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CZĘSTOCHOWA (Pat.) O go-
dzinie 10 odbyło się w kościele
nabożeństwo żałobne za spokój
duszy studenta Grotkowskiego.
Po nabożeństwie w jednej z bo-
cznych ulic utworzył się pochód,
złożony z około 400 osób. Pochód
ten z okrzykami antysemickimi
podszedł do zbiegu ulicy Panny

Demonstracja antysemicka w Częstochowie.
Marji i alei Wolności, gdzie zo-
stał zatrzymany przez silny 0d-
dział policji. Wobec nieusłuchania
rozkazu rozejścia sie policja roz*
proszyła tłum, używając pałek
gumowych. Aresztowano 6 osćb,
w tem redaktora „Gazety Naro-
dowej” Rutkowskiego.

Dalsze areszty w sprawie napadu
w Gródku Jagiellońskim.

LWÓW (Pat.) W związku z na-
padem w Gródku Jagiellońskim
organa bezpieczeństwa dokonały

Redukcje
Łódzki oddział wielkiego przed-

siębiorstwa wyrobów wełnianych
p. n. Uniontextil z cenralą w Czę-
stochowie zredukował 70 robotni-
ków i ograniczył pracę do 4 dni w
tygodniu. Centrala częstochowska
przeszła z 4 dni pracy na 3 dni w
tygodniu.
. W fabryce Braci Seidemann w
Łodzi, zatrudniającej 200 osób,

dziś aresztowania szeregu osób,
zarówno we Lwowie, jak i w Dro-
hobyczu.

i strajki.
wybuchł strajk na tle niewypłaca-
nia robotnikom  tygodniówek.
Związki zawodowe zwróciły się
do inspektora pracy z prośbą o in-
terwencję. Na zebrnaiu czeladzi
rzežniczo-wędliniarskiej w liczbie
800 osób uchwalono, wobec odmo-
wy podpisania układu zbiorowego
strajk protestacyjny.

List otwarty Miss Ciyman do wice-
prezydenta GPU, Jagody.

Rosyjska korespondentka „Dai-
ly Express”, Miss Clyman, która
przed kilku tygodniami została
wydalona z Rosji za artykuł o
rządzie sowieckim, ogłosiła obec-
nie we wspomnianym dzienniku
list otwarty do Jagody, wice-pre-
zydenta GPU, będącego równo-
cześnie członkiem prezydjum ro:
syjskiego partji komunistycznej.
List ten zawiera m. in. następu-
jacy ustęp:

„Czy może pan zaprzeczyć,
panie Jagoda, że w tej chwili
posiada pan 200.000 więźniów,
przeważnie inżynierów, adwoka-
tów, księży i innych osób z po-
śród byłej inteligencji, którzy na
robotach przymusowych muszą
budować kanał do Białego morza
w Karelji? — Czy może pan za-
przeczyć, że w zimie 1929 roku
wygnał pan 35000 rodzin „kuła-
ków” z południowej (lkrainy w
okolice polarne? Ludzie ci nie
otrzymałi tam ani dostatecznego
pożywienia, ani odzieży, tak, że
tysiące z nich umarło na tyfus?

Czy może pan zaprzeczyć, że
wszystkie miasta w północnej
Rosji, jak Hibinagorsk, Kondo-
latska, Newastroj „i Murmańsk
wybudowane zostały przez wię-
źniów, skazanych na ciężkie ro-
boty? Czy moze pan zaprzeczyć,
że w swoim czasie GPU zabie-
rało matkom karty chlebowe, że
dzieci 8-miesięczne nie miały
mleka i że robotnicy w wielkich
rosyjskich ośrodkach przemysło-
wych muszą odżywiać się tyiko
kartoflami i chlebem razowym?
Aresztował pan stare kobiety, by
odebrać im ostatni diament, aibo
złotą bransoletę, „bo rząd so-
wiecki' potrzebuje pieniędzy”.
Czy może pan zaprzeczyć, że
każdy cudzoziemiec jest w Rosji
śledzony, że nasze listy są czy-
tane, a rozmowy  telefeniczne
podsłuchiwane? Czy może pan
wreszcie zaprzeczyć, że podczes
terroru w latach 1930-31 przelai
pan tyle krwi, iż właśni przyja-
ciele pańscy byli oburzeni?

Stanowisko Litwy wobec paktu o nieagresji
polsko-sowieckiego i francusko-sowieckiego

„Liet. Aidas" zauwaža, že ist-
niejące w Europie wschodniej po-
wikłania, jak kwestja wileńska,
„kurytara" gdański, Besarabja i
inne niemożliwe do szybkieg!
zlikwidowania problematy, nie po-
zwalają narazie mówić © t. zw.
Locarno wschodniem, a najwyżej
o drodze do niego. Jako na no-
wy krok na tej drodze, pismo
wskazuje na ratyfikację pelsko-
sowieckiego paktu o nieagresji,
w sprawie którego rokowania
trwały tak długo, iż wielu zwąt-
piło w pomyślne ich zakończe-
nie. Sceptyzm ten okazał się jed=
nak bezpodstawny zwłaszcza po
podpisaniu paktu z Sowietami
również przez Francję.

Zawarcie tych dawno oczeki-
wanych umów „L. A.” przedsta-
wia, jako sukces polityki ZSSR,
prowadzonej konsekwentnie od
1925 r. Niepowodzenie rokowań
z Rumuają jest z jednej strony
luką w tem zwycięstwie, z diu-

giej jednak—nadaje mu pzwue
nowe wartości, jako osłabienie
przyjaźni francusko-polsko-rumuń-
skiej i rezygnacja Francji i Pol-
ski z dalszego popierania prowa-
dzonych przez Rumunję rokowań
z Sowietami.

Pakt o nieagresji
się nie wprowadzi poważnych
zmian do stosuaków polsko=so-
wieckich, uregulowanych na za-
sadach paktów Kelloga i Litwi
nowa, posiada jednak doniosłe
znaczenie dla spraw Europy wscho
dniej, jako nowy czynnik unoir-
mowania tych stosunków. Pod
pisanie zaś paktu przez Francję
wzmacnia jeszcze to znaczenie,
obala bowiem ostatecznie podsie-
wy de szerzonych dotychczas po=
giosek o przygotowywanej inter-
wencji państw Zachodu w Rosj;,
co się przyczyni do wytworzenia
się atmosfery zaufania w Euro-
pie wschodniej.

sam przez

Tragiczna śmierć lotnika.
TALLIN. Pat.— Eskadrę złożo-

ną z 3 estońskich wodnopłatow-
ców w powrotnej drodze z rajdu
do Helsingforsu, spotkała kata-
strofa, w której zginął dowódca

rajdu mjr. Matwej z powodu mgły.
Pilot zmylił właściwy kierunek i
zginął podczas nieudanej próby
lądowenia.

Zaburzenia na uniwersytecie wiedeńskim.
WIEDEŃ (Pat) Po demonstra-

cji, jaka odbyła się z powodu
otwarcia zjazdu niemieckiej orga-
nizacji studenckiej, doszło do
starcia pomiędzy grupami stu-

dentów katolickich i nacjonali
stycznych. Kilku studentów-kato-
lików pobito do krwi. Niektórych
z nich musiało zabrać pogotowie.

Nowy marsz głodnych na Waszyngton.
WASZYNGTON (Pat.) Wczoraj

zakwaterowano dokoła stolicy 10
tysięcy żołnierzy gwardji narodo-
wej i strzelców morskich w prze-
widywaniu nadejścia czołowych
oddziałów marszu głodnych, któ-
rych oczekują dziś w niedzielę.
Zmobilizowano również 1750 po-
licjantów i strażaków. Dopóki

uczestnicy marszu nie opuszczę
Waszyngtonu, wzmocniona będzie
ochrona  elektrówni i innych
punktów strategicznych. Miejsce -
we organizacje handlowe i ob::
wałelskie zapowiedziały, że od
mówią schronienia uczestniko n
pochodu.

Dalsza ofensywa japońska.
CICIKAR (Pat.) Samoloty ja-

pońskie, biorące udział w akcji
przeciw Su-Ping-Wenowi, zbom-
bardowały Kalal, miasto położone

na linji Charbin - Władywost: k.
Piechota przygotowuje się «o
wkroczenia w dniu jutrzejszym
do tego mlasta,
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PARYŻ. Pat.— Depesze nowo-

jorskie wielkich pism francuskich
informują zgodnie, że należy uwa-
żać za rzecz nie ulegającą wą-
tpliwości, że Kongres sprzeciwi
się przedłużeniu moratorjum. Pra-
sa amerykańska komentuje notę

angielską raczej przychylnie, no-
tę francuską zaś bardzo chłodno.
Francji zarzuca się, że odmówiła
współpracy г Amerykanami na
konferencji rozbrojeniowej oraz
na Dalekim Wschodzie.

Prasa niemiecka o gabinecie Schieichera.
„ BERLIN. Pat.—Gabinet Schlei-
chera przyjęty został przez prasę
naogół przychylnie.

"Deutsche Tagesztg.' zaznacza,
że rząd Schleichera ma w poli-
tyce zagranicznej trwałe poparcie.

Dziennik zaleca prowadzenie
bezwzględnej walki o suweren-
ność zbrojenia się Rzeszy. „Boer-
sen Ztg.' oświadcza, że w polityce
$ospodarczej nowy rząd naogół
trzymać się będzie granic, wykre-
ślonych przez gabinet Papena. —
„Vossische Ztg.' wskazuje na nie-
bezpieczeństwo, wynikające z za-
niedbania przez rząd Papena kon-
taktu z Rosją. Pakty o nieagresji

Ruchawki polityczne w Niemczech.
BERLIN (Pat.) W okolicy Ham-

burga doszło dziś do krwawego
starcia między 200 narodowymi'
socjalistami a grupą Reichsban=*

Na utrzymanie państwa,

Profesor Rybarski na podsta-
wie zaczerpniętych z preliminarza
budżetowego cyfr twierdzi, że
„dziś co dizesiąty członek w Pol-
sce jest na utrzymaniu państwa.

