
NAJLICZNIEJSZA RODZINA POLSKA 
na uchodzctwie. złożona z matki, Weroniki Krupowej 

i dziewięciorga dzieci. 

Cała rodzina przetrwała zsyłkę na Sybir, gdzie zmarł tylko ojciec 
ś.p. Izydor. Z Afryki rodzina Krupów przybyła do Anglii. Zdję-
cie przedstawia wzorowa rodzinę polską w dniu Bożego Naro-

dzenia — w obozie Ludford, Lines. 

WIEDZIE LNA 

ROK 2. LONOYN, 29 STYCZNIA 1950. NR. 5. 

ATAK 

NA KATOLICKI UNIWERSYTET W LUBLINIE 

Lublin (IC). W pierwszych cznym sprzeciwem senatu tej 
dniach stycznia bieżącego roku uczelni. 
komuniści polscy przypuścili Komuniści byli pewni taiie-
gwałtowny atak na Katolicki go stanowiska władz katolic-
Uniwersytet w Lublinie, pro- kiego uniwersytetu i czekali na 
wadzony przez Episkopat Pol- publiczne oświadczenie. Na-
ski wyłącznie przy pomocy tyohmiast też przystąpili do 
ofiar społeczeństwa, polskiego, gwałtownych ataków na Kato- J^J,T 

Atak ten komuniści przygoto-
wywali już od roku przy pomo-
cy wnikania komunistów po-
między szeregi katolickich stu-
dentów. Niewielka grupka ko-
munistów, którzy przypuszczal-
nie z rozkazu swych władz stu-
diowali na katolickim uniwer-

licki Uniwersytet w Lublinie. 
Komunistyczne związki i prasa 
cała zachłystują się z oburze-
nia, głosząc, że uniwersytet po-
gwałcił obowiązującą w Polsce 
ustawę ,,o wolności sumienia i 
zrzeszeń" i domagają się od re-
żymu warszawskiego drastycz-
nych posunięć w stosunku do 

Nasilenie aresztowań Bezpieki 
Kraków (IC). W ostatnich taiu". Walka „ze szkodnic- jami nazywa się „walką z kon-

dwu miesiącach fala areszto- twem gospodarczym" przybra- spiracją antypaństwową". Do 
wań w Polsce znacznie się ła olbrzymie rozmiary i stała tej kategorii zaiicza się też 
wzmogła. Policja przeprowa- się elastycznym narzędziem uczestników wszelkich melegal-
dza nagłe naloty na obywateli walki politycznej. Przy pomocy nych zebrań, grup, stowarzy-
Po wsiach i miastach. Aresz- tej metody tępi się inteligencję szeń i organizacji, których pań-

przedwojenną, prywatnych ku- stwo komunistyczne nie uznaje, 
pców, rzemieślników i starsze jak naprzykład kulturalne, 
społeczeństwo, podejrzane o społeczne, religijne i politycz-
brak przekonań komunistycz- ne związki młodzieżowe. Pod 
nych. Na miejsce w ten spo- tym pretekstem przeprowadzo-
sób zlikwidowanych ludzj wpro- n

0
 w drugiej połowie ubiegłe-

wadza się młode kadry mark- go roku w.eikie aresztowania 
sistowskie. Zdarzają się wy- wśród młodzieży szkolnej w 

tuje się nie tylko przedstawi-
cieli wolnych zawodów, aie 
również zwykłych robotników 
i rolników, jak również urzęd-
ników samorządowych i nau-
czycieli. Większość aresztowa-
nych wypuszcza się po przesłu-

z napomnieniem odpo-

sytecie, postanowiła zorganizo- katolickiej uczelni w Lublinie. 
wać oddział Akademickiego 
Związku Młodzieży Polskiej . 
Próby utworzenia na katolic-
kiej uczelni komunistycznej ko-
mórki spotkała się z kategory-

Cel tej komunistycznej awan-
tury jest jasny. Po zamknięciu 
prywatnych szkół w Polsce ka-
tolicki uniwersytet prywatny 
jest solą w oku wszystkich 
marksistów. 

DEFICYTOWY BUDŻET 
Stanów Zjednoczonych 

Waszyngton (IC) Przedsta-
wiony przez prezydenta Tru-
mana preliminarz budżetowy 
na rok 1950-51 (okres oćl 1 lipca 
1950 do 1 lipca 1951) wyraża 
się w dochodach sumą 37.3 mi-
liardów dolarów, zaś w wydat-
kach 42.4 miliardów. Przewidy-
wany deficyt przekroczy za-
tem 5 miliarców dolarów. — W 
zestawieniu ze zrewidowanymi 
danymi bieżącego roku budże-
towego nowy preliminarz jest 
niższy w wydatkach o 900 mi-
lionów dolarów, a niższy rów-
nież w dochodach o 500 milio-
nów. Prezydent zamierza jed-
nak przedstawić kongresowi 
projekty pewnych zmian w sys-
temie podatkowym, które 
zwiększyłyby dochody skarbu 
ponad sumę preliminowaną. 

Wydatki na obronę narodo-
wą wynoszą w nowym projek-
cie 13.5 miliarda. Są zatem o 
400 milionów wyższe od wycat-

wiednim i ostrzeżeniem. Poni- padki sabotażu, czasem zwykłe Bydgoszczy, w Gdańsku, w Ka-
żej podajemy listę przyczyn i 
pretekstów, pod którymi naj-
częściej policja polityczna i po-
licja bezpieczeństwa aresztuje 
obywateli w Polsce. 

ARESZTOWANIA 

ZA POPULARNOŚĆ 

Najczęstszym powodem are-
sztowania duchownych przez 
Bezpiekę jest popularność księ-
ży polskich wśród! ludności 
wiejskiej i miejskiej. Ludzie 
radzą się księży w wielu spra-
wach nie tyiko czysto religij-
nych, ale także 'w sprawach po-
litycznych, społecznych i gospo-
darczych, światłe i uspołecznio-
ne duchowieństwo polskie, któ-
re przeszło już wiele prześla-
dowań religijnych i narodo-
wych, dobrze wypełnia rolę kie-
rowników społecznych i zdoby-
wa sobie coraz większe zaufa-
nie! ludności bez względu na 

towicach i innycn miejscowoś-
ciach. Aresztowano członków 
Sodalicji Mariańskiej, jak też 
organizacji politycznych np. 
członków ,,Narodowego Związ-
ku Młodzieży" j organizacji 
sportowej „Polskiego Skautin-
gu Podziemnego". Dla reżymu 
nie robi to żadnej różnicy, czy 
organizacja jest religijna, poli-
tyczna, czy sportowa; jest nie-
legalna, więc zagraża państwu 
i wskutek tego musi zostać zni-
szczona. 

Dla celów zastraszania lud-
ności i wpadnięcia na niespo-

jowych o łącznej sile 8.800 sa-
molotów pierwszej linii. Stan 
liczebny lotnictwa nie zmniej-
szy się i będzie wynosił około przekonania polityczne. Komu- polityczne i partyjne. Dlatego 

nadużycia lub zaniedbanie, ale 
Po większej części „szkodnic-
two gospodarcze" jest wymy-
słem Bezpieki i łatwą metodą 
aresztowania niewygodnych lu-
dzi. 

ARESZTOWANIA 

„ZA KONSPIRACJĘ" 

Na terenie całej Polski ist-
nieją grupki lutzi starszych i 
młodzieży, które w krajach de-
mokratycznych są oznaką pręż-
ności myśli społecznej i polity-
cznej. Za żelazną kurtyną tę-
pi się wszelką niezależną opi- c'ziewane ślady „konspiracji" 
nię i spycha się ją w podzie- Bezpieka przeprowadza często 
mia. Poważnie zagrożone nie- w wyznaczonych miejscowoś L 

zależne jednostki ratują się ciach masowe aresztowania. Po 
często ucieczką w lasy, gdzie przesłuchaniu na policji aresz-
poza tym dotychczas ukrywają towanych najczęściej wypusż-
się resztki działaczy Armii cza się na wolność. — Powyżej 
Krajowej a także elementy 
przestępcze. W komunistycz-
nym kraju wszystko ma piętno 

415.000 ludzi. Ogólnie stan li-
czebny amerykańskich sił 
zbrojnych wynosić będzie około 
półtora miliona oficerów i żoł-
nierzy. 

Budżet przeznacza również 
sumę 817 milionów dolarów na 
potrzeby komisji atomowej, 
głównie na produkcję bomb i 
„nowej broni atomowej". Pod-
wyżka o 144 miliony podykto-
wana została — zdaniem pra-
sy — eksplozją atomową w 
Rosji. Wydatki związane z po-
lityką międzynarodową i pomo-
cą gospodarczą dla innych kra-
jów zmniejszyły się d% 4.7 
miliarda dolarów. Preliminarz 
budżetowy spotkał się z ostrą 
krytyką ze strony republika-
nów i oszczędnych demokratów 
południowych, którzy zapowia-
dają, że walczyć będą o obniż-ków w okresie bieżącym. Mają 

one służyć na pokrycie kosztów kę wydatków. 
utrzymania i wyposażenia ar-
mii lądowej w sile dziesięciu 
dywizji o łącznym stanie ZEBRANIE RADY ZJEDNO-
630.000 oficerów i żołnierzy. CZENIA POLSKIEGO 
Budżet marynarki został zredu- UCHODŻCTWA WOJENNEGO 
kowany i przewiduje utrzyma-
nie w stanie pogotowia 238 Komitet wykonawczy Z.P.U. 
wielkich jednostek floty wojen- w., zgodnie ze statutem, zwo-
nej, w porównaniu z 288 jed- ł

a
} na dzień 11 i 12 marca br. 

nostkami obecnie. Stan liczeb- posiedzenie Rady Z.P.U.W. Po-
ny marynarki zostanie zredu- siedzenie to odbędzie się w Pa-
kowany stopniowo do 373.000 ryżu. jako siedzibie Zjednocze-
oficerów i marynarzy, czyli o 
70.000 mniej niż obecnie, zaś 
sławny Marine Corps — pie-
chota morska — będzie zmniej-
szona do 75.000 ludzi, czyli o 
10.000. Redukcje stanu posia-
dania marynarki podyktowane 
są zmianą poglądów szefów 
sztabów na rolę marynarki wo-
jennej w przyszłej wojnie. 

Wydatki na lotnictwo prze-
widują utrzymanie 48 grup bo-

nia Polskiego Uchodźctwa Wo-
jennego. 

Zgodnie ze statutem Z.P.U. 
W. Rada składa się z delega-
tów Zjednoczeń Krajowych, 
wybranych w stosunku 1 dele-
gat na każde rozpoczęte 50.000 
uchodźców w danym kraju. Zje-
dnoczenie Polski w W. Brytanii 
iposiada więc prawo do wysła-
nia na posiedzenie Rady 4 de-
legatów. 

niści nie mogą tego ścierpieć. 
Stąd! pochodzą częste areszto-
wania księży i zakonnic pod 
pretekstem rozpowszechniania 
wiadomości o cudach, urządza-
nia pielgrzymek, krytykowania 
reżymu itd. 

ARESZTOWANIA ZA 
„SZERZENIE PLOTEK" 

Bezpieka zarzuciła początko-
wą metodę podrzucania broni i 
aresztowania niewygodnych lu-
dzi za „przechowywanie broni". 
Obecnie stosuje się szeroko 
aresztowania „za wypowiedzi 
antyrządowe i szerzenie plo-
tek". W tej kategorii areszto-
wania są bardzo liczne, prze-
ważnie wśród byłych członków 
Armii Krajowej. „Wypowiedzi 
antyrządowe" są często spowo-
dowane przez prowokatorów i 
tajnych agentów Bezpieki. Do 
kategorii „plotek" zalicza się 
rozmowy o demokracjach za-
chodnich, zwłaszcza o Amery-
ce

A
 planie Marshalla i audy-

cjach „Głosu Ameryki". Kary 
za to są różne: od kilku mie-
sięcy do kilkunastu lat więzie-
nia lub zesłanie do obozu pra-
cy przymusowej. 

ARESZTOWANIA „ZA 
SABOTAŻ I SZKODNICTWO 

GOSPODARCZE" 

Robotników fabrycznych i 
kopalnianych, kupców, przemy 

też walka z, powojennymi ban-
dytami, opryszkami i złodzie-

opisane metody policyjne mają 
na celu utrzymywanie ludności 
w ustawicznym napięciu i stra-
chu przed narażeniem się to-
talnemu reżymowi nieopatrz-
nym słowem lub czynem. 

Łapanka na wybrzeżu 
Warszawa (IC). Przed świę- znaleźli się przede wszystkimi 

tami Bożego Narodzenia, jak ludzie napływowi, następnie 
również w pierwszym tygodniu miejscowa inteligencja i wolne 
obecnego miesiąca, tajna i zawody, jak adwokaci, inżynie-
mundurowa policja przeprowa- rowie i kupcy, wreszcie rzemie-
dziła wielkie obławy i areszto- ślnicy i rolnicy. Spośród are-
wania na wybrzeżu polskim, sztowanych wypuszczono więk-
odi Gdańska aż do Szczecina, szość, jednak około tysiąc osób 
Celem tych obław było wyła- przebywa dotychczas w więżie-
panie ludzi, usiłujących umk- niu. Przez cały okres świątecz-
nąć z Polski statkami rybacki- ny i poświąteczny policja pa-
rni do Szwecji oraz zastraszę- trolowała gęsto najmniejsze 
nie miejscowej ludności i poka- nawet przystanie portowe, 
zanie jej, że udzielanie sehro- przeprowadzała rewizje i nagłe 
nienia ewentualnym uchodź- naloty. Załogi obcych statków 
com jest bardzo niebezpieczne, były pod specjalną obserwacją. 

Liczba aresztowanych jest Policja portowa zapuszczała się 
niepewna. Przypuszcza się jed- daleko na morze i przeprowa-
nak, że dochodzi do trzech ty- dzała szczegółowe rewizje na 
sięcy. Wśród aresztowanych łodziach rybackich. 

Wysiedlanie cudzoziemców 
Warszawa (IC). Reżym war- wysłani będą do Rosji sowiec-

szawski przygotował plany i kiej przez stację graniczną 
wydzielił pewne sumy pienięż- pod Białymstokiem. Niemcy 
ne na wysiedlenie

 z
 Polski przesiedleni będą na zachód, 

wszystkich cudzoziemców w Na terenie Polski przebywać 
ciągu najbliższych trzecii lat. 

słowców, rolników, urzędników W tym celu aktywiści przy po-
państwowych i samorządowych, mocy policji bezpieczeństwa ro-
którzy pilnują się przed prowo- bią spisy obcej ludności w Pol-
katorami, nie wdają się „w po- sce. 
litykę" a jednak są niewygod-
ni z jakichkolwiek względów Wysiedleni mają być przede nów i przyjmując obywatelstwo 
dla reżymu, aresztuje się pod wszystkim Ukraińcy i Niemcy, polskie. Spośród nich tylko 
pretekstem „szkodnictwa go- następnie Bałtowie i inne naro- pewna część będzie przesiedlo-
spodarczego" lub nawet „sabo- ćwośei. Ukraińcy i Bałtowie na do Niemiec. 

ma obecnie jeszcze około 50 ty-
sięcy Ukraińców i Bałtów oraz 
około ćwierć miliona Niemców. 
Spośród tych ostatnich wielu 
pozostało na ziemiach odzyska-
nych, podając się za autochto-



NOWE OBJAWIENIE MATKI BOSKIEJ 

RÓŻA DUCHOWNA Z MONTICHI ABI S*o*o$<Av 
W ostatnich stu latach N. 

Maria Panna wielokrotnie uka-
zywała się w rożnych czasach 
i krajacin auszom przez sieoie 
wybranym j za ich pośrednic-
twem przekazywała narodom i 

ludzkości słowa ostrzeżenia 
przed grzechem i karami zań 
-oraz wzywała do pokuty i mo-
dlitwy dla ubłagania Miłosier-
dzia Bożego nad światem. Jed-
no z ostatnich objawień miało 
miejsce w Północnej Italii, w 
miasteczku Montichiari koło 
Brescii. Objawienia te, które 
otrzymała trzydziestopięciolet-
nia zakonnica ze Zgromadze-
nia SS. Miłosierdzia (szaryt-
ki), Pierina Gilli, pracująca 
jako siostra w szpitalu Zgro-
madzenia, trwały od 24 listo-
pada 1946 r. do 8 grudn.a 1947 
roku. Matka Boska ukazała się 
jej jedynaście razy. Treść pier-
wszych siedmiu objawień jest 
skierowana do zakonów, zgro-
madzeń zakonnych i księży 
świeckich; cztery dalsze obja-

wienia (od 16 listopada do 8 
grudnia 1947 r.) są przezna-

czone dla Italii i całego świa-
ta. Tutaj podajemy treść tych 
czterecłi ostatnich ukazań się 
Matki Boskiej. 

Rankiem 16 listopada 1947 
roku, klęcząc w kościele w 
Montichiari w czasie dziękczy-
nienia po Komunii Św., siostra 
Pierina spostrzegła niezwykłą 
Światłość i podniosła głowę. 
Wtedy ujrzała Najświętszą 
Marię Pannę jako RÓŻĘ MI-
STYCZNĄ. Zakonnica! wstała 
i (postąpiła naprzód, lecz nie-
odparta siła zmusiła ją do 
uklęknięcia na posadzce pod 
wysoką kopułą kościoła. 

