
‘M /as Haltiiuorski/’ ('/warlek, Listopada,
kowaną w języku tym, którego nieznajomością. żadne grybe ryby nie!
będą mogli się wykręcić i powiedzieć “skądże my mamy o tych
waszych sprawach wiedzieć, przecież my po polsku nic czytamy...

Już dzisiaj, podzielić się z wami możemy wiadomością, że cie-
szymy się ogromnym szacunkiem wśród tych sfer, gdzie najhardziej
Polakom wpływów potrzeba. Właśnie tylko dlatego, że mamy dział
drukowany po angielsku. ..

W przyszłym tygodniu nassląpi dalszy ciąg naszych rozważań, a
w międzyczasie prosimy o wypowiedzenie się naszych czytelników.

Pod Adresem Polsko
Amerykańskiej Młodzieży

Coraz Więcej Amerykanów Uczy Się
Polskiego Języka

Do Amerykanów niepolskiej krwi, którzy specjalnie uczą się ję-
zyka polskiego, należy ambasador amerykański przy rządzie pol-
skim, p. Anlhony 1). Biddle który nawet syna swego oddał do armji
polskiej.

Niedawno leniu, na akademji ku czci Paderewskiego w 'Chicago,
ambasador Biddle przemówił do zebranych po polsku. Na podstawie
tego faktu “Dziennik Związkowy” zamieścił następujące uwagi:

“W übiegłym tygodniu przemawiał w Chicago na akademji ku
czci Paderewskiego ambasadorSianów Zjednoczonych przy Rządzie
Polskim, Anlhony l)rcxel Biddle. Człowiek wysoko wykształcony,
syn znanej arystokratycznej amerykańskiej rodziny, jednej z naj-
picrwszycb w tym kraju, osobisty przyjaciel prezydenta Roosevelta,
urodzony dyplomata.

“Jakżeżzadziwił Biddle wszystkich obecnych w sali Andilorjum,
gdy przemówił do zebranych po polsku. Nie kilka słów zdawkowych
łamanym językiem, jak lo się czasem zdarza u naszych polilykierów
na polskich wiecach, ale dobrą polszczyzną (naturalnie z angielskim
akcentem) i lo kilkanaście pięknych zdań.

“Biddle uczył się języka polskiego.
“Gdy pokochał Polskę, gdy poznał bliżej naród polski, gdy po-

znał jego walory, zalety i cechy postanowił poznać także i język.
Chociaż ambasadorem długo nie będzie, bow iem ambasadorowieprzy
rządach zmieniają się co kilka lal, mimo lo poświęcił wiele czasu,
energji i zdolności, by nauczyć się po polsku. A język polski nie Jesl
bynajmniej łatwym dla rodzonego Yankesa.

“Jakżeż to piękny przykład dla naszej młodzieży lu zrodzonej,
która aczkolwiek ma krew polską w swych żyłach, jednak coraz da-
lej odchodzi od polskości, a o nauce języka polskiego nawet już sły-
szeć nie chce! Nie znając go w domu polskim, w którym mówi się
dzisiaj coraz częściej wyłącznie po angielsku, nic odczuwa nasz mło-
dzieniec polsko-amerykański pociągu do pięknego języka Mickiewi-
cza, Słowackiego i Krasińskiego, nie zna jego piękna.

“Natomiast uczą się języka polskiego rdzenni Amerykanie. Jesl
ich cała plejada we wszystkich sferach społeczeństwa amerykańskie-
go, nic tylko dyplomaci, nietylko handlowcy, ale i literaci. Jakiż lo
kontrast! Uczyć się jedynie go nie chce nasza młodzież, okazując ni-
czym nic zrozumiałą obojętność do języka swych własnych ojców,nie odczuwając pociągu krwi, ani nawet zrozumienia, że człowiek
inteligentny powinien władać więcej, aniżeli jednym językiem.

“Oby przykład ambasadora Biddle podziałał zachęcająco na na-
szą młodzież!”

