwem. - niebezpieczeństwo ze
strony lodzi podwodnycb zmalałoby
tak bard.llo, ii podobnie jak w roku
1918 Niemcy nnu11Zeni byliby przy•
znac, że ta wielka bitwa o zaopatry·
wanie została definitywnie przez nich
przegrana.

To toi dziś. gdy ai~ mówi o tysi..5 węzlów, Zwiększenie srybltołd
nut~puje tylko w wypadkach nie- cach llllmolot6w i uolgpw, kt6re ma
bczpiecHÓstwa lub ataku i tylko na wytworryc prumysl amerykański,
trHba mieć wci,:i na wzgl~i•, że
hic przyniesie to korzyści Sprawie. o
i le te samoloty i tanki anlljdę aię w
rezultacie na dnie ou...,nu. Nieodzownym warunklffll zwycię•twa jest bez·
piocHństwo linij komunikacyjnych.
a jeden z najwiękozych wysilk6w w
tej wojnie-to rozbudowa m •·
rynarlci wojennej.
W. Drzew,ca.

-

równ0&nae•n• a ilośui~ mil moń<kich
na godzinir

-
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Drugi okres ,valk o Hel

Second Phase of the Battles [or llel

mieclcich bomb trafia w trawler "RyAfa<r 1h• cap1ure of Wlady•l•wowo
bitwr" , przebija na wylot ru{~ a dru, (:lee Nr. 9 "Flghting Poland" c,f Sep·
ga - trafia w trawler ··c:aplf' i '"Y" tcmbcr li), th•~• wu a luU in the
rywa buttf.
7. Cll!<j naflZOj floty wojennej pozo,. Gennan action for a fcw day,, which
staa tylko dwa trawlery 'Czajka'' i was brok•n 011 Septcmber 15 by the
...ż6r.1w·". k-t6re opuazc.r.ajf Juta...ni~ i 11-inłdng oi our trawlcn, ,upportin_g
udają s!r do portu hdslo:iego, posi•da- cl(cctively the ddend= of the OksyJłCego lepsą obronr przeciwlotniczt,
wie Kcpa in th'"1r •lruggle with the
Na azc,u;ście zadna. bomba niemiec„
k.a nie tra.fia w skład min nmrakic:h Gennan,.
Tht 5ccuring of posicions e.vacu:i.ted
,najdującydJ s,ę "" molo w JaBtarni.
Z ua,kodzonych miwler6w ,djęto by our armiea in Gdynia and lhe hard
Wb.Z)'Stkie dział:a, u,a~wiono je na li- atruggłca on the Kaywu~ Kepa, whcrc
dzie i przystosowano do obrony prze• cvery yacd of the eartb had to be pa1d
ciwlotnicr-cJ.
Cz~iić ul6g ze ,nluuonych lub for hcavlly in błood. exh4Ullted the
uukodzonych trawlerów prze.mnczo- atlllckint 1trcni:th of the Grrman, on
no do obsługi wmontowanych dział ,a oar ahorc.
resztę - odwirziono n11 JiC!'l, gd~ie na~
Everyonc reali :red that it wns a cahn
Bi m.aryna:cze xoa.tali przydzieleni do
befou the storm. The eommand of the
ró,nych oddtiolów obrony Helu.
Pon wymie-nionymi nalotami n.a na~ d•fcnec or Hel Peninaula, ordered 1he
azą flotę wojennJ Niemcy aż do czasu layinr of min~ fie1ds in the. ttllr'l'owdt
~dobycia OksJ'WU' nie prowadz-ili po• p.irt of the peninsula nrar the viHa.1:c
wainlcjszcj akcji prteciwko naszej or Chałupy. where the l•nd dOH not
twierd~y rnorskiej.
cxccod I SO mcleu in widtb, in order
Odbyw•Ją<o si~ od cuou do cu•u
sparadycinc naloly. nie c.tyniąct pra~ to prcvent the movcmcnt ol the e.ncm)t
wie ia.dnycb szkód, ,uriymywaly je- along 1bc shore.
Jnstcad of mines, dynamit<> depth
dynie w uujnoici <aloi:~ Helu. Nato·
mia,;1 po upadku Ok>ywia rozpoc•cla bombs wcrc used a.s we.Il .as the heads
aię- batd%o inten&~ akcja nianiec• of ua torpedo<S. (,! which we bad COD·
ka 7. morza, lądu i powictna, kt6ra a,denible aupplles on the Hel penmsul,a.
doprowadaiła do %ajęcia prze• Niom- Tbirty of the torpedo heads. placed in
c.Ow w dn~ 2 paidziernika lego pr%c.d- two rows C\'U}' 10 n,etcrs :and hnving
/Nłnocz~$ni~ % unuc.nianicm wła.s: osllltniego bastionu nastej zbrojnej a total of IO thou.and kilogram• TNT,
nych pozycji prowadzono akCJr wy- wa.Jki z. nawałą: ni~mitdtł na rie.mutch was the fir&t nti.nc tayer au[ficicnt to
p1dow11 pn•tiwllo silom nieprzyja.- pol•kich.
Miclul Pankiewicz
break V,e pass arui to be sepanled
c1el,k1m. A w1ęc pod oslortf mroków
nocnych w dniu 12 wrześrtia połącza.
ny ba14llon marynilr<y I rołniorzy •
byłych żohiiel'zy w:slfpują
Korpusu Ochrony Pogranie~ wyru•
su na Władysławowo, • bar;nelami .,,
w
ręku uderza na wogr nlemioelr:'1- radaje Niemcom znac%ne stnty i wyr~u·
ca ic:h z osady Zllgar114wHy pny tej
okazji 9-du jońc6w oddzcial polski
wraCll na uprzednio zaimowaru: pozy•
W ostatnim tygodniu do Biura Jn.
During th< Tut week • nwnber of
cje bez zadnycb pueukócl ze strony
formacyjnego Centrum Pr2yjaci6l young boy,t eighkcn years old or over,
niemieckiej.
O,tabienic w natę,eniu walk powc,.. zołn1crz.a Polsku~go w Detroit, lktóre carne to the lnlormation Buruu witb
duje, u uwar;f iolnittzy i ludności mirici się w Domu Połakim przy
cywilnej pochlaniajt coraz bardziej Forest. Zg"łosiło si~ wielu chłopc.6w, the Center of the frienda or the Polish
w wieku od lat 18-tu. St to pr:rewai• Army in Detroit. MoSI or them arc the
witsci o dywers:tntacb.
O 110 w Polaco do dnia wybuchu nie synowic byl1ch żolnierZJ' Anni! aons o( formcr ;JO!diera of the Poli1h
wojn,. we Francji do momentu przer... Polskiej 2 oltretu Wojny światowej, Anny Crom die łut world war, who
wanie frontu pr~a Niemców. • w których ojcowie nchęe11ją aby po,..li a.T~ now unablc to 1ervc. the:ir t.:ountry
Ameryce po dliś dzi"ń nic doc:enialo ich iladanu, gdyi wielu " Wo,tera•
•it lub j.ua~ rli@ docettia <lit akcji n6w jest w t,m, wieku, lie nie rMH and arc acndior 'thcir łOWI lłl 1Akc 1bclr
płaco.
-piegowako-dywerayjnej, to po ni.,. juz poapieuyć do szeregów.
Czyn I<> godnJ' najwyżucgo uznat•ie i w Pol1ee i we Francji wrai•
It is a dced wortby of the big~
lić na punkcie altcjl dywenyjnej niL Ojcowie tych chlopc6w, kiedy estecm. Tbe Fatbera of tbev boys
1bierala eręatokroc formy choro• Poloka zrz-ucala z eiebie kajdany nie- answered the call in 1917 and' joined
oliwc. Niejeden niewinnr cdowit:k woli. poiipies,yłi w rolr:u 1917 do Ar- the Poll&b Army in Fnince, doing tbeir
przyplacll fyd•m tł prze.,,.raiłiwi'"'ł mii Polaltioj we Francji, -lc?li c, tę part in lreeing Poland lrom her bonda.
podejrzliwość. Nie obyło się. pod tym Polak~. któn dzii znowu cierpi w nic„ Now again Poland caUs upon ber sons
-rl~em bez przykrego wypadku i woli wrog,a i dlatego nabzuj4 awoim and the votenuu undentandinr tlml
na Helu. Oto 1toj4cy na p....i•nanlru •ynom, aby lżll walczyc o Jej oawo- acnd tbllir boya to light for her free•
w porde WQjcnnYIII _.,h1itr.z ••"rz.iil bodronie. Czeic W11rt1 Weterani I
d-. We ualut~ you, veteransl
Jako przykład podajem1 nuwitka
bez ostueżenia porucznika marynar·
ki O~ bojowego i oi:6tnie aunowaae• dw6c.b ch1opców z Chicago: Alfons
A, an exunplc we give the oamea
go oricera, który, 1runj1c czegoi na Szpf"ka i Leon Helmiń1ki. Kiedy U• of twa boy• fTom Chicago: Alfons
ziemi, mwiedł latarkę elektl')'Unt, al,-..seli. ż~ w Kanadzie tworzy się Ar- Szpy<n and Leon Helmin•ld. Wben
Najwięcej wideł kursowało o u:ocz- mia Polika, przywędró-11 pi«:bot4
tbcy h...rd that il Pou.h Army is
k,ch ,padochronowyd,. WJ'fZUcanych do Detroit do Biura Infarmacyjnoco, bein( orpnized in Can;ada, t b cy
x umolot6w nieiniec:kich w mundu· aby się doatac; do wojska polskiego. trne!ed on foot lrom Chiag.o to the
Obaj wymienieni Jie24 po lat 18. Na
rach polskich śołnierzy.
Inform.ation Bure,iu. Tbey are botb
Doniesień o apadochroniarzacb, dy- miejscu otuymali odpowiednie inforeigbtcen yean; old. Al the lnlonnatlon
wersantach i upiegacb było wiele, ale macje. ara.z opiekę nalei)'t4, czebjłC
Bure,11 thcy =civc11 all in1rru~1ięns
po sprawd1enlu - e ow1-lo 1ię, na dalsze u.lalwienie ich 1pnw,.
Z Detroit ,rglooil 1ię najmlodazy and dw, carc and a.re awaiting the lino!
że byl; one bupo,utawne.
Poza laluywymi alarmami stwier- bodaj wiekiem ochotnik, bo łicący decia1on..
dzono jednakże kilka wypadków niespełna lat 17, oiwiadczaj,e. ze chce
A young boy r.eventeen yean old,
prawdriwej akcji d,.,...,r,yjnej, Mit· wsąpić do wojalta pot.kiego. Oówiaddzy Innymi pnylapano na gor,cym cz1I on: "Ojciec m6j jest weteranem came to the office frorn Detroit stating
unynku robotnika i-hodzenia nie• " wojny światowej, opowiada! ml tbat be wanted to join the Połiah
nuockiego, ltt6ry przez kilka dni znę dużo o swoich przejiciauh i o Pol&cc. Army. He aaid "My fatber ia il vet•
du .apalal łwiatlo w ełelrtrownl WOJ• Jako syn we~rana polski.ego, chcę enan of the World w~. be told me
walayć 211 Ojc2yzn~ awei:o ojca."' Oj- so much about his partic:lpaucm in the
akowej.
Skutc,111& akcja art}'lfffiłka 1111· ciec młodego CH:llotnil«<, St11Dislawa - • and about Poland tbat l wmt to
azych tniwlerów, -~JłC)'Cb bo- Ad- /;ablotisłi•Ko, powinim być fi,:bt for my fa1her'1 country." The
haterakich obrońe6w Ołqwu, wywc,.. dumo., ze swe10 ayna i z.e: siebie. Po- fatbcr of thi1 younc voluntcer, Stanley
lala r„kcjc u strony niepnyjacielL tralil bowiem w .,.,oim dziecku fl• Adam Jablonski, may indeed be proud
Dnia U wrzdnia z nna Niemcy do- &zczepić miłość atarej Macierzy - of bi& son and of the fact thal he waas
abłe to inotiłl in the bay'• be11rt aucb
konali wielkiego ataku lotniczego na Polski.
Huttp11j4cy ochotnicy zglłl5ili ai~ affectioa lor the llother Country.
port w /urarn/, """cy buf wypadaostatnio do Biura Infołl1111CJ'jnego w
"" dla nauych t..-,ler6w,
The fotlowinc volunteers came to
18 bombowców niemleclcich zuucilo Detroit; o!'taruj,c .we aluiby w uerekilkadziN"t bomb' IUI lr:ilka muycb gacb wojaka polskiego: Leonard J the lnformation Bureau offering their
NmCet1
In the Poliab A-,. 1-nł
Mieuri,
Erwin
J.
Ga/os,
J6nf
Nietupokręcik6w wojennych. Z1111j_duj'4'Y"b
a19 w porcie. W W)'21iku tqo slti, l'taacisulc Pawlo,dltl. $4 IO J. Mle1111, Erwill J. O.IN. Joeeph Nietupalci, Franci• Pa•lowsld. They are an
ataku &MU!y zatopioM: okręt hy- .....,..1ko młoda.i chłopcy, któr:ą drografie.my "l'omorunia-, bolownik :rumiell, ż• ich etbo~lił- jeat &na· 7-C boys. who undtmand tbat k Is
"'i,«I," j tra•Jer HJu'J,6#,,....
Im! sir jak mjpcf!WIJ w u-.:acll thelr daty Io be In tbe rub of the
Po południu atak poaowiCIIIO 1km wojak pobldell. by walCZJc: n sai„ Poliab Anny &ad co ll&bt apiMt lbe
baWal ....,.
mazynanu, Pfll>'C"J'111 Jedaa a Die- n....W-,. -,,p-.

Po r.aj~clu Wlad1•laawowa (p,atnc
Nr. 9 ~odsiecryfl) w dniu 11 wrzrini.1
w akCJI OIC!tnieckicj na pdtwyspie: h~l$kim następuje kilkudniowa ~ina~
pricrwa.na w dniu 15 wrz~n.i:a zoto•
pieniem naszych tn1wlcrów, wspom..1g•jących &kutec1nie obrońców K~PJ'
Oluywski•j w i<b walc• z Nicmcami.
Obsad.ranie opui;.zc2oncJ pr.zcr: rm1,zc woJaka Gdynił zaciftC walki na
Kłpie Okaywslciej, gdrie xa llid;f
pięd:c ~dobytej ziemi triebaa było plll•
cie obficie- krwił, widoc.mic wyczerpywały całą $li~ udeneniową Niem•
CÓW rui rul!łZym wybn:e.iu,
Wuyscy jednak uświodomiali SO·
bie. •• jest to •pokój przed burz,.
CruJnl! dow6dt:cwo Helu. 1ieby uniemozJiwu: wrog-owi posuWirllie ilę 1..ą„
dcm wzdlu, p61wyapu, ur.z'ldrilo ••·
łoienie pól minowych w nilJW~zym
miejscu pbłwy•pu - w pobliżu w,i
Chałupy, gdrle szoroko§ć 11rzesmyku
nir- ptzekracza ISO metrów„
Z1nuast dynanutu zu.z;ytkowano w
tym celu bomby i:l~bjnowc- i ,towice
bajowe torped monkir.h, kt.6rych ,nac,nc zapa•y znajdoWllly się na Helu.
Trzydlidci głowic torpedowych. U·
ło.ionych w dwa rzę:dy co 10 metrow
i .zaw-1erającycb rarem około 10 ty5i~·
cy kilogramów trotylu. ~tanowiło
piorwnt zapor9 rninow~. wymrcc..:ij4c~ az nadto do przerwania przeJmyku
i odd.rieołrnia liit od nieprzyjaciel~
s~t-rolcinr pas~m wody.

Syno~ic

do W. P.
Kanadzie
Sons of formt>r soldiers join the
Polish Army in Cauada

...

...

• • •

from the enemy by :i wlde strip of
water.
With the st.rengtbening of our own
po,ution~. counter attadcs we.re canied
out against Lb.c: C!'ttrmy~ Und~r the co-.•er
of night. on the 12th or Septomb«, a
battalion of marine, and soJdicrs frorn
the Border De!ence Corps •t•rtcd lor
Władysławowo ~ud atackcd the Ckrman po5t5 with bayoneu., ca~mg
heavy losses to the enemy and throw•
ing them out or that atronghotd_ With
nl.Oe war, pria.oneTs the b;1;tt.;.lion retumcd to it:-.. rormtr position without
my interdercncr on tbc p.a.rt o! the
encrny.
The weakt:.nin_g of the i1tt~ruity of
the fighting reJulted in mare intetett
being 1aken by the soldiers and civilia.,.
in the news a°bQut 5ahotcu.rs~
U, in Poland until U1e outbrcak of

war. in Fr.mee until the breaking o(
the front i.mu by the Gcrmans And sn
Amfflca. until now. the divcrl.łvc and
spying aetivitie:a wece not ~11 comprc„
bendod. then Jatce in Poland and in
France thC'! awar-ęnci-~ of the- divcmuve
attlvitics rea,hrd an unht:lllthy cUmac.
Some innoccnt mtn lost thcir llvca
becausc of t hit overr.atcd sua.picion.
Such an unfortunatc accid•nl happ<!ned
on the Hel Pcnln,ulo. A sentry stand·
ing on guan! in the port &hot Navy
l.icutenant O. wi1bout wamlng:. Th;.
wcll l<nown fine officcr bad lit a flashlight while searchinr; lor something on
the ground.
The most rumors circulated w~re
obout parnchutittll, !et down from Gerplancs and wcaring Polish army
utufonn~
The news .about parachutists, spid
and sabot•uri, wu plenttful, bu\ uaually
alter checkinr.·up 1hey appeared lo be
only ru.mors. lu addition to the rumors
the.re were bowcver a few inst.anccs of
r~ill divenivc activity. Among othe.r&
a German workcr wu caugbt iłlumi
nating a milicary powubouse lor • fcw
day& in a row.
The dlcctive artillery action of our
trawlers, 1upponing the hero1c defendera of the Okoywlc, ruulted finalły
in a re.action rrom the enemy.
On Scptember 15th the Gennans
auackcd the harbor in Jutamtll and Ili
Ccrman bombera droppcd a lew loads
of bomba upon our a.mall batllNhips
ancllored in the port, In tbi1 atack we
lo,t the lhip "Pomorzanin," th< tug
boat "Lech" and a trawler "Jallkollnt."
The attack was rcn,,...ed in the alter·
noon witb nine bombel'll participatinr;,
and one German bomb hit the trawler
"Rybitwa" cutting through the atem.
white 1notber one hit the trawler
"Czapla" and tore off the gunwillć.
Only two trawlen rcmained lrom
our neet, tbat ;. "Czajka" and "Zorsw"
and they ldt Jutamiil PfOCCeding to
the port on Hel Peninula, where utiaircraft ddcncc wa, more effccrive.
lt wu hu:ky tbat none of the Ger•
man bomba bit the stare of an nńnts
on the pier in Ja-mia. The gum from
the clamaced trawlet$ werc removed,
placed oa the ahorc and pr<pared for
anti-aircr1ft defence. Part of the crelrom the trawlera w"1'e aulgned to
duty at the guns, whl le the ral wde
I.Inn to Hel Peninaula wherc the
,;ailon wcre divided among the different defensive pooU. Tbere •u no
greatffr action on the part of Germany
;against our milltaty strongbold, beaides
tbat mentioned above, unt.11 the caplure
of Oksywie.
Tbe sporadic air attaclr:a were nol
damapg bul bdd t'he defendera of
Hel Peninsula ln continuoua vigllilllCtl.
But alter the !all of Olr:sywie an intmsive action lrom tbe """· land and
air, was beg:un by the Germ3m, wblds
łed to the e11pture by G,,nnany on
Octobcr 2, of praClic&lły the last
bulion of Polisb resistanee against the
German onataui:hŁ

=

BENJAMIN A.. IIALEYKO
Adwobł

Tu: biuro 4-8484, mleaak.. S-'71SS
Kancelaria:
301-30% Securlty Bldg.

Wlndsor, Otrtarło
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DO WOJSKA POLSKIEGO
ENLIST IN THE POLISH ARl\IED FORCES
WSTĄP

INFORMACYJ

UDZIELAJĄ

Centra Przyjaciół 7.,ołnierl!'..a Poh,kiego:

INF0RMA110N can he reeeived al the following
Centers of the Friencls of the Pofo,h S0ldie1·t1:

w Stanach Z.jctlnoczonych ~· P.

7.E SCENY POLSKIEJ

"I(AMR.ATY"
Sztuka w J akrach L. KrzPmi~ńskiego

IN U. S. A.
Wi6n1~wski. Bronisław
18-21 Bank Street

RAI ;"rJMORE. MD.

Dr.

BO~TUN, \IAS.S.
Jłl'FFAI.O,

Raczyńslci

li Bcacon

T.

s,.

Sk1Jriy(,$lci Mir<>sfaw
1081 Broadway

:-i. Y.

Stachowie, S. Z.

c:mf'.A<;O. n.L.

1239-45 North Wood St.
P~1do Wit.1C'l"nty

I CHrc :Of'EE, MASS.
I

.~o King S1, Holyak,·

Ct.F., ELA:"iD, 01110

Ma:;~.

Z1rtralc1 Konstanty

6968 Broadway
W,
Dom Polski, Forest and Chcne.

Tr.lwin.,ęhi

DETROIT, "1CH.

'.\lll.WAL'KEE. WIS.

Kar,s Jó;,:d
1629 Seutll IC!-th St.

- - - -----------81cfowsk; lllbrn S.

!'.F.\\AIIK, 'li, J.

~IO Adelin• St- Trento11,

--------::---:--,l\KW BIUTAl!li. Wi\~.

f:'s:::: ;t'"'d

l
L. Kr7cmieriski
Nieomal r6wnoczt$nie : prffl'lierą
'"Pfalcj Kolumny'" Cwojdziń!lki~go.
ktorn odbyła ai~ po '"tamtej s.tronie11 ,
w Detroit - zawitał do Włnd1.oru J:C·
1p6ł 1·Teatru Polskiego w Kan.adzic",
xorganizovamcgo pr7.c::i pohkiego ar•
tyraę l..ucJ3U

Lucjana

Krr.rmieriskiego.

obra~zy -sobie
po wi~lomiesi~czneJ tułac1.ce na s.ie•
ch·ibę H,-,milton, Ont.• t.buntował
•lę prz•ciwk.o losowi uchod:cy, zalrnsal rękawy i... stworzył "Polsk, Te.,tr
w K.iinad.-'."ic."
t~at-wo to nupisal; ••atwonył.'• Aby
r.twonyć tuki tit:atr tTz:eba mieć pr.:t.~de
wi~v~tkim aktorów, Tntba mieć ,nukę. Jakie talóe warunki pr.iey. Trzeba
mieć bardzo wiele r-zec.zy- a p. Krzemieiaski nie miał nic, poza silną wolą
prncy i szczerym zapałem. P;ardon.
Miał i ma dzielną towanyukę w oSM>•
bic swojej malionl<i, p. ETibitty Krumil'ri<ikil'j-Dzieworiskie-j. któr.i jut
1ówniri zawodową aktorką.
Otóa' ta dwójka, nae ,ro;.ajijc •ię
t-ntdnoici.:łmi. rriyst;tpihl enc-rgiczui~
do pracy. Lucinn K,,.omic,ifki ,~siadł
do pi:osania sz-tuk.i, a Eli!bietA Dz-icwofr„
•k• ro,poc•~ długie narady z aktorami-amatoromi.
Trudu było wicie t wszy~tko sdo
jak po g1udzic. Amatorzy byli, ow5-Zcnn. de tacy. kt6r.i-y jui się uważali
za ~worlowc6w. Gdy wruz-cie p.
Krztmieński
:.prt:pal'O"'Dl "woich
><-KamratOw"' i pocz~~J komple:1owaC
•espól - amatorzy ju.; przy piorwuych próbach u•ilowall dyskutowac
~ autorem. re.a.yseran i aktorem. Mi~
Il swoją ambicję. "P,_.H piętnaście
lat - oświadceył jeden • nich - grałem to tak i uk." A tcrn.t, przyjeid.ia
lcto§ obcy , .u,raz 1•ki~ nowości!
'l'!l.ehll było tlómru:r.yc, wykładać,
pokazywać. Tr,eba było wykłócać oię
o próby, wr;.zyscy bowiem zgodnie U•
wat.alt, it to niulych.imi r?eu:• .aby
l(r-z.emie.ński.

próby jednej ,ntuki

odbywały

•i,

pnc;: 6 1ygodni bez prxcrwy I
Ale, p. ){r,emicoaki był uparty,
Z3wzi~I ,ir. 7.amęuyl siehio , ludzi.
Ili• za to Jak odbyła air premiera
'"Kamratów'' w Hamiltonie, to
wszyscy or~eltli, Je..• tego jeuci:e nie:
było.

Dochodziły

ratach"

nu JU. słuchy o "Krun-

a: Toronto. Montrealu i x

wielu innych miejscowoici. Zawit:1ł
Wt'es.Kie z n~mi p. Kuemieński i do
na•.
Co tu du.io g;idać - sprawił n•m
mil~ niespodziank,! Rozbroił :nasze
krytyczne: nm;tawienlc i jnko autor
1 jako re~yst"r i jako aktor.

Nl-:W \ORK, 'i. )·.

Pl fi.A DEł,PnIA.

r \.

N./,

---~---

A d.,mowicz.. Karo~
56 St Mark'• Place
Stt"hg.a H.az.Jm1r.rz
3182 Llviagotonc St.

rr1 'J'słłl,RCH. I'.\.

Stypuła Mich.1/
89 Bridge St., Wilmrrdi11,:. p.,,

:o;CRA„I\TO!li, T'A.

Dt!ndt! Jan
'409 Ccdar Ave.
Kordt!I J tn<"f

1087 Carmalt St., Dickson Cny, Pa.
SUłACllSE,

D,mbslti KlłZimiu-r.
915 Park Ave.

1'. Y.

M•trcki l.awrrnci:
2848 Lagrange St

TOI.EDO, omo
WII.KES-BARlłF~

PA.

Wilk Stsni.,J•w
53.59 Nonh Mam St.

S~tuka p. Krzcmicm1k1ego ni~ jut
skomplikowa n4 w konslrukcJi I ni~
atar:1. się- roxwipywa.ć ~awilych pro„
blem6'-. Ale )e5l aktualna - «cez
dzieje slę na farmie w Kazuidzie operuje jrzyklem zrozumiałym dla
Polaków w Ameryce i w sposób im1ll•
ly poruu.a kwrMię\ którn int~rcsuJ~
cal, Polonif Amerykan,k4· kwe$cię
rckrutacJi do Wojaka Polak, ego.
"Kamraty" ą SJttuk;i propagandową,
tak jest. Jellli Jednak ta propaganda
nie jeil p•••j••lcrawiona. jeśli be:
znudu.nio t:rnfia widzom do uuu i
:-.1:!rc. J~śli - c;.o więce:J - r;i widzowie
b.lwifsit d~konałt i niektóre momrn•
ty podc,u akcji nagnidz")ą oldn,kami
to najlc,puy probierz warto§ci
"Kamratów". Jut Io sztuka nie tylko
dobra ale przede wszyltklm [>O•

u.tdlna.

W J(anadzie
lu Canatla
W P?'o-.inrji ()l\'l'\Rlłl ,o•lnł) nru,·homion" un•tnrnj,,~,. 1111111..łJ
Inft.»ruuu·) jn,o.Rc•kr11tur~·j1lc JłrZJ utfa.ial4• 1nif"j11~0,\) cli Or,run.i.z.u·~j
"'ll"Ołł'•"7ltył"h ral„kirh. u rui.uttowif-ir:

rouo:vrn

Nr. I 7« Qu••~ St. W.
Kitrownik - p. A. Pit1ka-rz..
Nr. 7 ;oo Quc~n St w.
Ki„rownilr _ p. S. 11ogusl,,wl!iki.
--------------Nr. 2 tJBf Porrnt St
Wl'\D!-Olt
Kitrownllc - p. S. Dysi,wirz

H\:'1111.TO:\'

Nr. J HS Pro~p•ct A vr. N.
Jl· A Krukowski.
N ~ O;;ean, Blvd.
Kirrownilt. - p. P„ Cz~rwiń:,ki.

_ _ _ _ _ _ _Kirro14,•nilt. -

KTl(Kl.A:\'ll LAKI-'.
O~lł.\WA

------------ •
.
-N~. .S 21~ Ohvfłr Ave. .
.
Kstrowwlr - p. G. L1zf"wslu~

ST. CATtl \Rl:-.ES

- N;, 6 J2 Fa~r $1,
Kit"row11ilt: -

~ S. Piwownrc:ryk.

- - - -----\\ PHOWINCJI QUEDF.t:

MO:"\TREAL
MO.'ITREAI.

I MOl'HRt:.AL

Nr. 8 /862 IV~l/ington st.
P• J. Broda.

Kirro1A•m« -

Nr. 9 JSOO Co/0111a/ Ave,
_
Kinot1•nik - p. K. Dublań,tu.
Nr. 10 1956 Front~nac St.
Kiuownilc _ p. w. Ga;ew,ki.

A toraL - znpól. To wprost nie
do wiary, w tych dwoJ• ludii, 1.ucjnn
Krzemieński i Elibit\A D;i,~wori,;k;a
- zrcblli i: łi'e,palem ;im11torów. Ci
amatorzy grają nieomal hrtbl;d11.1e,
1wobodnie poru&z.aj~ 5iię po 11cęr11c-.
me ,grywaj~ $lę, nie gub,~ kwe,tyj.
Nic była to jui gr:. u:mators:kał ft.le
dobrc..-go. ~t;,r.ancgo + sob.1 .ze~połu. w
kt6rym ,,czcgólnic kol'%)'stnle tapre:rentowali sit; r,. K,,.iimierz s~umUft..
~k, jako st.ary, [>Ol•ki farmer i p.
Adolf K,1r&.ol, jako l,udwi>. Betwzględni~, mn.Jł o,1i duźy 1.a.ler·t.
R6wn1ef. gra pp Wladyalawa Soch•c•
ki,J:o (J•ś) i Franci„lni Sum:,Tm
(C1:t-rni1k) stola nn wye,okim porlomi,.
O,ldzieolm:- słowa nale.ą 1i~ LucJI•
nowi• El,biccie K«emittiskim. Z lll!I·
lt!j 1cc,nkl windsore,ki"j '"' Domu Pol•
llk1m" powiało do nas waozawskę sec•
nr,. w,pomnieniami Niet:11 1m to WJ•
r.turczy ..ra. oeenr Ich ,gry.
~•asumuJąac - ze,ip~I p. Krnmicnt.lnegu ma ptłne rrawo do nuwa_m a
$lt1>ie "Triltrtm Polskim w K<1rt3dzk,''
To J~t teatr ! to teatr polik,.
0

I

? 11• ':"iemy, ''Kamraty" nkonczyly

tourne po Kanadi:ił'. Warto
czcmpr(<htJ
polskich w
USA.. jeot to bowl!ffi\ ntuk;,, którą
po~vinno ~·~ •popul_aryzowat n=. polr
sk,eJ scentc ludow•J w Stanach 7.Jcd·
noc,onych,
( r)
JUZ S\,.OJ~

byłoby
pomyśleć, aby
pojechały do środowisk

AdrPs Ośro,lka RPkrulacyjncgo W. P. w Kanadzie:
Polish Recruiting Ceul.J:c, J). O. Hox 363, Windsor, Ontario, Canada

'
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KlłONIKA

NASZA

Rozmawiamy z Czytelnikami

byli równiei na. specjmlne z:apros.ze_ni,
MilyL/Sl
żolnicru pol,icy % Wind•or • por. J,
Od p. G~now~fy Gory1i:s1clej :: Chi•
na czele. Wieczorem dom państwa cago otuymaliimy miły list, w któW aot,.;tf, 7-go marca. bylem obecny
Twardow1kicb odwiedziło kilku in• rym autorka dajo ""Yt:U: swemu zada.
na przf'dstawicniu ··Kamr.at6wu nych wojskowych pobkich % kapica- woleniu z uka,ywania fii~ nauego pi•
s:tuki popularnej, k16rej bohaterami
Osobny ustęp po!iwltc• p. Go.
nem
R. Wracali oni z sąsiedztwa., ryiaka artykułowi o roli kobiety poi·
ą ochotnicy do Wojska Polskiego z
gdzie
oi:lbyly
&it
chrzciny,
przycr)'ll1
•ki~J.
klótf był wydruiowa11y w
polokicj fanny w Kanadrie. Następne
ojcem chrz.,.tnym młodego Polaka jednym % nauych numer6w. P. Ge,..
go dnia. w nlcd1iel~, 8-go marca, kanadyj•ki•go. był wlńnle oficer ryń,lca pisz•:
prrerywalcm na polskiej farmie pod W. P. kpt. R. Tak więc wę:ly międ2y
"Artykuł p. 1:;1 ''Kobieta polska po
Le,1mingtoncm, Ont, dalszy ci~g sztu- Armi, Polską, a ludności, pobką w obu &tronach oce-anu'". z:aintcresow.tl
nas
uczeg61nle, gdyi prul,onał, ie
Kanadzie
zacieśniaj:i
ai;
cora..:
ba.f.
ki: tym ruem była to jednak najre:ddziej.
nie tylko mę.ic:.ieyz,,1, ale I kobieta
J\itJua ncczywiatok:.
(I)
polska od~ywa wielki ro!~ w obecnej
W obu,ernym do.mu wlej1kim pp.
POżEONANlE

OCHOTNIKOW.
NA wst KANADYJSKIEJ

•=·

Twardowskich odbywało li\! pożegna•
nic Ich syna, /ana, który zglo•il się
do Woi•ka Pot.kiego w Kanadzie i
kt6rr pczO'&zcdł już :z: wynikiem dodatnim komiaję lcurską. Za kilka dni
miody o,;botnik opusicr.a dom .-odziciel1k1.
Poiegrumie Jasia Twardowskiego
pucmlenił,o si~ w uroczystołć miej·
scową. Zowiązal ~lę bowiem nieofiCJolny Komitet % po,lr6d •ąsjadów pp.
Twudowildch, również polskiclt farmer6w. Komitet ten zebrał między
sobą pewną l<wott, wy,;ta>rczająq na
zakup pięknego zegarka dla 'lltodcgo
żolnil'U& i na 0 napojc.., kt6rc wypito

wojnie." P. Coryn1ka daje te.i wyraz
prl:ekonaniu, ie wysiłek kobiet poi•
skicb w Ameryce ulegnie dalucmu
.zwifks.ieniu.
List 11w6j końc:,:y autorka słowami:
"Na koniec: .iyc,~ wam dalszej potnyś1noid I pragnr, "żebyście jakllllj•
dh1icj drukowall wa~z tygodnik, kt6.
ry w obecnych. krytycznych czauch
Jest ru,m bardzo potr:zeboy.
Dziękujemy z.ą &łowa u~nania i za...
Chfty.

DZIELNY POLAK z AUSTRALII
Pan Z. W. RomIIszkjrwic%, pre:ccs
Stowarzy•zenia "Kolonia Pol•ka" w
Bri•banc, Queenslnnd, w AU'Stralil,
nuz 1taly Cqtelnik i korespondent,
:1wiadort1i I llał 1, twyrtl ostatnim Jj.
8cic. ie mimo swego wieku (p, Ro„
maukiewlc• lic.y jui 66 lat) - cbqc
jeuc,e wziąć czynny udział w walco
o wolność Polski I świata - >3pital
..si~ do australijskiego korpusu ochrony (Homo Ouard.) Nas,• ilustracja
opracowana przez pP,Ql', M, IV3.lenry•
nowic;ia na pod&tJawie nadesła.ne.J
pnea p. 'Roma•zkiewle•a fotografii,
przedstawia dzielnego Polaka z dalekiej Australii w n1undurze Home

Guard'u,

·
P. Ro~ki•wicz jest ju, od wielu
lat jednym z najczyoni•jszych działa•
uy pobkich na. odległym kontyncn•
cie. Oby takich więcej I

llJl p«yjędu pożegnalnym.

il
~~ -~

N1Utr6j na tym pr:ryję<iu by! naprawd~ wzruszajęey i s,czerże polaki. Obt!lz Io się bez m6w. Nilct nic
uderzał
w patetycrny ton, wszyscy
natomiaot dawali wyraz awej ndo!lci,
ie pohl:a forma pod Lemingtonem
wy•yla do uercg6w polskich swego
przedstawiciela.
Ją Twardowski nie jest :rreut4
jedynym ochotnikiem. Jui po nim
zgłosił ,;ię do lotnictwa i został przyjęty syn a11,uo.da. 18-lctnl Mit:czyslaw
Wiechu. Zjawił aif on r6wnici na
puyjędu pozcgnalnym w domu pp.
TWArdowakich. na którym aię dowie·
dżial, .ie polscy formcr.zy zaopn1r24
go w te11 1am sposób na nowi dro..-

~-

'>i'v.j

I

,~

W,lr6d śpiewu pohklch pie.ni, lu·
do,•.:ych i iołnienkich, :zebranie pnc„
ci4Knęlo aię do p6inych gad.on wie•
czon,ych. Wzięli "' nim udział nie
tylko mlejacowi Polacy, ale i kilko
farmerów Ukraińców. którzy ze awej
stronr akladall młodym iolni<>r.tom
polskim ...rdeune gTatulocjc.
Do domu pp, Twnrdowakich pr:ry•

I
ćwjczeni•

w lni~gu

NAl(ŁAD

DRUGI

SŁYNNYCH

"Przygód
Walentego Pompki"
(CZĘś(:

i, •lr=dy on h.,id in our offiłle. Tbanks Io
the maN ordcrs and quic:k a.ale of the firet

uakłn,lu

pńnting

ornz w <·elu

w,·.

OhN·nic lkzym)'

5 <'gz.••..••••..••..•••• S1.7;i (.t 11ri,1!!1)lką $1.85)
pr.tL-..)lką

S2.65)

The price per aingle copy

J.1111Jujc jnk pnpncJni<>

"proM •Io

Adu1in.i,tmcji

"ODSIECZY"
KILD.UU: ROAD

a

u previously: 40c
( 45c by po-.t.l delivery)

4-0 ,·ut. (,: pr.-el!)lkt! 15 ,·ur.)

łU9

a:

S Copies............... $1.75-($1.85 by postał delivery)
10 Copiea•• ,,, ......... $2.50-($2.65 by poeta! delivery)

1=.,...,.,·11111lnr1. pojetl~ u~xy

7.głoi'zeniu

in order to 'P(>pulariu this

The price

1.'11:

'1f'·· •....••..••..••... $2.50 (1:

and

1oldierly booklet - w e h a v e r e d u c c d
the price for the second printing, whcn
ordera are made in ,eta.

•populary:iowullill lt•j i"'>łniCToki<•j k,iąicr,iki
c,•nr ,lru,i,:ieg„ nllkln,lu (pny
umi,,. ;,.ni:wh zl,iorowy„lt) n 11 n i :i.) li:
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THE SECOND EDfflON OF
TiłE FAMOUS
"SOLDIER'S
ADVENTURES"
(PART I.)

J.)

ju:i: je~l 1, 8ptzetlniy
D.zifki JUW>01')nl l'llruówi,,niuw i •Z)IJl.irj

ro;,.,przt:Jnif pi<•rw,z<•go

Traiaing in th~ .snow

'\VU',l>SOR, Ol'iT„ C:AN/\DA

The orclera mml l,e forwarded directly to the
Adroini$1ration of

"FIGHTING POLAND"
149 K.ILDARE ROAD

)VlNDSOR, ONT., CANADA

I

~

,

,s

~.11 ( ~

Pn~egl~J Tygodniowy

. - . . perspekty,vy
. ''- 1. Jasn1e1sze
tygo d nie

''Czarne tygodnie" JUi Dalekim
Wscl1odz-1c nie- dobiegły Jes;c:czc swe·
go kresu. Jcste.~my w„yacy pod WTII•
itni~m urr11ty Ji1WJ i ciężkiej parafki
w Burmi~. W strefę .ugro~enia we.s.tły
jui niemal b~rpoirednio • A uMralia
; Tndi~ Brytyjskie.
W tej chwili komentatorzy wojenni ,.stanawiaj, ~i\! n~d tym, eo MObi;i Japo11c2ycy.
Jodni przewidują ich at~k na Au·
s.tralir, drud.ry - 1,kicrowanie CAłrgo
wysiłku wo1cnnego Japonii na ~dobycie brytyjsklch rerytoriów w Indiach
i ~bliżenic si~ w ten •po.ób do wojak
innych partnrr6w •·osi.'1 lamie.je jed•
nak r6wniei grupa obse.rwatoróv..·. re„
prr~entujaca poględ, ii Japończycy
prujd-q 1eraz do dt:IMsywy. starajęc
Slf Utn,ymac IO, CO jui <dobyli i połę•
czyć ,woje now~ bazy w jedną orga•
niemi] cnłość. N1c Jest bowiem rze·
etą lekką utrzymać komunikację, na
rozległych S2lakach i taopatrzyc woj•ka, które w ciągu kilka mi~ięcy "i·
dowaly w różnych punktach, odlegly~h od 1icbic o tyai,cc mil,
Zwolennicy tezy. U nie nale-iy się
liczyc z dal112'! ck~pan•ił Japonii. powolujq ,ię przy tym na wiodomo~ci.
ii: w najbliiszyrn czasie nnlciy ,;i~
lipodzic:waC wiclkicJ

l..untroft.n„p,) Alinntń,, TIO południo,, r;-7,;11c~l1(,dnitn f1·onf"ic
Wiadomości prasowe ujawniły l5totnk iJi pruz Pacyfik płynie ktt bru1:om Australii ,,·iclkil .nrmada Stan6w
Zjednoczonych. Transportowce ame•
ryknńskic.
ittr~eione p.rzez okręty
wojenne wjozą samoloty. c.iołgi. zato...
ł~i samoJ01.6w i doskonale wyćwic.zo
nych .:o!nibr7Y =mil lądowej.
N,e prxcsądzamy bynajmniej, czy
'"'~1:ystlde te wiadomoki są ści11c.
Nie c.htcm.y też rozważa(: kwestii. czy
pr<0wożonc al>c'11ie 1ily maił jako
zadanie obronę .Australii, czy tct
prawd~ j~/uµ ofensywr. W kaidym
raric stwicrdamy. ie armada .rm;e.
r.z.ajijc.a ku brze-g-om Australii stanowi
w I e I ki z n a k z1pytan.1n1 tak. Xe o
sytuacji daleko-wschodniej nie moż.
n.;a wydawać dziś opinii ost..JCecznrj„
bez uwzględnienia h:go nowego czyn·
nika.

°""'

front ali:mclri. Niemcy musiałyby na
ten front przcraueić znaU114 c:z.~C
swych ~ił .lbrojnych. m,.niejs.t.aj4c w
um sp0116b ,.z-anse ni cmicckiej machiny wojcnej. Kr4tko mówi.ęc! Ni~mcy,
w~irtt, w dw:i ogni", mogłyby dowad
brasno/y i ro w cit4gu kilku mit„sr"r-

cy.
Rosj.1nie- 1Dnsują zwłuzcza
stworuni.u drugie.go ftontu

myś.l

bulaina. Hort Bcli1ha.

" 11ulun,·1Jrj Nur"~fl'ii
Jest to &roiumiałc, w tcri bowiem
apo5?b woj~kll alla.nek(• zblii;y_lyby
air do woJak sow,ecluch. RosJan1c
podlm,ślaj, pr,ylym. i• okolice p6ł·
nocnej Norwegii. sł.abo :iaJudoione i
pol~c,0110 nieliunymi llniam, koloJO·
wymi • rCf<ztą Europy, >ł dla Niomc6w
ci;.i:kic do obrany,
Niemcy licz-, fii~ na1widocinieJ z
cym. i-e tmgct.ti~ rosyj5kie .mog,J wyv.•.
nec praklyc,ny •kutck. w związku
7. tym pozostaje wysłanie na wody
norwtskic okr~tu wo1cnnego '"Prinz
Eu,1!11' l nowego ;paJJcem.ika n.ajwyi17.eJ klasy. o kt6rcg:o poJawiieniu się
tu1 wodach norweskich Jcq,:~ od kilku
dni poglooki. powt6none prz.et pras~
0

.unerykań,i<ą.

...
będzie

od tego,

jnki prąd z~yelfiy w ~nbiuct-i~

odpowledi, na
myśli

Winston

Wr.z.yscy rozumieJq, dobrze. 1.c woj...
ska te nic podjrly podr6i.y pricz At•
luntyk dla celów tu,y5tyernycn i lmljomawuych.
Ich pobyt w Irlandii pólno,:nej mott mieć dwojaki cel.
I) albo wo;1ka te pnygotowują się
do obs.1dzeni"11 bal w wolnym pańsuv1~
irl•ndzJcim (lrlandi• południowi),
2) albo wojr.ka re at.anowic m•i'ł
c,rśc sil zbrojnych Aliantów, któr~
wyl~dują w Europi~.
Ta dr11ga •wcntualnoać jest bardzo
prawdopodobna. Jcreli w najblizuym
cż.a~il'
na ~iemi północnej Irlandii
pojaww, si, nowe, wi<lki„ jedno•tki
anntl p6łnocno--amerykariski<-j - 10
w6wc:un nawet ci politycy brytyjoc:y,
którz-y SIJ ~~cz.nikami witlkieJ osrroi:ności w sprawach woji,kowych. mogą
zmianiC awój sto~unek do z:ag.adnienia ''Jnwazji" alianckiej n.11 lcontyn"nt

europe)slti.

1,,,.,,,

z

teki humorysty

w:nlką

nu ;.auicrć i Ż) ri~

1V umyflłowoici :ameryi:an&kiej doj•
r 1..ało JUi %tor.umienie, i.t woj na tdta,J...
na wymaga ,oulnego wy,;ilku świad·
c1•J o tym nie tylko przemówi cni,11, DAJ•
wybi1ni<JU.y<h pr1t·d•tawicicH Ameryki. ate liłk~e wzmożone ti,u1po p.u,dukcj, wo1cnnej i przyg(UOWtm .zw,4 ...

:.mych

,,, suofMi~m wo1sko111ym
m.,c~ril1lu ludzkic,:o.
W1cl u obse:rwatonSw twicrdu. ze
Ameryka odnio,la jui najw,~kue
zwycirstwo - nad •ob.t. Jeszcze par~
tygodni temu wielu Am•rykanów ą
ddlo. i:c samym kupowaniem bondów
poqcikowych mo.ina o,i,gnąć rwy•
ci~two. Pot,:g.e finansowa i mo.iliwo•
sd produl:cyjnc, Demokr•ci, pólnocno-:uncryka,i>kicj prnsl;mialy t}'JTl
lud,iom wuystko inne. Gdyby proc~
len nie był uległ nlunnowamu ~rozJłoby to u~pienaem i zn,~c-w/~
ni~m •;umir.n;a spol~~n~go Ameryki.
Hi:storia tej wojny &na JUZ Jt:dcm, podolmy przykład. Pomiium7 wuyacy,
i:e Francja przaspała awoJ moment
hi~toryc.flly, cz-ując się be:zpie-cxll4 por.a linię Maginot'a. FormuJka "nic
nam nie crozi. ho m:,m)I li.nię- Maga...
not"' 5lał" ••r zródlem k!~skt francuskiej.
W Ameryce nr.... pilo na tuCl!',L<•c
przebudzrnito we wl.1ścnvya, momende. Przu olbnymif n:publik~ amc•
rykańskę przeszedł nittylko Jroszcz
zgtozy, ale zarazem o:rywczc tchniie•
nie \\-Oli walid i z·.vyc1łJołWL
W teJ sywacji Po Io n i a A m n·
Tykaruk.i ma do odegrania
w :i i n ą ro I~ Może Olli i powinni

~ięga -z.

tych wydar.ttń ,vnioski agit3·
za stwoncnit.m prze~ Aliant6w

tlrugit~~" (-rnntu ,, Europie

Jest

pólno~y Europy stwor.«1no dru1:J

śoist,

Churchill' Oficjalnie wypowiedeial
8ię on lrill<akto111ie pu:eciwko zbyt
śpi esztu!ma twoucniu drugie-go fron•
tu w Europie. Prz-e.rnawi ajęc w Izbic:
Gmin po klr,ik"ch nB Daloekim Wschodzie i kontrofe-nsywie generała Rommela w Libii podkrdlil on, ,c wypadki przy,nały r•CJi t)'m, którry nic
chc:teli lądowania woj•k brytyjskich
w EuropH:: zachodnieJ. w obawie
przed drugą Dunkierk~.
Niemniej to M3nowisko mo.re- być
r6wniez podyktoWllne Jedynie wzg/r·
darni tnlrtycu1ymi. Churchill jako
.t:cef rządu musi bronić li!!%, u~talonych
przez rąd jako całość w poroiumi.,..
niu z ci:ynnikllmi wojskowymi. Mu;i
tak post~powa~. choćby na.wet na wewnq,trz wa1ptl w ałuuno!ł dotycl,cza•
aowe~o po~t~powania. lsmieją. r.il.5
podsniwy do 1wicrdnnia, ze Churchill
patrzy obecnie krytycznie nu ni•j•dno z po5tanowien, ln6ire ubiegłego
roku były uwa.tane z-a nitwzruualne
podstawy polityki brytyjski•j.

lądo"'""'e woj•k uruter)L.ań-ki.-lt
w pciłno...,ej Irlnndii

...

. .

publichJł tajcmniq, że ze
&trony s.owieckicj prudstawia ~\f
moc:arnwom :m:glo-.aaskim naat~pują·
c~ punkty widzC!nla:
Wrogiem numer J .1,q Nicrnc.y hit•
lcrowskie. J <=eli ud.n si~ powalić
Nit:mcy na kolana. wtedy Jiiłpon.ia
litanie •utom11tyc:enie w położeniu be:t:
wyj6cia. Alianci będą raogli rzucić
,...,.ry.t!tie •we ,iły na Daleki Wseh6d
, alricrow~ć tnm Sw:J !101~ atlcmtycką.
która •tanowi powafną c,ęść mor~kich sil zbrojnych Wielkiej Bryia.
nii i U,S. A.
Dlatego te..: 1rzcba :tkonct:nrrowmJ
w.tty5tłit- siły ;ili11nclnl- w Europit-,
Hitlor ma do dyspozycji ograniczony
rer,rwuar ludzki. Pc, olbr.iymicb atra•
t.ac.h„ poni~ionycb w kampanii rin10wcj w Rosji t"eżerwuar ten. :zmalaJ
jcsic-1c w s.pos6b bnrdzo wyrnz-ny, w
każdym jednak razie ro,porr.4dza on
kilkotnn miłiorraml żołnierzy„ Rosja
ie &WcJ ,trony moXc rzucić na wi~nę
do boju now;a lrilkomllion~ ar.
mit, Nn,tąpiłaby wi~G pewna rów110WaJea $il. Jeil1 nic nedrwyciajuego nie
kaJd>i", to trudno myilcć o tym, by
na wior-n-e lub w ci,gu Jata ;&apaJło
rozr;trn-i:mrci„ decydujące o losie
jednej ze •1ro11 wak:ących. lnacreJ
natomiost mogłoby •Ir rozwinę~ •Y·
tuacjG, cUyby na Tacho,Jz;c. cxy 1111

Trudno dai;

pytani•, co wla:lciwic

ii w ciągu ubiegłych dwóch -miP.5ifCY
pojawir si~ w rachunku nowy uyn•
nik i nowa po:eycja. Mamy na myśli
dwuk-rotne jui.

PC'lypomimuny w tym mieJscu ocen~ ~ytuacji prze.: g(łntrał~ Sikorskir:g.o• .1:awnr~ w jcto rnowił.". odC'zytanej w doau 26 lutqo na bankie-cie
bt1tyj,kim
prasowym w Nowym VoTku G<"11cral
Nic 1Jlega bowiem ,o,ątpliwośc,, ;e mi•
Slkorol<i wypowiod.<ial si~ wówc,ag
nistcr Stafford Cripps popiera tezy
11ozytywn1e o modlwościacb wojako•
rosyjfiikie. jt"&t n:ecn1 r6wnie r.namienTrzeba przy1cm w'ziiĆ pod uwagę. wych akcji aoju.unici:eJ na drug:im
froncie europejskim. dodajęc pr~ytem. że we właściwym n1omencie pojawiłby •ir w Europie tokrc fr o n c
W I!
jU$1 r••n•ii,,.,l ,rortl tlrnt (I rl're111 lr11n.o1mrl oj l'uli,/1 l r z ce: I. front walki pow'&larkzej
podb11ych narodów,
1't1lm1tl'.-r., to tl1t• 1''1/i•li .4rmrtl Forr:1>~ n/ (.'rmml11 /tart> lnntle,l
Po wypadkach n~ Dalekim W1chodr.ie opinia p.111.Stw unglo--saakicł1, A
1«/t•l.1· ul """ t>j ll1t• p,1rl• u, tl,r Hrili,../1 l</e.<.
przcdewszy.ikicm Ameryki dom•la
pow11i.11<Jgo pn~obrazr.-1ri•.. Ni~a JUT.
dziś na tym kontynencie nikce,o, któ•
ryby nie- ro2umiał, że wojno obecna
jut naprawd~
Wiele zale.s:ec

Po,kns gdy opoleueń>twa anglo1M1skic przygnrl>ionc ą rozwojtm •Y·
u,acji na Daltkim W&chodzie - dyplomucja i propapnda •owieclta wy,
C)')Tit!

o

114, ie- u nuzkicowant prted cbwihł
konccpcjf przemawia kilka drienn,k6w kon.srrwatyw11ych i inlorn,~cYJ·
nyc:h, które m•ił wielk.i wpływ na
opinit publicro, Anglii. Zdaje •it
wraz-de, re za kulisami rozwij;a do1:ia-lalnoilć w lym Hmym kicTunku były
minister wojny w pbinccic Cham·

st;ić

ii:t c,ynnikicm.kt6ry IIV,"'ł post.lWf

czuit1olci wobH: groą
cych ni~be-zpitc.1e1L'flW i "~;rorowe,g.
da

pr,ykłud

•pelnfoMiO

JJJ~~

•

K.cyno olic~rwr

obowi4zkćw.

Bi:<)t1e t ,

po.rycia b~rdro dodatnia w bil3nsie ~..
ciomilionowcJ ric87'y amc-ryka1l'"kich
Pol~ków. z„tugą nictylli:o wob„ A·
mcryki, ale tokże wobec Pot.ki k16reJ
losy twi,ganc ~ ściśle E rclnym .rwyCi\'!llwom koalicji P"ństw domo'k1'11t7"
C-Lnych.
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Seria XXVI,

lluslrowa/ M. Walentynowk:

Gdy mnie clllkiem 1:nudzily
Kocucodaflslcie wyk/3dy,
Poprosllem o mulłdur,
Padhalań.•ki"J Bryg.idy.

Whcn I got tired and we;,ry
Of lccturca day by day,
f aakcd for the uniform
Of Mountaineera' Brigade.

A w Bryg1td%ie odra.u
Cdowiek tak sir uwia,1,
~• w try miga bojowo,
Do Nonngii poplyn4/.

In the Brigade I did 10 weU.
Boeides you know my way
Within few days I soilcd
Witb our eoldiera to No{Wny.

Z erkatm'tm po górach.
Z granatami %3 plłHm,
Tale bitgalem, jr,łgdybym
By/ w Wnruawie juhasem,

The mount.1in1 far and nur.
lt secmed if I waa in Waruw

With a i:un I r•n .all over

Pnt'd ata1r/em na Narwi.lc
Pomy#alern godzlnr
I zacn4lem u inlt!gu
Lepić górsJr4 lawinr.

Beforc the attac:k on N2l'Vik
By our ttoopa was launche<I,
I beg,m the building
Of a grcat avalanche.

Pon/a n,1 dół lawina,
Gn:mot sir rozli,gl złowrogi Tylka w śniegu migały
Nicm~w rr<t i nogi.

The avalanche went down
With a roar immms-e.
And you could sec in the •now
The German lega and hands.

Potem echem po górach
Arty/erl/ nlo grani<',
Gdy umilkło - padł totku:

or artillcry cannonade.

"Naprzód mar~.-. Podhala11it-!''

And then carne the order:
You'r. on the nu,rch Brigadł',

NiMajgorny był IJJJłfiel,
Kolby, nogi, bagnety Pieska nwabska niebiesb
.t .iekane kotlety!/I

Boy what a meloc l
Guna. lega and bayonets
We tumed the O..rmans soon
ln10" wcll chopped •t•alc.

Co tu gad116. Niech pisart,
Tt historir ubarwi.
Moja drag:,, cblopalri,
TaJcu "wiodła prze, Narwik."

That's all l have to aay.
Let the writer tell the rut,
But you aco, my way
Led also through Narvik B•J·

A gay, youn1:: mountainccr.

Theo you hcar the echoes

"Odslecz-Potw Walcuea w A=ryce;" wydaje D-two Oddz. W. P. w Kanadtue.
"FlghUng Poland,• puh/lshed by the Polisb Atmed Forcu la Cmada.
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Przedwiośnie

1941) boj1Dn with the Gormon "blitz•
lcrleg" on the Balkan,., Yugoslav,a
and Gret>Ce. (ell under the- German

---ea

I

L

11,lońce

npc:wniało

-:::s

Springtime

W 11ormalnych c,asach pokojowych
dau 22 ma~ca Jest w klimacie umiarkowanym kalendar•owym pocz,tkiern
n•jpifkniejszej
pory roku-wio,ny,
zwin•tuj,c oficjalnie odroduni• iyw nawrze„ W okte~le wojny od
nicpamittnyc:h e:.ea,;ów pie.rwste kwi-a•
1y l '1 plerw,:.1a trawa'" wskazywały
nicornylnie, że walczące strony ~Q w
przededniu wielkich wydarzcri, w których nie rycie. ale śmic-rć odno5ic bf·
dzi• naiwiflc,,z• triumfy.
Tak, jak w d,iwniciszych woinoch
wiosenne

=

Price 5 Cents~ il

dost.:•

tf'c1nq iloKC ~iclonej p.a;;xy dla ma!i.
końsklch i umożliwienie. transportów,
tak i d:r.i, .stalowe potwory nariemnc
i powietrzne czekają na c;hwU~ ~tat•
Ouring normal and peaceful timcs
tu, którą poproedzic! mu$i praca •loń c:y znaidujo •if dalej od nad,iei zwythe twe11ty·••cond of March, in mod
cn . Słońce rnus-i ogrzać: powictrte dla cięstwa ni>. w r. 1940.
Zbli:ta sir rruQi~ wiosna.
eratc clima~. la the be&:i11ning of the
~iJniltów 6am.o1otowycb, mu.11 stopie
l amów 'Zestawieni~ 1oił obu &tron most bcautiful of sca.lio'ttlr-the: spring
Amęgi i wysusryc biota dla swobody walczęc:ych w Europie wyla1Jt.ujc, da- -heralding the rebirth of liie in
ruchów czołgowych &;µienni<,,
leko ldąoe rmiany. Sity osi rcpreun- mothtr nnture. During the era of war.
St&nfliśruy u wrót tTzecicj wio•ny tuje potęina J•.,c•~ wprawdJr.1c, ale the "first flower," and "flrat grus„
II Wojny śwfatoweJ,
wyc~erpt1l1tl "imową. k:unpa.ni, ro&yj- ,inte: irnnicmorial rimC:S, werc an in„
PlC'ń11S%a wlosntł - 1940 r. - 11tała łk~. •nnia niemiecka, przemoą. 11uzy. !allible indication. thot the oppoa,nJ:
pod :oruakiem blyskawiczneJ ofen11ywy muj,ca
formalne
wapółdziolani<0 forces arc f•cing a time of rreat bap•
niemieckiej n• Zachód Europy - pa- ~f!,it!chęconych
1przy~ierz.cńców:· pc.ning-5, in whh:h not Jtfe. but clt'łth,
dły: Dania, NorwegiAl. Holandia, Bel- ZJednoczone Narody ma14 do dyspo-_ wali be triumphant.
.
.•
.
irfa, Francja. tołnierz polski walcxyl r.ycji nnjwspOłczdniej w ciągu dwoch
Jua! a, m f~n~cr t1m!s! the spr•ng
na lądzie i morEU i okryw.al nuze. i pól łat wojny wyekwipowan• wielo-.
IZtandary nie!miortelno chwalą w milionow, a=i~ brytyjak,, zwycięskę l\1n5h1ne provtd•• • suft1c1ent .unount
r,ordach Norwegii, na falach Atlanty- w osti:litnieJ kmnpanii zimowej armię of green fodde~ fo.r horses and ~a.de
ku i polach l?rancjl. Pierw&r.a kampa• rosyjs1t,, armię kanadyjsą. korpus : r~anepo,,. posa1blc, IO at tbc pr„ent
nia wiosenna została prz.egrana pr~er ekspedycyjny Stan6w Zjednoczonych i time, the •t"':l mon~tcrs on the g,-ound
Aliantów, ole w.unogla wolę walki i i woJ•lui okupowonych krajów Euro- 1nnd In th_• air awaot th~ .. ,artlnc mozwycl~twa nad wrogiem. lmperlu,n py r Armit Polską na crele _ ~aple• , mc!n, wh,cb mu•• be preceded by the
brytyjokie pozostało niuwyci~011e I czcm 061 jest ~miertelnic troi.na dla achon oł t.hc sun.. The sun mu~t
wr.u z 11-arodowymi armiami podbi• nitJ, nieustaJąc.a w walet pod.cicmncJ wam, tha a1r for iurpJane motors, tt
tych pruz Niemcy Is.rajów. ••brało F.uro1>•: •ctki milionów głodnych,·! mu,t m•h the snow and dry (h• mud
całą moc ducha dla dalszej walki, wyn~dznia(ych ludzi. kt6rzy nie pogo• on the roałl•. to make p06S1ble the
wieńcuic i• jui w jesieni 1940 r, INllJ>A· dzili 111 ~ z mianem i loacm ni~olni- , movełf\cnb of tank columns~
niałym ,wycię,twem brytY)skiego i k6w,
w. ~re at the lhro!shhold of the
polskici;o lotnictwa w „Banie of
Arm,a polska na obczyinie 5tlljc third spring of the Sccoud World
Bdtain.'
inów do obcc.nc) rozgrywki wiosennej. Wir.
The focąt aprong (of tbc ycar 1!140)
Drug• wiosna - 1941 r, - C"ozpo- Jako pot~zny Jui., samorodny wkład
C>fła rię niemieckim "Bhtzkrieg'iem" do d,iela walki o przy$Zloic łwlota. , w;u under the •i&n o! the llghming
na Bałkany. Padły: Jua:oslawia, Gra• Rok 1941 pomnoiył witlokrotnie jej German offcrunvc to the We•t o!
CJ.t, zwasalizowane •o•tnly: Węgry, tic"ebnosć: powstała nrmia polska w Europe-Denmark. Norway, Holland,
Rumunia, Bułgar••- U ochy lku teJ Ro•Ji, przyplyn~ly do WielkiaJ Bry• Belgium and France !cli. The Polish
drugiej wlo,ny potężna machina wo- tanli u.es•• ochotnilt6w • obu Arne• ooldlor fought on land and on the fel
Jeona niemiecka runęła całym prawie ryk, Pr:emy•I Aliantów wypo&ażyl brin~ni: immortal glory to our ban
cię.tarem na Ro.ję. I w tym roku wal- polskie Jednostki Jqdowc, morskie l ncrs. He wali in the fiorda of Nor•
ery polski marynarz (wspaniała akcja powieLrzn• w n•jlepuy w•p6łcl'e•ny w-,ty, upon the wave• of th• Atlontic
kontrtorpedowca "Piorun·· przeciw 1pnąt. Skrzepia j""zczc dusza poi• And on the Jields of Franco_ The first
pancernikowi ''Bism.arc.k'")~ odnoaza ,kiego żolnicna w ogniu walk, w pra· sprlng cnmpa1gn waa lost by the
•wycię,,~a powietrzne polscy lotni• cy i pewnolki powrotu ~dwyci;skiego Allies, but it 1trcngtbcned the wali to
, fight and to win victory over the
cy, rołnte polska armi• 1,dowa w do kr-a,u.
WielltioJ Bryu,nii i na średnim
Wio•tl• jut pr%ed ,wni. Niewiado-1 •n~ny. The Britiah Imperium !e•
W11ehodzle. Druga kampania wio•cen- mo, c,ry ta wiosna p~zynie,oie nam jut nuuned ~ndeluted and together :""th
na końuy si~ dla A liant6w datou:, u- wyzwolenie, c.r.y nadchodzi juz ducis !he amue,: of the conquer!d. nauons.
tntt te«nu w Europi ... Ale obok po- trlum{u prawa nad pięści,. Jedno ot &:•there_d rt• power of apmt for !h•
tężniejfcej z każdym miesiteem woj• jednak wiemy napciWl'lo: pierwsu con!inuaho!l of Jhe ,1~ggle, &corang
ny. armil btytyj1ltiej I jej nic~chwla- rwycięska ł•mpania wjos•nna Alian• an imptd"-1ve v~c~ory m the .fali <?f
nyc:h sojuszników staje nllprzeciw ,ów brdzie r:"iastow11ć Zm;rrtwycb- , 1940 bf the ~r1t1sh and Po!1&~ a,r
wsp6Jnogo wroga wielomilionowa ar- wst•aic Polslr.,.
!orc.,. rn the Battlo of Brrta,n.
lllia rosyj1ka. Mimo aultcesów, NiemW. D.
Tbe •c:cond sprinc (of tb• year
0

I

i

might. while Hungary, Rumania and
Butr;arla becnme vassal 11ate• o[ Germany. At lhe. end or this second
•pcing, the power!ul Om-mm war ma•
chine ihrcw ita entirc strcngth upon
Soviet Ruula. In tl1at ycar the Polish
navy !ought •ucceufully (the splen,
did action of the deuroyer "'Piorun'!
against the German battleship ''Bis·
•nord,..) the Polish airmen continue
thdr vu,a:c:?M.ca, and the Połiah land
~rmiea nr~ g,-owlng: in Great Britain
and tn th• Middle EasL Th• se<ond
•prmg campaign endcd !or the Allies
wlth furthcr rosses or territory in
Europe. But 110w, with the g-rowing
British 1tmy and ber •teadfaat Allies,
litDndH the cnormous Ruasi.nn arm,:
againt.t ihc common eneany. Despite
thoir ,uccenes tbe- Germ.ana :11rc fa['•
rhcr away from hopo ol Victory than
In 19-40.
The third sprin&: !1 1pproachln,:.
Again the balance of the opposin,:
for.es fia:htlng In Europo is changed.
The Axis lorce1 arc rvprCAented b,:
thc Germany army, which la 1till pow;
crful •llhouglt tired from the wlnter
campaign in Rwatia. and is rctaininc
by force Jhe aetive support of her diseourag;:d "pnrtnea.'
The United
Nation• hnve 1.t tboir disponl the
moJorn. ,.,cli cquipped and well train•
ed British umy, the victorious Ru, ..
si3n :irmy. the Canadian army. the exp~Ji ionory forcea of tliu United
Slllt :a an•I the armies of the o,:cupitd
fo:uro .::m nation, with the Poliah
am,; , 1 1lt2 lwd. At the back of the
Axi, , t~nd1 th• mortally dangerous.
Free C:urope wilh ita underground
i:ons:ur;cy; cht hundr~ds or millions
or hm1:=ry. destuute peor,le. who do
not a f .:c: to the, na.me .lnd tl1e C:atc of
alov
The l>oli• h nnny ,n cxilc ai:aln is
re.aily to porticlpate in the aprang of•
Tcns·,...,. as a powcrful, independent
unit in th: struggle for 1he futuro of
the world. The year o( 1941 ha& great·
ly iitc, ea»ed it1 strength thcre I. the
Polis!\ anny ,n Runi• and tht' unita
in Gr:,t Britain wcre 1'trr:ngihened
by voluntccrs from South and North
Am. r' ca Alłied induatry hJI• equippcd th~ Puli•h land, ""a and air fon:e•
with the best .itd nioat modern equipmont. The opirit of the Polish •oldiu
has hardcncd in the fire ol b•ttle, in
hard work and in the ccrtainty of a
victorious return to his country.
The 11,rina: 1, before us. We do not
know lf thi1 sprinc will brlnc Ul llt,..
eratlon. li tho d.ay of triumph of l&W'
over force will come. Yet. we know
one thmg: IM firat vlctorious spring
campalgn o( the Allles will her ald 11ae
Resurrcction of Poland.

Nr. i 2 (3-41

"'Cu,mv Rejestr~ (6)

R,,1,ert Y,msim,rt

''Honor
X1tdy po taz pierwary udałem ,ię
do Niemiei:. rozumiałem, .ie pom1ęd.r.y
cl1u nauymi krajami mu._11,1 być pe.w„
n~ różnita. Tak było. Z koncern n•
Niego >tuleda bylem w ukole niemieckieJ. Wm\.'c:zaa poJą.l~m co to
J"nnuy byc pr.awd-iiiwu: ni~nawidzo•
Jl)·m.

Od pcwnrg:o cu11ou e:talala pow•
••echna i inteMywna anglofobio. By·
ło nieprzyjemnie. nlekłedy nadzwy.
czaj cir:tko znałeiC. aię: w te.atri.c. lub
r~tauracJi. CiQrZCJ było w domu.
Co,ka d7rek1ora !cigala mnie po domu. wchodilla nawet do mojej ~ypialni, przeklin:1Jąc Ang hę, ;c.apow1~dane:
nasz upadolr i powitanie Niemiec na
nauydi ruina.eh. Rest.lu w•półmie!S.t•
l14ńców dolączylą a,~ do t•j rouywki
• caliJ nami(tno:ici.) i j~dem. Naiwni
m6wili nnm. ie to tylko nic ni• ,na•
c.rące wybryk,, i Jak awyldie, wydar,eflla wyka.:ały, ze nie mieli racji. W
mych chłopiraych l:ttacl, stało ~r dla
mnrr ia:m~~ z~ Ni~mcy w liczbie mnoiu·i z.ni,:c:yhby nas. ,1dyby tJ"lł.o mo,:li, Dlatego nigdl nic ~wracałem
zhy1n1tJ uwagi na ach fałszyvi,·e- wys.mani~ prxyjaźni i deklaracje o "niewinnych'' cerach.
Prawdz1wi Niemcy nigdy nie wy•
zbyli ,.;ę głębokiej nienawiści poli•
,yanej do Anglii, opart•J głównie
na zazdrości. tym nnjpotfm.iej1zym
motor z(: zła w duazy 1udzkieJ. W citgu długiego mego dośwHldc;.eni:t n.i•
i::dy nie &twierdziłem. :aby Ninncy w
lic1b1c mnogiej ;nnicnlli swe n3'lta...
wionie Albo otwarcie i czę5tO ~w•l·
townie dawali upU4t 5wcj nienawiści
do nah, albo próbowali rruc.ać nam
piaskił'm w ocz.y. z uw~ci na to. jak
e,łośno ro.i:bt.;miewlll pierwszy motyw,
bylem zawuc •dziwiony. •e druci
motyw otla1 tak wielkie powod..xen.it

~oa

plfćd,iesirciu t:i1 procujemy

nml rozbiciem Ang/il, rwied.ri•I pewien niemiecki i:enera. i;dy Niemcy
napadły na Norwegię, - tym ,,.um
nfr,rgo
•~~ 4

nir

7o~t:rwilijmy

na

los

p.cia."

Pięćdziesi9t lat Jest cyfrq do,lć dokl•cłn~. o ile w gTę wchodzi mo1a "'laau~ obserwacja.• Zagrodziliśmy Bo,,.
czeln.ej Hord.sio dron do panowania
nad ,wiatem. (Niemcy majł prct<nsję,
pri-cd:1tawiajl:!C rzecz w skrócie. :ie ~.aczęliśmy budować imperium wted_\
tdy oni nmi byli '""jęci wyis,ymi i
bardziej udochowionymi 11,praworni.
m. ip. woinę 1rzydziu1ole1nią !)
St~d wrzawa_. furia i pou:itl\aftie
11,.i.ablą nmpr:emian i podkopywaniem
a{f. ryc-iem i b.irch:ieJ Ji,Ubtelną propa„
gan,q i bardziej utajonymi przygotowaniAmi do wojny.
Przn.z:lo c:tc.rd.ucłci lat obserwowalom Ich pny tej robocie I 001uetalt'l'n. ie tym włainic ,-ię ujmują.
Wielu ludsi gniewało ti~ 11;1 mnie ,a
I<>,•• to m6wilem. więcej niż na Niemc6w za to • .it to robili. Praex ca1y
t e-n cz.as ł:wiat namiętnie: n,c chcłał
wieTzy~ w tak wielkie zło pomimo
tak lic%nych o~tneieri. htotnie nie
było prze,;qdów - oprócz pneąd6w
na korzy!t Niemiec.
P at.-qc -lee>: na 10 w••Y••ko, my•
łlt czn>&mi. ze cnoty ~ata mogą
być tak omo nie'bupicczne- Jlk wady.
Po roku 1918 wszyscy poblaHiwcy
~nowu zaczęli twicrd,lć, n rok 1914
był nicszuę,llwym pr:ypadkiem.
Wynaleziono tyłe. uapriw.;edhwie:J\ i
wyjałnicn, romtyilnic
fałszywych
lub bior4cycb ,ię,,: litości, ze jes.zut
ru ;mcitmaiouo prawdr. Dla dobra
l11dzłoścl ni~ moimi pozwulić, aby do
<r110 rat ;~.ucu doszło.
Wojna w roku 1914 nic była puy•
padkiem, llłk jak nic była pnypadkiem wojrui w toku 1939. wojna w r.
J670, wojna w roku 1866, woj rui w r.
1864 luh wojny Fryderyka Wielkiego.
WOJny Barbaro„y, wojny Karola
- --

-----

•

I

Wie.lkicgo, uy tci 9,·ojny coroc:,nc
w okrnie ccz,,r.t.
Wuyrstk,e
woJny
mmuccluc
były J•k najbardziej staranni• i ro,.
myilnlo przrgotowano i rozpoczyna•
nc w chwih, ktorą: władcy N,cmit:c
uwaiaH za najodpowitdnicjną. NIC
- według owego nicmicckicg-o gen~·
r.ala - nie poioatawlono na lot uc;~f•·
cia. WSZYSTKO co tylko wynalazuość lud..:ka mogła stworzyć, było
.:aw:;.ie gotowe na 01'~R TAG.
.Nigdy .iwi~t nic będric m6gl JWObodnie odetchni)Ć, J•••li nie u,na •i~
lego faktu. Hitler i dług-i mordcrciy
szereg jego pop, :cednik6w - Poe.rei•
WY Fryc, Sławny Otto, Bu,ski Adolf
- są. logicznym wypływcim. nie wy•
brykiem natury niemi•ckieJ
•
•
•
.żaden Anglik o prtcci~tnej wra:i:H·
wo$ci nie mógł pr:ebyWilC" w Niem•
c.zcch w OJ.;t..atnkh l.atach XIX wieku ł
w po<4tkacb XX w. i codzienni• wy5Juchiw.1C hałailh,.,-ch hymnow ni~..
nav.iści bez \ego• .icby nic widrieć
do•tatectnie J•1U10, dok,d wuyatko
w pewnej chwili doprow.idzi. Widzfa„
łmi ibyt duło kultu wojny nie. tył„
ko pomię,dzy profesora.mi. lt!C:Z rów„
nitż włr6d starannie pacr.oneJ młod,jeiy. W indnym innym kraJu ści•
nacr g16w w rodzaju Treitscbkogo
nic móglhy znieprilwtt całego pokole•
nia. W żadn.ym innym kraju nic mógłby przywódą ruchu m.Jodzittowego
iostać. •.nroko znany :tboctcnic,. j:,k
Baldur von Schfrach. czy przyw6dca
I rontu Jml<Y notory<&ny pi Jak. jak dr.
L~y.
··Mamy .boskie prawo u4dz~nia.. mówi Lcy Prete-ns.j:a do bo.skcn.ci
brzmi dziwnie w u,tach taki~go c.zl~
wieka, Dr. Loy I Jego towarzysze i
tluchacae ą jak dama. luóra ma bar„
dao du,o ,maku, :de zupełni• w złym
guście. Zły •mak nigdy jednak nie był
w Nicmc;cct. Utrudnieniem. wrta
przeciw,nie, j~t to •kwipunok ,asadnic.zy. Bez złego smaku nikt nit moie
arobiC kariery w 2:awodrie polityC%·
uych podpalaczy. Lud•ie, ktor~y uwai~ję u~ u powołanych przez Boga
do dr~cxenm i rabowania sąsiadów,
mui,.q mice W>trct.nc poj~cie o Bogu
i c•lowioku. W nastcpstwie- tego
wizclkie i.J1ne gustn. odpowiednio ni•
oko upadaj •• W ZWi'IZku z tym •ly
imak i opilstwo byty pnawdziwym taHunanem P.Owodzema w cc5urskich
Niemczceh.
Widziałem coinictCOś z. tego na wla~
snc- oc.zy w .lyc.iu atudt \ ckim na uni...
wt,·&ytc:taeh. Niewinnemu cud:to~.u:.m„
cowi podsuwano moc aocharyny w
w rodzaju sztuki "'Stary H~iddberg 19•
-ale w rzec~ywistoici 7ycie 1tudenc·
kie nie było ani troch~ takle.
P ojedynki i tapij-anie aio piwem
byl7 jedyn,i uznawaną rozrywką. Je·
ieli ktoś był coś wari, musiał być
członkiem korporacji studenckiej i
zniewaiaC k.ai:deg-o, kto nie- był nastf'o-jony r eakcyjnie.
Trzebi, było ~ni~aiac ludzi 1ak.
aby z koki oni musieli rnicwn:iyć, in•·
c.rcj nic. moi na by Io uzy1k.ać wym.acanej ilo!ci pojedynków. Bi•lllllrck
np. uzbierał sobie dw;ldzieśc1a o,c§c.
Sy1t~ ten JUi w ntłodoścl utrudniał
Nieme.om uchwycenie, 2.naczeni-a słowa "napll$łnik", gdyx kaidy był n•p•·
~tniki,m. Słowo to 11radlo popro,tu
swe znac...rmic. Nawrt w .ze-szłym •t.Y·
lc:du młoddtńcy ci byli tak urno automatycznle agrt•ywnl jak ktokolwiek
z winnicy Killera.
Ta swarliwa band:a. miała dwa le~
dekoy: kode-b honoru. czyli walki. I
kodeks pici•. Jdcli .;ę :ryło na po,io•
mie obu tych kodeksów, onzymywa•
Io aię barwy: otrzymywało •it tak. jak
my dajemy Je za piłkę nOzl\.11 lub ...
cricliet. Za opilstwo i ~,,butwo" zdob:,walo ~ię barWUł -w.i~:ę, która wt-

s ł awa ... ''
1p6I ze ,rogi,ni blh•nami na twarzy
tworzyła ni~nieck.1, tradycj~ &tudt:n·
cką. Był to klucz do uzyikania p01t.ttdy po ulrońeżeniu, tak jak ud,ial w
"Hitlerjugend" j~t kluczem do :1«10by(lia posady w obecnych <:UHCh,
Slużb:.i państwowa i ~do....,nicuvo
roiły aif od tego elementu.
Szluc.e "Stary Heidrlberg~• Mwd-"i~·
<mmy zludrenie. ze Niem<y >'I $entymentalni. Nie je!łt to ~Jowo włnic:iwe.
WiUci.ws.tym dowmt byłoby "'ttno.cjonalni."' Owó~ emocJanal1.1.m mo.it:
wywolywa.: Izy. More także prowlł
d2ie ku l.c001 i ::d.zicatniu jrdnoczrś•
nic. Po rr.ezi rorrtJrd;imslc.it:i w rolra
19~0 Ribbentrop zachlipał : "Wir
haben diet niC!h gewollC (Ntc .chcieli„
śmy tego." ). Taka hipokry1.ja cryni
postępowanie takie jtsze.ze ba.rdiiej
po~dy godnym.
•
•
Z bieg:iem lat. gdy poznawałem co-,.
MU! więcq ów niemiecki kodek• honoru, wydawał się on mi rrcczq jesz•
c2e bardrieJ ciekawą... '·Honor w Anglii - mówi Dorothy Thompson oznacza wicrnoiC wobec pn::yję-ty.::h
norm postę:powaniL Honor w Nicn,c:zcch ozn:.cia prestigc.." Dobr.x~ povntdi:iane... O wielu nollClelach nie-mlecluego honoru mo;naby r6wni<i
powied,iec: "Honor jogo polegał nn
niehonorowołc,, wicrn~c niewierna
c;;yniła go {ał,zywie s%c.;ierym."
Rzeczywiście- u1 ędc to 1tosować 1ię
mo:ce do całego narodu. Gdy 8JSm.o.rcłc
dopu1kił si~ f.1hix-trsriY11. by zapcwniC
wybuch wojny francw.ko-pru•kiej.
~ni Jeden Niemiec nie pomyślał. ie
Bi:;ma.rck jtat fałszr-rzem. Wrę..:l;
prz~ciwni.t", ws~yscy wo,noli go z.a barda:o mądrego. ponic:wa,i: .ca~ pot.tę:pck
jego dal im to czego ch<ieli - wojnę.
uw3iaJi g-o .ta całkowici, u1.prawiedliwionego.
Podobnie, gdy kanclerz niemiecki
w przcddzien poprzedniej wojny tto·
k111t podpisany pr:re, P ru•y określił
jako ".świstek papieru". ani Jeden Nie...
mice nic. był zgorszony. bo _ j'1k to
ju.i wyku.lem -wl;,śnie takie pojf,ie o traktatach mieli wszyscy Niem•
,y w ciuu wlek6w. Be1hm11nn-Holl•
weg mici!cil ,ii~ dobr,c w tych ,a.
mach i w niemieckich oc=ad, był
cdowickiem honoru.
Nigdy ani jeden Niemiec nie pomyślał, ie Hitler zlikwidował nawel
por.ory niemieckiego honoru. ;u: ze
w;zy,tkich jego ilubowań, o§w;adc2 eń, pnyr.tec.eeń w polityce wtw•
nęttincj, czy zagra·nic~mej, do:ionych
w formie uroczystej. czy karcz.cmnej,
dosłownie żadne nie zostało dotr~y·
manc..••
1

Czy H.itler nie był "młdry"l Czy
nie rtutai piaskiem w oay awych ofiar? Niemcy wi•lbil! go za Io - talr.
Jak wielbili Bismarcka. Klrunsiwo i
ouuuwo nie &ł apr-2.cc.zn.e :r honorenl
nicmicckhn. Niemcy nie dali nigdy
słowa. któregoby nie zł•mali. nic ~a·
warli iadnego traktatu, kt6regoby ni•
••rwali. nadu,yli w•z•lkiego uufa.
niQ, jakim ich obdaT;rono w stoaunkach międ;cynarodowych. Pucz cale
pokolenia podkopywali wszelkie Wta•
jcmnt'! z-aufanie i.ni" b~dą apodzicwRli •ię lulwowiernqAti na przysdośC.
Rzeczywifcie, ponura IO tradycja!
Czy nie pora na ,mianę? Muoi dojść
do zmlany 1 ~ ba.~dzo„za..~dnlciej I
Wejny jmy głfbicj w •to&owanie oW<'go kodeksu w i!yciu prywatnym ,..
okresie panowania K.ai6era.
Pewnego słonounogo popołudnia
w 051at.nim d,icsiętku lat w ub. w., po
obiedzie w kuynie lniwaleryjakiego
pułku szturmowego, pojechałe m wraz
:. oficerami na wyścigi du..ym furgonem wyci•ukowym. Wi•l11 l< nich
podpiło sobie nieile przy obied•ie.

---- --

Nirkt6r,y , nich wychylali ,i~ z wo:.:.u i bAwiH 11ię: i:nil!wa..iani~m pn~
chodmów. Ow6i było to meb••·
pi~nt'. Oczywi3cie-, w imilharyiowanyeh Niemucch cywile nigdy n,e
ołmie-Jali $iębyły

cywile

stawin(: oporu oficerom.
to istoty nii.i,re, - ale

;rif'li do tego

dylemat.

dochod..dło 1 po"vst..av„ał

Wlir6d oficerów poJedyn,k

był

j ...

dynyrn tiradkicm .t.1J1Uania zniewagi,
ałe byto to iabron1one pu~r prawo,
jakolwiek obowi,,ywalo w ramach
poSt~powania- honorowego
Dlatc-,:o
,a pojedynek "zło się nu rok do wygodnar urz4dt:oncj twierdzy: jeze-1i
ktoś uchylił •if od pojedynku, wynucano go T. armii. W teJ sytuacji
kaidy, ouywiicie, wybi<tal pojcdync:k_ Innego wyboru nie. było - u ."'.e--,
ba było ;iłarna.c prowo. Prowadziło to

Ni~mr6w do

łam.znia

praw11 ..,J,/ogdlr,

"" prawem mt ędzynarotlowym w ll:ł-c.r

nu~. Czegói innego mo.ina !Uę! fipolUitwac, jeżeli najwaznicj·;.tę khtN~
:11poleczmJ t;.ystematyczntc .cnprawit, stlę
do łamania ruijwyia.żych U!i-taw - uritaw 7abrartiającyc:h prtel~wu krwi?
Doprowadzało to taltxe do ponurych
naSłfpt-tw w &tosi.mkAch wcwnętrz-
oych.
W CZAMc mtj młodośd ptwicn ofi•
~er niemiecki rnittJ lil~ .ieniC. Wydal

przyjęcie kawaler kit:
trakcje picia pospr.rc~mł się A-t
•:wym nnjlcps:ym przyjacielem. Po
wytrł'cźwieniu obydWilj tego .r.ułown„
li, ~le 114d honorowy or,ckl, :i!e powinni Rif pojedynkow.tó., w wyniku cz.ego
nnutc~ony z.ginął 7. ręki n~Jlep~iego
przyjaciela w dzień ilubu. Zabójca .co„
otal ~:m,kni~1y w twierd,y. gdy zaś
wrócił. przyJęto go z cntu.ijam1cm.
apelnil bowiem noknż)' kodek•u honorowego. Naueczona zmarłego m115ja„
Ja ust01łunkować ,ię: do tego w:uy•
atkiego &pokojni~.
Ale kodeks honorowy był jes,cn
baTdxiej •kompllkowany i ;ib;.urd•l·
ny, gdy w f:l'ę: wchodził konflikt mię
dzy oficerem, a cywJ/~m Oficer ni6J(I
wpl,tn,; ait w awantu,r z kimś ktl> nie
był >dDltty do dania satysfakc11 honorowej. W takich wyp11.dl<.ach ofie<r nawet Jó•li sam .zacąl - mogl tylko cywila zarqb.1c. Jonii nie popeln,l
.mordt'f'~twa. mógł utrn.d~ ata.nowi~lc:o;
w6wc7as c•lowielr honoru mógłby uwar.lć aię ~a ~u1oronego do samobóJatwa. My!lal,>m o tym ws,ystkim w.__ __.
eusie naszeJ klopotliwei jazdy mi
wy,!cigi. A je.ieli kt6ry• ze znl<Wllzo,
oych cywil6w .tare.aguje? Do czego
wówcT.os doJdrie? Ciy-do moqlerlitwa
lub c.,eego!l podobnego? Pr.ypus.,cr•·
Iem. ;, ,godnle ~ kodeksom honorowym, odpowicdi: powinna br•m1ec
"t,alc." Byłby lo nodzwyc,~jny w•tąp
do ubawy I N ie mlalmn iadnyth w~tpliwoici cu do tego. •• wolałbym. aby
i••d• n• wyścigi był~ mniej awanturnic.u.
pGicgna1nłl

w

• "Niffl'lcy nio naszych kolonii
pragną. Pragną one stwOTZ)'Ć wielkie
centralne paristwo europejskie, w którym Wyspy Bqtyjelcie byłyby podbi•
temi prowinciomi'" (prof. Cramb
1913.) Pun prof. 1łan,e w 20 l•t
pó:imoj.
••W ypadki 1e •• zbyt liczne I .zbyt
u~rokó mane, aby warto było Je wy•
mieniać: mimo to moźnaby podat pe·
wie n wypade'lc typowy, który mo.tna
uważac za ponury żart - jedyny 10
w1a.tkiwy sposób U!SolOllunkowania liif
do niemlecl<iej pr~y•ięgi. ~Nicmcymówi KIiler - nie będl! szły inną
drog•, nii: tylko tł, kt6rę wytyc17ly
1rak1a1y. Naród niemiecki nie ma
miar u dokonania napuci na jakikol·
wiŁk knj. Niemcy nigdy nie nan1,<4
pokoJU europe jskiego,"

z•·
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Niecodzienna przygoda
Gdzirl

chłodno I gllł'dlo i pioaenki I ,....
g61e mi-ml-mi; Zenek krpy regulllł'•
nie tam i a powrotem, bo on jest aa•
prawdę kapral a powołania", kt6rego
kaida łrubka na okręcie lnteruuje, a
co dopiero działka pnec1wlotnlcae.
Jui jeat noc i kalęiyc. K1iężyc, natcbnle1tie kochanków, coraz wy.łaj I
wyżej i corH dluhaa srebrna amu•
1• na rnorakiej fali. Wtem j,odejrnne. dy1kretne diwitkowe 1y1naly,
ruch obału11 przy działkach I błyak I

n• Pustyni Z•chodnlr/, bo I

11ya~ri. IHZ.

I naduedł wreszcie ten dzień - i•·
den z tych niewielu dni, na które aic
czekL Noc kładła sic wyczerpana w
dokach. w zalocnacb okrct6w, na cichych wodach portowych buen6w,
ale I atamt..S przepędzac Jł Jui zacql
łwlt, &dy pewnym krokiem weazllłmy
na statek, który miał naa dowirić do
m. p. Bryg-ady.
"M, p. Br1&ady" - tak •ił ma mów1c, choć mimowoll, be<dawiccznie
niemal kładło sit na uata alowo: Tobruk I Nawet w z&raytach IDIIIZJ'D
ruuaJłcego atatku alyaulo •ił ryt•
mlczno To-bruk, To-bruk - słowo
wol:61 którego bie&l\fty 1,rybko aaa
nczyna snuć legendę. Le1mdt oblę•
toneJ twierd,ry, Nie kryję, ie ,:al• na•
aq pi,tkę rozpierała duma. bo pny•
sąplliśmy do 1pelnlenla naazego iol•
n1erskiego obowi4Zku, który w Czołówce Teaualnej Seki:jl Prop. Ołw.
i Kult. W. P. na Sr. Wsch. pole&• na
dostarczeniu kolecom•zolnierzom roz•
rywki, pieśni, musyki i alowa - tam
-z,dzie, idzie go obow"2ek nuci.
I JOUCH jeden powód był IIUhJ du•
my. ZaWl&e w blatorii oetatnlcb wojen ietniały czol6wki teatralne, ale
ndna a nieb dotychcaa nie robiła ...
tek kilomatr6w morzem. by mal.U
lit włród tych, kt6n,y od mi•l•i:a O•
toczeni H Wff71tklch 1tron - bronit pozycji.
Pogoda jak na um6wienie. Płynie
my równo. uybko. apokojnle. Ginie
nam z oczu pitluul panonima wybraea. Zoetaje JUZ tylko luurowe niebo,
bezmillł' wyałocoDych ełońcem w6d I
okręty, które wru a nauym tworq
konwój. Nauczony jeuc:ae "cywlln:,m" d<Mlwiadca.nlem moich moraluch podróiy - łykam na wualki
wypadek plaułkl przeciw ·-lckn ..." - okaauJe lit jednak, t. niepotrzebnie, bo aunieay jak "po mule."
.tadnycb kolyaań, ładnych chybotał\.
a1cił cua townąaą aam mewy, ale
one - w y w tyle, Humory llł'tJ·
at6w łwietne. ł..S.,cycb z nami Anall·
k6w wyramie 111t1'71Uje wlalkle carne pudło nauaj harmonii. "T11111" i z
bannonlt - nie do wiary I ta cpnlna
-łba • naklejllmnl a p6I mata CO to jest. N - 11Dglelucayana wy•
•tarcza na tyle, bJ Im wyjdnlt: "Po~ Soldlera Concert Pm:," - bar·
. . . . . io .orld•U'II, • w
-llde najnleał,fdalejue rekwls:,ty.
"Really?,..- "Yea." Ud-,ll alt l,ar.
uo. Oni to l11bl1 I ~ Otl tego
- D I I I s-..ltl alianckie uwi...•
,... Pauq na .... wltcej ni* • IJ'III"
patlf.
Około Kods. s-.j pp. lu6tlrl alarm

huk na Jednym ze statków. To jat
znak. Alarm! Korki wl6il (b...rtt-) to
bardzo przykry moment, bo w tych
korkach wyuu- aię moiliwo&ć ewen·
tualnego praymuBOWe&o plywaniL
l iramił Jui wazyatkie naue atat·
kl. K,.,.,...j, się oanle. •l•k niemi
paucH daiał, nioat je łwietlne poci•
akl, zamyka się nad nami akleflenle
nporJ, pruz ltt6re praedaienH alf
bomby - jedna, druga, dai-.111... nie
llczc, Leiyrny na pokładzie I • clelul•
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Co • nlatallt teso _,.._.
-1otu aplal Jo _..,. ltł6- ee.o1tcSJ • -cna
poobiedzia. ~ ulała, tlwłe , _
&umy wody wzbiły ait prnd jednym
• okrę'6w - wiemy, co to bfło. ...
I • tym koniec. Za chwłlt nle. . , . _ clua, ~lko płyDl-, ..S.CJ·
lotnicą.
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Tben · · - tbat day-onc or the
• - daJII for whach we waited. The
nl1ht, ncarly over, was slill hidine in
the doclta, amon& IM CUfVH ar 1bipS.
11poa t.he qui•t -ten of the harbor
baii,n,, but daylicbt wu h<'elnnlne to
'fUle, when we -lbd upon the thip,
wbicb wu to take ua to the 11at!on
post of the Bńgade.
-s1atlon Post of the Bricade"-<10
h WD callcd, but instcad the word
TOBRUK, ume noiulesaly upon our
bpa. Even in the 1h1p 1 enganea the
wbccla .ane rbythmlcally To-bruk,
To-bruk, a word around wbich the
n-ing time began to write a legend.
The lccend of a besieged fortreu. W c
could not hide the pride 1ba1 fillcd
our bearta bccau.., we wcrc fulhlinc
our aold,crs' duty, which in the
Tbeatre Oroup of the 'Eclucational
and Cultural Scction of 1hc Pohah
Armcd Forcet in the Middle Eaat,
conai1tcd of providing cnlertainmcnt
for our collcacucs, 1oncs. music and
'Worda wbcrevcr their duty magbt
Hftd them. Tbcrc wu one mon rcaaon for our pnM. Therc were alwaya
tbeatrfcal croupa in the hiatory of lhc
pni -rs, but noru, of them traveled
thouoands or kilomctcra ovu the
to flnd thermclvca with those,
wbo for a month wcre 1urroundcd
from all 11dea and wcrc dcfending
thelr poat.
The wcathu wu u ir made to
order. The ship went cvenly, amooth·
ly and qulckly. Soon the beautiful
panocarna of the ahorea di11appearcd
an the diatance, only the blue tkin,
- • r 1Hatenin1 an the aun and ahips
In the convoy aurrounded us. Re
0

calhn1 my esp,ri.ftlces of "'civihan
life"' and my Ha voya&u. I swallowod

1-1r

• rew pili•, •cainst tuslcknas, necdbowevcr, becauae we proceedcd
M I „on butttt... There were no
and no rockinc. For a while
the '"'8lull• -re with 111, but nen
tlMy 1tayed bchind. The spirita of
the artiata wcre blch, The Enellthwere lntripcd by the large.
black bos of aur accordion. MGoinc
tłlere" and with an accordi......,..t'1
unbellevable. ud thla ca,,ilian 111it•
włth 1•11 from all ont' tbe
-ld-wbat i1
Our lmowledce
of Ili• Eneliab lan1uqc permita us
10 nplain tbat arc a •Pollah Sol·

11,

An Unusual Adventure
d1er1,1 Concert Party" the accordion
is our orchestra. thł auitcue- contain1
the m o I t. neccssary implunents.
··Really?",., '"Yca". They w<re very
pleued. They hked 1uch thincs.
Since that moment the alliance wa•
made. Tbcy looked upon ua with
more than usu.al ain,erity.
Around 3 o'clock in the ahernoon
there wu a brief air raid alarm. How
impollte 11 thai enemy scouting
piane! How can he disturb the peace
of an early afu·moon„ The cannons
roared. two fountains o( water rosc
lnto the air beforc one of the shipw• knew wha1 11 w:as, but that wu
alt In a moment
wa• quict again.
only our 1peed wu mcrea..,d. We
rcturned to our converution. thcn we
checked our ba1cac•, the bottle of
coenac for J oc was not broken. h
will no doubt get tbere. Our other
'1'obruker" Teddy has his blrthday
in a few day1, he wali get loads of
chocolate i,J,e always hlced at) and
"Gillettes." u lf in irony, bccause aa
a pamtcr, he never llked to ahavc.
The IUn h<'ean to '""· Red and gołd,
gołd and red.
Unconaciously I repeated the word1 af the b , - "The
Mttin1 aun... Thi1 1ea. and ao other
insplred Słowacki 10 wrlte it ... The
became 10 uniavitinc witb the
approacb1nc darlmesa-dark, bi.ck.
bottomleas. ,trance,
Our comedlan and dancer in on•
penon, Oeorce witb the bi& nose.
Inna over the raił and atarta a monolopel ·Toclay, I - a fiali, tomor·
row lhe f11b eau me.I" Julian-the
accordioaist-taltin1 advantqe of the
remainins _daylight scekł a place for
hi& "worbbop,a the accordion. Stall·
ley wnpt1 birmelf In a blankct, and
c-. becaUH lt's chally. He muat protect his throat. ud alncinc and 111mi-ml. ZenOłl is -derin1 łNaclr and
forth, he la really a "corporal bJ call
łac" and is inth'-ed in cveą 1cnw
on tbe ahip, not apeakinc of the antl·
aircraft cuna,
Nieht comes and the moon. The
moon, lnaplration of lover„ r i „
bi1her and hleher lea•ine a IOIII all·
nr atreak upon the _,,.._ Suddenly
therc are 1u1pleloua, d11ereet alcnals.
movement of the men IO the CUna.

an

_,er

thm llcht and explosion and 1hot1
from one of the obips. Tbat'1 a bad
sign. Alarm I Pul on life bełta.
( B • • rrr • , .) 1t was aucl, an un
pleasant moment, becauae you fecl the
1pproaching pouibility of bclng forc•
ed to ute those belts.
A li the cuns went into a<1ion. The
flashc,g crisa-crou the slr.y, the balia
of fire belch from the cannon, roclr.et&
fly to and fro, and a liery ce1ling is
formcd, through whach the bombr.
crash, ont-. two, ta-n ••• I &topped
countang. We were lyinc on the deck
wa1chanc the show from undcr steel
betmct.,. with curiau, eya. 1t wa a
bcauti(ut. lhough ominous. 1tght.
Then ,llence again. We rested for a
moment. Wuh our ncrves 1trained to
the breaking point we relued In a
hurned e•change of ,mpreuion&:
"Did you sed , • ," "Did you hear,the bomb fell oo near.-c arc luclr.y,
-1 see you for the. first timt- •• :•
etc., etc~ until the bombo bccan to
crash again. thi1 ume t'to11er. •o c1ose.
There wa.a no time for fear. no time
for words, there wu only time to hide
the head betwecn the ahouldcrs and
breatb qwckcr and unevenly, like
aher a long run.
Suddenly I heard a bias. l ro.e 10
my lmees. Ciood Oodl h'a on fire!
One of the 1hipt1 i1 on fire, abo11t 300
metert from uo. lt wu bit in the
11cm, the h111 b made by fire ex•
tinl(uiahers. lt'1 doae for. They
cant control the flam"' the, le1 11
go.
The rema,ning 1hlp1 cruise
around Ulce 11hosta In the licbt of t.he
moon and fare. They luivc 10 fleht
to save the others. They mu11 f11ht
on, bccaUM the enemy ia llill attack·
inc. More so, the, havc ao much lleht.
h a ehalll7 liebt. We carne
elOH to the burnlne ahip, - e of
the er- Jumped to our docb. We
bid to lea,,e thai ahlp bocauaa we -r•
an a17 tar1et. A torpedo, dropped
from a piane, aank by our cun-Jc,
the pilot rakes the ahip with uachine
eun lire. We turned back, lhc -vea
covered Ul, but thank God. - were
safe. The ohipa co operated -der·
fllll7, soma savin1 the others, the reat
fonnine a defence line.
la.pin it waa our turn. We ap-

proachcd the burninc ahip careful17.
Stop I An explosion-onc-two. The
ammunltion W1tl exploding. Wt 1hrew
ours inlo the 1,ea. Everyone workedthe crew and pa55engers. The thip
wa, emptled to prcvent lirc and make
room for tho1e saved~
Boxes were thrown into the- t1,c,a and
at 1wallowed them endleuly and
closed over the place of tragedy. An•
other breathinc apell. I looked at
my companions. Everyone was quiet.
aelf po1&eSlied. Th«e wa• no "I" of
fear or panic-only thear eye, werc
atranr:;•ly wlde open and eh,ning
brightly in the light.
At one ume I read an arucle: bJ
Dorothy Thompson entitlod ~A tri•
buto to the British Pllots"-now I
pay tributo, with my colleagues. to
the Royal NaYy. They ar• marveloua
in their work. They are men wlthout
ncrvcs. in Jove with thC'ir duty and
tbctr ,h,ps. Thoy arc ddcnding thoac
1h1ps like hons. A 1i1h1 Jilcc that
cannot be forgotten: one part of the
1h1p ~• in {lamrs, and the othec aide
free, ahe sallors stand, unshalcen. •nd
rire the guns at their control. We
he-ard th~, anothcr ahip waa hit, there
were Po1rs on those other ships 100We didn't know where our tragedy
lurked. "Maybc, they arc therc?" a
fearlul que1t1on arose In our mmds.
They are our countrymen, Ood wu
with them thoucb.
We heard another explosion. Tbis
one nng1n1 with all the tun„ of it•
deatructlve might, bńlliant with mil•
liona of colorful lighte. Hundreds of
p10ces aounded the druma of death
upon the 1ides of our ahip. We piclt•
ed up thoaa awimminc in the watttit wu 1ettin1 quict and then complete silence carne.
The łut torpedo from our ahip
sank the flamin& shlp. Black nicht
ennlopcd us. The ahip rcce1,rcd
arden and repons, wc bad to return.
Such adventure1 do not happen
often and thet ia why J am writinc
this atory.
We werc aorry we dld not reach our
dn1ination. and •• wtte ao neer. so
near that wc could ace upon the bori•on, the sympbon1 of lighta of the
Tobruk' carrison.
But our eroup will 1et to the pod
at the aide of itl Brieadc.

