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Claude Fartre 0 porozumieniu
frncusko-niemieckiem.

Znany pisarz francuski, popu-

larny i u nas, Claude Farrere za-

brał głos w „La Petit Girande”

w sprawie porozumienia franc.-

niem. w artykule p. t. „Pokój

frenc.-niem.”. Opinję głównego

pisarza streszczamy poniżej
Kwestja zgody francusko-nie-

mieckiej—pisze—jest sprawą ty!-

ko pięciu części świate, Anglicy,
Włosi,'Holendrzy, Skandynaw-

czycy nalegają bez wytchnienia

'na porozum'enie, które podnieśli

do potęgi pewnika bez zdecydo-

wanego tpogcdzenia Francji z

Niemcami nie może być zapew-

niony pokój w Europie. St. Zjed.

pomimo ich zadziwiającego bra-

ku kompetencji w sprawach, któ-

re nie dotyczą ich bezpośrednio,

również z przesadą nalegają.

Znam też, pisze Fa:rere, wie-

lu Francuzów, którzy chórem

wołają o porozumienie francusko-

niemieckie, które uważają za

konieczne dla Francji, jeżeli ona

ma mieć przyszłość mniej więcej

zabezpieczoną. Jestemściśle te-

goż zdania i od tego rozpoczy-

rozważanie zagadnienia.

«e traktat wersalski jest  two-

rem źle wykończonym—twier

dziłem już w 1919 r. Uważam

więc za naturalne przyjacielskie

uregulowanie pozostałych kwestji

między Berlinem a Paryżem. Ale,

, stawiając sprawy we wlešciwej

płaszczyźnie, pragnę, by przede-

wszysikiem ściśle oznaczono ja:

kie są te aktualne kwestje i ja-

kie ma być ich rozwiązanie.

Chcę wierzyć, że nikomu nie

chodzi o prosty i zwykły powrót

do status quo ante z przed

roku 1914: Alzacja i Lotaryngja

niemieckie, Eupen i Malmeda nie-

mieckie i Polska podzielona po-

między Prusy, Austrję i Sowiety,

albo prędzej między Sowiety i

Niemcy, które przejmują dzie-

dzictwo trupa austrjackiego, któ-

rego likwidację ma zakończyć

Anschluss. Takie rozwiązanie pro-

blemu byłoby rozwiązaniem Gri-

bouillć'a.
Wojna 1914 zrodziła się za-

sadniczo z traktatu frankfurckie-

go, który zawierał najohydniejszy

gwałt, którego prawdopodobnie

nigdy jeszcze nie dokonano nad

prawami narodów i ludów. I po-

działy Polski zaszczepiły całej

Europie od 1772 r. najgorszego

gatunku goiączkę. Wszystkie

wielkie waśnie XX w., waśnie do-

mowe, waśnie narodów zaostrzały

się z powodu tej utajonej gorączki,

z której jeszcześmy się niezupeł-

nie wyleczyli. Nie wpadajmy więc

ponownie w szał i niesprawiedli-

wość pod prelekstem bardzo wąt-

pliwej poprawy. Nie stawiano

zresztą tutaj sprawy tak, jak wielu

neutralnych ją postawiło: „czego

sobie życzą Niemcy, by się pogo-

dzić z Francją?"

" Niemcy w rzeczywistości pra-

śą zawiele. Eupen, Malmeda,

Strasburg, Meiz, Gdańsk i Poznań,

to jeszcze nawet nie połowa ich

ambicji. Nie.acy żądają w 1931 r.

tego, co żądali w 1914 i prawdo-

podobnie ponadto, bo w 1914
„jeszcze nie żądali górnej i dolnej

Austrji, o czern: mówią już dzisiaj

 

prawie otwarcie. Mniejsza o to,

zreszlą. Stawiam tu zupełnie inne

pytanie: Czego Niemcom potrzeba,

by mogły żyć w Europie bez tru-

dności, jak inne wielkie narody?
Briand poczynił Niemcom prze-
sadne ustępstwa, niestety, nie wy-

tłómaczył dyplomatom niemiec-

kim, że się winni raz na Żawsze

wyrzec rewindykacji ziem wscho-

dnich. To też oni uważają dzi-

siejszą granicę niemiecko-polską

za niemożliwą.

Niestety, są też śród publicy-

stów francuskich ludzie ożywieni
dobremi chęciami, ale których

stopy nigdy nie dotknęły brzegów

Wisły, którzy doradzają Polakom,

by się wyrzekli tego słynnego ko-

rytarza, którego Niemcy znieść
nie mogą. :

Słyszałem Francuzów, którzy
prostodusznie motywowali nastę-
pująco swe propozycje: „cobyśmy

powiedzieli, gdyby sąsiedni naród

zaanekiował Languedoc i Guyen-

ne i nasza Gaskońja była izolo-

wana od reszty Francji obcym ko-
* __ Odpowiedzielibyśmy

20 prosto. „że Guyenne i Lan-

guedoc są prowincjami francus-

kiemi, zamieszkałemi przez Fran-

cuzów. To tez korytarz, któryby

tam istniał i któryby oddzielał od

Francji prowincję Gaskońji, śwał-

ciłby nietylko wygodę Francuzów
i zdrowy sens, ale również spra-

wiedliwość i słuszność oraz święte

prawo narodów stanowienia o so-

bie. Korytarz polski, który roz-

dziela Prusy Wschodnie od zacho-

dnich, jest prowincją polską, zalu-

dnioną przez Polaków, a nie przez

Prusaków. Brutalne wcielenie go

do imperjum niemieckiego za-

pewne zadowo!niłoby Niemcy, ale

zadałoby gwałt słuszności i spra-

wiedliwości, nie mówiąc już o pra-

wie Polaków być sobą, a nie Niem-

 

cami. Trzeba, by panowie geo-
śrafowie  parlamentarni zrozu-

mieli, że zagadnienie granic
wschodnich niemieckich nie jest

łaltwem do rozwiązania i, by dojść

do celu, trzeba dużo wzajemnej

dobrej woli A nie widzę tego
u hitlerowców, którzy dzisiaj sta-
nowią niemal decydującą opinię.

A więc? Więc należy mimo

wszystko szukać dróg wyjścia.

Wojna musi wybuchnąć, jeżeli

inne wyjście nie będzie znalezio-

ne i zatwierdzone. Zatwiardzone

przez zgodę jednomyślną. Znęca-

nie się nad Polską jest o wiele

niebezpieczniejsze niż szczere

przeciwstawienie się Niemcom.

Pamiętajmy, że bolszewizm jest u

naszych drzwi. A _ najlepszym

murem, dzielącym Europę od

bolszewizmu, jest mur żywy 32

miljonów piersi polskich uszere-

gowanych zdecydowanie prze-

ciwko tej strasznej Azji, córce

Rtylli, która pragnie raz jeszcze

zegrzebać nas w ruinach i zato-

pić w krwi naszej. Zbytnio się

rozrastając, Niemcy nie zaatakują

nas nigdy, dopóki Polska będzie

na nogach, by ich do tego nie

dopuścić.

Aljans francusko-polski został

podyktowany Francji bardziej,

niż Polsce przez instynkt samoza-

chowawczy.

 

Toruń manifestuje przeciwko zachłanności
niemieckiej. ’

TORUN (Pat). Žywiolowa ma-
nifestacja spoleczęstwa polskiego

przeciwko wystąpieniom hitlerow-

ców w Gdańsku odbyła się dzś

w południe w Toruniu. Uchwalo-
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Owacje dla pielgrzymki polskiej w Dublinie
DUBLIN, (tel. wł. KAP. 26.VI).

Prymas Polski, Ks. Kardynał Hlond
przewodniczył posiedzeniu sekcji
orjentalnej Kongresu.

Pielgrzymka polska, która
przybyła na Kongres do Dublina,
przyjmowana była wielkiemi en-

 

tuzjastycznemi owacjami. Prezy-
dent de Valera okazał wiele zaia-
teresowania dla naszej pielgrzym-
ki i całej Polski.

Wieczorem w pnwszechnych
modłach w Phoenix Parku wzięło
udzizł ponad 250 tys. osób.
к—

Hausner o swoim locie transatlantyckim.
PARYŻ (Pat). „Le Journal“

ogłasza pierwszy kablogram z
Miami od Hausnera tej treści:
Ambicją jego życia było dokona-
nie lotu z Ameryki do Polski,
Pracował nad tem od 21 roku.
Wreszcie zakiad w Wirgth — J.
Dash dostarczył mu samolotu typu
Bellange Ash model C. H. Jedno-
płatowiec mógł zabrać 355 galo-
nów benzyny w kadłubie, 84 na
skrzydłach.

Od samego Nowego Yorku, t. ].
od dnia 3 czerwca godz. 7 czas
amerykański aparat działał z nad-
zwyczajną sprawnością. Leciał na
wysokości około 700 m. Lekki
wiatr  powiewał ze wschodu.
Hausner czuł się rzeźwym. O godz.
13.05 przeleciał nad przylądkiem
Sable. O godz. 18.35 znalazł się w
zatoce Ermitage.  Wysokomierz
wskazywał 1700 m. Powoli zapa-
dał zmrok. O godz. 20.20 samolot
znajdował się na południe od wy-
brzeża przylądka Bonavista.

Hausner wzbił się na wysokość
2000 m., unosząc się ponad chmu-
ry. Przeciętna szybkość lotu była
176 km. na godzinę. Do godz. 23
samolot przebył 2240 km, od No-
wego Yorku,
" Około północy Hausner zauwa-
żył wydzielający się dym, który
narazie nie wydał mu się podej-
rzanym. Niebawem jednak kabina
zaczęła się napełniać coraz gę-
stszemi obłokami dymu. Lotnik
zaniepokojony zaczął pociemku
szukać powodu wydzielania się
śgazów. "Stwierdził, że cieknie
ekshaustor. Zamknął dostęp do

silnika i puścił w ruch pompę.
Z wielkiem przerażeniem zauwa-
żył, że główny zbiornik jest zu-
pełnie pusty. Benzyna wyciekła.
Ogarnęła go zgroza. Według po-
śpiesznych obliczeń doszedł do
wniosku, że pozostało mu jednak
tyle benzyny, by móc lecieć dalej
iw ciągu 12 do 14 godzin dotrzeć
do wybrzeży Irlandj. Ani na
chwilę nie powstała mu w głowie
myśl odwrotu. Znajdował się w
środku oceanu. Miał wiatr prze-
ciwny. Wzniósłszy się na wyso-
kość 3000 m., zaczął pompować
benzynę ze zbiornika do rezer-
wuarów, znajdujących się na
skrzydłach. Niestety, stracił ogro-
mną ilość benzyny. Zmniejszył
szybkość motoru, rzucając w mo-
rze puste bańki. Zauważył, że
iw innem miejscu cieknie prze-
wód benzynowy. Obliczając ilość
pozostałego paliwa, przyszedł do
wniosku, że ostatnie szanse do-
tarcia do wybrzeży Irlandji roz-
chwiały się, Szybował na wyso-
kości 3000 m. Pod nim chmury za-
krywały ocear, którego nie wi-
dział 5 godzin. O godz. 13 wrzucił
do morza ostatnie puste bańki,
Przez mózś przelatywały ponure
myśli. Uczucie, jakiego doznawał
— opowiada Hausner — musiało
być analogiczne do uczucia czło-
wieka, skazanego na śmierć. Od
Nowego Yorku dzieliła Hausnera
odległość 4000 km. Jedynie cud
mógł mu pozwolić wydostać się
z tego tragicznego położenia. Tak
kończy się pierwsza część opisu
wrażeń Hausnera.
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DALSZE
BERLIN. (Pat). W nocy z so-

boty na niedzielę i w ciągu nie-
dzieli ponowiły się zaburzenia
w Berlinie, nie przybierając jed-
nak większych rozmiarów. Ran-
nych było kiika osób. Areszto-
wano 100 osób. Na powincji nie-
pokoje powtórzyły się w zagłębiu
Ruhry, gdzie przyszło kilkakrotnie
do strzelaniny między hitlerow-
cami a komunistami. Są liczni

ZABURZENIA W NIEMCZECH,
ranni. W Lipsku komuniści usi-
łowali zbudować barykady.
Przeszkodziła temu policja. Po-
strzelony przed kilku, dniami
stahlnelmowiec zmarł w szpitalu.

BYTOM. (Pat). Grupa hitle-
rowców napadła na grupę ko-
munistyczną. W czasie walki na
noże i pałki trzy osoby zostały
ciężko ranne. :

 

Małe państwa wobec sprawy rozbrojenia.
GENEWA. (Pat). Od kilku dni

u delegata hiszpańskiego Mada-
riagi odbywają się rozmowy re-
prezentantów 8 miu mniejszych
państw: Hiszpanji, Szwecji, Danji
Norwegji, Szwajcarji, _Holandji
Belgji i Czechosłowacji celem
ustalenia wspólnej tezy rozbroje-
niowej, a w szczególności poglą-
du na rozbrojenie jakościowe, na
kontrolę i fabrykację broni. Roz-

mowy zakończą się w końcu ty-
godnia, tak że komisja główna
będzie się mogła zebrać około
7 lipca. Przed końcem lipca,
według dziennika „Journal de
Geneve*, będą mogły być po-
wzięte decyzje, pozwalające od-
roczyć konferencję do listopada
bez narażenia się na zarzuty nie
powodzenia.

Dzień pierwszy obrad Zjazdu Bibljotekarzy
Polskich w Wilnie.

