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Lotnik Hausner ocalony.
LONDYN,iPat. LotnikfHausner został odnaleziony

na Oceanie przez mały statek angielski.

LONDYN, Pat. Wiadomość o ocaleniu Hausnera potwierdza się

Hausnera wyratował statek angielski „Cyrcesheli".

LONDYN (Pat). Wiadomość o

ocałeniu Hausnera potwierdza się.
Hausnera wyratował statek an-
gielski „Cyrceshell“.

LONDYN (Pat). Statek „Cyr-
ceshell” jest niewielkim statkiem,

służącym specjalnie do transportu

nafty, zaopatrzonym w odpowie-
dnie cysterny. Śtatek wyłowił

Hausnera z fal morskich, przeby-

wającego na nieuszkodzonym pła-

towcu i płynącego powoli w kie-

ruńku południowo - wschodnim, z

szybkością mniej więcej jednego
węzła na godzinę. Pozycję miej-
sca, w którem Hausner ocalony
został przez *statek, oznaczają

przypuszczalnie na 42.41 st. na
północ i 20.04 st. na zachód. Miej-
sce to może być określone jako
odległe o około 500 mil angiel-
skich na zachód od Oporto w Por-
tugalji,

LONDYN (Pat). Statek angiel-

ski napotkał Hausnera w sobotę
dnia 11 czerwca około godziny 10
wiecz., skąd wniosek, iż Hausner
unoszony był przez fale morskie
na swym płatowcu od trzech do
sześciu dni (Hausner wzniósł się
do lotu 3 czerwca!). Ponieważ
płatowiec jest nieuszkodzony, na-
leży przyjąć, że Hausner, w chwili
gdy wyczerpał się zapas benzyny,
opuścił się na wodę, oczekując
kilka dnii nocy nadaremnie na
pomoc, gdyż znalazł się w mało
uczęszczanej strefie Atlantyku.
Obecnie Hausner płynie do No-
wego Orleanu, gdzie spodziewany
jest w dn. 27 czerwca.

Ponieważ statek „Cyrceshell“
nie posiadał aparatu radjowego o
dość dużym zasięgu, wiadomość
o wyratowaniu Hausnera została
przejęta dopiero przez okręt
transoceaniczny „Lewiatan“, któ-
ry drogą radjową podal tę wiado-
mość do Nowego Yorku,

Pierwszą prośbą Hausnera by-
ła prośba o zawiadomienie żony;
w chwili nadejścia telegramu nie
było jej jednak w domu, gdyż
właśnie udała się do kościoła, aby
modlić się o ocalenie męża. Na-
stępnie wystosował Hausner dro-
gą radjową do wszystkich okrętów
na Atlantyku prośbę, aby starały
się wyratować jego płatowiec,
którego statek „Cyrceshell“ nie
mógł zabrać na pokład. Samolot
płynie dalej w kierunku połu-
dniowo-wschodnim ku brzegom
Portugalji, podczas gdy Hausner

ie na „Cyrceshell“ ku połu-
dniowym wybrzeżom Stanów Zje-
dnoczonych do Nowego Orleanu.

Przypuszczają, że wiatry połu-
dniowo-wschodnie, które — jak
wiadomo — panowały w zacho-
dniej części Atlantyku w nocy z 3
na 4 czerwca sspókcęly Hausnera
z obranej drogi daleko na połu-
dnie, skutkiem czego zmuszony
był kontynuować swój lot nie na
Londyn, lecz w kierunku Portu-
galji.

Ocalenie Hausnera jest popro-
stu cudowne — powszechnie był

uważany on za straconego.
NOWY YORK (Pat). W/g re-

lacyj radjotelegraficznych, Hau-
sner zmuszony był opuścić się na
wodę w piątek 3 czerwca wieczo-

rem i aż do wczorajszego wieczora
pozostawał na falach Oceanu, do-
póki nie spostrzegł go statek an-
gielski „Cyrceshell“. Lotnik polski
musiał żywić się w ciągu 8 dni
sandwichami i pić wodę z radja-
tora. Lotnik był całkowicie wy-
czerpany i nie miał sił do opowia-
dania o swych strasznych przeży-
ciach, nie jest jednak ranny i
zwolna powraca do sił, Ciemność,
jaka panowała na Oceanie w
chwili odnalezienia Hausnera, nie
pozwoliła na ocalenie jego apara-
tu, który popłynął dalej w kierun-
ku połudmiowo-wschodnim.

LONDYN (Pat). Najbardziej
dumny z ocalenia Hausnera jest p.
Giuseppe, konstruktor jednopła-
towca „Bellanca', albowiem na
jego żądanie jednopłatowiec Hau-
snera zaopatrzony został w spe-
cjalne dwa pontony, przymocowa-
ne do zbiorników z benzyną. Pon-
tony te, w razie opuszczenia się
aeroplanu na wodę, automatycznie
zamykały zbiorniki z benzyną i
w ten sposób woda nie mogła
przeniknąć ani do nich, ani do sil-
nika.

LONDYN (Pat). W/g wiado-
mości, zawartych w radjówce kpt.
Wilsona ze statku „Cyrceshell”,
Hausner miał być jakoby zmuszo-
ny do opuszczenia się na wodę
już pierwszego dnia w piątek, to
jest 3 czerwca o godzinie 10 wiecz.
w/$ czasu środkowo-europejskie-
go. O ile relacja ta jest ścisła —
co wobec stanu zupełnego wy-
czerpania, w jakiem kpt. Wilson
znalazł Hausnera, może być kwe-
stjonowane — to fałszywe muszą
być informacje, że Hausnera wi-
dziano przelatującego nad Nową
Szkocją i Nową Funlandją między
północą a I nad ranem w nocy
z 3 na 4 czerwca. Możliwe, że
Hausnera,
nie wskutek głodu i wycieńczenia
psychicznego z powodu przejść
swych, gdy błądził w ciągu ty-
godnia na Atlantyku, pamięć po-
prostu zawodzi, albowiem jest
prawdopodobne, że Hausner opu-
Ścił się na morze dopiero w ciągu
dn. 4 czerwca, a może nawet w
niedzielę 5 czerwca, po wyczer-
paniu się benzyny, na co wskazuje
położenie geograficzne miejsca, w
którem go znaleziono i nieuszko-
dzony stan aeroplanu.

LONDYN (Pat). Gdy małżonkę
Hausnera poinformowano o oca-
leniu jej męża, oświadczyła ona
z naciskiem: „Cały czas upewnia-
łam was, że mój mąż jest zbyt do-
świadczonym lotnikiem, aby zgi-
nąć na Atlantyku, Ufam, że mo-
dły moje, jakie zanosiłam do Boga,
zostały wysłuchane. Ja nie traci-
łam ani na chwilę wiary, że mój
mąż żyje.

  już opuściła

bri.Romana RYBARSKIEGO
nowa książka p. t.:

Przyszłość gospodarcza Świda
prasę drukarską.
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Porozumienie Erancusko - angielskie,
Przed konferencją lozańską.

PARYŻ (Pat). Komunikat mi-
nisterstwa spraw zagranicznych,

wydany o godzinie 13 min. 30, po
zakończeniu rozmów francusko-
angielskich, zaznacza, że półofi-
cjalnie i w przyjaznej atmosierze
prowadzone rozmowy dowiodły
wspólności poglądów, pozwalają-
cej przewidywać, że w Lozannie

zapadną sprawiedliwe i skuteczne
rozstrzygnięcia, wzmocni się za-
uianie, a pokój między narodami
zostanie utrzymany. Po zakończe-
niu rozmów Herriot, odmawiając
złożenia oświadczeń o charakte-
rze politycznym, stwierdził, że
jest z rozmów tych bardzo zado-
wolony.

 

Protest południowych Niemiec przeciwko
rządowi Papena.

BERLIN (Pat). Biuro Wolita
komunikuje: Prezydęnt Rzeszy
przyjął 12 b. m. w obecności kan-
clerza von Papena premjerów ba-

+ warskiego Heldta, wirtemberskie-
go dr, Bolza i badeńskiego dr.
Schmidta, celem szczegółowego 0-
mówienia sytuacji politycznej.
Rozmowy dotyczyły stosunku
Rzeszy do krajów związkowych,
sprawy rozrachunków  finanso-
wych, polityki gospodarczej i wie-
lu zagadnień wewnętrzno-politycz-
nych. Rozmowa trwała 5 kwa-
dransów. Uczestniczył w niej se-
kretarz stanu Meissner. Przed-
stawiciele krajów  południowo-

niemieckich, podobnie jak na
wczorajszej konferencji z kancle-
rzem, wysunęli z całą stanowczo-
ścią swe postulaty i zastrzeżenia
wobec planu gabinetu Papena. Z
kół zbliżonych do rządu utrzy-
mują, że udało się osiągnąć pewne

żenie w stosunkach między
krajami związkowemi a rządem
Rzeszy, natomiast nie udało się
uzyskać porozumienia co do jed-

mego, coraz bardziej m»
punktu, to jest w spra zapo-

. uchyl przez rząd
Rzeszy z istnienia hitlerow-
skich oddziałów szturmowych.

Deficyt Stanów Zjednoczonych.
WASZYNGTON, , Pat. Pełne

sprawozdanie finansowe skarbu
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej za ostatnich 11 mie-
siący obecnego roku fiskalne-
go wykazuje deficyt w sumie

2.684.950.p55 dolarów. W tym sa-
mym okresie roku ubiegłego de-
ficyt mau 1.044.910099 dola-
rów. Deficyt ten tłumaczy się
ogromnym spadkiem dochodów
we wszystkich dziedzinach.

 

Sprawy Dalekiego Wschodu.
Bolszewicy w nowej ofensywie

przeciwko potęgom kapitalistycz-
nym posługują się Azją, którą pra-
śną dźwignąć, jako groźne narzę-
dzie w walce. To też wypadki na
Dalekim Wschodzie przyjęły obrót
pierwszorzędnej wagi.

Paryskie czasopismo „Revue
des Deux Mondes' pisze, że 3-cia
Międzynarodówka zajęła się prze-
dewszystkiem Indjami i Chinami,
jako  największemi zbiornikami
ludzkości. W Indjach walka z
wpływami bolszewickiemi należa-
ła do Anglji Natomiast Chin nikt
oficjalnie nie bronił od wpływów
komunistycznych.
W obecnej chwili mamy fakty-

cznie trzy rodzaje Chin:
1) Chiny oficjalne Ligi Narodów

— są to Chiny Czandg - Kai - Cze-
k'a — to rząd w Nankinie pod egi-
dą amerykańską. Chiny te obej-
mują ósmą część państwa chińskie
go. Ich potęga rzeczywista jest
niepewna. Wiadomo, iż oddziały
wojskowe Chin bolszewickich uczy
niły nawigację na Yang - Tse -
Kiang niemożliwą aż do Chonking
i dopiero interwencja wojsk cudzo
ziemskich przywróciła normalną
komunikację, która i dziś się od-
bywa pod osłeną tych wojsk.

2) Chiny mandżurskie ze stoli-
cą Mukdenem.

Ta młoda monarchja gra rolę
tamy dla Korei przeciw prądowi
bolszewickiemu i opiera się na Ja-
ponji.

Japończycy mają tam 22.500 lu
dzi w oddziałach wojskowych,
prócz tego ich oficerowie zasilają
armję miejscową, składającą się z
85.000 t$ys. osób i policję: liczącą
119 tys. osób. Ogółem jest
2204 ludzi pod kontrolą japon-
ską,

Wojska chińskie zależne od
Nankinu zostały wycofane z Mand
żurji prócz band zbójeckich (50
tys.). Rzecz naturalna, że zapro-

wadzenie ładu i porządku napoty-
ka trudności, ale, jak się zdaje,
Vidis ułożą się normalne stosun
Ъ

3) Chiny centralne czyli zbol-
szewiciałe, których granice zmie-
niają się, zależnie od wyników
wojny domowej. Ale jest tam cen
trum oficjalnie i całkowicie bolsze-
wickie. Jestto środek doliny Yąng-
Tse - Kiang, najgęściej zaludniona
część kraju, najbardziej rolnicza,
która liczy 160 miljonów ludności
i, która jest pod władzą bezprze-
czną  Tschou-Te, wychowańca
akademji wojskowej w Berlinie i
następnie szkół moskiewskich.

Za czasów Borodina plan 3-ej
Międzynarodówki polegał na zbol
szewizowaniu Chin przez nawróce
nie na komunizm robotników i ak-
cja rozpoczynała się od brzegów.
Bo istotnie Kanton, jak również i
Szanghaj mają liczny proletarjat—
materjał podatny do agitacji. Cel
jednak został osiągnięty tylko czę-
šciowo. Koncesjonowane dzielni-
ce cudzoziemskie okazały się dużą
przeszkodą w tej akcji. To też
kongres w Moskwie w r. 1928 po-
tępił przyjętą przez Borodina me-
todę. Załecił on zbolszewizować
wieś, Okazało się też, że robota
na wsi była skuteczną. Rząd w
Nankinie jest bezsilny, by się jej
oprzeć, a Liga Narodów materjal-
nej pomocy nie udziela. Sowiety
nie pragną konfliktu zbrojnego z
Japonją. Ale dla Japonji sytuacja
stała się bardzo poważna. To też
w Japonji wszyscy się zjednoczyli
dla obrony tego, co stanowi o jed-
ności i wielkości narodu. Restau-
racja dynastji mandżurskiej w Muk
denie tłumaczy jedną z tych palą-
cych potrzeb.