„ilość pracowników państwowych
(cywilnych, wojskowych i zajętych w
monopolach 1 przedsiębiorstwach pań-
stwowych) wzrosła między r. 1921 a
1930/31 z 656.015 na 733496. W tem
cywilna administracja państwa powię-
kszyła swój skład osobowy w ciągu tego
dziesięciolecia o 36'/,

Ale nie dość tego.
W r. 15923 ilość emerytów cywilnych

i wojskowych wynosiła 24.811, na 1929 r.
— 28.402, a razem z wdowami i siero-
tami 57.776. llość inwalidów wojsko-
wych, razem z wdowami, sierotami i ro-
dzicami, pobierającymi zasiłki, wzrosła
między 1927 a 1929 z 210.557 na 260.397.

Dodawszy do tego różne zaopatrzenia z
tytułu darów z iaski, wypada, że razem
emerytów i członków ich rodzin pobie-
rających zasiłki, inwalidów wojskowych i
innych uprawnionych do stałych zasił-
ków ze skarbu państwa było na 1927 —
266 tys., a na 1929 — 327 tysięcy.

Dalej dochodzą pracownicy sa-
morządów terytorjalnego, gospo”
darczego, pracownicy ubezpie-
czeń społecznych itd.

Nie popełni się żadnej przesady, je-
żeli się przyjmie, że z rodzinami stano-
wią oni dobrze” ponad 10% ogółu lu-
dności.

Nie zapominajmy też o tem, że pań-
stwo „żywi* około 38,000 więźniów.

W, obecnych warunkach do
ludzi będących na utrzymaniu
państwa zaliczyć też musimy u-
rzędników monopolów, bo są oni
swego rodzaju poborcami podat-
ków.

Po stwierdzeniu, że jeszcze
statystyka ta nie obejmuje pra-
cowników (deficytowych nieraz)
przesiębiorstw państwowych, pro-
tesor Rybarski kończy swe uwagi
tak:

Z którejkolwiek strony spojrzymy
na wysokość ciężarów publicznych, czy
zwrócimy uwagę na stawki podatkowe,
czy porównamy obciążenie z zasobami
społeczeństwa, czy wreszcie zaznajo-
mimy się, choćby w przybliżeniu, z li-
czebnością personelu, utrzymywanego z
funduszów publicznych, zawsze otrzy-
mujemy jeden wynik: ciężar ten jest za
wiełki. Przerasta on zdolność płatniczą
społeczeństwa.

Gospodarstwo publiczne rozrosło się
kosztem swojej podstawy —  gospo-
darstw prywatnych.

Ludzie konjunktury i brudnych
rąk.

MW lubelskiej sanacji nadal się
gotuje,

Część tej przezacnej grupy,
pragnąc uniknąć skandalu, chcia-
łaby się jakoś pogodzić z towa”
rzyszami z pod znaku „Nowej
Ziemi Lubelskiej”, która na te
„pokojowe propozycje odpowia”
da całkiem niedwuznacznie.

Nasze stanowisko jasne. Podkre-
ślamy, że w żadne pertraktacje, w żadne
rozmowy wdawać się nie będziemy, do-
póki ludzie konjunkturalni i ludzie o
brudnych rękach nie odejdą.

Żadne środki w formie konfiskat
czy odebrania ogłoszeń, czy innego ro-
dzaju wyczyny, jak również żadne obie-
canki czy rozmówki nas nie złamią i nie
skłonią do zmiany „frontu“ przez nas
zajętego. Jesteśmy dziś jeszcze silniejsi
niż wczoraj. 3

Ale widocznie „N. Z. Lubel-

ska“ uwaža, že taka odpowiedž
jeszcze nie jest dostatecznie 2го-
zumiałą dla panów z BB,, bo ucie-

między Sowietami z jednej strony
aPolską i Francją z drugiej sy-

śnalizują rozwój wypadków, któ-
ry opanować będzie można tylko
wówczas, gdy Berlin i Moskwa,
mimo dzielących je różnic wejdą
w ściślejszy kontakt. Ponadto
podkreśla dziennik odprężenie na
granicy wschodniej, co zmusza,
niezależnie od tego, jak ocenia się
tendencje Polski, do rewizji sto-
sunków, przynajmniej w dziedzi-
nie gospodarczej. „Vorwaerts” w
artykule Loebego zapowiada zde-
cydowaną walkę przeciwko no*
wemu gabinetowi.

nerowców. Z obu stron padły
strzały. Rannych jest 13 osób,
w tem 7 reichsbannerowcówi
5 hitlerowców.

 

#& prasy.
ka się do tak dosadnych określeń,
jak poniżej:

Jeżeli BB. oczyści się ze „wszów”
wszelkiego rodzaju, i gdy pozostaną
tylko ideowo uczciwi — wówczas z
pewnością znajdą w nas chętnych do po-
rozumienia się i współpracy.

Zapewne zechcą nam „nasi przyja-
„ciele“ uczynić zarzut, że zwalczamy
osoby nam niewygodne, a zatem że
walka nasza ma podłoże personalne.

Prawda! zwalczamy osoby a nię
ideę — osoby, nie nam wygodne, czy
niewygodne, ale osoby szkodliwe dla
państwa i ideologj Nie zwalczamy
Bloku jako całość, grupę, ale zwalcza-
my ludzi w tej grupie, konjunkturalnych,
lub brudnych — owe „wszy”.

Raz musi się skończyć frymarczenie
ideami — a czystość życia społecznego
musi uzyskać swe prawa. Niech nie bę-
dzie anachronizmem słowo „uczciwość.
Gdybyśmy bowiem szli w tem tempie
jakimi dotąd kroczymy w szacherkach
i handlowaniu ideami — to za kilka-
dziesiąt lat nie byłoby w Polsce czło-
wieka „idei”. $

A bez „idei“ narėd istnieč nie może.
A więc nareszcie zaczęli od-

czuwać brak idei.
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Rezultaty pierwszej piatiletki.
Specjalny 'korespondent „Dar

ily lelegraph' Moor, który _sta-
rannie badał sytuację w Związku
Sowietów, opublikował obecnie
artykuł, w którym omawia bilans
piatiletki sowieckiej.

Dnia 8 grudnia b. r. — pisze
Moor — kończy się pierwsza pia-
tiletka sowiecka. W. poprzednich
swych artykułach przedstawiłem
już do jakiego niepocieszającego
stanu doprowadziła ludność Związ
ku Sowietów. Pozostawmy na
boku ludzkie uczucia a zapytajmy
do jakiego stopnia plan pięciolet-
ni został wykonany?

Jako czynnik planowej gospo-
darki, gospodarczy plan sowiec-
kiej piatiletki nie udał się. To
trzeba skonstatować zupełnie jas-
no i otwarcie.

Główną zasadą piatiletki był
planowy rozwój życia gospodar-
czego, przyczem każda gałąź ży”
cia gospodarczego rozwijać się
miała zgodnie z innemi gałęziami.
Ale obraz rozwoju sowieckiego
przemysłu w ciągu tych ostatnich
czterech lat był wszystkiem in-
nem tylko nie obrazem gospodar-

ki planowej. Na różnych trontach
(że użyjemy trazesów  bolszewic-
kich) są wielkie sukcesy, ale na
„innych irontach“ plan skończył
się haniebnem liaskiem. Co gor”
sza, te właśnie gałęzie życia go-
spodarczego wykazują niedoma-
gania, od których zależało powo-
dzenie całej piatiletki.

Stan finansowy krótko scharak-
teryzować "można następująco:
Rząd sowiecki włożył do przemy”
stu dwa razy tyle pienięazy, ile
na początku przewidywano. 4
drugiej strony ogólna produkcja
przemysłu w związku z tem nie-
tylko, że nie podwoiła się, lecz
przeciwnie znacznie się zmniej-
szyła. Pierwotnie przewidywano,
że do przemysłu inwestować się
będzie 13.500 miljonów rubli. We-
dług planu wydajność sowieckie-
60 przemysłu w czterech i ćwierć
roku miała przedstawiać wartość
103.753 miljonów rubli.  Stopnio-
wo włożono jednak do przemysłu
21.000 miljonów rubli, podczas
gdy produkcja zmniejszyła się na
89.000 miljonów rubli.

Przemysłowy bilans piatiletki
przedstawia się następująco:

Sukcesy: wytworzenie nowego

 

Nędza i rozpacz
WĄ pismach polskich ukazują

cych się na wychodźtwie, znajdu”
jemy bardzo smutne wiadomości.
Bracia nasi, pozbawieni pracy, tu-
łają się bez opieki. Jaki będzie
ich los? — Oni nie wiedzą. A spra
wa jest pilna zarówno we Francji,
jak i w Belgii.

We Francji.
„Narodowiec' (nr. 276, z dnia

27 listopada rb.) opisuje tragedję
polskich robotników, którzy nie
mają pracy, ani pieniędzy na po-
wrót do kraju. Dziennik ten pisze:
— „W ostatnich czasach, šle-

dząc uważniej kronikę policyjną
w pismach francuskich spotyka
się częściej wzmianki mniej wię-
cej takiej treści: |
— „W miejscowości X. aresz-

towano Z. Y. obywatela polskiego
za niezastosowanie się do nakazu
opuszczenia Francji. Uciążliwy
ten obcokrajowiec zeznał, že nie-
ma pieniędzy na powrót. Osadzo-
no go w więzieniu”.

Za kilka tygodni znów spoty-
kamy tę samą wiadomość, z tem
samem nazwiskiem, jak to było
np. z p. Wichłaczem z Noyelles.

Został on poraz trzeci areszto”
wany, i osadzony w więzieniu. —
Nakaz opuszczenia Francji otrzy”
mał za „włóczęgostwo' gdy jako
bezrokotny wyciągnął rękę po
jałmużnę. W. po odsiedzeniu ka-
ry wyjdzie na wolność i znów zo-
stanie aresztowany, gdyż niema
za co wrócić do kraju. I tak
wkółko.

Wyobraźmy sobie, co dzieje
się w duszy takiego człowieka.
Ścigają go ze wszystkich stron.
Nigdzie oparcia. Nigdzie ciepłego
słowa. Wobec każdego staje się
podejrzliwym i nieufnym. Jakże
łatwo wtedy o wykolejenie się ta-
kiej jednostki, wyrzuconej poza
nawias społeczeństwa.,

Ten stan rzeczy nie może dłu-
żej trwać!

