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Wre! japońskie w hgolii
Ogłoszenie niepodległości Mongolii Wewnętrznej 

Stało się faktem dokonanym. Doniosłe dla przy
szłych losów Azji Wschodniej to postanowie
nie powzięte zostało mianowicie przez konferencję 
książąt mongolskich oraz zgromadzenie narodowe 
W Sijuań w październiku b. r. zaraz po zajęciu tego 
miasta przez połączone wojska mongolsko-japoń- 
sko-mandżurskie.

W skład nowego państwa wchodzą na razie tylko 
dwie prowincje — Czahar i Sijuań, okupowane 
przez armię mongolsko-japońską w toku toczącej 
się obecnie wojny w Chinach Północnych. Dodamy, 
że utworzenie Mongolii zaszło pod auspicjami Ja
ponii. Stanowi ono z drugiej strony część programu 
polityki japońskiej, zarówno w Chinach Północ
nych jak i na kontynencie Azji. Cele, jakie przy
świecają oderwaniu od Chin Mongolii Wewnętrz
nej w ogólnym planie japońskim, są analogiczne 
do względów, jakimi się kierował rząd tokijski, 
gdy 6 lat tem tworzył on Mandżurię. Mamy tu na 
uwadze jednak nie tyle interesy gospodarcze, które 
odgrywają znacznie większą rolę w stosunku do 
Mandżukuo, ile pobudki i dążenia polityczne.

Poza tym należy zauważyć, że nowe państwo 
mongolskie w obecnych jego granicach ma stano
wić w zamierzeniach jego twórców, zarówno Japoń
czyków, jak nacjonalistów mongolskich, — jedynie 
zawiązek przyszłej Wielkiej Mongolii w składzie 
zachodniej części prowincji Żeche, wcielonej obec
nie do Mandżurii, oraz prowincji Ning-Hsia, przy
legającej bezpośrednio do prowincji Sijuań, jak 
również całej Mongolii Zewnętrznej, znajdującej 
Się w orbicie wpływów i pod protektoratem sowiec
kim w postaci tak zwanej Mongolskiej Republiki 
Ludowej.

Przywódcy mongolscy, i w szczególności książę 
Teh Wang, szef nowego organizmu państwowego 
nie ukrywa bynajmniej swych zamiarów panmon- 
golskich i już poczynił w tym sensie wiążące 
oświadczenia. W ten sposób został określony za
wczasu kierunek przyszłej polityki zewnętrznej 
i wewnętrznej nowego państwa. Zasady tej polityki 
są, jak łatwo zrozumieć, tego rodzaju, że zapowia- ! 
dają one już obecnie ewentualność szeregu posu
nięć międzynarodowych. Przede wszystkim należy 
się liczyć z dalszym posuwaniem się wojsk mon- 
golsko-japońskich w głąb prowincji Ning-Hsia, nie 
wchodzącej do składu Chin Północnych, oraz odłą
czenie od Mandżukuo pewnego terytorium w za
chodniej części prowincji Żeche. Oba te zadania 
nie przedstawią prawdopodobnie większych tru
dności, a to ze względu na pomoc i poparcie japoń
skie, które Mongołom jest całkowicie zapewnione. 
Natomiast kryje w sobie niebezpieczne zada
nie przyłączenia do nowego państwa Mongolii Ze
wnętrznej, gdyż ta ostatnia znajduje się pod pro
tektoratem Moskwy i zawarła jeszcze w dniu 
12 marca 1936 r. specjalny z Sowietami pakt 
o wzajemnej pomocy, i to nie wyłączając pomocy 
wojskowej, w wypadku zbrojnej napaści na jedną 
ze stron się układających. Zatem można wątpić, 
czy Moskwa zgodzi się bez walki wyrzec się swych ; 
wpływów i swego stanu posiadania w Mongolii Ze- { 
wnętrznej.

Z drugiej strony wolno przypuszczać, że nowe 
państwo mongolskie pod zarządem księcia Teh 
Wanga i jego przyjaciół, stanie się potężnym ośrod
kiem idei panmongolskiej, tworem, opartym na tra
dycjach i przesłankach historycznych, owianych 
duchem wielkiego Dżengis-Chana. Wiemy, jaką po
tęgę stanowią w kwestiach narodowych tradycja, 
idea i uczucia, zwłaszcza jeśli chodzi o ludy 
o świetnej przeszłości, żyjące wspomnieniami 
dawnej swej wielkości i marzeniami o przyszłej 
chwale.