Dnia 26 czerwca w Auli Ko-
lumnowej Uniwersytetu Stefana
Batorego nastąpiło uroczyste
otwarcie Zjazdu przez Dyr. (niw.
Bki Jagiellońskiej Dr. Edwarda
Kuntzego. W obecności p p. wo:
jewody, przedstawicieli _ducho-
wieństwa i władz. W imieniu Ko-

rnitetu Qrganizacyjnego powitał
Zjazd dyr. Łysakowski, poczem
nastąpiło ukonstytuowanie Zjazdu
przekazującego _ przewodnictwo
dyr. Kuntzemu i sekretarstwo dr.
Hieb-Koszańskiej i dr. Burhardto-
wi. Na przewodniczących sekcyj
bibljotek naukowych powołano
prof. Kolankowskiego, Bibljotek
oświatowych, dyr. Augustyniaka
i bibljograficznej kustosza Lisow-
skiego. Po złożeniu życzeń Zjaz-
dowi przez radcę Grycza w imie-
niu Ministerstwa W. R. i O. P.,
Januszkiewicza rektora Uniwer-
sytetu, wice-prezydenta miasta
Wilna inż. Czyża, wizytatora Rze-
szowskiego, przedstawiciela lite-
ratów i dziennikarzy w Warsza-
wie Jarkowskiego, przedstawicie-
la Towarzystwa Lekarskiego d-ra
Swieżyńskiego i przedstawiciela
związku  bibljotekarzy czeskich
Doleńskiego  Ranne posiedzenie
wypełnił referat dyr. Kuntzego,
p. t. „Wspėludzial Polski w mię:
dzynarodowych pracach bibljote-

karskich*.
dniowych dr. K. Dobrowolski w
referacie „Polityka bibljoteczna“
i dyr. S$. Wierczyński „Polityka
bibljoteczna w zakresie czaso-
pism naukowych* ujęli całokształt
zagednienia pomnażania zasobów
naukowych księgozbiorów bibljo-
tecznych. Jako praktyczny postu-
lat w dziedzinie czasopism nau-
kowych wysunięto opracowanie
centralnego katalogu czasopism
naukowych zagranicznych znaj:
dujących się w polskich bibljote-
kach naukowych.

P. H. Radlińska w referacie
„Badanie czytelnictwa" omówiła
rozległą rolę bibljotekarza w or-
ganizacji czytelnictwa, wypowia-
dając się za koniecznością badań
nad zagadnieniami czytelnictwa
i utworzenie w związku bibljote-
karzy polskich — Instytutu Ba-
dań nad Czytelnictwem poświę-
conego opracowywaniu metod, sku
pieniu materjałów i ułatwianiu
wydawnictw.
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W największym hotelu świata.
Na dwudziestem piątem piętrze.

Nowy Jork, w czerwcu.
Mieszkam w „największym ho-

telu świata”. Hotel liczy 3000 po-
kojów i tyleż łazienek, posiada sa-
lę.balową, w której mieści się swo
bodnie i tańczy 3000 osób; restau-
racje i bary hotelowe mogą pomie-
ścić razem też 3000 osób; w moim
hotelu mieści się dalej teatr na
1200 osób; w hallu hotelowym le-
ży „największy dywan na świecie”.
Przed hotelem rozpościera się wy-
łożony betonem plac, na którym
lądują aeroplany. Kuchnie, skła-
dy, śpiżarnie, lodownie etc. zajmu-
je wielki gmach o 14 piętrach, sto-
jąc osobno, W pralni hotelowej
pierze się codzień 19.750 sztuk bie
lizny stołowej 1 pościelowej. Mój
„największy hotel na świecie” li-
czy „tylko” 25 pięter. Piszę „tyl-
ko”, gdyż już buduje się nowy „naj
większy” hotel, który będzie liczył
o kilkanaście pięter więcej.

Taki już jest los wszystkich
rzeczy, obdarzonych  superlaty-
wem „naj' w Ameryce iż znajdują
one zawsze w czasie i przestrzeni
konkurencję czegoś bardziej „naj”,
co je prześciga o kilka długości.
Gdy budowano gmach Chryslera,
mówiło się, że będzie to najwięk-
szy budynek Nowego Jorku i na
świecie, a jednak w tym samym
czasie wyrósł jeszcze wyższy odeń
gmach „Empire State Bulding“.
W moim „największym“ hotelu

mam cudowny widok z okien 25-
piętra, a na samym dachu — o ile
przyjdzie, mi ochota — mogę grać
w golfa; podniebny golf - link po-
siada aż 18 dołków!

Wszystkie pokoje w hotelu —
jak zwykle w hotelach amerykań-
skich — są jednakowej wartości
i jakości. Demokracja. Ale mają
one i swe złe strony. O ile otwo-
rzy się okno — wrzawa i hałas o-
koliczny ogłuszają człowieka, a w
nocy nie pozwalają zmrużyć oka.

Warszawska żydóweczka i murzyn
Króla Hedias,

Niezwykła ta historja wydarzyła się

przed kilkoma dniami. ы

W Warszawie bawil z wizytą wice-

król Hedżasu. Przyjechał z liczną świtą

i służbą. Między innymi miał ze sobą lo-

kaja Szirazana Marzuku.

Piękny to był chłopiec!

A choć płeć miał nieco ciemną (taki

już los, że urodził się murzynem),War-

szawianki szalały za egzotyczną postacią.

Proszę tylko pomyśleć. Wysoki, jak

topola, w pięknym białym burnusie i

 

wspaniałym zawoju na głowie — Szira-

zan tak przewracał białkami do każdej

spotkanej Warszawianki, tak błyskał

wspaniałemi ostremi zębami — i jak tu

nie szaleć?!

Sziruzan, jako człowiek Wschodu,

lśnął najbardziej do naszego wschodu.

1 upodobał sobie piękną pannę Różę

Szenderowiczównę z Nalewek...
Rózia nie miała serca z kamienia i

zadzierzgnięta wkrótce nić sympatji za-

mieniła się w gorący wulkan miłości!

— Nigdy, nigdy nie rozstaniemy się,

na wieki jesteśmy związani!

Niestety wszystko ma swój koniec.

Musiała się skończyć i sielanka Różyczki
z Szirazanem. Wicekról wyjeżdżał. O-
puszczał Warszawę na zawsze...

Płakała Rózia, zwiesił głowę murzyn!

— Co robić, co robić? — bezradnie
powtarzał Szirazan.

A Rózia, jako, że kobieta zawsze jest

sprytna, gdy chodzi o uzyskanie kochan-

ka, odezwał się: -

 

|pn.Romera RYBARSKIEGO
nowa książka p. t.:

Przysłaśćgozpodarczaświat
prasę drukarską.już opuściła

Zawiera następujące rozdziały:

I. Istotne fakty | zagadnienia. il. Równowaga gospodarstwa

światowego przed wojną I skutki wojny. III. Obroty handlowe

w powojennem gospodarstwie śwlatowem. IV. Kredyty zagra-

niezne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. Vil. Racjonalizacja. VIII. Ró-

wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne I spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka

1 kryzys ustroju gospodarczego. Xi, Ruch naturalny ludności

a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. XIII. Ogólne wnioski I przewidywania.

Cena 9 zł.

Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskachTow. „Ruch“

|POKERICZETZOSPWTORS DDAOCAEP SAO

"najnowszych

Amerykanie mają widocznie inne
nerwy niż europejczycy.

Amerykanie lubią zresztą ha-
łas. Hotele amerykańskie, dzięki
swej budowie bez podwórz, nie-
tylko wchłaniają hałas ze wszyst-
kich stron, ale i same go produku-
ją. W każdym pokoju znajduje się
radjo z głośnikiem. 3000 radjogło
śników zapełnia pokoje hotelowe
Hałas, jaki wytwarzają dwa głoś-
niki w pokojach sąsiedzkich, z pra-
wej i z lewej strony, wystarcza, a-
by przekląć ten wynalazek; o inne
rodzaje hałasów dba i troszczy się
nieszczęsna ustawa o prohibicji.
Poznałem się z jej skutkami pod-
czas mego pobytu w hotelu.
W restauracji hotelowej i w ba

rach nie wolno, oczywiście, sprze-
dawać alkoholu. Ale to, co się
dzieje w pokojach, nie obchodzi a-
ni zarządu hotelu, ani stróżów pra
wa. Można więc kosumować u sie
bie w numerze tyle whisky and
soda, ile dusza zapragnie, a żołą-
dek zmieści. Im więcej lodu w
kubełkach noszą kelnerzy do nu-
merów, tem większy dochodzi
stamtąd hałas. Nie przypuszcza-
łem wcale, że poczciwy lód może
wpływać tak podniecająco na lu-
dzi. W Ameryce i tak bywa. Po-
nieważ sąsiadujący z moim pokój
konsumował dużo „lodu”, stałem
się tej nocy gorącym antriprohibi-
cjonistą.
Pozatem w moim „największym”'

hotelu korzystałem ze wszelkich
możliwych wygód i zdobyczy cywi
lizacji: winda ukryta w ścianie
przywoziła mi ubranie i obuwie wy
czyszczone, gazety; radjo zawiada
miało mnie o kursach giełdowych i

wydarzeniach na
świecie; przez telefon wewnęarzny
wydawałem wszystkie możliwe po
łecenia służbie hotelowej... a wre-
szcie uregulowałem dość słony ra-
chunek za te wszystkie rozkosze.

— Nie martw sze, kochany Sziraza-

nek! Ja do cziebe przyjade, do same
Moke, czy Mękke, jak sze ona tam na-

zywa!

Otarł łzy Szirazanek. Z wdzięczno-
ścią spojrzał na Różyczkę i... poszedł pa-

kować rzeczy króla.
Wicekról wraz z otoczeniem opuścił

Warszawę. Wyjechał Szirazanek.
Rózia czekała na wiadomość i mil-

cząco przyjmowała umizgi swego narze-

czoneśo.. Bo Rozia miała narzeczonego,
Ryszarda Fryszmana...

Aż wreszcie Rózia dostała jakąś ta-
jemniczą depeszę ze Stambułu. I tegoż
dnia zniknęła z Warszawy! Zniknęły ra-

zem z nią i 4,000 zł. z szafy jej czcigod-

nego „tatusza”,..

W domu Szendorowiczów wybuchła
awantura! — Co tam awantura!?  Ge-
wał! Na całe Nalewki!

I „narzeczony* się o tem dowie-

dział... Zrozpaczony żydek chciał popeł-
nić samobójstwo, Otworzył kurek gazo-
wy i położył się ma łóżko. Za- chwilę
wstał i sprawdzii, czy okno jest otwar-

te... Znowu się położył. Gaz nieco łasko-

iał gardło... Wstał więc raz jeszcze, po-

szedł do niedoszłych teściów, rzucił się

tam na foteli grobowym głosem oznaj-
mił: =

— Popelnilem samabėjstwo!

—Nie bądź głupi, Ryszardku! — za-

wołała teściowa. — Lepiej pakuj walizkę
i jedziemy do... Hedżasu, szukać Róże!

I znowu z kasy pana Szenderowicza
zniknęło kilka tysięcy: zięć i teściowa
popędzili tymczasem do Stambułu...
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2 DZIENNIK BILERSKI

KRONIKA.Zjazd Delegatów i Prezesów Kół
Okręgu Wileńskiego Stow. Chrz. Nar. Naucz. Szk. Powsz.

(W związku z przygotowawczą
pracą do X Zjazdu Delegatów Sto-
warzyszenia Chrz. - Nar. Naucz.
Szk. Powsz., mającego się odbyć w
Częstochowie w dn. 4 — 7 lipca
r. b, Wileński Zarząd Okręgowy
zwołał na dzień 19 czerwca r. b.
Zjazd Prezesów Kół i Delegatów
Stowarzyszenia tut. Okręgu. Na
porządku dziennym Zjazdu poza
szeregiem spraw natury organiza-
cyjnej wygłoszone zostały dwa re-
feraty: „Encykliki papieskie o wy
chowaniu“ przez p. prof. U. S. B.
Marjana Massoniusa i „Sytuacja
obecna szkoły i nauczyciela a za-
danie organizacji Stowarzyszenia"
przez del. Zarz. GŁ p. Józefa Jast-
rzębskiego. Obrady trwały od g.
10,30 do godz. 19,40. Zjazd za-
kończył się uchwaleniem rezolucyj
i wniosków, które poniżej podaje-
my: >

1. Z uwagi na wielką donios-
łość reformy ustroju szkolnictwa i
związanych z nią konieczności
przystosowania spraw nauczania i
wychowania do potrzeb społeczeń
stwa, domagamy się powołania
przy Ministerstwie W. R. i O. P.
Naczelnej Rady Wychowania Pu-
blicznego w charakterze ciała o-
pinjodawczego.

2. W celu umożliwienia utrzy-
mania i rozwoju szkolnictwa pry-
watnego, mającego poza sobą chlu
bną kartę dziejów w życiu Narodu
Polskiego, domagamy się zapew-
nienia temu szkolnictwu znacznej
swobody w zakresie metod nau-
czania, reformowania i organizacji
szkół.

3. Opracowany przez specjal-
ną komisję przy Ministerstwie
Spraw Wiewn. projekt podporząd-
kowania władz szkolnych władzom
administracji ogólnej budzi żywe
zaniepokojenie wśród nauczyciel-
stwa.

Kierownictwo bowiem sprawa-
mi nauczania i wychowania pozo-
stawać winno w rękach czynników
posiadających należyte kwalifika-
cje w tym zakresie i dostateczną
swobodę działania, nieskrępowa-
ną przez czynniki uboczne, obar-
czóne masą innych obowiązków i
luźno tylko związane ze szkolnict-
wem.

Wobec czego przeciw projekto
wanej reformie, której wprowadze
nie mogłoby się fatalnie na funkcjo
nowaniu całości szkolnictwa odbić,
Zjażd wnosi stanowczy — рго-’
test i wzywa Zarząd Główny do
poczynienia wszelkich zabiegów o
niedopuszczenie do podporządko-
wania szkolniciwa władzom admi-
nistracji ogólnej.