Władze nasze, jeżeli uważają,
że koszty repatrjacjj ma pókry-

wać rząd, czy: pracodawca  fran-

” ©

na wychodžtwie.
cuski, winny natychmiast przy-
pomnieć, komu należy, o tym obo”
wiązku.

Jeżeli zaś koszty ponosić ma*
ją władze nasze, konsulaty muszą
posiadać konieczne fundusze, by
zapobiec tragicznemu położeniu
naszych rodaków, nie mających
znikąd pomocy. Czas nagli, gdyż
dotychczasowy stan rzeczy tylko
szkodzi pozostałej emigracji. Dość
przypomnieć ostatnie wydarzenia

w Noyelles i tyle innych.
Dziś u progu zimy niema czasu

na wszczynanie dyskusji, na kogo
spada ciężar repatrjacji.

Trzeba działać!
Fundusze na repatrjację muszą

się znaleźć, jeżeli chodzi naszym
władzom o dobre imię Polaka za-
granicą i zniknięcie z prasy fran-
cuskiej kroniki o aresztowaniach
Polaków, jako „niepożądanych
obcokrajowców*.

Tak się dzieje we Francji, na
to samo zanosi się w sąsiedniej

Belgji.

W Belgji.
„„Wiarus” (nr. 275, z dnia 26.XI

rb.) bije w dzwon trwogi, że w
Belgji mogą się także rozpocząć
wydalanie Polaków, czytamy w
tym dzienniku:

—. „Władze belgijskie nie kry-

ją się wcale, że jeśli kryzys dalej
potrwa w tym rozmiarze co dzi-
siaj, to wszyscy cudzoziemcy pra-

cujący zostaną przymusowo z

Belgji wydaleni. Oczywiście
związki zawodowe socjalistyczne
— pierwsze takie wnioski stawia-
ją i my je dobrze rozum'emy.
W tej tragicznej sytuacji, w ja-

kiej bez własnej winy znalazło się
wychodźtwo polskie w  Belgji,
oczy wszystkich skierowane są na
władze polskie.  Zrozumiałe to.
Emigracja do Belgji podlegała
przecież reglamentacji urzędowej,
a więc i odpowiedzialność za nie-
zapewnienie polskiemu robotniko-
wi tych świadczeń, które uchroni-
łyby go przed nieszczęściem i
przymusowym wyjazdem, spoczy”

przemysłu na Uralu, obróbka ma*
terjału leśnego, produkcja nafty,
wyrób traktorów.

Niepowodzenia: przemysł wę*
glowy, przemysł hutniczy, prze-
mysł stalowy, komunikacja, niska
wydajność pracy, zbyt wysokie
koszta produkcji.

Trzeba przyznać, że rząd so*
wiecki może poszczycić się swemi
powodeniami w budowie nowego
przemysłu na Uralu (Magnitorsk)
dalej łabryką traktorów w Cze-
ljabińsku i fabrykami maszyn w
Świerdłowsku. Przemysł nattowy
i drzewny pracował wcale zada-
walająco. Jednak w ostatnim cza”
sie w przemyśle naftowym daje
się zauważyć pewien zastój. W! o*
statnim miesiącu dzienna pro-
dukcja nafiy wynosiła przeciętnie
55.000 ton, podczas gdy w stycz*
niu br. wynosiła 60.000 ton a w
październiku ub. roku wynosiła
64.000 ton. Według planu pro-
dukcja miała wynosić 75.000 ton.
Ale ani w przemyśle drzewnym
sytuacja w ostatnim czasie nie
jest zbyt zadowalająca, co przy”
pisać należy temu, że robotnicy
opuszczali masowo ten przemysł
z powodu niewypłacania im za-
robków. W lipcu, sierpniu i wrze”
śniu bieżącego rogu przygotowano
do obróbki tylko 3,5 miljonów
metrów sześciennych materjału
leśnego, a więc tyłko 50 proc.
przewidywanej ilości w piatiletce.
Przed miesiącem fabryki sowiec-
kie wykonały w ciągu całej piati-
letki 100.000 traktorów. Łącznie
z zakupionemi traktorami zagra”
nicą, ogólna ich liczba w ZSSR
miałaby wynosić 150.000. Na pod-
stawie swych obserwacyj mogę
powiedzieć, że taka ilość trakto-
rów w sowchozach i kołchozach
nie jest używana — powiada dzie-
nikarz angielski. Traktory są bat-
dzo często połamane, ponieważ
maszyny wyrabiane są niesumien-
nie i z złego materjału.

Niepowodzenia przedstawiają
się następująco: Sytuacja w prze-
myśle węglowym pogarsza się z
każdym miesiącem. Zamiast wy*
produkować 250.000 ton węgla,
jak to przewiduje plan, wyproduko
wuje się dziennie zaledwie 160.000
ton. Wyrób stali nie osiąga prze-
widywanych 11 miljonów ton, a
wyrób żelaza jest o 22 mniejszy
niż stanowi piatiletka. Nie trze”
ba zaznaczać specjalnie, jaki
wpływ wywierają te niedomaga*
nia na gałęzie związane z przemy”

‚ słem żelaznym i stalowym.

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

UMTSEKaAIA

wa na naszych czynnikach urzę*
dowych.

Trzeba już dziś wyszukać ta-
kie wyjście z tego impasu, aby
przynieść ulgę cierpiącej polskiej
masie robotniczej. Nie słychać db”
tąd o takiej akcji. Zwracamy tyl-
ko uwagę, że apel do miłosierdzia
pracującychi tworzenia komite-
iów pomocy dla bezrobotnych nie
jest ratunkiem. Zajęci jeszcze ro"
botnicy tak mało zarabiają, że nie
mają już z czego dawać. Komite-
ty na papierze nie zaradzązłu.
Žima idzie, głód się zwiększa,
groźba wydaleń wisi w powietrzu
— więc dalsza zwłoka w podję-

ciu racjońalnych zaradczych šrod-

ków jest niedopuszczalną.
Lepiej naprzód już zaradzić,

niż stanąć wkrótce przed poważ-
ną katastrofą.

Jak widzimy — rodacy nasi
zagranicą przeżywają ciężkie cza-
sy. Kióż im pomoże? Czy zasta”
nawiają się „mocarstwowcy“ nad
tem, że ci nieszczęśliwi biedacy
przynoszą mimowoli imieniu pol-
skiemu ujemną propagandę?

r A
Šwiežy transport

naį modnieiszych
grzebieni

do fryzur I do torebek
otrzymał

Polski Skład
Apteczno-Perfumeryjny
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KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

Rankiem naogół chmurno lub

mglisto. W ciągu dnia przejaś:

nienia. W godzinach popołudnio

wych wzrost zachmurzenia z mo-

— Zebranie Towarzystwa
Bibijofilów. We wtorek o godz.
8 wieczorem odbędzie się w Bi-

bljotece Państwowej im. Wróbiew-

skich (ul. Zygmuntowska2) Ogėl-

ne Zebranie Członków, na któ-

żliwością deszczów. Dość ciepło. rem p. prof. E. Koschmieder, dy-

Słabe wiatry z kierunków połu- rektor Bibljoteki im. Wróblew-

dniowych. skich, wygłosi referat p. tyt.:

„r ZMIASTA. „Starodruk melodyj cerkiewno-

— zbiórka odzieżowa na słowiańskich Uniwersyteckiej Bi-

bezrobotnych. W dniu wczoraj-

szym rozpoczęła się w naszym
bljoteki Publicznej w Wilnie na

tle historji pisma nutowego i

mieście zbiórka odzieży na bez- śpiewu cerkwi prawosławnej”.

robotnych. Akcję tę prowadzi Referat będzie ilustrowany  prze-

Komitet do walki z bezrobociem, zroczami i śpiewem starowiera

który spodziewa się, że spoles wileńskiego. Wprowadzeni goście

czeństwo wileńskie, doceniając mile widziani.

znaczenie pomocy bezrobotnym,

w tej formie ułatwi Komitetowi

jego zadania i dopomoże do

uratowania przed skutkami zimy

wielu pozbawionych pracy.

— Wysiedlenie żebraków z

Wilna. W ubiegłym miesiącu 5Ка

rosta grodzki przyjął delegację

Społecznego Komitetu do waiki

z żebrabtwem i włóczęgostwem

w Wilnie.
Delegacja odbyła dłuższą kon-

ferencję, poczem złożyła memor-

jał w sprawie wysiedlenia zWil-

na wszystkich żebraków, przyby-

łych z prowinc:i.
P. Starosta wyraził zasadniczą

zgodę. Komitet przystąpi niezwło-

cznie do realizacji swych wnio-

sków.
SPRAWY SANITARNE.

— Epiaemja szkariatyny w

Wilnie szerzy się dalej. Epide-

mja szkarlatyny w mieście daje

się coraz bardziej we znaki, gdyż

prawie codzień kilkanaścioro dzie-

ci zapada na tę niebezieczną cho-

robę. Szpital zakaźny na Zwie-

— Z koła nauczyciel! histo-

rji szkół średnich. Miesięczne

zebranie Koła ogbędzie się we

wtorek o godz. 19,15 w gimna-

zjum im. Orzeszkowej.
Na porządku dziennym refe-

rat dyr. dr. A. Hirszberga na te-

mat egzaminu maturalnego z nau-

ki o Polsce współczesnej.
ODCZYTY.

— Choroby zakaźne u dzie-
ci. We środę o godz. 6-ej wie-

czorem, w Ośrodku Zdrowia, ul.

Wielka 46, odbędzie się odczyt

Dr. H  Bikus - Borowskiej p. t.

„Choroby zakaźne u _ dzieci”.

Wstęp bezpłatny.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— I młodzież ludowa także.