Ani Japonja, ani Sowiety nie
pragną wojny. Ale Japonja, jak
zapewnił jej minister Spraw Zagra
nicznych, nie będzie bierną.

"Ostatnie wiadomości sportowe.
TURNIEJ TENISOWY
O PUHAR DAVISA.

WARSZAWA. Pat.—W  ostat-
nim dniu turnieju tenisowego
Polska-Anglja o puhar Davisa.
Anglik Perry uzyskał czwarty
punkt dla Anglji, bijąb Maksa
Stolarowa po zaciętej walce w
trzech setkach 6:3, 7:5, 6;4. W
drugiej grze pojedyńczej mistrz
Polski Tłoczyński wywalczył dla
Polski jeden punkt, bijąc Anglika
Lee w 4 setach 6 ; 4,6 ;4,2; 6,7 ;5.
Jest to pierwsze zwycięstwo Pol-
ski w dotychczasow. rozgrywkach
z Anglją o puhar Davisa. Ogólny
wynik spotkania Anglja—Polska
4:1 na korzyść Anglii.

MECZ BOKSERSKI.
WARSZAWA. «(Pat). Wczoraj

wieczorem rozegrany został mecz
bokserski pomiędzy słynnym pol-
skim bokserem zawodowym Ra-
nem a wielakrotnym mistrzem
Niemiec Veolkmarem. Zwyciężył
Ran w 8-ej rundzie przez k. o.
Ran wykazał doskonałą, niewi-
dzianą dotychczas w Warszawie
technikę, górując nad przeciwni-
kiem przez cały czas walki. Wy-
trzymały i ambitny Niemiec bro-
nił się bardzo ładnie, ustępował
jednak przeciwnikowi  przynaj-
mniej o klasę.i
W drugiem spotkaniu bokser

Czirson odniósł zwycięstwo nad

zagranicą 8 zł.

onto czekowe w P. K.
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Z Rosji sowieckiej.
Aresztowanie komunisty-prowokatora.

Z Mińska donoszą, iż komu-
nista prowokator Adolf Szeresz,
który przed rokiem zbiegł z Wi-
eńszyzny przed aresztowaniem i
przebywał na terenie Mińszczyany
w celach wywiadowczo-agitacyj-
nych został przez G. P. U. aresz-

towany i wtrącony do więzienia.
Szereszą G. P. (l. oskarża o kon-
taktz organizacjami antykomu-
nistycznemi i dostarczanie wła-
dzom łotewskim wiadomości pań:
stwowych.

Jeszcze jedna oflara teroru bolszewickiego.

Dnia 8 b, m. sąd miński ska-
zał na 15 lat ciężkiego więzienia
i zesłanie w głąb Rosji obywate-
la ziemskiego z Witebszczyzny

Alfreda Czeszowskiego, Polaka za
rzekome utrzymywanie kontaktu
z zagranicą i działanie na szkodę
Związku sowieckiego.

Z życia ludności polskiej w Mińszczyźnie.

Sfery rządowe „Minska otržy-
mały wiadomość, iż na skutek
starania ludności polskiej, za-
mieszkałej w okręgu zasławskim,
kojdanowskim i pieszczeniewiec-
kim władze centralne zezwoliły
na otwarcie zamkniętych 4 szkół

polskich w tych okręgach oraz
jakoby na uruchomienie kaplic
katolickiej, zamkniętej w 1930
roku w Pieszczeniewiczach. Wia-
domość ostatnia wymaga po-
twierdzenia.

Rozstrzelanie wy:szego oficera sowieckiego.

W Pałocku na podwórku wię-
ziennym wysonano dnia 7 b. m.
wyrok śmierci na b. dowódcy
I konnego dywizjonu strzeleckie-

go Włodzimierzu  Zieńkowym.
Zieńkowa skazano na śmierć za
antykomunistyczną działalność :
zdradę tajemnic wojskowych.

746 Polaków znajduje się obecnie w.więzieniachgna Białorusi
sowieckiej.

Według danych rządowych w
więzieniach Republiki Białoruskiej
znajduje się 746 więźniów naro-
dowości polskiej. Wśród skazań-
ców i więźniów politycznych znaj-
duje się 7 duchownych, 17 nau-
czycieli szkół średnich, 29 urzęd-

ników, 11 wojskowych, 45 zie-
mian, 6 lekarzy, 4 adwokatów,
28 kobiet, przeważnie ze sfer in-
teligencji i ziemianek oraz 89
młodzieży szkół wyższych i śred-
nich, oskarżonych przeważnie o
działalność antykomunistyczną.
——

Z pogranicza. A
Ruch graniczny z Litwą.

Według danych statystycznych
w ub. miesiącu na podstawie
przepustek granicznych sezono-
wych rolnych z Polski do Litwy
przekroczyło granicę 11348 rolni»
ków. W tymże czasie z Litwy do

Polski/przybyło 310895 rolników
Przekraczania granicy na pod-

stawie przepustek granicznych
odbywa się na ogół bez żadnych
szykan ze strony strażników li-
tewskich.

Ożywiony ruch graniczny z Łotwą.

Z Turmont donoszą, iż ruch
graniczny  polsko-łotewski — ро-
cząwszy od maja znacznie się o-
żywił. Codziennie na podstawie
przepustek granicznych  przekra-
cza granicę około 100 osób. Prze-
kraczający przenoszą, lub prze-

wożą za zezwoleniem komendan-
tów odcinków różne towary i ar-
tykuły spożywcze. Najwięcej idzie
do Łotwy soli, zboża, ziemnia-
ków, nierogacizny i bydła. Z Ło-
twy nadchodzi w większej ilości
nabiał, ryby i skóry.

Znów wysiedlenie nauczyciela polskiego.
s

W dniu onegdajszym z granic
Litwy na odcinku granicznym
Olkieniki wysiedlono Władysława
Okoniewicza z pow. olickiego.
Okoniewicza wysiedlono wraz z
żoną, 2 córkami dorosłemi i 25
letnim synem. Okoniewicz w ro-
dzinnej swej wsi położonej o 3
kim. od m. Olity uruchomił szkół-
kę polską, którą bez zezwolenia
prowadził z córkami i synem.
W szkółce Okoniewicza pobiera-
ło naukę około 40 dzieci Pola-
ków.

Gdy o istnieniu szkoły niele-
galnej dowiedziały się władze
powiatowe, postanowiły ją nie-
zwłocznie zamknąć, zaś jej kie-
rownika aresztować. Po odsiedze-

niu 2 mies. kary więzienia przez
Okoniewicza i jego syna Anto-
niego oraz opłaceniu kary grzyw-
ny w wysokości 1000  litów,
na zebranie których musieli Oko-
niewicze sprzedać całe swe
gospodarstwo, naczelnik — ро-
wiatu  nadeslal  Okoniewiczowi
pismo powiedamiające, iż w cią:
gu 2 tyg. winien on kompletnie
zlikwidować swoje interesy, gdyż
zostaje wysiedlony z granic pań-
stwa.

Dnia 9 b. m. Okoniewiczów
dostarczoao do granicy polskiej
i w obecności komendanła od-
cinka litewskiego i zastępcy Na-
czelnika powiatu wysiedlono.

Z KRAJU.
Sen z papierosem w ręku spowodował

pożar wsi.
W dniu wczorajszym wieś

Basańce, gminy wilejskiej, nawie-
dzonał została straszliwą pożogą.
Nad ranem wybuchł we wsi groź-
ny pożar, który rorszerzył się z
niezwykłą szybkością, cbejmując
szybko kilka budynków. Wśród
mieszkańców wsi p wstała zro
zumiała panika. Ludzie zaczeli
ratować swój dobytek a tymcza-
sem pożar potęgował się, obej-
mując coraz to nowe budynki.
Mimo akcji ratowniczej, w której
oprócz mieszkańców wsi brał
również udział cały szereg ocho-
tniczych straży ogniowych z po-
bliskich miejscowości bezlitośny
ogień zniszczył lwią część wsi.

Pastwą płomieni padło 30gospo-
darstw wraz z żywym i martwym
inwentarzem. Nie obeszło się też
bez ofiar w ludziach. Jeden z
mieszkańców tej wsi Wincenty
Łukasz który był mimowolnym
winowajcą straszliwej pożogi doz-
nał bardzo poważnych poparzeń
i w stanie beznadziejnym odwie-
ziony został do szpitala. Przepro-
wadzone dochodzenie policyjne
wykazało, iż pożar powstał w za-
budowaniach Łazara Łukasza i
spowodowany został przez jego
syna, który zasnął na strychu z
pepierosem w ręku i wzniecił po:
żar. Straty są bardzo znaczne.

Nowotezyńskim przez k. o. w
trzeciej rundzie. Zwycięzca miał
przez cały czes dużą przewagę.
Trzeci mecz między Kantorem
(Polska) a murzyzem de Sejmi-
sem przyniósł zwycięstwo Kanto-
rowi na punkty

DERBY.
WARSZAWA. Pat.—W czasie

dzsiejszych wyścigów  konaych
główną nagrodę sezonu Derby
75 tysięcy zł. wygrał koń Hel ze
stajni Róga.

ое   
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(ant pady
„Pociechą“ utarło się nazywać

dzieci. Słowo to wymawiane by-
wa — stosownie do okoliczno-
ści — w rozmaitej intonacji: cza-

sem z odcieniem szczerego uczu-
cia w głosie, czasem... ironicznie.

Posiada też sanacja swe... „po-

ciechy', które ostatniemi czasy
sprawiają jej sporo kłopotu, tak,

że sprawa przedostała się do pism

i stała się głośna na całą Polskę.

Z pośród licznych artykułów, któ-

re ukazały się na ten temat, stre-

ścimy trzy, reprezentujące trzy

odmienne kierunki: narodowy, so-

cjalistyczny i sanacyjny.

„Gazeta Warszawska” w arty-
kule „Radykalizm młodzieży sana-
cyjnej“ nie wyolbrzymia bynaj-

mniej calej tej sprawy, przeciwnie

sprowadza ją do wlašciwych roz-

miarów, słusznie zaznaczając za-

raz na wstępie, że „to co się dzieje

pośród młodego pokolenia sana-
cyjnego, niema znaczenia poli-

tycznego, z tego prostego powo-

du, że ta młodzież niema znacze-

Istotnie, młodzież sanacyjna

zarówno pod względem liczebnym

jako też moralnym, stanowi pewną

siłę tylko w oparciu o czynniki

dziś wpływowe. Bez tego opar-
cia jest to zero. Mimo to rady-

kalizm w tem ugrupowaniu wy-
stępuje bardzo wyraźnie. Jakie są
źródła tego sanacyjnego radyka-

lizmu?

„Gazeta Warszawska” tłuma-

czy to w ten sposób: Obóz poma-
jowy wysunąl na czoło hasło sil-

nego rządu. Idea silnego rządu
przerzuca się na gospodarstwo:
chce się życie gospodarcze ująć
w bardzo mocne karby, kierować
niem bezwzględnie, poddać je

swoim rozkazom. Gdy zawodzą

dotychczasowe, połowiczne zarzą-
dzenia, w umysłach gorętszych
zjawia się chęć integralnego opa-

"nowania gospodarstwa przez pań-

stwo. I wtedy przykłady
sowieckie nabierają u-

roku.

Hamulcem tych  tendencyj

wśród młodzieży sanacyjnej nie
mogą być wpływy konserwatyzmu

sanacyjnego. Nie przedstawia on

bowiem dla umysłów gorętszych,
szukających głębszej ideowej tre-

ści, żadnej siły atrakcyjnej.

Zresztą młodzi sanatorzy nie

odbiegają daleko od starych. Oni
rozwijają tylko założenia swego

obozu.

Z innego nieco punktu ujmuje
sprawę socjalistyczny „R obo t-
nik', Wykazuje on całkowitą ni-

cość obozu sanacyjnego, bezpro-
gramowość jego, brak wszelkich

ideałów.

Poza garstką cynicznych karje-

rowiczów, wypranych chemicznie

ze wszelkiej ideowości, większość

młodzieży, nawet sanacyjnej, nie

może się z tem pogodzić, a nie-
znajdując tych ideałów we włas-
nym obozie, z właściwą młodości
krańcowością przerzuca się do...
komunizmu.

Najciekawszym może jest głos

sanacyjnego „Kurjera Pol-

skiego', który nie tai bynaj-

mniej zaniepokojenia i w przystę-

pie szczerości jako na źródło zła

wskazuje na sanacyjne metody

wychowania:
„Hasło tak zwanego wychowania

państwowego, będące jeszcze w znacznej
części dzisiaj w dyskusji, realizowane
jest u nas bardzo jednostronnie, w na-

stępstwie czego szkoła nie uodparnia
należycie młodzieży na hasla demago-
giczne i wywrotowe."

Jakkolwiek przytoczone trzy
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Jeszcze w sprawie
matki wieszcza.

(Artykuł polemiczny).
W nr. 99 z dnia 11 kwietnia

1932 r. Krakowskiego pisma „No-
wy Dziennik” niejaki p. Z. h-L.
zajął się krytyką mego artykułu w

„Wiadomościach Literackich” (nr.
249 z dnia 20. III. 32 r.), tyczące
go się pochodzenia matki Adama
Mickiewicza.