Woju - -
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przewagę

Adaatyk I M - P . . t Xomwukaty ni-eckle m6wi4 o
PtoJlle,uu w ciuu luteso 79 atatk6w
o q61nej poJea>noki 525,000 ton.
~ tych 1tatk6w - . l a aratopiona
11 achodnich wybneay Afrylt1 w kon-Jacb pl,.....,ych :r Afryki i Pol11d·
llio""J Ameryki do Oibraltana i W ,
łlrytnil. Rcuta P""ypada na o.,..n
na 1tatki saopatruJ,ce
lrOIJł Sciwlccq.
0'4>1o 8 oc6baycb strat prll7J>A·
• na lolluctwo bombarduj,u u WJ•
llnu1 W . Brytqll. Groa Jednak to lltraty II W)'bnelly amerJkańakich
l •
ulakach Ameryka - Wielka

•~1 Brytan!..

Koamnlbty nlmnladd• ara:rwycsaj
cyfry po:rlUI•
łDJ a kilka mlellięc7 :r oiwladcseń
praedauwlci.U flllldu brytyjslriqo
- niemniej jec1nak, tneba u:rnac luty
lM2 r. a jeden :r najclpsa1ch okre·
-jny podwodaeJ. Wqlędoa bliillia6ć francualrich I norweakicb bu. •
~ e h Niemcy rozcl4eaj1 swe opepcje, brak e1koncr6w wuelltieeo rołba u l jednoatek p11trolu14cych dla
~)'Cia tak
pr.restr.uni
jaq jeat Atlantyk
ile :r llonan
lCaraibaldaa l Ocean
7, 11ttud•
~ ~ e c s n t walq & loaiami

JlhftNAM- Prawdaiwe

*

olbr=!i

O-.P.a-,

na oceanach
daialalnoić

na Oceanie P6łnocnym.
Groa floty 11lemieclriej praesunięte
ZOłltalo do Norwqil • but cl6wnf w
Trondheim. Dntroyuy niea,ieclria, operuJtc :r pólnocneJ Norwesii, robif
.cqony aż po wyspę Niediwledai„
Cel- noty niemieckiej jest tullonie pacrwania ltomunakacji r Rosj4
Sowiec:ą, co wsltazywaloby na anaczcrue jakie Niemcy puywi4ru1, do
ot.naywy na -liodnim froncie.
Zcodnie • komunikatami pruowymi,
flota niemiecka w Norwqii aklada
alę • olrrttu llnloweeo ·Tlrpita" (ty·
pu "B'-n:k"), pocket battlnbip'u
"Admini ScbMr" i trztlCh krtżowni
k6w typu "Princ Eugen,"'Jedm rokrę•
t6w tcJ kiny zootal niedawno łlorpe
dowany pran l6clł podwodDf I wpro-drony na holu do portu w Trond•
hełm.

Flota brytyjaka pllnle lledrl nach7
nimnlecklej floty prty pomocy lotnic1 - I j•t wttpllwe. bJ Niemcy mo•
gli .....,.:rykowac opencje na wlęną
1blę, zdała od fiord6w norw•kich i
osłony louuctwa m,'11...i.leco. Gro,
floty brytJJllrlaj buuJe w północnej
S•kocJI, lfle11Stannle rozpomAJ4C
pny pomoq lot111ctwa wyllnde , - .
weslue I ca,6c oc-u Atl1111tycltiego
pomlfda1 laland,, a Waelą Brytana,
Dow6datwo BrytJJlktc bfd.oae
waed:raalo
o każdym ruchu floty alemleclriej. Odległoić 600 mil od
p61-j S:rlrocja do Trondheimu
jeet Jednall -,t lhaia.
1117t1J·

a,, nota

For Supremacy on the Oceans
Atlaalic & North Sea
German communlqu• annOIIDCe the
1inkin1 of 79 .itlps fDT a total tonnase
of 525,000 durine the montb of February. P•rt of thesc ablpt1 werc aunk
off the Wut Afrlc•n cout in con·
voya coang from Afńca and South
Amcńu to Gibraltar and Great Brit•
aln. Another part of thee 1hipt1 were
aunk in the Arctic Ocean on the supply linea to Soviet Runie.
About ei1ht per cmt of the entire
loaeea were dua to bomb1n1 b7 air•
craft off the CMat of Guat Bńtaln.
However, the ereater part of the
louea Wffa near the American coast
and on the la.marian-Grat Britain
routc.
Generally the Oerman communi•
qua exaceerate tbcir claims. We will
know in a lew montha the exact ntun·
ber from etatementa by Bńtish officiala; howevv. it i• nec:eaary to
admit tbat February, 1942, oac of
the moat cosdy of the undel'M8 war.
The conaidcred proximity of the
Frencb and Norweeian i..... from
wbich the Germaas •rread out thelr
opcratione, the Jack o escorta of dlf•
ferent types and patrollins uni11 to
cover auch bugc apace " the Atlantic,
1111ctber with tba Caribllea and the
Arctic Ocean, p r - t difficukiea fDT
a11Cceafull7 combatln& the U.boau.

Aresie Oeeen

The procras or e,,ents dmłn1 the
last , _ ......a lbowa incr-.1 ac:livlty on tbe Arctic Oe-. The
&reater part of the German neet ha
&.en ttanderred to Norwa1, wltb the
~

a.a •

TRlldllelm. TM Ger

man dntroyan, operati111 from
Northem Norwa:,, aah lnroads •
far a1 Bear Ialaad. TIM abn of the
Oerman I l - i1 to ellt off •-uni•
cations wlth Sovltt Ruuaa and lt
would alao ab- thl ai&niffcance
wbich the Gennana 1ive to the offen,ivc on the Bastena front. In ac·
cordance with pr- communi.rtbe German Oeet in Norway conaiata
of: drqdnau1bt "Tirplt:r" ("'Biemarck" IJ)lt), pocket battlnhip -Admirał Schecr" and three cruioera of
tba • Prince Eu1on" type. One of the
ahlpl' of tbat clua w• torpedoed not
ao lone ago by a subaiarina and towed
into the port of Trondheim.
The British flHt watchea dil119nt·
ly the movemen11 of the G flect. with the help of R.A.F1 and it
i• doubtful that the Gennaaa coold
ri1k operations oo a wce acaJe lar
from th• NorweciU fjords and
from the prot«ction of thetr fiahtfl'
plan... The anata: ~ of the llrit·
lab lleet la baud In J\lortbem Scat·
land. The ceueleaa racoano,tnne bJ
the air force on the Norweclao and part of the Atlantic o - baIcelud and Grat Brataia will
Inform the Britlab Command of nery
move of tbe Oerman Oeet. H - ,
the diatance of liOO młlae from Ncwtbarn Scotland to Trondbe1111 11 enat for the Brłclsb Oeet to be ałlle
to overtake the German n- ~
their bMea lf it decidcd to p out
lnto the ac-. So - are compalled
co aurmlse thai part of th• SritWa
flfft la c0ttt1nuaU:, fowuS on tb<t at a place from wbicb lt COtlfc1 ieaall:,
dMck tlltl of die GlsmlD

•-y

Nr. 12 (34)

''Trudy

m.nożą

W kaidym kraja. ch«by i najw1ę- lick1emu kapłanowi, wychow•ncow,
kazym, )e&t jeden Lw6w, wyjt•kowy, Seminarium Rzym•kiqo.czlowiekowi,
kochany I irytuJ,cy, z wdziękiem i z który wyzna Je zasadę: ''Trudy mno,wleloma "naJw ptzymiotmkam1, P•· ł4 siły"', Do Tego n1uwyklego rmatu,cy z pogardą na fon• miasta i na 1ta 1 do tl'go niezwykl•go kardyinnych lodzi.
nala puyjl'Cbal G•neral Brygady BroW Stanach ZJednouonych tuim nislaw Duch, Oow6dca Oddzialow
Lwowem Je!ót Boston. otohca NoweJ Wojak Pol•k1ch w KanadZle.
An1Jii, n•jstarszt miaato amerykańKardynał o·connell nar~eka cza.
akie. podęto krętymi ulicami o kolo- aem na przepych szat luirdynal•kich i
rowycb 1mion.w:h, zamiast szerokich mówi. ze to prawd.ri"Aa ulga porzucić
avenues i prosto-nuconych bulwarów, je dla prostej sutanny. Gdy jednak tepoznaczonych literami alfabetu I nu- go dnia generał Duch wazedl do pała
merami. BOiton jl'łt d,iwem I w pełni CU kardrnalsk1ego atanęh naprzeciw
to sobie ułw,adamla Cala Ameryka siebie c dwa,. jak dwa aymbole I w
powtarza z uclechą odpowiedź typo• całeJ wapanialołci symboli: purpura
wej mieszkanki Boatonu, kt6ra upy. kardynalska i nary mundur Generała.
tar,a. czy chciałaby podrózować poGeneral .Bronisław Ou~h ma siwe
wiedziała "Poco? Przecież już tutaj ocz.y, w,aktt", proate utta t połowf lat
jatffll."
kardynała O'Connell'a. General Duch
W tym to midcle. &drie trzyata lat •nos, prosty. aury mundur. Jedyne
temu purytańscy ojcowie Ameryki kolorowe akcenty - to barwne wa~kladli ze .nębaun nowych domów źeczkl. orderowe I b1alo-cr«wone napodwaliny nowego iyc,a. gdzie dwieł- azywki "POLAND",
.
•
cie lat temu surowe kary były nakla~•n.I Duch ma miły, 1pokoJ~Y
dane na męza calu)łcego SWO)ł zonę U~1ech,1 bardzo prostr &po66b bycia.
w Dzlen Pański, niedzielę, połwięconę Kude J•g? •poirzcme, ka,~y gat
.awvcu em i prawem nieodn.art•J' do ~kazuic n•• na niego samego I nawet
...J dJ. ·
•
...-d • .,_., nie na ordery ale na mandor I na tę
vuia z111epze11:o nudzie, g ••e .... ,
"POLAND" k 6konacrwuje aię naisnobistyc1niejaza ezerwont na.szyw11 ł
: t
arystokracJ• łwiata. ..Bramani.. .z !' o~uu~e a1ę.~·11~z1e naJwarn1cJua
Beacon Hill - w tym to mleecie reay- i ~kon1ec1n1e1su.
.
duJe w purpurze I chwale pierwszy
pałacu kardynała O <;onnell. do
obywatel Nowej Anglii, przyw6dca ~t6rego na aud1e!'cj~ .n•e. kaidy z
atu p1ęćdzle1lęsiu amttykańaklch kar- moznych tego ,w,ata i nie zawaz!
dynalów, arcyb,akup6w i biskupów. bywał dopuuczany, generał Duch 1
jeden • czołowych przyw6dc6w kato- ~Is~• delegacJ• to~arzysz,ca mu,
lików arnerykańskkh _ kardynał m1eh sw~Je, pełne mleJ!ce. .
.
Willtarn Henry O'Connell.
Gdy 81ę 1potykai. c1ekaw1 Judził',
Stan Musachusetta hcay około
caterech I pól miliona mieazkańc6w.
Xard:,nal O'Connell jest nicw,tpli·
wie piennz)'ffl z tych czterech milionów, naJpopularnieJszym I naJpOtfi•
nleJP)'ffl. B-onc,rycy, kt6rzy anaJł
dobrze Jego powagę i wladaę nazywaAby obeJt< dokoła drut6w, wśrocl
j, go ·Number One." Przeawisko U• których znajduj, się olbrzymie akia•
1praw1ecłliow1one w pełni stanowi„ dy pahwa i amunicji - potraeba r6waklem ujmowanym przez kardynała nej godziny. Wolier.i: Je•t rozległa
nie tylko w religijnym, ale także w piaa1c1y1ta pustynia - nic nie zatr-zy.
polltyczn)'ffl I w apolccznym :ayciu muJe oka, chyba gwiazdy I mroki
Nowej Anglii. Kaide alowo kardynała nocne. Dziwne gloay wydaJe tylko
11111 w NoweJ Anglii 1woj, pelftf po- wiatr, daleki szum morza i uakaJe,
-cę. W r. 1!137 Maurice Tobin 10- .1apl4tane w drutach. Nic daiwnego.
1tal obrany na mayora Bostonu jed- te w połowie. drogi wartownicy się
nym zdaniem kardynała O'Connell'a. spotkaj,, przyatan;i i mówi• o trzech
.aac:,towan)'ffl przei boston•k, ruetę. czasach: przuzłoici. terażniejazołci
W dzlen elekcji na paerwazel stronie i puyulołci. Przeulość i przyulość
BOSTON POST w "okienku' cytuj,. nalez, wyl4czn1e do Pobki,
cym (O rarto sentencje i Szekspira.
Jeden z wartowników jat wyaokim.
wydrukowano Jedno 1dan1e z mowy
brd:,nala, WJ'glos&onej kilka miesię dorodnym chłopakiem wiejskim. Jócy l?rzedtem: ":te/H~ kiany -bra- aek nie ,na poJfcia trqedii. Kude
•••14 uc•c1wym ludziom wrjści• w J•co pueżycie I opowidć aą pełne
ł.yci~ polityca~." Redakcja BOSTON humoru Ami~Jt ai1 ataJe i ze wazy„
POST dodała Jedno komentuj,ce stklego, nawet zbyt corliwl przeloaeadauie: kRozwałcie te klany gloau• ni nazywaj, to drwinami. W gruncie
JtC d111laJ na Maurycego Tobln. • rzeczy Jóuf drwi sobie ze wazy,
WltbaoU aytelnik6w praeocayla lłkich. kt6rzy u1rudnia.lł zycie sobie
cudayal6w I m:,łlłc, te kardynał po- I druclm. Bo iycle. kocha oa pełnt dupiera Tobln'a (co :rreut, brio pra.,.- ""' - tak jak umie Je kochać cLrieclio
q), gloao-la na młodego aupełnie lrwitnfcej wai polak1tJ.
Zatem przy drutach wany ~A I" Jónieznanego nauc17clelL Rezultatem
jednego, połrednio - powiedzianego zń opowiadał mi o 1we) drodze do
llllania kardynała h),lo. ae Curley, opo· wojaka polakieso na Srodlcowym
_ , Toblna. poni6sl najwlłkaą po- WIICbocbie:
ra.ikt elekcyjftll w d.uejacb Boatonu.
•z niewoli im zwiałem. bo kto wteKardynał William Henry O'Connel dy chciał, m6gl to .noble, Kiećlyłmy
ma 112 lata, kulturę bardaleJ europeJ• wr6elll do 1leble - do Chełmna tą nii amerlkańsq. żelu"'I _ , , i arqdZ1llśmy sobie po kilku dniach
_ . , . r,kę. eat adania. ze "Uwabć tańcówkę. bo zaloba zal~ a aycie
lada, za dos onalych byłoby zupel· iyciem. Po 1akiejł 1odzinie do izby
aym nonaenaera" i ubole- ie niektó- wchodq uzbrojeni Gestapowcy. My
rr, a katollk6w amerykańskich" zara- przez oku, a on, naa bacn•tami ku
alll się bakcyjem purytanismu.w Wsta• ai-l Nie pozwolili ani _,pić do
je codir1en o wp61 do si6dmej rano, domu ani nic wzitć ze oo.... WUJ'•
spaceruje najmni•J cztery 1odalny atklch bez czapek na &Iowie - dziewdalennie w towanyatwie aweco czar- aęta takie - pow1eżll autem dtianeco pudla. kt6ry alucha Jeco rozka- l'OW)'1II do Niemiec. w alotnf :rimnt
s6w niemal tak bałwochwalczo jak Jesien. Tam kupo-li nu chłopi Jak
pnwodawc7 NoWIJ Anem. czyta wie- h),dlo na targu. Mnie wybrał ponury
le. daaa- czasu połwięca aprawom cbur i pow,6zl w powiat opolakl. Prałwlata. konc")' aw6J dzaen pracy o Je- cowalo alę tak długo, że nikt by w to
denaateJ. Mottem kardynała O'Con- nie uwieriyl, • jadło alę tak marnie,
ie pn-, iyclu trzymała mnie I towanall'a j - VIGOR IN ARDUIS.
Do te11:o miau I do tego kard:,nala rzyan marmolada • bioralc6w wym
puyjechal d.aiwny coU.. Blll'dao obcy dana w nocy. Z nami praco-la ~ llostcmakiemu Beacon HIii. cud,ry muaoWó na col))Odaratwle nauuyCJel•
splendorom pałacu kardynalaldeco, ka Niemka. kt6na wotceJ plabla nla
jadna,o -,,stkim mieukań robiła. Ona to ułatwiła nam udecz-

llt6rzy aobą coś rtpren,ntują, zawsu wy, byli r6wni I bliscy wopólnym haJr-.&t Jedna milcząca •~lc.unda wu:enia dent: v1gor in arduis-trudy mnoz:,
r.praw ł ich wartości. nim p.adn4 pin„ siły.
wuc alowa. Kardynał William Henry
Na pytanie kardynała generał Ouch
O'Connell repretentowal najwięk1Z4 opowicdz1ał proscymi słowami o prz-epotęgę Einan1ową iwia1a Amerykę łladowaniach Koiciola w Polsco oku1 najw,ęk••t potęgę duchową łwia,a powanoj. o zamkniętych seminariach,
- Rzym Istotni• było co wazy,: na o actkach wymordowanych i areutoJego szah.~ Naprzeciwko kardynała wanych koięty, o surowych rutryksial generał Duch, były dowódca CJach w I\O•nańakim.
Pierwue1 Dywi1j1 Grenad1er6w we
Stary, m4dry człowiek •luchal, mil•
Franc,i. C6z było da -iema na uałi cz•c· patrz4c tli żołnierza, ta kt6rym
generała] O Dywizji, jej pięknych
stały myłli całego narodu tych, kt6wa.lluch we Francji - me wJeJe pew• ny ,.,yuwali i trWAH,
nie kardynał Wiedział i moi• nawet
- Straszne... - powiedział lcardynie pamiętał, .re urił ty1if<Y crenadior6w prnlalo swą krew pamiętnych nal O'Connell,
Słowo "etraszne". czy "•tra,;diwe„
dni czerwcowych. gdy na rozpaczliwą
proibę dowództwa francuolriogo 011la• jl'lt Jui ckliwe w ustach amerykań
skich. Tyle się tu naiechalo nędzy
niali odwrót ąaiednich dywizji.
Cóz więc było do -zenia na tzali uchodiaej z całego łwiata. o prnnKiNly się
generała w teJ Jednej, miką(eJ chwi- zonych oczach i u11ach I
zbliża
do uchodźcy
li por6wnania? Ooobiata dzielnośd Amerykanin
"S1atnt4d",
ma
JUŻ
gotowe
~dawkowe
- Nie tylko. Uczciwa twarz? - Nie
tylko. MisJa ? - Nir t7lko- Jedyna 1łowo "3traun~··. n.iem.al zasti;pui4ce
barwna plamka n• mundurze eent-ra· normalne '"how do you do." Ale każde_
la przyciun~a raz Jeazeze oczy ,Iowa ma r6żne wartości. I każdy
wspaniałego w maje1tacie wieku • człowiek ma inne, swoje wartości
1:odnołci "K1lęc1a Kołciola,... czer- sł6w. A JUi bardzo apecjal"4 warloic
wona na1uywka na ramieniu z bU1lym mai4 ouczędne alowa Jego Em,nen•
słowem: POLAND.
Za proatym u- cji kardynała O'Connell. I teru 1akże
imiechan 1 :Jiwymi oczami genera• słowo kardynała miało mocnicJU:Y
ta. :ra szarołci, je10 munduru 1tala dawięk, nii zwykłe, banalne amery•
ta Polska wkładem nie tylko wiel- kańskie ubolewania. I widziało więceJ
kiego cierpienia. ale i jakoici te- ,., awojej rzymaklej perspektywy. Wi•
go cierpleni• Na tzalę 1:enerala padła działo łańcuch ko6ctolów polskich od
Wiara. Odwaga i Walka. l nie było teJ chwili, gdy atrzala tatarska wyW1ftpliwołci: szale były r6wnc. I ci ryła bliznę na ciemnym policzku Mat•
dwaj ludzie, len 1z1r7 i ten purpuro. ki Boskiej z Cirtstochowy, od czaau
urwanego hejnału, • wiezy Mariac•
ku:j. gd:, upadł trębacz z roxpo•tarty•
mi ramionami! w połoWJe diwięku, jak
ptak. n strut, w gardle: ponure
koM:1oly grotcer-•kie Z pumi wyj•·
cymi po zaułkach przykO<lciolnych:
koicioly powstań otoczone kozakami,
dlHn po uyię między kry w wodę 1 wypełniono ludbni iplewa1,cymi "Bo·
dostałem 1ię na dru14 ,1ronf.
że coł Polskę'': koicioly Wolne1 Pol"Nic cieuylem się dl11&0 pobytem. 1k1 z łowickim strumieniem barw„
SLukali naa. Co noc apać trzeba było wplywa1,cym proceaj, na Bon Ciało
gdz,e indziej. Raz noc4 otoczyli dom. w słoneczny dzień czerwcowy I kokloZbiegiem włród 11rulów. Na pozegna• ly
wrześniowe, drcaj1ce
hukiem
nte pozrywałem im wuyatki• prorny bomb I modlitw, tlum6w: "Swięty
n.a rzt:ce.
Boże - święty Mocny - Sw1ę1y, a
''Potem się 1110 z przygodami przez Nirimiortelny." Szerecl curnych auSłowacJę, puez Madriary. Siedzaalem tan księzowskicb zdsieranych w katorgach syberyjakich: i te osuwa1,ce
coł w pięciu wif.tiemach ...."'
"No, ale trzeba daleJ 1U, bo moic się ku Ziemi, poplamlon~ krwi,. sukontrola .....
tanny bięży ro.atrzeliwanych po rynkach miaat zachodniej Polski i rękę
Idzie ich dziesifCIU • oficerem. w c&amym rękawie, trzyrnaJf<ą r6iaDowódca jest nieposPolicle od-my. nlcc, odr•banf uablt pljane10 oficera
Minęli pola minowe, Jedne druty, dru- n1emieckiqo w wipieniu inowrocgie. Co krok wyra1tajł JDieł poata- ławskim.
- Straua~ . . - powiedział kardycie. ktoś biegnie. ktoł wola.- Nie. to
tylko &erce wali tak clośno. Weuli nał William Henry O'Connell, 1
w purpurae, blocoalawi,c
na Jalął drogę. Id• przed alebie coraz wstał
dalej. Jak c,czarowani. Ch7i. ju:i prze- mundurowi, małemu 1lowu "Poland"
uli z siedem kilometrów. Serce bije na mundurze i wielkiemu cieniowi
con.z gwaltownieJ, Kai,zyc wyuedl z tqo alowa. Pomuuczone ,....tre rtza chmur. To nic, id4 dalej. "Padnij" ce atarer;o calowieka, wiernego cal}'III
- o jaJtle 100 metrów alycbać psyka· iyciem nienbtacanej dobroci chrzri.
ni• i ładowanie broni. Kai!_iyc an6w cijuiokiej, objfły a blogoslawienalę ukrył. "Szybko naprz6d i "za atwem clowt &eaera.lL Kardynał
Jranat7 !" - nie ma c!nau myłleć. O'Connell ulttdllł auli llrzy.ia. jeJ- Juno łak w dzień, leje aię oJień den na cal}'III lwlecle.
n
eh atron, pękają pocaui,
Gdy cenerał Ducll opuazczał pałac
trzeba Id~ przy zll'llli, przy aamiut• kardynała, zostawiał aa
niezatarkiej ,1..,.i ... Zakładaj, nowe tńmy ty ilad tqo kraju, lct6ry był nim i z
okola - anowu na ziernitl I teru z nim. Oprawiony w 06tatnie lcomunlpowrotem przez ogien moidzierzy, ka1y o iwietnycb CZ)'Rach marynarzy
artylvll. prre1 mmy. prrez blfdftll pu· polakich i polskich lotników, flanfl
atynlf-·
w Mauachuaetta obraz Poliki. To, co
•
zoatanie. cd, alt jui •Ilona,. ostatni
Na punkcie ohurwacJJnym noą akt wojny I cdy mllcący widaowie
Jnt awykle duaa cisza. Obła 1trony zacznt alt rozchodzić po domach.
ułożyły sobie tak w ~ nleopiADy Polaka publicanołć nie bf,b,a w fu.
""' iolnlenlc~ dolt - n1edolf, ie w trKh, klejnotach I frakach. Dla niej
pnmycb 1odz1nach panuje obopólny. to będsie setne z rztdu, "szkolne"
konieczny dla nerw6w i zupokojenia przedatawlenle. a nie of,cjalna premieclodu. apolr6J. To też cbiwna neca, ra. Ale te proste, n."Jproato&e 1ukni1
ie p - c o wiecaoru powietrzem I swetry, kt6re tam będ~ - to Jeszcze
wa1,....,.1 pottinY wybuch. Wiatr Jeden dźwięk w tradycji narodu. kt6ni6-I npach siarki na punkt obaer- ry Wiekami :iyl wlar1 VIGOR IN
_c„Jny. Ale w tym obłoczku -Jen• AROUIS i azedł ku gwiudom PER
naj woni kryło się coś ctębaqo. Po- ARDUA.
wletraeut tar,,..! jaluł krZJ'k, Jęk. I
Kardynał O'Connell, plerwszp oby•
.an6w zapadła cisza. Potem Jechało Ja· -tel Nowej Anem, pier,..•7 katolik
kieł auto.
Stanów ZJednoczonycb, nie .aailomni
A połam.- Włr6d azale)łCeJ burzy nicdy, ze był fflJ, w lrt6r}'III Jego
piaakowaJ anei.no J6aka pod ka- motto jJ'lo ludałdm iyciem i 81uleclallę.
mieaaym orhm.
ml wiet'DOKi kupiło tanu Jedyn"Sallłmy cal7 cna torem kolejoCo aoe nad Tobruki- pedały krajowi nlebleelri pra,włlej na - 1 ·
cę, w lrt6Nj -,au l bona ~
w-,m. BJ'I mroiny lltycań. Na nowej plud1•
pule, trulle "7ło .pnejtt l'lllłlt,
Gul„ na Pult7nl,
j..ejeclńa.

Jeden

....,.?

siły''

żołnierski żywot

W•t.,. K-•phere•, r6wnie
- ~ kwalri-1tiej mentalllOkl ~ I , jak I purywnldeJ
~ lłoltoau
Alej._,
llliui , . . . . n6j - - Xiaę poualan .......... -
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Gen. Duch wśród Polonii U. S. Gen. Duch Visits Poles in U.S..
011.atnio
Dow6clca
Odcbiał6w
WoJtk Polakłch w Kanadzie, General
Bronialaw Dacb, odbył dluaq turf
objudowt po Stanach Zjedaoaonych, &d&ie na aprouenle Poloail
odwiedził wi,rkue tkupi... polaltle.
Tan akladala sit li clw6ch etap6w:
p1erwuy obeJmowal stany Nowej °An•
gin. &lówrue atan 11-cbOMtu: dra·
g, - stan 11/cblga.
Pierwuy etap objudu _ , ukoronowany urouyalt udiencjf • b.
kardynała William Hemy O'Coaa•I,
caol-ei:o d-ojnllta ICokiola Xatolickiei:o w """'7ca, - li której reportu w formia impneji lit...cltiej
pióra p. Marty Wańkowiu6wny pod
tytułem: "Trudy IIUIDq ailyw - ' - ·
c&*1l7 na innym miej1C11 dińsiejaei:o

j•&cae wieki- ale atary dCMlwiad·
czeni- wojennJIII - iołoien I dow6da. tołnlen • -taiaj WOJIIY
,wiatowej, uclleatnlk kampanii _,...
ni-ej, bohater ltampaail fnncualdej,
ponadto prlledatawldel Naculner:o
Wodn na terenie """'7ki. Nic dalw•
ner:o, ie w tych łtr7tJICllllJCh, pnelo-

llllfflffll.

Drugi etap l'Ollpocllfł Genanl D1lcll
od D11troit, r:dne .abawił trsy dni:
w aobott, 21-r:o lutar:o, p.-wial w

Domu Polaldm na wachodlliej atronle
mluta. w aiedzielt, l·r:o marca. - w
Doma Polskim na stronie zachodniej,
w poniedlliałtk, 2-r:o marca, b)'I na
pr"J'Jtciu zorr:anlllowanym puu poi•
•kt mlodńei ult61 WJ"""7Ch. llłoiył
wiqtf Gen. Powell w sztabie Armil
Ameryltańakiej, ttacjonowaneJ w Detroit. oraz prsyj1I deler:acj, slowian•ą zloaont • przedstawicieli Cz~
cbów, Slowalrów. 1118""'-ian i Rosjan, wieaoc'- UCoł cfnia wyjechał
na zebranie do Flint.
We wtorek, 3-r:o tnarca. bawił w Sa1inr#; w środ,r, 4-go marca. w Grand
Rapida. a w i - b)'ł na wi- I
erzm,awiał w llusJ:e1oa;
5-go marca, odwl..S,11 Polonił w Jackson: w piftak, 6-co marca, w połud
nie zwiedził Snninarium Polslc/11 w
Orchar4 l,akc, a ,inauorem pr.&wlaJ w W,......_1 "or IONlf.; 11111[•
~ Gen• .Dacia laJFpłcilem polaldep

w-··

· ~ ,&diła "1ł .....
.......7 ..,.l'Ohiillll• er- radt •ef
...
m--.
(!OCSP.l -'fi ..... "
. . . . .la
• ..._

-

mlodliłeą,

,,_.;aa - ..._ • ...,...
łiaj..W

CW.ieltohritlc

O'eilenł,

--.4n• wlUnJ, .,,. - - ~
pr- tłumy aletylto PolaWw, ale l
obcych. w Ramb'alllclr, lllqln)'klad,
neu. p ~ -,'4til1 ... ""~ •

....nr~

c/to,vwiaatl, radllf lm8lta
111 corpor• by włW d a a l o ~ ~
dllłlllem i
cbłmudlri .,...,. •
wielkimi tJ1tllaml aa ~
monach "Ge_,,, l>ot1ł', D.N.i • W
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dllp#, 'l/fp(lq
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mowych chwilach Pl'1lf sit don ur6wno Po!ac1, jak I obcy, aby wolo-ch J•co szukać pokrzepienia, wiary,
aby z ter:o autorytatywner:o źródła do-
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Prnydflat R. P. w rozmowie z Naculn7m Wodum
P1nldr11I ol rl,r Rrp11blic of Poland clMts w'lrb r#H Commandrr-Jn-Cbirf

Gf/11. Siłorul, w otoczflnia pnn.
rzon7cb, pnyjmuj1t drliladt od
WifllłJcb IUIJf/W

GH. Siio,di. aacompa,,i~ by

ar a,..,,;..,, of rblt Polub anits Ja
i11 Po

Od Torunia po

Alllerykę

6-nl Sił--1 • ~ • ,...,.,.,.._.. P o l ~ • P
thMnl SJwałl•,--i,,. o1,- P.U.I Scott/si soc1cr7

FroID PoIDerania to AIDerica

•
wo1enne

Wspomnienia

Warszawa gron1i

niemiecką

Warsaw Aooihilates a Geraan Panttr Divisi•
A fr•111Nnt of tM Battlr of toward two 1bed1 from wblch, eorioc
W•r- .. SHJI kDd dr«riffd dentlJ', the 1un liro carne.
l>y • Grrtn&tł oflfrrr-Brrnlurd,
Thrrr tanka were about ZOO i - . .

dywizję pancerną

"Paacrr ,,.chn Polrn," p1tra Jl· bcblnd 111. We ealled them O'ter dll
Opis nlttmlttkir10 oficflr• - B•r•· uop drewnian,ch, sąd muaiano
J7 ).
radio. Th•, did not move. SuddenlJ',
A.trd, "Partur pacJ:.a Polon", ar. -..olać.
witb our machino 1un out of onlw
~l..J7.
Tu, czolsi .znajdUJI aię o 300
On September the sc,,en1h, 1939, be- and forced to cban1• the banał. a
metr6w" t1lu. War,rom, JC prze• ra fore noon, the German Fourth Pan.er civ,lian approacbed u._.. qulck 4•ta nlomiocb d,wi1ja pancerne 7 dio, Jakoi nie ,iad4. Wiem ucina alę Divi1ion brok c Polith r"ia1ance mcnt o( hia um and ••. a hand sn-,rełnla przed południem praelamu· karabin mauynowy, tueba zmienić north of Piotrkow and another lortt• nade explodea on the tank. He W
je opór polaki na p61noc od Piotrko- lufę. W tym momencie zbliża się do fied poaiuon 1ituated to the 11orth. no 1ime 10 tbrow another- aatł
oraz tecoi dnia drun ,po.,.cję za- na, c,wll. kr6tki ruch ręki I cranat The next mominc it craahed one mor• tanie cun ,bell abattered bim. We
por.,... bardziej na p61noc połoaollf. jaj-,. detonuje na uotcu. Drucleco point o( Poliah re1l1tance, and then wcre informed h1 radio tbat die
Dnia li-go ..,nńnia przed południem nucit nie zdtiył, roz-&nJ' poci- withou1 further fichtinc, 1peedil1 Commandinc Olficer'o tanit. in t11e
lamie J....Ue Jeden op6r polaki. po- 1kien dz,allca pruciwczolcowqo. Z COftred 100 lcilometen 10-rd War- rear, hod been wrockcd and the c c11m oatatnie 100 kilometrów. dalet,. 1,tu pn1cboda1 wladomo6t pnea r•· aaw
pan, Serceant bad been put In ,.._
cych j• od Wannw,. przebywa bu dao, n czole dow6dcf kompanii rozThe pan.er aoldiers decorated tbeir mand•
..,.lk.
bi11 i ze aienan1 IH ma obJ,c kom- tanb with 1wa1tika fl•c• and talked
Aher a white two li1ht and Strzelcy
paacerni ozdobili już panię.
cheerfull, of what hotei. th<y 1ball medium tank• joined UL W, 1rled i .
_ . czołgi chorHiewbml •• awHtY•
Po pewnym uaoie dojechały occupy and what they planned to buy drive alonc the stnet by twos; firłac
. . i tozrnawia)ł mifcbJ' ....... w jakich 2 l•kkie I Jeden 6redni czole. Pr6buje• ln the c1ty. Not one of them thought, at ,uapicioua Jookin1 pointa. Sad•
to laotelach lpK btq I co 110bie w m, jechać dalej ulią w kolumnie evon for a moment, thai tht cit,. hav- denly, at the Jdt o( an orchard, I catdl
1111tacle Zll11pif Nie w,obruali ..,. dw6Jkowej, atnelaJtc w manau do Inc no armed c•rri1on (army leh for a cllml""' of flame followed byt
bie. aby miuto bu -jaka, które znaj- podeJraan,ch punlctow. Włom widaę Ithe front linea), could deCend it1elf uploaiona-.Poliah 75 milimetu CU•
dowala się u froncie, mo1lo się bro• na lewo WaltC>ł ogrodu błysk plotnic- and put up sucb a •tubborn ruistance. non had opened up on us. We . . .
alć.
nia i słyszę wybuch cranató~. To •de·
On the late ahernoon o( Septembcr hit a real obstacle-one or 1he taalal
P6śn,m popołudniem l•go wn:eł- tonował JIUCZ polskiego d11•I• 7Srnm. the eighth, the fint German tanki under our cover broke throuch-tbaa
Ilia wd•i«aH się pl....,..• niomieckie Napot~ka'."y zaporę. pnu kt6r, P•••· and motorcycle troopa entorod tho all bell let looae.
c:.coł1i I 1tuelc1 motocyklowi na rywa ••ę ••ę Jedort" c:zołc6w pod ~Io- oubkirtt of Warsaw, Th„ p-.1
Flerce crenade uploaiona enftlop.
prredmiełcia Warazawy. Jad4 przu ".' 0 ,n,a to.....,.,,_.,.. Wtedy otwiera narrow auburban 1treet1, abandoned ed us The Poliab poaltlon whb fi.W
opuaiaone. wymiecione z ludzi ulic.i.- a,ę pwekło.
by the pcople, croas~d the railroad Cannon mu,t be .somewhe-re near. l
ki pnedmieił. mijaj, rozwalono bom• • Przed
num
uden•H uybko tnclcs. destroyed frorn 1he air by looked all around. wild e1ed witll
bami lotniczymi IOfJ' kolejowe, zer• Jeden po drugi~ granat,. ~olslca po· bombs. the eloctricity cableo cut off, toiuternation. Two light tanim are
wanc przewod, elcktr,ezne i tak do- 16wka JH! CdZlot na llanowt1ku. Roz- and thu1 they approached the fant aflame. the attack is on from all si...._
,...tai, cło piarwuycb obaadzon,ch cl4dam 11~ w~ko!0 • Oczy moJe re>~· l>arricadu where de(ertce ~d bttń Thero micbt be tankJ or anti-tłllk
Tutaj poucu Id, pot.ki o- aaer~ praerazenie. .o~wa lek~•• oicanbod. There, the, found tbat cunL
cieii. :re 1taaki doqd WJ<Pd okual 1ię ••0111 st_oJt '!'
pt-,-,acb•. a wtłC their entrance. whicb bad eona on unWe bad no time to figuA it
dtadnnłem. OcieA tan roaualał alt mam,: dstal~ 1
to.... lion
to oppoaed ao far, proved to be an illu- A lwayY tank at m)' aide aiaapoddewanlo • dach6w, • u pło- caołci. • moze ddalka pueclwpancer- alon.
Unexpoctedl1, aimultaneoua to rctreat.. I contlnlled to On at
16w ,r okłm.
ne. •
. •
fire welcomed them frorn łba roofa cannon ia front of me. Wbiła t
w .,.,h ...,.... WUt1Dkacb nlo Nie. mam, cru1;1 uitanaw!•• si'.'- of buildinp. from windowa and from inc. the bUV)' taak - bi1 In •
było da1'J a1, posuwać, awla- C,fłkiemu cao_l!I~ obok mnie d•Jł behind the fences.
motor b1 a :S7 millmetar abe
•·.-..i.., N tar roaku zawt6c,c i w,cofac się pręd•
In ,uch circumatancee the drlw clid not catch ftre. Fate witll
uc,a • ""
_.,... - , - - •
• ko •tart dro1t • Suzelam daloJ do
-douda of -"e from tb•
cae ~ · o pneaunitte na dział
od
Pod
· could not conbnue. eepecialt:,- durinc
.,,._
aatępay dlrid, tj. 9-to wrrllniL
• pn Offl"ł
eau uwracarua the fallinc darkn-. Th• lłUcli bad tmk, CoYtrcd ua filie a thlck foe,
_ .....,_, '"tej
-łir6tllńm ciężki czole doataje poclak 37 mm. w to be poatponed until the nut da•, apli. tbia acreea • crenade hit
O ,_...... ..,
rano po
motor, ucz9'cl- bu upalenia co,
• rmchine. turi"I off a piece of
pranot-la artylff7jakim aatar- Spr•1jaj,c, loa powoduje. ie d,mne tlw 1• September the nintb.
pamłr and ahook •P t!M wbole talr,i
cie wcłfb miuta zoatało wmowionL jwiec:e, pai.ce aJ, w caołpcb objłAl 11s o'clock in the mornia1, alter
hip lime to rett-. W'•
11 Czotci przejucla.i4 pun plot, I tych poiarnn. o...,...,.J, nas mcf4. paYinr the wa, by anillefJ', the al- ~ bunifar tanka at full ~
WJe:iduJł -w ....-6dkl. otacajtc pier- Mimo to cranat ańlipjc a1, po pan· uck rnumed. Tanka -hed bn1,
metera rnore to the atł
..,.,e domy. Wita ich oe,e6 lrarabi- cerw 1 ..,._ kawałek bloku 1taie- tbe fencea, entered the flower car· of the 50
orcharda. W O ez-ed a
n6w mau,noW)'Cb. SUdlCJ' • caoł- ie,. oru ..,.tłqaa całym caolpem.
dena, and enclrcled the first b o - blow al an,
,...T~b
r6w WJ'P'llnaj1 plomiaale wylotcnn 1 Najw,m, .... w,cofK
llaJUIIJ' The, - r • rreeted wlc,b nachiae pa throuch the ,erda. The drivu ef.
kienaj4 w te miejaca aw6J oeie6.
płontee c•ołsi w jak MJaa:,ba&ym liro. Tank creww directed tbeir flre lnarn,nc tanie Jumped out of . . . ,
Nasi• utr.,-me.
ptd,rle. Je,ascze se metr6w do
at C'.:"lł from whiclt 11- Wlf• b . . . . . _ opanad tb• PP aiul tciiifi:""
Dow6dca czoloweco piu-Il mel• w
W ,kudef clswili oczekuje- vbl le.
lltm ln. n,. road la front duJo ucltcl• broni. Dow6dca k - m, łnuertelneso cloau. Bmima)' praea:
Sllddenl, the, ce- ffre.
rlcac184 i,, aa aron pte. We
panli ~uwa li plutcm, ale I ten podw6ra. Z IH-zaków w:,altakuJe kl„
The Commander of the front tank throup lt.
po chwili utrzymuje llłę. bo kilka rowca jednef,o z pł......,,ch caolc6w. reported tbat their . . _ are out of
FcnallJ' to rucll a
czołc6w
najechało na mln,, w Otwieram, nk, { ublar-, co. W ordar. c - d i n 1 officer of tba road beJ'ond th• city lim•ta.
teJ liczbie c10łl dow6clc, plulollłl. Z daluej drocbe .am,11a nam w,jud c-P""1' ordered the ucond piat- olber tanu of our battdion
kompanii został, "IJ'lko reutki. anim jaW łoi..,. - - - Rcnibljam,. Jl. to the front, but lt alao lltopped after rallrnc. The Poliah utru.,.
weuta w b6j.
W,.SO.taJem, .,, na ro6c1niec aa mia- • while beeaut• 10111e tana node into sued ua wW. D11c-,11r fin,
Dow&dc:a kop,panli ,ulluje poder- atmn. T - sblffOJł sit c,rolgi naze10 nńne fielda. - n r th- tlle piat- Inc the taab of 111,y rec'-t.
-ć się do dalue10 utarcia. Prze. Mtalionu. Z miuta buc.,. nlepnerwa- <e-der'1 tank. Only remnuh tower of 111J tank ~ ·
jddźaH
prze• drz-a owoco- n)' ocleń art,tenl, kt6ra bezpo6ndni of the Company wve left.
tba mecbanlml bad pł'Obably
altanki I przocinaJI pl..-. li- ma atrUlaml rozbiła r6żne caolcl _ .
The Companr C....-nder atroft damqed ..i.ile breuli,c thnłuc
naę
Przejddża.i4c, willą .,....tale ro pułku. Stwiardzmi. ae moja wida to conlinue the auack. Tana cbar&ed Iron
I lift tbe ,....., and
rowy 1trzeleckie I rozbudowaae stano- pancerna nie
aię obracać. Ile- throuch orchatda and bro... tba iant ed al arolltld. In łba aatnnce
wlsb prrec:1-11,a. Strzelanina • do- cbani- mualał a ł aepauł J>r&J' rozbl- line. On the wa, l weU prepared 1-ae the r-•••lin1 offie«
mów rue uatajL Czolci :mów poauwa· jaała łelunej brmn)'. WnltdaJ,c trencl,a and fortlfled potłtloaa. The platol I• hand. aboota at Poliu
Jł
prze• podw6na 1 01rodJ', a- pna pole.,._. wid)', widzę dow6clcę Gua flre from h - coatl1111... diera finnr lrmn tho windowa.
tr.,.muJ,c alę od CZ81U do CZ81U dla 1i-pu.1. prayciłnlcteso do W11fki w Tanka
the ,ardt aad trUdens bim • • fiftb lnto Ili)' uatr.
orientacji.
_ , , . domu I odaudlU1'11JłC"P alt apin. pauain1 f . - tł- to tTme for ,uchine bad bean wncked and•
W odleclołci około lGO mctr6w a piatolotu polaltim 1tnel~ w o- orimtat1oa.
Im operator 1trloaly WOUllad.
-Jd•J• ait parna • daaek. Jed• • kllllch dom6w. Zabieram 1:0 jako ,,,.
At a dlatance of 200 tban
We returnad to wbera 1be
caołC6w ac1.-a doń. by alt • nim łap de caołltL Jeso caołf -tał rea:- a blp feaca .....Se of pia-. On W atartecL TIMn - a
*re- Drual - - , . . , . ialll9
bity, -a radlotalecnflata cipko .......,.. of 1he tanb r - - 4 it to ~ cqn,r ful of Ollr comnd• w ~
••=~łu. CNI.J, lit6,y ..,._.1 Tldt w.-,. na poatawt w,jlclo- and followed by ___.. All load Nat lffecbd bJ' 1reucla.l!
alf
l'J'll)'kuJ• .,...... 2IDO -... T• -..aj~ pr'4! towan)'a&)', othan .-lned In the
lltat -..·.u4 wlle ha4 t o r ~ •
"'6w, ą doWHĆ do sl6waaj ulic)', litwq po roiWctll "°'I"' s-ta-- tall rłalie4 - . 200 - . . • ~ tol4'aton• of tbelr
sń@Nlac•j do ......
woła mł hilt - - - . -Wł . , _ . . , caacll malll . , .
burucl la the - . _ _ -"tnf1- w ....... De
~
W.-.
wltJI tlle dtJ'. 8
tłle . '1'lie of die bettalicaolsu wpadł poclak i brabina pr-ze.
~ w uot1ilch. .Powoli drł,,., ehaated: Mllit la
pp" alowf:,-at the ra111'1ns point.
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Hel broni
Po upadku Oksywia akcJa niemioc•
ka pr.zec1wko nnzeJ twiudzy mor...•k••i .zaczyna nahaerac ally l tempa.
Ambicję mem,eck, ogromnie drd·
nil u.m fakt oporu niewielkich 1ił
polskich, słabo zaopatnonych w bron.
a jednak z powodzen,om stawiaJ,cych
c.zolo przewazaj,cym oddziałom ni~
mlockim i to na wybrzuu morakim.
lct6ro Niemcy chcieliby całemu łwia
tu pnedstawac jako niemieckie.
Przez kilka dni. pocq,..Z)' ad dnia
20-go wra:rinia, dwa wielkie pancerni•
Ili niemieckie: S<:hluw1g-Ho/11toin i
Sch/osien, bombardo-ly Hol a ci~kich daial okrętow,ch. Wymienione
okręt)', majtce 1w0Jt bazę w porcie
cda6akim i wracaJ,ce do tqo portu
aa noc, krt•)'IJ w dzień powoli po
morau na prze1trzeni od Oliwy do
Rewy, prai4c nieustannym ocniem obrońców Helu. Gl6wnym przedmiotllDl ich bombardowania b)'la bateria
armat 125 milimettowycb, anaJdujtca
alt na Um)'RI C)'plu p6łw)'Spu.
Pomimo wielkiej ilołc:I zuiytej amu•
nicjl bombardo-nie powunieJU)'Ch
ulr6d nie przye2)'11iło. Baterie trafia- dwukrotnie: Jeden pociak wpadł
tło pauc.,. Jeclnea:o działa i nic WJ·
lnlchl, a drugi - :arrobll duq dziurę
w obetonowaniu armatnim..
Z obaolugi bateri I Jeden iolnlerz zoMal uhle,.. a drucl - ranny. Nieprzyjaciel bombardował r6wnid oudy na
p61w:,apie: Hel, Chałupy I Kuinlce,
ale I w oaadach zniazc:zenla były nle-ielkie.
Na taki wynik bombardowania oltrtt6w niemieckich doiylo aif kilka
uynnllt6w, a przedewu:,atklem celnołt art)'lerll pueciwlotnlczej Helu,
ltt6<a zm1111la lotnictwo nleprZ)'J•·
dellkie, kieruj••• atrzelanlem, do
tr.,..nania sie na duiych w:,aoko6clacb, daitki czemu obaerwacie I waltaa6wlri lotnik6w nu• moc!>' być doldadne.
Siła wybuchu pocisków, padajtc)'ch
aa plauc.,..ty crunt, Jnt atot1unkowo
•laba. a p6łwyHp hebkl, Jak wiado- · stanowi jednt wlelq wyclmt plaaku, pokl'J'tt w zn.acant!J częłcl laHm
-owyat. Pociski nlemiildtle RIUlialy pocboddć ze atarych aapu6w moblllaacJjnych, cdJż połowa Ich nie
w,bucbala wcale.
Wlfltue straty, ni< pancerniki, n•
4'Jy nam kontrtorpedowce niemieckie
lrawlffJ, lct6re kór1yataJ4c a r:,ł,,u:
IIJego ponu we Wlad71lawowie, jako
lluy wypadowej, akutecmie oetraell•
Hwaly po1ycje obnńc6w Helu.
W walce a okr,taml niemieckimi ba•
t:eria C)'l)lowa nie uwiodła. Nul artylerlJłd walcayll odwahle i bea
wytcbnl111la. blortc wa6r ae aweco do'WMcy ltpt. Zbiplewa Pnybyauw~ q . ktwy pomimo odnlolonej n-
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dalej

k6w na bagnoty, ltt6rych Niemcy atraszhwle &ie obawiali t dlatego posuwam• ••e Niemc6w odbywało aię bardzo
powoli.
Azeby altcJr przyłpaeuyc, n1em1ec•
kie dow6dztwo „cz,;lo 01trzeltwać
Hel z boku. z drugiej atrony utoki
puckteJ. Na torze koleJOW)'m między
Puckiem I Qnicźdzlewem ustawiono
na lorach 8 ci,zkich armat, lct6rc aku•
tocznie wapomagaly poteżniel'•>' z
lraidym dniem l ltazdt codaint nap6r
niemieckL
Dla ubamowania pochodu niepU)'•
jaclela pol1kie dow6drtwo nrqdsilo
..,,.adzenle w powietrze npory minowej kolo Chałup, 1dzle 1·a1r wiadomo,
aserokoU p61W)'Spu n e przeltracza
150 metr6w. Walka w tym miejacu
była tak uurta, ie nie moana było
odraau rozkazu wykonac bez narałe
nia caęłcl owoich .iołnlor.,. na imlerć,
a oduielić •Ił ad naci..-ait••J piechot)' niemieckiej było niepodoblet\•twem..
J ltled)' W)'buch nu~pil i

przerwał

p61wyaep, znaczne 1tosunkowo •il)'
niepr.,.jacielakie znelaal)' 1ic po pol·
alnej atronie •zerokieco pua wodne,,,
go, k16ry pol1gyl utokf pucą z ~
twartym morzem Bałtyku.
Okazji do zniuczeaia adcięt)'ch
ocldzlal6w niemieckich obroi\cy nie
wyzy1ltalL B)'li tak atradiwie przemęczeni nieu1taj1cymi ani na ,bwilv
-lirami, ie popr01tu nie starczyło
im sil do podj1cia kontrataku. Nieme >' zai zultoczenl nowf puęultodt,
ltt6ra poWltala na ich drodze I maj1c
duże 1trat7 w ludziach, Wltrzymali
1ię takłe od akcji wojennej. Na11tplło falttycanle praerwanl• dlialat\ wojennych oa 24 codalny.
Po tej pnerwle naatfpUJe anowu
lnten11-• bombardo-nie • moraa,
i.du I powietrza. Znowu crzmit nlenueckie tblala z pancernlk6w, kontr·
torpedowc6w I trawler6w, 1nowu craM armat)' od strony Wlad.,.lawowa.
Chałup..• oraz pnu aatokc od Pucka.
anowu bamby latnlcn sjla<la.ił z 1ot6w, ~ y c h alt nad clCIW8IDi
obrońc6w I . - u ataki piechoty memlecklaj po zbonsbat-donla lwdej plfdd ziemi.
1łaelfpuje -,buch druciej upory
miDoweJ koło kumie, al• niapr9jaclel cłtcl• poeu- a11 aapra6d I aontrzyman)' dopiero na a'fortyf lltowanej linii obronnej Jutami.
W6wau ofenaywe :zbrojllł
puje of•nqw• propet•nd-a. Dnia 24
-•dnia umoloty nfemlecltle ....,,...
I)' Hel nlotłtmnl tej treAci:
-tołai••• na Helu I J eetałci• jed
n,mi • oetatnlcb, kt6r1J' i.oni.
bezalnatecanle na tu.ach Poliki. Nie
bfdkl• mem dla nuaycb . . - I
bomb. Z16ście !woń, pn.)'Jclicie do a bialJ'ffll cborqwlaml. P-,łlde o
llJ' nie opukil JIOłlllllDlnl I clowoddł -zycb ,oddaecb, łonadl I ddtc lach, Traktowani bfdalecie, jako
r.1er1, u do końca.
XUlia poc11k6w z batmi C7Plowoj tlałebal zołalerze."
Nilct J•nał bNnl nie :tłol:,I.
trafiło w pancamik Sdl-ic·Rol„
lliabal Pauir,,ir:a.
f/lin I uakod1ilo
.. rułCIWI, kłacl4c jed
• trupa.
obaluct tej widy.
1ł-i,y lotnlcaa. anucęe z duiaj
'lłyloltokl. naoc61 ni• trafiały .... w
IIIIW. ani w budynki I robl'7 wl,caj
......, nb ukoclJ. Natamiut ~cja
ilreprąjaciela N
i.su 4awała
• '°'8Jl bardalej - IIUld.
Sf'7 p , - -..-..lono llOWJID
pullr- piechoty, . ~ , , . . . . .

ca„

mi~J:! _..
•-Y

lkolpe 1111 uu«d6aklm P - a••

W'8il.,.1a_,1 ustawi- cltżq ar•
łflerit. a kt6HJ oatr1eli- polalrie
~cje.
Bombardowanie odbywalo lit • o1„

..,... atannaoAcit- 0-S- POd·
lłl6w - , p ~ o lltenlnle i....a.

e;.

deml I dopl- klacly okońq
mstaJI JltllUMeai 4o WJCOfa.
.... ' albo WJblcl - dopł- w6w!:,llall piechota nlenla:b naualli do
iPl*u. aa)alowala nie obnlftiOIIY lab
0,tlaaOllt , _ l aatychmlaat oko,,.... llit; Akł..saJIC jad~le

·.,....-••

1* ""4Pol11 . . . . z d'8ta kotcaa-
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Alter the fali of Okaywle the Ger·
man action apmBl our naval fortrna
begina to get atronger and more rapid.
The voory fact of the 1UCCessful rcsllt•
ance of the small Poliah force factng
a 1uperior number of German trODpl.
and tmt eapccially on the aeacout.
whlch the German• tricd to praent to
the whole world aa bclonginc. to them,
lrritated the German ambltioa Vlll)'
much.
"l'brauchout aeveral daya, bcglnnlnc
September 20th, two creat Gennaii
battleabip1: "Scb1eawi1-Holateln" 1111d
"Scbleaien" bombarded Hel Perun.ula.
The meadoned obipe. baving tbeir bue
in the Danai& pon, and returninc to
tbat pan for the nicht, cruiaed llowly
durinc. the day on the aea fram Olito Rewa, and f'tred continuomly at the
defendera of Hel Penlaaula. The main
target of thesr bombardmeat wu a
battery of I.il n,m ~ · located oo the
vcry tip of the perunaula.
De.pite the grnt amow.t of am•
munitioo uzed, the bonlbardment did
not inflict any aerioua damqea. The
battery wu bit t wlal: DD4 ebeJl feD
inta tbe munie of one of the gana and
did not uplode, wbite the second DM
made • lar&• hole in the coacrete pn
emplacament, One aoldier of ti. banery
crew bad been kalled and another
lojurlld. The eocmy bombardcd the
cliff-.t Jocalltla on the penloaula
alao: Hel, Cbalup)', and Kwm.ice, but
the damacee in the viclnity were ...,y
allght. Severa! factora affected the
results of boma..i-t li, lbe German
lhlpe, and aboff llll, the _ _ , , ol the
Hel md-altuaft artlJlerJ,, wlllch compellcd the .......,, air forco-dincting
the fiN-co Iła)' at blch altłtudla. ao
tbet the oburftdoaa and lndlcatlona
of the a1nnen could not be accunte. A
po-'ul uplolion ol abtlla fallblc on
the llalldy pund la pl'GpCWtionate.ly
walt, and the Hel P111inlllla, aa h ia
laiown, con1Utut11 one erat und
dune, covered In a crater part Iły pine
treeL The German projectilea mt11t
bave c«M from the old mobiliatioa
1uppU..., aa half of them dld DOI U•
81
plode
all.
Tlle
lou, tban by batthtblpe,
bad -... ca111ed ta ua by the Oennan
datroyen ud trawlen, wbicb, ltlinc
the fiahinc port of Wladyalawowo u
tWr raldlaa: bue. ffrecl 1uceeafully at
the pD*tiOltl of the Hel defend..._
The banery at the tip did not fall
1a the
w1111 the 0ermaa
eblpe. Our pnnen foucbt bravely, and
wltboat an, rat, foUowln&' the ......,p1e
ol tbeir COłlllłWICI«, Capi. Zbl&fllew
P n y ~ , Who, d-,,łta the auf•
ferioc fram a wound. did nat Jea,re the
JIOllł but -.smandad the bana, 1111til
the - , . etld.
Sevetal sbe1la of the batiary at the
tip lllt the battleahlp '"Scbleawl1-Holltela," and t1ama1ed, - a otbcrl,

er-tor
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thoo atom tower, ltilling at the aame
time the whole crew in that tower.
The air bomb. dropped from high
alutudn did not hit etther the men or
the buildlo1:a. and they made moro
noise than damage. But the enemy
action from the land wu more and
more intensive. The German forc" oa
foot bad lHffl remforud by • MW
re&lment of lnfantry wlthdrawn from
Stolpce in the Stettin rep,a, and 1A
Wlad)'Slaw~ Oermana pl.aced
heavy artillery wbich were ahallloc the
Pollalt poeiłioaa. Tbe bombardmcnt
bad been performcd wltb tm-1 ......
claion. Evuy lncb of the pund WM
lltenlly covend wlth a bali of buli.ta.
and tben only whm the Poliu def....Sen bad bee, forced to wltbdraw or bad
bean kllled. at tbat time oa1y -uld
the German infantry baclo to •naclt.
Miae tba undefended and .....tet1 tir•
ritary and the 111tnmcb tbameel....
lmmecliate17., and at the . . _ time lnataJHnc In ront of tbelr treDcba barrieadel of barbed win.
The Pollab dehnc:e, a uaual, ffllbbonl. gq*'Y poell- bad been •
fended to die łut; wlth every oppot•
tunity our troopa went lnto counter•
attacb wlth ba:,aaets. of wblch the
Oermana were tem1,Jy afraid. and IO
tbeir advance wu very alow.
In order ca quiclren tbelr action the
German ~ llepn to flre at Hel
from the otber aide of Puclr barbour.
Elcht ben)' cuna bad....., plaeed on
,all-, trudts ~ Puclr ud
Gniudalewo, wbici! ~ J ll1IP""
ported the Gama.. driw b e mlnc
atroager witb nery clay ud bom.
T
top 1he
drl
the Polilll
7the
C..:.:..d
burler
nar Cbalupy to be blown up. when,
u 1t la ~ the width cf the Peniaaula la not more tban 150 The
fichtlnc In tbat place IO fierce
•
"ble
_..__ ..._
1be ft
'
wu ~ to - - - ._
order at once wkłlo'łlt rl*łnc oC
aoldierw, and tbetefon lt wu bapoeaible to aeparate frGm the Ofnnan
lnfantry.
Wben the eaploe!on took plaec ud
bad cut off the penlnaula, a COlllidwable number of ti. - , forc. fotmd
themaelY• 4111 the PoJlab aide ~
the wicie belt wblcb jobla tlla
Puck barllour wltb the open Baltk S...
Our defend„ dld a...U ~
of the opponunlty to deeuoy tlle Ga-,,_ troopa wbicia cut off, Tbe)'
....,.. ao terribly ahawted wltl, 1a1 and - t i - fiptlac tbat rally
tlMJ, tlld not haw - , : h -stto to
~ • counter-au.IL
tbea, lurpriNd Iły the llanfer
włtich 8pnlllC up CD1 tbeir roed and
baviq , - i loeaee ID - · dedded to
llclulas, T11e followed • dcm ol war IICtiYltill far 14 boun.
Afler tbat paw, mtaMa,re bombardmeat from die - , land and alt- -it
place. ,\pin róand the O..... . 1nm, die battlatblpa, dellro,-a and
trawlera. Apln the
the llitle
'VVlatlyilawowo, a.Jup,,
••• and &om l'llclc barbour, and .._...
the bomN fell . _ pml!II flJiDC the heada QI doleadcra, and the
lnfantr)O llpia attaca, aftw ful bovbarłmmt of ~ llldl of die
,-mel
All upl,Nłoo of the a«ond llllne . . .
rier Kimtloe follawl, but the
_ , , atW . . . . _ '-4Clł and ..
btiinc atopped oaly by Chco fonłfied
~ . . of Juiarnla.
At that time the umad ..._.,.. la

on1e,--:;'

':'1ne

n. o.nu.

°'

c----, ,_

a...

...... ..-.a by. prappidaoffa.
0a the ,Z<ttb of . Sepc.... tbe
Oennan p i - cownd Hel wltl, lad,
leta fflUllnc - followe
"loldleft oa the Hel Pwalnaulał YO\I
- 1he ~ of the lal wiło . .
felld \b
..... włtlloat n y - * CIIJ
the tenltorla of Nud. Dolń _..._
-
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Polscy lotnicy nad
(Od n.n•<:KO lconspond,:nr,1)
W naszym banalru pilotów cw•~no
byto l 'IVHO!o. Jedni grali w karty,
drudzy opowiadali wrannia z o•t•t·
nich lotow, cblelili •if spostrzez~nia•
mi z walk.
Oczckiwaliimy lotu ,ud Franqę.
Ronn6wca mój, wy,oki i piękny
blondyn, uatanawia aię chwllę.
Lubimy loty nad FrantJę, nad tę
dru4:4 01cayzn9 nauyck dziadków,
cen,,ca swego czasu wolnoić i honor
udewuyatko, a dz1'.- bęą°' jakb„
W letarcu, w„daJ• mi 1ię, H uumem
łm1ciel naszycb AmOlot6w przyczyniamy aię do przebudzenia aię Franc1i
a ciężkiego anu ponlienia do noweco
cair-teco s,cia. w którym 1n6w honor
I wolnołć będt miały 1Wojf niekla•
wartołć i odpow .edni ciężar
catunkowy.
W L>1acb nuzycb caęato mowimy
111yilami i HCCem - zbudi się Francjo i podnid sw6j Sztandar Wolnoznowu wysoko.
Do baraku wuedl naa, Dowódca.

ma"'
"=•

Miał

powaią minę.

Domyśllhim„

Ilię. że caeka nu powune zadanie.
Cwar natycbmlut ucicbl. Skupiliam1.
a,ę pray nim i przy mapie Fra.1ic1i
północnej, okolice której znam, • lotów wuyacy dokładnie.
Słuchamy.

Skrz„dlo leci na wymiatanie
mówi Dowódca DJWizjonu - uu
dywiz;on leci na W)'IOkoici 22,000
1t6p. Nad nami dywizjon dru&i, a
jeazcae wy.łej trzeci. Brzec franclltlkl
praeknc.zamy S mil na południe od
B" naatępnia zataczamy dulia półkole
w gltb 'Francji. Palec jeco krrilil ni1twidoc:mt, a dla nu tak zrozumiał,,
Unię na mapie.
Napotkaneco niepnyjacie la zaata•
kować I zniszczyć. Start a 15 minut
- pedly oatatnle słowa.
Cwar podnl6al się an owu. Oczy
wuysll1icb błyuczały. Rucby każda·
co oiunowane. lecz uyblria i zdecy•
dowaae. Blłka.iłca się niedawno,
choć ledwie wycauwalna, nuda po uli &dZ1d pierzcbla.
Powoli roaaullłmy się do naszych
umoletów. Kaidy z pilot6w spraw·
d.ril, czy wąyatko jest w por.ądku,
czy tlan otwarty, ndlo czy działa,
czy •wiatło celownika
pali.
Na dany znak przez dowódcę upałcll 1im„ allniki, cf&ieco pokoloiUmy na •tan, na którym tcójkami
...taw liłmy lic w jednej linii.
Na s,cnal daliimy ca.su i w kilka
aekund cały nuz dywizjon był w powietczu. Za naau wystartowały drucł

WIiga wysokołcl to druga rogata w
~lee~
z~uwuone punkciki
Mi
horyzoncie ~•ybko ro.ty w nauych
oczach i wkrótce otwienb1Jiimy, ze
Ił to Messerschmidty s,ddli, że my
ich nie rauwuyhśmy. to tez chc,eli
wyminąc nas i po nabraniu WJ&SOk°'ćl
zaatakowac z tylu I od słońca.
Pruz radio dobiega 11a1 głos n•·
azego dowódcy. "Hallo Oay. hallo
O,y, atakujemy w prawo w d6ł."
Pilod >:robili gwałtowny skręt l
dwandcie umolot6w zle<ialo N peł
nym cuie na myśhwc6w niemieckich,
każdy z nu upatrzy I swego.
Mt1seuchrmdty rozpierzchły aię w
poplo,chu, ale o ułamek 1ekund1 u
późno. Siedzieliśmy już im na karkach.
W powietrzu toczyło 1:ę szereg pojed1nk6w, które 1r reculr trwaj, se•
kandy, kt6re cza= wyda" aię wiekiem. Zwydęaa w nich ten co rukoczyl aweco partnera, klo ma prrewagę taktyczn4- więkne w walce
doiwiadaenle, większ4 rawaiętoić i
wytrzymaloić.

Nie moirę podać calec:o obrazu walkt, Jnt to n1emo•hwe, chyba dla jakiegoi obHrwatora w czapce niewidce i takimże .....,olocie unoaqcqo aic
w powietrru ponad pobojowiakiem
wyaoko nad ziem,,.
RollllÓwca mój nabrał nlepomzei•

Polacy z Brazylii

Francją

nie dla siebie więksrego tchu, jakby
11ę zebrał w aob,c, a octy mu zablyaly, gdy ci,i:ntl dalcJ,
Moi partnci- woienn,:go tańca zrobił skręt w prawo i piku14c uciekał
w gl~b Francj,, chcec i•kna1uybciej
dostac 11ę do rbawczych chmur. Obok
niego lt:eial Inny Messenchm,dt, ale
nim :uj4l 11ę boczny kol<ga.
Goniąc pootwierałem wuyatkie manetki, które były do dyspozycji, musi.tłem go do1tac nim dopadnie chm.l•
ry, a myłl moi• i wola ..,,.dawało się
pu)'llpiuzaly JHZCze Jot samolotu.
S,ybkomicrz mó1 wskaiywal przeszło
400 mil (godz., czyli 6SO kim.) godz.
- wcale niezła uykoic pomyilalem
11obte nie ucieknie mi. btotnie 1onio•
ny przeze mni• MesHrschm,dt rósł
mt wprost w oczzch. Spokojnie wri1łcna 10 na celownik. w walce nie moz•
na ••~ denerwowaC i unoaiC. i odda~
Iem dług, 11rię z mo,ch dwóch arma·
tek a czterech 11:a.nbinów maszyno•
wych.
Selmnda oczekiwania. Z aamolotu
mego przeciwnika ukazał ,ię wpierw
biały. a polJIII gę,,t„ czarny dym. ja•
kił lcawal•k blacb„ odleciał mu od
1knydla i w tym momencie wpadł mi
w chmury.
Byłem bardzo ciekawy, co aię •t•·
Io z moim pracciwn1luem. c,Uawoici
jednak me1 nie moclem zadołćuczy•

śpieszą do Armii

Polskiej

,1,

i treecL

W:r,cllimy kura na południa. W
drodH wauoall"my sit coru W)'iej
i wyztj. Krajobna wrruny w nsiatt
n&1aeso wanouaaia .., coru to bar·
clzieJ aacloral alt I upodabc,ial do stołu
plutycrnqo, wreszcie do du.iej mapy Londyn. ml•to olbnym. wygł4<Jal
z -,.oliołd 20,000 at.Sp jak carna
plama. aułonl,ta met, i oparami.
Po pewnJIII cuale znbaczyliłmy
snany nam tak dobr,re brzeir morza.
Jtanat i zarya bczec6w Francji, Ro,rauliby ,1, w uyk bojoW)', odbuplacayllłmy armatki, brabiJ1T 111Mayno- · z1pallll""1 celownllu optycane.
ltanal • lotu ptaka wydawał alt
tak
jakby 10 mozna było
pneslcocayt. P9eoda była pltkna.
Trochę k'1blutyeh cblllur wałę11alo
•it w dola, to teł llmny nam bl'z-J
kancuaki wldK było j_ak na dlo,u,
Przekrocayllłmy iro, ma,,c B. li lewej
atrony I po "7konani11 lnldego akrc·
tu w ewo, polec:ieliłmy w 11,b FranCJi. Kaidy • pllot6w wyuzeuczal
ocay jak 1116&1 I krccił karki- Ila
tylko •ił dafo, bo - • chodd o
to by "łeb" wpierw aobacayć I _.,.,_
cayć, a nie dać 11it ,..1,ocay,ć -,m.
To Jaat pierwsza reguła dlli kudep

-.aki.

myłllWCL

Po pewnej chwili pnwle jetlaoCA6n1a wu,ac1 duw-*J'IUm}' kilka•
lllllic•• mał:rcłl e,unkcik6w IUllfCJch
• &łtbl Jtranc:JI w _ , . . ldeNUU. ~ ninj od co tlapiu w . . . . Pa..

..ao -

.....

nic, gdy, w tej samej chwili nawiął
mt s,ę drugi MCS!lerschmidt do któr•
go pod•koc•ylcm i zdą,ylom Jeszcze
oddać kr6tkł serię nim id~zył acbowac •• , .. chmury.
Rozgl4dalem aię w kolo - bylum.
Nieprzyiemnie Jest b1c aamemu na4
obcy,n terenem, ••caegOlnle gdy bet,.
•yna na ukończ:emu i ma się JUZ mały
zapas amunicJi. Dałem tez ł ja nura
w chmury I pod ,cb oalo"' dowł
do !rancu•kiego bucc:11. Kolo B. wyazedlcm z chmur I wprost przed bt zobaczyłem lotni,ko, duzy banabył otwarty w moj, stronę, a na nim
peJno aamolotów. Pokuta zbyt wielka. Dałem pełen gai i ostrt pią a„
uedlem do lotu kou4cego, wałtc
wkrótce calt resztę mej amunicji w
otwarte drzwi hangaru. Lotem
cym w dalszym ci'iu i na dułe,i uybo
kości przekroczyłem br.ieg francuald.
Na chwilę irrobilo ml się ciepło, nawet mocę powiecui,:c bardzo cieplo.wkoio mnie ujrzzlm, rnnóotwo czarnych dymków i smug. To artyleria
• 8. waliła do mnie. Zrobiłem oeuy
skręt w prawo i poleciałem równolegle, dość bliako brzecu i stanowisk
art1,erii przeciwlotnicaej. Zapewne
klęli mnie ile wlazło, bo przy tak daże1 uybkoici k,towej nie byh w nie t>dłoryć poprawki d• mnie,• wite
r6w111eż i tra(ic, Wapółuulem icb pa•Ji, ale jednoczełnie gratulowałem bie wyjścia • opresji o,ron"' rękt,
Wydoataws1y aię na spokojniej
mieJSCe, to rnaczy • poza zallęp artylerii przeciwlotnicnJ, wzitlem kun
do Anclil i lekkimi esami, uwua bowiem tneba wuyatko wok61 siebie
oburwowac, dowiem do strom:rcłl I
lłnitc1ch w •łońcu pod Dover brnc6w.
Kilkanaście minut lotu nad AncU.
i b„lem już nad własnym lotniki-.
Pe, moim wy'4dowaniu, mecbanlcy
wyb,ecli na przeciw, by pomóc aataw1ć samolot na mie1acu, a na twaruch
ich widziałem wielkie .raciekawienie.
Nie wiedziałem. czy zestrzeliłem 10 Meaaerchmidta, więc nie moclclac mac p<zez to przyjętym znaldm)'iliwc6w - beczk4. Jadnak aw,Qa
jem an1ielsklm podniosłam kciuk do
córy, łmieHc się do nich.
Nie potrzebuje dodawac, ie mecbanicy wiedq o tym. choclu alcdy •
go nie mówlt, ze zestc.r:elenie
to r6wniez i ich dzieło, to wric1lny wydlek pilota i mecbanlka. Ir„
chanicy też zaru zabrali 11ę do ~
umolotu uzupelniajtc co w pall~
amunicję i aprawdnj1c. czy _.,.
atko działa w poratdku. W kilka aiinut zaledwie Spitrire móJ stał allO'lłll
1rotOW1. do lllllltCPfteco lotu.
Czflć pilotów wróciła """_...
cz,jć '4dowala nraa po mnie.
Na lotnl,ku anowu a a ~
par, opowiadania wra.ień i ~
rolffllowy telefoniczne, d o p ~
aię • tych co jeszcze nie wr6clll. ·
W wyprawia tej 'Dywizjon naa •
strzelił 7 11-n:lnnldt6w, dwa -

k-.-

N,,...,.'!-"'_.,,

Zr wszystkich nroa świffa aaplyw•i• do Armil Pobłi•i ochotai,:y,
Gdddolwirł bi1, polalrir urCII, rodd ~ aywiolow, odruclł miloJci dla
~sonr; ll•tJci, roiłzi .rit "'fiki• ,,o.tanowieair ••iw1u..; oliary hwi dla
pn-,.,,r6craia ma1rMata N•J/dahjszr/ Rzecaypoapolitrj Poldiej.
W tym wyści1u o F.-o l pnywilrj na imlt dobrrp Polab air
brd I syadw Polonii btuyl1jlłlclrj. Osadnictwo pol•łir w Braylii, licąc•
pooad ISO.DOO ludzi, w tward•i I bart-Mi prxy IJlłd upraw, tropiblnych
trttllÓW, nir upoma,alo ni1dy o a/rmJ Ojców i -czynyd balni.
Do Wirlłirj Brytanii pl:,a4 •pa/rai na brona sloóum Poludaia bra·
ąlijskir10 Polacy, by pod ..,aadarrm Biale10 Orla wywalczy! nin,uym.
air ukochanym braciom wo/a.oś,! w S«.rym '/Cr•i• I wyrwać i,:J, a pod /•rz·
- nlra.wldzoar10 w101a-ńrlf10/uadcy.
Zaari•acsoaa pran - lotoKnlia ,ua.uuiwi• jrdn, • 1rup ocbotailr6w po/de/eh z Porto-Alrv• w Bnzylii. Grupa u wy1«bala a Brnylii
do Wirlkirf Brytanii w lutym br.
Da/ela:,m, aitHHlroda:,m a y - polatirj uadpji ryo«aiej ntluci•
•O,l.uffą" ,1e ułai•rdl• i:,cuai• cln,alp I -,o/fffll'&

Polee From Bruil Joia tlae PolWt Colon
A ride of Yo/umrerz lor tM Polub Arm:, •-• ia lto• Ili/ ffff tlN
world. Whn,,er tbr Po/lu,,_,.,. bHt. thn ffOlrn • .,,...,._. ,e.
•poaa of lo•r ,_a,d• ear martym llotlłer, ~ nohs a aeal:, dard.sio•
lor łW , ,...ren M O t i ~ -ilicr of blood-a..,,"4 lor tbr dell•••·
- o l Po/aad.
la tut coat"'1ł tor tM ritltt ud l'""i'*cr o/ a good Polr r/N Brull/a
Pola do aot lrt tlN-l•n be IIHłH by otb.rs. TM Po1" la Brail
au1111Nr s/iKlłtJy morr •bu lSO/IOO. la tllr llardllłips ol a farmtt', worł
hl rJ,a rropica/ climatr lft7 ..,,., lorgot th lud of tlMir latlNn ud
tJw .artis •poha by tJNlr mot/Jan, bi thlr Hrly cllildbood.
f'h Bra/liaa PoJN, dlllł.eoed by t.lw ... of IM Soat.ł, armrr ia
GINt Brhaia to foi• tb, Poliu Anny. 61/Jt fUld•r ,,,. ...,.., ol c/Jr Wbite
E~I•, te bri•t /rredora ło d,elr IUlbowa kt b.lo•tHI btotllan b, th Old
Coaacry ud d•linr 111- lrom tt. ,ob •I • mc,c/1 NIN /oa.
f'/Je aboYe p/Jo,o abow• • lnlłll' ol ,,. Poliń wn..-n ,,.,. PortoA ~ Brait. Tllu 6"'.,, l•t Brall lor Grut Br/tab, la Tebruq, IMZ
t'6e "'1/torl., .,-, el •n.,_,,. Polutl'" , _ _ . Hl t1N,a l>nt,r
- . llfOltby ol tlw Nld iraUtioa ol d,Jnlq, Mr ,olłJ«l7 .....
Io, clonou ••plolt.s utłyJriior,•

stały

usa""-e. StracU16my

J~

p pilota, kt6rJ nstraalon1 ~
cayl na spedocbronla do Kualll llói.
B. i - • pnea Nlemc6w wycłf&lllt.
ty a: wody, no I ocaywlłc:le ~
• obozie jet\c:6w.
Cleaa,lan alt bardzo, cdyi w .S.

oba-~

" HStrnJił- -eJO - ~
u. 116J bocaay w poeoai .. . , . . .
anuduninll pnwle u do demi, ftllnllt<o
Hl Co I wldslal, ie
spadły na d-1, i ekaplodowały, •
loci • umolotów ta.i nie wys
Dw6ch pilot6w amieJ, z e s t r z ~
• wal" powietranej, lei CO, alliCl!ł
w oeólnym bllaule wojennym.
Tu sit akoa\caył 1e<1en • ..._,.
licanych lot6w nad FrancJt o l e ~
llł, ad kt6rt naua - l o t y
'biało-cz--. saaebowlliq.
c.ą z samolntmnl n snakami
krayły, wal~ nietyllco
nłml,

aa

„

walkt~kFrucjil

..,.._;. jaj obudsł6 •
• I
anowu do walk:f o ..,.__.,.

MallłĆ

hoaoc-.
00)'

IO

bJ'lv •JP'~

!!!;_ 12 (34}.

DO WOJSKA POLSKIEGO
ENLIST IN THE POLISH ARl\lED FORCES
WSTĄP

1:-i.FORMACYJ

UDZIELAJĄ

u:nlra Pr.1:yjaciół 1'.ołnicr,..a

INFORMATION can be recehed at the follolliing
Centers of the Fricods of the Polish Soldicrs:
Poh1kit>.go:
~lub żołnien.a
w Stanac·h Zje.lnoczonych A. P.
IN U. S. A.
Wiśn,•wsk,. Bronulaw
18-21 Bank Street

nu:rmoRF„ MD.

Dr. Raczyńu:1 T.
11 Beacon St.
Slrauyńskl

Mtrosl•w
1081 Broadwa7

Stachowie• S. z.
IZ39-4S Nortll Wood St.
Pado WinC<'lllY
40 King St„ Ho/yołr, ll•sa.
Zi<'l<'ck., Komtanty

O.E\ El.A:0.1>, 01110

6968 Broadway

TrawinsJci W.
Dom Polaki, Forest and Chene.

DlTROIT. MICH.

Pneie k1lkanałc1c dni bawił w obonch W.P. w Kanadzie(w Owm Sound
I w Wind50rz•) Jeden z najwybitniej•
uych pncd1tawic1eli wop61czesnej liten,tury polskiej, zdobywca "lauru
olimpij1luaco' w r. 1928 i laureat
peńa1wowej
nagrody literackiej w
1936 r. - po•I• i daiennikau ltuimierz Wierzyński, porucznik anyle•
ni w 1tanie apoczynlru. lllly I niecodzienny gok postawił aob1e a zada•
nie przrJruanic potomnoJci w iJ'W)'m
1łowlc rpop#i żo/nlrru polsJrirgo •
wruśnia 191~ r. W tym celu odwiedaa ł>boa7 wo111t polskich, gdzie zbie•
n potrzebne mu matcrial7 do napiaania 1tai,zk1 pt.: "Po bo Jo w I• s. o",
dzieła o charalttern beletryat7cznym.
ale opaneco na łcislych dan7ch-dolrumentaeh lub opowiadaniach ucz.-lk6w kampanii -•ełniowcJ.
U nu bawił w IIObotę wieczorem.
14-co marca, w kouarach kotnp1nii
bdrow•J·
Cio6cl• prnd1tawll General Dach,
pocllrrełla.i4c tw6rcq wartość literata•
r, w polskim dorobka narodowym I
Jaj rolę jaq odecrala w najtn,gicznleJazycb dla kratu n„eco chwilach.
K. Wierzyńak1 odczytał frapnent
.a "Poboiowiaka", aatytalowany "Ta,•mnlca la••" I
u zbiorku • Z I e m i a - W I I •
ca y ca" d - w,enae: "Modlitwa u
-J1dJ w Waraawi•", "$w/fi;/ Bo••·" Ottatni wlenz aoei.l napisany
aledwic na clwa dni praed wybuchem
wojny
"TaJernlli~ laau", to opia bitwy
I dru-coącego zwyciłSI- odnieeiollłCO pnez XI DywizJł gen. Bronialaln Prugar Krtha&a, (pod6wuaa pulJń,wn,ka) nad zmotorysowa114 arm~
•lemlecq w laaach janowakic b, na
p61nocno-ncb6d od Lwo- w nocy
• IS na Ul wneiniL Sr-Ina ta Id,~ mało ana114, bo p7cba nienie poawolila na ~ej JtJlwrueaia - pu„piecaętowano Jl Wt~ grollowym mtlcnniem.
Nocy t•J Polac7 rozbili mi-ny
IOl'plHI pancerny "Grrmaaia", adoby•
"'9J'łC aetki dala!, caolg6w, 9UDOCbo·
a6w panctmyd,. -z6w dęiarowyeb,
)ojud6w oac,bowych I motocykl{, c,.
na ab1om1k6w z benZ}'n4 Zdobycz tę
"1r*eba było zniaaczy~ aby nie dostała
e1, w ręce -oea.
.tołn1era polaki wilx-oJony w bałaet awycięa,ł praec1wnika uzbrojollaCO W ~cen, a ""'7Clęzył dlalep,
:ie nl6ał a aobt broń. lttóreJ ntkt nie
")116cłr.łioatac, bron, lrt6ra Jnl aekrełml
kiqe żołnierza - po g ar ·
łt mhrci.

---- --------------------Karu /61<'1
\111.1' At:KEE, ,ns.
1629 Soutb 10-th St.

NE11'ARK, N.

8/('/awski A,b,n S.

J,

SIO Adelinc St, Tr<'ftton, N./,

NE'\\' BRITAL"'i, CONN.

Gruchacz LH""rd
26 Broad St.

Adamowicz, Karol

NEW '\ORK, N. Y.

56 St. Mark'a Plac•

Ssu•li~a Ka,mittra
3182 L1vlng1tonc St.

PRILADELPRIA, PA.

Srypuh llicłn

PllTSBURGU. P.A.

8!I Brldgc St , w11,,,.rdi111, Pa.

Dtmdr /•11

SCRAJIITON, PA.

409 Cedar A„e,

lf.ordcl / 6~<'1
11187 Cannalt St„ D,cboa City, P&

Panna Helena LenlU'd pod,odai ze
manej, polaldeJ rodziny w Cbieqo.
Urodalla aię ona w ,\met;Jce, jetlnak
doakonale zna Pobkt, fjd.ai• aptdaila
kilka lat, r.udiUJtC M
n1wenytecie

915 Park Ave.

llatcc:łi ia-<'nc•

TOLEDO, OHIO

2148 La&•Ulłe St.
WilltStanilłlaw

WJLKF.S.B.ARRE, P.A.

Jana Kazlmiena -

53-59 North llain St.

-aaly ururhomio- na•tępujliet, paak&y

(nf.....,.,.,Jno-Rekra&aryj- pny uclaiah• mi•j-wy<'h Otpaiaeyj
,polN'Slly<'h polekirh. a miaaowirie1
TORONTO

Nr. I 144 Q11ttn St. W.
Kierownik - p. A. Piekarz.
Nr. 1 100 Qa<'rn St. W.
Kirrown,llt - p. S. Bogaal-sJti.

WINDSOR

Nr. Z IJl4 P•r<'nt St.
Kittrownilt - p. S. Dysirwic,:

HAMILTON

Nr. J lfl PtoaFcl Av<'. N.
Ki<'rownik - p A. Kruł-alti
Nr. f 26 Omrara BIYd.

KIRKLAND LAKE

OSHA'W'.A
ST. C.ATHARINES

ICJ•r-n,lt -

p. P. Ca.rwiJMJu

Nr• .S Zl9 Olinr A vr.
- p. G LIU!Wllłi.

Kił'rownił

Nr. f .SZ Faen :rt.
Kierowa,ł p. S. Piwowar<:a7i:.

W PIIOWINQI QUEBEC
MONTREAL

MONTREAL

IIONTBEAL

Nr. li 1162 Wrllia&toa Ilf.
Kił'rownil - p J. BrodL
N, I J.SOO Colon,al Ave
ICl•r-aJlt. - p. lf. Doblmlti.
Jh IO U56 l',ottte- St.
IChrowRilt -

p.

w.

L-1e.

tyczymy mlodJ'III maUoalram, ab:,
zcodnle • icb prapiaiami. wr6clli
w niodlqim cuaie do Lwowa!

W Kanadzie
In Canada
W ProwDlł'ji ONTARIO

•j•

ne.)

D4mbsJii Kaaimi<'rs

S'\'RACVSE, N. Y.

W nicdz;elę. 15-go b. m. w pobk1m
k06clele w Windaor, ks. proboNcz
Nowalr pohlogoalawil zw1,1elr mał
a~ki kaprala Edwarda Piekle • panOf Helen, Lenard a Chicai:o. Na urttc.ryatoici teJ byli obecni WU)'IC)' źoh
nierze I oficerowie ,:amlzonu willdoankiego z p. generałem Duchem na
caele, który oaobiłc1e doa7I terdeczne zycnma mlodeJ parze.
Kapral Edward P1eltło. aa7atent
Politechn1lu Lwo-.k,eJ, ma • ..,.
i,. p1ęknł przeulołc śolnienq. Jako ochotn,lr -lczyl on w ·-ec•cb
polakiej Brypd7 PodhalatialrleJ w
Norwegii. Po upadku FrancJi przedonal się do Anclil, cdaie pełnił slubt
na odcinku ukocldm. Do ltuwt;,
prrybyl w r;rupie lnstruktor6w " ma•
generała Ducha. NUW11ko :B:dwirda Piekły nie jest obce czytelnilrom
"Odsieczy" jat on bowiem autorem
pięknych wapomnleJ\ z walk w Norwegii I a aycła Wojaka Polaklego w
SakocJi ("W lrnja mil...cych kamieni • "Na szkockim odcinku'. "WelDIJ obrazek ae miutnycb dal" l in-

a.,...

a1.

. Koncert d1a W. P.
W1nd1orzkie

Towarzystwo )lu,.
Pederation of Mmicl-) aorcanlzowało koncert dla aoł•
nieray polaklcb cami&onu wind_..
aJriego. Koncert odbył 119 w lr1n1e
Ti'fOU (T 'toll Theatre) w 1bieglt
niedziel,. IS-co marca. o codalnl1
11-mef •leczorem.
Orltleatrę prowad.all &rrwllt RenRi•,
Proi:ram a n o - I Jim Van Curm.
W P,erwa<!J cqłći, lt16ra b7la t r mltowana
przo
atac)ł ndiowl
CK.LW, orl:leatra odecrała miedz:, lnn:,mi dwa utwqry Chopi,t'a I - ·
b Wieni6Wdiqo.
.;_, __
W przerwie przemawiał lriomo
ppłk. Witold
W drugiej cqłd programa praaważala modna obecnie mlllfJ'b rykańaka - t. zw. "awlnc mulic " W
partiach aolowycb w:,sttp1l7 •P'czki: Jl,as Corim,e 'J'br,• Tbompaoa
I ll1as ltyrn ,tplrj,uon, I&.
Fulton Barl<1y.
ącD[I (Włnd9Gr

Ur,,._,,,.

sprawnie ...,.,an1na
dzl9kl e11erglcznej prafl..:,:!=
ra li .1.,- HkteaCałoić była

Towar"J'lłwtl 1 - ~
Ołwlatow.co

Relara111

w ,.~ 1rt6rj, otraymal

od cospodan:, uclć dacbodu w -

mu, '92.00 na c.ela

ołwiatówe

Polo

ak1ch Odtbiał6w Wojalrowych w
udttia

Adres Ośrodka Rekrutacyjnego W. P. w Kanadzie:
Polish Recruiting Centre, P. O. Box. 363, Windsor, Ontario, Caneda
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Polskie obozy uniwenyteckie w Szwajcarii
Internowani llolnlenr...tudead poi.
KJ' umleucuni " w -tffllMCJch
trncb obozacb uiwen)'te«lcb, w.
dJ' z nich pr&J panej WJ&uej uczeJ.
ni awajcaraldej i qnipowanl wedluc
epecjaliucJI:
I) W Gnnceneueve - pnrJ Uniwera,tecie Frybunkun (Fribourc)
na studia pra- I bumanlatJki:
2) W Simach - pra, Alcaclemii
Han41-.j w St. Oallen, na lltUdla e...,_lczno.bandlowe:
S) W Winterthur - pr&J •IJ'nneJ
polltechalce w Zurychu na atuclia tecbnłcaaych pnedmlot6w, jak htsJ·
aiwia, architektura, medJCJDA ltd.
Kude a tych ceatr6w jest pod bupo6ndalm kierownictwem delqata
danej uczelai -Jcaraklej w cbaraktern ldennmłka.
4) W Oderbureu, następnie w Wetalkon, -tal atworaonJ ob6a licul•
n1 dla mloduJcb cblopc6w.
W Granceaeun - na atudiacb praI ~ t J l d - -,kładalo 14
prof-'nr uwajcarakicb a Unl-ayt- we Pr,t,urcu. a było SI atu·
d"tnt6w, 51 na prawie, 7 na humani·
at,ce.
W Simach - na atudiacb ekonomlcano-bandlow,cb wykładało 13
aw,cajnJcb profeor6w uwajqiraklch z Akademii Handlowej w St.
Oallen. prZJ p - 1 4 polaklcb -,.
ldadowców I 14 aa,,.teat6w - atud_.
t6w było t6.
W Winterthur - na atudlacb tecblllcn1cb - w opardu o Polltechnlkt w Zurychu bJło uJwltceJ -,.
ltladowc6w - bo llNI aawajcanltłcb
prof-69 l naJwltcej atudet6w SM. Prof--, prsyjełcUali a Zur,•
chu (cocbint drogi poci.ci-> ru
lub dwa ras, tJIOClnl- ltud)' i kał·
dJ a nieb oddawał aw6j eau bedntereaowaiL Włr6d tych pn,feaor6w
naJw,bluiiej&M •la-,
n łwiata aaulroweco w bwajcariL
"- atudlach techalcsnych llt1ldenci
podaieleai byli 11a DUtfpaJ1ce cna·
PJ'
Na arcbiteltturu 211: na r6blych
ltaraKb laąnleril 146: u kunach
~ 36; u cbeul 36: na
....S,c""• 41; na pr-ia 49.

_j,lowa., ..

plecie ocltworaonJ.
Jeat to jak alt adaje jedJay teco
l'Odaaju ebperymeot w dsiejach Jen I oboa6w dla lnterao-n,cb woj.
altowych.
Nleaaleinle ocl skromnej pomocJ
na ten cel, -,r8&J clfbok101 wdii,csnoicl nalcą 1ię Szwajcarom I ich
ucayna:,m profeaorom - aa ich be•·
intet"now114 prq i połwio,:eaie aa
raeca Pf&J'Ułfch budownic")'cb.

wyjmie a po4 pnllJ' w pn:,..tym l:,godai•.

Orpmaeje I
w

Zjazd

żołnierzy

h

e-. (apa:w,. . 41eaa.)

polskich z Rumunii
ltoatalttu m1,d•1 łołnill{MIIU Polabml • R-uail, ltt6ryda pneNlo ZOO
Armil Polafdej, s mlodaieq
polaltł w AlllffJCL.
Dalu,m celem Zjud11 jest -6wleaie apoaob6w sbli.łeaia alt I .wabudaenla ulateraownia
polaq
w6r6cl młodalHJ mMr}'ltualtlej poi·
ald-co pocbocbeaia.
lllodald polaka, arodMna l
w R_.i, ~ banlao nlepn,JChJ~li . . . . . . . . . prnUaclowaaia ltaHeco PGlalriaco
oclrucba pnu władH ~ I „ nie

•pra-.

-,cho-
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Świąteczne wydanie· "Odsieczy"
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"Przygód
Walentego Pompki"
w,-

. .

Jabłońska,

zamieazkala od
rep lat w Detroit, apełniłe
bee Polski 1w6j aajłwl9tuy
witzek - oddaMC aweco
1yaa do Armil Polekiel. Kilka ty
ni tenu -ttpll do uerec6w Wo
Polskiego w Kanadzie młoda&J
błoński: obecnie p. Jablońalta
łala li'raekoaać 1tarueco .,..,
powimea iU w łlady bnta,
apelniaj,c
s,c,eale ...,j
- w ubiecl:,m l)'Joclaiu
aa aiebie mundur pol1kleco
Pani

Allenlion, Volunaeen ror the Poli11b Air Force

NAKŁAD
SŁYNNYCH

II

.

rze polac:1 udzielaj4 iaformac1i •
1uj,c,m alt ochotnikom.

The Polula ArmMI Fottn ;,. C...... u• fiH• n--,.y ap,,re
,-I "'l'"P"'""' --..d /or lnwlffl6 parpolff. N,-, oar Hlun,_..
/or doe P..U.la Air Foru will be ,,.;,..,, lier•, iii c-.da, u pik,,a.
obaera,•r• .,.,
Yoar ftunily, releti- e,ul /rienda cen •• yau ia C__,,,, u
• ,,._, 100 pn cfml. f l i r - !

DRUGI

lhilpł

„

'""""'1
„ K.,..,_..

~ J e b '"" frekwencji lll
cbł
•
.,..... lialaJ jaki obowlp,-al
• PoS- 1loalllł tataj pnwle w llmn-

, _ ,.... . , . . . . . . . . . . . . . -

infon<j'<Yin.t l werbunkow,
w Detroit kieruje obecnie kapitan
Witold Trawińaltl • ICanadJ.
Biura lnformac,jne w Detroit mieucą 1i~ : na -bodniej atronie w
Domu Pol1kim pra, Forest i Chen•.
w Hamtramck pr&J uhcy Joa. C.....
pau pn. 10301, oru na nchodniej
atrorue w Domu Polakim. Bi'lf* te
caJ'llne
codziennie do 11:odzin'J 9-ej
wiecaorem. W tych biurach żołnie-

Bacznośe„ ochotnicy do lotnictwa !
Pohlu. ...,..,_ 1N1plro- "' I(.,.-,.;" lłsy1hl7 tlle -,,yda
Mhotni/có..,
i •P"f' ,li., nltolflllMI pilotów, ob--'-ów i
m«"-ilrÓN
Rodsin• 1.-jt,, m•jomi, lrr-,,i, pnyj,u,u,le br,I,, jtd ,,. ,..
rnwjacu u,i,h;« rif, jt,lro ,.,...,,.&i-,o, •••prattnl01Hfo lo111ih!

8-334.
W Dboale lleealn,m w Oart,arp.
a _.....ie w Wetailtoa bJlo s po-

csttlrs 12, • -1ffale
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Prwgląd

Tygodoio" y

Sytuacja-pod znakielll Rosji
Zar6wno 1ytuac1a woJtkowa, Jak I
polityczna świata porollaJc w l•J
chwih - pod zn:tl<J<m RO$Jl,
Dał te.mu wyraz Hitler. kt6ry w ruednclę IS-go marca przybył do Berlina I wyglo,il mowę zarow,adai.c•
"rozgromienac Ro1ji w c14gu lata
1942,' H1tl<r :ta1mowal 1ię w 1wej mowir r6żnymi frontami i róznymi pail·
1twaml. Atakował Amerykę i jcJ Pre.zydenta, ,.1aw1l aukcesy 1apon1k1e,
krytykował procn w Riom przeciwko
byłym Sternikom FroncJ1 republikań•
aloeJ - ale widac było, z• Jedyne deCJ&J•, jakie ,najduJt si~ na jego warutac1e, dotyc•t wlafo,e Ro•ii So~r(kteJ.
Hitler m6wił tym ruem o of c n•
wir 1 et n i r J: dotfd nu1wi11l o
o e-n1yw1e wiosenne;. Stąd kom,nu„
torzy polityczni wyciunęh wnio,ck,
zr .. ,uehrcr odracza. swą 0Ccn1ywr
prz~ciw Rosji.
Czy tak Jelil istotnie> Otór "babka
aa dwo/ł' wróżyła:· Moze rzc-czywi•
ic1c Hitler odracn awóJ atak. a 10 w
:rw14<ku ze trategi4 rosyJ•k~. Strate&ia ta - wykazuJ4ca wicie inicjatywy - .nnu&ała juz kilkakrotmr wodza
Niemiec do rzuccm1a na front int i reurw, kt6re przygotowywał i ouczę
dzal r,a ofensyw~ wiołcn~. More
Jcclnak Hitl..- niema wcale zamiaru
odrac:ue 1w•1 ofen1ywy, a tylko •daje sobie P.praw~. że rwycifałwo w
kampanii. roa:poc.iftej nawet wcaesnt
wioanlJ, moie ujawnić 1ię dop,ero w
ltti,. Przeciwnik bowiem J<'łl 1ilny,
a H11l,r nauqyl 1ię juz, •• nie wolno
lcltkomyjlnic nie doccnl.c sow;eck,ch
rezerw w ludziach.
W kazdym Jednak razie w ciuu
na1bhzuych miesięcy losy woJny w
Eurol:'ic wazyć 5ię będ, na froncie rosyJ1k1m.

a:••a:o frontu?

N,~kt6re symptomy
waltazuj4 na to, ii nit' jeat to memozliw,. Naluy do n,ch:
I) nalot bry1yj$1<i na Paryi.
Z)lulbkrotn<: wyprawy małych jt'dnosu·k brytyJskich na terytona okupowane w, Francji i Belgii.
3) przygotowania do w1fk•tcJ akc1i
.,tac..zepncJ w Norwegii pólnocnrJ.
Prasa przywi4ruJe bardzo wielki•
.rm1c1cme do przygotowań i moiliwoic, w Norwegu. Jest Jednak podcjnanc. ze o ttj rz.ciy m6wi ai~ tak wiele
i tak gloiino. Gdyby iatotn,e w plan.ich urwor•cnia drugiego frontu Norwegia miałaby odgrywac poiycJę
ltluciow4. to moite piękny ten kraj
byłby 05lonięty ...więk1:ą dyskrecją.
W każdym Jednak raue myłl U•
tworzenia drugiego frontu w Europie
nurtuje <oru to mocni•J umysły od·
pow1cd,ialnych kiorowmk6w polityk,
i 1trate-gii ••aoJu&znsc.zeJ."'
Od ub,ogłego 1ygodma, w kt6rym
p,oahlmy w naszym "Prro,:t,dzie" o
poglookach na ten temat, ia,zly nowe okoliczności, które w1lr.azuj1 na
to, ii tak, drugi front moie s,r juz
n,rdlago 111ać rzeczyw,stości/ł, Tak
naprryklad ambasador wwieckiwWa,
5Zyngtonic Litw,now m6wil o drui:im
froncie na benkiec.ae- ., Nowym Yor•
ku w poniediialek, 16-go marca JUt
nic Jako o crymi odl•glym, ale Jako
o mo7/iwoścl t•krya~,. obliczonej
na to, aby przyip1euyc: wsp61nt rwyc,ęst-. Na tym aamym bank,ecle odczytano telccramy prezydenta Roottv./ra i ambasadora W1elklcj Brytanii
H•lilua, wypowladaj,co oi~ u Jcd·
nokit akcji SOJuszmk6w I aa jak nAJ•
większt iniCjatyw, po strome Allan,
t6w, cdyi nie da sir pokonał hit/~
ry1mu jNlynie pny pomocy metod
obronnych.
General kanadyjski Mac Naa,:hton,
W publicystyce anglosuki,j podlurilano w cił!J:u 01tatn1ch dni, se który w ci,gu ubi,głych kilku tygodni wypow1cdnal się parę razy u ,n.
właiciw,e tocz,
aliancą na Europę I kt6ry
d""" odl'fbne wojny.
Jeucxc puce! lnlltu dniami p_odkreWojna w Europie-to woJnA pańatw łlal, ze Jeot to na1lcpue wyJścic • i I Alianram, , Ra.j11. a wojna na został odwołany do Anglh, 1d•ic czeDa/dim Wrchodzie - to wojna uój•
qra Berlin-Rzym-Tokio• Aliantami.
all! nie a Rosj4. D1iennikarze ancloeascy nie 11111 -e, coryc,y • tego
powodu. "'wiadamlaJłc czytelnikom,
N jedynymi bazami, z kt6rych w ci„
gu klllru goddn 1bombardowac morna
i mcng Japonii, a więc T0Ac10,
l'ołohamr i Kow - Ił wlaśrue bul
IICIWleckie. W dziennikach amerykanNich widziało się ostatnio mapy, na
lrt~b podkrełlcme byty rmy11k1e
alłeiacowo&ci Wład7"011ok i Cbaba1owsk nad Amurem i obliczane były"
odtecto4cl, a racsej codz,ny lotu do
Tokio.
Oczyw1kie Sowiety w,edą dobrze.
ju wicią kanę ma;, w
rę
bcb. Man.....,.j4 ,, bftt dyakretni•.
ale wyrunle. Tałt wlłfl od cauu-do
UMIi u,u alt loa_Pirowane puu

'f.