Jak nas zapewniają członkowie

Młodzieży Ludowej podpis tej or”

ganizacji pod warcholskiem oświad

czeniem kol. Ryńczy na piątko-

wym wiecu znalazł się bezwiedzy

i zgody ludowców, którzy wobec

rezolucji wiecowych nie zajęli

żadnego stanowiska, a z sanacyj-

rzyńcu, w najbliższej przyszłości nemi organizacjami nie mają nic

w razie dalszego przybywania „e

chorych w dotychczasowem tem-

pie, będzie smuszony przerwać SPRAWY ROLNE.

przyjmowania zakaznych, wobec — Zakończenie obrad zja-

przepełnienia. zdu ziemian. Wczoraj zakończył

SPRAWY KOLEJOWE.

— Dyrekcja Okręgowa Ko-

lel Państwowych podzje do

wiadomości, iż w celu ulepsze

nia komunikacji lokalnej pociąg

Nr. 1736-24, odchodzący z Nowo-

wilejki o godzinię 11,20 kursujący

tylko w dni świąteczne, począw-

szy od dnia 10 grudnia r. b. zo

staje wyznaczony w-g powyższe-

go rozxładu jazdy do codzienne=

go kursowania.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Komunikat O. W.P. Kie-

rownictwo O. W. P. wzywa wszy”

stkich członków do osobistego sta”

wiennictwa i porozumienia się z

kierownictwem O. W. P. w dniach

6, 7 18 b. m. w.godz. między 7 a 8

wiecz. w lokalu własnym (Orzesz-

kowej 11). Niewykonanie niniejsze”

go pociągnie za sobą zastosowanie

rygorów organizacyjnych.

AROGZA OWIRNIZEWZEYPRÓŚC,

DZIŚ UROCZYSTA PREMJERA! Dzie-

«PA » je najsłynniejszej kurtyzany-szpiega

RAMON  KOVARAQ,
DZWIĘK. KINO-

TEATR
ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

Dziś premjera! Najnowsza Sensacja

й ELI doby obecnej Naszaoby obei

«H L i 0 S» Po Tas pierwszy Pola

925. doby obecnej. Nad program:

«Pieśń Nocy»1a. emy rodax JAN Kiep
cią odtworzonego dżwięku Nad program: Urozmalcore dodatki

dozwolone. Peczątek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz

5 RZ ZZ ORAZ
ASK

W rel. k czeskiego humoru znako-

KINO-
TEATR

ulica Wileńska 28, tel.

oko CASINO |
wielka 47. tel. 15-14.

| ii——————
——ORA

KINO-TEA ė szampańska

R Z pana ored. Czeskiej ON i JEGO SIOSTRA mity WŁASTA BURJAN, | wszechświato=

<H 0 LY wej sławy ANNY ONDRA. Film w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały. Nad program: Dodatki cżwiękowe. P:

W00D»
M22.

Z

o

Kopalnie i Największa w Kraju

fabryka obróbki m.armurów kieleckich i zagra-
35705

NARZUTKI
na tapczany

sze tylko w
SKLEPIE

$, CISZEWSKIEGO,

Dziśl Największy sukces

kinematografji europejskie|!

bywałą precyzją I czystoś!

1 kozetki, serwety, obrusy, ka-

py białe I kolorowe najpiękniejsze i najtań-

azawarnym TKANINY TANIE
wileńska
Je 31

—т ст

swe obrady zjazd Kresowego

Związku Ziemian.

Ostatnie zebranie Zjazdu, na

którem minister Wielowiejski wy-

głosił interesujący odczyt o obec-

nem położeniu rolnictwa i o t.

zw. ustawach „ratowniczych”,ma-

jących ratować zagrożone ruiną

rolnictwo, odbyło się w obecno-

ści p. wojewody Beczkowicza

Po cdczycie wyw ązała się o-

żywiona dyskusja, która trwała

przeszło 3 godziny.

Mówcy, którzy zabierali glos

w dyskusji, wykazali jasno, iż

ustawy ratownicze, zamiast rato-

wać zagrożone rolnictwo, stwa

rzają takie warunki, które prowa'

dzą nie do poprawy, lecz do rui-

ny rolnictwa.

Szczegółowe sprawozdanie ze

zjazdu podamy w dniach naj-

błiższych.

kowe.

jen. rodaczka
Negrl

 

ży

słynni LIONEL BARRYMORE,
Seanse: 4, 6, 8! 10,15.

piewa i mówi. F'lm, stwerz. olbrz

Dod:tki dźwiękowe. Na 1-szy sesns ceny zniżone.

DZIENNJAMULEASEI
SPRAWY ROBOTNICZE,

— Bezrobocie stale wzrasta.
Podług ostatnich prowizorycznych

obliczeń liczba bezrobotnych na

terenie Wilna w ciągu ubiegłego

tygodnia zwększyła się o25 osób.
Obecnie w Wilnie znajduje

się 5673 bezrobotnych.

Pepierajcie Pelską
Macierz Szkolną.

 

Nasza genjalna rodaczka

POLA NEGRI
olśni swoim śpiewem rozpęta hura-

gany zachwytu w superprzeboju
światowej prod. 1933 r.

Na Rozkaz Kobiety
premjera dziś «Heliss».

w kinie

TTELLS

Dwa zebrania polityczne.
W dniu wczorajszym w lokalu

Stronnictwa Narodowego przy ul.

Orzeszkowej 11 odbyły się dwa

zebrania polityczne.

O godz. l-ej pp. na wiecu

Stronnictwa Narodowego, które

mu przewodniczył poseł prof. W.

Komarnicki, przemawiał poseł

prof. St. Stroūski o sytuacji poli-

tycznej wewnętrznej. Wiec zgro-

madzit pelną salę publiczności,

która — jak zwykle — z wiel-

kiem zainteresowaniem wysłucha-

ła wywodów znakomitego mówcy.

Zamknął zebranie krótkiem prze”

mówieniem prof. Komarnicki.

O godz. 5 pp. odbyło się ze”

branie Klubu Narodowego. Rów-

nież przy wypełnionej sali prof.

Stroński mówił o polityce zagra*

он 7 .

eatr I muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka. — Tani

poniedziałek. Dziś o godz. 8 wiecz.

Shaw'a „Zbyt prawdziwe, aby było do-

bre“ -— po cenach propagandowych (od

20 gr. do 2 zł.).
Jutro i pojutrze — dramatyczne

sceny St. Wyspiańskiego — „Zygmunt

August".
— Teatr muzyczny „Lutnia” — dziś

z powodu generalnej próby „Fiołka z

Montmartre'u* — nieczynny.

Jutro premjera efektownej operetki

Kalmana „Fiołek z Montmartre'u".

— Występy Janiny Kulczyckiej. Ju-

tro w premjerze „Fiołka z Montmartre'u'*

rozpoczynają się występy znakomitej ar-

tystki Janiny Kulczyckiej, w otoczeniu

wszystkich naszych najwybitniejszych so-

listów, oraz chórów i zwiększonego ze-

społu baletowego. Reżyseruje M. Ta-

trzański. Nowa wystawa pomysłu Ha-

wryłkiewicza. Bilety do nabycia w kasie

Teatru Lutnia.

POLSKIE RADJO WILNO.

Poniedziałek, dnia 5 grudnia.

11.40: Przegl. prasy polsk. Kom.

meteor. Czas. 12.10: Muzyka 1445:

Kwiaty w muzyce (płyty). 15.15: Komu-

nikat, 15.25: Audycja dla młodzieży.

15.55: Pogad. muzyczna — wygl. prol.

Michał Józefowicz. 16.10: Beethoven —

Sonata fortep. a-dur op. 110 (płyty).

16.25: Lekcja francuskiego. 16.40: „Wę-

drówki ptaków'* — odczyt. 17.00: Kon-

cert. 18.00: Muzyka taneczna. 18.40:

Odcinek powieściowy. 19.00: „Sztucz-

nošė osadnictwa niemieckiego na prze-

łomie w. XIX i XX — odczyt litewski.

19.15: Komunikat sportowy. 19.30: „Na

widnokręgu”. 20.00: Opera ze studja

warsz. „Don Pasguale“ — Donizettiego.:
22.25: Nie-

22.05: Skrzynka technicżna.

modna muzyka taneczna (płyty).

Kom. meteor. 23.00: Muzyka taneczna.

Wtorek, dnia 6 grudnia

11.40: Przegl. prasy polsk. Kom.

meteor. Czas. 12.10: Muzyka. 13.20:

Kom. meteor. 14.45: Muzyka popularna.

15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Radjowa

gazetka rzemieślnicza. 15.35: „Wśród

M AT. A E ARI w rewelacyjnej obsa-

R dzie: niezrównara

LEWIS STONE I In. Neć program: Urozmaicone dodatki dżwię-

Bilety honorowe I bezpłatne nieważne.

—— S
z——————— 55507

POLA NEGRI

Ma 1 s. ceny zn'żone.

w superfilmie ame-
ryk. produkcji 1933

kosztem 3 mil. delarów

Początek o godz. 4-ej.

nicznych

 borze, o wysokim gatunku | niskich cenach.

Polecamy równieź nasz dział gramcfonowy i płyt.  
EEDŁĘ) 21) GŁREZERWA SEOOINESIS ZEROZOWEZR.

GUSTI IIRKU

NOWOCZESNE
«ENFENT TERRIBLE».

Niema nic przykrzejszego jak

pozostawanie w obcym kraju bez

paszportu. Natomiast powstają

przedziwne myśli w głowie. Co

się stanie ze mną jeżeli naprzy”

kład odkryją, że jestem podobna

do jakiejś kobiety szpiega? Prze”

cież nie będę mogła udowodnić

kim jestem! Albo jeżeli przejedzie

mnie auto na ulicy? Rodzina ni-

gdy się nie dowie, co się ze mną

stalo! Ale brak paszportu ma

jedną dobrą stronę: nikt nie może

stwierdzić, wiele mam lat. Nie

mam jeszcze trzydziestu, mogę

pana przekonać paszportem —

ach prawda, — zgubiłam go przed

kilku dniami,

Jednak po pewnym czasie

można się przyzwyczaić do braku

paszportu. Zaczyna się zapomi-

nać, że się jest tą, którąwczoraj

się było. Doznaje się wrażenia, że

poraz drugi przyszło się na świat.