Matka Boża odezwała się do 
niej tymi słowy: „Nasz Zbaw-
cą, Mój Boski Syn, jest tak 
bardzo obrażany przez grzech 
przeciw czystości, że czuje się 
tym znużony i jest skłonny na-
kazać potop kar. Użyłam swe-
go wstawiennictwa, aby mógł 
jeszcze okazać Miłosierdzie. 
Dlatego domagam się modlitw 
i pokuty jako wynagrodzenia 
za te grzechy". 

Dając znak, aby siostra Pie-
rina się zbliżyła, N. Maria 
Panna zażądała od niej aktu 
upokorzenia się (jak niegdyś 
od Bernadetty w Lourdes), mó^ 
wiąc: ,Jako akt oczyszczenia i 
pokuty zrób językiem znak 
krzyża na czterech przyległych 
kamieniach posadzki. Kamie-

nie te muszą być później ogro-
dzone na pamiątkę mej wizyty 

tak, aby już więcej po nich nie 
stąpano". 

Zakonnica usłuchała polece-
nia, zaś Matka Boża zstąpiła 
na marmur kamieni, dotykając 
idh swą suknią. Potem Matka 

Boża oznajmiła: „Oto jest po-
wód, dla którego Nasz Pan, 
Mój Boski Syn, Jezus, cofnął 
twe łaski z Bonate: ponieważ 
4o poświęcone miejsce zamiast 
być świątynią modlitwy zosta-
ło zbeszczeszczone i stało się 
zarazą grzechu przeciw świę-
tej czystości, to też zaprzeczo-
no, abym tam rzeczywiście by-
ła obecna". 

O Bonate pisało ,,Życie" w 
numerze z dn. 9 listopada 1947 

roku. N. Maria Panna miała 
ukazać się w tej górskiej wio-
sce w północnej Italii w 1944 r. 
małej dziewczynce Adelaidzie 
Roncalli. W czasie tych obja-

wień Matka Boża główny na-
cisk położyła na czystość mał-
żeństwa i rodziny, mówiąc mię-
dzy innymi: ,,Wiele dzieci jest 
ułomnych i chorych z powodu 

grzechów matek... Wojna obec-
na została spowodowana grze-
chami kobiety, zwłaszcza grze-
ehami niemoralności". W Bo-
nate nastąpiło szereg cudow-
nych uzdrowień; liczne piel-
grzymki modliły się gorąco. 
Po pewnym jednak czasie cuda 
•stały, a Diecezjalna Komisja 

Biskupia wydała orzeczenie, że 
nie wydaje się, by objawienia 
w Bonate pochodziły od N. Ma-
rii Fanny. 

Teraz w Montichiari Matka 
Boża zakończyła swe poucze-
nia w aniu 16 listopada przez 
danie wskazówek, jak zapobiec 
i zadośćuczynić za grzechy nie-
czystości. 

Dnia 22 listopada 1947 r. 
wewnętrzny głos wezwał sio-
strę Pierinę do kościoła na go-
dzinę 4 po południu. Wraz z 
nią udała się Matka Przełożo-
na, cztery zakonnice i grupa 
przyjaciół. Po odmówieniu 
przez nich Różańca N. Panna 
zjawiła się jak poprzednio i 
znowuż kazała siostrze nakre-
ślić językiem cztery krzyże na 
kamieniach posadzki i poleciła 
ogrodzić to miejsce. Potem 
Matka Boża zażądała modlitw 
i pokuty za grzechy Italii, 
określając rodzaj pokuty, jaki 
miała na myśli: „Pokutą jest 
przyjmować zarówno wszyst-
kie krzyżyki, jak i pracę na 
znak pokuty". 

Oznajmiła również, że zanim 
łaska Boża wróci do Bonate, 
trzeba prosić biskupa

 0
 odpra-

wienie tam uroczystości eks-
piacyjnych (wynagradzają-
cych). Potem rzekła: „8 grud-
nia znowu przybędę do tego 
parafialnego koścoła. Będzie 
to Godzina Łaski". 

Na pytanie, co wtedy nastą-
pi, odpowiedziała: „Sprawi ona 
wielkie i liczne nawrócenia". 
Na dalsze pytanie, jak do tego 
się przygotować, Matka Boża 
rzekła: „Przez modlitwę i po-
kutę. Odmówc.e psalm Misere-
re trzy razy, trzymając ramio-
na wyciągnięte w formie krzy-
ża". 

S. Pierina zapytała, czy bę-
dą uzdrowienia, na co N. Pan-
na dała odpowiedź: „Duchowe 
łaski zostaną udzielone. Poza 
tym każdy, kto przyniesie łzy 
skruchy do tych kamieni, doz-
na od Mego Boskiego Syna 
dzięki Memu wstawiennictwu, 
w.ełkiego miłosierdzia. Dusze 
zatwardziałe i zimne jak ten 
marmur zostaną dotknięte Ła-
ską Bożą i wiernie i prawdzi-
wie pokochają Pana". 

Potem Najświętsza Maria 
Panna znikła. 

Rano 7 grudnia 1947 r. wew-
nętrzny głos polecił S. Pierinie 
być w kościele w południe. Ra-
zem z nią poszła Matka Prze-
łożona i ksiądz. Matka Boska 
ukazała się w towarzystwie 
chłopca i dziewczynki nieziem-
skiej piękności, ubranych w 
biel. Zakonnica sądziła, że to 
dwaj aniołowie. N. Maria Pan-
na wyjaśniła, że widzenie było 
nagrodą dla trzech osób obec-
nych, gdyż miały one wiele 
cierpliwości dla Jej sprawy. 
Poczem oznajmiła siostrze: 
„Jutro ukażę ci Moje Niepoka-
lane Serce, które jest tak mało 
znane wśród, ludzi", 

W czasie jednego z poprzed-
nich objawień Matka Boża 
przyrzekła, że wróci „aby wy-
jaśnić Fatimę, gdzie przysz-
łam dla całego świata i dla na-
wrócenia grzeszników; Bona-
te, gdzie przyszłam dla uświę-
cenia chrześcijańskiej rodziny; 
Brescię-MontJchiari, gdzie przy-
szłam dla uświęcenia dusz za-
konnych". Obecnie N. Maria 
Panna wypełnia swą obietnicę 
wyjaśniając: „W Fatima spra-
wiłam rozszerzenie się nabo-
żeństwa do Mego Niepokalane-
go Serca po całym świecie... 
W Bonate usiłowałam wprowa-
dzić je do chrześcijańskiej ro-
dziny... Tutaj natomiast, w 
Montichiari, pragnę, aby nabo-
żeństwo nazwane już „RÓŻĄ 
DUCHOWNĄ" wraz z nabo-
żeństwem do Mego Serca było 
praktykowane we wspólnotach 
zakonnych, aby dusze zakonne 
mogły zaczerpnąć obfitych łask 

z Mego Serca. Wraz z tym ob-
jawieniem s»'ę dla uświęcenia 
dusz zakonnych zamykam cykl 
objawień Fatima-Bonate Mon-
tichiari". 

Siostra Pierina przekazała 
pytanie o los żołnieży wło-
SKich, zatrzymanych jako jeń-
cy wojenni w Rosji, których 
rodziny nie miały żadnych wia-
domości od nicn. Najświętsza 
Panna odpowiedziała na to: 
„Ludzie winni wie.e modlić się 
0 nawrócenie Rosji... Ofiary, 
cierpienia, a także męczeństwo 
tych żołnierzy przyniesie uci-
szenie i pokój". 

Następnie Matka Boża ujaw-
niła ku wieik.emu zdziwieniu 
siostry, że dwoje dzieci towa-
rzyszących N. Marii Pannie, 
to byli Jacusia i Franio, któ-
rych Matka Boża dała zakon-
nicy jako towarzyszy w ucis-
kach ją czeka.ą-ych, ponieważ 
1 one po objawien.ach w Fati-
ma cierpiały w podoony sposób: 
„One ci pomogą. Oto czego 
pragnę od ciebie: .prostoty i 
dobroci, jak w tych małych 
dzieciach". 

Potem Matka Boża udzieliła 
swego błogosławieństwa zakon-
nicom i księdzu i znikła. 

8 grudnia 1947 r. o 8 godz-U 
nie ran

0
 obszerny kościół para-

fialny w Montichiari był wy-
pełniony tłumem mężczyzn, 
kobiet i dzieci z północnych 
prowincji Italii, którzy przy-
byli tu na wieść, że Matka Bo-
ża przyrzekła ukazać się w 
święto Swego Niepokalanego 
Poczęcia. O godz. 11 30 około 
10 tysięcy osób tłoczyło się w 
kościele lub stało na zewnątrz. 

Tuż przed południem przy-
była S. Pierina wraz ze swą 
matką i bratem, Matką przeło-
żoną i szefem policji. W środ-
ku kościoła pod wielką kopułą 
siostra zaczęła odmawiać Ró-
żaniec, a potem psalm Misere-
re, powtarzane przez tłum. 

Nagle S. Pierina spostrzegła 
wśród jasności schody około 15 
metrów wysokie i 5 metrów 
szerokie, mające z obu stron 
balustradę z kiści białych, 
czerwonych i żółtych róż. Na 
szczycie schodów w środku og-
rodu pełnego wspaniałych bia-
łych, czerwonych i żółtych róż 
tych samych odcieni, co i ba-
lustrada, stała Matka Boża ja-
ko promieniejąca RÓŻA DU-
CHOWNA, ubrana w biel, z 
rękami złożonymi jak do mod-
litwy, ze stopami na dywanie 
z róż. 

Najświętsza Panna uśmiech-
nęła się i rzekła: „Jestem Nie-
pokalane Poczęcie. Jestem 
Matką łask, Matką Boskiego 

Syna, Jezusa. Pragnę być wzy-
waną pod' imieniem RÓŻY DU-
CHOWNEJ. Życzę sobie, aby 
corocznie 8 gruania w południe 
była odprawiana w całym Ko-
ściele Godzina Łaski. Przez tę 
praktykę liczne duchowe i fi-
zyczne łaski zostaną otrzyma-

ne". 
S. Pierina w odpowiedzi wy-

krzyknęła głośno: „tak", po-
czem N. Panna zaczęła scho-
dzić powoli schodami siejąc 
róże wokół siebie aż zeszła do 
środka schodów. Zakonnica 
mogła widzieć nagie stopy 
Marii na stopniach. N. Panna 
oświadczyła, że manifestacja 
wielkiej wiary tłumu podoba 
się Jej.^fa prośbę S. Pieriny o 
przebaczenie grzechów ludzi 
Maria odpowiedziała: „Nasz 
Pan, Mój Boski Syn, Jezus, u-
dziela swego największego Mi-
łosierdzia, jak długo dobrzy 
trwają w modlitwie za swych 
grzesznych braci". 

W imieniu wiernych zakon-
nica przyrzekła Marii większą 
miłość ku Niej i unikanie grze-
chu. Potem Matka Boska ciąg-
nęła dalej: „Niech jak najszyb-
ciej zostanie doniesione Naj-
wyższemu Ojcu Kościoła Kato-

lickiego, Papieżowi Piusowi 
XII, że życzę sobie, aby ta go-
dzina Łask została udzielona 
całemu światu. Ci, którzy nie 
będą mogli pójść oo Kościoła, 
otrzymają o-iemnie łaski, jeśa 
pozostając w domu będą modlić 
s.ę w południe". 

Najświętsza Maria Panna 
wyraziła również życzenie, aby 
ogrodzono cztery kamienie po-
sadzki, na których stała w cza-
sie popizednich wizyj, aby wy-
konano Jej posąg jako RÓŻY 
DUCHOWNEJ i niesiono go 
poprzez Itauę, czemu towarzy-
szyć będą łaski i uzdrowienia, 
a potem aDy go umieszczono 
na owym miejscu posadzki w 
kościele, na którym stanęły 
Jej stopy. 

Gdy Siostra poprosiła o łas-
ki dla paru chorych osób, któ-
re przyrzekły poprawę życia, 
Matka Bjska rzekła: „Niektóre 
łaski zostaną udzielone". W 
tym samym momencie kilku 
chorych mężczyzn, kobiet i 
dz.eci w kościele uczuło się na-
tychmiast uzdrowionymi. 
Wśród nich była 26-letnia ko-
bieta, która utraciła głos od 9 
lat, teraz zaś go odzyskała wo-
łając, że widzi wielkie światło, 
18-letnia dziewczyna, która 
cierpiała na wrzód żołądka, a 
obecnie poczuła silny zapach 
róż i uczuła się uzdrowioną; 
5-letni chłopiec dotknięty para-
liżem dziecięcym oświadczył, 
że widział Maaonnę mówiącą 
do niego: „Chodź! Potem bę-
dziesz chodził lepiej!". Umie-
szczony na czterech kamie-
niach posadzki zaczął chodzić. 
Chłopiec opisał N. Marię Pan-
nę zupełnie tak samo. jak za-
konnica. W mieście trzech pac-
jentów przykutych do łoża, 
którzy cierpieli na rozwinięte-
go raka, tyfus opon mózgo-
wych i zapaienie przepony, zo-
stało uzdrowionych w tej sa-
mej chwili. 

Tymczasem Najświętsza 
Panna z Montichiari oznajmiła 
S. Pierinie, że było to Jej 
ostatnie ukazanie się i wyja-
śniła znaczenie widzenia scho-
dów: „Ktokolwiek będzie mod-
lił się i wylewał łzy żalu na 
tych kamieniach, znajdzie bez-
pieczne schody do Mej opieki 
i łask z Mego Macierzyńskiego 
Serca". 

Potem otwierając ramiona 
Matka Boża ukazała zakonnicy 
Swe promienne NIEPOKALA-
NE SERCE, na którym były 
biała, czerwona i żółta róża. 

Na ten widok z ust S. Pieri-
ny wyrwał się okrzyk: „O! Nie-
pokalane Serce Mara!". Matka 
Boska zaś dodała: „Oto Serce, 
które tak bardzo ukochało lu-
dzi, podczas gdy większość z 
nich odpłaca Mu za to tylko 
zniewagami". 

S. Pierina ponowiła przy-
rzeczenie większej miłości ku 
Marii i unikania grzechu, zaś 
Matka Boża mówiła dalej: 
,,Skoro zarówno dobrzy, jak 
źli zjednoczą się w modlitwie, 
otrzymają Miłosierdzie i Pokój 
z tego Serca. Obecnie, dzięki 
Memu pośrednictwu, dobrzy 
otrzymali od Pana łaskę Miło-
sierdzia, która powstrzymała 
wielki ucisk". 

Następnie Najświętsza Ma-
ria Panna z Montichiari uś-
miechnęła się i promieniejąc 
jeszcze większym szczęściem 
rzekła te ostatnie, znamienne 
słowa: „Wkrótce wielkość tej 
Godziny Łaski zostanie pozna-
na". 

S. Pierina skierowała prośbę 
do Madonny o błogosławień-
stwo dla okolicy, Włoch, świa-
ta. Ojca Św., księży, zakonni-
ków i grzeszników', jednakże 
piękna wizja zaczęła .powoli za-
nikać, aż znikła zupełnie. 

W następstwie tych wypad-
ków Biskup Brescii ustanowił 
komisję dla zbadania objawień, 

EWANGELIA NA NIEDZIE-
LĘ IV PO TRZECH KRÓLACH 
(Mt. 8, 23 — 27). 

A gc'y on wstąpił do łodzi, 
weszli za nim uczniowie jego] 
A oto burza wielka powstała 
na morzu, tak że fale zalewały 
łódź. A on spał. I przystąpili 
do niego uczniowie jego i obu-
dzili go, mówiąc: Panie, ratuj 
nas, giniemy. I rzekł im: Cze-
mu jesteście bojaźliwi, małej 
wiary? Wtedy powstawszy, 
rozkazał wiatrom i morzu i 
stała się cisza wielka. A ludzie 
zdumiewali się, mówiąc: Kto 
jest ten, że wichry i morze są 
mu posłuszne? 

KALENDARZYK 

Styczeń 1950. 

29 n. — 4 po Trzech Kr., 
Franciszka Sal. 

30 p. — Martyny, Hiacynty 
31 w. — Jana Bosko 

Luty 1950. 

1 ś. — Ignacego, Brygidy 

2 c. — M. B. Gromnicznej 
3 p. — t Błażeja 
4 e. — Weroniki. 

INSTYTUT POLSKI AKCJI 
KATOLICKIEJ W W BRY-

TANII 

KRUCJATA KATOLICKA 
Instytut Polski Akcji Katoli-

ckiej w okólniku z dnia 7 bm. 
zapowiada wezwanie naszego 
społeczeństwa na uchodźctwie 
dp udziału w Światowej Kru-
cjacie Katolickiej. 

Ukaże się wkrótce pod tym-
że tytułem broszura poświęco-
na zagadnieniu krucjaty modli-
twy, jej potrzebie i znaczeniu. 
Broszurka ta podaje również 
warunki należenia do Kru-
cjaty. 

Instytut zwraca się z gorą-
cym apelem do Duszpasterzy 
o zachęcenie wiernych do u-
działu i wytrwania w krucja-
cie, aby Rok Święty, w myśl 
intencji Ojca św. był rzeczywi-
ście „rokiem wielkiego nawro-
tu do Boga i rokiem wielkiego 
przebaczenia". 

WZROST RELIGIJNOŚCI 

W U. S. A. 

W roku 1880 tylko niespełna 
20 proc. Amerykanów przy-
znawało się do przynależności 
do jakiegoś kościoła. Obecnie 
większość ludzi uważa się za 
należących do jakiegoś wyzna-
nia. Praktykujących katolików 
jest obecnie w Stanach Zjedno-
czonych 26.718.343. W ciągu 
roku ubiegłego nawróciło się 
117.130 dorosłych. Również 
wzrosła ilość protestantów. 