0

. . .
11,

-•i•

ka n.all wa.inie 1tanowi1ko WOJakowlf.
Takae I ta wiadomosc daje wiele do
myślenia. jdli zię ro%waza j4 pod kf1em wio,ennrch i letnich planow
wojskowych ZJednoczonych Narod6w.
A teraz

Rok_o„ania d,plomn1,nme
o 1tały układ między RosJ, Sowieck4,
a mocarstwami anglosaalcimi. St 10
•prawy ob<:hodqce l:ywo nas, 1•ko
Polalt:6w. Dlatego tez ZAJfflUJemy aif
nimi obszerniej.
W ubicclym tygodnia pol1kic ko•
ta ur,ędowe wydały komunikat. w
kt6rym czytamy, ze "rokowania prowadzone między rądaml W. Brytanii
, ROAjt Sowieckiej w celu zawatcia
łci,lcgo
układu polityc:tntl:O, oraz
ujawniony w pra11e fakt, ie w •wił
zku z tymi rokowaniami Rosjanie w7M1fpili :,; ddinuywnyml
d a n 1•·
mi I • r 7 t ~ r i I I n 7 m i wywoła
ły
w polskich kolach rz4dowycb
wi~lkae zaintere&owanie.
W komunikacie padły więc ałowa.
"~ądania terytoria/nr." O ądaniach
trrytorialnycb RosJi mówił równiu.
. artykuł Times'• londyń•k1cgo z 7
marca.
wywiad Sir Stafford& Cripps'a
w "Life-, oglouon7. pod tytułem•
"Czego chce StaHn?'
artykuł znanqo pisarza ang,clskicgo Voi1h1'1 - redaktora cusopisma
•·Nineteenth Century and Alter". •
wreu:cie
ilo•y pr•sowe o r•pordr ambasadora U.S.A. w Loadyn,e Johna Winanr'a, kt6rJ w tych dniłich bawił w Wa•

z,

SJ<JftglODIO.

Tc ••dania terytorialne, wy,suwano
przez Rosję, zmi<'uai. do zapewniejcJ granic. kt6rc w Moakwie nazywaj4 "granu:am, 1trat"Jicznymi."
Tim•• • dnia 7 marca Idzie w ,probacic tych ądan ro1yjakicb barcuo
daleko, nie precyzując. czy w gruncie
rzeczy j1kaltolw1ek granica może być
dziś US11ana za całkowite zabezpieu„
nic strategiem<', Timn m6wt,c o okrttic od roku /9J9 do caerw"" IHI

ni•

Z teki humorysty

....,eh

--.ee..._ Daleldm Wecllauia aoatala Jui
lloakwę wladonJołcl, ~ · ·

w palni uzhl'ojona l dopr0Wlł4tzona do
ąłry 3 milionów źołlllerar, NatollllMt lnn:,m ruem sowiecka ageac,a

"Tau" informuje opinl, publicllllł
Wi•llli•t B ~ I Ameryki o- dollioul:,m poat9p1• prac 1111-nej
ltmaiajl
aowleclto-japo6altiej
dla
ryboł6tst- 118 IIIOrllU Japon-

r

Co to nau7? %aacą to n1ew,tpli.te Roajlilla chcieliby ae ą,oJej
e sytuacji, wojakowej i poll17c:me W)'Ciu"łł jaknaJwitkue lro, l to j u ł teraa.

wie.

a

• • •

Korayłd te moc, być d-Jaltie: z
Jeda•J atronJ ldae Sowietom o 1klollimie pat\Kw ali-tricb do
. . . . 01..eaia

clnqpq;o IN>tll•

paeciwlto Niemcom w Europie, 11 a
drugiej - o dopr-lHluaJ, do trwahi- I oblicaoaso u oktts powo;,,,,.,
llltlado po]Jtycan.so poml"5z, Ro•Jt. a • . , . . _ mocaratwami ancloNllldml t.J Wlalq Brytu" I U.S.A.
Cay
llt aa at-raułe dn,,

a-.

I przyponunaj,c ówczesne zabory I
anek&Jc sowieckie, uznaJe poprostu.
ze to co Rosja w tym oltrwe •obiła
było właśnie i•J "1tnteg1cznym ubezpttte.aetuem."
lnac:zeJ nieco precyzuJe tę rzecz
Sir Stafford Cripps, kt6ry Jat dinł
odpowiccbialn:,m ~aem 11a11u. Piaze

-

on:

"Dla zabeapieczenia Lenincradu koni«anym jest, aby Rosja
m,ala Acoauolt nad Zaroą Fiód'f , wybrae11<'m bałtyckim. Kolo granic ros,j&ldcb nic powinno
byt zadnycb panstcwelr, kt6re
mogłyby na pr,ryuloić 1łuiyć
nl•przyjaciolowi Jałto baz, do ataku Dll Ro•n.''
Przecbodąc do a:ranicy polslto-roliYJski~J Sir Stafford Cripps o&wlad,
cza.
"Granice roayj1lto-polskie {mowa o czerwcu 1941) bJIY ,a/.
śc,ow<'j tylko natur7, wynikli) a
WOJO)' 01ffllle<:lto-n,syj1k1cj i 031aleC&na lima r.j KNnicy btd•1•
musi11/a bye uzcodniona mitd•1
przy1arnymi olwcni<' łr•1•mi, tj.
Palskf a Rosi, Sow1ttł4 "
M6wicn1e jednym tchem przu
r61'ne czynikl o 1Lffl&n1u r,anlc roayjalrich z czerwca 1941 i o onieunołci
ustalenia noweJ, definit)'WDeJ cran,CJ pol•ko-ros1')1kiej wywolałJ w sf„
rach polakich saniepoltojenle. Jest to
zrozumiałe. a:dy llllwładomimy sobie.
ze idrie o naue ltraJ WIChodnle,
- I<' Kruy, 1daie majduje alf Lw6w
i W,lno, a tu ni,ma i by6 11ir - •
bdnych 1ozblnnolci w loal, narado
polslr,.,101
Ni• ulca:• aaj111nieJ•ze1 Wttpliwo&d,
ze ten punkt widzenia pruclatawll
"'ldow, brytyjaklemu c•neral Siltorslti "" lniaduiu, W)'dan,m w tych
dmach pun Churchilla dla a:en. Slkonlriea:o w obecncdci ltllltu csłon
k6w lclaleco pbinetu woJenneco W.
Brytanii.
R.ąd pohld podludla w swycb
cnuncJacjach, ie w czerwcu 1941 Ro•J• p a - l a w Chanlrterae oltupaota
nad prawie poi~ Pohld I le pod· ~ teJ chwllitMej Hali demrbc:JjaeJ bylJ umowy, AWarte mifdą Ro•ił Sowi<'dtt, • Hldena, ,r aiu,nio
I wrreuna 1939. Umowy te - . t y
prnkrrilone pna fut •i.lul Diem1«kiego na RosJt - • rqd -'ecłi w art.,hl• pi--,m układu poi·
Nr......,.,ecltieso a 30 lipca 1941 uaaał,

i• -ldo-r,JaaJ«Jde ułl8"7 a JUi,
dot,cqce tarJtoriala7ch llllllu w
Pol-. •tracil7 -• warroN. W dniu
podpbanła

- , polalr~ecltlej
Rs11d W. 8,ytaali w node do Rqda
Polllltieco oiwladcql, M ,,;. _ , .
iadaycb uaUIII tv7to,Wa7Cb, 4oło
nlłll7Cb w P"'-, ,o am,aiu in,.
Aaalog,cz"ł delrlaracj9 doqł • dnia
.SI lipca 1941 ~ - W•II• • ~

Ili• Stao6w ZJHaoema,cb.
Pollllrł ltomunlkat rqdowy powiada ałllUIUe, .ła "w praeltonaalu Po~I
nic nio.i• być Jep,&erSi"cji dla

bezpiecaeńltwa
eao - aad
istnienie
u!Jtej ł'olalrl,
-p61pracuJ,ceJ w I ' ! ! ~ a 'Rea.fi
na rnca polroJu w Buropl& S. 11Uon7 pohklej podkrełlll łllt fakt, ie a1e

•lelld;r)\

kto """''
jak Sr.Jl•
1IC.ąpił
podoliaf
deldaracj,
na
Knado
w dnlt1
4-p pudnla 1941, przy ~ • 111lltor,czneJ ~ a ,......_ 81konldm."

Ptobl- polalto-coayjaltl, w lrtw,sn

9łmlówielro polalde jat

J-. w,ru-

ne. aco4na " . , . . . . . . apnwsodliwmd I nc,h 1tamt AUaitt6w - bttme - wadia
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Sr,ria XXVII

Po powrod• do Francji
Pruca:,uJ•m buule
I w7dalr,m opilłit:
S7faaci• do, •• alt1.

Upon m7 retui-n to France
I read the papen at random.
Then I aaid In advance.
That altuation ia r-en.

S11Nll•m ..W• apoh/ni•,
Coas dal•i I dalt1j,
A.ł mDlfl Niemq pnypadlti•m
w t•i Wf(l.r6wt:fl •porltall,

Peacefull7 l wu walkinc
Partbt1r ud fartber abead.
Untal on one bclgbt da7
Some 0flrll1Ula l bave met.

Or66 mi ło""4 lraall
Wy,aylla/ie: "t, _ , . . - No wlfc h1'f I,.,,.,, .
a. w fJ'm FOf,lo J-ł llknf'IUL

T11ey łolil .... to die my cran.
And calllnc .... "yoa awłne"
So l'm dlałnl: ._., ad,

Ilustrował M. WalMtynowics

T•n łto zd,tyl odplyn,1
Z wi•lłim hułir,m i pluałir,m,
swiNluć ...,,..,,,,,.

I• ul

Pirłn•

dro•i

lrancuałi•.

lluadur polalt1l Wyatill'C:ZJ',
ICl6tlt/ raaltaz: routrulat !
Zaśp,-alt,m

wirc aobk:

"Ta aatatnia lliNla/•l•-·

S11ddenl7.-f ..., a boa inslda.

A

Gem!u -

c- -

-Inc:

,_ the llole
r repUed poUte17:

Ob,

111111t up, , - fool.

No , • trobu plłllllllilr
"'--- /Na I ~ I Na

r:! ltoalH. A NW.y

.. o.u..lo/ ,.,,.,...

He who could. ulled awa7
Witb noiae and much applauae,
Wblle I bepn to wander
Over the nice Prencb roada.

Pollab aoldicr I lt'• cnougb.
S.._ hlml cama thfl order.
So, I bełaft to alng

This ia m7 "Gloom7 Sunday.•
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Na powitanie Naczelnego Wodza Commander-in-Chief in America Again
Nacselny W6dz Gen. Władysław
Sikorski wył,dowal Juz w Ameryce.
WiadomoU tr otn:,mallłmy bezpo·
irednao przed oddaniem do druku
&wlitccznego numeru "Odsieczy". Nie
była ona dla nas niespodzianą. Kilkakrotnie zapowiadahuny ten przy.
Jud Gen. Sikorskiego do Stan6w
Zjednoczonych I wzywaliimy wszyat•
kich, ktorym loa powierzy! pracf na
odpowiedzialnych I wdnych dla polakoścl placówkach po tej stronie
Oceanu, by rachunek i sprawozdanie„
Jakle imieniem kilku milion6w Polaków zloif Naczelnemu Wodzowi było poclaumowaniem jaknaJbardziej
netelnych i owocnych wysllk6w.

. ..

W6dz Naczelny i azel Rz,du Jed·
D*i Narodowej zjawia aię wa1ędz1e
tam, r;dxie jego obecność potnebna
Jest dla uzy•kanla donioalych rozatrz,gn,ęc.
Tak było

od września 1939. gdJ Gen.

Wsch6d I do Roaji praywlód O.n.
Sikoraki:
I) rozs„rzenie ram polskie) akcji
woJakoweJ na środkowym Wschodzie
prze• pomnozenie liczby zolnleray.
którzy tam tto„ na •trazy naszeJ na•
rodowej Sprawy
2) rOZU4'rZ4'nie I llłfUntowanle pol•k1ej akcji wojskowej na terenie
Zwl,zku Sowieckiego. R6wnoc„łnie
za.i - jak o tym wiemy z obuatronnycb enuncjacyj - uxyabl w6wczu
Gen. Sikoraki oświadczenie Stalina o
koniec2noki wakr•eumia po wojnie
Polaki nie tylko n1epoclleglej, ale
n•prllWdV &iln!f• •

•

Podr6t Naczelnego Wodza l Szefa
Rądu Jednoici Narodowej do Wałlyngtonu i roxmowy z cxynnllraml
kierowniczymi Ameryki Północnej
...,,:rane " ni.,..,tpliwia :s calokutal•
tem obecnej aytuacji Polaki i położe
nia mlfd.synarodowego Wiemy • r6i-

The Commander,on•Chief General
Władysław Sikorski hu arrived 1n
the United State,. We rec:e1ved 1h11
news juat before the printlng of our
Euter edition ot "P1ghtlng Poland."
lt was not a łllrpnae to ua. We have
pointed out a number of tlmu, that
Gen. Sikorski would come to th•
United Statea and we bave 1nvoked all
tbos" whom fate ha1 given tuka to
be done at the important and raponaible Poliah posta, on tbia t1de of the
ocean, to be prepared to 1ln a report
and an account to the Commander in•
Chief, In the name of the lew milhons
of Polea, whlc:h would he the aumminr up of the most c:onacientious
and fru1tful efforta.
The Commander-ln,Chlef and the
leader of the Govemment of National
Unity is always to be found, whero
hia preaence
nec-ry for the
reachln1 of lmportant dccls10a,. Tbua
lt in September of 1939, when

„

on tbJa aide of the ...,..,.
From his trlpa to the Near ~ 11114
R&Wia Gen Sllrorakl c-ined (ł) the
extenalon or the Polish nsillta17
action 1n the Middle Eut bJ tbe
numbar of Pohah aold1en, who ataad
there on guard for our aattonal (2) the e,ctenalon and atrengtbetilaf
of the Poliah mihtarJ action In Sonet
RuaiL At the oame tlm.--4& - b from the enunciat!cma of botb pani•
-Gen. Sikorski recelffll froin Stalin
a declaratlon pointlng 0111 the 118ł"J of the creetlon, aftcr the war, of
a Poland not onlr independent but
al10 powerful.
Tbe trip or tlM Commander-In•
Chief and the loader of t!M Government of National Unity to Wuhln_c.
ton and hl• conferencu wlth U..
leadera of the United Stat• no
doubt bound witb the praent lllttlon of Poland and lnternatłoul
condltiona. We know thai the Pąllala

4
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Polska Chorążym Wolności Poland- a Herald of Freedom

Easter We Long For

Nasza Wielkanoc
N - Wielkanoc- C6.i moiemy
powiedzieć aobie, gdy zi,czymy ręce
w Dniu Zmartwychwstanial C2:ego
11yuyc~ Kogo w1pominaO
Smutłl)' 10 dziań i amutne Wlpominki. Nie 11111:,s.iymy jeszcze w
łwl910 Wielkiej Nocy ndosnego
gran•• dzwon6w w polakicb kołclo
lacb, nie uslyuymy polakieeo "Alle·
luja.'"
Jedno możemy tylko uczynić: polfc:z,.t myłll " tymi, 1u6rzy "' dala·
lco i prosie Jezun, lct6ry " marł·
w y c b w a taj e, by blog01lawil
- e j walce, 1111Uej rracy i nauym
trudom. Bo nadued Juz cua, aby
odwalić kanllań grobowy z naszej
alem! ojczystej.
Kt6.i 10 nayla do Bo&• IDOdly o
wyzwolenie? Kto wie prOliH c...,....
chce okupić laskv wolnośc:I I ucZfłcla na ziemi?
Naród polski, Nie jedno11lcl, ale
cały nar6d, ukrzywdzonyi
c1erpl,cy ponad miarę, ultrzyzowany
aa .tycia. wtr1cony w otchłań lu I
rozpac:z1.
O wyzwolenie, o sionce i po~etrza. o chleb wlun1 pną zdobyty, o
qt c:ic:by wa wlunym domu - pro... dził ni• moini teco świata, ale
ludzie, kt6rzy p,erwai chwycili za
broń. aby bronic prawd CbrystW)'Cb
prou, lucb1a. lc16rym odobra·
no ,cb I tylko ic:h, p„cowicie oraq
ł nsi-•111 ziemię.
- łud11e, lct6rey dził tiu dachu
na4 glo.,., Jak nczute PIJ' mU1q alt
i.ryt w a:gli.uc:nch wlHnych dom6w,
- dzieci. kt6re zapomniały jale
-'tuje caalcolada i jale pachnie bul·
b z "'lki puennej pieczona,
- matki, lct6rym nie pozwolnuclc -u.iej 11"ucllcl ziemi na tru·
rozetrzaluych s ~
I ..:. naue slostrJ", narzeczone i zon)'
Wblone przea iołdalc6w niemiec•

Juch.

- nui bracia torturowani w oboada iroll«ntncyjnr.h,
- Ipirosq
- - · jaAców
' · polsq
tN:
cl 11 abo&6w
I ćl, jo!nlelrt6ny

-6w stanfli pod polalclm utandarem
• stellie l'OllfJlldm, I cl, lct6ny wal·
Pl nfemttPHwle, a krwawo o wiel11ł081'R'riedlłwo6i . . . .
Jńłli jat

ua

na twłecle nar6d, kt6ey

do
IDUliał wyplt ldellcb i.ory•
~ I c:1...p1anla, to.jest nim - tlar6d

~

1>nu to cłerpienlt, pna
~~ ...yetldm PoliikUU. rOAl,De po caI cloą
w
, ccqceJ•modlitwie
do Bo-

,0. -

•

IISJ'II,., Wo1""'4, raca • Pattl..,...
- . jlli lllldcllodal

łwk,

... WJW .., .

Oto

łcluy

Il pÓlgi ~ -

Oto

- :alełil. i łlieml m6wif .-.
i11Ua- alf jtd &oclaiaa p o r a •
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1liimi 1DOdUbn, modli- tneclej
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•
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Nasze
życzenia

Cuka naa wielki maru, c2eka 1111a
ci,tka drogL
Nic Io, że p1111te Sł nuH atoły
wielkanocne, nic: to, że nie "up1111j,
1if', wzorem dawnych caas6w, "od
jadła i napoj6w.'' Nic to, se żołnierz
polaki prze11pal w namiocie "1beryj•
ak, zimf, ie ącle nuze stało
rru4em uud6w, Wa~tko Jeti! nluem -bee łwitu, kt6ry 1ię zbliża.
Naua Wielkanoc jeszcze nie. nad„
ulL Odkładamr ;, aobie na - wi„
rzym)' w to n,ęcie - nledaleq jui:
przyulołć,
kt6ra będzie wielkim
dnie,,, Zmartwychwstania cale,o N•
rodu.
Mil"' jeuue ~ ) ' w poi.ee,

••t

Eutar •• , The lhlrd Euta- la uile
, , , Wbat can we aay to ncb otba',
wben cluping our bana cm the Day of
Rt11wnction? What will be our
wi1bes? What our mamori•?
It will be a ud da)' and one o( _..
rowful fffllinlacene-. We llhall not
bear on 1bi1 coming Ealar Sunday the
joyful music of !be bella In Poliab
cburches and we 1bal1 not bar the
Poliab "AlleluJL"
Tbere i1 only ona thing - c:u cło:
unltc lD thougbt with tboae who remained thffe, in Poland; and wltb
tboH who are 1pread all ov... tba wwld

..·==================""'===========-=====""==e===-==~~-13-14 ( ~

WSzkocji przed rokiem

Ponuro upowladaly aft święta
Wielkanocne 1941, których p1erwny
d&leó "'}'padał na IJ-go kwietni•. W
nied•iolę palmoWf wojska n1cmicck,e
napadły na bohateną Jugos/aw,r i
Grtt/r i JUi w Z4 godrany potc,m było
jaane,
:u: oytuacia napadniętych
państw balkanskich J••t Jr.ryly<'UUI.
Kucia na,tępna gadzina prtyno11la
luobowe w1eic1 z frontu.
Widc:i 10 odb11aly aif boletn)'ltl
echem w,,&J Wo/sir. Pol$/r.ich w
SzlrocJ1. Z zywym b6lem 1ledzlhśmy
amagan11 RJę Jugosłowian i Greków,
rn,um1ei.c dobrze, ze nie zdoła14
on, powstrzymali lawiny nlem,eckiego sprzętu pancernego i lotnictwa,
--Pod naporem nl,przyJaciela lafflltly się J\U szoreg, naszych 10Jusznilt6w, a kaidy daień Wlellt1ogo Tygodnia przezywaliśmy jako ob,m nowe10 ro2ct:arowania i now~10 PUut-

&yJslro-niem,eckioj, a eylo wielu takich, którzy oczekiwała. H Niemcy
i Rosja •WJ4ą 11ę ze 1ob4 Jeszcze
scrilej I razom ud•rą na Por•Jł I
Indu,. W lllltllOJ Europie łamał ,u~
fropl ostatnich bastionów wolności.
W Ameryce proz,dont Roosevt,/r
stał w Olltr•J walce z ailami bolacJO•
nb16w, lct6rzy chc1eJ1 &a wnclk4 cenę pow•irzymać Amerykę od udzia.
lu w wo1nie. W Ameryce PoludnloweJ wpływy panstw Osi były 1eazae
przemome ł zdawało
te przewrót

••f.

In Scotland One Year Ago
The outlook for the Easter of
1941-it happcned to be on April 13
-wu 11:loomy. On Pas:non Sunday,
Germany inYllded the two heroic
countries: Yugostav1a and Greece.
Within the rl.-.t twenty-four houn it
became clear that the aituation or the
auackcd countnes was "'ery critical.
Evory hour broui::ht bad nnn from
the front.
TlriJI n•ws echoed painfully 1mong
the Polith aold1era in Scotland. With
earnost interes! and 1ympathy we

lru

Grttka ~re givin1 their livea now.
No matter wbat ia happonanc over
herc in Europe, we ,hould not glve
up hope. becauae over thor~ beyond
the Great W aten, risea tlte 11ar of
librration~ tberr is mobilizrd new and
powerful possibilitles, tbcrc is forged
the "1oapon that will deliver tbtl
world.
And so we lived througb the Easter
of 1941 under a double im)>rf5&1on:
that o{ dc!eat on a front acar to ua
and tbot of faith in I better motTow
risinc from beh,nd the Ocean. The
repr~entatłve of Amr:nca was, an our
oyes, .a symbol of hope during those
dark dap. His words werc the only
light in the darknoss.
The tbou1:h1a of the Poliala aoldien
dunng the Eaater of 1941 wandered,
of <ourae, towatds rcmote Poland,
P.oland m.artyrcd and fighting But
that road to Poland w.aa shlning with
a bright light of bope from a free
land of Washington. ln those daya it
was the only light.

W tych nastroiach wypadła w li.I•
ueJ Brygadzia wtzyta P. Prt!zyden•
•
ra R1.rczypospo1itrJ i 11rnbasadota
Whe11, today, on 1he thr„hold of
Stan6w ZJednocaonych p. Anthony
the first anmvcrury o! tbose eventa,
Du:itrll 81ddle'11.
as we look behind us we have to come
to a lew n1dent and atrik•n& con•
P. Prezydent przyjdd:łal, by wrę
clusions.
cayc 11rocryk1e utandar IO-mu Oddz,alow1 Ro~poznawczemu. UroczyThe most outs1andjng iact i1 that,
atość ta poi <"4na była a nadaniem
despite the unpleasant vluitudu of
IO mu O. R. admakl bonorowoj
hfe, d„pne all the ddeata We went
ukock, ..go hrabstwa l.anarlr, kt6rą
tbrough a,nce last Ea1ter-1he 1ituaod tej chw1h xolnien" tej formacji
tlon of the world fightlng aga nst
1>ouę na lewym ram1enl11.
aggross1on is today a great deal bet
ter than at that time.
UTOC:,Y.lt>łt miała pr~eb1eg pod·
n10.ly a w ryscy 1luchali w 1kup1el-lere i• a short rc,vaew. In April of
nlu 116w k Bi kupa polowego Ga
1941 no one knew of the oncotn nit
Russian-German war, and tbere _ .
'łllflr11y który mówi I o w,ellcurJ prrcalllok, b1&tory(zneJ Polslt, Jlko
many, even clever pohtldlllUI, who xpec1,d rather tbat Ru a and Opuodowmczlci watca,ce1 Słowiań
many would march 1ile by
de
uci,zny , rzucał ""' myill na ekran
-.pólcze,;ae~ raecaywlstoac,. K11. B•· W. Ravdinticr:, Ptt:qdea1 R. P„ i A11thoa,- Druon Biddlc, Ambasador toward Iran and lndia. ln Europe d,e
akup Oawlina .rw,-6cll awo myllh i
last bastion• of freedom - r • shakStanów Z)odnoczonych przy Rz4dzle Poldtim
aerce tam, dolqd ble&ly i nasze mying. In the United Statea Prntdellł
W. Racrki,..,1t:z, Prnidra1 of the Republit: of Poland, and Anthony
łh
do walcz~cych Słowian po/ud,
R-velt - • In an acute battl•
Dru,11 B1ddlr, Amba.nada, o/ thr Unilod SłlltH to tbr Poliah
agalnst the lsolationi1t1 who d1d
aiowy~b, kl6rzy teraz przezywali
Gov~rnmttnt in London
awoj9 tragNlię, al1 kt6rzy tak, Jak
tbelr utmost to keep Amerlca 0U1 of
the war. In South Amerlca the ula
m1, w Polsce we wnan111 1939 wo- fnazystowaki ftoai kaiku tamt1Juym
watched
the
1t.rug11:Ie
of
the
Vuaopowera had gt"Ht Influence and masą:
leli nucie w :itystlro na azalę, aby republikom.
1lavs
and
Greek1,
belng
aware
that
followera.
10 lt aeemed that a fow of
urntować honor I godnołć narodu.
Dził, po rolc:u, llily niemieckie
tbey would not be able to 11op the the republlca atood on the tbreuold
O Ile Jednak hiadomoac klcakl zwi4zano q w Rosji, na kt6reJ po- German
avalanche of p8D%er unhs and of a fasc1st revolutlon.
,
Jugoslow1ań1kieJ cięzyla na nau~h lach poległo już miliony żołnierzy
Today, alter one year bu elapaecl..
JJUtroJach, o tyle z drugieJ strony H,Uera. S(any Zfodnoczone q /u.i w alrplan-.
• , • Realatance of our allies brokc the German forcea are taed up ID
obecnoić na na1zym łwiccie repre- wojnio
przeciwko panatwom osi.
aentanta Stan6w Zjednoczonych na- .A.m•ryła Poludmowa pr:cezwycięzy berlt •11d thete under the lwavy pru• RUNla, where mlnlons of Hitler-.
iure of the enemy, anil aa we llved soldien have found thelr end. The
dawala obruowi także I jasmttjne la juz cJ,oro~ pręd6w totali1tyczUntted Statea i, at war wlth the bla.
lwia1#0. Amoa.ador Blddf• w kilku nycb i coraz wyrainieJ maJd111e się through Holy Wttk, each day one of new diaappolnUflenta and naw South America bas alread„ over,:,...
koleJnych puem6wienlach podtr.ty- w azerecach wah:•,cych dcmokracyJ.
totalltarlan ftleu 1hat donu'--~--myw,,I w nu wiarę, upowiad•Ht, i!
Na nauym, polskim odc,nlr.u woj- grief.
.Jn that atmoophere the Prteident of tbere and more and moro dlatinctly
~ 1 e j , czy p6an1-1 Jego wr•lła slrowo-poluyeznym - l y r6wn,u
the
Republlc
of
Poland
and
the
hnds 1lself on the a,de of f•&hti"ł
Ojcryzna u.ni„ do boJu O t• ume nielada zmiany, których symbolem Amba-dor of the United S!ates. domocraciH.
ldnly, dla kt6ryc:b ginęli Polacy w jnt potfma Armia Polaka, po-taJł· Anthony Drexell Biddle, paid a Yialt
In our Pohsh affairs, mihtaty and
Polsce. Norwegu, Pranej! i dlir kt6- ca na równinach Ro•J•· Wielu wypohlical, alao great cbangea bawe
l')'Ch glnt obecnie Serbowie, Chor- bitnych naaz,ch dzialac1y, którzy w to our Bńgade.
The
Pr„ident
arrlved
to
prnent
a
taken
those chancea are a,-.
wacr I Grecy. Cokołw,ek d1ieje .,, roka ,ubie11:łym •Pfdqli Jeszcze banner to the Tenth Reconna,aaance boli.sedplace.
by a powerful Pollłh- Aimy
1v, w Europie tam, za Oceanem Wiellutnoc w aowieclucb Wtf&ienlach,
- wschodzi ,;wiazlla wyzwoleni•, pracuje dzt, znowu na rren Polak, Unit. Tlutt ceremony colnrided with being ln organizatlon on the the presmtation to the aarne Unit ol plain1 of Rusa.._ Many 0U11tandlnc
• - 1110ntuJę 11e;JUJ1 nowe, potfbte na czołowych stanowiskach. Los an honorary mark of d11tanc11on by Poles, who In the paat -year celebratad
mazliwołcl, tam wykuwa ••ł broń. dwu milionów Polaków w Roa1I dothe Scottlah County of Lanark: łrom the Kuter bollday In RUMlanf.riaona,,
lit6ra abawl n1at.
mat ogromnej poprawy.
that 1ime on the aoldiera o( that unit today are -rldnc a,aln or the
I noczywffde. Swifta WielkanocW perspektywie hlatoril - chCK!- wear that mark on the left sboulder. Pollah caun at leadi111 and H ~
wn
pod by to była tylko penpelt1ywa jednol
D1trin11: the solemn ceremony all ,ble poatL The fate of two millloa:
•• 1941 prauy
Y pod tf':
• roczna - olcaulo ••ł r6wniez, i:e
w6jnym .,.-.tm,ern: poraalr na bli- niema tak irwaneJ "ofiary brrcefo. ll111ened attentively to 1he W01'da of Pola in Ruala grNtl, lmprovecl.
I
Field
B1ahop Gawii na wbo llpGke
In a hlstorical I' itr ap e et I Y....,
alrim
fronae
wuary
w
lep.ze wej." Nieoczekiwany przez Hitlera
Jutro, namWkhodące
u
oceanem.
the great hiatorical Jl8III of altbou&h lt ia onJy a one yeu pel'Praedistawici,I .,t,.,..,y.łt w tych cza,. op« Jugosl-ii :itoatal zduszony w about
Poland, as the leader of fightlng apecti-it abo Caine out 1hat tlda
ayeh daiech był dla au symbolem cł4gu kllkun11tu dni. Ale koniecz- Sian, and referrecl to the preunt wat no -a&n1eaa aacrlfice." The railt•
padr1•1. Było Io naprawdę światło nołc przepro-dzenia, kampanii bal· eventa. Blahop Gawllna addreaaed his ance of Vugosla-ria, tuaeX}'OCtłd bF
'Włt6d nocy.
bńlltłej ł r1tucen11 tam wojsk n1etho"1ht1 and hart to where alao our Hitler, broken wtthin MY.al
W0Jsko polik,e 11.1 Wi.U.anoc 1941 mleckich op6iniła o Jak1d dwa mu,- thoughta wandered: to tbe ficlttłnc days. Vet th1 nec-lt7 of the al...- bnipanif losyjaq Hitlera. southern Sina, who were eirperianc compllshment
the Ballnm _ .
Jllyilalo ouywt,cie o Polace dalekieJ, Daitld t-u Hitlff nuał -ło czain& the Anie tracedy wo -nt pa,p In whicb lar11e c;iennań fotce
1łlllfCl.oneJ
I -lcztCeJ. Ale na tł
__.
d j'·I
•
k
dr" 0 f -...tato łwiatło nadziel z wol- IU.. 'T prr.... na e - - .allly po o- tbrouch 1n Poland In S.pt.nber had to be UNd, dlllayed for at
..., . nać annle roayjalrl,r, pod6wczaa llnaJ·
neJ ałam W-,.ngtoru, Było to w dul'c• alf dopiero w stanie clozbra- 193t, and wbo llltewln did not ,t,ld , _ months Hltten t:allllPalp aniim
awych druach włałclwle J • d Y n e jenla. Krótkotrwale Istnienie balbl\- to tbe en-y but aacrlf1ced eYery- Rua,a. Beca,... of thla dolą i'lltler
łw•• t ło,
aldego frontu w Europie dokonało th1n1 to preaern their bonól ud bad not enoucti time to defeat the
na1ional diplty,
Ruuian Arrrry before wlnt.e~ The
Gdy dzlł, w przeddaień rocznicy
.Althoucb the lmowledp of the Balltan front In Europe, altbouclt
tamtych wydarzeń patrzymy poza
Tueda polaka "'Yrnań<:a Wieisiebie - stwlerddc musimy Jr.tTh • - budzi w nn J11116nwo mi.- Yucoalav defut d.,_..i ua creatly. only lasting for a short tune. acb,ewd
ocrywiaych, • jednak berd&o byj. Jwt ,naj'lllltbn ałpllo ł the Ylait of • repnaentatln of the thls purpose.
United S ~ peaetoted tbe rJoomy
The thlrd Poliu Eaater łn ~
;wymowa,ch.
IIDU1Bo. Nie - - · być IMCHJ. Ale
witb • brłch1er li&bt. Am- evokea in our bearte and młnds - , ,
Plerwaa prawda powiada, .. po- poprna ~ - lrt6re .......łaję
ot
Biddle
In
•
tfew
abort
reOectlonL
B11t tłnoucti die cloucfe
mimo wuelklch pratctwnołcl losu. nam daieA jutnejssy DtublJ& w tym
~ wuy.tllicll cloa6w l ~fik. toina. POłdal•i•Y alł w· llw6cl, la- tenea encounced aa, ltretl&'lbenfd tbat ovanlwlow the dinm of tomorolll' faith and raleed our hopej by the tow, pierC811 • rą of hope - b ińl•,Jll'NąlUmy oc1 truntej w1e1 tau - Rłil••'yc1, pro•mł ••"'•'·
thet - r or latff -pqwvful tba1I dudq die laat
klej ł(oq .;_ P91cnlftła ~ wel hit,łll ~ctn.Mmla 1'dslrie10 UUtOVACetnmt
b1a lfNt CoUD\107 watild joln W )'9llrł. Ti. ~ of' dlir RMmnełlcii
ute•o ł7niiłł /•• li.U• • ele lll hittami - J WW}' qłe
strtlftl•
for
the
,.... fsi,; W Cbiłllt le:fllf ·• a dq of &it1I
,-Ja
JłomrMIDJ' ~~ flllciJllfj. ale i uroclowej,
.iii ~;~ ~ aJlo . . . . 'M
łoi 'W ~ a 1941 ndst
ide mt ja.t Pll1att odwalaJłct
Ili\ whlcli tbe Pola . . . thek
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•
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Jlded,dał. cą tlojdsie do 'liioją n- pillowy.

Q•

lina

łfontai"lacl Pai.ce, and tor can ~ - - l'olimd ~
-BI. l'1tl!md.
wlilcla die a-... Cbits:•rau IIDlł Mrilloae.

BIG BEN!

HALLO,

Mi•rowy ltrolt, Mllnu,r,lti ltrołt.
Pran tamtf'n rok i prua lf'n rol<.
Pr;,n wif'le drór, prae11 cllly ...;.,
I
tny, "" u„ ICII?

„o_

Miflro"')' ltrok, aolniu,ki ltralr,
11' delelti /iord utkwiony """'olt,
aboc,aa 1ór milcsąey ilad Po,ifłY 1,e1 ... ''IV "lo,.,.,,.,ii ,-li..."

rv.

/'I/ad Frsnrj(I dym i""'" '""
11' 1-,..n<I{! Jóie i Ma1inot,
Tu O.Z.Uer, lam Pif'rrf' LtaNf,
Tam Fo,,h• rień, lu Plarf' Piral".

Miflrou,y ltrolr, ,rrutlaany ltrok,
Prus Fnuu:ji lsy, pna Fr,mt:ji Mralt,
l'l'W!dlllnO,..} l'hommf', • daul,,J - .
Helia, •1,,.,,,..! Hallo, Bi1 Ben!
V~ •

•"'* •

porto"'1ffl _.,

Trąiraiy film "Tiu, .,,.orld •
Olo,ą, Io - l anóu,-

F.-"

I

c-J„ Satunn. '/'l/it1 rraeN Jów,

/n, }Ht!II rei i pr- pnHI:
Na B,rrlin bar, ma pat.lti R,.4.F.
:r- '"H,rrr..,.a,alk", lu "R6-lab o/ Ili-",
..411 f'i6lit, l»Nlff eo,1..,, .,, ript, 8if ..,.,

,,,,p,

Ro.yj,lti
Tul,u:ay ..,.,.
I dmt!ń "" dni-, i "•il ja. łnł ..."
Fipie,uly rltlód i l t l I...,,.. 61uk. I na,i.
t.

,,.n,,.

•"'i

RtHyj,lti ''"'P i armat ltał,
S011UClti Kreml i poblri ••·
I - - ,...., Jak a1lamić ,.,.., 1
rr-ntMJ l,roń ! ~·a ,,.-.- patra!
lłli,,rowy łralr,

•

aol11w,lci ltrok,

rr,a ripld rok, po Itr--,, ralt.

r- ,_,.,,, l,roł Jul ,lal,,... Sył,iralii

•~p ; U. S. ,4.

tolnw,ltl rylm solnlc,nldC'II . . .
Zetl,,,bd m6w o pobl,i 6nalt.
l'onieaie JriGfr, _ , . . , I.n:
Cood ~ . old Jrie,.,11 Cood "7t1••.

8if B•!
Ry-,d'P.W,.
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~- ---- --------------

Polska
Pon, <'I r m,

cumy /rr6r Jl'd

n.go z rod I low uwd cy/nr1
.le iq 1t
ló f K,
kugo
f' ' Zzr ma grornad , prochy."
Z po adam" le/ ksziżkr w Pol cct

,,./=

1ror, kar

rr J.
(Przyp. R":Ialtcjr.)

Mieow<o I d<1h ,)(, uparł'ill o 1111h, k

Jak, był r·en,, y historycznie ••·
not-any fm h tonf Polslu7
I c e prace u u11yc:h, którzy JlOaług wal,
1~ r6wno dokume 11cm.
J•k , dedukCJą, pued tav. ,ty p tae
PIO wue o
h1 toryczn,go władcy
poi kttgo w ptln•J, ws echst<onnej
potędn
Cbrze t w roku 960 J t
W11panaalym czynem pierwszego Pt•·
ata
Gestem rut którym h1storfa przyła
puje po raz pienw:y Mieniał jen
sprawa
e 111aięca
w•pólnego z
uroczystym •plendOrfflJ. W roku 963,
na trzy lata przed chr tern Pol k,,
kt-on1karz W1duk11ig notuje ze M1<11Z·
ko. lt ~ ~ polski. rostaJe pokonany
na Pomonu Zachodnim puer Luty·
ków (W<letów), na których czole atał
banita I ob czy6wlat, n1e1meck1 graf
Wtdunan.. Pierwszy ge11 pow• ta Ja c ej Po Isk i z wrócony
J.est w 5tronf Bałtyku, do
u J i c ra e ki O d r y •
_.Notatko kronrkan,ka z roku 963
br,adczy o tym, ze władca Polski
chc1al rdobyc Pomoru, zwłaszcza tr
Jego cz~ć, która Idy u UJr.da Odry,
ponaewaz wachodn14 CZf9Ć- Pomoru.
razem • Gdanskiem. Mieszko I byt
jua postadt poprzednio.

"'c

Nirmie.-klr in1rn1i .••
-Po klrsce na Pomorm Mieuko
wrócił do domu. Zara.i: potem doprowadz1l do pornyłlnei:o ukonczenia
pertraktacje :r C•echami. ochncit si"
orenll I otrzymał poa1łki -ei:o to4c,a,
ueskiego Bolulawa. Cztery lata za.
jrły mu te wuna i niełatwe sprawy.

powstała

ku Odrze

Gdy J• po.i:alatwuł, ru mit f yl a,,. zna1du • 1ę kolo Po:,nania Dz,ł Pom~ mo na sobie było por tl•ić
dma. dh, J ponad koniec~~ pott••~. nan le :, na kr. eh, 80 ~,lometrow rym,
przez kilka lul,c,
11 c •led 1al w Kr:kow c, n popa I od gr 1u<y n1m11cck1eJ
Alo w1rn
w Po nanlu ft1li w Oruttuie ani wo <zaa, g y a,ę Poloka tworzyła, tu wła
Na ttr•n eh I< cych opodal katc
dr:, gni 1niellllk1cJ ul<onc ·o
aoataWroclaw,u lee,: 14 ;.un:i drogf - imc w Pozn ,uu było orce kraju.
Wart~ Notec , Odrą o zedl ca Po
uęsc wykop hsk prch,Hmor i 1'01J1<, i J~J d I 1cj ych la pierw,:
morze„ ku S czc:c nOWl.
atoryctnych,
p,
ow;,dzonych
pr,
r Incor,,y,h aktualnych, problnn.6w me
St I natl w, tcm rc,k 967 Wichman moze ro urn ce ten kto nu: m.11 w pnM s tytut Preh, •oryc:zny Umwor yt<:tu
był grasantem i !,.uazdt, t
Mt ko m1r<e1 u o ocryw, 1<'&0 (a ktu z oł Poznansklcgo. Po dh1g1ch po 11k1w •
kon ek\\etnym politykiem Mo ł po- gcogra ,c:rno-pohtyc nn Po Id prze• mach udało ·~ od auka ml<J ce, na
kt6rym s•al dawny rod gr1,ttn onsk1.
Utyk ra doznac pora k1 al llił dtuz. Unflo ,~
clr6d. t.c poc yn ąc
piern ze ro k<>pa.nla wyb ały,
1 j pr Hlrzeni mt ,at od I c zv.1• od J~ i•llon w >Jemy \,zdłu zu
ł· Ju
xc
mie ce to, poi one na wzg :ru.
clr two: polityk pobił gr santa. Zl4 nie lnllf!J 0$1 .ani. di WOW(%&t, gdy ty
lo na ob,o nie Jeden gród I me
czon "" ka WIików (Lutyków. c y.
c ynah zyc pohtyczme za Plutów.
h Welctow) I Wolyn11n pod dowód%· To,. geo rA ac me rzea traktuJ c, w Jednym 1ylkQ c J I<', ale, xe ty<eh
1wcm \Vichm.ana 1os1aly cit ko pob1° dwrc 1111 łn,e Inn• Polak,, dw1 z11- grodów na tępuJł y"h po •oble było
te. urn cu wódz poległ. Kl~ lra spot• peh ,e r6,nc koncepcje pan twowe. kilka Najmloduy znaJdoWllł a,ę naJkala nie tylko W c.luruina, me 1ylko P,.w,nl ten fakt miec w pam1ęc, do- plycieJ I pochodzi z okros\l Mieszka.
J utyków, dotkn~I~ kogoś, kto stal w brie Cl którzy lllk chętnie wspom1- albo Chrobrr„o Pod nim, w rut ych
kul, ach k 14ą1 1Uklch, ktorzy knu- naJę o powroc,e do Polski Chrobrc- Wdl'atwach :rnal iii p,eln•torycy reli lntrygr I iud•rli uc.:opy alowtan· a;o.' Ten powr6t Jest )U% naJ•łuun,~J. Utk1 innych budowli grodowych
5k1e
prrcc,w innym alowlanskun Jak na1b1.rdzlej poz4dany i - koniec•·
lm glęb za waz,twa. tym stllrue
uczepom.
ny, chodz, tylko o ,o aby zw14zanc znalozu,ka. W ten 1pos6b w Gnlernir,
Ciekawe 10 sprawy. Wlchman był • nim wspominki były bardzieJ w,edzlJ po ust.tleniu ołm1u warstw, dottłlno
barut4 cosarakim ale w jego naauce- i pewnolc,4. PoZll.lln jest sercem Pol oię do naJniiszoi. odpowiada omt koń
n,u Sif na wodza Sło.,.,an nadodrzan- 1k1. Wokół tego contrum rozchodz4 ca..-, VU w. po Chry1luaie. Wantw:,
sktch nw:zah swe rfce Niemcy. Trze- si~ promiemam, mia,ta pcryfory1nc: q. rÓ.l"ne. aJc istmeJe mifdzy nnJ\1 sca•
ba dodać •e N emcy - chrześcijanie, M polutln,u KrakGw, n• w5chodZ1e ola, ichronolog1czna ltczność. Kazda
na ka.tdym kroku podkrcilah swoje Kruszw1u Gttcz. \Vloc.kawek. Gn,e- wykazuje, zr w tym miejscu stal gród,
oddanie sp111-.om krzy a. W tnteresic ZJlO, na polnocy Gdansk Kołobrzeg. Gród wazny, naipewnieJ ksiąrrcy, co
KO!icioła loialo niew4tphwio, aby Po- Kanltei, \Volyń I Szczecin, na zacho- ,r.,,.ztt potw,erdzone :rostaJe JUa I
.morzanit', a takie Wilkowie-Lutycy d,ie zaś Lub, z, Krosno, Santoli, Glo- przf'z historię.
przyłączyli
do wldk1•J grur.y gow, Wrocław, Niemcza. Wroelaw.
Mieazlral w tym i:rodzie k114zf
szczepów slowiarlslcich, ialą tanowtla lezący dzlł kilkadziosi,1 k1lomMrów
(pierwsi władcy Polski nie mieli su,.
nawraca,ąca ••~ Polaka ł razem ,r nit od &ranicy polskie), w owych crasach
łych 91edz1b, przenosili aię r dz,elnlc:,
przyJęlt chueat. U ks1,1z9t aa1kich, był grodom kresowym, ale nic granido drl<'lnicy), kalążf rąd,~cy albo J._
kulturtrager6w I prononsowanych a- cznym: JCSZCZC' c11ły sm11t przestr.z&don z J•go podwładnych w każdym
postołów, raz J<11zczc zwycięzył inte- nt miał prz.-d aobę.
nz1e zawsze człowiek wuny, Jeden
res oaobisty 11ad dobrem rellgh chrze-,Kto uświadomi sobie ton fakt, z tych, którzy byli zało,yciclami nołdjanakioj • woleli, aby Lutycy , Pozrotumtt'. dlaczego pu:rwai Piastowie wego państwa.
morzan 11, na kilka dabzych wick6w tak wiotką rolę przypi•ywali Odrze,
brnęh w
pogaństwie, anizcli żeby
dlacugo kronikarz utrwalił pierwszy lli•luria zadajr kiom "hillloril"
Polska miała się Z'ająć ,eh nawrbce- gest pierwszego władcy Polski na tle
nlem. Podszczuli przeciw sobie dwa OWCJ ucln. ściśle rzecz bior~c. nad ł4
W poszczogolnych -niwach ziebratnie szczepy.
właśnie rrek1 2aw14zywał 11ę pocą mi znaiduje alę przy rozkopywaniu
n,e
tylko zmunzale belki I głazy kaPomań H'tttem Pol• k i; Odra tek państwa. O d r a j e a t r z e • mienne: w w,eJkiej ilołci aał,gai. te
k, politycznej koncepcrl
- j<'j kofyAk'ł
z,....,ie
równtei I przedmioty, które
Polsltl Piaatowakiej.
sluzyly do zycia codziennci:o m1eu-.Gdy aif Polsce tych czH6w
puyjucć- wida,:, ,rc łroclek pań1twa
'"Gn1pa polaka"' • py eło kańc6w crodu, Pr:i:cdmlotow talrlcb
>naleziono tysi,ce. Róinych. I takich.
,.iań,kir:
których nikt nie oczekiwał. JCt6.i: bowiem
myłlał, ze "' pokładach X atu... Polska Mieuka I okładała się z
Jrcla
znajdujf •ię kompletne przybonlllfpU)fCych szczepów. Polan. Mary
toaletowe,
oraz koametyane I to
rowazan, Widlan, ślęzan, Lubusran i
nie przywaez1one ze wschodu, czy poPomorzan. Kryterium odr6.in1ama łudnia, tylko jui przez własny, kratych uczepów Jeat natury JęzykoweJ,
)owy przemysł wykonane.
Języko•nawcy stwiordzają, że wyliN,e o krdl<nie mzakze obruu oczone wynJ uczepy były sobie naj•
bllzej pokrewne i tworzyły tzw...gru- bycza1owrgo na podstawie nteapopę polslą," Ta widni• gru&1a polakll, da,anyeh znalezisk chodZl. Waznołć
biorąc rzecz w wynuaracb geografl- odkryć rnldnienskich polega na..
canych, tworzyła terytorium -zu,m tym. źe nród aetelt I tys1~c1 przed•
macierzystych pollklch...
1111otów a•ywanych prze• naszycb
Natychmiast tr,oba Jednak zazna- przodk6w od wieku VIJI. do XI n ie
czyć, :ie "'rrupa polska" "była tylko ma zupełnie przedmiotów
jed1J4 całłcif szerszej grupy f~yko- pochodzenia nordycltlcco,
wej mianowicie ••grupy Iechick1ej 01 , do wlkinakiego, gcrmanak1ektórej nsleżeh jeazcu W,lecl i Obo- Co. Ani Jednei:o przedmiotu I
tryci, Lużycranie, Serbowie i drobne
Nie wiem. czy Wltzy1cy zdai, sobie
azcaepy leqce w i:ranicach północ aprawę, co to znaczy Nauka nlfflJ1ec
nych Czech (Słowaczyzna) •• w ca a. ka do • dziMaJ twierdzi,
pańatwo
aach
plerw1zych dwóch polalt,.. zoatało zorgani•owane prua
Piastów.
Jf•yk Słowian rycer:ry germańaklcb. Jest to 1. zw.
mifdz7 Lab1 i Wisi~ był z Wteoria najuduM ctoe:rona. nleatety,
...,.J,1klern odchyleń lokalnych, n I a- r6wn1ri pr:ru cbnniiejuycb pollklcb
ma I identyczny. W kazdym ra- błstor:,ków· Saajnochf, P1ekoamaltiez1, poatadal mn1tj różnic, nif dzi, 1111• ro. Krotoeltleco. Wedluc teJ teorii
wet Jeozcze posiadają pomiędzy ~ d:,nutla piuwuych n1,ą1 polslticb
poezczególne dialekty niemieckie.
pochodzi od tycvay gemuińsk,cb,
lrt6ray rlani• lechickie naJechalt I
Wepóbaota jpykowa planem
poolfplli • nimi, jak póanleJ z Ru1I'"
Wynaluiono rreNtt nawet malownlChrobl'f!80
cą nazwt dla Ki-ka,~ n11al byt
Tylko '9' tym ,wietJe ataje się noau- rzekomo alcandynawskim rycenmiały pla11 Chrobrero: nie ,radawaJa Dagonem.
•ił &rankami wytyczonym, pr m
Zawipki pańatwa polnc,. .o pocą.
Mleuka, ale buduje plan wifbą. naly •lł w dzia1ej1zeJ Wtelkopolace.
Chce mieć w cranicach aw„go pat\- Paultt clt.tkołci n,a atal w Jecln'/111
atwa nłe 'l}'lko to, co p6iniej na.twa. miejscu. Przeouwal alt na pr.1e1tneno gruJ>ł polslą. ale opr6c• tero wazy. ni lt1lkudzie11ęc1u kilometrów, mifdzJ
atkich Welet6w, O~tów, Luiy- Poznani-. Gnieauem i Xruszw,q.
caa l Serbów, nie mów14c juJ o -.. W pewnym okres,e czaau. ~
mi..cJa •-unitu do Cuch i Słowa był .c Golu-. w Innym a ~ cąmy.
ą. SkOC'o wi,c w jedn:,m s tycia
punkt6w, pomimo lllljalmtp~a,aleJ..,..b pouukiwań, nie udaje
laić prudmlotów pochodzenia
-W obflta.itc'/111 w ..,._la roku dynawskieco, "t-ia naJud6w",
1937 - . dl w Pobca W7padelr, lrt6- 1tw0n- (ula to jus wiadomo • car, 1la44ł powsaechaaJ uwaclse. Wy. .. ~ ) . Jałto •cament poli,,
pada w-,r I ~ · nl mniej nl tyczni~ Nlemc6w a polskiqa.:lilwł,c.j, t:Tllro *1n,ł do •uętu. od
a t e q ~ Po!lrncona fClllldJ', • llt6-
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Nr. 13-14 (35-36)
Z•lo yi:idr p:,n!rtWM polskfrgo n,r by•
/1 pochndzenr• germań•kirgr,.

Al" lum byli'

"P,.....lhi.1or~.-zni'' .. ta,lry Pol.ki
Odpow1ed• Jest Jedna, log,"na
byli oni krwi, krwi I kołc1~ kości
tych. którzy tul•J od prawiekow mi.,.
azkah · woJcwodami wybieranymi na
cz1,1t woJny. 1Jędzmm1 na cza, poko,.

JU. Rucz oc:cyw1sta. miw•h mieć
pnodków. Z kamienia &ię me poc,ęli.
Nie byto tylko ludt1, kt6rzyby nam
in11ona
poprzedników przekazali.
Wiadomo )"dynie. z p6iniejuych ni.,.

co

iródcł.

ze w c..za1ach przcdha1to-

rycznych rywal1zowaly ze ub,J dwa
J•rzoduj4co rody, Popielid6w I PiaotoW' S10~,y ród. usadowiony w Kruuwicy (vet111 regla), akutkicm niepo•
pularnoid i wad. (których hcz11e od•
b1c11 znajdUJ4 •ir w podaniach lechickich), Uó1'pil rodowi mto,lsztmu.
enereiczncmu.. zdobywczemu, który w
atosunku do 1tarego byt rodem doroblnew1czów. Ale mlodo,c zawue dy·
atansu1e wycrerpUJłCII aię aędziwołc.
R%ccz i:reszt4

możliwa.

ze Piastowie

byli maJordomusam1 na dwoue Popielów. ma,ordomusami, czyh piastu-

nami. S14d nuwa.
Udało a1ę historykom wywidc poprredników p1erwuogo władcy polakiego, a nawet zakreślić im ramy
csaaowe. Ale mimo wszystko q to
tylko przypuszczenia i 11ewności 1U•
P9lnie da< ni• moe4. Ta przypuszczalna tablica protagoniatów puodatawia aif

nastfpUJłCO:

Pop1elid1i:
Ziemowit Piaat (861-8921.
lAsnk (892-913).
Z1emomy,I (9'3·960).
M,es•ko I (960-983),
Zremomyał
miał
trzech 1ynów:
linzka, któreco zwano f!ÓŹnieJ w
iracJlach ~kr61«n północy , Czciboh I trzeciego, kt6reco nawet • imlenla nie atna historia.
...Na to więc, co działo aię w PolllU przed Mieukiem I, dokumentów
hutorycznych nie ma. pozoataJe tylko domysł I okruchy wiadomo4cl.
w pWll!CHCh I borach żyli ludzie.
żyli grupami, które rozkładały aię
wok61 jakid wody, wokół urodzajnlejuego ltawalka .rieml, albo w wy•
trzebionej lyainie luu, Miej1ca było
wiele (hi11oryk wylicza, ze na ziemiach maclerzyatych Polaki n Mi1tuka było trry crwarte miliona mlraskańców, po podbo1ach Chrobrego
- mdlon1, cromady ludzkie żyły w
odMObnientu. w :rnacznym od 1lobie
oddaleniu. Tak byto przede wazy•
Nim w dorzeczu Odry. &drie majdowaly 1ię wielkie, nieprzebyte biota. <kąakośc cruntu wpływała na
JaołacJę

-

U i•J podstaw stała randa rodoapolocnnatw alowianaklch.

Prot-N wyl„arzanla tuf „taday
lullp,t!('f'j
-Zasada rodowa układała -p61IIOK maJ,tkow, członków Jedneco
rodu. ale władzę oddawal1t naJstaraumu Poza tym ona włdnie ustalała bardzo iciałe przepisy zwycza10których alę konsekwentnie trzyOdy później, za Chrobrer;o
Ul'C.nto władza ltsifąca I atwouy

-o.

D0"1 układ ""7CZ8JOWJ!: cłluai CZU

łNGLISH MAP Ol' POI.AND (1711J SHOWIN& THAT EAST l'IIUSSIA WAS PA~T OF POI.ANO

berpieczeilstw muaieli aię pojawiac
ludde ,dolnteJ•• 1 enerciuni. któa1ę oddawać wlad1ę nad
caloici4. Gdy n1ebezpieczen1two u,tępowalo, władzę akwapliwie corano. ale w umyile 1ei:o, który Jł
dlieuyl, w•pomnlenle władzy mu•
rym a:odzono

1iało ZO&laWIIC.

Poprostu czlow,ek, któremu dano
uprawnienia na caaa przeJ,clowy, po
ust4plen1u
niebeapieczesistwa nie
oddal ich. Wfadzt zatrzymał a,1,
pr;ry

aobie.

Powoh, na prrestrze.n1

wiciu lat, pewnie wiek6w, dokony·
walo aię aaok~glenie ziem obję~ch
wladz4. Moze taka walka J•k Popi•·
16w • Piastami odbywała oię killtakrotnie? W kaidym ruie pewna
Jest taka droi::•: od skromnoJ chaty
w,einiaczej do atolca wielkoksiµę
ceco. Wolno tu teco proatego porównania uiyć, skoro nie wahał się 10
prrytociryć uczony teJ miary, jakim
był pro(eaor Stanisław Zakuewaki.
s, okresy, w których geniuue ro<Uf aię obficie i
p6in••J takie, J•k
na1upartazy ucóc,
W Niemczech •Jawił 11ę władca
na miarę nltpł'zeciętnt, Otton L
W SzwecJl rądzd Eryk Zwyd~1ki Na Rusi Wlodalmierz Wielki.
Wiei kuna była i Stefan węf ,enki I
b,unty{skl ceaarz Baayli l Bulgarob6Jca i Kanut dunaki I nawet pomnieJazy władca. ale r6wnl11 iwietny
myt'4 I taleatami, - doła wenecki
Piotr Il Orseoll, Niepospolitym
cslow,ekiem był r6wnlei w owe cu•Y Namaeatnik Chryatu.owy - Syl•
wnter Il.

„

bodzie mu1iala walc1<yc a tradycjt
a""6w rodowych.
Pod wpływem czynników aewnę
tnuycb; najardów, czy klpk 1yw10łowych. najblinj llłeble mleukaJ1ce
7.MIUfP pierwcy,•b Piaulów
rody „ayl)' •ił ruem. a ta powta•
Wśród teJ plejady łwletnych imion
na.14Ca alt okuJa atwarzala poczucie
Wllp6lnoty plemienneJ, W chwlll nie- nie brakło takie lmu:nia polskter;o i
to, biortc hlerarchlun1e, na jednym
s pierwu,ch mieJac. Bolealaw Chrobry Wielki był czlowieki- o niepospolltych
adolnOklach: wodza,
dypl-'J I goapodana. Wazyatkie
- j e riłety, calt SWOJI włellto&ć
-!Jl po oJću. Bo JIU Mlec"J'ław
był
alowlekiem nlepo-•ednim.
Nie ulec• ~tpllwad, ie nłe docenia
•lt w dalaleJaHJ Polsce tych pierwsaych władc6w. 1.atwo wyrecyt-:
u"!*T.ł plńatwo. ochm:lł kraj, pro-

*

1ytu•cJi ówueanej, równało aię pl1tm1enneJ lmiercl. Proces Chrystlanl•
aacji do1rral na tych terenach JUi
zupełnie. Hto w czaa się oriento-1
w sytuacJI i uprzedzał wypadki, ra•
tował nioulezność. Mieazko :rorion•
tował aif I - oatał, przepadli Obotrycl i Lutycy, przepadli Ranowie I
częłć Pomorna, zawzięci wyznawcy
boc6w pogariakich.
Tu Jeat c... -uxcie na n:,tcie
aic rol, IColiclola w ówcznnej Europie. Europa jest dUlll4 koatyauacJt cywilizac1i 6r6dzlmnnomorfkie}·
Niemc7 dziaiej•i twierdq lnauaj:
n to oni wytworzyli no.... nie.ralu04, samodz1elą cyw11iaacj9> kt6r,
p6inleJ Europa od nich prseJęla. Naprawdę zd było tak. że cal, cywili•
sacjc Rzymu zapoxyczyli Gemutnie
pode._ swych wypraw południo
wych l w 1tosunku do innych narodów apelnali t;,lko rol,; batonouów.
Zreaztt.. bynaJuanleJ nie berintereaown" (Jale bard;oo lit h11torla powtarza, łwiadczy fakt naJnowuy: narodowy aóeJali:rm nie urodził
przecld w Berhnae, urod:rd aię w
Rzynue: czarne kouule brunt1tnym

11,

matkowały.)

l oto jnzcze Jeden dowód ceniu·
azu 'Mieszka. Gdy )Uł &decydował
aię na przyJ~•e chrxeściJańst- ale
pn,yjmuje go z głównego w6wc...
ir6dla, ale od Jednego z leaaak6w c1taaraa, a lttaJU ałowl,uialrlego, s Caecb.
żona Mieczyala- t. :'>,br6wka. Jeat
córą BolNlawa, lrs1fC1a czeakltgo.
PrzyJccl• chr11łc:11an1twa za poliredn,ctwań
CflCh apl'IIWilo. że praynajmalej ale wuyscy kaitu, kt6ray
puyull do kraiu. była narodowoKt
niemieckiej. PraynaJmnh!J cqlc.
'Mleullo l pnynajhmieJ w
cztłci unikał zalemo6cl. PrayJr:i•
chrzełcljaństwa dawało Polace pola
tycznie ateałychanl• wiele. Prsede
wuyatklm kraj p r - 1 1?11!. J~o
popn•ld, reawwat- aleqam. kłkt
ju:ł nie miał prawa UJt11diać lid
msecsarf w sęku pod , _ _ nawracuia. P.-..CJłl ~"la llłt o411y.
wat już t,lko Da drodae iuelą'Wawej.
Po drvai., Xonl61 -lał bar
dzo .Unia wladq luidfC4. JtoicioI)', ~... _bblnapatwa I klar ,._
~
Jll'RI ui.tatt......

.....,.j

„

wadaił woja,. Alt praecłd
lidd,m tym ~ ' - ' , łatwo ...,...
.....,...., kr,r alt •••'IIL 6-dny . .hal..._

..,u

d6w, które w mlar9 rozr•tanla lit
władzy al,ącaj, coru barcbleJ - ·
aialy ocranłcnć &wolf rol~
Dotychcaaa •pnWf poc~tk6w alatwiało
legendami. Ale po c6*
alę1ać do ir6del pldnlt wiek6w
111114conycb: et.ił urna naub. na1pewn1eJ1&11 wiedza wie o pocztt•
kach pailatwa polakieco tyle, o
cdyby pot°"" ••co :rnal kud7. Polak
- wszystkie problelll)' -p61castałyby praed nim june I pneJ,ay•

aa,

.,..

Ody alt bada wyniki uczoaydl.
apada k.,..zmar bl,dsenaa po - k u :
wylania alt wielka, wspaniała i pottina neczywlatołć, kt6n ldedył
bfl• I która snowu być _._ U
p a ~ wladc6w Polaki wp,:awia
w Podał.w w C.J - J lllieiH dałeJ.
nolc r9ki, CO ueroltl r111t WJ'obi-uiai.
Kudy s a1cb miał bardao konkret•
ny. bardzo wyrun,y plan. Tffl pin
11ie był improwbac1, i :rlepkiprl)'padków. bo Io byli lucb1e prawdziwi i rzetel11I każdy ucaq61 WJ'•
pl7wał z jaluejł latolnej koni~
ic1, Gdy Mieu:l<o dadal mi~ Odl'9,
to wład- dlaczego tego chcial Odra była kluca- 1trateclcanJ'IJł:
cd,r Chl'olwy walcaył uparda prtr17nt1icle lat. przu trsy wojiQ, o
aacbodał pu Polaki, to wiedsłilł -dJII.
CHCO - tm piła był &abuplec-'.pried Nlomcami
W całym bie&ll lllatona miała Polaka dwie wietile lroncepcJe ..~
pabstwa plutowsq 1 j a c ( ~
Jactellcm&ka - bardalcj tllwi 'w pamlccl. ru. .h blln:ra w caule, h
moie latwlejua w pnaprOWlldaania.
• przede wuyatkim, .ia . i t wapaDlal• cla!a r.pelmala - ,nedeł a
Jacl.Uonów Pollb jet najwl1kuym mocarstwem w Ellro~e._ ~
t6w polslcidl c.ąqJi w anclełałllcb
a&kolach. a ait ·l'.olald badlll podziw
ł utuJazm.

..,.';:.J:;." ~
dm w tycia - i
~ id,

był

jalriA tlrqł Xćlperailr, ~
-oje Olllrowidlltwo kl-,..ł ni• Ila
c,riasc1J1 .i. • .clamit, _1',11,y- ~
"'11ql p1aq ._ "!lł.Ulai1'll.~

c,ecjt!&...,._ , .,._
łlFlilJ'

~fsiał ~ ~
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"'C:iarn y Re je,tr" (7)

Od Kaisera do Hitlera
W1clai• mi 1ię, le plerwuym kto neki n-icjuaz, ale 1tracilom cie, w<'Cllur mej znajomości ruczy
-i,1 aa •tł> niemiecki dziki ual glow~ Kapitan FIHcb atracil prawe i dołwiadczenia w ci,gu pundo cy I <'katerminatorry 2 "Geatapo,poj<'Clynkowania 11ę, b1I A rtbur rllfflię, jeetdmy kwita. Ale OC.&JW•· cztttdziestu lat, apotykali 11ę wuy- w prostej linii potomkamt cet.ar
St:baiulrr, znakomity mistrz języka '4:ie, Juelib1 lrapatan chciał w1lu1c acy Niecnc1. I jak aię to okazało go ptaka-drapieżcy, gen. von Tro
naemiecliiego. Napisał on nowelę daleJ Je-. ręą, uwa;ialbym to aa dwukrotnie, ci, co nie podzielali który w czanch pomyłlnośc, X
ra z premedytacjł tępił cale ucz
pt.: "Leutnaht Guatl", która za cza- zauca11 dla a,ebie.
tych pocł4d6w, nie znaczyh nic,
a6w m"j mlodołcl wywołała wielkie
•
•
•
Jak teru tak i wówczas an1y,.,mi- w Alryce; tępił je nie wyt,caa
~u1zenie, Porucznik Guatl, wychoTe oaobiate dołwiadczenia ume tynn był 1iln1, jakkolwiek ocrywi- kobiet i di-i«i, wśród okrucien
dqc z leauu, potrtca cywila. Cywil w sobie "' dtobiugami, ale 1lu11ruj, '4:ie nie tak pafiowny, Tak Jak tt• i wyn,chowanej brutalnołci, dziea
nie jfft zdolny do dania aatyafakcji tezę, ze Nim1cy z o,natn,ego dzie- raz i wówczas ekspan1Joniśc1, •wla- kami lY"ięcy - wionie to robat
hoaorowej przez pojecl1nelr, więc 0tttka lat ub. w. i we wcz„n1ch la- ncu ci • "Vaterlandspartei", chcieli Jego rodacy w Europie.
To wJainie oznaczał termu, ..
poruunlk Gustl atara aię ro ••hn4ć tach stulecia obecneco wykazywały uanutować ojczymy wuy1tk1ch inazablf. Ale cywil jeat 1ilniej11y niz .,,,,elc cech pierwotneco spoleczen- nych i wystawiali na widok public•· n~ pod slońc~nl' 1 to wlaan1e naz
Guall - chwyta Gustla u rękę, tak, lltWa i ze ru~mi~cł.i honor był tow,a. ny mapy, podance jako •i•mi• nie• •if dziś "ohur~m z.7t:1owym!' W
...,-tcn nie moie 11abli dobyć. Guatl um ni•~•piec.rnym nawec dl• wł• mleckie połowę Fran<Ji, calt Belgię 1914 "mirjace pod aloncm," dop
jnt w łmieuaeJ 1ytu&cJI, G'7••• aię lc,ci~li. Moralnie •gniły i wygodny i' Szwaicarię i więkut częic Roaji wadziło do tego, śe ałońce na
azc ngaslo w oczach m1hon6w,
tym caJ4 aoc, potem popełnia rzec.a kocich pozwolił Jednak Niemcom europeJlkiej.
~Jai• włac:,-.: :rabija aię. Zwo- w ciKu stuleci robic co aię im r;w•
J tym tuan obycaaie niemieckie r, 1939 obezar .tyciowy tównal
lennic1 pnclcwu krwi tak zgniewa- nie podobało, z g6tnolo1nymi iłowa- mało aię 2m1•nily. FrancJa - powie- przekaztalceniu Europy na tru ·
li oię na Scbnitzlcra za wykpienie au na 'ltstach. Mówilm, wam. ;ie za. dzia1 Biamarck - musi byc "apara- nię dla narod6w poclb11ych "Ni
pojed1nku, •• nczęli autora bojko- równo w .ryciu publiaaym, Jak pry- liro-na." Francia - powiedział - mówił Proi,aan - " twar
towac.
Wlltnym. niem.aecki honor nie tylko Hitler - mua, byC "umceatw1ona... okrutni dla awych jenc6w.~ SI
O mały włos nic popadlm, l ja w umorli..,,a, loca r6wnież nakuuj• Dlacaego? Popro11u citclołc myśli te pisał pięćset lat tem11. W pa.id
podobny kłopot. W1chodzilem z tea- Niemcowi .aabiiani• S4JJadów I utrzy- - "myilenia ltrwit." Jakie tyrady niku 1940 r. ni•mieclr, Gaule,r
tru .ae •naJomym Niemcem. Miałem mywanie Ilię w tym celu w odpo- wyglauali w cnaach ceaarok1ch na GteiMr, wyraiai11 nakua# .swy•
dlri•więtnucie lat, była pełnia: c.ru- wiednieJ fonn,e,
tm,at "okropności", ''be.awrglcdno- dałam rralrtowad Polaków b,11111
łucaęłliwy , w agod•ie .ae
Rabindranath Tagore powiedział łc:1" i przerazajacych rzeczy, lrt6re na- olrazywać im WSlrfl I fłod111ł. l
""Yllltimi ludimi. Wychoda4c .z raz, ze ludzie, kt6rzy kultywuj4 ·broń d•Jdt I Słowa "brutalny•. "fanatycz- Niemcy aię zmienili tylko na co
~
teetru równia wpadłem na prze- koaztem umysłu, ataj4 się jak zwie- ny", "!Malitosny" wyakakiwaly uwcbodnia. Pr.rcproailm, go, powie- rzęta przcdhiatoryc,zae, niezdolne do sze z Ułl Hitlera jak ropuchy.
JHt JffZcze inna rózn,ca. S
daulem: "dobry wieczór" i ObrÓCiW• Ulr.tyma111a IWOIO l:ltUnkU prZJ ay•
jak teraz tak I WÓWCZ8S ffltlitarJ• w ceaaralr.ich Niemuech rorwa
uy aię. wpadłem na Jlkiegoi oficora. c,u. Jeat to, nieatety, prawdziwe, ale ści przriladowall intelektualiat6w i a,ę doić l'('myilnie. W Ni
NaJweeelej w 6wiccie powiedziałem nie •prawclaa 1ię w zaatoaowaniu do gardzili nimi. Stale natrafiało aię na h11lerowsk1ch niema sztuki, kt
ma równieii: "dobry w1rcuS1," MóJ ludzi,
wykapane portrety owego hillerow- była godna tego miana. Hitler
anajomy Niemiec uclł!łl co 1111 w ooNicmc1 Kaiaera pod zewnętr:rt14 u.. który powiedZ1al; "K,rdy alyszr Jest Jak buk, nic nie maże ros111<! WJ
Jach, Znaladem co do6ć daleko aa powłoą cywlllucii były latotn1e słowo "kutcura", odc:,.,am brzp1•cr- Jego cieniu. Zmiana na corue
roc1em. "Dlaczego tak uciekalri" prymitywne, lak, 1e liberalizm w mir rewolwrru." Cdowieki•DI. kt6ry zawaze na gor11e. Lublę bardzo <ho,.
sp~lem. "Na Boga, - odpowie- Niemczech powoJennych nie miał to napisał, Jeal nb. prezea bby Kul- d11ć do teatru. Ale cdy ntedavno
dz1al, - len oficer miał prawo C'łC udaycb uana. Republika w•imauh tury Rzeary. Jak teru, tak , w6w- bylem w Niemczech, atwaerdal
dę aubą." - "Przecid Jl tylko po- padła, bo Nt•mcy w l1czb1~ mao11rj czas człowiek pracy me miał w N1em- ..e jHt nicmoliliwaki4 wytrwa~....~...!
•iedzialem: "dobry wiecz6t." "Wla- ai1dy pr-dziw,e nie pragllfh pali- czech nic, do powiedzenia w aprl• konca na jakiejkolwiek 1ztuce, jalr.
ilnle. To było zuchwalatwo." "Dobrze, 1ycza•1 ni•podleglolci, czy do1ru- wie swq:o losu: był tylko mięaem kolwibk, o ile wi-. wyproduko- m6W1f, - ale dlacaego 11c1ekald la•cl. Kto tylko wyz,-al humana· armaUtlm i paliwem w fabryce. Jcdno arcydzieło ae iwinit w roll
ty, juell to mn1t mtal uderzyć." Nie wne pogł4dy, narual .., na amaerc. OczJW16cie, 11 taltze pewne r6anice. cl4wnej, ·•tżowle stanu, nie -JłCJ!
odpow,edzlal. Wówczas zrozumia•
W1daje mi •if, ze termin "n,cbez. 8110 wówc.zaa więceJ faluywycb glęholticgo odczucia dla aztuld,
hm: oficer móc! uderzył na1 ol/u ptecane idee" wymyślili Japońc.rycy, ukłonów pod adresem moralnoic:i, powiecl2ial Goebbels, - 11
cdy1 ja zachowalom 1ię zbyt poufale. Hitler i jq:o wap61nicy uznali aa podcna gdy dziś Niernc1 chełpił się drucorzędnymi mthmi stanu." A J„
Po tym aclaueruu bylem już o, niebapiec1ne wuyatkie idee libc- brakiem jakichkolwiek tradycyjnych aell Ulu.ka jest tzzeciorzędna?
MromieJuy, ale nie uatrzeclo mn,e ralne i humanitarne r n,e krępowali hamulc6w.
Dz,4 jednak nie omawiamy k
to od kłopotu. Zdauylo oif to pod• .., w doborze łrodk6w przeciw tym,
Rezim Kai1er1 miał awe 1kanda- aztuki, opr6c.a faktu polityczne,co j
czas m110 pierwuego turn1eiu len- kt6ny w te idee wierzyli. Cb1ba naJ- le - było to Jednak nac w porówna- aprootytuowania, ale ncadn1en11
111-ego.
bardziej godnym uwqi .ajawi1k1em nlu z orgiami hitlerowskiego pań- aunlm Nim1iec do .,-iadów, To J
Bylem pocq1kuj1cym rrauem. nauych c.....S.. jnt a:,stematyune atwa pollcyjne&o, W czasach Kaiatta nak nalezy powi..s.ieć: w p o r ~
mi zatem pewne "fory." Gdy i trwale obniianie ił•1ka nlm,iec• Niemcy miały przynajmniej jaąś ni u :. mękło Jakt Niemc1 &ci,"1"11111..l.;.,, 1
i - n mf«ylcm 11ę w ainglu, dwaj kiego pnu samych Nlemc6w do po- rew~1rz114 moralnoU polityczna - na cz łowicka, prz1jemnołcl,
iiohltffOWie tcnniaowi, brac,a Do- •iomu podwóru kouaroweco i prae- polityka bJla dla nich dzialani- doaaarcz1li, .. doalownle lrropJt
MrtJ, pH juz w finale gry podwój- kupek. Nim1cy nicdy nie byh zdoi- w kt6tym występowali przyzwoici morzu, Nie moina na- ~
nej nJI ą1iednim korcw. Przeciwni- ni do tego. by uchowac Ilf uprzej- la1dacy, ale nie l•id•ccy la1d111:y. Je- o tym dyskutował. Luddolci
ki- moim bJ'.I mlauz pojedynku, mie nawet w stosunku do 1w1ch ieli kto& myłlal 1nacuj, " pewno- Cllloki NiPmc7 dali tyllro nłdą ~
kpt. Plescb. Ca(e 1111a1to aesalo się, przyjaci61 - dlateco my, ich nie- &ci, był hipokryt,. Killer łaJdactwu •n:,nlrrcb i•i nejgornyeb
aby sobauył braci Dolierty. Jedyny- pnyjaciele, nie zwracamy uczeg61- nadal charakter iw1adomy i roun1ill- ciach,
mi ludimi w poblliu Placha I mnie neJ uwacl aa ich aniewagi.
ny.
Dalue podobicńatwa Kai-.
ltyll dwaj Nleaicy, nirtUJłCJ pod
Byłoby raec1, lnter„ujtą szcreNiemcy 1tali aię bardziej amoral- kfuebrerem", to ich be.buu~ arą,,:
drzewaml 1' dwiema dzlewcrftami: &61owo porównać Niemcy Ka11era z ni nb niemoralni. Sk>wem Hitler ,um,alołć i zabawna megalDrlllJIW
był Jak,ł pies Ale nikt z nach. nawet Niemcami Hitlera i wykuat. ie IJII- pouedł dalej w wykonywaniu pro- Gdyby n,e to pol4czenie zaro,n11nr.
plff, nie palta! na naa I mieli ,a. ro,/owy socjalizm nie Je/Jl odch1I•· 1ramu utrrymywania "'f przy wla- loici i megalomanii, "fllebrer" nicą.;,
CJ~
niem. ltt• lo11c,nym aasttpstwnn. dzy dron planowej korupcf '· W by nie był ujawnił w tei nli
Klika punkt6w, zdobytych przeze Podobiriatwa li tak hczne, ie na czaaach Kaiaera nie było równ ez o- -ych zamiarów w "Mein Kampf;
mnae, na n1cucaękie .sbleglo aię :r wylicaenie ich wuyatkicb brak m1 boz6w koncentr•t:Y1nych. Ten aacH• Na nieuczę,de ujawnił tJle, :ie ~
wybucham, oltlaaków wok61 Jrortu c.aasu. Podam Jednak lnlka. Mowy g61ny rodzaJ okrucieiastwa cofa nas dzle nie btali go powamie, Z
Dołaertycb. W6wcaa Flach wyzwał Kaa1era b1ły w nudzie takie 1amc
ku naJp1erwot11ie1uym for- nokit nikt nie moae byt ai tek
nmie na poJedynek, twlerdąc, ze Jlk - Y HltlerL Adolf król dema- morn harbarzynatwa. Tu Jednak Jest A joclnak było. Przypominam
,c1u,q1cm na kort n,ojt klakt, Po- go11i, Jeat tylko echem ltw10CJ1tych p„lfP w złym kierunku, Wap61c.a.,. ae w 1930 r. nazwał.,,. 10 "ani
wiedaial r6wn1ez, H wyzwie na po- OfKJJ ..........,o wędrowaeco akto- any Nim11ec Jest bardziej oltrulJly W nae nlebeaplecmym."
Jedynek dw&b Niemców, ale cl pola- ra. Krzyk o wlacb9 dla ruy nordyc- atoawtlra do wlęinl6w, nlz Jeco Hed·
Pozwał, aobie .allusttowat!
pali aię I an,knęll - d•lewcrtta, pies. kieco "Henonvollt'u" ciule natar• niowiec„n, przodkowie. Gcatapo I kładem, jednym z t)'Si4ca, co r
•I-em wuyacy. Gdy kpt, Fl„ch CZJW•• powraca; w owym uaai1 110- S. S. r obozów koncen1racy1nych Ila• miałatn ptHZ •Iowo "nr-1
-6c•I a pogoni n n,m,, wyzwał u, to niearównowaione umysły w le awiękuaJł iloic metod zadawania "Ameryka - powieclz,al H tl•
1nnle na pojedynelt jcucze tu %tit- rodzaju N,e1u,:h•p , T1r11achlrf'.ca, clerp!en, Jakie allniejazy moie ,to- malduJe lię stal• na procu rewoł
zył- przea ten cua pomyśleć. iakltoJw,ck nu jes1cze muuę pod- aować wobec słabego, gdy ma umyal CJi. Nicdy tam nte był ale
Powlęd.nalem więc: 'Niech pan siu~ krełl,ć, źe Niatache był ile anterpre- n:rwieuęcony I wynalazczy. Potwor• &c,e. wie WU}'Wtko. "Mmn cha - nic mnie nie aklonl do walki towany • ze obaj e, ladzte ma1, ma ne tnfCUl"nie, Jak1e obmyłlill dla Clłl· daz 1pz-.dnnia WHy1tk1cb
• panem na pistolety, c.ay szable ale Io ze aobf wsp61n"lo, Obecnie knyk la, praech~ łudzą wiarę l n1• ila- n,eri do najproowzych
jrielł Jcazcze ru mnie pan wyzwie, pochodzi od nueukanc6w w rodHJU dq .., zapomnieć. Nte btdt Jednak Rzcaywt6cie?
aderat pana. Wówcau, poniewaz Hir/era I Goebb•lsa. Jak ,...,., tale, ntkal wu tu srczecólowym wylicza.
tak. przyl'81tarny • t
pojedynek .., nie odbfhae. hęd111 i w6wćaas Niemcy byli włciekli na n,em okrapnoicr, ktcSrymi .,,,,elu muJenli
panakiemu •aakomltemu po-..
pan •m-.ioay • będate pan muaial łwiat, ie nie daJe un -.zr.tkiego, więłniów, .tycl6w, Czech6w, Pola, dzenau o Nowym &wiecie. M6wl
popelnic
umob6J"'Prawda? na co we.tłuc ich mnieman • mlu- lt6w, a r6wniea I Niemców powoli naamiut angtel
GNjlllJ' dalej. Ale bp,tut na• zco- ru;, - ze -1lędu na owe zdolnoic:I. dręc.aono na alert. Waluynay, aby ie potrafi pan
w Stanach ZJ
cłall alę, .Z.cąłatn m:,ill4. że Ni-y Przez to wuystllo rozumleli I roau- obronić &wiat od c,erp,enia tych o- wprowadzić
nych Jt•Yk nlemieclti.
. . wielkim mjem - tak wtelltim, ia lllleJI - WU)'lltko, a swbucn lm- ltropaOKI.
Kiocly miałem catery lata,
cłldałel,y alt od nie1a udac.
peri- BrytyJakie. Jak , _ tale, i
Ale trzeba u p ~ i c sobie, że
wi rodzic6w, acla14cemu ml aa
~ ta llllała auoóeaenle, w w6wcaa Nte_., n,6„li I wierqll, • Polace np. Bncu/Jta Hord• prae- godne p,-la, powiadaia*"
lt6rJm ale wai.tłatn udziału. Kapl- • 1łoeli• int agn7łn-1a, a lmpe- pl'tlfltadn pol,tył.t łfpiM,a całego "Wir.u w~lro w -/«li&
tu ,-.dl na cłrql lumlej I aacJ». r i - r011łatuJ• saę, że Anglicy Ilf zde- M1o4a • qst•matyuaoklt, • Jaq praynajmnieJ "1łarn na tyle
_ , aę dolaladllie tall J>Gj!14,- &---.ni, • Nl11DCy powinni Ich -.łlf! Niem,:~ tfp/ly HHenn-.
by llooW pa6pf-ie
-a, odltyl ałt u -W. PraaHnil- zmlaitlzy.! I fflliaH4 I ol,jt,! po llicb R-,tlnae t,-Jtcami odclaJe alt Po- Die llilwl4 • ,,.. - , ~ boili...
. _ b p i - był -ie.i-, Ruuyt 4aiedaiceluft na ,....... łrąlerd ~-..J.
• ~ rułłC 10· dtik4 w fa•
•
I
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Mesypczycy, wedl• zdania Crek6w,
bi1n1eJ51 byh nawet od Spartan. Ale
po drug,eJ wojnic mcsynsk,eJ ulogh
01tateci:nie ,eh hc.ze.bneJ prze-wadze.
Na nic nie przydało ••r boha1erstwo
Aryatc>n1cncu na nic morze prr-olanej
krwi Zwycięzonym a:agroziła mewola. .nem, - zabór. Lecz dol.a lpar·
tJ1nak1ch hclot6w bY,I• zbyt strauna,
by aię mói;I zgodrn: na nit wolny i
duelny narod; więc mięS.zkańcy Meayny, Menotc, Pylos i innych m,as!
ni~uczęsneJ krainy, i:abraw,zy .z:ooy 1
discc1, 11cdH n• statki i nte op.ult stę
a, w Sycyli.t. w micf.cie Zankle, kt6ra
.,. 1es,czc przedtem :taHI łeb rodak,
Anakoy\05. Była to drobna dotych,
c.ias kolonua, Ale poło:rona wybornle,
nad zatoczonym w p6lksirzyc wybrz.,..
iem. które tworzyło glębok,t a nciu,
nt monkt ostoJf, Jednakie pierwau
pokolenie wychodtc6w duzo zaznało
biedy. Miasto było zbyt cu,~ne. a
okohca n,c mogla mieszkanców wyzy•
w,c Brakło Im dachu nad glow4, bra•
klo chleba, brakło oliwy. Naektbtym
tę-1knota %a utraconf 0Jczyx-n4 wy"8 ...
la siły i życic. Natomiast o:naczn,e lzej
było Jllł ich drieciom. a wnukom
w,odlo ••r we.ole nlezgoueJ. Zankle
przybrało z czAsem xupe-łnie odmaen„
n, postał. Ludnołe w.iro,la dziesię•
c1olcrotn1e: miasto u.budowało liio
szeroko wzdlua: wybr:reia Wyra1taly
rolrroc:rnłe coraz okazalsze domy, a
mm upłynęło I.at plęcdzies14t. w1pa·
niale gmachy, otaCZ•JłC<' acora, pocrrly budzić pocbaw przyby„6w z
Syrakuz, z Panormu a ~ Agrygcnua,
którzy w oprawach kupieckich, lub
pr~H ciekawość, ochnediali nOWł
oudę Ocembrowano wybrzez• i poctębiono zatokę. Okręty greckie I z
creckich osad azjatyckich, okr,,, "
Tyru, z Sydonu i Kartaginy poczęły
""""""""'""•Inia bupieczllf pny5tań. l..a1
mautow przeslanaal m.ieszkancom bił·
kit~ roztocz morik9 Z•kw,tnfl han·
del i przemy1I, Zankle prtczwano
Jlesyn9 Bitna ludnoac odparll kilka·
krotnie napady 1yrakuzanskich tyra·
nów a chciwych a okrutnych Karta•
11ncryk6w Dla oalony m,aau, abudo-no na cyplu twiudzę która broniła nrazem weJłcia do prryatani.
Pu:,ulo bocactwo, puyazedl spokój,
l zycle powazechne poczfło bac r6w·
a.,... a pot9znym tętnem.
.r'ał z biegiem lat zakwatly a nauki.
karu mayóacy sa1lyn9li w caleJ
»,cyUi I oaiadall częetokroć w obc.,ch nawet miaatacb. w kt6rych ludDać witała ich z radoicif i tłumnie
.-ubla łeb ,P'!RdJ. Do 1yrakuzań·
ach kamleniołomąw wzywano inzy•

DAWNYCH
I

••, ani na chvnlf od krainy, w kt6reJ
lualy prochy oJc6w - i aby miloit
dla aHJ b1la tak trwała. jak bron• i
kamień, weulo wypaaicom w zwyczaJ
ryc na archilrawach ŚWlftJai. na
przyczółkach cmach6w publicznych,
na utwierdzeniach i wiencb _,,pu·
JłC• alowa: "P-łtajcie o starwJ
aiemi".

11ler6w I g6rnik6w z Mnyny. opłaca·
Ile na wagę złota ich trudy. Bud-·
illca,ch wyrywalT aobie lic•na crody
Ale oto pewneco dna• Hwiaclonoi•
w oaadach creclricb. leż,cych na po· na Oua" puyleciala prna - z e z

• • •

ha'dnlu Italii, Rolnictwo rozlnritlo
ble ze oliwy i pszenicy meaynaklej
pouukiwano na wu7stklch tarcach
wlelk1e1 Grecji. Statki kupców mnyai,
ali1..a. krf.iyl1 od S111p6w Herkul•i 4o Archipelligu l u1at1clńch w,•
llnri,. Bocactwo roelo " llaidym
roldam.

Hellady i Jłl• cloaif w M,syale. se
Teby porwały się do 6miertelncp bo-

JU z tf Spartl!, która niegdył podbiła
Mellfflię,

Sparta pobita, wo11ka J•J rozprouo•
ne, alla na iawue dmmn.1, wyludnlo•
na Lakonia. opuuczone puJlqle,
niecdyi sagam,,te krainy I •• ,
W Meaynie ro&conaly urea i clowy. Tłumy lud11 rozkołysały 11ę jalt
fale morsllie i jak fala zal~ały acon
I wybrze.ra, "'1glthJtC gonc6w z Pe•
loponuu. Na ryakach i ul1cach, pued
iwiftyniaml i areopacisl. w prz,.-.
ni a w ocrodach mlejak1ch rozoamialy piŃni na CIŃĆ Ar,stomen-. na
czeić da„nych bojów l dawnej oj•
cayzny,
Ai wr•zcie prąbyli i-.e z 118J•
no-.. wlńc:I„ iz Spartanła. bronltc
oatatkaan sił Lakonii, opllllcili - •
Mesenię i .ie cala kn,h• naienila się
w nawp61 bftlud"ł pmtynał,
W6wuaa lud zebcal sit na wielki
wiec, art:hontowte lał •-lałl ndt,
zlożollf 1e stare.SW i anakomlt,cb obywateli.

a ln6rej stopa aaclfa]l'la ka·
mieniem po wojnie peloponeskiej na
pieniach wuy1tkich Greków. Imiona
Epamlnondaaa I Pelopiclau rozcnmaaly od p61nocuych pnie Teaalli I Epiru do akalist~ krańców
A aa bopctwem przyszła I moc. Peloponuu I od wybnaq AzJ1 ai do
Klika tyaifcy peltaat6w I hopli16w slupów Herkulesa. Za Tebami powata·
11tne1lo miHta I kraju. sto caler ly inne miNta helleóaliie, Grec.ia ropnystani. Sparta. kt6ra niecdył zerwała ~IL
A w mi-'tc p6inlej mniejae I
akraywdzila lin miary ten lud, sanie·
J wirić blecla aa wiOKit, a kasda więbae statki pokrylJ tpif-1 polrolla •it jqo pot~ i wytlała taj• do cromu podobna. Lculttra I ••• Jba. rH i zwr6clwuy dńob)' Ina WKboclonych posl6w do Syc,ln, llby naocznie t7pea I , .• Niezwycltiona dot,cbcua wi, wy~p91J Uf w jedea aleskoń•
JWHkonali Sił, UJ' flota i falangi lfte•
•rliskie n>Olf ~ ~l:ne dla Lakonii.
Lecz cdy po9ło1na wr6cill. cdy zda·
H wprawę I wlelkakl miasta. ź J9CO
llocactw, I zyn6w, kt6re tam :re*Po11io'7"-rywelr z r o - r
napł,-.jt, " cloetatku t wyc6d.
w jakich zy.lf ml•abAcy. . .pokolll
Cltflr, • Tre1M4
się starce a ::::::Jl I ar.rut:iwuJ .alit" aere~
do siebie wzaJ-:
- Zaiste, •bJt Ina tam dobru, aby
nie mieli ia~ieć o da-•i ojcqf-
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c•ony hulcuch na cichych rozpl,._h
Joaisklego morza. Ha statkach widea
było prawie calt badno&ć IIIS)'DT•
Mieszkańcy lnritntcej oaady poraudU
domy, ponucili aklep7, z y n prace, wielkie .rarobld; i wncall
opunczonej przed wiekami ojayuy,
do Mes,nJ, do Pyloa. do Mmote, do
dawnych siedzib, do wlOMk, ukrytyda
w prakich dolinach, do paatwialr u
połoninach TaJcetu. do dawn)'Cb
c:rnenta,ą, do proch6w ojc6w,
Wl'IICałi do krainy malej i)'nej, •

ao

Jał-a POłlt. - -

tradJ' ... aiittlo-

stath ł vWltwle, alt .....tł ' 1ąd alcdJ'
eddaJałt alf ldl l«c&.
Toteł,

sua

cdJ' po dlaclaJ NCladN W,•

~ wnade w pnJStanlach peo
lopoealddl,. pecJU u ' - I GtieJ.

muilc rmalonaml ltarf - - ' " 'WOlalł

1-1. Ju ulad, . . . po .ataafaj
.-..ce olMJmoJł -tłlt łsocllllal.

ft

-

Zl-'o-Roddcleltlo, nie ..,_.

nieli6my o Tobiel
Tak pned
CSJCJ . _...

• • •
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Dwa lata wojny w powietrzu
N1m,cy wysyl•JłC rano w dn,u I I ma14c w
września 1939 roku awe potęrnt lot• prztwagę w

n1Cl*O na zn11zcz-rnie Polski. nut
rnypuszculy. ze 1pada14ce bomby z
ach umolotow na ipiących o tak
wcieantJ porre macszkanc6w mla1t
1 wi;i polskich wzn!tcają poiar obej•
mu14cy zwolna cały świat.
Obeata wojna JO$t pierW>Zł wojt14
Jotn1cr9 W 5lah ÓWiatOWeJ i myl. Ilf
ci wszyscy, kt6r y r chwilowych
1ukcH6w teJ, cxy innej strony "''
walkach na rierm chcą pomn,eJs;ryć
znaczenie lotnictwa i przepow1adaJ4
.zakorlc1cn1e WOJny niemal.ze: wallą
na bagntty. Ow zem barnet nie llra·
cll nre,:o zna,zon,a I w obecnoi WOJ
nn. ale 10 w niczym nit> pomnictJ&za
znac.:en1a 1otn,ctwa t Jego ro1 a roz-•
1trzyg1J,ce1
śmltm twterdzu; ze dotychcuso
..,, nadzwyczajn~ sukcesy w WOJnae
N,emców-ą
~asluet
nitmieck1e1,o lotmcrwa I ae o zwyc1~1twio
Aliantów zadtcyduJe przewaga lot•
n1ctwa z 1eh 1trony. Lotnictwo WOJ·
nt zapocątkowalo a lota,ctwo wo;nr

dabzym r:i4gu olbuymif
Europie, mogli w ciągu
kr6tk1ego cruu zmu,ic wkrótce nie•
mal wuy1tk1e panatwa do uległości,
a opornych wraz z Franc14 uybko
pokonac.
Po tragedii Francji łwiat pnci·
r:a/. DoJrzal niebezp,eczenstwo ply114ce z putwa11 bozwzględnc,j lot•

Jennych dotychuuowe dogodne poło.renie- centralne N&aniec w wo1nie
żmlenilo •ię na ich nJekorzyU.
ObterwuJemy równowagę •il w
pow,earzu. Ctaa Jednak pracuie na
korzyic Aliantów, gdyi możliwości
produkCJi samolotów ą większe po
ich stronie.
Wojna obecna jest prowadzona

ukoriczy

Nu,mcy wyprodukowały rawczaau
ogromne ilości samo1otow. rozbudo,.
awóJ przemy,1 lotn,c,y , tym
:ra1koczyly awu,t Puede wnystkam
zaskoc,,yły omomlał9 ze zdumierua
Europę, która nie wler,yla w potęaę
I mothwośc lotn1ctwa.
Swe uybk1e i pelrw :rwyclfStwo w
bmp,anli wrznmoweJ w Polsce
awdz,ęczalł
Niomcy prtede wszystkim
prreszlo
d11c„rc101trotne1
prawadze swego lotnictwa, które 'W
d"u juó p1ttWaZych trzech dni
ralizowah, ay1tem nerwowy kraJu a
aystem nttwowy woJ1k, pr,e.a: rn1a&
uenie 11ec! komunlkacyJneJ i 11ec1
t,cznoic,. wkrótce • radlow'I ł11c1nie
Kr1J I amna będ,c aparall owane mu 1aly ulec.
Armia goncrala Kutruby -została
arnuczona pod Kutnom prze• rueu•
11anne naloty lotnictwa bombowego
wroga w ci4łu Jednego dnia, gdy
pr.iewaga na zunni me mogła apro„
atac bohaterstwu pol1kit10 zoha(ern.
Mieukuicy Warsuwy pam1ętaj1 11lazczyc1cl1k1e naloty tegoż lotnictwa
w unie, gdy tak zdecydowanie ata·
wiła ona ez:oło nawale nift11ie(ldej.
Stolica uległa lotnictwu, bomby którego zniucryły aloe wodoc1gowt,
aleć kanalincyJ"4 i inne urz..izenia
ltonaeczn• do zycla, a tymbardaiej do
- llti.
wały

sklch były caiarte ich walki ,..
mittntch dniach WrzłłŚ1Uowych I
roku.
Lotnicy polscy na rozkaz 1wo1
wyuzych włodr opuki/1 grar,1
Poiłki, bili ,ię nutępnu, Wt' Franc
Po jej upadku znowu na rozku •
ldli się na wy•pio W1dkit'J Br:,
nu . i • walczą meprznwante w
uym ClłKU u boku R.A P. To J
drugie z kolei usko«enae dla Lu
waUe ze strony lotnlk6w polski
Pod koniec wo1ny polJk1e lotnictw
winno by~ tak silne. by mogło pan
wac w pow,otuu w Europis środk
wej,
Lotnicy polscy wnaeih I wno
wci~z w wojnę powlotrzn4 olbrz
wkład wartoid duchowych. Pu
otaly ł nieprzerwany udział w woJn
w powietrzu lotników pol1k1ch
Pohll:a /Cst ci„glt' na BrMit' WO/ff
będ4c Jednocrdnie war1oaC1ow
ao1usznik1e-m Ahant6w w WOJn1e
powferrm. W w0Jn1e teJ po lotna
twie brrtyj•kim - lotnictwo p
sk,e daJe na1w1ęlrny wkład mat
riaJny w dz1rdz1me. zn1uczen1a
molot6w ..,roga w walkach w powl
trzu i w dziedzin1r bombardowan
zywotnych ołrodk6w przemysłu
maecltiero a innych ośrodków pot
cjal11 woionnego.
Niemcy

.

ro1poc9nai,c tę -J'bt

były pewne, że w6jna w pow1etta11
będ11e się tocryc poza rranlcaml (dl
kraiu. •e pancffna kh paęic .,.._

i niemnicJ pancerna pięic w pow!
trzu - żalatwię się axybko z
atkim, przeciwnikami. Rachuby Ni„
miec nie, nwtodły w stosunku M
kontyntntu europej1k1t(o, leu j~1
w stosunku do Angin ,eh pancff.,J;
pięśc: ziemna &DStala powstrz
obaw, l;'rzed flot, mouk, Wielkiej
Brytanii, a pancerna pięśc powaetr„
na zołtala odparta pnez 1alny pancerz angiel1kleJ obrony puociwlotqi
czeJ, Woina w ~wietnu nad NIcami ,nt n111w1rlrszym dl11 nich u,.
słocz~ni~m. a coraz to mocn1eJ...
plęai w powietrzu Ahantów zada ~
w •wohn czuie "knockout", po li
rym kolejne uderzenie pancerneJ pltłci ziemneJ rozłoży ich na • • Prawdopodobnie będaiomy
prze,ywali naloty lotnictwa a epr
jaqeftkiero na Wy,py Bryt,1J
mozliwio nawet próbę inwazji
z 1nwazj, wojak lfdowych - ni
mni.J Jednak ,wojn9 Nlemc7
praqraly, bo pru11raly sw6/ atllt

w..,...