Wczoraj było . się panią X, uro”

dzoną w roku... o włosach czar

nych itd. Dzisiaj: nazwisko, wiek

kolor włosów, zależą od własnej

fantazji... Niestety ten „miodowy

miesiąc" z nowem „ja” nie może

trwać długo. Obywatelskie in-

stynkty domagają się stempla i

rejestrowania.

W. takiem położeniu- znalazła

się po zgubieniu paszportu pani

Klark,  trzydziestopięcio letnia

rozwódka  szatynka, zagranicą

przemieniona w dwudziestopięcio

letnią amerykankę garsonkę, o

blond włosach. Po krótkiej wy”

cieczce w krainę przygód pani

WKKW DMA

 
POSZUKUJĄ

Przedstawiciela
na m. WILNO I okolice

Technicy budowlani mają pierwszeństwo
  

22.25: ;,

Seanse o g. 4, 6, 8 i 10,20.

‚ 2-е!.

  

nicznej. Poruszył najbardziej inte-

resujące dziś zagadnienia, awięc

niekorzystnych wyników naszej

ugodowej polityki urzędowej wo”

bec Niemiec, paktu nieagresji z

Sowietami i jego oddźwięku w

Rumunji i Francji, sprawę po”

wszechnego rozbrojenia i złych

stron nawet projektu francuskie-

go, wreszcie zmiany na stano”

wisku ministra spraw zagranicz”

nych i naszych stosunków z Fran-

cją.
Referat ten wywołał szereg

zapytań z pośród zebranych, prot.

Stroński odpowiadał wyczerpu-

jąco.
Gorącym oklaskiem podzięko-

wano mówcy za świetne wywody.
rat

Akademickie Koło
walki z alkoholizmem.
Na walnem zebraniu, odby

tem w sobotę dnia 3 b. m. w lo

kału Koła Medyków ukonstytuo
wały się władze Koła następu-

jąco: zarząd—prezes: kol. Bana-

siak Józef; v prezes: Domysław

ski Wład; sekretarz: Wajsówns
Irena; skarbnik: Jekatowównz

Olga; członek zarząd: Papuziński
Przemysław.

Komisję rewizyjną stanowią:
kol. Kaszówna Pelagja, Woroniec-

ka Lusia, Bańkowski Mirosław.

Urzędowania zarzLdu odby

wają się w środy 19.30—20.30

w lokalu Koła Medyków, ulica

Wielka 24.

 

15.50: Koncert dla młodzieży

(płyty). 16.25: „Przebudowa szkoły po-

wszechnej” — odczyt. 16.40: „Święty

Mikołaj o wierzeniach ludowych” —

odczyt. 17.00: Koncert. 17.55: Progr.

na środę. 18.00: Koncert popołudniowy.

18.40: Codzienny odcinek powieściowy.

18.50: Rozmaitości. 19.00: „Republika

Litewska a Wileńszczyzna” — odczyt

lit. 19.15: „Zarys działalności Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie" — od-

czyt. 19.30: Pras. dzien. radj. 19.40:

Pogad. muzyczna. 20.00: Transm. kon-

certu z Oslo (Norwegja). 21.35: Wiad.

sportowe. 21.45: Godzina życzeń (płyty).

22.45: Muz. tan. 22.55: Kom. meteor.

23.00: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Opera z Warszawy.

W poniedziałek o godz. 20,00 Roz:

głośnia warszawska nadaje z własnego

studja melodyjną operę G. Donizettiego

„Don Pasquale”, należącą do najwar-

tościowszych dzieł tego niezwykle pło-

dnego kompozytora włoskiego. Znacze-

nie tej opery polega na ciekawych war-

książek”.

 

Młoda gosposia niezwykle dziś za-

dowolona. Zaoszczędziła parę gro”
szy na żarówce. Kupiła t. zw.
„tanią" żarówkę, która bądź co
bądź świeci.

l nie wie nic o tem, że w ża-

rówce tej siedzi „prądożerca”,

kłóry pochłania bezużytecznie

ŻARÓW
CHRONI WASZE OCZY ,

2

  

  
Fatalna pomylka

prąd elektryczny i dopiero, gdy
przyjdzie rachunek z elektrowni,
fatalna pomyłka wyjdzie w peł-
ni na jaw.

Prawdziwą oszczędnością jest kup”

no żarówek Philipsa, które dają

doskonałe, jasne światło, zużywa”
jąc jaknajmniej prąd.

2%

PHILIPSA
`

вд%ш\зм KIESZEN
19092

 

KRAJU.
Baptyści z hodurowcami walczą o naiwnych wieśniaków.

We wsi Mileńce pow. wołożyń*
skiego między grupą wyznawców
sekty baptystów a grupą prawo-
sławną hodurowców doszło do
nieporozumienia i zaciętego spo”
ru. Powodem tego było przycią

gnięcie na łono sekty baptystów
mieszkańców tej wsi, o których
pozyskanie starali się hodurowcy.
Spór skończył się bójką i wypę*
dzeniem ze wsi hodurowców.

Z biedaka niespodziewanie stał się bogaczem.
Z Wiilejki donoszą, iż mieszka”

niec wsi Zarębiny koło Dołhino-
wa Stanisław Piekarski, znajdu-
jący się w wielkiej biedzie, otrzy”

mał powiadomienie z Chicago, iż
brat jego Wacław zmarł i pozo-
stawił mu majątek wartości około
10 tys. dolarów.

z pogranicza.
Źle zagrana komedja litewska.

Na terenie pow. święciańskie-
go w rejonie Kołtynian zatrzy”

mano dwóch podejrzanych osobni-

ków, przybyłych nielegalnie z Li-
 

Student uniwersytetu mińskiego
zbiegł przed aresztowaniem

do Polski.
Z Mpłodeczna donoszą, iż w

ub. sobotę w pobliżu Rakowa na
teren polski dostał się student
uniwersytetu mińskiego Zygmunt
Biesidkiewicz, zbiegły przed a-
resztowaniem. Biesidkiewicz po-
siada krewnych w pow. brzeskim.
ONOOEZRE DCDOCEPRZZWORERZEOWTTEU!
tościach wokalnych, tak charakterystycz-
nych dla opery włoskiej. Z tych wzglę-
dów „Don Pasquale" stanowi wdzięczne
pole dla popisu kunsztu śpiewacześo.
Czołowe partje odtworzą Olga Olgina,
Bolesław Bolko, Janusz Popławski i
August Wiśniewski.

twy. Osobnicy ci podali się za
zbiegłych więźniów politycznych
z więzienia poniewieskiego. Oka-
zało się, iż nie są to żadni zbiegli
więźniowie, lecz agitatorzy —
agenci litewscy. Zatrzymanych
skierowano do dyspozycji władz
śledczych.

WYPADKI

— Krwawa bójka. Między
piekarzami Maciejem Tomasze-
wiczem (Zakretowa 5) a Józefem
Hajdukiewiczem (Miodowa 3) wy-
nikła krwawa bójka, w trakcie
k'órej obaj odnieśli po kilka ran
głowy i rąk.

Rannym pomocy lekarskiej u-
dzłeliło Pogotowie Ratunkowe.

 

L

UETRETOZSZW GP TWZYCZOWORZEC(RKKA RUR PS TEL

na]ulu:
bieńszyGRETA GARBO,

„ia rozkaz kobiety””
stanowi najw. sen sacje

HURTOWY SKŁAD PAPIERU
i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER* SPÓŁKA AKCYJNA
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 318—5

POLECA W DUŻYM WYBÓRZE:

Kalendarze na rek 1933, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne

i noworoczne, księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne
i szkolne. ||
 

ra Uwaga! Film ten
u odznacza się nie:

dźwiękowe. Dla młodzie-

nym-

MEBLE

Ogłoszenie.
Zarząd Związku Właść. Piwlarń, Kawiarń I

i Jadłodajń w Wilnie ns mocy $ 32, słatutu zwo-

łuje na dzień 12-go grudnia 1932 r. do lokalu
„ Borowskiego (szla tańców) ul. Trocka Nr. 2,
Walne Zgromadzenie Członków Związku na godz.
16-tą (4 pep) z następującym perządkiem dzien-

1) Sprawa patentów akcyzowych.
2) Sprawa podatku dochodowego.
3) Wolne wnioski.
W razie braku prawomocnej obecności

  

yiwómmia szczotek 1 pendzii p. LB STWÓNOWIEZ

ul. Š to Jań-

ska 7.

Polecapoce-
nach znižo-
nych wszel-
kie szczotki
I pendzie о-
raz berdzo
praktyczną

gurnę z gąbką do wycierania potu z okien. l
 

nowoczesne  pierwszo- członków w pierwszym terminie, Walne Zgroma-

rzędnej z! dze le odbędzie się w drugim terminie o godz. AKUSZERKA Młoda dziewczyna zna-

eleca firma: $MIAŁOWSKA Jąca krój I mogąca sa-

<q.LÓKÓCEWSK» ©-2*
Wiino, Wileńska 23. Mieszkania 6 pokojowe

   
PÓLSKA SKŁADNICA SPORTOWA zaa „maz a po Zarząd:

46 00 arszawa, Powązkows| ь №

„START ° LEKARZE. |

KRÓLEWSKA 1. — TEL. 4-00. Kupno AU AA
a. na nadchodzący sezen zimowy: į Sprzedaž Restauracja ż szym Dr. Ginsberg

ŁYŻWY, nia z powodu wyjazdu. skórne, wene-

SANECZKI, |PIANINO sprzedam W ul. Zawalna Nr. 23 „Bar tyczne 1 moezoplciowe,

oraz ubiory de wszelkich sportów w wielkim wy-|dobrym stanie. Gimna- Kresowy”. 185—9 WILEŃSKA 3

zjalna 10 — 2. d godz. 8—1 1 4—8
tel. 567.