Kościół katolicki jest w Sta-
nach najliczniejszy. P

0
 nim idą 

kościoły baptystów i metody-
stów. 

KATOLICY W SZKOCJI 

Ilość katolików w Szkocji 
wynosi w chwili obecnej 
721.300, co stanowi wzrost o 
100 proc. w stosunku do począt-
ku bieżącego stulecia. Szkocja 
liczy cziś ogólnie około 5 milio-
nów mieszkańców. 

Liczba kapłanów katolickich 
w Szkocji wynosi 992. 

wskazań i uzdrowień. W bli-
skiej przyszłości oczekuje się 
oficjalnego komunikatu wła-
dzy duchownej. 
(wg pisma „Perpetnal Help" 
wydawanego przez OO. Redem-
ptorystów w Liguori, Misswi, 
U. S. A,) 

k 
i 
i 
c 
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CZAS 
Inny był zupełnie czas w 

Polsce, niż jest w Anglii. Nau-

ka ni filozofia nie wykryły 

dotąd, co to jest czas: skąd 

przychodzi i gdzie odchodź.? 

Popularne angielskie przysło-

wie głosi: 

Z polskiego punktu widzenia 

KONFERENCJA 

KAPITAŁ 
W COLOMBO 

I GŁÓD 

TYDZIEŃ 
POLITYCZNY 

Time goes, y ou say — Ah, no! 

Alas time stays, we go. 

(Mówisz, że czas idzie — ach 

nie! 

Czas niestety stoi, a my idzie-

my.) 

To pewne, że chociaż wszyst-

kie zegary znaczą wahadłami 

i dzwonami w.ecznie te same 

i niezmienne okresy, a prze-

cież wiemy, iż inne są lata 

dzieciństwa, inne młodości i 

inne całkitem wieku dojrzałego. 

Gdy człowiek znajdzie się. 

poza granicami własnej ziemi 

i własnego świata — tak jak 

Lotnictwo narodowych wojsk 

chińskich bombardowało kon-

centrację wojsk komunistycz-

nych i dżonek (łodzi), zgroma-

dzonych wzdłuż wybrzeża pół-

wyspu Luichow dla inwazji 

wyspy Hainan. Komunikat 

kwatery głównej lotnictwa na-

rodowego stwierdza, że w okre-

sie pomiędzy 5 a 11 stycznia 

br. zniszczono 638 statków i ło-

dzi przygotowanych do inwazji. 

Minister spraw zagranicz-

nych Bevin wyraził przekona-

madzenia Narodów, a jest na-

tomiast organizacja, świać-

cząea o podziale świata na 

dwa wrogie obozy. 

Państwa angio-saskie, któ-
my czuje tez, ze czas

 re m
ają jednemu z nich prze 

związany jest nie tylko z wie- -wodzić, zaskakiwane są wciąż 

kiem, ale i z ziemią. Że inny
 n0

wymi faktami dokonanymi, 

jest czas poLki, a inny naprzy-
 N

i
e
 wystarczy tu i ówdzie się 

kład brytyjski. zakrzątać, tam znowu obrado-

W walce dwóch światów gospodarcza pogarsza tam nę- wierki nie daje się łatwo i 

punkt ciężkości zmagań prze- dzny poziom życia ludności, szybko usunąć za pomocą naj-

niósł się wyraźnie do Azji. Zi- ale konflikt grozi zbrojnym bardziej wyszukanej techniki 

mna wojna toczy się oddawna starciem. Obie strony wyraź- finansowej. Przed uprzemysło-

na Dalekim Wschodzie. nie zaznaczyły, że nie życzą wieniem i przed* podniesieniem 

W Europie nie ma już pola sobie przyjaznego rozjemstwa wydajności gleby trzeba dla 

d'o większych manewrów, je- ze strony członków Wspólnoty, setek milionów ludności ryżu i 

dynie piąte kolumny podtrzy- 2. W zagadnieniu uznania odzieży bawełnianej. O tym 

mują, gdzie się da, stany za- czerwonego rządu w Pekinie
 n

ie mówiono, lecz dyskutowano 

palne. W Lake Success gru- Wspólnota Brytyjska rozpadła nad przyciągnięciem kapita-

biańskie wystąpienia i mani- się na dwie części. Wielka łów. Kapitały z natury zawsze 

festacje Rosji i jej satelitów Brytania, Cejlon, Indie i Pa- płochliwe szukają polityczne-
przecdw delegatom nacjonali- kistan uznały Mao-Tse-Tunga g

Q
 słońca a nie rewolucyjnych

 n
i
e

' że Stany Zjednoczone ze-

stycznych Chin przypominają, (przed konferencją) , inni człon- gradowych chmur. Obszar kra- chcą użyć swego poparcia przy 

że nie ma i być nie może Zgro- kowie słyszeć o tym nie chcą. jów potrzebujących pomocy realizacji planu, przyjętego na 

3. W sprawie traktatu z
 r

ówha się obszarowi Europy, konferencji w Colombo, który 

Japonią zarysowały się zasad- składając się głównie z dwóch
 ma na celu

 ekonomiczną pomoc 

nicze różnie między Australią, skłóconych państw: Indii i Pa-
 dla

 południowo - wschodniej 

która się boi konkurencji ja- kistanu, zagrożonych już dzi-
 Az

ii- Przewiduje się, "że kofe-

pońskich towarów a Indiami i
 s

-
a
j poważnie ze strony czer- rencja dyplomatów amerykań-

Pakistanem, które właśnie ta-
 WO

nych Chin. Toteż W. Bry- skich, która zbierze się w 

nich japońskich towarów ba-
 tan

i
a>

 Kanada i Południowa Bangkoku, zajmie się tą spra-

wełnianych poszukują. Afryka zaznaczyły, iż nie bar-
 w

3-
 t # 

4. Brytyjczyk p. Malcolm dzo na ich pomoc można liczyć _ . . .. ., ... 
MacDonalci podniósł w obszer-

 i ty
ik

0
 Nowa Zelandia i Au-

 Szef
 sowieckiej komisji kon-

Kiedy się w Polsce mówiło: wać, w trzecim miejscu coś za- nym referacie znaczenie skaso-
 s

tr
a
lia wyraziły gotowość trolnej w Niemczech, gen. Wa-

„jak to ten czas leci", znaczyło powiadać, by nazajutrz naj- wania prz^z Francję w stosun- p
rzy

jś
c
ia z pomocą. Nikt te-

 s
y

1
 Czujkow. zawiadomił wła-

to, że tyle jest pochłaniających spokojniej zmienić stanowisko, ku do Indochin — systemu ko-
 g0 n

i
e
 powiedział. ' ale każdy 

człowieka codziennych wyda- Antykomunistyczna półkula lonialnego, gdyż obecnie ten zdawał sobie z tego sprawę, że 

rzeń, iż ani się obejrzeć, jak nie tylk
0
 nie ma żadnego pla- kraj wchodzi do Unii Francu-

 ca
j
y
 projekt pomocy, opraco-

mijają dni, miesiące i lata. nu, ale co gorsze dwa jej ośro- skiej jako pełnoprawny czło-
 wany

 przez ministra śpraw za-

dki kierownicze: Waszyngton nek. Zaproponował on uznanie granicznych Australii, Spende-
i Londyn, prowadzą dwie przez Wspólnotę Brytyjską

 ra> musi runą
ć, jeśli tą sprawą 

sprzeczne polityki. szefa państwa Bao-Dai, popie-

Od szeregu miesięcy zapo- ranego politycznie i militarnie 

wiadano zdarzenie historycznej przez Francję. Przywódca In-

wagi — konferencję w Colom- dii, Pandit Nehru, stanowczo 

bo na Cejlonie krajów, nale- się temu sprzeciwił. Pakistan 

miesiące i lata, niewypełnione żących do Wspólnoty Brytyj- i Cejlon idąc w jego ślady za-

szczęściem, ale pełne po brze- skiej z udziałem p. Bevina. jęły takie same stanowisko, 

gi szukania, niepokoju, żalu. Można śmiał
0
 powiedzieć, że choć te trzy państwa azjatjfc-

B
0
 czas, to cel życia. Gdyby konferencja zwołana dla ob- kie wiedzą dobrze, że osłabia- -

człowiek nie musiał nic robić a myślenia środków, mogących ją w ten sposób szanse oporu
 n

'i
e
 \ -wnioskiem, który będzie Premier egipski Mustafa el 

tylko przysłuchiwać się stu- powstrzymać rozwój komuni- Indochin przeci
w

, komunizmowi.
 mu

siał bić po kieszeni amery- Nahas Pasza oświadczył, że 

kaniu zegara, popaść by musiał zmu 'w południowo - wschód- 5. Gdy przystąpiono do roz- kańskiego podatnika, wiele
 nowy

 rząd Wafdystów będzie 

w straszliwą melancholię, mi- niej Azji jest spóźniona przy- ważania planu wspólnej mili-
 czasu

 jeszcze minie. A tymcza- domagał się wycofania wojsk 

jania. Człowiek zaś, którego najmniej
 0

 rok. tarnej akcji państw zagrożo-
 sem

„
t
 będą pracowały komisje brytyjskich z rejonu Kanał* 

życie wypełnione jest działa- Wypadki w Indonezji, Bur- nych komunistycznym podbo- i gdzieś w kwietniu zbierze się Suezkiego i anglo-egipskiego 

niem, nigdy nie rozpacza, choć
 m

i
e
 j

 n
a Malajach ' łącznie ze jem, co mogło być wstępem do jeszcze jakaś konferencja w Sudanu, 

nawet 'Zobaczy w zwierciadle zwycięskim posuwaniem się Paktu Atlantyckiego, oparte- Canberze! * * 

siwe włosy i zmarszczki, a w wojsk Mao-Tse-Tunga oddaw- go o zbrojną pomoc Ameryki, w Colombo zastanawiano się System racjonowania żyw-

sercu poczuje niespokojne ko- na wskazywały kierunek roz- , Nehru w imieniu Indu zapro- również nad rolą W. Brytanii
 no

g
ci

 zostanie zniesiony w 

łatanie. pętanej burzy. A jednak do- testował. Swe veto, bo trzeba
 w

 Europie. Zapanowała w tej Niemczech z dniem 1 marca hr. 

Na ziemi ojczystej wszystko pier
0
 teraz zebrali się wresz- użyć tego wyrażenia, moty-

 S
p
raw

i
e
 jednomyślność. Uzna- Jedynym artykułem, który bę-

wydawało się celowe: każda cie polityczni przywódcy Zjed- wował charakterem przyczyn,
 n0; >>ze

 ,
nle

 powinno być sprze- dzie jeszcze racjonowany przea 

praca, każde zajęcie, każde noczonego Królestwa, Kana- które dotąd ułatwiają propa-
 czn

ości między polityką, pro- krótki okres czasu, będzie s cu-
słowo. Na obcej ziemi więk- c'y, Południowej Afryki, Nowej gandę komunistyczną w Azji.

 wa
dz

0
ną przez W. Brytanię w kier 

. szość spraw a i słów wydaje Zelandii, Indii, Pakistanu i Komunizm w Azji — twiereził stosunku d:
0
 Zachodniej Europy * * 

się nieważnych. Wszystko Cejlonu, by radzić nad sytua- on — należy zwalczać środka- j utrzymywaniem przez Wiel- Ugo Caruci, przewodniczący 

to przypomina nam czas cją. Po sowitej wymianie kom-
 m

i gospodarczymi, a nie woj-
 ką

 Brytanię jednocześnie tra- komisji dla spraw D.P., wyra-

spędzany w poczekalni kolejo- plementów i w atmosferze sko wy mi wyścig zbrojeniowy dyeyjnych węzłów z członkami
 z

{\ przekonanie, że obecnie 

wej. Łudzimy się, że nasz po- sztucznego zachwytu nad do- zrujnowałby doszczętnie kraje Wspólnoty Brytyjskiej". Nikt przepisy w sprawie wjazd* 

ciąg rychło nadejdzie, a to niosłością osiągnięć, „które azjatyckie. Wszyscy zamilkli,
 me

 przypuszcza, by dotyćheza- DP-sów do Stanów Zjednoczo-

wszystko, czym teraz żyje- otwierają, jak głoszono, nowy zdając sobie sprawę, że dalsza
 SO

wy, w najwyższym stopniu nych zamykają drogę 130.000 

my, jest tylk© chwilowe, krót- rozdział w historii Azji", zre- dyskusja stała się bezprzee'- powściągliwy, stosunek Lon- katolikom i Żydom, którzy po-

kotrwałe, przejściowe, że to dagowano komunikat. Wszyst- miotową. dynu d
0
 zagadnień europej- siadaliby wszelkie warunki 

minie jak zły sen. A* tymcza- ko wygląda jakgdyby najpo- Tak wyglądają rpzidźwięki. skich, a w szczególności do wjazdu. Wiceprezydent Albia 

sem zegary stukają jednako myślniej. Czytamy w nim: Nikt oczywiście nie mógł za- Unii Europejskiej, mógł nasu- Barkley przewiduje, że o i le-

ną ziemi własnej i na ziemi „Dyskusje ostatniego tygodnia przeczyć i tu oczywiście wszy- wać wątpliwości i wymagać a- dojdzie do głosowania w Sena-

obcej. jeszcze raz zademonstrowały, scy byli zgodni, iż należy pod- probaty. Jeśli co interesuje Eu-
 c

j
e na

d ustawą, dozwalającą 

Wielu już spośród nas wy-
 ze

 pomiędzy członkami Współ- nieść skalę życia ludności, po- ropę, której grozi stopniowy na wjazd 339.000 DP-sów, usta-

stukały ostatnią godzinę, in-
 noty

 Brytyjskiej zaznacza się grążonej na ogół w nędzy. wzrost wpływów niemieckich, wa ta zostanie przyjęta. 
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Czas mijający na własnej zie-

mi naładowany jest szczęściem. 

Kiedy tu na obczyźnie mówi-

my : „jakże ten czas leci", w 

refleksji tej jest jeśli nie roz-

pacz, to w każdym razie smu-

tek. Albowiem mijają dni. 

nie zainteresują się Stany Zje 

dnoczone. 
Nim jednak Stany Zjedno 

czone zrozumieją, że tę pomoc 

dze niemieckie, że wszystkie 

obozy koncentracyjne w zonie 

sowieckiej zostaną niezwłocz-

nie zlikwidowane i że zwolnio-

nych zostanie 15.000 osób. Na-

tomiast dalszych 10.500 osób, 

„skazanych przez trybunały 

wojenne", zostanie zatrzyma-

nych w obozach karnych przez 

władze niemieckie. Wreszcie 

one przede wszystkim okazać f49
 więźniów którzy „popełni-

winny, a szczególnie nim ad- £ .ciężkie zbrodnie przeciw 

ministracja prezydenta Tru- Związkowi Sowieckiemu za-

mana zdecyduje się w roku trzymają Rosjanie, 

walk wyborczych na wystąpie-

nyim"odsłonlłT*ostotni"już ho-
 stała z

o
ieżn

°ść poglądów w Trzeba było militarnej ©fen- to bardziej czynny udział W. 

ryzont życia jeszcze innym
 stosan

ku do zagadnień w za- sywy wojsk komunistycznych Brytanii w rozwiązywaniu za-

odebrały spokój a niemalże kresie spraw z polityką zagra- Chin, które stanęły na grani- gadnień związanych ze struk-

w
S
7vołkim srpyoâAi» niczną związanych". Zobacz- cy Indochin, by nareszcie ja- turą, bezpieczeństwem i gos-

7 f • • H. odr* • l my teraz' *a zhieznosc w kas konferencja z inicjatywy podarczą równowagą konty-
teJ nasze3 udręKi jest tyl- praktyce wygląda? Ukażą się Zachodu zaczęła radzić nad po- neritu. W tej istotnej sprawie 

nam wtedy posępne chmury, lepszeniem bytu ludności, któ- koferencja w Colombo nie 

które się zebrały nad radzący- rej losem przez setki lat świat wniosła nic nowego. Może zda-

mi na Cejlonie politykami; kapitalistyczny nigdy się zbyt- wano sobie sprawę, że o p^olity-

1. Stan napięcia między In- nio nie przejmował. Bieda je- ce brytyjskiej w Europie w 

ko jedno wyjście: brama Ko-

ścioła katolickiego, w tej 

ciemności jedno światło: nau-

ka Chrystusowa. Tylko one 

potrafią wytłumaczyć do koń-

ca sens czasu, sens mijania, 

sens szczęścia i udręki. Dare-

mno szukać dróg innych. 

Jeśli odpowiecie, że wszak 

jesteśmy wszyscy katolikami 

i tłumnie wypełniamy kościoły 

a mimo to cierpienie i rozpacz 

od nas nie odchodzą, nie będzie 

to prawda. Katolicyzm nasz 

jest najczęściej tylko kwiatem 

na kożuchu — niedzielną go-

dziną śpiewu na życiu obla-

złym grzechem, wzruszeniem 

w dzień tradycyjnych świąt na 

lodowatym morzu uczuć. I dla 

tego to czas nam przechodzi w 

takim smutku i w takiej 

próżni. 

Czas bowiem to jest cel ży-

cia. A cel życia? Właśnie — 

tylko po to dał Bóg ludziom 

MU. 
J. B. 

Spaak, były belgijski pre-

mier, przemawiając na uro-

czystości uniwersytetu w Pen-

sylwanii, otrzegał W. Bryta-

nię, by ,,porzuciła swą starą 

politykę utrzymywania równo-

wagi sił w Europie". W. Bry-

tania — mówił Spaak — nie 

diami i Pakistanem jest taki, dnak milionów ma to do siebie, pierwszym rzędzie zadecydują rnoze juz ■cizis o gry™,a T. 1 

że pomiędzy członkami Współ- że zrodzona przez wieki ponie- lutowe wybory. J.Z. 