•P•·

nicł'Wa naemitckiego. Od teJ chwila n1ctylko w powiotrzu, ale na morru
raciyna 1(ę do11amaai~ produłcii i na ł4daie. Wobec stanu równowagi
Jotalci~j Niemiec •• atrony Anglii I w powaetri:u dti1łania na morzach
Stanów ZJednoc,onJch, a obecni, moe, jedyni• dtcydowac o Jep„eJ
wyłcig.
lub &orszej l1cznoki Aliantów po·
W. Brytania nie mogla odrobić w między 10bf. oraz o 11opatnen1u okrótkim cratie 1wqo poprzedniero środków oporu niemal na caleJ kuli
zaniedbania w daiale lotnlcrym, ale ZlflDllkioJ. Działania na dmal nie za.
zd4zył• wystawić
szczupło,
ltCJ< decyduj, równie.t o przłtWadse tej
dzielne lotnictwo myłliwslr.ie dla o- lub innej strony. Bitwy morskie i
Po sakończen1u kampanii w Polsce brony swych W)'llp pned nalotami 1,dowe ą wdne w UITzymanlu pewNiemcy powaębryli swoja lotaictwo WfOlil. oraz zorcanizować łwlet"' nego atatu1 quo na morzach i l4dach, WOJ"f
aiec operacyj"4 i 1lec dowodzenia dla do CH.ru uaysbnia dttydui,,c•i prupełnego wykorzystania mo.iliwo6cl w•ci w powi~trza.
swoich myiliwc6w.
Wobee. równowaai ail w powietr.tU
lnwaz1a lotnicza Niemiec na Wiel- wydaja ałę chwilo-. ie lotnictwo
ą Bl'}".tan,, w olerpniu i wrześniu w wojnie zeszło jakgdyby na drugi
1940 rolcu me udała 1ię drięki łwiet• plan, ale to ry/ło pozornie. Z cbwllt
nie Po'taw,onej obronie - a niera• pnewag, lotnaczej Aliantów będ.zle
lunie od tego uderurue lotnictwa ono mogło zaatakowac centralnie poaiemieckie10 me mo1ło być natych- łożone Niemcy i niucącym swoim
miaat poparte • i wyzyskane prrez d11alaniom 1paralixowac cały kraj.
wo11ka ł4dowo, Jak to było możliwe Jak a potę*"4 dzii armię n1em1ecą.
na ko1nynonc1e, &dyz potęzne flota
Po dokonaniu tero daiela przez lot•
monita WielkitJ Brytanii nae :rezwo- nictwo moiliwym btdzle desant
lila nawet na pr6bę dHantu.
wo/sł l4dow:,ch w Europi•, który
Wypadki bieg"' uybko dalej. dokona nuty.
Niemcy 11apada14 na Rosif w czerwWojna w powietr,u rozpoczęła
cu 1941 rdku. W wo1n1e • Rosj4 obliuenla Ich planu awod14. Lotnictwo się w dniu I-go września 1939 roku,
niemieckie nie mogło sparahtowac pod •łonecznym. wrzdmowym n,._
kraJu i WOJU, rdyz napotyka z Jed· bom Poloki, W d11ałaniach na 1iam
n11j strony na 11lny opłr lotnictwa bł"'!'IY okrny zastoju - w dzialaroayj1k1ero, a z dru1le1 - mimo, re naach w powietrzu nie było ani dnia
zoatalo ponownie powl1kszone po JITHrwy.
W t•J olbrzymaeJ wo1nie lotnluei,
naeudaneł inwazji na Angli9 - roltplywa sir nad olbrzymif prnstrze- lotnu:two polni• b,eru udual boi
prz:orwy,
prawie kazdogo dm• W
ni'I R011ji. W wojnie w Ro&Ji decydu•
Je łbu broń pancerna, a nawet kara- dniu 2 wuńnla 1939 roku Niemcy
bin I bagnet żolnlern Niemcy w Ro- O&I011Ui cal-u świata w 1wo1m lu,.
sji lltltnęl:,, bo n mało maj, lotnic- munilcac,e radiowym. te lotnictwo
twa, by polrryc niebo tych wuyatkicb polskie nae iałnaeJe, •• udało im sit
frontów, ltt6re tak lekkomyślnie uma zniucryć Je zupelale na lotnlakacb
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W daiu drisieJHJffl lotnictwo nle-

mleclcie nie jnt .., •tanie 1parah.ćo
W. Brytllllll, a tymberd.xaej dalekie Jftt od spełnienia
nreco •ldania w stotanła do
Id. Rótmiu a dawHt oł'Wan:la o1,

wać ni Roeji, ni

A_,,.

tall Ufflllddl l daleklda łroat6w -

wailki,
87h przekonani ie prze& zasltocamie działaniami -Jmn:,mi bez
w:,powieduala -jny Polsce mbcqll lotnictwo polaltle, sniucqli Je
i maJI spok6J.
To teł plerwu,m raakoaenima
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Two Years of Air Warfare
Sovcrnl tnónth, go the war also
lt :I tł c 011
luli( of the i:Iobc.
Gorrn•ny d,d not fore$U, whcn
1cndm . ber powerful air for<:c m tho
rly hour of titr mor Ing of S•p·
t b r tl
fint, 1939, to destroy
Polwd. that tit bombs (alllng on the
11cc ang nhab1tanl of tit Poli h
c,ue,i, town and v llng~ tarted the
fi m s tlut 11r alowly prudinit au
ov r th worl ,
pre nt w:ufare
tłu f,r • air
w r 011 a !Jtrge , • And lh r !ore
all tl•o c who JU ,ng from I
or
ary uc
e
a uuned by on or
a other bella er nt on bnd undcr
1 tC" the gm 1c nec of air powct
nnd forctell thnt the war tn ats imał
1tage will b„ won b)' 1 bayonrt
eh r - r • grcatly mi, ken lt 11
truc ha the bayo et Im n t lost at
in
:ance tn n odc n wa1 are but
th1 by no mean dlm1nl1hcs tho dcc, ,v~ role the 11r lorce p ys In
tod y struggle.
I take tit
opportunuy to 11rovc.
thai the gr at u.:c .N won by the
Ocnnans so fa..r, are duc o thetr
aupr
cy 10 the air and that uprem y in air power on the p t o the
A li wił be the ec:t 1vc a tor t bat
w,11 bring finał vtctory, The air !o ce
ha. tarted the pr cnt war and rt will
end th1 war.
Oc-rnumy produced
adYan e a
gr
deal of plan , building a va,t
avia on ,ndu ry and thu surpn d
t c wholc wotld Fir t of all G rtmny
" " ,r
d a d umbfound d Europa
whi h dtd not b<I vr in the power
and p
lb1ht es of th~ Atr !oreo
To th 'c qu,ck n ł full vl tory in
th
Poli
u pa gn of 19 9 the
G rrnons ow Above all tbeir &uprt!y 1n the ;i.i
urrd in th rat o
or 10 IO I. On the ll11td day or war
th y parał ed the norvea of th•
co try and army by d troy1ng r
road, t lephone and telegrapb, o.n I
th n r • d I o commumcauon. The
coun1ry and army be,ng paralyzedcottld not rc~uu
Gen rai Kutucba'a Army, altbougb
nutnwnbered. lought ht:Totcally on
land bu• 1t resi,tance wu broken by
Inc
nt air ralds by enemy b mbers.
The ,nhabitantK of Wansaw well rem mbcr the effcct• of , he air ra1ds
at the tima they rca,stod the German
onslaught so dcctaively. Our capital
y„Ided to the air force only whcn
-ter supplica. canallzatlon and all
otbe1' f1c1lit1es, so badly needed m
peace time and necessary in war, bad
been entirely dcttroyed.

r

'Europo - becau&e the powcrful
Brltlth Navy atoO<I in thetr way and
d:d not permtt any attempl to land
troops.
E-.nta eh ng<d qmckly The Gar•
man 1nvaded R
1a In J une, 1941
ln U war agaltut th r former ally
the Gennan pl I fol!etl again. The
G rm n air force could not parały e

the coun ry becau&a on one hand

Brlta!n, llnd, o[ coune it <11tt'l reali e
p!ans toward AmH ca. Also w1th
the li]lreadtnJ: of war fronfl on such
great d1stancH the central aituat100
of Gen.n ny so far v ry convrmtnt.
chaog d o t e one or d, adv nta,:
For the time be n,: tł air atrength
of the bclllgerent i w li bnlance~.
The ttme, howt'Ver, worln; to the

at

iner wlth •trong r1t111 tance from the
Ruws,an air lorce and on tba other

hand-desptta its lncreue in number
The preHnt war •• w.iced not only
a! er the uosuccenful lnvu,on of the
Briush Islcs-1t was almost lost over in the 11r bul wo on land 11nd tea.
the vast apaces of Ru..,a. In tho war As an eq1111ibrium prevaila ,n the air,
agun t Ru1s111 the dtt!Mve role is the tum of war actavitlH on the seag
played by mee.bani ed troops, even will larcely depend on bctter or worse
by a slni:le ri fle and bayonet The communicat1ons between 1ha Alhes
German, do not move in Russia for lhe 11upply1ni: of armaments to
because thcy have not 11,n adequato the po1n11 of rnl1t1nce 1pre11d over
air force to cover the 1k1es over a11 almost the entire globe. Also the
the fronts eatabhshed by tbcmadvea activillu on land will r\Ot dec:ide the
aupenority of one or another party,
so foohahly.
Havinc completed thelr campaicn
At the preaent time the German The battltt on land and aa are Im
In Poland, the Garmans increued atr force i1 not .1n posat,on to portant oni,: In maint11nln1 the
their air force and. overabadowing paraly:re eitber R111&ia or Great ltatus quo on land and sea untll the
EW'Ope funher with 1upremacy In
the air, they werc in a position to
wan In a short period of time a war
of nvva 1n many countnes and
cruahed lhOM which tried to rcailt,
includlnc France.
Thou1b lanlfs of thf! Vistula old
The- collapse of France awoke the
One„ to0re down-trodd~n be,
_,Id from ita letharc,, lt 11ecam..
Though despor·d•ggers blood•tetl
cl- that the main dancer lay la the
HIIVt! laid low a people lrre,
nuhleu supremacy of the German air
Tu" /wart, O Pol,:, '"""' f-'thl
f«ce. From that time on Gttat
Thoo1h Waruw 1rand of anuque , _
Britain and the United Statca put
L/es blt!<'lllng and t!IUlltWłd,
fonh pat efłorta 10 catch up with
Thoulfb bond•r"d and enthrlllletl ....,
and surpass the Gennan output in
By monarroas ontts dt1prnt!II.
the avlatton indll9try.
TaJr" hurt, O Pole, be brllft!
Gnat Bnwn..:tns not in a po.ition
to catch up wlth the neglected work
That llayor'• all rinfS cłHI to all,
al buildlnc up a stronc air force In
Hllł Yoic,, i• lf!rvor-/illetl,
a llbol:t period of time, neverthelea
a.,-m1,e,., rbou• bis words ,Io ~ry
OUI' ally maDalff to put tntO acttOO"Who# 111,,.blood MNI wa łpilletll
- U In quantity bUl cood In quality
Ranwmber, Pol-'igltt
-fic}ttlnc piana to defend the 1111•
-aaiMt ea'tmJ' raids, orcanlalng at
t1te aame tłme an e'lrcellent obairiatlon and command system In order to
atiliu fully the capabillti• of thNe
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TAKE HEART--BE BRAVE!

o,r,-

p1ao...

The O - air

1n,,u!011

oa Gnat

Bńtaia, laancbt.d In Aur-t and
a.,tenber of 1940, failld Oil •ęocmt
at W.U orpnlaecl tleE- 0a 11M
~ ·,!utact the Offllllłl air - - - ~ . ~ ~~ 1*ked ~ldi
(:t , .. •-....-~-vztłii

....

•• won la

11<

nan
Tl Pol b ,rmcn then ordcrod by
the,r rmhtary authonttei, to leave
Poland, atri•
,n P
" wbere thllJ'
ouc,t, galns the G rmans. Arter
the collapn or Fr nce t ey mado
1h ir way to the Br1t1 h ule a they
~ • ordercd, and th re tł ey contln
ho1r an ttssant 1ru,:gle b7 he id•
of th Royal Air Force And thl•
wu the second urpn e for tha Luft•
wa e Toward the end a tit war
the Poltah air force hould be so poworiul tbat 1t could muter the ak1•
,n Cen1nl Europo.
The Poliah 11nnen made and make,
all the ume gn,at cont~lbut ons u flll'
u the war In the a,r is con emed. Br.
the1r cona,ant and sncff.l.aat partie •
at an u, the a.rial battln-Poland
a permanently In the theatre of ~ .
bcang 11 the eame runa a very valualłle
alll'
the. United Hattona ia lhe air
warfare. The Pol!ah air t«ce, the Brlulh air force, mak„ tha enatest materiał contd\iuuon ha datruchcm of 91teą!Y piu• In allrial battJ•
and in bocaNrdment o( vital pointa m
German lnd-lal and othff . _
wbere Jwdbaf'J' , a d u at t'i ea located.

r.

or

.. .

Przed atakiem na
by kilku punlrt6w na wybrze.iu
wachodnlm. poaiadaJtcym zarówno
witceJ dr6r, jale i ~ materiało
wych, niez~nycb dla szybko poau•
-.kceJ ai9 U'lllil, niezdolneJ do zaopatrywania lit na duą od1-głoU.
Z t~o wzglt411 naleq rac1ej prz„
Wldatec główny atak na wybneże
-chodn1e, przy jednoczesnych de..ntach na północy.
Wac:hodn1e -wybrzeae od przylfd•
ka York az do Rockbampton otOCHne Jfft duą ru, koralowt. która
bez ,ątp1enia utrudnia swobodt ma•
nswro-la wi9lruych zapoł6w floty i tramporto-6w, Duzy d - t
na południe od Rockhampton jat
ryqkowny ff wa1tt4u na blialcoić
lotnlcqc:h bu spr.11mienonych.
Trudno wite przewlultt 1dde U•
4er„ J•poilcqc1 i jak popi.i. swe
su,. Czy błdł caebć na AJtcle \IO"
hldnioweco braqu Nowej Gwlnei1 a
portem Moraby jako but WJ'pado. . dla opencyj w AtoU Caroeuta•
ria, czy ta nie caekaJlc na tt dnacont4"' OpenlCJł rospocaJlł daialanla
deuntowe a 1ł6wn:,ch ba - trudno
na to Olfslowledzlać.
W kudym rui• jedno &wnca U•
Wllft, n , ~ k011Ce11tr_acj• tnuu1pooowc6w ndbywa lit na WKllodnlm
w,brzdu N-ej Gwlńell I _pnyleCłtch w,a~h •chl;e. Bfllmlr.
eka I Nowej lrludll. • ._. wałuitłr,

Australię

ie &16wny atak p6jdzle na wybrzue
wscboclnie. Z dru1iej strony operacja talca wydaje Slf ryqko""" nie
tylko ze wql9d11 na bliakołć całego
lotnictwa Allant6w, leca także ze
wz1lt411 na niemo.łnołć korz,stania
z wluneco lotnictwa myłli\nklego
jako osłony, Operacje desantowe na
wschodnim wybrzeżu A111tralll mon być wprawdde wsparte ~tnict,o,em morskim. ale to wymaplobf
udz,alu n•• tylko lotnillkowc6w, lecz
I pralct:,czrue b&0...c - całeJ floty dla
lkutecanego ubezpieczenia tej operacji.
Gd1 wite stoimy u prop wydarzeń dużej mlU)', albowiem Austra•
tia JHt " pozycJ,, lrt6rej Alianci
utracić nie moc" rodzi Slf pytanie
czy I /u SOffilll1• allyu, Ilota a,w.
ryl,da•I Operacje floł1 t,tn razem
odbyłyby 1it mlt4ay wlunymi buaml i w tzudnym dla nlepnyjaclela
rejonie ur6WllCI pod wqlt4em nawt1ecyjnym, jak ł operacyjnym. Z
Jednej stron, flotll lcony9tałaby a
oal9ft1' wlameco lotilic~ a dnaciej
stron:, - nfepr")'jaclel bytb1 nara•
tony na lll•łlUplKHl\stwo nalot6w,
mia. łodal podwodnych l łdpcay.
Nie
cq w tej a:,taacjl J•·
pońc"]',:Y ArJ"ZJOJł .... łlołł:
racnJ. nle. Tym -ym operacje Ich
pnecilno WJbrzma WICbodnl111• bt4t lll!ICIT być roqiocatte, a-

wia.._,
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Before the Bat tle for Australia
The United Suates, u well as Japan.
ia do'ibline tts efforu in the dircction
o( AU&lnalia, whtte a dccl5ive battle
for the control of the Pacific and the
Far EA•t will take place, The Japaneoe
Command goe1 łO lar u to assume

J1pane,1e, airporta and fll!tt, the mam
attack on Australia will not take place
on the northern coaa1 with the port of
Darwin, which li the neareat, but on
the eastern coast instead. Port Darwin
bad temporary 1ii,:nificance al the time
whon the battll!I for the Dutch ,alanda
wcre bein& wa,;ed, and qatn it will
com<! ,nto pronunence when the Allia
atar! their offensive. Temporarily it
hu loat lta operauonal importance.
The wunhabited northem coaat, 1eparated from the rest of the country by
a vaat desert, will not ch•e the Japanese the auperiorlty tbat the sewng of
&everal poinb on tbe eutcm coa1t
would give, for the eutem coast po&more roads. as well as natura!
rnourcea nocessary for the speedy ad·
vanclng army not capable of 1upplytn1:
itaell at great distancl!I.
For thai resson it la rather noceasary
to foresec the main attack on the ast•
ern coast, liUUUltaneously wtth landlnga
on the north.
Tjle """tern cout., from the Cape of
York to Rockhampton, 11 IUl'fOUDded
by a l:arce coral reef, wbldt, wlthout
•n1 doubł, thrttatens the free mllD04!u·
vnng of the larger gronpa of the flel!l
and traMports, Lari:• landln1: opera-

lbltt plano, soarinc over thtt banio
-hi1h over the urth, he would be
able to witneu all the eneacementa.
w, frlend, uneapectcdly, took a
deep breath, u lf preparlnc to make
an 1mportant atatement, and hia cyu
1li1tencd u he continued.
My "partnttr" in the war dan~e
made a right tum, and coinc down
escapinc into the depth of
Fra11n, ttylng to reach the alutary
cloud1 u - n n poesible. Near bim
flew another Meaenc:hmidt, but my
ne1ghbor took care of blm.
Followinc bim at full speed-I bad
to catch blm bafon he reached th•
douds - my thoqhta and WWIINI
1eemed to increaae the 1peed of my
plano. The ,pndometer showed owr
'400 milu per hour (otherwlsc 650 kil·
ometcn per hout'}--łlot • bad 1peed at
all. 1 vowed he would not escape
me. Tb• Mcsaenchmidt became
tarcer and larctt ••• cloaer and closer
-1 got hun la my 1ichta quietly, u a
fichter cannot be nenoua or Hcited,
nd fired • Joni ,eries !rom my two
cannon Uld foar macblne pna.
A teeond of walhng. From the
enemy plan• appeared fint white,
then later deep bl•ck smoke. a piece
of rin piata nfrom b11 wiac,
ud at thla moment be fell Inio the
cloads.
1 very an&loua to kn- what
bad bappened tel my adYffllU)', HowCVff, I could not udały my c11rioalty,
becauM a second M-rachmlclt Clllllł

I do not haYe to add that tbe _ .
I also made a dive fot the clouds. and
under thelr p(Otection l reached the dtanlca lrnow !hat aboottac doli")

land aro questiona 1hat wtll havc to be
answered by General MacArthur, and
the dofenc„ bcforc the allaw begin
preparcd by him.
However, bear in mind 1hat the best
defencc Is an a\lack. And IO, alter sev1hat as long aa Au1traba rcmains In 1he era! rcconnoi1ring nighta, 1CVoral Aushanda of the Allics the retcn1ion of the lral111n bomber aquadroM peńormed
preaent conquered apo,14 ia out oł the an attack on Sawnaua and Lac. ainkque11ion,
ing and damagina: a tarce 11umbff of
Au&lralia ia a vut continont w;,h JapanN<: wal'$hipa and traMportt, The
numerow, porta, capable of abaorbing a results of 1bi1 devuutlng night are IO
!arce army. Australia Is able 10 accom· much more important than the loases
modate an unlimited number of air- in ahipa. They will delay the attacb
dromes, and ia able to 11$8Ute aafe quar• on Aw,tralia for a certain ume, and
lenl for a number of ahips.
they mlght rendcr New Guinea ImposFor the Alli... Au9łnlia ia the jurnp- albie as an operat,oaal baae and compel
ini:-off base for the offcn&1u aga,n•t the Ja~ae ~omma.nd to regroup •!•
the Japan„e, For Japan, Australia ir łorces. L1kew,se, •• 111 January of tbis
the laat attp in conqucring the Pacific. y~ar, an attack by the Amcrica'.' comSo tbl! battll! for Australia wtll bc most bined fll!tt and air force on the 1slanda
fierce and both aides will uso all of or Gllbcrt and ManbaU have done
thcir 'energy and materiał whicb tbey away with the danger of attack on thl!
bave at band.
• Am~.rican baaes of Canton and Palmyra, and ,ecured the communicatlons
Australia ia separated from New to Auatralia. And IO tbe present air
Gumca by the Str.uli of Torrń. Tlua ra,d of bombcrs on tlie concontration
narrow pau. with • number of iatet5 of the Jap;anese transpom and tbelr
and submerged reefs, i• not ...re for escortina: flc"t can bave much mori!
nav1111tion, especlally wh"n these nat· important resu1ta than we ean se~ toural barrien will be supplemented by day. Judging from the activity of the
U-boats and mmca.
The above obstacles prevcnt Aus•
trab• from bemi: attacked lrom the
north In nveral parallcl directlona, as
had taken place at Java, he<:ause th<
Stnllts of Tonea make • real liaison
and a mutual aupport by the attaclrini:
tToops 1mpo..!ble
Tt,,. Penimula of York and TorTel
Straits cut off the Coral Sra n far u
New Guinea, dividing the eałttm cout
of Australia from the northcm one.
The Japannc attack, thcrefon,, cannot be concentrated, but will be divided
and independent In rei,:ard to tactics.
and an attack can be surmiaed on tbc
nortbl!Ut coaat, togctbcr with an attack
on Port Darwin. The operatlonal bae
for an attack on the eastern coast will
be New Guinea and the Bismarck
Archlpelago, while the base for attack
on Port Darwin on the northem cout
wlU bc Timor and Ambouia. Wbich
one or thae attacb wlll be the main
one and wbere the enemy will try to

-•Y

Prench cout. Near B., I came out German planea la thelr work too. al·
anythlae, u
and aaw an airdrome directly belo• tholllh theJ ........
me,• great banpr
opened In m)' it la the ccmbiaed ~ffort oł.tbe pilot
and
mecbaalc.
The
mecbanlca
bepn
directioa with a larc• number of
planet. The temptatioa wu too Cl'ut. to gń busy on rny piane, fillinc it
r dOYe at full throttle and pallad up with fuel, ammunltion, md ffl'lf:,łnc

aa,

w•

clou to the cround, firlnc tbc rema,ader of my mamuait!on iato the
open doon of the hanpt. I pataed the
French cout, stili lly,ng low at creat
speed. For the moment I became
-rm. I may 1AJ very warm •• around
me J aaw a lot of bla~k amoko and
strealta. So the cround artillety lrom
B. firet! at me. I made • aharr, ript
tum. and flew parallel and c OH to
th" cOIIII and to the poaltions of anti·
aircraft artillery. Probebly they were
awurinc at me Ilf much u thoy could,
for wiU. aucb irrnt apeed they were
unable to mab correctlou on me and
therefore they couldb't bit me. I
aympathized w;th thelr madnHI, but
at the aame time I concratulated my1elf upon gettin1 out of 1h11 dilemma
witbout • auatcb.
Httinc reached a quiet spot, tbat
ia. a place out of rance of antj-afrcraft
artlUfl']', I took the COUl'H to Enc·
land, and, witb anake-like tuma. for
lt la alwaya nec--,, to look all
around you, I nacbed the t1teep
Do,,. · - · clltHrinc in łh• aua.
Alter aeveral minut• fllcht Oftr
Kn.łtland, I wu Ofll' our airdrome.
tJpon landiag, the macllulca runnlnc to help ma put the ~ la

Ir everythanc la 'in order. Wit bln •
few minut.., my Spitfire stood ready
for the nut fliJ.bt.
Part of the Pilota retumed befon
me. and another part landed shonly
aftu.
At tbc alrdrome the noiae wu In
full away apln, t•llinc of tbelr In·
cid•nta. ad•entura, Mlephoae conYtrntlona and aaking about t ~
who bad not retwned.
In that raid oar aquadroa ahot doMven Me...ncbmldta. and two wera
~amaged. We Joat one pilot, who, be
IIIC· abot, parachuted lnto the Channel
near B. He bad been pullod out of
the water by the Gennam. and na•
turally placed in a pri110n caap.
1 Tery happy, becauae. ilurlnc
t~ f11ht1a1, I altot down that M•·
eenchmldt. My nel&bbor, punulac
ltia Meuencbmadt, dived nearly to
the cround and abot bim down and
IR'II' two Musencbmldll fali to tbe
cround and uplode. Tbe pilot• ,lid
not jump from thae two planet. Two
płlots leaa. ahot In air lłglnlnc, 1MU
IOfflelbinc abo la the ,......t bal-

•nce.
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Pożegna11ie Jugosło,vian łlarewell

to the Yugosla v Soldiers

(Od nanrgo kouspondrnra)

biad zolnlerski. Podaas ob,adu za.
The fint Brigade of Rallemen bid
brał i:tos minister Kuhar podnosząc !arewtll to the Yugoslav aoldief8, of the .Bngade. A fcw mtnutea liter
• Pirrws2a Brygada Strrrków żegna•
the commander of the Corps. arrlved
la w Szkoci• źolnaerzy J ugoslowian. znaczenie r.tosunk6w kulturalnych who. afłł'r a few montha of tra.mmc together wath the speclaJ represenu,.
pol1ko-Jugoalow1an•k1ch w ciuu wi„ in the Poli1h ranks le!t for Encland
którzy po parominaęcznym okresie la6w.
tive of the King of Yug01l1v111, Min•
for acuve 1ervJcc in the air force and ist<'r Kuhar and a representatlve of
przeukolmia w polalcich a,.zeregach
W odpowiedzi dowódca Korpusu
wyJecb4h do Anc1u, celem wcielenia gon. Kukirl który przemawiał w imie- the navy. Despite tbe1r brit! 1tay, the Yu,:oolav Anny, The orchestra
the Yug0&lava won the friendship of played three nataonal anthems: Yucodo lotmct- a marynarki. Mamo dośc
krótkiego pobytu Jui:ostowianie za. niu Naczelnego Wodza, omówll rolę the Poli•h 1oldaora H well u of the alav, Poliah and British, then the
Jugosławii. jako prredmurza Europy Scotch community.
alcarbih aobit powszechą pnyjaiń
commandu of the battalion reported
w walce z n&Jazdcm Turków, w ostał·
"The eing,ng platnon'" or the Yuco- to the Yugoslav m1m•ter. who tben
zarówno polakach .rolnlorzy i•k a spo• nich ui c.uaach z zalewem germ.oń•
alav1 wu well liked by evoryone. ln&pected the llnits, Mln11tor Kuhar
leczeiuatwa ukoclciego.
akim. ~w walkach wolnołcaowych Their love of mu,ic. WA& apprccuned
greeted the battalion in Polis!,, with
NRoripiewanr. pluton" jugodowiaa\tb• soldiera' salut<'.
ak, był bardzo ubiany ogólnie. Znany
był ze aweJ muzykalnośc,
Gdiaekol•
The nex1 number on the- pro1ram
wielr znalulo alę chat paru żolnaeny
wu the addreas or the reprcsentarive
Ju,:oalowian, w lrantynae, czy w
of the Yugoalav army, which endod
6wiethcy uraz rot:b1"z:m1ewały one
with Worda of tnbute to Poland.
diwlękami ich pięknych narodowych
Thtn carne the decorat ion of Poliah
pidni.
o!ficers with the Yugosla• orden.
OnegdaJ&H urouyato,c, pozegnal·
The commandor. of the BrJ,ade wu
na rozpoczęły 11ę od pnyJazdu deledeconted watb the Yugoslav crown
&acjl JUgoalowian1kiej z l.ondynu. Na
of the thard clau. A number of
placu alarmowym Baonu Podhalan,
Poli1b oUicen a n d non commia•
w którego anregach Jugoalowaanae
aioned offscu-1 1Jao r«:tived decora•
ti0'1$.
przechodzili pneukolenie, ustawały
o,ę wyci41:nięte azeregi 1olnieray,
Jn reply, the commande, of th•
carrlery i motocykliści. Włród 1to•
Bngade spoko of the relationahip of
itcych oddziałów zwracał uwan piu,
the two friendly n at i o n a. "The
ton Jugoelowian Orkieatra Brygady
atruggle acain11 motorized barbar•
er• mansa gen•ralsluego. Dow6dca
iam undertaken by Yugoslavia u
Baonu Podhalan składa raport dowód•
well as by Poland hu proved to the
cy Brycady. W kilka minut potem
world the ••rength or reai11ance of
przybywa dowódca Korpusu. oraz apethe two nationa." The struggle begun
cjaJny reprezentant Króla J ugo1lawll,
Poiegnanle /ugos#ow/u pnn Generlłla Pankirwicza
in Yugoslavla by King Pet« Jl ia
minlater Kuh•r i przedatawldel at•
Gf!a. Pas•ki,wia bids larn,eJI ro the Yago,fa-, ~Tdiers
now contlnued by the bravo army of
mh JUC01lowiaó1kiej. Orkiootn gra
Gen..-aJ
Michajlowicir, aa.id the Pollah
Serbii brała w6wczu ud•ial grupa
lny hJmt17 narodowe: jug01lowiań polalalch emigrantów-oficerów. Obe- by all. for wherever a few of the c•neral.
Yugoala• aoldiera met, in the cantnn
w. polaki I brytyjaki, poczym dowód- cnr.
pobyt Jucoałowian w ueregach or the readinc roam, they bepn to
Continuinc hla speech, the com•
ca baonu aldade raport mlni1trowl ju• po kich,
to jakby NOdwzajemnienie" aing their beautlfuJ natlonaJ aong,.
mander of the Brigade atreaaed the
101łowlańaklemu. ktlny
dokonuje
alt ,ra tunte dawne CAii)'," Touty na
durabillty
of "fedention of friend·
The ceremoniea were bepn by tbtt
pr•ect,du oddzial6w. Mlntater Kuhar
c....., Jueoalawii i Polalri aakońuyly arrivaJ of the Yucoalav delegation ahip" between the two countriea. At
powitał batalion po polsku: "'Czołem
obiad
zohuerakl.
W
godrinach
popothe
end
the
Commander aaluted Yugofrom London. Lanc rowa of eoldiera,
ulaiene" !
ber King and General llic:haW dalazym ciuu przedatawiciel łudniowych odbył alt pongnalny motorcych men ..,d carriera atood at alavia.
jlowicz.
armil jugaslowaa/uakieJ w71losil prH·
mówienie, zakończone okrzykiem na
After the program there a
defilad• at the poat of the Pirat Bri•
UŃĆ Polaki, poczym no~plla dokoeade of the Rlflemen, in wbich the
ncJ& ofi,er6w polaltlch ordttanU JU•
Yucoslav aoldiera alao participated.
gOllowia&skami. Dowódca Brygady
Tben everyone went to the aoldiera•
•ostał udekorowany koro11t Ju1oetodinner, durin4 which apolce Miniater
waańala:4 trzocieJ klasy. Szereg polKuhar
underhning the culturaJ relaaklch of1cer6w I podoficerów otuy
tiona of Poland and YueOllavia dur·
mało r6wniei ochnau~nia.
ing the p - centurieo.
Dow6dca Brygady odpowaadai.c
m6wll o polcrewicń1twic obu zaprzyIn reply, the commander of the
jainlonych narodów alowiańakich.
Corps. General Kukieł. who apoke m
NWaJka u amotoryzowanym barha•
the name of the Commander-an•
nyńatwcm, kt6'1 podJęla tak urno
Chael. d'11Cribed the role of Yuco·
Ju,Ollawia jak Polaka. pokazała
1lav1a as the bulwark of Europe in
łwaatu 11lr oporu obu narodów." Walthe time of the anvaaion of the Turka
lta, kl6rf podJtl w Jugo1lawi1 Król
and lately the anvaaion of the Ger·
Piotr li prowadzona Jeat o~nle da
man,. "In tho 1truc,le1 an Strbta
leJ Jlf2CZ waleczne wojaka gen. M,
emigrant Pollah offlcera pllrtac1pated.
,:lu,jlow,cza - powiedział generał
The prffODce or Yugoslav eoldiers in
W dal..,... c'4gu swego przem6wleour ranka can be reprded aa a re•
nia dowódca Brygady podkr-UI
turo viait for thoee past tiD>N.•
Podol1c•row1• polscy otrzymuj, odanacunia jagoalow,abkie
trwalooić "federacji pr.zyJaźniN ołlu
Toasta to Yugoalavia and Poland
Poli.ta Noa•commlaion.d Olfict1rs recei.e Yuwoatn decorat/on
lllll'od6w. Koócqc dowódca Brygadr.
anded the dinner. In the aftemoon
wni6aał okrzyk na cz.U J ugó9ławl • podwleczorok dla żołnierzy ju,:oeło- attention on the parade ground of tbere waa entertainment In the recr...
Jej Króla I ten, llic:baJłowicza.
waańakich w łwietlicy Baonu Podha- the llountaineen· Battalion. where ation hall of the Battalion for the
Po urocaystok1 na placu alarmo- Ian.
the Yugoełan -re trained. The departine Yugoalav aoldlera.
_,... odbyła 119 defilada w m. p. l
Wieuorem
aerdecmia aepani Yugoelav platoon caught everybody'a
The Yu4oslav aoldiera left in the
BrylHJ' Strzelców W defiladzie prze,r dowódą Brygadr. żołnleray I attmtion. The orcheetra of the Br!·
uncen fare
wd,11 udział żołnie,..e JU&01ł-iań- publicmołć odJecbali Jueoet-iuaie pde plared a eeneraJ'a march. The evenine wath the wella of their Pollah comrades ..,d
pozoatawlałtc po aoble jalcuajmilue commander of t he Mountaineera' th• public, leavlne after tham - t
11Cfiut9pnle wHyacy udali łlę na o- -pomnien...
LG. Battallon reported to tła« commander p l - t mmnorl ...
Pod tytnlem "'Thcy Figbt fcw
Polalld"' ulauala alę w Londrnle na•
•Wam firmy Geor1e Alle a Ulwln
Ltd lnterwuJ4ca bitua o Polace
Wsp61cznnej pióra znaneeo public,SłJ' IIOlakiego z Londynu p. Frenciub 8auer-Cnrnomaldeco,
p, Bauer-Czarnomski nie jat zre" " wyłfcsnym autoram teco cyklu
opowiadań. który aJalada ailt na caWł
hitild. S. to Hklce pamlftalltar·
Pie. piaane i.uta beq,<*ednlo
~ uczeatnik6w walk, btdi te.ł opowi8ddane przu poucaacólne CIIIClby
.-owi - wydawcy.
W tym ai<ladde bl.pkl tkwi J•J
ałla, cbot OCl}'Wlkie I alabo6ć.
nlltff ~ttallalralal daje bNpolreclnlołc prlldyt I a ..,...
a,ch ollOWiedia\ prawdzbn doltu-

ci.-

- ~ Jrr"Pl8!'~ołc! pauceeałlvch ~ l:llpld n1• atwana • ~ lala: potnenaj dla UJ'•

-tndal-

talallia illgnnlcmep.
Poa t)'ffl
plnej bltiae •ni.,

llkury o-

Flct,t for

~ llle alOlina poetaw!A ~

I

'Th e•v
Fi•ia
ht '4OT Ro lan d 1 I
'aT
O
I

i 1,a....,.1.. wydana troelcllwle, a
dobór fotografij odanacu alt bardzo
radą w dzaaie;u,,ch c-ch zalett· Ił to przewa.inie ~dJtcia i-cze
nlepubllko-ne.
W kalfice wydanaf prze• p. CnrAomalaieco aabieraj, cłoe łołnlena
róinycb atopnl, walc„cy w uer...
&ach polalaiej armil lłdowej. floty I
lotnictwa. Znalazło ał, tam ~
r6wnld adajace dla wapomnlm po1.
akleJ kobiety, p. Jadwigi s-ic-.
akleJ.
Lltent.w'a w j9ayka an,ielalaim o
Polace jat j•ac„ ci"ła uboga.
Trzeba jadaak oddat aprawiedli~
rynJaowl i.,.t;,jald-. ie jeat pod
tym -glfdern i.tdałej pnedaifblorca, od rynku Stanów t j ~
-..imy, i. -Ino wynmi6 .,..
dale.lt, u w tej alacbetneJ łlBulacji
Aalarylra Ilia aa mł• 101a1taale w
~...
...,..

Recently tbere has been publiahed
ha Landem by Georce Allen ud
Ulwln. Ltd. an iatereatin1 book on
Modern Poland-"They Flght for
Poland"'-by Fraacluek Bauer-Czarn-'d, • well lanown Poliah writer
In London. The booka conalats of •
NriN of atorin wrltten eitber
dlnctly by the eoldiera, who tell thelr
esperienc:ee ha the bettlee. or preNnted faithfuJJy b)' the author •
thcy were uJated to hlm by dlfferent
,.--a. Th.. abtchetl are in the
chanct• of IDffllOlra and in thla
CómpoehłOII Ile, thalr atzen,th and
value but at the - • dme-tbełr
The memolr chanctw
tlraWI • direct plcture of eaperlanc•
and mak• tnlthflll docum- out of
' " partlcalar atorla. On the othw
bud, ltowffec. tbe fnptntory c11ar..., of th boolr doM not pr-i to

-1m-.

fore the book - y not be fully appec·
iated by hitn. npeciaJlr by a forelp
rucler.
thia one hudłcap of cenent
natan we can"t •UCSfll ny otber
criticiam. The boot. - ia •ivld ud
colorfuJ. publl.abed v.., dlll&-ly,
and a aalectłon of pbotopapm lilia
one cr•t value, rara In theN clays:
moetly all the ,phC'toe - • not p..,..
iously publiabed.
In Mr. Camomald'• book acbo
the volcaa of the eoldlera of different
ranu, the aoldlen who are In IICtl•e
H<Yice wllh the Poliab Annr, Pollall
Na">' and Pollah Air Force. 'l'hwe la
aJao one daapt• dnotecl to the
-,,olra of a Poliah _ M . _

aa...

Jadwip SoanlcowaJaa.
The lhel'ałlln i! Eqllab deallq

wlth Poland nd Poliu affaln, la rich a :,et. We admlt. how-.
that tbe Brltlab msltet abowa ha thltl
field m«e ialdathe _ . la abaorł>llla tl*I tbe
m llle
United . . . _ I.et • llopa tllllł fa
thla wtllp mMllatlaa: Amariaa . .

nŃW. ąllllNde..., ...................
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"FRANCE FOREVER"
Ciftto w historii minion1ch wie•
k6w krz1zowal1 1ię ulaki naszych
narodqw; przyJun i braterstwo
loztahowaly i umacniały dziedzinę
w,p61pracy kulturalnej.
FrancJa. kt6ra z honor= trzymała
aw6j utandar woln°'ci od czasów
Bu1yhi - najlepiej wczuć się umiała w tragedię Pouk, w okresie rozbioców i umiała zrosum,eC cierpie11ia ludnoici pol,kieJ,
W cł4gu wiek6w na terenie Fran•
CJi ,.Jruplaly się rzesn uchodźcze: na
Jej ziemi Polska podiiemna. Polska
poet6w , wieszcz6w narodowych.
Polska -lez.tca o wolność - •naJ•

rykańako-francW1ka orcanincja ma
iselnt aprobatr Washingtonu i pr:,.
cuJe "taił par4" dla de Oaullca. z dru•
ciej - dop6ki generał de Oaulle nic
bcd.rie o!icjalnie uznany i dopóki
"'d Pet.lin'• ma swoich przed•t.lwi•
cieli, napotyka<! będte wciął na nowe
trudności.

Duza liczba cudzozi•mc6.., rdaje
sił wierz1c. ie Vichy repre.tcntuje
naród franCUUi i ClfStO ~Wolna
Francja" jest identyfikowana z niea-

Often, durlnlf the 'hi11or:, of the
past ai:es. the roads of our na1iona
have crossed: friendsbip and brother•
hood have stren11henod and formed
cultunal ties which have ui1ted between the two natlon.a.
France, which has held with honor
the banner of freedom 1ince the daya
of the Butille, could beat undentand
1he trqediu of Poland durinf the
partitiona and could best fee! the
aufferinga of the Polish people.

dowała

schronienie l ~rozuuuenie.
Po kl'9te wrzdnioweJ, 1939 roku
na te.renie Fn.ncJi mowu zacztla ai~
formować nowa Armia Polaka. rąd
polski, uniwersytet i ,du nowej.
wolnej Polski.
Ta Francia prawdziwa. dla które;
ideał WOLNOŚCI, ROWNOśCI 1
BRATERSTWA nie był 1edyme
Fra.z.esem. wic!rzyła mocno. ze na h•
n1i M1gmot'a uda aię i:atrzymal;
hordy najeźdźców I ze z ziemi fran•
cusk,eJ przeJd••e do Pohki armia I
rqd polski. Skutkien• Jednak całego
aplotu tragicznych ciynnlków, lrtorych JCUtn w perJpektyw,e bislo•
rycznej zaMhzowac mepodobna armie nadstowsk,ch Niemtec przekroczyły gramcc Francji.
Podeptane, zbezczeszczone zost.11-,
ideały, k16re od czasu W1elkie1 Rewolucti były droi:owakazam• zyci4
ll'lellm:h narod6w.
FrancJa wraz z Polakt i tylo,lnnyml podblt1mi narodami analul&
.,, znowu na wap61nym. ale inn,....
ulaku hiflorii - na w,cnaniu.
Wielu z nas alpzalo zapewne o
lstnlmlu ''WolneJ Franci!". "Free
French", lub "FRANCE FOREVER."
Warto
uznaczyc. i~ instytucja
"France Porttet", aalOJEona zoatabl
w ptzede dniu nwleuenia broni
przez i:rupę wybitnr.dl Am«ykan6w,
rmlołaik6w FrancJI, kt6r"7 obecnie
pncu,14 na rzecz dfl Gault."a I na
chwałt pnawddweJ Francji.
Rzec,, naturalna. ie do orcaniaacJI tej naluy olbraymia więkazoać
t. - · "Woln,ch Francuz6w." Ci pa·
triocl d&ff a aicbie wszystko. co lyl•
ko moie srealisowacl imit pnawdzi•
wej, a dz1ł UJatmiioneJ ojczymy.
W ronnowle jaą pueprowaddlam 011t.1tnlo a jednym z przyw6clc6w
MWolneJ FrancJi„ przejawiła się
w,elka tragedia uczciwego i prawdnweco Jtnancuaa.
Temat jeat bardao boleany: tral:towan,e we FnancJi Polak.SW. OkuuJ•
lit. ae m6J roam6wca 1D8 uwqn I
kuqna Polak6w, dla apnw1 rlsklej
iywll uwue wielkie zaintwnawa•
nie I wy-i mi ucnne, że Jediluowo rozpycaon:, przYJmo-1 wiełcl
hiobowe z Polaki. Jo I z .Pnncji
poclczu najazdu Hunn6w,
Z niekłaman11D upal- prouł
mię. a1,,.... nie pozwolił• qaaić „
aerach Polak6w teJ nuloścl. kł&t
_ . . ż:,wlli dla F....,cJi, numo
ąa:,wd I rozczarowań. kt6c:,dl oiłatnio doznali w jeco kraju.
Prosił b)' ułwladomić Palaków, ie
to J•t disieło francuskich Quiabn•
~~ laclsi ałab7cb, abał-,cb,
dali alt wa!tć na lep a&itacj!
nulst6w. Francud n1rdy w hlatorił
me profanowali .-ych uczvć do brat•
nieco aafOdu. N-wie,ue Francu•
z6w z pod maln& Vichy i 1.avala j nMtawleniem nielicznych, na azutłcie, 1prndawcs,k6w. N•64 fnncu•
ald był dffllClkratyc:m:, od włek6w.
NHfldT, brak aolidarnoici , pac.tu•
efa ~ ~ e j apt'OW&•
ddł Fnmcjf do>,qut,:,,

W uczecólntm polOfflliu zaajdu•
lłt teru Ftancui na., mcneJh
opillla tudab. meatety, me odc6mi.a """' lrt6rz:, .-&łtilni al·
lami ........ ,a
od tych,

il

..., ,.,_"tiiii!:..ichp-.
~.

-

.... .....

~ , - ; : . , - ~ tnail-

Many or a. neard probably about
the "Free France" or "FRANCE
FOR EV ER." lt should be mentioned
that the orcanization of "France For•
ever" formed on the dar before
the anni1tice, br a group of outaland·
lnc Ameńcans, lovers o( Franc:e. who
are now workinc for the causo o[ de
Gaulle and for the cause of the true
Fnance.
lt ia natura! that the greatest
majority of the so-called "Free
Frenc;b" belongs to thi1 organization.
These patriots cive all tbey can, ao
the ideała of thelr true motherhoad,
•bicb is now .in. chaans. can be
nalized.
Lately, I bad a converution w,lh
one of theae men, a leader or the
uPree France," and h1a words told me
the cre"t tragedy of a 1rue and honest
Frenc:.hman.

kupow""4 c:ręki• kraju. Wiole oa6b
m,tli, ie cala FrancJa zdradziła swoje id„t:,.
MWolna Francja" ze watrętem i
pocarą odrzuciła m:,łl wspólpnac:,
z nulataml,
"Wolna Francja" mamo masakry
akladmk6W, mimo Clodu p0%01'Ul)e
wierna wiellLiej 1pułciiitie , pod1tawom cywilizacji.
Orcaaiucja "'France Forever•· ma
prawo aabienać cios w imieniu '40 mllionowogo narodu francuslrieco, wił"
zioneJo przez Berlin i Vichy, oraz
w imieniu aetek tyaięc1 przedstawi•
cieli Wolnej Francji, kt6rzy nie
.rg:oib11i aię na złożenie broni.
To jest cloa teJ prawdziwe/ Fr•nc/i, kt6ra nie pogodziła aię z ldęalą.
''France Porevtt•• prze-z krótkofalowe audycie ułwiadamia swoich
braci po dru1iej atronie barykad, ie
nie tylko Francwci wstępu.ił w ueregi de Gaulle"a, ale i tysi1ce Ame·
ryltanów, daj4c tym NIDJDI iwiadectwo wiary I aafanla w tę Francjł,
hó"' kochał, i cenili.
"France Forever" wzmacnia morał·
"ł ailę opona ludu francuakieco, b1
w chwili oclpowledn1e1, 11d1 padnie
buło rowolucii, chwycie za broń i
-lczy! U do .,...,.cił5tWL
Gd7 A. Dya.r-Dynowsła,

Great massea of refug- fou11d
home on French aoil durinf the cen•
turit1: it was on French aoll that the
Poland of conapirac,, Poland of poeta
and propheta. Poland ficbtinc for her
,ndependence, f o und relqe and
unde..undinc.
After 1he trapdy of Septmnber,
1939, the n<'W Poh1h Arrn:,, the Pollah
1overnment. and the u.n i Y e rs it 1
fonned and corurtructed the idea of an
independent Poland in Fnance.
That real Frante. for which the
,deah of LIBERTY, EQUALITY
AND FRATERNITY w•r• not opl:,
empt:, worda. belleved thai -the Mac·
inot line would hold back the *Natk•
inc hordcs and that the Polish Anny
and government would fO back IO
Poland from Fnance. A1 a result of
varioua tnaglc circwnatancea. which
aa yet cannot be explained in the hiatorical perspe,;tlve, the Nui armies
cr-d tlie Frencti borders.
The ideała which ,ince the Great
Rcvolution were the aicn poa11 for
gr•t nationa. were throttled down
and d,abonoured.
Frence, togetber with Poland and
10 man7 other canquered nat1on1, has
Cound 1tself again on the common.
but now diffecent. trall of hiatoryin exile.

lt ia a aad topie, the treatment of
Poles In France. It happcns that m:,
lriend has a bro1her-ln-law and a
cousin. who arc Pol,sh. He waa
always interestcd in Polish a!fairs
and he admuted. thai he was equally
worr1ed by the horr,ble news from
Poland u from France, durlnc the
lnva,lon by the Huns.
He bcgged me with auch en1hus1•
urn. to retaln the 1park of love for
Fn,nce in the hearta o[ the Poles.
dcspit• all the disappoin1ment1 and
sorrows. they experienced btcty an
his country.
He aaked me to explain to the
Poln. 1hat this w„ th" worlr of the
French Quilllinp, men who were
weak and muled by the Nui propagandL The Freach han never profaned t h ,,i r feellnp toward 1ha
bro1herly nation. The at.and taken by
the Frenchmen of Vichy and Laval
ia a stand of a few corruptlonista.
The French natlon hu been 4emocratic for many centuries. Unfortun•
a1ely, bowever, the lack of 1ohdarit:,
and national unity led France ta her
downfall.
The Frenchmen in u,1„ are, therefore, in a atrange situation. Public
opinlon does not alw1y1 differentlate
between tboae who ue fight1nc
acalnst the Vichy i:overnmcnt and
those who are decradln& France.
"France Forever" finds iuelf work·
lnJ •c•inat many odda. On one aide
th11 Franco-American orpnizat,on
has the full al'proval of 1he covem•
ment In Waohington and works with
"full stea,n" for de Oaulle, on tbe
othn aide. u lonc u Genenal de
Gaulle is not offic,ally recocnized •
the leader of France and aa łona •
the Peta,n covernment has ita repn1entatlves. the organiution many oblltacles.
A. larae number ar people aeem to
believe that Vichy representa the
French natlon. a n d often wpl'ff
France•• Is miatallen for tbe unoccupied France. lhny i'"Ple thlnk thał.
entire Franco betrayed ber ldaata.
Free Pnnce" refuaed the c..,..
temptible id• of co-operatlon willi
the NUiL
"Pree Prance" i„ true to her areat
inheritance and to the bMls of ciYllization deapite the' ~ of 1lolt,,C
aca, dNplte hll!ICer ami nffm:1qp;
The otcanla1loia of ''l'Ne Pruce•
hu the ript IO ~
the 40 IIUJlion Frencbmen. enalaftil by BedlD>
and V,cby and In the ll!IDW of bandreda of tho-a. ol IIIMll1len of
Free France. who . . _ llOf laiit down
tbelr arma.
Tbis the voice of the telle Pl'UCej
wltidl r e f - to be .beaten.
"France For_.. condacts !lflłd.al
radio pń1Srmm lnformlac COUJI~ behiJld tbe barriQIII
tbat not oni:, the Prencb are
tbe nanko of de Gaulle bllt alla
1-,. cMnc proof of faltll 41111
in Prane, wisom the,, 1.,....

'*

„

~·-·~-est...S.

"France POllf1'1r" l,J ~
Frach peopS. Io tllek hlll

~

.• b e t • ~

-·--•"'!tt-

niitt lłlllit~ ...
...

.adl, ~
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UO WOJSKA POLSKIEGO
ENLIST IN 'I'HE POLISU AR~1ED FORCES
WSTĄP

L~FOR'\1ACYJ

UDZIEL'\JĄ

Jl\l"OIU\I t\TION <'an he rt><·ched at lhc following

Centra Pt-L) ja<·iół żołnien.a l'ol1,kiego:

Ccntcrs of the J<'ricnds of the Polii.,h S01tlic11,:

w S1anad1 ZjNłnOl'ZOIIJt'h .\. P.

IN U. S. A.
lł' {

mrw,k1 Brom law
111-ZI Bank Strret

BU TnlORE. IIIU.

l)r Rnc yf> k, T.
li Beacon St.

R051 ON. M .\Sc;.
lłllFF~LO.

Sk rzyńskl M1roslAw
1081 Broadway

N. Y.

~------St11cl1ow1cz S Z.-------

CHICAGO, IIJ~

Il. 9-45 North Wood St.

Pado W1ncr111y
~O King St., Holyokr, Mass.

CHICOl'EE, .\USS.

cu:, El.ANI>.

-------Zitltck, Kon<lanty·------6 68 Broadv.•y
------Traw,nski
~---W,

01110

Dt::'I ROIT, ~fil li.
MILWAl'lffE,
NF,WARK, N.

Dom Pol Ir,, Forest and Chanc.

Kar J }6

Wł~.

I

1629 S0u1h I O th St.

------B,rl""'"' Albin S.

J.

510 Adohne Si~ Trrnton, N. J.

-------Gruchacz L.ton•rd

NEW BRI l'AIN, CONN.

----l\T.W YORK, N. Y.

26 Broad St
Adamow,cz, Karol

St Mark"• Plau
-----Ss1d1,;•
------PA
Kaztm,~rx
56

PIIILUlEI PHI.\

_ _ _ _·_·_ _ ' _ _
• _ _ _ _JISZ L,vingliłone S_t._ _ _ _ __
Stypuła M,chal
_ _ _ _ _ _89 Brldgr St~ W,lmetdlnt Pa.

PITTSBl RGII, PA.
SCRA."TON, Pi.

J.Jrnde }•11
409 Ccdat Av•-

-----

Kordel Joz•/
- - - - - - - - - - - - 1 0 8 7 Carmall St~ Dfc/uon C1ty, Pa.
D4wbsk,K#rimi•rz
S\R\Ct SF„ N. Y.
915 Park 1u•e,

------

---------

TOLEDO, OHIO
M111eck, ~ ,..nce
- - - - - - - - - - - - ™ 8 Uj:R__n_~&e__
S_L_ _ _ _ __
W,llr St:,nulaw
WILKE.',.BARRE. PA.
Sl-59 North Mtin St,

W Kanadzie
In Canada
W Prowin„ji Ol'TARIO Z08laly ururhomione na•lfpuj.,-e puakly
lnlOl'blaryjno-Rt'krulat'yjne przy mh.iale miejOt"Owy„h Orpn.iueyj
•pol«-snyt'h pol•ki.-b, • mlanowirir:

TORONTO

Nr. J 744 Qut..n St. W.
Kun:ownik - p. A, Piekan.

Nr. 7 700 Qur..n St. W.
Ki,,o.,,m·k - p. S, Bo&ld1-skl,

WINDSOR

HAIIILTON
IWlKLAND LAKE

OSRAWA
ST. CATJIARINES

Nr, Z 138<f Partnt St.
Ki,rownik - p. S. Dyairwia
N,. J 141 Prosl"'cl Av... N.
K1trownik - p, A. ICrulrowdci.
Otrł<'ara Blvd.
ICi„rownzlr - p. P. C•rrv,i,ulcJ.
Nr S 219 Olivl'r Av•.

Nr. <f 26

ICit'rown,k -

p. G. Liuwsltl.

N,. 6 SZ F•c~r 11t.
KJ„row11ilr - p. S. p,..,owan:aylr.

W PROWINCJI QUEBEC

IIONTBEAL

Nr. I 1162 W•llzngton n.
K, ..rown,k - p. J, B,od._

IIONTREAL

N I g JSOO Coloaial A""'·
,c,.,rownlk - p. IC. Dulatbld
Nr. 10 19S6 From•rrac St.
,c;.,rowrrrk - p. W. O•i--"'·

składa życzenia Wesołego

Polonia

Alleluja
życnnia

Wt'.fOlt,:o Al/rlu/11
dla wszyJltlr1cb
ryc-bl,go Zm•nwyclrw,Ullill
dla o,c,y,my " '
Kslfza M1tJonarze Domu llla,j
n10fo w Whatntone N. Y.
2204 Parsona Blvd

W e.sol<"go A llrlu111

H011"ANIEC FUR'.\Tn

Rł:

WESOŁEGO ALLELUJA
i .pmro,l:,,m ia

C.O.

R,-/r,,:rrators
Radio,,
El<"c trical A ppli11ncr11
1801.0l W. Chicago Ave, Chi caca

11

żvny

WroolC'go Allrlu111 Arml, PoT&lctf'/

Ksiądz

oraz rodzinom. członkom 1
sympatykom Domu Polsk,rgo
w Wyandntt"' 7.f<''ZY
Tow. Tadeusza Kościuszki
Grupa 2426 ZNP Wya11dotte, Mich.

Bohatusk•r1· Armii Po/Jk,,,j
d11 po CGl}'m lwil'c1c,
oraz MaJ Stt'fanowJ MaJt'w11łacmu
11erdrc.znemu przyjadelowa t
współtowarzyszowi broni

,r

z: ostatnseJ woJny swta.toWC'J
nsyla naJSt>tdt>cznl~JSZ~ iyctc>ma
W <"•ol•go A.lir/u/a
b. zolni<"rz A rmu Grn. J H•llrr•
Franciszek WoJciechowski
wraz z zon, a córką
1000 V1newood, Wyandotte. Mich.

Serdt-cznrllO życzenia

Wt>sołego

KS. FRAN( ·1sZEK WIL \MOWSKJ

KS. J \N SJUYK.I..A

Prnbo1t..,.• Parafii~ .... JadtriJi

I O..Paw A, ..nur

ł1oral

Allt>luja

i j11lrn:11rychJe1u•llO
oswobod2tnia O 1czy111y Il•
Proboszcz p•ralio św. IClttM,_
406 West 40th Street
New York Cny N. Y.

Park, N. l.

,..,,1,.,,, ,4ll,l11j,,

ż,1'11, ..raum .4rmii Pal,lti,-j tr Kana,bi„ i
l1<,loa1,r,ltim ŻolniPraum Armii Pol11lti,-j
r-nanuNm ..; po rolym ÓtriHi,- ••;rł•ją
\1 ETERANI Pl M.0'11 Kl 95t<"j S.W.A.P.
KORPl !- P(HIOCNICZ\ PAŃ NR. 79 i
ZWI ł7.EK PRZl J 4ClóL \1. A. P.

liiiNl,uba

Plarń" ki

95 S. \1' .A.P.-1 ha l I.• \1 Jan,1011,, l\lkh.

Zjednoczenie Polsko
Narodowe
142 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
•,,,..... - " - · ayc.Nnua " """"'" .411../ujo ""'Y"' nlofllto•
Jmąry,. "' •.,.,...,...,. Armii Polalciaj ONS wuydlrina balu,.
Utr•/ulłl obrońro•

_,.,..,..,,... o

ZARZĄD

J.

-lnmć

i

Ni,pod"'sl<Hć

Pohlu.

CENTRAi.NY

Bayn, N'IUIOr

I. Kecou,a-, wił'N'f'IUIOI'
KL Jan Smykla, ka.,..lau

J.

Srrdrczn• ł)'•un,a
Wuo/,.go Allrlui11 l rychlr,o
powrotu do Wo/nr/ Po/du
zuyla swrmu cbrrrln1altow1
Panu Kpt. Gawdriltow,
JANINA WOJCIECHOWSKA
1000 Vlllewood, Wyandotte, lfidt.

P. Rhode

11' dniu ln,nrllr,rlurolanin ('lor,•luaa Pdru,
nru,,,. i.)t"Mnia lf P•ole,o 4/lrl11ja i l.aal.·i 80:,,j
1nrl.-.. o Oj,-zy,m{' ..,.yla ff„l,01,nlti,-j Armii p„tolti„J

t.nlni,r-som .frmii Pnlalti,j c,,,.;,:1

W.

Paweł

Cr,-rn B•y, JJ u>Nm,in

w•lcząct'I

r,

Biskup

s-teń..kl. ~

C. Dunka, wirepr........a..
H. Pnybyazew1ka, wirepl'flL.
M. R~uła, wlrepN'R9lu,
J. A. Glowll<'ki, eekr. jeu.
E. J. Brarb.... kl, bejer

W. Manat, ttWbN>r
A. Piekło. ~wis.or
J. F. o..., re„i..,r
M. ~yrki, 1ru.a,,..
M. Nowak, ln1IOll!II

I. V. Malauow.a.i, 1.....i...
Dr. J. L K-erkl, uara. t„t.an
Z. F. Saruowtkl, ad-kat
A. S. Padm, ad". aa _,au N.J.

ST \NOM ZJEDNOC.ZONY1\I, POLSCE
I NASZYM ALIANTOJU ZWYClt,:STWA

-•" 11sy,1l,;m CJonltom , CJonltinio„ Z.N.P.,
Mlatbi11:y Z,rlqJ,o .....j. fl'il'I. Durlonwil'ńat-.,
Bratnim Pol.kim Or1ani,,...jom, Kupi,...,_ Po~lcwm.,
i JJ'aróll' l'.alf'j Polonii .4m„ryltcui•ki„J
~ ESOLEGO Al.LELUJA
tyny

Związek

Narodowy Polski
1514-20 W. DhiBion Ul„ Chicago, IHinoia
ZARZ.µ) CEl'\TilALNY s
IGN. K. ROZMAREK
Prcaea

P. KOD.OWSKI
Wi,.,.p......,.

MARIA L CZ\t
WiN>pN.'lletlka
A. S. SZCZERBO'WSKI
Sr.l.retan Jmeralny
Ilf. TOMAS7.t'JE'łVICZ
Ka.jer
DlRECKJA:

J. WATl'lłAS
SardNSII,. ~yrwnua IJ uołl'/fO Allł'/ujo
p,..,.sy#•Ją iolnit1r:wm polaltim w, A:11ndd:.i11

BRACTWO SERCA JEZUS
BRA(;.WO ~W. STANISLAWA KOSTKI
BRACfWO śW. KAZIMIERZA GR. 1477 ZNP

Wł'aolr10

Allrlaja
li• pol111tl,:J, tolm..-q
1VAl.ENTY IIAJEWSKI

w,crprruc GmbJy fi Z.N.P.
JOII Danow A-. E - Dl.

,,....,.,o .41W..;.-,,.
t.oluienom Armii Pollllr.ifoj

JA

LESl~sn M.C.

~

M. W. MAJCHROWI(%, DR.

J. BEKlCKI

ANIEi.A WÓJCIK

I.ZWARH:Z
JANINA MICAI.A.
S. E. BASl~KJ, ADW.
I. J. POSTANOWICZ
C. PllVOW ARCZVK
J. K. CRONaEWSKI

LEKARZ NACZELNY,
DR. A. Z. SAMPO~KI

RADA NADZOR<2Az
F. X. śWIE'l1JJC
Ct.mrer

li. POWICIU

"'-KOMlSARZEz
F. FURTEK, Okr. lasy
!ói. NIEDtWIECKI, Okr. 2111
J. RUDEK, Okr. 3d
C. W.
OIEWICZ, Okr~ "'r
A. KARW AN. Okr. SJy
H. DUDEK. Okr. 6ty

n

F. UNKOWSKI. Okr. 7ay
H. HOLODNJK. Okr. 8-,
J. HABUDA Okr. 9ty
S. SUDEK. Okr. lOl,:
J. 81.0DKIE1VICZ, Ob UIIJ
L 'IVITECIU. ~ l2t1

J ~ - ~ O n JSIJ

t•,

T. GRA'F7.a. Ob;
117. FAIIISIEWKZ, Ou. tsq
J C. ~
l&r_:

:o..
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SrNhane iyczrnia 4wi.trane
prur,laj4 Jolnirrzom polu,m

SOKOLICE GNIADA 799

Wrsolrgo A/Ir/ufa żolmrrzom
Armil P0Tsk1r/ &kład•
'.J'OW. SW. KAZIMIERZA

DETROIT

Nr. 466 Z. P. R. K
Prezes Gaweł WoJci"ch

D•trolt Michigan
SertU<'fllll :ynwnia

rJ',..o1,..a A.lld11jf,

ALLELUJA

WESOŁEGO

f} (~lł'

• " ' • Armii Pol.,,if'}

W Dniu
•
Zmartwycbwstam11 P•flslurio
ne1srrd«rnie/sz,e iyncnia
Wesoleao A /lrlu/a zuyla
Droaicj Armii Polsklc/

KS. ALEKSANDF.R F,
JARZEMBOWSKI
a Nil,

,.,,,.,iq s... 1-1-

691 E. Canfield, Detroit, M1<hii:an

" ' l)~I{

Ży,..,...nia

Z• czy11y i JH>lwrrc•nie naszym
Zolnirnom usylamy im
tyczenia Wesołych $wi4t
Tow. Sw. Franciszka, Gr. 107?
7..P.R.K. w panfil l:w. Kunegundy
F. l.oicwakl, prezes

Wł:SOl.EGO AI..I..ELUJA
TOW. SW. STEFANA, NR. 774
Z1edn. Pol. R,ym. Kat w Ameryce
Detroit. Michigan
ZARZĄD: J,.. Gieszczyński, p. Za,
niewaka, W. Zaba, p. Kobylarczyk.

..,,.

bohatenkiej Armii Polakiej

Ks.

Władysław

Szok

Pr•""11

eał4

paraflli

M. 8. Królowej Apo,t1olów
3151 Pracott, Hamtr-k. Mich.

,,...,.,. ,.,,.,,,Ja _,,.

N • ~ J - q-"a

w ......

iolai- pc,Wr;a

Ks. Piotr S. Rypel
Pror.- ,-./'li
li. 8. F•,o,...eilie Fierltyd

116S5 111eDowpD
Delralł,

AYt!9ue

IUeldpa

,,...,..
,
.,....
,.,..,.,.,,.,.,.,.........

W r,olyrl, .ŚJN11
:atuyla

dla Armii Polol,irj

Kii. S. Trt>p<'zyiaski

tyNlf'nio IPuoł„,ro 1fU„lujG
i -rnt•lcif'fo ,,.._.,,. "6, ulrM"hanl'j O~aysny prw.a.,l•

Ks. Józef Tompor
JJ'rtrNm Wojny ŚIC'ialo-.j

O..Cn.11, !llirh i,(an

Wnolrio ATleluj•

KS. JAN RA<Zl ŃSKI

W r.oolcwo A 1/clu1•
zyc•y A rmi, Polslcirj

Ojt·owic Fran<'iszkanie

Probonca para/11
Niepolcalanrgo Poard• N. M. P.
3414 Tromhly Avr, Detroit. Mich.

KS. B. MILINKIEWICZ
P•r111/a $w. S1czeptu1
4311 Central, Detroit. M1chlcan

iolnirr"°m pul•lcia
pamyilnoki

WcM>lr&o Allrluj• Armii Polslr,rJ
Tow. Sw. Jonfa. Gr. 1163 Z.P.R K
ZARZĄD: A. Pokorski, A. Sabi1,
W. Kirndzie1ew1ki, J. Jankowski,
L. Ralro-lM-, K. Krupińska,
p. Czuchowslri

%ycrrnia Wr.sol~go A 1/rluja
d/4 Armii Po/skir1
sł:lad• z &lfbi acrca

K,. C. Barto,wwin, O.M.C.

K1. Fnmciauli. A. Bana-k

Df'iroit, Mirhipn

,iyraq

Parafia Sw. Jadwigi

3983 Miller A•c" Detron, lllch1can

Ser,ttZIH' lycacnla
a ofraa/1 hrqt Wie/lr/rjnocy

Ru•""II, n„1roi1, l'li<'bif!an

Dl \RTW\ CH\\'l-TANIA

IGNACY RUO!'llc.Kl. prnai
STANISLAW NIEDZWIECKI, ...ł.r, f'm.
TOMASZ URBAN. •brbnik
D.,troit, Mirl1ip11

GR. 649 Z. N. N. P.

ł-1-10

WOŹNICKI

STEFAN

iyrsy Armii Pobkirj
jakMjnyb„r10 "''?'rię1hra naJ N"ro,irm

TOW. SW. IZYDORA

MICHAI. GRUPA. D.D., 1-1-D.
Pre>bouo l'ara/ii
Sludk,.,,., Srrca Marii

BISKUP

Gr. 792 Z. P. R. K. w Amery('e

Ochotllicui Arma• Pol1kiej
w Xanadrie
sprlnienia ich crlu. n1yeil'$łw• nad
wro11em I zm•rrwycbw:nan,a
Wolnr1 i nlepodlrglej Poliki iyezy

11 r1olr~o A.llel11jo
8d:,j ora: ryrl,ląo
po1er„111 ,lu Polaki iy"")'

Łn,ki

K:-. PRALAT

Armii Polskiej
KSIĄDZ

i

Z cł:uji Swift

DaiclnrJ A rmu Polskici
z obzji .i,,,i4r w,.tł:lcjAO<:y
"''•c•nc lycaem• zuyła
ANDRZEJ SWIENCKI
Weteran Armii Pollkirj
wrn I ea1, rodd8'
1900 JeH--. W,andotet, Mich.

Jf',._.o1e10 A.lWujf,
jycay Armii Polslliej

PARAFIA ŚW. LUDWIKA
lll805 S1. Louia, Detroit, Mlchican

c.1,,.,..,,.,..

li' radoffly,tt DniM Zmllrf..yrhwu,nill
r-r11 i wrtlenint' śy~nu, F f'.«ąo A.Uf'lujf,
i Blo,oelaaciauł- Bosąo - drod,u, do Jf'olnej O;r.y..y
,,.,_,, wleGne} Annii l'olzlci•J

KS. zyGMUNT M. SACILOWSKI
rrnoncs ,_..,u IJo.e,o ew.
ot.,1l0rr, MICHIGAN

3100 BERRY ST.

N•~J.u

WESOŁEGO

t)'fflf'łlill

ALLELUJA

..,,.

Armii PoLikiej

z.,.rtW7cbw.1tani• PdMirp
Serdet:11M iycullia
WESOLEGO ALLELUJ)l
aasyla Armii Polzkirj

KS. SZ\'MON KILAR
Proboon p,,,.fii
PrNmienifłllia

l',au..,o

13403 S:,racUM St.. Detroit. ll~h.

Kawra:U-ku mil!
Tak I Polsu Zlurtwyt'll.....a.,
S.rlllecaH aycaenia
WESOLEGO ALLELUJA
Armii Poblriej altlada

Bartłomieja
• Kaif,lffffł Prol,. - eaelo

Par 8w.

ZOlll Goddard St., Detroit, llidL

s.r-e-.,_.

• o;,:.,.y

....,. .... r.,_,.,

PARAFIA ŚW. FLORIANA

r,.oi-,o AU.,,.Js
Anrdi Pohlw,J p,r-,łe

X.. Prob. 'W. Mrówka

s Ka. Proboszczem Pioll'em P. Walkowiakiem

Ka. Wiaeeaty Bcnbwim

z

•AMFJĄ

11. & D()U)WBJ NIEBA
8161 llDlJIII A -

...........,....

---

,,,..,_ r„/ll

s..s.-w-a. ••.

:t7cuni• świ,1ecane dla
A ,mil Polskiej • Kanadue . .,,.

KLUB SENATORA NOWA.KA
X.linowaki. prit•n

tyrs«nu,

Jll'HOląo All"'ujn

l'ol•ltim tolnif!nom •nł•

GRUPA 142.
Z. P.wA-ryc,e

/d1cy polscy w N/rmczech :Hyl•f•

Polonii Detroid,i„j i czlonl:om
Komitetu Wysyłek Pacule
i7carni, w„ołych świ4,
prze. p. P. DWORNICKIEGO.
puew. Komitetu Wysyłek Pac,ek

W-.olycb

świ4t

Wirl/raaoenych

;rycą

Polskim

:tołnirnom w

Kanadair

GMINA S4 Z.N.P.
,,,,., Wojsku Po/,łiemu w Kan.
dz,e w„elł:iej pomyślnośc, , rwy•
cir,1w1 dl/Jl Poluu i N••• ZJttl,
ZARZĄD•

J.
1

J.

Rempała,

M. Sokół,
Rychlicki,

Wilk, S. Tyrka, J.
I. Jmzczu. Detroit. Mich.

Detroit, Mlrlaipa

życz~m·•

iwi4r~cwn~

Wesolrgo Allelui•
.17cą • 1/rbi .1rrca

Gniazdo Sokolic Nr. 823
w Detroit, l\liehigao
ZARZĄD: J. Prueik. A. Garbacz.

Wesołego

tyNl#nia Wnol"flo AU,lujc

,u„
Armii Polakiej
od

POLSKIEJ IZBY
ADWOKACKIEJ

li'aol"flo .4Ut!l•ja
powrola do Polski
i7czy Po/die/ Armii

zwycir•ł:irgo

GB. 326 Z. N. P.
Detroit, Michican
ZARZĄD: J, Szymu;rek. 'T. Nowicka, P. Dowidowic, P. Kooidlo,
J. Nowak, li. Lewandow1k1,
:tyczenia

Alleluja

Wnolycb .łwi41 Wirlłanocnych
"'• A rmli Poldu~J od

iirCTJ
GNIAZDO 79 S.P.W.A.

:tpca•11i• świ4r~e zuyl•

R-elł

Ol{Rł:G 13-ty
Sokolatwa Polskiego
Zarąd: R. JcSiwlu, S, lfar·ltcnnlllldl
L. Pi'aepi6ra, li. Oodlewuai,
1-clo. L. Kłatt. J. Kotraebe
Siedzibe-3596 29th ~

Detroit. llidaJca

ZARZĄD: L. Przepi6ra.

E. Dol•w•
Rucuiaka.
C. Petrykowaki, S. Jakubecki,
Z. Orb1k

cz7ń1k1, H.G6ralew1b. I

Tdrfon I.A 9615

WESOł..EGO ALLEJ..UJA
ayny Armii Pol.lei,]

PLACóWKA 78 s.w.A.P.
KORPUS POMOCNJczy NR. l17 i
ZWI~ZEK PRZYJAClół. przy PLAC. 78
4959 Martha Sł.

Tel. LA

,.,,_Ja-d-i,j-

1ł'ESOUGO AUIUJJA.

-~w-.. ,,...,..,. •

i
_,_} Polalri iyo,y

929ł

Detroit. Jlklaipa

P.t. 3 Q-atia

Waolep Allelu/a

Żolniruam Armi, Polaki•/

Sokołów Gniazda 31go
'W Detroit, Micehlgan

4130 Jt111rtioa, Detroit, Mkh.

A. Z1pytoW1ka, G. Wacbtel, H.
Kucbno, j. Kiernicka, N. Wicako.
P. Ruciń1ka

W. Wile-, prea•

Tow. Rodzina Polska

GR. 1206 7~ N. P.

Detroit, Michigan

Ku.

usyla

SertlttUHI ŻyCffllia lwi4t
dl• żolnleny w x.a,,,,.,, al
Chopin Political Club, łac.
114110 Llutt, Detroit. Mlchl~

Odcuiał Lici Monkiej
lm. Bolesława Krzywou,teeo

i

Tow. Sw. Czeida-wa
5145 Mitrhdl A..-eaue

życzenia świ4tec•ne dl•
żolairrz7 Armii Polslurj w

Henr,k I.opieki. pru„
Adam Arcluewaki, nlrr.

ż1czeni• Hrdec..W eaolych świ4t i rychleio
powrora do Wolnej Palaki :rasy/•

PULASKI EAST SIDE
DEMOCRATJC CLUB
Zarz4d: J. LewandoW11ki, W. Xoz•
droj, A. Zapyto-.ka. J. Jendrowul.
J. Fiedorowicz. J. Koiii\ab

Serdnanr i,cuni•
W raolycb $w/er , uybł:irio
powrotu do 0/c:ry•ny u•yt•
n•nym iolnienom
„ ICanadzie i wnrdu"e
LlOA MORSKA ODDZJAL
IM. ST. tEROIISKlEGO

Sl!tdtczne żyaen/a W iel/calłOCDe
ałlad, W7dawcom "Odsitt•y"
i Bobatrnltirj Armil Poldirj
'TOW. STEFANA OKRZEJł
Gr. 2850 2 N.P. - C. Wlłniewaki,
Prezes; Jan Wozii\ski, Sekr.

~

,,...,yd, s......

PAWEŁ

HORODKC>

4845 Elmweod A,._

Jr-'• AU.,,,ja ,łłatl.;. .....,_ .ielmerao• Ar•ii l'ol.ł~J

Dmołt,Młrhl,pw

i Legion Pań Oddział 3

PoL 1-. Ameryhńeldcla Wet.
beuoit, Mich1Jan
Zarzfd

Panrrunłu:

J. S:,git. P.

llaJkowaki. J. Lnacq,i\aki, S. No,
-i..
A.
T. Mc>raW9Jd,
W. 'Baldna. R. DvDom„ł,ki,

Drrełtorq:

wiek, K StalUW!lki.

Zarąd Leiionu

P•II, H, Brodacb.
K. Mon-ka. N. Xawcz:,ńaka. J.
Snit, A. Szczęsna. E. Stecbr. M
Sanura.
D7rrłrorł,: A. Wojciechowsb. L.
Jarom1etaka. St. Siedaik.

Placówka 7ma Stow. Weteranów Armii Pol.
Placówka Korpusu Pomocniczego Nr. 109
przy Placówce 7mej i
Związek Pn:yjaciól przy Pl. 7mej S.W.A.P.

S.rdl'ftff• ayC'IIIIINI

t o i ~ -'rali PolaltwJ

WESOUGO AI..LEUJJA
N-,,ym to,,.;_ -,łłl

Z.,,-y ....,_. .,.._;. F.allflo AU..jc

Placówka Weteranów Armii Polskiej
w North Detroit LP.'W.W.S. i
Placówka Korpusu Pomoniczego Nr. 5

I

•łHlfo

,,._.o,., do JJ'ol1Nj i Ni,,,,...,.,

Koło Przyjaciitł żołnierzy

l'oł.lrl

Armii Po„kiej
na W a c ~ j S1ronie MiałłG
Detroit, Michigan.

-

r

----

~

..
I

•
iyny drmii 1'al•ki,J

t:JG.\R

:-TORE
(CUT RATE CIGARS)
5 801 Chr n r St ttfll
Drtroil, '.\lir h ipn
Trlrfon J\ a nlmr. 9220

;t

2yc.a::enta .rwyc1~twa l powrotu do

Ad,rokal i l).,radra P ra,rn y

POLSKA GROSE;RNIA
;;9;; I Ch rn c, :-1., Drtroit. \l i, h.
T"1rfon
on lu,.. 1788

ojc,y:ny u czera radiowa prtyJa•
ei61ka t olni•rra pobkiegoMARJA GRABOWSK,'
Radio Stl.CJI WJ BK. Detro11. Mach

n

T el efon T Enrpl„ 2..606(>

ty.-...,,ria Ir ""'" "«o ,W,./11jo
żołnierzom Bohurrsluei Pot,ki•i
A rn,u skladS/4
ZOFIA l TOMASZ HOFFMAN

Soi,1no l'l t1ki

w/asc,c,el

1821 Chrnc :-t., llelroit, lHir h .

Z DAR :-I.O\ AN..,Kt:\lll
RR.\TER..,'l"\l
Żyn,,nia

„

11 ,.• .,,,.,., .411,.fuja
,kłada

F. R.

'łl' HłOR

\ ...1a;...

s~rJtt1nr iyctca,.

V. TRESKA

E~o u:co AU .RU JA
%.a<y(a

Rernire Bridal Shop

CH ENE-11 Ai\OlCK
FUR~ITL.:RE, INC.

I

·~•

Stan isła "'

STANLEY Gm>U m Y

We olego A lle/111•
~ \O B OI>.\
JUBILER I SKl.AD RADIOWY
5839 Chen• St.• Detroit, M1cb1gan
T•łdon IVanhoe :? I ID

Ił

Z ok„Ja śwl'ft waelkanocnych dla
armi, pol•k••J gdziekolwiek ona
dz,, walczy o wolnołc Polska 1
Demokrac.n n~yla z glcbi nrc:a

IJ •·•olt'gt> .411,luja
•kllłd•

Ze non S. Pie trkit-"' i«·z

wlasc,cł~/

PHIL'~

Żyn<"nia

WF.SOI.EGO All.Jo:t.UJA

H. Wl~NIEWSKI

i..~

Nr. 13-14 (35-36)

- --

WESOLt;GO AU.F.U JA
Armii l'ol.J,il'j iy""Y

sulrni• J/ubn• r w.-lony
druh<"n llubnych
51HS Cb l'ne .St •• J>r troil, !\lid,.
T,•lrfon r1.,,.., 80:Zł
strOJ•

l,70 Chr 11r S I., rog llanNM'k
U r troil, llir hisaa

Naj,taruv J11b,/,.r na C.ltl'nl'
19W. J912
Stl"l8 Cl,rnr :O,trrrt
n„1r oi1. \l i,•hig11n

ou:c;o

w i,:....

HOFF!\IAN STUDIO

"Jeszcze nic zginęła .••
i nigdy nie zgin i(·!"

5 156 Chf'ne S1., Dr lroit. Miri,.
T elefon Pl..aza 6793

~

Wesołego

KMięgarnia

M \RCIN

li

"

-yl·

Serdeczne

Polish Centtr
ł'RANK

ALLELUJA

tolnil'nom A.rmii J>ol•lrif'J
lf"alcsąc:rm,.. ,d,l• /ronlM'I,

N•nym Koeh•nym
Polsłim żolnit'uom 2yczy

...,.,.

F . Seatkowaka. wlaiie.

Mother's Restaurant
Telefoa IVanhoe 9740

'WESOLEGO ALLELUJA

Wincenty

Sunshine Grocerv
1357S 01lla1her St., r6c v ,ct;,r la

Tel. MAdioon 6927

Detroit.

Senleczne życzenia
Wesołego Alleluja

BAR

N•1••rd._c~n,~1su iycz#ma

Dim• a11d Dance in the Co11ti11e11tal Styl„

WE.c;OLEGO AUE LUJA
-1<hHI• l:olni•rzom Armii Polsk,ei

5211 Cbme i:.1rttt, bliako Farmworth Ave., Delr0il, Mil'bipa
Telefon IVaah- 9302

~
t-·

lłle61i

i l'rsyboró•
Da mowyrh
4719 Chene St~ Detroit. M1cbipn
T elefon TF.mple 2-6448

St"rd~c,nf! iya~m•

ALLELUJA!

BilU'O R•lnoidalff
I AHtlt,uaeyj,u,
ll403 JO&. Campau. Hamtramck

Stowarzvszenie Grosemików i Rzeźników
i North Detroit, l\lichigan

Poliib Apleka Piekanki._.

W1t_,...o All.t•J• 'lyeq

FBANCISl.EK SPISZ
5S10 Cbelle St., kolo Frederick St.

JJ;wo!t.

Michlpą

~
· pn Plllłł•
~ u prma I.ur
, ,.,...•;Jj

,.·:.:

.

•

- - ~ •.._

•,.. I

W nohtgo A lleluj•
JC)ZEF KOZLOW SKI
•laścic1ł'I wytw6rni
KING"S SAUSAGE MFC. 00.
'Tł25.J:: Cffl11 An.
on,11
wal O r - '
1721 ..._. Bt.. Detroit. lliclllpa
· -"-

>-!

W •6tlhgo A llela/• Ile

Petnh.

1iil(-'~

_:;._,_

łlłcbipa

''· ...~-

.

HllrlOłfflio

.•'.

i

,.

.•
'

11,._

. __.

Najlepaej jawi . . .

T alefon IVaboe 91ł1
-~

.l

M. OCIIYlSKI

Marła i Leóa Bana. wła.ie.·
.kłada Piwa i Willa

SMS Cbeae s_t..

,·

-

. ,,..,,,., """'•}fi _,,.

W. Róiy„ki. pres. M. Grefl1 wierpres. F, Mi,da. K'kr. proł.
K. Beaahitieki. bajer
K. Borawakl. IKI', fm.

5007 Cheae St~ 'bllako W urea E.
Detroit. Mich.
TaL PL 7572

-...

EDMUND TYSZKA

tolnunom A n,w l'ol.lti#j wuyl•
All.tui• li•

I

WF..SOU:CO ALU.:1.UJA
,,..,...J boh••• r•i•i A rmi, Polsldt1J
u.yla

flii« la i wiflo Zmarll<')'<""'4>dania P•ń.ltiero abathi ,e 11'Ull'f w Ryrhle Zmar1...,-rl11Hlani fl l'la»j Ojnyany!

WESOŁEGO

I

W rsole110 A llt'lu1•
JAN NIF.DZIEI.A
Sklaa Ż<'luny
3178 P ifotto Ave~ Detroit, Mach.
elefon PLan 3632

JAN H. PERKOWSKI

L•

Młchican

s„rdecznt' iye<<'nl• w esol•go
Allelui• i powrotu Arm11 do Po/siu
znyl•
PREMIER FLORIST
5001 Chene St.. Detroit, Michigan

Holiday GrPPtings
a11d com pliniPnls o/

\VAHSAW

:~

;:"

Różycki

wlaścit:i~l

N - IJ'iart oe 0-IHHu,ni" Pol•lti!

48641 Chene Strut, ~ E. W arron
Detroit. Mi gan
Tel. TE 1•20101 nocny OL 4527
Otwarty c•ly d,u„,I i "' ni•dl<if'1('
Bukiety wu,lnc. wieńce pograebowe kwiatf cięte o lcażdeJ por•
rolru po n,akich cenach.

•:rcuni• Wesol• go

V"

01,y Zmartwy<"h1tt1lani• Chry•llua Pana ll'lal., ,. Sftrra

KELLEY'S FLOWERS

'•
,-

Restauranł

BAR, wlaw.

~olni,r2om Bohat• rsi1•j A rmii

J ED\NA POLSKA RZEtNlA "li ~7ANIE Mlt:HIGAN

51 "4> Eclwia S t •• Detroit; Mieb.

j

Poldut'j najS<'t dN:Zffl<'inr zytz<'ni•
W f'IOlt'go Allt'luja Hsyl•

Sosiński

Stanisław

4716 Chene St., Int roit, Michigan

~

I

5.161 Chrnr. S t •• Drlroh, Mlrb.

WESOI.EGO AI.J.ELUJA

SlrW

iyr.,.nUI

,kłoda

życzenia

WESOŁEGO

"

~

-

t.olni,nom ~rmii p„f,ki,j

Atl-ltat

•

I.udowa

Wt:.<;()LEGO AIJ.F.U JA

O..troit, Mirbipn

L.

;

KOW~KI, wla..-.

l'la}11Hd,nni,jlł1't'

0..1rol1, Mk bipa

Roman V. t:egłowski

Żł

-

I

,kładli

5 3 <& 7 Cbrar l I., D etroit, !lli,•h ,

Ko-operatywna Drukarnia Ban Bros.

Alleluja

AIJ.1-:1.l J .\

l."1nir.noa1 p „f,kim

S l'rtl...-an, 1.,-r.s,n ia JJ"i,.fltan« n" ,,,,.y1.

lf

.....

s,r,lfł,Nn~ i,·.~ulłia

Wllł.fr1Ct•f<"

~

-

~

5411 a.- -tJL. DecNk. .....

T-r-w.~as1•

,-lllililillliiii \~--

.,

..~

'

Nr. 13-14 (35-36)

ŹJr:enio ff ,,.o/)cłt ~""I' """via
Jo;,n; M H7.\'\SKI
UH9 IJorolh, \,rnue
n, 1roi1. ~li,·higuu

li 1•1uł, rl, Ś11 i.Jl ~

r:,·

"11\('.f :'\1'\ SZCZI' I' v,SKI

7.ycz,-n, W,- olych
Wtrlk• cey b <>tł
lnni-ln"11 l'm1ro..,.k1,,co
Gro cncs & M e~t Mnrk-et
9301 Brocton Ave.. Deholl Mich

9211 Mt Elhot A

IIIE J. OIIOJI \
IIF OIJIJ\G Mtt,. CO.
E.vrrythm+ /c,r th~ brdroom

Srrdrune ycr:f'nJ•
Wuolych
dl• A rruii Pol~k,cJ lt/•'111
SKIBA

.-:-w,,,

w.

-..,la!M•irirJ Grot.rrni i
Sll+ł

Huł".zrmi

Grandy, Detroit, Michigan

Życzrm•

~

We•ol,-go Allrlu1a
u da

A rnr11 Pol lri,-J

Al ł X I Ili E.BNIK

A. ~lll"if H

1), lroil. \ll,•hi,:,111

Mach1t,n Ą„enur
Deu01t. Michigan

JOHN'\\ \OA
Groccnc and Meat Mnkct
1~'i Oliver A <' Detroit, M,d„g•n

w ol~go Allrlu1
Hobai.rom Arm11 l'ol le, / u yla

3232 '\\. '\\ DrT<'ll St,

6

We ol go Al doJ•
dl• Ar ii l'ul ku] t; yla

Sw

Det <>li Mich

D remu Groccry & Meat Markot
DM mu& Ave. Dttro1l M1 h

ff'"-',.,o 4/lrluja
4rmu Pol1ltu<J n, li.an. Mlyla
JOSl,PH 1'0001...,KJ

7053 "· Wurrea Ortroll Mkłi

61

ży z ma W1rlk.tno n~
żolme ram Poblrim sklada

Wr o/ego All luJJ• yciy

M. <.IIFt,:K
DRV GOODS STORE
8827 Mt F.lhot Ave Detroit. M1th

·-

Z obr;, Sw141 w,~lkJnocnyrh

6klatl11 .i:yczrnin
I rrmro,..ki. Jr,, 11.(~
cb,ropractor
,\.
S738 MrDougall Detroit. Mich
Godz. przYJ, 1-4 pp. , 6-6 ,..,.er

Allł(rlin,-•, ffhul~

~hoppe

8826 Mt. Eliiot Ave. D•troit, Mrch.

SrrdN%ff<'

życzeo/1 si/1,!1

~l>'\\ARO lf.SZCZ\SSKJ
Pol,ka Druk.nrnia
3881 Junction Ave.
Tel LA 5963
Detroit, Mich gan

Żyru,11ia 11'i<'lka11ur111• 0<l

PIOTR.\ f-OHOI.AK
,-taM"irirlu rf"fihlurnf"ji
pnr. 5656 Mi1•lii11nn \u•.
Dr1roi1-, Mid1if(11n
St!rdrcznc zyt:zł'nitt
Armu Pol:,Jue1 p,z„sy/1114
RR.\CIA BOŻF.K
F11nf"ral

DirHto,-

3242 Junction Avrnue
D•tro1t, Michigan

Srrdrnnr tyNrni• dla
Armii Pol,kirj od
WARSAW CAFE
NaJltarua Polaka R81'tauracja w
Dc,trolt-Sal.a do wynaJ~ia na
wuclkle ok,,.Je.
3820r 3Stb St., Detroit. Michigan

Poli,ols Pavilioa Art• aad Craft~
Dr. W. Rymna, urz,tdca
2280 E. Forest Ave. Detroit, Mich.
Telefon TEmple I-S950
Chtutlu polsinr, wyroby ukopiat,.
sł,r. onnłi, obrazy SrryJ1tA,łirJ.
bi,pł, i ouuop1sma wy~bodącr
w Londyn,•, i t. p.

s..,,1_ •1C'Mftic
,,,_,.,. MIU#IIOlłł
Plerw_,..ny Ogród.., Pt-,-

Swder.rn" ayNII'nla • okaji ó,riqt
ZMARTW \'CIIW ~TAN I.\ CHRYSTI SA PANA
11lrłnda tołnif'nflm li al~j Pol,lti
0

OKRl;:G 1-SZV KR,\JOWEJ 'FEDERACJI
7..RZESZE~ KUPIE<:TWA POLSKIEGO
0.,1roh, Mi..t1lpn
WIidy•!- Kost•cki. pru.
H"nryk Kozak, tekr. fin.
Wincenty Rótyckt, w1copru,
Wł. Kędzieukl, selrr prot.
Bro011ława BabiarJ'. wiceprer.
Boi. Otrompke, kasjer
W,nconty Szczepanski. marualek

GF.()RGF.'S RAR

MARIA GIERSZTOWT I
HEU:NA GARBOU~SKA

9001 Mt Elhot Ave.. D"1roit, Mich.

6216 ]DL Campau. Detroit. M,cb.

Wesolrio ,tJt,,/11/11 , narJliwrgo
powrotu do Ojczyzn,
w/rllri•J A rm,i Polsłi•J zasyl•Jł
pp Gręzirccr, wldc.
BUZY BEE BAKERY
~143 Mt Elliot Ave~ Detroit, Mich.

•••co

przr,sy/1

PHIL A. CHODOPSKI
Funeral D1ttttor-P0Ktarbowy
3531 Junction Ave., Detroit, Mich.

&ul.... Cr-inp Jrom
PETER SMffll CAFE

WALTER'S LACNY BAR
8S4Q M1;h1gan Ava1119

380.1 ML Elliol Avrnne
DHroll. Mkhlpa

Detroit, Michtgan
Pny111ci11I żoln/rn,y Poldticb
:iyczy Zwyc,r-•

JAN TONDR\'K, wlait:.
5630 Jtlichlgaa An., Detroit, Mach.
Te1..r...., LA 6050

JÓZEF

·"'GNIEWEK
-

3110 Military Road
Wrsol••o Allel•/•
iyczy .A rmf1 Polalrie/
VAL'S CAFE
Brer
l.lqaon
Waleni)' Pelib, wlm.
IJ,30 lllchipn, D-Cllt, Michlpn

w,,...

Telefon OR t779

JOHN DZIEDZIC, wlaii:.

.&yaail F-,lyd, A-.,

POPEYE INN

Z•1~._....,...,.łM11JO

A-•

'7111 łlielalpa
DelnŃI, l&lalpa
Telef- VI 1-5912

..,~
,.,,......f.w,

życzrni• aw:,cir-• pnnylc

.A rm/1 PolsltlrJ

'°ALTER•S

IIEN'S WEAR

W MfROWSKT
6711 'M1ch1gaa An
LA 1941
D,trolt. Mlch,caa

Srtdeczn,e źyC2fln,a
tolnl,erzom po/dum pruayl•Jt

F. PJNKOS 4 J. ~ZWAPA
Taarral Dir,cro,._Pouut,,,r,i
3311 Junction Ave.

LA 5147

Detroit, M,cbipn

VAICIAN BAR
Wuoluo All•lu1a.
Palslam

żolninaom

Low. Wool/

ll'iłn7,W,.

Cbwal•bnr:b ~14t
Zlunwyclrw,,.n l'wlll11p -

Zmanwycbwutui• Pehld

De1roit, Michigan

Armii Polski•/

Tondyk'8 Wa8her and
Radio Shop

I.EO T. SOBOCL~SKJ

polfi/MJ I mrpodl•Kł•1 ąeq

fli•}#r"-i~J- ~
-,..,;,-,- i .....,.,~,._,__ l'olalti

WI..ADYSLAW
OLESZKOWICZ
W
A llrla1a ł.yt:r1
Oli~tOIII J :łolnlnun,

Srtdf'Czne tycunia Armii Pollłi,j

Pań.slr,.,60 41•
bohatersJr1e1 A rm,, P<>l•ltl•J ~

2792 L1vernn1a " " " -

8610 Mir.hlpn Avenue
Detroll. Mit-hłpu

tełOM'ici«l

Sudeczn<' %yczenia dla łocl11m•J
A rml, P<>lsld•i usylai, mtntry

Happy E1wrr
to thr Polish Army /tom

S,rzere :tyczrnia i oka11l .łw14t

z1111r1....ychwst•m•

w..;....,. "'*Ida ał'-

Jakóh Lewandowaki
~

....u - ~ .

.............

5145 IUtaell A -

DroKlm żolnieno111 l'ol1tlrim
w•lu.f u lwl«k

cd,urłolw,rł dz,,

•o•łC• ł.yt:rMi11

pa,,,,otluoi• I

We.ol•10 Allelu1•
uayla _ , , , prayjac,ollul

BRONISI.AW A KURKIEWl<2
5$61 llcl>oupll, Detroit, lfichlpn

JAN GRABCZAK
Pol_D.....,._
S310 Juactloa, n.tr.lt, lfłcldpa

Telefon LAf.t1e1te 7141
S11rdecuw i,._ia

~AU.EUJJA
,t rmiJ PoJlllrle/ _.,,.
W. OPALĄ. .W..

rorest-Duhis

r.re

4100 Dubots St., ńc B. Fond
Telefon TBrrace J.!lflłl
Detroit, Mlcblpa

Nr. 13,14 (,S.36)

IO

-~-

'/>., ..., ~

,,,. ..,J. •

\(.v"'"''

WESC )I.EGO Al.LELUJA

\lhert W. Jarosz
Telefon OLtvc 0416
367S Kant« Ave., Detroit. Mich.

BOHATEUSKIEJ Alt\111 POLSKU:.)
!ltU,la

Centralny Komitet Obywatelski
Czr.t1ław

..-kr. prol,
K. Br}k1tl•ki, ...-kr. lin.
:"i. '-lancn„ka, •karhnic-zk11
•.. Bonkow.ki, mur•zalc•k

J, Rói)c•ki 1 "prrzc-J1

uajlepsz~·mi

J. T"ur,ln"•ki, "pn-.z.•.11

ż~·c.zeniami

.

Dom Pol~ki, Fort•st i Cht·m·. Dt·lroit. ;\lichigan

•

Book Cadillac Hotel
~li,•htpn

Oc,lroil

(OlJPI Hif" , •li'

JANICKI MARKET
• Plaza 6905
,019 Chen• S1.
Detroit. Michigan

NEW 0.1{. RESTAURANT

Sndf'Nnf' :y..,.,.n,a
dla Armii Pol•kif'j 10 Konodsif!
pn,,•yła

Detroit, Mkh.
7Jl2 Mkh1pn A.,.._
Ss,KL'1irin1 ia Chick:Clll. 'Dack. Tutk('J'
Dia.nen

VI J,'613

S. S l.<Ja, M1r,

Alfred Nieżychowski

-

FUNERAL DIRECTOR

But JJ!uhe• 10 Our Fri,ntla

228 Monroe.', o„aroil, Mlc-lupn

I•

JOS. A. K( )SI.MO~ SKI
Ruildf'r
JSSI Juncllon Ave., Detroi1, Mich.

Telefon LA 3358

.S:nralirruyr/r f.,..iql
H' 1rdl11„j l'nlarlł Ź)rzy
ralrj •4rmii p,,/.kiej

Rtal E.1t,1t• Rro~rr
Rui Eaut• Boup1 Sold & EcchAna•d
SOZ-4 Chmc Slłcct (Nur W.1.nm}
Td. J•Z..U. 9678
Uetroil, Mich

8910 \'an l)~ke .\ ,.,,
Urlroit, !\li<-1,i,;un
Wesołego

C Hll'LUI

~

A/fr/uf:, Arn11i Pobk1f'i
łyczy

, Of

DOBIESZ MILLINERY

JÓZEF KOKOLSKI

Modem Milbntry and Smar1
Ac:catorin
5465 Chnie S1reot (Non F•rT7)

.zawiadowca Plac:. 7moj

Detroit, Michigan

D,uoi~ Mich.
C'OMl'I.UII SIS Ol

WALLACE J. RISKO

o„1roll, Mieh ipn

ENGASS JEWELRY

Rrolt,r i

RZADKOWOLSKI

COUt>l.l\ll 1-. "O

PAUL SIDZINA

IVOllhoc 5712

1807 Gratlol Avt'nue

co.

Re,,/ ł:,1a1"

Ił. (~ło,.,ki,

Koulr•",j. 1,re"'M"!tt

M. Godlr,.•ka, ,.,.,....,...,.

z

L. W.\I.KIEWICZ

dla mf„j

•--;~łt*J

KEf:P THEM Fl.YING

S"rdeczne życun{a
prusyfo14 Arnu, Polski•/

Żyr:a,,11io

~

,;;~~

Edward Leazczynaki, Inc.

COM l'l. Ul !ćSTs lll-'

Real Eotato, Bulld,r, Genenl In..,...,...
291& Canill Ave. Tel IIAdioon lSIJ
Detr0it • Hamtramck

JOE CAFE
Jouf Xaurnartlti, wlu,c

5$70 Chcno S1.

Office and Chapel
Tel. VI 1-8284
47S9 Cecil Ave.
Detroit, Michigan

Detro1t. Mich.

COM PI.Ull l.'T$ Of

HILKE BAK.ERY

życa„ni•

We,ole10 A /leluja
dla Armii Po1'ki<i od

JOHN BARBER SHOP
87Z3 Ml. Elliot Ave, Detroit, Mich.

4746 Chene Street

FB.ANK BROTHERS

WEST SIDE COAL CO. INC.

}tMeiM"•

BETTSR FUEL

127 Michipn, De1rei1, Mirh.

Tol VI 1-0564

6967 · - - A...
Dccrolt. Michlaat1

,·011r1.nnxr~ 01
MODERN BAK.ERY

E. JAWOROWSKI
All U - luunnce, llonda ud

Ca1-,Puny,8N&4

TWinl>roolt 2-00JA

No Bnnchft

ANTHONY WYSOCKI
ud

L1c--1 Embalmcr
POGRZEBOWY

lllł

48:ZO Proc- A...

TcL VI 2.,5119

D<ttolt, lllchipn

DRUGI

NAKŁAD ·
SŁYNNYCH

"Przygód
Walentego Pompki"
(CZ~ć

MODERN BAK.pY
5409 Cheno St„ Detroit, Michigan

I.)

jui jftl w spnrdaiy
Dsipi -WJID amówienlom I uybkit,J
roapnedaiy pienr~ nakładu oras w ""'"
spopula~-nia
łolnlrnkiej k a ~
re n tt dru1l•go 11akladn (prsy
a111ówieni8"h dtlorowył'h) obnii1liim:y.

,.,j

Ohttnlr lirz:ymy a:

5 .,._ .. . ............... $1.75 (z p..-ytk, łl.85)
10 . _ •• ••• • , ..... ... ... ł2,50 (z pnea:rU... $2.65)
F.p,mplan pojed,-.in)'
jak popntaio

40 CDł, (s p.-yłk, "5 ad.)

--

:r.tuneala wproll do
Ałlmłalllrarji

"ODSIECZY"

Happy Eu1er
10 che Polish A rmy !tom

RALPH MARKET

Rnl Enole

Tel. PL&u
S409Ch-ScrNt
!>flrol~ Jllch.