Klark zaczęła rozmyślać: „„Wszyst

kie moje papiery są zamknięte w

biurku. A klucz? Klucz schowa

łam do bombonierki stojącej po za

lustrem na toalecie. Na podstawie

tych papierów mogę dostać nowy

paszport. Ale do kogo napisać...

kto ma otworzyć biurko? Kitty

czy pani Eliza?
Kitty to piętnastoletnia córka,

ładna roztropna dziewczyna, prze”

wyższająca romantyczną matkę w

zapatrywaniach na życie. Pani

Eliza, to kopalniany typ starej go”

spodyni, pobożnej, uczciwej, cnot:

liwej. Do kogo napisać, do kogo?

Do Kitty.. nie to niemożliwie! Do

Elizy? Również niemożliwe! A

jednak napiszę do Elizy! Tylko

szkoda mi jej. Z pewnością zaraz

podziękuje za służbę!
Dlaczego pani Klark wahała

się komu klucz od biurka powie”

17-tej w tym samym dniu i miejscu.
zARZĄD przeprowadziła się.

SOW KEES DZE WEA j
Orzeszkowej 3, m. 1, dy stełej przy dzieciach

 

modzielnie szyć bieliznę
1 suknie Poszukuje posa-

Ceny bardzo niskie. £ wygodami do wynaję- AKUSZERK? przy ul. Mickiewicza. ' Е

y 317—4 0 <la. Gdańska 6, spytać Tamże gabinet ira

— dozorcy. 769—1 о tyczny poprawia cerę, u- na—Zgłeszać się proszę

O AKUSZFRKA eż brodawki, kurzajki do Redakcyi Dziennika
Mieszkania W dowolnym terminie wądry. 702—8 jub na Baksztę 10/2—lub

poszukuję mieszkania z M BRZEZINA zee też Zakretowa 7—10.

i pokoje | 3 — 1 pokoi z wygoda- ® Me iaaSA

ei Mi przy ul. Mickiewicza przyjmuje bez przerwy PRACA ja OBA Zaka > goń-

Luksusowe mieszkanie między placem Katedral- przeprowadziła się Zwie- || stkiego AT pens

5 pokojowe do wynaję- nym i Lukiszkami, lub rzyniec, Tom. Zana ne waniem, (dobrze piszęI

cia.
kretu.

Komorne niżej e- w najbliższej okolicy.
Antokolska 50. Oferty do Dziennika Wi-

lewo Gedyminowską ul. Młeda, Inteligentna pa- rachuję) mam referencje
Grodzka 27.

428—7 o leńskiego

rzyć? Czy obawiała się o urzędo*

we dokumenty? Nie, tam. były

również przechowane listy milos-

ne. Ale pani Klark niestety nie

wstydzila się ich, nie, nawet ma-

rzyła, že po jej śmierci mąż

wszystkie przeczyta. Niechaj czy”
ta! Niech się przekona jaki był głu
pi, jak nie umiał jej wartości na-
leżycie ocenić. Przyjaciółki rów-
nież niech je przeczytają. Co, Fe-
liks kochał się w niej? I to tak

beznadziejnie? Feliks pisał wte-

dy kiedy jeszcze. nie miał żadnej
nadziei... Czyż Klark była rze-
czywiście godna pożądania?

Tak marzyła pani Klark, sie-
dząc u fryzjera, który ondulował

jej jasne loki. Marzenie piękne,

ale w rzeczywistości stara Eliza

wymując dokumenty zobaczy li-

sty i zpewnością rzuci okiem

przynajmniej na podpisy: „Od

Mostowa
b „W ki dy”

nu 777 765 обса
1 ar. 3093.

dnia dzisiejszego twój Ernst...
Zawsze twój Maks... Na wieki
twój Nik...“

Ale ona znała ich wszystkich i

Ernsta i Maksa i Nika. Dla pierw-
szego smażyła smaczne befsztyki,
dla drugiego przygotowywała ja-
rzynowy pudding, dla trzeciego

omlety... i o niczem innem nie-
wiedziała...

Pani Klark westchnęła. Niema

innej rady! Żeby tylko Kitty li-

stów nie widziała. Tropikalny
klimat takich namiętności może

być dla dziewczęcia niebezpiecz-
ny...

Iw końcu napisała do Elizy,

prosząc żeby wyjęła z biurka do-

kumenty i natychmiast przysłała.

Minęło kilka dni. Wreszcie nad-

szedł gruby list, zaadresowany rę-

ką Kitty, pani Klark rozerwała
kopertę. Tak, papiery są i list od

- nienea poszukuje pesady wiek średni, samotna. —
do dzieci, może na wyjazd Dowiedzieć się od 4 — 6
lub na przychodnią do pp. Sw. Michalski 12 m.
dzieci. Adres w Adm. grl 3. Mogę na wyjazd. grl

Kitty. Ale dlaczego Eliza nie pi-
sała? Zaczęła czytać.

„Kochana  mateczko, jesteś
strasznie nieostrożna Czy  za-
pomniałaś, że w biurku były listy,
których Eliza niepowinna czytać?
Przecież to kobieta z zeszłego
stulecia! Gdyby zobaczyła listy
Ernsta, Nika i Maksa byłaby
strasznie oburzona. Z pewnością
nie przypuszcza, że oni pisywali
do Ciebie! Wyjęłam listy z biurka
i zatrzymałam u siebie aż do two*
jego powrotu. Nigdy nie przypusz-
czałam, że Ehnst potrafił się zdo-
być na tyle uczucia. Maks ma do-
bry styl. Ale listy Nika całkiem
mi się nie podobają. Pisze ciągle
tylko o miłości i wierności. Powie”
działam mu to, gdy chciał mnie
wczoraj pocałować..."

 

 

N
Y

 

 
r
"

"
I
R

N
(
W
a

ок
7
о
"
о
О
«

о
m
.

     
 

 

“
o

i
a

I
L
S
A

B
A
a



 
 

Dziš dziewiąty dzien glosowania. — Wyciąč i wypelnič kupon.
  

DZIENNIE MICENSKL.

Piebiscyt Sportowy „Dziennika Wiieńskiego'

 

Państwowa odznaka sportowa.
Słownictwo polskie wzboga-

ciło się ostatniemi czasy w jesz-
cze jeden wyraz.

Nowe słowo brzmi dziwnie
krótko i jest szerszym masom nie-
zrozumiałe.

Bo każdy zgodzi się, że wypo”
wiedziane słowo „pos' przez ogół
niewyrobionych, a raczej nieu-
świadomionych sportowo ludzi bę-
dzie symbolem tajemniczości.
Jest to może dlatego, że słowo
„pos“ liczy zaledwie kilka lat.
Nie ulega jednak wątpliwości, że
: biegiem czasu stanie się pospo-
ite.

„Pos“ jest w istocie skrótem
ukrytej myšli tkwiącej w založe-
niu Państwowej Odznaki Sporto-
wej. Jest to więc modny dzisiaj
skrót, ale nie możemy powie-
dzieć, że nie przedstawia nic wię”
cej po za symbolem trzech liter.

Po wypowiedzeniu slowa „pos“
w wyobraźni naszej powinna
kształtować się sylwetka nieko-
niecznie młodego chłopca z lad-
nym znaczkiem u klapy marynar-
ki. Ma to być obraz silnego fi-
zycznie człowieka, który potrafi
przezwyciężyć niejedną przeszko*
dę į przeciwstawi się piętrzącym
Się trudnościom oraz ostatecznie
wygra walkę z trudnościami ży-
Kia.

Sport jest doskonałym przy”
kładem pracy społecznej, a zara-
zem walki jednostek.

Idąc dalej w naszem rozumo-
waniu, musimy wziąć przykład
bardziej konkretny.

Nie będzie to sprawiało zbyt
wielkiej trudności, a przeciwnie,
ażdy powie, że klasycznym przy”
kładem społeczności sportu jest
wszelka gra zespołowa, a więc:
hokej, piłka nożna, gry sportowe,
iegi sztafetowe itp.

Rzecz dziwna, że startująca w
konkurencji zespołowej jednostka
Zdaje sobie doskonale sprawę z
tego, że jeżeli załamie się psy”
chicznie, jeżeli jej się nie uda u-
stanowić dobrego wyniku, to w
takim razie będą musiały praco-
wąć inne jednostki, ale ambicja
Sportowa nie pozwala zapominać
0 koniecznych obowiązkach, a
Silny hart woli każe pracować nie-
tylko dla siebie, ale i dla pzosta-
łych kolegów, którzy nieraz cze-
ają na wynik tej pracy.

, Z drugiej strony mamy wyścig
Jednostek — wynikiem tego są
rekordy. Dziś daje się wyczuć
pewnego rodzaju przeciwstawie-
Nie temu prądowi. Padają wrogie
Nawet słowa, zwalczające „rekor-
domanję”.

U nas w Polsce sport graniczy
Niemal zawsze z  krancowością.
padamy w przesadę, a potem,

zdając sobie doskonale sprawę z
błędnego kierunku, staramy się
Szukać nowych dróg. Musimy
wszakże pamiętać, że gdybyw
danym wypadku nie było tych
błędów, to w takim razie nie od-
Czuwalibyśmy koniecznej potrze-
y zreformowania naszego życia
sportowego.

Zdajemy sobie doskonale spra*

PALLL ari OOTREZOZZSERCTESITERZWBLAŻE

JAROSŁAW NIECIECKI.

„K. O.“
(Nowela bokserska.)

Rozklejone na murach miasta

olorowe afisze zapowiadały sen-

Sącyjny mecz bokserski: Polska —

zwecja.
Na ustach wszystkich było na-

zwisko młodego i stosunkowo

mało jeszcze znanego boksera

Polski Jerzego Bartoszewicza,

który ostatniemi dopiero wystę”

pami zwrócił na siebie uwagę

i został wyznaczony do bronienia

barw Polski.
Zdania o talencie Bartoszewi-

Czą były nierówne. Jedni, którzy
widzieli jego swingi, kiedy w
ostatniej rundzie kładł na deski
ringu znanych pięściarzy, byli

pełni zachwytu i wierzyli, że

uJurek' mecz ze Szwedem An-
dersem wygra, zdobywając dla
Polski dwa cenne punkty.