Drugi Apel Ignacego
Paderewskiego

“Pomoc Dla Anglji Ratunkiem Świata.”; Polska
Obrała Drogę, Wiodącą, Bez Względu Na Ofiary,
Do Ostatecznego Zwycięstwa; Współdziałanie
Narcdów Europejskich Podwaliną Pod Gmach
Nowej Europy

NEW YORK. Ignacy Padere-
wski ogłosił następujący apel:

“Z sercem przepojonem uczu-
ciem miłości, szacunku i podziwu
zwracam się dziś do bohaterskie-
go narodu angielskiego. Zdaję so-
bie sprawę, że brak jest słów na
wyrażenie mych uczuć i dlatego
mój apel jest krótki i zwięzły.

“Wielka Brylanja i Polska, od
samego początku lej dzikiej woj-
ny, narzuconej przez bezwzględ-
nego napastnika, były złączone i
pozostaną na zawsze złączone
pragnieniem obrony cywilizacji
świata jak również postanowie-
niem walki o naturalne prawo do
niezawisłości. Zarówno Wielka
Bryłanja jak i Polska, swobodnie
podjętą i jednogłośną decyzją po-
stanowiły poświęcić wszystkie
swe dobra malerjalne i ostatnią
kroplę krwi swych najlepszych
synów—dla zachowania dla przy-
szłych pokoleń podstawowych
warunków pokojowego i wolnego
życia.

“Złożyłem już po przybyciu
mem do Stanów Zjednoczonych
mój skromny hołd prawdziwej
wielkości Króla i Królowej, któ-
rzy w lej godzinie potrzeby naro-
dowej stanęli przy swych obywa-
telach, dając tein przykład odwa-
gi i najwyżej pojętego obowiązku
narodowego.

Szczęśliwy jestem, że mogę
Was zapewnić, że hasło, klórem
zakończyłem mój pierwszy apel
do Ameryki “Pomoc dla Anglji

ratunek świata’’ znalazło tu
jak najlepiej mogą.

“Nie potrzebuję podkreślać, jak
| dumny jestem z lego, że oddziały
.polskiej armji, floty wojnnej, pol-
skiego lotnictwa i marynarki han-
dlowej, ocalone ze strasznych
walk w Polsce, Norwegji i Fran-
cji zaszczytnie spełniają swe
obowiązki, przyjęte przez nasze
rządy w traktacieprzymierza. Od-
działy te nie są liczne, jednak
wszyscy wiecie, że sprawują się
jak najlepiej mogę.

“Niektórzy przyjaciele Polski
nic mogli zrozumieć naszego za-
ciętego oporu. Wyrażali żal i sym-
palję z powodu niepotrzebnego
ich zdaniem, przelewu krwi, z po-
wodu zupełnego prawic zniszcze-
nia naszej ukochanej stolicy,
Warszawy i innych naszych kwit-
nących miast i osiedli. Wiedzie-
liśmy jednakowoż doskonale, dla-
czego zdecydowaliśmy się na tę
próbę naszej siły moralnej, na-

szej żywotności podobnie, jak
Wy, narody Imperjiini Brytyj-
skiego, wiecie jaką obrać drogę,
bez względu na ofiary, do osta-
tecznego zwycięstwa.

“Warszawa, Londyn i lak wie-
le innych miast polskich 1 angiel-
skich, małych i wielkich, okryły
się już nieśmiertelną sławą. Ich
rany i ruiny, dzieła sztuki, histo-
ryczne pomniki i zabytki niszczo-
ne umyślnie barbarzyńskicmi
atakami, pozostaną na zawsze
natchnieniem i świętym symbo-
lem bohaterstwa, patriotyzmu i
największego ducha ofiarności.

“W swej podstępnej propagan-
dzie przywódca nazistów chwali
się przed całym światem, że wpro-
wadzi “nowy ład” w Europie.
Lad, który ma zapewnić dobrobyt
i szczęście całemu światu. Nie
zmyli on nikogo. My w Polsce,

i podobnie jak narody innych kra-
ów, cierpiących pod okupacją
nazistowską, wiemy jakie jest
prawdziwe znaczenie przyrzeczeń
Hitlera. Oznacza ono zupełną
niewolę, rabunek, zniszczenie,
obozy koncentracyjne, przymu-
sową pracę albo rozstrzelanie.
Nie, nikt nie zdoła nas przekonać,
że lyranja może barbarzyńskicmi
metodami rządzić światem i za-
pewnić ludzkości lepszą i szczę-
śliwszą przyszłość.