MIGAWKI GOSPODARCZE 

ŚWIATOWY TONAŻ FLOTY 
Ostatnie sprawozdanie A- a drugie miejsce przypada Sta- stwo zajmuje dziś na liście 

merykaóskiego Instytutu Ma- nom Zjednoczonym. W. Bry- tonażu floty czwarte miejsce? 

rynarki Handlowej przynosi tania ma obecnie 2.569 stat- Oto republika Panamska. za-

ciekawe wiadomości
 0

 obecnym ków o tonażu 21 milionów ton. mieszkała zaledwie przez pół 

stanie handlowej floty świata. Do osiągnięcia normy przed- milionową ludność. Związek 

Za wyjątkiem Niemiec, Włoch wojennej brak jej 300.000 ton, Sowiecki musi się zadowolić 

i Japonii tonaż ogólny powró- które zapewni jej jednak wy- dziesiątym miejscem, podczas 

cił do norm przedwojennych, kończenie statków w budowie, gdy Włochy pozostają na siód-

Dwadzieścia przodujących na Przy tonażu 18 milj. ton Sta- mym miejscu a Japonia z trze-

liście państw posiadało w dniu ny Zjednoczone mają o tysiąc ciego zjechała na dwunaste. 

1 września 1939 — 12.798 stat- statków mniej od W. Brytanii, Niemcy, które w 1939 roku 

ków o wyporności 80 milionów aJle tonaż amerykańskiej floty były na piątym miejscu znikły z 

ton. Dnia 30 czerwca 1949 roku handlowej wzrósł w porówna- listy dwudziestu przodujących 

ilość statków wynosiła 12.765 niu z okresem przedwojennym państw, natomiast Kanada, 

o tonażu 102 milionów ton. o zgórą 6 milionów ton. Na która do 1939 roku na liście 

Wielka Brytania była i jest trzecim miejou stoi Norwegia, nie figurowała, wysunęła się 

zawsze na pierwszym miejscu, Mało kto zgadnie, jakie pań- obecnie na jedenaste miejsce. 

języczka u wagi i musi sama 

stać się aktywnym elementem 

w Europie. 
* * 

Ponowne wprowadzenie w 

Sowietach kary śmierci, która 

formalnie została zniesiona w 

r. 1947, uważane jest za dowód 

rosnących trudności wewnętrz-

nych. Politbiuro w obliczu tyçâ 

trudności postanowiło zerwać 

nawet z pozorami łagodności w 

stosunku do „przestępców poli-

tycznych i sabotażystów". 
* * 

Czeski tygodnik komuni-

styczny ,,Sviet Prace" rozpo-

czął akcję „odbronzowiania" 

Benesza i Masaryka, którzy — 

jak twierdzi pismo — byli re-

prezentantami polityki ,,anty-

robotniczej, . antyrosyjskiej i 

antykomunistycznej". 
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KONIEC OKRESU BOŻEGO NARODZENIA 

Z dniem Oczyszczenia N. M. Panny, czyli polskiej Matki Boskiej Gromnicznej 
kończy się okres świąt Bożego Narodzenia i kolęd 

GROMNICZNA 

Lilio śniegów lutowych, 
Boża Matko Gromniczna, 
Nie przestań nam królować 

W swych brzozowych kaplicz-
kach. 

Bo my w zawiei, 
Bo my wśród burzy, 
Strzępem nadziei 
W długiej podróży, 

Wśród -dróg zawianych. 
Słów zapomnianych — 
Dębowi kmiecie, 

Brzozowi kmiecie, 
Wichrem rzucani 
Po obcym świecie — 
Giniemy . . . 

A wiatr na skrzyneczkach gra, 
Na lipowych, gęśliczkach — 
W jego pieśni nasza łza, 
Boża Matko Gromniczna. 

Śnieg trogi zasnuł, 
WJki na drogach, 
Dom przepadł w zaspach— 
Znaleźć nie mogę. 
Świat cały milczy, 
Bór cały milczy, 
Wsłuchany w wycie 
Gromady wilczej. 
Jak mi się ostać 
I jak mi dotrzeć, 

Gdy zamieć chłosta 
Ślepnące oczy?... 

Panno Gromniczna — w Tobie 

nadzieja — 
My już z rozpaczą, smutkiem i 

bólem, 
Giniemy w zaspach śniegów 

zwątpienia — 
Więc ratuj ! . . . 

Zbigniew Chatko 

PLATON — 

FILOZOF WIECZNYCH IDEJ 

Bezpośredni i najwybitniej-
szy z uczniów Sokratesa Pla-

ton (428 — 347) w swoich wie-
lu podróżach, w czasie których 
odwiedził Azję Mniejszą , E-
gipt i Włochy, poznał poglądy 
różnych szkół, jak eleatów czy 
pitagorejczyków. Dzięki temu 

interesują Pliatona nie tylko 
zagadnienia etyczne i logiczne, 

ale te wszystkie problemy, 
które później przez wiele 
stuleci były uważane za pro-
blemy filozofii. 

Całość budowli filozoficznej 
myśli Platona wspiera się na 
jego nauce o poznaniu. Jednak 

w artykule ogólnie tylko infor-
mującym o filozofii Platona 
lepiej może będzie zmienić po-
rządek i zacząć od metafizyki, 
tj. nauki o bycie, a później 
dopiero omówić zagadnienie 
poznania, etyki i nauki o pań-
stwie. 

W artykule o początkach fi-
lozofii greckiej podkreśliliśmy 
przeciwstawność poglądów 
Heraklita, który, oparłszy się 
ita zmysłach, widział w świe-
cie tylko zmienność i Parme-

nidesa, który uważał byt za je-
den i niezmienny. Platon nie 
poszedł drogą wskazaną przez 
Empedoklesa, który usiłował 

pogodzić sprzeczność poglądów 
obu wymienionych filozofów. 
Platon rozróżnił byt i świat 
realnych rzeczy. Według Pla-

tona owym bytem są idee wie-
czne i niezmienne. Można je 
poznać tylko rozumem, nie zaś 
zmysłami. Platon w przeciw-
stawieniu do filozofów przyro-
dy nie pojmował idei jako 
bytu fizycznego. Dowodził, że 
nie są one również natury psy-
chicznej, bo są samymi przed-
miotami myśli, ale nie są my-
ślami. Nie wyjaśnił jednak, 
jaka jest natura idei. Idee nie 
są równorzędne w stosunku do 
siebie. Ich porządek i uikład 

jest hierarchiczny. Na szczycie 

tej hierachii znajduje się idea 
dobra, którą Platon uważa za 
Boga. Idee w stosunku do 
świata rzeczy realnych są 
wzorami i uczestniczą w real-
nych rzeczach jako cechy rze-
czy. Nie są jednak przyczyna-
mi realnych rzeczy. 

Świat rzeczy realnych, t. j. 
tyćh, które widzimy, słyszy-
my itd., jest zmienny. Rzeczy 
realne są czymś w rodzaju cie-
niów idej. Dlatego o rzeczach 
realnych nie można mówić, że 
istnieją, ale tylko, że się stają. 
Natura więc rzeczy realnych i 

idej jest bardzo różna i dlate-
go można by przypuszczać, że 
pomiędzy obu tymi światami 
istnieje przepaść. Tak jednak 

nie jest, bo układ w obu tych 
św^atacn jest podobny. 

Jeśli świat rzeczy nie jest 
wieczny, to znaczy, że powstał 
kiedyś, — to nasuwa się pyta-
nie, dlaczego powstał i jak 
powstał. Platon dowodził, że 
świat, po grecku kosmos, zo-
stał zbudowany przez Budo-
wniczego, którego nazywa De-
miurgiem, z materii, która jest 
wieczna. Cechą materii była 
jej nieokreśloność. Zbudowanie 
świata przez Demiurga pole-
gało na nadaniu nieokreślonej 
materii kształtów. Wzorami 
dla rzeczy realnych były idee. 

Materia, choć jest wieczna, 
nie jest pierwiastkiem boskim 
i trzeba tłumaczyć, dlaczego w 
świecie istnieją zło i niedosko-
nałość. Z drugiej strony dzię-
ki temu. że dla Demiurga idee 
były wzorami dla rzeczy real-
nych, świat w chwili jego zbu-
dowania był możliwie najle-
pszy. Zł

0
 i niedoskonałość po-

wstały w świecie później na 
skutek niedoskonałości materii. 

Niemniej, mimo tej niedosko-

nałości świat jest tworem ce-
lowym, opartym o zasadę har-
monii i ładu. 

Źródłem ruchu i życia w 

świecie jest — według Platona 
— dusza. Ma ją wszechświat, 
mają ją planety, jak również 
ciała organiczne, jak i czło-
wiek. Dusze istniały przed 
ciałami, które są wtórnym 
składnikiem świata i narząda-
mi dusz. 

Dusza ludzka różni się bar-
dzo od innych dusz. Obok fun-
kcji biologicznych pełni rów-
nież funkcje poznawcze i reli-
gijne. Takie cechy rzeczy jak 
dźwięk czy barwa są pozna-
wane przez zmysły, ale już 
tożsamość rzeczy. ich podo-

bieństwo nie mogą być pozna-
wane przez zmysły, ale są po-
znawane przez duszę. Dusza 
ludzka jest odwieczna i nie-
śmiertelna. Jest doskonalsza 

od ciała i istniała niezależnie 
od niego. Dopiero kiedy grzech 
zaciążył na niej, złączyła się 
z ciałem, które stało się dla 
niej czymś w rodzaju więzie-
nia. Kiedy dusza odpokutuje 
za grzech, znów uwolni się od 

ciała i wtedy zacznie swe le-
psze życie. 

Czytelnik, poznawszy głów-

ne założenia platońskiej nauki 
0 bycie, rozumie, że Platon 
musiał dokonać olbrzymiego 
wysiłku w dziedzinie teorii 
1 krytyki poznania. Jest rze-

czywiście nauka Platona o po-
znaniu wielkim krokiem na-
przód w porównaniu z poglą-
dami filozofów przyrody czy 
Sokratesem, Platon wywodzi 
poznanie ludzkie z dwu źródeł. 
Jednym rodzajem poznania 
jest postrzeganie rzeczy re-
alnych przez zmysły. Polega 
ono na zetknięciu się zmysłów 
z rzeczami realnymi, jak po-
wszechnie wówczas sądzono. 
Lecz, na tej drodze można po-
znać jedynie rzeczy realne. 
Idee wymykają się takiemu 

poznaniu, b
0
 przecież zmysły 

nie stykają się z ideami. Idee 
są poznawane na drodze 

poznania umysłowego. To dru-

gie poznanie jest dane człowie-
kowi gotowe od pierwszej 
chwili życia, czyli jest wrodzo-
ne. Z faktu, że jest wrodzone, 
wynika w konsekwencji, że nie 
może doskonalić się więcej, 
które to doskonalenie się jest 
cechą poznawania zmysłowego. 

Mimo jednak teg
0
 doskonale-

nia się poznanie zmysłowe 
stwierdza jedynie fakty prze-
mijające, jest poznaniem nie-
pewnym i nienaukowym. 

Doskonałą metodą poznania 
była dla Platona metoda dia-
lektyczna, która pozwala zna-
leźć prawdę tylko na drodze 
zestawiania pojęć i twierdzeń, 
a dla ustrzeżenia się od błędów 
przewiduje badanie własnych 
założeń i szukanie dla nich u-
zasadnienia. Służy ona zarów-

no do badania idej, jak i do 
wyjaśniania zjawisk. Miarą 

tego, jak Platon bardzo wyso 

rodzi się dążenie do posiadania 
dobra duchowego. Postępując 

drogą coraz to doskonalszego 
dążenia, dochodzi wreszcie du-
sza do miłości już nie realnej 
rzeczy, lecz idei piękna. Owo 

dążenie duszy do miłości coraz 
to doskonalszych tworów nie 
jest czymś nabytym przez 
człowieka lecz wrodzonym, ba 

nie ciało lecz dusza jest źró-
dłem owego dążenia. 

W czasach późniejszych zwę-

żono w popularnym rozumieniu 
miłość platońską tylko do wy-

zbycia się pożądań zmysło-
wych. Taki właśnie zwężony 
sens zawiera polskie określenie 
,,platoniczna miłość". 

Platona interesowała nie 
tylko jednostka, ale i państwo. 
Swą teorię państwa wyłożył 

Platon w dwu dziełach, któ-
rych tytuły podamy ze wzglę-
du na olbrzymi wpływ idej 
platońskich na kulturę grecką 
i zacnodnio - europejską. Są 

to dzieła: Rzeczpospolita i 
Prawa. 

Społeczeństwo w państwie 
Platona składa się z trzech 
warstw: rządców - filozofów, 
strażników i rzemieślników. 
Stany te nie są równe sobie. 
Najwyżej stoi warstwa rząd-
ców - filozofów, najniżej rze-
mieślników. Każdy ze stanów 
ma wypełniać swe obowiązki. 
Właśnie na wypełnianiu obo-
wiązków stanowych polega u 
Platona sprawiedliwość społe-

czna. Mimo hierarchiczności 
ustroju nie ma uprzywilejowa-
nia w tej koncepcji społeczeń-
stwa, gdyż stany wyrzekają się 
dóbr materialnych, a rządcy i 
strażnicy nie mogą posiadać 

własności indywidualnej. Pla-
ton pojmował więc państwo 

nie jako mechaniczny zbiór, 
sumę obywateli lecz jako orga-
nizm. Z takiego pojęcia pań-
stwa płynęło w Konsekwencji 
podporządkowanie jednostki i 
jej celów celom państwa. Tak 
budowa jak i praca państwa 

tają być oparte na wiedzy i 
dlatego rządy mają być odda-
ne w ręce filozofów. To jest 
uzasadnieniem, dlaczego Pla-
ton ten stan hierarchii pań-
stwowej postawił najwyżej. 

Nauka Platona o państwie 
nie jest opisem państwa, lecz 
wskazaniem celów państwa i 
form ich realizowania. Jest 
więc normatywną teorią pań-
stwa — pierwszą w historii 
kultury greckiej. 

Przedstawione poglądy Pla-
tona nie stanowiły całkowicie 
zwartego systemu. Były luki, 

były niedomówienia, były 
sprzeczności. Tłumaczyć to 
można tym, że był pierwszym 
filozofem, który w obręb swych 

rozważań zagarnął niemal 
wszystkie problemy, interesu-

ko oceniał wartość metody dia- jące Greka w czwartym wieku 
lektycznej dla wyjaśnienia 
zjawisk, jest to, że stawiał ją 
wyżej od metody przyczynowe-

go i celowościowego wyjaśnia-
nia. 

W dziedzinie etyki Platon 
wyszedł poza sformułowanie 
cnoty przez Sokratesa, dla 
którego cnota była wiedzą. 
Platon wyróżnił cztery cnoty: 
mądrość, męstwo, panowanie 
nad sobą i sprawiedliwość. 
To i platońskie rozróżnienie 
cnót było uznawane przez sze-
reg wieków. 

Etyka Platona jest uważana 
za idealistyczną. Jest nią, gdyż 
Platon rozróżniwszy dwa świa-

ty, świat dobra uznawał za 
cel i istotę dążenia człowieka. 

Owo dążenie do doora jest w 
swej istocie miłością dobra. Ta 
miłość ku dobru nie rodzi się 
w duszy odrazu, lecz stopnio-

wo. Najpierw rodzi się miłość 
ku rzeczom realnym, np. pięk-

nym ciałom, a dopiero później 

przed Chrystusem, a rożnie 
rozwiązywane przez współczes-
nych, że żyjąc długo, wielo-

krotnie powracał do tych sa-
mych zagadnień, a trawiony 

pasją wiedzy nie zadowalał się 
raz dokonanym sformułowa-
niem, lecz ciągle szukał coraz 
to doskonalszego. 

Wpływ Platona na kulturę 
grecką i zachodnio-europejską 

był olbrzymi, co będziemy mie-
li jeszcze okazję podkreślić. 

J.W. 

OMYŁKA 

Do poprzedniego artykułu z 
cyku historyczno-filozoficznego 
pt. „Sokrates — filozof bez-
względnego dobra" zakradła 
się omyłka. W drugim łamie 
wiersz 6 od góry zamiast ,,syn 
obywatela" powinno być „typ 
obywatela". 
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Ordery i odznaczenia Państwa Watykańskiego 
Istniejące obecnie ordery i 

zakony rycerskie są tak liczne, 
że nawet rutynowanemu bada-
czowi tych. spraw trudno się 
w nich zorientować. Z tego 
względu nie od rzeczy będzie 

c'o której przyjmowano człon-
ków najznakomitszych rodów 
szlacheckich i patryc juszow-
skich. Nazywano je również 
ko.egiami. 

Oprócz wymienionych istniał 
zapoznać się chociażby tyiko z

 JUlż
 ^edy order Chrystusa. Zo 

genezą i obecną organizacją 
tych, które z pośród nich ściśle 
podlegają Stoiicy Apostolskiej. 

