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ANGLJA MA 4,000,000
ŻOŁNIERZY POD BRONIA

Anglicy Zajęli Tobruk i 30,000 Włochów Do
Niewoli; Rewolucja w Rumunji Grozi
Poważnemi Następstwami

W übiegły wtorek Anglja zadała nową klęskę Włochom przez
zdobycie Tobruku, który jest jednym z dwóch najlepszych portów
w północnej włoskiej Afryce. Atak na Tobruk, przy pomocy floty
wojennej, aeroplanów i armat lądowych trwał przez 3(5 godzin. Atak
był tak skoncentrowany i silny, że Włosi pomimo dzielnego oporu
zmuszeni byli poddać się.

Po 36 godzinach bombardowa-
nia australijskie i francuskie woj-
ska przedarły się przez linje o-
bronne przy pomocy tanków iw
krótkim czasie zajęły całą twier
dzę i port. W ręce angielskie do-
stało się od 20 do 30 tysięcy nie-
wolnika, według tymczasowych
obliczeń.

Obecnie, według urzędowych
obliczeń w Londynie, z 250 tysię-
cznej armji włoskiej w północnej
Afryce pod dowództwem gen.
Graziani pozostała tylko jedna
trzecia, a dwie trzecie uległo zni-
szczeniu, rozbiciu i pojmaniu do
niewoli. Zajęcie Tobruka daje An-
gji doskonałą bazę operacyjną
morską i powietrzną przeciwko
Włochom, wzmacniając pozycję i
siły angielskie na oMrzu Sród-
ziemncm w wielkim stopniu. Klę-
ska ta nie pozostanie bez odpo-
wiedniego wpływu na naród wło-
ski.

Niepowodzenia spotkały Wło-
chów także w Albanji. Aeroplany
angielskie i greckie zniszczyły ca-
łą kolumnę dostaw, składającą
się ze 100 automobilów ciężaro-
wych ,a równocześnie Grecy po
odparciu kontrataków włoskich w
centrum linji bojowej, posunęli
się w kilku punktach naprzód, a
najwięcej na odcinku południo-
wym w kierunku portu Yalona.

Premjer Churchill w przemó-
wieniu do parlamentu oświadczył,
że Wielka Brytanja ma obecnie
pod bronią 4 miljonową armję i że
imperjum angielskie dopiero za-
czyna naprawdę wojnę. Armja an-
gielska rośnie stale, gdyż w pla-
nach angielskich jest wylądowa-
nie armji na lądzie europejskim i
zaatakowanie Niemiec od naj-
słabszej strony. Premjer Churchill
ostrzegł jednak naród angielski,
że fakty te nie powinny usypiać
czujności i energii Angji, gdyż
wróg jest jeszcze potężny i szyku-
je nowy atak.

Z jaką energją i stanowczością I
zabiera się Angija do wojny,
świadczą o tein fakty: rząd wniósł
w parlamencie projekt ustawy,
która w praktyce będzie konskry-
pcją .wszystkich .sił roboczych.
Następnie rząd zamknął dwa pis-
ma komunistyczne, nawołujące
do zawarcia pokoju.
W Rumunji wybuchła rewolu-

cja. Cenzura jest tak ostra, że tyl-
ko od czasu do czasu wymknie się
jakaś wiadomość. Rewolucję wy-
wołała część t. zw. Żelaznej Gwar-
dji, przeciwko rządowi rumuń-
skiemu, który poddał się zupełnie
Niemcom. Do rewolucjonistów
przyłączyła się część armji. Niem-
cy, Rosja i Węgry spoglądają z o-
bawą na wypadki w Rumunji.
Zwycięska bowiem rewolucja mo-
głaby pokrzyżować plany jednym
sąsiadom, a drugim wyjść na rę-
kę, co mogłoby zagrozić wojną na
tym odcinku europejskim.