Tego atutu Mongolska Republika Ludowa, wtło
czona do ciasnych ramek ideologii bolszewickiej, 
oderwana od tradyęyj i pozbawiona ideologii nacjo
nalistycznej, nie posiada. Dlatego też Mongolia so
wiecka z jej internacjonalizmem, z przemożnymi 
wpływami obcymi (rosyjskimi) tak w administra- ; 
cji, jak'i wojskowości, z ujarzmioną klasą inteligen- j 
cji i duchowieństwa, nigdy nie potrafi stać się 
punktem grawitacji narodu mongolskiego.

Nowa niepodległa Mongolia Wewnętrzna jest po
wołana odegrać, w zamierzeniach jej twórców, rolę 
dziejową w stosunkach Japonii z Sowietami. Ja
pończycy szukają na jej terytorium znacznie mniej 
surowców i rynku zbytu, aniżeli na terenie pozo

stałych trzech prowincyj północno-chińskich. Co 
prawda Mongolia również posiada liczne bogactwa 
naturalne, lecz sytuacja geograficzna utrudnia 
przynajmniej w warunkach obecnych, komunikację 
pomiędzy nią a Nipponem.

Natomiast wprost nieocenione jest znaczenie 
strategiczne Mongolii Wewnętrznej dla Japonii 
i jej polityki kontynentalnej.

Jak wiadomo, głównym dążeniem Japonii w Azji 
Wschodniej jest oderwanie Chin od bezpośredniej 
styczności ze Związkiem Sowieckim, oraz usunięcie 
tą drogą łączności politycznej pomiędzy Nankinem 
a Moskwą. Japonia, która napotyka się na konty
nencie na sprzeciw sowiecki, na propagandę anty
japońską Kominternu, która znajduje się wreszcie 
pod stałą groźbą imperializmu Moskwy nad ocea
nem Spokojnym i obawia się dojścia do przymierza 
wojskowego Chin i Sowietów, zwłaszcza, gdyby ko
munizm opanował państwo Środka, dołoży bez wąt
pienia wszelkich starań, aby nowe państwo mon
golskie stało się prawdziwą barierą, państwem bu
forowym pomiędzy Chinami Północnymi a Związ
kiem Sowieckim. To znaczy, że pod względem poli
tycznym Mongolia będzie drugą Mandżurią, dal
szym przedłużeniem kordonu. Pod względem zaś 
wojskowym, Mongolia, o ile obie jej części zostaną 
połączone, będzie powołana do odegrania nawet 
większej bodaj roli, aniżeli Mandżukuo, gdyż przez 
Mongolię prowadzi szlak, kierujący się bezpośred
nio na tyły sowieckiego Dalekiego Wschodu, mia
nowicie do rejonu jeziora Bajkalskiego. Należy do
dać, że rejon ten jest znowuż zamieszkały przez 
Mongoło-Buriatów. Przecięcie w tym miejscu kolei 
Transsyberyjskiej w razie wojny izoluje ostatecz
nie wschodnią połowę Azji sowieckiej i wyda ją na
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Jest piąta po południu. Z dużego stołu w jadalni 
u Skłodowskich sprzątnięto już po podwieczorku. 
Zapalono lampę, starannie sprawdziwszy, czy aby, 
Boże broń, nie filuje. I cała młoda czwórka: Józef, 
Bronka, Hela i Mania — zabiera się do odrabiania 
lekcyj.

Dziwny szmer zaczyna powoli, stopniowo napeł
niać dom cały. Wszystkie niemal pokoje, bo i te — 
a zwłaszcza te — w których mieszkają uczniowie 
ze stancji pana Skłodowskiego. Dziwny szmer, 
dziwna melodia pomruków i słów urywanych, po
wtarzanych — z sensem lub bez sensu pozornie, 
a nawet i rzeczywiście bez sensu... Daty, liczby, 
nazwiska i wiersze, słowa i poszczególne sylaby 
nawzajem się przeplatają, układają w zawiłe róż
nojęzyczne arabeski, polski walczy z łaciną, fran
cuski z niemieckim — lecz wszystkie razem wzię
te nie przezwyciężą tego jednego: rosyjskiego.

Atmosfera znojnego wysiłku zapanowała nad ca
łym domem Cały dom zmienił się w wielki war
sztat mozolnego „kucia".