Pomijając źródłowe zapo-
czątkowanie tego rodzaju ry-
«erskich zespołów, sięgające 
azasów przedchrześcijańskich, 

stał on ustanowiony w r. 1319 
przez króla portugalskiego Dio-
nizego, który sprzeciwiając się 
supremacji Zakonu Templariu-
szy przez króla Filipa Piękne-
go we Francji, przyjął ich w 
granice swojego państwa pod 

przyjąć należy, że zrodziły się nazwą rycerzy Ctaystusa. Na 

0
ne z konieczności obrony 

miejsc Świętych przed zagra-
żającym im niebezpieczeń-
stwem ze strony wyznawców 
Islamu. Zadanie to spełniały 
bądź to specjalne milicje, bądź 
też mnisi, którzy w tym celu 
zaopatrywali się w broń. Tak 
naprzykład jeszcze przed wy-
prawami krzyżowymi regular-
ni kanonicy, mający powierzo-
ną sobie straż nat'i Grobem 
Świętym, zostali uzbrojeni. 
Nie jest to jedyny wypadek. 
Coraz silniejsze ścieranie się 
wpływów chrześcijańskich i 
muzułmańskich w Ziemi świę-
tej doprowadziło wreszcie do 
wypraw krzyżowych, w czasie 

trwania których powstało sze-
reg zakonów rycerskich. 

Najbardziej znanymi wśród 

nich były zakony: 1) Grobu 
Świętego. 2) Szpitalników 
Świętego Jana (obecnie Zakon 
Maltański), ,3) Templariuszy. 

■4) Św. Jakuba od Miecza (Mie-
czowy). 5) N. Marii Panny 
Teutońskiej (Krzyżacy). One 

to stały się właściwym pier-
wowzorem dla powstających w 
ciągu następnych stuleci orde-

rówj nadawanych z czasem in-
dywidualnie przez suwerenów 
i zwierzchników państw, bądź 
to w celu wyróżnienia, bądź 
też jako nagroda za posiadane 
zasługi. 

Wzrost Państwa Kościelne-
go oraz dworu papieskiego z 
jednej strony, jak z drugiej 
konieczność zabezpieczenia go 
z zewnątrz, stał się przyczyną 
stworzenia oddziałów, które 
nazwano ,,Złotą Milicją". Od 
nich to wzięły początek dzisiej-
sze ordery papieskie. 

Przeprowadzone przez papie-
ży na przestrzeni XVI — XX 
wieku reformy kilkakrotnie 
zmieniały ich nazwy, statuty i 
przywileje. 

Tak więc papież Sykstus V 
ustanowił w r. 1560 — order 
N.N. Maryi Panny z Loretto 
(czyli Collegium Equitum et 
Militum), a w r. 1586 — or-
dery: św. Piotra, św. Pawła, 
Piusa oraz "św. Jana Laterań-
skiego i Lilii. Miały one cha-
rakter rycerskiej milicji i ro-
dzaju gwardii papieskiej, — 

skutek zawartego układu po-
między Stolicą Apostolską a 
królem portugalskim papież 
Jan XI ustanowił również ten 
order, jak

0
 najwyższe odzna-

czenie państwa kościelnego. 

Order „Złotej . Ostrogi" po-
czął się później, niż poprzed-
nio wymienione ordery, ze „Zło-
tej Milicji" i dłużej od nich za-
chował cechy wojskowej orga-
nizacji. Kawalerowie Złotej Os-
trogi nie posiadali początkowo 
specjalnej dystynkcji, używa-
nej zwykle przez inne ordery, 
czy też zakony rycerskie, a ich 
wyróżnieniem były jedynie zło-
te ostrogi, pas rycerski i złota 
szpada. Dopiero w początkach 
XVII wieku poczęli oni używać 
białego emaliowanego krzyża 
(podobnego do Maltańskiego), 
z zawieszoną u dołu małą zło-
tą ostrogą. 

W r. 1810 zaszedł fakt, po-
siadający duże znaczenie w 
dziedzinie reformy orlerów pa-
pieskich. W tym to roku Napo-
leon I pozbawił Stolicę Apo-
stolską znacznej części jej be-

neficjów, co spowodowało w 
nich redukcję. 

Mimo to papieże Grzegorz 
XVI, Pius IX, Leon XIII i Pius 
X nie dali za wygraną a prze-
prowadzając szereg reform, 
wzmogli znaczenie znajdujące-
go się pod ich patronatem za-
konu rycerskiego i orderów. 

I tak papież Pius IX zreor-
ganizował w r. 1847 Rycerski 
Zakon Grobu Świętego oraz 
przekształcił dawną milicję 
Piusa czyli t.zw. Collegium 

skich, nadawanych wprost 
przez Stolicę Apostolską, a 
mianowicie: 

1) Order Chrystusa, posia-
dający jedną klasę j nadawany 
suwerenom, zwierzchnikom 
państw i książętom rodów pa-
nujących. Dystynkcja noszona 
jest na kolii złotej. Wyobraża 
ona krzyż łaciński (pattée), 
pokryty emalią szkarłatną a w 
środku orderu białą. Gwiazda 
— czyli plaka orderu składa 
się z powyżej opisanego krzy-
ża, umieszczonego na ośmiora-
miennej gwieździe, pokrytej 
diamentami. 

2) Order Złotej Ostrogi, po-
siacający jedną klasę i nada-
wany najwyższym dostojnikom 
świeckim i duchownym. Ogólna 
liczba odznaczonych tym orde-
rem nie może przekraczać licz-
by 100 osób. Dystynkcja składa 
się z krzyża ośmiokątnego, po-
pokry tego białą emalią z me-
dalionem w pośrodku i małą 
ostrogą u^ćołu. Wstęga orderu 
czerwona. Ponadto gwiazda. 

3) Order Piusa IX — posia-
dający cztery klasy i nadawa-
ny osobom, wyróżniającym się 
specjalnie wybitnymi zasługa-
mi nie tylko wobec Kościoła, 
ale również w znaczeniu bar-
dziej ogólnym. Dystynkcja wy-
obraża ośmioramienną gwiaz-
dę, pokrytą niebieską emalią i 
ozdobioną złotymi płomieniami. 
Wstęga ciemno-niebieska z 
czerwonymi brzegami. 

4) Order św. Grzegorza 
Wielkiego, ustanowiony przez 
pap. Grzegorza XVI bullą 
,,Quod summis quibusque" z 
dnia 1 września 1831 — dla za-
chowania tradycji skasowanego 
bezpośrednio przedtem przez 
króla włoskiego Wiktora Ema-
nuela I orderu św. Stefana To-
skańskiego. Celem instytucji 
Orderu św. Grzegorza jest 
wspieranie poczynań Stolicy 
Apostolskiej, toteż nadawany 
on jest wyłącznie osobom, któ-
re się w tym względzie wyróż-
niły. Posiada on cztery klasy. 
W r. 1905 został zreformowany 

przez Piusa X i przybrał cha-

pomarańczowymi brzega-

Pianum w pełnoprawny order rakter odznaczenia, nadawane 
Stolicy Apostolskiej. Papież 
Leon XIII bullą „Collegium 
Militum Sancti Pauli de numé-
ro participiendum" z r. 1901 
skasował wszystkie dotychczas 
istniejące beneficja, przysługu-
jące orderom papieskim i ich 
członkom i przeprowadził zmia-
nę w nazwach i statutach or-
derów. Wreszcie papież Pius 
X brewe „Multum ad eXcitan-
dos" z r. 1905 ostatecznie usta-
lił ich prawa, cele i klasyfika-
cję. 

W ten sposób zostało usta-
nowionych pięć orderów papie-

go za zasługi wojskowe i cywil-
ne. W związku z tym osoby, 
które otrzymały go za zasługi 
wojskowe noszą nad krzyżem 
t.zn. panaplię rycerską, to jest 
małą złotą zestawę zbroi rycer-
skiej (pancerz, ozdobiony szy-
szakiem i mieczami), nato-
miast osoby które otrzymały 
go za zasługi cywilne, noszą 
nad nim wieniec laurowy, po-
kryty zieloną emalią. Sam 
krzyż jest ośmiokątny i koloru 
czerwonego. W centrum medal 
z podobizną pap. św. Grzego-

na z 
mi. 

5) Order św. Sylwestra pow-
stał w r. 1841 wskutek dokona-
nej przez Grzegorza XVI re-
formy orderu Złotej Ostrogi. 
Celem jego jest kontynuowanie 
rycerskich tradycji zarówno 
znakomitej „Złotej Milicji", 
jak i Kawalerów Ostrogi. Jest 
on w myśl brewe papieża Piu-
sa X z r. 1905 ostatnim orde-
rem, . nadawanym za zasługi 
względem Kościoła bezpośred-
nio przez Stolicę Apostolską. 
Posiada, jak i poprzecni, czte-
ry klasy, t.j. wielki krzyż, ko-
mandorię z gwiazdą, koman-
dorię i krzyż kawalerski. Od-
znaczenie orderu św. Sylwestra 
wyobraża krzyż ośmiokątny 
biały ze złotymi promieniami 
w przekątniaoh. W centrum 
medal z wizerunkiem św. Syl-
westra Papieża. Wstęga czar-
na w czerwone prążki. Dwa 
pierwsze stopnie posiadają, jak 
i wyżej wspomniane ordery, 
gwiazdę, noszoną, na lewej 
piersi bez wstęgi. 

Religijny order św. św. Cy-
ryla i Metodego, ustanowiony 
przez Piusa X w r. 1906, nada-
wany z upoważnienia Stolicy 
Świętej przez delegata apostol-
skiego w Bułgarii osobom, któ-
re posiadają zosługi dla Koś-
cioła na tym terenie. Posiada 
trzy klasy. Dekoracja składa 
się z białego krzyża z zielonym 
szlakiem. W centrum medal z 
podobiznami patronów. -Wstęga 
w tychże kolorach. Osobom po-
siadającym powyżej opisane 
ordery, przysługują specjalne 
stroje, w których występować 
mogą podczas ściśle określo-
nych uroczystości kościelnych. 
Strój ten składa się z fraka o 
sztywnym kołnierzu, zapiętego 
pod szyją i haftowanego zależ-
nie od stopnia oraz przepisów 
danego orderu. Spodnie długie 
ze srebrnym lub złotym lampa-
sem. Trzewiki z czarnego la-
kieru. Ponadto szpada kawaler-
ska. Kapelusz stosowany czar-
ny — ozdobiony kolorową ko-
kardą i białymi lub czarnymi 
strusimi piórami. Kawalerom 
orderów Chrystusa i Złotej Os-
trogi przysługuje frak czerwo-
ny, kawalerom orderu Piusa IX 
frak szafirowy z czerwonymi 
paramentami, kawalerom orde-
ru św. Grzegorza Wielkiego 
zielony a św. Sylwestra czarny. 

Strój kawalerów Rycerskie-
go Jerozolimskiego .Zakonu 
Grobu Świętego jest koloru 
białego z czarnymi wyłogami 
oraz haftem złotym. Członkom 
wszystkich rycerskich zakonów 
przysługuje ponadto prawo 
epoletów, ostróg złotych i ry-

oęza Wielkiego. Wstęga czerwo- cerskiego płaszcza z wyszytym 

krzyżem na lewym ramie»iu. 
Płaszcz kawalerów Grobu Świę-
tego jest 'biały z czerwonym 
krzyżem jerozolimskim. 

Poza opisanymi ordeuami 
nadawane są przez Stolicę Apo-
stolską następujące odznacze-
nia: : 

Krzyż „Pro Ecciesia et Poa-
tifice", (ustanowiony przez Le-
ona XIII w r. 1888); Meûal 
„Benemerenti", (ustanowiony 
przez Piusa VII i ograniczony 
do jecnej klasy przez Piusa X 
w r. 1910) ; Krzyż św. Jana La-
terańskiego, ustanowiony w r. 
1903 przez Leona XIII (posia-
da trzy klasy i nadawany jest 
na mocy delegacji przez kapi-
tułę arcybazyliki laterańskiej); 
krzyż Ziemi Świętej — złoty, 
srebrny i bioazowy, ustanowio-
ny przez papieża Leona XIII w 
r. 1901 i nadawany pielgrzy-
mom, którzy odwiedzili Grób 
Święty. Nacawany jest prsez 
gardiana 00. Franciszkanów w 
Jerozolimie. 

Na mocy traktatu laterań-
skiego z 11.2.1929 wszystkie 
ordery i odznaczenia Państwa 
Watykańskiego zostały uznane 
jako odznaczenia międzynaro-
dowe. Nadawane są one, za wy-
jątkiem wypadku t.zw. „motu 
proprio". czyli bezpośredniego 
udzielania dekoracji osobiście 
przez Ojca Świętego, na wnio-
sek właściwego biskupa ordy-
nariusza, przez Sekretarza Sta-
nu Stolicy Apostolskiej. Akt, 
na mocy którego order lub ou-
znaczenie zostało przez Stolicę 
Apostolską nadane, nosi nazwę 
„brewe". Akt odpowiedni do 
„brewe", na mocy którego kan-
dydat został przyjęty do jedne-
go z Zakonów Rycerskich nosi 
nazwę „bulli". 

Zwierzchnią władzę w każ-
nym z orderów Stolicy Apostol-
skiej stanowi kapituła. Jej wła-
dzą wykonawczą jest kanclerii. 
Zakony rycerskie, a w szcze-
gólności Zakon Grobu Święte-
go, posiadają swych Wielkich 
Mistrzów oraz również kapitu-
łę i urząd kanclerski. 

Organizacją skupiającą oso-
by należące do Zakonów Rycer-
skich Grobu Świętego i Maltań-
skiego, czy też posiadające or-

dery lub odznaczenia watykań-
skie jest Szlachetne Stowarzy-
szenie Rycerzy Papieskich. 

W ten sposób zrzeszone i 
zbratane katolickie rycerstwo, 
jest tak jak i w średniowieczu, 
nie tylko honorową i moralną 
strażą Namiestnika Chrystuso-
wego, ale rzeczywistą Jego mi-
licją, gotową w razie potrzeby 
stanąć d

0
 walki i ponieść 

śmierć w obronie wiary i Koś-
cioła. 

W.A. Cieński 

Z pewnego obozu na prowin-
cji przyjechał do Londynu zna-
jomy pana Grosika, pan Torba. 
Wpadł na parę dni, żeby nały-
kać się atmosfery wielkomiej-
skiej. Po paru dniach Grosik 
zaprosił go na popołudniową 
herbatkę. 

— No i jak tam, panie Ka-
ziu? Nałykał się pan Londynu? 

Pan Torba złapał się za gło-
wę. 

— Łeb mi, panie święty, 
puchnie! Tyle wiadomości na 
raz. że mamy nowy rząd', że 
mamy nową Radę Narodową, 
nową Radę Polityczną, że Ros-
ja ma bombę atomową... 

— Za pozwoleniem — przer-
wał Burbas. — Jak to „nowy" 
rząd? Przecież mamy go od 
zeszłej wiosny? I że Rosja ma 
bombę atomową. To pan się te-
raz dowiaduje? — A skądże 
miałem wiedzieć? 

Obaj londyńczycy kiwali gło-
wami z politowaniem: Ot, 
ciemny kmiotek! 

Pod włos 

ZAPÓZNIONY NARÓD 
— Wy tutaj macie kawiar-

nie, kluby, gazety — tłumaczył 
się gość. 

— No, a wy co? Na księżycu 
mieszkacie ? Kawiarni w obozie 
nie macie, to rozumiem. Ale 
radio, gazety...? 

Torba rozłożył ręce. 
— Nie mamy, panowie, nie 

.mamy. Zabronione! 
I Grosik i Burbas zerwali się 

z miejsc. 

— Zabronione? Jakto zabro-
nione ? Kto zabronił ? Gestapo ? 

— Oficer oświatowy. 
Grosik i Burbas usiedli, mru-

gając oczami. 
— Oficer oświatowy? A ni-

by czemu? 
— W obozie nie wolno zaj-

mować się polityką. Nie wolno. 
— No? 
—, No, a gazety, tygodniki i 

radio szerzą politykę. Wobec 

tego nie wolno! Tylko muzyka 
i pogadanki. Teatr czasem przy-
jeżdżał, ale, że dla aktorów nie 
były przygotowywane noclegi, 
a o przedstawieniu przedtem 
nie ogłaszano, więc przestał 
przyjeżdżać... 

— Bój się pan Boga! — za-
wołał Grosik — Któż to jest 
ten oświatowiec i gdzie ten 
obóz? 

— To trzeba zameldować! 

— Gdzie? Gdzie zameldo-
wać? Komu? Kto tego będzie 
słuchał? 

— Wszystko jedno gdzie i 
komu. Nie wiem, może na pocz-

cie... poczta w tym kraju wszy-
stko załatwia!... Może w policji, 
może u Kombatantów, może w 
British Muséum... Nie wiem! 

Ale trzeba. Może ktoś się tym 
zajmie. 

Torba uśmiechnął się melan-
cholijnie, z rezygnacją. 

— Nic nie pomoże. 
— Zobaczymy. Powiedz pan 

nazwisko tego faceta. 
— Nazwisko? Nie. Tego nie 

powiem. — energicznie zapro-
testował gość — Co prawda nie 
wierzę w żadne interwencje, ale 
... a nuż? A nuż by się wam 
udało i wywaliliby g

n
 z posady. 

Nie, nie! Do tego nie mógłbym 
dopuścić. On ma żonę i dwoje 
dzieci, był kiedyś zamożnym 
człowiekiem. To byłaby dla nie-
go katastrofa. 

— A tak jest katastrofa dla 
was. 

—Niech będzie nasza krzyw-
da, a nie krzywda jego niewin-
nych dzieci. 

Nie mogli z Torbą dojść do 
ładu. Niech facet krzywdzi mo-
ralnie setki ludzi, niech prze-

szkadza życiu teatru, życiu wy-
dawnictw polskich, niech sdę 
przyczynia do uwiądu kultury 
polskiej na emigracji, niech, 
niech! Ale w „gruncie rzeczy" 
to jest człowiek porządny. — 
Nie kradnie. 