4. Przyjęta przez Izby Ustawo-
dawcze na oslatniej sesji sejmowej
nowela do Ustawy Emerytalnej z
dnia 11 grudnia 1923 roku, pogar-
szająca znacznie uprawnienia eme-
rytalne, naruszająca prawa nabyte,
w wysokim stopniu krzywdzi ogół
nauczycieli zarówno czynnych, jak
i emerytów. Rzeczona nowela,
wprowadzona pod hasłem oszczę-
dnościowem, winna być w najbliż
szej przyszłości w drodze ustawo-
dawczej zniesiona.

5. Dokonywana pod różnemi
postaciami od r. 1931 do chwili o-
becnej obniżka uposażeń, z miesią
ca na miesiąc powiększająca coraz
bardziej niedostatek wśród nau-
czycielstwa, nie może być uspra-
wiedliwiona całkowicie kryzysem
gospodarczym, gdyż: a) obarcze-
nie wyłącznie pracowników państ
wowych ciężarem naprawy linan-
sów Państwa nie jest słusznem ani
też celowem, b) uposażenia nauczy
cielstwa nigdy nie osiągały należy”
tego poziomu, przeto dalsza ich ob
niżka katastrotalnie odbić się mu-
si na budżetach domowych, pośre-
dnio wywołać zmniejszenie się wy-
dajności pracy, nie dając wzamian
spodziewanych efektów gospodar-
czych; cj nierównomierne stosowa
nie obniżek uposażeń w różnych
działach administracji państwowe;
wywołuje objawy rozgoryczenia,
które odbijają się ujemnie na pra-
cy zawodowej, wobec czego doma-
gamy się: 1) stopniowego usuwania
zarządzeń oszczędnościowych, do-
konanych kosztem pracowników
państwowych, 2) równomiernego
traktowania wszystkich pracowni
ków państwowych przy wymiarze
uposażeń; 3) przywrócenia zniżek
przy zakupie iekarstw dla praco-
wników państwowych i ich rodzin.
Zanim zredukowane uposażenia
zostaną przywrócone do poprzed-
nich norm, niezbędnem jest: a) u-
łatwienie nauczycielstwu otrzymy-
wania kredytów z Kasy Skarbo-
wej, b) zniesienie opłat w państ-
wowych szkołach średnich i wyż-
szych, oraz podniesienie zwrotu
opłat w szkołach prywatn. do ich
istotnej wysokości dla dzieci pra-
cowników państwowych. Przeciw
nowej 10 proc. obniżce uposażeń
poza stolicą Państwa, rujnującej
całkowicie byt nauczycielski,
Zjazd wnosi jaknajbardziej stanow
czy protest i domaga się uchyle-
nia tej obniżki.

6. Domagamy się, aby projek-
ty ustaw dotyczące szkolnictwa i
nauczycielstwa, przed wniesieniem
ich do ciał ustawodawczych, wzglę
dnie wprowadzeniem dekretem
Prezydenta Rzeczypospolitej, by-
ły podawane do zaopinjowania or-

ganizacjom nauczycielskim.
Ponieważ należyte wykonanie

obowiązków nauczycielskich nie
da się pomyśleć w atmosferze nie-
pewności i podrażnienia, wywoła-
nego niektóremi zarządzeniami
władz I-ej i Il-ej instancji, doma-
gamy się: 1) wstrzymania się od
używania komisyj lekarskich, jako
środka w celu zwalniania nauczy-
cieli, nie dających do tego powo-
dów dobrym stanem swego zdro-
wia; 2) objektywnego ustosunko-
wania się władz do wszystkich or-
ganizacyj nauczycielskich i równo
miernego traktowania ich człon-
ków; 3) pozostawienia nauczycie-
lowi swobody w doborze instytucyj
społecznych i oświatowych, z któ-
remi chce on współpracować.

7. Zjazd wzywa Zarząd Głów-
ny do przedstawienia Ministerstwu
W. R. i O.P., jak wielką szkodę
wyrządza szkolnictwu nadmierne
obciążenie kierowników szkół go-
dzinami lekcyjnemi, i domaga się
zmniejszenia tych godzin w celu
umożliwienia im należytego wyko-
nywania obowiązków wskazanych
regulaminem dla kierowników
szkół, przygotowania się do hospi-
tacyj i konierencyj pohospitacyj-
nych tudzież załatwiania niezbęd-
nych różnych czynności wycho-
wawczych i administracyjnych.

8. Zjazd wzywa Zarząd Głów-
ny do poczynienia starań w Mini-
sterstwie W. R. i O. P.: a) aby w
skład komisyj egzaminacyjnych dla
egzaminu praktycznego na nauczy
cieli szkół powszchnych wchodził
z urzędu kierownik tej szkoły, w
której egzamin się odbywa; b) aby
tam, gdzie nauczycielstwo jest
zrzeszone w organizacjach nauczy
cielskich, członków każdej komisji
powoływano w równej liczbie z
pośród członków obu organizacyj.

9. Zjazd wzywa Zarząd Głów-
ny do poczynienia starań w Mini-
sterstwie W. R. i O. P. o obniże-
nie opłat za egzamin praktyczny
przynajmniej do 50 proc. dotychcza
sowej taksy.

10. Zjazd wzywa Zarząd Głó-
wny do poczynienia starań u od-
nośnych władz państwowych o za-
liczenie do wysługi lat dla wymia-
ru według kategorji i szczebla upo-
sażenia czasu urlopu bezpłatnego,
udzielonego dla odbycia studjów
zawodowych lub też związanych z
pracą społeczno - oświatową.

11. Zjazd wzywa Zarząd Głó-
wny do poczynienia starań w Mi-
nisterstwie W. R. i O. P., aby za-
sada zatrudniania nauczycielek
tam, gdzie pracują ich mężowie,
była ściśle przestrzegana i aby
przy obsadzaniu wszelkich wakują
cych posad zasada ta była przede-
wszystkiem brana pod uwagę.

12. Walny Zjazd wzywa Zarząd
Główny do poczynienia starań u
odnośnych władz państwowych w
sprawie ustalenia nauczyciel; reli-
gji oraz pełnego zrównania ich w
prawach z nauczycielstwem etato-
wem.

13. Zjazd domaga się powoła-
nia do życia Rad Szkolnych, Do-
zorów i opiek szkolnych na tere-
nie województw, gdzie jeszcze do-
tąd nie zostały utworzone i wzy-
wa Zarząd Główny do podjęcia od
powiednich w tym kierunku sta-
rań w Ministerstwie W. R. i O. P.

14. Zjazd wzywa Zarząd Głó-
wny do interwencji u odnośnych
władz: a) aby samorządy gminne
dostarczały nauczycielstwu mie-
szkań w naturze i to ajage
jących wymogom określonym
A Ministerstwo W. R. i O. P.,
a dodatki mieszkaniowe wypłaca-
ły tylko tam, gdzie nie zachodzi
potrzeba dostarczenia mieszkania
w naturze; b) aby dodatki mieszka
niowe były ściągane z gmin przez
Kasy Skarbowe i wpłacane na-
uczycielstwu za pośrednictwem
Kas Skarbowych łącznie z innemi
poborami zgodnie z uchwałą osta-
tniego Walnego Zjazdu; c) aby in

- spektorowie szkolni do czasu ure-
gulowania tej sprawy bezzwlo-
cznie stosowali wobec zalegają-
cych z wypłatą gmin postanowie-
nia par. 5 Rozporządzenia M.
W. R. i O.P. z dn. 11 marca 1931
r. (Dz. U. Rz. P. nr. 29 poz. 197),
a gminy zalegające z wypłatą do-
datku w dniu i-go każdego mie-
siąca, były obowiązane zawiado-
mić każdego nauczyciela o dacie
wypłaty dodatku ewent. wysłać
mu go na koszt własny.

 

15. Zjazd wzywa Zarząd Głó-
wny do przeprowadzenia akcji u
władz państwowych, ustawodaw-
czych i wykonawczych, o wyzwo-
lenie szkolnictwa powszechnego
od wychowawczych i innych wpły
wów czynników partyjno - polity-
cznych.

16. Zjazd wzywa wszystkich
członków Stowarzyszenia do oto-
czenia swych byłych uczniów szko
ły powsz. troskliwą opieką i ochro-
ną przed demoralizacją i działal-
nością wywrolowców oraz do two-
rzenia w tym celu zespołów i
zrzeszeń swoich byłych wychowan
ków i przyjaciół szkoły.

17. Celem ułatwienia samorzą-
dom, instytucjom oświatowym tu-
dzież organizacjom nauczycielskim
stowarzyszeniom młodzieży prowa
dzenia w szerszym zakresie pracy
dokształcającej wśród dorosłych i
młodzieży, Zjazd wzywa Główny
Zarząd o poczynienie starań w M.
W. R. 1 O. P. w tym kierunku, 4)
aby Rozporządzenia M, W. R. i O.
P. z dnia 4 lipca 1927 r. nr.
11738/27, regulujące sprawę egza-
minów dla abiturjentów szkół i
kursów dla dorosłych, było przez
władze szkolne na całym terenie
Państwa naszego ściśle stosowane,
b) aby w skład komisyj egzamina-
cyjnych dła abiturjentów tych kur
sów wchodzili jako egzaminatoro-
wie wyłącznie tylko nauczyciele
kursów, i c) aby zostały zniesione
lub złagodzone niektóre formalnoś
ci, tamujące powstanie kursów,
jak np. określone terminy wnosze-
nia podań o koncesje, podawanie
z góry wykazów uczniów, konie-
czność uzyskania przed rozpoczę-
ciem zajęć na kursach zatwierdze-
nia na stanowiskach nauczycieli
kursów nawet tych, którzy pracują
jako czynni nauczyciele publ.
szkół powsz. i t. p.

18. Celem ułatwienia eksterni-
stom składania egzaminów nad-
zwyczajnych z programu szkół
powszechnych oraz usprawnienia
tych egzaminów, Zjazd wzywa Za-
rząd Główny do poczynienia sta-
rań starań w M. W. R.i O.P,, a)
aby stałe komisje egzaminacyjne
dla eksternów szkół powsz. zosta-
ły zniesione, a na ich miejsce po-
woływane były każdorazowo ko-
misje egzaminacyjne przy 7-klaso-
wych szkołach powsz., znajdują-
cych się najbliżej miejsca zamie-
szkania zgłaszających się do egza-
minów i b) aby w skład tych komi-
syj powoływano jako egzaminato-
rów w pierwszym rzędzie nauczy-
cieli pracujących na kursach dla
dorosłych i młodocianych lub też
mających już w tej pracy doświad
czenie.

19. Zjazd wzywa Zarząd Głó-
wny do poczynienia starań 'u właś
ciwych władz państwowych, aby
szkołom, zwłaszcza wyżej zorga-
nizowanym dostarczono bezpłatnie
Dziennik Ustaw P. P. i najważniej-
sze rozporządzenie władz państwo
wych, celem zaznajamiania z ich
treścią nie tylko nauczycielstwa,
ale i reszty obywateli Państwa,

20. Zjazd wzywa Zarząd Głó-
wny do podjęcia inicjatywy zorga-
nizowania Uniwersytetu Ludowe-
go Związku Młodzieży Polskiej
przy współudziale naszej organiza-
cji.

21. Celem upamiętnienia 10 -
lecia naszej organizacji w wolnej
Ojczyźnie, Zjazd uchwala utworze
nie specjalnego funduszu stypen-
djalnego dla wybitnych członków
Stowarzyszenia celem umożliwie-
nia im kształcenia się w kraju i za
granicą, i składania na ten cel co-
rocznie w dniu 1 września po 1 zł.
Na zapoczątkowanie tego funduszu
uczestnicy Walnego Zjazdu złożą
zaraz ofiary dowolnej wysokości w
formie kwesty.

22. Zjazd wzywa swych człon-
ków do bojkotowania Wolnego
Miasta Gdańska, jego przemysłu i
handlu do czasu, dopóki Gdańsk
nie przesłanie być siedliskiem
rozmaitych wrogich Państwu Pol-
skiemu poczynań.

23. Zjazd z niezłomną wiarą w
wielką szczytną ideologję naszego
Stowarzysz. apeluje do wszystkich
członków Okręgu Wileńskiego, a-
by twardo po męsku na swych po-
sterunkach trwali i nadal odwa-
żnie i wytrwale kuli wielką przy-
szłość Polski w myśl naszej ide-
ologji.

Antoni Romanowski.

Z pogranicza.
Litewski samolot spadł koło Sumiliszek. — Jeden z lotników

ciężko ranny.

Z Trok donoszą, iż wczoraj
rano w rejenie Sumiliszek miała
miejsce katastrofa litewskiego sa-
molotu wojskowego, który, odby-
wając jakiś podejrzany lot w pa-
sie pogranicznym, skutkiem de-

fektu motoru spadł w pobliżu
Sumiliszek. Aparat został strzas-
kany. Jeden z lotników w ostat-
niej chwili wyskoczył z aparatu
z padachronem, drugi odniósł
ciężkie rany.

Ucieczka żołnierza litewskiego.

Z Niemenczyna donoszą, iż
w dniu wczorajszym na terenie
21 Baonu KOP przeszedł granicę
i dostał się na stronę polską st.
szer. 3 pułku litewskiej piechoty
Romejko. ;

Romejko zbiegł do Polski z
powodu szykan i ciężkich wa-
runków w armii litewskiej. ,

Romejko wyraził chęć zacią-
gnięcia się do wojska polskiego.

Sprawa otwarcia linji lotniczej
Warszawa—Wilno—Ryga.