Mali Skłodowscy nie należą zresztą do tego „ko- 
walowego" bractwa. Wszyscy czworo są zdolni 
i nauką im na ogół bardzo łatwo idzie. A już naj
łatwiej Mani, która w lot każdą rzecz rozumie, a pa
mięć ma rzeczywiście zdumiewającą. Jakże często 
jej koleżanki szkolne, słysząc, jak płynnie mówiła 
wiersz, przeczytany — czy bodaj usłyszany tylko — 
raz albo dwa razy, twierdziły uparcie, że go na 
pewno już musiała dawniej umieć, że się go nau
czyła w tajemnicy przed nimi, pokryjomu!

To też Mania zawsze kończy robotę, gdy inni 
jeszcze mają jej przed sobą mnóstwo. A w klasie 
nieraz chętnie pomaga koleżankom, choć te są prze
cież sporo starsze od niej.

W domu zaś, przy wielkim stole pod lampą nafto
wą i przy tym, dokoła, gwarze powtarzających lek
cje głosów, specjalnie lubi ona siąść z książką, łok
ciami o stół się oprzeć, w dłoniach ukryć czoło. 
I zatknąć uszy palcami, gdy tuż obok Hela zaczyna 
się uczyć już zbyt głośno... Chociaż właściwie jest 
to zbyteczna ostrożność. Bo, kiedy tylko Manię na 
prawdę zajmie treść książki — przestaje ona sły
szeć i wiedzieć, co się przy niej dzieje. Rzekłbyś — 
przestaje być w ogóle obecna w pokoju.

I to jest właściwie jedyna szczególna cecha 
dziewczynki, poza tym na pozór niczym nie różnią

łaskę połączonych sił japońsko-mandżursko-mo*1' 
golskich.

Nic też dziwnego, że w tych warunfeićk- Japoni’ 
pośpieszyła!z ogłoszeniem niepodległości Mongoli* 
Wewnętrznej. Jest również rzeczą zrozumiałą, & 
ks. Teh Wang złożył deklarację, ujawniającą jeg^ 
zamiary przyłączenia Mongolii Sowieckiej? Oświad' 
czenie to było obliczone przede wszystkim na efel4 
propagandowy wśród Mongołów, znajdujących si? 
jeszcze poza granicami nowego państwa i w piel'#' 
szym rzędzie wśród mieszkańców Mongolskiej Re* 
publiki Ludowej.

Nie ulega wątpliwości, że z powstaniem noweg® 
państwa mongolskiego otwiera się okres rywalizS' 
cji japońsko-sowieckiej nie tylko na terytorium ob® 
Mongolii, lecz również i w rejonach ościennych 
Turkiestanie sowieckim i chińskim, w republice 
Buriatów i w ogóle w samym sercu Azji sowieC' 
kiej, zamieszkałej przeważnie przez ludy pochodzę* 
nia mongolsko-tatarskiego.

W ten sposób powstanie Mongolii narodowej poć 
protektoratem japońskim przesuwa teren ewentual' 
nej walki japońsko-rosyjskiej z brzegów Pacyfiku 
w głąb kontynentu, oraz tworzy wzdłuż granicy po* 
łudniowej Sowietów na Syberii olbrzymi wał obron* 
ny, ciągnący się po przez Mandżurię i Mongolię 
długości kilku tysięcy kilometrów. Nie zapomnimy 
jeszcze, że przez Mongolię otwiera się również 
możliwość wypadku w stronę sowieckiej Azji śród' 
kowej, która dopiero w drugiej połowie ub. stuleciu 
straciła niepodległość i która posiada tradycje po* 
tężnej przeszłości (za czasów Dżengis-Chana i Ta* 
merlana i ich następców), odrębną kuRuró i relrgi? 
oraz poczucie pokrewieństwa rasowego wszystkie^ 
ludów turecko-mongolskich. W.-G. D.

Autoryzowany przekład Hanny Szylleroweej. 
Copyright by „Kurjer Warszawski",
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cej się od innych dzieci. Zwyczajnej, najnormal
niej. Cecha, która ogromnie bawi jej rodzeństwo, 
kuzynki, kuzynów i chłopców ze stancji. Brońcia 
i Hela nieraz próbują, jak długo i jak głośno trze
ba krzyczeć przy niej, żeby nareszcie podniosła 
z nad książki te poważne, szare oczy. Ona się .cd- 
nak zawsze okazuje — wytrzymalsza od nich... Nie 
naumyślnie, rzecz prosta. Tylko dlatego, że ich na
prawdę: nie słyszy.

Ale dziś, poczekajcie 1 dzisiaj wymyślą panny coś 
lepszego. Dopomoże im kuzynka ich, rówieśnica -* 
Henia Michałowska.