Napastliwy, pełen osobistych
wycieczek i insynuacyj ton p. kry-
tyka nie może zachęcić do odpo-
wiedzi rzeczowej, która wymaga
spokoju i umiaru, jeżeli celem jej
ma być docieczenie prawdy, a nie
osobiste zaczepki. Byłem przeko-
nany, że izraelici ze znanym tem-
peramentem i przeczulenien ze-
chcą zrobić ze mnie antysemitę,
tendencyj nie urabiającego mater-
jały. Niespodziewałem się jednak,
aby niezadowolenie z powodu nie-
miłych dowodów miały doprowa-

* dzić prawie do takiego jadu i zam-
roczenia logiki, które upodobniły
obszerny artykuł krytyka do garn-
ka z grochem i kapustą. Czego tam

DZIENNIE MIDENSKEI

2 prasy.
Stronnictwo Narodowe a sprawa

wschodu.
Świeżo ukazał się w sanacyj-

nej „Gazecie Polskiej" artykuł,
w którym dowodzi, że obóz naro-
dowy nie ma zrozumienia dla
spraw naszego wschodu, że nie
pragnął przyłączenia do Polski
dzielnic wschodnich, a i obecnie
ma je we wzgardzie, używając
ciągle przymiotnika „wschodni“
na określenie ujemnych zjawisk
naszego życia.

Na to odpowiada
Warszawska”:

„Nasz stosunek do zagadnień wscho-
dnich jest jasny i powszechnie znany.
Poglądy nasze w tej sprawie, jak i w
wielu innych, przetrwały próbę życia i
weszły w dużym stopniu do podstawo-
wych zasad polityki państwowej. Pra-
śnęliśmy, by granice państwa polskiego
objęły ilościowo takie tylko obszary na
wschodzie, których posiadanie nie zwi-
chnęłoby równowagi wewnętrznej pań-
stwa. Mimo to projekt granicy wscho-
dniej, opracowany przez Komitet Naro-
dowy, sięga bardziej na wschód, niż gra-
nica, którąśmy dostali w wyniku niefor-
tunnej wyprawy kijowskiej.

dyby utrzymała się koncepcja u-
rządzenia wschodu po myśli piłsudczy-
ków, z t. zw. Wielkiem Księstwem Li-
tewskiem i Ukrainą, granica Polski bie-
głaby po Bugu i mielibyśmy nietylko
Polskę — małą terytorjalnie,. ale wiecz-
nie zagrożoną. To już dziś rozumie każ-
dy jasno myślący człowiek. Zarzut, czy-
niony nam przez „Gazetę Polską”, że
walczymy z pierwiastkiem wschodnim w
życiu Polski, wypływa z tego, że sana-
cyjny dziennik nie rozumie naszych pod
tym względem intencyj. Walczymy nie
z obszarami wschodniemi Polski, jak
mylnie informuje „Gazeta Polska”, ale z
naleciałościami wschodu w naszej cywi-
lizacji, których, między innemi, tak wiele
znajdujemy w umysłowości „sanatorów”.

„Gazeta

„Republika niemiecka była kłam-
stwem“,

„Kurjer Warszawski* w arty-
kule wstępnym, poświęconym
ostatniemu przewrotowi w Niem-
czech i panującym tam tendencjom
monarchistycznym, przytacza zna-
mienny ustęp z pisma niemiec-
kiego „Weltbiihne”':

„Mówią, że p. Hindenburg, udzie-
lając dymisji dr. Brueningowi, płakał.
Były kanclerz udał się potem do domu
i położył się do łóżka z katarem poli-
tycznym.

Nawet gdyby te łzy i ten katar były
wymyślone, to żaden Szekspir nie mógł
opiewać wspanialej końca republiki de-
mokratycznej. Dzielni ludzie z Reichs-
banneru i z Żelaznego Frontu (organi-
zacje bojowe republikańskie) wyobrażali
sobie, że jeśli republika ma upaść, to
tylko na barykadach. I oto republikanie
czekają dziś pokornie na pozwolenie do-
konania ponownych wyborów. Republika
demokratyczna wcale nie została zwy-
ciężona. Ona poprostu została skaso-
wana. Niemasz żadnych barykad. Są
tylko łzy i katar.

Musiało się tak stać. Ta republika
była kłamstwem od pierwszych dni
swego istnienia."

Mniejszości.

uGazeta Warszawska”,  ро-
święca zagadnieniom mniejszościo-
wym artykuł, z którego przyta-
czamy następujący ustęp:

„Społeczeństwo nasze, nasi politycy
i publicyści, wciąż jeszcze żyją pod
suggestją koncepcji „mniejszości narodo-
wych”, stworzoną niewątpliwie w inte-
resie żydowskim i umiejętnie stale przez
żydów podtrzymywaną. Koncepcja ta
olega na złudzeniu, jakoby istniała w
olsce jakaś jedna, ogólna  kwestja

„mniejszości narodowych', dla której
należy wymyśleć jakieś jedno, jednako-
we we wszystkich wypadkach rozwią-
zanie.

Tymczasem całkowite wyzwolenie
się z pod tej suggestji jest pierwszym

i niezbędnym warunkiem stworzenia
wszelkiego reniniago i rozumnego pro-
gramu polityki polskiej w stosunku do
ludności obcoplemiennej i obcojęzycznej.
Zapoznanie się, choćby w sposób pobiež-
ny z kwestją żydowską, prowadzi do nie
ślecajacej wątpliwości konkluzji, że. spo-
łeczność żydowska jest formacją histo-
ryczną zgoła wyjątkową, wśród narodów
europejskich zajmującą stanowisko spe-
cjalne i że pomysły rozwiązania sprawy
żydowskiej według typu europejskich za-
gadnień regjonalno - narodowościowych,
jak np. sprawa ruska w Polsce, sprawa
katalońska w Hiszpanji, sprawa walijska
w Anglji i Ł p, prowadzić musi do naj-
fatalniejszych błędów i najszkodliwszych
nieporozumień. Cel naszej polityki na-
rodowej w stosunku do ludności żydow-
skiej i do ludności ruskiej oraz białorus-
kiej, jest zresztą zgoła odmienny: wpływ
żydowski na społeczeństwo polskie uwa-
żamy za szkodliwy i od wpływu tego
pragniemy je w sposób możliwie najsku-
teczniejszy izolować; natomiast ludność
ruską i białoruską jaknajściślej pragnie-
my z całością narodu polskiego zbratać
i duchowo zespolić. Jasna rzecz, iż od-
mienność celu odmienne też nakazuje
programy polityczne i metody.”

Niepoczytalna agitacja.

Organ p. min. Moraczewskiego
i jego „Związku Związków Zawo-
dowych“ p. t. „Front Robotniczy”
zajmuje się w ostatnim numerze
katastrofalnym istotnie położe-
niem warstwy robotniczej i pisze:

„Fabrykanci siedzą, liczą i nabijają
kabzy. I komuś się zdaje, że wszystko w
porządku, że przecież w takich ciężkich
czasach „muszą* być bezroboczy, że
jeśli się zdarzy dyrektor — nieludzki
wyzyskiwacz, no to cóż z nim zrobić?

Ale różnie bywa na świecie, Pa-
miętam w latach 1904—1908 liczne wy-
padki, gdy robotnicy, nie doczekawszy
sę sprawiedliwości, sami ją sobie wy-
mierzać zaczęli na fabrykantach za
swoją nędzę i poniewierkę,'* j

Tak pisze p. M. Malinowski
z klubu rządowego B. Bl... Ten
sam publicysta o zamordowaniu
dyrektora zakładów  żyrardow-
skich pisze:

„Padł strzał: jeden ze znęcających
się zwalił się martwy. Według kodeksu
karnego stała się zbrodnia — według po-
jęcia i sumienia wyzyskiwanych i głod-
nych mas robotniczych — dokonano
wymiaru sprawiedliwości." -

ECHA ROCZNICY
MONIUSZKI.

W Nr. 129 „Dz. Wil.* w dniu
8.VI w recenzji z obchodu urocz.
Moniuszki został pominięty przez
zapomnienie chór Św. Jański im.
Moniuszki, który skromnie lecz
zupełnie samodzielnie uczcił swe-

go patrona o godz. Stej rano
5go VI b. m podczas cichej
mszy Św. Chór św. Jański im.
Stanisława Moniuszki odśpiewał
kilka utworów tegoż kompozyto
ra. Solista p. Jerzy Tyczyńsk:, o

pięknie brzmiącym głosie baryto-

nowym, odśpiewał dwie pieśni re-
ligijae wykonując je artystycznie.
Następnie tenor E. Kuczyński z
głębokiem uczuciem i ekspresją

odśpiewai Pieśń pokutną. Solistom
' akompanjował sam dyrygent.

Wyjątkowo pięknie brzmiało

„Ojcze nasz* i „Modlitwa” wyko-

nane przez chór Św. Jański.

Naprawdę trzeba się dziwić,
że w tak krótkim czasie chór
złożony przeważnie z młodzieży
tak się ześpiewał. Widocznie trze-
ba to zawdzięczać wielkiej pracy
doskonałego muzyka i dyrygen-
ta p. Jana Frcimowicza, który
potrafił postawić chór na stosun-
kowo wysokim poziomie.

Oczywiście są i pewne brak;
daje się wyczuć niezgodność tem-
brów pomiędzy tenorami, jako
też zbyt ostre wysokie nuty, Po:
žądanem jest pozetem wzmocnie-
nie soprana. Sądzę że braki te
wkrótce zostaną usunięte.

Wdzięczność ogromna należy
się inicjatorowi tej placówki ks.
kanonikowi Miłkowskiemu za u-
świetnienie nabożeństwa kościel-
nego takim chórem. LP

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.
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głosy prasowe pochodzą z krań-

cowo różnych obozów, jakkolwiek

każdy ujmuje sprawę z innego

punktu widzenia, pod jednym

względem godzą się, przypisując

winę nie tyle młodzieży, ile star-

szemu społeczeństwu, z którego

młodzież ta wyszła — w danym

wypadku chodzi oczywiście tylko

o odłam sanacyjny tego społeczeń-

stwa.

niema: i profesor Pigoń Bogu du-
cha winien! i endecja fihig, i sa-

łatka z gazu i skraplanie gazów

(czyżby krytyk był chemikiem?) i
djament wrzucony do tygla i za-

bawny termin Кгур® - żyd! Zna-
nem to jest nie od dziś, że gdy się

dotknie jakiejś kwestji, gdzie

w grę wchodzi żyd i sprawa

przedstawia się inaczej jak oni

chcą lub sobie uroili, podnosi się

niebywały hałas i odrazu jest się

antysemitą, wstecznikiem, pogrom

szczykiem, idjotą, nic nierozumieją
cym. Takie metody chybiają celu,
bo nikogo nie zastraszą, ani prze-
konają. Nasamprzód muszę kate-
gorycznie zaznaczyć, że artykuł

nosi wybitne cechy li tylko litera-
ckie.

Krytyk piętnuje moją metodę
badań, jako tendencyjną, jednak-
że zyskała ona uznanie u poważ-
nych historyków i badaczów. Ja
opieram się na dokumentach atten
tycznych, natomiast p. Z. h - L. о-
piera się tylko na gołosłownych,
zgoła niepoważnych supozycjach,
ciągłych nawrotach do bałamut-
nych wspomnień Branickiego, Kra
sińskiego, Śniadeckiego etc., które

Słowem — sanacja wychowała
sobie „pociechę.

Nic dziwnego: „kto sieje wiatr

—zbiera burzę”.

Na szczęście jest to tylko bu-

rza w szklance wody.
Olbrzymia, przyśniatająca wię-

kszość naszej młodzieży stoi twar- |
do na gruncie narodowym i z sa-

nacyjnym neo-komunizmem niema

nic wspólnego.

stawia wyżej od tamtych i tu tkwi
źródło główne nieporozumienia, a
przecież wiadomo, że verba,
lecz scripta manent. Dla-
tego też uważam artykuł za
Dlatego też uważam artykuł za
lekkomyślny, oparty li tylko na ir-
racjonalnym wewnętrznym głębo- - dz.
kiem przekonaniu o żydowstwie
rodziny matki Adama Mickiewicza
a tego zaprawdę mało!

Przechodząc po tych paru u-
wagach do odparcia zarzutów sta-
wianych, przedewszystkiem muszę
zaznaczyć, że przepisywanie przez
krytyka zasługi inicjatywy w pod-
jęciu przezemnie badań nad po-
chodzeniem matki Mickiewicza
jest zupełnie błędne, ponieważ już
od wiosnv «. r. przeprowadzałem
badania w Archiwach Wileńskich
nad rodziną Mickiewiczów, a w
sierpniu i wrześniu u. r. oraz 1. 1.
b. r. ogłosiłem szereg artykułów o
rodzinie Mickiewiczów. Już wcze
sną jesienią były zgromadzone prze
ze mnie materjały o Barbarze Mic-
kiewiczowej, lecz ich nie ogłasza-
łem, wciąż szukając, ponieważ
wiedziałem, jak panowie izraelici
zajadle będą napadać. Chciałem

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odnawianie kaplicy Ostro-

bramskiej. Jak już donosiliśmy,
prowadzone od szeregu miesięcy
prace restauracyjno-konserwator-
skie w kaplicy Ostrobramskiej
raźno posuwają się naprzód i są
już na ukończeniu.

Ostatnio, jak wiadomo, kapli-
ca odnawiana jest z zewnątrz.
Zakończono już odnawianie kapli-
1 od strony ulicy Piwnej. W
ubiegłą sobotę przystąpiono do
odnawiania kaplicy od ul. Ostro-
bramskiej. Po zdjęciu tynku przy-
stąpiono do malowania ścian.