W piątek i sobotę toczyły się
w Wilnie obrady komisyjne przy
udziale delegatów Ministerstwa
Komunikacji i Spraw Wojskowych,
T-wa „Lot*, Wilańskiej Dyrekcji
Kolei, Urzędu Wojewódzkiego.
Z ramienia miasta Wilna brał
udział w komisji wiceprezydent
Czyż. Przedmiotem obrad komisji
była sprawa otwarcia linji lotni-
czej z Warszawy przez Wilno do
Rygi i Tallina. Obradowano głów-
nie nad sprawą powiększenia
lotniska na Porubanku, które jest
za małe dla ciężkich maszyn

pasażerskich, które mają na tej
linji kursować (prawdopodobnie
trzymotorowe Fokkery). Dalej ob-
radowano nad sprawą budowy
specjalnej radjostacji lotniczej,
która ma stanąć w okolicach
lotniska. Rozważano sprawę wy-
nalezienia potrzebnych na to
środków. Prace powyższe mają
być niebawem rozpoczęte i jest
nadzieja, że o ile do dnia 15
sierpnia b. r. będą ukończone,
to otwarcie ruchu nastąpić be-
dzie mogło w tym dniu.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nominacje I przesunięcia

personalne. Na mocy zarządze-
nie J. E. Księdza Arcybiskupa-
Metropolity zostali mianowani:
Ks. Michał Fronowicz na wik. do
Kamionki, 13.VI. 32 r. Nr. 7594.
Ks. Franciszek Brudnias, wik. z
Prozorok. na wik. do Grodna
(kośc. po-bernard.). Ks. Adolf
Frydrykiewicz na wik. do Krynek.
Ks. Bolesław Gawrychowski na
wik. do Sokółki. Ks. Wiktor Ju-
dycki na wik. do Holszan. Ks.
Antoni Hermanowski na wik. do
Zdzięcioła. Ks. Czesław Jankowski
na wik. do Komaj. Ks. Stanisław
Lachowicz na wik. do Radunia.
Ks. Aleksander Lubecki na wik.
do Žoludka. Ks. Edward Mirowski
na wik. do Naczy. Ks. Stanislaw
Możejko na wik. do Lidy. Ks. Jó-
zef Obrembski na wik. do Turgiel.
Ks. Józef Olechno na wik. do
Prozorok. Ks. Wacław Rabczyński
na wik. do Porożewa. Ks. Alfons
Rotkiewicz na wik. do Słonima.
Ks. Piotr Wojno-Orański na wik.
do Głębokiego. Ks. Jan Naumo-
wicz wik. z Zołudka na rektora
kościoła w Turmoncie.

Z MIASTA.
— Zjazd Bibijotekarzy Pel-

skich w Wilnie. ;Drugig dzień
obrad, poniedziałek 27 czerwca:
godz. 9 rano J. Niezgoda, J. Au-
gustyniak i Z. Ciechanowska: Or-
ganizacja zawodu bibljotekarskie-
go (Uniw. B-ka Publ.); godz. 12
w poł, zwiedzanie Uniwersyteckiej
Bibljeteki Publicznej; godz. 1 po
poł. otwarcie Wileńskiej Wystawy
Książki i Wystawy Kartograficznej
Zbiorów Lelewela (tamże); godz.
4.30 po poł. zwiedzanie Bibljote-
ki Państwowej im. Wróblewskich;
godz. 5 po poł. Z. Mocarski i W.
Olszewicz: Bibljoteki regjonalne
z uwzględnieniem bibljografji re-
gjonalnej (tamże).
— Zapadniecie jezdni przy

ul. Zygmuntowskiej. W dniu
wczorajszym naprzeciwko domu
Nr. 24 przy ul. Zygmuntowskiej
zawaliła się jezdnia. Wypadki za-
padnięcia jezdni przy ul. Zygmun-
towskiej zdarzają się zbyt często,
wobec zniszczonej tej pięknej
ulicy przez powódź.

WY WOJSKOWE.
— Przedostatnie posiedze-

nie komisji poborowej. W dniu
dżisiejszym przed komisją pobo-
rową winni są stawić się wszyscy
mężczyźni, objęci tegorocznym
planem poborowym z nazwiska-
mi rozpoczynającemi się od lite-
ry A do K wł. o ile we właści-
wym terminie z jakichkolwiek
bądź powodów przed komisją nie
stawili się. Komisja urzęduje w
lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 od
godz. 8 rano,
SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Oryginalna prośba Uni-

wersytetu wileńskiego. Dzieka-
nat wydziału lakarskiego (. 5, В.
zwrócił się do Magistratu biało-
stockiego z prośbą przeznaczania
zwłok bezdomnych zmarłych dla
zakładu Fnatomji w Wilnie. W
razie potrzeby zakład zgadza się
wybudować swym kosztem przy
szpitalu miejskim w Białymstoku
odpowiedni basen, dla przecho-
wywania zwłok. Prośbę swą Dzie-
kanat wydziału lekarskiego mo-
tywuje brakiem trupów w Wilnie.

SPRAWY LNICZE.
— Przed strajkiem pieka-

rzy. W dniu wczorajszym, w lo-
kalu Domu Chrześcijańsko-Ludo-
wego przy ul. Metropolitalnej 1
odbyło się walne zgromadzenie
członków Chrześc. Zw. Zawodo-
wego Piekarzy. Obradom prze-
wodniczył prezes związku p. Sta-
nisław Biretto.

Zebranie to zostało zwołane
wzcelu ostatecznego omówienia
sprawy nieustępliwości właścicieli
zakładów piekarskich eo do no-
wej umowy zbiorowej w piekar-
stwie na rok 1932.
W długiej i ożywionej dysku-

sji, jaka nad tą sprawą wywiąza-
ła się, wyjaśniono przyczynę dla-
czego właściciele piekarń odwle-
kają termin podpisania tej umo-

Mianowicie przed kilku mie-
siącami Chrześc. Zw. Zaw. Pie-
karzy powziął uchwałę wprowa-
dzenia w piekarstwie pięciodnio-
wego tygodnia pracy.

To znatzy, że praca w pie-
karniach będzie trwała sześć dni,
tylko że w ciągu pięciu dni będą
pracowali piekarze stale zatrud-
nieni w danym zakładzie, a w
szóstym dniu będą zatrudnieni
piekarze bezrobotni.

Z tego też powodu podpisa-
nie umowy zbiorowej utknęło na

 

martwym punkcie.
Zwoływano cały szereg kon-

ferencyj, które jak dotychczas
nie dały żadneg pozytywnego
rezultatu.

Po przedyskutowaniu wszyst-
kich punktów porządku dzienne-
go postanowiono w najbliższych
dniach ostatecznie załatwić tę
sprawę. W tym celu wybrano ko-
misję, która najpierw zajmie się
sprawą podpisania umowy zbiero-
wej, a następnie, gdy podpisanie
tej umowy nie dojdzie do skutku,
та)пйе się organłzacją strajku
wszystkich piekarzy wileńskich.

Przyszły tydzień przyniesie
rozwiązanie tej kwestji.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. Р.

Tanie widowiska poniedziałkowe.

— W Bernardynce. Dziś o godz. 8
m. 15 po raz ostatni operetka-wodewil
p. t. „Polacy w Ameryce".

zniżone.

Jutro premjere sztuki Kraszewskiego
ze śpiewami i tańcami p, t. „Chata za |
wsią”.

— W Lutni. Dziś ostatnie przedsta-
wienie sensacyjnej sztuki Wallace'a p. t.

«Nieuchwytny”, pierwszy raz po cenach
zniżonych.

i

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dn. 27 czerwca,

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych. 12.40: Komunikat me-
teorologiczny. 15.40: Audycja dla dzieci.
16.10; Pół godziny operetki (płyty). 16.40:
Pogadanka francuska. 17,00: Koncert.
18.00: „Paradoksy techniczne" odczyt.
18.20: Muzyka taneczna. 19.15: Z wierzeń
žmudzkich — odczyt litewski. 19,35:
Prasowy dziennik. 19.45: Wileński ko-
munikat sportowy. 20.00: Koncert Euro-
pejski. 21,00 Koncert z Paryża. 23.00: Ko-
munikaty i muzyka taneczna.

KRONIKA POLICYJNA.
— Bilans niedzielny. W cią-

qu dnia wczorajszego na terenie
miasta popełniono 5 kradzieży
drobnych z czego 3 wykryto. Spo-
rządzono 23 protokułów karnych
za opilstwo i zakłócenie spokoju
publicznego, znaleziono 2 pod-
rzutki,
łobuzerskie wybryki.

PRAWDA O ZNALEZIENIU ZWŁOK
Ś. P. TADEUSZA REJTANA, .

W kilku pismach ostatniemi
czasy pojawiły się wzmianki o od-
nalezieniu zwłok ś. p. Tadeusza
Reytana. Warto się jednak zasta-
nowić jak to wygląda w istocie i
czy naprawdę zostały odnalezione
zwłoki naszego wielkiego patrjoty.
W ogólnych zarysach rzecz tak

się przedstawia: Pod koniec 1929
r. z inicjatywy wice - starosty dr.
Leopolda Werbera w Baranowi-
czach powstał komitet poszuki-
wania zwłok Tadeusza Rejtana. Na
czele tego Komitetu stanął znany
działacz z B. B. p. Zygmunt Czar-
nocki z Naczy. W 1930 r. roze-
słano odezwy wzywające osoby
mogące coś poinformować o miejs-
cu wiecznego spoczynku ś. p. Rej-
tana. Na skutek tej odezwy zgło-
sili się jacyś mało znani Czapla i
Backalewicz, ludzie prości, bodaj
niepiśmienni, którzy na podstawie
słyszanych niby w młodości opo-
wiadań zeznali protokularnie, iż
podobno Tadeusz Rejtan pochowa-
ny był w miejscowości zwanej
„Pod grabem“. Na tej podstawie,
w owem miejscu, gdzie wedle
twierdzeń miejscowej ludności
znajdował się jakiś stary zarzuco-
ny cmentarz, rozkopano resztki
rozwalonego grobu murowanego z

cegły. Tam właśnie znaleziono czę
ści szkieletu, który przypuszczal-
nie mógł należeć do naszego boha-
tera narodowego, tak samo jak do
„kogoś innego.

Wydobyte stamtąd szczątki u-
mieszczono w pudełku z fornieru,
które po opieczętowaniu urzędową
pieczęcią zostało złożone w pod-
ziemiach kaplicy. Teraz zastanów
my się jakież są dowody stwierdza-
jące niezbicie, że znalezione kości
są istotnie owemi poszukiwanemi
prochami? Czyż zeznania takiego
Czapli lub Backalewicza, nie za-
mieszkałych nawet w Hroszówce,
a mówiących na podstawie mgli-
stych jakichś wspomnień z daw-
nych lat młodzieńczych, kiedy mia
no im niby opowiadać o grobie ś.
p. Rejtana, mogą być poważnie tra
ktowane? Takie zeznania może-
my uważać jako rodzaj legendy,
ale nigdy jako prawdę historyczną.
Mógł przecie tam „Pod grabem'”
być grób innego Rejtana, lub cał-
kiem obcej osoby.

Wiemy że ś. p. Tadeusz Rejtan
zmarł w Hroszówce 8 sierpnia
1780 r., a zatem sto pięćdziesiąt
dwa lata temu. Od tego czasu ży-
ły i umierały trzy pokolenia z ro-
du Reytanów na miejscu w tejże
samej Hroszówce i po wygaśnięciu
tego rodu nie pozostało nam żad-
nej wiadomości o miejscu gdzie
spoczęły na wieki zwłoki sławnego
posła nowogródzkiego,  Widocz-
nie, pan podkomorzy Michał Rej-
tan, który musieł się zaopiekować
pogrzebem brata, okrył to niewąt-
pliwie wielką tajemnicą. Biorąc
zaś pod uwagę, że w chwili targ-
nięcia się na swe życie Tadeusza,
bawił w Hroszówce rosyjski jene-
rał, wnosić musimy, że ów jene-
rał poczynił z pewnością wszelkie
kroki ku temu, aby pogrzeb pa-
tryoty polskiego nie stał się wielką
manifestacją.

Znając bezwzględną politykę
ćwczesnych dygnitarzy rosyjskich,
śmiem twierdzić, iż nie jest nawet

rzeczą całkiem wykluczoną, że
zwłoki Tadeusza Rejtana mogły
być wywiezione przez Rosjan.
Jeszcze przed laty czterdziestu, za
życia ś. p. Józefa Reytana, rodzina
pragnęła odnaleść miejsce wiecz-
nego spoczynku swego znakomite-
$o przodka, lecz wówczas wszel-
kie poszukiwania spełzły na ni-
czem. К

Wedle Glogiera, który badał tę
sprawę na miejscu, Tadeusza Rej-
tana miano pochować w Lacho-
wiczach. Co się też zgadza z po-
daniem wśród mieszczan lachowie-
ckich, o pogrzebie tego patrjoty,
w nocy, przy blasku płonących po-.
chodni, na starym cmentarzu w
Lachowiczach, w pobliżu obecne-
go rynku.

Inne podanie głosi, że ówczesny
proboszcz nie pozwolił pogrzebać
Tadeusza, jako samobójcę, przy
dawnej plebanji (dziś siedziba pra-
wosławnego proboszcza).