— I co by powiedzieli Angli-
cy? Jakie mieliby o nas wyo-
brażenie? Że donosimy? — za-
kończył najsilniejszym argu-
mentem Torba. 

...Przypomina mi się histo-
ria pewnego kwatermistrza w 
pewnym obozie cywilnym. Po-
prostu kradł. Ale nikt się nie 
chciał poskarżyć, bo „co by o 
nas pomyśleli Anglicy"? — Aż 
w końcu Anglicy sami go na-
kryli i wówczas pomyśleli o 
nas: „Śliczna społeczność! Û-
krywali złodzieja. Widać wszy-
scy nie lepsi..." 

A teraz pewno pomyślą: 
Dzielny, bojowy naród, ale za-
późniony kulturalnie. Mogą się 

obejść bez gazet i bez, teatru. 

BONZO 
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GWIAZDKA 

DLA CHORYCH 

W związku ze świętami Bo-
żego Narodzenia 1.234 chorych 
Polaków w 164 szpitalach na 
terenie Anglii zostało obdaro-
wanych paczkami gwiazdkowy-
mi. 

Akcję paczkową zainicjowa-
ła i przeprowadziła Komisja 
Koordynacji Opieki Społecznej 
przy Zjednoczeniu Polskim w 
W. Brytanii. 

Sporządzeniem i zapakowa-
niem 522 paczek dla 95 szpitali 
poza Londynem zajęło się To-
warzystwo Pomocy Polakom 
przy pomocy Związku Inwali-
dów. Na zawartość standarto-
wych paczek złożyły się orze-
chy, bakalie, mandarynki, pier-
niki, papierosy oraz cukierki z 
darów. Do każdej paczki dołą-
czone zostały życzenia i opła-
tek. Rozdawnictwem paczek 
zajęły się: 36 Kół SPK w te-
renie, 2 Koła Związku Inwali-
dów Wojennych «w Iscoyd i 
Penley, Koło Akcji Katolickiej 
w Halifax i Ośrodek Uzcro-
wieńczy Ministry of Health w 
Brighton. 

Ma indywidualne adresy cho-
rych wysłano 21 paczek. Koszt 
tych paczek wyniósł £.103.11.0, 
a czego kwotę £ 88.6.0 wpłaci-
ły organizacje, wchodzące w 
skład Komisji: Towarzystwo 
Pomocy Polakom, Stowarzy-
szenie Polskich Kombatantów 
Oddział W. Brytania, Związek 
Inwalidów Wojennych PSZ i 
Towarzystwo Pomocy dla 
Wdów i Sierot po poległych 
aołnierzach. Z ofiar uzyskano 
w gotówce i naturze £15.5.0. 

Chorymi na terenie Londy-
nu zaopiekowało się Koło SPK 
Nr. 1 w uzgodnieniu z Komisją 
Koordynacji. Sporządzono i 
Kozwieziono do 30 szpitali 72 
paczki, na które Koło, poza da-
rami od swoich członków, wy-
dało £ 10. 

Chorymi umysłowo zajęła 
się Polska Sekcja Ministry of 
Health, która wysłała na teren 
•39 szpitali 640 paczek. 

KOLĘDA W M0RPETH 

Komitet Kościelny w Com-
■ton Camp Morpeth, North-
umberland wzrócił się z prośbą 
do miejscowego proboszcza ks. 
Żelechowskiego, mieszkającego 
w Newcastle on Tyne, aby od-
był kolędę w obozie, by pod-
trzymać tradycje polskie. Ko-
lęda odbyła się w dniu 12 i 13 
stycznia. 

Obóz rodzinny w Morpeth, 
pięknie położony blisko miasta, 
to były obóz wojskowy 7 Pułku 
Artylerii Konnej. Miasto Mor-
peth przerobiło go na mieszka-
nia cywine dla ludności polskiej 
i angielskiej. 

Na miejscu znajduje się no-
wa kaplica, za której remont 
Komitet Kościelny ma zapłacić 
£. 130 w ciągu 2 lat. Z pomocą 
Bożą i dobrą wolą mieszkań-
ców kaplica będzie spłacona. 
Nadto Komitet Kośc. urucho-
mił bibliotekę. 

Msza św. odbywa się 2 razy 
w miesiącu, katechizacja dzie-
•i co tygodnia. Dzieci chodzą 
eV> szkoły kat. w Morpeth. 

Co do żon Polaków, to można 
•potkać różne narodowości, 
dzieci mówią językiem matki i 
ojca. Włoszki już dobrze mó-
wią po polsku, czasem zatęsk-
nią za „bella Italia, ma pevera 
adesso". Polacy pracują w wię-
kszości w kopalniach, w cegiel-
ni, w stoczni, a nawet można 
widzieć czapkę autobusów 
„United". Stosunki z Anglika-
mi są poprawne. Miasto Mor-
j>eth życzliwie odnosi się do 
l*daości polskiej. 

Obserwator 

ŚW. BARBARA W CARDIFF 

Gdy w październiku 1948 ro-
ku powstał w Cardiff Komitet 
Organizacyjny Oddziału , .Wa-
lia" Związku Rzemieślników i 
Robotników Polskich w W. 
Bryt., padła myśl ufundo-
wania i ofiarowania obrazu św. 
Barbary jednemu z katolickich 
kościołów w Cardiff. Miał to 
być widomy znak przywiązania 
do wiary, polskiej tradycji 
„Barbarki" oraz pamiątka na-
szego pobytu w Płd. Walii. 

Środowisko polskie w płd. 
Walii, składające się tak z by-
łych członków PKPR, jak też 
i Polaków przybyłych z Nie-
miec, obejmuje — poza stalow-
cami, rybakami, robotnikami 
rolnymi i drobną grupą rze-
mieślników w przeważającej 
swej ilości górników, pracują-
cych w miejscowych kopalniach 
węgla. Słusznym więc było, aby 
ta najliczniejsza grupa, zatru-
dniona przy ciężkiej i niebez-
piecznej pracy, uczciła swoją 
Patronkę, św. Barbarę. Ze 
zbiórki dobrowolnych ofiar na 
obraz zakupiony został obraz 
św. Barbary, malowany przez 
p. Ferworna, członka Związku 
z Manchester, a srebrną ta-
bliczkę pamiątkową wykonał 
Polski Zakład Zegarmistrzow-
ski z Cardiff, pp.Dmowski, Os-
mólski i Dubiński, również 
członkowie Związku. 

Ze względu na szereg trud-
ności uroczystość poświęcenia 
odbyła się dopiero dnia 27 

grudnia w Cardiff. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą św. w ko-
ściec św. Józefa, który zgro-
madził liczną rzeszę Polaków z 
Cardiff okolicznych osiedli i 
hosteli górniczych. Poza tym 
na uroczystość przybyli spec-
jalnym autobusem Polacy z 
hostelu Morriston. Na Mszy św. 
byli również obecni przedstawi-
ciele brytyjskich urzędów, 
Związków Zawodowych oraz 
Lord Mayor Cardiffu, Alder-
man T. J. Kerrigan i Lady 
Mayoress. w tradycyjnych zło-
tych łańcuchach, jak również p. 
M. Michalski, prezes Zarządu 
Głównego ZRRP oraz p. J. Kli-
maszewski, przedstawiciel okrę-
gu SPK „Syrena". Poświęcenia 
obrazu dokonał ks. A. Murat, 
proboszcz miejscowej parafii 
polskiej, który przemówił do 
zebranych w czasie Mszy Św.: 
„Głęboko zakorzenionej w Pol-
sce tradycji górniczej św. Bar-
bary nie są w stanie wykorze-
nić obecni władcy w Polsce. 
Patronka Górników, ludzi pra-
cujących pod ziemią, była rów-
nież symbolem Polski Podziem-
nej z ostaniej wojny, a obecnie 
patronuje licznym rzeszom pol-
skim, pracującym w kopal-
niach węgla w Anglii". Wpraw-
dzie z tradycyjnego wyposaże-
nia górnika pozostała tylko 
lampka, gdyż kilof coraz czę-
ściej wypiera nowoczesna ma-
szyna do wydobywania węgla, 
człowiek jednak, narażony na 

te same niebezpieczeńswa i tru-
dy, pozostał ten sam. Wręcze-
nie bukietu białoczerwonych 
kwiatów Lady Mayoress oraz 
wspólna fotografia z Lordem 
Mayorem zakończyła poranną 
uroczystość. Pozostała w ko-
ściele katolikim w Cardiff je-
szcze jedna pamiątka z na-
szych wędrówek po świecie i 
pobytu w różnych częściach 
Anglii. 

Tego samego dnia po połud-
niu odbył się występ polskiego 
zespołu z Londynu. Obszerna 
i miła sala High School for 
Boys pomieściła około 400 Po-
laków, gości brytyjskich i in-
nych narodowości. Po udanym 
występie zespołu odbyła się w 
tej samej sali zabawa taneczna 
przy dźwiękach orkiestry Koła 
SPK z hostelu Oakdale. Wy-
jątkowo liczny udział Polek i 
dobry nastrój sprawiły, iż wie-
lu poraź pierwszy spędziło 
przyjemny polski wieczór w 
Płd. Walii. 

Dochód z powyższych imprez 
przeznaczony jest na Fundusz 
św. Barbary, który powstał 
przy Zarządzie Oddziału ZRRP 
Walia, a którego celem jest nie-
sienie pomocy polskim inwali-
dom przemysłowym (zwłaszcza 
z kopalni węgla i walcowni), 
chorym w szpitalach i znajdu-
jącym się w wyjątkowo trud-
nej sytuacji życiowej Polakom 
z Płd. Walii. 

Z. Renkawicz 

OPŁATEK I JASEŁKA W NOTTINGHAM 

Polskie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Katolickiej w Notting-
ham zorganizowało w dniu 14 
b.m. w sali Y.M.C.A. „Jasełka", 
które zgromadziły bardzo du-
żą ilość publiczności i podzielo-
ne były na trzy akty. 

Chcąc dać sprawiedliwą oce-
nę tego pierwszego wysiłku 
dramatycznego polskiej mło-
dzieży katolickiej w Notting-
ham, trzeba uświadomić sobie 
fakt, że dziewczęta i chłopcy 
przychodzili na próby w ciągu 
kilku miesięcy po ciężkiej, ca-
łodziennej pracy fizycznej, a 
niejednokrotnie nowet nocnej i 
tam gdzie zawodziły słabnące 
siły fizyczne oraz brak odpo-
wiedniego przygotowania, tam 
działał przemożny zapał. Dla-
tego ostatecznie efekt tego 
cennego przedsięwzięcia reli-
gijno-kulturalnego musiał być 
tak dobry, jakim się okazał. 

Uznanie należy się właści-
wie wszystkim wykonawcom, a 
mianowicie: reżyserowi A. So-
kolikowi, dekoratorowi W. Po-
stalskiemu, kierownikowi chó-
rów J. M. L. Konigowskiemu, 
A. Właszczence za charaktery-
zację oraz amatorom: Madej-

W MARSWORTH 

Koło Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów wspólnie z 
Komitetem Kościelnym wysta-
wiło w sali teatralnej hostelu 
Marsworth Jasełka Lucjana 
Rydla w dniu 8 stycznia tor. 

Przedstawienie wypadło do-
skonale, a sala teatralna wy-
pełniona była mieszkańcami 
hostelu wraz z dziatwą. 

Jasełka* zostały opracowane 
i wyreżyserowane przez kole-
gów Kowalczyka i Kozioła, 
którzy poza tym nie szczędzili 
czasu na wykonanie kostiumów 
i przygotowanie sceny. 

skiemu, Niemcowi, Biabiarzowi, 
Lewickiemu, Wikle, Wojtowi-
czównej, Berkowi, Fecakowi, 
Świcy, Hennigowi, Urze, Gol-
dzie, Kościowowi, Lenartowi, 
Kulce i Nowickiemu. 

Doskonałe dekoracje i prze-
pyszne stroje dopełniły całości 
zarówno pięknej, jak i wzru-
szającej. 

Wśród ważniejszych gości 
zauważyliśmy na sali : kanonika 
angielskiego katedry Notting-
ham; polskiego proboszcza ks. 
dr Zawidzkiego, prezesa i wice-
prezesa Polskiego Stowarzy-
szenia Katolickiego; prezesa 
„Samopomocy Lotniczej". 

Polskie Stow. Młodzieży Kat. 
w Nottingham zostało założo-
ne w maju ubiegłego roku 
przez ks. J. Zawidz!. iego, liczy 
obecnie około 160 członków i 
przejawia dużą żywotność na 
terenie miasta Nottingham. 

Opłatek harc. w Nottingham 
Dnia 15 bm. odbył się w jed-

nej z izb „Cathedral Hall" 
pierwszy, uroczysty opłatek 
miejscowych zastępów harcer-
skich, prowadzonych przez sio-

OKAZYJNIE 

DO SPRZEDANIA 

2 dębowe warsztaty kilimkar-

skie o szerokości użytkowej 2 

i 1 i pół metra. 80 f. wysoko-

wartościowej wełny (runo bia-

łe, nieodłuszczone) oraz barw-

niki roślinne. 1 kołowrotek. 

Informacji udziela: W. DĄ-

BROWSKI, 27 Rosary Gdns., 

London S.W.7. Tel. FRE 3928. 

strę i brata Lichtarowiczów. 
Ks. proboszcz dr Zawidzki od-
mówił modlitwę, poczem skła-
dano sobie wzajemnie życze-
nia, łamiąc się opłatkiem. Jas-
no żarzyły się świeczki na cho-
ince, a w migotliwym ich bla-
sku bieliły się śnieżno-białym 
nakryciem stoliki, uginające 
się pod ciężarem kanapek, sło-
dyczy i owoców, rywalizują-
cych z rumianymi buziami naj-
młodszych harcerek i harce-
rzy. Z nagła błysnęło światło, 
by uwiecznić na kliszy fotogra-
ficznej pokaz „krakowiaka" w 
wykonaniu zastępu harcerek. 
Pokój wypełnił niefrasobliwy 
rozgwar młodości. Popłynęły 
kolędy i pieśni harcerskie. 

Tej sympatycznej uroczysto-
ści patronowały instruktorki i 
instruktorzy harcerscy, prze-
bywający stale na terenie Not-
tinghamu. 

Na wdzięczność młodzieży 
zadłużył w pierwszym rzędzie 
ks. proboszcz Zawidzki, który 
umożliwił zorganizowanie o-
płatka przez wystaranie się u 
Anglików o salę. „Bratnie ko-
ło", zakończyło „Opłatek" 

J. i R.K. 

OTWARCIE WYSTAWY 

SZTUKI I RZEMIOSŁA 

W EDYNBURGU 

Organizowana pod' auspicja-
mi Szkockiej Ligi Wolności 
Europy WYSTAWA SZTUKI 
LUDOWEJ I RZEMIOSŁA 
narodów spoza żelaznej kurty-
ny, o czym wielokrotnie dono-
siliśmy, a w której reprezen-
towany będzie dział polski, 
otwarta została we środę dnia 
25 bm. w Merchant's Hall, Ha-
nover Street i trwać będzie do 
soboty, dnia 4 lutego włącznie. 

JUŻ WYSZŁA BROSZURA, KTÓRA POSIADAĆ POWINIEN KAŻDY KATOLIK 

ROK WIELKIEGO POWROTU I WIELKIEGO PRZEBACZENIA 

{Bulla papieska o Roku Jubileuszowym i Orędzie .wigilijne Ojcfi Św.) 

Cena 4 pensy. Zamawiać: Veritas Found. Publ. Centre, 12, Praed Mews, London. W.2 

CO SIE DZIEJE 
W KRAJU? 

Po reorganizacji Banku In-
westycyjnego i Banku Komu-
nalnego dokonano obecnie re-
organizacji Banku Rolnego o-
raz Banku Rzemiosła i Handlu. 
„W ten sposób — jak donosi 
prasa krajowa — w zasadzie 
wszystkie już instytucje finan-
sowe stały się bankami typu 
socjalistycznego". Przejęcie 
wszystkich instytucyj finan-
sowych przez państwo umo-
żliwi ostateczne zdławienie 
wielkiej inicjatywy prywatnej. 
Bank Rolny będzie nowym in-
strumentem w przyspieszonej 
kolektywizacji wsi. 

• 
Zarząd Główny Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w 
czasie ostatnich swych obrad 
postanowił w ramach ZNP 
wprowadzić w życie uchwały 
III Plenum KC PZPR. M. in. 
postanowiono ,,podnieść świa-
domość polityczną i klasową 
nauczycieli", „czerpać z boga-
tych doświadczeń Związku Ra-
dzieckiego" i „wzmocnić czuj-
ność rewolucyjną". Krócej 
mówiąc uchwalono dalszą bol-
szewizację programów szkol-
nych oraz zacieśnienie kontro-
li nad nauczycielami. 

Po wycieczkach robotników, 
chłopów, dziennikarzy, litera-
tów i nauczycieli do Moskwy, 
przyszła obecnie kolej na le-
karzy. Wycieczka lekarzy pol-
skich „zapoznaje się z dorob-
kiem służby ochrony zdrowia 
w Związku Radzieckim" 

• 

Państwowe Zakłady Wy-
dawnictw Szkolnych przewi-
dują wydanie w r. 1950 ponad 
500 pozycji

 0
 łącznym nakła-

dzie około 20 milionów egzem-
plarzy. Podręczniki szkolne — 
jak zapewnia prasa — „ukażą 
się w. nowym opracowaniu" i 
będą uwzględniały „głębokie 
przemiany ideologiczne, któ-
re zaszły w Polsce". 