Prace te potrwają najprawdo-
podobniej parę tygodni.
— Remont dzwonnicy ko-

ścioła św. Jana. Proboszcz ko-
ścioła św. Jana ks. Stanisław Mił-
kowski wydał do Wilnian odezwę
wzywającą do składek na remont
dzwonnicy, która uległa znaczne-
mu zniszczeniu. Dzwonnica, naj-
wyższa w Wilnie, wymaga istotnie
natychmiastowej naprawy i pomi-
mo, że uwaga całego społeczeń-
stwa zwrócona jest na ratowanie
zagrożonej Bazyliki, niemniej po-
moc społeczeństwa jest bardzo
potrzebna, aby uratować ten ob-
jekt przed dalszym niszczeniem.

Z MIASTA.
— Z T-wa „Niezależnych, W

dniu 5 czerwca r. b. została zam-
knięta 2-ga doroczna wystawa
prac „Wileńskiego T-wa Nieza-
leżnych Artystów Sztuk Plastycz-
nych'. Wystawę zwiedziło około
7 tysięcy osób. W porównaniu z
zeszłoroczną wystawą T-wa, którą
zwiedziło około 4 tysięcy osób,
staje się widocznem coraz wię-
ksze zainteresowanie się społe-
czeństwa wileńskiego wystawami
„Niezaležnych“,

Wystawę zwiedził p. minister
Jan Piłsudski, p. wojewoda Becz-
kowicz, J. E. biskup Michalkie-
wicz, p. kurator Szelągowski i
szereg innych wybitnych  oso-
bistości.

Z wystawy zakupiono 23 obra-
zy. W tej liczbie został zakupiony
przez „Koło Przyjaciół T-wa Nie-
zaležnych“ — obraz C. Znamie-
rowskiego p. t. „Wieczór zimo-
wy' w celu rozlosowania pomię-
dzy członków „Koła”. W ten spo-
sób „Koło Przyjaciół Niezależ-
nych“ ujawniło swoją działalność
w kierunku szerzenia kultury ar-
tystycznej na terenie Wilna.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Zniesienie wydziału elektro-

technicznego w Dyrekcji Wileń-
skiej. Rozporządzeniem Min. Kolei
zniesiono wydział elektrotechnicz-
ny w Dyrekcji Wileńskiej, co po-
ciągnęło za sobą przydzielenie
starszych zawiadowców odcinków
syśnałowych do oddziałów drogo-
wych z jednoczesną zmianą ich
tytułów służbowych na starszych
asesorów.

Motywem, którym kierowało
się najprawdopodobniej Min. Kol.,
kasując wspomniany wydział, są
względy oszczędnościowe, jednak-
że cel ten pozornie tylko został
osiągnięty. Poza zniesieniem sta-
nowiska naczelnika wydziału, co
niezawodnie zniechęci do poświę-
cania się kolejnictwu już dotych-
czas tak trudnych do pozyskania
dla służby kolejowej inżynierów-
elektrotechników i poza zwinię-
ciem kilku stanowisk pracowni-
ków działu ogólno-gospodarcze-
$o — cały pozostały personel
wydziału elektrotechnicznego
przeszedł do wydziału drogowego,
gdyż zakres pracy pozostał nie-
zmieniony i nadal. Robotę wyko-
nywaną dotychczas na odcinkach
starszych zawiadowców odc. sy-
gnałowych podzielono pomiędzy
odcinki sygnałowe, co spowodo-
wało przydzielenie każdemu za-
wiadowcy odc. sygn. specjalnych,
choć nieoficjalnych kancelistów,
czyli poważne powiększenie per-
sonelu, zwłaszcza gdy się zważy,
iż ilość odcinków sygnałowych
zwiększono.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne Zebranie Cechu

Krawców w Wilnle odbędzie
się w czwartek, dnia 16 czerwca
1932 r. o godz. 7-ej w pierwszym,

być uzbrojony od stóp do głowy;
artykuły zaś p, Z. h-L, ukazały
się w nieczytanym przeze mnie, a
nawet przez miejscowych żydów
„Nowym Dzienniku* dopiero 14
i 21 grudnia u. r. i 4 stycznia b. r.,

gdy to już było musztardą po obie-
ie. Ponieważ pierwsza część

krytyki tyczy się profesora Pigo-
nia, nie będę się nią zajmował, pe-
wnym będąc, iż potrafi obronić
swoje stanowisko. Następnie dla
mnie jest ostatecznie zgoła oboję-

tną rzeczą, czy matka Mickiewicza
była żydówką, czy nie, lecz idzie
tu jedynie o prawdę! bo przecież,
jeżeli matka Mickiewicza była na-
wet żydówką, lub żydowskiego

pochodzenia — Mickiewicz pozo-
stanie poetą polskim, a nie żydow
skim. Prawda, że słyszałem o ży-
dowskiem pochodzeniu rodziny
Majewskich w dzieciństwie, lecz
nie mieszkałem nigdy w Nowogród
czyźnie i nigdy tam nie byłem; mo
tywowano to w ten sposób, że
wszelkie nazwiska od miesięcy, od
miast i miejscowości, od drogich
kamieni są żydowskie — było to
jednak zgoła błędne, czego dowo-

zaś o 2 wiecz. w diugim ter-
minie w lokalu własnym przy ul.
Bakszta 1.

SPRAWY SZKOLNE.
— Abiturjentki Gimnazjum SS. Naza-

retanek w Wilnie. W! roku bieżącym ma-
turę otrzymały: Borowska Helena, Chić-
kówna Tamara, Czarnocka Irena, Dmo-
chowską Melanja, Fostowicz-Zahorska
Wanda, Grabowska Halina, Hleb-Koszań-
ska Beata, Houwaldtówna Alina, Hryn-
cewiczówna Janina, Jankowska Julja,
Jastrzębska Regina, Jantzenówna Janina,
Jasińska Anna, Korzonówna Wanda,
Markowska Aleksandra, Massalska Ali-
cja, Minczewska Marja, Niemirówna
Wanda, Onoszkówna Wanda, Osobianka
Irena, Osiecimska Anna, Poklewska-
Koziełł Anna, Przybytkówna Halina, Ro-
dziewiczówna Marja, Rymszanka Zofja,
Rubiec-Massalska Halina, Sarosiekėwna
Helena, Stollėwna Prymula, Suszyńska
Jadwiga, Szwykowska Helena, Sleszyń-
ska Emilja, Straszyńska Zofja, Szadzie-
wiczówna Irena, TOdzWiczówna Kamila,
Tomaszewska Janina, Wimborówna Ire-
na, Zarzecka Janina, Zawadzka Janina,
Żylińska Halina.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Bernardynce. Dziś o godz. 8

m. 15 pełna humoru farsa Arnolda i Ba-
cha p. t. „Awantura w raju”. Ceny
miejsc zniżone.

Jutro o godz. 8 m. 15 „Polacy w
Ameryce".
— W Lutni. Dziś o godz. 8 m. 15 —

doskonała sztuka St. Kiedrzyńskiego p.t.
„Szczęście od jutra”.

Jutro o godz. 8 m. 15 — „Nie-
uchwytny”.

W POGONI ZA WYGODĄ.
Każdego Europejczyka uderzyć

musi w Ameryce odrębne od na-
szego ustosunkowanie się męż-
czyzny do pracy domowej kobiet
O ile u nas każdy najbardziej za-
pracowany mężczyzna zawsze znaj
dzie dość czasu, by skrytykować
brak starań żony o domowe gospo-
darstwo, w Ameryce najskromnej-
szy pracownik zabezpiecza swej
małżonce wszelkie udogodnienia
domowe o ile nie zostały już u-
względnione przez właściciela do-
mu przy jego budowie.

Każdemu Amerykaninowi cho-
dzi o to, aby żona jego zachować
mogła nienagannie utrzymane rę-
ce, by zaszczyt mu przyniosła, gdy
po skończonej pracy zabiera ją z
sobą do kina lub innego lokalu roz
rywkowego w zależności od swych
środków.

Wobec tego że w Ameryce mę
żczyźni sami pracują w biurach i
zakładach przemysłowych, gdzie
zrobione zostało wszystko by do-
starczyć najlepszych warunków
higjenicznych i umniejszyć wysi-
łek fizyczny, myśl o pracy kobiecej
do granic ostatecznego zmęczenia
— jak to u nas jeszcze ma miejsce
w większości wypadków — jest
dla Amerykanina nieznośna. Po-
nadto chodzi mu o to by ślady pra
cy nie niszczyły zdrowia kobiety
i nie pozostawiały swego piętna.

Amerykanki wszelkich sfer do
pracy domowej używają ręka-
wiczek gumowych wysmarowaw-
szy poprzednio paznokcie mydłem
I tem właśnie tłumaczy się olb-
rzymia konsumcja mydła i rękawi-
czek gumowych w Ameryce.

Rzec można, że zwłaszcza
w sferach uprzywilejowanych Ame
ryki spotyka się — jak nigdzie —
wiele kobiet niedbających o porzą
dek, niestarannych i rozrzutnych.
Pochodzi to stąd że Amerykanki
przyzwyczaiły się do minimum pra
+ do odrzucania każdej rzeczy
zlekka przyniszczonej by zastąpić
ją nową.

Większość Aimerykanek nie u-
mie nawet szyć.
W wielkich miastach jak Saint

Louis, widywałem gospodynie wy-
rzucające napoczęte woreczki z
mąką dlatego tyłko, że nie było
dla nich miejsca w chłodni.
We wszystkich nowoczesnych

domach śmieci wyrzucają się spe-
cjalnym kanałem pionowym wprost
do dołów kanalizacyjnych lub
zbiornika pozostającego pod nad-
zorem dozorcy domu. Kuchnie są
przeważnie gazowe przyczem gaz
dostarczony jest darmo zarówno
do kilku fajerek kuchennych jak i
do chłodni. Konserwy stanowią
główną część pożywienia Amery-
kanów ze względu na higjenę.

dem herbarze, gdzie z 14-tu rodzin
Majewskich tylko 3 mogą iść w ra
chubę, jako neofickie, nobilitowa-
ne w XVIII wieku, i słusznie mówi
polskie, przysłowie: „nie jednemu
psu imię Lysek“. Moje wspomnie
nia zatem nie mogą służyć argu-
mentem, że matka Adama była ży-
dówką, bo nikt nie przeczy, ani
ukrywa, że byli Majewscy neolici,
lecz w tem sęk, że właśnie p. Bar-
bara Mickiewiczowa niema nic
wspólnego z nimi. Supozycje pro-
fesora Wierzbowskiego, które tak
zachwycają autora artykułu, — nie
oparte na niczem o pochodzeniu
Barbary Mickiewiczowej od Józe-
fa - Jerzego, czy tylko Jerzego Ma
jewskiego, intendenta Komory Cel
nej w Połocku, są fantastyczne; sły
szał on napewno o legendzie i zna-
lazłszy Majewskiego neofitę, po-
chopnie objawił to urbi et orbi.
Zresztą profesor Wierzbowski wy
korzystując rodowód Mickiewicza
i ogłaszając w „Tygodniku Ilustro
wanym” nie zwrócił uwagę na pe-
wne szczegóły w moim artykule z
dnia 1. L b. r. jak się więc okazuje
nie był on zawsze zbyt uważnym
i rozważnym w swych badaniach,

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dn. 13-go czerwca.
11.58: Sygnał czaswv. 12.10: Audycja

dla poborowych (muz. i gog.) 12.40: Kom.
met. 15.55: Program dzienny. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.10: Muz. operetko-
wa (płyty). 16.40:Pogadanka franc. 17.00:
Koncert. 18.00: „Dziwolągi“ arabskie”
odczyt. 18.20: Muz. tan. 19.15: Ze spraw
kłajpedzkich* odcz. litewski. 19.30:
Progr. na wtorek. 19.35: Pras, dzien.
radį. 19.45: Wilenski kom. sport. 20.00:
Operetka: „Hrabia Luxenburg* Fr. Le-
hara. 22.00: Djalog. 22.15: Kom. 22.35:
Utwory J. S$. Bacha (plyty). 22.40; Kom.

Wtorek, dnia 14 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja
dla poborowych (muz. i pog.) 15.35: Pro-
gram dzienny. 15,40: Muz. popularna
(płyty). 16.40: „Piękne w życiu codzien-
nem”, pog. 17.00: Koncert symfoniczny
(płyty). 18.00: „Jedziemy do Trok i We-
rek“, felj. W. Hulewicza. 18.20: Muz.
tan. 19.15: Przegląd prasy litewskiej,
19.30: Program na kroić 19.35: Pras.
dzien. radj. 19.45: „Co każdy o pływa-
niu wiedzieć powinien”, pog. 20.00:
Koncert. 21.00: Nasz feljeton literacki.
21.15: Muz. lekka. 22.15: Kom. i muz.
taneczna.

PESBTA
Radzice, i chcą mieć pew-

ność, że syn ich wykształci się na do-
brego I uczeęiwego rzemieślnika niech
oddadzą go do Zakładu Salezjańskiego
przy ul. Dobrej Rady 22, przy którym
znajduje się Szkoła Rzemiosł z warszta-
tern stolarskim, z prawami szkół pań-
stwowych. Nauka trwa trzy lata Pro-
spekt warunków przyjęcia do Zakładu
można zażądać w kaźdym czasie. Po-
denie o przyjęcie wnosić należy do Dy-
rekcji Zakładuj nie później niż do 1-go
Września gr3

Nikt wyobrazić sobie tutaj nie mo
że mięsa wystawionego na żer
much i kurz i wszystkie produkty
spożywcze owinięte są w gazę, jak
panna młoda do ślubu.