Jak widać z pamiętników An-
ny z Reytenów Gieryczowej istnia-
ła w Hroszówce stara kaplica. Mo-
żliwe, że pod tą właśnie kaplicą,
lub obok mogły się znajdować gro-
by rodzinne, chociaż żadnych wi-
docznych śladów obecnie się nie
zachowało. A od połowy 19 stu-
lecia zmarłych Reytenów grzeba-
no na cmentarzu w Lachowiczach,
gdzie się dotąd znajdują murowa-
ne pomniki Dominika (+ 1851 r.)
oraz Stefana i Marji z Niesiołow-
skich Reytenow. Grzebano ich
również na cmentarzu w Usowie,
dobrach Stanisława Reytena, mar-
szałka słuckiego.
W każdym razie, jeśli chodzi o

wskazówki, gdzie mógł być pocho-
wany Tadeusz Rejtan, to tako-
wych szukać należy przedewszyst-
kiem w źródłach archiwjalnych, a
w nieznacznym chyba tylko stop-
niu opierać się można na zezna-
niach okolicznych mieszkańców,
którzy nie mogą przecie być świad
kami wydarzeń z przed stu pięć-
dziesięciu lat. Takie zeznania
wedle dawnych opowiadań przeka
zywane z ust do ust przez kilka
pokoleń nie mcgą same przez się
stwierdzać faktów. Zaznaczam, że
chociaż bardzo mocno wątpię, a-
żeby kości znalezione w miejsco-
wości „Pod grabem* w Hroszów-
ce były istotnie szczątkami Rejta-
na, to przez to bynajmniej nie chcę
zrobić żadnej ujmy temu dzielne- Ч
mu posłowi nowogródzkiemu, cow
miarę swych sił bronił do upadłego
nierozerwalności dawnej Rzeczy-
pospolitej. Przeciwnie, uważam
że niedoceniamy ideowego znacze-
nia Jego rozpaczliwego wystąpie-
nia przeciw rozdziałowi Ojczyzny.
Musimy czcić pamięć wielkiego mę
ża, wychwalajmy więc Jego czy-
ny, lecz zostawmy w spokoju
szczątki Jego ziemskiej powłoki,
które spoczęły na wieki w niezna-
nem miejscu. Wspomnę wreszcie:
że było kilka projektów uczczenia
pamięci Tadeusza Rejtana, mię-
dzy innemi przemianowanie stacji
kolejowej „Lachowicze”, w pobli- *
żu Hroszówki, na stację „„Rejtana”.
A pozatem jest też projekt usypa-
nia kopca ku Jego czci. Miejmy
nadzieję, że projekty te pierwej |
czy później zostaną zrealizowane.
Józef - Marjan Wołodkiewicz. р
 

Z KRAJU.

 

Tragedja miłosna w Leoniszkach. r

W sobotę wieczorem w Leo-
niszakch, gm. przewłockiej roze-
grała się tragadja miłosna. Odrzu-
cony narzeczony Witold Huryniec
dwoma strzałami rewolwerowymi
położył trupem 24-letnią Włady-
sławę Masłowiczównę, a następ-

nie usiłował odebraćsobie życie,
raniąc się ciężko w okolicę serca. —

  

e.zastrzelonej.so :
ny zabezpieczonoażdo przybycia.
AP: + śledczych. Rannego Hury--
nieca odwieziono do szpitala.

Ceny miejsc |
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Komitet Redakcyjny „Ruchu; Młodych" stanowią koledzy: Kazimierz Hałaburda, Bogumił Kuroń i Czesław Ślesicki.

istota rzeczy.
Na całym froncie rozgorzała

walka o zasadniczą treść życia, o

istotę rzeczy. :
Prawdy wysmarzone w móz-

gach gabinetowych działaczy nie
wytrzymują pierwszej próby — ze-

tknięcie z życiem, rozbija je, jak

mydlane bańki. Zamiast systemów
—złudzenia, tem groźniejsze, że
słabi w nie wierzą.

Biada naiwnym i'słabym. Kon-
ferencje rozbrojeniowe zmieniły
się w wielkie misterja wzajemnego

mydlenia oczu. Jedni udają, że
- wierzą w dobrą wolę przeciwnika,

a drudzy wiedzą, że tamci udają.
Liga Narodów, oparta na powojen-
nych traktatach, które stają się

| świstkami papieru, jeżeli nie pod-
piera je las bagnetów, gotuje się
we własnym sosie.

. Konilikt Chiūsko-Japoūski wy-
" kazał całą jej nicość. Liga Naro-

dów — parlament świata; obok
delegata Imperjum Brytyjskiego,
jako równy zasiada delegat Equ-
adoru, niemal że Ipecacuany, ale
gdy przemawiają Brytanja czy Sta-
ny Zjednoczone inni się z tem li-

4  czą, gdy przemawia delegat Pana-
" my przyznają mu rację, lecz u-
" chwalają zgoła coś odmiennego,

co jest może nie zupełnie słuszne,
ale zgodne z życzeniami możnych
tego świata.

Nad piękną teorję życia prze-
chodzi do porządku dziennego.

Paneuropa stała się pośmiewi-
skiem Europy. To Stany Zjedno-
czone usiłują pogodzić zwaśnio-
nych, a niewypłacalnych wierzy-
cieli, aby łatwiej wyegzekwować
należność.

To Germanja, niedość jeszcze
silna, aby narzucić Europie. he-
gemonję hukiem grubych bert i fa-
iami imperytu usiłują ją oplątač
mackami wyzysku gospodarczego.
To międzynarodowi aferzyści, zor-
ganizowani w anonimową spółkę
z nieograniczoną bezczelnością, u-
siłują zatrzymać w swych rękach
ster rządów nad światem. Propa-
ganda pacyfistyczna wyzyskuje

' zmęczenie, tamuje słabe głowy i
' charaktery hasłami  humanita-
ryzmu.

Zmęczonemu kryzysem podat-
nikowi podsuwa się przed oczy

budżety ministerstw wojny. Pol-
ska już raz była grubo nabrana w

identyczny sposób. W wieku
XVIII również namówiono nas do
redukcji armji, a naszą całość za-

śwarantowali silni sąsiedzi. Ww na-

środę za dobrą wiarę, śwaranci ci

rozebrali nas pomiędzy siebie. I
| był Polak mądryŽž szkodzie, ale

' tym razem i przed szkodą nie bę-

dziemy głupi.
: Powtarzajcie sobie aż do o-

| chrypnięcia swoje pacyfizmy, hu-
manitaryzmy i liberalizmy.

Teraz druga strona medalu.
Dzisiejszy ustrój gospodarczy

to dziwny amalgamat dzikiego ka-
| pitalizmu i socjalistycznych wyna-

' lazków, dżungla i labirynt, to źród
— 10 kryzysu ekonomicznego.

'__ Tresty i kariele, rządzone przez
/ płatnych funkcjonarjuszy, a ope-
' rujące kapitałem nieznanego 1 czę-
sto nabijanego w butelkę akcjo-

| narjusza, tak daleko odeszły od
_ swoich pierwowzorów, żeo inicja-

_tywie prywatnej nie można mówić.

. Щ};уу robctnicze, ochraniane
szeregiem ubezpieczeń socjalnych

| straciły również możność swobod-
|nego porozumienia się i szukania

| pracy, równieżstraciły inicjatywę.
Związki pracownicze to nie insty-
tucje broniące interesu członków,
to narzędzia w ręku liderów, któ-
rzy bardzo często wygrywają ma-
Sy, jako atuty w walce o własną

 karjerę. Masy pracownicze zosta-
ły zmieniąne w masy bezrobot-
nych i jak w upadającym Rzymie

| żądają: — panem et cizcenses,
| chleba i rozrywki.

Wzajemne przenikanie się klas
jest coraz bardziej hamowane, na-

 uka, ten klucz otwierający. wstęp
do wyższych warstw w społeczeń-
stwie, jest coraz droższą i dostęp-
ną tylko dla wybranych według
cenzusu majątkowego, a kapitał
jest coraz bardziej zamykany i
strzeżony, aby nie wpadł w ręce
przedsiębiorcy rzutkiego, ale nie-
zamożnego.

` А gabinelowi mózgowcy, od-
 cięci od masy narodu, od 2 i
podglebia, chińskim murem  iz-
mów, budują zamki na lodzie. Za-
 pominają, że nie tylko formy spo-
leczn abiają jednostkę, ten ma-
terjal, z ktėrego buduje się každą
zbiorową organizację, ale i od-
wrotnie organizacje są takie, jakie
jednostkom - komórkom  organiz-
mu społecznego odpowiadają. Za-

ają, że każdy naród ma swo-
je różnice indywidualne i formy

| życia zbiorowego muszą różnice te
"| uwzględniać, jeżeli nie chcą zostać

|koncepcją papierową, a przy
' | wprowadzaniu do życia wywołać

groźny konflikt.
 Łudzą się, ze faszyzm dobry dla

ji zbawiwszystkie narody, że
li m angielski da te same re-
ultaty wAlbanji czy Iraku, Pa-

          

RUCH MŁODYCH.
w lokalu Młodzieży Wszechpoiskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 16 do 18.

Na temat wystawy Wydziału Sztuk
Pięknych.

GD REDAKCJI: Artykuł niniejszy zamieszczamy, jako artykuł
dyskusyjny, wychodząc z założenia, że artysta tworzy nie dla kry-
tyków zawodowych, lecz dla publiczności, więc publiczność ma teź
prawo głosu. W danym wypadku autor artykułu jest plastykiem, przeto
zabiera głos I jako widz i jako fachowiec. Padają tu ciężkie zarzuty
pod adresem Wydziału Sztuk Pięknych i jeszcze cięższe pod adre-
sem twórców, którzy wystawili swoje dzieła, cięższe, gdyż zarzuca-
jące im brak samodzielności Jest to nejdotkliwszy zarzut, jaki arty-
ście można zrobić. Powtarzamy artykuł jest dyskusyjny, odpo-
wiedź na postawione zarzuty jaknejchętniej umieścimy w następnym
numerze naszego działu.

Wystawa wydziału nasuwa
dużo myśli. Człowiek nowoczesny
skłonny jest do myślenia ścisłego,
nie lubi niepotrzebnych słów, za-
stanawia się nad każdą sprawą
rzeczowo, wyrzuca stare wytarte
frazesy i dochodzi do nowych
twórczych myśli. Nie mam pre-
tensjj aż do twórczości, jestem
przeciętnym obywatelem  Pola-
kiem, którego obchodzi każda
dziedzina życia, lubię patrzeć, jak
się ziarno zasiewa, ale więcej in-
teresuje mnie, jaki też zbiór bę-
dzie. Poziomem wystawy, tym
zbiorem jestern przerażony. Rodzi
się więc pytanie — poco Wydział
Sztuk Pięknych istnieje?

Zadaniem Wydziału podobno
jest wychowac twórczych arty-
stów i dostarczyć nauczycieli ry-
sunków do szkół średnich. Zasta-
nowimy się nad tem, jak spełnia
on swoje zadanie. Zwiedzam już
nie pierwszy rok wystawy Wy-
działu, więc uderza mnie przede-
wszystkiem brak zupełny twór-
czości i nieudolność techniczna.
Inne szkoły artystyczne, jak np.
Warszawska, operują świetnie

farbami, a tu nawet tego niema,

Wszystko dziwnie zmęczone,
brudne, nudne. Upozowanie mo-

dela, wpakowanie mu dzbanka do
ręki, to jeszcze nie jest twórczo-
ścią, Trzeba mieć coś do powie-
dzenia, trzeba chcieć coś powie-

dzieć. Najpierw rodzi się myśl,
artysta powinien w swej wyobraź-
ni wywołać obraz już skończony,
zrodzony z myśli twórczej, a na-
stępnie z materjału, w którym
pracuje, powtarza dzieło wyobraź-
ni. Przez twórczość rozumiem
myśl (ideję), zamkniętą w pla-
styczną formę. Forma, ten rezul-
tat myślowy artysty na wydziale,
jest martwa, bo wrażenia odbiera-
ne wzrokowo, ze świata przecho-
dzą na płótno nie przez mózg lecz
przez rękę. Dlatego takie rezulta-
ty, i niema mowy o zmianę na
lepsze, do czasu aż się zmieni me-
todę nauczania, w szkołach szta-
lugowego malarstwa.

Wydział rok rocznie wypusz-
czał w świat sporo nauczycieli ry-
sunków. Lecz jest tu sytuacja pa-
radoksalna, produkuje się nowe
siły nauczycielskie, a równocze-
śnie znosi się etaty nauczycieli ry-
sunków w szkołach średnich, no-
we programy nauczania usuwają
rysunki. A czemu likwidują ry-
sunki? Dlatego, że praca nauczy-
cieli rysunków nie daje rezulta-
tów. Dlatego, że materjał nauczy-
cielski jest nieodpowiedni. Szkoła
średnia sposobi do życia, takie jest
jej przynajmniej zadanie. Co ma
wspólnego z życiem malowanie
kapusty, lub śledzia położonego na
gazecie, mającego może najbar-
dziej „ciekawy kolor". Tego może
tylko uczyć nauczyciel wyprodu-
kowany na Wydziale bo o innych
rzeczach niema pojęcia, albo bar-
dzo słabe. Nie jestem przeciwni-
kiem rysunków w gimnazjach, ale
niech tu będą powołani wycho-

trząc na Rosję, ugniataną w
sztucznych raniach, zapominają, że
jest to naród, który zawsze był
bierny, łudzą się, że każdy inny
naród równie bezkarnie można
wtłączać w sziywne i obce mu for-
my. Zapominają o życiu i tworzą
sztuczne i irracjonalne koncepcje.
Syndykalizmy, elityzmy, katolic-
kie komunizmy, etatyzmy... izmy,
izmy, izmy, las izmów. :

lstotne rzeczy, treść życia zo-
stała daleko — operuje się papie-
rowym człowiekiem i papierowem
społeczeństwem.

Tragicznei zabawne, zabaw-
ne dlatego, że przypuszcza się, iż
my w to uwierzymy. Nasyła się z
zagranicy balast ideowy w nadziei,

że młodzież polska to skonsumuje,
posyła się pomiędzy nas bibułę i
agitatorów, którzy mają nas odna-
rodowić, przerobić na kosmopoli-
tycznych czy międzynarodowych
„ludzi. Tylko oni wydają patent
na człowieka, kto nie myśli tak,

jak oni, jest „zoologicznym nacjo-
nalistą”. ' Austrjackie  gadaniel
Tylko to, co pochodzi ze zrozu-
mienia polskiej psychiki, może
Polsce odpowiadać. Tylko znajo-
mość polskiej historji i polskiej
rzeczywistości może wyprowadzić
Polskę z chaosu.

Izmy, choć brzmią bardzo na-
ukowo, nam nie imponują, jest to
broń dylektantów, którzy chcą
imponować pustą a napuszczoną
nomenklaturę.

