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zaciekłej walki i naturalnie do stosowania
tortur na wziętych do niewoli żołnierzach
USA. Dzieje się tak mimo istnienia prawa
międzynarodowego zakazującego
stosowanie tortur.
Mimo
wielkiej
akumulacji
kryminalnych praw amerykańskich i
międzynarodowy oraz wypowiedzi
pisarzy przeciwko stosowaniu tortur, rząd
Bush’a w czasie jego pierwszej kadencji
z entuzjazmem nakazał stosowanie tortur,
a następnie ostrzeżony o możliwych
konsekwencjach, oficjalnie tortury
zakazał, ale pozostawił wiceprezydentowi
wolną rękę, żeby Dick Cheney nie tylko
stosował tortury, ale również stosował
skrytobójstwa na ludziach podejrzanych o
udział w aktach terroru.
Ostatnio wyszło na jaw, że
wiceprezydent Dick Cheney łamał prawo
amerykańskie kiedy nakazał CIA nie
tylko łamanie prawa, ale i nie meldowanie
natychmiastowe zbliżających się akcji,
takich jak szeroko zakrojone plany
licznych skrytobójstw. Wice prezydent
Dick Chenney świadomie i zdecydowanie
zdecydował się działać ponad prawem, o
czym obecnie nie ma ochoty publicznie
mówić, tak jak to niedawno straszył
publiczność schematem tykających bomb
zegarowych, jako uzasadnieniem
stosowania tortur.
Trudno powiedzieć jaką rolę odgrywała
arogancja Busha i Cheney’a, ale można
zacytować obecnego szefa sztabu
prezydenta Obamy, zaciekłego syjonisty,
Rhama Emanuela, który powiedział że
„każdy kryzys powinien być odpowiednie
wyeksploatowany.” Podczas gdy
odzywały się głosy potępiające używanie
prowokacji 9/11 do najazdu na Irak, jak
dotąd niewielu Amerykanów potępia
łamanie prawa i stosowanie tortur i
skrytobójstw, wprowadzone przez rządy
Busha-Chenney’a na podstawie
dominującej władzy wykonawczej,
w formie „imperialnej prezydentury,”
stosowanej od czasów Zimnej Wojny,
począwszy od prezydenta Trumana i jego
decyzji ludobójstwa za pomocą bomb
atomowych.
Prezydent Obama usiłuje poprawić
opinię o USA i teraz w ramach gry
dyplomatycznej, otrzymuje zbiorowe listy
na zamówienie CIA, od byłych
prezydentów krajów post-satelickich.
Listy te wzywają o większe wpływy
Waszyngtonu na politykę Europy
Środkowo Wschodniej. Treść takiego listu
podaje Washington Post z 19 lipca, 2009.
W liście tym wyróżnia się podpis byłego
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
również byłego czeladnika KGB, który,
jeszcze niedawno, w czasie jego kadencji,
posłusznie zgodził się na torturowanie
w Polsce, przez agentów CIA,
przywożonych w tym celu na lotnisko
w Szymanach, przywódców Al-Qaidy.
Faktycznie konstytucja USA nakazuje
system kontroli władz ustawodawczych
nad władzami wykonawczymi. System
ten był wielokrotnie gwałcony w historii
USA i rząd Bush’a stworzył z niego tak
zwany „executive juggernaut,” czyli
„prawo łamiącą” władzę wykonawczą,
która ignoruje prawa zatwierdzone przez