6,000 Polaków Walczy
Pod Tobruk

KAIR. Wojska polskie pod
Tobruk liczą około 6,000 żołnie-
rza. Cały garnizon wojska pod
pułkownikiem Kopańskim, który
bawił poprzednio w Syrji ściąg-
nął pod Tobruk, bo Polacy nie
chcą marudzić ale walczyć. Stra-
ty, jakie Polacy ponoszą w cza-
sie walk zapełniane są arabami,■

Delegat Papieski
Złożył Wizytę
Prezydentowi

WASHINGTON. Delegat A-
postolski do Stanów Zjednoczo-
nych, J. E. ks. Arcybiskup Am-
leto Giovanni Cicognani, odbył

konferencję z Prezydentem Roose-
veltem. Była to jego pierwsza wi-
zyta w Białym Domu w ostatnich
12 miesiącach.

Choć Delegat Apostolski i se-
kretarz Pana Prezydenta, Stefan
Early, opisali wizytę tę jako grze-
cznościową, wywołała ona domy-
sły w związku z wielką rolą jaką
odgrywa Watykan w sprawach

| światowych.
Spotkanie się Delegata Apostol-

skiego z Prezydentem zbiegało się
i z powrotem do Rzymu Williama
Phillipsa, ambasadora Stanów
Zjednoczonych do Italji, i z wy-
siłkami Wielkiej Brylanji w celu
zakończenia włoskiego udziału w
wojnie.

Dowiedziano się tylko co nie
było omawiane na konferencji.
Delegat Apostolski oświadczył, że
sprawa ponownego wysłania do
Watykanu Myrona Taylora .oso-
bistego reprezentanta przy Stolicy
Apostolskiej, który wrócił do St.
Zj. z powodu choroby, nie była o-
mawiana; tak samo nie została
przedstawiona Prezydentowi żad-
na papieska prozycja pokojowa,
mówił.

Polska Łączy Się
z Norwegją Do
Współpracy

LONDYN. Tutejsze polskie
koła polityczne odbyły zebranie,
poświęcone omówieniu planów
ściślejszej kooperacji między Pol-
ską i Norwegją.

Zebranie to zaszczycił swą obe-
cnością król norweski Haakon,
prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Raczkiewicz, premjer gen.
Sikorski, oraz premjer norweski
Nygaardsvold, jak również człon- j
kowie obu rządów na wygnaniu.

Londyński “Times” komentuje
bardzo przychylnie to zebranie i
kooperację, jaka już istnieje mię-
dzy obu krajami, ł. j. Polską i
Norwegją, podkreślając koniecz-
ność stworzenia i utrzymania ta-
kiego koła współżycia Polaków i
Norwegów w Londynie.

WASHINGTON.— Departament (
wojny podaje do wiadomości, że
zamierza utrzymać armję Stanów
Zjednoczonych w sile 1,418,097 i
szeregowców i 97,371 oficerów w
roku skarbowym 1942. Armja ta ;i
składać się będzie z żołnierzy po-
borowych, członków gwardji na-
rodowej i wojsk regularnych.

W rezultacie mobilizacji gwar-
dji narodowej do służby czynnej
i obowiązkowej służby wojsko-
wej .armja posiądzie 1,400,000 lu-
dzi do 1 lipca.

Dowiedziano się tu dzisiaj, że
108 szwadron obserwacyjny gwar- ]

W odpowiedzi na depeszę Za-
rządu Głównego Rady Polonji A-
merykańskiej, wysłaną po Zjeź-
dzić w Chicago, premjer rządu
polskiego, generał Władysław Si-
korski nadesłał do Rady kablem
następujące znamienne podzięko-
wanie ;

Londyn, 12 stycznia.
“Za przesłanie mi z Plenarnego

Zjazdu wyrazy pełne wiary w po-
wodzenie naszej świętej sprawy,
dziękuję jak najserdeczniej. Są o-
ne dla mnie, jako szefa Rządu Je-
dności Narodowej, nad wyraz cen-
ne, szczególnie w momencie decy-
dującym o losach toczącej się
wojny. Zakończyć się ona musi
triumfem sprawiedliwości oraz
zasad wolności nad bezprawiem,
które chcianoby narzucić światu.
Słowa wasze będą podnietą dla
mnie. Rządu oraz wojska do dal-
szej zgodnej i wytrwałej pracy
dla odzyskania niepodległości. Li-
czymy na wasz czynny udział w
polskim wysiłku zbrojnym, któ-
rego celem jest wolna Polska i
Europa oparta na poszanowaniu
w życiu międzynarodowym zasad
prawa wolności i sprawiedliwości,
które głosi z lak wielkim autory-
tetem Prezydent Roosevelt.