“Dwa bratnie narody słowiań-
skie doszły ostatnio do porozu-
mienia, pod gradem bomb nazi-
stów. Polski rząd i czesko-słowac-
ki komitet narodowy podpisały
umowę przyjaźni i lojalnej współ-
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Dla Jutra Polonji . . .

(Drugi artykuł z serji traktujące] o politycznym przeznaczeniu
Polonji Baltimorskiej.)

W zeszłym tygodniu zapowiedzieliśmy plan wyjawuionia na-

szych sposobów współpracy z Polonja nad jej własnym dobrem.
Nie jest to łatwe zadanie, bowiem w jednym artykule, ani w dwóch
nie jesteśmy w stanie całkowicie zapoznać naszych czytelników z

każdym szczegółem, tynibardziej, że każdy szczegół nie należy do

wykonalnych trzeba w życiu zwyczajnym liczyć na rozmaite oko-
liczności, pomyłki —i l. d.

Powiedzieliśmy, że Polonja musi wykorzystać wyniki wyborow
dla siebie, ponieważ właśnie lam, gdzie Polonja zamieszkuje, lam
uzyskano największą ilość głosów dla Roosevella. Nim przystąpimy
do przeprowadzenia dokładnej analizy tego, co należy uczynić, za-

stanówmy się przez chwilę, dlaczego jest to naszym najgłówniejszym
dziś zadaniem.

Pierwsza rzecz, to spojrzenie na hislorjc obecnych czasów, bio-
rąc pod uwagę wszystkie istniejące warunki, tak w Europie, jak i
w Ameryce.

Co to jest za olbrzymia siła, prąca pewne narody naprzód do

zwycięstwa, lub do upadku? co to jest za siła, co stwarza wśród
Niemców taką wielką chęć do walki do bicia, do plombowania?
i co to za siła, która potrafiła złamać ostatecznie tak rzekomo silne
moralnie i duchowo narody jak Belgja i Francja....

Siła la niema specyficznej, ale ma właściwości, których możemy
się dopatrzyć. ..

1 dopatrzymy się jej w stosunku narodu do lego, co się wokoło
niego dzieje.

Jakżeż wygląda obraz w Niemczech...? Przecież lam niema
człowieka nieinłeresującego się tym co jego rząd w tej chwili czyni.
Każdy jest częścią lej wielkiej maszyny, która leci naprzód jak burza
i wszystko po drodze niszczy jak jaki olbrzym, gigant, cyklop....

Niema człowieka któryby nie interesowałby się ideą przez Hit-
lera podaną...

Spodobała im się la idea zawierzyli wodzowi —i jemu pod
dali się całkowicie. Az czego to wynikło? wynikło z tego, że na-
ród niemiecki miał już dosyć wewnętrznych korupcyj— dosyć we-
wnętrznych zamieszek i intryg pomiędzy kołami rządzącymi, Hitler
znalazł bardzo podatny grunt do zasiewania zatrutego ziarna...
Wyrosło ono wspaniale na /degenerowanym ciele lego barbarzyń-
skiego narodu...

Uzyskawszy zapał i entuzjazm, przez odpowiednią maszynerję
propagandową rzucił się w wir Doju —i zwycięża...

Czy byłby to w stanic uczynić, gdyby naród nie stał za nim? Nie!
A teraz spójrzmy na Francje niestety, służąca nam jako do-

skonały przykład rozkładu wewnętrznego...
Skąd przyszedł ten rozkład? czemuż Niemcy lak łatwo mogli ich

zmusić do kapitulacji?
Niestety, we Francji naród nie stał za swym rządem, był zu-

pełnie obojętny, nie okazywał najmniejszych oznak zainteresowania
się tym, co “ci u góry” robią...

A “ci u góry” hulali —aż miło! Bawili się w politykę. Nikt
ich nie pilnował, więc używali ile dusza zapragnie —i gdy przy-
szła chwila krytyczna jak się do nich naród ustosunkował?
Prawie, jeśli tak można powiedzieć że wogóle nie... Przyjął
los jaki im Hitler zgotował —i kwita...