Mania czyta i czyta, jak zwykle „nieobecna", nie* 
ruchoma. Dziewczęta podchodzą do niej na palcach, 
tu krzesło przysuwają, tam drugie, a na tych krze* 
słaeh znów inne — i jeszcze jedno na wierzchu, na 
szczycie skomplikowanej piramidy, w której ich 
siostra zamknięta jest niemal jak w klatce... Czyżby 
naprawdę nic nie zauważyła?! Najwidoczniej. B° 
czyta bez przerwy.

Czekajmy. Ach, jakże długo trzeba czekać! Ma' 
nia wciąż oczu nie odrywa od książki, mimo zduszo' 
nych śmiechów w pokoju, szeptów, — nawet po
mimo tej ciszy, która właśnie, jako kontrast z nor* 
malnym hałasem, tym prędzej powinna ją „obu
dzić".

Wreszcie jednak skończyła rozdział i, zamknąwszy 
książkę, wstaje. A cała piramida krzeseł, oczy#*' 
ście, spada na nią.

Wielki krzyk triumfu ze strony ,,aprzysiężonych“' 
Lecz jakaż będzie ze strony Mani reakcja?

Gniew? Nie. Mania nie umie się gniewać. Al® 
nie umie także śmiać się z żartu, który ją przestr»' 
szył.

Spogląda dokoła siebie oczyma lunatyczki, nagi® 
wyrwanej ze snu. Rozciera ramię, bo jedna z krz^ 
seł uderzyło ją dosyć boleśnie. I (nie zapomniawszy 
o swojej książce!) wolno wychodzi z pokoju.

— To było głupie! — mówi z progu do sióstr 
spokojnym głosem.

A siostry — „duże" siostry, „starsze" — pąs®' 
wieją...

X

Te chwile „nieobecności", zaczytania się — 
jedynymi, kiedy Mania odnajduje i przeżywa znó^ 
zachwyty pierwszych lat swego dzieciństwa. 
tego też czyta mnóstwo, coraz więcej. Łatwe i tró' 
dne książki — bez wyboru — nudne i cieką#®’
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Maria Skłodowska i jej rodzeństwo w r. 1871.
Od lewej: Zofia (t w r. 1878), Helena (obecnie SzaJayowa), Maria, Józef (t w r. 1937), Bronisława (obecnie Dłuska).

Podręczniki, powieści, wiersze, grube tomy dzieł 
technicznych z biblioteki ojca... W ten sposób od
pycha niejako od siebie upiory czarnych myśli. Za
pomina o udręce rosyjskich inspekcyj w szkole, 
® smutnej twarzy ojca, przemęczonego codzienną 
Zawodową pracą i dręczonego śmiertelną troską 
o żonę, która, pomimo wszystkich starań, powoli 
Umiera na suchoty. I o nieustannym domowym 
»młynie“, o zimnych rankach, kiedy trzeba, skoro 
świt, wstawać ze śliskiej ceratowej kanapy, z któ
rej się pościel przez noc wciąż zsuwała, tę pościel 
czymprędzej składać, chować, bo pokój będzie za 
chwilę potrzebny chłopcom ze stancji, co zaraz tu
taj przyjdą na śniadanie. Małe Skłodowskie sypia
ją bowiem w stołowym.

Tylko w ten sposób, tonąc w książkach, może 
dziewczynka uciec od wszystkiego, co ją męczy, 
boli i przeraża. Instynktownie przeto „chowa się" 
W te książki, szuka w nich ratunku przed tym, co 
jest jeszcze dla niej za ciężkie do zniesienia.

Ale — na próżno. A raczej na zbyt krótkie chwi
le. Bo, skoro tylko przestanie czytać, czy myśleć 
o tym, co przeczytała, wszystko odrazu rzuca się na 
hią z powrotem. Zwłaszcza ten straszny, nieustan
ny lęk o matkę, która się codzień staje bardziej po
dobna do cienia.

Na cóż tu słowa pociechy, złudnych nadziei, któ
rymi starają się dziecko uspokoić! Mania przecież 
Wie dobrze, już dziś wie napewno, że ani'jej miłość 
bezgraniczna, ani najgorętsza, najżarliwsze modli
twy nie zdołają odwrócić od niej strasznej chwili, 
która nieubłaganie się zbliża.

X
Pani Skłodowska również wie, że to już koniec. 