w toczkę przypomina mi czasy tuż po
wojnie, kiedy pod madzorem „brata ze
Wschodu” formowano u nas rządy PRL-u.
Tak jak wówczas tak i teraz ideologia
ateizmu wsącza się powoli
w społeczeństwo. Podobna taktyka walki
z Kościołem jest żywcem wzięta z PRL-u.
Dzięki Opatrzności Bożej w tamtym
czasie mieliśmy Prymasa Tysiąclecia,
który potrafił odważnie stawić czoło
ateizmowi. Ks Kard St Wyszyński
wycierpiał dużo, bo go szkalowano,
nazywano zdrajcą, obrzucano błotem i
nazywano wrogiem PRL. Musiał też
odsiedzieć w więzienu.
Całe szczęście że i na nasze czasy Boża
Opatrzność dała nam ludzi niezłomnych,
którzy bronią narodu i Kościoła przed
ateizacją. Mam na myśli Radio Maryia
oraz Ojca Rydzyka, który jest nieugięty
w walce z ateizmem. Tylko w tym
kontekście można zrozumieć ataki na
Radio Maryia, na Ojca Rydzyka i jego
współpracowników i na dzieła związane
z Radiem Maryia. Przeciwnicy boją się
Radia Maryia jak diabeł święconej wody.
Przeciwnicy boją się Radia Maryia, TV
Trwam czy „Naszego dziennika” bo te
instytucje to jakby mała wysepka na
morzu kłamstwa i obłudy. Radio Maryja
mówi prawdę, demaskuje fałsz i wskazuje
właściwą drogę dla narodu poskiego.
Walczą o to „Aby Polska była Polska”,
aby Polski nie sprzedano za pół darmo
w obce ręce. ❒

Obok lotów z Brindisi, w których poza
Polakami brali udział Brytyjczycy,
Kanadyczycy i Południowo-afrykańczycy,
Polacy starali się o pomoc amerykańską.
Uzyskano ją w połowie sierpnia, ale loty
amerykańskich „latających fortec” były
niemożliwe bez zgody sowieckiej, bo
ciężkie olbrzymy, latające tylko w dzień
wymagały osłony myśliwców i
możliwości lądowania po dokonanych
zrzutach.
Wreszcie po wielu naciskach przyszła
w połowie września sowiecka zgoda i już
18 września 110 amerykańskich
zamolotów dokonało zrzutów na
ostatkiem sił walczącą Warszawę.
Niestety większość broni, amunicji i
medykamentów trafiła do rąk
niemieckich. Skrawki miasta, na których
trzymali się jeszcze powstańcy, były tak
rozrzucone i tak poprzegradzane
pozycjami niemieckimi, że duży
amerykański wysiłek przyniósł bardzo
skromne rezultaty. Nie spełniły się
nadzieje zwiazane z desantem na Powiślu,
nie przyniosły prawie żadnej już korzyści
sowieckie zrzuty, które nie miały (chyba
celowo) spadochronów i przeważnie
ulegały zniszczeniu. Trzeba więc było
nawiązać rozmowy kapitulacyjne.
Po 63 dniach niezwykle ciężkich walk,
kto wie czy nie najbardziej zawziętych
w całej Drugiej Wojnie Światowej i
zaznaczonych wyjątkowym niemieckim
okrócieństwem, Warszawa musiała się
poddać. Umowę kapitulacyjną podpisano
2 października. Dzięki jednak deklaracji
Rządów Stanów Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii z dnia 30 sierpnia,
uznającej Armię Krajową za integralną
część Polskich Sił Zbrojnych, umowa
przewidywała, że wszyscy żołnierze AK i
wszystkie inne podległe dowództwu
powstania formacje korzystać będą z praw
Konwencji Genewskiej, dotyczącej
traktowania jeńców wojennych.
Wielki warszawski zryw zakończył się
niestety klęską. Prawie całkowitej
zagładzie uległa stolica Polski, grzebiąc
pod gruzami wielowiekowe zabytki
historyczne i bezcenne zbiory. To, co nie
uległo zniszczeniu w czasie walk,
wysadzały w powietrze i paliły teraz
specjalne oddziały niemieckie. Straty
ludności cywilnej obliczane są do 200
tysięcy zabitych. Sami powstańcy stracili
ponad 15 tysięcy zabitych lub
zaginionych i 7 tysięcy ciężko rannych.
Była to najwspanialsza, najbardziej
ideowa polska młodzież – kwiat
dwudziestolecia naszej niepodległości.
Klęska militarna była dla Polaków tym
boleśniejsza, bo wymagająca poraz drugi
kapitulacji wobec Niemców, w czasie gdy
po drugiej strony Wisły stali ich
zwycięscy przeciwnicy należący do obozu
aliantów. Boleśniejszą jednak od niej była
klęska polityczna, o wiele bardziej
doniosła w skutkach, a spowodowana
małodusznością i krótkowzrocznością
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Tel. (323)-735-1381
władzę ustawodawczą, i stwarza dyktaturę
opartą na rządach za pomocą dekretów.
Bush’owi udało się stworzyć „superimperialną prezydenturę,” która jest
najgorszym i jednocześnie najbardziej
szkodliwym skutkiem jego rządów dla
Stanów Zjednoczonych.
Po rządach Busha-Cheney’a pozostał
fałszywy i skuteczny symbol „tykającej
bomby,” przed którą władze mogą
„natychmiast” niby ratować zagrożone
społeczeństwo za pomocą tortur. Takimi
sposobami Bush’owi udało się stworzyć
„super-imperialną prezydenturę” i na
długo utrzymać system łamania
konstytucji amerykańskiej oraz
deprawować rządy w USA. ❒