A teraz gdy już jest zapóźno żałuje —i cierpi...
Trzeba było się ocknąć zwrócić uwagę na swych wodzów,

swych przywódców, swych zawierzonych. Nikt nie jest idealnym
—a przecież jak koniowi się popuści wodzy to leci naprzód, do-

póki nie padnie... Człowiek lak samo. Zarobił dziesięć dolarów
na tydzień, to chce piętnaście, dostał upragnione piętnaście chce
dwadzieścia aż wreszcie, zarabiając solki chce tysiące i lak
dalej, i lak dalej znamy lo wszyscy i do lego jesteśmy wszyscy
przyzwyczajeni.

Tak samo ze złodziejami. Najprzód składnie centa. zauważył
że mu się udało, następnym razem, bierze sobie 5 centów, 10, dolary,
setki dolarów i... wreszcie wpada w ręce policji i po nim,

1 tak właśnie było z francuskimi polilykierami. Popuszczono
im wodze brali po trochu, polym więcej, coraz więcej, urządzali
sobie wspaniałe życie, kochanki, maszyny, wakacje —i t. p.

I teraz my powiadamy, że celem każdego Amerykanina jest pil-
nowanie tego —co się u nas “u góry” dzieje! My Polacy, musimy
sami pomiędzy sobą naprzód popatrzeć na “górę,” która wśród nas
rządzi... inie dawać się v brać na lep politycznych obiecanek ca-
canek ...

Zbył wiele razy poczciwa Polonja baltimorska dała się nabrać...
W ciągu najbliższych tygodni, właśnie aby wykazać, w jaki lo

sposób dawaliśmysię nabrać —i ciągle jeszcze dajemy się nabierać,
będziemy drukować bistorję jednego z największych skandali finan-
sowych w całej Polonji amerykańskiej jaki się zdarzył właśnie tutaj
wr Baltimore, co zrobili w tej historji “politykierzy” i co jeszcze ro-
bią. Materjał jest niesłychanie obszarny, lecz zbieranie poczęliśmy
kilka miesięcy temu, i jesteśmy pewni, żc niebawem pójdzie do
druku.

To będzie tylko przykład lego, eo potrafią maszyny polityczne,
a naszym zadaniem będzie uświadamianie mas z takimi czynnościa-
mi, abyśmy nie dali się wodzić za nos żadnym Ajryszorn, Niemcom,
czy jakimkolwiek narodowościom. My Polacy mamy własna du-
mę, i jeśli tego potrzeba, sami potrafimy kierować sobą, tylko...
MUSIMY TYM SIĘ NIECO ZAINTERESOWAĆ...

Nic dla parady “Czas Ballimorski” stworzył sekcję angielską,
nie dla ogólnie przyjmowanych haseł zainteresowania młodzie-
ży choć i to wypadkowo w to wchodzi ale dla zgoła innego
celu...

Jeżeli rodacy znajdziecie się w jakim kłopocie, jeśli spot-
kacie jaką szykanerję .jeśli kto będzie was prześladował tylko dla-
tego żeście Polakami zwróćcie się do nas. Na to mamy część dru-

(Thursday, November 21st), 1940.

pracy. Jesieni pewny, że w len
sposób, jedyny możliwy, może być
osiągnięta silna i trwała budowa
nowej Ku ropy.

“W wiecznej walce i dążeniu do
lepszej przyszłości, narody i pań-
stwa muszą się łączyć na gruncie
wspólnych ideałów demokratycz-
nych i poszanowania zasad mię-
dzynarodowej sprawiedliwości, o-
pierać na wzajemnym szacunku i
przyjaznem współdziałaniu.

“Ostateczne zwycięstwo Wiel- ■
• kiej Brytanji jest jedyną drogą!
prowadzącą do tej lepszej przy- j
szłości.

“Me najgłębsze przekonanie o j
tein jest przyczyną zakończenia■
inego pierwszego apelu do przy- i
jaciół amerykańskich przekony-
wującem hasłem:

J “Pomoc dla Anglji ratunkiem
świata.”