M9 m.D.AIIE 'IOAD

W~•olycb świ41 Wie/baocnycb
dla A rmi, Polskie/ od

.
FUNERAL DIRECTOR

8-laJl,eo la W<ddlas ond Blrthdap

koaa•Je

Detroit, Michi,tan

IIMZ llcDcNpD An., HoU«k
DctN>it, Jlichlpn

GROCERlES AND MEATS
4000 Miller Ave .. Detroit. Michigan

THE SECOND EDfilON OF
THE FAMOUS
"SOLDIER'S
ADVENTURES"
(PART I.)
ia already - hand in office. Thanb to
the mua Cll'ders ancl quick ule of the fint
printins ancl in orda- to populariae . . .
aolclierly booldet - we ha Y e re cl u c eil
the price f« the aeconcl printinr, waCll'clen are made in aeta.

The price is:
5 Copiea .............. $1.15-($1.15 by poatal cleliTsJ)
li Copiea.......
• • • SZ.51-(SUS by poatal clelifflT)
The pł'ice per sinsle oopy •
u preorioualy: łlc
{45c by poat.al .U..,)

Nr. 13-14 (

HAMTRAMCK
__________..,

C0łJ

I' IM ,; S Of

BOII.\Tf.Ri;KIFJ ARMII 1'01$KU;J
bojarh " 1NJ/noór Pol•lti i innyrh n,rrodÓNJ
naju•rdenni„j•u ayor=,,nia

RESPONDEK.'S

Vlllaufonł'j ..-

""Prnttlpt.Jon Drałtab:ts•
C1n .H.at.e Druga• Cosmctic"a
9701 Joo. C1mpou, C-or Edwin
Hamtramck. MJC:h.

li ' IM

l
Jo,.

~

\l t.'Hołecro
Allt'l uJ·a
e

QI'

RESTAURACJA

V. Szczuniewaki
C:.-u Cui Ił.te Market

10233

Młch1pn

We.sofrgo Alle/ufa
POLSKA GROSERNIA
STANISI..A '\\ A
1..AL,.:SKIEGO
2J08 Can,rr. Hamtnmck. Mich.
Telefon TOwnsend 7-5285
("(

Nowak

Tdrfon TRiolty 2-8702

()RODZ'\

\li ~:.;;ou,x:o AIJ.F.U JA

Kłł\V1\I..SKI EC~f)

22,f-O llolbrook A, ...

lfomtl'llmrk,

11 .....,~, h fiiriql "''
JAKÓBA MA7.l RA

S1czfre- ycz~n,a

dla An,ui l'oldtiej

'WF.SOU:G0° AU.EU JA

R:;]8 C..ounnl l\,ruu,•

B0hauulr1c1 Polslr,~J A rm,, ruylJ

lla111trn111<•k, l\li,·hii;ua

PIERONEK STUDIO

A rml, Pol lurf
I t.olnir le emu p1. mu Od itcz
Y<-ZF c c,a , pcwodun a
TOW TADEUSZA REJTANA
Cimpa 2805 Zw Narodowego Pol,
Hamtramck, M cługan
t.ołnlC"rzom Pol.kim

Sam & Walltt Prcni,ion Co.
wldcfc1et~
S. Ol<'jalnak i Wł.

Przyb)""
3407 Canlff, Hamtramck, Mieli.

Porlrnit ond Commen-laJ
Photogru11by

Jos. Campau Avenue
Hamtramck, M, h1ga.n
Telefon TOwnsend S-2807

J 1633

W Noł"lfo .ilł'luja -yłajq

Jaaia1aki i 'Nowakowski

P()I !111(1 SKI.AD Jl'Bll,ER.'IKI
P. J. PARADZl~SKJ I SYN

Bi•ro A111lnuaryjnll! I

wldcicicle i pracown,cy

10301

Hamtramck, M1ch1gan

All~luja

,ftfam Notd„lti, ......,Jc,a

Io

ff('

zy • ma

tym /ctórzy 2 bronią w rrłu wlllcq
o Wyzlvolrn1r 01c•yany u.syhl ł
KulłllAi„win i KOMajda
whdctclrlr
Pienw-.nędoej Gl"Nel'll1

I

Bał'lffflll

N•J.•"-;.,;.- .,_..
YESOLEGO All.EWJA
.4nnii PolaltleJ •W.-

STANLEY POLESKI
6'"'-wlay
2043 Caaifl An,., l'G8 St. Aalna
lltunanaack. lliddpa
Tel..foa row-cl 7°'1137

& r t l - ayaae11b,

ALLELUJA

WffWWlffł .4rmU PoWrJ.J •ltł"""

CANIFF BAKERY
KAZIM1EBZ Jl RKIEWICZ. .. tur.
2101 Caaiff UU.,.
TO,n1._d 8-95-13
Ran,tramrk, llkhipa

CHICAGO
"WANDA"

St"rdtt

W~OI.F.GO Af.J.ELUJA

man lriff na lobie e....-ko

WESOŁEGO

pnny#• Armii Pol•ltwj

.,_,...,..

śle

WITKOWSKI

3225 Can1ff St•• Hamtramck. Mich.

WESOLEGO ALLELUJA

J .... Campau, Ham1ramc1'

WLAśCICIEL DWU SKLADólV UBKA~
6305 Chrae Slreel
9319 Joa. C"..a111paa An.
Dearolt. Mlt'hlpa
Hamtnmrk. Młddpa
Jńli to Je.1 ubranie od Wl&kcnnlt~

New Deal Wholesalc
Grocers. In<·.

N•1srrdrcamr1ur jycunfa

'\\ESOLF.GO ALU;UJJA

nolariau pu61irsny

10041 Jos. Campau Ave.

Wł'-80łego

WESOI.EGO ALI.El.I JA
Ilf Wam Drodzy Polscy żola1rn•

10005 Jos. Campeu A\'e.
llamlnnark., Midalpn

Z olt1tz/l :lw14t Wrtlkanocnych
uczt>rr- r »rde~ne yc•rnia

Boh••crucicj Pol,łirf Armu ...y1„

s„rdt-czn~ zyC'ic,n,.

Hamtr111t1ck Mlcbicaa

Srrdt> znr- ~yc.ittma

o Woln,t Polslcr-C%escl

POLSKA FIRMA

Tri. ~Il\ 621 S

Wt'sol<'go A/Je/uJa
Boh11terslr1<' Arm,/ Pol kit'/ uuy1a
Ga111Z<lo 86 '(okol•twa
rnJ~kił"!(O W i\alt'M'N'
3%01 Canll ( Ham ramek, M chtgan
ZARZĄD
W R6 yck1, T Gra
bo""'k•. R P•rcch W J. Hyso K
t11r1mki. J. Ja nnlu, M Ro,:u z

"ESOLEGO i\U.El.l JA

IJ'noł..,:o All,.,uja ,kłada

!lłirh.

Wrsole10 A/111/uf•

KS. A. A. MAJEWSKI
Parafia !w Wladyoła2730 Canlfl Avanue

CZOLEM OJCZYźNIJtl
SZPONEM WROGOWI I

Z• Wan<" rrudy krrw ,
po11/ew1erlrr. :u rany w bo111eh

cduelro/w1ek sir znaJdui,
n:, .-rd~c-znifjszr. tyczem•

PODEzw~·s
Friendlv Shoe Store

żot NU-:R7Jo:

Prsy ś,rirconym 11 ;.,/ka11on1ym Pf>n1y11lri„ pr:n rhanlr
o lłodakarh ::a oceanem, o Polonii .4m,rylcań•ki„j, lc1óra
11 p,,d,,;,..,.,,. rsyia o lf a ...ym #,o#urlPratłł'ifO "' ...,/k~h o
pr:)NTÓc~,u~ arofrro;,.; l~nl14r.r!

Ź}'CZlf '\\nm prnrowni<") i wl11..-irirJ„ rol•kirj 1'')t"órni WrcJlia

9413 Jo.. Campau Ave.
Hamtramck, M lelui:;an

-J.ndttsni,J- ,;y.-..;.

wł11~.

J09, Campau Avt'.

p

Shop

Z oltaji .ś..,;ą1 w;,.11,;,.jn-,.

7.8MYła
•

KOŚCIUSZKO

JAN l'i0'1\ ICKI,

li )29 JM. C.,,,pau
Hamtramc:lr,

COMI' .IM NT OJI

Clarence R. Krajenke
s. ltnjaske lluld: aa-. rac.

, , . ~ Mlelaja

clla~,,,,W,W
W. Y. 'WIECZOREK. Apteka
1174 MU-akee. Qaleap. DL

r-,..

Alklaja
dis ..fraU Polałwj
Z. GI.OW'Aatl. Apleka

IOSS......_,~DL

,VESOI.F,C() ALLEUJJ,\
'1tła4• Su.ery Pny/Hlal

:tolnirru Po&ltie,o

KUKAWSKI

E

___ ~=~=-=======~~--~~==~==============c=--==-==Nr. 13-14 (3S-36J

ONTARIO
81.> 1 \\ 1~111:::,

TAt ;B !S l 'UDIOS

A. WHITLEY & CO.

Zllkl,id fotograficzny
Wyl<onuj• naJlQdnicjHc Ldjęcia do
pa5-1.port.u-mówi ,ię: po po~ku.
461 Ouollctte Ave.• WindBOr, Out,

65 Chatbarn St.. W „ V.'"Uidtor, Ont.ario
Roy;1I Typ„wrhen ind 11111 of(ICO
mAc.birtie1 and furnhure

COM! LIMEN :, OF

C0).11'1.H!E"l 1:; Of

J. RACKLJN

ESQUIRE Men 's Sbop

W•t(hH„ Clodt.s, Je•idt'J'
sao W 1• ndo1te St. E.
Phone 3"*"4400
Windaor, Ont11.do

.

337 Oue.tleuc. Av,.
Windao,. Ont.
Mowi ai~ l>O polaku

Otlr,e JUina~Dl" t:E)ttilg ~tttr

CO~Ll'1.1'1FNTS

Valente'g Beverages

(

WI N D S OR, Oi'oTARIO

Bottlau

J\. 0 1. '.\'

:\TS ,,~

HAROLD PODV1N'S
Men'• Appaul ShQp

7 UP and KlK

Wind11ot, Ont.

J-3~ Ouaw,1 S1.

Włndtor, Ontarło

c.;Oltl'LIMl·N

ShQH

COAL & COK I!:
IS7l 1..angloi• A'Yt,
Phon•

W ind'IOf Oni.

łor

,he c.ntu-c bnnl7

,~ca,uul<,'.~ Best-Rl'a<i N P1vspaper
ar,·

<'mirt lMF.?\T:; Of

\\ 1~11!· ~

Zakoor's Fruit Shop

Dela llave )fotor

Sa"les
STUDEBAKER and P AC KAR D
D1STRIBUTORS

Wesołego Alłcluja
Re. R1>l', F. \:. J..:111N•ml,·a11, D.P.

n...-,..r

E. R Deb Hayc, Phonc 4-9424
301 Chatham SL E. W indsor, Oni,

111'

Życ..,.nia

u·~ołyt·/1

ś,eiqt

~39 Oucllotte Ave., Phonc J-8234

"'"Yl"

~farentette's

lłookstorc

We Oehvec

W indsor, Ont.

229 Cudilla.-

129 OllELLE'ITF: \ YIO:NlE
Wincl, or, Ontario
Telt>Iou 3-8992

CO)I PL!Mf\X'I'"' <•F

Wiutl.or,. Oulnrio

Sec our evor y-day Grecring Card •.
Rcli~ious Good1 & Office Supplies

Walken·ille Lnmbet·

H ll'l'Y EASTt:R
WESOŁEGO AlLELllJ.\

Lumbcr and miU-work for every
purpoBe
Phone: "The L umbct
Number" ~"43?5
Windsor, Ontario

011r Lnrly "' '""

Cone;um.-r~'
Warehouse

r..,,...

Company
UM!T&P

ŻyNf'łłłll

Wesołego

Wind:IOr 's L ari;<•l F r uit Centre

.Alleluja

uuylajq

PANEK I LIS

At Ci ty Market Square

ARTIKULY !-POŻllWCZF.
W~I..JNY POLSKIE

TrJ,./on 3-796Q

•Y""'Y

White's Restaurant
:tł

Piu En,;1, Wind~or, 0111ari<1
Trlelon 3-8()8,1

~0.\1 PLl)J l,:,,i'l'!- OF

1,1-05 Langloi~ Avenue
Wlnd-'<>r, OntRrio

OTWARTA DZIEŃ l NOC

WESOl.YCH .śWlĄT
'żyuy Polskim :Zo/ru·erzom

WESOLEGO ALLELUJA
ryczy Polskrm Żolnirt'Lom

o

1':A~T WDIIOSOR (:.\FE

172 Oucllcttc Ave., Phone 3-0281

I oe L ec. wlaśc.
2925 Sandwich, E ., Wind•or, Ont.

Windsor, Ontario

T. W. Stepl1enl!!On

Star Re~laurant
Opposite Post Office

'MIN&łt o( the.

S. S. KRESCE CO. LTO.
ZIS Oueltctte Av.n,uc
Onta.tio

Windsor

UP

Ouelll'Ue Av~ & Ott.aw,1, St.
Windsor, Ont.

3.szsg

COM!'l.1'11''-;'J'S

~

DIANE

P. L. RE:AUME AND SON

WffITE EAGLP: GROCERY
AND MEAT MARKET
WladyslBW Suwc,yk, wlwśe.
1515 Langloi• A ve.
Tel. 4-6030
Windsor~ Ontnrio

WESOŁEGO

COM Pl.lM l'?-T:- Ol·

Poncl's Drug Stores

ALLELUJA

CO)ll'I,1\11,:0·:,; • •I'

GRAY'S

iy<"•Y , frmii l'al,kic,j

CREA~to UREAD-BLAK BROS.

Dispcnoini Chcmtllt9

BAKERY

O ttawa Strc,ct
WINDSOR, ONTARIO

1.ulecajqr r,ru,rd,iury 1mb/;i :y1ni 1·/1/,•/,. "'"'""Y i 1>yll1nw11y
1022 U'.'ICI.OJS A\"ENllE
Wiu,l..or, Onu,rio
T„J,-fon :J4:J:U

o
W indsor, Ont.'lfic,

WESOł„EGO

··T~ United N ations W ,U W,11"

Srr1J,-.,-::,,e iy,:=enia ·"1ri,flrr:ur. ,,r~esyla fr111ii l'oJ5A·i1•j

ALLELUJA

::.ycs~· 0,1,l:.iufom W,;J~ka /'ol,1kil'fl<1 n • ,,.,.,,m/;;ie
1:r. COi.. G. li. WU.Kl:'1~0:'i, V. O.

KIOSK W OBOZIE WOJSKA POLSKU:CO
łl(H

:: k~iqEkami i 1><1111ią1k11mi p1Jbl.imi
~lt·Duui:llll A><'. , Wi111l,or. 0111.
Tt·lrfon ;\.O I 1:ł
1::-;ż.

L.

SOCHA

,rlai,ii-ił'I

C7J1•1>pio1tlll " ODSIECZ"", ··Wi,ulnmo,,·i Pnl,kic'" i 1. IJ·

WILKINSON'S LIMITED

l,11r,•tki. ,:wdhi, <1r:u!łl,i pamiqr!.·mrr.

!-1101~ . SPORTING COODS. r.UGGAGt:
1
1',•1.-fon :\ 711 I
"
i1ul""o1·,
3 33 Oudl„uc A,r.
0

Or:włki

KSlĄżKI
ł)nhario

i'l'n

11" ""'-"I'"'' ,~o:.,·•tkicl, broni,

W J~Z'\'KU ,\1\GfEL<iKI\I

~kłn,ldt>

""">"

O

l'OL..-;c:F.

lnm~1mrl 1,~iąi,•k z Lou,lpm

l
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('(•M Pl l',11 N l'S nJ,

Paramount Wind„or
Thc·.alrc·s

CAPITOL

w. H.

,, Pl.I \IFN rs ()J•

GI...., fcw Readias

Mc(~REERY

$1.ł5 $2.ł5

N-,. and Far Bifocala
$7.95 to

375 Ouellettc Avenue 111 Park Street
Telcphone 4·1126
Wincl10r, Ont.

PAl..ACE

EMPIUE
TIVOLI

!.Rf I INI ,; f l<OM

'"""'"~ łln6W't1 u

HAfUIV THO,.&

TooLnalren, etc.

C1oo,1n1 •"-' •hoe• re, the entru ramii)'

992 nrou11łard Road
Windsor, Ontario

„URI

P'l•Jl.ł

4 4N
,aa On•w•
WlnllMr,OnUrto

$35.lł

Jnduatrial GJuaea fcw
Welden, Crinclen.

SAM'S
Pl>u Lhtlłłełl -

Hutnik fruit Market

PARK

sus

~

JEWELER
China Importer, ()ptician

••n•t

o
"IJ'I,""

,1,,. S tar• !iihin,. ,1,,.
B,i.Ji1,..,.,

COltPLlll HNTS

56 Pitt West

Pbone :,..7375
Windsor. Ontario

Pr...,.

YOUNC'S TAILORINC

a1,.,,,-.

ud

repolrinc.
42 WY'andotte St. W
w...i-,0et.

1-,er ot EaaJiab Men'• Wear
~I O"'Uot" An.

Windl!Or Oni.

('(t.ldl'l ll!ENTS 01'

Dubem,ky llarchrnre

LAINC'S DRUC STORE

ditaltr in

US Oo.J~tR An.
Pltoao 4·1101
Wlad-, Onurio

CoMplilfłftlta

Windsor, Ontario

TIP TOP TAILORS

To AU o.,

343 Ouelletle Ave.

Pohab Pricnd,,

361 PdlW... Stt-

~J.1129

1Fia.laor

Cbatbam at P eli-er Sta.
Pbone 3-3501

~ Wind10r OnL

WHEN Hillff & Co. are ~aten

-·

ltt'• keep aa fightiac for
REAL DEMOCRACY the world

0--.of

2437 Howard Ave., Windaor, OnL
Pboa•: 4-7S67, 4-114&

COMT'I IM I NTS Oli

COPELAND'S

Bookslore.
33l~A•,mue
Pboa. S-e991

Onlario

l ni/or• ~

c;.m...

KAHN'S YARD COODS

J'ailora

f'.HCLISH \\ OOLLENS

w--o...

45J Ouollotlo " " '

CHAPMAN'S

BUTCHER SHOP
231 Pitt Street East
W-""'9or, Ontario

High Cła ~ M.,.b and l'uultry

t~•
=~arc

GREF.'l'INGS

SUPERTF.ST
PETROLEUM

BANK OF MONTREAL

I"'•

INnk •hen

welcome~

I

o
WJHDSOR, ONTARIO

t,......;.
.4rmii Pol.ltiej 1"-lcol~lr •~
-J,l,,j., jJ. ró-'ea Niemu
JJ'yrlt""-'- Pol.Id-u
lrróre pNU'Uje l'"'Y ,_,_,,;,,
• Paidu-la Sil z,,,..,;,,,elt
l uti,mipo..,... s;..o„ i
Brafkł• ., Ojnya11ia

,,,..,..,,.

WESOI.ECO AUEL.lJJA
al. .,._ K„i«_....

GALBRAITH

To the Poliab Armed Porcee
tbroucboul the WCll'lcl - lad - - wlsbes
fOł' • apeedy
ftelotyl

Telef-y, 3.3333 lu.._........
612 Ouellette Ana-

INTERNATIONAL
CUSTOMS BROICERS

c-.~ 8 . wll,Nili, ..t.k.
Włnd,ior, Onlario

..s.y"

.;da,,._...

WESOI.ECO ALLELUJA

GMINA 1"8Z8 Z. N. P.

. ".....,,_

Tomalo,, Oalarło

COMl'l.tMt!NTS OF

ARMII POLSICIKJ
walc~, d.U a wroal•m o.ru
orguuu/4U/ sir IAUJ w g.,,a,1z1~

649 Ouell.uc Ańllue
WiadHr, 01ltada

Wincloor, Omarle

..., Vl<tar, s- ... o....

Wiadaoc', Ontario

bey Gray Limited

COMPLIIIENTS OP

Windaor,Onuńo

Superior Roofina and
Home lmprovementa Co.

J, 4 T. Harley Coa1 Co.

W indsor 0nt.

CHECKEJl.CAB WINDSOR LTD.
~ J.3.\51
3'9 ao,-.

Can,,d,,'. ,.,,...

Bhsr \\ 1 111 s

Teahan Furniture Ltd.

Jeweler
13611 Ottawa SL

of

f.AS'J l·U CIWE'l ua:s

Charse

A.HALMO

1018 Dro11illard Road
Pbone 3-4107

W.inclaor Office Supply
W. J. McCANCE

Re&lstrred Optometrist In

ł,l<El''l'l~GS

From

Hudwaro, Pala.._ OU, GIHa, China,
Wallpapor Kloctrical .Appliae„

Central Hardware

l)ry Claa11U11 allel
Specialim,1 1ft Oeab'

E"'~l'l0{

i• r6'tlnin waystltha

-•i•
ealaalram qcq
w-,~&'o
AllalaJa

PLAOOWKA ll4TA
Stow. Wet. Armii PoL

T_.., o.a.n.

BrolNneolboPolbh~P-la
Cauda
WINl>IOR. ONTARIO

W llSOl.EGO ,U.LlfLUJA

MARTIN HOTEL
M MALEJKO, wlue
13Z7 Lan1lol1 Aveaue
W1IIUOI', Onlario

C<. .UPI IM 1!N

OF

HEINTZMAN &CO.

Lm.

,urrr EASTBlł

c:a..-•. P'IIVClńw Plano

WESOIEGO AUEI.UJA

Radioe-W..._.
~

Compli-llU of

The McLean Lumher
Company, Limited
Eatabl,sb~ In IIH

U9 Loa.loa B., Wiadlor, OIII.
Telefaia USU

D
C. Oaelletta

~ .,_...

8t.

WUłl>IOR, ONTAJdO

,-·,

C35-3&t
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r,.• .,,..,~.. ,411„lujo ayny

GOO(lt1 ~lfg. Co.
<'.omplele line of alhle1I, 11ood•
Jacltf't Manu/aclurrra

1270 lllil•a11k.,... ,hntu„
Hl Mbolclt 9178
Chi.-"flo, llllnol•

Żolni~raow1 Polsk,~n,u w•lcz4c-rmu
o wo/noll { sprawt~d/,wol~
n• l4dz1t" w pow,~trzu , na morn h
z bllrb•rryńslr/m, hord•rni
ra yl• Wnol~go All~IJJJ•

CHICAGO

orlhwf•st !Sporti11g

l'nl•lti W'at,.,.,,,.,.j na ""'"Y•lltirh /runta,·I,
lf f'~uł,-,u Allrl11jo śyr=y

ł„,łni,rwm
7.AR7.Ą.D

I D\ Rf.KCJA OKRt:GU IGO STO\I. \I t,,T. A. P. " A.
1239 N. Woocl A.,, ....,,
Chi,·"140, lllinoi•

Fr. C:hm,aniN--, knuh.; J. 1.u..,...1,;. l ...y wi.-ek1ad1.;
M. Gór-.ki, ~i ,oir.r.lmdt.: A. Fabjaó ki, adj. fin.;
\I. Krawrzrw~k,, ofr. ka8.
OlRF.KCJA: W. Pa,.,.., Al. Cyn,..k, J. Ple.-11d1, J. Kura;,

CIIIC:AGU:.KI OKRt:G NR. 2
IJGI l\lORsKna W AMł:Rl'l ł:
ZARZĄD B Mr6r. J Paot:-owic.z.
E Jarou B Malu,owska P Ctaj•
kowaki Z L1goek, T ZulVllla.
E. So tyalak, W. Tr,buyń•ln

ZARZĄl>i

toln,rnom PoJ.ltim lffllraąrr•
na ,.,.sy•tltirh /ronla,:h
,r,~ol"'8" Allrlujo sy~

J. Caanu,rLi, T. l>ufnl

"OAZA" C./\TERl~G

r...-.

a.;....,,

lllinoi•

HAPPY EASTER

From LF.NARD'S UQUOR STORE

Oma• Street

1551 W.

Fnol<'fo All.tuja
"°"Irino aolniHW>• syny

Food Chopper Hom1t!

Oaicaeo, Ili.

We can-y a complete line of famoua Poliah Vodku, liquor1,
zubruwlca, ,tarka juzebiak, krupnil, and 1-.eJ wine.
Exduain

cłiatributon

for J. A. Bac:zewaki (from Lwow)

2007 W. North A•rnur
HUMbold1 6362
Chir-lljllo, IWnoł,

JJ'NOl,.a .AUaluJa
Pobkiaa t.olnienom I 01.k-f'IOm
• .......,._ --,.... 10.rJ..a ~

OZDlł:K

Pol&łi

COMPANY, la...

1726 W. Chlca&o Avenue
Cblcqo, IIL
MONr• 0734

We.sole10 A /leluja
iolnierzom iyC2y

pobł:im

DZIADUL'S FLOWER SHOP
1526 W Chlcaco An~ Cbicaco. 111.
Michael P Daiadul

Lenanla Restaura<"ja,
Kawiarnia i Cukien1ia

m,-,.

11'6 Mil•au.ke.. A..,.....

o.i.....

t..1111-• Pol.Irino syny
Jrnoł,•o Alt.lu;.

L. Bednarski
C.ltowata oti.luc• na '"''flela,
banłnetJ i obiad„
Zadowo/rnir cw•r•~to,,..nr

1631 Mtlwaulr.tt AYl'IIUe
BRl uawlek 8128
Chk'llflo. Wlaoła

F....l4<fo Alul•ja ocl
STEFANA WF.Ne
ISOI W. Chlnp A•"·
(l,lr.aj!O, llllnoL<

3956

Chl.-.,ro, IUiaoia

11 ,.• .,,..,o '411,luj,,
ROMAN KOSIŃSKI

H•ppy Euter
STEPllł:N'S CAFł,

K7a K-•l11-.I--C,.._ Fu,...,,

s.,,.1ae10 powrotr,
do Wolnr1

W rdd,n~•. lłanqun•, ,.,...
1250 Mil-uktt A ....am,
Hl itboldt 4530

IJjamPnl), z..,,,,.1r;. Klrjnoty
Dr. Hrnry F. Ko•imkl,
Opto~

K.....,.n;,.
Wyborar, a,lnwr poll'II..,.

Alll!lujo
,...1.1um zyray

S. J. Michalski. "'ła1fo.

Alliantt Rridal

hoppe
Wlad:,,ła•• S.-hmid1, ..
1257 N. A.laland A, ...

",..,,łąo

:olnfl!ra<1m

Fullerton, Chicago, llllnoi1

Sprcia/J„a1 In Cbop Sur-,, StNb

W ,-1,..o Aluluja
STEPHY'S FOOD SHOP
3746 W. Fulltttoa, Clałrap, Ul.

l-.C~.,.w.,.

1039 Mllwaulr.tt ,\yo,., bł Nold„
Chiaip

ARMitap 30.,S

li',.,,,.ł,wa All4tluja

sp,sy aolnU".nO#łł po/Jtia

HARRIET GóRECKI

•

F ao1..,,, All..,,.},,

ayrq

,...,.1r1.

,iol,.;.-..

DR. ADAM 81.ASZCZTMKI
12(Ml N. AAhland, Chlr9110, Ili.

1121 11111-....... ,he.
Chlcoap, llllnoi..

Wnolego A/Ir/aja
po 1.ał,m tołn1,rraom

i:,c•y

MARJA BOKSA
Slcl•d grourTlno-apoiywczy
1244 N. Wood
HUMboldt SZ44 Cb,caco Ili
W no/reo A llela1•
MARIE'S RESTAURANT
Sprc„r lm••ł/w. landJ and ,ap~r
Air Conditloned
19J9 11,lwankee Cblcaco. Ili.

Wnolego All•lu1• od
Pohnla Window Shado Co.
Wiadow ah~d••. nnnian bt,nds
City-wid• draning urvlc•
I Jl9 N AahLlnd A,rr.1111
ARMltace 15U
Chic&co. Dl.

W r.solrco A 1/,rluja tJ1t:•y
!ffA'.'IIISLA W TARCZVJ(iSKI
tzload: Paluki Post I/o. 16
Aawr,c.an Lrg/011

,,.....,,,,..,. ś....,
w,sy,1lt,m • Kafdai# ,kł..,.k
iyraliłN! aow,u ,ltla,17 ra#6lo-

Ri tters Fumilure
1647 W. Chlrap An.
2839 Milwaukee, Awe.
Chlcoap, llllaol,.

Ch1ca10, IUionl•
W ••1•10 A llelu11
i7"•Y po/M,m iol.,,r,aom
JAN BUCZEK. wlak Tawerny
1902 S LeaYiti StrHt
CAnal 3444
Ch ,cago, Ili.

WHOhp AllrlaJ•
i-,,:sy pollltim iołlłlrraom
STRZELECKI. wldc. Tawerny
1272 M. Wood St~ bi llllwaukee
ARII lal• JCW
Chlcaco. m.

Allrl•i:

WnoleN'
iytty
,_J!Z'&
BED ARZ
.,.,1 Or#ta Ta/Jor 111M
Tank, - Saiu matle t1I ordr,
934 N O - Aftnlla
ARllilqe 7109
Chlcaco. IU

ZOFIA JAWOKOWSKA
1618 W. CWeep A"-

~~

w-.

Au.lu/a

Anml l'olai•t r,n.,

JOZllP WROa&U. 811:hd Obawia
-,.lde, ~ e 4!!,cJDM

"-1-":(.•
pouj..U..J

. . . W. c:w.p Aw.. Cldap. ID.

Wnoh10 All•l•t•
CAB PLORAL SHOP
K••.aly ctfl• i w do"'caltacb
na wSZ11llar alta/•
C. L BRZOZOWSKI
2016 W W,t.t... - Chicqo, UL

t.r-- °"

Jó7.El'A F. ZAJĄC1.EK
1749 W. Chlnp Arl!llnr.

6.1"

2ll9 M,1-ukee Cermak Rd.
421D W Mad-,. Chicago. UL
Cluu. I.am/U, Gilu. Nt1Yelrla
W•aoł•10 All•luja

PA"rS IIIAllKET
PAIIOUS POR OUR
PROCESSED CORNED BE'&P
3146 1 FaUe<1oa, Cblcaco, UL
Lou & Leo .Pa1riu
S-ł

..,_.

•• ,.,,.,, r.i..r.;.1
I ,,._.,.

u ,,.,_, OJ-y.7

Władyelaw

i 7.ofia

Roł.ańecy
r...,. SladJ.)

<,,......,_

879 1111---. ~ ...

Chi....,,

Ulłaou

Clurap. IUiaela

,,._.,,... A,,.,_)a

Rappy ~Ulf'r

INSUU'S

JJ'o jalru Poblrie...u c-i t
W'Al.ENTY KOWOi
826N.~Ar...

We•o/110 Allel•/•
(,łaealrr

A. Jan,du, Apteka

»JZ Putl ...too, r6t; Hard111c

ALllaJ IIZ72-IZ71 -

CAP1"5KI PIIARMACY
114 N. Aahlaad A•et111e

2141N.O-..
Cblcaco. U l i -

Cbicqo UL

ff'..,....,,.,.,.
THE EAGLE BUFFET
S760FaDertea.ńsllaolia

H. o.a.,.. wlaw.--cwr..,. IL

s.r•-·.,-Pr...,,,,o

Z.,,C,,p1l1t•

Chicago Men'• Wear

•
1725 w. C'Weap " ' · -

a..... ........

,,,....,.,. ,.,,.Ja ;ycsy
ALBERT KOCHAN
81SN.~A-

a...... IUioaio
Weaołqo

Alle,./•

S.S7.CZYGIBLSD

---1-,lll•fnotr,
,,,,_.,. . . ,.

Jabłl«- nprkł.
1247 N. A1lll....r. Chłap.

rumor.

,,..,...uw..Ja

..41'11111 ,,.,.,.,.,-.,

mw. wouro,c LODU
Cr. 278

ZJI.P,......,.., •, &
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Pr.M•gląd

T) godnio" y

Okręt

na rafie

=- --=='-"=-~=====

Podczas najb.archiej n•w•I z:t""'·
ly<h walk - ą chwile ciszy. "Piekło
na ziemi~
którym było pode•••
pir"':..iej .;,oJny 6w~atow~j Ve.r.dun.
te.i pn:eżywało chwtle n•!POkOJilCC'..
to miłc.r~nUI dział Znui:em d~ ~st.at•
nsch granic źotnie~f'. ~yp1ah .~a/
mimnym a.nem, dopoki rue zbud;11ł•
., \
l\":h nowa detoniilcja. lub nowy roi.kat.
Pu:y dzi&iejszcj tik.tyce: ··w.ojny
rucl,omc.j'' ten odpoc2ynek 7.0ł':'u!T.t:a
..,, p....,,ych wn>adkach dcc_yduie n•:
we.t o Kwestii prow:tdll'!ema d:J~'!'iJ"tJ
wallti. Obserwujemy to dokladme w
Libii. WoJ•lra geaen!• ~ommel•
,dob,1ly sif na nadl~dzk, wys,le.k od·
p.rc1a atak6w W~Jlk Spi:zyrnu:rLony•h i - zobupu,ezywuy . •lę n•
możliwie
obtónnych pcnycJach nie zdolne "'I nllTilJ<i<' do podjf~i• dal:
,u1 walki. To $8.Jno obt;,ctv.•u1cmy •
u Spnymienony~h. którzy ~ycnrpani kilkotygodniową walk~ 1 .mord"'rczym p0$dgiem. ogran1cz•1.i o~
bccmc akcJ~ zaucpną do stare pa·
tToli. Przypornin• to dźwięk gongu
poder.u w:dk zapaśniczych. Ci„a.
Przerwa. Podajcie łyk wody.
Na Dalekim Wschódzie Japońc,y
cy ,;otuH st~ do u~erz.~ia na A~..
•trnlit, Wydluzyly Ol( hni~ komun1kac7p1t·, nnahtł- tonaż. prtybrnła na
sil~ kontrnkcju Aliant6,•:. Aby :rdecy„
dnv.·iu: się na 1kok prxez cieśnin, cenzury. 010 jeden z źolnieney blaga li jul chociazby 1.e str~c.hu, ze: pray
~ror1c:-.i1 tr7,·h11 nabr,,t..; w,rkstrgu o ciepbJ bieliznę. Uo - pisze - •·.1.gi~ ('\\.'. JH'r.egranej m~g.Hby s._truciC coś
nirmy tu wszyscy , z,mm,.'· luny wy- wircr-J nil: aagr:,h1ony m111ąr~k. Te-n
oddechu.
Ntt' ,wraCAJł jedynie uv.1ilgi na raia lif, .re ••irgo. ,:o .tu 11rz~:.ywo1mY,_, ,trach s.zczrgólnie- niepokoi zwłasz..
.:tmęcx.enic
r.olnitria i koniecznosC nir ;tdolu.sz sobir ,,:yobr:u,ć w n111- ex.a tyt h, kt6r lY w okupow.inyc.h
~to50\.\'311ie pr..:,:rw w tym ltrw;awym inu'rJ~~1 fnnua,,j1:• Trlc.c,. w h!itte kra1ach hoJną r~kł ferowali wyr ó
mntcb·u dowódcy •~c..:erw-0n~J armii" do nUltki, t.twierd.t.a :t re::ygno1cJ4, r.e 11, { :. m I er c j. LepiCJ o tym tC'raz
n. e wierzy ju.ż w to, z.c j~ jcts.zcz<" nic myślcc, ; .. JUZ naprqkład zollll front•i,• l'OI'<? j"'kina
lti•dykolwick ,obac,y "Zginął Hun,. $t8ła opracowana przt:z Polaków
\V Ro,:ji ~mę-e1-c1:1ic lud;dcie niema ~iin:,J Karl. J na mnir- chyba p,,,·yj- "C,ama K>11g,1", gdzie nie bnok JCSI
znaczcmia, Jak mc:ma 1.adnego rnnc.ze„ dzor kolt'j,"
ruuwi;k niemieckich oprawców..~
ni.a człowiek w· obliczu :J p r at w y .
016;, acxkolwiek nie naloly lic,yt
Duch armil niemiec:kitj ~alamnJe
W•,.al:zt to Rosja
krlljrm. k16- ~1ę. aczko~wick me _,.nłarnan.a 20!!ah1 na rcwolucn nic:inie-ck~ umopG•
ry 11rop;Jgow.ał t. zw. ~·ruolt st:J:cha.• JeELCff Je; pot~_. .. Zoln1cr.t n1flllt(!C• c.zucit nnrocłu nit"mitckitgo jest l,ar.
no..-,ki", polcga;ęcy na CD!kow,tym k1, przy,1wyczajony do zwycię,N1w. CU-icJ nu; nicszciególn". Trudno
wyn111.zczcniu,
.. wyckfłploatowaniu'"
do" mar!l.cu ie- ŚpJe-,.vem ua. ustach kr,yr,oc: "/t„il Hit/u"', jetcli ofis1ł robo1nik-o. Dziś ROłtJan1e muzu„
pru-z :i:dobyte kraj,:., do ruchu. do cjalny komunikat dowódtt"'-:1. ni~
caH N1emcc>m -'achaJJoW"Ski 11ystem
:tminny
miejs..:. pobytu ~ muai•! O~O· mi•ckiego, podkreślamy; oi,cJah,y
wałltt Am dnia odpoczynku. a.ni
- atwierd.ra. Żf' na froncie r~yjskim
chwili •pokoJu. tymbard;r1ej, .ie wiei pat się w n~dznyc:h ~1oskach .' m!.c· ,ginrlo ty I ko "1,500,000 iolnic:icin.ac:h. mu~J wah::cyc w obronie me·
ki llpn:ymier:cemN: RosJan, zima, m.a 1~1nnnic:i ała.kOY.'11.JJ)'C.h pozycyJ, mu• rzy ni('marckich~- Trudno śpiewaC
s1r Już ku koricowi.
51 glodowac. N-a dobitek wszy.stkicgo "J:Iors.t We!=.5el", je-i:~li mię.dty wicrNiemcy górują nadal n;id WOJ5kn- prr.ulały docbodzit lr-omunikaty o Jxami komunikató ....... ~ fron1u uyta
mi .sowirckimi wypo:.a.z-e-nicm \ech~
11~ o
su.kce-th-1..:b woJ•k rosyjskich.
nic.1nym, iloici,f broni m:i~zynowcj. a zwyci~twach, kt6rt: tak zawsze kr.ze• Nic d;i1wnc~o1 ie w teJ gytuacJ• copu} cludm w armii, "Wojna ""~ Rasji
nawrt "'Yttkołeniem ~oJuierxa. Dla• ro n,,. 11a1ts7.. przt>2 Fr:incfc. gdr.,i: ra2' J&!>kr4wicj pr zcjawia Si~
ttr.o Md~ce~y sowieckie w r.kali i.cre- nicust.anmr mcgafot1)• donosUy o no•
M,tf"ria llitlrr11
now<J wyglad•j~ niu.byt okaralo.
w1,-ch ~uJcces;u.:J,'· - powiedriał Gocb•
Ros;ani• J•dnak. nie rozpOr,ąd.t.tjac bela. T,ok j..,.1. Megafony mik.tą. Il k1óry llll wuello) cenr chcr. •if wy:-i lą ,dolrui do dcflni1ywnego prtelaplęmc , kabały. Histeryk łon, który
jeśli na-wt:'t x~h:zynaJcl i:.oi obwaeszmam.a frontu i do zadania Ołlatcc/'nej
już tyle 111.zy ob1ec)'wał &wcmu. n.rokJę-:aki potrafili :zmusi.C Niemców cznc - 10 i:wycif~twa Japońskie n~ dowi •·zwyci :.s:rwo, 111kif'go ni~ 1n_:i
do r.1n11Jf-1:'owa.nia w Y.·ah;c:, ~wuystkich Dalckirn W•chodr.1c. Ale... Da.leki h,stor,a $,wiata"' czuje, ł.e zgubił
W&ch6d jnl rn morza.mi, za i6nuni,
~il. ba - do ,ctę.gnięcin nawet Tt!tł'rw a tym,z~em ?;Owiecka '!\mitr( jełt &if ju, w powodn własnych klam,tw
r Pr.:mcJi. pny,:.otowywanych na ~ bli,ko.
J wlmllych, hi•torycznych odn1chów.
fc:ngyw9 wiof.ennlJ„ Ten aukcff rosyj„
Pt.:njąc I.i~ r wic:i.('klo~ci pousuwał
Pi:-.ali,my ju* nie:Je<lnokrou,ie. ~e g~nl'rałów, l=tóra:y nic zdołah of,:uc,.
ski nalczy prztde wny:;1kim xaw~
d21~tzac odporności .:olnicr.r.a rosyJ• nic nalcry nigdy lic::zyć nu rtwoluCJf wa.( mu w pr~xcnde M~,vy Pr,y
aki.ł',::o kt6ry nic wir, co to jett "do„ w Niemczech i h)cxyć tr mozliwośc e>ka.zJi m<' obcazlo s;~ bez puru morbrobyr•· w T.nj1czenfu europoj•lrim. ,. przyalym rwydf~twcm Sprzymie- ckrslw. dokonanych n• najbud:nc1
kl6ry wrt zcse. lak jak żolnierr ja- rzonych. Niemcy. JAk to podkn:ih I ce.nionyt.h W!tp6łpracownłkac.h. ;re
pońak, gaulą ryfo potrafi ait Hitler w Jednym •. 01tutoic'! swoich wy1turciy lu wymienić jcdn.cg0, %
mają
obecnie albo il&Ów lotnictwa. generała lJdeta, Usu·
roiyw,ć g11"1k4 kas~y. lub· menai~ pr-am,ówicń.
W11zy1tkó do przegT11nitt. albo wuy• n4wsx.y gt:nt!ralów v.-ydal ode.Z\'-'~ do
ioto'l(1111;>·ch kartoll,. Poza tym Zołnicrz sowiecki nauczył •i~ pc,pr- •tko do wygrania. To I« b~dt •i~ bi- żołnierzy• .1.by .:aufałi "jego prz~ciu·
'1.z.ić iycicm. Pr•c:owały nad tym
- __ _
P1'-C'l' dwadzic~da I.at sowieckie fit.
my. sowjccku propagand.t i .aowiecka
łitcrntuna. ··ord1t-ronosiec" (udekoro„
w•ny ord•rem) - był i JUi IZC,Y·
tcm milnen lcaitdego Komsomolca..
Wyohrai1ny 1<>bie teru 1ołn.icr.q
niemieckiego, badx eo b;idi wych<>wan~g~ w Europie, lct.6ry anaJad s.i~
na,:le w na1zupelnicj nowych dla oi~bic w.arunkach~ w haju obcym. mroinr.m. d:r:ikim. pozbawionym w"-Zcl•
ktch, rlemct1turnych urzą.dxcń CY"'-'i....
hzocyjnyeh, w kraju - gdzie no lnu•
dym l<rolrn, poza Wlllk• - czyha ku•
Ja p;wrty.i:tmtów i gdzie, mimo najusil•
nicjsa_ych pottuk.iwań. ni~ można nic
ukraić. me ~ngrabtć. nic .1.11rekwirov.rai Opublikov,·•rne .t,Otit.a.ły ot.tatnio

·' ,f,,,.,

J•"'

i

teki humorysty

"

fi„ł) Zołnicr~} niCJui,..,:,Lirh
7a;;_a.rn,rt:t: pruz RO&Jan z Jakti me-..
m,cc'lcq poc,Uj polo,ą, Od h,1ów
łych ,,..;,,. gr,,r;; a9v.olw1ek autouy
•eh ams,4 cir liczyc .: W.)'m»gnmaau

,•1oa1· i jego. ,., i1.jone.n:lucm11 wodzo•twu. ··w1J:je" jt'd.na.k r.~n-.iodly.
Tneba było wrócic do Berlmo i przeprosiw:uy si~ z generałami f.~iJ5Cr<mownie do e.tolu łtonfiercncyJnca:o,
obok Brancbitich'a i van Bock·~.
Nic wiadomo. ja.kit- uchwały za„
radly na lej. konf~t10Jlcjl, .!'i':' uler,11
jrdn.aJc n.aJmnu!"J.UeJ kwestu, •e .Jeon•
fttencja ta je.st pl'Oh4 ratawama oAlt!'ru. któcy o,iadl na podwodnej , ...
D01161ri morn je,t "po~oJD< okr-ft się trLyma na pow1cr-z-c;hn1,
•y•tarczy jednak jedna, dufa Iala,
aby po»cdl n• dno. Do Berlina we,.
... wany xm~lał r6wnie.t von Plppc:n ..
Pul pomocy 1ego ••wackieto_f11.tali•
01y' dy•lcutowano z pewnośc•i nlld
takim po•unlęciem. które JcS.iC.Zc, ru
...ud~iwiłoby &wiat'' i, pu:cd!' w~y.ikim
uratowało nadw~chnsę,te
1
• mor~I~" armil i rutrodu. Zn6w zau~-.
ly :.ię- gromadzić (Zatnc chmury nad
TurcJę. która nicom.I od po~lm
wojny JOi aolq w oku Millera. Tym
ranm przez TureJ9 moimoby ni• tylko udcr~ć nn sały Aliantów. w traku
i Ir.:ini<". nlr n•wct - kto Wlc - wy„
ei')g11,c rfk9 no powitanie Juponc:zyJców w Indiach' Przy chorobliw()J
fanl:1'ji łlhlera rrzeb.1 •ie Ua;;yć z
wszt1Jtdmi moiliwośchuni.
Ni~micck1 okręt osin\!) n~ n1f1c M>wicc.kicj. Horyzonl ;,;1cicmnio1 ;;if cor:1a: mlrd.ricJ i nie je11t wykluczon<1. ie
o bur1y tego okr~tu udeuy porrzn;;,
/11/n anglo-.1mnyknńslta. Baram1·lr
spada r me dziwmy
Że fakt ltn
odbiera t.pol:ojny ien mcdosxłenHJ
,dobywcy ,;wiau,.
Przejdm,y tc,raz do

f••·

•i~.

Tu k w~lł:'t
dookoła

"'l»r.tl\ 1101 ...łdt·ł•
nadal
Jc&:tcze akt11Dlna
"--Schodnict, gr11nic Polr.kł.
której toc,, 1ię ro:rmowy

,~•t

mę.ił>w 1.1anu. Stanowi11ko narodu poJ-

gkic:go JC,,I 1un<. Po dekhuae,i r;.ą
du polskiego, zobr~lo g.los p«edouowicił'l!.tWo t1arpdowe- R.:,da Nlłro
dow:i. Po ~. cngólowoj dy•kuaji Rad., ucii,wahla rc-.r-0lucJę"', popicr.aJlfC-J
deklarac;ję n:,dow,. Dekl•r••i• Ul
t.lwierditn m in .• z.~:
"'-Norócl Polski nit u.<naic
pohtyc:znych i prawnych aktov..._
dokonanych przez władze okufl'lcyJnc w Pol&ce:. nlbo ,\, innych
· lcraiach. Pokój nsusi hyc 1prow1tdliw y i dlatego pierwszym ltn>•
\:iem w or~anitneji nOWC'J Europy in,ai byC. pr~r6cm1c 1unu
• 11ried WOJllJI, o H„ cho<l,zi o
ws.zystkie k111;e Europy, okupo,1.:ant oLcc:nac przez Niemcy i inne pAństwa osi."
\V dilłs,eJ c. "':'.!i1;1 JckJaracJ~ poi•
nki,J H,1dy NaródoweJ powolu1e al~
no Trakt.at Ry ki, zawarty 21 la1 le
mu, a opArty n.a inicJółływ1e- poleki<'J
ł':J$ad !AfaJtmnego umania ,nteresl1w•
obu stron. Picrwsiyn'I, nunbi;dnym
wnnmkie-m wapólprat.:y , dobrych ,,..
oiedzkich "tosunków Polski z RosJi
m,11;i byc wzajemne nufan1c i wiaru,
;i;~ "Jodn:, 'Zł' stron nie wr:11owi .sporu
w sprawa~h JUi ul11rwlony,·h pr,t'z
tr-ałi111y.""

Zuamit!nny jut r6wn1c~ Ułt~p de:klaracji Rady Norodowcj w ódni~•i•niu do polituwa lir•w11kicgo. U,ręp
ten brztni
'"Nit'! tylko w ,,oeunku do
Ro1Ji n..iród polaka pragnie z~..
pommeć o dawnych sporoch.
Mirt10 ni..C1Słusz.nyc:b :i,td.1J1 1itnv•kich. domagejącyd, si~ c•y•
110 1•ollk1ego WIina, R•da Na•
rodowa. w im1t'niu całego pul·
•łucgo narodu, wyra~ narodow, h1ewskiem11 zycnnła. by po
uwolnieniu li~ :: pod niemi«•
kioJ okup.ej, i odryak;uuu p<I•
ne1 mcpodlegloici szybko powróci! - we "'•pólpracy " narodami środkowej Europy - 1'8
droi:r po•tępu I chrzeiciJankicj, l:llcbodnioJ kultury"
Te 1:nmut11110 oswu1d~1'cn14 fH>I•
•luci Rady N;uOiJowc) ą /Nłyną
pod01JtW4, no k16r•J rrtd pol k, chce
i moac prc,wndzu: rozmowy ma t ~ t
przyukj odbudowy Panuwa Pol•

ddegu.
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Copyri&ht by M , Wal•ntyaowla, 1942

PRZYGODY WALENTEGO POMPKI
Seria XXV!ll.

Spinl R Po"6g

W r6i.n• 111ony z rr/ Fran~j,
.. WiaH" pobcy ~oln.i~ne W lipcu :drh,r spotbl•m
Na ulicy w Altr1•rz•.

Toward, all dircction,
Sold,era d~rtcd with sp«d•
And in July I found myself
In Ait:1cn. on a narrow 1tr«t

Wobec rego ru, of/e
Wynuzylrm w pustynit,
I wi•działrm, i• wkr6tcr
Mn,~ przygoda n,~ min,f'.

So I went on a Yffl.tureU pon lhe deaert aanda,
Havin,: a big advcnture
A1 uau..l on my mind.

Podjeclu,Jrm aatydlmia11
W proa do Kr6/a Pustyal
I ltrqł114lrm odwaia/r,:
Witam cif, lluao/ini/

W ltonr,wisltu anbdlm,
Zdr6w 1tt•n4lrm i cały,
• ,ł rabH1tr· tam do mai11
Ni~piN:Ai• Mir iml•IJ',

Mu,s10 było n,cugo:
Palmy, han:,sr, aargilr,
Tylko wsrrdur polit:ja
.'ipogl4dala mrm,l•.

W trzy dni potrm spothltm
I.wa pod pala14, na k16rrj
A rab i wrzt!srtul.
Jak obdarty ... a/tory.

Ilusuowal M, Wal•Dlynowicr

l rathcr lik~d the town,

With palma, opium and hashiall,
Tbougb cops followcd me around
And weu· qwte a:uspiciom.

Tbteo day, latcr l met a bon.

S,ttlnc undu a tree.

S1Hzi11.ł

On top there wu an Arab
S<:arl!d as he could be.

Bravely I app<O&d,ed hita,
Cioah, by now, you know me
And to the Klnc of the Daert
1 iaid: lłi, there Muuolinll

1...,, Stt md•o obruil.
Otlaftll prosto pnrd sirb(r
Ocalon1 aaJ Arab
życryl :ucrrlcl• mi W' nlrbir.

Tbe lioa -

Ja tbe Arablu camp
I 1topped for a wbile.
The Arab glril wen, pretty
And had a temptlńg lffllle.

W pl11h7.ch ocu,:h 1ych łobirt,
Nawet I•• :ńt rnpl1nirl
Wpadł=, Trud"f', Tak bywa.
Farma miała aa linlf.

The apeU ol their chanm

Allel
Tba.

u_,,,, cl-_,.at w Poat Olllt», Jf'..I.Duor, 011Ca11o. C.....

away,

ao

In heaven I will

cet mv pay.

Led me a Uttle utray,
I toolr one In my arma
Fatima, wu her aame,

"Odalen-l'olm Walc_. w A-,.:.~ wytla/e D•twPo 04d„ W, P. • ICaa,h/11,
·T11bti11& PollłlHI,• pablWwtl "1 tlN Polld Atalld FOffff la C.....
Addna: Polmili1pr-., lfl ICildan Road, Wiadaor, Olń.: 7'itleplłoN UIIJ
Atlnrtl•i•c Rat•: li.SO per oolWDa btd
S11UCrlpdoa Ratn: 5So ,,_,,.,1,: li.IS bali .,-111 IIM ,-ty

lbtaN

offadr,d
r.oudly
walkcd
rab wu
happy-

r
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Naczelny Wódz mo,vt o swej

podróży

Pobyt Naczelnego Wod„ i „eta
R,~du Rz<czypo•palłtej i;en. Wlady•ł~wa S1lcorsk1~~o w Ameryce Lrw~-tl
z,1/r,lwie tyd~1cń. Ale len krótki okrc: ,zaau wys.uarcr.ył na załatwie111e
widu mc:1miern\e donioriłych 1praw i
wyly.,•111• dr6g. po k\órych toczyć
•i~ h~d~ d•b•• wypadki • korzy,id,
dla Pol ki.
Tn:y rozmowy gen. Sikoraktego z
prer.ydtntem Rr,o°'l!VeltC""m, narady Naczelnego \".'odr.a z kierownikami arne,)'kańskleęo W)'>iłku zbrojnego i
:r n~Jhli1's.i;•mi współpracownikami
Prc,ydenta -.,. ,1akre~ie politycmym.
konC.rencJe , amba,sadorem Wielkiej
Bryqmii, lordem H1/1'11Ktm1, ambąsa~
don111 ?.wi;pku S0wie1;kie-~.o Li'rwrno·
W(fm i z. dyplomatilmi innych kr;1j6w
1,p~ymicrlonych np„ z czeskim mini„
.slrcm l,f.:1· a,ylri~m. a wr~$rc:ie narady
~... Ku1.1dzit". u~ewn~tr7.niają 5v.erokiej
ofunu ogromną ror.pi~t~ć ugndniań1
które ,111n~ly pr,ed czołowym poi•
akim mę,:z1..•rn •ta" u w er.as.i«: pobytu w
Am~rytr!
Pr1.cJstaw1cicl rcdakcti

"Ods1t-Cż)'''

ui:y1,,kal &posolmoSC ro,:mowy i

Na-

cxelnym Wod.iem pod koniec jego po.hy1u na kontynencie amcryk:uUkim
v,- Ouawie. bt:.-IH>Ścednio po iniedeniu, w <::.tasi~ którc~o wai'lue pczcmó•
wicnio wyglo•ili; Gon. Sikorski i 11rcniic:r l<.anndy Mackt'nxie King.
- C.ry wol110 :t.>pytać p. Gcne,·nt,,
" cele i wyniki podróry r
- Celem mojcJ podr6•y do Ameryki było przcdcwuy:itkim ponowne
ze-tknr~dc Ji.ię: z wlolkim m~icm stanu
ptczydł'ntem Roo$rvdt.cm , ui,:ddnr~·
ni<" polityki nędu pol•kicgo • poltly•
Ją nu,tych :t0jua;cn1ko,w po tej strq•
n,e Oceanu Wt' Vlf:Sky.vtlcicrh :,.zc:cegó•
łach. WC' wa~•tki.ch ~JłTilWilCh blC7~·
CJch. OmówiJ;śmy tez- u;totnic wszy.
stkie zaga.dni.enla ia..udni1;.xc i al,tuaJ.
nc. mi~dr.y innymi problcn,y ~w1ą7.A•
n,.:,; Ro,._ją.
- ci:, p. Generał Jc.»ł uduwolony
z wyników podró~y?
- NaJzupt.łniej. Stwierdzam ra.J!
Jei,,r.c2e, iż w pr0%ydencie Rooscvetclll!'
.iwiat cn1y n1a1altl post•ć o nieo.:r!11io•
nym wproNł xnacutiiu, a Pob,ka sf!r•
d.-c-zn~go J n•prn.wdr oddunr,:o przvjecirlfl, We ..-.-uystkich &prawach, o
których mOwiliśmy panowała ml~dzy
nami ~,lnofotn• ic-dnomyślność. Doty•
czy 10 zuówno ·apraw obcho,bncych
równomierni~ wuy::ttkich AJiant6w.
jak i •praw obchodących prx!'!l~WłiJ!)'llL•am Pobk~.
Pragn~ równic.z stwi.ccdtu::, ~<: w•z.y„
0

... cy wap6łprdcownicy prezyde.nta Roo•
~evclt,1 z rótnych r9ort6w t..· "11.ł!
łyczuyci, JClk i gospod:ircxycl,. r:: któ.
tymi pr1cJ1rowod%iłem rortnowy i narałly. odzn:tc:r.aili aiv ,~ki1n samym j.::alc
1>. Pre7.ydont porytywnym stosw,kiem
do rtpraw i potne-h Pohld„ co .ttt:lluło
iiwój knnltrrtny wyr•r. w u,ynik8ch
ro.unów.
- Panie G<>ne:ralcl Do opinii pu·
bfiancj prun,knfły wieści o zt1mic,..
nion,ej

tt!0rzanir.-:1cj1 pof5Jtich prm:

wo;!tkowyci, po tł"/ 3tronie Ocr,.111u.
Reorgaru.tacja ta. pol~g•J~Ca na c~:1~owym xanic:chantu myali twor.nnia
wielkich Jt:dno&tek polskich na terenie
Kan1dy i o,ranicit:niu 1ię: do skro•
mnn:JSZeJ w 11wych ramach akcji
pr.tyjmowanin ochotruk6w i pr.t.ekaxy.
W3nia ich JUi i1lniej4cym JtttlnMtkorn
p·d i:·,-1 w Wie-lk1"J Bryt~n -- Hl·
dai ;cco.eumi.u.łe zainteresowantt: Poło-

nil Am.ryka.ńskl•j. C ,y t>i< •.chciałby
Pan. Painie GcnL'rnłe. puwiedtit"c: kilku iłów na. ten Leaiat?
- Tcm.11 to bardw rode~ly lakom,
plikowany, Chdalbynt ai~ więc ogra.
nlczył tylko do kilku uwag.
OtóY prze:dew,rya-tkim aytuacja w
.tej micru - j"9li popatruć na nit
od 1trony polslco-:uncrykońskjcj - U•
legła Juiym rwi.snorn od chwil! b~:z„
po.frt'dnit>!(O prr.y."l-4pi~nia do wojny

Stanów Zj~tlnoo•or,ych

łlm•ryki

Pd/

nocrrrj. Jeśli .xaś popa.ltZL'C na. .eagad11icnir od strony pulsJticlr wl.idi ~ ·
.slcowyd, J r7.ą:rlowych. to i tutaj 1y~
tuacJil ułegln w ostatnim roku wici•
lcicj :nninmł": w rwi4rku z wypadkami
na wsehocłrie Jo:uropy.
°r"N'Orxenłe air :umil pols/,u~j w Ro_,,,-post11wiło n;ł!tY. ;aparat organitacyJ•

przc:d rrulÓSLINCln .zadarl...
kt6ryc.h wykon;.1n1c nie tiarpi z.włoki

110·"-'0jlk-OW)'

do Ameryki
DośC pnwiedJ:iel, ie np. w chw1fi .,.
bccn~j ply11,<i zaczyna poprzez Ros1f
,u, :.·rodltowy W.tt:hQd .~lrum1rn Judr.
ki, i:luiony a .okołu- SO.OOO i:olnirrz.J§
1mhloc-h, któr.i:y nn podat.1.wie poroi:u-a
rmemo1 ;i:: Rosia opu,zu:tjlf_ gramc•
Zwtfrku S0\.\'let:k1~go. Utworze-me: •
re,o materio.lu ludl!'kicgo nowych
wi~lk1C'h icd11oscl'k pr.zy r6wnoc:ie1mym iormowan1u ,,~ wi('Jlm.·h ;~duo.
~ct-k w Rosji - to ogromna praca.
pr,1Gił noec1c.rp1aca rwłoki Nasze ka•
d.ry ohcerskic I podotic:er1k1e m.ajt i
mu,c będą w nn1hlti•••j przyazloicl
polne ręce roboty. Wogóle ntuoz,:
&twi~rd1.:ió, ie jut nictdlugo będ.rit'my
ode,uwali brak kadr oficcrsk,ch •
podol1ccn;kicl:t. choc jcszt:ll'C' tak n,ec
dawno r..zecx miała Ilf odwrotnie,
W tym stanie r..:eczy nastapilo tóv.nici uo::umiałcr przer.unięcit.• kolei"'
11ośc.i pntrztb -ł lrirr~tchii xagndn,~~
Sprawy .iwię_Lane r dopływem zywio,
lu polskiego • Ameryki, czy to w for•
mie ,.. chotnictej, czy 1ei poboru oby„
wa,cdi polskioh; ni~ pnr•..$taj.J by~. oczy,.. iśc,e, przt'dmlo!,.."' nn2r<·go n~;.
~-;erd1_•,.:zn,~JJZt•ga 'Zlnnt,ue:iowan,;,, .;alG
!i.prawy ,Wl.4z;ane 2e .aronnownn-icm w
nowe Jednoatkl i 2 prze1o%ko1enicm
(w •posób potrzebny dh nowoc...:csncJ
wojny) wielkich m:a" zołmerz:y poi•
11kic-h w Ros.li, maj4 natur-Hlne pierw•
'-1-i'ńMwo w koltJJno-śc, n.rtt•yi:I, 1uaa.
Stąd pc:.wnt' praJoycxoc wnioaki i re.
orgnmzpc!A,'O któreJ pa:11 wspomina.
Pr ·y te I fi!p~obności chcr Panu. ja1
ic'o
prze-dstawicictowi ·'O<lsirr:xy„
pr„elc..o,:.r.; w·,-•rn7y t17.n.m,:, cll1t 1r!Ipolr.1
rtd,tk1:yjn,.,:o t~l!o zolnl,:rskirgo pi.
'i'ffl'ł, k16rc c:tytałcrn r:nwste z. wlellc:in,
z-ainrtrc,owani<!ffl,
lttorcgo W,Y!$0kl
J10inort1 w pełni oC!łmfom i lttóre "'P~I.
mlv \Wr 1..trdanir jako polskie pi!lmo
io1ni"r(jkh: w Am~r)'te,
- J e,it~C7..e jedtto z:ipyta.11ie Czy
nnłC";cy sir lictyC z tym. ia \\' niednl""
kieJ rrxy-,lości Pan Gonera! priyh9d&ie ponownie cło Ameryki>
- Trudno mt !Jae odpowi.udl nl!I to
r,yt.mie. Jest wo1nn ł n.ił! wir.domo
d<>lG)d 1kitrujo tnnic obowuj.tlci w ró:t„
nych okrc"nch cr.t1Ju. Ni~ popcJni:t
Jcdn.,k d1yba nietJys._ktl'cji. ~twierd.ra.
J:,c 7.ć p. Ptr-ayd~11t RooJ.(.•vrJt. itRn••
1,1c siv .11:0 mt1..f.. w yr:u.ił tyc:ał'lłił" 111'ym
,·zr,. .t!lt'j l,yw:i.l w An,e.ry,:t" dlłl \Vłpttl•
ne~o oruawlnmA 1pr11w wyn,kaJł)<:ych
t w..pólnei walki o wqlność ~wiata, Ja
ze sweJ 1,tron7 docł!niam GC'~~iik.1e
w J~lnj znouwle kantaktu ~ wlellum
•enltki<rn
Dcn\Okracji pólnocuc,.
a.nu~ryb..uskieJ,
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Commander-in-Chief Comments on His Visit to America
G<:ntNI Sikorski. lht Comm3ndL't·IJ\•
Chitf o{ th~ Pohsh Anny and Prim•
Mini,an of the Polli»h Govcmmmt in
cxilC" ata)ted in America one wcc.k onJy.
That abort period of time. how•-vcr,
wu ',Ulhclent for setdemtnl of many
prohlc:.m, of paramount importancc and
Qutl,inc o! plans that wiU bt followcd by
evcnts wlth bcndit lor Poland.
Three converaańom of Gen. Sikoralu with Pret,icknt Rooscvt.lt, consultations of tho CornmaDdcr-io-Chid
'With txe<utive1 of the American wa-r
dfort and w1th the clo,e,a coll•bonnora
or 1he Pr~1dcnt in political mauors,
conf!'fenccs wlth Ambas:,ador ol Great
.Britain, I.oni Halifax and Ambas,;ador
of the Sovict Union. Lhvinow. confer•
ences with diplomats o( otber alhed
counttits, as for example with Czech
Minister Mas•aryk, and linally mecr•
ings in Canada-give to th• public at
large the .1ccount oł cxtensh·c- prob1ems
thai had to be faced by the leading
Polish stat~rruin during hi, short visit
in Americ.:i.
The rcpresentative o( "Fighting
:Poland" bad •n opportunity to call on
Cpmmander-in-Chiof toward, the end
of his sojourn on Amr-nca.n cootinent.
lt wM in Ottawa alter the lunchoon
lu which Gen. Sikonki and Premier of
Canada Mackenzie King delivertd important &pe<;ches.
May I be permitted, General, to ask
for the aims and rc$Ullll o( your vi,il?
Fin;1 of all I c11mc to Amcrica Io renew \he pcr50oa1 contact wit.h Presi•
dent Roosevelt~ a great American
&tatcsman, and to ad1ust the policy of
the Polish Govcmmcnt with the policy
of our allies on thi8 aide of the ooean
in all detaill anrl all current affairs. We
talktd over all the fundamcntal problcm11, between otben;, the problems
u,nnectcd with Russia.
Arc, you ••tisflod. <rtneral, with the
nsulu of your v!sit?
Most certainly. I would llke to
ll•c point one~ mor~ thM Prmdent Rooanelt is a 1nan of invaluablc
aignilicance to the whole world ,and a
cordial and truły devoted friond of
Poland. Jn all the mattera discusstd,
adherent cqually to affain; of all tl1e
unitctd natioJl.l aa well aa thou conceming Poland p,rimarily, an absolut•
unanimity prcvailed. Herc l have to

"'"*

Panliętna

add that all the collabora1on of Presi.
dent Roootvclt, rcprc~enting diifrrcDt
politkal and oconomic re:<oris in hi&
admini1tntion, approacbcd Poland's
nccds and probltnu during our coDsultation• with thC' same positivc Attitude
a.s the PrCJ:1idont. what has found its
definitc ,xprcaion in tbt: result1 of
the conv<Ts'ltions.
General! Public opinlon is arouse-d
by rumors of intendcd rc:organintion
in the Polish military work on this C<JD•

Gtn. Sikorski i pttmi<r Kanady M•ol«nzit King.
Gt!n, Sikorski wirb Premier o/ Canada Macbnllie King
tinent. The point of the matter is thai ońties the situation changtd duńng

for the time bcing al lca111 the plan of łut year In coMection with the nmts
creating huge Polish armed lorc„ in
Canada ia to be diacontinued in this
aense tbat the rocrulring work will be
carritd on but OD a much tmllllcr scale
and the volunteen arc to be transfcrrcd
for training to the Polish unii. already
in e.xi1tance in Great Britain. Thi&
veraion, of courac, arouaes weU undcr•

rocznic.a

Dnia 6•go kwietnia l942 minęło
cwicrc wicku od chwili wejłcia St.a•
nów Zjednoczonych Ameryki Północ
nej do plerwuej wojny światowej.
Prerydent Roosevelt niecił. by dzień
lej połwięcony był armii. Wuędzie
adbywaly •lę pochody manifestacyjne
ludności i przeglądy WOJSkowc.
Roanica , którt święcono w dniu
6-go kwietnia, pohudn do refleksyj,
o ..znaczeniu nuttylko historycznym.
Gdy w roku 1917 Ameryka wypowiedziała Niemcom wojnę, w Berlinie
panowało przekonanie. że jest to jui
akcia 1p6iniona, lctóra nie wywrze decycfuJ11cego wpływu na losy wo1ny
europejaki.cj. Sam Wilhelm 11, jego
kanclenr, jego generałowie i adm1ralo1t1111 kpili w puhliun7ch wys14pieniach z Ameryki, twierdąc. że ten ol•
buymi "luaj niema wo1ska. a iranim
zdoła utworzyc armię - Niemcy jui
zapanujł nad Europ,. W ~ok potem
kierownicy Nit!micc gonko zalowali
tych awo1ch lcpln. Bo oto, wbrew Ich
ocoekiwaDiom I nadzlcJom. Stany
Zjednouone zdobyły aię na olbrzymi
wyallek
i na nieprawdopodobny
wprost rozmach. W roku 1918, w puetledniu załamania alę N1em1e'c, łiU,..

'dai•in41 dywizji ,,_,,łań&łlch było
Jui n• o,c:m/ lrancu~k,e/,
Jiiator-aa pjlWlarza aię• .Niemcy 1...
ilą się jetzcae • u:j chwili, że wypaj• wyicig • ~ Zdaje im się,
n Ołliffnt jakie,1 docyduj,ce sukce11y
Dllim Stany ZjedDOUóne ~ mosty
rDcle na anlt -,d.Uzmi - . potfH
""Jak-. i 11Todułlcyjnf. Zawiod•
sit tale jalr qwledll aię prr.cd twier~
wielriem. Ameryka jw: się .abudaila.

&tood iotercst 011 tb• part of the Aml'l'icao Poles. Would you 001 commcnt
klndly on this topie, General?
11 i• ,·ery extensive and con,plicated
~ubjcct. So I would like to lin1i1 myself 10 a !ew rcmark,; only.
Fir1,t or all, th~ 1i1uation1 u-pe-ciaJly
wbcn vicw~d hom the PoH1h-American
ongle has undcrgone grcat change
sine~ Am.t:ric:a'• cntrnn,c lnto the war.
But also from the point of vi<w ol the
Poli•h military and eovcrnmcntol auth-

in the ea1t or Europe.
The organintion of the Pollsh Anny
in Ruuia placu beforc our military
organizing apparatus many tuka;; the
accomplishment of which must be undertaken immcdiately. Thert is, lor
e1tample, an endte.ly new aituation now
whm a great ńver o1 mm nows lrom

Rw,•ia through lriłn to the M oddlc Eaat
-th•t rivcr conalsts of aho111 50,000
Poli&h ,oldicrs who„ :iccording 10 the
agreement reoched wlth Russin, l""vc
that country. To organir.c that human
rnatcrial into new and large unita, hcing
at the ,•ety same time confronted w1th
the tuk of forming OD huge army in
Raas-ia-that's tremendo111 werk. the
worl, tlu1t muat be done without d<lny.
Our ofrictr.s, non-commissloncd officcrs
and in.i;uuc;tot& already arc buf.y :ind
will be k.ept very busy in the n,ear,:,ll
future. Altogcthcr I mus, ~dmit thar
soon we will be !accd wlth ahońaJ:e of
those- me.n, white not long a.go the shu...
auon was quitc to the contrury•
1n thne circum!na.n,es il is wcll undenrtood that the allcmation of need•
11nd hie~rchy of problema haa 10 be
shifted. The quc„ion connected w,th
an inllow of the Poles from America.
cither u volunteers or drruted officially
in the case of Poliah citizcns, <lid not
aeas~ to be the obje<t of our mc:,st cordial interest; but the problem conncctcd
with the OTg•mi:zation mto new unns
and training (training necded for a
modern warfare) o{ the grc:at number
of the Polish soldier, in Ru•11• has lta
natum! priońty in the altemation of
cur worke. ..Therefore t:ettain conctu„
sion1 wcrc dra\Ą.'11 arui ceorj.!;ini7.ation
anucipatcd
l tnke tbia opportunity to e>.tcnd 10
yot1 as the reprcscntativa o[ "'Figh1ing
Poland'" the words of avowal lor the
tdltoriol •tatr of this ,oldirr.,' p>pcr
thai I always read wilh grcat intercal
and nluc fully its high standard, Your
wcckly has fulfilled ils ta1k aa the
Polish soldicrs• paper in Americ.a.
One more qu""1ion, General. Shall
we count that in the near future you
may visit America agaln?
h i1 very cliflicult to givc an an,wer
to t!ti,, quesńon. Wllr i1 raging on
and 110 one knowa where my dutics will
direct me in differmt periods of limo,
I hopc it will not be indi•cro11on by
1dling you thai J?resident Roosevelt
expresscd the wish, whil• bidding me
good-bye, that 1 ahould come to Amorica morc: often to di&<;u•• the problema
resulting from the common 11ruggle
for freeilom of the world. Of course,
on my part I fully value the importance
of personal contact with tht great
leader ol American Democrncy.

A Memorahle Annivt"r~y

.)1,,..1.~
Kaidy daień .nriękua Wfllilek Wielk,ej Demokracji. Pod przewodnie•
twem prezydenta Rooaevelta odrabia;, obecnie Stany Zjtdnoc:zone ,tracony c:zu Miliony obywateli amuykań
akich połpieszylo jui pod utandary,
Amel')'kanslri pnemy,ł wojenny rozbudowuje Bi9 z godoiny na e;ocbin9Niomcy nie wygraj, wyłclgu. Aml!ry•
lu, zjawi sit n• cz.aa n• routnyg•lf·
cycb polach bitflw.
Cały iwlat, waayatkie narody, kt6n chwilo..., utraciły 1JW1
Jl"łnł :r wiaą I nacblej, na gotuj4ą
alł do ~tecznego boju wicią potęg~ która położy krea plłl1owuiu
daJ prum,,cy.

...,,n-. -

Twenty-five yean pasaal oa Apn1
6, l942 aince the UnitNI Sr111.,. of Nonh
America mtercd into the .Fint Wl!"kl
War. Pnsident R-velt proclalmtd
that day aa an Army Day. Thcrc were
milltary paradea and meetlngs In wbich
everybody particlpatcd.
The anni venary observ..t oa thet 6th

of April evoke1 relloc;_tions, not only ol
hiatorical meaning.
When the United Statea declared war
ID 1917, Berlin bellcved thai it - • •
belated action, which would h.ve no
clccWve elfect 11pc111 the late of the

Europe;,n war, Wilhelm li, his chanceUor, his generale and admirał• publicly jeered at the United Statc,<, 11atinc
thiat the great country has no army,
and beforc it will be able to muster an
army, Germany will already rule over
Europe. A ycar latcr the Germans regretted thclr romarks, Bccaun in spite
of their expectatlona a11d hoJM,s, the
United St•tł)t put forth an enormou,
eflort and rcached almost improbable
swing towards the win11ing of the war.
In 1918 a ,hort time beforc the fall of
Gr:rmany, thcre were tC'.n Amencan
arrny diviJSiona OD French soi!.
Bistory repcata itr;elf. The Gttrnans arc atill deluding themselves thal
thcy w,11 win the race w,th time. They
think that they will gain .-,me decisive
su«C11SCS, beforc the Unned Stala, will
be nble to throw upon th• sca.le, ell ita
military and productivc might. They
will be diaappolnted, Just u they wono
a quartcr of • century ago, Amońc:a
hu awakened. Evcry day anc,the efforts of the Grcat Dcmccracy.
Th~ United Statea under the leadonbip
of Prtsident Roosevelt is malring up
for lost time. Mllliona of United Statea
citizens baśe ruahed to 1erve uncler
thar banner,,. The wu production ia
uP!""din& hour by hour. Germany will
not win the race. America will be ume on the finał battlcgroundL
The wbole wodd, all the natl-,
which have tcmporarily łoet thelr frNdom loolr wJth faith and bope Up!)!! the
ena• power pteparine for that bat1le
which will end tbe rui• of ml ud
oppNlll,ioG.
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KilkanJ;cu·: dm ,emu ouzym.ahsmy
dw-a ost;łł1t1e numery rnit:.ssęcznik:a JU ...
,o~łuwialUłkil!'C:O "Thr Sluvomo

Monthly"' dotychcruow~go oficJ•ln•·
~o organu ''Słowiafutkłei;o Kon1itetu
Demokratycxncgo" - (tb~ Slovon!c
CommittC'(I for Dcmocracy) - obccnu!
11r.ccJęteg-o i
prowndzonego prz~t
"'Pc-41!\~ Słowim1sk4 - the Slavontc
Pre1Ss.u - (Ne"'-. York)Wydawnictwo to a:aj"'!uJe al~ 7.a,:•d11ieJ1ian11 obecncJ walk, Słow1ai1 -r
N,nnc•mi. przyc.zctn pueds,tnwia wal„
kr ~wiata &łowi•ilski.ego ze światem
,erm.nliak11n n11 prze&tneni o,t.-tnicgo
ty,i;idocta, podkrdla ulobyeze. Sio•
wian na polu kulturalnym , potuyc:.:r:nyrn. ora, szkic;uJc pr1yułą ,olę, Jak")
o<lograią narody slowiarl•kie w E:uro·
pie- i $wiecie c:ałym.
Jak dotychexos mlesięcznik ten nie
jest obnernym ob_ji;toicaowo, "~et~·
gó1uic w porów1ian1u z: :smc.rykan~k1·
mi periodykami o podobnym chornkt~·
r,:e, niemniej Jednak materiał w mm
iawany dobierany je$t 1roskHw1~ l
oma.wiany fachowo i dlatego powinie,n
dotrzeć do szerokiej publiczności a•
merykań,kiej, cel<m leps,ego trorumlenia prtcz n.i4 i bardziej prty ja.inc•
go u.atosu..nkownnia •io do antcr~ów
narodów ,łowiańskiGh,
Korzystamy • tej oknji. oby prze•
dać
redaktorowi "'Tlle Slavonic
Moarhly'' na6.&e. n•jsiczttrsx.~ ż.yc~eni.
powodxcnia w -ich ibof.nej pracy i ro·
Jedć te.n tak aktualny mie:-i~cr.n{k uwadz~ na~xycb Czytelników.
Podchoc:uęc

.

do 01TU1wianc1 publikaCJ• pod k:iftOm widT.enia. naazyc:h inte•
re•ów narodowych puy.z11aC mu11hny.
że redakcja poSWięCJI spr;,wom poi•
skim wiele miej.,ca i uwagi w utyku„
lach •pecjalnych. jak i w krótkich no.
tatkach i k6mcntArJ:3Ch.
I tak napr~ykłact w numer.ie luto•
wym artykuł w5t9pny poświęcony jen
osobie N,1a1.cJnego Wodz-1 i pr~ml~rr1
Rzadu Palski~go - g~n. Siko.rski~;:u.
OmawiaJq.c donio•łość i .z;naczen.ie
puro~umienia pobko„rosyJs\cicgo, au•
tor ar-,ykułu pit1lc między innymi c:o
nasLC-J'tUJe:

Sło\\iańszczyźnie
tych warunkach byc mozc odry•
Jł nanowo, ożywione twórcxym
duchem. lcg~ndarnc poi·t,1cf„ Cz,-.
cb. L~cl,a i R.us• w twórc.;cym
wysiłku. jc:dnoc;ącym w~zy~tJci~
.ałowiafu:kie t %Apu·yjaźnione n:i •
rody w Jednym wielkim~ wspóJ„
nym ce-łut
Pn:&clwstawienie dwuch iwtatów:
słowiańak-icgo i germalltkiego ;rmaJ•
duJe doskon.ił~ od:wierc1cdlrn1c w
dwuc:.h dobrze n.apinnych artyl<ulneh,
których autorowie podc:.hodzą do ,;a.
gadnicnia • perspektywy hiororyc•nej
i traktujn i• raczej 1Ult1kowo. Artyku•
lami tym) są; ..C,y Niemcy przewyz.
szają Słowian?". pióu dr. Pawia R.
R«do:u.vljov,or• i • "Pnyulośc Sło
wian w Europie", pióra Antoniogo
Kltwlrera.
W plC"rw:Uynt artykule autor dochodzi do nast~pujęcego wniosku
..Jed,iym $łowem Słowianie ni~
..sa nt'i:;i od Nir-mcOw "'- i.ad11ym
wypadku, Wuystko c,cgo potrzebuj~ narody iłowiań&kic tr.ptowadta sir do wyłcnunia. roiwoJu
ł 11be1.:p1cc-z.enia ich ukrytych
,dolnoścl w k.i.dej dT.aed,in,e. a
na to potr.r.ebny jc$t czai i „po-kój."
Punkt6n wyf,ciowyin drugiego
artykułu j .., 1u1ya1y«ne podejście
do. ugadnienia nybko rozmnai:ajęctj
-.i~ iudnoki >fowiansl<1c1 w Europie:..
Autor ,1;nalixuje c:.yfry urod.rin narodów romańskich, termań1kich i !lowiasiskkh r.a ostatnie ł2S lat, l. J. od
1800 do 1926 i dochod,i do nut9pu·
J;µ:ych rezultatów:
U nllrodOw roma1l11.kich Mop•
urod•ln ,padł• , 3J,I do 26.S; u
nirod6w i;ermafuskich •padła ,
ll.6 do 31.00; u Slow,an natomi,.., podnio•I• aię z lł.7 do -13.S I
Zgodnie • obliuenlami !laty!łtycx-oymi nlcmicckicgo uc..ionego
Burgdorfcra - Słowianie b~dą lictyć w roku 1960, pod Wlfrunkiem.
ze będ~ się ro,mnau.ć w dotych•
c.asowym tempie, - 303,000.ClOO,
czyli S0.8 procenł całeJ Judn~c:i
Europy!
OmawiAj4c rntci'"enic I domo1tłoiC
powyiszych cyfr autor rzuca .i wy·
rai n, i ro nit nastf pującę uwag~~
"Twierdzenie Niemców, łe n•·
ród niemiecki znajduje sir w nic..betpictzei,stwie jest o tyle uza~
•adnionc, o ile b,;dziemy jr rozpa·
trywac pod ktt<m wymyilono1
prz~z Niemców doktryny rago.
•eJ, w myil którei narody biolo•
cicznie s.łab;;ze rnuaz,t wcześniej,
«y póinej ulec aarodont biologic1nie aulniejn:ym.
Mie.sięt.--z-nik
i.Tht!
S/avonic
Monthly'' jn11 cennym wkładem pre,.
pagandowym Jugosłowian na terenie

··Porv.tumtcnic to, które.mu ,ro ..
równo prau amerykańska, jak i
•"l!iehka poiwiętily tak mnlo U•
wag-1, stanowi dla Słowian wyda•
r.1.rnir historyc•n~ o ogromnym
zn.ncxtniu. prawdopodobnie naj·
wl\'ksu v,ydanenlt hitrtorycrne
w tyciu narodów ;,.lc,"wianskich
w ich wsp61nym intrre,ic i w in.
tcre9it: świata c:.ałcno,
.. Wre.-e:,;cie Słowianie m.ics.zka ..
jący na nchód od biot Prypoci
wydali z p<>Śl'ód siebie wielkiego
p, Eywódcę i mvża stanu. Po•draAmeryki.
wiamy gon. Silrorski~go i wit~my
, rodoócię jutncm.kę zmartwychwstania Poh1ki."~
W numerze marcowym %DaJdujo•
my na jednym ~ naczelnych micjac
artykuł
pióra i:en. J6ula Ha/l~ra
pt.· "Pr2y1a.iń pomięd,y narodami
słowiańskimi". w którym ~u tor-, z.a.
ct-yn~jęc od Słowiaiaskiego Ruchu
Odrod<cn1a w drugiej połowic o•
atatnieg«, 1tul~cia. annlix\łJe w,pOln4
walkę narodów 'lllowlan•kieh o niepodlcglosć zarówno w ostatniej, jak
l obecneJ wojnie: światowcJ.
••
l utaj, na wolnt-J 1 ~06CLtJ ..
neJ •••mi Wielkiej Brytanii - pl·
ue ~en. Haller - ,ląe>yliłmy
dłoni<' we wapólnym wyallku. we
wap61nej wojn,c o wapólno Id,;.,.
ly - o wo/110,ć i ni,,pod/.,g/ojć
Z.1chot/nfr,i Slowfati1<zczyzny,l:t6ra 11111i« &ię decyduj,Jcym cr.yn•
nduem w u&taleniu porządku ł
harmonijner,o wr.p6łzyc1a w Eu·
ropie c.t!ntralnej, pod warunkiem •
.i:e rost;ania ona zorganizowan:l na
W•p6lne1 plu,c,yfoie 1dcol9gic•·
f\l:J gospodarc%aJ i obronnej, Bóg
pozwoli • .la w ci,gu cłtugich lat
tak dolfrzc z,,aluzon<'go pokoJU
b~d•ony mogli wor•<>Jprac„w•• w
dobr:-c .:orcanirownnyrn ży\':..lu
wspoln-ym. prowadz-,c świat nn.
wy&yny ludzkieJ cy.wiliucji. W. •

Our ): ugoslav Broll1ers
A ho u l Po I a ruł a n d SI avia
Rccently t,vo or the lateit i-asuc$ ot
"The Slnvomc Monthly" rc.ohed" our
desk. The pertodkal. htrctofore an
oHacinJ org.an ol 'the SJ:ivonic Com•
mittec tor Dcmocrut.:y," has bttn
0
t:tłr:en over by "the Sl:a,vonlc Prcss •
wlth edltorlal oflitos •< ~~ Flhh
Avenue, New York City.
The publication de·,b wuh the
proble.ms oi lhe p.rescnt •trugglc of
the Slavs against the Cie:nnan&.. &iving
account of thc :ttrugglr bt!twccn St.a~
vonic= and Teutonie worldl for the
litot U,ouS11nd yeat11. ou11ining Slav•'
contnhution in cultunl ilnd pohticnl
Oeld,. and foreca,ting the f ut11rc: rola
the Slav pcople will play in Europe
and the world.
The Slavonk Monthly i, not la,g•
in volum.e as yet, blll the materia] i•
sclcctcd and prascntcd with the grcar·
1:.st acholarly care and thcr~fo~ 1ł
ohould find its woy 10 a large Ameri
can public for a bctt•r undc-.tanding
and a ma.re friendly tTll&tmcrtt of our
Slavonłc interests.
W c uk„ thia opportun1ty to c,ctcnd
to the cditor'!< of the Slavonic Monthly
our rnost S1inc:ere wiahcs or cuod luck
i n that good work •nd to recommend
thi, timt"ły pub~ic.a~io~ to our rcaden.

ablc lnnd of Brunin''-writca Gen..
H<11lcr-"we cloop ••eh othcr by
Ibi! hand in the common w:.r fot
common idea.Is artd (or the łrecdo1u
of lndcpend"'nt Western Sbvia.
wh,ch will bccome ., hctor 10 cre:uiog order ami hannony In Central
Europe if it i-& organized nn a com•
mon pl.ntform in the ldc.0Jogic41I,
economic, and defence •t•hct~łi,., Goci
g-r:.nd thrtl in the, long yean of
wcłl•d«=1u:rvod peilce we may pro·
gre,a; to,:ether In • w•ll-ord•red
~ornmon lifr to\w.rds the ht!tght• o(
human c1vitiz..uion. Io tbls. way
therc will perhAp5, aga,n ariac, ani·
mated by o c::rcntlvc 1piru. tbi.!' leg•
endary f ,gur"" oi Cuch, Lech And
Rusa in a con,tn.1ctivc effo, t 11111t"'
ing all the Sl•vonic and fncndlr,
nat1ons tor th~ gore.at common "o.:tL •

...

The oppo&ition ot the \wu worlds:
Slavonic and Teutonie iii pre11ented in
two wcll writ.ten :u·ucles. whoac IIU•
1hors deal with the problem fron> an
hi&torieal perapcctivc„
They arc:
Arc Germans Superior ta Sla.v!>? ..
by Dr. Pa.ul R. Radonvljevich, and
'The Future of the SJavs in Eqro1,c,..
by An1honr, J, Kl;anca.r
[n the f rst, the ~uthor draws the
(ollowing conclu&..ion.
·•1n one word. Sl•v, are not in...
!•rior to German, in ~ny wny. All
tbc Slavic people need i, an Oi'!>Or·
,unity to show. develop and prolćet
thrir latcnt abilitiea in f!Vcry dirce•
tlon and for thAt peace •nd time la
needed."
Statl•tical treatment of th• problem
of r11pidly growinc Slavonic popul~tion in Europe i1 the c.Juc for anothrr
.articJc. The a.utbor anat,,_-,, the
blrthratc of 1he three ra.ces (Latin,
Teutonie and Slavk) ...the wclders of
Europe·, future," for the l11rt hun„
dred and twcnty five yur5. thnt ••
from 1800 to 1926. And horc arc the
rcault• ~
ln tht ca."e of the L1tin 110.taon.s
the bir,hrote [ell from 33.7 to 25.5;
in the CAJc oi Te.utonie oatioru tl,a
rate fcll Erom 31.6 to Jl.O; but tr,
lht Cale of the Slav, thctr is an in•
cr••se from 34.7 to 43.51
In commenting oo the .wbovc fi,: ..
ures rh, author points out. not with•
out. grim irony:
"The Gennan c:laitn 1ha1 German•
doin i1 i.n d.snger is JUstiried inal.8...
mu:ch as tht Gcrmans. tłlcmAeJves.
arc the inventor1, of the racial doc•
trine that the biologically weakcr
nations mu.st, wider r.rt-nure, suc•
cumb t.o thl! nroopr ~ ·
0

Vie.wing the publication [rom a
Polith ilngłc we must •dmit that
Polf•h affain, arc given con•idcntbl•
apa.ce and attcnrion by the cditon in
special article5 a, wcll ~• in •hort
notes and commenr,.
Therc: i,., Eor example. in the Febru•
:try is.su~ an edilorial die!łoted to
Premier Sikor,ki - Comn,ande.r. anChief of rho Poliah Army,
Comrncnting on the Poli•h·Ru ... ion
agreement. the editor wtitcs
"Tbi~ agree m e o t. wbkh wa,~
gitren so little noticc by both the
Amcric•n and English pre ... con•
3titutc1. for the Slav,. 1n historie
~vent of th.e gre:atewt magnitudc,
p1>ssibly the g, •atut historical
ev<,nt in the life of the Slav pcople
-the reconciliation or the: two
creat Slav nat,oos for tbeir common
good and for the good of I he world.
"At laał !h• Slavs wen o{ 1he
Pripct Morsb„ hnc produced •
leader and a. ~ta1e5ntan. We salute
General S,koraki and the dawn of
tltt re-.urrcction of Pol~nd ...
In tht March i•suo thcrc Io an
attlclc wri1ten by Gcnen,I Jo.ef
HJlllor-"Frlend•h•p BelWc•n Slavonic Natiom1.'" in which the author-.
starting with the Slavon1c Ren.ai.1•
sancc Movemcnt orighlltinc ,n the
second half of the latt ..:cntury. an•
alyns the common strugglc of the
The p c r l od i ca I "The Slavonic
Slav natlon• for independcnce in the Monthly" con»titutl!I a prcciouJ co11last •• wen a.1 the pre~ent world war. trlbution on the p~n o( Yug011l•Y11 in
~••. herc, !n the free and bOllpit· the propagand~ aphere of Amrrica,

Krdl JugoslawH Piotr li i:olciM1 A rmll Po/$/riei
Hi, Mt1.1<!ilY. Petu li the King of Ju1ostni1 vi,iu Poli&b Arm.t
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ll.ó,vn o,vaga cl1,viejna Osi
Wojna ;u1 najlopsz; próbą oenia
dla ws,rlluch przymier:ry.
Blok N1emcy•Wlochy-Japoma. po•
u.ę-1y ••ideowo„ w pakcie an1ykomintrrz,ow1Jum, pruchocul I~ pr6b~ ognia, wpr:uaMC w &pOllób rtadki w
ddcJach do swego rydwanu trzy 1mperiali,my. Praypatr:nny Ilf uwaznitJ tej ''trójce•• i msu.nówmy si~. jak
daleko ukim zaprzfgiom moi:-l doJc•
dtnć pań.iwa ol<i.
W samym nlozeniu pr~ymicrza
imperiali2mow odróżnic mox.emy dwie
pueciw5,tawne cechy: ł-,cące a dz:iel,ecc.

L.i<•'f fe:

pokrewl•ń•lwo

ich intertt&w•.•
N.1 ł<'rentc:: l-:uropy poio~tał ~•tfin
po .strome os1 JU'- Jt'dcn tylko imperialiżQl: niemic.ki. Po pnys41>leniu do
wojny Japonii pov.-.u,la wlaśeiwa potworna ..
B~rlin-Tokio, usiłująca
wbrtw naturze litwOrZfC drugą_ oS:
demslrę. Byllimy jur aw1atlkami polknięcaa ··maltgo·· impuiałizmu wło
skiego przu więkozy - nicmieclti.
C.ty by! 10 tylko przypadek, c,y tei:
nieuchronny koniec wsz~lkich przy...
jnini mięcit.y .paft$1w..t.roi totalnymi?
lmperialirm j11poń.<ki operuje nara.-ic.
podobnie w .catadzie jak
włoaki. choc nir,r.miernse: więlcs2:ymi.
lca: ograniczonymi terenowo aspiracjami, wołając "A..tja dJa Azjatów" głośno,• dom tnie. •cz nieco ciszej do1
dając • pod zwierzchnu:tw~m Japonii:'
Pierwszym ••tern oficjalnym etapmt
xdobyc:y japońskich ma być A21a i.
oczywiicie. Au111ralia. Jednak d!ugolelnic, konsekwentne o,.iedlanie doskonale i kon~ekwetni<!! kie.ro\Wn<!j
przez Tokio ludności japońskicJ na
rachodnicli w:ybneiach Ameryk, P61nocntJ i Południowej, oraz 05tatnie
:;~eściotygodniowe '"obserwacje-" mi1ji
japoń•,kiej na Madaga,karze, wsltar.u1~ wyninie. :ie polityko. kraju Mikada
pragnie objąc ~wym wpływom nrówno obie Ameryki. jale i Afrykt Pon
Europą. do której ltnaj W~chodzące
go Słońca nie zgło11B jes.zc.ze pretensji. prawdopodobnie z uwagi na 5We·
go niemlccki•go partnerD, polityka 1a
wyrainic i zdt-e.ydowanie wskazujt na
.swiatowy z.a.~irg cl"lów imp~riali:nnu
iapońskiego. W tym olcre•i• Niemcy I
J~p-:mi-a Mała natychmia!lt wobec llii~...
bi~ Jut nic Jako pr,y1ac1ele, lee, jako
konkurrnt:i~
•
D01ychcl?l!$OWe t\\'yCifstWD japo,iskie. absorbuj1ce znacz:n;J c1ęjC wyai ł
ku Ziednoc.tonych Narodów, ą równie Niemcom no rtkę, Jak wielomilionowil armia niemiecka u wr6t Moskwy
zmniefu·a potcncjalrte moxliwoic-i ro•yislciej interweneJI w sprawy Dalekiego Wschodu pueciwko Japonii.

°'.,

ustroju
osi, oparte-go na
uhóstwia.oiu wod1:i z.
całkowitym
przekreśleniem
praw
crłowicb: i obywacela. co umożliwia
pobieranie decyzji i mobillzocję ws•y•
~llńcli ail do walki w najszerszym za.
krr::1lc: i najkr6uzym cza1ic.
D~i~li Jt: 1prxeczno$Ć: inu:re-sów
I w,ajcmne >Utbianie się .,.łasnych
celow wo1ny.
lmperinlitrn "'loslri dąiyl do odtworzenia w ramach współczesnej
ltalil d.wnc-go imperium rzym~kie,Go.
tj. w>'yotkich ziem, przylegajłcych
do Morza Srócb:i('mnego, które miało
11,ię. J.lOC wymarzonym ··m.are nostrum;•
Choć ui;raniczony do !Jak "skromnych"
terenowa .a~piracji. 2:nn.la:I się impe•
ru1Ju:m włoski odraza w sporze z za.
lożcni.ami nicm1cddego Lcbensraum'u
nlrtylko w polityce podboJó,v, ale nn
własnym nawf:t terytorium pr.u!d,,·o·
J•nnych W loch - gdzie Niemcy nie
łrczygnowali nigdy ze swych "prnw"
do T)'rolu i Tribtu. Otwarte zaś dą
zt::nia do hcł;c:-momi mcmaeckieJ nad
całym ,,datom w ogólne>Ócl, a EurofJ.l
i Afrykn w szc7esólnotici, nie po1:o•
&tłiwtaJlJ chyba zndn~mu Włochowi
citn1a Tłudzen,a„co do mo:iliwO&ci zgod)' Niemiec .na panowanie włoskie nad
Gibraltarem, Suezem. lub tra.nom.
1...,nie B~rlin-Tanger-Dak•r, oraz Berlin-Bagd.ad - to podstawowe drogi
nicmte-cku:j ekspansja n.a południe i
nigdy Niemcy nic po~woliliby w tCJ
apr.1wir n• iadne: v..----uącanic ,;ię
Wioch. Tych kilka 1l6w o niemożli
wości uzgndnienia interesów imp~rin„
liMycznych europejokith partnerów
osi ma, ne1i14. c.echy rozwaxania czy•
(Qd na„ego l<oreSP9t11lenre)
ato teorttyc,nego, W pralc1yce bowiem. pierws.!c dv,,-a lat& wojny roiDnia 10.Ill. br. odbył si~ w Edynwiązały len problem w spo•6b barclt.o bur-gu pierwszy ~ .iapow1cdiiancj se-,
J>(011ly;
ni odt.:ytów członka parlamt!nlu,
Wiochy •taly ,ię popro„u wMo- 1<11t. Alana C. Grahlłma, dobrze znalrm nicmiedom Mr żadnego prawa nego z- poprz-~dnich \\j'51~picn w
głosu. Nicm1eclrie gum.zony stacjo- •prawie pol,k,ej. Odczyt zg1 omad,it
nuj~ w rd:ennych Wlouech i NI Sy- 300 •lucluacry. Zebranie ,apil przecylii: nit"mi~c.kic dywitje pnncrrne wodnleący miejocowego odd,ialn
11ratowaly wprnwd•i• Włochów od Towarzys&Wll Polsko·S•kocklogo, kompromitUf,l<ej lclę,kl na Ballcanach pik Scott, ,aczynajnc od s16w wypoi ostatu:..inego pogromu w Libii. :.le wiedzianych po pol~ku.
za ce.nę włoskiej suwerenności poJi•
Kpt, Aan Graham przedst&w1I w
1yc;mcj , JUZ IJlko dla swoich wla,r..nycb memit.ck1ch celów. Włochy we• •wym odczycie &1o•unclc W, Bryunii tło sprawy połakiej_ oraz wszy„
...1y poprostu w orbitę niemioclciogo
Lebensraum·u. oddajęc przemysł i TO• stklc ie 1•r,yczyny, lc-tórc powodują.
ie odbudow:, silnt!j, $ilniejsx~j nfa
botnilca w lcraiu do dy•po~ycji Niemiec~ a ::olnierza na mi~so armatnie prudtrm Polski. wolnej 1 niepodlen• !roncie ro•yj$kim. Pry•ła legenda tlej musi być hasłem i tawoianic1n
w„y,tlcich BrytyJctykow pr>y omaei mocantwowoki włoskiej i pol~d,e
,irm1i fauyilowslcicj w górach Alb•· wianiu warunk6w nowc;o pokoju.
11i1, marynark,1 wło-sb znal.Ida się na Dlaczego oprawa polska Jtst ,prawą
dnie Morza Śr6dz,emneco lub w nad- brytyjską? Na to pytanie odpowiemiernej prze:1ornośc1 pucd eduttecl'• dział nu, ang,elolr, proyjacuil w
sposób ur6wno przekonywujący Jale
noic1ą ognia Royal Navy 1chronila SI(
do zaci~.cnycb p1elcuy, 1 lotnictwo wyrazny~
010 pnedt wszy»tkim wkład Polwloakie - niegdyś duma l&Uy,;towakich Wioch juz w p1en,·sz>·m roku aki do wojny.
Nie kto i.nny, leci włft~nit Po)a1r.a
wojny naraziło .sit na imiesxnoić gor·
a.,. od kltskl, wy•ylaJ:Jc po uumnych była pierwnym kraJcm, lct,$ry z broxapowud:l'ia.c:h Il Duet: w przestwoua nią w rrku przeciwstawił się hitl•B•itlc of Britain... drtwniane gamolo- rowslcicj ek•paiujl, nlc będfcej nlty. Sla~ć Wioch nie była jodnok •~ym nowym dla lud.ei znajęeycih
istol°' przyczyr>4 dzi1iejsuj bonpe- dzieje Niemiec ma pr;rcstrzcni 1000~
lacyJnt:J 1uprtmacji Niemiec w tnał"' lecia.
ieństw1e Berlin-R•ym, prryśpie-
Nie luo inny, jak Polacy zadali
la J• 1ylko. Dwa imperiali,my obok pomimo niedostalectnego pnygo10sieb1t, przy r.lłlnt'g•n,u o t~ samr Ct>I~ wania i niennobilnowania swojej
rNrr1ow•, ni• mon isrnirć. Gdyby armii (tylko dlatego nie było mobiliWiochy były kilkakroć 1ilniejHe. nii: x.1.cji, by okauC światu. kto jes.l na•
to wywala woJn•, Miemcy byłyby paa1mlciem - podkrrila kpt. Graaawaz~ od nich pot,.2niejsze i pnc- ham)
cił',ikie
,u.uy niemieckiej
fofłowalyby .uwue wylą"tft><d swo- Wcrmn.cht. Licxb.o aniconych eamo•
•·cwnętr7~go pańMw

dyktatun:e

i

Dot~d .ia,c:m potr.Jeby •tr atecgic.znc.
docyduj4ce w tej Ca.zie wojny, odpowu,daH obu partnerom, awlaszco. :ie
Jeszcze bardzo daleko od bezpoiłrednie.go tenmoweg-o .i:ctknirc.ia się~
To rzekomo wymarzone spotkani~.
:;szumn1c .Zilpo,,;adane na te.re.nie lndy J po raz plerwa,y dalobynalychmiai.towy •prawdzinn wytT.zymałości wi~·
16w prxyJaf.nl: WeJSc.ac obuat.ronnc on
JCllcn teren. gd•i• każdy chciałby uważnć •ię za wylącmcgo pana. (co
tak ~mutno dl• Wioch slcońuy!o się
w kooperacji ze :..wym momie1nym
kompnnem.) Lec% l'tlrnia.&t tyc.b te.or~
tycznych sprawdzianów i możliwości.
cofnijmy aię nieco w crasic i prxyjrzyjrny się nie<.o dokładniej okolicznościom i faktom, w których powsta•
wały konflikty impcriali:rmu niemieckiego I japoń•kiego.
lm~rializm niffl'li~cki-eoropeji.k.i.
Jt5T.C.t'"c
kancler.x-1 'Bisma.rclca - doi·

$'

i•

rxal o~tat~c.z..nie do m,ana światowego
z• panowania Wilhelma II-go. Tym

anmyn, w .t:a~rt!tic Jego be~po9rcdnicb
zainter~sowa'n znała1ł 1ię mi~dzy \n„
nymi Daleki WM:hód. W lau1ch 18851886 anektują Niemcy pierwszą sw~
posiadloóc na Pacyfiku: archipelag
wysp Manhnll. W r. 1897, po zamor•
dow:uuu l misjonar~y przei Chińc..z:y„
ków, Niemcy wysyłają do Pekinu ultimatum I okupuj~ port Taini:t-ao w
zatoce Kino-Chiao (Kioochow) wra, z
zapaoem pr,ybrzcżnym, i:dzie buduję
&1lnc lor1yflkacJe. rozbudowując jed•
nocge,nie port na ba,e dla okr~t6w
wojennych i handlowych.
Po kl,sce w wojnie z Ameryk~. Hl.szpania rezygnuje z roli mol.--arshvo„
wej na Pacyfiku. Wykor,ystuią to
n:atychm1ast Niemcy. ltupuj,1c U.wa~
pliwic w roku 1899 dotychcirn•owe hl•
~zpanslcie posiadłości na Ocenie Spokojnym • archipelag, llbriarnas. Palau
I Pelc w) i Karoliny.
Wybucha I Wojna światowa. japo"'"· dla k1órei niemiecki• po,iadlodaleko-wschodnie IQ aoł4 w oku
tym bard;o-icj, że w mi~z:yo:r.asie MaN
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TO ElJITORS:
!'lu, r<tprinl /rom 11,i, pnfH'r i• /rH.
<tnpi#~ o/ tlrl'fr pttper.