Konserwy amerykańskie przy-
gotowane są niezwykle starannie,
jak wszystko co zóstaje wyrabiane
w serjach ta konsumcję masową.
Jest to ogromnem ułatwieniem dla
osób nie lubiących zajmować się
kuchnią.

Kontrola lekarska produktów
żywnościowych jest bardzo suro-
wa w Ameryce. Dolewanie wody
do mleka lub fałszowanie nabiału
nie jest tam kwestją niewysokiej
śrzywny tylko, lecz grozi ciężkiem
więzieniem.
W domach obliczonych na za-

możniejszych lokatorów zawsze
znajdują się restauracja, pralnia,
zakład dla naprawiania aparatów
radjowych, księgarnia i apteka.

Pranie załatwia się zapomocą
maszyny, a pralnie dostarczają
z powrotem upraną i wyprasowaną
bieliznę po dwudziestu czterech go
dzinach. Zaznaczyć trzeba, że bie
lizna wraca nieuszkodzona i nigdy
nie brakuje nawet guzika,

„Przy każdem mieszkaniu znaj-
duje się skrzynka do listów z któ-
rej wysyłane listy staczają się do
ogólnej skrzynki na parterze skąd
zabiera je listonosz.

Yankesi są nieporównani w wy
myślaniu nowych szczegółów uła-
fwiających życie. Wobec tego, że
większość szaf i skrytek jest wmu
rowana i nie zawsze znajduje się w
miejscach dobrze oświetlonych, w
nowczesnych domach, przy otwie-
raniu drzwi szaf, jednocześnie za-
palsię światło w ich wnętrzu, do-
zwalając na dokładne orjentowa-
nie się wśród zawartości szafy.

Chłodnie należą do nieodzow-
nych udogodnień każdego domu,

ma są bardzo tanie. Zamia-
anie oczywiście zastąpiono -
rządami ssącemi fodkuóżczaliśj”

Schodėw nikt nie užywa, gdyž
wszędzie są windy. Żadna z pań
też nie wychodzi po zakupy. Za-
mówienia uskutecznione są tele-
fonicznie i wszystko zostaje dostar
czone do domu.
, Słowem zasada amerykańska
jest nie trudzić się po nic i ni-
czem, a natomiast wykorzystać
wolne chwile życia.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leiskiego“.
„Ku uczezeniu š. p. Ludwika Turkalia,

Z. i P. Kownaccy na herbaciarnię dla
inteligencji przy N. O. K. — 3 zt.

 

 

Niema ani jednego dowodu, by 6w
Józef - Jerzy lub Jerzy M. miesz-
kał na terenie powiatu Nowogródz
kiego, choćby dlatego, ponieważ
istnieje dokument z 1778 r. dn. 17
VIII, na którym widnieje podpis
Józeta - Jerzego, jako koniuszego
Województwa = Nowogrėdzkiego,
tymczasem według Wierzbowskie
go neofita M. w latach 1768 był
intendentem Komory Celnej w Po-
łocku, ja zaś znalazłem świeżo do-
wody, że już w 1774 r. był też na
tymże stanowisku w Połocku. Jak
wykazałem, był on i później, a mia
nowicie, jak stwierdziłem od 1781
do 1793 tym że urzędnikiem, ró-
wnocześnie zatem nie mógł pełnić
obowiązków dworskich u Wojewo
dy Nowogródzkiego i równocześnie
zarządzać Komorą Celną w odle-
głym o kilkaset wiorst — Połocku.
Nie są więc ci obaj Majewscy, po-
mimo tych samych imion, indenty-
czni. Cytata moja z herbarza Uru-
skiego, Kozińskiego i Włodarskie-
go jest tylko dowodem, że nie
chciałem ukrywać — krytyk jed-
nak uważa za stosowne s orzystać
z mojej bezstronności i powołuje
się z tryumfem na 3 Aoblistowae
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DYCH.
Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych" stanowią koledzy: Kazimierz Hałaburda, Bogumił Kuroń i Czesław Ślesicki. — Sekretarjat Redakcji urzęduje w lokalu Młodzieży

: Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19 codziennie prócz niedziel i świąt.

«jeszcze raz słów parę o 13-ej ceglełce.CZWARTE
Mija dwunasty rok od wskrze-

szenia Wileńskiego Uniwersytetu.
Przeobrażenia społeczne posuwa-
ją się w tempie stumetrėwki.
awniej przemiana psychiczna po-

kolenia odbywała się na prze-
strzeniu dziesiątków lat — dziś
w czasie dwunastolecia przez mu-
ry Uniwersytetu przewinęły się
trzy zupełnie różne pokolenia i
już na horyzoncie zjawiło się
czwarte.

Teren akademicki, jak każdy
teren młodzieży, jest najplastycz-
niejszym wskaźnikiem przemian
zarówno psychicznych, jak i ustro-
jowych. Podczas, gdy całe społe-
czeństwo, złożone z szeregu poko-
leń, z warstw różniących się po-
między sobą zarówno pod wzślę-
dem stanu materjalnego jak i u-
kształtowania psychicznego, w
masie swej wolniej ulega przemia-
nom — młodzież, zwarta pod
względem wieku, łatwiej ulegająca
presjj warunków wewnętrznych,
żywiej na nie reagująca, stanowi
czynnik decydujący o przemianach
całego społeczeństwa, będąc świe-
żym dopływem do rezerwuaru sił
społecznych.

Równowaga została zachwiana.
Kryzys ekonomiczny, dezorjen-

tacja w dziedzinie organizacji ży-
cia zbiorowego, a przedewszyst-
kiem załamanie się psychiki wy-
wołały wszechstronny = chaos.
Zdrowy instynkt samozachowaw-
czy nakazuje społeczeństwu szu-
kać wyjścia z tej sytuacji.

Stan wrzenia, w jakim się o-
becnie znajdujemy, jest wytazem
tych poszukiwań. Głębokie
przemiany w układzie sił społecz-
nych związane są zawsze z wstrzą-
sami, zdrowe elementy, zanim
wezmą górę, długo muszą bić w
zmurszałe szczyty, a wyklucie się
ostateczne nowych form zawsze
jest bolesne i połączone z ofiara-
mi. Obecne pokolenie akademic-
kie jest jedną z tych ofiar; ofiarą
tem boleśniejszą, że w pewnej
swej części będąc zwichnięte i
zdeprawowane odegra w znužo-
nym walkę organizmie społecz-
nym rolę toksyn i zarazków Jed-
nak tylko przez zwalczanie sił
rozkładowych, organizm staje się

_' dostatecznie zahartowany i zdol-
ny do dalszej walki o byt.

Mówiąc o pokoleniach akade-
mickich trudno ustalić ściśle dzie-
lące je granice, można natomiast
ustalić momenty kulminacyjne o
istnieniu pokolenia decydujące.
Pokolenie pierwsze to ludzie u-
kształtowani po za murami Uni-
wersytetu; wychowani w czasach
niewoli i walk o niepodległość —
ło entuzjaści polskiego Uniwersy-
tetu w Wilnie, to ci co niepodleg-
łością się upajali.

Kulesiński, Leczycki, Kiersnow-
sk, Nagurski, Achmatowicz, Hleb-
Koszońska i tylu innych. Zakładali
oni podwaliny pierwszych i pod-
stawowych organizacyj akademic-
kich. Weszeli jako siły pomocni-
cze do powstających właśnie za-
kładów i seminarjów USB. Two-
rzyli i czuli radość tworzenia. Nie-
dostrzegli częstokroć ciemnych
stron rzeczywistości; byli jak
głodni, którzy zdobyłi chleb.

Dziś już dawno odeszli z Rże-
czypospolitej Alkademickiej przez
siebie budowanej. Niektórzy się
zmarnowali, większość stanęła
przy warsztatach pracy odrodzo-
nej Polski. \

Pokolenie drugie, to pokolenie
Bandy akademickiej. Przyszli na
teren już wykarczowany. Wielu
jeszcze pamiętało niewolę i wojnę,
a nawet inne uczelnie. Uczyli się
w okresie względnego dobrobytu;
nie potrzebowali tyle pracować,
mieli czas się uczyć, myśleć i

|| śmiać. Uczyli się mniej pilnie i
mniej pośpiesznie. й

nych Majewskich, ale dlaczego nie
raczył zajrzeć do herbarza, a prze
konałby się łacno, że tam nieste-
ty wymieniona cała progenitura-
owego tajemniczego intendenta
Komory Celnej w Połocku, neofity
Józefa - Jerzego vel Jerzego, syna
jego Józefa a syn tego Jana apte-
karza w Ostrołęce legitym. w Kró-
lestwie Polskim w 1839 r. wraz -z
synem Szczepanem junkrem rosyj-
skim. Oryginałem, że M. ani sło-
wem nie wspomniał Branickiemu
o tym kuzynie Janie, aptekarzu w

_ Ostrołęce i nie bolał nad dolą sio-
| strzeńca, junkra rosyjskiego, — na

tomiast tenże Mickiewicz wspo-
mina w listach autentycznych, o
bracie mamy swojej Onufrym, któ-
rego odwiedzał z bratem w Wi-
dzach, w powiecie Brasławskim.

"To są już fakty, a nie reministencje
_z rozmówek, jakoby mianych z Mi
ckiewiczem na ten temat.

Następnie rozważanie Z. h - L.
są tak mętne, że właściwie nie-
wiadomo, o co mu chodzi — fakt

| sprzedaży działki w Rowinach
EE Mateusza Majewskiego tyl-
ko

   

 

  

   

 imiennikowi, a zatem nie krew

POKOLENIE.
Rok lub dwa dłużej spędzone

na ławach uniwersyteckich nie
stanowiły decydującej różnicy.

Uogólniać jest trudno i trudno
przypuszczać, aby na uniwersyte-
cie kiedykolwiek mógł panować
jednolity typ. Zawsze byli i będą
cisi, kończy naukę w ciągu prze-
pisanego czasu, uważający dyplom
za środek do życia. Zawsze będą
fanatycy nauki nie widzący świa-
ta z po za mikroskopu, czy sta-
rych foljałów i zawsze będą wa-
gantą. Chodzi o typ przeciętny.

Okres Bandy — to okres wa-
gantów i burszów. Rodzi się „Ży-
wa Gazetka”, rozkwita Szopka
Akademicka, powstaje „S. T. O“,
instytucja czwartków akademic-
kich, widowiska  bazyliszkowe,
większość korporacyj, Klub Włó-
częgów, Koła Prowincjonalne, Ko-
ło Dramatyczne; tygodnie akade-
mika nabierają imponującego roz-
machu, wydawnictwa akademic-
kie rodzą się i kwitną.

Jest to okres najżywszego
wzajemnego kontaktu wszystkich
wydziałów i wszystkich grup ide-
owych; nic prawie nie dzieli, a
wszystko łączy.

Dziś z Bandy i jej epigonów na
Uniwersytecie niewielu pozostało.
Bardzo wielu zmarniało, inni ro-
zeszli się po świecie. Atmosfera,
wówczas panująca, uległa rady-
kalnej zmianie.

* Pokolenie trzecie — to poko-
lenie kryzysowe. Wojnę pamięta
słabo. Kształtowało się w niepod-
ległej Polsce. Kryzys gniotąc nie-
okrzepłe karki, przygiął je do
ziemi. Śmiać się nie umieją, a roz-
wijając się w stosunkowo lżej-
szych warunkach ekonomicznych
i politycznych są zbyt mało zahar-
towani. Nie wielu umie walczyć,
wielu natomiast umie złorzeczyć i
wielu biernie poddaje się, prag-
nąc jedynie przetrwać i przez ży-
cie jakoś przebrnąć. Uczą się nie
tyle pilnie, co pośpiesznie. Rok
stracony na uniwersytecie może
zadecydować o zdobyciu jakiej-
kolwiek posady. Po za posadą nie
widzą możności egzystencji W.
siebie nie wierzą.
Wielu nie pozwala sobie na luk-

sus wyznawania przekonań nie-
chętnie przez rządzącą partję wi-
dzianych, bo to może przeszkodzić
w otrzymywaniu subsydjów lub
posady. Więcej — są tacy, co o
tem głośno mówią. Boją się trud-
ności, boją się niebezpieczeństwa.
i walki, boją się życia. Nietylko
ludzie poszczególni, ale całe orga-
nizacje boją się narazić silniejszym
— idą z prądem, choćby prąd był
sprzeczny z ich poglądami.

Inni zobojętniali na  duszną
atmosferę moralną, odczuwają już
tylko kryzys ekonomiczny i szu-
kają ratunku w najfantastyczniej-
szych doktrynach; przenoszą na
grunt polski programy zrodzone w
odmiennych zgoła warunkach;
miotają się i wikłają w sprzecz-
nościach.

Zbyt słabi, aby walczyć o byt,
nie wierząc we własne siły, tę-
sknią do jaknajtwardszych więzi
społecznych, które siłą powstrzy-
małyby ich od upadku i zapewni-
ły egzystencję. Czując załamywa-
nie się własnych podstaw moral-
nych, marzą o moralności narzu-
conej.

Grupę tę najlepiej scharaktery-
zował Czesław Miłosz czołowy
poeta „Żagarów”, mówiąc w jed-
nym ze swoich wierszy: „..my z
przeklętego pokolenia..."

czywiście nie ze wszystkiemi
jest tak źle. Masa pozostała zdro-
wa w zbiorowych wystąpieniach
umie zachować godność człowie-
ka, umie godności tej bronić i nie-
bezpieczeństwu w oczy spoślą-
dać. Ale rozkładowych czynników
jest bardzo wiele.

nemu, jak wyraźnie powiedziano—
Józefowi - Jerzemu, marszałkowi
dworu woj. Nowogr. r. 1787 i spra-
wa sądowa z tymże w 1805 r. Ma-
jewskim w tym r. Barbary z Ma-
jewskich Mickiewiczowej, — nie
dowodzi stosunków  pokrewień-
stwa, lecz tylko — stosunków na-
tury materjalnej.