Sr

Taksobie od ręki
Przymusowy pobór do służby |

wojskowej przypada w łych;
I dniach. Rekrutacja jednak przy-i
musowa będzie zastosowana w j

j bardzo małym procencie, a to dla- '
lego, że ochotników do służby w

i armji zgłosiło się tylu, iż tylko po
kilku —i to nie we wszystkich o-
kręgach poborowych będzie
powołanych do służby wojskowej.
Zgłaszają się przeważnie młodzi
mężczyźni, którzy liczą najwyżej

| po dwadzieścia kilka lal. Najlep-
szy to muterjał na pierwsze ka-
dry armji amerykańskiej. Jeżeli
w dalszym ciągu ochotników bę-
dzie napływać tyle, co dotychczas,
'to i dalsze przymusowe powoła-
; nia obejmować będą bardzo małą
liczbę rekrutów.

★ ★ ★
O szansach, jakie ma dziś Po-

lonja Amerykańska, pisze “ Pitts-
burczanin” jak następuje:

“Pozycja Polski, jako kraju i
narodu, zdobyła w Anglji iw A-
meryce całkowite uznanie. Zarów-
no dwudziestoletnia praca Pań-

j siwa Polskiego jak i postawa na-
rodu w tej wojnie, przyczyniły się
do zupełnej zmiany poglądu na

i Polskę i Jej naród wT świecie an-

glo-saskim. Te wszystkie czynni-
ki anglo-saskie, które dla wzglę-
dów' politycznych czy chociażby
czysto społecznych poprzednio

; nie okazywały nam Polakom w
Ameryce zrozumienia, patrzą dziś
inaczej na Polskę i lepiej, życzli-
wiej na nas, potomków lego Naro-
du. Ale nictylko Anglo-sasi. W
tym kraju wszystkie narody pro-
wadzące z Polską wspólną walkę,
mają inny stosunek d onas niż po-
przednio.. .

”

★ ★ ★
“O tem wszystkiem powinni pa-

, miętać kierownicy naszej Polonji.
Winni zrozumieć, że ogół nasz
rwie się dziś świadomie do szer-
szego udziału w życiu kraju i mu-
szą dołożyć wysiłków, aby zada-
niu temu sprostać. Muszą jedno-
cześnie zrozumieć, że POMOC W
SPRAWACH POLSKICH (nasze

i podkreślenie) jest nielyłko życze-
niem naszego ogółu, ale będzie
zrozumiana i poparta zarówno
przez czynniki miarodajne Ame-
ryki jak i przez szeroki ogół spo-
łeczeństwa Stanów Zjednoczo-
nych.”

* ir ★
O tern wszystkiem nasi kiero-

wnicy nictylko nic pamiętają, ale
wprost są przeciwni jakiejkolwiek
akcji całej Polonji na rzecz Pol-
ski, z wyjątkiem akcji ratunko-
wej, która kurczy się coraz bar-
dziej i ogranicza się tylko do zbie-
rania pieniędzy i odzieży. Nasi li-
derzy, jak powiedział wielki poeta
Wyspiański, “mogliby dużo mieć,
tylko oni nie chcą chcieć.”

Obaw iamy się, że w niezbyt da-
lekiej przyszłości będzie można o
nich powtórzyć, również za Wys-
piańskim; “Miałeś chamie złoty
róg, został ci się ino sznur.”

★ ★ ★
John L. Lewis, dotychczasowy

prezes C.1.0., ma wielu wrogów.
Obdarzano go różnemi epitetami.
Ale nawet największy jego wróg
nie może pow iedzieć, że Lewis nie
dotrzymuje słowa.

★ ★ ★
(Idy 11 dni przed wyborami wy-

powiedział się na radjo za kandy-
datem republikańskim, Lewis ró-
wnocześnie złożył wówczas przy-
rzeczenie, że zrezygnuje ze stano-
wiska prezesa C. I. ()., jeżeli
prezydent Roosevetl zostanie wy-
brany poraź trzeci.

★ ★ ★
Obecnie na konwencji C. I. ().,

odbywającej się w Atlantic City,
Lewis dotrzymał słowa. Oświad-
czył on wyraźnie do zebranychde-
legatów; Nic będę już z wami
długo. Wykonałem swoją prac£ i
za kilka dni nie będę już na tem
stanowisku.”