.Sikorski.”

NEW YORK.-—Wendell L. Will-
kie rzucił pełne swoje poparcie
planowi, dającemu Prezydentowi
Rooseveltowi nadzwyczajne upeł-
nomocnienia w proponowanym
bilu niesienia pomocy militarnej
dla Wielkiej Brytanji i jej aljan-
tów. Było to wypowiedzenie wy-
głoszone impromplu na godzinie
radjowej Town Hall w New
Yorku.

Willkie powiedział, iż jest prze-
konany, że “jeżeliby Brytanja u-
padła, wolne życie przestałoby
istnieć w Ameryce za parę lat; że
Ameryka zależną jest on handlu
światowego, aby mogła zachować
swą stopę życiową i że należy
przyznać Prezydentowi Roosevel-
towi wszelkie upełnomocnienia
władz jakich potrzebuje do zao-
patrzenia Brytanji w potrzebne
zasoby dla zgniecenia dyktato-
rów.

“Ja, który zwalczałem Frankli-
na Roosevelta wszystkimi sposo-
bami, wzywani teraz wszystkich
Amerykanów do dania mu takich
władz w tym kryzysie, abyśmy
mogli uratować Amerykę tak, a-
byśmy mogli ponownie debatować
z nim w następnych wyborach,”
powiedział Willkie.

“Gdybym był przekonany w to,
że Brytanja mogłaby upaść i że
Ameryka mogłaby się utrzymać e-
konomicznie po tym upadku, w

Armja St.Zj. Powiększy Się Do
1,400,000Ludzi Do 1-go Lipca

dji narodowej stanu Illinois, któ-
rego kwatery znajdują się w no-
wej zbrojowni na chicagoskim lo-
tnisku miejskim, rozpocznie czyn-
ną służbę w dnu 3 lutego. Szwa-
dron len pozostanie w swej obec-
nej stacji do czasu aż zakończone
będą przygotowania w celu uloko-
wania go w Camp Custer w, sta-
nie Michigan.

Departament wojny podał one-
gdaj do wiadomości, że 18,250
członków gwardji z dziewięciu
stanów i Dystryktu Columbia roz-
pocznie w dniu 3 lutego jcdnoro-

i czną czynną służbę.

Generał Sikorski Liczy Na Udział Polonji
w Polskim Wysiłku Zbrojnym

“Życzenia Wasze Będą Podnietą Dla Mnie, Dla
Rządu i Wojska Polskiego”— Mówi w Depeszy
Do Rady Polonji

LONDYN. Premjer Sikorski
konferował onegdaj z kanadyj-
skim ministrem obrony narodo-
wej, pułkownikiem Ralstonem.
Omawiana była rzekomo sprawa
zorganizowania w Kanadzie ośro-
dka treningowego Wojsk Pol-
skihc, które mają wziąć udział w
obronie Wysp Angielskich na
wiosnę 1941 roku.

Żydzi Stracili w Paryżu
11.000 Firm

PARYŻ.— Niemieckie władze w
Paryżu zajęły się “arianizacją”
żydowskich interesów’ w której
11.000 żydowskich firm będzie
skonfiskowane i sprzedane w rę-
ce nieżydowskie.

Na zapytanie korespondentów’
prasy zagranicznej niemieckie
władze odświadczyły, że interesy
znajdujące się w rękach amery-
kańskich Żydów będą również
konfiskowane.

Obecne anty-żydowskie zarzą-
dzenia obejmują tylko okupowa-
ną Francję. Rząd w Yichy nie
konfiskuje żydowskiej własności
ale w niektórych miarach wyka-
zuje chęć naśladowania Niemców.