Rozważanie o przypuszczeniu
swoim, iż Gierwazy to typ wzięty
ma Czombrowskiego, dziada poety
z Mateusza Majewskiego, ekono-
i z incyndentu zajazdu Czombro-
wa, są nader zabawne; krytykowi
chce się koniecznie, abym ubrał
Mateusza w chałat, pejsy i białe

pończochy, oraz jarmułkę na gło-
wę, a nie w kontusz i zawadjactwo
szlacheckie. Najbardziej jednak o
ryginalnem jest podejrzliwość, z
którą traktuje krytyk dokument
autentyczny, podpisany przez mar-
szałka szlachty ogólnie szanowa-
negoi urzędników powiatowych.

Nie można powątpiewać w ich
świadectwa ani na chwilę; groziła
za to zbyt wielka odpowiedzial-
ność, a sprawa była zbyt głośna i
jawna, by ją można było ukryć.

Taki tytuł nosił referat kol.
Ochockiego, wygłoszony na zebra-
niu „Młodzieży Wszechpolskiej
w czwartek dn, 2.VI. w celu poin-
formowania ogółu kolegów o sytu-
acji, w jakiej znalazł się Bratniak
po usunięciu z niego okupanckiej
załogi.

Trzynasta cegiełka jest dorob-
kiem radosnej twórczości Zarządu
młodych sanatorów z H. Dembiń-
skim na czele. Uwieńczeniem owej
13-tej cegiełki było zebranie na
górze Bouffałowej t. zw. „Ludzi
dobrej woli" — to znaczy, że ni-
kogo prócz swoich (za zaprosze-
niami) tam się nie wpuszczało. Ze-
branie to miało na celu, według
kol. Wolskiego, zbicie rzekomo
oszczerczych zarzutów, stawia-
nych byłemu zarządowi B. P.

Jakże wygląda tymczasem owo
zbijanie zarzutów?

Przedewszystkiem więc robi
się to pokryjomu od ogółu kole-
gów. Wpuszcza się jedynie swoich,
pewnych a wypróbowanych ludzi
-- tak, że naturalnie panuje atmo-
siera miłej zgodności poglądów i
jednomyślności —: rezolucje pełne
frazesów (ani jednego rzeczowego
argumentu i faktu) przyjmowane
były przez aklamację.

To też słusznie kol. Ochocki
nazwał podobną działalność rzu-
caniem cegły z za węgła w płecy
obecnego Zarządu B. P. w celu u-
trudnienia mu pracy.

O ileż inaczej wyglądało ze-
branie Młodzieży Wszechpolskiej,
o którem zawiadamiały i zapra-
szały wszystkich kolegów liczne
afisze i komunikaty prasowe.
Każdy miał tam dostęp. Przema-
wiać również mógł każdy bez o-
graniczeń i przeszkód,

Spuścizna, którą otrzymał Za-
rząd kol. Ochockiego nie była
zbył miła, jakby się wydawać mo-
gło po obejrzeniu „sławnej Pewu-
ki“ na górze Bouffałowej, oraz po
przeczytaniu „11 numerów pracy
zespolonych intellektów w imię
dobra Rzeczp. Ak." (tak nazywa
kol. A, Mikułko „Wilcze zęby” —
reklamowy i przereklamowany
organ kol. Dembińskiego, subsy-

djowany zresztą wydatnie przez
Bratnią Pomoc).
W przemówieniu kol. Ochoc-

kiego i innych mówców jaskrawo
zarysowały się następujące fakty,
ilustrujące zbawczą gospodarkę
kol. Dembińskiego w  Bratniaku
a więc:

Fałszywe kalkulacje Mensy,
która rzekomo miała przynosić
dochód wówczas, śdy faktycznie
dawała deficyt. W owych kalku-
lacjach pominięto jedynie taką
drobnostkę, jak koszta utrzyma-
nia personelu, co wynosi ponad
tysiąc złotych miesięcznie. Opie-
rając się na kalkulacjach tak spre-
parowanych, pozwolono sobie na
tego rodzaju trick przedwyborczy,
jak obniżenie ceny obiadów, sta-
rając się znęcić tem ogół młodzie-
ży, aby głosował za kandydaturą
kol. Dembińskiego. Pozatem w
Mensie znaleziono około 2000 zł.
niezapłaconych rachunków, któ-
rych ponoć miało zupełnie nie
być, w/g słów kol. Dembińskiego
na walnem Zebraniu, oliarowują-
cego za wykrycie niezapłaconego
rachunku byka z rogami.

Następnie  zużytkowano na
bieżące wydatki stypendjum dla
mieszkańców Domu Akademickie-
go im. p, Prystora w kwocie zł.
1.600. Z reszty dotacji (2.500 zł.)
Premjera Prystora przeznaczono
dla Wilczych Zębów 500 zł, a
400 zł. na urządzenie wystawy.
Wystawiono bezprawnie weksle

na 3.000 zł. na druk sprawozdań,
mijających się zupełnie z celem,
gdyż rozdanych zbyt późno, bo
dopiero przy wejściu na salę,
(gdzież czas na zapoznanie się z
podolną literaiurą objętości ponad
200 str.?).

__ Cała ta operacja została za-
fiksowana dopiero dn. 17.III czyli
w 5 dni po walnem zgromadzeniu
na zebraniu Piezydjum zarządu w
czasie pośpiesznej, zupełnie nie-
spodziewanej ewakuacji „terenu”
Bratniackiego.

Spijanie piwka gratisowo, któ-
re później figurowało w księgach
jako zepsute itp. fakty „zorgani-
zowanej' radosnej twórczości o-
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GLADJATORZY.
Przez krótką chwilę stali pozłoceni słońcem,
Zdając się być ludzkości początkiem i końcem,
Wydając się być ziemi przedłużoną osią.
Wiecznością, prawem siły i samą ludzkością.

B. KUROŃ.

Już się zwarli, plasnęło, ręce, niby liany,
Ciała wzajem obręczą uścisku objęły,
Nabierają rozmachu i, — żywe tarany, —
Splotem walczących ciał się o ziemię grzmotnęły.

Nelsony, przednie pasy, supiesy i klucze, —
Pot stiumieni się, ciało ocieka omdlale,
Serce tętnem gra w żyłach i w piersiach się tłucze,
Płuca tłoczą powietrze, rzeżą: mało, małoł..

W końcu jeden się skupił, wziął wroga w połowę
I długo nim w powietrzu wywijał nad głową,
FA potem go ostatkiem sił o ziemię cisnął
| poraz drugi w słońcu sam jeden już błysnął.

Stadjonie, skrzepły w wielkim podziwu zachwycie
Ludzie, ożyjcie, krzyczcie, — wszak to było Życiel

STD.*RLZELEO TSУЕЕЕ CREED INSSALESSS

Tymczasem na horyzoncie wy-
rosła czwarte pokolenie. Coraz
więcej jego przedstawicieli prze-
kracza próg Uniwersytetu, To ci,
co rodzili się w czasie wojny,
krótkiego okresu względnego do-
brobytu nie pamiętają i od naj-
młodszych lat uczyli się zdobywać
minimum egzystencji Ci, co roz-
wijali się w okresie presji.

Wiedzą oni, że tylko niezmor-
dowaną pracą i walką zapewnią
sobie prawo do życia. Głośno wy-
znają swoje przekonania, bo wie-

Istnieją jednak i inne dokumen
ty, to POR lat 1775 i innych i
zapisani są Majewscy, ciż jako po-
siadacze w Rowinach. Na końcu
jednak artykułu krytykowi udało
się! Oto wyobraził sobie, nie ma-
jąc o archiwaljach naturalnie zie-
lonego pojęcia (inna rzecz krytyko
wać tych co się na tem znają i zę-
by zjedli) — że taryfy to tabele cel
ne i z tego powodu Michała Ma-
jewskiego, którego ja nawet nie
ośmieliłem się zaliczyć do przod-
ków Barbary Mickiewiczowej, —
£dyž nie miałem zupełnie pewno-
ści, — i który jest wpisany tam,
jako płatnik podymnego z własne-
go folwarku| mori 1690 r., a
więc bezwzględnie szlachcic, —
już zrobić chce zaraz żyda, ponie-
waż tu celna tabela — więc i ko-
mora celna i pewnie ten Michał
to urzędnik celny — żyd. Tu już
ignorancja idzie w zawody z fan-
tazją. Następujące fakty komplet-
nej ignorancji krytyka należy przy-
śwoździć: np. wyraża on powątpie
wanie, że niema żadnych dowo-
dów na to, że Mateusz Majewski
był szlachcicem i chrześcijaninem.

dzą, że ucisk złamać ich nie po-
trafi. Nie boją się biedy, bo ją
znają. Uczą się dla wiedzy nie zaś
dla dyplomu, który już przestał
być drogą do dobrobytu. Nie ma-
rzą li tylko o posadach i jaknaj-
rychlejszych emyryturach, umie-
jąc liczyć na własne siły i umiejąc
cenić niezależność.

Przychodzą zahartowani i zde-
cydowani; jak uczciwy szermierz
stają do walki z życiem twarz w
twarz.

Co do pierwszego, to ustala to sam
fakt posiadania działki gruntu we
wsi dziedzicznej Rowinach, gdyż
żydzi nie mieli prawa władania
ziemią w b, W. X. L. Mogli być tyl-
ko karczmarzami, lub właściciela-
mi domów i drobnych działek w
miasteczkach, lecz nie na wsi. Nie
do pomyślenia było także by eko-
nomem mógł być żyd, żaden chłop
by go nie słuchał.

Co do terminu krypto - żyd —
jest on dla mnie niezrozumiałym.
Przecież inkwizycji w Polsce nie
było, jeżeli zaś idzie o definicję
żyda z listkiem siowyn, który po-
zornie przyjął chrześcijaństwo, a
szabasował w tajemnicy, to stwier
dzenie tego napotka na zbyt wiele
trudności i zresztą podobne supo-
zycje, niewytrzymujące najmniej-
szej krytyki, można ze złą wolą za-
stosować do każdego chrześcija-
nina,

Krzyż w herbie niczego nie-
dowodzi. Większość herbów pol-
skich i zagranicznych, jeżeli się po
wołam tylko na „Das Wappen-
buch“ Szeliga - Zernickiego, posia
da krzyż lub nawet kilka krzyżów,

Pod promieniami X
O niewdzięcznych adjunktach, ze-
psutem piwku i suicie: „Szklane
domy* — wielce ucieszna historja.

Zmalazł się swego czasu altrui-
sta, który dał róg Wernyhory Ja-
siowi (z „Wesela“) i przeznaczył
owego Jasia do wielkich czynów.
Obyło się coprawda bez reprezen-
tacyjnego obiadu i poklepywania
po plecach obiecującego Jasia, a
co najważniejsze nie było jeszcze
wówczas „funduszów dyspozycyj-
nych...

Stara to historja, czytelnicy
przypomną, że Jasio bardziej u-
podobał sobie pawie pióro u czap-
ki niż róg, jakoże prawdopodobnie
nie był muzykalny...

Chochoł wypłatał figla i Jasio
róg zgubił. :

Działo się to pono gdzieś kolo
Krakowa.

Chochoł (dla niewierzących
niech będzie przypadek) odwalił
sobie znowu kawał i to trzeba nie-
szczęścia, że akurat w Wilnie.
Coprawda nie było Wernyhory,

nie bylo „Wesela“ (było tylko we-
soło), ale szopka, ta sama, zmo-
dernizowane tylko trochę osoby—
bohater, mianowicie, nie chodzi w
chłopskiej sukmanie, ale pięknie
skrojonym garniturze, lakierkach
i.. ma złoty zegarek.

Poklepano rzekomo bohatera
po plecach, podczas pamiętnej

SRERESZSZIANY,) uPOWDEONZESOLI)
becnie zwanej także modnie „ko-
lektywną*”,

Dałej historja fortepianu w
Mensie własności intendentury U.
S. B., sprzedanego bezprawnie za
zł. 500, oraz taki dziwoląg, jak sal-
do kasowe z dn. 16.III na 17.II,
wykazujące w kasie dosłownie:
minus dziewięćset złotych — jest
to już jakiś nowy wynałazek bu-
chalteryjny genjalnych pracowni-
ków społecznych, którzy potrafią
dokazać takiej sztuki, jak wydanie
zł. 1800, gdy w kasie znajdowało
się zaledwie 900 zł.

Doprawdy takiego cudotwėr-
czego i uzdolnionego Zarządu
jeszcze w dziejach Bratniaka nie
było.