W ubiegłym tygodniu mro-
zy w Warszawie spowodowały 
zamarznięcie Wisły w rejonie 
Warszawy. 

KRONIKA 
KATOLICKA 

NOWY ŚWIĘTY 

Pierwszą beatyfikacją w cią-
gu Roku Świętego będzie bea-
tyfikacja Wincentego Pallotti, 
założyciela Apostolskiego Zgro-
madzenia Braci Pallotynów. 
Beatyfikacja nastąpi w naj-
bliższą niedzielę. 

Obecnym generałem Zgro-
madzenia OO. Pallotynów jest 
Polak, O. dr W. Turowski. 

* * » 

Z JAKICH LIST KANDYDU-
JĄ KATOLICY ANGIELSCY? 

W nadchodzących wyborach 
parlamentarnych na terenie 
Zjednoczonego Królestwa w 
uniu 23 lutego b.r. wezmą rów-
nież bardzo żywy udział kato-
licy angielscy, walijscy, szkoc-
cy i irlandcy — nie tylko bier-
nie, ale również i czynnie. 

„Catholic Herald" podaje 
nazwiska katolickich kandyda-
tów do' parlamentu. Lista ta 
nie jest otateczna. 

Okazuje się, że na terenie 
Londynu kandydować będzie do 
Izby Gmin 8 katolików,

 z
 czego 

3 laburzystów i 4 konserwaty-
stów. Z terenu miast angiel-
skich 20 katolików, z czego 9 
laburzystów, 9 konserwatystów 
i 2 liberałów. Z terenu hrabstw 
angielskich 8 katolików, z cze-
go 1 laburzysta, 4 konserwa-
tystów i 3 liberałów. Z terenu 
Walii 1 katolik,, konserwaty-
sta. Z terenu Szkocji 4 katoli-
ków, wszyscy laburzyści. Z te-
renu Irlandii 2 katolików, na-
cjonalistów irlandzkich. 
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CHÓR POLSKI w LONDYNIE 
Dnia 7 lipca 1940 roku — a Orchestra, Liverpool Philhar- Całe tygodnie ciężkiej pra-

więc wkrótce przypadn-e dzie- monie Orchestra, Scottish BBC cy, a nagroda chyba tylko je-
sięta rocznica - na polanie Orchestra i td. dna: pełna sala i oklaski Peł-
obozu w Crawiord w Szkocji
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Choru, a 40 śpiewaków, którzy fjw m

a
 ™ c.™ ™ J - Za ^ Pełną nagrodą był dla 

w koncercie tym wzięli udział! wnież włalny film pt S g*» k

« * Westminster 
to pionierzy pieśni po-skiej na D

a
„ Song" w dmu 1 stycznia br. 

ziemi brytyjskiej. „°, ° • . _ , Można z niewielką przesadą 
. , . ,. b™y™i solistami Choru by- powiedzieć, że był na tym kon-

Ohor został zorganizowany li: Eiward Bolesławski, tenor cercie „cały polski Londyn", 
natychmiast po wyląc owaniu i Marian Nowakowski, bas, Chyba z tysiąc osób wypełniło 
oddziałów polskich z Francji, obecnie artysta Opery Covent widownię, a balkon był prze-
w czerwcu 1940 z inicjatywy Garden (znany jako „Marian pełniony. Ludzie stali pod 
ludzi owianych ideą śpiewaczą, Zygmunt"), który u samych ścianami i pod oknami a liez-
a siedzibą jego był wspomnia- początków śpiewał w Chórze, ni zawiedzeni odchodzili od 
ny wyżej oboz w Crawforc w a przed którym obecnie otwar- drzwi, które zamknęła służba 
Szkocji. Dyrygentem choru był ła się kar.era śpiewacza w naj- na polecenie administracji o-
por. J. Kołaczkowski. Natycn- szerszym tego słowa znaczę- bawiającej się, że publiczność 
miast do Ghoru zaczęli się niu. Akompaniatorem Chóru rozepcha mury 
zgłaszać zewsząd śpiewacy. jest Bernard Czaplicki, konfe-

 n
, , 

Dzięki przychylnemu usto- ransjerkę zaś prowadzili dr . ubecny °ył Pan Prezydent 
sunkowaniu się władz wojsko- Jan Śliwiński, Amelia Lasko- AuSust Zaleski i szereg wybit-
wych do tej inicjatywy, zespół wska i Marian Czaplicki. Przez nycn osobistości, lecz nastrój 
śpiewaków, zgrupowany na- Chór przewinęło s.ę ponad 150 Panował zupełnie rodzinny. To 
stępnie w Gla gowie, opraco- członków. I w tej chwili około *

en
>
 mim

° tak wspaniałej sali, 
wuje program i jako Chór Woj- 40 członków Chóru, mieszka- ^,

mn
^ ̂ ^Z^fF^L^Z 

ska Polsk.ego zaczyna propa- jących i pracujących na pro-
gandowe koncerty. W ówczes- wincji, przy każdej okazji pod-
nej sytuacji i nastrojach osią- kreślą swoją łączność uczucio-
ga szybko sukcesy — żołnierz wą z Chórem, chociaż nie mo-
polski jest wszędzie mile wi- że brać bezpośredniego udzia-
dziany i witany ciepło i ser- łu w jeg

0
 pracach. -

decznie. Duże zresztą znaczę- Dyrygentami Chóru byli ko-
nie miał fakt, że nad chórem lejno Jerzy Kołaczkowski, Hen-
serdeczną opiekę roztoczył ryk Hosowicz, Otto Schaffer, kolęd. Śpiewali Marian Zyg-
Lord Provost miasta Glasgowa, Adam Harasowski, Józef Ma- munt Nowakowski oraz. p. Lu-
wielki przyjaciel Polski —Sir kowicz i Stanisław Beffinger, cyna Kętny-Romanowska, a-
Patrick J. Dol-an. honorowym dyrygentem Chóru kompaniował Bernard Czapli-

Następują czasy nieprzer- Wojska Polskiego jest Sir Pa- cki. a zapowiadał Anatol Kra-
wanych sukcesów. Sale

 n
a kon- trick J. Dollan. kowiecki. Oklaskom j.ie było 

certach wysprzedane i przepeł- W repertuarze swoim Chór końca, ale i wzruszeniom UIK-

nione Entuzjazm niebywały; posiada około 100 różnych pie- że i uśmiechom też. Chór mu-
każdy koncert poprzedzają śni polskich, a około 40 angiel- siał wiele razy bisować i Ma-
pocniosłe i pełne sympatii dla skich, szkockich, walijskich i rian Nowakowski musiał b-so-
Polaków przemówienia wybit- irlanczkich. wać. Podobały się zwłaszcza 

deczność, promieniujące z 
wszystkich serc. były najbar-
dziej charakterystyczną cechą 
owego popisu śpiewaczego 
Chóru i... popisu wczucia się 
publiczności w pieśń. 

Pod dyrekcją Henryka Ho-
sowicza Chór wykonał szereg 

ODSZKODOWANIA 

DLA B. KACETOWCÓW 

Sprawa odszkodowań dla b. załączy do wniosku winny bjg: 
więźniów obozów i więzień nie- przetłumaczone na niemiecli 
miecKich budzi wciąż jeszcze przez urzędowego tłumacza, 
szereg wątpliwości. W zasa- Ostatnio radio Monachium 
dzie została ona rozstrzygnię-

 po
dało wiadomość, że dla roz-

ta w sensie dla nas pomyśl- patrywania wniosków z zagra-
nym, lecz jedynie na terenie

 n
i
cy

 właściwy ma być tylko 
zony amerykańskiej Niemiec, Landesamt w Monachium.Wia-
gdzie uprawnieni do ubiegania domość ta nie została jeszcze 
się o odszkodowanie są również urzędowo potwierdzona. Dla-
obcokrajowcy. Natomiast w tego należy raczej zwracać się 
innych zonach praktycznie Po- do odpowiednich terytorial-
lacy nie mają żadnych szans

 nyc
h urzędów, które ew. skie-

uzyskania przy obecnym stan.e rują poaanie do urzędu w Mo-
prawnym jakiegokolwiek od- nachium. 
szkodowania. Należy z ubolewaniem 

Ostatnio odbyła się konte- stwierdzić, że urzędy niemiec-
rencja przedstawicieli wszyst- kle Przy rozpatrywaniu wnios-
kich krajów Niemiec Zachód- kow o przyznanie odszkodowa-
nich, na której postanowiono ma stosują interpretację zwę-
utworzyć biuro koordynacyjne żającą. I tak, jeśli chodzi o 
dla spraw odszkodowań. Po- wnioski Polaków, to zwłaszcza 
zwala to żywić nadzieję, że za w Hesji i Wirtembergii stoso-
przykłauem Hesji Wirtember- wana jest zasada, że powody 
gii i Bawarii również inne kra- aresztowania musiały być na-
je niemieckie uznają zasadę tury politycznej. Akcja pod-
odszkodowań nie tylko dla wła- ziemna, udział w Powstaniu 
sny eh obywateli. 

Jak już donosiliśmy, w obec-
nym stanie prawnym mogą u-
biegać się o odszkoaowanie Po-
lacy, przebywający poza gra-
nicami Niemiec, o ile po uwol-

Warszawskim tłumaczone są 
jako akcja wojenna, niepoli-
tyczna i wnioski na tej zasa-
dzie oparte — odrzuca się. 
Odrzucane są też wnioski, że 
petent aresztowany był „jako 
Polak", a nie jako wróg reży-

nieniu zamie*zkiwa.i w strefie
 mu

 narodowo-socjalistycznego. 
amerykańskiej. Uustawy u- Ta krzywdząca praktyka nie 
chwalone i zatwierdzone przez j

es
t stosowana wszędzie, ale 

władze okupacyjne zawierają
 przy

 wypełnianiu formularzy 
szereg ograniczeń i dają szero- należy mieć t

0
 na uwadze i nie 

nych działaczy szkockich i an- Prezesem Chóru w ciągu kołysanki, śpiewane 'przez No-
gielskich Chór zaś staje się długich lat i w chwili obecnej wakowskiego z towarzyszeniem 
coraz bardziej popularny i kon- jest p. Ludwik Skibiński, od- Chóru, „Kolęda góralska" 
certuje wszędzie i przy każdej dany . sprawie, niestrudzony (prześliczna!) 
okazji w najbardziej różnych entuzjasta, 
salach koncertowych:

 0
d kina Az nadeszła chwila likwida-

na prowincji do Albert Hallu w cji Polskich Sił Zbrojnych. W Beffmgera na zwykłej fujar-
Londynie. Polska pieśń roz-
brzmiewa w obozach wojsko-
wych polskich, brytyjskich, 
alianckich, u lotników i u ma-
rynarzy, w fabrykach i kanty-
nach robotniczych, w kościo-
łach, szkołach, uniwersytetach, dyrekcję Choru po przyjezczie

 na >>ogolne żąda
nie publiczno 

i pastorałka: 
„Dudka" połączona z wirtuo-
zowskim wprost koncertem p. 

ingéra na zwykłej fujar-
tego ponurego faktu ce. Partie solowe w chórze 
Wojska Polskiego" śpiewali pp. K. Zając i M. Dęb-

ski. Podkreślić należy, że 

kie pole do interpretacji, 

Ważny jest termin opuszcze-
nia Niemiec, miejsce zamiesz-
kania w zonie amerykańskiej 
(obóz DP czy mieszkanie pry-
watne), fakt włączenia do go-
spoiarki niemieckiej. Prakty-
ka urzędów odszkodowawczych 
znana jest lepiej czynnikom 
miejscowym. D.atego jest ra-
czej wskazane, aby zaintere 

dawać władzom niemieckim 
łatwego atutu ku odrzuceniu, 
wniosku. 

A. St. 

Książki nadesłane 

Stanisław Skrzypek ROSJA 

JAKĄ WIDZIAŁEM. Wspora-

sowani zwracali się osobiście nienia z lat 1939-1942. Londyn, 

obliczu 
„Chór 
zmienił nazwę na „Chór Pol-
ski w Londynie", przejmując większość pieśni opracował 
tradycję, dorobek i ideologię, muzycznie p. Hosowicz. 

W styczniu 1948 r. obejmuje Koncert ten powtórzył Chór 

lub za pośrednictwem Związku 
b. Więźniów Politycznych w 
W. Brytanii do prawników pol-
skich na terenie Niemiec o o-
bronę ich praw przed właści-
wymi urzędami. 

Ostateczny termin zgłasza-

1949. Stron 214. Obwolutę pro-

jektował Jan Smosarski. Wy-

dawca: Montgomeryshire Prin-

ting Co. Ltd., Newtown, Mont. 

Książka zawiera następujące 

rozdziały: We Lwowie pod
 0

ku-

w radio B.B.C. z N»emiec Henryk Hosowicz i 
ści" (a jest to rzetelna praw 

nia roszczeń upływa dnia 1 • sowiecką. W więzieniu 
kwietnia 1950 r., wskazany jest . -, . I JL 

sowieckim we Lwowie. W wię-

zieniu na Łubiance w Moskwie. 
tym pośpiech. 

Celem zgłoszenia roszczenia _ " , • ., . odrazu roznoczvna cvkl wv- > ,
 v

 ,
J
 , —L ■ Celem zgłoszenia roszczenia •«* ~~^«-.v.~ „ 

Prasa brytyjska, me szczę-
 w

 „^j^ bosto^ch, tt'2^l^Z^ h°Ilef,JÎ zaopatrzyć się należy w odpo- W szpitalu więziennym w Mos stępów w obozach, hostelach 
szpitalach itp. I znowu, w dal-
szym ciągu, ten sam tryb pracy 
i działalności, tylko, że śpiewa-
cy są już cywilami. Obecny 

dząc słów uznania, populary-
zuje polski zespół śpiewaczy, 
podkreśla z najwyższym uzna-
niem jego poziom i liczne rze-
sze czytelników zapoznaje z 

muzyką polską,_ z polską pie-
 mies 4 na

 koncertach osta- »."
e
^

e
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Ch^ dociera do najcal- .
 Ł m

f
d

i
imy oka
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wszystkich stron) we środę, 
25 bm. w salach „Orła Białe-
go". 

Obecnie Chór przygotowuje 
dyrektor zorganizował chór się do uroczystego występu ju-

bileuszowego w dziesięciole-

wiednie formularze. Formula-
rze te będzie można wkrótce 
otrzymać w Związku b. Więź-
niów. Można również zwrócić 

kwie. W drodze do obozu pracy. 

W obozie pracy. Na wolności. 

W Kujbyszewie. W drodze na 

się do następujących urzędów południe. Guzar. Wyjazd do 

szych zakądków wyspy, wszę. 
dzie tam, gdzie przebywał pol-
ski żołnierz lub gdzie zażąda-
ło go społeczeństwo brytyjskie. 

W okresie swojej, obecnie 
można już powiedzieć dziesię-
cioletniej działalności Chór dał 
około 600 koncertów i wystę-
pów na cele polskich i brytyj-
skich organizacji społecznych, 
charytatywnych i wojskowych. 
Dla osób, które lubią cyfry. 

Ludwik Skibiński i dyrygent 
p. H. Hosowicz serdecznie za-
praszają wszystkich chętnych, 
zarówno Panie, jak i Panów do 
wstępowania do Chóru. Wpisy 
przyjmowane są i próby odby-
wają się w lokalu Chóru na III 
piętrze w klubie „Orła Białe-

cy nieraz ciężkiej, nieraz od- Bo" 2, Albert Gate. Knights-
mawiając sobie posiłku wie- bridge. Chor męski odbywa 

czornego, zbierają się p
0
 trzy ^JLT^JStó I ^° 9 

już jego produkcje 
Ciężka praca, ciężka droga, 

ciężkie zmagania. Ileż wyrze-
czeń i — bez najmniejszej 
przesady — poświęceń potrze-
ba, ażeby w dzisiejszych cza-
sach kontynuować tę pracę! 
Ta grupa ludzi, którzy po pra. 

niemieckich pisemnie o nade 
słanie potrzebnych formularzy, -

 t 

podając dane osobiste w ' 
szczególności okoliczności 

Persji. Książka dedykowana 

„Pamięci ojca Henryka 

Skrzypka, zamęczonego w wię-

prawniające d
0
 ubiegania się zieniu bolszewickim oraz bra-

ta Józefa Skrzypka, który zgi-

nął śmiercią tragiczną w Ka-

razy w tygodniu na wieczorem, w piątki zaś o 7 — 
należałoby może~zazna"czyćrże trzS

J
 piętrze "orl̂ BialeçÔ'S », chór mieszany w piątki od 

występy te przyniosły owym ażeby uczestniczyć w próbach, 8 do 9 wieczorem, 
organizacjom w sumie ponad to naprawdę ludzie dobrej wo- Pieśń zespala, pieśń koi 
20 tysięcy funtów. li, miłujący śpiew i zdający pieśń dodaje skrzydeł tęskno. 

Na pięknym koncie swojej sobie sprawę ze znaczenia pol- tom! Pieśń uczy nadzei! 
działalności Chór ma wypisane skiej pieśni zwłaszcza w czasie 
takie pozycje, jak współpraca dzisiejszym. Ciągną wieczora- ________________ 
z wybitnymi muzykami brytyj- mi ze wszystkich stron Londy-
skimi Jest tam Sir Adrian nu i (jak np. pp. Beffinger i 
Boult, Sir Malcolm Sargent, Hosowicz) spoza Londynu, 
łan Whyte, John Mc Cormaek Ciągle piętrzące się trudności 
i wielu innych. Chór współpra- — dyrygent sam pisze nuty, 
cował z London Philharmonie przepisuje, powiela, uczy, dy 
Orchestra, BBC Symphony ryguje itd. 