Willkie Za Pełnem Poparciem Planu
Dającego Prezydentowi Większą Władzę

Wypowiedział Się w Mowie Radiowej w Programie
Town Hall Zeszłej Nocy

- takim razie nie wziąłbym ani jed-

■ nego ryzyka w pociągnięciu lego
i kraju w międzynarodowe powi-

■ kłania. Lecz jeżeli, z drugiej stro-
i ny, byłbym przekonany, jak jes-

j tern przekonany, że jeżeli Bryta-
nja upadnie, w przeciągu paru

■ lat wolny sposób życia zniknie z
; Ameryki,-—-w takim wypadku na-
’ i wet ja, który sprzeciwiałem się

wyborowi Prezydenta Rooseelta
“Nie utrzymamy Ameryki zdała

- wszystkimi siłami i sposobami
’ mego jestestwa, przyznałbym mu

; takie nadzwyczajne władze, jakie
i mogą być potrzebne.

: od wojny silnymi tylko oświad-
r czeniami. Utrzymamy Amerykę

■ zdała od wojny, jeżeli będziemy
i dostarczać walczącym żołnierzom

Brytanji zasoby, jakich potrzebu-
! ją dla pobicia i skruszenia bez-

■ względnych dyktatorów...”

Niemcy Budują w Polsce
Szosy Automobilowe

Mają zbudować sześć nowych
tras automobilowych z Berlina
do granic rosyjskich

ZURYCH, Szwajcarja—Tak so- j
wiecka Rosja, jak i nazistowskie
Niemcy budują pospiesznie auto-
mobilowe szosy po obu stronach
linji demarkacyjnej w Polsce.

Według oficjalnych niemiec-
kich raportów, Niemcy budują
sześć nowych tras automobilo-
wych do granicy sowieckiej w za-
jętej Polsce po swojej stronie.

Wkrótce będzie otwarta pierw-
sza “autobahne” szosa na Pomo-
rzu, która biegnie z Berlina poi
przez Chojnice, Tczew, czyli pol-
skie Pomorza do Mariemburga i
Królewca.

Druga ta szosa jest już na wy-
kończeniu, a biec będzie z Berlina
poprzez Bydgoszcz, Toruń, gdzie
połączy się z pierwszą szosą na
Marienburg, a dalej Grudziądz i
Łódź do Warszawy.

Niemcy nie ujawnili jeszcze,
jak biedź będzie reszta dróg auto-

jmobilowych, które mają zbudo-.
wać, *

CZAS BAUIMORSKI
“The Polish American Times"

(Thursda y, January 23rd), 1941.

Lider Polskich Żydów
o Nowej Polsce

Wierzy, że będzie lepsza od
pobitej. Żydzi muszą praco-
wać nad Jej odrodzeniem

LONDYN.—Na konferencji pra-
sowej wyrażał Dr. Schwarzbart
swoją ufność i optymistyczny po-
gląd na powojenną Polskę.

Podkreślał on, że w rządzie
przyszłym Polski muszą być re-
prezentowane wszystkie mniej-
szości, jak również polskie żydo-
stwo, dodając wraz, że jest rzecz
absolutnie konieczną, by wszyscy
Żydzi bundyści czy rewizjoni-
ści znaleźli się razem i pracowali
solidarnie dla wspólnego celu.

Dr. Schwarzbart potępił, podo-
bnie jak to zrobił i rząd polski w
Londynie, dawne rządy polskie w
ostatnich dwudziestu latach,
stwierdzając, że były one osłabio-
ne na skutek wewnętrznych waś-
ni. Niektóre z nich skłaniały się
nawet do nazizmu.

Mniejszości i polityczne obozy
muszą zapomnieć, jak głosił ten li-
der polskiego żydoslwa, swoje da-
wne różnice, a pracować wspól-
nie dla wspólnego dobra, dopóki
Polska nie zostanie oswobodzona
z jarzma nazistowskiego.
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FRANKLIN D. ROOSEYELT
Prezydent Stanów Zjedn.

Polska Źrenica w Oku Narodów
i

Należy Oddać Jej Zrabowane Ziemie . . .

Podyktować Pokój Hitlerowi; Polżka Najwięcej
Cierpi, Głosi Pismo w Londynie

i LONDYN.—Pismo tutejsze “The
; Daily Telegraph.” omawiajac

I problemy pokojowe po le j woj-
| nie .stwierdza wyraźnie w arty-
kule podpisanym przez J. B.
Firlh’a, że po strasznym barba-
rzyństwie, jakie dopuszczali się
Niemcy w Polsce, jedyny tylko
pokój jest możliwy, a to pokój
podyktowany państwom osi przez
zwycięską Brytanię i jej aljanlów.