,..,,.,,o.u
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przyszł~j

Polsce

lotów, jedna trzecia całej niemieckiej
broni pa.ucerncj. ogromne H.naty w
nbitycb - oto wkład PolJki "' pierw·
azym okr„ie wojny, któremu Spnymierze.ni zawdz.ięczali okre• oimiu
mie-sięcy.

A le wlrJad Pofalri do wojny rrwa,
bo po upadku Pol•ki żołnierz• w
najb.ird,iej fanta1tycn1y oposób prze•
kradn.h Mę przer granice do Fran•
cji, aby tu pod kierunkiem doświad
C%0ncgo woj1kowego i polityka. generała Sikorski~KO ro~pocrąC odbudowc ,iły zbrojnej. Po upodku Fran•
cji wkład PolAki nic 2mn1al. ale. przie..
c1wnie w1r.as1a. Flota polska d&iału •
chlubnie ,aJliaując karty morokich
cuiojów wojny, lotnictwo polski•
stc~cilo 40'l wuystkich niemieckich
rna.sz:yn .zniszczonych w Battłc of
Britain~ a 11rmia polska jeat w Szkocji prrygotowana do dzialaz,ia.
Jednak nie dlotcgo tylko 1prawa
poi.ka JC:St spraw~ bryty j1lc4. Oto
nie ma •Pokoju w Europi• be% silnej
Polski. Umai to dobitnie lilki-e Stalin. oiwiad«aj~c puy powitaniu gen.
Sikorskiego w Moskwje, ie: tr.reba
Polaki nlepodlegl•J i •ilnicjHej ni,
była; uzn•ly to rądy Sprzymierzonych Granice polskie na północy
musą objfć Prusy Wschodnie, na za•
chodzie powinny 1ię o_przoc o linfr
Odry, M południu federacja z bratni4
Ctechoslow.cj~ ~•latwi.ą Otitatoczmc
ws,clk1c ,pory, a od wschodu p.,kt z
·irrlłmi po~wofi oputt sit na,,••
nicach x pued J9J9. granic:D.ch ustalonych w drodze ~wobodnego porozumit'nia obu państw po wojnie
19l8 21.
Odczyt cicuyl 11ę ogromnym powodzeniem u słuchau.y. a Uc.,rne .za„
py1nni1 były tego dowodem.

so..

się one .{lak port Tsingtao, jok i wy•PY na Pacyfiku) bauaml dla 111cm1ec-

kich okret6w-lcorsarzy, niszcących
,eglugr na Pncylik11, wypo";ada
Niemcom ·wojn~, dnUI 23 łitcrpnia
1914 ,.

J apnńczycy

rozpoc~ynaJą oblęicm1c

Ts111gt.ao, którego bron, ,:ilna: xaloga

nicntlerk~~ Z ,ihłmi japoiuilc:imi w1,pół 00
pracuje oddział bry1yj1ki.
W dniu 31 października wojska
alianckie rorpoe27nnj, :a:lak ,generalny
Siły ~tron waluęcycb.
Niemcy
13.000 zoln1tn,a.
A lian ci : J apońc~y<y
71.,980
Brytyjczycy
910
Padają: silnie l.lnl01:nione forty o tak
hi•torycznych, pami~1nych dla ka„Jego Niemca nazwiskach, jnk, llfoltk.i Bismarck. ]u% w ósmym dniu trturmu ttlłog~ niemic:ck.1 wywir...ta leu
ulumioniu
samych Japo1kr;•k6w„
bio1le: chorągwi~. Port Ta-ingtao xobtał
JIOddany Japo,iczykom 7 h,topada
1914 r. Tak Japońcrycy Niemcom za.
suge-row:i:h. pora, pierwszy skmec.z•
no!ić

0

'blirrkri~g·u.1•

Po upadku Tsingtao nota

japoń•ka

prz<"prownd.i!a dalsze oper,1;1qc pnec1w.
nitmieck1m bazom n.a Pac;yfikn i jur~
r lcollccm 1914 r. Jest w po&iod~niu

w••ystkich kluczowych pozycyj, Po
zat>twnicniu s.obit spokoju mil PacyH·
ku, .Jnpoma nie pr.ndlifbicrze w dal"Y"' przebiegu wojny optrncji pri••
ci" Niemcom na witk!iot;J akal~. wsp6tprncune ;: A liant:sm, tylko na: rnor;lu
priez odkomenderowaui" pt,,..nej ilości J<dnoste1c floty w<>jenncj do konwoJowama okrętów handlowych Jl·
lianckich na Morzu Sródriemnym.
Na konfcronJi pokofowcj Japonia
zgłas.ia de4;intrrcsse1ncmt w spn.wocb
curopeJskich, u:yskuj~c pr,y rozdt.i•·
I• mand.nów kolonialnych archipclagl: Mon.bali. Marianas (za wyją1lr.iem
wyspy Guam• tc,go archipelagu. która
uzy,kuJc U. S. A.). Palau i Karoliny.
Na wy•ple Yap (Karoliny) zni1Jdujo
się ctenlralny kabel Pacy[iku dowód dafi,kownoctrności polityki niemieckicJ, a póinicj japonakiej. Ta osta.tnia mimc, spricdwu Slanów Zjc:dnoczonych, doprownd;liła do poxoua•
wionia wyspy Yap przy Japonii z ··,....
pewnienie1n swobodncJ::.O l(orz:.yi.tania
T ccntrah kablowej pri:ł'.t U. S. A .• we
w:t~C!lkicłl w.trunkach."
W hierarchii •·pokoJowych" Ż:łrlań
narodu n1emie:ck1ego pr1~d wybuchem
obecnej WOJny. Jędnym z niljgłOSmeJ•
uyd1 było ią.danie zwrotu mcmit"Ckieh kolonii. Mie pami9tnm. by były
imiennie wymicniant te wy6(lY nn Pacyfiku nad ktoryrni mandat objela
Japonia. Nie ulega jednak O&Jmni~Ja.ccj w.Jtphw~ci, x:e, mimo obecnej
prz.yjażn,, wny5tk1c ohciolnc, podrę
czmld geognfii w Ni<-mC.i:t't:h uct:4
młodiit:i nicmitckę o "wiecr.yateJ
pr,ynolemosci archipelagów, Mar'!llball. Mariana&. Pa1au i K.arohn do
jedności ti•rn wielkiego narodu niemieckiego." Zbyt na1arc:cywe ponadto
pukanie Japonii do wról lndyj również niewatpliwic ,ip~dza ,ert x oc.zu
piłnyrri kartCignfom m~m,tckiego ln•t-ytutu powojennego gJobu 1'iemskie-

go.
W kazdym razie wid•ć oznakl :zanicpokojc-nia niemicckic:go. Niedawne
wiadomoici o pojawieniu sit; na t~renie
opcracyJnym samolotów xc 1woatyk9•
n-ie zdają_ "lit wslcary ....-ać na ilitolnf
koniec1no&ć pomocy niemieckiej dla
J•ponii, • rac.iej decy,J~ doklodncJ
ob!>crwacji poczynań aprzymittzei\ca.
kt6ry mo.ze-. broń Hitlerze, p6j'ć ~
dalt'ko w ~to!lunka do wy:na("..zoncJ
mu uprzednio w ramach mcmieckic-go
progr;i.mu panowania. nad iwiatł"M roli. A w6wcza, potruba prcdkich, buposrednich. własnych inform•CYJ·
Os 8erlin-Tokio pr,obila ziemię
rlcacentrycxnie - r pominięciem środ„
ka cięzkości. W łych wacunkach łatwo
o :-.a.chwianie- r6wnowagi.

w.o.

l':,lilor• 111in1 il ~ilt ,,,nfl'r Ił,,...,, far,,r upon tiu, "fi1h1in~ 1'1Jl1rnd" by ninilinl( nrarked
Tf,,.• ., c:npi,•A u-ill 11ut I,,• J,,,.,,,.,l 111 ontl 1l1t·n"n fflNJ)·. l,111 prt":tlen>t>tl in
11/tt•r tł,,. ,ror n• n when uf 1h•

r„r„1111

auppurl ,;.,..,. b;r tlua Canad""' aad ..4111.,,icw, Preu to 111„ cauu oj Pulcuul cuul ,1u, Polu/1 .4rmed F urcH ua Ca,wuu,..
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Axis' Unbalanced Equilihrium
W ar i• the bnt trial for all alliances.
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Nr. 15 (37)

Trucizna i

ogień

jako

narzędzie

wojny

MMozm>J' •c•n,c. ale pod411:n,emy po.-cz•g61nych pańatw, oraz 1lośc ca• dę do FiciL Zatruta woda wywołała
zów ZIIZ)tych w edu zniucaeni• armu llln4 b cgunkę, powodUJIC porukr
l\ieprzyJac1clak1ch
zolnler'lf chorych. Działo aię Io na
Zacytowane powyaej iłowa H,tl•ra
Pan$1w.a
Straty
Zagazow~nl
dowodził, J•li groznych niespodzianek
Zux~~i:~:~':
78,000
6.ass.ooo
mo•• spoclzjC'Wac " f ludakoić ze otro- Niemcy
5.693,000
III0,000
ny „fuehren° Trzecu:j Rzeuy. O nie- Fr:mcJa
W. Brytania
180,Q81
2 9711.674
.st.soo lonn
bup1ccańst-ch tych groi4cych ••
~.200 lonn
strony N,cmicc , ,eh obltkancco ni„ Ro•Ja
262.000
75.000
1,100 tonn
naw,kit lrlcrowmka powinien wi ... Siany ZJcdn
Pozo•tałt panMwa wa1c1,ce
d.ncć ~•dy obywatel państw walcz4•
l 24..000 tC1nn
3S,u00.000
I.OOO.OOO
cych. Woina obecna jest bowiem DGól l::M
ZABITO
IO,m.ooo
30.000
wo1n4 tctaln4 tak w odnlcaien1u do N1<mcy ,u,yli
66,400
tonn gu6w
bezpiecnMtwa zycia całcJ ludzkoid,
Alianci .zu.zyh
S7,800 1onn i:u6w
J•k w stosunku do J•J dobrcbytu ma•
(L1c.zby koncowc ogólnego .ie~tawient• podaJffl>Y wedle obliczeń
terialncco I duchowego
O ile mlcubncy jakicroś HCro,o- m1~•y•arodowc,:o Cz,rwoncgo Krzyza.)
ncgo kraJU rczygnu1' t obowitzku
Ze 1taty1tyk1 l<J wynika. ,., do- 600 lat prud Narodun,~m Cbrystu•
czynnej ..,.p61pracy z rądcm I urną br .re wycw,czona 11rm1a :uemic:cka sa
dla uzyaltan•• zwycl~twa. to tym aa• w zakrRs1e WOJny gazowej poniosła
W roku IIS5 po Nar. Chryotu.a
mym wap61dual•Jł z na1•dmkam1 w ub wojn,c ,traty tylko 6,05S,000, w <CSllrZ niemiecki Fryderyk Rudobro•
'W u1arzm1m1u wlun~go kraJu. Pny- •tosunku do otrat 28,945,000 pome- dy zatruwa wodt jad.ami trupimi,
liladffll tego biernego 1achowani1 alę t1onych pu:~z 'WSZystk1t1 poaostałe pow11talymi •
padłych
:rwleri4t.
narodu może byc Franci• w r. 1940. n.a.rody. Batalion.y broni cbem1canrj wrzuconych do wody z Jcco rotkazu
gdzie obywatel poza powtarzaniem armu niem1eckie:J do•konale wycwi. poduaa obl,zen11 wloak1cco miasta
fra%a6w o linu Macinota nie uczymł czone- w &tosowan,u gazów, zuzyw. Torrony. Nadto Barbaroasa do tcJ•e
n1cze10 aby aaprawić się do walkt uy 66,•00 aon gazu, zadały atraty rzeki l<Hal wrzucił wielkie ilolici
I oporu.
woJakom alianckim wynoszące 920.· drtegctu I aiarkL
Ta MINI biemoic utniala ,wcco OOO ludz•• podczas, gdy woJska alian·
Ten o•t•tni przykład J„t nietylcraau w Anglii olcrf!$U Monachium ck,c •utywszy prawi• .sa.ooo tonn. ko dowodem trucia ludzi wodf, ale
Za poducptem n1cm1cckich p1,to- czyli bez mała tak, &afflł 1loić gazu, 1 p11'rwHym przykladm, walł:, ba·
liolurnnowc6w i wlunych pacyfistów apowod.,.,...ly
zagazowanie
tylko kt,rioloricrn•i• W6r6d mieazkanU)'kowala aię Wicika Bryt111ia Jedy- 18!)00 N ,~mców.
c6w Tonony poczęła air aun'[t chonie do wojny obronnf!J. puygotowuSądz,r, Ź< cyfry tt ą tak przekony- l•ra 1 1yf us, co moa na okrrih z opi,MC 50 mllion6w masek cuowych i tro- wui.ce. ,z dluztJ pasać nie naluy o 16w lej epadcmll.
chę tcmon6w. Gdyby nmlat tcco
koniec,noici :razna,om1e11ta aię z
W pcdobny ,poa6b poo1,p1I cen.
Wicika Brytania gromadziła oręz o- .rami, 1 wlałciwle z truc„nami, kt6ofcnaywny, byłoby to JeJ raoaaczę rych tya,,co tonn ... przygotowywa- Johnson w 1863 r. w Ameryce, kl'łc
do.ilo lcompron»lacJI w MoNIChium i ne pne,: Niemcy w hcanych fabry- skaaic wodę padłym, n.acrzętami
mon byłoby zapobie&ło wo1nie obec- kach. alt po to, by praygotowywac pod Vichburciem.
PowracaJ,c do hiatorii a'tarotytneJ
ncJ.
ziemie rarod6w pokonanych dla naNiemcy widąc n1epny1tOto-nie rodu panów I Mnowego 11orądku" Gr~c11, trzeba 1tw1erdzić,. 1a ,tosow.no
tam trucizny w walce o władzę,
Demokra-tYJ do woJny (d,ieło ich HitlcrL
wpływy, majftclr. dla tracenia puewlaancJ dywenyJneJ propapndyl) ,
otępców
ltd, W r. 399 pracd Nar.
pam•fla.M<, ae nic ponioaly kary an,
C.yz guy I trucuny ą napr-dr Chr Sokr•••• 1oat1J• 1l<azany na
za wywołanie wojny w r. 19 4, an, za nowolt"'4 w walce o zwycięstwo?
:Amterć Fr~ez otrucie, n „J)8uciir mło.
anlucaenie obcych kraJ6w w okrea,e
Na to odpowiada stare pr,yalowle; d1ie1y a n1fllow1antwo."
P1j4c,
1914-1911 - nic zawahały , ę ani na
'Ni, ma nic now.,,o pod dodccm." przeznaczony dlań puhar ratrutcj
chwilę i
rozpoczęły woJnę obcc114
Ju•
"I
atarozytnołcl znane były wody, wynckl
"O
Boze
zdrowia
apod11ew~3'c się bc1karnołc1 Niemcy
ru nuJt term I majątek narodów
które pc,dbili w Europie (c!rog, •Y·
atcnunpcanqo wygładaan1a, cgzeku•
CYJ nd itd.) 1 na zachodrir ap. w
atosunku Anglii. na kl~ r:1c doko11ah ,nwaql, 'lricrui. a,ę chęc'4 zmaz
czcnia ( pn:, pomocy lotnictwa) jakna1w1ękueJ 1lołci fabryk, m ut, mia111eczek i tego wuyotk,cgo co •klada
"'ł na bogactwo narodowe.
Do cacgo posllnt alę w prz yazloicl?
Kierownictwo Niemiec twi«dal, ie
nar6d n emiecki mu•I mi.ee IW01'
wicią "pu,..,n,dJ i:,c,ow,~ Niemcy
nie cof"ł lię przed nlcZJIII by q
prnatrnń zdol>U, a obcoaarodOW4
ludnołt .,.un,t. l"oto dochoolzlmy do
aa1atlalenia wojny 1a•o•
w e J
Przec,.. naJlepuym łrod•
li,em 1,r6tkiej, maaoweJ cgzel:ucji Jest
10 UllRCY, co wykazał pierwozy
atak cazowy uatoeowany przu Niemc6w w kwietniu 1915 pod Y,wn 1drie
w
trnch minut aarruto za ty·
• •ey lu,bl Gu - uuclaaa jeat aletylko mtrym łrodk,em ab6jczym. aJa
I łrodklan zdolnym do podwa&ma
ducha narodu wydaneco na lup brutalnqo -,cięzcy.
Włosi, ~ntc w...,.yicłć~ teren
• naroda •bi11J1111kleco pod koniec
wo.my w 1!136 r ui:,11 ,,..ryta O reaultatach lep1•1 n11t pl.-~. 1clya WUJ•
K)' waedq, n
trudno by Abiayń
ca,cy byli przygotowani do walki z
tym apecJalfl•• croźn:,m 1uan. kt6ry
w wo1m• 1914-1911 r. uayty byt r6w
alri w licńcowych fuech walki I apowocknnił u 40
016lneJ hcaby H·
trutycb.
A ..-ittać -.1...,,, n 1azy truJł
a a ~ cały ,w,1t.~ (Hitler.)

c•·

c,..,.

olńalaala,

poaa uyblrok19 awqo
„ce.tanie
rM/IU :,m llo,lki•m, k16ry Jaet w
Wdy tr,,1 or...

ni-.

anluuyć

Ni.- aac 1orueco JU Mncb prrecl
~ Ol'..-n, GruntoWDII -joDIOK .....-,.uco nieb„pieeari1twe amai1tjaa jeao .i.utlrf.
Dla _ . _ _ jpWUM._
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Dlllla .-Il,
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• do
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pia,uc__._...
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mal a

-.iaf W4-UII po-
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ddtkl Cl aa uleuenl• a chor6b a1.....
olch.
W okreaie t:,m naduzywah tracaan
i lekane-kaplul, lak, ie Hipoł.rlllu,
ojcłec med,c,...1 (460-387) wprow.
da 1pecjal"' prsyslflł dla bnd14at6w cło awodu lelcualdace,
wi„
ay swe Il dslałuiu lnlda Dl• aą,,
.M nl&dJ' dla ..i,icia calowl1tka. Pr.,..
•'łff ~ llkładii;. •.._.. ,. 41bi•
tbl1lejUJ',
Około 200 roku Pl'llld C11r: • . . _
N

ae

~

wu.

llvtąltq,

wnr,wa Ili-

t,..: ~ . . . . . . . lfU ~ - ·

•
I sabotażu

•w.go obo~u. w kt6rym rozkual zostawić wino zatrute madragor~. Wo1oka niepriyJac1elak1e ZAJfly ob6• i

f.:c~ł~:i;n:,~';:.dtJ;

~~1::•:;~~'t

z.na poczęła daialać na k:01yc.rn1e.
WOJ•ka Maharbala powr~ily I wybi•
ly woJ•ka meprzyJadelsk,e
W tymze okrcsi• Hannr!u,J wy1ry•
wa bitwę monk, z królem Eumrn.,.
3t"m z Pergamonu~ przez pn:erruc,:me waz, wy~lnionych 1adowitpmi
zm11am: na okr~ty n1eprzyJac1ela.
Ciek&we. ze ten tWÓr<a nowe10
zastosowania Jadiw un1J .., 1tosunku
do wroca w 190 roku przed Chr. tru•
)C ••r um .w Rltyn1i u króla Pruzya$U.

Woct>lc w okretue nu~tylko h1a1on1
1t1roz)'tntJ, ale i w okresie wiek6w
średnich trucizn• ma uerokil! zutosowan1c w r6znych postaciach Jak
zatruw•me wody, pokarmów, oręi:a
walki (H11111lct, Makbet u Szekopira:
hiatorla pańetwa riymsk1t,:o - rod,ina Borgiów),
Ael)an, hiltoryk r>J'fNk1. u1pra·
waedhwia urywanie trucizn twiirrdzeniem, aż bogowi.c nawet małej osia
dali dla obrony ••dło Jadowite.
Z historii wiemy. ze JUZ starozyt•
ni Ci,ltowi~. Gallow,r. Br,1ow1r zatruwali swe strut, I oszczepy. Gf!r•
mllnow,t:, a potem ,eh potomkowae
Nlemcr uzywali zatrutych atraał aa
do Xl I 11ulccla.
Do na1częłci•J uzywanych ,, uciSA
dla utruc11 strzał naleiy zaliapc:
I) alunitynr - porazaJęą oddech
(daił Jeucoc uź~e .,, Indiach,
Chinach. Sach1llme.)
2) strof•ntynf - pora&aił<t .-ce,
3) strychnin,-powoduitc• drgawki,
f) kur•r porazaJł<'I zakońa...
nta nerwowe w mi~iniach.
W wieku XVI - XVIII w celu za.
truwania poci1k6w, wyrHcanyd, a
bron, palnej. do prochu dosypywano
anrzC"niku. ołowiu, subhmatu. tru•
cirn roshnnych, jak belladona mandragora, hclloboru„ na 1ona trychmny mei wu:dz,c. ze wybuch naszczy
....,, ystkic te aubatancJe
Pierwsze pocialrl taw1cr•Jt<• Jut
wldc1we um1euczenie: caz6w trUM•
cycł!
były oczyw,,cle uayte przes
Niemców w dniu 27 patdz,ernika
1914 roltu pod N<!UVf! Ch•pcllr Gu
dra•ni9cy. hdian1sldyn1" był zawan1
w aząpnelach. kt6t-ych N icmcy .,,.,.
atrrelih 3,000 na woJaka francuokie
nic puyczynlaJtc po-znleJuych
szkód
W dniu 7 ,tyczmL 1915 r N,...,.
cy uayh gazu dram,,cego bylobromlru, zawaneco w IS centymetrowych 1„1tac:h, pod Lodzi,. Talcl gu ust_.11 dn. Jl stynn,a IIIJ
r pod Bolimow•m w Pol,cc I w Ar
gonach wo Prancji.
Dopiero w marcu 191S r. FrllllCu
uiyli po ru pierwszy pau r6wnłri
drdnl,cego metyl-etyl-bromo-octalla
w IO cent, granatach. lee, r6wnld
bea iadneco wyniku azl<odliwą;o.
Piennu
•kuteczne atvc e pocl•ków P ,....,.. dusqc:,mi fCHllbylo u:atoeowane pun Fraacuz6w
pod v~rdan w crudnlu 1915 r.

m

W

cicrwcu

1918 r. NlefflCY - , .

auallll t00,000 poclak6w a dwa
f""lcncm r6wnln pod Verdua
Prag"'c 1•knaJu1bclef •ilnt lconcentracJf cuu w !llm•
4 IV. 111117 r pod Arra•. Ani c:,
lOIIOW
miny cuowc I ktry
apalane.
W clęau wuyatlrich nocy
lipca 1917 r Niemcy obrztlCali
akmm .-1yler1i. po ru pierwsq wieraJtc,..... iJMll')'ł, pazyąe fl"mK
akie pod Ypr•, N.upon ,A,-at
Powyiej pra)'toaont p r ~
obrUUJłl iuyda tnlcian
psh>.
pnerzucall)'Ch u poa,cje ał~
cielakle u pomoą poc:.IJtkowo
tnat]'ch ,trał, • aMtfPGI• .A6w. (,lob. - . )

•

•

li A«
h p l ~ . . _ .tilllupą.,....._

...,. 1,.,..., . . .
.,.,_,~

Nr,15(371--""====....,....~----,-===============================-""""-~ll!!li!it"

Poison and Fire as the Tools of W ar and Sahotage
nauou. bued upon officłal recocdl ot
lhou countrirs, and the amount or
gaae1 ....cl for the dostrucnon of tbe
oppclslnc armlu

The enemy annlea toOk owr tbs camp
and to cclebrate the euy victory begm
to dririk the wlne found In tllc cani,.
Wben the poiaoa bepn to be .,,_,,.
Theac worda of Hitltt quoted above, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . u • narcotic..the armia of
Countrlrs
No. of Glhed
Amoant of retumed ud ala11Cbtered .U of tllalr
ind1cate wbat borrible aurpriNS the
Victuna
Gu Uaed eaellUCL
"ruehrer of the Third R•lch" hu In
78.000
'611,400 TOGI
In lllat •me time Huuubal a
1tore for human1ty, Every atizea of Gennan:, .•.•••- ........-. -· 6.055,000
Franco .•
..... - ....· - - · . 5,693.000
l!I0,000
... battle wlth the kinc of ~
the lightinc nariona ahould know about
Great Britain ·- • ·-·--··· •• 2.978,1174
the dangen menacing the world on the
180,981
s~::: : Humnca, by tbroW1111 urna wftll,....
part of Germany and ber mad-wltb- Ruula . . .. ..•... ·-·-···-75.000
1,100 •
oaoua 111alcea lnto the nemy ablpe.
United Statu •• . •. ... ...... 2112.000
hatred b,aden. Th• preoent war ia a
Not orlly in anci1111 blatory but la
Other ficht•nc nationa
total war In recard to the life of all
the middle ac• tbe uae o1 ~ humanity u woli aa to tbo apiritual and
I ZUOO •
wldeapread ID all fonm. 1uch u ~
1,000,000
materiał gaim.
Totala -···---· ··- ..........35,000,000
inc ol water, food and of - , 30,DOO
Ir. therefore, the inhabitants of any
Killed -····· .. -···········-· ,.•.• 10.500.000
(Hamlet, llacbetb-Shallapaare: Jlill.
or the endancered countrin resign from
The finał totala are bued oa the auiti&tlc, of the I n t ~ Red tOC')' of the Roman Empire; tbe 8orste
the duty of an active co-opeation wilh erosa.
fanlily).
the covemment and the ar-:ny of that - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Adjan, the Roman biatorian, country towarda the attainrnent of TieTheH 1tati111ca pro va thai the wan.
In die yur 1155 A. D. ~be (lennu
the of po;.- witb • _ata~
tory, thon thcy are co-opeutinc with traine4 German army loat only li.G66.· cmperot', Frederick Redbeard, poisoaed tbat
the ioda
tbe wup • ltinc W
the a1C111Y in the conqueat of their O"fll OOO in compariaon to the lcuea of 21,- tbe
wlth ptomaine, durinc the aeH deleftce.
country. 'France of the ycar 1940 can 9-45,000 auffered by all the n:malnlnc .iqe of the Jtalian city of Tortoaa.
We
know
from
blatory tbat tba
aave u m example of a nation wboN natioaa The battaliona wit• the chcrn- Alao. the łut óf the Barbarouu order•
poople, loesida n,peatinc cm;,ty'\,hruea ical woapona in the German army, well• ed to tbrow into the aarna ńver enat ancian Celts. Gaull, ud Belci..,. polaoaad
tbelr
arrowa
and
1pa,a. The
about t„ imprecnability of the llqi- tralned in the application of C-, uacd amounts of tar and 1ulph11r.
aot line did nothinc toward1 the pn,p- lili,400 om of ,:u. inflictic,: IOUff of
Thia hiatoric fact la not only an n- German, uacd poiaoaed ano- 11Dti1
lU'&tion f« fichtinc and reaistinc the 920.000 peoplc, wh,le the Allied armia ample of the poisoninc of people witb the tblrtcentb century.
The foliowlnc poiaoaa wen: maat
-..y.
Uleci almOlt 58.000 tona, or almOlt the water, but alao the fint example of
The aame pualven- exloted In aame amount aa the Germana, and bacterioloclcal wańara. The inhabi- widely ~ for the poiaonlllc of
arrows<
EnEland dunnc the day1 Gł llunlcb. C&Uled the loaa of only 78.000 GennanL tanta of Tortona fell vlctlrr.1 to cholera
Refylnc upon the advlce of her pacili1ta
J 1uppc,1e that theae numben are ao and typhoid, which can be ntlmated
1. Acontt-.ffecti~ breathinc (lt
1111dcivln1anear1othewhiapcr1ofthe convincinc, that it ia not r.eceuary to from deacriptlom of that epidemie. la ltłll UHd In lnd,a, China - '
f"tfth cotwnn. Grat Britain ..,., pn,par- 1tre11 \he lmportance of knowing all
Gen. John1ton uaed the rnetbod Sacblin)
Inc oni:, for a defenlive war, prodacinc about cun, or rather poiao:,1, of which In 1863 in tho United Statn, ordorinc
2. SuophaDt-«ectiac the i-to
SO million cu IIIUkl Uld building tbouaanda of tona are beinc produced the po::aoning of watu whh dead ani3. Stryc~ualnc convultiba.
1belter1 U, on the other hand, Great by Germany in chenucal factoriea, not mała at Vichburc.
Brltam would hHe pthered atrn1 and for tbe
of
f ·
tb
an am,:, for an offenaive wer. ahe •
"'-~
tranl emnc
em
Goinc back to andent Gceece lt rnu1t 4. Curara-affectlnc the eada rrt
lftlO
but IO prep&re the landa be 1tatzd thet the UM of polSCICIS in the nervu in muaclea.
would bave been apared the li unich ol the conquered natlons for the natlon
f
infl
---, ...
cornpromlM Uld probably -uld have of lord, and the ~n- order" ol Hitler. ltruac ea or power,
.-ce, .......,
Jn t ile aiztHDtb Uld oightNatb prevcnted the preaent war.
or for the executln of cńndnala wu turi• eaploav• were uatecl wltb 111'1
Germany aeelnc the lack of prepara·
Are'the caan and polaona a 11oftlty applled iss 399 B.C. Socratea wu ...,.. tenic, lad, men:urlc I U b ~ ...,..
tion on the part of the Democraciea in the •trucgle for ,nctory?
ftacecl to deatb by
for de- table poiana aucb u ......._ for a war (the results of tbeir own
An old prov«b provida tbe - : moraliatlon of youtb md faitb'-- dracoca, beU.borua. 1trydmoa ...._
clivenive activitin) and rcmemberinll' 'There la nothinc new under the 11111.• Drinkinc the cup of poiaoned water, he becalllC the fact tbał the aploalOII ...
that sbe wu not punubed for atartinc
Evon in the ancient lima tbere wen: Aid: "Oh. Goci of bealth. tlaanlt you for •tro:,ed all tboM IUbatucell D0t
tbe war in 1914 nor for the deatructlon
knowc.
of other collntriea dunn1 the yean
The fint bulleta. -'stlnc of pola1!114-11111, did not heanate 10 start the
onoua C - WON, al COW"N, ued 1'J'
present war expectin,: no penaltles. The
the Gmnane oa Ocwber 27 1!114, et
Gćrmar.a are dntroy1ng tlte temtory
Natw1 Chapełlll. Dianlaldlne ,...
1111d the ••alth of the conqucred nationa
in abrapnel of wblcb 3.000 ..re allOt 1lr'
in Eurape by meana of 1ywtematic .,...
the Genna,.. at the P'raKb IO.U..
cud-. buncer, etc. In re1t11rd to Enc·
wltbotlt caaainc ..., Arioua damace,
land, w::Ucb they bave not invadcd, tbe:,
On January 1, 1915, at Locla, tbe O..
are tr)'UIC to dC1troy wltb the help of
tn11t1 uacd xylobo'mnida 1-. wltb wllidl
the air force, the largeat numbtt of fac.
tbey liJled capau)N I S - ~ laaC.
toriea, citiu and towna md of all tbat
Tbe pa wu appfled OD J - , ;
wbat -..pnae1 the wealth of tba
31, l!I 5, at ~ ID Pb1ancf 81141 at
natlon.
Arcorme In Prutcc.
What will they do in the future? The
Tbe l"l'fflCb med pa for the fint
leadera of Germany atate , . .t the Geriime ID March ol l!lls; Tliq ....
man nation lnUll have its pat "livlnc
metb:,1-cthyl iw- acetatt, willa wWcll
ap.ce." Gerrnana will not haltate to-.
any me- wlllch will clve them thai
mnall crem,d• filled but wldltllatreaulta.
apace and to elimmate other peop1-.
1111d tbat brinp Ul to the quea-. al
Tbe.fiłfl IIUCCINful - of ps by
tba war ol CHIL No doubt tbat tbe
Jl'racb OCCłliftrl In
l„S.
bClt and qu1cast meam for ...... wha, thq m e d ~ lll 1be-llatde
cutioa a tlle Ule of a poiloa CUr wbicia
al Venhm.
preyad by the fint cu attaclc made
Jn Jw,a, l!ll4, die 0 . - . . .
by the OermaDI In Aprll, 11115, oa tbe
•bout 100.000 blillels
t o - of Ypre1, 'll'b.,-. 20.000 ~
alaoat
Vml1111.
Jlin.d witbin tbr„ mlmatet. Tbe
, . . _ . pa..la Dot oaly an effacti,..
Ia111.tf«tto~larp
111eC1ium of deatructłon of bumu
at Ana - ..,.,.. ..
lliat it
acllt u a
factol' la.

"We might perlu, but we will
take th• whole world with UL•
-Hnler.

drinkinc water. The polaoned _,.,.
cauacd d1arrhoea. reaulting at the urne
time u, the ddoat of the a'ck aoldien.
Tbia bappa,ed 600 yean before Chriat.
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polaor:ing,
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willa.,.........

•troac

aJao

li.,...

-·
ol ...
off..,.11:;~
lł17,

łowerlac tba morale of tbe 1111~ Wt
at the band of tbe m"""The ltaJlua Ul Ili atternpł to "cJ6ar"
tbe tenaia kom tbe AbyainiaN .....
iperłte at the ead ol tba in 11136.
lt " IMttv aot Io m,ntloa tbe l'Wllltl,

conq-.
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Dutlllc tM lllcbta Dl JtdJ l9ll
o.-.
1111ec1 ballaCI mw .iłli..,,_

ID tWr . _ . . • YPf'N, ......._
ad"-IMr:
Tla . . . . . . . . . . . . . . . . . -...fll"

=::,,,::·,- lmoft
to,... ...
ww
tbat ...
c:"'4110tba911 .........
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pa.1'lllcll . . lad
-.ii ł1l the
In lł14-lłll and ........ for40 ,_... ol Iw-. 1mt 1lr'
. . . ,_ 1t aJao ......... . . . . . . . . , . _ at tWr . . . . . . .
tbe ~ , . . . łD . . . . . . . . . atl Mr duleld9ra,.......
Tbe pd-. . . . . . . al .... tłoa to tWr qulck actiGa ID tuioc Circe. S-. ~ .._..,., ..,.. ft&')' can1Na la łba-of,.._.,
łlalllla 1-. an alla. tbe ....... of otMw 1irouaht aleep, « pod " ' - , IO tbat tbe fatlaer cl . . . . . . Hip- . wlaiclt - ...... - die ... etc. T h e ~ of dMlr rwci..
B.C.. ..... ruta._
....... cl"917llfllljforpalaaa.
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N• banlrittif." w Nowym Yorlru - od ,_._.; do praw,..;: :runisrrr •p,_ .U•
1r•nicanyd E. R•czyńslri, wm1c;,.., Nac,,../ny W6d'r Gra. S1lcor•lci
i •mbuador R. P. w Wanynl(tonir /, c,,..,,h..,ows/u
A t tht' banqu,.., •• Nrw Yorlr - lrtNn lt'lt to t11(l1t: Minisr,;r of For1ti1a
Alla,rs E. RaczyJ!sk,, W. Willlcif.". Comm1ndn-1n-Chit'I Grn. s;.
lrorsln •nd Poli,h Ambau•dor in Washm.rton ]. Cit'chaaow•k•

Naczelny
The

•
Jego

żołnierze

and His Soldiers

G ....

S,łorui

Gra.

Siłor,łi

aa prugl4d,u• łolai<'ny W. P. ,.. Roajl - %• Na,,Hl11ym
Wod:r<!m Ambuador R. P. prol. Kot
whilr ,,..,;...,;ng ,,.,. Polisb Soldi•u la Raai• - prof. Kot,
Pohslt Am"-dor 10 thr Sofflrt Union, st•nd• IHlilnd tlH Commandrt•lo-Chirl

to
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Jak

żyją

polscy żołnierze
The Life of Polish Soldiers
•
internowani w Szwajcarii
lnterned lil
Switzerland

Kompo,a trlrgraf1cma D.S.P. "Ci o a i • c O b o z o w y - Pumo
interaowuychM z dma I-go Hornu,:r11. %oln,erze pracujł i w dal•
lutego, b. r przynoel autępuj,ce wia- ••,m ciKU wya7laJ1 pac1k1 tywnodomoaeó:
kiowe dla awoich rodzin w Polace i
Burporl. - Swlęta Boieco N..-o- we Franc11 Chętnie tez 1kladaj1 ofia„mia JIU mintll' I dni powuednie ry na paczki dla 1eńc6w polakich.
aczęły aię mowu. W przyrodńe pa•
auJe mroina połwl,tecm.a pocoda. ZaWrtzlkon. - Nu& obóz licealny
c.,,... .., olrre• nart. lyzew i Anecz- "organizował urocz71tołć twludkokowenla.
-. 23.XII. w wielkiej aall obiadowej
Col nadzwyaa1 ...,o przeiyl Bure· obozu, ataramem obozowych artyat6w
dorf w wl&1lię Bozeco NarodaeniL z 1ro.,. profeaor6w I llc.tnl6w 01doN• placu "Kronen" o codńaia 22 ch6r b1oneJ freakami, przedatawiaj1c,mi
tu przeb:,waJ4cych internowanych. portrety 1nakomitych Polaków, zwi1okftioay przez niullc.ro,.. ilmć mie- zaa7ch bfdi a hiatorit dywizji, btd.i
eaańc.6w, odłpiewal kilka polalrich z dzieJaunl obecne1 WOJn7 lub omicrakolfd. Jalriń ni...,,mowaa ac.rucie CJI pol1lrieJ w S&Wajcarii, Pom7alowe
p...-!alo przu te kolfdy, udaiela- te dekoracJe iuupelnial7 transp..-en•
jfc Ilię rebran)'111 mieszkańcom, w !lka· ty, umluzcrone w oknach Jadalni.
pteniu prz7alucbuj1C}'111 alt pidnioru Potę1na choinka. oru piękna uopb
l)'ch iołnieny bea broni. To była pa· przyl?Ominaly wlałci-, cel uroczy•
miętna. niepowtarulna noc.
ato&c:1, na 11:tórt prz,b7l tu azerq
Po odipiewaniu w poi.kiej interpre- znakomitych goicl. Uroczystość rozlaCJI kolędy: "Cicha Noc" padła ko- pocaęła się odśpiewaniem l'rzu miej•
menda Jedneco z polalrlch oricer6w i aco-, ch6r pirini pow1telne1, po
zwartym oddziałem H ipiewem, zno- c1ym przem6wien1a wycloalligen.Pruwu moa,o oklaskiwani przez publlcz- gar-Ketlinc, J"ako tu mjr. komendant
no6ć, 1ołn1erze odmaazerowali na kwa• obora. oraz yrektor kapr, Nasqpilo
tery.
akladanie życzeń, łamanie opłatkiem,
Tak mniej, wltc•J p1NI "Burgdor• deklamacje, odip,ewanie kolend. W
fer Tagblat. Dodaj-7, o na ape- czaaie wap61neJ wiecaerz7 WJ&louoCJalne zaproszenie proboucu tamtej- ne zoataly pi,kne przem6wienlL
Hego koiciola chór ten łpiewal aa pa· C.ięic trzecia procramu obejmowała
aterce, oraz podcru "gwiazdki", urq- 26 pozycyj, mianowicie popi,7 muz7•
dzonej przez miejacowy Zwl;µelr Jta. c.rne, ch6ralne pod batuq dyrektora
tolłclr, dla da:iatwy katolickiej.
chóru prof. Lukasa, aolowe ltd. które
Male tez zdziwieni byli nasi iolni• aame wystarczyć mogły na upelnlene pracuj,c7 u okolicm7ch coapoda· nie ram przynaJmnteJ jednego wlecaorry, 1dy aa naboieństwie, odprawio•J'111 przez nuzego kapelana, •l:,uellt#ncbrnbuch-. Wieczerza
li kolfd7 polakie, łpiewane pna chw.
do któngo na!_.. ,eh koledzy. Wy- Wlłilijfta. urądzona przez Poala R.
auwamy to jako piękny przykład I P. w Bernie, zcroruadz1la kilkadltiesodny ndladownlctwa tym bardziej, •itt oa6b.. Był więc POHi s rodzlnt,
,ie nMi nie bacatc aa -Wiki nie nau Ortechef, rodzina polaka • olloUuczfdzlll ani trudu ani u.u. by w CJ', zespoły redak':7jay i dnabnld
aqpych chwilach wypoczynku prz,- "Oo4ca Obozoweco , oraz Poaty Polowej dla ,ntemo-nycb. kilka lrolesotowac Ilię do -,at,p6w.
Kto achęcll ich do prac, i kto ni• c6w, pracuj1c7ch u okolic.rn7ch cbloau kierje, nie podu,o - W1em7 tylko, p6w, 1akotez 3 delegatów z pomiędą
Ile jat to uaterno-, żolnler1, • zaa1duJ1cych &Ił w Mu..,chanb11ahaee
internowanych Ansłlk6w.
Wau lrol11L
z. W.p.al. W obozie llamncen Jak .zwylrJe, najbarclzieJ wzruuaifą
pnebywa obecnie I I li d,wisJon. chwilt było oe61ne IUUDie aię opiat·
x-dantem IVftlaonu Jeat mJr, N. 11:iem I a wu71tkicb jedno przewlD:,wu1on U, oru kolumna zaopa. J&J4c• alt zyuenie... Naatfpnie natnenia Ili dywizJonu pr1en1nloue czelny redaktor "GońcaM odczytał
J10111al7 I.IX, ub. r. do Sarben. 1dzle roakaa: p. Generała, poa,m waa,ac:7
lołftierze atrudllieai " ,...., robo- skwapliwie na.ledll do taJersy, aa
tach. ZakwatetowaDi• w barabcb. których •trel caenrony baivcąk.
We wu)'8tkicb d,,.ia;-h ..-6j Dania wi&ihjne były a,sto polskie,
dobry.
Matńnc• , ~ , jat podlane aaleiycie win- oltnuoae
..... łołnienkl, roawiiaJtc7 .i, eo- dralla,ml upomiabml od dzieci
na lepiej.
-Jcankich. Od6piewalllm7, jak
..-,c.u1 ka.ie, kilka kolęd. co PrllJI
jarqceJ Ilię wazyatklml łw1ecsbań
choince pnenaoalo nae 1117'11 l duc"-8 do dalekiej ojczyzn,-.
Zeob Inny charakter milłla urou,,.to6ć. urądzoaa 21.XIL prm
ob6s &fllłelakl. Po c.rtłcl koncerto- J (udaneJ i -,konanej całkowi
cle wlan,ml siłami) -tłplfT popia, mqika, dalej dwie młoda Szwaj.
carki grały na akord-.e,
po przenrie nn"płla zabawa taDecsna prz7 udział• liefflydt cOkł •
Stowuzyuula A.agielallo-S11WaJCII'·
aieso. Zaborwa -tała ako6ocłecnmiem bym11u "Boie chroń lir61a.•
w. 1111!
łoia•e(a]>

. .
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"The Camp Courier-P•per ol the
Jntcrncd Sold1ers," cbtcd February I,
194Z, bnng1 the followinc new, itcms•
BURODORP. The Cbriatmas aeuon
.. over and we bcg,n a norma! evcryda7 life. The weather ia feir although
very cold, thua enablinc the openinc of
w,nter sporta ,uch u akiinc, akatin&
and ,Je1ghmc.
People or Burgdorf bad an eatn•
ordinary ni&ht on Chrbtmu g,,._ At
IO p.m, a choir con,iatinc of the intemed aoldiera, gathered ou the Kronea aquare to sine a fcw PoU.h carolL
The boys wcre aurro1D1dcd by thdr
local fnenda lilteninc attentively to the
~ ol tboae aoldien without arms.
Połish carol& ec:bocd ID the olea of
sw;turland and filled the hearta o(
thoae cailed imn with feeling, tbat no
one can deacńbe. h a inemorable,
Wlforcettablc and unique ni1hL
The ainJing cndcd wltll the Poliah
interpretatiOn of "Silent Ni1ht." and
then one of the Poliah officen auumed
abc command and the mm left tbe
aquare, ainginc white they marchcd.
The,- were generoualy applauded by

uonal work auch •• t«turea, the atudr
of foro1gn languag••• U.tenmg to radio
proenma and vial1ing cinemaL W,th a
be11er undcntanding of the world'• at,,
uation comea a dccper faith in a better
morrow and conaiderable mental relu•
ation tbat curca our nuves. Tbe
t boughu of ell of ua wander ID CM1e
dircct1on-cowarda our cloaeat aad
dearat in Poland. Chńatmaa baa bee
apent accordingl7 with the Poliab tra,.
dation. We ahall peneverc.

...

GU DA. The 4th Rqlment ol in,.
lantry la bete. Cadet-officen and comminioned officen worlr to&:•ther
witb pńva"tea, thua aettin1 a good a.
ample during - I r u well u wbea
ofl duty. The aoldien from Poland ud
from France are the beat of fri-.i.thcre are no differmcea any more.
The aoldien from the telepphlc
coml'any interned in HORNUSSEN
conunuc to work and aend padaiges to
their familiea in Poland aad France.
The, alao •willlne:ly contńbute to tba
fund for packa&• aent to the Polbla
war pńsonen.

• • •

the auclimce.
The above two parqrapha are taken
WETZIKON. Our coDep cunp
from the locaJ paper, MBurgdorfer Tac· orcanizcd a Cbńa- party ... tba
blat.N We add that upon the requeat of 23rd of Decemb« In a creat dlninathe pastor of the JocaJ Catholic Cburch room decorated by an artiatic croup oł

our cboir NIII durinc the M,dnieht
Mau and alao at the Chńatmaa party
given by the Caaholic Chapter f« the
bencfit of the Catbolic chlldren.
Our soldien cmployed by the ndcbborin1 łarmen were pleuantl7 surpriaed when during the Mrvice celcbrated by our chaplain they beard the.
Pollah c..-ol9 aung by their comrades_
The aoldlen worked hard during abort
perlocla ol thelr leisure time 10 organize
the cbolr. Tbey aet a cood example and
that eumple ahould be followed by
otben,

• •

1A the camp of MATZINGEN tho
fint and second aquadrona of the 2nd
Regiment of light artillery are llta·
tioned. Major N. ia in charce of the
,...i- The aoldien operatc a anore
or their own-buaineu ia c....tant17
lncruaing. The aupply cołumn of the
third aquadron baa been tramferrcd to
SARNEN, wbere the aolclicra are emplo,-L Tbq, atay ID the barracks.
Korala ia - . than aatiafactory.

• • •

--r·

PIOSENKA

profeuon and studenta with f . reprenntin1 the portTaita of outatud-

ln& Polea connected with the hiatory 11(
the Di\'iaioa or the prcaeat war, _.
włth the hiatory of Poliab m1ptąe •

Sw,ucrland. Tbose ingcnioua d tiona were completed with tranapareata
placed on the windowa of lhe dinlnc
room. A gn,at Chriaunas tree aad aa
artiatic Chriatanaa a ta h I e recallad
vividly the puryo-e of the ptheriał::,
Many outatanclinjl: gueata came. The
fe&UYIII opened w,th the a i ~ or tba
welcome aon1 by the aold1en cbnir.
Short add..- were deliven,d by
General Prucar-KctUng, Major z.. _.
mandant of the camp. and CorponJ D.
direc:tor, foUowed by the uchenge of
grcetin11, brealring bread, rec,tauand aingmc of the carola. At the dlaner occaaionaJ apeechea -re deUvend.
The third part of the proeram conmatecl
of 26 numben including muaical aeltiona, cboir demonanrztiona under the
direction of Prof. Luku. aoim.t per•
formanc.., e1c., that could ffll a ~
ate complete propm for the nenia&,

.. .

IIUNCHENBUCHSEE. About '1fłJ'
penom partidpatecl in the CbriaEvc eupper g1,,... by• MIDister of the
Jtepuhllc or Poland in Bena. Amoac
othen there ...... pl'NCt: llllmater
witb hia family, our Ortacbef, a Po&*
famll7 lividc in the neighborbood, tlll
eclitoriaJ and priDtiDc mff ol "Camp
Courier," ófficials ol the Field p_.
office for the lntemod aoldlen. • ber al our comradaa employe,l bf local
farmer9 and three clelepte11 of KD&llahmen iatemed ID Muadlenbuci..e
Aa aeuaJ the ~ nlomellt
whea all brolre the linad -
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Ryterska walka pod rfobrukiem Chivalrous Battles of Tobruł
W L1b11 w marcu.

W caleJ obccn•J wo1nle iw1atoweJ
- 1ak dotąd - Tobruk był tylko ~,,..
den Wazystkie inne- pr6by 2organizo•
wania podobneJ 11:olowanej obrony nie:
powiodły aię. Tobruk tu w te} wo1nie
m,ał 1w0Je specyf1une prawa. Wta'"" groza w~lk, tobruckiej w pot,cnn1u z me-lanchoh, pu&tym, straszliwie
J•lowc1 i okropm• odlegleJ, olwony•
la tę odrębnoić, W Tobruku zarr.um•
lował crłowi~k - dobra s11ona dusry
/11d,k,~/.
Obie AUony walc:1,tee m11ł7 nie•
prz:,Jaciela nie tylko w okopach, Da•
przeciw. Miały go tez w naturze. do•
kola I częato tm drugi nieprzyJ•ciel
bywał
grożruejszy, atakowało ••c
przeciw niemu oko w oko. nie bacąc
na chwa Iowe poczynam• wroga wł•·
kiweao. A poniewu ten nowy nie-przy1ac1cl b:,ł r6wnaez naeb.-zpi.-crn:,
dla obu ałt'on. naatępowalo czaaem
krótkie nwieazenie: broni.
P,rrwnym wrog,rm był gl6d. Nae
b:,lo mowy na wi~ueJ CZfŚCi polaki ego odcinka o donieai.-niu atrawy pod
ogniem. W tym samym poloż<miu był
niepn:,jadel. Więc po zachodzie słoń•
u milki:, w okopach waz7atkie bronie.
a roale1al ••ę mil:, brzęk naczyń kuchennych . .tolni•ue W}'IIUkl-li ze
atanowisk, oczy,viKI• chyłkiem. citoc
wtod7 nic nie 1rcmlo i wc,,4ali do
płuc ,w1eze powietrze, rozproatow:,•
wali "bolałe kości i poprawiali - •
mieJaca. Ten CUII roaeJrnu kolejno
urastał do kilku god.rin W poJęclu
'żołnierzy
byłoby
hanbt ten uu
przer:,wac, bo przeciez mogłyby być
atrazne akutlu dla oddzial6w wł•·
anycb. Nawet, gdy artyleria wielogod.r1nn• nawalt przewracała kaidy
skrawek
po•ycji
m•pr.zyiac,ela
punktualnie o god2ime 7 mej ucichły
w 1:,1tkie batene. l Hraz potem po
Jedne) stronie •1aw1al się. makaron.
po druclcJ "corped bttr."
Spo~ÓJ w1eczom7 wkrótce przyi1I
alę na całym prawic froncie, lecz
peln7 i konsekwentn7 b:,I Jedynie
na Moduarn. Nie b:,I on tez porba·
waony glębuego llryaau. Na pCłW•
n:,m odcinku, z chwll.t nnta-nia
"zawieuenla bron," rOZJ>O":,nal się
po obu •tronach łoncrrt ir,.otrumM•
tdw muzycznych, 1raD7 napraemillll
i przerywany oklDltami.
Rycer,kołć naltaż:,wala w razie
jaltlegoł
przypadltow4t10
strzału
puepro1tć pueclwnę atrOllę, Do tego

celu 1hu:,I:, rakiety lub łwietlne daltl strzelane w górę. Pnecn,,,a
lltJ'Onll na znak zgody odpow,adala w
ten
m apo"6b. R6wn1ez komec
oglaualo llif w,~k,
~nych poc,aków atraelan:,ch w

16,ę

Dnlg,m wrogiem była łmaerc I ra•
a„ Gdy pe-eco ra•u krwawo ulamało t natarcie AuttralaJayk6w na
Medua n. n1epnJ1Jac1elsc:, lekarze
w:,aall opatrywao! rannych. Od t•j po,
ry C erwony Kuy rapenowal nad
llOIIJ'CJBnt N ten .zna o leń u ta-I
a nnn go lub zah,tqo odnlalono
do t7!11 Znpu teco nie nadUŻJ'Wano.
Gdy raz Wiodłam -.m.l proporczyk
Czerwonym Krzyaem. Jeden nadl
wylilocsył, kr2cztc
Si1nore Polaccht
marto I Biała rakieta pouł•
w ·16rtJe'l,by • Tobru.ta tralit-anl byli
po ~.~ła Mltklde urea pollill1: o~
Ja6ca karmiły po-

••Meso
1J wllllda.t.c - 1lłl droft ipnoić

Polaków do wloaluch Jeńc6w"w
L,bya, Jlarch, IH2
Po rozpoczęciu brytyJ•
by our corr~spondrnr
altiej of.-naywy w azp1talacb obok •icIn the wholc pr<'łent warfar• Toble Jczeli Polacy, Nowozelanduycy, bruk hu a unaque place, for the time
Anghcy i Wloa1-wuy1Cy Jednakowo b.-ins at 1...... as all other •ffort• at
pielęgnowani.
an lsolated derence faikd. Tobruk
Jedl)llkH n•JpsęknteJUym przeja- hao al,o apeclflc righlł in thl• war
wem triumfu człowieka w Tobruku The awe of the bettle of Tobruk m1x
była słynna powódi pustynna. Było ed with the melanchol:, of the aleril•
to w dniach 17, 181 19 listopada ub. r. and remota dHOrt greatly contnbuted
Od kilku dni gromad.ące 11ę potwor- to thia peculiar1t:,, In Tobruk hu
ne chmury~ nawiane paltownyml triumphed • human beln1. that b.-tter
wiatrami, apadl:, na .ri.-mię p6żn:,m half or a man'• soul.
wi.-czorem 17 liatopada. Tak npewne
The belli1erenta bad to face an
wygl4daj4 dKzcze tropikalne, gdyi w enemy not only an trench91, on the
lulku minutach zawaąd ju• pl:,nęly other sidc of the barracadca-but the
ku

Ąlekaaadrii.

alfer apolo11ea by - • or rock.u
or phoephoreunt ammunltlon f red
1nto the air. The enffll}' anawered the
aame wa:, In order to notif:, the otber
1ba1 their 1polo1iu were underatood
and accepted.
Death and woul!d• were enem„
numbu two. When the Auatraliana
auffered heaY)' caaualtiee In one at•
tack. the enem:, ph:,alciam -lked la
front to 1n1e fint •id to the -unc1ec1
aold1en. From th.u time on the Rn
Cross won 1{Ut eeteem, and . _
ever the 011n of die Red Crou a„
peared In no man'• land, firlac immediately ceued. the -unded were
urried behind the linu aad thot dncl
were picked up. Tbat •leu bu nner
bffn mlaused. Once when th• hal-••n• loet a Red Croaa nac one of the
men 1umped out of a lrendl, shout,ng,
'S11nore Polaccbl-mortol~ and a
white rocket Lmded in the aluu
•
War priton•ra In Tobruk are treat•
ed ch,valroual:,. The aoft,hurted
Pole,, provtded ever:, prlaoner with
moala, drinka and aome extra aand.
wichK, ,f th•y wore to be tranapcmed
to another camp. Aa ltallan pńlioner
wbo partic1pated aa a voluntnr In tba
banie of Wanaw in 1920 wąrked la a
Tobruk hoaphal. H• UMd to rep•t
with 1ratitude that the Polu wen
very 1ood to the lwiaa pneonenAlexandria. Whea the Britllh of.
fen11n be1an. hoapttala, wen, fillecl
wlth dlfferent natlonallttn, aucb •
Polea N•w Zalanders. Brltlabera and
Italllllla The:, occupled neillhborlnc
bed• and tftre no pr•lermt1al
treatment

...

atru,:a. Głębokie 1ary z taJann•c"o poszarpanym, ,1„am1 uiawnilyteruaw1
zagadkt, napelniaJIC •Ił api,trzonymi,
waelom•trowymi bałwanami. Woda
wezbrała tak uybko, ze na odcinku
nchodnim .rato114I Jeden Czedl, a Wtelu Polaków cudan tylko urato-ło
sit, Waz:,otkie ziemianki I okop1 w:,pełnił:, alę po braegi wod,, acbnlny
kamienne W umo. Broś. amunicja.
•pnęt .tołni.,..ki pływał),. Rakiety
nerwo- nbłyllly na całym odcinku.
Niema mow:, 0 iiedzenlu po uyję w
blotmateJ wodzie. Zrnaą po co. 1d7
amunicja niemal w aupełnołci aniucaona. totnierae więc tłumnie wycbodq ze atanowlalt. Nieprzy.iac1el atraela Jakt6 czas, potem przntaje. Zn6w
Boa opieka aprawtla, ze nie b:,lo ofiar.
Rano, J•llbT na Jaltteł magacme baalo, wu:,acy w Jednym momenele w:,akaku1-t • l::,Y•Ji Rosku
- upn<'stać ognia/ au:,rta alt praca nad upo„kowanlem okopów.
Tocq 8lę cale rk•ki wocł:, I biota.
Kto niema prac:,. odpoczywa. .tołn,e.
ne obu stron pat,.. na niebo, rom,a..
wia1' C(nbl, dottd niepochowanych
towauyu:y W powietrzu wlaa jalcał
blogołć. N,gdu• ruid,ne nie c,zml•
działa. nie pada), poci ltl
Po południu próbuJe kto, llrzelać
Obudza to zywe protesty. Wloo1 IJU'·
chei. rękami. Dobrze - Wala raltt•ta.
Jeat przeclea oln-opnte Wuyatko
zmaltnlęt„ ludia przezt9bien, broit
trteba wyr7wao! • błota. po rzeay
cbodllic -kami metrów, nukac por·
wanycb koc6w. Ned ranom nat,pnego
dnia an6w białe ch,_.ec:zkl po 9tronle
wloallo-niemlecldej Zetem dalaJ Nu
winaen,e btoni." I jaucse JNllll uleii
potan • p o = . ; do Poh,daia.
Tak to
aiedola polpJła
Jednej c:lnrili l,adakle -

enemy was alao ,n nature all around.
And qu,te ofton that enemy waa more
Mrtous. morc danstt0m and attract
ed moro atten\ion than the rai foe
armed witb cannon1, mach1ne-1un1
and ba:,onei.. Since that new enemy
wu equall:, dan1eroua to both a1dea.
abort periods of ',1rm19t1ce took
place.
Hun1er lhe fint rankin1
enem:,. In th• l{utor part of the
Poliah nctor no one dared to auppły
the 1oldien wlth maala under con
ltant flre The Nffle cendltion1 11reniled on the other aide of the fence
Therefore, alter aunaet all arma be
came 11lent u, the tnncbu oni:, to
be replaced by the famiilar tound of
..,_tina with wh1ch the soldaen
1athered around the field lritch.-ne.
Tlle aoldian JUmped out of the
trencha talt•nc all prKauu onar:,
-w-es althou1h tbere no Immediate danser. enjo:,ed the freah air
11retched thelr bonu and repatrecl
thelr ~ltlons. Tbat period of
latice ł„ted ._lmes for uv rai
how-, No aoldtff wvuld elan to dl„
rupt tt as uch an acllon would
""
been hoqbt a d1 crac• and ould
bnnc d1ustroua rnllłta to the v r:,
_ , . anlt Ev n attUJer, collabo at
ln1 d.r
«al hours 1n the laborlou,
work or plou,:h1n1 ałmott ..,..,. lnch
of enem:, poa,tlon ałlenced prom tly
at 7 pm.. and a rew minuta later the
IIOld1er on one 11de - • behtc·auved
apqbettl and on the otber comed

N-

beef.

Soon that even ng p - and qulet
••ry popular oa the -

u„ became

Io

„

aplu
Wint.
-r, laata-1\ --S
cht,&, _ . tłua.tliil "illJIII

ri~fron~b~iłwaafllłlJdfecun

only at Meduar

However, the crea•eat traumph of
humanlt:, ,n Tobruk brouabt
about b:, the fAlmoua deaert deluc•
tbat brolte out on the 17th and 1-ed
untll the 19th of November, 1941 Late
in the ovenln1 of ND'l-ber I th
monatroua cloucb, accumulated for
..vttal daya by vlolent winda fell the earth Wllhln • , _ minut• the
desert chan1ed into many broolta aad
stream•. DHp ravmea were qUtckli,
fllled with -ter carryln1 lari•
tones and wava rOM" eevnal metr•
h11h. Water rme so quicltJ:, that In a
weaiern aec:tor one Czech dred and man:, Polea ucaped wlth tbelr
11ves oni:, by a mlncle. All tbe
trencbea and duc-outa wen com
ly fllled wtth water • -11 • the
Ilono ahelters. Arma, - l t i o n
and equl~mt wen camecł ....,. by
tb1: flood. • The rocketa lit the altlea
along1lde the entire oector No can atay In dlrt7 - • fave f - d..,.
And there no HftH of occuP,1111
the P?91ttona an:, loncer u the munttlon wu a l - -pletel:, deatroyed. Tlterełon, the aoldłcn ldt
thelr po&to en maa. The atem, flrff
for a wbiło and th111 c - 4 Thanb
to Almlgbt:, God tben - • no uahi...
Bari:, ,n lh• ,aommc 1111 die troapa
umped out of tbeir pasto • lf order
ed b:, a 11111 c -chword Aiuł łheA
um.- the order. c - flruic W orli:
bepn lmmecllatel7 to flOrl*n•
trencbea. Hare and thete OOW1141
whole nvera of - • and 11111d 'l'hóla
oot otdered to work ,...,S. Soiclian
on botb ldn loolted lato die
chat d and buried tllm dead.
a wu
led wkb blłN.
,ould cannon be beani oc
ln the afternoon wiad o open fin all
ed warml,s 'l'łle ltallaM
ł-a • Inc 1or 9ftlll tice
ocket I the alty toocl. The condł~ Ever,tblnc ....,
and cold, lla4 to be dąs
the au1. 1i1an-. belonCfop tllrow Óllt.·"1..;,-,ji*•
• , • dawq lłie r ~
włdl

...

IMT!ced b7 lł_tODłet yric accent«. coatiimd; W. Jad Ja - · for ellaalple, at ti. dw,Glli łlllOllo
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Nie dajcie

okłamać się

Pyszałkowaty Hitler J„t ałowi~nyócy ff dawnych cusów. Cięaka
•iem. ktery jak pyaulkowaty Kaiser praca. w edu a nawet r"h&ia uczyniły
I pysulkowaci przodkowie Kaisera, ich Jozue w,ękuyau barbarzyńcami,
pow,odzial · Cher wojny'". Pracnienia cłęboko niezdolnymi do Jakiegokol•
1cb spehuly Ili\', Wuyacy ci władcy w,ek boakieco wzruuenla- ranitcyml
mieli Mm sję."'Podobnie Jak Fryderyk bidt :z4}'5Cyplinowan, duuę w,..1.
Wielki, chc,eli rozuerzyc rran,ce lnego rodzaJu pozalowanla codnr.ml
Nlcm,ec I akurc1yc ich tluu9 bu wybrylumn- Cięzkie to ,Iowa, ecz
-11ęd1a na kouty takiej operacji.
mówit J•, cdy.i
prawd,. Nie mon
N,cdy nie UflUlwaliimy ruemieck,eJ M>bie wyobruic ludu, k1órybf był
IDlaJi dyktowania loo6w awlata. Nie barcbieJ targany wewnętrznie nii
aapróiao ociemdzleal,1 lat temu w Niemcy. Widziue ne,nirilników, ale
Ameryce stouono wiellc, woJnę, by nie ludzkie istot:,: my,licic, i kapla•
polotyć krN aiowolnictwu
Potem nów, al• nie ludzkie 10101:,; panów i
dahłmy Kaiwrowi wla&ciw, odpo- 1lu1:i. mlodzienc6w i ludzi w średnim
.ic,c1i,
wieku, ale nie ludzkie iatotJ,
nie
·N,o dorooloe do teco, aby pnecl,ć p r ~ n a to poboJow,ua. gdz e rvn 1ordy jo kie węaly i rorwi9ut za. ca. ramiona I c,rlonki -arclkiego ro1actnlealo wap6łiycla narodów z wo- dzaju lei, rozrzucone dookoła. pod·
1cb lub wbrew woh, Oinneuyleł eau gd_J zycioda1n1 krew upływa I
aoę tylk"O, ~leuyłd siebie i swe cln,e w piuku ?"
królewskie marionetki,~
Dlaczego nie zadacie mu kłamu?
Ale K.aiwr trwał nadal puy swych
~obyi zrobił, F1hpie, - spytał
purporowycb marnniacb.
kr61a francu1kleco nadworny błum,
W r, 1933 Hitler raówt, że be,r wa- gd7b:, eały łwiat mówllw tak", a ty
bania we.imie na - e 1um1e1>ie Jmirr6 "n1ettł Cały łwiat mów,: Hta.t'', (dy
tlwa lab 1ruchmi/lon6wN1etnc6w. Te- mowa o poatfpie. Niemcy mówię:
10 właśnie dokonał KalMr. Ale w kil• "Nie cofnijmy air w,ucz łu temu.
1ra lat póiniej Hitler podwynu ilość czym my Nt<'mcy. bylilmy , iHtt!Śmy.
do dz,n,~,u m,t,oa6w, Tu tez atw,er• Ch<:t'my by[ batbarzyńc~ml
dumy 1ui 1enerl1 poatęp.
Ludzk<>Ści, strxei 1ię, Raa puynaj,
"Naród niemiecki - m6wi pewien mniej N omcy w liczbie mnoeiej 1116p1urz amerykańaki - pozoatal w za. Wił prawdę. Były w N,emuech tzla.
111,hle tyrn czym był zawsze' Ma ra· chetne benilne duaae · ale <I, kt6r1y
CJf Ma racJt równiei, cdy ,a; daluym cierpieli prze1 Niemców od łat,wiodzt
C1'(U
111.S..i, Jak niemieckie t>ierai •e owo •lachetnł duue były zawue
•pud,"': dumy" na wiadomoi~ o ku• beuilne i .ie za bersllne p-lnnlimy
dym nowym wyczyn,e-nlernieckich Io- je uwaHĆ, dop6ki nie padnie odpocb1 podW'Odnych i lotnikow. Tak. rze• wiedź n• .rytanie, czy "Noc Wi„ł6w
uyw1śc1e, puchn, od hxlzki~o mięsa C1f!m1t0ly ma ut4plc na świat, cxy na
•wzbierllJł dlllJ1'", chociu - lub dla· hitlerowców "Noc Dlul{lcb Mozy,"
teco. ze - lodzie podwodne topił ko•
•
•
•
blety , dzieci, a lotnicy oatrzehw1111
Wielu wybitnrch An1hk6w, którzy
je z karabln6w maszynowych na uh- zetknęli Ilię I GoerinjtieD"~ m6w1lo
cach I po polach. Z olrruclrńztw po• p6znieJ o -•J oaob11teJ dian aympal'ffnlOny~h w Pol•cr zrob,/1 !J/m, de- tii. Jest to doprawdy zbytek uprzejmonstn1wah 10:,: tł llllfflł dtmlf z Jak'ł ma6c:i, cdya Gorrin1 jr!St n.vlrofflJI·
tra,ata lat temu Tilly dono•1l o du, n<'m zlod,,iej<'m hurtowym i jnzc„
pten u Y-arw,burca.
bardlli•/ hartowym morduą Mimo
Myil1c o tych akutych pU)'9•tU, to znaJq alt ludzie. k16uy będt co
"'7chudlych. ponurych lucldach - nazywali uwielkim"", nie "'grubym."
•robotach", ••-ze wracamy myłlą do
On to wlałn1e przeprowadził raei
wojny. Niemcom uwue tak ualenczo prz11ac1ól H1tlara I swych wlanych
Sllualo na n,yci'9twach, i:e atraclll wroc6w dnia 30 czerwca 193• r. Niem~zuc:ie uczęi<:11. Niemcy uws1e dt· cy stareli ,ię wm6wic jwiatu, ie było
qh do tago, by w""1ty kraJ traktować tylko u1erystu &abitpch. W istocie
J•ko kraj podbity. Niemcy ni&dY nie Ilość :zabitych w teJ jednej rzezi bllibyli na tyle &h1pl, aby powtanac. u I.U była ryaif(:• dwustu. A puaciea
woJna nie rozw11au1e niczego. Wo1na JNt to tyllro epi:rocl Jeden a wielu.
WTfCZ: przeclwa1e - rozwifzuje Była to ueczywiicle kr-..• ła.inial
_,,_tlrc,,. kw•tia tylko na J.ak dluro VI krwi moma było plywac.
Dlateco Niemcy aawa"z• opowiadali
Ze W1a,stklcb ludów hriata ta
at, za -Jftł.
krwawa lunia naJmnieJ oburayła
Por6"aajcle plama kalaeuwakiego N111mc6w. I jueh zrosumieJł oni ki~
pntlłała •on Barnhardl z piamam1 41' w dnia klfakl - tylko w dniu
bltlerowalriep piuna Banaa. Oby- kl.,.ki - ie Ich dalkl prZ)'WOdca pod-J nie tylko 1loryf"UJł woJn,. lecz w,6dl lclt ku kole,nej lr""-"i lóai
aa acajt alllUIUume •adów. na ftl'Ult4'ł', wir, hfd• t6wniu naJ·
Nluna mitdą mml iadneJ r6znicy, mniej qoruonflll apołr6tl lud6w
iwócz lego, je B - był tak ,..,.tr,tny, świata, la. spods1ewac •it będt nawet
li ..,tedai jak zwykle nic chcieli 10 wifkuq:o -p6łczueta. niz w.zyatlrie
brac na Ht"10. Tymc-em .,teratura Ich ofiary ruem w&ięte. Niemcy w
w rodaJ• Blll'tllundl·Banu ...t typo- )łubie IIIIIOłl•J taq /. uł ma.i4 ttru- . Cytateta. którt Ul podam. Jellt do- kt!Uf. A jednak cl Ani icy lubUI Ooebnna przypHkowo I tywitca podoi>- riap. cą tu wmaw,all w slabie. u
aycb cytat. Pochodal s orr:anu ar• 10 lubił - i lic:ąll ,1, z nim I JqO
tnll al-leddeJ "Deuteche WehrM: zbrodtsia,mi -S}'Nlmll. Dlacze-W aelke tlaiałaole Indywidualne i co? Dlateao. te sdecyd..anie nie
ęołec.... Jest aaprawledhw,one łylko cbcielł włenyć w naJconae. Nie-•wówcm, 1dy ~ a w przy1otowa• na powiooddeć, łe draple:łnok-1 aia
111u 9łf do -Jny. N - ludaka iatota duo -•Utlch Jnt calbwlcle pocblonitta myłlt e
Dala,, łloleany przrklad•• o-t•
-inie Nie powiDU I 01e mote my• ale ucacdził apewnllJ\, że "1dJ'bf
łl~ o nlaym hmJDL"
doało olo -Jny, Je&o lotnicy btdł
Nledt •w1et powie, co a1, zmieniło bomlmdowall
tylko ni'"'lcpll~ ...._., ldJ' Tac,t płMI "N1ena obiekty 'fOJekowe." I wienono mu. I
pol<oj1&"l J...U macie ch6ć cleń ł}'ID . - n,e cbctano m1'hc łle o
""'ph-.i.. palllttcliajde ,....,... ru Ni-.cb. A jednak na dłuco prsedał6w Rltlera• 'Wo/a /nt SJIRWI uf - Oowioc wpnwł•ł alt w boalbar·
,,.,.,_, ~ ąa/bartlai•J co- dawaniu ludao6ci c:,walnaJ w 011<'rnhaq. Wo/• Jnt
Wo/na. Ilia, (Rqspula). J - ru w:,a~
co ąck •
piła
wu1'dno6ć dla
;łydel Co a to powieaa, całowle- Ni-61,. 0U}'Wt&cle. cfuemica była
ulic-, ~ ze acbroma. cało- łJłllo pńłlt , ......i., ala w owym
Hbleto, dńao apoaywaJłce CltUie nd ałmanrch. m o r ~
w
? •aa-, tn _,...,_. Jłlllsl. bkq IUfllllll nic nie sawłnlli,
~
m6wl
kl-,, Die ]IO- było lilll npełae, ie ~ laul •

*'

C•r.

„

wl°'

w,_,,.

-,1....,. -

n

Hill•.
trablall ńcle6.. JtaWd• buban7'·

poattJal •

chciało ~ wł•

Bezczelnej Hordzie!

jak, SfHrrle ZapanuętaJcic to nasw,.
sko To był pionier.
•
•
•
Olllólwiamy tylko te ry1oy polityki
n,emieuieJ, charakteru l działania,
kt6re o! wieków były cięzarem dla
ludzk~L Te i tylko te tadne czyny
uczonych nie pocod•• nao. z przele·
wem krwi Niema dla nas zaJnego ,rna•
czenoa. re było wielu Nier.,ców, któnyby woleh "uprawlac s"'ój ocród",
prowacbić SWÓJ handelek, 1troic wa•
riata, czy crac na llecie, 1:dyb:, pozostawiono 1th w apokoJu, Twarda rare•
czywiat9'ć jeet ia, że nigdy •ił ich w
spokoju nie pozoatawia, fl'rydrrylr
Wiellri rral na nacie, Katanyna
Wielka pławiła aię w kulturre I pi·
ula wspaniałe li,ty. OboJe byli doakonalym, adm,naat,ratorami 'ro nie ,nterauJ• ani nie pnynoai ule• ofia.
rom, które wolalybr, by naiddtcy
mieli mai•J dookona\r s,atem rądzenia I
Có.ł warta JOlt rzekoma paja Hit!era do muzyki Wagnera I do archi•
tektury, J~eli ro11trzeliwu1e 11ę c•<'·
"uch studentów n ipiewanie p1eśn1
na pogrzebie i jenll dziesię,c,okrotnie
w1ębn ilo«I czyni się llalekarm I
uimierca pod J&kimkq!wlek pretekalem i przy jaiejkorwiek okazJi?
Niemcy zgwałcili 1tudentlu czeskie w
obecn.,.c1 student6w, zanim tych roz•
atnelall Z wielu innymi - chłopcami i dztewc•ętanu - po•t•p•ono tak,
ac n11d, nie btdt JU.i mogli miec dzie•
ci A protektorem ich Jest pnod1ta•
wlc1el a•arucJ tradycJi, Neurathl
Mast młodych Po/t,ł g.,..ltem U•
mieszczono w dornach publianych.
prze,rna«on,ch dla źoln1erzy niemiecklc•. I zadrtczono t,1m na lmlr,r~
"Pognrbaliimy dur.o pofslr,ch lrob,rl,
zpałciwny ;., prrrdteni' - piue
wojownik Bezczelnei Hordy (Złota
Horda prl'ln&Jmniej nie umiała pi1ać.)

Podobne neay "' trlko •pizodami,
kroplami w wiclkieJ fali bezlitosnej
tyranii JtiemleckicJ I
M6w1~ o tym. o czym wiem. Cl, co
zawne i w dostatecznych Ilościach
potrafi, dootarcryć ludzi, kt6np takie rxeczy bfdt rob1h, nie wymaga1,
k-.ntamry, Stykałem a,ę w Aaglii z
ludiml. którzy w swei W)'llpiank.,.ci
nie chą wierzyc, a nawet 1lyuec o
tych olnopnoklach. Ten inatrktowny
-trtt do "noezy dalelrich a ponU·
rych" jest czymł wivcej, n1ł dawna
ntebuplaczna sklonnołć do nlewie•
rxenia w alo. J01t to g-ruboak6.-y •·
coism.. Kanał La Manche odgrodził
wapc\lc1UJ1ycb faryaeuuy od katuny,
kt6.-ych nawet dalelni ludzie nie mocli odwrócić od mniej upn:,wlleiowa·
nych sranie. Bnculna Horda otwar•
cie i pod łlddym wz1/rd- znliyl•
aif do pea/Ptna Złotej Hordy.
Rozumna dawno juz wiedzieli co a1ę
zbiła&. • Batberzyńatwo Jest rotowe
do rxuc,nia "'' na nu" - pisał pewien •I-ny Fnncua po bitwie pod
Sado"' w r. 1866. Na Jaki rodni ay•
da ponrollly Niemc7 lw1atu w okreaacb pomltdą-JnamH

Myśli iaaycł
Był-, lttłlde i alot,..
O spotbnra łochnk'-',

•,s11 moi• 1,yły atale,
I pt6w byln11,
GdJ' pnpala tli.dol•.

apos6I,

-n·

k-at - albo: -fać ha I dać atf
awl.ać. Co A wyb6rl W °'u wypad•
bela uca,łcie było IIJl<IIICZOna. Nie
mona teeo wcale ~ ąai.n.
Pna ołireit ącla pokołm nie mogli.
mr dauyć"119 pnwdaiWJ'DI pokoj- pokoju a.co nlfd1 ole sutWDJ', do·
p6lrł nie wypalllilJ, llltlerowaklej

raą.

„

•

•

••v

••t

-•J

•lu:•

O DCltfkla I .,_,._

llyśli mo/• &-,1, o ąicdoli,

KoałUci• sił w -

w1a aię myślcnle dopc\ki ..,..,,..c,e
prrestaje umieć tnyślec? C.y nar6cl
panów ma byc cluc"4 lwrdt, która
ana tylko ilepe, aluialcze po,łua•eA·
stwo wobec tyranów> Czy na Europt
I łwiat ma •pak plaga wiary, która
według- J•l winnych slow zaatępuJ•
..ducha europ•J•kieco realumem raaowym", która otwarcie odr:uca prawa
ludzkie na raec:r ecotyzmu narodowe•
go, wedlu1: której Jedynym sprawd,rianem zła i dobra Jfft pozytek wlasny? Na to pytanie ludzkoić - ac~
tak um~czona - ma tylko Jod"' od·
pow1edi: ąoże bron f
• •
•
Końccę tak jak zautlem. Odr o.
d • e n i • d u c h o w c B e z cz eł n e J H o rd y n I e J cat n ie•
m o z I i w e. Nic w historii n,e i•t
niemozliwe. Dul.U narodu może s19
zmienic. Inne narody tego dokonały,
dlaczego Niemcy nie> Dlatego. ae
dor,d prawdziwie nie próbowały.
Wyoilek Jest mo•liwy, ale bfdzoe to
muml byc wy11lek bardzo powuny.
Widzieliicie ,aq wlelq zmiant mu•
aialby przejść charakter niemletkL
Mówiłem wam na watępie, ze kuracJa
będzie musiała byf draatyczna i re w
dużej m1er1e zaaplikować itbfd1oob1e
mu11eli sami Niemcy, Bt'z usadrucze/
:tmiany duszy u.dna Inna łurac1a,
zadna wylifC""i" administracyin•. czy
,~chnlczna l•r•nina me d• trwałycli
rrzultalriw.
Doda:n tylko, .łe kuracji pOWtnna
byc powolna. Tcwac będzie przynaJ•
mnieJ prtez Jedno pokole~ie. Nlerncy nazyWllj• a,ę narodffll młodym.
Nie Sł nom. S4 narodem tak starym. J•k I kazdy inny s, do tatecz•
nie starzy, by leeieJ
nchowywac.
Nie nchowun s,ę dobru i - dot4d
pr~najmmeJ - nie cltq, Tym bar•
dzteJ u•rudnia im to rozpoczęcie nowego )'da Ale bfd• musi eh to 1rob1ć
- zamlt1t4c rozdział I odrzucić le lę&ę
swych lals:rywych bogów.
Nie wierzcie iadnym fal xywym
prorokcm. kt6uy wam m6wif, ze
tak stało. N,e da1c•r nrgdy wiary noemittk,,.mu słowu, i" sir rał stało.
Nadewuystko nie da1ae- 11, nigdy
:rwidć prze• ten rncln1 Niemców, kt6ny m6w1f, ze okruc1e1btwa polfP1•J•
leci ,e byli zmuuen1 Je popełniać
prxez lojalnoic "Vaterland'u" /rieli
czyjś 01c1rc irst zawodowym mord"rCf, r,.,.bo pomag« polici{. a ni• 01c11.
t,liechaJ żadne, mało iatotnezalety nlemieckie nie zdolajf odwrócic
uwql od kwestii istotnej - od ounku Niemców do Mi•ladów, Mę CZJ•
zna nioae być morderct I dobrym lllł"
iem. ale tylko kompletni ctupcy btdf
:rwracali uwan na to. ze praestma:a
,,,6'te10 pn:ykaaania, Jeżeli I-le pl.te
N1em<:y w liczbie mnor:-•J• zawue
w llczb,e mnor:••J, mieli du.io mOili•
woki PoPl'IIWJ', ale łyłkD nlewl.eha
wartościowych " nieb alr.....,.u,ło.
dlatero wlainie. ze byli alewleląma
wanoicłowymi. Jetem,, ta.cy NlelDC)'
mieli ldeclykolwiek uzyskać praewagt,
btdzle łch ....i.1o ~ macade. unoe wł~j.
•
• Nie daJcie aił ł11* wprewaal,! w
błtd pnec Beze•• "' Hordę Po ~
acti Horda ta zacllowa alf ł"°'-~
i oiw/ałczy, tt nipy nic
11H
wro&ila 11/,fd&i• tr17"lllla OffY uł,,,._
"'" -J.tq,ai W•p inritdu lt 1-,, rucay... Nie dajcie alt olmic ••
ffllJłClf aeadn1cuao SUCNDI• l i c.,. nl-1eckf, medyc:,nt,. muąllt ł
łllozof'4, Jak "kwiaty. które ltwjtlll
Dl wiOlllt", -yadrie te plpae UT "nie maj, nic wap6ll_l!l.o IIJ ~

•

wt" - • ~ .,...... J•illlli ._..
jedna jed-,nie wu.,. l'u.t," ..-Jł;,=~ ocąwiale l ole WJ'IIN8'ł ~;~
akmjL Młewl......_ ~ "'-'.l:"0(
Ta,;." Waq .,._.. lrilllf ~~
Hlł

poiraoilcl, łm na JtaellN
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Nie c$aJcł• "9
iłffllll ~ i ~ •
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Nr. 15 (37)
mówac prawdę Wo.z.yH.y I z namaa,czeni~m prz,rat,p,, do dlug,ch litami puc-cz~n1a. ZaJmowali aa~ 1ym
po o&tatnieJ wojn1C" Z.apr2ec7mia te
bflY l<lam twtm
Tym raz•m to
:ur ,m 11• ad11. N1ffllll talucJ ohydy,
kt6rcjby Niemcy się me ćopusctll, a
po
huraganie okruc1cnstw mtut
puyJic. fala oburzt-nUL Str.i~;rcie de.
by nir -za,nscttmzow_ano nOWt"J. n,~
aacz,rz.,j popr11wy. Nie- uv.1t.taJc1c mczcgo za pewne UpewniJc•c się sam,
dla dot>ra własnego i dla dobra wa•
trZych c!.i.1ec.:i. A E. Hous,aan mii.trz

mlniaturuwych poematO~. na1usał o
walcr4,ych w nas.zt:j abron1C" w roku
1914
Ranuona ach p<>dtuymywaly
waL1,ce

Slf

mcbiosa

Stah mocno, me drgnęła
w posadach z1em1a
Byli> to prawd4 w r. 1914, - jest
dz1cStę<i;.1okrotn1e pruwdz1w e dzaś
Jdhby zyl 1t:1ry Huusman twarz , ...
go promieniałaby łla,ą 110~1 mlodz,~.i.y„ ktOra iatuJte- &wiat. w-.zy tkac.h
was. kt6rzy mnie dyuycac, od c;cgoł
gon;zeco nu tł'l'}'l1.zacja. C,, co wal-

czyli w nAllzoj obronie. dokonała tcco
wazy 1k,e,:o o cz1"' Houunan m6wt w
1914 r ; obecnie przyączyh aię do
nich ...., .., m~ZCZ)"mi, kobiety I
dzieci
teJ wy1py, gruzy naszych
miast, kt6rc glojno wola)ł puecaw
Bezcz,lneJ Hordzie. Wazyacy a ikro•
mnl i cisa lud••• wa I bracia i 1i0Stry,
"podtrzymu ą wal,ce oię naebiou" 1
&nlJ'I .,..,.,c menie Atlasa Gdyby .ulamah Ilię - nicb10Aby nę z.awalily I
duch ludzka poznałby drugi potop-potop bu arka Rob,, to me tylko dla
lliebae, lecz I dla was - aby unatowat

ect• w

WU. llt6ray &)"JIICi• W Starya ........
ochronić wu, lrt6rą li)'
lf&,j

1

wym. Na ach barki dotoay - • uczył

anacanie wt9kuy au lrt6rylrolwiek Niemiec m6clby W)'fflllrt7ł1
dz1cl4 11ę w cichy I alrromny lpoŃb
po'wlrccnicm z -ociem H,tl_
Chry&tuaem. Bo tak Jak On cierpiał
dla 1b&w1cn1a nu. !rudy m,zcz~
...zde cbaeclro w t)'ID cięako ®'wiatl,.
c.ronym i ZJednouonym Kr61eetwle
cierp, by wyb-U a/raat od lloe,
P1rł1tlnych.

IComrc.

SorimlHION• 1rr<>t1a

Porażka N it"nwów
S1rgl• - 'LulrSJr,: ,n Polrn". Srr /lt I/Il.
Oma 13 wrztc,ni, 1939 r. n1e-m1eclu
oddział
ro•poznawczy wyJ«hal •
Jaro1l~1a w lnerunku Prnmyjla.
aby ockUjć drogę odwrotu pol•k•m
oddnalom. Odd21al nicm,ecki 1kla•
dał 1ię.- z JO ,uzclcow motocyklowych 200 otrnlc6w na samochodach.
f> karab1n6w maszynowycb i 2 przec1wlotn1caych działek - ?•centym.,.
trowych. zmontowanych cłora%nu, na
aamochodach cięzarowych. Og61em
300

chłopa.

W szalonym prdzie J«haliimy
kl•p1lum1 drogami. Pómym popoh,d•
alem mltlll•liłmy ,wolnić biegu,
WJe:rdzłlJ.Qc w las Pued n1m1 wynuuyly 11ę dorny mal•J w,oakl, polo,ron•J "' w,1k1eJ dohnle włród lalu.
Nagle prnd nami poJedyńcze otrza•
11, a potem ci4i:ly oi:ień karabinowy NieprzyJac,cl I krz)k• · '"dział•
lra
pnc,ciwlotntcze naprz6d I Za
krukam, z prawe1 strony "oył ukryty
polski Cl~zki karabin ma•zynowy, kt6ry atrychowal drogę.
Otwo.-..yhśmy ogień z działka, podobny w odgloo1e do ognia • karabinu
maszynowego. Polacy nc1ęll •if wy.
cofywac n wzgórz wadlui droga, lei•
can, na.azyma granatami.
Powali. 11uelajtc ru po raz, j „
chały działka na samocho.iach przez
WIŚ, u do •krzyzowanta z glówn,
uoq do Przemylla. I tu •tal polaka
ci• k1 łarabln mastynowy który zo•
ataJe znsus.ion) • mdcz~n•L Tymc.za.
amt piechota en dzila wzgórze t lla•
Jęła WtÓ.

_,

J„t zupełnie ctemno. Diialko
pr1eciwlotnic.a:e rostaJr zluzowane
prztt drugie działko I wraca do - · ·
Nagle ogień nlerzyjacidski z po-otan aię ozywu1. Rakiety wanoa,:t
alt tu i tam do góry. "Alarm pierw•
uego d,uala I" wola nau porucznik.
Natychmla•t na •krzyzowante drogi I
Zltt1ować drucie działo. które ma
atuaakany przyrąd na1tawniczy I

pod Ja rosła\\ ien1 Deft~at of the Germans at
Jedneg.;, kanoniera rannł'g,o.
Na wóz I do przodu z powrott"m
ognili!

Ale Policy /Ull m~ u•1rpa1~- Slychac n•w•t pol,kie lcomo11dy Grana•
ty ręczne wybucha ił oi;ni •m calk1PD1
bli•ko samochodu c,ęzarowego z
działkiem. Podehodzt d do 40 kro•
ków. Ogień coru
wzrnqA
Polozcnae zaczyna byc mcprzyje,.
mne. Gdyby Polacy w,c,d,ieli. ze tył
ko 303 ludzi było w tyu1 w•wozie.
byliby nu dawno obeszli i odcięli.
Wtem nadJczdła goruec na motocy•
klu. Polacy Juz wdarł, • ę do wa, ,
odcu11JJ4 nas. Niema chw li do llra•
ccma, gdyz zac:zyma bit polaka arty~
lena.
p; • ..,..... drułko pr ec,wlotnicze
ubezp,c~za od tylu I p<> uWll ~•r Jako
ostatna w6z. Powoła od1edra1' samo•
chody r powrotem O uat111 wóz •
działkiem pod dowód tw•m porucz·
mka Ct.ęglc kaze on •trulac do nacieraj~ ych Polak6w Polacy ą 1ui
calk1cm blisko. ••fłcaowo wymmęll
..moch6d 2 działkiem. a tu je1u,czc,
15 wozów mu i odJechac Nakomec
pnychod„ meldunek, te
wyJe

••f

chały

""'•Y

Wte,n po ciemku „mochód naiechal na ponucony motocykl. Motor
1 bak "'I uukodzone. Prędko dajemy
znać o tym przedost1tn1tmu wozowi
Pode,.,., gdy kule karabanów ręcz•
nych i mas,ynowycb gwiżdą nam
dookoła uszu. gdy tu I tam wybuchal i gr.tnaty ręczne. wóz nau zostaie
doczepiony do Nmochodu r kuchn19
polow.
OdJc•dZllmY
powoli, 1tuelaJ9c
wc19z s drialka I kry"c odwr6t kolumny.
(Oto preyk\ad, Ja1c -uliwa Joat
kołumr.a zmotor1zowana na .iaaadzkc:
w w1wozie. Zwalenie paru drzew u
JcJ czoła t ogona, nie pozwoliłoby
Niemcom wypr-.dzlć an, Jednego
wozu. l w tym W)'JNl\lku Niemcy pontrih c1ęzk1e 1traty I zadania swego
- odcięcia Polakom odwrotu - wy
konać "" rdolah.)

Jarosław

(A frogmrnr lrom IM book
Lcavc the truelrl Porwani mardll
"Lulr.irg ,n Pol..n," pagrs /J6· Farel
/JB, by 1hr G "' ma II ollic~r
But thi1 time the PolH do not res ..,1,J.
treat Evcn the Poliah commanda caa
be heanl. Hand gnnad• e,rplode
On September 1939. a German reconarouncl the trud, canylng the antinaiuan« unit loft Jar~law in the aarcraft gun. They approech ua u <.Idirection of Prremy•I, bavtng the tau
••
40 1tep1 The fire lncrea- wi1ła
of cutting off the rctrcal cl the Potith
every minute.
soldien The German unit cono1stcd ol
The
SIIUltioa becomea a Yff'/ tm30 mctorcycle mrn, 200 aoldlert In ploaaant one Had the PolN 1mo- that
truck.. 6 machino guno aod 2 anti-atr our UIUt numbera only 3()0 men, 1-,,
craft guiu-togcthcr with er.ws mak· would have already attacked ua rrom
mg a io,11 of 300 men.
the rear and cui us off Suddcnly a
We drove at lull apeed on the bad motoriex_cle, couraer arnves wttb the
roads In the late afternoon wr bad to mcua c 1hat the Pol• bllve 1abn łba
slow down whtle cntcnng tbe wooda. A villar;c and arc cuttlni: Ul off. The
lew hundre<I yards before u small cot• Polish arttUory 11 trylng to loc:atc tt8
tagcs Ntte vi•ible 1itua1e<I ,n a dec,p target There la no time to bo loet es
and -narrow vallt"y 10 the ocnt.
waaled.
Suddcnly we aro 1topped by a lew
We retroat The mac&inn tumed
,mgle •hots and thcn by condnuouo back bcing ufeguarded
the truc:k
machino gun flre Enemy I Shou10 I wnh tlił anu-aircraft cun whlch leawa
Anu-aircraft guni forwa d I At the last. !ta commandlng ofłicer orc1...
nghl bchind buahea wu a woli hiddcn con1tant f,re at the presamg Pola.
heavy nachme gun, pav,nc the way lor Thcy are very cioso panly already m
the Pole,.
front of the truck witb the gua. whlla
Our guni began1o work, Under thoir 15 ma-bana halle not left aa )'et PlnprCHun, the Pola wero lorced 10 re• ally we ncotve thc meuagc thai all
trcal lrom the hllla alongttidc tbe road. the trucka have left the vlUap.
rn completc darlmea ottr car collldee
bcing pursued by grcnad ...
The truck with the a11ti-alrcralt ..-,1b a. motorcyclc, loft over Oil the roaclo
guna drove alowly through the village, The motor and gaa tanlr are
of the machfcoverang w1th corutant rue man- We qwcltly notify oeuvn11g of the unit behind them. At in the rur, uldac for help. la dNi
the crouang Wlth the hi1h road leadiac mldot of • deadly me, wlien no. and
to Przemysł we met aaother heavy macbine gun btallota wbiatlcd .arOlllld
machlr.e gun but ooon n wu pllł out our eon and band cronadea eaploclecl
of acuan. rn lhe memtunc the lnfaatry here and tben. ow- car iii attacbed to
hai takcn the hiU and accupied the the truck wlth the li•lcl IDtdMa.
We retrea1 alowly undor the co'l8C
v,Ua,:e.
or the anu-11rcraft 111111t wu complete dark11CH. The anti(ThlS il a typlcaf uample IUuoaircraf• gua h.u becn replacod i,,.
lng how euily a motorlaeć columa caa
ano1ber one and returncd to the v!Uagae
be paralyzed when ambu.ited hl • ..aSuddenly the enemy rin increued. ley. A r.... trHS placed - - the road
Rock- lightod the aklea bete and iD front of and m łUr of the ~
therc,. Ąlami for the fint gun I aboata -uld not pomut lbe Cienaam to a f t
our Ueutmant At ..._ at the cr-- even - of tbelr cara. In tbi1 .,_ the
lnr; I Replace the second gun whlcb la 0emuma alao suffered mawy loaa and
slightly da rn a ged aad maa failed to accompllllt tbeh- lall,---da( iii
wounded
10 cut off a n,treat of the Pola)

•r

--.e.s.
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dary

„ń

• Chlcap uladaly sit 116w-

n1e p11pleroay,

Pluton Honorowy
na paradzie
W t>bl9łl7 u-rtalr. 2-co Jrw1etme.
o god ,me li-mej - - . o6J,la
•it plHWaaa w tJ111 - 1 • puaaa
oddaial6w wojalro"7clt atecJODnych w Winnorse oru oddda161r

prayspoaobleala -,.i.o-co
oraa,,
11luc,.j p6łwojalrowycb I IPQl-,clr;
celem otwarcfa lraDpuli ebł6rlcowj
na "Puaduaa KróloweJ aletieaSa po,.

mocy ofiaram nalot6w lotDlcąch.
Odclala.ly wyruuyą • oddwtnml

a r:h MltcheJI f C11Ptły tłl1lplł

ml ow,a ,..._ po Ouelaq A...._

;;~-::=~~Ir~
tolal_..,

14

Nr. 15 (37)

W dniu 14 wuśn,a 1939 r. li IN,
tahon 85 pułku piechoty 1toczyl ca,
lod„cnny bój w lnie pod w,114 St•w•·
nyn (nad P,lią.) W boJu tym nau.
(Relac1• dow61ky kompanu 8S pułku p,rchoty)
aołnrera
1 dow6dca m1eh moinoic.
przekonać ••t, ze Niemcy mimo pur- towam1 artyleryJskaeco Po zalarna„ powtarzało •tę bei. Jlr"Zerwy przez ca
wac1 ilosciowej I uzbro1c•da, &dy na- n1u 1ię t~o natarcia. Nlemcy rozpo- ly dden, be• dodatnich wyruków dla
potkaJ4 na twardy opór, cohJł się I to częh og,cn • róa:nych kalibrów arty• Niemców
Nad wieczorem Niemcy przt-rwah
w takich warunkach, w J•k1ch tołnacrl' l•r11 i c.aol&ów, pnyczym Z'ntaiczono
poi kl nie cofn,tby al~. Natarcie •wo- nam obsługę działka przeclwlotnacze- natarcie i ogien artyleru - i zac&ęh
J• na otoczone w le11to nasze oddziały go i jednego cięzk,ego karabanu ma- x samolotów 1rzuać na laa materiały
rozpoczęli N1emc7 w godzinach ran- uynoweeo. Wtedy ruszyła rnow p1e„ ,:apalaac:e I bomby.
Wmiec:ane pożary lasu żołnier'Je
nych przy uzyc,u przewazanceJ 1lo&c1 chota nieprzy1ac„taka, dochodąc na
artylerii zmotoryzowan•i, czolg6w i odlegloac 30-50 m. przed nuze 1ta t lum, li przy pomocy p1uku I łopatek,
piechoty, podwozoneJ na podatawę nowiska, zatr-.ymała Kię I po krótkiej PóznteJ n1dlcc1alo kilka Nmolotów
wyJicio_,. samochodami cięnrowym, chwih. na okutck 1llne.10 ognia z
myihwsk,ch, ataraJłC się nas wykuPiechota niemiecka wykonywała ~cJ &trony cofa 1,r„ poxo1taw,aJ4c rzyć ze stanc,wa•k ogniem karab i nów
natarcie w atrOJU patrolowym. pozo, sprzęt, oru duq il06ć zabitych I ran maszynowych Na odcinek moJeJ kompanii Hrnoloty wyatuelaly dzin1,1k1
&tawlaJ4c reu:tę oporądzen,a w samo- nych
chodach. Na odcinku mojej kompanii
Taki stan rzec.%)', tJ praygotowanie tysięcy pocisków. lecz bez zadnego
natarcie prowadzone było bez przygo- artylerh, natarcie piechoty i cofanie. •kutku

Stawiszynen1

Bój

n•·

Anlł'c·k i

A.M.

I ruurance .t Rea/ Estatr
Alw•y• r,/iab/e Jrrvicr
6156 Michigan Avenue
Tel Vlnewood 1-4151
Detroit,. Mtch1can

l'ol•ka S..krja Kanatf>i•kit'flo (.urwonf11o Knyia
90S Queen Street W

TORONTO, Ont

slcl•d• srrd~czne zycz~n,a sw,,tN:zm-

Oddziałom

Woj!'!ka

Polsk ił'go w

Kanadzif"

, w•zyatlnm, i:d.r1ekolwlek ,,ę znaJdUH,
orar całeJ Polonu w Toronto I okoHcy
Za Zarąd:

Wesołego

J, Jaworaka, prHe.slra,
A Zawi•a:a. •eołr.

