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Churchilla

w prasie brazylijskiej.

Większe dzienniki brazylijskie

zdecydowały się wreszcie ( zresztę nie bez

a interwencji Poselstwa R.P.) na podkreślenie znaczenia zbrojnego
wysiłku polskiego na frooie włoskim.
Sprzyjający nam organ "Correio da Manh&" w artykule z dnia 25/5 zetytulowanym "Wojskektóre nie umierajs" z entuzjazmem pisze o zwycięstwie polskim
w Monte Cassino, porównujęc wyczyn polski ze słynnę szarżę pod Semosierra.
To samo pismo przedtym zamieściło korespondencję o walkach w Monte Cassino
podpisaną przez "wysłannika PAT - Karskiego".
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Na specjalna uwagę zasługuje jednak artykuł pod tytulem "Polska na fronci

w Monte Cassino" zamieszczony w dniu 24/5 w nieprzychylnie nastawionym dla
nas dzienniku "0 JORNAL", głownym organie "DIARIOS ASSOCIADOS!
Niepodpisany publista ( Athayde) pisze m.in.
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Czyż swiat demokratyczny może pozostać biernym w stosunku do
tej prawdziwie mężnej postawy i nadzwyczajnego wprost poczucia
obowiązków wzgl?du: wlasnej Ojczyzny i ludzkości?
.... Fakty mówi,” o jednostronnym załatwieniu przez Rosję spra~
wy granicy pomiędzy Rosję e Polskę, -sprawy, które winna być
rozważona przez wszystkich tych, 6o przyczynili się do zwycięstwa,
niewatpliwie budza obawy co do przyszłości Europy.
... Ostatnie deklaracje wysokich osobistości angielskich i amerykeńskich, pozostawiajęce Stanom Zjednoczonym, Anglji, Rosji i
Chinom misję decydowanie o sprawach, w których naréwni sa wszyscy
zainteresowani, romiez przyczyniejs sie do ogólnej niepewności
i nie mogę pozostać bez wplywu na stan entuzjazmu dla Sprawy.

Czas już ńajwyższy rozszerzyć narady i przyznać
"czonym prawa, wynikaj?” z oceny spelnionych przez nie obowigzkón
" i poniesionych ofier.
" Wyczyn Polsków i Francuzów w ionte Cassino i na linji fortyfikacji
" które dotychczas powstrzymywaty akcję Aljantów dowodzi, Ze siły
" wszystkich krajów zaangezowane sę w {ej ciężkiej probie i że
" nie szczędza one wysilkow dla cliägniseia zwycięstwa i tym właśni e
" sposobem umacniaja swoje prawa, w imię których walczę.
Artykul ten
duże wróżenie w kołach politycznych.

Do umocnienia w opänji brazylijskiej prew polskich w dużej mie=
rze przyczyniły :E tolegramy z pola walki, donoszace o cięźkich bojach sta-

"

ozanych przez Polaków, ogłoszony w dzeinnikach ( m.in. A NOITE ) tekst depeszy generaïa Alexd@ra do generara Andersa, wreszcie podkreślone w mowie
Churchilla bohaterstwo £olnierzy polskich.
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Dłuższy komentarz do mowy Churchilla ogłosił rioski "JORNAL DO COMMERCIO",

zamieszczaj?» w sprawie Polski nastp,ujace uwagi:

„Churchill oświadczyl, że sily polskie walczę u boku Aljantów,
specjalnie zreszta wyrdzniejęc się na froncie włoskim.
Jednocześnie powiedział, ze takież same siły polskie welczę
ze wspólnym wrogiem pod dowództwem rosyjskim i w ścisłej wspólpracy z wojskami sowieckiemi .
Jak widać z tego oba kierunki polityczne polskie walcze ze wspólnym wrogiem-nazistami, trudno wi?c Hunting Mjanckim, w szcze=
gdlności Anglji, przecyhylic sie na korzysć jednego z nich, oba
bowiem zastüguje na poparcie z racji swego zbrojnego wysiłku,
skierowanego przeciw totaliznowi.
Naprężenie polsko-sowieckie w sprawie granic, problemu niewatpliwie bilateralnego, nie może zaszkodzić wysiłkowi Narodów Aljanckich, niemniej jutro może utrudnić sprewe ustalenia pokoju i
to wł&snie pomiędzy stronami позиции, z których każda jest

wkm narowni cenna i skuteczna.
"Nic nie może przewyśszyc dzielności aljantow polskich na froncie
włóskim, na morzu, w powietrzu i w akcji podziemnej przeciw niemcom w okupowanej Polsce" mowil Churchill, ktory jednoczesnie
zapowiedział, że Hard polski w Londynie
ał nakaz silóm Polski
podziemnej współdzialania z wojskami sowieckiemi.
Jak widać, przeciwieństwa polityki państwowej krajów cdcinajjcych
Rosję od Europy Zachodnieja położonych pomiędzy Baltykiem a
Morzem Czarnem, mai? wyodrebnienia ich z polityki międzynarodowej, gdyż Narody
Aljanckie w swoim zespole maj dzie jedno
zadanie : un? ze wspólnym wrogiem.
Mieszanie tych spraw może być tylko dziefem nieświadomych czy
przewrotnych agentów pigmej kolumny,

Artykuł ten pismo kończy zatytowaniem Życzenia Churchilla, aby wszyséy pola=
cy połgozyli si} ze wszystkimi rosjanami przeciwko wszystkim niemcom, dodajac od siebie, że
jest to Życzenie wszystkich ucustniczgc’ch w wojnie narodów i
pozaeuropejskich, w szczególności zas Brezylji,ktora zalicza
przebywający tu element polski do najlepszych współpracowników
w dziele materjalnego postępu i rozwoju kraju.
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