Pesymiści twierdzili jednak

uparcie, iż poprzednie zwycięstwa

Bartoszewicza były przypadkowe

i należało zamiast Bartoszewicza

Wyznaczyć Cebulaka.
Jerzy Bartoszewicz, czując od-

Powiedzialność, jaka na nim cią-

Ży, starał się do tak poważnego
Spotkania przygotować  jaknaj-

epiej. Myślał, jaką zastosować
taktykę z nieco słabszym fizycz”
nie, ale lepszym technicznie prze-

Ciwnikiem.  Rozumiał, iż mecz
ten zadecyduje o dalszej jego
arjerze sportowej. W! duszy Jur-

a budziło się silne postanowienie

Zwycięstwa. Raz coś mówiło mu,

e plany się udadzą, że udowodni

tym, którzy wątpią o jego talen-

Cie, jż jest rzeczywiście dobrym

 

   

wę, że polityka: szukania, wycho”
wywania i pieszczenia gwiazdo-
rów sportowych zawiodła już
dawno i dlatego też właśnie ce-
lem uzdrowienia stosunków spor”
towych wprowadzono ideologję
„posu“.

Pos to nic innego, jak tylko

spopularyzowany, powiedzmy, dzi

siaj bardzo modny sport z tem
tylko, że występuje w innych for-
mach.

Po pierwsze „pos“ jest do-
stępny każdemu. Regulamin Pań-
stwowej Odznaki Sportowej zo”
stał tak zręcznie ułożony, że zróż*
niczkował stosunek wieku do wy”
niku, Ułożono specjalną tabelkę
wyników z uwzględnieniem wie-
ku, W ten sposób sport stał się
dostępny szerszym masom spole-
czeństwa, a co ciekawsze, że
myślą przewodnią P. O. S.. jest
wszechstronność.

Ubiegający się о zdobycie
„posu* musi umieć: pływać, bie-
gać, strzelać, jeździć na nartach,
wiosłować itd. Słowem musi wy*
kazać się zdolnością fizyczną do
szeregu konkurencji sportowych,
wybierając je z sześciu określo-
nych regulaminem grup.

Zależność wieku pozwala sta-
rać się każdemu o zdobycie legi-
tymacji tężyzny fizycznej i nic
dziwnego, że na boiskach naszych
ćwiczą starsi panowie, ci, których
sport „rekordomanji“ dawno prze-
kreślił, ci, na których dotychczas
żadnej nie zwracało się uwagi.

Bo przecież przed kilku laty,
chociaż mówiono o odmłodzeniu
wycieficzonego wojną spoleczen-
stwa, jednak brano pod uwagę

tylko młodzież, a nad starszym
stawiano krzyżyk.

Po pewnym czasie okazało się,
że jeżeli rzeczywiście mamy  po-
ważnie myśleć o wychowaniu  fi-
zycznem, to w takim razie należy
bezwzględnie zainteresować spor”
tem wszystkich
Młodzież przecież w swojej na-

turze ma skłonności do sportu i
przy pewnym kierunku z łatwo-
ścią daje się z nią osiągnąć wy”
tknięty cel, śdy tymczasem dale-
ko trudniej trafić do przekonania
ludzi zmęczonych życiem, do
przekonania starszego społeczeń-
stwa, że sport obok cech przyjem-
nych ma pożyteczne.

Tutaj właśnie przyszła z po”
mocą Państwowa Odznaka Spor”
towa, która na wzór sportowej
odznaki szwedzkiej zaczęła zdo-
bywać coraz większą popular-
ność.

Przy odpowiedniem poparciu
akcji sportowej przez władze
państwowe „pos“ stał się wyści-
śiem nietylko młodzieży, ale ca-
łego niemal społeczeństwa.

Nie będzie zbyt wielką przesz-
kodą, jeżeli powiemy, że do wy-
ścigu tego przyłączyły się nietyl-
ko szkoły, ale pułki i wojewódz-
twa.

Jesteśmy więc w okresie wy-
ścigu zdobywania odznak sporto-
wych. Należy jednak i tutaj mieć
pewne zastrzeżenia, żeby nie
wpaść w przesadę. Tymczasem
nam to nie grozi, zwłaszcza spor”
towi  wileńskiemu, gdyż pod
względem ilości zdobytych „ро-
sów' jesteśmy na szarym końcu.

„Posa“ zdobyć nie jest tak

łatwo, jak na pierwszy rzut oka
się wydaje i dlatego też są uru-
chomione specjalne kursy przygo”
towawcze — treningowe.

Słów kilka powiedzić również
można o kulisach zdobywania od-
znak sportowych.

Na starcie biegu stu metrów
staje poważnie, a zarazem śmiesz-
nie ojciec z synem, dyrektor ban-
ku z kancelistką, pułkownik z
ordynansem.

Wszyscy na starcie «są
równi.

Kilkunastoletni synek cieszy
się, że metr po metrze pozosta”
wia siwowłosego ojca, a ojciec
cieszy się, że ma zucha syna.

Na mecie znów są równi, bo
niebiorąc pod uwagę kolejności
przybycia, a jedynie pamiętając o
podziale wieku i odpowiednich
minimach, wszyscy zdobywają
„Posa”.

Scen takich jest mnóstwo. Są
one nieraz nawet humorystyczne.
W każdym razie zupełnie

śmiało powiedzieć możemy, że P.
O. S. ma ogromne znaczenie i do-
pieropiero teraz szerszy ogół spo”
łeczeństwa nabierze  przekona*
nia do sportu. Przez to, że ludzie
starsi wiekiem sami bezpošred-
nio stykają się nieraz ze sportem,
i młodzież goniąca nieraz za
zwodniczą sławą rekordów bę-
dzie inaczej traktowana.
W ten sposób nastąpiło poro*

zumienie, a wynikiem tego bę-
dzie zrodzenie się silnego fizycz”
nie i duchowo społeczeństwa, od-
pornego na wszelkie niebezpie-
czeństwa.

Ja. Nie.

sobie
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Wilno terenem miedzynarodowych
zawodów narciarskich.

Zdaje się, że w tym roku, to

znaczy w tym sezonie sportów zi-

mowych, odbędą się wielkie mię-
dzynarodowe zawody narciarskie.

Władze wileńskie uzyskały a-
probatę Polskiego Związku Nar-

ciarskiego na zorganizowanie w

Wilnie wielkich zawodów z u

działem: Łotwy, Litwy, Estonji i

naajlepszych zawodników Polski.

W tej sprawie, celem omówie-
nia strony organizacyjnej, w dniu

8 grudnia odbędzie się w Wilnie

specjalna konferencja z udziałem

delegata P. Z. N., który przybę-

dzie z Krakowa.

Przy sposobności delegat P. Z.
N. wygłosi w Wilnie pogadankę
narciarską w sali „Ogniska* kole-

jowego, względnie w Ośrodku

W. F.
Polski Związek Narciarski ze

swej strony na termin zawodów
proponuje dzień 25 lutego.

Spodziewać się należy, że per”

traktacje dojdą do skutkuina
śniegu wileńskich wzgórz ujrzymy
zawodników wysokiej wartości
sportowej.

PORZE TŁAGIŁZAKOOESZWAOCKEJ

Polska—Szwecja 8:8
Wczorajszy mecz bokserski

między Polską a Szwecją zakoń-
czył się niespodziewanym sukce-
sem Szwecji, której bokserzy po-
trafili wywalczyć wynik  remi-
sowy.

Chociaż opinja boksu polskie-
$o poważnie została nadszarpnię-
ta po meczu z Niemcami, to jed-
nak ogół społeczeństwa  sporto-
wego oczekiwał zwycięstwa ze
Szwecją.

W, poszczególnych wagach wy-
niki były następujące:

Misiorny (P.) zwycięża” na
punkty M. Ljunga i zdobywa dla
Polski dwa pierwsze punkty.

Polus (P.) również wygrywa na

=

Fachowy I Oszczedny Radjoamator
jest klijentem firmy

MICHAŁ GIRDA
Zamkewa 20, telef. 16-28

ir i i i

bokserem, že potrali zwyciężyć

nawet takiego Andersena, który

techniką swoją słynie w całej

Europie. Po chwilach pewności
przychodziły jednak momenty
zwątpienia. :

Kurantowy zegar powažnie li-

czył minuty. Nadchodziła godzina

meczu.
Jurek do małej walizeczki pa”

kował niezbędne rzeczy. Chcia

niepostrzeżenie wyjść z domu, by

zbytnio nie roztkliwiać pożegna”

niem chorej na serce matki.

Siwowłosa pani Bartoszewi”
czowa kochała nad życie swego

jedynaka i z nim razem przeży”
wałaŠakio troski, zmartwie-
nia, z nim tež razem cieszyla się
z powodzenia.

Niestety, słabe jej serce nie

pozwalało pójść na mecz, by oglą-

dać własnemi oczyma walczącego

syna. Nie mogła przyłączyć się

do tłumu, by oklaskiwać swego je”

dynaka.
Jurek był celem życia sta”

ruszki. Zawodowa praca syna w

fabryce wypełniała większą część
dnia. Wieczorami chodził na tre-
ning, a potem czytał matce ga”

zety,

Zawsze serdecznie żegnała sy”
na, gdy szedł na zawody, bo nie

mogła mu odmówić tak wielkiej
rozgrywki, to też i teraz podeszła
doń i matczynem wejrzeniem mó-
wiła o swoich uczuciach.
— Jurku, czy już wychodzisz?
— Tak mamo. Dziś muszę wy”

grać!
— Pamiętaj, żebyś oszczędzał

swe zdrowie.
Przed cyrkiem  „Coloseum”

zbierały się tłumy widzów.
Bartoszewicz wysiadł z taksów*

ki i wbiegł do $warnej szatni. Re-

prezentacja była już w pełni. Ka-
pitan drużyny czynił ostatnie
przygotowania przed wyjściem na
ring, by powitać zespół Szwecji.

Do szatni co chwila ktoś wpa-
dał ze znajomych.

Tłum przeciągłym okrzykiem
oznajmił, że Szwedzi już weszli.

Tuż zaraz rozległ się jeszcze
potężniejszy okrzyk powitania.
Reprezentacja Polski ustawiła się
naprzeciwko swoich  przeciwni-
ków.

Po przemówieniach, na ringu
została pierwsza para walczących.
Czarna masa tłumu wzrok swój

skierowała na rzęsiście oświetlo-
ny ring.