Nasze sympatje z Polską.

Artykuł “Daily Telegraphu” ro-
bi przegląd tych okrucieństw w o-
kupowanej przez Niemców Polsce,
oraz sztucznych zamiarów niemie-
ckiego rządu zaludnienia tych
ziem przez Niemców, pisząc dalej
tak ;

“Naród polski jest poddany z
całą premedytacją masakrze
Niemców. Hitler jest naprawdę
godnym następcą Bismarcka. My-
lą się grubo ci wszyscy, którzy
dowodzą, że nie może być pokoju
na podyktowanych warunkach.
Jest bowiem widoczną rzeczą, że
Hitler nigdy nie zgodzi się dobro-
wolnie na przywrócenie wolnej i
niepodległej Polski, ani Czecho-
słowacji.

“Nasze sympatje są z Polakami,
a nic z tymi 150,000 Niemcami,
których sprowadzono z krajów
bałtyckich i osiedlono na odwie- 1

leżnie polskich ziemiach w Po-
znańykiem i Pomorzu, aby
przez to zbudować sztuczny twór
w kierunku rozszerzenia ambicyj
niemieckich. Przed trwałym poko-
jem, musi nastąpić surowa spra-
wiedliwość.
Polska cierpi najwięcej

Autor lego artykułu Firth po-
równuje następnie obecną sytua-
cję Polski z sytuacją w jakiej się
znalazła Belgja po ostatniej woj-
nie. Stwierdza on dalej, że “po
wojnie świalowje, wszystkie
aljanckie narody uznały pierw-
szeństwo dla Belgji, która ucier-
piała najbardziej,
j “Dziś to pierwszeństwo należy
się słusznie Polsce. Nic innego,
jak tylko zupełnie zniszczenie
Niemiec, nic innego, jak tylko po-
kój podyktowany państwom osi,
może wydrzeć Polskę z paszczy
pruskiego wilka,” kończy swój
artykuł Firth.

Rząd Polski Na
Uchodźców w Palestynie

LONDYN. Rząd polski złożył
na ręce rządu Wielkiej Brytanji
2,000 funtów szlcrlingów na po-
moc uchodźcom z Polski, którzy
obecnie przebywają w Palestynie,
gdzie los ich często jest opłakany.

Przyszła Polska Ośrodkiem
Potężnego Bloku Europejskiego

Gen. Sikorski i Minister Stańczyk Odpowiadają
Min. Beyinowi

LONDYN. W uroczysłem o-
twarciu “Biura Pracy Polskich
Uchodźców” w Londynie, na któ-
rein przemawiał minister Bevin,
wzięli również udział generał Si-
korski i minister pracy Stańczyk.

Odpowiadając na przemówienie
ministra Bevina, generał Sikor-
ski m. in. powiedział: “Przyszła
Polska nic może ograniczyć się tło
obszaru z r. 1939. Musi ona wejść
w ściślejsze związki ze swymi są-
siadami, by stworzyć silny blok,
mogący przeciwstawić się pró-
bom powtórzenia obecnego kata-
klizmu. Polityczne i socjalne an-
tagonizmy muszą ulec rewizji, do-
konanej na zasadach prawa i
sprawiedliwości. Pokój wersalski
wersalski zawierał szereg posta-
nowień, które ułatwiały niemiec- j

kij agresję i imperjalizm.”
i Prcmjer, w dalszym ciągu prze-

■ mówienia, podnosił nadzwyczaj-
, nego ducha mieszkańców Londy-

nu i wyrażał zachwyt dla siły an-
gielskiej demokracji, której przy-
padł w udziale los uwolnienia Eu-
ropy od zmory “nowego porząd-
ku” hitlerowskiego.