Hałaburda,

wankowie szkół przemysłu arty-
stycznego. Chociaż Szkoła Prze-
mysłu artystycznego w Krakowie
jest tylko średnia, ale o całe niebo
ma wyższy poziom od Akademii
Krakowskiej, a tem więcej od Wy-
działu Sztuk Pięknych w Wilnie.
Wychowankowie szkoły przemy-
słowej nauczą sztuki, zastosowanej
do życia. Nauczą zaprojektować
sobie mieszkanie co jest rzeczą
ogromnie ważną, dom bowiem,

spełnia w życiu rolę wychowaw-
czą. Rozmiłują w książce, pokażą
piękno iiter 1 piękno zewnętrznej
szaty książki, « przedewszystkiem
nauczą porządku i dokładności, co
iest rzeczą najważniejszą w sztu-

kach stosowanych. Przy tego ro-
dzaju siłach nauczycielskich nie
będzie myślaio się o zniesieniu ry-
sunków, ale owszem będą speł-
niały one dominującą rolę wycho-
wawczą w szkołach.

Do programu wydziału ostat-
nio zostały wprowadzone liter-
nictwo i projektowanie, ale jak to
iest lekko traktowane na wydzia-
le, mówi fakt, że w recenzji z wy-
stawy, którą pisał p. Wyszomirski,
oficjalny recenzent Plastyków, a
tem samem Wydziału, wspomniał
tylko, że takie działy istnieją,
a więcej nic,

Dła zadokumentowania tego,
co powiedziaiem o poziomie Wy-
działu Sztuk Pięknych, omówię
kilka prac dyplomowych, rezulta-
ty długich studjów, prac, które już
reprezentują Wydział. Na pierw-
szy plan wybija się swoją wiel-
kością' praca p. Skwarczyńskiej
р. & „Idylla“. Jest to banalne
upozowanie doch osób. On trzy-
ma garnek, a Ona figlarnie prze-
ścieradło koloru buraczkowego.
Na tem polega idylla, bo ani wy-
razu, ani żadnej rzeczy, która
wskazywałaby na to, że to ma
być właśnie idylla. A przytem
ta nieznośna forma Ślendzińskie-
go, która zaczyna już prześlado-
wać jak zmora. Forma ta powta-
rza się u wszystkich dyplomowa-
nych. Drugą pracą, sądząc we-

dług wielkości, to praca p. Pikiel-
Samurewiczowej p. t. „Kąpiel* —
tym razem idylla innego rodzaju:

Troskliwa mamusia myje swoją
brudną córeczkę. Rzeczywiście
temat godny mistrzowskiego pę-
dzla, idea wzniosła, za autorką
można zawołać: Polki, myjcie
swoje brudne dzieci! Następną
pracą (według wielkości) to p. Se-

rafinowiczowej „Rybacy”. Znowu
on i ona. Idylla tym razem ry-
backa. Znowu on trzyma garnek,
czy jakiś kubełek, a ona tym ra-
zem, nie trzyma już prześcieradła,
ale sieć rybacką. Czwartą zkolei
pracą to p. Achremowicza „Jazon

i Medea“, oczywiście,  idylla.
Tu już fantastyczne potraktowanie
tematu; może obraz ma nawet i
dobre rzeczy, gdyby to nie był

Ślendziński i gdyby poza swą de-
koracyjnością miał sens. Poco
robi się te rzeczy i dla kogo.
Nad jednym obrazem przeszedłby
człowiek do porządku, ale jeśli
się widzi dziesiątki, setki po-

dobnych w temacie i technice, to
się ma dość. Trzeba będzie ucie-
kać z Polski, ratując się przed
obłąkaniem. Tyle jest czołowych
prac każdego z wyżej wymienio-
nych autorów, poza tem są dro-
bniejsze studja, które może mogą
coś znaczyć dla malarzy.

Dziwnie odbija. się ta część
sprawozdawcza od reszty, ale nie
można inaczej mówić o ludziach,
którzy sztukę pojmują jako pozę,
a są porażeni bezwładem wszyst-
kiego, co stanowi twórczość.

Cz. Kiełbiński.

URK SRSTOKI!KTS

Kryzys.
Ukryci w załomach murów,
zżerają własne serca,

uwięzione w szkle szyb.
Każda wichura
z dachów śle zgrzyt

i strachem ich przewierca.
Więc błogosławią kraty,

chroniące ich przed nieznanem,
miasta spiętrzony zator

i zastrzaśnięte bramy.

Wrośli w zmurszały kamień,

Oddychają coiaz wolniej i ciszej.

Sączy się wilgoć kroplami %

na pleśń przyczajoną w niszach.

Hałaburda.
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Pod promieniami X.
PIONY CZY PIONKI?

(Rzecz o cudownych dzieciakach.)

Bywają reklamy na zamówie-
nie, — takie ot sobie wyrobnicze
malowidła, — bywają reklamy
konkursowe, obliczone na efekt,
za które płaci się grube pieniądze.

Maluje się te zmodernizowane
ody do złotego emalją na blachach
i zwyczajnym olejem z kredą na
szyldach,

Największą wartość z całej tej
reklamiarskiej konkursologji po-
siada olej, — ktėrego często nie-
stety brak projektodawcom re-
klamiarstwa,

Niema jednak tego złego, coby
na dobre nie wyszło...

Przygłuszające nazwy stacyj,
wszechwładnie rozpanoszone ogło-
szenia, że cukier krzepi, dały
efekt niebywały — Kusociński po-
bił rekord w Amsterdamie.

Ale tym rekordem nie napełni
się pustych žolądkėw bezrobot-
nych, jak również obiecujące
ogłoszenia o podniecającem dzia-
łaniu egipskich nie zmieni zda-
nia konsumentów P. M. T. o ja-
kości mieszanki egipskiej, która
Egipt widziała... na reklamie.

Igipska mieszanka efekt daje
laki, że ludzie faktycznie są pod-
nieceni i złośliwie (według dyrek-
torów monopolu) nazywają ją po-
prostu trocinami,

HELA, STAŚ i HENIO

 

Mikułko, redaktor
błękitnych, śmiało rzec można,
pióro dobre, zrobił fuzję z in-
telektualistami? O ile można się
było zorjentować, ich kierunek był
— zwrot ki! wsi. Co on tam robi
w tem towarzystwie, fabrykują-
cem namiastkę komuno - faszy-
stowską dla radykalnych lewico-
wych umysłów, dającym się tak
łatwo nabierać na lep takich pięk-
nych historyjek o sanacyjnych ko-
lektywach.

„Smugi“ —

Cudowne chłopaki!
Dość blagii
Nie wmówicie cierpliwym lu-

dziom, że mewa jest zielona, tak
jak nie wytłumaczycie, że czarne
jest białe; nikt w to nie uwierzy —
już skończyliśmy wierzyć w wa-
szą radosną twórczość.

Trzeba mieć najprzód talent,
potem kawał, kawał świata obej.
rzeć...

Trzeba najprzód zobaczyć, jak
wygląda mewa, choć w zoologicz-
nym ogrodzie, choć wypchana.

Dość tych iaramuszek,
Wycinanki żyletką i fotomon-

taże z cudzych kawałków czy
wcześniej, czy później wylezą na
wierzch, a bezlitosny strychulec
czasu i wilgoci zrobi z tych wyci-

 

wciąż dyskutują.
Podobnie miała się rzecz i

z grupą spirylualistycznych orto-
doksów (czytaj Żagorowców), któ-
rzy zaczęli malować szyldy. „Ko-
chane chłopaki” w myśl instrukcyj
mistrza Cat'a w iście zawrotnem
tempie zaczęli wypisywać reli-
śjancką schizmę literacką, przy-
prawiając dyrektora tej hodowli
doświadczalnej toksynotwórczych
krętków — o zdumienie.

Echo tego przekładu starych
doktryn obleciało całą Polskę i
określono, że coś się w Wilnie
dzieje...

W rezultacie tego „robienia“,
wykluło się ze zbuków ni to stad-
ko skorków, ni to moli, które za-
żarły się na co grubsze foljały
i zabrały się do radosnej twór-
czości — toczenia.

Obżarły się te intelektuali-
styczne mole liter, całych zdań,
przerabiały to na kleik i — strzy-
kały.

Narobilo się trochę hałasu
(oczywiście, jak zwykle, o nic),
cny wychowca, miast wsypać po
60 „odlewanych“  wierzgającym
chłopakom, chciał nietylko sło-
wem dowieść, że w Brześciu nie
bito i, że wogóle się nie bije i —
poprostu przegonił cudowne dzie-
ciaki.

Cudowne dzieciaki zasaluto-
wały mistrza Cat'a i padły prosto
w objęcia twórczo przywiędłej już
mocno damy X, która okazuje się
narazie niezłym pedagogiem.

Wytłumaczyła _ rozgrymaszo-
nym, wierzgającym knotom, że na
szachownicy ona jest królową, że
narazie powinni być pionkami, do-
piero kiedyś może zostaną... wa-
letami.

Zachęcone świetlaną ideą 20
groszy od wiersza, obgryzające
klajster książkowe skorki — wy-
rabiają się,

O ile żubrówka i tęgie starki
z obszarniczego słowa przypra-
wiały cudownych: -chłopków o
delirjum i przyjmowali pozy ma-
śnatów i szlachciurów-mopanków
na sztuce i pięknie, o tyle fundu-
szowa  pejsachówka zrobiła z
nich ortodoksów.

Spokojnie już, utemperowani,
bez wierzgania, pionierską robotą
żydowskich ciułajgroszy — pra-.
cują.

Ale to nie pionierzy — to
pionki,

Dziwi nas tylko, czemu Anatol

nanek — conletti.
Zresztą na wycinanki ma juž

monopol Makuszyński,
Radzą wam,  konstruktywi-

styczni Romeowie, nie „dopaso-
wywać wyrazów, nie pisać o stu-
piętrowych żelbetonowych dra-
paczach, boście ich napewno nie
widzieli. :
W Wilnie ich niema, a w Mej-

szagole tembardziej, no a džwigi
i okręty (zwłaszcza pijane) wi-
dzieliście chyba tylko na — obraz-
kach.

„Patologja waszych pojęć jest
chorobliwa.

Pe-pe-gazujecie za szybko.
Trochę więcej autokrytyki, nie

trzeba będzie odwoływać patolo-
gicznych o regjonalizmie wypocin.

Lepiej byłoby cały ten kramik
z kawałami 1 majakowemi senni-
kami zamknąć i wyrzec się nie-
wdzięcznego spirytualizmu, a je-
żeli już uparcie chcecie — no to
przynajmniej zrobić dłuższą prze-
rwę, poczekac, aż katzenjammer
minie, kiełkujące umysły nieco
zazielenieją i z głowy wyparuje
pejsachówka.

Najlepiej byłoby założyć potem
jakiś własny handelek z sennika-
mi, któryby wychodził w dnie
rynkowe.

Megalomanom po tych wy-
wczasach dobrze zrobi, — może
przestaną się „mylić” we wstęp-
nych artykułach i nauczą się ko-
rekty i łamania numeru.

O los ich twórczości jestem
spokojny, dobre to ziarenka, choć
trochę spleśniałe i wcale nie są-
dzę, aby byli przeklętem pokole-
niem — znów przesada, nawet
w autokrytyce — da bozia, pod-
rosną, wypiszą się...

Grafomanom radzę wogóle spo-
cząć, bo to pospolite ruszenie z
parasolami, żołnierze bez karabi-
nów — i zawsze będą beznadziej-
ni, okropnie beznadziejni.

Kto wie jednak —te tutejsze
uparte oszmiańczuki, pewno nie
posłuchają mojej rady...

Maśliński riech się zaopatrzy
w jeszcze jeden kastet, gdy się
będzie wybierał na reporterkę,

Putrament niech sobie zapre-
numeruje na wywczasy wszystkie
czerwoniaczki, gwoli szkolenia
wyobraźni i wzbogacenia słowni-
ctwa na tytułach brukowych ro-
mansideł w guście „W kajdanach
namiętności”, „Na bezdrożach mi-

— Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki

Warszawa.
Tramwaje — jak żuki leniwe przesuwają

się wtył i wprzód —

jak kwiaty — wyrastają dokoła świetlne

reklamy,

-szary zmierzch drzewa Łazienek

splótł

liljowo

i wpełzł w zacisze bram — z ulic wy-

śnany.

Niebo — w różowej poświacie łun

 wypręża się sklepieniem wyniosłem

i grają dalekie syreny samochodów,

jakby miljonem różnobrzmiących strun

oplatają radość istnienia

Miasto

pławi się w złotej mgle

i wiruje w szybkości zawrotnej.

Oparty o balustradę mostu

stoi — wpatrzony w ciszę płynącej wody

bezrobotny.

"Marja Dawbór.

Młodzi.
Wychodzimy na wolne szlaki,

oczy wbijamy w horyzont.

W zaułkach wyje głód —

— nieposkromiony szakal.

Cisza zamkniętych wrót

struchlałe mózgi wygryza.

Mężczyźni umieją złorzeczyć,

Kobiety — marzyć i płakać.

Z litej skały wydzierać rad!

Rudę przekuwać na mieczel

Pijemy rzeźwiący wiatr,

wyrwawszy bramy z zawiasów,

błogosławimy słońce,

rodzące

pszenicę i chabry.

— Pozdrowienie rzekom i lasom!

— pozdrowienie sylwetkom fabryk!

Upadają — niezdolni do życia,

silnych walka rozgrzewa i krzepi,

Tętni w pośpiesznym rytmie maszyn:

— Mocniej!

— Dokładniej!!

—Lepiej!!!
Prawo walki — najwyższa przyczyna,

najżywsza radcść — war pracy.

Dziś na siebie jedynie liczymy:

nikt nam z nieba nie strąci gwiazd.

Budujemy własne warsztaty,

hodujemy dębewy las.

Hałaburda.

ORGANIZACJE AKADEMICKIE.