Polonijna Dyscoteka w Los Angeles
ZAPRASZA

na ponowną dyscoteke dla Polonii

12 -wrześnie br.
Dyscoteka odbędzie się w godzinach od 7:00 pm do 2:00 am

Wstęp $ 15.00 — Super muzyka J&J
Bar wraz z przekąskami otwarty do 2;00am
ZAPRASZAMY!

Adres 3424 w.Adams blvd. LA CA 90018

naszych sprzymierzeńców, którzy ulegli
Stalinowi już w Teheranie w 1943 roku,
godząc się na przesunięcie Polski na zachód
od Bugu. Zachowanie się sowieckiego
partnera w czasie powstania oburzyło
wprawdzie Churchilla i Roosevelta, ale nie
potrafili (a może nie chcieli) oni jednak
wyciągnąć z tego żadnych wniosków i
pozostawili Polskę na łasce jej największego
wroga – Stalina.
Powstanie upadło, ale duch walczących –
tych wielu tysięcy poległych i tych którzy je
przeżyli, pozostanie na zawsze w naszej
historii symbolem niezłomności wobec
przemocy, symbolem ofiary własnego życia
dla Wolności i dla ideałów wyższych
wypisanych od stuleci na naszych
sztandarach:

„Bóg, Honor i Ojczyzna” ❒

Polski Spedytor/Polish Freight Forwarder

(http://www.americanserviceslax.com)

Przesyłki osobiste: „Mienie”/Samochody
A także fracht komercyjny - Polska

Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi”

Droga morska i lotnicza
Personal effects/cars
Commercial freight for Poland and worldwide
Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis

W Los Angeles od 1989
Tel: 310 335 0100 Fax: 310 414 2016
e-mail: info@americanserviceslax.com
Polski język: 310 628 9990 albo 310 382 0254

Cybulski - Bitwa 1920 ze str. 19
„W ciągu trzech dni (mowa o13, 14 i 15
sierpnia), które Marszałek Piłsudski
spędził wśród wojsk 4 Armii,
zelektryzował je; przelał z własnej duszy
w duszę walczących ufność i wolę
pokonania wszelkich przeszkód. Nikt
poza nim nie mógłby tego dokonać”.
Zwycięstwo sierpniowe przeszło do
historii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”.
Stanisław Mackiewicz przypisuje
autorstwo tego hasła dziennikarzowi, prof.
Strońskiemu,
przeciwnikowi
Piłsudskiego, który uporczywie pragnął
odebrać mu glorię zwycięstwa. Prawda
jest jednak taka, że nie odniósł
zwycięstwa nad
bolszewikami ani
Kołczak, ani Wrangler, ani Denikin, ani
Miller czy Judenicz. Nie zwyciężyli
również angielscy czy francuscy
generałowie, którzy białym armiom
carskim przyjeżdżali na pomoc.
Zwyciężyli Polacy i zwyciężył Piłsudski,
który w tych dziejowych dla nas chwilach
był nam na wodza danym. To on, który
żegnając się z żoną i córkami
powiedział:”Wszystko jest w ręku Boga”,
był dla Polski cudem. A dzień 15 sierpnia,
dzień Święta Wniebowzięcia Matki
Boskiej, pozostał odtąd również Świętem
Żołnierza Polskiego. ❒

ARIZONA
niskie podatki
niskie ceny
nowe domy już od $130,000
Darmowe konsultacje
Darmowy serwis dla kupujących
Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki

Stan Żarkowski - Realtor
623 512 7336 cell
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