Ale myśli o tym z opanowaniem, płynącym z nie
wzruszonej wiary. I nie tylko chce, aby ją samą 
zastał ten dzień przygotowaną, ale także, aby jej 
rodzina doznała przy tym możliwie najmniejszego 
Wstrząsu.

9 maja r. 1878 ksiądz zajmie miejsce doktora

BOK CZOSNKU F. F: Artretyzm, Sk
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Na Dalekim Wschodzie
OŻYWIENIE BOJÓW

Hankou, 7-go stycznia. (A. T. E.) — Komuni
kat chiński donosi o znacznym ożywieniu działal
ności bojowej na całym froncie pod Hangczau, 
stolicą prowincji Dżekiang. Według komunikatu 
chińskiego, od kilku dni trwały walki na prze
prawach przez rzekę Dżantan, w pobliżu Hang
czau. Razem z wojskami japońskimi znajdowały 
6ię na tym odcinku oddziały mandżurskie i kore
ańskie. Chińczykom udało się sforsować rzekę 
^żantan. 5 stycznia awangardy chińskie wstąpi
my do Hangczau. Lotnictwo japońskie prawie bez

przy jej łóżku. Tylko księdzu wypowie ona, jak 
bardzo ciężko jest się jej rozstawać z mężem i dzieć
mi, jak bardzo niepokoi ją przyszły los tych czwor
ga dzieci, a zwłaszcza najmłodszej, zaledwie dzie
sięcioletniej — Maniusi.

Rodzina, która zgromadzi się przy niej, by jut 
jej nie odstąpić do końca — widzieć będzie przez 
cały czas jej twarz spokojną i pogodną, znowu nie
zwykle piękną w tych godzinach. Pani Skłodowska 
umrze tak, jak umierać pragnęła: przytomnie, pra
wie z uśmiechem.

Znajduje jeszcze siły, by się kolejno z wszyst
kimi pożegnać. Jej wielkie, natchnione oczy, błą
dzą po tych pięciu ukochanych twarzach, jakby je 
chciały przepraszać za łzy, które po nich płyną.

Potem słabnie. Resztka życia, która jeszcze się 
w niej kołace, pozwala jej już tylko na jeden gtest: 
znak krzyża, drżącą ręką skreślony w powietrzu. 
Błogosławieństwo dla tych, od których odejść trze
ba. I na te dwa słowa, szeptem w ostatnim tchnie
niu wymówione:

— Kocham was.

Mania, w żałobnej sukience, z twrzycpką, ścią
gniętą cierpieniem, żałośnie błąka się po mieszka
niu. Nie może sobie dać rady... Nie może się przy
zwyczaić ani do tego, że teraz już tylko we dwie 
z Helą śpią na śliskich kanapach w stołowym, 
a Brońcia zajmuje dawny pokój matki, — ani do 
tego, że ktoś obcy rządzi domem, wydaje polecenia 
służącym i od czasu do czasu rzuci okiem na ubra
nie, uczesanie dzieci.

Ojciec stara się wprawdzie opiekować nimi, jak 
może najlepiej, poświęca im cały czas, wolny od 
swych zawodowych zajęć, lecz te jego starania, ta 
opieka, choć najtkliwsza, jest przecież jednak tyl
ko niezręczną opieką — mężczyzny.

Wcześnie się dowiedziała Mania o tym, jak ży
cie bywa okrutne. Dla narodów i dla jednostek.

Poważne walki miały również miejsce pod m. 
Tianmuszan w pobliżu jeziora Taihu, w rejonie 
Hangczau — jezioro Taihu inicjatywa ostatnio 
przeszła do Chińczyków. Walki mają przebieg 
dla nich pomyślny.

KONCESJA MIĘDZYNARODOWA 
W SZANHAJU

Szanhaj, 7-go stycznia. (Orient), — Cała uwa
ga kół dyplomatycznych i cudzoziemskich wo- 
góle w Szanhaj u jest od kilku dni zwrócona na 
kwestie, jak się ułożą w przyszłości stosunki po
między Japończykami a zarządem koncesji mię-
J_____ -tnnrriA 1 O TVł—

, zostaje poza odbywającą się obecnie rozgrywką), 
i Na tle tych stosunków powstał zatarg, którego 
i przebieg jest następujący.
I We wtorek, dnia 4 b. m. rano, do sekretarza 
; jeneralnego munićypalitetu koncesji międzyna- 
i rodowej Stirlinga Fessendena udał się japoński 
i konsul jeneralny Okamoto, któremu towarzy

szyli również przedstawiciele armii i marynarki 
oraz nunisterium spraw zagranicznych. Ceiem 
tej wizyty było złożenie protestu z powodu aktów 
terroru, dokonanych na terytarium koncesji na 
osobach wojskowych i cywilach japońskich, oraz 
zażądanie od munićypalitetu powzięcia szeregu 
środków ostrożności na przyszłość.