Alle luja

- k r z moJrJ l<am,
pani, hci4cr1 IZQ-IJO lud21 1eszlo ••
•tanowillka około godztny ill, tny
dzlrstu ł.1/liu - ,~uta to -.abu::, lub
r•nnf - podobne
traty pon10 ly
wuy.tk1e oddziały naUeJ grupy
Udało 11~ nam Jednak przcb1c dz1ęk1
śmialeJ dccy•J• 1 odwadze oaob11tcł
dow6d.:y grupy, kt&ry w na1mn1cJ
w.podziewanym kierunku ak:1erowal r ...
utka oddnalu lcLlic p1erwuy prHd
szperaczami rzuci t odd.riał na ba.
g:ne-ty, na co Niemcy - muno, t.e byh
od nu odgrodun1 rzeczkt o bag11111ych brzegach - odpowiedzieli 111nym, lecz krótkotrwałym I mało 1lcu1eunym ogniem - ale. walki wr,a
nie przyJęli. Ucickaj•c pozostawili
nam reflektory, oamochody cięhrowe
naładowane .1ywnołci4 1 amuniCJł
Oto dwa obrazki z teJ bitwy, &wiadcz4cc o m~atwie naszych zolnleny.

Wuyatklm bohaterom Arnui Pol,kiej i AmerykańakieJ, oru wazystkim Zwi.zkowcom i pr.iyiac1ołom
zuyl• iyczenia
TOW GEN.J.DWERNICKIEGO
Grupa 1271 Z N P
Detroit. Michigan
Srrdttzne życzenia Jw141ttallf'
przrayl•i4 to/nerzom polsltiM
Soknllł"ł"

Gniasda 799

Detroit,

tyny A. rmii Polskiej
Ryc•hłpgo

7.ENON S. PIETKIEWICZ
Adwokat i doradca pr.-,ny

Prfdlc,,.,o ~wyc:•r•tw• •ycsy

MAR-EL RESTAURANT

PAR 4FIA g,v, JACKA

TEmple 2-6060

Michigan

powrotu

do Wolnej Polski

411Zl Cbene St„ Detroit, Mich.
Tclefo11

ł'o Qłudz1enneJ

Z.ł411

N. Wnlern Ave, Ch1caco, IIL

irczy
Ka. Theodore

Zwycięstwa

i Po~·rotu

.

Kłopotowski,

proboo•c•

36J6 W. Wolfram, Chicago. Ili.

Do Polski

.

•rcą

Pł.TEK

KOWALCZYK & SON

,,..,,. .,,

; Spuwiftllnllfolc;
,,owed1enia

Pboae: SPAuldlq 6630-31

Obrollc:o111 Oi«yaay

tyra)'m)' Armii Polokif'j

w aybłi• ,,ołic,u

wroi•

WESOLEGO ALLELUJA

Najwrul:uycb lw/4t Wi1tlkle/

•yc•y

Emily'• Coafer.lioaery

Gnlaalo Sokoli„ 897

T. Kolacayllslta, wiek.
1519 Van Drke. Detroit, M1cb.
IVanhoe 6350

fflt Georce St„ Chicago, Ili.

Fdlke Z.nek Sr., a malioaą
2057 W. SO-ta ul„ Ch1caco, tli.

R:,rld.-,

WESOLEGO ALLELUJA
prusyl•
TOW. POST,POWYCH POLSK
Grupa 2516 Z N.P.
Praznka Jadwiga ttenftleben
Detroit, Mlchlg1111

Detroit. 1'7ueaka T. Kolac•ynalca.

Nocy

łyczy

Zwyrifeł'"•

nad ódwiecJIII,... wroc•em Polski

Wesołego

iY""Y

PIOTR aESI.AW ARUTWA

S. J -

do aal,y•ila

O.tatnae Kgaemplar,e

Wydawnictw
"Odsieczy"
I Rocmlk "Odalccay".

(Z

płll•ylq

Cena SUS

$1.50

Alleluja
''!;[."'r•tw•

Jdoajrycl,/•1••10
, Wolo•i Pols 1
tyc•y

Wesołe.go

I Błoio-'-i•utwa Bougo
tr:•Y

Ka. C-...ay Kui.....

K„ 8. llallnowllkl

Probouca Param św. Kazimierza
Królewien

Proboac• Parafii iw. J6ufa

392 Adelphh Street, Brooklyn, N.V.

34.32 210th St. Bayaide, L I„ N. Y.

Woodrow Wilson
P..e-rl Nr. 2 Poloki..,

Wesołego

Telef0tt ORccon 11697
Detrott, M1ch1gan

Cea .al IC•

łO 40.

(Z pnr•, 11.50)

IO

aanpl $UO (Z puu. $2.65)

llfUf.Y żołn enki•

Ceaa łO 25

Zam6wienaa do Admlnlstracj

O.W.Cq'

Allelu ja

dla Polskl<rj Annll
prusyla

ł..ąiOIUI

Wrt. Am.
11444 Mlch,gan Ave. r c Ogden ul

Ojćowie Franciakanie

''"'

ao#ni•raom polski•
,,o•yilaoki

lu. C. Bart - i n . O. M. C.
o~,ron
Coaaplllllellle of
HAROLD PODVIN'S

.

CENTRALA ZLĄCZONYCH
TOWARZYSTW POLSKICH
cbłelnlca

Lqnng<r. Tnhdo. Ohio.

Prznody Walentego Pompki·

i ec..aplarq SI 7S (Z płll-. $1.15)

Alleluja

HAPPY EASTER
Compllm,rata of

'l"lleo M„LNn Lwaw Conapnay, IJllllled
ltsubl'-W ,. 11H
WINDSOR. Ont.

Men'• Apparel Shop
Ul Ottawa St. Wlndaor, Oat.

CA11IERIN RAJSKI DRY
GOOD'S STOBE
Ladl-. Childrea, Infant . . .
Furniablap
and Sboe for tbe BntiH Faml'7
213-21 N. Leavłtt. Chicago llliaofs

l'rzt•gląd

TygoJnicmy

l(U

ROZSTRZYGNIĘCIOM

Wiadomości nadcho«bące % frontu ter planował go rui po<.-Zlf"k wa;a ,,le n,~r w,hodzi nar;izi~ jrJzcx~ w r1:tl1u• społecznej. q rzcc.zą wt6rn;i W teJ
n1eoczclu \v:tt1eJ kampnnii hr, przynajmniej gdy mówimy o ope• cb,-ih dtcydu]lce "-I Jedyni• ar,:urnsyislriego •twierd!•ią ,godni.• • .ł<> wskut~k
mcnty n11tury• WQ_J1ko:'eJ.
nJiilnowala tarn JU% pogod.J w,ost-n- bałkamki•i mógł uder7yc ,,. Ro•J~ racjai;h wcre,;!'ej .wto!ny
na
xwlusrc.za na Uki.u.nic. i 11a dvpiero pod lconie~ e.zcrwr::r.
W1elk1< rozstrzygnięcia dojruwai~
JeM
r.eccię
charaktery•ty<:a:nl)..
~c
w
od~snku centralnym. ,ięgafącym u
Czy ni wtO'!lnę 1ego rol:u poWJUmu.i c11gu oat.;un.tch miesięcy tlaść Z"WO• Jednak me tylko w Europie, ~le t~k,c
po Smulonsk. W 1ym ,tonie r>euy
w
Azji. NaJbliłuc tygodnie mogą za.
Jennik6w
1tworti;nia
drug11:"g-o
frot1tu
w
Europie
:bli~nmy sif -s,yblco do ro~•t•zyganw Europie ro,n11: \4r slybkim t~mpic dccydow-Jć o hardto wielu probltrn.,ch
,lrufti :fronl hnll..l?
cych "",ydar.:crl, • mianowic.,e do z.awf.r6d
spClleczrn,tw
zochodmch.
Za
w,,i,ko"'Y'h
i polrtyeznych. Coraz
lcrojonych n~ olbrzymią slrolę o p • •
C:y panstwa anglousluc. Il przede..
:, .i cy J w i os en n y c h • Niemcy wszyttklm Wicika Brytania ,drcydu- •ak~ koncepcji przrmawiajn uic tylko w,ęceJ przemawia u tym, że Japoń•
grupy spałectne- i po11 tyc1:ne. wyka· czycy uwa,aj, u 1w6j najbh,,uy cel
od downa ::apowfadają. $Wij ofensyw~: ję się n~ próbę inwazji Europy?
Ros1.inle odgraż.aję aiic ~1a1nio. z.c
G•nora! Sikor.ki. k16ry w swych zuJJlcc od downa •ympatie dla Rosji
Indie fłryl)' j,;kj„
nic wypuu&:zą inicjatywy,% r~k1. O• pr1.•1nówicniach publicznych - onat• Sowic-ckiej, ale nawet i takie grupy,
Samoloty Japoriskic bombnrdują jui
bił:! 1trony przygotowuJ.J $1fi więt: go• nio w Ameryce podkreśla &tale po- k16re ze wzglqd6w socjalnych odaotricbę utwor:enia takiego drugiego ,i:ily się: stale % rl:'J:<1rw.J do k.omuni• nua~,.,_ n.a wachodnim wybrzeżu lndii,
,,c~kowo.
• Pr,ygotll1va11ia ~rtl,or~ nie·~ iedy: fronlu, twrÓl:il w jednym ze swych stycznci;:o p•ń•twa na wschodzie f:11- Japon•kll flota wojenno pojawiła ••~
nie 11r:lygo1owan1am1 wo1,<ihowym1. przcmówicn uwag~. ie n10 wolno do„ ropy. Je•i. to żres.,:4 zrozumjaJo, Bo '""' Z3toce Bengalski~j. a r6wnoatśn1e
drugi front„ sN·ouony ujawniono politycxnt· przygotowania
al~ także polityruiymi. Dyplomaci pukle do tego, by decyzJ• o tale ;g- rrrcch.·ż
• fus:hrcr:a'" je:idL.y po krajach zwił.sali· sad.tt.iczym mac.rN1iu hyłn ;,odr/mo,,- pr-zez arn1ir brytyJskq i innł" armie Japonii do kampanii w Indiach. Do
alianckie.
sprowadzllby
nl• tylko no· Tokio .&'Wolano łongrr:v emig~:urt.r,;v.•
„owanych .,muuuj'lc lenników Rzc,zy w,1mt pod naciskiem ulicy. O tym bode. zanił'ch;mia wza1crnnych ::.r.orów wiem, czy w dane:J sytu~cJi rno„nn wą •ytllllcj~ woj,kow'ł, al" i nową ay• hindu.•lrjch, na którym pr,cdstawic,~le r"'!dU japonskiei;o puyrzebli lnl protenoyJ. któtych ru,gromad„lo •ię pucprowadzic joka oporac1, woJ•ko- !uncję poJl1yc,.ną, llz,siaj iomicją
tak wiele I które i-a_gr;1r.ają od we- w~. wiedzę jedynie szt,iby, a nie tzw, terenie kontynenua europcJ~ki.c:go Je-- drnm pclnł nirpodleg lo.ś<'. Swoi,tą
wn4uz. uuowemu porządkowi." Wy• opinia publiczna. Ulworrcnic: drugie- dynił' nrmia niemi«ka z: pr7ybudćr,..,. \Yymowf ma r6wn1c.c p\lbhl!znc „oe.łannlcv I littera montuja w1ę:c w teJ go frontu bez n3/t,Żytych prrygoto- ka.mi 1 armia cu•rwona. Po .stworze„ atrz-e2enie'' Jllpońsłaego prcrmrr:i gc•
~i,, · ur.odę wrg,ersko-rummlsk;:j, wan mogłoby sprowlld,ić kl~kę, kto niu t. z•.,·. ,..drugiego frontu„ pojawił• 11erala Tojo pod adrdcm partyJ hinotarają ~ę załagodzić spory bulgdr• ra w 1wych skutkach byłaby o wid• bf. t;i~ na 1,ontyn,ncie tncd czynnik duekich, by nic zawierał,• ugody 'Z
•k•i llmmiskie. r.łow1cko•wę-gu~·rskir groźnicju, n;z brok drugiego frontu. ~,ty. t J· armia tlrmok1aty4--znych rr,idcr:1 brytyJskim , Jego wyslanm•
ki,m sir Stafford Cripp$'rm, jeiell
11d. itd, Równocześnie ~aś Z;)daJa od
Zdaje li~. źr mo,na zaryzykowac par,.,w Zachodu.
wuyotlrich wasal6w Niemiec zwir- tw1erd~mie, i.i: drugi front, którego
Oc,yw°'cit jednak wsry<tkie to nic thc!J, hy lndic zost.aly 7ni ;.:crona
lcsr~niiJ lcontynge1116w wojslcowych, powstanie w pr:y lło.id jt"st P"Wn~. tO.l'Wa:tan.ia natury pohtyc„ ntj, ery pruz wojska japonskie.
Rąd brytyjski z~ swej ,trony v.7•
które ffli!Jif wziąC udział w ofcniyw-ie
kuujc- du.io dobrej \1,oli w rakowa•
wios.cnncj na froncie ro&yj1tk1m. w~.
nin<lh o eta\ut Dominrnm dla lnct;ii.
dlo, Informacyj z k61 polilycznych H•
KRONIKA
lfolrowan;a te natraflly nn bardzo po,ądal Hitler od Węgier pól miliona
w:iznc trudności. Sz:U"cg6lnie ciezluc
xolnieuy. od Rumunii dal,zych dwu„
komplikacJc •powodowały pot,111noatu 1y•i~cy od Bułgarii r6wni•i dwuwi~nia projektu btytyJ•klq:o, wwle
1111 ty,ięcy. Wedl• oblicoen Berlina
lct4'ch sprawy wojslcowc p0:toatają
p:1ństwa
/ł'.'nnr
na południowym
ś,\-,ęta
WlcJkanoene mindy w zaprodukowali pi~knc óptcwy ch6ro1- w czouc wojny wyłą.C:tuic w rrlttJ.,;,h
"'"'chodc'e Europy powinny dać l~cz• Windsorzc w mileJ auno,ferxe kole- ne.
r,c;i,lu bry:yjski,go. Partie bindu,k,c
nic ponad m,Jion ..rolnil'r~y, Ił W lochy
O godzinie 6•ej nmo w niedziel, .ccństwa
i przy1a::ni. Uroci.ystośc:i
powinny uzupełnić atmtc wakzą.cet iwięteczne rozpoczęły sir w W idką wszyscy .i.ołnl~n_c i oficerowie! byH O• domat..,.ilł •lr oddania sprBw obrony
kraju w rtct czynników miejscowych,
na wtc.hod.t.ie kontyngentem 600.ooo
bccnt na RczurektJI w kościele- P.!',)1·
Jud,i. Konlyngcnt wioski ma być wy· Sobotę o ,:odzime 13·ej w Ka,ynie skim prz:y ul. Langloia.
a przyn.1Jmnici dopn•7.«enia przrdOficerskim, gdtie gen. Broni~law
•lll·.dc1rli lndyj do w,p61ucLriału w
po•a;ony
w wi•lką ilości ezolg6w Duch przyj;ił zyczcnill od oficor6w
Drugiego tlnia jwiQ.t. w pon1cd?io•
1ych :rag,idnieniach.
ltkkich i średnich. Pra&a szwujcarska
lek, oliccr6'v• .r.olnicrzy i S~kol~ PodSir Stafford Cripps przedłożył nopisze nawet o 4 włotSkith dywi~Jach .garnizonu wind5orskitgo. Tegoż dnia oficcrsą
z Owen Sound podrjmowa• we r,4dnuia pnt t.ii hi nth.t!ikich g:abineo
godzinie
18-ej
w
koszarach
Kompa·
pancemy,h.
ła Polon•a- Wind15onka w fi:i.li Domu
Rosjanie m6wi4 mniej 5z.c2:egółowo nii Kadrowej odbyło się ''święcone", Polsk,e~<>. Na milej t•j uroczystojci to\,·i wojennemu w Londynie, który
o ti>wycb prxygotowaniac:h, alu koce• w kt6rym opróc:t :iolnierzy 'l'o·,ięli U•
w te-J chwili UJttala •we stanowi!iko..
był r6wnież obecny i;eneral .Duch,
1,:pondenei neutralni 1 przebyw;ijący w d.nał Wttl.iysey of1cerowie z gen. Du. który. odpowiadając na liczne przem6- Zdaje ,i~. ,. Londyn pójdzie n;, dalRosJi donos.i~ zgodnie. że jut od chem M c.cele. ora1 pt'ZrdMawideJe.
&. r IISl('p$1Wa.
\vicnia organizatorów pr~yj~cio - %Y·
Do roko,?nia \\·m,eszo.ły s.ię O}..tatn10
dwucb miNięcy plyni• z 1;lębi Rosji micJ~cow~j Polonii.
Suto ~sUJ.wionc wielkanocnymi po„ czyi Polonii Wlnd5on;kie1, aby nigdy 11ou-r c1ynniki. Wiaclomo, że pr e:ey ...
AzJatyckicj olbrzymia ilo,c doskonale
nic ustawała w pracy dla Polski.
trawami
•toly
poświęcił
kA,
Fik.
Bomdent Roosevelt wywi~ra wpływ na
wy„kwipowanycf, i 1uhro1onych ioJ.
~utej wiccierzy. któr11 roznCHtily pr1y\.vodc:Ó\\ ldnctuskich w kic-1 u11Ku
nitrzy. Przypuszcx-ają oni, ie w wal-. b'111. który wygłos, ł następni• krótkie doPo
,tołów panie s micjs,owcgo Komi
po,ąclanym dl.t Wielkiej Bry1nuii i
kach wiosennych wcimie udzrał conajp przemówienie, T.yc:ią.c w,.r.y:,tkłm ..:oł•
tetu
Niesienia
Pomoc.y Polsce - od· ż~ !': druglcj -strony podobn41 ilkcJę
nlcrzom
b:\"
wkrótce
JUŹ
doc:okali
rn·
mniej LOO nowych llfłlywityj sowi~c'lticJ,. Dolsa:e posiłki oczekiwane Si;! •.,.. doan~go dnia Zm:1r1wych,,•stania Qj„ była si~ ::abaw~ t.a11ecma.
prov.'Ddn
wód.ie narodowyc.h Chin m•n·
Cały ten wie-cz-Or. luóry kosz-tow.tł
J«:ie około lipca. Te hor.,.kopy i prze• czyzny Z kolei zabrn! i:lo• gen. Puch
wzalek Cz.ang-Knl-Suk, kt6,~go wywidywania oparte ~ na wi:tdomo!· nawolujęc iolnierzy do v. y1ę,c,nej niemało ,ru~u i iabitgów - nchowa· sl.-..onik :1.ff\\'i67.ł jego odn;c:nc pt~m!I
my n.a 1.awaz:e w pami(d,
uach o sUU1ie s.ekolcnia rcz.erw 50,. pracy, aby, gdy nadejdxic chwil• decydo prayw6dców Kongre,n W zrch'
dującej -...alki :,wycię•two stało •ir
~lee kich.
Wt wtorolr rano S,kola Podoficer• indnslci•go.
nau:ym udzhdern.
Nojbłiż"tt' dni przynio5JJ Jllł -a:;1pcW•
śwlccon~ &pożyło w bard.to 1nil)'m ,ka , Owon Sound odjechała plMl ki,W pr,edcdniu roipoc,ęda kampa•
ne ro~-..trzygnięcie. SytuacJ5' woje-nn.r,
rowmctwe.m
por.
P:l,..r.kow~kicgo
nu
n••truju.
do
~:ego
puyaynih
,i~
w
ni1 wio'itnnej lltwierd~iC. 1t.tt"ba. ie
t.J. zbhzanic aię niebrzpietzcństwa
dużym •topniu żołn~er„e 1c Si:koły 7-clniow~ wyclcc:zk~ rlo lletroil I Ch,inWlll:Ji do lndyj wpływa na pt'Z)'&•
Podo!icorakioj z Owtn Sound, kt6r,y cai;o.
w d~u k1n11ntuii 1ii1110\\t·j
p1ev.enic ftmpa rokowan. choc oc:y„
wl1tC'H nitbczpiea~ńat wo jakie XBW1nie udało •I~ Ros1anom wypr~ec
slo nod Indiami i nod p:anow.a.mnn
Niemców z poiycyJ kluaowych, któLry11J•kim w h1dinch nie uln1w1• pore mog9 &tanowie' ba.zf wypadowe do
rycJ rr:.du londynskicgo.
ofcn~ywy wiosennej, Jak nap. z Rzc...
wa, Wiaimy. Orla, Charkowa ,td.
W,o,na przymaue nit\v41p1iwie
Nato1nia$t udało aię Rosjanom zaanrO~ratz 02:yw,cnie na BliU-Jm , stod·
c1u.owat! w wn/ce rn~rwy 11;c1nitcki~.
ko"'Ym Wschodtie. Dla na>, Polak6'•,,
przr.7n,1,::ont- na ol~nsywt w[o.'f~nn,1.
1e:rcn t~n mo w teJ ct,wili J:lCJt'g_6Jnc
Rt!'zerwy , e zostały w znnczntJ miet'nAC2rh~c ~~ wt-gl'idU nst z~powicdt
rze: wyb,'t.!: Niektóre anni~ niC'mie.clci~
pojeW1cnia Ilf tam
1ak na(', armi~ 6-t• i 17.. 1,-. <>peruiąc•
na Ukraini~
wi,•lki,·j 11,,.;.., \\ oj•ka l'nl•

. . .

n•
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WIELKAJ~OC
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z

~

teki humorysty

...

1..nelthin Donic·t•kin,

~I.i,',(!<>

- :zost.aly zredukowane do jtidn~;
rrze:ej~j swojt!j poca4tkowt-j .._ilY, li•
,'2ebruii, pomimo to, .re v. c.zusie w.11k
od Jute,:o do kwietnia wdtlon~ły w
01cbic około 10 dywi,yj ,.,u,rwowych.
które mi.iły wejśc do akcji dopiero
n:i wiosnę-.
To przedwczesne 2u..cyt1c rcTcrw
ninnicc:lńch może op6.iniC roipocz,;·
cie ofcn,yv,;y Hitlera i dlatego atanowi.powaz"y ~ulc~"s d_ovd,t!zt•;n rosy,sk,,.go. RosJame w1~d14 dobrze, ;.c
,:~yby si~ u~.,1.o op6źnić afcn,ywę
niemiecką o Jakie! sześc tygodni to mogło~y to bardzo powa,me po·
krzyżow.ac pfony aualcgiczne Hitt~
ra. Nic: zapominajmy. u jedną z gł6w
nych pl'Zyczyn. dlo l<16rnj Ni=cy nic
mogli os1ygną.ć ro-t:.t.ra:yglli~cu, na
:roncie iosyjokim przed zimą 1941 42
\>ylo u('6inionic atlllcu na RooJ~, H11-

Onatnie wiadorąoścl donoUJJ, .•1;
kilkoda1C1Ji~t tyai~cy żolnicn~y pol·
•kich pod dow6d.:1wc111 g<n<ralo Uaruty S piechowic~ W) ru.,.ylo 1u• 2
Ro~J• (: Krn:.nowod!dtD. nad Morzem
Ka&piJtt.kim) n.i trrtn P~r:s.ii. WoJika
te l:it row:ine .costaną poprzez. 'Pt'rlJt
na h-rt-oy środ.ko,\.ogo v..• chod1.1.
blm,i basenu $ródziemnomor&lncr.o.
Polslue lromunrbty p6łur~~dowo
awraC11'";J. uwag~ n:, to, ii. JCSł to anwy
,vJ;J.id Poldri do wspolnrgo wy.u/ku
WOJ< nn,go A lianr6w. Dot.}d polski
c,yn >brojny na środkowym W.chodaic rcprexontowoly Jedynie oddziały

llrir..
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Brygndy K11rpackleJ gdlerab

Kop:,ń

o.lciq;o W bli•kiej JUż przy..toód
p,,Jsla ucldał w woJnio no 1ym terenie
>Wifb7.y się wielokrotnie ]Olt ID
f11kt o '"doniosłym inac.rcniu. ~•r6u uo
wo,altowym. jole i polityczny~

I
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Cop1ric;ht by M. Walontynowi.:s. 1942

PRZYGODY

WALENTEGO POMPKI
S•ria XXIX

Sruul R. Pol,og

Chr,nle ,ostałbym dluJ.~i
W trj Ollrir mi/0$Ci,
A Ir Fai,na z:,c:rl•
R,obić

$Cf-ny

Z1t%drośc:,'.

llu,strow11I M . w.,,.m~·noWt(!"

l wautcd to rema.in

f•. wiadomo. od dairclt•

In tlua state of love„
Bur Fatima beg;u'l
T!> be j•alous, by Jove.

M,1m porywcq nacurr#
Wir• tloil•m tei Fumie
żmijownt~ i"i .,1<6r,.

I am Just thu way,
And I don·t like bickcrinir,
So l gave Fatima
A good and hard licking.

- ......
Zatrsknilrm do przygod
Juz n11 innym g'dz,rJ l-1dt.1t'
I ucirk/em od Fatmy
N• sfrrild~ionym wiclbl:i,lzie

J yearncd for new advcnturc
And for a m:w travcl 1

B"rdzo Jlugo bl'1dT.ilM1
Po pm-.uuyst~j pudym,

So I d~ecll'd Fatima
OM :a. Btoleo camel.

J1cyf dzicy murrylli.

A i ,rmir w Jwńou ~ł~pali.

For m.>ny a tlay I wandered
Over the d~ac-rt !lands.
Unii! one liay 1 !cli
lnu, somc wild men'& hands..

I

'

I
8t"& pytania W$Bd'tili
Mni~ w najwjfksr:y fiirnv.>r.tlt -

Muu.r- przy%11:ić, it!m widział,
N• r.,mi~niu m4 du:i.z.t.

Without any ąu.cstions
They put me in .1 pot.
I certainly thought
That l •m in a •JIOI,

A ny jf'tln•k nie umnrć.
Z głupi! min, bira11ka

C r;rć zacxtl~m polcczkr
N,1 w:tru:,w.-.fcich or1anlcac1'

But I want~d to die
ln ~ ""ry lł"Y mood,
J took my hannonica1 1111n play the polka good,

I
Elekt mojrj mu•yki
Ca/ltirm był nirspoduuy,
Bo murzyn, nlłtycbmi11t
Wrpuścl/l sir w t;1ny.

My mu~ic. made a hit

And in ;a little wbt1t,
The cannibala were dancing,
[n • cir.:lo like wild.
•odłircz-Pol•h

Zamęczylrm

polrcd,4
Cal~ curne to plrmir,
A gdy ~ łotla wylulow Wuyscy padli n• ziemit,

iii y polkit almoat killed
The wholc dancing tribe.
WMn I stepped !rom th" p6l
Thcy all fell to tw: irround.

Walcx•c• w Amuycc;'" wydaJr D•two Odda. W. P. ,.. Kan•dti•.
"Fighting Poland," puhl,sh•d by th• Po/1,<h Armrd Force• in Can1da
Addreos: Polmllitp,-ss. 149 Kildare Road, Wmdsor, Ont.: Trlophon• 4-IIJJ
Ad.-ma,ng R.n.: IZ.SG pot column rncla
Subscr,ption R;rt~s: ~Sr qu3ttttly, 11.15 hJłll ,~nrly: $2.40 )'Htl1
E"t~u:d ia.s .second tliLS..:s waurr ill tb~ Post OJJ1ce, Windaot. Ootu,o~ Ca.11.ia•

FIGHTING POLAND

POLISH-ENGLISH COPY
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Behind Us
\YeJś;

W
,. ogóln)•,n ro•wo1em
J.ytuJcJ•. a w
z
..
ciem St:1116w Zjednoczonych do woJ„
ny - Nncxclny Wod& 1•od«a• o,tatnie-go 1we,to pobytu -zmrt·n,I z.11krc!.
pold".rl pracy orga11fracyjn0--,wo1•
:skowe-1 w A mcryc,• • rowno~zcśnte
pn unowlt -i-c n1r bę:dą twor~one priynajmniej cza~owo - wielkie jc:!d·
no~l ki Armil Polakic.J na tMeni~ Kanady
Wkr<>toc OJ>U!.1.cz,.. zf„11ur k"'nadyj„
sk4, .aby udać •ię na inny post.orunck,
pow1pri:ony ,:ni przez Naczelncg-o
Wodu. W Kauad,ie pllzostnnic jed·
n:alc 11.,dal Pohka Misia Wofs.Jcowo1.
J•k równiez St a 1; J a Zborn~ dl.o
ochotnrków z terenu KAm,dy i Sta·
nów Zjcdnoc1:onych Ochotnicy e.i.

our mrndfl and heart1 Now I know
bctt~r-than I knt'\Y btfore my 11rti.\ral
1n Anieńcn, that thcre at«: rmlhon.;
o( warm .1rul trU~ .Polbh hc'lrru bcat1ng on 1his su.le of the occiln

l know ,mu lirmly belicvc 1hat the
Poles In Amer.ca will always rem,11n
a rr,at rcserve o[ our p:coud and
noble N1111on.

Due to the rcorg11111zat1011 o( mili•
1,1ry ,1tt1vittet tht' publicauon of the:
weckly "J/igl1ti11g Polmli/ will >l&o
be du;continued.
Thls i,suc, with th< dnre of A1>r•I
19th, la the laot iosue of "Fi~hun,:Połand,'

The work of mn, rnonth:s rt!iulu:d
in the fact that "Fighting Poland" bcc:.an1e not only the officUII or~an t>f the
Hoadquortcra of the Poli•h Arm,,J
Forccs in Canoda. but to D c:e1 tnin
cxt~nt an orean
the Poln IR
Amenc.,. T can state wath grut l,Jltlg.
IACt1on thai our malitary neoVw ...pA.p.ct"
h li
•Ul roolll dccply lnu, the ter~
min of the United Stotc,i and Canhrb,
Th•• Wił& duc to tbo (act thot 1t
expr~, cd the mmtoe, And ulc.1ta of
I· ighting Poland, The thour,ht of a
new, grcil.tr-r nntł •trongtr Poln.nd, won
throug:h the gacriiice of a Grul Nauon
•nrl the Poliah Army in csilc, L; the
•trong.., bond. unhlng all the Pole•
in the world.
The bet that 1h,a bond b<:twcen th~
Pole, in America and "F'ightone
Poland„ hao grown ~o qmckly and to
such • grcot cxtent, ahould be attrlbuted to the mrrits of the &old1cr1,
who were given the 1i11k1 conn~ctcd
with lht publication of this new&•

wzg!~•- • poborowi obywatele
potsc·y - będq od•ylani do Wielkie)
Bryuni1.
W ten sposob kom::y ).tę p~wif'n
e,~p n11~tCJ pracy. choc .tołmlł prac.:1
ru
,uur Rni ptzer~t lllJJJ, ani z..:m• •

or

km ,a

••t•

W,;:lędy nntury og6ln<J, n,e porw.tla14 na obs.zc-rnic4:S~e omówieni~
przyczyn. którr 11,owodow.ały koruc„
cznosC na„;tkicowaooJ rcorganiz..,cji .
C•ynrnkocnT
decyoluj,cym, który
wpłynął "' 1.1k, rcorgrtni,oej~ aulo
sir we:1.Sete. Sumów Zjcdnoc;,.:onych rło
woJny i pol,ciouy :: tynt pruces mo~

I
I
'

ł

L

t,ił i r6erw nu
r7.ccz wysiłku WOJe.nnr-go Stanów
7.1•dnocro11ych; W g:ę wchndzily
r6wniet: inne C7ynnlki, z,viąt:anc z:. .
równo • .-:yciem wcwn~tr7."nym Pol~
nił w chwili obecnćj, jak i z diicjl·
n.ii ostatniego dwudzie!ttolacia.
7.cgnOJłC 1ir 2 Po/ozrią dmrrykatl·
""· che~ podlttdlić. 1:c wt1pomnicnia
~ p ,bytu rtafl.t:ł!go na 1
. 11.c.hodniej póllc111i wryty Si( ~lęboko w nasze umysły i ecrca, Wiem dd! ies,cre le·
1,ic-J. anlxeH to wiedziałem prt.cd
pr~ybydem do Ameryki. - .ie po tej
stroni,: Oc~anu bij4 mihony ~crc poi•
d:i,h &za,erych i goręcych.
Wiem i wicr.t~ w to głęboko, ie
Poloniil Auu::rykiłn1k• po~oatanic na
UW!l:te wi"lką- rclt.n""1 na.'i:c;::o du.
mnego I ,:rlnchct ncgo Narodo

hili:.ucji. wsxyt1.k:ich

.

.6
-::..::;-

The llile-Stone

Przeh)1.y
etap

~
,w,ę•ku ł~"t.rt::gól1,o~ci
l
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W ,rwlttku z zat iędzoną r~orgimi·
a-aCJ4 pr:'łe wojako\\•ycb przestaje
rnwmez wychodzie tygodnik T.ołmr:r1k1
"Od•ircr-Pol•ka W.Ylćz4,-3 w
Antt",YCt •.

Numer mniejszy - z dat• l9·g<>
kw1etnt11 Jest CH.tatnim numerem
··odsieczy."
,
Praca dzieWlf\:iu miesi$'Y ~prawili, z:c "Od1icc:.t.. &tllhl $1~ nietylko organem Dowództwa Oddtial6w W.
P. w Kanadzie-~ ale tftlde w bardzo
powa&nej mierze organem Polonii
Ameryka,\skiej. Z prawd,iw7m za.
dowolcuiem stwicrch:an,, ie nou1r.o ~i&mo .•ołmerałae xapuśc,to gł~boko korteme w tercq Stanów Zjednoc.1..0„
nycb j Kanady
Stalo Się to prudc wuystlnm dla
tcco, •• h7lo ono ~rni~1el•m lu• •dc•l6w wal.::.ącoj Pohl::I. Mytl
11owcJ. w1ęl<auJ , po1ci11lcjas•1

BRONISLI\W VUCH
Grneriil Bry4:11dy,

par,cr
Tbo:, put i1110 thtS worl: all their
talent enthu,11tsm and nH their quali•
tie• ,n order to do tho Job woli. A1 D
reśUh ·•Fightit11r Poland' , oon wu
ploced at ita high idcaliau~. journal-1
iatic and arti,tic 1tn11dard Tod11:y,
whe11 1hc group of worlccr5 of P1~ht•
mg Poh1nd Hi end1ng it• merhori~ ul
work, / wi.sh to cxpte$s m>· appr~c1Joon ,,, thr. n:,m~ o{ the Comnumdet•
in-Cłlir( to rh<" <'dlloria.J r.md dnunn1ltb11vr $tałls. Tc, this grcat tłuun oi
the Polish dfort on alf the fronts- „F,ghtmg Potnnd"' llils contnhuted a
crcallv• and wluahl• link.
That ta why I urn not mentiomng
your namcs, hN:nUle all the wQrkf"n
1n •1Fighti11g Poland... frvr.1 tht m.on,
:iger to the ah1p1)int: boy did the,r
du1ies wrłl and aH 1:nn look with full
aatisfnc:tion upon the rc!Lllt• 1tta,ned
by joint efforL,.
The 1cods of thoughts and odc.u
!łown during thesa manth5 into the
Połi,h Ame.rcian aod, will not be lost.
Let us bo1,c thlt they will relp the
bcst o[ ha<veata.
The Commnndcr of the P,>luih
Arme(I Forc:Q in Canada
BllONlSLAW DUCH.
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O,d Redakcji

Fron1 the Editor

Picn..~) Ullllll'r ··oJ.i„r,)'" u'l,;aul •ir " Amtt)t•· z ,ln111 17
lip,-n 1911 r. j4l..1, ,.~,lani,· uu,l,"}"1:1jnt", ,..,.,.;, nij•J••· 0,1,,.,.. r i\11•
('1f'll1t"fZ'.U \°l· ,uf ził 7. \łiC'L...,·anir11l rn];al,,.c:i'K Wł ł."lłl, Ili ;WiN·ił" tfo Wułł,.i
1r.l1N>jnrj. OJ h•j ,lat) nplp,4 •J Mnikirh mh,•irr). w l"i:iłtu klor)rh
na.u pL•mCI iolnirnkic ""'"11110 w lrł"C".11, nio,.ąo, tl!l•~m lłotbl.um
ru trj •ln>ni,• 0<r.tnn w zl)c·h i ,lobr')rh c-łn,ilwh tlowa i ohn,z} 1t
iyri: poi.kią.o iolnirl"I.II. ""lrą,·c,:o li. oclM it!N:ll)n• "rogi«-m o ,..,J.
llł~ 1lnl,•ldrj Oj,·Z)Zll),
l~ir~o,• ")tluuie J'.o„1ulo lf'O;L(".elonti tło J•ria:A) i urgani:t.u~ji poi.
~kir.Io w :,tn11Pd1 ZJrdnot"Zml)<'h I Kanu,b.l .., nM•rrn•• ol...jmownly
"IOJłnin"o ront.i fU"NZt' l"'Zr.tCl1 Polonii. ~lllrnnia na..-2:r dl) "" Lir.run•
I.n rozpo„t-U"<"bnicnb poJ.l,irj Ul)tli ""j~km,rj i ""ind,,..h• poi•
o_l..1(1;0 "I.ładu j ,lorohl.u " \llllr.r. o '\I; o Ino,; Ś"ia111 nu ''"T-) tli.ie
p.l,.upirniu 1,ul-kir. ~ A111r.r~~···· \\: x:ułuuiu h 111 7.1tJ1lt•ilifl111) pun,oc
•l•"A"l 1•1~,·Ó'Krl,; Tu,,ar-l\1>tw11 J'n:)jU1•iól :i.nl11lf'r1J1 Pol•ki(1;••• ofiar•

1,,.,

fil"!it i,1111" u( ·•Fig11ti11i,: Polan11'' "l'l''"nr,·,1 in Arnrriru ""
Jnh 17' I 'J Il, ... n 81'eł'iul 1•,litio11. ,·011111l11ini: 1111, pro..J1u1111lio11
tl1r ('01mnńn,l<"r•irt.ChieI ,·alllni,: lu nnn• all l'ol,•, ln tiu• worl,I. "i inr.
munllu b1nł' puut•d &i11<ł' thai ,In,. ,lurir'łl' "hid, timr. onr 1uilil111")
11«-W•pnpt'r lu,, cnlcred inio tbr lh N of tiu.• l'ol('O; in Am,,riMI, hrini:·
ini: to thł'm, in a:ul ami plr.11!1!t1tl 111<>111„1111. "orcl• and pi,•111,...., drio,ting tbł" lhr.o of the Pnli•h 5ol,lif'T. fit;hlilll( llftllill!!I 1hr et.-rnal
<·nł'n1, of Frr.,•,lc,111 for hi8 J\lo1h,•rl,mrl.
rllu.~ lir~l i,unt' "as runilccl lu tl1P. pn~.A uu,I Poli~h orpnlulioll.!
in lhł" l nil..,,I ~llllN und Canad11 und lhcn l,"TUdnally thr nr .. •pnp,,.r
N":łrlu,d 1b1• l10111c,, uf uli the Pol"8 in Amrriru.
Our r.ml,•,n or•
,.,.rr dired<"d 10„nrdg tbe prnpnptlon of 11,., l'oli•h mililur) thuni;ht
nud 1h„ Poll•lr partidpalion ln the •tn,g!!lr.o for F1·,•cclo111 of the,
"orl,I, amo11g all 1lte 1·rnlrt•• uf Pol~ in 1hr. l nit,•,I !'i1u1r,,

"t-

1u:1.:pi~g)ło z

po1uu·t"ir111 ll&to,7~o pittrnaa 1u,l~kic d11tho""i~1i•
\łil'lu lu,lzi l'olnl.ów dobn•j
~oli TOftf! l~M~<.r ł'Z~tr.lnl"Ó~•flrt":lllllt1t"'fll10ri',w. 'ry„iJ}C"r Ji"'IÓll! <ld

t11r

"'"""')!)
,,,.,

n:, nch n)lc-lnik(,,.
IJł"zpo:rNlni Lontnkt llrdak<"ji z l('Tr.n.rn1 koulukl żr,...·,.
d,-e:w), @Qrqr). C.,,dzi.-•nnt" olW'if•runi.c
L.nr,·•poncłem•fi -10 ni.,"'1!lf'li,,I,• jrc:1110 s.11nj1uił„:t.)t·h "łiJIOIIJhif'1·1-,

jnl.i,:• nan1 nu 2.1\4oEW " 11,1111i\•ri pt;,zof"tlnnit• , ukr,"fin 1U11!o7.t j prnr)
" Amcl")rt'. 7. l)rh li,1r. .. , rrk'l nil" za,.,...,., "pra,mą pis1m)d1, n rr.idko p•1pm„ną poloxn~='I• ~Io jui 1)11"' w j~ku nugirl8kim.
h I i n,n,; il) cło na• pl"Zt'<">:• •I<" pol•ki,• 6CttU i 111, ,;Ji. a prv,tlr.w.-.1')•
01L.i1!~~lęhuka lro•k11 o M.i" ir·k~:l) >,ep,,h,) &kurio: Polokr i Jrj 1•n)•

tant n1mnori._~ of our \o\ork in Auarrica. "hid1 "ill forr.,,·r N""Ulnin
in c,nr Dthul•. Frum tbr... lr11 ....... oflru "rillC"n „i1h un.1.m._..,
lurn,I. •ł'ldom lu , orr<"<'l l'oli•h, 11ml H'r~ oflt n lu Eugli•h, •poi.<- Io
"" tiu-. -nrrn IHnt·rrr„ lienrlldl tł1011J;thb of lheir m11łrori1, un•I nu•"'
o{ itll .u dct·p rt>Jl<·f-rtl Jor our n111hml 11·«·.al.!nrł": Pułm1tl n,ul lwr

1!2.łukr.

future'!.

Ut.i; N>tkn1. l'iu,..LA•h1(~0 '\\ ntl·1.3 pu"oluj„ nuA 11ll inn) pot,lf•n•·
nttl;. Dsi.!iirjSl\ numrr ••O,l"-h...-z.)" j~t os1nlnina. Alf' ol..rN n::a~j
pn~, ,Ua "•polnq;o ...-lu - dlu Pol.J.i nir ,Lonrz)I •Ir. \\ i, n<)DI)
"Io i;lrhol.o. :u, lll)•li i ;,.;:,,l,..-1 .. n pm"">· które M<}t111i.lrir. i „j.
,bidi,.-ic 11:s li.11rt11rh ''Od•h-,-..,.) •• d:,ł, W11111 ,Io rrkl lrru,, 11u"ą 1fo
-.ulki klu111.1t11·111 nrogó" """"'i \\i,·11..i,•j ,1u1J.i,Pul,L.1. \\,.tu "
Ant~r,,·r rozo"l41ult..-c=le UH L'lk •.t.Ł" flo7X:rmi,•n.iuul ideułci"· l 1 ula"-i "ul•
aJJł"tj dnntn~mi ..,ruuui \l irlki ...,;;o arndu. ~IJ ubił'rz("Dt) ~
fob') do ,lal•uj "nikł lf """''I broń." którą '\l )""i<" na• ",,..,.,,;,,li
- prr.t"L.unauic i •"imlech,11 \\ ,,.,....; ,:olo„oM·i ,Io prne) dl11 Pol.ki,
V. dndl11rh pniegnu11i.1 jc„1 tratl)<")jn)m pol,kim %.")rUjt"fn
11cll"h· lnuir. "ujm11nyrl1 nul•l\likJ,1:i'>,"C'L:. Lh~r ... nu f'7.ali rn1Ałuniu rnu•
j h)r luli111111tH'III ,Ilu lwicf,,j 7,• ~trem, ""S"" hn•·nin dln 1111, p<>l·
~,.,, h iolnl<"-.r,) pl) 11rł> ,Io \\ I111lron1 i o,., 11 :Souud I'"'"' o•llltnic
,1,i.-.. 1~ mit">t{'<") b~ J>rtt"TI<)• l'n)nt'kam) \\nm. i.eo ni, h nig,ly
n,~ DJ>on1n1n,y.

Nu" "" 1tre rnJl.,.I Io anothrr po,t hJ tl1t• oNl,•r of llit" l.0111n1nncl,•r-i11,Chlrf. Totb) '• i •nr of ••Fil(hlini:,: l'ol,1111t•1 i• 1b,• ln•I
onł". But lltr. lituf" of our "ork lur PołAnd nn1f for tbci , :u,nuaon
!!f>III i• not o,,,.. '\l',. firml) 1,.,Ji,.,e 1h111 tiu• 1l11mgl11~ n,ul t,-,,tj.
111nnin, of lruth, ~lait~h )UU N&W nncl r,·nd i11 lltc 1,ag, of ~·l•'łt,el11in:z
rofdtlfł' .. l11n1• ,:hen )01111 llf"" "t"'-lpOU lo fi,iłtl tfu• Jit":11 of tlał" .-o,~111U~
of ()Ur d,....nr Mothf'rhand. \ou, t·ouutr,nu•n in i\u1~rira, "'iii •łwa~11
rc,main u• hrml,lr..,. of th,• ld.-..1• o! ł'~hting l'olnnd-h<' t•roml
&on• of u Grl'<ll N,1tio11.
\ł11l 1nl.c• "ith u• 1hr nr" "".a pon... hirh
)'Oli ha\-C" f:i\l"ll Uil--lhe: J)rt)U( lllltł '4ill 11( )Ollr :rr„mlin~
IO 'WO~
for ruluml.

„

"•T-)i!lki,·h Polaków w S111uurh 7.jł'Cłu•>r•~•ll)•·h
111) JtrbJ,eni«•111) "itł:,.it·t~ uru~n,un)d• w wicr.tl",. ies

":,~ .,.,; _

1 -.

"<'

h i~ " lnt1lhionfll f>oli•l1 ł'łH~tona lu r,u·ln111,:t· ,ie"poiut,; 1nuł
n,hirn. wlH!U 1l1r linu· cot11t"11 1o J):art, "'hirłi arr to łiier'\C" aa tali!'l,ruen
for Loth &id,,; durini; lhe tin1n of .,..p;iratlon. '\ onr goo,ł ,.;,h,·~ Inr
u...-Chr Poh•h ,..,l,lił'r-111c for ninr moutl,s Io '\I; in,l,;or und
O"'"n !"ouucl 'lłilhuul in1erru1uion. "~ prun1iM"11 thu1 '-t~ w1ll 11t,tr

I Ka·

!or,;t·l 11,..111.

",.f'I in r••luru, ltupc• to ,w,• HtU ull, )•ul,•a in thf' l nitt'!11 Sta1etl
nn,I C:umda, ,1rr111=thrJwol In 1111: fnith thai:
l'olnnrl "'iii r,..... Gr„.at nml Jłii;llleou.._
11,., l\"atiuu nn,I lite l'oli•h ooldi""' ba, ł' wou a great na1nf! for
roland DntOłlf! the PN>P.IH of the \łorld.
lt is an hunnr Io bł." 11 Pol,..
._,., will hull,I our grr11lnN- "itb unitr.cl rffort,_
..... Poli•h ool,licro, "iii ft,rbt for thc,oe u!Mtll OD aU ł'ODlinrab
111 titr world natii finał , idu'") i, ,oon. Br. ,.;tb a1 wllb ,cour
tboupl", ,our 1111rrifirN and )Otlr „ork.
We a&lr. lhi•-of you for the limr ol wpunitic,n-becau11e M>me
clay "c will all m;,et in • Ffff' and Grc•t Poland.

Pol•kn (M'" ,tani" "klka I •pra,,rił!<lli,rn,
Nnrócl i ?,olnlrn. pt,l,l.1 "~"alcz,l 1111 ui"""" ,.f.-lki" ,mir l'ol""l W ród Indu" "" l11ta,
hnir rohllut je.I u V'.<) Irm.
J.-dnoÓ.-1'1 wy•llkó" d111clnj,,my „In.n'! wi,-lko,\t;,
My. pot,,..) iolnirr-.u·, bfcl.tirm, 'Wlllttv•ulł• idc,al) Dll "81.)ólki.:h
•cntlynrutarh •wiała ai do 001Jtl«:n11~ '"")•·ięc,h•a. lł.Jdź..lr m?Bl'ł,
p,, •ifc,,n1rm I "lataytn '"") nl"m a D11mi.
O to 'li a• pro~im) na ru• roa,,laaia.
ffo zoh1tł"ll\JII) •ir lr,io,cl); .....)...,.•
W 1n„11r.1..;, Odrodzonf'j 1•01-.

-

P.T. Prrnumr.nlony ()d..lNsy, kt&ray eplar.ili pN'tlulllffa'4'
akftll dlu-y, uli do 19 kwiebua 194-2 roku. o~'lftaj4 .,.rol

••411 udplaroayda.

Adwiuiel111Cja Ocwaay

,u rt" p:hf'n 5-.itu·~re r.t.MJl>ł'rulion in this iencle:a,ur b, 1hr.

o;..,.1,-1, of 1hr l'oli,I, ~oldic n nnd il• brun.-lrn,., the l'oli•h ..·1..,.ltY
"ilh il• Jłllri,hr•, o.ud indh idu ul l'ol.-A uf ,;uo,h, ill-1bu• gn-,< 1hr.
numbt"r of our rrader& ami •nb.rril,c,r ••
Thon•n11dJ of lt•lle1·~ Crom our rt·:ulrr8 rc•,uhed iu lhr forming
ot 1•011111..i with thO' lt"rrnin, n ~outnrt lhnl 1111s ,,11rm 11u1I •inrPr«-.
0Jlł'ning of f"\.f!r)dn) m:til will, uu tłnuht 9 ht• nur. ni tł.Jr. 'IIIOA,I plł."1t·

t""'• Zl!fo•ilo •Ir do "•pol11mry

ruub.it -

„r

*

Snwribrn Io „F"igbll„ Poland" ,, .... lut,r paid tbrir •nbtrriptloa ia advaPC'e, ht")-ond Apńl 19, 194:!,-will bł' rrimbuned.

-

.....

",.,
'?' /

Najbliższe za(łania

Polonii Amerykańskiej

Tasks of American Po
for the Nearest Future
miatak-. m1auadar I I a n d I ac ...S
clnlus of idut, wbicb occurnd durang the pat 20 yean.. ud for .a.Ich,

D,ił, &:dJ' atanęhłmy •now• aa
ro11U1Jnych drogach I cdy przycboo
dz, nam po.łecnac a,ę z Polom, A rykan1ą - tneba abyśmy n,etylko
uician~II aobie dłonie, ale trzeba tak•
ze abyłm)' aoblo wzajemnie uiwiadomih, 1akle zadania apadn1 na nas w
przy„loic1, Pootaramy
wupcy
Hdama ta apelnić, aby polan, CdJ'
uc•ęsliw, los pozwoli nam dokonać
oatatecsnqo rachunku 1poJr.1K aobi•
prosto w OC")' I powiedzieć: ni~ z.,o.
wttdhlmy poltladanych w .,.. -

alM, the Pollah officia! c1rclea ......
al10 reaponslble.
,puk of thia wlthout -ldns
aay reapproacbe9 foe theN or otltff
dK1alons or acttoaa. Tbla la not the
tlma for regreta. Jt Is a llttla ~
and atlłl too earl7. Let ua atate. tbat
aa caneral all factoH made ca:talat

w.

••f

and that .U facto1'11 łlew hi
their bal.aace abaat• favorable •
naptlve poaltiona. Wa will talk tbls
matter o•er ona daJ, wben - will be
In a hghter mood en.cl when the aua

om>nJ

dz1r1

of freedom will agaln ahlne over tbe
wodd.

...

Toclay, when apln we atand at the
crosaroada and the time bu • - to
oay farewell to tba Pola la America,
it 11 not enoqb to ahau buda, but
abo to realile what tub an before
us to be dona In the immadlat• future
We will endu.,.... to do thNO tab
well, IO that when a happler fate will
parmlt ua to make the finał balanca
we will be abl• to look malght
lnto each other'1 eyn and uy. we
have not forfełted our bopa placed
In each other

ab-.

But before that day comea - , .
obttaclea will have to ba o•ercand • we aald la the beglnnlng - ,
tałes to ba dona. -Tba tak l'Jła.it
ahud of the Pol• ,a Americit ii
oapeclallJ importaat. ThaJ pnp.are fCH" the time of puce c o a f to wilf puce for Poland.
There ia no doubt tbat alter the 9łc,.
tor, ;. - n bJ tba United ~
th• United St.at• will plaJ tbe part
oł a reculatCH" of the a - ordar 11111 of
• bullder of the new -Id. w...

l111ton is llrudy the

Cłłltrt

of peli.

tlcal planaing ud tbe beadquutof a world atruggł1~ for a be'tt• IDmorrow Durlag tbe tlma of , conferences. the roi. of the trnlt-'
Statea will be atlll
Then not only the govemmeat of
Amenca not prepared for 1h11 the United
wlU hava 1nn-r. ,pirltuatly or materlally The upon the formatloa of a fac. of tW
0.-eat North Amencan Democncy world. but the people • ...n 1:M
wanted peace and for t_,ty yean United Sm• Ił I c1emocnc, In Wllklll:
public oplalaa pla,s tbe dedlf-n l*'o
beheved there -uld not • anotber
Is thai public oplmoa ....tł lałóta
world war. The American people. ed about the rłcbta ud
a .... of
living accord,ng to the nobl- ldeal1, Poland, about tba pen wbldt - plaJ
were gu,lty of toO mach optimum In ed in the right wlth dl• Hltlenlia
reprd to other nattona and npec:lal- horda. ebout the ml1ltlll'f ·""cipa,,
ly Germany Today evttybody ra.al- tlon of our -tą' ła &Ilia ~ •
aboat the role of l'otaad ni ta.. ~
lz.., how creat the mistak• of future? We
Irma
1iviac auch, 1ena:0111 ald to .i. Oer- łllat

...

cl-.
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w
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Nr.16 (~)

ŻOŁNIERZ OCEANU
"Woln~ drogc mu dajcif'J
'ro J<JJI olnit ~ Arii:lu,
Emis.ar1usz u1jl!'mny,
oc,...anu ...

bhżej

tti:o wszy•tlriego co dot~d
gdncs w oddali miało być wytfoma,
~zemcm 1at.n1c:J1i.a i P°'więceni.a kh
wszystkich, Ale trzeba hylo znowu
podięc wy,,lck dalekich rcJ!iÓw ,
w1n:1:nych utann6w i wicr1yc .re: łta.i·
<ł.
m1nu1:. i gt.ldz,na budu c -prz:y•
s.złosc.
•
Worski r.tcz.tł pły\vac na unkcnr„
woł~cym rop~ do Anr,lii z Pan11.my.
Długi, dni na morau w pod\\OJnych
korkach, d,iala. wachty, pap10ro~y 1
wodka ~lluua:.t odpoc.:xynku. o~nm1„
c,one porcJc, brak wody.
W marcu 194l Worakl olę,,rv,u1~ ~
mor .i:~ nalot na l..ivupool i Biikt:n•
/Jrntl, Trudno oprZ'cC ,1~ wnzcmu,
.i.c JClit to moment wykonywruua
J•k,egoa okru1nci:o wyroku, ltt6ry
•p~dl na ten ~d wydany ogmow1 i
znl.S:iczeniu. Cbchlło by 1,ię C.O!.. z.ro~
bic, n:uychm,a.st, coś zmilfnii:, :zatrz.y ...
ma~ t~ przeraaJąc9 eg,ekuoJ~. Trud,
110
zaduwolic sir spokoi114 11>)-łl'i:
"Wh1$ai~ t~raz tr;e.t'b:J jalrna/1111:dzC'J
odjt'ł'hQ,f, bo rym WlfC"I• tym b.,rd~icj potrzebują t~/ ropy, l:r,:;r, ,m
wozimy_ Kiccly.:c wreszcie„ wraat.Jqc
• któreJŚ a: tych podró"l' zoba • y, ,y,
źr nie ma juz ognia. 2e nic ma wybu·
chów i d11nu? Wtedy przecie, b~d'I
te;: c.i:ekac na nu. .ccby ra.z<"m ws;ó.
cić tam - •kąd przynedl pl•rw~
ulrgr;m. o woj11i~."
Ale w Ci.asie ostatmch potlr01.y
Worsk1emu nie: wydaY..-a.ło &1t, ie ma
JC311'(:Zt'! wr6dć do nonnalnc,CfJ zycia.
Wobec ,apasu zmucztnia, prr.ygoto•
wanego dla ludri, dla nich w,zystkich
ua tym statku, n~ tych moru~h. jak•
,ez moglby •obie jeden c2low1<k.
który odkrył swo1a olnbo,lc, w111loU
pr><grody dr'•lijCCJ ,ycse od '""·•cienia. wyobra.i:ac, :te on wha:mie t~
go :z,,ni1zc~enia umkmo? Pr~l'eJ moi·
naby odkryc w sobie niec,~rphw05C,
.t~by pr1yszla ostatecr.na prób I roll'•

iołnirz•

Kaz/mJ„u W.rruynskl.
Mat Wonkr jest w lłuzbie Mory•
aark, Wojenntof Rzec-z3•pospoltu1 Pol•
d:ic/. or,cjalnie, formalme J•n w
s1uibi~ od nictl:rnm.a. ale to me przeai:kadza1 ;or mozna m6w1, o nim Ja„
ko o d;,wnym, wypróbowanym komb:nonci.c morskim. n11równ1 .a: tymi,
którzy v. pierwszym dniu W<>Jn)' ro~poczfh cr~,k~ iluz~ nn okrętoch
R. P. J 6 t tak poprol\U dl11tego, że
li.łtaba monk.t, któr~i poświęcił się
m:11 Worskl st~ła •i~ glu,bą nic mmeJ
'W0Jcn114, niz ta. kt6n1 pełni mnryn~rka woJeor.-a. Mat Worsk1 o wiele,
wiele cz-,1su wprz6d nam zo!-lDł ubr:i"1 \\ &ranatowy mundur I czapkę %
n:ipi1rm „Marynarka lVojr11nn.. był towar;iys:icm broni tych, co ten
JW: no,ill,
Tylko fe Ału:i.ba WOJcnna Wo't•
akiego zac:,ła ~if zupełnie an~c~eJ,
nir u innych, Inni odrywali s,~ od
awcgo iycia, gdzieś odchodzili, odJ••dżaJ1. ieby •potknc &i~ • WOJną.
jak • obcym iyw1olcm, który pow•
at:ijc w odleglośd I ktorcmu wyJic
trzeba miprzeciw. przed ktorym trxeba ,.,ę broniC:, zmieniaJąc wai&ystko
w ~ob,~ i dokolA si<bi" byle tylko ta
obrona uhla si~ mozJiwa. Worsl<l i
Cl m:,rynar,e,
kt6r,y byli z nim tilgdz,~ me wychodzi.li, nie odjtżclia
łi, nic nie :mieniali. Zostali na tym
~myn, 1tatku. zanurzonym ruczmien ..
nfe w wodzie m6rr, które oluią mu
za drogi pomitd•y d;lelom, limami
brzegów. V/oJnn przyszło do nich,
010c,yla ich ogniem bitew , rnh•·
~•enia. ogarnrla łeb wod4, kt6r• po
Iniach i pod falami zhtiralo si~ to
.:into znfsz.:z~ni~ M arynnr.le nigdzie
rue odcbodrlli i n,c odJcldzali. 'l'n,,_
bil było zostat na m,e-,scm. 1.'0s.tac o ile
to r.łowo 1e!t mozhwe tnm, ,gd.i\c s.ię
mówi o ~t;atkt1 11luu:anym n-' nieu·
1unny ruch - zch:y wyJ'Ć n3pue<:iw
WOJmr. \\'orski .:ootal
MożnAb)' pow1rd:iec, "" Mat Wor•
ski 1voimc luzy o S dni mnlllJ, niz
""""' WOJn• 1rwa. Były Io ,~ 5 ,tm,
:kic<ly wielki mntoro\\;<G pnlski kt,n.c:~yl ,wnią podror do Ameryki 1>ólnocncj, ;;1ko ta,,..k pasan•rtk,. W S
dni p6żn1q wuy,tlcn było ,..,,..,,o-

n•r••

Mat Worslri

pomi~d.i:y oho:.(y koncentracy Jne. O•
bo,y jeńców, i:16tl . .:horohf i zimno,
i• wykonywnl SWÓJ obov.•ięiek tralUI·
ponuJąc wn.1ska.M angielskie, austm·
hjsk1e, kanadyjskie, mi~dzy u;msymi
dalekimi i •gzot ycznym1 dla Polski
l~dnmi
Z Gibralt11nJ do Glasgow droga
zabicral'Jca notrnolnie 3 dni trwała
toru li dni. Alanny, ob•lnga diial,
•pcc;Jalne wachty kontnk1 ; reszti
lraruoportu , « okr,tam, konwoJuJący•
mi, rntownnle rozbitków 1. .... opio•
nych 1tatkGw. 1du·ib..'"I trwa.J4cn wini•
dwie be:,: przer1.... y, zaw~e w pod'A'6jnych kork:ich n custanny wyB+lok.

mczrownoWii;i:-ony

,vypoei-yn

k1cm. niuis.tann:a obccnoic: nie11ezpir·
c .. cme.tv.-n, nagłego unicc twienia, nie
tylko kogoś Jtdncgo, <lle nor.>x wuy•
tkt~~o co :ylko 11tnieJd wokoło, Hi
n~
motor-owiec pr%y&otov..-ywu.l .a.i~ ~torió clu:by woicnncj Mata War•
do prc-wutzie:nm togą no 4;0 cz~k:iły skiego 10 m;,ksymnloy wpilek czlo3:mu!niunc: brr.en1 i: tamtef strony waelul .... WOJnie~ -pomnozony pr.tc.z
p1•rwt••i::o ua11sponu "· ojsk kana- " ?f-,.tki~ rn.c:::.14ec i l"':t,pc, mie:·1iłCa,
dyjsk1cb do Ani::lu. Tl11t znczęla .,; które CU:>llczały wypl~·mro•• ~ portu,
.iu,ba wo1r1111n Wonrk,~go, który po kt6tklc,j, naJkrotUCJ ptt<rW!e prawie pncz cało dwa lata wojny. nawy tran port nowa prói.>.a.
plyw11Joc po wodach w których lu•
Po wyprawach allan1ycko-,h6d~I,,_
c.lZ1c- i.zykowali Wl~CeJ ogn1n .tilC'U· mnc,mor kich n:..luedl n.>Jgmęta,y
Janrgo w·: minach, pnygotowanego ·~\ okre - Norw!'IJ,ł'1i I Prancja. Pi,rw·
torpcd~h i poc1Skach, nii Jtst n• •,y ru M S. "Batory' odb,I oil br, ••
6wie<:1e litlHlni w ziemi. prre .voJ:1ł i;ów Anglii IO kw1etma. Do Trom
od brzegów do brtc,:ów ludzi I ma- ,cen
rnr•:1ozl Gdd,,aly UKGC·
td'• ,>ly, ~•biera19c lltamtąd. gdtie kie. Wyllldunck udał •ię. l'o,n1cj, w
dost było ,iły rło k111m1onia woJny, cta"'U: b:ard2'o t.wnłtownego raidu lot•
elew oąc urm. gd•ie Je) brakowało. nu;:ega. dowozono J~vo:c na ltd na
1'tudno ditl\ nic ·achownc \'- pamięci mołym t::~kuttcrzc ntroione m11ri;o dh:
motorowc&a "'B:uory·, krę..'ą,ri:o po woJska. Bomba trafiła &rkuncr. Zolo
monach pelrrych przypo1w1ion o c~y- ga tO$tAła uratowana. nie pocqttk
1:J)łcej
rcub,e I ro,d7.1tlajqcoiio hyl ~robi<1ny - Wor&kl, który był nn
wśród
ogarn1~1ych WOJffł lądów, ii!'kunierz~ - "'' itdzial ju.i: Jak ,ię to•
nsl~dry Anglią. Rglptcm.. Gibralta- n11:"...
um Franc;ą. Norwog1ą wc1:µ. na no•
Powr&t z:icnu-owanymi !,ordami,
wo ebiNene, ciągle g-d,ierndrioj po- lnorym nie została odebrann jt"l7UC
1rztlmr- a1ty p-oś\\.·tę-l!c-,r WQJnlfani lł!dna :r-er: w•p.:tm.,ło!ici zimy. Glll5•
Kiedy Wottkl wi621 do Anglii gow. SG4pa Ffow i , powrot•m Trom.iohs'erzy kanadyJ•ki.b pnms~u,I mo• 60<'.n - po ro,bitc oddziały Scotrs
z, Jeuc e kole1nosc ołów w pierw· Gut1rd., i lzish G11sr.ls. Ma, yrlllrte
uym t legr
c donou1cym o woj• polscy d•iellli •ir ze Szkotami wnyntt: 1c16na ac..t('ła ••ę, w Po (r
&ikim co nal,e.iało do nich ua ok"."ęca.
Z11n11 pu:rwaze-go roku WOJllY zt• Był lO p1trws..r>· momrnt w tym dluezie na non portach mi~,,~y Ani;li,J, gun I 1raGtnnym ucregu wypraw raG1bn11t r<111, Maltn i Po1 l Said. llur tunkowych lct6r~ srały G19 eluib.} moMat Wo, ko Inii kol,gów - l<>w•· torowca Worłk1ego, Jak i tylu innych
ny,,zy bro111, i'o wuystkich c:~c• okręt6w :ongitl•k1ch l polskich.
Imptrium Bryty skiegQ. dla któr;•cb
W Glas&o"' (JóWital ich
lront.pdmal a11,·01Q tw„rdą iluz~ marynn• •ide, który przybył nn pokład atntkll,
••• w polsldcJ Oucie handlowo1 I
aby odczytac sp~jilłny telegram od
Je,,t Jnl<i.ś wtmosly parlldok& w Krd/a z pod~irkowaniern dla polskocb
tym, ,c poi k1 maryru1n m6gl wyko- marynarzy
nywat swóJ najswirtuy 01m.-;,,~1.:
W na,t~""J podrł>Jcy mleli doply•
woh.:c krnJu ol<rutnie podbitegd, po- n9c do li ar. ~dr. By1 te, eta• najgr~ionc.co w 1109 nędzy 1 ttroru. ~;ę,k11togo natęzcnia 1lcc1i. w Nona.•ew, bK •wolch l,h1\t1ch, ro,dz1clonych gi1. W1ez,ono lotników, m:ucrialy
Yk J•k wa~51lne polak,e rodliuy do bi1dowy lou,16k i ,eh obdugę.

I!""·

Hor•tadt M. S. "Batory" spotbt
kompani~ cwlgów, wal<qq
\\ Norwegii. Wrcsżcje droga atatku.
wyalanego w lej w111nic: o Pol,k~ n•
na jdiil""• mona, pr,ykryte ,:imn~
mg!~. albo rotmigotanc w druku przeci~la ••~ z drogą pol•kich czołgów,
ochorlz~cy,h lt skalistych 1>oboJo•
",~k Norwer,il. W tym samym fior- r.tritygmęcae.
d.tie 7atouiJ) cównoc:rcśnic M. S.
W c.ta•i• powrotu • Crlstoba/11 w
"Chrobry', ktory ,mal l•dowac od- Panamie. nn północnym Atlamylrn. o
d~1aly poi :i.,..,..wBatory' :abrał I.cg,( 5 dni od NoweJ Funlnndii, 1nnkcr zoCud u:t1emską.
1uł
!i.torpr~ówany
W
mom(;ncicW o;ca.oe teJ podrozy µly w konwo, •••plotJi Worsk! był " Jaz <n«.
Ju dwa &tatki z. Joncamt n1em1eck1mi, S.wiatla poguly, Worsk1 pami~Ull, ,e
kt\rc ~o,t •. ly uahlkowant I .xatopio- ł,ie wolno iamyk:1t drzwi. bo w r.i,ie
ne pricx a.1molo1y niemiccklc. tym kataotrofy pog,~t• framug, ZAmylca·
raićm ucz,; llwu! i:te po1nfonnowanc J~ powrót i dzięki temu mógł wy11lcoo skladz!, lconwo1u. W t•n opo•ó'1 a.yc i ,lopok •woJ•J kahiny, ,rcby
nikt nsc przc~zkod.:ul w „cocktail W'$;\1lzic na nogi buty. bo - clruna
p•rty", wydoncj pruz dowodiącego nauka ,lo!wiad,zonych, którą driw11d1nirala angielskiego dl~ nlogi • Bn· nym trafem akunrt zapamięt:i! tore::go.u
thro to od pornnienin 15t6p o wuę•
Po o,t~tnieJ podró,y rlo Norwer,il. dzil' ro:c'.\ypano zbite 1:zl:ło. Po•cm
ktoreJ ce.Jeon był Tro1ulhe1m - MS wypadł na pokład. Slcok v. ,nor,e :r
'Ba1ory•· ro,pO<)XQ! ak(J~ t:Wllkuacyj• pue,hylanego ~13tku,M W tratwie
n,t Wt Francji. Bre~,. St. N:uafre, ratllnkowcj - krótkl apel. l i tu ma•
Honleaux:, Ba)•otrnr, St. Jr.111 de, l.u~ rynan;y 7.gl·1~!0. W&tód mch wny•
- cornt. batd.:ziej n11 południ!!', cQraz ~cy ci, k\6r<y mitli wachtę tlał dziodalu3 droga • Angl11, cor.ur g!ębua biC". D2ioh 2anur.1.yl 111e odraiu. f~11tragcdin Francji. Z mor.n. nad brac ra w;1mos.ła sir do góry I nucruc.ho~am,, w1dac hylo lylko luny i dymy. mrala na lulka miau,. Dookoła widać
W portoch czekały na okr~ty cwakua- b)IIO plonł<O Btntkł konv.'OJU, Te. kt<>~ce 11ę oddziały an~schkie i pol•ku,, re były w c1oniu-wypch11aly noc wy
[1rnncn::f1, ktortf chcieli doM.lĆ si~ cłełlt t.yten. \Vre,zc1e t:mkcr :tatonqł
do Anghr. dzie;sątki tysi~cy uchod.i- eupdnie. T.nnwa poiostala 114 morzu.
ców
cyw,lnych.
Bombardowanie opus.;c,onu ptlcz ocalałe ok1"f•Y Na
nuuk6w w\t!lokrotnic pueladowa- a,1·;-c1.ricic \\ półtora gódimy potem
nych. Krocie !6dek odplywaJących ro,bitków wyci,guąl na pokl~d duń·
ze 1rozpac.lott)•m1 łudimi, kl6rycb ski frncbtowiec, k1ory ")'sad>1l ich
nikt nie mógł wziąć. Piekło cwakua- w J«lnym r pottow Nowci:o SnmŚ•
CJI Każdy z tvcb &tDtków 6lawal sit wicku.
wobc-c brreg6w. ogarniętych s1riachrm
Wonk1 miał :&łamane .icbro~ Umic-1 rorpAc,tą. jedynym poądnnym, naj- s..zc:zono go w szpitalu 'W Monuca1~
pewnitJ•"Jt)'ffl lądem.
Pa wyzdrow;eniu - ramcldownł ,,ę
Wor kięmu trudno było nic my~Jeć, w Windsorze i przywdz.iał mundt1r
Łc znmie&t i:eby bnegt Ftancj, eualy Polak,~) Marynarki WoJc:mcJ,
air 11opnitm po którym moin• b)•lo
Btdzu: Z'IO\... u ua okręcie„ Trżcba
weiit na drogę powrotu, tylko te zostac.. .i:t'b)" W)'JŚĆ naprzt:ciw womi~.
stalki i oni zo,tali tenit w plon~cych
Ja,r .A rfamowslu.
nortnch ton~cc.go lfdu. Mar111, na
kt<>rych woina musiała trw•ć <lalej,
wydawały
a1ę
,.,,.., więk~•e, hllrdzit-j pu~tc: i trudni<•jsz,.
W

polsą

Pok,

je,J,'CZC mo.żnn było

•

ł

pr~twozii

do Anglii folnierzy polskich wn,ca•
H<ych • Lotaryncii I Bntnnil, bo•
but.ów, r paranionyn1i nogan1l,, al~
·:orąz • S k•nblnJJml, po,bieranym,
po uc1tka,acych I rLtlceJ4cych broń
Fninwzach, póki lca:dy żolnicrR %11•
brany na okrrt był najbliznym prryJBCiel,m.. którego wił.ano ułc.iskami,
l<i<dy s tarnleJ •trony - w ,\ng!ii rtowat:iiwuły jeden po dn1gun nowe
polaki o oddziały, W t.or•lu <.rui a.Ił

..
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P ożeguanie z
Gdy pnc.d roki~rn otrzymahm1y
ro,ku wyja:du do Kanady, by! to
dl• nns. (a przynaimnieJ dla prr.ewl•
t4JfCOJ wi~kuości) - kra; obay, Ja/,,Jci. niem;1I t>gżotyciny. Wiedc,~li·
imy u nim niil:wiete. rnacz:nic mniej.
ani.·e-li o Stanach Zjednocronych,
,:diie każda prawie. rodzio.a polilc•
miało
kogo! bliskiego. !:':migracja
fH>lska do Konady była Moaunkowo
n.leliczm, i doić iwidej daty. Pozatym ucab„liśmy sobie pojęcie o Kansdiic ra~nj n11 pod~tawi• I, tennury
podr6~nicrej i opi•owej. Glot\na była w Poloce t..i,żka .4 rhd.,,:o Fi..dlrra "K.,nad• pachnęca xywh:11.•
Ukazało :się. r6wnież: rrod1r kortspon•
derrcyi <> życiu w Kan11d%ie, o bogatej,
pię:lrneJ i
groźnej przyrodzie tego
kraju. o of'!iiedla.ch pol,:kich. rou.iuco„
nych na olbrzymiej przestrz-e:ni. N.iJ4t.
obr-ilr. Kanady - urabiali wre&l'G1e Jack London i Curwood. ale to dotyczyło dalekie), iinieinej pciluoey kanudyJskiej, któreJ nie ino.my I teraz,
pomimo dluis,cgo pobytu w tym najpieknicjuym cltyba Dominium BrytyJskiego Imperium.
Olli. po tnecb kwarU1lacb - odje,dtamy z Kanady jalco jeJ uczcr~y. gorący I naJ?rawdę oddam priyJ,um..·l~. Za!łta.lismy tu bowiem nic•
tylko pi~kno pnyrody , olbraym, do·
rohck cywiliucyjn.o-le.:hniez"y. ale
taki'~ i to pri:ed.c ws2y9tkim otw.trtr 'ił"f'Cii , wyc,~gni~rr ku nam
dltmie-.
Nie niówimy jedynie o Po!o111i K«11adysktt'1~ Polonia ta dokon..alo wtdu
wnitków by nnm .ryci< ułatwic i by
'lt:wo,~yc wokół nas tnmosfer~ domu
rodzinnego. Mówimy równiez o &po·
łe-czeńs 1 wie kanndyjskun w fi.ci•łyrn
tego '!iłowa znaczeniu. Pot:l.3Wlł,Z)' od
n~~.xclnych wladt państwowych, a
akońc.zywazy na t. 7W "'szarym cdo·
w,~ku~· z ulicy - wuysc-y w K1.u1a·
dr..,~ m1c/1 dla nas pogodn}' uśmi~ch
i m~pr;C"brant. zapasy /udz)cir.j. uczciw,•i p,z;•111ź11L
N a ~ z • Kanada to prz~d<'W~lY·
1tk1m Wandsor i Owt'n Sormd. Wmd·
sor.. 11r.1cd6ionek StanÓ\\· ZJ.ednoc.t:O·
nych. irodowitikO o char:tklerzc wicł
knm1e J kim I OwC111 Sound - mia~tctzlc:u .,uprocontowo kan•dyJ•kl&

l(anadą

Bidding (;ood-Bye to Canada

public.xnej, pnyJ"1UJ,fC' wrę:t.:zont: mu
When„ one year ago, we werc or
puer. tn.JOnl m14ila 'kluC;(C' Owt"n dered to f:O to Canada, crvery one 01
Sound powieJ,ial:
~'Mla!.tO otworzyło n:,m hramy
Wł, ar łll least the greatec part,
i &ar-ca„ Tn:eba :icby.iicie- co ....
lhougbt tluu Conada wu a forcign.
rno uczynill Chciałbym, iebyś•
remot.e and atmo1.;t exotic country. We
cie ~dobyli ..,bie talą opini~ u
didn't know much about il. much less
micukańców Owen Sound, i•k•
than tite Unittd Stnte1, where almot11
•if «;icuą polscy Iolnier.rc
S,kocji."
tvery Poh,h fam,ly had someonc
RO"wnoczrinic dodał p. generał: near, Emmi.cration trom Pol:.nd to
uPn:yrz:c:kam p.anu ma;orowi
Camada was rt.lauvcly am.all •nd
miast.a, i:~ kmc, dobrir ,chora1her rc,cnt. Our opinią1l!I 11bont
w•m, :irby ,:nlo_d!it'_ż ,,;~ otwi~ral•
thi, wonderful country werc bucd on

I

"°.

.

I

mm .sr-rc n1~wu•:H:1,·h ••

tyt:i:enie generała Duch:I. aby w htcr.a\itrc and de-.1criptions of travcl·
Owen Sou.nd wytworzyły sit stos.u.n• ers iind dil:icove:B:rs. ··canadn &mcll~
k, ·"u·kockic" - zoatnło w pełni osią• ing with reson," by Arkadlllł Fitdler.
i;nirt<. PrzyJaźń polsko-kanadyfoka I was • very popular book ,n Poland.
w Ow~n Sou.nd przybra1it charall:tcr.
wprQat zywiołowy. żołnierze pols.cyj From ume to umc thc~c ~ere- •orne
pOt"zuli :się- tam wkrótce j;ak w rodii- corres-pondcnce-s about 1uc tn Canad.a.
nie. Kro choC raz b_yt w Owen Sound about lhe bca.uuful but gevecc naturc
i priyglłdm~ ,ię .iyciu ulicrnemu w cf thls eounlry. aboul the Polisb
g~dii~ac:_h wieczornych, po ak~Oc1:e· settlemt-nts •callerad from the Atłannnt ZAJ,;:t w ko,,arach lm. Ko!c,usiki
.
_ ten stwierdzi ponad wi.z.dk:, wąt• tl.c to the Pudhc Oce:nn. F1nal.'y the
phwoic, xe Polakom dobt r.e byłG w p1cture of Canada wu shaped ,n our
:mu_n ach owen1ound".1.kich. ,, mu:sz. mind:. by Jack London and Curwood
kancom tego miastn dobrte było z Po;. But their dHcripuon1 related rathrr
!akami. Ta.kle 7.aŚ ~icJsca s_potkatt. to 1 he r~iote. snowclad nonhtand or
Jak grrcka rcstaUtaCJ• "Scop1,a" lub Canada whh;h WC' do not kno..'-1 evi:n
.Sl:kock;t .kawia.renka przezwana '" Cu·
now de&pilt" the f:.ct we have tivcd {or
/riunią Ziemian.si,:~" przejdą, 1ako
trwale wt.pomnienie. do kronik woj„ "'verol mon1hs łn tl,is, p,obnbly lite
mo1:1t
bcnutiful 1 Dominion of the Brit~
1k1 pot1kic>g:o m1 Obczyźnie.
Jeśli natomiast idzie o ,1o'A'& gene„ wi Empire,
Tod:i.y, .after three qu.-ru:rs of a
tilła D-uch.a1 dotycJ:ą.cc- serc: nicWu!§..
cich - to niech nam wolno ~dzle year, we leave- Ca.nada u its sincor~.
stwierdzić,
:.c.c obawy okazały !lir ardent and truły dcvoted {riends. We
płonne. c:hoc "uolacyjne" ;:yc~c.ma ho.vc met herr.. not onły the ~auty of
c.ynnik6w miarodoinych.. nie wy- n:Hure and the igre.at technicnl pro•
trzytnDly pr6by ogniowej zycia, Mi~· grt:!'18 but al&o--!md we 11,hould Py
dr.y młodzie.la nit;wtąznła &lę" w1elc. lirstly-the onc11 healla of friendsh1p
V'if.tów aerdecznych. •le tu serdeca:· (l\\cnrled tQ lb,
Wr: do no1 rtltt herc: to the Cana„
noić ~ie 1prowadtitt ni_cpoż;danycb
komphkacy J· Pobyt Woiska Polskie- Uiau PoJes on1y. Th~y mnde ,mmy
go w Owen Sound po~ostanie w pa· dforts to inaltc uur hfe t:.ćlsier ;łnd to
mii;c.i mtei.d,ariców jako e!pizoJ po· c.rcnte around 1.1a .i family atmo~phctt.
We rdcr. also. to Canad1•ns at large.
godny i miły.
Kanada przestała hyc. dla na• kra Beginmng with the eupreme Slt-'ł;te au„
jem c~zotycmym: Jtala •ię dla nas thoritie!., to tłu: aver•gr man on the
~trect-.111 of them have alwaxs had il
!woj5ka i_blisk.1.

...

awym wy~ląd.1.,e .J"~wuttrznym,
swy·11 t.rybi~ z.yc:in i w swych upodo·
bani I h wtwnętrznych.
C.dy po tu pierwszy po dlul:icj
drodu: ze S,kocJi i o: A11gli1 ma1
s1.e·
smy pr7.:oit ułkc W1ndw

,mcr"ownie przt'l: w!Rścic,c!a t~P;o
budynku fmnę "Bu.rrougb~."
Spolecze.ń!ftwo miejsc.owe :patrzyło
JUi 113.Ji uwaznie. obaerwują:c nas.te z.acl1owan,o al~ i sposob postQpowania.
Z dumą , :tadowole.ni~m mo~c-my
itw1crtl ,ut se w bardzo krOtltim cza~
!\.le :.topniały rcs:ztk1 meufn-osc:1. tak
zrozumiałe w Xdknięc.tu ~ię z ludimi

l

Ko5zary w Windsoru

TJ1~ Barr.1.c.Jc.s in Windsor

całkowicie ob,ymi. Zołnier.z w poł
»kun mundurze t.titł iai; metylko c:~·
lł1a Akl~dową obrazu ulicy wind•or
sktt:J. ale tak.le codzi~nnym gościom
w O,.un:ich i rrncs-zkamuch m1eJ~cowe,.

z

F

111

natu~I 1t

,he s..1mc. I woutd hke to Se:ll you will
thr 1tt1mc op1 10n amongt•t the- inhtilntant• of this town a. that c]lerisltcd
hy Polish .1101di~n an Scot!and"
And thon he added
'l jJromlsc 10 His Wor~l11p thnt I
IUlvo htddeu wdl the kcys to make
.sur~ ;hat thl" youth w1U not open
l:ał1e-, hr-..art1 with them."
Ger,onl Duch'• wi,h for the wScot·
uah" atn101,pht're 1n Owc-11 Sound has
been fulltlled fully.
The Poli.h
Canod11n f riend blp 111 O,vcn 'Scuutl
bad almost 1ponuan1ous chan:. ,,.r.
1'!tc !>ohsh sold,en, felt also Ali af
they wrn lly the ••d• of tltcir own
fam1lies
Whoevcr. b<,ing In Owrn
Soond :-it least on.:.c. and obsHved the
11treet life: 1n the t\'t!ning, whcn the
1oldieu en1oycd tbair leisur• ttmc,
must ;idm11 one thing: Tito -Pole, (cit
Rt hom!'t tn this town and 1t nlU1b1
tllt1td •uioycd thoir com11a11y
And
11uch rendez.vous poiat1 .n the Grrck.
rcstaurant "S,opfs" or the Scot11nb
tea-gnrden całled "Z,=ianska Cale"
the aoldier,,, will pa to tbo ch•on·
,cal, of the Pot11h Anny J , F.xile ilS a
v1v,d and 1.,.11ng remcrnlmUt c.
A,
General Dll<h. Word , re(cnng to tłtc la.dies ht!art arl'! con•
t~1 ncd. we ~n 1•aur iha• •he fears
prtwcd to he va1n. a:alt .,ou,h on tho
01hcr hand th-c islo:a t.onuhc" wu.hes.
of the off,cial~
• did i.ot 'a I the
tnal o! lilc. Many cortl,a< tt" wcrc
~de amon& tht> ye"'~ h but hat ·111rd1ahty rlid '"" lead to tmdn11ab'~
conphcnt ó11i.. Tb~ atay or the PoHsh
Army in Owen Sounct wlll umaln in
th• memory of tła inhJ.b,tant11 as •
~rti:ht and plcaQnt •!''!Ode.
To u& CttMda ce,m,d to be .ln exob<I
country-tt boc-.une near llnlll dcac.

!>J'

go "fln eczm~twu
J e1utc;ie wyrnirucj .-ary11owala sit
pny1oii1 mi~dzy woiakiem poltlcun.
a spofoczeńi..1wcm k.anadyj,kJm na
malo,111'-rllkim tertuic, Owen Sound.
gd"tr znaJdow;d au; nns.x abóz wy„
ad:ot1miowy Im. Tadeusz.:, Kośc,uu
ki. 1.b•n• bez przesady powlcdrieć,
%e 11 ~, chlop ...y z.dobyli s~tułmem
Owrn Souad. Pocz-,tkowa pewne
czynniki ntieJ:icowc zywily obawy,
•br kontakt obcych zolnicr=y • mlodztetif z.wluzcn 7 mtod,icą zcii,ka
n,o JJr>ybrnl tonn niepor,idanycii'.
P•m1~tamy t t!.i, ~r w dna u Uf'OCzy1te
stcgo otwan:ln Qbotuf t
I i:_o wr.:ri.
n~ 1'911 - i:eucral Ouoh w rnowle

rcmn•nta of dtifidcn,c

lini:;t contact with strangera, hĄ~ bce:n
di~slpated within lhis short period. A
6-0ldi~r m the Pollsh umłonn aoon
becamc not only a nccessuy pan In
tho at rcrt prcturc- of Windsor. but al.Jsc,
an c.\'cryd•y guest in the hornea of
Windsoritea.
Mare;> ~trikmg yct. && the fr-icnd·
1hip botween the Poliah &old1cr5 and
the Canatłian AOC"ttty in the Town .fJf
Owen Sound, whcrc our tn1tmng
camp. Tadeusz- Koti-C1US1;ko, wa~ loit..ated Tt mny bo said wi thcut cxoggcrat1on that our boy& ··t.ook" Owen
Sound
At first cenain municip~t
authotiti.et, nntunlly. expres1ed fura
that conuct of roreign soldu.:N: with
the loc:tl yo11th, e•pccially tho fair
1eX', m1gh1 assume undesirable forms.
Wt a.ho rcmc.rnbcr wdl 1hat on the
fiot rlay or Sc;1tcmbcr, 1hc day of
the s,olemn opmlni: of tit• camp.
whcn rec:eivłng thl! keys from the
mayor nf Owen Soun,J. Ccnnrn.1 Duch

u,d·
'Tho town hu apened ,., gatM and
beart to , The 1oldi n; have to tło

aoru - witały nas gor4ce akla<kl,
Potom, gdy rylko rnalci.hśmy st~ w ,;
plękny,h,
prtcstronnych. olonec,nych ko,urnch przy McD<>11g11ll
Ave - koledzy nn i, ltt6, ych ui<ta•
Jiany Jiu w Windson::c, opo.,.vłedzicli
na111 t. tmcj1'C3 o zytzłiwym na..'ł.taw1t
u:u w•:1dz. i Judnoś~, Whrólce do~
wte ~Ticlr,my ••ę o tym. ze ,.,.. Jad.ce
n1ieJ ie Windsoru od,ui1nty bczin•
lcrttownie pi~kne- ~udyriło na po•
m1eszcicnu: nuze~o Dowodi:twa i
OSrn11ka Neltruuicyjriego;$.i111te kosza~
ry .tQ>St:.ly równlet: ofiarowane bez„

plCll!U.l.nt smile of huina.n honeAt ant!

sincerc friendship.
Our Canad• tbat'a first „r all
Windsor And Owien Sound Windsor,
a g-u•way to the United State•. Wlth
the environment oi a large city cluir•
1<1cr •nd Owen Sound, 1 hundrc!I
pel cent Can 1dum town an its c:itternal
:łppearancc. in iu ~y of latńni;_ and
in its intctnal bnc;t~'-'
Wh•n, ~ftcr the Joni:: v11yagc lrom
Scotland and F.ngland. we lllJlrched
for th< first time through the strects
or Windoor-wc wer,e grcett>d wlth
franth: appbuse. Later„ whtn we entered the bcautiful. v-ast and sunny
barracks at McDoug•ll avcnue. wo
l~arnMI front our comrades. already
stouioncd thcrt!. Jbout the fricndly at•
titudc of th.c authorit;ics and .socic-ty.
Soon we fountl thot the munid~!
~uthoritleo placed al our dlsp<>s11l lbć
attnctivc buildings wbcre arc locatcd
our He.adquartt?rs ;and ~cruiting,
Centre: the barracka wcre also givtn
to u4 hy the proprietor or the build·
ing-the 'Burroughs„ firm.
Th~ 1ocal aoc1~,y devoted much of
thr1r attention to ua„ ob~erving aur
ways and ma.une.n.. W c may udmit
with pride- and contmtmcnt, that the

r., ••
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Nr. 16 t3e)

Jak to

było
•

waC 104 iłopnie F1hr~nhc11'• - Do·
k1ór oawiadc&ył:
- Nie wytrzymam. Zw,r,unt
Poc::rem i11&.edł do piwm~y.
Bu puendy moina powiecltieć,
.ie oltre..s ro.i.kwitu ''Odaif!cz,1' pu.y•
pada na euo pobytu Doktora .., piwmcy. W t4'J to piwniq n~rod<iłr •it
ruajw•panialazc artrkuly, X tej piwni•
cy padały gromy I pfomicnne apele.
w tej piwnicy panowało :;l<Jwo prl'U

wielkie „S.''

Wicc110Tcm, po 1achod2:ie •łotic.a~
Doktór opus,cr.ał ,wo;• ltatakumbr
i uedł do reM...aur-acJi *'Air conJ, ..
tiont-d" 1 to znaczy uituc.anie o.:hlach1.dnnej.
~od•i ecz" puy„ła ni i wiat, jak to
W międzyua,ic Ry11arcl Pobóg,
oię •dana, nic bu wiclki<h kłopo- zacięty oponent Duktora w oprawie
16w. Obecny przy ,ych narodrinach pisania słów ... przedewszysckiem._ i
p< ... •en Doktór, który z uwodu był ' 1 nietylko". kt6re:, 1d•n'lem Doktor.a.
dz::iennik:arxem. parokrotnił' .ulamy•
wal • rozpuczą ręce i ,racil elowę.
Nat ural me, cdy w u,kic1 aytullcjl doktór tntci glowr - potostoli świad
kowa• tej uroczystości ~ bcitfadm.
c~ły lclopot był w tym, ie nie było
(Zdonek.. Polskich cr.:iont!k do skb,..
daoi3 numeru.
M1mo v.~ryatko przyJści~ n.1 swtat
"Orlaieczy" odbyło oię pod dobrą
gwiazd-44 która, ponieważ riec, ~ię
d,·iala w Kanadzie, nuyw„la •ię
··Stllr."
Ola icblo,ci. "Wind•or
Slnr." .. Windsor Daily Star4 „
Otói "Windaor Daily
wbrew
J>Hym1ztnowi Doktora. wy•t~rał si~ o
.:nionki, a .tdl.pól 1·cdakcyjny, wl>tcw
pC:'lyunWJoY..i kic-rowni.ków drukarni
- czc1godnegc, Mr M. F;lliott"o i ~tup
prucc.ntowcgo
;ih.tynenta M. M.
S1t1ith'.a - dot1tarc.z:ył na eta::. mate-·
.. Wnystk1oh mogl1SJny 7D..,Z.BliJOwać"
rialy L1n0Typy po~dy ,,, r-uch.

Dolcr6r 11ncił 11łowr,
The Doctor lost h„ heud-

s,.,, ',

W

maędzycza.sie

·'Od6iecz·• f.l.araJ.1

iy„ could ~l,tock rvl!ryonc wirh polite

pnydzit:łonym Iokału 1 "pr.zystołiownc do warunków."
Nte było 10 ta,we choCJarby ~ tych

1nlormation : "'No Jtlruittam:~
Eduots ar c:onlrrrn,t-"-

W:.ttli;d6w, :le pit:"r,vsz~ pomit11~czcnir
rrdakcJi znajdow.ilo aif w kuchni,
-rac,:ej w kuchni i przy kuchni willa,
ml<1!l<crąccj "Dowództwo Oddzialow
W P w Kan.ntl:t"iC!."1 Pr.ty 1ozdzielt1~
r11t1 pokojó,, wit1:y\'lcy dos,~)i zgodniic
do przekonani:ii• .:.e 1>rne., ri:d.lkc~nna
n,;i coś w~p~IneJ:O ;r kuchni:, PtoJ10•
now-.mo nnm nawe, tytuły n41łych
rubryk 1 "W ~uchm redak<yJOCJ,"
.. W kuchni poHtyc%nl'j;· "Kucharelue d~c,c" etc
B łogosł.awłeni &ą ci"'hego 111•rcil.
Bet "i~k~'"' opo:ycji ,ajęliśmy wyz11:i.c.1on~ nam pC1mitszcz.enic. kt6n:mrnło ten piu,.. F.f' pod nim. w piwnicy, xnaJdow;łla ai~ lod6'vka. ,,, której
cit lodzi ly 1ic "nnpo;e chlod:tącc" i
111·.-,•o. Przy k.an~tdyJtił::im••,łrykan•
aktm up:,ilc- był:a to rH·cz. niC"rmiernu:
r.eun:a
Zapcwnila~n,y wię~ aohił"
5zybk1 1 ł.a1wy doat~p do p1wni~y
zmL "iZ;iJąc w ten spo~ób wu:ystkich
do poxO,łtaw;inia :r natni na przyja~nł!)
.atopie: Ne~ wrogowit.; umicrilHC z
pragn1a:nia. chc.ąc czy nic ch-...--JJc mu1iidi nll5- obdarrać prz)' Jai:nymi uimicchami. Wstystkich mogJi!rny
u,z~u:ho"a~ bĄtd.lO up11:t"Jn~ in(or-..

tylko chony umy>lowu piu; "prtcdc
ws.zy~tkim'" 1 '"nie ty1J.co" - ot6.z otói w .rnię-dzycui~ic Ryhi~rJ Pob6~
.;.koflc:rył se.rif 1is16w x Wwd~oru i
Owen S011nd, ihu,trow.1nych pęd1·
J~m n1is1L·..:a•wachrnislr1n. in:yni-,,a

1-i,;

aadomowj~ w

;a

muq~.

W piwnicy p11nowalo Słowo ...
Th~ l-Vord ptt·dum11u.11rd in rhr
cc-11;,r ...

''0dsi eczy''
uliłtny

przyłpieuo-nym dwie: tonn7 nowe.ao
nakładu. Dom tnąsl się w polllldach
i .rnowu mo.ina. było nastawić nd-io.-

•

..

W nowym lokalu, na wlasnyeh
imicciach, przy pifkn•i ulicy Kllc!arc 849 - minęł8. nam .lima. Loul
•prayjal 1w6ruotic1, Trudno tf tw61°
U<><Ć przed11awić w crfra<h lub -,.
kruaeh - wuelki• jednak rekordy
bije Merian Walentyllowiu, któroco
Ry.,nrd Pob6g „u4ł myl/,,1_
dorobek • "Odsicc:,y" wyno,i około
Ri~hard Pobóg •< inspfr•rion••
700 ryaunlr6w. Poza tym - ''Odsieca•
doeukala 1if własnych w:,dawnictw
240 r:,annków Mariana Wolenl:,nowl- ("Pnygody Walentego Pompki''•
"tolninakic Suo[y") I umyka 1ię w
c:ca
Wróćmy
Jednak 6o 'Odsice.y", duiym. bogato Ilustrowanym tomie,
któr.a w m,ęd:ryczaaie :uc:aęl• rob;,: licącym olcolo 600 1tron druku_
amerykański• ··koko•r-~
Z każdym
numerem tr%eba było 2:wicks~ać. nakład. wprost proporc1on1lnit do na•
plywaj,cych w cor11 więkuej ilości
ctek6w.
•
Redaktor Nac,clny I xnawca wuy•
•tkich tainilców c:rekowo-bankowoadmini&trac)'jnych. niepoprawny op.
tymiata hu. por. Wacław D. - napr-6rno u,i Iowa.i 2naleiC w zespole rt:·
dakcyjnym jakich,, w miarę rozgarniętych
pomocni ltów. Teren był

'

nicv,•dzięc%ny!

- Y..""achmi:..trz Walentynowie: od ..
rud1owo na ki;iojzl<ach eiekowych
1 urzędowych !onnular;i::ac.h ry,ował
r•Y· krowy I frywolne ptaulti,
- spe~jalhta od tló,nac.z:e1i na i.'ln·
gidski. strzelec Józef Karpiński.
dz,annikarz- i u •bankowiec:. legi.tymu)łcy •ir podwójnym tytułem rn;,gis.trn - chQ:tnic oi tarował aię: r pomc,.
cę, ale następnego dma oiw1adc~ył.
ze nic nic moJ"e robił!.. bo mu ktoś !:iota1~ zabiera lrTn~lo.
- strzdcc Ryszard Pobóg, po ty•
godniu pławi.ema •ię w kwitach 1
dowod•ch ka,owych. zacql dochodzić clo lekkiego obłędu. Nie pouafil
on nigdy rozwią..zac w Jaki •posób
Jednego d11ia ma w kasie o SO dol•r6,,• 2'3 duio. drug1rto zaś - o SO do·
larciw Ził mało I
•
jedynie Ookior %4Wlll< :r na1wy•sz4 rndośdę ofi'a.rowywał sWOJl': m:ło•
gi~ ale por. D. udawał. J:e ttgo nie
J.lys.zv, wyt"hocbąc. . .ze słu!ltneg~ :taloźcnia. Lt. lepiej n,e wywoływa( Do·
ktora z piwnicy.
Mimo braku v.-ykwalifikowancgo
per· ont-lu adrninistracy Jnego - z.ou:zo·
Jlimy powoli por„utaC w pi6ra a w
powagę. Z własnych dochodów kupi•
hsmy ~ob1r: dobre r:.dio. powłelacz,
urytmomcn. a nn&.7.B kuchnia 2ac2ę:la
.catr-naac LWOJe kuchenne cechy Z
ką;dym dniem L>ylo jed11a.k .,.. ni<J
coraz da!ni~j. za..:zę-liiitny więc prze•
myiJiwaC n.ad nowym lokalem.
Lokal. nic;ialezny i ~modzielny,
:znała..: l :;aę ~ nastnniem Je„ieni. Prz~prowad,iliśmy
t.,m leu ciche) radości Generała Du•ha, którego r;abinct $;Jsiadow.il t na,,ą "rednkcją:."'
lic to razy General Duch ngl1Jd•ł do

••f

ciszył radło?

teraz Jo piwn,~y pro. Walrntynowicn, :.mane:go prxe.d woj„
7.nmykPli~my wi~c radio i uc:y...
a1my nie pr~echodnc KonferencJil ną profesora Instytutu Architektury
i nic:manego pre1r51& Polskiego Baletu Ro(ł(fl«ntacyjnc~o. Podobno od
1cj pory zlosliwi krytycy talen1u Mi•
•tr.111 usiłują occnioC jc:~o d.ciela 5ło•
wami "do bal.tu'", co-j«iś]I uw:ględ•
nić .acwni;:trtn~ wnłory "Baletu Repre•
l<ntacyjncgo - je,;1 raczej pochwal._
.. OtM Ry<,ord Pobóg akończyl nri~ lil;tów 1 2ac..ąl 1>ucmyśliwać nad
1ema1em przy1;6d jakiegoś zoln,eraa,
01
1alc to si~ mówi "cwnniak.1 l ' 1moru•
••·" Nnjtrudnitj było z nnwiskfem.
- Na=ijcie co "'Piecyk" - kr,y•
kn,il Dok1ó1 .z piwmcy.
Wobec tego Pobóg nuwal go
uPompką''t • Mi•trz Wahmty11owlca
nKtyc.hmia.st oprticował portrec Pompki. Ta..k 2ilC7-QI 5.wojf" 7'.yct<' Wrtołclt
Ku~rovlnicy drukarm: Mr M. ł:l11ott .. OdAiec:.y''. popularny jui dziś w ~•·
lei Ameryce i zakupiony praez wl~I„ -lli1toria ,urali. Jcto j~ar matlr-~. •
di Mt M Smit/1
kio o,c~m Wal~11t<'go Po111płi
ddennlltów "Walenty Pampka.'' Hi•
•toria w przyszlosc:i u1tali kto jett Hisrory shiłll dtu:id~ whorJ Pomplal•
udakcyJna •.
n;(U J1n 1,nd i llfhf",
Póltm ok,zalo •ię, ie piwnica ma wlałclwie matki, • k,o ojcm, tego
jenc,• I lnno, chryto ialety. Oto 1:dy bohatera. W kairdym bqdi razie bi·
z ni~ha raa4t ••~ lal ,itny iar, l(dJ' llln• jego pi,ygód. dn końca którydl na.uego pokcJu i ile to ruy, r nien~dctzły dni upa.Ino me do wytrky• Jctt JCS>CH daleko, zamykamy
D ~ • z-m9conym •pokC>Jem, powtar.zał
- Panowie.. c~y mo.ie<lt t.roc..:bę_ •
mania, tdJ' termometr ncz,1 wskazy• r ~ a I c w XXX-tu •~riuh, liu•ł<Y,b
Nił!'Si<'ty

lcrrcic powielaca. l'otauto "Windaor St1r·11•

1><ayjerdźało

i wr2'ucano nam do pokOJU w h·nipi•

R~dakro, N ;u:zrlny napróino u,ulow.al zna/~7.ć•••
Th„ ffliro, ..,n-chlel lookrd in v,'l.in
for

SOWI!

hi!lp .••

A , ...p61'
ZM!pól. cboć to nic w wo1111nk:1cb

bojowych.. które azczcg6lnie w;ą2q z
sob.I! ludri - uyl się i mpr,yjafnil.
1 dh,tego - odchodz-ąe n.a ~ nur pe>sle1 unkł - .i żalł'm bęcLtirtny ;,::cgn;ić
W1ndMJr i nasz;i, r-edakcj~ pr;ry ul .
Kiłdare.