Zarządzenie Kół Naukowych USB,

Zarząd Zrzeszenia Kół Nauko-
wych USB. zawiadamia, iż dn. 27
czerwca 1932 r. o godz. 20-tej w
lokalu Koła Prawników (Zamko-
wa 11) odbędzie się zwyczajne ze-
branie Rady Z. K. N. z następują-
cym porządkiem dziennym:

1. Odczytanie protokułu z osta-
niego zebrania Rady Z. K. N.

2. Sprawozdanie ustępującego
Zarządu: a) ogólne; b) kasowe; c)
administracji R.Z.K.N.

3. Sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej.

4. Dyskusja nad sprawozdania-
mi i wniosek o udzielenie absolu-
torjum.

5. Wybory nowych władz: a)
Zarządu; b) Komisji Rewizyjnej.
Ą Wybory Prezydjum Rady Z.

7. Wnioski o dezyderaty ustę-
pującego Zarządu.

8. Wybór miejscowej Redakcji
„Ruchu Akademickiego”.

9. Wolne wnioski.
Obecność prezesów i wicepre-

zesów poszczególnych Kół Nauko-
wych obowiązkowa.

 

INFORMACJE |
DLA MATURZYSTÓW,

Związek Kół Matematycznych,
Fizycznych i  Astronomicznych
Polskiej Młodzieży Akademickiej
(Warszawa, Oczki 3, III piętro)
zawiadamia, że osobom zamierza-
jącym studjować matematykę, fi-
zykę lub astronomię, udziela in-
formacji o warunkach i trybie
studjów tych przedmiotów na
Uniwersytetach polskich.

Do listów z zapytaniami należy
załączyć znaczek pocztowy na od-
powiedź.

BETNSTPREDKEEEWA
lošci“, bo tytuł jego ostatniego
artykułu („Pożoga namiętności)
jest jeszcze zamało czerwoniacki.

Szrederom, Pacom, czy Pacu-
kom to już mi się poprostu życzyć
nie chce...

Temu pasażerowi, co to łazi
z kąta w kąt w swoim pokoju jak
ból po kościach (nie chce mi się
zaglądać do tych gorzkich fig
twórczości, żeby sprawdzić kto
to) i dobiera i wyszukuje terminy,
radzę kupić encyklopedję, wyciąć
(opatentowaną przez konstrukty-
wistyczne bractwo metodą) żyłet-
ką i wylepić ściany, a ręczę za
skutek, — plakaty będą bycze!

Calemu syndykatowi religjan-
tów spirytualistycznych, wiraz z
embrjonami radziłbym dużo słoń-
ca i dużo, dużo świeżego po-
wietrza. '

A potem do jakiejśrzetelniej-
szej pracy! bak. O  
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Jubileusz Harcerstwa Wileńskiego.
Nieśmiertelna idea harcerstwa

polskiego przeżyła jeszcze jedną
uroczystość.

Harcerstwo Wileńskie obcho-
dziło _ dwudziestolecie swego
istnienia.
W pięknym lesie, nad brze-

giem Wilji naprzeciw góry Wer-
kowskiej rozbili swe namioty har-
cerze, przybyli z województw
Wileńskiego i Nowogródzkiego.
W obozie żeńskim zśroma-

dziło się 423 harcerki z 46 ośrod-
ków. W obozie męskim 712 har-
cerzy z 36 ośrodków.

O godz. 10 ks. Arcybiskup
Jałbrzykowski odprawił Mszę św.,
a następnie wygłosił do zgroma-
dzonych harcerzy podniosłe ka-
zanie. Następnie powitał drużyny
harcerskie wojewoda wileński p.
Beczkowicz.

Komendanika obozu żeńskiego,
druhna W. Maliszewska, oprowa-
dziła nas po obozie żeńskim.

Stoi namiot przy namiocie. Je-
den jest ładniejszy od drugiego.
Widać wszędzie wzorowy porzą-
dek i ład.

Po zwiedzeniu obozowiska żeń-

skiego idziemy do chłopców. Jest

tutaj jeszcze więcej namiotów.

Zastępy harcerzy, przybyłych z

Niemna, z Hut Szklanych. Przy-

wieźli oni z sobą własnoręczne

wyroby, które są podziwiane przez

wszystkich. Specjalnych słów pa-

rę poświęcić należy najlepszej w

Wilnie drużynie Czarnej Trzy-

nastce, która rozsiadła się w 9

ogromnych namiotach, doskonale

urządzonych.

Błękitna Jedynka Żeglarska
przybyła na zlot z kajakami i

również miłe robi wrażenie.

Całość przedstawia się imponu-

jąco. Humory są świetne. Komen-

dant Grzesiak Czarny może być
dumny z takich zuchów.

Po zwiedzeniu obozów siadamy

do stołu i spożywamy przyrządzo-

ny przez samych harcerzy obiad.

"Każda drużyna szykowała inne
danie.
W doskonałych humorach opu-

szczamy miłych harcerzy, ale

wybierzemy się do nich jeszcze

raz.

Wyścigi konne.
Trzeci dzień wyścigów kon-

nych na Pośpieszce wypadł „mo-

kro”, Na starcie koni b. mało.

Publiczność nie przybyła wcale.

Totalizator też nie miał więc dużo
do roboty.

Wyniki byty następujące:
Gonitwa pierwsza płaska. Na-

środa 600 zł. Dystans 2.100 metr.
Wygrywa  Soubretta, jeździec

Konczal.
Gonitwa druga z płotami. Na-

groda 800 zł. Dystans 3.000 metr.
Wygrywa Hariman, jeździec Wojt-
kowiak.

Gonitwa trzecia z płotami. Na
środa 700 zł. Dystans 2.800 metr.
Wygrywa Pirnet, jeździec Chomic.

Gonitwa czwarta z przeszko-
dami. Nagroda 700 zł. Dystans
3.200 metr. Wygrywa Zygłryd jeź-
dziec rotm. Bobiński.

Gonitwa piąta płaska. sr
da 700 zł. Dystans 2.100 metr, Wy-
grywa Haszyrz, jeździec rotm.
Pieczyński.

Dziś dalszy ciąg wyścigów.
— 8 - s —

Niedzielne wyścigi konne na
Pośpieszce cieszyły się już nieco
większem powodzeniem, a zapew-
ne następne dni wyścigów ścią-

śną już pokaźniejszą ilość widzów

i zawody hippiczne pań cieszyć się

będą większem powodzeniem.

W gonitwie pierwszej o 600 zł.

nagrody, na dystansie 2.400 metr.

zwycięża „Giewont* — jeździec
Chomicz.

Gonitwa druga. Nagroda 700
zł. Dystans 2800 metr. Wygrywa
„Cherie“ — ježdziec Wojtkowiak.

Gonitwa trzecia z przeszko-

dami. Nagroda 800 zł. Dystans

3200 metr. Wygrywa „Zygiryd” —
jeździec Wojtkowiak. \

Gonitwa czwarta z przeszko-
dami. Nagroda 700 zł, Dystans
3200 metr. Zwycięża „Gizella”* —
jeździec Rozwadowski. W, goni-
twie tej zdarzył się wypadek, a
mianowicie jadący na „Umizgu“

inż. Pomarnacki spadł z konia
i został przez karetkę pogotowia
odwieziony do szpitala.

Gonitwa piąta, płaska. Nagro-
da 700 zł. Dystans 2400 metr.
Wygrywa „Gargaron' — jeździec
Koncza.

Totalizator w dniu tym wypła-
cał już nieco większe sumy. Re-
„kordem jest 35 złotych.

Dalszy ciąg wyścigów odbędzie
się we wtorek i środę.
 

Świetne zwycięstwo 1 p.p. leg. nad
drużyną Łotewską. 5:3.

Zdaje się, że piłkarska drużyna

na mistrza Wilna przeżyła już o-

kres swej słabej formy i chociaż

w dotychczasowych rozgrywkach

nie zdobył 1 p. p. leg. zdecydowa-

nej przewagi nad innymi drużyna-

mi, to jednak każdy zgodzi się z

iem, że wojskowi mają najlepszą

linję ataku, że mają obecnie w swo

im gronie najlepszego w Wilnie

bramkarza i pewną obronę i do-

brą pomoc.
Przyjazd piłkarskiej drużyny z

Rygi Hakoachu obudził dość duże

zainteresowanie. Na boisku mimo
deszczu zgromadziło się sporo pu-

bliczności. Gości na boisku powi-

iai p. major Kurcz, a sędzia Kac

rozpoczął mecz.
Mecz był wyjątkowo ciekawy,

chociażby z tego względu, że pad-
ło aż 8 bramek.

Dobrze zestawiony atak 1 p. p.

leg. pracował dość dobrze i po-
trafił zapewnić całej drużynie

wspaniałe zwycięstwo, strzelając

5 bramek.
Hakoach mecz przegrał, ale zo-

stawił po grze miłe wrażenie. Jest
to drużyna wybitnie grająca spor-
towo. Chłopcy są doskonale zbu-

dawani i przypominają zawodow-
ców. Najlepszym jest lewo-skrzy-
łowy Szwer. Bramkarz zawiódł.

KADETTVAN ARENA EITI E KAS VSTIDRISRIDEACO ESS

owodu ogromnego sukcesu jeszcze tylko Dziś|NIEBYWAŁAz
SENSACJA! NA SCENIE: Występ fenomenalneco jasnowidza-telepaty
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ulica Wileńska 38, tal. 926.

<HELI NA"EKRANIE!
<H L I 0 S$» Film, przewyższający wszystko doty

wieka. Realiz R Mamouliana W rol.
napięcia dramatycznego,

Do przerwy wynik utrzymał
się 2:1 dla 1 p. p. leg. Po zmianie
stron wojskowi grają lepiej i strze-
lają jeszcze trzy bramki.

Strzelcami byli:  Naczulski,
Zbroja 2, Zongin i Chowaniec z
karnego. Dla Hakoachu strzelili:
Kac, Lewi i Miller.

Wśród graczy wyróżnił się do-
skonały bramkarz wileński Ro-
gow.

6 p. p. leg. zwycięža Ž.A.K.S, 3:1.
Wojskowi pomšcili swoją po-

rażkę. Zwyciężyli z łatwością z
drużyną, która przed tygodniem
pokonała jednak benjaminka dru-
żyn wileńskich. '

Сга przez caly czas meczu
była ostra i dość ciekawa. Do
przerwy Ż,A.K,S. grał dalekc sła-
biej niż przy końcu.

Po meczu tym sytuacja 6 p. p.
leg. nieco się poprawiła.
3 ewa na boisku był Haj-
ul.
Sędziował p. Kac.

Ognisko zwycięża Laudę 4:0

Druga tura o mistrzostwo okrę-
gu rozpoczęła się dla Ogniska dość
szczęśliwie. Mecz z Laudą, Ogni-
sko wygrało dość łatwo, po ostrej
jednak walce w pierwszej połowie
gry w czasie której wynik ustalił
się 0:0.

DZIENNiK

Po zmianie stron Godlewski
zdobywa dwie bramki, a Kozłow-
ski i Aścik ustalają wynik 4:0 i
Ognisko zwyciężając udowodniło,
że jest drużyną daleko lepszą, od
niepewnej Laudy.

Zawody lekkoatletyczne.

Na Pióromoncie odbyły się
wczoraj lekkoatletyczne zawody
młodzieży litewskiej.

Wyniki techniczne są następu-
jące: 100 mtr. 1) Narkunas 12,7
sek., 2) Morkunas. Kuła: 1) Kara-
zieka 10 mtr. 67 cm., 2) Kinisztas.
400 metr.: 1) Narkunas 1 min. 19
sek., 2) Morkunas. Dysk: 1) Ki-
nusztas 27 metr. 54 cm., 2) Norku-
nas. Skok wdal: 1) Narkunas
5 mtr. 30 cm, 2) Morkunas. O-
szczep: 1) Morkunas 36 metr,
56 cm., 2) Ślekas. Skok wzwyż:
1) Narkunas 154 cm., 2) Morkunas.
Bieg 1500 mtr. wygrał Surynienas
5 min. 56 sek.

Nowi mistrzowie szosy

Wczoraj na szosie grodzień-
skiej odbył się wyścig kolarski o
mistrzostwo Województwa Wileń-
skiego.

Na starcie 100 klm. zgroma-
dziło się 13 zawodników, którzy
przy bardzo dobrych warunkach
stoczyli ostrą walkę,

Na metę pierwszy wpada mło-
dy jeszcze kolarz Jasieński Aloj-
zy, który zdobył mistrzostwo Wil-
na, ale uzyskanym czasem 3 godz.
17 min. nie zdobył ofiarowanego
zegarka przez p. Andrukowicza,
gdyž jechał bez zegarka i nie
obliczył dobrze swych sił, bo na
metę wpadł w b. dobrej formie
1 mógł te dwie brakujące minuty
nadrobić. Jasieński zdobył prócz
tytułu ofiarowaną przez p. J. Gur-
wicza ramę do roweru.

Drugie miejsce zajął Skurato-
wicz Dominik 5 g. 24 min. 20 sek.

Trzecim jest Maciejkiewicz —
3 g. 24 min. 55 sek.

Młodzi ci kolarze pozostawili |

za sobą i Kalinowskiego i Cho-;

chłowicza. Obaj ex-mistrzowie

przegrali z kretesem i widać u

nich było brak treningu i formy.

Makabi — Hakoach (0:0) 1:1.

Jubileusz Makabi wypadł dość

dobrze. Sprowadziła ona do Wil-
na piłkarską drużynę z Łotwy,

przybycie której dość duże wywo-
łało zainteresowanie.

Na środku boiska ustawiają się

obie drużyny: Miakabi i Hakoach,
a obok graczy półkolem gromadzą

się delegaci klubów, Władze pił-
karstwa wileńskiego i zarząd Ma-

kabi: Do zgromadzonych prze-
mawia prezes Globus, a następnie
jubilatom gratuluje pułk. Z. Wen-
da i major Kurcz.

Po ceremonji oficjalnej rozpo-
czyna się mecz.