Tego samego dnia rzecznik ambasady japoń
skiej oświadczył wobec prasy, że Japończycy 
wysunęli wobec munićypalitetu koncesji mię
dzynarodowej następujące żądania: 1) powzię
cie zarządzeń celem zlikwidowania ruchu i pro
pagandy antyjapońskiej, 2) surowa kontrola 
nad wszystkimi wydawnictwami, uprawiający
mi propagandę antyjapońską, 3) zwiększenie 
liczby oraz podniesienie rangi Japończyków 
w policji na terytorium koncesji, 4) zamiano
wanie Japończyków na wyższe stanowiska w or
ganizacjach, zależnych od munićypalitetu.

Dyplomata japoński dodał, że gdyby municy- 
palitet nie dostosował się do żądań powyższych, 
dowództwo japońskie będzie uważało, że muni
cypalitet nie ujawnia „dobrej woli", i samo 
poweźmie potrzebne środki.

Należy zaznaczyć, że municypalitet już po
wziął sam niektóre zarządzenia w sensie życzeń 
japońskich i prawdopodobnie przyjmie i wszyst
kie ine żądania, a to tymhardziej, że Japończy
cy zajęli już na terytorium koncesji radiostację, 
przejętą niedawno przez koncern amerykański 
od dawnych władz chińskich, i są gotowi
1 w innych wypadkach poprzeć swe żądania siłą.

CO KUPIĄ ZA TO ZŁOTO7
Londyn 7-go stycznia. (A. T. E.). — „Daily Express“ 

donosi, że marsz. Csang-Kai-Czek miał wysłać do Mo
skwy trzy samoloty ze sztabami złota ogólne! wartości
2 milionów funtów. Złoto to jest przeznaczone na zakup 
sprzętu wojennego w Sowietach.

Według pisma, rząd chiński zawarł umowę z rządem 
sowieckim w sprawie dostawy znacznej ilości dział, 
100.009 masek gazowych, 10.000 karabinów najnowszej 
konstrukcji, 100.000 granatów i 30 samolotów 3-moto- 
rowych. Sprzęt wojenny będzie jeszcze w bieżącym ty
godniu wysiany do Chin częściowo via Indochiny a czę
ściowo via Sjngkiang.

Londyn 7-go stycznia. (P. A. T.). — Reuter 
donosi z Tsingtao, że samoloty japońskie bom
bardowały dziś Kianczau w prowincji Szantung 
o 40 kim. na północny-zachód od Tsingtao.

Oświadczenia Snełsugn 
nie obowiązują

GDY JE SKŁADAŁ, NIE BYŁ MINISTREM 
Tokio, 7-go stycznia. (P. A. T.) — Rzecznik

ministerium spraw zagranicznych , udzielił dziś 
przedstawicielom prasy wyjaśnień w sprawie 
wywiadu, udzielonego przez ministra spraw we
wnętrznych adm. Suetsugu dziennikowi „Kaizo". 
Zwrócił on uwagę na to, że wywiad został udzie
lony na 4 tygodnie przed nominacją admirała 
Suetsugu na ministra, jest zatem wyrazem po
glądów prywatnych, nie zaś rządu japońskiego. 
Tekst oryginalny dowodzi, że nie było w nim mo
wy o polityce „wypędzenia białej rasy". Admirał 
podkreślił jedynie, że prawdziwy pokój świato
wy można osiągnąć tylko przez zmianę systemu 
panowania białych nad kolorowymi. Co do rzeko
mych gróźb Suetsugu pod adresem Anglii i So
wietów za popieranie Chin, rzecznik ministerium 
spraw zagranicznych oświadczył, że Suetsugu 
chciał wskazać na konieczność wstrzymania do
staw broni. Rzecznik podkreślił zwłaszcza, że Su
etsugu nie powiedział, jakoby pragnął wojny 
z Anglią. _

Nie ebeidi walczyć z komunizmem 
pięściami

ZEZNANIE DELONCLE‘A 
Paryż 7-go stycznia. (P. A. T.) Badanie Eu

geniusza Deloncle‘a rozpoczęło się o godz. 15-ej 
i zakończone zostało o g. 21.30. Oskarżonemu zo-