Po:1n:aliimy się- Jak ly.ee konie.
Znamy swoje wady i .t.alcty. N1t1r-d•
"' noc -idarzyło a{f 1n·ze1ucdz1ec n•

~
~

.... Jóu•lowi Ki1rpirislc1cmu lrro~: nair
Ułhit1rM kut1sło
Fo,
Gotł's

:.crm

w

s.~kl! - who has , • .,...,, my
chnir agam?/

drukarni

I niejedną butelllł

wy,,it. NiC'Jt"cln:,
najdcrpliwu•go pod
t.łońcćltl Doktora uolJił Walr.mynowicz. kt6ry ws.iystkim pozo•talym
cTłonlcom zc1połu ma do :zawdtitczen,a - świąt• cierpliwość z jaluj poiu•
weli do je,:o portretów,
Portrety te wia.z4 JUZC~c n• id•·
nach ''O-dsi~c:.1:y;• Prze~ grz~c.znołc i
wzglad na artystę nA.jbli.is:i nui ;<nA•
Jomi, ,.tan.ęw:,z-y prred tymi porncu,r
m, ni~ powinni pytał autora
(D'1amcntu) roi-cm
karyk>1urę

-

K10 IO

j~st?

,

•. bQ Marion Walcntynowic.t Jt:t;'I
indywiduali•ll i fflllluj• ludu ,ak,
jak ich widzi, a nie tak. Jale wygi.'!·
daję. Po1.a tym rns on własnę teon~:
z<' crłowick, często p,;nrqc na Jaki..:
portret. rysunek lub fotogr•fię
uaje Ilię at biegiem czAAu podobny do
o„oby pri:editawionej na owym por1rccie. rysunku lub fotografii.
Moi.eto i pnawda1
W kudyn1 bądi rłp:ie nic ma !' 1<1
pretonsji do por. W•l•nt:,now1cza,
r.wrkomo z kn.xdym dnie-Ul podobniej·
a1y do Wale-nt~,:;o Pompki ~ ~t..tn:r")'
atrl'ł'1~c

Ryuard Po~o,.

-::an d

I

1

\
,.,.....

=="'-=-
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Tl1e lnside Story
. of "Figliting Poland"
Ąs it u•ually happc!'•• "F,ghting he had diH1cully ulc~ti,,g " proper
Poland" camc mto th1J. world not n.unr for hi< hero.
,
wJthout grGt d,ffi~uh,.., A certain
Namc him "Pi1>Cyk"-thc Doctor
•houte.d from the ccllar.
i>octor. • J11urnaJ,,t by profe:sion,
Fmally Pobog nam<td bis hero
wrolfgnt his hands dc•perutcl)· and lost 'Pompka" and Mc...tro Wnlontyno•
1111 wita white a&ai5ting at the birth. w1cz 5et hnnsclf to work at. once to
Wbca a doctor loa„ lu, wiu on auch draw Pompka'• ponrait. Th110 be·
an occ.a.ioo. it is only natura) that all gan his !lic, the Jeftcr of "Fighting
ot hera wił nossing the act arr help- Poland" very popular todoy ,n America and sul>łcrlbcd to by many Pol•
le••· The ma,n trouble w.a lack of ish d•ihcs-"Walenty Pompka.'' His,
Polish (ypc.
tory sh.all dccide who'• Lhe father •nd
Dcspite all Jhe diH1cult1as "Fight• who'$ the motl1er or our hero. Howmg Poland" bogan its hfo \lnder a over, thr balanc. o[ hi• odvcnture.,
good omen-a good star It
the which is not completcd •• yc:t is endcd
loca! "Windior Daily Star" that cam• {or the time being on the thirticth
to tl1e re,;cuc or "Fightiog Poland." sories wi1b 240 drawings by Marian
And so. despite Ooc1or's pcs1 imuim. WnlentynowicL
WThe Windior Dailr Star" bought
Let Ul return to "Figh11ng Poland"
Polish typc and, dospltc, pcs!limim, on which in the mcantime e111cred the
the part of directora of the printing trend of American "prooperhy," The
abo~Mr, M. Ellioll and Mr. M. paid circulotion increased overy day
Smith, the editorial stnff supplied by !cap• ;and bounds and chocka and
them witb copies on time. l,inotypc money order& bcgan to rlow inio the
machin„ went lnto actlol\,
office.
Jn the mcautime the edłtors of ~
·Fighting Poland" triod to feel at
home in a room given to thtir di}ipo.al al\d "adju.ated them,elves to the
new conditions." And it was not an
easy task, os the first editorial qu.ar·
tors were loc:ated In a kitchen, to be
exact in th~ kitcl1en and two small
rooms a.djacem to łt In A villa on tbe
rivcńroul where 1hc, Polish Armed
Foccff. in Ca..nndn cstahlisht:d their
he.:tdquaner.e. Wh~n the rooms wcrc
distributed, we n 11 unanimously
11grecd tbol our worlt bad •onil'tbiug
in con,mon witb the kitchen, Tbcrc
were cvcn usg_g_e&tionr.. of carrying in
our paper „a.-ch pcnnanent columns a,
for c>ramplc: "In an Editorial Kltchen.'' ~'rn ~ Political Kit<:hen.'' etc.
Blc,,,od aro all :hou witb •ilent
hearta. So w~ did not make too much
iido ilbout our misernble: 101:ation.
Alier all it had one piu-right bo·
nea.th 11t1 wa.s n cel1ar wi.th :a .re-(rigcr•tor where cold drinks, including
beer,were cooled. In Canadian beat,
prob:ibly not worse than African, ,t
Wtl!! a very valu.able shc.lter. We mad"'
arrangement& for good service and
ea...-,y eccess to the cellar, 1orcing. thus,
all others to rcmain on ROOd tern~
with
Our "enemie•." dying or
thirst, haJ to sm1le ot u• friendly,
otltcrwii;c \\'O could knock them down
with the polit~ informat1on:
„Sorry, no one can go co the c.:e.llnr
nt prcsc:nt-tbc <'ditors a.re- in. eonferencc •• ,··
lt was revealed l.11.r, itrat the collar
nleo had 01hor woli hidd•n adv•ntoge&.. Wbon 1klos op,ned ...-..-ith in•
cess:;nt flow of hoat. whcn temperaturo, ro•• to IO~Dottor wouhl say:
J will not-5tand it any rnon?. I might
loose my sensei t
And tben he'd walk down 10 the
cellnr, e,,t.ablishing th~n: his q\a.actcr~.
We. can aay without e>caggcrauon
th•t "Fighting Poland" h~d it, hcat
day, durlne; Doctor's Jojourn in the
coll•r.
Therc the rnost spl<ndid
article:; :wcrc wrincn, the fJnmmg nppeals orieinhl~ thero, In die collar.
the word by oapilal "W" predomil)·
atc-d.
ln the evcnings, ałter th~ 1un had
Bet. Doctor 1dt hiił catacombs only to
5Tt :tt ao .air condiuoned rc•u1urant
wherc he could complain fu"J,,•r of
thet unb<:ar,tb1e Ccl.11.Rdian we.athcr.
)Q the mun1ime Richard Pobog.
Doc:~ot's :;tubborn opponcnt in the
ni~ttcr of Poli•h ortography, had endcd hi1 a.cdes oi lcttcra frorn Windsor
a"d Owen Sound. The Jcttcn, were
illu•trated ~y tho aMi1t, Sergellnt
ft!caJor Mat1ll.ll Wa1entynowicY.._ en•
gmce-r, and prior io the w.u a wcrll
knoN,1 professor at Architektonlc
lnstytute and unknown pre1idcnt of
the .Poli11h Ballcr. T ,are are rumon

w••

tt•.

lhat m.,lldou~ c1 nici aF his ta.'en1
valuo 1us worka with wonia 0 A Ja
lwltct '' wh11t-1f one wou1d takc into
c:łw,1c.h:ration the extcnia1 valm,• or
h~ Ballct-iJ rathcr a com11llmcnt
, • so Rodurd Pobog, h~vlng onded
of l•ttN'- hoi:an Io work on
bo plot uf a &aldier, od venture•, but

• •~••tt

~

Tbt odltor-in ,hięf and .expert in
all the „crcll a( ~nk1ng and ndmin•
utration, but at the same t.ime 1nvet„
er.a:tt opl ~mist. llnginer.r L,t. Wncbw
D. tdcd jn vain to find 15ome-onc
amon,: the rditonal otaH who could
be oi any as1ist.:1ncc to him, but all
ltis oHorti; mel wlth complctc, failurc.
Sctgeant M"' jor Waltntynowkz
ilrcw <log•, c.ow., and bińls on ch«k
book, and other o!ficial l,L;nka.
Our interpreter and offkiat trana•
lator ol text ioto E11glish-Privatc
J~cf Karpinsko, l•wytr and economi1Ll by education, a holder of two
Master degrees, but I joor11alist by
profession - generou•ly offered his
service• but th1< vcry next day he
flatly refusod In co•operatc on tht
grounds Lhn1 he couldn't wari, with·
out a cbair. (Hi• nurnerou~ dutit'l
kept bim mos-tly in motion-ilnd
whcnewr he wu ready to sit down
10 do ,orne 1eriou~ work it happened
that hi, chair wu occupied by one of
the vis.iling offlceh; bcing in the:

r,ink of Private ho could not arg;10
wnh his 1uperior5-ao be curaed them
51lcn1 y and bad to stay in the office
for long houra ln the evening to c.1!d1
up with the work)
Pr va1c Richard Pobog, alter ono
weck or bookkceping. ....... on the
verge o{ )osing hi1 ~cnses.. Ht! nevcr
could figuro out why one, day he had
$50 ovec and 1he nr•t day $SO missing I
Can anyon.c picture a poe-t doif'lor roullne bookkecping worl:?
n
Only the Doctor alwuy,, offcred his
services whh greateM ,..,, But Lt.
D. know ,ti.t whcnever Doctor put
somethiQ.g 1omewhere then no one.
including bimscl!, could find h laler
.,nd for thi1 good reason he pretended
not to he..r Doctor.
D«spite the lado: of well quallficd
'!'Hice force we manag•d I a nul.• some
1mprovemcnt1. From the rirtt incóme
wo bought a good radio, Geatetnt.
•ntl an addln& machino. Our ki1che11
underwcnt a slow, yct dcci~ive change..
.Sut wltb every day we suffcred lrorn
thr lack of ~pace •nd thereforc new
quarters hecame our main anxlety.
Wirh the bcg1nni11g of fali • new
loeaunn Wll!j lound. W" movrd out
and General Duch„ whosc cnhinet wu
n eixt io our cd1 torial room. h~d some
relief at last. How m,my tim•~ ho
uscd to call on u1 a king with undls..:oncerted calmncis:
GC"ntlemen. can you tune down your
radio n li ule bit?
We tumed off the radio unly to rephce the noise by worklng on tho
Gcstetner. Thcn a truck from "Tho
Wind.or Star" would ur,ve tlirowl.11g
m two tons of the late.t !.. u., The
builtling tr~mbled and we couid put
1h~ radio on again.

.. .
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We tspcnt the, winter in aur own
q1141tera situatcd In th• mo•t bc~u11ful w,:ction of the dty-at 11,49 Kildare
Road. 1'11e new locatioo h•d 1111 the
~urraundings for ctc-:tiive. worlc. lt
•• rathtr difficult to prcsctll tlut
crc.it1ve work in !igute11 and t.:ho.tlfi..
llo.,,..,e, all lhc re<:011/1 fiave bun
broken by M~rian W2l•11t:,nowiu
whotc dr a w I n & • (or "Figb11nc;
Póland" reached the helght of 700
A~lde from tbat, "Fightlng Poland"
puL out ita own publlcat]ons of "Sol•
dier'• Ad,·entureo" and "Soltlier'•
Poetry'• nnd c:lose.CJ ita balancc 111 a
br~c. i;cnorou•ly 11lU.stt'llted v<>lume
cont~tn1ng 600 pas;ee; of printed fflilt
ter.
And how about the ed1tt>r ial a1a(H
Alt~ough we wcre no1 In the fn:,:,
linea, wbero peoplc get togetl1•r •'
cep! ionhlly, Wt! hvt'd in a vcry fru~n
ly anno,phore. And now, whcn lca
ing for different po1H, we will t
good ·bye to Windsor and the edit
i:d quallen< a~ Kildare Roatl ,.
brokt-n hcut.a.
W~ becamc to know each othar I
be.1nc m a pot. We know our fm
ond our ,·irtue,;, Aftcr all we sp
nol one rught At work in I hQ pr iut
•hop and w~ cmptttd not one bo,

(l>ot!l• of ink-01 cc>une•), Walc~
nowie.z: made, not one carto-:.Jn of
ver y pat,e-nl Voctor nnd th.rnk•
others who posed fo, portra,ts w
tht" pnucnce o{ 11 s.smt
Thoac portra:ts. can sttll be !:e~n
the ed:.1orial roon,s of ·F,ght
Poland.
We must "iowevrr, 'tip ott
our {r,cnds. to tl1c pcnn" tlt:o whcn e,ramming thosc portra1ts thcy ahouloł
bo p<1li1c to ll1e arti<t and not ~sic bim·
""'Who 11 tł11"1. pe.r,on,
•
Tl.ie point ,s 1h01 !"'•1 i•n W11lan1,now1c..r t.łł • grcat mdi\'1du.1hst. and
ak•tchcs proplc th• wav he secs thtm
•nd np! the way the1 look And lu,
has hi~ own tbeory to prove thłl:t h<•&
right. A~cord,ng 10 th•t theory n
penOn by lookir.g At bi~ portu, L,
dr:awing or photognoplo ofttn enou;;h.
wa.I, rcscrnblie. in li.rut" t:l}at p~'ra,t,
drawmg or photo,:raph
Wbo know11• Maybe he'• rii;':\t?I
Anyl10.w I Cor. RlchaTJ Pobog hu
no grudge aganin 1.t. '\'fnlt~•rnowla
de ;,ile th•t h• ,uppOl>edly b..:omes
w,U1 ,ll'vcry day moro und morc 1hniLu:
to W.alcnty Pompka.
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Woczach drukarza • • •

As Seen by a Printer ..•

ft was cady In the n,onth of August of 1hi,so rnen wa, th• kmilly illrrctln:
W pi,rwnych dniach •i•rpnla 11. r,więkuycl,
that two Polish Offie.er, arrivcd in office< who bad started it all. His
dWJIJ wojskowl pol1ey praybyh do postępy.
our oHi<a and asked for the eo~• and tłitl!ction and !n.s,stonce th41 •U ffl4t•
niśzcgo biun npytA.: się o kos~t I
Proszono mun•, abym opasał Ąwr po,,ibilities of p11bJishing n J>olish tnrs must be •ol'ted I ca!ly k•pt th•
ur.o,:liwo;C,1 drukowania polskiego
tycodnika w Kanadtie, ustroegaj4c wr.azcnia I doświ:adczcn!a ? na;,zl:J paper in Canada, and: The)' wouli!n"L p.1pt!r in a ste:1dy chnrinel of prog,res.s..
wsp6łpracy. takc. .. NO" for an answcr.
11, przy tym z góry, ie odpowjedzi dzicwifciomiies1,czneJ
From that time on a wcckly edition
I havt: bcen a:-.k.cd to relatc a Iew
ncgatywn") nic będ,l byn~1mnie1 bl'l- Sądzf, ze moi współpracownicy wy•
experacncei In the handltng of
b>t>.ł mt, ;t-łli wspomnf kilka i11cy• of "Fighting Poland"' ha& bccn pub- o[
li w rncbut,,;.
d•ntów, które niezawsz,: były przy• ltsh"'1 and di•trtbutcd all over the th•• pnper. I hope th•t my collaborn·
Od tego nasu 1ygodniowo wydable jemne I mejednoltl'otnie dÓprQwadza1ors w,11 [orgivc rnc j f I n,ention a
United
States
and
Canad~.
This
pap<r
~ad~tcay" uknZ)'walo się regularnie ly mnie do ro,paczy, które jednak
few illc idents !hat wero not alway,,
i obejmowało &wym .usięgiem Stlll'Y nal~.J<ą raczej, do miłych wspomnień. h.u bun.a fino edition and hu Oleadi• plta,ant and ted to irritauon on my
ly progreued in a manner of m11kc-up
7.1ednoczone I Kanadę, Było to doNajtrudni•JPl pnesikodą do po- ;md ~teriilł, Howeve.r, ihe method part. Howcver, O,ey ni,w bdoni:, Io
Uonalt pismo roJnier!).kie, &tale ro• konania okuało się nierówne dostarplca~l rcminiscences.
btfCO wyrnino połt~py arówno w cianic materiału do sltla,lania. By• of iu prepar:11ion. ,o dilfcront Erom
ours. has led to tl,e outlinc of thi1
Preparation of maurial and the
kompozycJI, jak i dobone materiału, wały „ypadki, ze albo mfoliśmy za.
m11intcDJ1nce of • atcady flow of work
Metody 1ceo przygotowania były du,o materiału. albo nie midlimy go ~nicie..
The average person in the United 1eemeJ at all time, to b<> the hardcst
Jednak inne od prtyjętych na kontr• wc.ilt!.. Wlixystk,e naue prośby i naneuci.e amerykań1k-im i w nich należy lcg1tnia ::mier:,1jtcc do napnwienig Stales: and Canada has vcry lattle or ob11tacle to overco1n~.. It was either •
no idea of the preparation of • news• ca•e of having 100 much 1ypc to 11c:t
e,ukac irodla niniojuej 11otatlr.i.
aytuacji •potykały •i~ xazwyczaj z- paper. ';rh• lilii< t.hat they know has or not ~ving •ny at all and no m .•ttt!r
Przeciętna osoba w Sumach Zied·
how force~ul the ploading wa• 10 rem•
noczouych i Kana,Jzie niewiele wie.
=-.
ody trus situation. much less wu ac·
aJbo nfe ma najnu1iejsz.ego poJęci:a o
~)
complishcd than • pleA1ant $mile.
pracy puyt!otowawc••J gazety. A
(
Proofcendiog i1io a "'ery cae;ential
jeśli ori•ntuJe się chot trochę w tej
0)0
!tetn ,n the production of a paper and
rmcy, ł'o ro~mb1ry i obr-u jej ::aCtc·
r"'
11 hu to M bnndled very caro(ully,
raia stę dzi9ki zbyt czę,,teJ jednohowcver, we neve.r'" got a.ro und to the
„tronności i pne~di-ic...; jaką: prr1ca
point of reading proof:<t mon~ ihan waa
t• jest 1ralttowana w obra,ach lilmo•
nccQfis.nry-not more thnn five or r.ix
wych i •luchowiskach radiowych.
tunea and fitill f inding corrccttona.
W tych worunkacb jest rzeczą nic,.
,
The takin, oi pictures nnd tbc
•lychanie trudną opisać i p,z<l<onać
~
m.1k1ng of plates b v-ital bccausc vcry
kogoi ile wysiłku i cierpliwości po•
'
I
J/J11
orten
:. pii;turc c.ut tell morr.: thom the
trzeba l1ll drukow•me polslt1ogo pi1
sma w kan•dyj•kieJ druluirni,
Zaraz no samym początku wyłoni•
\
were ncct.Hary 10 produce "Ftghtin'"
ły ,,~ trudnołci w otr::ymaniU- uie-zl>9<łnrgo apri9tu i Judzi, którzy poci·
Hliby •if tej nadzwyc,ojrutJ pracy.
Ro< roapoc,:~tę roboli naleialo kontynuowaC, u•uwać nieprl'ewidzianc. a
th.: :.t-a.H whhoui going into vuy
wybniaj:ic~ 11if tora&: to nowe pn.~
Gmail de1aillł, so they will hQvr. u, bo
azkocly, łagodzić wynikają« sqd m•included io thie fotlowing 1mnrnar)~
poru,unuenia, bo na.11 kli•nd b71i
lf tho rcadcr !u,s pro,:res••<I th••
lmrd,o wymagajacy.
far. he wlll be o[ the opirtion lhat I
hAYc uothing •l•c to oHor but criti·
Po zakupieniu niub~dncgo ekwipunku i otUyOUlniu pu•rv,1z-ych ar•
ciom for thesc poopl• who an living
tykoló"! do druku. prukonaliś1ny si9 uprzejmyrn
ro,brajaJącym uimio- bcen erosaly exnggerated by movies in a strnngc country and dealing wi1h
wlc.rótcr-. ił! ktoś z na,icgo xespolu eh m
d
db
pcopl~ who "'"' lo«ign to thom,
e •
.in ra 10 P1a.y,. ~o il. may e v~ry
Such i1 not the c.as.e-1 have nothmuoialby xnać Język polski, aby podoJCorekta ; .., ni,adnic:rym zada- difficult to try and deacribe th• oddlłał z~dan,u. Po wielu trudnoidach I ni"m prty d.tu.kowanlu pkiegokol• ti~s in producinc a. Polish paper in • iog but pra1se for auch a fine- and
dtiękl
uprtejmoici kanadyjskich wiek piama i musi h7ć robiona bar• Canadian newspaper ofitce.
bravc pcoplc. They arc kind, uccp·
wtodt
imigraoyJnych
,dolaliimy dzo staranni•: W naszym _wypadku
O( course at the ou1,et of ·'-,s en• tionally polite and very good workd 1t b
eJc
d
w
cm. 1."heir,, it Il method o( work tbat
wnaz<:l• wyporytzy,: sobie pol•ki~go
me- z. arża• terprisc it wu nc-ceHary to find me• is foreign to us and we sbould con•~c..vra z. Detroit. Od!·tchnip1iśm1' "' ul .. Je ~a ro }~na~ popra~
bowiem 1.da•łlało liit: nam. 2e. już ło :uę- c:~scie.:_ atlt%eh z-a,hodz!ł• t~- i chanical ~uipinent .and m~n to tak~ j,idcr that morc th::tn we do. Our re•
te, n
robot• powinn• p6Jóć glndko. C! potr.e.~ . w _kazdym bq.d! r.i.ue · carc oi th1.1 unusuaJ job. h was nec• lation1 ha:ve been very •,,.•eJC-Qme und
c•r•.ct•J J•,k
lub szc.fo razy. cS!iary to st•rt tho work and then
tak jak to a,ę dzieje 11 ttal kaidego nie
r. tym. ze auunenny korektor wynilJ• carcfully atr.aigbutn out cach tJifi1'- it its too bad that we must part with
d
I od
d
d d k
the„ plcasant pcopk. Howcvct, tho
dnia.
ywa
czaau <> czasu O at owe culty us it prcsented iwH. and I mu•t "Fort unes o{ War" muAL be ,cckoned
Niestety! Wlnotca oknolo aię, n
btrdy..
• •
, &ay thai t h• in•mmce o( th••• Poh•h
przy łamanau numeru '"Odsicc.z:y''
Rob1cn1e .zdJrc , puyg?towyw~,c oHlcus made this nec„;;ary.
with, so
the p3'•ing of MFighuog
I
ut2m:, do czynieriia z c.tlow1ekiem 1 khs-r m.i w 1 eJlue zruic:2'e:me w d:,cn·
ff •
. d
.
Poland lrom our life lcavcs u, A
av~ng: ~rc~1ve the rnatena! 10 bet-ter &taff bccau&c we hav~ h.ad thia
kt6ry prze• nereg łut prowadził JC• nikaratwił'. bo cz~l'to Iotogrataa mo•
den , c.:olowych d<1ennik6w w Pol• ze. powied%i~ć wifceJ. aniżeli wicie produr,;:e th,s paptr and tht :1rucles experłenU.
We. all wish to ~xtcnd our wi:.h.ea
sce i kt6ry ma zupełnie inn~. rae,ej drukowanych &łów, Ileż to .rar.y ma• :h~t we.re to appear we soon found our
hat same on~ of our stall h.td to. un• for • bright f111ur,. May Almighty
łous<nvary..·ne pode11cie do ngad• r•ylom O tym, •br, niektóre sceny •
nicni.a liamnniłl numeru. Pozątem łamania ""Od&ieczy, uwiecżnać na t..a.5- dC"r&land Polu;h. Afu,r much ddf,. God ble,s them on thait journey to
pr.rypomm,1 on rai=zej typoweg_o re- mie fotogrn(,cxnej, z:włu.rc-.ui wów• ~~ty nnd ~urth;r help f!om the Cana• new posta and m thc1r woTk there, "'"cl
d>ktora 9n1eryk6tiski•go: spaceruje ens _ kiedy musiałem zatl!>kaC tęby ian lmm1g:at1011 Servtccs, w~ were m.1y He lead them to Polan•~.
ne:rwo.vo po druii:nrua. w1eczn1c mru~ by uac wybuchnąć iwie-tym gni~wem chab1ed !o unport a J1!llt1 to !>et. tbit!' =:
cz.y coi pod nostem, wydaje dy•po•y- oburzenia. l xaciskaC pt~cti. aby ni~ mat en al. t~to typr. Thas .m:td_c tlunp
look as ,f 11 would be quue s,mpl• to
c1e odnośnie materin!u I miejsca dian wyrw;,.r. iobi< ro,ty włosów.
•
•
•
pro<lUcC! a paper in tht sa.rnc manncr
przcznaa.tonogo. nieriil:dlco zmi.t-nia
Je po to, by u chwil~ wrócić do
:Po,a tym Wi>ylllco ulo gh1dko. ;as we do cvory dit}',
pierwszego p18!tu. Wkrótce wyrobi· W1.1.elkie inne spo,;trze-ic.nia <sprawa• I We ~oon found out tbat we !Jad to
tl4?ny wzajemne o aobie opiml!.
dzajf si~ rnaoj do s,c,cgól6w, któ- deal wllh a m.1<\ wh~ ha<I bem In the
?•=paper bu,ln.n '" Pol:ind and his
Nu:z11.lcżm~ od naszrj niezn1Jom06• re na<zkicuj9 póini<'J,
Jdli czytelnik dot.ar! cicrpltwic idcas of pTOdm:tion ,.ero VD$tly dif•
c, Języka polalcier;o r,tknę!L-imy ••~ z
innym cdonkie,n znpolu rednkcyj• do togo punktu, td more doJlić do forent to ours. He is uther. typie.al
ncgo którego ndanie ogranica.ało pn::iekananła, .:c moje •1>o&in:cżenta o[ the averar,~ American. ed1tor-:-he
s1~ prz-c:wihuo do tlu.a,.aezeniJ ,,..,_ OJranic:aj~ Jli~ wyłącznie do kryty• wolo con!1nualty. mu11011nt to bimt'1ow na ję•yk ~ngiel,lti Miody ten lu mo1~h wsr,6Jpracowników, k,órry lclf. and iasucs a!I the order.. u .to
c:tłowtck wykanl du.r.o tJ.ktu, cie,• •YH w obcym kraju I majq doc,ynic- what ihould be printed and wbaL pic•
tures should bo used. Our opinio.ni
pliwośc.i i .;rozunuema dla. nas. szcze„ nili • obcymi sobre ludimL
Tak bynapnni•J nic jest. Niualei• o[ each other soon beame qu•te
::,olnie wówczas kiedy robota nic ula
liprnwnie ł nnsic nauawit-nia groziły ni~ od oce.ny k,ytycznej. którą no.le- muui.•I.
A,1dc (roz:n our lack of the know,
krorlrimi ,p,rciami. Tut:,j dla "P'"· iy braC raczej na wesoło, nic mam
wiedliwości munę dodać, •• w na- slow urnanla dla tych miłych i dziel- lrdr;o .o[ Po.hsh. wc.next werc brought
,,ym pOH<iU szt• ilo, o ile przy J•J ny..:h ludri, $4 e>ni '-lprzcjmi. nad wy- int~ hne w1th n.no~thec member or the
wykOnDniU -IUe t,t01IOYial10 n11:tod U rac grnctni i da•konali pracownicy. Polrsh Armed I• orcea wlio looke<I
nu ogólnie prznętych. Oczywt.cic Metody ich procy oą obce dl~ nas, ahcr. the trunslation of nurteriol into
Th,s g0;ntlem:,n has 1,<en
łUl-:ftawienic tego rodzłłJt1 ntc.z:awu·e c,cgo. pocz:itkowo nie docenialiśmy, Enghslt.
prowadziło do obopólnego ~adowolc a mus,my tera.i puyzrut.ć, Xe nauczy4 very pahent and lrin.dly 1n lus unt.ler•
Jiiłmy -1i~ od nich wiele, Nasze WZA• ,~nd:ng_ of our vanous mood1 whcn
hlł
Z lucgitu1 CHSU rupul nauyeh Jtmnc .•10111nk: były bard,o serdecz- th,ng• dtd !'ot go rrgb:· 0( cour"': we
w•p61pracowu.lców rozszerzył •i9 M no m,mo wszyatko i bluJfflly. ;e dtd not th,nlc th•t tlungs went ntbt
wtdmvni ulcuAll się nr1y.tt;I, lrorektor, musimy routać a1ę z tymi miłymi unica tbty wfJre dona ln our own
manner. ';rhit. ftlllWd• docs nor alpfly pomotnlczc, 1 & nimi więcej pra• Jujlimi.
.Zyc-:ytny im • na,ztj &trony pro• way1 wotk: w1H1 1ucccss we soan
cy dla nas. Na c„le rc,.polu atm! na•
01tt.
der upnojrny aUcrr luocuw:y oalo- m1ennej puyuluici, Oby ,!obry Bóg lound
Then the Jlafi o{ llu, paper broad·
i<:.'4 pracy Dxitki 1ei:o kierownictwu rozUlc•~I nad lfiml opiekę w ich po·
I nologantom, by w:ny,tkle sprawy dr6.i.y nti nowe po&tcruttlti i w 1th tnC"d out--:in artisl, a proofrcader
•1•orne byty .tnlatwhnc UD plntfor- pracy na nowych iront.lcll i oby do- and reporter-mare Ri>OrtttS .and
Nasz przyJucul-Our fr,end
IWC. volu.bowncJ, prn,;a nasu bez pto-wa:hil i~h uc:~ .!rwie do PolJlci. mare o[ ,:veryihini:, antl at tho he:ia
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Poison aud Fire as the
Trucizna i ogień jako
narzędzie wojny i sabotażu Tools of War and Sahotage
(dokoricunie)

( conrinu•t.Jon)
January, 1916-papite.
M~J-6urpahte.
J unr--forostil<,
May, 1917-man!?Ulnite.
J uty-iperitc.February. 191-.Cid, bibi,
March-dich
May-<lark li,
Septcmbcr-rationite.
The name,, o! theu gascs teuify to
the mgenuity of rhe human mind ,n
findinc means of d"5troying iu (ellowmcn and to provide Lht most hor„
r łbie tort ure-1.

u.lolcu,altu obruu metod maJa. 1915 rok>1, kt6ry •powodował
To form I c,omplete picture of the
W111ki c.hemicxnej, waponinicć Jes.xuc zatrucie 9,000 iołnit:rty.
mt:thodra of chemie.al w~rfare it ia
na1ei:J o xa,to1owaniu ogoja. dym6w
Nalychmia5towe.
wprowadxc,ue welt to mention the \JJł!' of fire, amoke
• asl,onowo - bojowych, oraa gn6w prowizorycznych, a następnie ule..- screens. and poi~on a.as 1pre:ad in
trującycb w pootaci cięglej iali,
p1>xonych masek 2mnieJ1zyło str•ty l'Jrce.n form,
During the Pelopone$ian war (431·
W uasic wojny Pelopuneskiej woj•k alianckich.
•
404 B.C.) In 1he Battle of Płatu.
(rok 431-•\lH prnd Chr.) w bitwi e
Pragn,c
pokrótce
tylko
praytosmoko
~reena c;ontalning anmic
pod PlareA, były użytt- (po ro• pierw•
n.7 w hi&torii) dymy ~a.tonowt, za· czyć rodzaje gazów, jakie były użyt• wer< used for rhr firot time in bi•podczaa oot&unieJ wojny, wybi<.nun .: tocy.
,i,ieraj,ce .an2cnik.
Feud amokc ,c,.. n,, probably con
Bardio cuehnąee dym)', zawiera;,. pośród setek innych, tylko najw.,.
niej1ze:
t.aining hydroge-n aulfide, wrrt ustd
t r prawdopodobnie aiarkowodor. uiycz:-erwi:e.c 1915 - mortonn i homo· by the ancic-nt Chincse..
wali •taroż;ytni Chirlcr;ycy.
no•tonit.
The pooplc of Ambrosi• used smoke
W 187 r. przed Chr. ludnoic: Amwrz„ień 19U ltlarAyt,
and fire ogainst the "Romana in the
brnji zutosowuje ocień l dym puc•
j?tud•ien 1915 - !o~l(cn.
year 187, by ,;ctting fire to barrel•
ciwko Rzymla_nom. npalajęc bc~%k!,
atyczen 1916 - papit.
!llled wilh feM.hcra ,nd torchcs.
wypełnione pierzem I pochodmann.
maj 1916 ,urpalit.
Qutntua Sartoriu, ordored the
(Juinrus ~Sarcor,us . w C"'.-'asie wo•
c:corwiec 1916 - forestll albo klop throwing ol „h•• inio th• wind
jen hisipań•kicb (78--71 r. przed (u Nit-mców),
aga.insi t h ~ oncoming H~rakitan
Chr.) .z wiatrem kauł rozrzucić po·
maJ 1917 - manguinit,
arrniea, during the Spanish wan (7S·
pi61 przodwko wojakom harakitań•
lipiec 1917 - Iperyt.
71 B.C.). The ash•• c.aw,cd partial
akim. Popi61 ten nietylko u wielu
luty 1918 - cioi, bibl,
blindnco1 nnd ooughin~ by lrritating
opowodowal prx•jśeloWll ślepotf, ale
marzec 1918 - dlk,
the lung5 of ,hr sold1cra, and thu•
i kasxel, pr"e-1 podra..:nicnic płuc,
mnj 1918 - dnrk li,
Santorlu• had an ta•Y vlctory.
prxyc,cyni>14c 1ię do la1wego :&wyci(wc,:esle.n 1918 - r.acjoni1.
The Gre-eks used fiu, foT Tour hun•
atwa Sartoriue;.a.
Nazwy to iwiad.;zą Jak pomy,lową drod yeara during the middle oge,; 1n
Hl ~r~d11iowj~.:%U przez wiele łut Gu· .. je>! mysi ludzka, jeśli chod11 o wy· the dofence of Con5tantinoplc by mixcy w obronie Konstantynopola &to1e>- nc1lezicnie środk61."' dla .z.abiciit bJiż .. [ng petroleum. tar, tulpbur and rcsin.
wa1i og1cli, otrtymywany prz~ xapa„ ni~go i to w· a.posób wyrafinowany. Tht !.ccrtl of u11ing iire was atolen
lt::nic- micuanrny narty. ~m0-ly. 11.;u-ki ..:adama c;zlowit:kowi nt1Jwięk17:ych hom I he Gr,cekt by M'oha.nuuendan
1 zywky.
Sekre1 atosowanio c,gni~ moczarń.
&p1C'S and th_cn i2me tbe fott or Con9tan„
hyl
wykrad,fony Grekom przez
Re.asurnuj9c: powy:r.uc zu,1.awienia tinople. In thi1> Clł5C fire was not only a
a:r:pie-g6w mahom~t•ńftkich i przyc:ty• należy sąd.«ić, ie Jak od wieków. tak weapo!' t~ fnghtun the ,:n~y, bm hy
nil ,ię do upadku Kon&tantynopola. I w c:1aeric- obe,neJ woJny u:rytc będ:,
igmtaon oi the v:u1ous sub·
Og1en odgrywał tu mctylko rol~ 0- trucixny i b.1k1cric dlr1 ce16w 1,-ahota- gt~ncca U!>cd, s~crdr.d c.nrbon mon•
1~:ia odsu-aszaj4ccgo wrogów. ale ,owych. jak
ob,do resultcd m the death of !h•
pr:lez 11palanie się- aubst:incji l:nwo,.
J) .atruci~ i ew. z-akaren.ie bak•c• ~nemy 1old1era. li wa~ thcn, the hrst
palnych, powodUw:.Lł wydzłelnmc ~i~ rii:ami 7 wody do paciu ,.,.. miasuu:h _ gnR" Dttack appll~d in war.
0
dllrej llo.~ci guu - tlenku węgla, eadach obo ach WOJr.kowy.ch
•
~undre~s of 1nh11bitants
Ac;ron
I
7
który powodował imicrć % udu~zt:nia
.
. pcnshed 111 1289. whrn rhe cny WH!'>
w s.r.eregach wroga. Był w1.ęc pierw•
2)_ n?ani!
fudnośc1
rozaram1, het afirt by łic-ry bullet:iti thrown from
•zym ataki~m g;u:owyrn.
w.cmec.lnr~t ":1 wa.znyc~t punktac-h 300 cat.1pUJL6.
1t is an itttere:ttting u.et to notc thAt
W tr.n spo~óh zg.in~lo \\•idu mic- 2yc1a pu_n5„wov.~go , g<»ipod.arciego
t,;.tk,,ńców Acronu w 1289 r„ gdy mia• pnt':- mu~,s.cowych "lllbcna:iey~tów. __ the famom, painter L,onn.rdo da Vince
sto to zastnło zapalone pr:iti pociski
~) :.kazc:nua pokarm6w dlił ludz-1 1 !;tdvi~ed 1hc us-e o( ars.cnic and verdt
ogniowr-. wynut:Onc .z 300 ka1a1,ult~ zw,~r~ft w magazynach, ełcwato,:ach. g:ris to tht· Vcne11ans, fie;hting the
Ciekawą, Je-&t rzccz4, i~ ~łynny ma• r.zcrntach, na polach. w fladacl1 I na Tnrki~h Urct 1n 1"499.
łan Leon.ardo da Vinct w 1499 r. ra. .. ł~kach,
Thr. łndi,1n1 tn Amencn. whtlc de,J,I ł WentcJ3norn ui-yc pnedwko
4) &)'!titernatycine .Jt:Jlruwam_e po- ft1nding t.hr 1r nlht~cs 1n J,549 alr,o
Ilocie tureckiej mJe..,znniny Atueni• WH•tr-!3 we w~relk1ch 1kup111i~ach used 6mokc .:ind f1rt- by throwmg
ku l g-rynaz-ponu dla wy1 ruc1a t3łóg lud,ktch (f:tbryki, b,urn. srp1tale. bunth„ ol flnmin,: bn,nc.hc1 at the
••at ków wojennych,
szkoły, lrnł~1oly i t,p.)
attncking whn~ men. Thi,se brnnchcs
1ndianit> w l S49 r. \V obronie awych
5) su·r.ienic epidt:mii pn~..t ,:eka. w~re grł'ased und 1hcn dipp~d 1n
oticdli w Ameryce bronili 1i~ rów• zanie krów {U11cko). owiec„ kót:.. psów, 1icathcrs..
naci %il pomoc9 ognia. i dymu„ obt""zu kot6w. szcruiów, mysiy i t. p.
The first rc od f1rc bombs, made of
<&JłC ust~py wui•k białych prkam,
6) nisl.C!.:teni" urodz.aJ6w pr.zez roz... turpcntlnc :ind \\·itric acirJ. werr u, ..
~apałonr:go
chnai,;tu.
oblepionego r.iewat1ic chwar,1ów i grr.ybkó ...•.' pa•o· I troduccc.l by GJnubt,r in 1644.
pr1.y pomocy tłus1:c1.u mor!tft pierzem. ży1nictych na polach, !~kach, w ••·
The Swcdi~h k111g-. Corol XI I,
Prawtlziwe homby npalaN<C • dach.
protectcd his troaps ,·r01:tS1ng th~
U:rpentyny i kwru.u :a.zntowcgo w 164,t
Ni" \Jh,gn nuJmni~jszej ~tpHwo· Onieatr River by 11 ,moke 11creen.
r wprowadril do walki o~nit•m G/au• Ś<.1, ze :rastosowanie tych mrtod • Gen. Ptili6fti.er by Uting ttt.tkes of
bC'r.
w:.eniecl walk~ ni:rw6w wśród Judno· ,buroing rcsi.n woą#. g1ving off mon•
Kr61 tzwedzki Karol X 1 J puopr,,_ :śd pnńi.t"' wolcro}cych.
ox:ide gaa. poi.i;;oned a w hole tribc or
""·r &wą pr:t<-J" rzełtę Umcpr młania
Po,atym naleLy p11mi~1ać o odpo- the Kobyli in Onlc<I Rio in 18'15,
.zn~łoną d)'mU.
wicdnio prowaclzoneJ alc,jl "piętoDuring the Crimean Wor the BrltKweetia faloweJ walki ga:e3mi du• Kolumni,;t6w wśród narodu, .xniag~J,· h:iih governmtn1 rejcctcd the propo&al
u·ącymi atn1c łlię: a:ktuulno od roku cego si~ i ttudnośclami WOJny. O ile of Gen. Oundonaid to use: Jiquids mix•
1812, gdy lord Du111ionald propot1UJe mieszkańcy Amrr-yk, 1r.-s;1.c,:e .iwlc, c:d wath orst:nic ngain!it the RuRClan
Regentowi użycit u::h pr.t<ciw ni~ !raj~ r nybkł mobiliucją duc;ba do. anny in th• delence of Seb:istopol.
pr7.yJ111;1elowł.
walki i do zwyci~twa, to niech nie
The fir&1 real pa nttack was Mngt.d
W ro"'ku 184S ~en. Pi!li."la;r,. sto!l:U• .,.apominaj4. zr JUtTo mon: być JUZ 1on April 22. )915 in the Batt1c: of
jąc pal'I<'• •i~ "0$Y dr,ew żywkz tapóino c2yniC w,;xclkic- pr.l.-ygotowa- Yprci against the.' Algił'rian troops~
nych. wytruł wydzielającym ,uę tlon- ma.
Thr Gt:nnan, u1:r.d 120 taQtJ of ,:.a,_
ll: iem w11tgla. pn:enosumym pr2C%
wo,ny się: niC' 1mprow1CUJC, lecz aprea.d ou\ lrom 5.700 cylinder& in
wiotc cały sze,,ep Kobylow w Onl~d planuJc s.ię ję n.a szereg la t naprzód łhrre minute:&- over an .al't!.1 of 3J::,
Rio.
w naJdrobniej1.iych &zc.rcgółach.
m1lee, poit11oning 20,000 Joldit:rL
W cza,ic walki o Scbastopol podPant.t wa
demokratycine cz;sto
The $Ccond gas aua.ck wu in
cras wojny krym,ltiej, rzęd nngiellllri ptzywi9zują >:aduią wan d<t "mate- Poland in l:!,ura Rawka on May Jl,
odum;a proJe-kty gen Oundonalda o ri111 1upe-riori.ty'\ a umałę do s2kolc· 1915. in whic:h 9,000 peopl ~ wcr~
uzydu płynów upalających, zmie- ni.- i za-pm.wy d~chn do walki. Tym gilC$ed„
12anych .t ar&zt.nlkicm. pr:cdwko te& tłumaczą Ilię wyniki atrat podane I The immediate \ISł! of ca• muka
WOJ~kom rosyjskim
powyzej. poni~ionr, prze% pań&twa dacrco1ed lhc łost.s in thł' A. IJl"d
PiorwHy prawdziwy atak gazowy alianckie w O:it&UneJ wojnie. Kaidy nrmlCL
fałow.a.ny był zutosownny w dniu obywate.l o ile ni~ chce by~ ··cyfnj'' w
22 kw101nia 1915 r. pod Yprts. pr>e- stratach opisywany~h pr:r.ex hi story• ' Belo\, is a LI t-1 of ,aaK u1ccl tluring
c1wko wojskom 11łgic.rakim i zua~ ków po woJni~ oberneL niech będ.rie
wom. Niemcy z 5,700 cyllndr&w w got6w „jutro" do c.2.ynu w obronie
cu)gu 3 minut na prx:e.1tneni 31;, mi• awcj 01c1yzny, ir.wyc.1, najhliif:z:ych i
h \\·ypulcili L20 tonn gan1, lt1óry 11eb;c, c:o da mu dopiero wiarę, ;re
apo.._,"Odowa ł
1ntruci „ '20.000 .zol nie- aluży Włt'lkicJ 5-prawie, jakf je~t
rzy
wo/110.lć Jego oj~xyrny.
No„ępny atak ga,owy by/ , .. Pol•cr 11nd Bwrq - R;iwką w dniu Jl
K pt. Dt Mi~hal An
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lt 1hould be obvious, alter rt·v1tW'
ot pa6t ccnturies, thnt 1>9i5on1 and
baeteritt will also be u&ed d11rin,: thtt
prese-nt war, monly lor acti o{ &Qbo•

tag<: as,
(I) 'The contuminatlon ot drinking
wout with bacteria in citit-s1 town1
and mihLary cnmp•.
(2) 'Tormenting 1he populotion with
fires. ignated by aabotturs in import•
llnt cenlret of 11,uionnl amł cconomio
life.
(3) 'rh, po,soning of loodstuHa fot
pcoplr and nnim..irs in warchou~,-,
storcroQrns., gJaughter homu~s. on tho
field•. 1n lh• gardens and m,·adows.
(4) Sy~tematlc poisonin,: of air In
1111 con1r<1 wbere people patber (fac•
toric-&. office&, hospitnl-. fjthool•,
churchci-. etc~)
(S) Sprcading of opidc1n1cs by contanlon of cov.'Ji {mdk), aheep1 go.'ltS.
doga.. tats, r.tb. mice, t.t<..
(6) Destrucuon of c,op• by >i'rcad•
il)g wccds and saprophyte on lh <
I 1elcJ:1. mcadows and gardena.
Th~re i, no doubt that thr. usr of
&uch methods wi11 lead to a wu of
nervc.s :among the populat1on!I of 1h'-I
warrinr: nationl.
Fifth eolumn aclivitieR cauitd on
włthln a r.:at1on ,li war ahould abo bQ
LDken iato conalrletation. If th~ p~opfe
of ~mrńca are llill dofcrrlng •pecdy
mob1hJ'at1on of aU thtu potcnt{Dhti~
fqr w•u and v1ctory, they ahould rcmembea that tomonow it ""Hl be too
late 10 begm preparation• for dt'!cncc.
War .is not 1mprovited bm is plan„
ncU mimy yeara al1ead (•Vl'.n ,o the
mrnuce!.t dcu,n,.
The.: d.emocratic nadons ofu-n put
too much ress upon UU1tc:'lnl supcr•orhy :md pay too lit1le Ałtł'nt10,1 tó
thei morał prepar:1tion of lts p~ople
!ot wnr The
of the Alllcd nn-,
11on1 dunng the ta,t w_.r wt"rc due
10 Jack of morilk Eve:ry cituen who

1-"•

dO«!!i not wit1h become b '*ł\umbe:r .. '"

1he umistics of IOł»sł:11 \l.."titten by his„
tonun, :aftcr the prcsent ~r. ahould
be rcudy ''tomonow" to act iu tht dcl c nce ol hi countty, his !GJnll y and
himocll Th ,, stale of preparcdn"""
wlJI givt: him fauh that he i1 fi.crving_
tht gr~a1 cau1,t', "·hi.eh is the frecdoan
of hlO cołlntry

lubię

Cup D, M A ,r

.
gclyż

nie nl'atuje takiego narodu (jak Niem«') ) , Nit•
prorokowuc\
pr-L<'po~ icde moje nm Z\ł ł'c·:r.aj 1<pcl:11ia~1i.~ h_ię. ~ it·III~') Io har~ml'Z} i1."k!• praw<lzi" ie· hc1,I ialski tmn>J.
ot poclło,w1. 111c poprawne 8 \11111 e. poi chabł) - pttł łmlzw.
-l\lm·1•in l.utt-r .
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Ostatnie chwile Helu
w19b•eco IUllotu lotn1c•-Jo• kt6r1
ao.tal oclpan1 adn:,m ocn...n bateryj pn:ec1wlotniuycb. O god.rirue
13 :30 podpl1n,1 do Helu d,w1•jon
traulerów niemieckich. a któr1ch J•·
den, natnflwu1 na minę. •rlecial w
pow1etr.a:a.

O godainie IJ .55 DMlłplł .....,atak
aamolot6w nuun1e-ck1ch. W momencie.
gdy umoloty •nalady lłię nad Helem
- Jeden I nlch atr,cono.
O godrinle 14-ej uataly daialania
woienne, a o godzinie 16-tej deleg•·
CJ• polaka na poklad•ie traulera nie•
mlecltleco, który wszedł po portu
helakle,o. udała •ię do Sopot na por·
traktacJ• a dow6cbtwem niemieckim.
Z.u po w,1dda1a parlamentarlu•
"Y poinformowano aalogę o kap1tulac11 I zauęto ni„czyć armaty I amun1c1ę Tym, kt6n:y chciall .nr,•1·
kowat ucieczkę • Helu, poawolono
wykou,atac w tym celu kutry r,·
backle. Ochotników analulo alę wie·
lu, ale tylko Jednemu • tych kutrów
a aalo11 5 oflcor6w I IO mat}'11an}'
udało aię praed.,.tać do Gotlandu
(Sawec,a) M1ędz1 oficerami teJ ło
dai m•Jdowal aię równi.a znany nam
Ju.i mar Korsak.
Dnia 2-go pa.id•lerruka okręty niemieckie weuly do portu I objęły
w po11adan1e Hel, a od strony Jutarni plech,:,ta niemiecka pnekrocr1ła
limf obronftł I zaczęła stopniowo obaadrać reutę p61wy,pu.
Ostatni, caynnolc14 dow6dnwa
polokleco było urqdrenln .zbiórek
odcbialow, na kt6rych ohcerowle
wygloaill atoaowne pnem6wienia i
,:d11a,
po trzykrotnym okrzyku:
"N/reb ż:,/tt Pobb", odipiewano
H:,nu, Narodow1,
Wuędz,e roln1erre wynaala puekonanae, ze walka nie jest rakon·
uona i H on, wróą Jeucn na w,
brzeze
w ręku i utrwal,
tam polak1e panowanie.
Tak dnia 2 pazdzlemlka 1939 r
padł ostatni baat1011 polalueco oporu
nad Battrklem.

z or,_
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Na zakoi\caen,e opia6w llaazych
walk nad Baltyk,an - w Odafasku
Gdyni, na Kfp1e Okayw..kaoj i Helu
- naluy kalka alów po4wl9cłć dow6dcy floty, kon1radmlralOW1 Unrugowl, i całemu zespołowi oficeńlw
flot1 kt&rry razem z mm wykauJ,
tyle po4w,ęcenla i t1le pncy wloyll w ,tworzaue leJ floty, do dzii
dnia tak chlubnie walcące1 na morzach I «-eh.
Wycho-y w twardeJ ukole
gennanaluej, były dow6dca jedneJ z
lodsi podwodnych w p - u e j wo,-

me ,wiatowe kontradmirał Unrua
w Polace Nlepocl1eglef "*al alę z
w,elq n,aeralł do zkoh1sua polulch
muynany, a n11 było to udanie la
twe
W spadb po N1ancach dostaliuny
parę starych torpnowców i to wszy.
etko. Nie mlelilmy ant narynany,
an, "Oficerów -,.,ark, ni asnte, - 5 & •tK-1 -.aklmi. ul
ukocllania - - , bo te H""J' pnfuł)' p6aleJ.
Jednalie dalfkl nleatnadzonej
••fU Ssef• Klerow,uctwe ...,.
natki
Wojenne
włca-adnunle
lwlrdt/.,o bow6dq, Floqr kontr
admlrllła marynulla WOJUIIMJ (nietych of cer6,,,

Last Hours of Hel Peninstila
Wben the tbruat of the Gcnnaa
""lller, and infantr:, wu stoppecl 011
the fort• hod hne oituatNł near J aot•
lfll&a. the Guman. becan to attack
the Hel defendffł b1 muna of
loafleta.
lt cannot be aa1d tbat tbne leafleta
paued without an1 imprnaton.
I.et ua not for1et 1bat on the da1
(September 24) wbea thek leafleta
were distrlbuted, a Im o I t entlre
Poland ,.... f ound occupied e1tbtt by
the Gerruna or Sovieta. Be111des the
arm, of General Kleeburg, f1ght1nc
In Podlasie. onl1 Waraaw, Modlin
and Hel were defenilin1 themaelvu.
Amon1 the defendera of Hal were
found • number of ruerv st• from
Jutamia. Chalup1 and other Kub·
uby aettlemento, thrutened b1 hrea
and dntroyed in caae of further
f11ht1ng.
There neither WM a 1hortage of
German Fifth Column1ata, aa it ia
known that the Germana conahtuted
• con.iderabi. parcentage of the
Penl1U1ul1'1 populatton.
However, alter temporary turmoal
and the arrost of a t - German• who
were attemptlng to holat a wbite flag
on the roof in Chalup1, the people In
the Peninaula repined their equal•
1brium and the fightin1a were carń..S
on furtber witb the aame tenacity
and atub >0rnneu, tbe aame 8' before
the d1Stribut1on of lealleta.
The deaire of h&hting d1d triumph
on the •hole line.
After the fall of Waraaw on September 28th. the Germa,u made
anotber appeal to the aou·s of the
defenders, droppm1 a ew- lufleh
readinc u foliowa:
-Entlr• Poland ia aelzed b1 the
alliNł ann1N of Gerrnana and Ru„
allllUI , , • only a bandful of bero,c
defenden of the H•I PeniMula Is
left. Your hgbttnc bu no taetlcal
1mportance You are informNł that
the English fleet ia com,nc- w11h aid
for you, but that 11 not the truth.
Lay down your arma and come to us
with wh,u, llacs Think of your ram•·
li", wivea and cb1ldren. You will be
treated l1ke brave aoldien."
The fali of Warsaw. whoae hero,c
rnistance wa, a aourc« o{ inapirataon for all, cauaed a ,:eneral depre•
.Son, and for thai reaaon the leafleta
now made a sreater imprualon than
the fant oneL Vet there were no at·
temp111 ol holatang .&,to atm,dard, or
fa1lure of rulfllment of tbe Com·
1nander"a orden. The aoldler foucht
very we11 and lt waa pou11łle to defend fot: a week and maylłe- 11n or
twelve da,a lo~r
For tbe command at ev,dent
tbat In elew of the b1ttemeu or the
battle and the col-I auperionty of
the enemy foccea 111 recard to war
eq11lpment and numbera (enure Rei
aamaon conai ted of about 3,500 1old1era) the prolongataon of defending
for a - k or ten da:,a wiU end m the
deatructlan of the entlre prrlsoa.
Ammunu,on wu alM beconanc short
Under these c..rcumatancq, Rea~
Admirał Unnac the c-andor óf
the Polłah forcea oa Hel, aftar due
considarmon of the ,mposaibibty for
IUtther defeace, dec:lded to • - c e
n•&otiatł- about capltulatfnn On
0;:tober ht tba follOWlftC telepam

~1 propoM an .ann1at1ce effecu'N

t p.m. Necotaatora to -11 4 p.m. ,.
the war port of Hel „
The Pohsh Command answered tb1a
dlapatch whb one word:

..Arre~:·

How•••r„ the f11huop were car.
ried 011 •ntil the łut moment, About
l p.m. the German. performed a erat
eir raid wh,ch hed been dr von
b1 the atrona ant1-aircraft battotr1
flre About 1 30 p.m. a German ttawlw
aquadron approached Hel alld one of
them waa blown up b1 a mino.
At 1.55 p.m. a new air raid Para
•1•1nat t h • German planea opanNł. Just at the time wban thay
found tlu:maelv" over Hel and one
of the p łan" bad been ahot down.
The actiYitaea ceued at 2 p.m.
and at 4 p.m a German trawler e to the pon of Hel, on whoae deck the
Polish deleca1ion went to Sopaty for
ne1otia1 ona with the German c mand.
lmmed1atel1 after the depanure of
the negotiaton, capitulatlon bad beea
announc,ed Io the 1arri10n and tbo
1una and ammuniuon were beln1 d•
atro1ed, tb01e who wantNł to take e
chance of eacapinc from Hel wen
allowed to ua• h1h1n1 boatll. Many
volunteen were lound, but only one
cutter wltb a crew of six ofhcen and
ten aa&lora were auccffl!ul to rMCb
Gotl.and. Sweden Amona the offtcera
o( tbat boat CapL Korsak, -11
known to UL
On October 2nd German ablpa
carne into the port and toak posNesion o{ Hel, and on the Jutarnia aide
the German anfantry pusad the 4-fence hne and gradually bqan to
occupy the rema1nder of the , ia1ula
The hat act of the Po.Wa Command wu an ordac 1ummoning the
troap1. where the off,cen made appropriate remarka and where after
threc, cbeers: "Lonc live Pcfand," the
national anthem wu 1un1.
Evcrywhere the aoldiers eltpr-4
tbeu- opimon tbat the battle la not
over and thal they will come back to
the Baluc cant wuh arm• and
hands ar>d will rutore the Poll1h
So on Octobtt 2nd. 1939 fell the
łut Polish baauon or r"1Stanc1 Oli
the Balt1c

a-,

rui•.

At the conclua1on of our -luna.-,
about the hgbtu,p on the Baluc-m
Dan"C· Gdynaa, Oksywskie and Hel
-it aa proper to off er a few worda an
behalf or the Commander of the flaet.
Rear-Adm1ral Unrll&, and the lllł re
ataff of n.., off cen. włao 1oeatJser
wcth blm, made ao mu:,
and have done
much - l e n orpnlrln1 th fleet fl1ht1111 ao honorablF
even to th11 day on the var1oua and OCUIII
Rur Admirał Unru1 brou,bt
up ,n the hard Oerman acbooL farmer
Commar,der of one of the U-baan
during tbe łut World War Wltb
Jrut ffllll'I)' be started olf the tral11
•nc of Polleb uilon In mdependeat
Poland, and lt no nar tNłi
We ulherited from the 0..--Hveral old torpedo boah. and tbllł
all We bad nelther ullora naYal offie- nor any lntoff8t •• matten. nor an:, love fos tli! ,-.
becauN all o f ~ tlamp _.. atw
hadben-t
"To tu c-ctw of uoopa
H-er owłq to tflll und~
·1
_
_
.,,....
eaerc,
of tlw cbiel of łhe ~ vt.a.
opera,u,g aptlll' Rai

•criff-

'°

Admlall Swlnkl,

Jł)at

c-nd«
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•
wo1enne

Wspomnienia

Bohztlł'rski t·Z)ll

kaprala

l\ic•clro\\ ic:,.:1
(R~lncJ• 11d1u1om• li batalionu
<turków)
Pnm.ittna noc .a 31 tierpma na •·&o
"TZtfoia 1939.
11 batalion strzdtów w ólloni~
n11.s,u1 Tczewa na Pomorzu. Tam wie.•
.u,~ p,~u Wisłę 11a1wirkny w Pal•
ser IJJ03t na oafkrótgzej Hnii. łtcx,cej
Be.rhn z Krofcwccm. Obrona teł!O
mo,tu, ltt6ry a malpt1 puyuóllcem
moMowym po stronie _gdańt1kieJ, ..,
cało•c• należy do Polaki, to główne
z.dam, batalionu.
Pray-gotowuHc woJnf, długo gło
wił, ••ę Niem,;y, 1af+ uchwycić most
t~n n,~uszlto,Jzony. Witdńe:Ji o jego
podminowaniu I o tym. ze pohcy ,oln1n-1r- wy11ełma,, tiwOj obowązck„
Wymyślili wirc pot!,t~pny plan Ko·
ny,tn1ąc r teco, •• wladtc pol•k•c
ni• zaml,nęly t an2ytu 1tole1owcgo z
Prus Wschodn,th do Rre.zy. posta.
11ow1l 1 wyałac z MDlborga przy x.a„
chowa.111u
W.l'<'lkich
tonnalności
l:ilszywy poci4g trltnzyrowy. w ktO.
rym m,aly byc ukryte dwa plutony
pion1c:ów. Poci,tg len prtej«haw,,.zy
D\a_·~t miał z:atrzymi1C 'lilt, a. płonitrry
wy,koczył I pr u-e,q( knbk r.lektryc•11r. p1-owadZ'!ce do kom6r minc,wych.
W di1esitc minut po tym pnci,iru miał
wyruuyc ~ Malhorga memiedu po•
<4g panctmy Aby pobcy koleJlrZe
na udcinku ~dnnskun mi~dzy Melbor•
,:iem I Tczewc.-:rn me za.arl;unow:th poi•
sk,ego garnizonu, 1pccJalni<' pnygo•
towanc 1'o)ówk1 gd,111,ki~ minly w
cto1g~1 drics1ęGiu m1nui opanowac 1t•·
<-J• kol~JOWe na ,ym odcinku.
T~ c,~..; planu udn lo g,~ Nlomcorn
"J'konac o t.,v,de J Wr':ZC'Śm.a, PotiN
p.onumy Jrch.,I ni,: aapowitdziany
Równocześni~ esko1dra bambowc6w
nurkuJqcych ro~pon~la bombardowanie rmasta • dworc.a kole-Jowcgo. lic.zac na t6. i<'- panika umoLliw, panceru· pr-,1c.1.ud przez. mo!ll wpro•t na

•

dworiec kolejowy w Tczf'wir. Inne
bojówki gdanskic przyi:otowaly na
tarci~ na mia;;to od północy.
A Jednak palslh Jr.ap,al popsuł chy•
tty plan nirmi~t:k.i War"t4 nD moście
dowodził kapral Ki,drowicz, Bi•lorui11n.
Noc miał.1 ,ir ku korlcawi. Z nad
Wiały w•noail~ aię uwc, opary. Twardy, nieznu:cony czuwanlc.m nocnym.
lc;,prn1 Kir-drowici .cilJn1owal ie 1,w,
sekcH stanowi!Sko przy c. k. m.. na
brzegu. W głębi pimialy światłu po
'''Oli ;cbhzaJąceJ u,ę lokomotywy. Do~
p,.,o co uwiadomił dowó,Jca prty·
cz6Uca obsadę, ,o Nico,cy dali 2nac
lcolcJauom o pr:eJudzie poc,,i:u
tranrytowci:o, który naluy pr„pu6,cie. Kicdrowi«:.~a coś tknęło. prry,u"4ł a1ę doc. lt. m., poprawił t,ui..,q, pałt:c tr2ymo na apu.ictl'!. N{e-mit:cki pamw6z W\otzyl się powoi!" przyc•ólck,
:,a nim wagony pocttowy, słu.tbowy
, parę o•obnych b„ łwi~tel.
Wte-m - co to J~t> Z olcirn "'~gonów l,u•11~/ sttn,/, a potem JIUCb) się
pitlclo rozprrało.
Pa1daią granaty
rącrnc, graj4 c. k m. z u lego )'ocJ,.
g;u. Z duwi wa&:ionów wy,kakt,J, 1yl•
wc:tk1 :.cołme'uy w hełmach ni,m-ieckicb I pędzą ku pr,yczułkow1,
Polacy os/upld,. Nic wuyocy, ltd·
wo padł p1ciw.uy strzał niem1ec:k1
jw odpow,edział mu C "· nr Kituro
w,cu długą ••rl~ l>u zacięć. JUd~c
przez lokomotywę 1 ,,·-gony. To poakutkov.ala. Koledzy otr<eiwi•nl
cl1wycili u

J ui

karabioy t crnnoty

Wid. 01/owo dnia 5 wr-..inia 1ll39,
Rodozylio\lny ••ę wygodnie I wy„a.
wtlbmy ub~zp1ec,cm~. Około f,61110cy powotala kr6ll<n potyc,ka. Nleprzyj.«1clok1 odJ.:ial awwdowczy
wdarł sit" w mur:"4 hmę- ubc:rp1łG.tC•
nia I uudowi! ••~ •., J•dnc1 zagrodzie
01oczyhtnny ,agrodę 1 &klcrowahśmy nas:c karab,ry mauynowe no
dom mi(' zk:11ny I s,a-jn1r
Z domu wy ,edł w1n111ak I pro.il
o OM<.:irdzcnie Jego 1tnr~J rnatki i
d.<ieti """JdUHcych a1ę w srodk11.
Odc łllhimy go .z powro1em z qdanttm podd.ama •ię oddru1lu xwindowczcg
w••a1lc "1dxi jak bu,cn•
oowny
W• elki op6,
Wieio!uk
pr~ynoa1 odpowiedi. Po/a,,- brd4

1•••

Wisły pr,l~ci:łly

w pow,ctrzr Karabiny pueclwpancernc i dęrkie

mo,ru, który kazano
n1cuszkcMbony~
pr-rt.'iła

,.,.riąic

btohrny

masł'ynowc m1

stanow,,k•

-- przybOIOY.-alĆ •mlinic•ę prre:ca.,...
J)•mtern<J.'"
Do.,•,odca plutonu przcc1w1>ancc111ekilz. Miał odwrót pnec,ęty, przebi- l:O kltruJe lufy ,wy(h działek w 1jro-,
Jllł 1,i~. Ro.tma.icie zachowywali sir n~ nlt:11r:yj:1ci,..J~ D:tialu\\.·t 1 oMłu•
rołoier,c.
N1ck16rzy tracili ducha. gw w lrkklm no-rwo,.,.·ym J>OdDICCt'mU,
Kitdrowkr rlo konca był l:ikim, J~ aft sz:ybko 1 1ipc1lwnic wykonuJa ,wo·
l<im poznaliamy go. ai •gin4I podera. je c7,ynnośd.
prr~pr,iwy przez Wisie, pod Cbt:lm
Sztśt c.i:ołgow cxylt po tl"a na
nrm. Nic douedł 11"0 naloiny krzy~ lc,,zdc działko (..iodno otracllia"1y w
boJowy pned krzyum drrwn,anym . popu•tlnieJ w•ke.) Ldymy na •kra•
Pamięć jego czcimy dzłt, biorąc zen JU wr.1, rui linii s1odól. Prud n•mi
tt1•n rldch hhoiy I pokryty. SI,·•
przykład bojownika,"
chac JW: motory zblizaJąGydi 01~

Bl}'łkawicz111c potoczyły 1ię dabx.
wyp;odk,. Batohon wycohl 11ę rui ro•·

z~\ drska

i"''"

walka :,.

ezoł~ami n i~mił't·kim i
( Rrlxp pod.-1101:,;r&o IO pułku

u/:,n6\I•)

W chłodny poranek !7 wnefnta
1439 r. pułk 11as: ,:bli"'I a,ę do wy:nactcnych k'.' .. trr. Uług11 kolumna
Jud1t1 1 kont c1cho J>O~uwa).1 ,i; w po~
r.inn•j mgle. Slych.1c było tylko Jtd
nolilHJn,' •mzyp ~iodd 1 - od r.ż""U
do er.a.su patlikanier koni, Po bttwie
dnia popncdni„go, calodtlennym 1
nocnym mntAZ"U 1 na de to::owu1:iąceg,o
horyzontu \\."ldoczną był11 w,c-x.;1 kc,.
,, ...... WJCzd,ali!my do D,browk1
Królewsk1C•J (IO kim. od Bt•lei:ootoku) ra dobne usJu,ony ł ,apow1•·
-dziany t>dpocz) nvk, powodUJij<y ot.yw1en1e Włród ul:lnów
"S,wadron c Io
I pluton przcc,wr,ancerny kwnt<-ru ,J w tej. wt.t
p3t1

cxoli:ow, Nad•ieją 119 na nu
leiwie'- W teJ chwili w odlegl°"d
1.$00
rn. n11 aboczu n1twic1Jucgo
wzgorka uk;;zaly 1i9 dwu cr.olt;1, daltj
Jeden i w koncu lr&y Tak - Jnt ich
•zcść lda w 'łyku bojowym, w du.
~ych vdleglościac.~ Czu1tmy zup•I·
me to samo, co myihwy wobec pędz9•
cegu na me,o atad;i d:,ków. Pn chW1•
li p•da rozkaz: "\Vytrwa, • , Ni~ d""
nerwowru: 1~f Ogicn ro1pocLU4 dz1lił•
ka." Odl<>i;l°'ć 1,300 m, T•raz Jui. wy•
rninu: wtda~ :znr y&y czo• o"~· Zbh::taJ•J it s,ybko Zngr::m1ało ras..:c- dział
Io po1em drugie. Pinwazy ttolg 5UI·
n. I - 1 lon,c Nlcbh,,luiwy rl;,melc.
am1<ml "'f w cr,une kłęby, Jeden
gotów. 're, d21clo kaprala K. Poroot.lll•
<::<olei po n.uizyeh ~nalach natycli•
rT'b5\ otwc r~yly og on % , ...rnu1nbw
"'~•zynowych, Strzcl;.J~ aroumqę ~pnlQ,Jo•~ Ju~ plon.c ktlk• tr1d6i. hule bzyk'1H pozosuiw1o)ł)C ,o •ohf bi~
lt1tnll\ ;i •tnur_k~ dy IJ. lh1klk:i gra q
iu:!: na cak, o. Po ii•m chw1laclt ,d;sJ.
Z<O dW~ CJ:~11[1 lltJIJ~,
Po~ostale rm1oniaJ~ kierunek i prl•
ym .111<- •• 11ulv ,v,:df ~" - culy
t.-;a r, ząc n". o 1 fllfflL Z r13. %ł!.J r.trony
k,lki se,yJ I zniw dwa ueolg, llmc :.
kodl;wionc O. tam % p,,~ 1r tlQn~
g, 1cmcę •tam ę wyinknąc. Je po
puybyc111 około ioc m '"''' ią , ••AJ•
w lrar1oll ku ba ru I u - o•Latn, ~c>-

grupa nmmccka pędzQca ku
mostowi, dopadm~1.a I .zlik,.vidowan••
bialł bron14. Pny próbie wydqhyWjl•
ni• 1ię !I. pociągu pad•ią N1cmc_y Jak
kaczki od 11as1ych kul I.ce: mu,zą
•ytkakiwaC. bo zo1tooa!' w wagonnch
- to im1ttl: od celne„ ocrJl Kiedrow1• komend.i - s.;;w:idt 01:y pozo.a.tale mn
e.zeruią daleJ."
aa.
Knnbtny m~szynowc, dz1alo11y ,2j
W patf chwil rcsrtki Niemców ruc,
obuwladn1onych rnik•H w mgłach, 1nUJ'J wyxoac,cone kwntcry. Zac1.1gnię,
,,c,ek:tJ•c na łt1ytorium gda:01k1e to pintów kl, wystawiono c UJk1 gdyt
Pu~ty p<><i!f&: zo•t•Jc na Ullej,cu Jak<. tiłcpr:%}' ;ac::1cl Je-: t 11,pod.ih:w:t'ny w kar
p1.rrwszy łup, ~·icllony bta1k,cm dcJ cbwih. bo tok Jest 111z nd 2 l)'· 1~w
-ch<>drącego 1loncn. Wkr6tcc po!<m godni. Drulka pr1cclw1mncernc raJWynik w,,llc1 im ze ,o~o f c,olna otuymany rozkaz dy,uruj;c.y na rnuJv v.,yr,.,c,,:cmo int punkty , doklod· ,rćw -i ,u,ęto do nte\vol1 4 hid11 obnie mnkuJą ••ę. Kiedy poihimy ko• .,ług1. te-uta S.J>lonęlA~ wi "'lttłn,c x1;1moście oficer saptrów 1pok0Jnic prze
kręcił kontakt do m1I' W4r&d agiu• n,e nadbiegi g611ii,c • rozl.ar~m "Mel· 11~I• od ro,ry\vJIJę ych ·, c1u,1trz pouaj~crgo huku n11 ocudt d,,,..6tl<y dow,uia 6 czolgow. Po•uwaJ,t 51ę od ci•k6w.
ni~mif'lc1tirh odd?.ialów
drugim ,trony D.:Jbrówki v. no:1::ym kierunku
Naatic traty: 2 luda t nuyclL

n•

pod chorą ży
(P1111ut' pad«n P1•l•n.)

rę:c:-ne

b~gu

P olish Cadet-Off icer

wa/cxy/1 do os10111it!go noho1u, Pod
( A lrai;mr11t lrom t/1~ d1ary '' Pan.
~...'Plywcn- Jer.o biod;iQ udz,rliliŚlny
z~r P.Jckrn Jlolrn" v.•rjttl'IJ by •
mu tyle. c•a•u, by mogl •wo,~h naJ•
Gernr:m oft,crr )
bhznych pucprowadric w l>Łzpicc•·
ne mt•J•co I porild,uliim}' mu, aby ,~,
J"itc hAmlt,t of O•lowo Septomb<,r
JCSzczt zaproponował Polakom pod• 5. 1939.
danlć sir: Po:011nh n\eug1ęu. Pod·I We camp be1c, Havini; po•t«I the
liradll "~ pod dom I wrzucili- 1,enu,cs, the soldlers coukl rest coro~
amy pn,u okno granaty rrc•ne do for1ably. About m,dnight we 1ue nwak
1zby. W domu nk są nie rusr;iJo. cnt:tl by a shart cncountier An entirny
wobec 1,;zqo pu:';oli(my kilka ~crh z re--.:onn:ai&:S~m;c .unit brokr ,1 uo Ollt
karabinu ma.szynow,e,go w.zdlu;; cn1e- line of guards 11,nd tuok CO\'Ct u1 o ..e
co dom11 1 chciell4my wla•nie utur- of the farm butldings. We rncirdtd 1ha
mowne drzwi. k :tdy at~ onr: otworzy- poałuon ant! d1rech:d aur mai hm, runs
I)' i $tani/ w nfrh polsJc, iolmrrz z. on th~ hou•c nnd Gtablc,
~dnies onymi r~kam,. WpndliJmy
A f>ł'Uilrtt walkod out bcggmg: mcrt:)'
do d0Jt11t W "bit, oparty s unibi- lor tl olrl mother and cltlłdrcn We
nem J::Otowym dC1 htrulu t ,kierowa-- orchrrtrl hun ina,de to ask the tt'~CJfln.ais·
nym n;:i duwt ~tal mar,wy dowad, 11 ,i..anc:-c- unu to uncndn as the 10Ydicr•
pol$k1ego odtl2iału zwiadow,:,~go ha,J nc, eh.ince :ind any ttai'!itance w&JulJ
podcb~r:ny- Do o,;rartJtt:go
lwi,•nla be ftoliffl. The ao&wtr carne qu1ckl.r
n,r npuś. ,I sw„go sranowislra J umi,d f rh~ /Jlłlt's sh li light u11t,I thf!' I „'t
ut.uywat //i\1101.;J, Jud.i_
bulle:< i• cooc. Tltc farmer bci:t

,i..

ar,,un for h1u fam y.

w~

l!"'IRttd łńm

cnough tJmt to cvncu te th.r- lntc •
u.fr placc, :.1kcd h1m onc:c more to
dellvcr to the Polca tiu, me " i;• for
,urrcndt!r~ Howcver, tbq rc-m:uncd
1tWbom.
\Ve c;rctp<'d closer iłnd thrcw II rew
hand gnn~uc• 1h1uui;h 1h< wu,dow.
Nebo<: i moved "' tho J:ou e So we
Qpcnc•d mo1chmt gun [ O IU • f<-\Ą, !łhort
••rlcs alollł: t~ Siik o! 1hc bulldm(
and thrn Jumped up to break III tllc
door S~1ldtnly lhc door Op"'1cd ud a
Po 'i 1old1tr tood 111 1':r doorwa_y
hl hand. u11, We ru,h,,l -,. de And
wl:-..nt did we 1cc thrrel A dr-...d nLl..tlt
1C".arung a,;:lllnflt the wali. 1tood wnh a
ufle in hl• '1,ind1 dttcCtcd •.lll th~ tlooq
U ,...~• the to ~ d u o( the reconn:11.,_
,,mec unn-a Ciulr Offu.er U n1il the
la,1 br<:uh he did 1101 luvc h1a po.tt
lllld mana cd to mainl•1n rłiKipl.u,ę
a.,nonii: hi11, fllrn .....

•

...

14

KllłłNIKA
We wtorek w W,ellcm Tygodniu
Jeco ElcscelcncJ• ks. Józof Ryan.
e,,kup Hamiltonu, pnybyl do obozu
Odd1iał6w W, P. w Owen Sound.
cdzie wziął udział w zakończeniu re•
kolekcyJ, 1 następnie odprawił mszę
'"'· I ro1d11ehl komunię łw.
Tradycjf
Armil Polskiej jHt
ur1:łdzanie rekolekcr,1 dla 1:olni.erzy
w olcres,e Sw14t W elkanocnych, albowiem wlad%e WOJslcowe wychodą
1 założenia. że potrzeby duchowe iolnier.za ą ruemmej wa.rne od Jego
wynlcolen11 boJow,go.
Na rekolekćJe uczęuculi wuyacy
katohcy: zołmerze11 marynat.ze: 1 lot•
nicy zarówno 1trzclty jak 1 of1ttro•
wt• Wszyacy od na1wyzsu,;o do
najniis,ego stopnia pny11,p,1i do
Stołu Pańskiego.

Rekolekcje odbyły 1ię w Jednej ,
kouarowych przcznacronych na
Nad ołtarzem w11i na w,,
dounym mie11cu obrar Matki Bo•
oktOJ Czę1tochowskicJ przywieziony
r. Ani:lil przez gen. Ducha, Obrar
Matki 801kieJ AJmUJ• zawsze honorowe rniejsce nie tylko w domach
Polaków w 1Cra1u I na obczyin1e, ale
stanowi iakze dla kudeco zolniena
olokiq:o jr6dlo natchnienia i wiary
dlate1:o umieszczany jett w ich ulach wylcladowych , oyplałniach
Obecnołc b, biskupa wnioda glę•
bok• nutf oympatii, • Jego w12yta

łłlJll

była rad.Qłni• pnyJęta

prze• żoltu•·
rz.y w Owen Sound. Po mazy w1zy1cy
za.siedh do w,p61ncgo śniadania, w
cnste kt6rego Dowódca obozu pułk.
Witold Su1kowskl prz«htawil Jego

Ekscelencję, który wyrałil 1w! ra-1Communion

dość

kaphcę

czyi im blogoabWienstwa Bo,ego w

• pobytu

wśród żolnieny

10 the men o[ the Poli1h
a ,y. Anny at the Owen Sound Barracko.
A rctreat for the men of the Poli1h
Anny
trad11lon during the Eaater

uł

r

On Tuesday of HoJy Weck, H11
Exccllency the Mos\ Rev, Jo•eph
Ryan, Bi1hop o( Hamilton, cnbancrd
the <lcalng excrclaes of the retreat
by aaying Mau and di11ributing Holy

wakc o wolnoic Poliki.

i••

Poi«•gna nie K pt. Smrokowskiego
W k01nrach kompanii kadroweJ w panię, zycząc zolrlierzom, aby 1akW1nd.sorzc odbył• llę uroay,tość po- n11uyb<1•1 doczekali radoaneJ chwdi
tegnania dow6dcy kompan 11 , kpt. zwyclęsrwa. Wuyor:y zolnieue gor,co manafeatowali awoJ• przywił6anil'
Wladydawa Smroko-kiego, który do niezmiernie lubianego dow6dcy,
odjezctia • Kanady na inny posteru• Jakim był kpt, Smrc,kow1ki.
nek, Po raporcie kpt. Smrokowolti po·
Dowódatwo kompanii kadroweJ ob·
regnal w serdecznych olowac~h-k=o_m=·=J~•-'~kcc:p=t=.=M=a=n=·=an=L=isow==·=k='=·== ==c~

sca•on. lt 11 a princ1ple ,n the Pola»h
Army that the 1upernatural hfe o( a
1oldicr muat be at least as well attend•
ed u hi, phy11cal train1ng and wellbelng.
Memben of the Army, Novy and
Air Force attt-ndrd the 1p1ritual es•
ercisn toccthcr with thelr oHtcers.
All the men, from the higheot to tbe
towest rank, rf:ceived Holy Com•
munion..
Tbe retreat was held ,n one of the
halls of the barrack,, where an altar
wa• erected, Above the ahar hang, a
painting of Our Lndy of Czutochowa
-..,
lt was broucht to thls coantry from
England by General Duch and his
pany. This picturc o( Our Lady al•
w1,y1 occupica a place of honor, not
only In the home• o! the Polish people
in Poland and abroad, but lt io also
.a aource of inaptration to every Potish
aoldicr, decoratlng their hall• and
hangin1t by the bedside,
The presence of B1•hop Ryan
airuck a note of deep 1ympathy and
his v11it was JOyfully welcomed by
the men at Owen Sound, After ~
breakfut wat oerved In the barncka.
The Commanding O f f i c • r, Col.
Witold Sujkowski, introduced Hi•
Excellency who expreued his pl.,. iure In cotnina; to them and w,sbed
lhom Codapeed in fightin1t lor lib•
erty 1nd the f rudom of Poland.

An Outstanding Englishman Outlines a Future Role of Poland
the world who the aggres00< waa). The cffon did not end there-it continued did not dcniini1h al'lcr the collapae ot
By Out Correspondent
On lhe tenlh of Marcjl la•• the hot number of planu shot down, one-third and continue1. The Polir.h soldien, de- France: on the contrary--ct increues
locture of an announccd Hlia: took
place ,n Edtnbur1:h. The lect ure, at·
tendcd by 300 l11teoen, was dehvered
by a member of parliament, Captain
Alan C. Graham, ..ell known by hta
pre,,,oua moves u cood·wlll 1mb11U·
dor of the Polioh caus• Bdóre intro•
ducinc the ,peaker Colonel Scott,
preoident of th" local chaptcr of the
Poliah-Scottu1h Society, adclreucd the
audience in Polloh
Captain Alan Grabam spokc on the
Poliłh-Brlttlh relation1hip, analy:nng
all the eau- that lead to one conclu,
oron. rebulldin& of a atron&, 1tronger
than heretofore, Irce and independent
Poland muat be the molto and watch
word for all Briti1her1 when the condi·
taon• of a new peacc arc talked over.
Why 11 tbe Polith come the BńtWa
cauae? Our En1tli1h lńend 1:ave an
upbdt and convmcinc amwcr to thi•
qu.-ilon.
Fint of all Poland'& contnbutaon to
the war efłort Io prlceleoa.
Nobody et.e but Poland was the fint
couo~ to take up arma and rulst
H1tlen expanlllon, the ume German
eapanaiOA carried throughoat a tbou·
und yean of Gannan bistory,
Nobody et.. but the Polea lnfllcted
beawy ...._ on the German Wermacht,
tleapite ID8ufficlent preparedneM and
lmnaoblllaadoa of their army, (Captain
Onhua ~ the poia1 that the
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of the German panzer unita deatroyed,
the hu1:•
In killed and wounded
-that'1 Poland'• contnbution durin1t
the fint period of war„ the contribution
to which the Albe1 owe e1cht montha
or qu,etneu on the pan of the Germana
But Poland'• contńbution to the war

'°"""
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feated on thar own so1l, loft their
country, crouing the bordera in the
most fantHIJC manner, lteadin1t towardo
France where tbcy bcran to rebuild
thcit army undtr the leadcnhip of Gen·
orał Si1tor1lci, an experlenced 10ldier
and otatesman. Poland'• contribution

Oa a SUM u, O..a ąou4

conatantly. The Poliah Novy panolo
the Oceans, wńtin1 dowo pages of blatory of the war on 1eao : the Polioh Air
Force ahot down 10 percent or all the
German planH denroycd in tho Battle
of Bntain, and the PolI.h land rorces
•tand in Scotland alwayo ready for
action.
And that'1 nol the only argument
why the Poliah cauoe is the British
cau1e. We au know that there wu not
and ahali not be pea,e in Europe wlth•
out a strong Poland Thot tnath hao
been allO admnted by Stalin, who,
1:reet1ng General Sikoraki In Moaco"'
said that t here ia a need for an inde,,
pendent, otronger than ever, Poland.
The ume la the opimon of the govetn•
ma,to of the United Natfona. Poland'•
lronuen muat be enlarced so u to
include Eut Pruoala on the north,
prov ...ces 1oward1 the Oder River on
the weot, the southern boundary muat
be clańhed 111 peaccful collabora-.
w,th the oiater repubhc or Caechoalovalda In the framework of redetation
and di the eaot the agrffllleDt reac:hed
w,th Ruoaia ahall eotabllth the rroatier
on a Statua quo buła bcfore 193', the
fronticr drawn up in the traaty 1iped
by the two countriea ar,er the wa~ of
1911-l!lll.
The lectun met wlth enat appiand n umeroua queatłona conadtutecll
proo1 o1 the
a-c 111a
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Polityczne m.ane,vry wiosenne
Co rolcu prz•d woj•nrui k•mpanif alr:om tentr•la Rommdn w Lib1 Po ręce Niemi«, wywoluJQC w ten ip<>•k•eJ nn 1'forz~ Śr9<biatut)'m, prt•
podcJmUJO Hitler probr of~ll· drugif' - prowłliJzil proces przec1\\ &ób nowe ~omplibcje I na,,., pr~c- nuer
brrty; In Wfn>ron Cl,urclti/J
ko byłym minlstrom I gcu~ralom isunięcie ait w basen,e Mori.i. Sr6d- UJawn1t, ie potrzna flota JAJ>OńaJ<;,
W
roku 1940, po zabm"niu się fnncmf>kim w Riom w ten 1pos6b, Zł' %ic-mncgo?
•naJduJe ••ę
FranCJi nici jn..icit-- przed "'Bit w1 o o,ka11ia.l ich o brak przygotowania
W u1111c woJny należy brać po,I
W. Bry••naę" wódz 1'rnc1•J Rzeny do woiny, podczas gdy Hitler ŹTjdll, uwagi; najgocszt moiliwośc,. Mamo
" l.11lm·, B,·11~111,.J.;l,•j
•w1óc1l ait do r"'JdU londynskiego x by o•karienie brzmiało "politycy to Jedn.ak wJelo pr~cmawia a tym.
propo,:ycj~ '"bialogo pokoju." Uc,y. francu'l:lcy % olc::retu pnedwoJcmnego 2~ nawrl 14a,·,il i l>t1rl1tn coln:, str Jest 10 o..:zywiście- w1adomośt ruepo-,
nił to w pubhc.zncj mowie. ale wiado- "'" ywola/i wo fur z N,rnu„".trmi*•• Trze• pr,:~d tak wyr.tiną pomoc4 ~broJc.-, ko.i:łca, gdyz ,wiaday o tym. ze Jn44
ma. zt starAnia 5woje 11rowodrił r6w- cioł wre'StCie zbrodni4" Vich;.• był.a dla Ili R,cs,y. Nic <ofn~ ,ie ~ pow ponczycy przygotCTVUJ9 5i~
lnij
,.,~,. przy pomocy ró,qych wy~lannl- odmowa wy,hnia z Francji nieuku• no,cią rllatei;o, by nt• zyc,:yH •wyc1f par1 do at1ku na lndie. Wicika 81 ...
lt6w dyplomatyc2nych. Próba ta spa• _pownnej do Niemiec SO.OOO robotni• titwa Niemcom. Z\l, la,s,:cra Luvnl. któ• tJmia \\'ykazał:a na tym odległym, Ja
Ili~ na penowce. Wicik;, Brytania k6u do pricm)'ISlu wojennego Tr•c· rtgo Winston Churchill nuwal nni- tale . wa1-11ym terem ... wlelp uKt~pl,.
pmlJ~la f(l<J1w1ce. a plany Hitlera zo- ciaj R~esz.y.
gorszym Quioling1em Eurr.py, odda• '"'!Sc'
Wuyscy znaj4 doklndme
Pod tymi whl~ie pozorami do•tlo ny jCłt uuerze Hitlerowi. ,v1edżic, d7l(!Je nieudałej, nicstt:ty, rnitsji Sir
lt"IY przekreilon•,
~: .. wiosnę 19H w o•olica.:h GJa,;. do nowego ata'fcu dyplom:nyc.:ncgo że kl~:;;ka "Fuehreu1" oznacza koniec S.1;,Hord Crlpp,':,, Gdyby roltowamlJ
f;"wa wy'4dow.1l przy pomocy •P•· Nit"mlec ma FrancJr. Ultimatum Bt!t• kariery wuyst kach ;rap, ~ańców n11 z przywódcami hinduskimi wl!rly
dochronu jedon z głównych f1for6~. lina pod adtcs.m Vichy uządnlo ttrcn,t FrnncJ1, Up"dck lJ11lora mny obrót - mo.inabf "'""'••lpliw,C'
Jiuy~ n• _większy wy,itd, WOJcnny,
r~imc"u hitl.1ff0\""6kicgo Rudolf zmiany polityki lrallcuokicJ na rynku to widmo giliotyny dla Lavaln I
H~ss. Jego 6wcze6nQ misja nie Jest pracy. 2dcklnrowania si~. czy Francjtl
Słd:ramy natomiast, ie kluc.t do tR• m1"'1.J!k:an.cow C~s•\stwa lndyJ!ikicgo.
jw: d,i,iaj tajemnicą. He~s miał po- tamierx.- "s-xczr,rze współpracować il g11dnituia 1.kwi
W
ltn,dym Jedna• raz;c tr:eba
&tw1crdz:1c. Że w przededcfu atahu na
zyskać pr3wicowe kota ani::ielakie- o!iią."' i rapr.1.e1tania "rtinu'• r.. Wa•
,, l'"')<"ji" lorls
dlo mysh kompron111owc10 pokoju x s2yn&toncm.
ln~ie, który ~'"":'" !mpemun Bry.
Ni~mcy lic.7.yli. no. to, :.r.c uhirnaturn
Nirmcami i dla wop61ncgo marszu nn
WszyP+cy Frunc.ozi tozumicJ,) do- l~Jak,e. wo~« w1elk1ch wyaiłk6w I
Roe.J~· Wynik eskapady I lena jdlt W)'\,..-r.ae na,ychmiaatowy gkut('k 1 ~e brze, ~c i•k długo '™'N ,.,. •wych rę• mebczp1«1en1UW, pr.iyw6dcy htndu·
fit.ary
marszałek Pet:1 n
ugnitt Jię
zn:1ny
kuszenia niemieckie zo,;tały
scy :tlozyli dtklarncjr, b gatow, ..
kacfi
aih1ą Ciotę wojonn'I na Morzu
<><!rzucono, a hrunatny i:olabek poko- przed wol~ Hillera.
do walki o rnwują japo1Ukf. o~ry
Trudno dziś nic pr~yznać, ie riił• Śr6ddemnym. tak długo Mu>,;o/ini e:nłego ł.wiata Gkierowant' ~ tera.z na
ju :rnala.7.ł się w obori" j';t'te6w wo~
chuby '" były s/uun,. O<tatnic wie- nie o~mtrli sir sirgnqć po Nher, czy dalekie wody 0<ffnu JndyJ~ldq;e>.
jennyd1.
ści z Vichy powiadaj,, •• Pctain po Korsykł-•, nnl po Tums • ~e nuwet nie
Obecnie
nadchodzą wie."ici
%fi
będtic próbownl wywiornć l,to1nc&o
S,tokho!mu. n Hlller wysiał tam dłużuych nilrndilth z osławionym naci~ku w tym kierunku na H1,lera.
Bard!<o znam1onnc
jedncgó xe awych !l!'!aufanych, wybn. gcm1.1nt1filt'm Lava/em 1 ••amba.a• Ale sytuaci• zn1ienilaby sir radykaldore.m·' FrancJi w okupowa:nym P .....
n<•go bankiera n1e.mittkicgo. z DOW,?
2'..t..l1ownnif!
.. it~ lłni.ji ~cnvir.rl.iej
ryhl Perdyiundcm dr BrillOfl .rgo- nie na niokonyóć Francji, gdyby
ofrr1, pr,koju pod ~dresem Wielkiej
d~,I
11~
ną taką rekon1tr.1~cj~ r.~du, pancerniki i kn,%-Owniki francuskie
"'
j,;10,unku
·tło Ja.JHlnii
Bryt:inU. Oferta ta przypomina do
znaJa,ly sięo w rr.lut N,"rm,ów, 5pr.1y„
dudrema prąpozycje Rudolfo Hcou. by L;n•ifl, wyrzucony w ł;tUd.ttiu 1940 n,icrronych z Włodmmi I
Stoauncl: lycb dwuch paruaw
1.c 6tano\,·19kJ wiccprvrut:ra. wrócił
W1t'Jka Brytania powinna - i"daLava! i cala zg"'Ja oltydnycb re1u,- pr.a,vd,iwy drjwolu w ob«n~J. pona czołowe sU\nowi5ko, przy rowno
nim, Hl li era - pogod,ic •Ir • Niem• ctcM1ym po2ostewienru spraw, :.!\.\·i,zn. ... gat6w. &icdących lera~ w Pary.tu 1 WtklaneJ aylW<CJi mlędeynnrodoweJ.
Ciiffll i POJ:05UIWIĆ iJD \\•ladą, na kon•
liZl)cydi
uopy niemiecki, - ,korzy• Z jednej bowiem •trony Rosja zwtę.·
t)'J1t:11c.1C" curopejs;kim. albowiem n&J• nych z obroną narodowa w r~ku dru• Hah poP.,rostu x wio1Jennvcl1 .m:ane• una J011t z pai1otw,imi anglo,aski
grdiniejuym nicbczpieacn:uwrm Je:.t giego ~ermanofib, admirała Doriana. wrów
dyplomD\)'C.l11ydt TrxecltJ w waJce przeciwko Niemcom I W
Lava.I na czele rządu - to oczy ...
bolH<Wimt roayj,lci. Hitler daje tym
R,~,y. by pod o•loną bagnetów hit· chom. a r drugiej strony znrhowaJft
TBzcni da zrozumie.ni;, ze opr6cs: nie- wiście \1gifcie i;;~ Vichy przrd ultt· lcrowskich doatnc si~ do r,ędu i do ne'!fral.no~ wz,:lrd"m JoponJi
ubcl'piec2e1\stwa czerwon"g<J boi &if malum Hitler• i nnJl<p$U dla iuehrC'- złobu. Ta franCltska Targowica za„ ~;-nącej 'bolesne c101y pnństwO'm h.n•
rOwoiel" niebezpieczeństwa tółlt·go, ra gw:arancja. że w cz:i:.ie wio~cnnc:; płaci oci:ywlście Nien1totn za dopu„ tlosa~kim. pomimo. le y.• r~ku
które rnozc podwa7.yc włttdz:iwo rasy , letni•j ofenaywy w Rosłi i w =•ie Ut,:eni• jej do władzy dal~ko idą•,'· wieckim z11ajdllJa •ię b~y, z lul:.-ych
bfal<tJ, Ma to być hauyk, prze,na«o· ew. 1nwt1~ji W. Brytani1 na konty„ m, !ont:c-sjami. Arm,a gen. Romm,•ti łatwo mo.:,mnby :bornbardQWOC I ani ...
ny do pólkni~cia n,e tylkt> pr,c, An- nen\ «!UCope1ski - nie ,:roj;ą mu ~ad- będ&io otrzymywalg pomoc francu• uoye: n8J'-'ar;1iejuet c+irodkl '''DJCD•
ne nil"Spodzianki :t:c a.trony francugłikow, ale t prur Amerykanów.
sk4. a mo)liwe. Je nieoficj.tlmc róz· n~ Japonii.
Juz: samo ~dcnwkO\\"llntc nowej ski•J·
W łych warunkach nadea:rla rncz•
Na„1wa się ~ru pytanie, j~k da- ne bli•Y frnncu5k1~ staną •it dostępn~
.Jlll!)Jl•cckicj ore~ty pokojoweJ pi.u
dla Niemców. Nic lekceważymy prtc• nica z.aw.1rcu1 rosyr,lto-.j.apo1i. A.irgo
prn11.t b1ytyJ••~ i amerykai1ską r6w• J~Jr.o sifgać btd,i• wspólprat• .ni,- ro hynn1mnjej nłebe.zplcczc1lst~. q ... paktu o ntracr~sjź I oto, of1c1alna
mircko francuska? V/aine, jnt żwb
nało Eię sianov. C.ltJ odmowie obu mo.
d:.cimy rylko, Xe nie rlojdzi c do oata pr;,s:, mo•kit-w..ka wystijpil.1 potf"~dcarstw :mglo BA&k.id1, D.111!;~, Jl,t~ 1, 1~c.u wszystko, co dotyczy pr;{y„ tec~ności, jak~ JCM przek:11.amc łlo• c~m Japonn 2
sztych
rzędową odpowiedz,~ ,viełkieJ Bry1;r francu•kieJ J htlcrow, i 1p6k<,
11
1:anii n;i zakulisowe matactwa Hitlera
lof.Ó'- fJotJ fr;an,·u,.\..i~j
•
•
z pn,"r,1ilu1 i ••. ofrrtą
był .zwrot \V ponaedzinłkowej mowie
W tym S,amym c2:n~1r \'-" ktorym
Churcb1lfo w l•bi• Gmin . .gloo,~cy.
C~y L.oval i Darla11 wydadzą H w ro~gryw;, 1lr m. ,n. Io,: !1017 f11ncu.
Poi;r6iko powloua, le łlO Syl1tri1
łt- w łt'J wo,nle- ani Wielka 'Br)·lum•~
pozontalo około 600,000 dobri,c, 1.;rbroani Stany Z jednoczone, ani Ro11a nie
Jot1ytb i wyekwipowanych ~olr.1erzy
p6;d,i nn żadne p6hirodki, ani na kom•
eowi<:ck1ch I ze- mnóstwo „tnolopromiay, w11//ra hrdz;,. doprowild,onlł
tO'IN
ro:-.yJ21kich. bkonce.11trowanych
tło kolka.
wz<llu~ i;ranłcy mand:tunkieJ J 'ł<.' ba:r,c v.•lodywo••ocl:ioJ, gotawyd1 Jr>t.
lhtln ma. Jeszcze i drugi :iwyc:01.
do ntaku nn Tuldo, Kobt!>, Yo"elmmc
?.anim pr>Jr$tf puJ• do akcj, na gł&w
l N1Jg;uak1. Natomutst cfc-r\a t.twjtr•
!1Ym tcrt:nic-, iabe~picczn .. olJfr t,-Jy
dz~, ,~ Je!ili Japui'iczycy pozOGtan~
, pNy pomocy akcJ1 nnprzód poli•
neutralni wobec Rosjl. to b.lhy trr i
ty(trteJ, :1 potem woj~kO\YćJ „Jiłw;
Jotm,ka bt,clq nad,1/ ni"'1osrr1m" d/11
du/'•.. lcr:aj„ m~utralnr, o kt6ryd1 Ef"'
W1rlkir1 Bry11m1/ I St:,aów z,~dll<>1b1, 1z mogą &tac się dln n~ego ognt•
('l(OtJYCh.
&kami niehezpiec:cństwil w przy.
Co zrobi Japonia'
ado~ci~ Pntd naja.id~m na J.i'rnnctr
N1t ulei;u ••dneJ wąt1>liwoś-:1, "'"
po!lt1141 Uo111r I Norw„gir - przed
Hitler uc •yni wuyotko, ab1 w pu,..._
uaj~.rdrm na Ro•J~ - połknął Juco·
rf.rrim11
ilóWOJ ofensywy na RosJę; z.rm.tl•wir i Gt~c r•
•ic Japon,~ do atrJo:u na Sowiety Z
Na tle 1yeh analogi, z lat poprud·
drur,hJ .strony Japon..:zyc:y w1ed.i4
s,.i,h •taJe 11~ bardzle1 1.:ro~t1miały
dobn:e. li: Atnk n~ Rosjf j<!t, ~di
nuc•h,k 11i„nti~·ki nn rra11rh·
<o b:,dz, w1elklm ry.eylt•em. Uw:o
pr. nnawia za tym, ie 05tetec.::n;a a~
lit6rc,:o iwiadkaml J„tetlmy wionie
cy1JR J.tpońslut n..it- zo.tanio:t powzl,;ta
w chwili b1eząccj,
wczdnlcj, nnim n1Q oka.c •r Jlrkł
Hitl,r siedzi z niepokoicm ob1awy
,ulr pi,ebo10~4 wyk~t~ o/f'.,oyw n,,,_
roanąCCJ " ostatnich mi.sit<ach u
1111<<:b IIJl RO$Jr, Jaicli picrw„e l"J
modiu·Jno. l"t r:i.111u w Vichy~ z~ losna
wyniki będ.q dla Jlftlero szc«r.<lnic
to "nmodziclnołc" l skromna. ,. ...
pomyślne. v,TOZvC i:cnoralt111 klr,i<f
pnwdr, doza ,:odnołcl "Jasnej, ale i
R.,.j, - 10 Japonta n, -:cy n•p-110
nna JCSt Jur •olł w oku dyktatora
n•
Syb<t•r Jc•li Jedn~k rn, ,.,, c,~
TuccieJ Rr.esiy, Rąd mnrs,•lka
oka.że aif, • t na po!.1r.h Ro1j1 niema
Pt't11in•a w Vlcby nnradl 1.1ę Niem•
olra>Ji do blitzkr;e&u - Io if,Jcz
com tr7.t'tnJJ rrecZJJmi. Po pierwsze. plom.,ci z Tolcio mo1ł sźr n,1d:.tJ u~
{loJ1n,w1I n,rco .Jf()!tUnki z JV.,s:yng•
lm,rc-hnć do pr.e-data,vici~II rosyJ·
tonrm i pr.i:yr,elil rądowi S~nów
ak«h w n1alown1cz•1 otohey lirnJU
7.Jtdnoc;:s:onycb. %<!' w przył'Jło!ci nit'I
Wach!>dąccgo Stanca.
przel,111, JU• :ani lura benzyny woj
X•rybrura karyhwr,y~ty--CDrtoon of tb• c;,,roonf<it
14 IV. 1942.
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