Na zarzuty, postawione przez
kol. Ochockiego i innych — pró-
bowali replikować kol. Wolski,
Piekarec, Ryńca, Jędrzychowski i
Suroż, przedewszystkiem, głośne-
mi okrzykami, które zostały stłu-
mione. Gdy przyszło do rzeczo-
wych argumentów, z repliką było
cokolwiek gorzej, co przykrzejsze
zarzuty pomijano z daleka przy
innych starano się wykręcać.
Zwróciło jedynie uwagę przemó-
wienie kol. Suroża, który przynaj-
mniej szczerze powiedział: „Poco
pchaliście się do Bratniaka, przy
obecnych rządach, gdyby rzą-
dził np. Grabski mybyśmy tego
nie robili, bo wiedzielibyśmy, że
nie dostaniemy subsydjów rządo-
wych”. E

W tych słowach streszcza się
cała etyka „młodzieży państwo-
wej'. Pod płaszczykiem dobra
Młodzieży Akademickiej przemy-
ca się poprostu ordynarną korup-
cję. Stawia się dwie alternatywy:
jeżeli będzie rządził Dembiński, to
posypią się złotym deszczem pie-
niądze państwowe, zaś Ochocki
nic nie dostanie. To też kol.
Ochocki zgóry o tem wiedział, a
zresztą pytanie, czy i Dembiński
dziś coś zdołałby wydostać.

Kol. Ochocki w świetnem i go-
rącem przemówieniu określił mo-
ralną stronę tego hasła, zaznacza-
jąc, że młodzież narodowa pozo-
stanie nieczułą na tego rodzaju
przynęty. Sama zdobyć sobie po-
trafi, co jej się należy, idąc prze-
bojem, nie handlując swemi prze-
konaniami i mając za sobą zarów-
no opinję młodzieży, jak i starsze-
go społeczeństwa.

przypisywanie zatem tylko neofi-
tom żydowskim posiadania herbów
z krzyżami jesli cudacznym wymy-
słem. 3

Wreszcie należy na zakończe-
nie zaznaczyć, że powoływanie się
uporczywe krytyka na świadectwo
Branickiego, Kootystkieśo, Kra-
sińskiego, Śniadeckiej etc. i opie-
ranie w swoich wywodach, jak na
niewzruszonych podstawach, jest
zgoła błędną taktyką i zupełnie
nie przekonywa ostrożnego bada-
cza: „on dit” „on disait“ —jest
to nic! Wiadomo dobrze jak pa-
mięć zawodzi, szczególnie, gdy się
tyczy nazwisk i dat. Niektóre
twierdzenia Korotyńskiego, wcale
kompetentnego, bo nowogrodziani
na, obaliłem w moim artykule w
„Słowie”, a zdawało się, że będą
bardziej pewne, co zaś do twierdze
nia Krasińskiego, że matka Mickie
wicza chrzciła się dopiero przed
śłubem, jest tak śmieszne, że nie
zasługuje na uwagę.

Jestem przekonany, że moje
„ argumenty nie przekonają p. Z. h-
L., ponieważ wierzy on namiętnie,
że Barbara Mickiewiczowa była

uczty w Mensie, uznano „specem“
od sanowania młodzieży i powo-
łano do wielkich wyczynów. Ude-
rzyło to do głowy mianowań-
cowi, niczem „vinum diabolicum“
: dalej w tany!

Roztańcował się rozbawił, roz-
gadał, rozpisał, artykuły, mówki,
— w międzyczasie zapijane czę-
sto piwkiem, które, jak twierdzą
złośliwie niektórzy jego adjutanci,
było zepsute (co za niewdzięcz-
ność!)...

Zepsute piwko działało, boha-
ter tworzył melodeklamacyjne ka-
wałki na autorecytacyjny wieczór.

Wieczór, poświęcony melode-
klamacji, nie udał się, kramik z
ilustrowanemi często i gęsto pro-
spektami zrobił plajtę i ogłosił
niewypłacalność,  rozżalony na
niewdzięczność ludku, sucie kar-
mionego „uigowemi kartkami”,
nasz bohater wypił (przy gorliwej
oczywiście pomocy adjutantów)
ostatnią skrzyneczkę zepsutego
piwka (dobry trunek na frasunek,
— ano napijmy się!) i. zagrał na
fortepjanie własnej kompozycji
baśń „o szklanych domach” (nuty
i słowa patrz Nr. 3 „Smugi ')...

Zapatrzeni, zasłuchani, zachwy-
ceni i rozentuzjazmowani „gen-
jalneścią” grania, posadzili adju-
tanci swego mistrza na [fortepianie
i ruszyli.. gdzie i po co, nikt się
chyba nie dowie (bić żydów nie
kazano).

. * *

Ocknął się ze snu nasz boha-
ter. Niema pawich piórek, niema
rogu (co gorsza niema i foriepia-
nu), a pięta achillesowa boli...

Na trzeźwo już przyjął pióro,
najeżył wilczą sierść, przeostrzył
„zęby“ na „kły” i otworzył nowy
kramik z drukowanym papierem
(oczywiście — bić żydów nie ka-
zano).

Cyt...
Bohater śni,

Przypomina rói.
Wieszcze natchnienie,
Znów szklane domy.
Wizja...
„Niema wachty, któraby zluzo-

wała ginących, bezradnych sterni-
ków pijanych okrętów świata”...

„ldące pokolenie musi właśnie
nową wachtę, nową elitę młodej
Polski wychować i wykształcić”,

Wykarmić butelką (bez smocz-
ka) zepsutego piwka, sugerować
melodekłamacyjną wizją  szkla-
nych domów.

„Kolektywy, nowy układ spo-
ieczny, entuzjazm kolektywnego
wysiłku (czytaj piwo—piiska we-
soła twórczość),  chronometraž
tempa roboty”,

*

Nihil nowi sub sole.
Wszystko się powtarza...
Słuszajtie... słuszajtie!...
Gawarit petiajias, Komsomol-

skaja prawda... Kolektiwy trinad-
catyj i czetyrnadcatyj) akończili

„rabotu, udieržali krasnyj front...
.

Cyt...
Bohater śni...

Szklane domy...
Lśniąca limuzyna

U. S, A.).
Objazd kolektywów...
Wręczenie sztandaru kolekty-

wowi wil-trock...
Piwo, piwo — morze piwa,

dobrego, niezepsutego piwa.

(made in

IRT O =
Młodzież

Wszechpolska.
Sekretarjat koła wileń-
sklege Orzeszkowej 11.

Rosą, lub przynajmniej żydow |
s iego pochodzenia. Takich ludzi
z góry mających swą opinję o da-
nej kwestji-nic nie przekona. Gdy-
bym dostarczył nawet metryk
chrztu ojca i dziada Barbary M.,
pan krytyk powiedziałby napewno,
że są sfałszowane przez endeków,
lub wogóle Polaków, lub w najlep
szym razie twierdził, że dziad był
krypto - żydem lub wzgl. wnukiem
krypto - žyda.

Na zakończenie dodaję, że czu-
ję wstręt do wykręcania kota o-
gonem do góry — lub robienia naj
częściej wbrew przekonaniu z czar
nego białe, a z białego czarne — |
co prostą drogą prowadzi do dal-
tonizmu lub kurzej ślepoty; po dru
gie nie potrzebuję być niepowo-
łanym obrońcą, bo nikt niczego nie
atakuje, a idzie o wykrycie rze-
czywistej, a nie urojonej a prze-
cież prawdy — nikogo nie atakuję
ani bronię. Cała ta sprawa to kwe
stja czysto akademicka.  

.
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SPORT.
Trek kolarski już się robi.
Stadjon sportowy na Piėro-

moncie został przed kilku laty tyl-

ko prowizorycznie zakończony.

Doprowadzono do porządku

bieżnię lekkoatletyczną i wyrów-

nano boisko do piłki nożnej, ale

zabrakło środków finansowych do

wykończenia treku kolarskiego.

Przez kilka lat uleżał się porząd-

nie wał ziemny, który zarósł na-

wet dziką trawą, ale w końcu wał

ien doczekał się również lepszej

ręki, która zaopiekowała się sta-

djonem na Pióromoncie.

Wczesną wiosną zburzono do-

brą jeszcze trybunę. Zniszczono

tak nam potrzebną inwestycję

sportową, motywując tem, że ja-

koby trybuna miała się zawalić,

ale potem przekonano się, że słu-

py były zdrowe i mocne. Z try-

buny ułożono kupę desek. Przy-

jechała specjalna komisja, która

rozkazała z tych samych bierwion

budować drugą trybunę. Zamiast

więc wielkiej, pakownej trybuny,

mamy teraz tylko dwa rzędy ia-

wek.

Nowomianowany kierownik O-

środka W. F. postanowił w pierw-

szym rzędzie uporządkować stad-

jon do takiego stopnia, by mógł on

spełniać swoją rolę.

Pisaliśmy już o powstaniu o-

gródka dziecinnego na Pióromon-

cie. Dziś zaś z przyjemnością po-

dajemy do wiadomości, że na Pió-

romoncie będziemy mieli trek ko-

larski, który istnieniem swoim

ożywi znacznie kolarstwo.

Sport kolarski zacznie nowy

swój okres rozwoju. Trek kolar-

ski zbliży sportowców do szer-
szych mas społeczeństwa, które

niewątpliwie zbierać się będą na
Pióromoncie, by przyglądać się
pędzącym cyklistom.

Tor kolarski będzie narazie
ziemny. Specjaliści mówią, że na-
razie wystarczy i taki, a dopiero
potem postaramy się wylać go ce-
mentem i wyasłaltować.

Prace są już w pełni i jest to
tylko kwestja czasu, kiedy nastąpi
uroczyste otwarcie toru.

WiL Tow. Cyklistów i Moto-
cyklistów ze swojej strony czyni
starania, by przyśpieszyć pracę i
już za kilka tygodni zorganizować
pierwsze w Wilnie zawody to-
iowe.

Vlieczysław Nowicki zdobył złotą
odznakę P. Z. L. A.

Do najbardziej popularnych

sportowców Wilna zaliczyć należy

Mieczysława Nowickiego, który

mimo 32 lat startuje dość często

w zawodach sportowych razem z
młodzieżą, którą się opiekuje.

Nowickiego widzimy na ringu
bokserskim, na nartach, walczy
on na regatach wioślarskich, gra w
piłkę siatkową i lubi lekkoatlety-
kę. Ostatnio właśnie Nowicki
startował w zawodach na odznakę
P. Z. L. A. i zdobył ją. Nowicki
jest pierwszym sportowcem, któ-
ry ma złotą odznakę.

Sprawa basenów pływackich.
Mija dzień za dniem, ucieka,

tydzień po tygodniu, a pływalni
jak niema, tak niema.
W N.-Wilejce potrafiono wla-

"DZIENNIK

snemi środkami sporządzić skrom-
ny basenik pływacki, ale basenik
ten jest tak daleko, że mu-
sielibyśmy jeździć aż pociągiem
lub autobusem, by użyć rozkoszy
pływania.

Wilno jednak w dalszym ciągu

jest pozbawione basenu i w spra-
wie tej narazie nie widać polep-
szenia.

Zabito znów słupy w dno
Wilji obok przystani wioślarskiej
3 B. Saperów i w tym miejscu ma
być znów prowizoryczny basen,
ale wiemy doskonale, że basenu

tego nie możemy traktować po-

ważnie, a jedynie tylko propagan-
dowo i to nawet nie bardzo, bo
woda w basenie jest niemożliwie
brudna.

Wilja nanosi do basenu szereg
odpadków, które zatrzymują się

na deskach pływalni i zarastają
formalnym grzybem. Mieliśmy w
latach poprzednich już .dość dużo
doświadczenia, że pływalni na
rzece nie opłaca się budować. « W
ostateczności jednak lepsze to niż
nic. Lepiej mieć brudną wodę
stojącą, niż brudną wodę bieżącą,
trudną do przezwyciężenia.
Tegoroczny sezon pływacki mi-

mo wysiłków z jednej strony O-
środka W. F., a z drugiej strony
W.O.Z.P.i3B. Saperów uwa-
żać należy za częściowo zmarno-
wany.

Nadzieją naszą są w chwili o-
becnej kursy pływackie, które od-
będą się w Trokach.

Troki więc staną się ośrodkiem

sportów wodnych i przypuszczać
należy, że tam właśnie sgromadzą
się nasi najlepsi zawodowcy i tam
nauczy się pływać niejeden spor-
towiec.

Kursy w Trokach prowadzić

WILEŃSKI
 

będzie kap. Z. Ostrowski. Począ-

tek kursów w pierwszych dniach
lipca.

Trochę statystyki pływackiej.

Sezon sportów wodnych już jest

w całej pełni. U nas tylko w Wil-

nie z przyczyn niezależnych nastą-

piło opóźnienie, ale już 19 czerwca

w N. Wilejce Wil. Okr. Zw. Pły-

wackich organizuje pierwsze zawo
dy pływackie.

Zanim zawody odbędą się, po-

damy trochę statystyki pływackiej
z ubiegłych lat.
W roku 1930 było 84 zawodni-

ków i 23 zawodniczek. Liczba ta
znacznie jednak zmalała i w roku
1931 mamy tylko 40 pływaków i
13 pływaczek.

Mistrzem Wilna był P. K. S,,
który zdobył w roku ubiegłym aż
269 pkt. przed Pogonią 61 pkt. i
Ż. A. K. S. 42 pkt.
W tym roku zapewne nieco się

zmieni. Ciekawi jestešmy, czy re-
kordy zostaną w tym roku pobite,
czy tež nie.

Wśród pań rekordzistką na

100 mtr. była A. Skorukówna z

P. K. S., mając czas 1 min. 56 sek.

Na 400 mtr. rekordzistką jest Zie-

mowiczówna z P. K. $, mając

czas 8 min. 58,5 sek., a mistrzynią

na 1500 mir. jest Mincerówna A.
Z. S. z czasem 34 min, 54 sek.