Odrazu już widać, że Hakoach
gra słabiej, niż grał z 1 p. p. leg.
Niektórzy gracze nawet  kuleją.
Narzucone tempo opada i gra to-
czy się bez życia. Makabi gra da-
leko lepiej i ma wyraźną praewa-
gę, ale strzelić nie może i do
przerwy wynik jest bezbramkowy.

Po zmianie stron gra nieco się
ożywia. W 15 minucie Kac z Ha-
koachu ładuje bramkę, a w 25 mi-
nucie Jałowcer strzela wyrównu-
jącą bramkę i do końca meczu,
chociaż kilka razy piłka znajdo-
wała się blisko bramki, żaden de-
cydujący strzał nie padł.

Obie drużyny schodzą niepo-
konane.

Hakoach, prócz ładnych stro-
jów, nic nam nie pokazał ale
mimo to gracze ryscy pozostawili

dość dobre wrażenie.
Sędziował p. Wohlman. Pu-

bliczności 3 tysiące.
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POLACY NA OLIMPJADZIE.
Na słonecznem wybrzeżu Kali-

fornji powiewać będą olimpijskie
flagi. W Los Angelos zgromadzą
się najlepsi sportowcy świata.

Zapełni się szczelnie ogromna
100 tysięczna trybuna. Rozleśnie
się hymn olimpijski. Rozpoczną
się Igrzyska, jakich dotąd jeszcze
nie było.

Dziesiąta Olimpjada staje się
dzisiaj ogólnym tematem. Za kilka
tygodni świat cały przeżywać bę-
dzie emocjonujące chwile walki o
pierwszeństwo.

Sport stając się czynnikiem ko-
niecznym do życia, stał się zara-
zem czynnikiem propagandowym
i zupełnie śmiało powiedzieć mo-
żemy, że poszczególne państwa
zrozumiały doskonale istotę i zna-
czenie sportu. Zwycięstwo na are-
nie- sportowej staje się równo-
znacznem z sukcesem kultural-
nym, gospodaiczym, z sukcesem
politycznym. Nic też dziwnego, że
rządy poszczególnych państw u-
biegają się o względy sportowe,
przywiązując ogromne znaczenie
do wyników igrzysk olimpijskich,
które odbywają się perjodycznie
co 4 lata.

Olimpjada jest największem
świętem sportowem. Wzięcie u-
działu w igrzyskach jest marze-
niem każdego sportowca — zwy-
cięstwo szczęściem.

Polska, jako młode państwo,
napotkała cały szereg trudności
technicznych do wzięcia udziału
w walce o laurowy wieniec sławy.

Do roku 1918 Polska nie mo-
gła brać udziału w Igrzyskach
Olimpijskich, gdyż Komitet Olim-
pijski uznaje tylko kraje o własnej
państwowości. Wśród uczęstni-
ków Igrzysk przedwojennych znaj-
dujemy mimo to Polaków, jako
przedstawicieli krajów _zabor-
czych, względnie Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. Wy-
czynów ich nie sposób jednak za-
pisać na dobro sportu polskiego.

Na stadjonie w Antwerpji w ro-
„ku 1920 Polski nie było, ale zebra-
nym tłumom ogłoszono, że spor-
towcy polscy walczą u siebie w
kraju nad Wisłą i Niemnem o nie-
podległość,

Po orężnych sukcesach z bol-
szewikami obudził się duch spor-
towy. Rozpoczęła się planowa
praca, od podslaw. Zaczął formo-
wać się sport polski, o którym do-
tychczas nic nie wiedziano.

Prędko nadszedł jednak rok
1924. Na stadjonie w Paryżu od-
była się VIII Olimpjada. Polska po
raz pierwszy znalazła się wśród
uczestniczących państw. Wysłano
liczną reprezentację, ale zgóry by-
ło pewnem, że żadnych nie dosta-
niemy sukcesów. Chodziło w da-
nym wypadku o zaakcentowanie
swojej obecności i o wykazanie, że
u nas też dużo się robi, że jest
kwestją czasu, by standar Polski
znalazł się na olimpijskim maszcie.

W. Paryżu polscy kolarze w bie-
śu drużynowym zajęli drugie miej-
sce. Królikiewicz był trzecim.
„Cejzik w dziesięcioboju jednastym.
Krzeptowski 21, a Lange w zawo-
dach kolarskich na 50 klm zajął
zaszczytne 5 miejsce. Tyle zacho-
wało się wyników w pamięci każ-
dego polskiego sportowca.

Do Paryża jeździliśmy uczyć
się, ale do Amsterdamu w roku
1928 pojechaliśmy już zwyciężać.
Nie traktowano już nas jako quan-
tite ne'gligeable, ale głós Polaków
był słuchany wszędzie.
W lekkiej atletyce 0 męskich

rekordach nam się nie śniło.
Chłopcy poodpadali w przedbie-
gach: Kostrzewski w półłinale za-
jął 5 miejsce, a Czejzik w dziesię-
cioboju był jako 18 z sumą punk-
tów 6 tysięcy 454.

Udał się rzut Konopackiej i
Polska zdobyła pierwszy rekord
światowy i rekord olimpijski.

T.
r“

W Amsterdamie zwyciężył
piórem Wierzyński, a Skoczylas
otrzymał 3 nagrodę w dziale
sztuki, ut wk W

Ponadto mieliśmy jeszcze sze-
reg niezłych miejsc jak chociażby
trzecie miejsce w hippice. Wio-
ślarze pokonali Francję, Belgję)
Japonję. Szermierze dzielnie wy:
walczyli sobie trzecie miejsce za
Węgrami i Włochami, a:- bijąc
Niemców, Francuzów, Anglików,
Amerykan i Holendrów.

Zimowe Igrzyska IX olimpjady
dały nam niezie wyniki Bronka,
Czecha i Kruptowskiego II.

Ogólnie biorąc, wolno stwier-
dzić, że żaden kraj, o tak młodej
tradycji olimpijskiej, nie osiągnął
tak dobrych wyników, jak Polska
iże wśród narodów, które w 1928
roku dopiero po raz drugi wstąpi-
ły w olimpijskie szranki, znaleź-
liśmy się na pierwszym miejscu.
Pamiętać należy o tem, że sztan-
dar nasz podczas dwóch wystę-
pów już dziewięć razy dźwignięto
na mast olimpijski,

Zazdrościliśmy Nurmiemu. Pa-
trzyliśmy z podziwem na styl
Waismiillera. Uczyliśmy się grać
od Kanadyjczyków, a biegać i
jeździć od posępnych Finnów.

Mijały lata. Sport Polski w za-
wodach międzypaństwowych za-
czął zwyciężać, Pamiętamy sukce-
sy naszych bokserów, kawalerzy-
stów, a w pierwszym rzędzie lek-
koatletyków i wioślarzy, którzy
raz już zdobyli mistrzostwo E-
uropy.

Sport Polski zaczął czuć grunt
pod nogami. Zaczynaliśmy się sta-
wać nieco poważniejsi.

Janusz Kusociński, Ignacy Tło-
czyński, Jadwiga Waissówna, Hel-
jasz, Pławczyk, Mikrut, Frost,
Szabińska, Budziński,  Mikolaj-
czyk, Eddi Ran i wielu, wielu in-
nych.

Przed dwoma tygodniami Nur-
mi był nam jeszcze postrachem,
był niedoścignionym _ ideałem.
Dziś Nurmi jest pokonany.

„Ogrodnik z parku Łazienkow-
skiego, śmiejąc się bije rekord
Nurmiego. Nowy rekordzista świa-
ta przekreślił imię króla bieżni.

Zbladła gwiazda Konopackiej,
ale zabłysła jeszcze jaśniejsza ta-
lentu Waissówny.

63 metry w oszczepie było nam
czemś abstrakcyjnem, Dziś Mikrut
w Bydgoszczy ciska sobie na za-
wodach prowincjonalnych, a Pław-
czyk skacze 1 metr 90 cmtr., nic
sobie z tego nie robiąc.

Stajemy u wrót X olimpjady,
Wysyłamy swoich najlepszych
sportowców, którzy w słonecznej
Kalifornji walczyć będą o honor
sportu Polskiego,

Kusociński musi zwyciężyć!
Tak mówi przekonanie, ale z dru-
giej strony wierzyć się nie chce,
żeby Polska zwyciężyła w tak
krótkim czasie, tych, którzy nad
tem pracują od dawien dawna.

„Kusy” pobiegnie na 5 klm. i
na 10 klm. Može go tylko zwycię-
żyć Lechtinera, Vivtanera, Ischol-
lo, a więc tylko Finnowie. W każ-
dym bądź razie walka będzie
ostra i żażarta, a rekord światowy
jeszcze raz padnie.

Ekspedycja Polski będzie bar-
dzo nieliczna, Jadą ci, którzy mo-
gą coś zrobić. Jadą już nie po na-
ukę, ale po laury, po sukcesy, po
sławę.

Pierwszego lipca z Gdyni pol-
ski okręt powiezie polskich о-
limpijczyków na drugą pułkulę
świata.

Silniej zabiją nam jeszcze raz
serca. Wytęży się słuch. Łapać
będziemy każdą wiadomość,

Spokojnie ustawią się zawod-
nicy. Padnie strzał startera. Ku-
sociński miarowym krokiem prze-
biegać będzie okrążenie za okrą-
żeniem, — Ktoś przerwie olimpij-

„KPOLSKI ZWY-
CIĘŽYLY,

Polska — Czechoslowacja 63:43.
We Lwowie odbył się kobiecy 4

lekkoatletyczny mecz międzynaro-
dowy pomiędzy Polską, a Czecho-
słowacją.
W szeregu konkurencyj uzys-

kano bardzo dobre wyniki. Punk-

łacja ogólna przyniosła dla Polski

wspaniałe zwycięstwo w postaci
20 punktów przewagi nad silnym
zespołem Czechosłowacji.

Lepsze wyniki są następujące:

80 metr. z płotkami wygrała

Schabińska (Polska) 12,4 sek. -

60 metr. wygrała Brejerówna
(Polska) 7,8 sek.

100 metr. wygrała Brejerówna
(Polska) 12,4 sek. przed Orłowską
(Polska).

200 metr. wygrała Weyrykowa
(Czechosłowacja) 27,2 sek.

800 metr. wygrała
Komkowa 2 min, 29 sek.

Kulę wygrała Jasińska (Polska)
rzutem ponad 12 metrów, ustana-
wiając w ten sposób nowy rekord
Polski,
W dysku zwyciężyła Wejssów-

na (Polska) 40 metr. 40 cm.
W oszczepie zwyciężyła Czesz-

Czeszka

ka Piekarowa 34 metr. 50 cm, :
przed Jasińską.

   

W skoku wzwyż dwa pierwsze|
miejsca zajęły Czeszki wynikiem|
146 cm.

Ształety 4X100 metr. wygrała |
Polska w czasie 51 sek.

Zawody zgromadziły na stadjo-
nie Pogoni Lwowskiej tłumy pu-
bliczności, które z entuzjazmem |
przyjęły sukces sportsmenek Pol-
ski,

Drobne wiadomości:
16 piłek w bramkach ligowych.
Mecze piłkarskie o mistrzostwo

Polski dały następujące wyniki:
Cracovia pokonała Polonję 6:2
(0:1). Cracovia dopiero w drugiej
połowie
strzelając aż sześć bramek. Le-
gja — Pogoń 2:1 (2:0), Warta po-
konała Czarnych 1:0 do przerwy
(1:0). W. Siedicach 22 pułk zremi-
sował z Warszawianką 2:2 (2:1).

Jack Sharkey mistrzem świata.
W Nowym Jorku odbył się wielki

mecz bokserski o tytuł mistrza świata we
wszystkich wagach,
miec Schmelling, walcząc ż Litwinem
amerykańskim Scharkeyem.

Zawodom przyglądało się pół miljo-
na osób. Zainteresowanie meczem było
olbrzymie. Walka trwała przez 15 rund.
Na punkty wygrał Scharkey, ale publicz-
ność wypowiedziała się za Schmellingiem,
który utracił tron bokserski.

Finlandja chce odebrać rekord —
Polsce.

Dziś w Helsingforsie odbędzie
się próba pobicia rekordu świata,
należącego do Kusocińskiego, na -
dystansie 4 klm,

Finlandja nie może, jak widzi--
my, przeżyć odebrania jej rekordu
przez Polskę i w ten sposób dziś
zdecyduje się, czy Kusocińskiego
rekord będzie dość trwały. Ata-
kują rekord Isochola i Littinen.

Na zawodach pływackich w Buda-
peszcie Baranyi uzyskał na 200 mtr.
2 min. 21,2 sek, a Nagy 100 metrow na |
wznak przepłynął w 1 min. 15 sek.

Mecz lekkoatletyczny Norwegja —
Szwecja zakończył się zwycięstwem Nor-
wegów 90:70. Najlepszy wynik uzyskał
Sunde, który rzucił oszczepem 67 metr.
4 cm. Jest to nowy rekord norweski,

W Ameryce trwa gorączkowa praca
przed Igrzyskami Olimpijskiemi. Lekko-
atleci uzyskują fenomenalne wyniki:
Sexton cisnął kulą ponad rekord Hirsz-
felda, mając 16 metr. 86 cm, Dysk wy-
grał Andersen rzutem 49 mtr. 81 cm,
a Brown skoczył o tyczce 4 metry 21 cm.
W biegu przez płotki na 110 mtr. Bearts
mia! 144 sek, a na 1500 mtr. Bentzke
ustanowił nowy rekord U, S. A. czasem
3 min. 52,6 sek. .

EENTINITSS |
ską taśmę i może porwany entu-_
zjazmem tłum wzniesie okrzyk na
cześć... Polski.

Ja. Nie.

 

PROSZEK :* *

„KOGUTEK

gry zdobyła przewagę, |

Tytułu bronił Nie- |

keUI E |

OBWIESZCZENIE We spr. Z. 1014-32 r. З
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