★ ★ ★
Delegaci urządzili Lewisowi 40

minutową owację. Z entuzjazmu,
|jaki delegaci wszystkich unij wy-

' kazali, można wnioskować, że Le-
wis mógłby być ponownie wybra-
ny prezesem pomimo opozycji ze

i strony Sidncy Hillmana, lidera
potężnej Unji Amalgamated Ciot- |
hing Workers* Union. Ale Lewis
złożył przyrzeczenie wobec całego
narodu. Przyrzeczenia tego do-
trzymał.

★ ★ ★
Stany Zjednoczone to prawdzi-

wa potęga to największa potę-
ga w świccie. W kraju tym jest
największy przemysł na świecie,
tak wielki, że amerykański prze-
mysł ruszony naprzód całym pę-
dem może pobić wszystkie inne
przemysły razem wzięte.

★ ★ ★
W kraju tym znajduje się co-

najmniej trzy czwarte wszystkich
zapasów złota na całym świecie.
Nie wszyscy jednak pamiętamy o
tem, że Stany Zjednoczone także
co do naturalnych bogactw i zaso-
bów zajmują jedno z pierwszych
miejsc wśród największych potęg.

★ ★ ★
Do lego wszystkiego dołącza się

i ten fakt, że Stany Zjednoczone
| są obecnie jednem z najludniej-
szych państw'. Ludność bowiem
Stanów Zjednoczonych razem z

lerylorjami i posiadłościami, wy-
nosi obecnie przeszło 150 miljo-
nów.

★ ★ ★
Nic też dziwnego, że z laką po-

tęgą liczy się dziś cały świat i że
państwa totalitarne starają się za
wszelką cenę, aby temu kolosowi
przeszkodzić w należytem i kom-

! platnem uzbrojeniu się. Hitler,
Mussolini i ich przyjaciele wiedzą
0 tem, że kolos taki jak Stany
Zjednoczone pomału zabiera się
do uzbrojenia, ale gdy raz ruszy
7. miejsca wówczas żadna siła na
świecie nie będzie mogła oprzeć
się lej potędze.

★ ★ ★
O tem właśnie trzeba pamiętać,

gdy się czyta rozpaczliwe wprost

I zabiegi dyplomatyczne Hitlera wr
celu wytworzenia niby to wspól-

, nego frontu Niemiec, Włoch, Ja-
ponji i Rosji, przy pomocy które-

, go moźnaby nastraszyć społeczeń-
stwo amerykańskie i przeszkodzić
wysyłce wzrastającej ustawicznie
pomocy dla Anglji. Pomoc Ame-
ryki dopiero się zaczyna. Co bę-
dzie za rok, Hitler drży, gdy o
tein myśli.

Wszyscy Kłamią Tylko
Mussolini Mówi Prawdę

,

Premjcr Mussolini, przemawia-
jąc w uh. poniedziałek w Rzymie,
powiedział między innymi i rzecz
następującą:

1 “Mocarstwa ‘osi’ postanowiły
. zniszczyć Anglję, nowoczesną
, Kartaginę, a lak potężne państwo,

jak Itałja nie obawia się prawdy.
“To jest powodem, dlaczego

włoskie biuletyny wojenne mówią
tylko prawdę. Ukrywanie prawdy
nie byłoby rzeczą słuszną dla Ita-
lii. Nigdy na to nic pozwolę. Wy-
dałem osobiście instrukcję wszys-
tkim dowódcom,aby przed wysła-
niem jakiegokolwiek raportu wo-
jennego, najpierw sami zbadali,
czy raport mówi prawdę.”

Czy Wiecie, Że;—
Najstarszą książką na świecie jest

“Papyrus Prisse’a,” znajdujący się w
paryskiej bibtjotece narodowej. Pa-
pyrus pochodzi z roku 3350 przed Na-
rodzeniem Chrystusa i odnaleziony
został podczas poszukiwań archeologa
I’risse’a w grobach Teb.

Niemcy Zamknęli
Uniwersytet Paryski

PARYŻ. Niemieckie władze
i wojskowe zamknęły beztermino-

wo Uniwersytet Paryski w związ-
ku z “niewybaczalnemi demon-

l stracjami’ 'studentów tej uczelni
. w dniu 11 listopada (rocznica za-
•. wieszenia broni).

Z Okienka
Redaktora

Pisze Władysław A. Wusza

Na pierwszej stronicy dziennika
i “The Sun” znalazłem mały arty-
kulik, zajmujący około 2 cale w

szpalcie. Notowano tam wyjątki
z mowy Goebbels’a w Norymber-
gii.