Minister Stańczyk oświadczył,
że od chwili przybycia swego do
Anglji, uchodźcy polscy dążyli do
przyczynienia się swą pracą i te-
chnicznenii uzdolnieniami do
wzmożenia uzbrojenia kraju, uży-
czającego im gościny. Możliwość
pracy na tych samych warun-
kach. jakie mają inżynierowie i
robotnicy angielscy, wzmacnia
jeszcze węzły łączące obydwa na-

-1 rody. 1

Demokracja To
Odwieczna Siła

Tyrania Nie Może Długo Triumfować;
Inauguracyjne Przemówienie Prezydenta
Zbudowało Naród

W ASMING I ON, 1). C. W übiegły poniedziałek, w dzień inaugu-
racji, która ściągnęła do Washingtonu około iniljon ludzi z całego
kraju, po złożeniu przysięgi na trzeci termin, prezydent Roosevelt
wygłosił historyczne przemówienie inauguracyjne, które w stresz-

brzmi jak następuje:
W czasach Washingtona zada-

niem narodu było utworzyć i złą-
czyć razem naród.

W czasach Lincolna zadaniem
narodu było utrzymać kraj i za-
bezpieczyć od rozłamu wewnętrz-
nego.

Obecnie zaś zadaniem narodu
jest zabezpieczyć ten kraj i jego
instytucje od zniszczenia zewnę-
trznego.

Nadszedł właśnie czas wśród
szybko następujących po sobie
wypadków, abyśmy zatrzymali
się na chwilę i zastanowili jakie
było nasze miejsce w hislorji, o-
raz czem jesteśmy i czem być mo-
żemy.

Osiem lat temu gdy życie na-
rodu zdawało się zamarło przez
fatalistyczny teror doznaliśmy
wstrząsu, ale mimo to działaliśmy
szybko, odważnie i decydująco.

Późniejsze lata były latami o-
wocnemi dla naszej demokracji.

I Przyniosły nam większe zabezpie-
czenie i lepsze zrozumienie, że

! ideały życia mierzy się na większą
1miarę, niż materjalne zdobycze.

Najżywotniejszą rzeszą dla nas
i naszej przyszłości jest dośwład-

■ czenie demokracji, że może prze-
i trwać kryzys, że może usunąć rze-
czy złe, może budować nowe rze-
czy na stałych zasadach a minio
wszystko zachować podstawowa

* strukturę demokracji.

Demokracja nie zamiera
Umieliśmy zachować ramy na-

szej konstytucji i skoordynować
nasze wysiłki na zasadzie trzech

| gałęzi rządu. Wszystkie trzy gałę-
zie funkcjonują, prawa nasze nie
są naruszone, wolność wyboru
została podtrzymana. Prorocy,
którzy przepowiadali upadek a-
merykańskiej demokracji—prze-
konali się, że ich przepowiednie
nie ziściły się.

Demokracja bowiem nie zamie-
ra.

Wiemy o tern, bo mieliśmy
sposobność zobaczyć ją rosnącą i
rozwijającą się.

Wiemy, że umrzeć nie może,
gdyż ufundowana jest na nieha-
mowanej inicjatywie narodu złą-
czonego w jednym wysiłku—pro-
wadzonego wolą wolnej większo-
ści w narodzie.

i Wiemy, bo widzimy, że tylko
demokracja zdolna jest do stałych
ulepszeń w rozwoju życia ludz-

! kiego. Jest to najlepsza, najbar-
dziej ludzka i niepokonana for-
ma rządu.
Naród podobnie jak człowiek ma

j ciało, które trzeba żywić i odzie-
I wać i dać mu schronienie i spo-
czynek, ale pozatem wiemy, że

i człowiek ma duszę 5 wiemy, że
naród ma coś większego i głęb-
szego, co mogliśmy nazwać du-
chem narodu. To coś większego
niż pojedyńczy człowiek coś co
warte poświęcenia, życia i mie-
nia. Jest to coś co trudno wyra-
zić słowem jest to duch i wiara
w przyszłość Ameryki. Jest to coś
co zrodziło się przez wieki, co
zrodzone zostało z ideału, jaki ze
sobą przywieźli tutaj ci, co tu
przybyli z wiarą w lepszą przy-
szłość, aby łatwiej znaleźć wol-
ność.

Aspiracje i zasady demokracji
nie są rzeczą nową. Były on zaw-
sze wśród narodów i przejawiały
się w różnych formach, w różnych
aktach pisanych i pragnieniach
niepisanych.

(Ciąg dalszy na stronie 2-ej).
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