T. Ż. 

CZYTAJ 

ROZPOWSZECHNIAJ 

ABONU j 

„GAZETĘ NIEDZIELNA". 

o odszkodowanie 
Dla osób, które po uwolnie-

niu przebywały w Hesji: Hes- .
 (1 

sisches Staatministerium des tyniu . 
Innern, Abt. VI. — Widergut- Sergiusz Piasecki BOGOM 
machung, Wiesbaden, Wilhelm NOCY RÓWNI. Powieść Mo-
str 24, Germany.

 d wrf
 ;

 Ltd LondoB 
Dla osób, które po uwolnię- 7 , 

niu przebywały w Wirtember- l950- Okładkę projektował 
gii: Landesbezirkstelle f. d. Colin Cragoe. Stron 418 i map-
Wiedergutmachung, Stuttgart, ki. 
O. Gerokstr. 37, Germany. ' 

Dla osób, które po uw/Uiio- Marian Romeyko, b. ppłk. 
niu przebywały w P-awarii: szt. gen. pilot ,,RAYSKIB'* 
Bayer Landesamt fur Wieder- CZASY LOTNICTWA POL-

'ffiatU^ D^„!;irrb
r!± SKIEGO. Na prawach rekopi-Arcis Str. 7, Muenchen, Ger-

many. 
Prośba

 0
 nadesłanie formu-

larzy, jak również lame for-
mularze muszą być wypełnione 
w języku niemierkim. Wszy-

su. Londyn 1949. 

Odpowiedź na książkę Ludo-

miła Rayskiego „Słowa praw-
dy o lotnictwie polskim 1918-

stkie dokumenty, które petent 1939". 

Chcesz mieć pod ręką najpotrzebniejsze wiadomości o sprawach polskich i obcych? 
Zamów natychmiast 

Kalendarzyk Polaka w W. Brytanii na rok 1950 
Obszerny notatnik, estetyczna oprawa skórkowa, mnóstwo informacji. Cena 5/-

KATOLICK! OŚRODEK WYDAWNICZY VERITAS, 12, Praed Mews, London W.2. 
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OPINIE CZYTELNIKÓW 

Vii drodze do Polski 

a przez Kalifornię 

Wylądowaliśmy szczęśliwie, 
•dzięki Bogu, w Stanach Zjed-
aoczonych i otrzymaliśmy mie-
szkanie i pracę na wielkiej far-
bie p. Mee w Kaliforni, odda-
leni zaledwie 120 mil od wy-
brzeży Pacyfiku. Opuściliśmy 
wrogie Niemcy, ale równocze-
śnie oddaliliśmy się ponad 
12.000 km. od ukochanej Polski. 

Pracują tu cztery rodziny 
polskie i jeden samotny Polak. 
Pracą i swym zachowaniem zy-
skali, jak dotąd, uznanie pra-
codawcy — innowiercy i współ-
towarzyszy pracy — Ameryka-
nów. Polacy napływają do Ka-
lifornii coraz liczniej i będą 

^stanowili tu dość znaczny odse-
*tek ludności. Katolików tu nie-
wielu. Ci co są, są dobrze zor-
ganizowani. By wejść z nimi 
w styczność, trzeba .poznać ję-
zyk. 

Na początku mieliśmy trud-
ności. Domagan

0
 się od nas 

pracy w niedzielę. Wobec sta-
nowczej postawy wydaje się, 
że zrezygnowali. Wszystko za-
leży od stanowiska i jedności. 
Kościółek oddalony

 0
 15 mii. 

Dziś byliśmy w kościele, ko-
rzystając z uprzejmości rodzi-
ny katolickiej meksykańskiej. 
Rozmawialiśmy z proboszczem, 
prosząc o interwencję u praco-
dawcy, by nam przydzielił sa-
mochód na niedzielę. Kierować 
możemy sami i benzynę zapła-
cimy. Przyjął nas bardzo ser-
decznie i przyrzekł pomoc. 

Szanowna Redakcja zechce 
mi darować ten przydługi opis 
miejscowych warunków. Obec-
nie staramy się o adresy wszy-
stkich Polaków w Kalifornii i 
chcemy próbować się zrzeszyć. 
Walczymy również o polskiego 
kapłana. Podobno jest taki w 
Sań Francisco dokąd piszemy, 
aby przybył na święta Bożego 
Narodzenia. 

Jeśli Szanowna Redakcja 
zechce, napiszę więcej o życiu 
tutejszym, nie zapominając o 
rozpowszechnianiu poczytnego 
tygodnika wśród nowoosiadłej 
Polonii. 

Antoni S to janowski 

c/o Mr. Mee Ranch 
Calir. Land & Cattle Co 
LONOAK, Califbrnia, USA. 

LEKARZE w ROSJI LODA POLSKA 

W numerze „Gazety Nie-
dzielnej" z dnia 4 grudnia 1949, 
w artykule ,,Ile trzeba praco-
wać, aby żyć w Stanach Z jed. 
i Rosji?", będącym streszcze-
niem uwag sen. Bedell Smitha, 
zamieściła Redakcja zapytanie, 
czy jest możliwą rzeczą, aby w 
Rosji przy nadzwyczajnie małej 
ilości lekarzy uposażenie mie-
sięczne lekarza mogło wynosić 
aż...500 rubli. Redakcja zwra-
ca się do lekarzy, którzy będąc 
w Rosji, mogli się zetknąć z 
tamt. lekarzami, aby zechcieli 
w tej sprawie udzielić wiaro-
godnych informacji. 

Nie jestem lekarzem, lecz 
księdzem, ale sądzę, że mo-
je skromne zdanie będzie po-
twierdzeniem relacji Bedell 
Smitha. , 

W roku 1942 znalazłem się 
w Jangi-Jul, a zachorowawszy 
poważnie, zostałem odwieziony 
do szpitala, położonego w przy-
siółku obok Jangi Jul. Naczel-
nym lekarzem w tym szpitalu, 
gdzie cały personel był rosyj-
ski, był mężczyzna postawny, o 
rasowym wyglądzie. 

Upatrzyłem chwilę, gdy 
prócz mnie nie było nikogo w 
pobliżu i zagadnąłem po pol-
sku: ,,Panie doktorze, nazwis-
ko pańskie nie jest mi obce. 
Pracując w okolicy Zbaraża, 
często zajeżdżałem ćo wsi B., 
gdzie właścicielami dóbr była 
rodzina pańskiego nazwiska. 
Czy p. doktór nie pochodzi z 
Polski, i czy nie ma tam krew-
nych? 

Doktór rozglądnął się trwoż-
nie na wszystkie strony, czy 
kto nie podsłuchuje, a upewni-
wszy się, że jesteśmy sami, od-
parł również po polsku: 

„Mój ojciec był powstańcem 
63 roku. Został wywieziony na 
Sybir, ja już w Rosji pozosta-
łem". 

,,Ile p. doktór miesięcznie za-
rabia ? " — zapytałem w trakcie 
rozmowy, 

„Dostaję 400 rubli (cztery-
sta) rubli i z teg

0
 muszę wy-

żywić całą rodznę". 

Powiedział to tonem melan-
cholijnym,widać, że żałował 
dawnych czasów. 

Jak więc widać, rewelacje 
sen. Bedell Smitha co do wyso-
kości uposażeń lekarskich w 
Rosji dzisiejszej są prawdziwe. 
(Nazwiska lekarza ze zrozu-
miałych względów nie podaję) 

Ks. Fr. Dziduszko 
Polish Camp Tengeru 

Tanganyika 

Z prawdziwą przyjemnością 
natrafiłam w jednym z nume-
rów „Gazety Niedzielnej" na 
reportaż p. C. Tarnawskiej— 
Busza pt. „Młoda Polska". Bę-
dąc stałym czytelnikiem po-
czytnego pisma pragnę wyra-
zić moje zadowolenie z poru-
szenia, po raz pierwszy w dłu-

O LUDZIACH ZAPOMNIANYCH 

Na marginesie minionych 
świąt Bożego Narodzenia, 
świąt najbardziej serdecznych 
w naszej polskiej społeczności, 
nasuwają mi się smutne re-
fleksje o ludziach zapomnia-
nych. 

Ci ludzie zapomniani, to na-
si rodacy — chorzy, przebywa-, 
jący w szpitalach angielskich. 

Każdy z nas wie doskonale, 
że mury szpitalne bez względu 
na to, jakie cierpienie fizycz-
ne nas tam sprowadziło, za-
wsze odtziałowują na nas 
przygnębiająco. A cóż dopie-
ro, gdy w murach tych znaj-
dzie się Polak, nie zawsze do-
statecznie władający językiem 
angielskim, człowiek samotny, 
bo rodzina o tysiące kilome-
trów? 

Wtedy do cierpienia fizycz-
nego przybywa jeszcze cier-
pienie moralne. Cierpienie to 
potęguje się szczególnie w go-
dzinach odwiedzin chorych, 
kiedy to przy łóżkach Brytyj-
czyków siedzą ich rodziny i 
znajomi, przynosząc ze sobą 
miłe drobiazgi, a przede wszy-
stkim uśmiech i serce. T

0
 cze-

go w cierpieniu fizycznym 
najbardziej potrzeba. 

Koło łóżek chorych Polaków 
nie ma nikogo. A przecież mia-
ło się tylu znajomych i przy-
jaciół, należy się d

0
 tylu orga-

nizacji, które w swych statu-
tach nie mają innych słów po-
za „troską", ,,opieką" itd. 

Znajomi nie zawsze mogą 
zdobyć się na poświęcenie cza-
su chorym. Wysyłają listy, 
pisma i na tym kończą się ich 
możliwości. 

Ale organizacje? Dlaczego 
o tym nie myślą? Wprawdzie 
tu i ówdzie zdarza się jakaś 
inicjatywa odwiedzin chorych, 
ale to są tylko sporadyczne 
odruchy. 

Chorzy cierpią nie tylko w 
czasie świąt. Chyba w wię-
kszości szpitali angielskich 
znajdują się jacyś Polacy. 
Czyż więc nie należałoby po-
myśleć o wyłonieniu z pośróci 
licznych organizacji stałej se-
kcji opieki nad chorymi? 

Sam leżałem' w jednym ze 
szpitali londyńskich. To było 
właśnie jedyne łóżko, dokoła 
którego zawsze było pusto. 
Cierpiałem dość dotkliwie fi-
zycznie, ale moralne cierpienie 
było gorsze. I ot

0
 w trzecim 

dniu mego pobytu w szpitalu 
przyszedł do mnie angielski 
ksiądz katolicki, a nazajutrz 
dwie zakonnice. Skąd' ów ka-
płan i te siostry? 

Poprostu z ewidencji szpi-
talnej wyławiają katolików. 
Byłem zresztą jedynym katoli-
kiem na sali. Niestety nie od-
wiedzili mnie księża polscy. 

Kończę ten list, myśląc ze 
smutkiem, ilu to w tej chwili 
na terenie Anglii leży w szpi-
talach ludzi zapomnianych, na-
szych rodaków. 

Maciej Rola 

ższym artykule, tak ważneg* 
tematu, jakim jest nasza mło-
dzież na emigracji. 

Sądzę, że będę wyrazicielem 
dużej części społeczeństwa pol-
skiego, jeśli stwierdzę, że po-
dobnych artykułów reportażo-
wych jak i dyskusyjnych • 
„Młodej Polsce" potrzeba jak 
najwięcej i jak najczęściej. Ta 
„Młoda Polska" to jeden z naj-
ważniejszych odcinków nasze-
go wysiłku na emigracji. 

S. B. 

SODALICYJNE JASEŁKA 

Niech mi wolno będzie na 
łamach poczytnej ,,Gazety 
Niedzielnej" złożyć serdeczne 
podziękowanie grupie katoli-
ckiej młodzieży sodalicyjnej z 
Loncynu za to. że wystawia-
jąc jako zespół amatorski „Ja-
sełka" obdarzyła licznie zgro-
madzoną widownię momenta-
mi głębokich wzruszeń religij-
nych, estetycznych i patrioty-
cznych. 

M. K. 

POCHWAŁA Z TILSTOCK 

Fragment listu Rady Osie-
dla Tilstock (Prees Higher 
Heath): „Robimy, co możemy, 
by pism

0
 Wasze jeszcze lepiej 

tu poszło — uważamy bowiem, 
że jest ono naprawdę dobrze 
prowadzone i ma — jak się to 
mówi ■■— mocny kręgosłup: 
jasną linię wytyczną". 

KRZYŻÓWKA 
(Ułożył Z: Pieczonka) 

Nr. 3 

ZNACZENIE WYRAZÓW. 

Poziome: 1. drzewo, 2. orga-
nizacja polityczna, 3. niebez-
pieczny pająk, 4. list bez pod-
pisu, 5. wartościowy, 6. głosy 
zwierząt wspak, 7. miejsce za-
trzymania przez policję, 8. ta-
niec, 9. ptak morski, 10. środek 
lokomocji, 11. głos bębnów 
wspak, 12. posterunek pomocy 
w nagłych wypadkach, 13. ma-
jątek w buchalterii, 14. rosyj-
skie imię żeńskie wspak. 

Pionowo: 1. stare rzeczy, 15. 
kwiat, 16. przyrząd radiowy, 2. 
miasto w Istrii, 17. plecak, 18. 
zapach, 19. scena cyrkowa 
wspak, 5. tarcza zegara, 20. 
argentyński pieniądz wspak, 
8. pisklęta orla, 21. co wskazu-
je barometr, 9. sposób postępo-
wania, 22. krzak owocowy, 23. 
dzielnica Warszawy. 

Rozwiązania nadsyłać nale-
ży do dnia 3 lutego 1950. Jako 
nagrodę za rozwiązanie, która 
przypadnie z losowania. Reda-
kcja wyznacza książkę J. Fr. 
Drewnowskiego ..Moralność i 
kultura". 

GAZETA DLA LUDU 

Piszę do Pana — wieśniak 
z Wileńszczyzny. Mam lat 43 
i dotychczas stale czytałem 
„Gazetę Niedzielną", ale wi-
docznie przestanę, a t

0
 dla-

tego: , 

Przyzwyczaiłem się, że u 
nas w Polsce gazeta niedzielna 
była przeznaczona dla nas, dla 
ludu, gdyż nie mogliśmy kupo-
wać innych gazet, gdyż często 
nie było nawet na zapałki. Ale 
tu widzę c

0
 innego, że gazeta 

jest wyłącznie dla inteligen-
tów. 

Weźmy nr. 28. Krzyżówka: 
„trucizna, którą wypił Sokra-
tes". A co to za ptak? Pyta-
łem kolegów, którzy mi odpo-
wiedzieli: ..widizisz, to nagro-
dy dla księdzów, oni go cho-
wali, to i wiedzą". 

Pamiętajcie, że Wam pano-
wie zarobić nie dadzą, a my, 
chłopi, dalibyśmy. 

Wifrski 

KATOLICKIE PISMO 

ł DOBRA KSIĄŻKA 

TO TWOI PRZYJACIELE 

Niebywała okazja dla wysyła-
jących paczki! DARMO FUN-
TA (£. 1). Po szczegóły pisać, 
załączając 2łd. znaczek do: 
„OLGA" 59, Eastgate, DRIF-
FIELD, E. Yorkshire. 

ZA CZYJE PIENIĄDZE? 

A oto fragmenty z innego 
listu, zresztą już dość dawnej 
daty, aie jakże charakterysty-

ka czyje pieniądze są wy-
szydzane na łamach gazety 
katolickiej przez p. J. Biela -
towicza uczucia nie tylko 
ludzkie (patrz list co red. GN 
nr. 8 z dnia 19. 5.), ale i kato-
lickie. P. J.B. pozostaje niepo-
prawny i brnie z jednego błę-
du w drugi. Swoisty światopo-
gląd pragnie przemycać nie 
tylko w gładkich recenzjach 
teatralnych, ale i w dysku-
sjach". 

„Poziom dyskusji jest niski, 
tak (jak można przypuszczać 
płytkie są zasady moralności 
katolickiej p. J. B.).Ale to są 
jego osobiste „walory". Mu-
szę natomiast bezwzględnie 
potępić jego arogancję w sto-
sunku do księży, z którymi 
prowadzi polemikę, a którzy 
ze swego powołania boskiego 
są bezsprzecznie kompetentny-
mi w ocenie wartości moral-
nych we wszystkich dziedzi-
nach życia katolickiego. 

Tę prostą teorię p. J. B. nie 
może, nie chce, czy też z ja-
kichś „wyższych" pobudek (a 
może rozkazów) nie wolno mu 
zrozumieć. Dlaczego tak po-
stępuje, używając autorytetu 
pisma katolickiego? Za czyje 
pieniądze ? " 

„Jestem przekonany, że głos 
mój nie pozostanie rzucony do 

, lamusa milczenia". 

Do ogłoszonej już listy roz-
wiązań krzyżówki nr. 1 docho-
dzą następujące nazwiska: J. 
Stolarczyk (Bottisham), W. 
Zbyszewski (Hereford), J. Ja-
skólska (Groesbeek bij Nijme-
gen, Holandia) i J. Dezet 
(Bruay en Artois, Francja). 

Jasionowski Piotr 

c/o E Durkalec 
300, Waterloo Rd., 

Manchester 8 

— Zgodnie z życzeniem głos 
nie został rzucony do lamusa 
milczenia. 
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