Wśród panów najlepsze wyniki

miał Kukliński (P. K. $), Suboto-

wicz (S. M. P.) i Bengis (Ž.A.K.S.).
Zapewne do grona „starych“

mistrzów dojdą w tym roku nowi,
młodzi zwycięzcy basenów pły-
wackich.

Mecz pływacki N. Wilejka —
Gimn. A. Mickiewicza.

Uczniowie N. Wilejki, korzy-

 

słając z basenu pływackiego, jaki
został wybudowany obok koszar
85 p., organizują uczniowski mecz
pływacki między kolegami z Gimn.
A. Mickiewicza.

Mecz odbędzie się we czwar-
tek 16 czerwca o godz. 12.30.

Program: 100 metr. styl do-
wolny, 100 metr. sty! klasyczny,
50 metr. na wznak, 450 metr.
sztafeta, 350 metr. styl zmienny
i 300 metr. styl dowolny. Ponadto
odbędzie się konkurencja dla dzie-
ci 4X25 mtr.

Nagroda p. W, Andrukowicza.
Do zarządu W. T. C. i M. zgło-

sił się p, W. Andrukowicz, który
ofiarował zegarek sportowy, jako
nagrodę za bieg 100 kim. o mi-
strzostwo Wilna. Nagrodę dosta-
nie ten kolarz, który uzyska czas
lepszy od 3 godz. 15 minut. A
więc Chochłowicz i Kalinowski
stoczą z sobą ostrą walkę już

nietylko o pierwszeństwo, ale i
o cenną nagrodę, a może zdobę-
dzie ją ktoś trzeci?
W każdym bądź razie tego-

roczne mistrzostwa kolarskie na
szosie zapowiadają się interesu-
jąco. W roku ubiegłym „setkę
wygrał Chochłowicz, który w tym
roku ma już jakoby pozbyć się
stanowczo starej, rozbitej maszy-
ny, kupując nowy, bardziej udo-
skonalony rower. Wątpliwem jed-
nak jest, żeby czas zwycięzcy był
lepszy od 3 godz. 15 min. Žega-
rek więc będzie musiał czekać
lepszych wyników i bardziej re-
kordowych czasów, aż ktoś prze-
kroczy 3 godz. 15 min.

Ojcowie miasta niszczą skocznię.
W okresie zimy aktualną była

sprawa skoczni narciarskiej, którą

 

władze magistrackie chciały ro-
zebrać, ale sprawa nieco się prze-
wlekła i jakoś przeżyli nasi narcia-
rze okres zimy, organizując impre-
zy sportowe na skoczni, której za-
grożono zniszczeniem.

Z nastaniem łata skocznia znów
znalazła się na indeksie. Prezes
Wil. Okr. Zw. Narciarskiego zo-
stał powiadomiony, że skocznia
zostanie rozebrana i część -ni-
szczycielskiej pracy już dokonano.

Chodzi Magistratowi w  dal-
szym ciągu o miejsce. Ojcom mia-
sta nie podoba się, że w miejscu,
gdzie ma być park miejski, znaj-
duje się piękna i oslatecznie użą-
dzona skocznia.

Władze narciarskie muszą ko-
niecznie interwenjować, narazie
na miejscu, a jeżeli nic nie pomo-
że, to sprawą skoczni wileńskiej
iauszą zainteresować się władze
państwowo-sportowe w Warsza-
wie, które asygnowały na budo-
wę skoczni pieniądze, za które
wybudowano z ogromną trudno-
ścią jedyną w Wilnie skocznię
poto, żeby ją dziś właśnie roze-
brać i zniszczyć.

Miejmy jednak nadzieję, że da
się jakoś może sprawę załatwić
ugodowo i w dalszym ciągu bę-
dziemy mieli skocznię, ale trzeba
działać, bo szkoda jest każdej
chwili.

Koklamė jet
tiwinią haddln
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Dawne czasy.

 

ale szedł coraz pewniej naprzód...FELIKS DANGEL.

   

„Žboį'.
Matka czbója».

Noc była zupełna...
Zbója obudził szelest skrzydeł pianie koguta, do-

latujące z poza ściany chlewka... ż

Ocknął się.
Szyja, bok i łapy bolały go bardzo, w łebku

miał zamęt i szum nieznośny. Chciai pić, bardzo,

bardzo...
Zwiókł się z grochowin, na których leżał, po-

trząsnął się i upadł...
Gdy wstał ponownie, skierował się wprost przed

siebie i uderzył się całą siłą w nos i łebek... `

Zaskomlał cicho i zaczął, posuwać się wzdłuż

ciemnej ściany, której dotykał bokiem.
Ale ściana się kończyła i znów uderzył łbem w

niewidzalną przegrodę.
Ściany, ściany, zewsząd ściany...
Wilczek podniósł się na przednie łapy, chcąc się

przekonać o wysokości krępującej przegrody, ale
ściany biegły hen! gdzieś wysoko, tak jak B nie
kończyły się wcale...

Pobiegł ku przeciwnej ścianie, badając już te-
ren przed sobą ostrożnie pyszczkiem...

Ale tu, gdy był tuż, tuż opodal przeciwległej
ściany nozdrzy jego doleciał dziwny zapach...

Stanął, jak wryty...
Nie wierzył sobie, ani własnemu węchowi...
Czyżby?!...
Uważnie, powoli badał dziwny zew, który mu

skomunikowała ciemnica.
Matka?!...
Nie, to byč nie može?...
Zaskomlił radośnie...
Nie było odpowiedzi...
Raz jeszcze zawołał...
Tak, tak najwyraźniej, przecie czuje zapach jej

futra, to matka, wilczyca...
Porzuciła go tam w lesie, a teraz zjawia się w

tej pustce i mroku, by go stąd wydobyć, popieścić,
nakarmić...

Ale w ciemnej głębi ludzkiego schowku na zew
szczenięcia nie odpowiedział nikt...

Tylko myszy szurgotały w grochowinach, tylko
za ścianą co chwila poruszały się kury...

Wilczek zaczął powoli sunąć w ciemną głąb, ba-
dając raz poraz węchem kierunek.

Potknął się o leżące na ziemi sznury i żelastwo,

Wydawca ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

Tak, bez wątpienia, tam była jego matka...
Już blisko, jeszcze krok.
Zaszczekał cichutko... Milczenie...
Wyciągnął pysk i dotknął nosem szerści...
Matka musiała leżeć na ziemi... Zapewne spała...
Zbliżył się jeszcze bardziej i zaczął nosem ob-

macywać szerść.
Tak to ona...
To jej kark, to ucho, to pysk.
Serce zabiło szczenięciu...
Skamląc, obszedł matkę i wtulił się między jej

przednie łapy... :
Tulit się i przymilai, szarpnąi nawet za ucho...

Ale matka leżała spokojnie. Widocznie nie chciała
się bawić... :

"Wilczek uciekł się do wypróbowanego sposobu;
by matkę zachęcić do zabawy, zaczął ją łaskotać
pyszczkiem...

Targnąl matkę za łapę, a potem zaczął, zlekka
kąsać i szarpać jej szerść...

, Ale gdy pyskiem chwycił za bok, gdy poczuł
dziwny zapach i wilgoć na dziąsłach i języku — po-
derwał się...

To była krew, krew matki...
Obwąchał skaleczone miejsce raz jeszcze i zro-

zumiał..
Straszna Nowina, która doń w lesie nadbiegła

z hukiem wystrzału; mówiła prawdę. Matka prze-
stała żyć...

Szczenię zawarczało...
, Ostrożnie zbliżył nos do rany i zaczął powoli

zlizywać krew z szerści..
: W gardzieli ciągle warkotai mu gniew, straszny

gniew...

Domyślał się, kto był sprawcą tego, że matka
leży bezwładnie, że nie nie pieści go i że bawić się
nie Sios ża

o zrobił człowiek... Człowiek, któ ił pię-
ścią 2: głowie... S
; iedział teraz, że wślad za tą dziwną i
jaką jest człowiek, chadzaparis, ibs)

: Bał się człowieka teraz okropnie, ale bardziej
nienawidził śo.. Przestał lizać krew matki, widząc
że to jej nie pomaga i ułożył się obok niej spokojnie.

Pyskoparł na skaleczonym jej boku: czuwał...
Co chwila warczał gniewnie, lub piszczał prze-

straszony...
Myszy przestały chrobotać w grochowinach...

zrobiło się bardzo zimno.
Wilczek zaczął się trząść, trochę z zimna, ale

bardziej ze strachu i z irytacji...
min

Koguty za ścianką poczęły jeden po drugim

drzeć się przeraźliwie, zwiastując świt...
Po pewnym też czasie jednostajnie czarna ścia-

na budynku zarysowała się jasnemi plamami szpar i

dziur, przez które przeświecało mętne, szare niebo
zimowego świtu...

Na podwórzu, poza ścianą, usłyszał wilczek czy-
jeś kroki, brzęk łańcuchów w oborze i skrzypienie
studni żórawia...

Blady świt przedarł się przez szczeliny do chle-
wka i wydobywał z cienia różne przedmioty w nim
się znajdujące... cebry, kosy na belkach zawieszo-
ne, koła i części uprzęży...

Wilczek spojrzał na matkę.
M Leżała wyciągnięta, z opuszczonym bezwładnie

em...
Ślepia miała otwarte, tępe jakieś, powleczone,

mętną, szklącą się mgiełką...
Z otwartego pyska ściekała ślina i krew...
A tuż koło miejsca, gdzie spoczywał łeb szcze-

nięcia, czerniła się wielka plama krwi, którą pozle-
piała włos futra, i zwisała dużemi kroplami skrze-
pów...

Hum - m -ml.. jak on nienawidził człowieka...
Gdyby się ta zła istota w tej chwili ukazała w

chlewku, rzuciłby się jej do szyi...
Oparł głowę o matkę i czekał...
Powoli nad uczuciem nienawiści istrachu zaczę-

ło dominować silne odczucie niezaspakajanego od
trzech dni głodu.
stał się raczej nudzącym i mdłym uczuciem osłabie-
nia. Ach jeść, jeść za wszelką cenę... Tam za ścia-
ną chlewka nie do przebycia gnieždzily się i gdaka-
ły jakieś ptaki...

Dniało już, we wnętrzu chlewka przybywały co-
raz to drobniejsze szczegóły, odgłosy na podwórzu
stawały się częstsze...

Oto teraz zaryczały, -do wodopoju pędzone kro-
wy, =" zaskamlał i zadzwonił łańcuchem...

pewnej chwili wilczek posłyszał głos czło-
wieka... Przyczaił się za matką...

— Ty, Antoluk, narządź sanie i kobyłka, po-
wieziem do domu toho zbója...

Odpowiedział zdala jakiś przyciszony głos i
znów wszystko umilkło...

Wilczek, ukryty za matką, trząsł się teraz jak
w febrze i żółtemi ślepkami lustrowal chlewek...
W. tem zachrobotał rygiel, trzasnęło coś i ściana się
rozstąpiła... >

Struga światła lunęła do chlewka...
Na białem tle śniegu wilczek zobaczył człowie-

ka. Jedną rękę miał obwiązaną białą chustką, w

Głód przestał być już bolesnym, .

drugiej trzymał kij...
Leśnik Herasym wszedł do chlewka, rozejrzał

się w jego mrokach i rzekł po chwili szukania...
— Gdzie jon czort zalez?..
Na niemiły dźwięk głosu ludzkiego wilczek za-

warczał...
Herasym obejrzał się...
— Acha... ot gdzie zabralsa...
Wilczak, ukryty za matką, śledził każdy krok

człowieka...
Leśnik zbliżał się powoli.

4 W wilczku odezwała się bojowa natura swego
rodu...

Wstał gwałtownie, opuścił łeb 1 marszcząc pysk
i ukazując zęby... zabulgotał gniewem...

Tak, on bardzo nienawidził człowieka...
Herasym skurczył się w sobie, w rękę ujął mo-

cno kij i szedł na wilczka, który oparłszy się prze-
dniemi łapami o trup matki w postawie bojowej
oczekiwał napaści...

Człowiek był już bardzo blisko.
Wilczę zawarczało ostrzegawczo, jak gdyby mó-

wiąc... „ani kroku dalej...“
Ale w tej samej chwiil kij świsnął w powietrzu

i opadł boleśnie na grzbiet szczenięcia...
Wilczek odwrócił się, chwycił kij zębami...
Ale kij wyłamany z pyska, ciął znowu...
Szczenię poczuło, że kilka takich razów zdru-

zgota mu kości... Rzucił się na kij, padł w próżnię
i runął na ziemię.

W tej samej chwili kij trzasnął go w głowę...
Szczeniak zaskomiał...
Padł nieprzytomny...
A wtedy człowiek wyszedł z chlewka, z przy-

gotowanych sani dobył worek i zaniósłszy go do
chlewka, wrzucił weń wilczka.

! Następnie worek zawiązał 1 dźwignął do ocze-
Aa, na podwórzu „rozwalni .
— No i szczo... gotow? — z ał, podaj

lejce, Antoniuk. * P
m Uch, zbėj jechydny, a wsio taki na „ćwiart-

kę' z zakąską zarabotali...
, Dawaj bat, Antoluk... — Zawinął się w kożuch
i zwolna ruszył ku gościńcowi. 3
— Sława Bohu... в
— Szczastliwo — odpowiedziai Antoniuk z po-|

dwėrka... zadygotai dzwonek i sanie ruszyły po
M drodze ku dworowi...
obiąc puszysty śnieg, „rozwalni” kołysały się, |

to podbijały na twardszej grudzie, niosąc e we ku
nowej doli, na nowe przygody... ;

' D.» a.)
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