Marszałek Kłamców Goebbels
wmawiał ludności niemieckiej, że
naloty angielskie na Berlin zale-
dwie to miasto zadrasnęły. Nato-
miast Londyn “krwawi otwar-
tymi arterjami...”

Koniu teraz wierzyć... ? czy Hi-
-1 llerowi? czy Goebbelsowi?

Wszakże Hitler krzyczy wszę-
dzie, że Anglicy mordują jego ko-
biety i dzieci, podczas gdy “uma-
nitarni” lotnicy niemieccy bom-
bardują tylko “objekty militar-
ne.”

A Goebbels teraz, pocieszając
naród niemiecki powiada, że
Londyn krwawi otwartymi arte-
rjami. ..

Dalej też powiada, że naloty an-
gielskie nic posiadają żadnego mi-
litarnego znaczenia...

Wybija się jedna jedyna oczy-
wista prawda... Niemcom nie
chodzi o to, aby komuś przypisy-
wać winę za pomordowane kobie-
ty i dzieci wszystko jedno, czy
krwawią, czy nie—byle bić —byle
więcej śmiercionośnych bomb

i siać byle niszczyć.
Boć przecież mogliby sami

Niemcy sobie wywnioskować, że
Londyn rzeczywiście krwawi —i
nie narzekać na krwawienie Ber-

j lina... Wojna wojną raczej
wojna nowoczesna wojną no-
woczesną... i rady na to niema.

W tym świetle aż śmiesznie
wyglądają wszelkie wykrzykniki
o skutkach cywilnego bombardo-
wania. ..

* *
*

Tak już zeszła moralność świa-
ta na psy...

A nikt inny jej tak nie poni-
żył jak Niemcy...

I nikt inny w świecie na znaj- ’

duje głupszych powodów do mor-
derstw jak Niemcy...

Nawet i tutaj dla pieniędzy—-
dzieci łapią Niemcy... i często
je mordują...

A włosi prowadzą najwięk-
sze bandy gansterów...

*
*

*

Czy Willkie zostanie liderem
parlji republikańskiej czy bę-
dzie znowu übiegał się o urząd
prezydenta za cztery lata?

Ostatnio ogłosił, że ma zamiar
pozostać niezależnym —nie po-
wróci do olbrzymich trustów uży-
teczności publicznych, będzie pra-
wdopodobnieprowadził biuro ad-
wokackie właśnie dlatego, aby
być niezależnym, aby móc brać
swobodny udział w życiu publicz-
nym.

A czy przypadkiem len czło-
wiek niema “niecnych zamiarów”
wobec obecnego prezydenta? —a
czy członkowie jego parlji, nie
mają zamiaru nadal sprzeciwiać
się “Narodowej Jedności”...?

Czy Willkie len —nie zostanie
samowolnym dyktatorem opozy-
cji?

Czy nie pomogą mu wtem boga-
cze ?

Gdyby tak się stało bodajże
pierwszy raz w dziejach Amery-
!ki —i o ile sobie dobrze przy-
pominam będzie to rodzaj re-
wolucji ale nie biednych ucie-
miężonych przeciw tyranj i kapita-
stów lecz wręcz przeciwnie
rewolucja klas bogaczy przeciw
rządzącym ludom pracującym...

Taki paradoks jest możliwym—-
zapamiętajmy sobie —a przy-
szłość winna nam pokazać że
pan Willkie jeszcze odegra po-
ważną rolę w historji amerykań-
skiej.

Poraź pierwszy się zdarza, żeby
pokonany kandydat nadal w tak
wybitny sposób dzielił szpalty
pierwszych stronic £ tym, który
go pokonał.

Baczmy okiem pilnym bo
coś tu się knuje...

A jeden wybitny polityk wa-

szyngtoński mi powiedział: “Zo-
baczysz pan— w naszych Stanach
Zjednoczonych nastąpi w niedłu-
gim czasie wielkareforma spo-
łeczna...”

“I być może, że przybierze for-
mę ostrej rewolucji...”

Interesujmy się polityką dzi-
siejszą bo może nam przynieść
bardzo ciekawe niespodzianki.
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