Nareszcie na ringu - ukazal się
ogromny Andersen, a zanim wšrėd
ogłuszających wrzesków wszedł
Polak — Bartoszewicz.

Cały cyrk żywem poruszył się
cielskiem i jeszcze raz zaryczał
Bartosz... Bartosz.
W prawym narożniku siedzia-

ła nieco blada, z dziwnym gryma-
sem na ustach nadzieja całego
tłumu, który tysiącem oczu
wpatrzony w Bartoszewicza  sle-
dził każdy zwrot jego głowy, każ-
de spojrzenie na szweda.
— Ring wolny!
Umieszczony tuż przy sznu*

rach mikrofon radja ogłaszał całe”
mu światu dokładny przebieg
walki.
— W obecnej chwili zawodni-

ny znajdują się na środku ringu.

— Za chwilę rozlegnie się gong.

Walka ta ma ostatecznie zadecy”

dować o zwycięstwie drużyny.
Gong!
— Zawodnicy zamienili z sobą

pierwsze uderzenia. Bartoszewicz

jest nieco wyższy i chce Anderse-

na atakować z góry. Szwed wspa-
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punkty, zwyciężając Bertina An-
derssona.

Cyran (P.) przegrywa na punk-
ty z Allan Carlssonem.

Trzecie zwycięstwo Polska od-
nosi przez Klimczaka, który bije
Goesta Lindgusta,

Sensacyjnie kończy się walka
Garncarka (P.), który niespodzie-
wanie przegrywa z Harry Eklun-
dem.

Ostatniem zwycięstwem była
wygrana Chmielewskiego, który
potrafił wygrać z Olle Oestlin-
giem.

Zieliński (P.) w półciężkiej
przegrał przez K. O. z Zeleber-
$em.

Wi ostatniej walce, w wadze
ciężkiej również przez K. O. prze”
grywa Tomaszewski (P.), walcząc
z Erik Erikssonem.

Ostatecznie mecz kończy się
więc wynikiem remisowym.

niale pracuje nogami. Stara się
narzucić swoje tempo. Walka
zwarta. Długie ręce Bartoszewi-
cza odpychają rzucającego się z
furją Szweda. Sędzia rozdziela za-
wodników. Polak miał ładny pro”
sty, ale Anderson będąc lepszym
technikiem uszedł przed niechyb-
nym ciosem. Bartoszewicz, tra-
fiwszy w próżnię, cudem utrzymu-
je równowagę, Andersen ma wy”
raźną przewagę.

Gong.
— Obaj zawodnicy siadają na

krzesłach, starannie ocierani z
potu przez sekundantów. Sekun-
dant Andersona wachluje ręczni-
kiem. Bartoszewicz płucze wodą-
usta.
— Ring wolny!
— Zawodnicy powstają z

miejsc i zbliżają się do siebie.
Gong!
Druga runda rozpoczęta.
— Tłum zmusza Bartoszewicza

do walki. Zainteresowanie jest
kolosalne. Najlepszym tego dowo”
dem są okrzyki, które państwo
słyszą. Okrzyki skierowane w
stronę Polaka działają również i
na Szweda, który rzuca się jak
wściekły. Polak robi wrażenie
zmęczonego. Anderson trafia w
głowę Bartoszewicza.

Bartoszewicz krwawi.
Tłum nieco ucisza się. Polak

zbroczony krwią idzie na deski.
Sędzia wylicza sekundy.

Raz... dwa... trzy... cztery...
Pięć...

5 Song!
— Śytuację wyratował gong.
Okrwawiona twarz Bartosze”

wicza odświeża zwilżona gąbka.
Szwed siedzi zupełnie spokoj-

nie i zdecydowanie czeka końca
przerwy, by w trzeciej rundzie po-

 

ZYGZAKI.
Miljon 55 tysięcy dolarów za*

robiła Ameryka przez zorganizo”
wanie Igrzysk Olimpijskich w Los
Angeles.
W Nowej Wilejce staraniem

Miejskiego Kom. W. F. Nowej Wi-
lejki budują się dwie skocznie
narciarskie,

Sztekker zdobył ostatnio mi-
strzostwo Austrji w Wiedniu. Dru-
gie miejsce zdobył Garkawienko.

Na kurs instruktorski w Za-
kopanem, który odbędzie się w
okresie B. N. z Wilna jadą nastę-
pujący zawodnicy. Hermanowicz,
Łabuć, Nowicki, Grabowiecki,
Stankiewicz i Puchalski.

W] tym roku kierownik parku
sportowego „w Wiilnie p. Andrze-
jewski ma zamiar oświetlić tak
boisko hokejowe, by można było
grač wieczorami.

Agencja Wlolfia donosi, że
bokserzy Monachjum otrzymali
od Warszawskiego Okr. Zw.
Bokserskiego zaproszenie na ro”
zegranie meczu w stolicy Polski.
Zuzanna Lenglen zamierza uru-

chomić własną szkołę gry w te-
nisa.
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Walne zebranie Wil. Okr. Zw.
Gier Sportowych odbędzie się 7
grudnia. :

Do Londynu na mecz pilkarski

  

Austrja — Anglja idą z Wiednia
liczne wycieczki zwolenników
piłki nożnej.

Król szwedzki przyglądał się
grze tenisowej Wille-Moody, któ”
ra z trudem pokonała swoje prze”
ciwniczki.
W tym roku we wszystkich

gałęziach sportowych w Stanach
Zjednoczonych uzyskano liczbę
244 nowych rekordów. Indywidu-
alnie najwięcej rekordów ustano-
wiła znakomita pływaczka Eleo-
nora Holm, legitymując się cyfrą
14. Za nią idą; Sexton — 13,
Crable — 9, Madison — 8, East-
man — 7, Didrikson — 6, Wala-
siewiczówna — 5.

Jutro ostatni Kupon.
W środę finał głosewania.

"Jutro ukaże się już ostatni
kupon do głosowanie, będzie on
dziesiątym kuponem, który nie-
wątpliwie w znaczny sposób przy-
czyni się do ostatecznego zwy-
cięstwa ulubieńców spoleczen-
stwa sportowego.

Tegoroczny plebiscyt przebie-
giem swoim różni się nieco od
zeszłorocznego, gdyż ogół spor-
towców zapoznał się dokładnie
z techniką głosowania i w spo-
sób właściwy są wypełniane ku-
pony. Ma się rozumieć, jest dużo
kuponów pod względem sporto-
wym mało wartościowych, ale
nie odegrają one roli wśród
kilku tysięcy napływających gło-
sów sportowych, które z facho-
wością rzeczy przyczyniają się
do zwiększenia walki, jaka się
toczy między: klubami, szkołami
i poszczególnymi  sportewcami.

Znacznie poprawiła się ostat-
nio sytuacja P. Szkoły Technicz-

nej, która ma poważne szanse
zajęcia pierwszego miejsca

Poprawiło się również stano-
wisko A. Z. S, który otrzymał
dużo głosów przez sportowców
Gimn. O. O. Jezuitów,
W każdym razie toczy się

w dalszym ciągu nadzwyczaj ostra
i niezmiernie ciekawa walka.

O zdobyciu pierwszeństwa za-
decydować może nieznaczna ró-
żnica głosów, gdyż wśród szkół
głosy są rozdzielone na cztery
grupy: 1) Jezuitów, 2) Szkoły
Technicznej 3) Gimn. A. Mic-
kiewicza i 4) Gimn. J Lelewela.

We wtorek zatem zamieścimy
ostatni już kupon, ale głosować
będzie jeszcze można w środę
do godziny 19 ej.

Ci więc, którzy z jakichkol-
wiek przyczyn nie pryystąpili do
giosowania, mają możność przez
ostatnie trzy dni spełnić swój
sportowy obowiązek.
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na najlepszy klub sportowy

na najiepsze koło sportowe szkół średnich
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Nazwisko głosującego

Adres 

konać zmęczonego Bartoszewicza.

Nagle Bartoszewicz poczuł na

sobie wzrok widowni.

Co się stało? Dlaczego na mnie

tak patrzą?
Lekki szept, jakby jakaś roz-

mowa...
W zmęczonej świadomości

Jurka utkwiło wyraźnie słów kil-
ka. „To walka ostatnia”. „Prze-

graliśmy”.
Ach, żeby choć raz moja pra”

wa trafiła w szczękę Szweda.
Radjo... chore serce matki...

krew... katastrofa.
Przecież ona wszystko tam

słyszy. Ona tego nie przeżyje,
Sekundant coś mówił, doradzał,

włochatym ręcznikiem ocierał.na-
brzmiałą twarz.
— Ring wolny!
— Za chwilę odbędzie

statnia, decydująca runda.
Gong!
— Wynik dotychczas jest re-

misowy. Wszystko zależy od tej
rundy.

Bartoszewicz jak oszalały rzu-

cił się na Szweda. Zaskoczony

nieoczekiwanym atakiem Ander-

sen zaczął dążyć znów do zwar”

cia, Bartoszewicz trafia Szweda

w podbródek.
Widownia przeczuwając triumf

Polski, wstrząsła okrzykiem mury

cyrku.
— Na ringu trwa zażarta wal-

ka, Ostatkiem sił Bartoszewicz
poluje na sierpowy. Szwed jest
oszołomiony.
— Bartoszewicz może jednak

wygrać tylko przez „K. O“.
— Szwed zaczyna krwawić.
— Obaj są wyczerpani tem-

pem walki.
— Na ringu słaniają się dwa

tienie. Do zwycięstwa wystar*

się o”

5775

czy jedno silne uderzenie z czyjej”
kolwiek strony.
— Polak stawia krwawe pie-

częcie na torsie Szweda.
— Bartoszewicz chwieje się

na nogach, ale szuka wciąż prze-
ciwnika, Walka w zawarciu.
— Pozostaje :jeszcze minuta

walki. Polak tralia Andersona,
który z łoskotem pada na deski.
Sędzia wylicza.

Raz... dwa...
Pięć...

Bartoszewicz stoi opodal mi-
krofonu i ciężko dyszy. Szwed
wstaje, ale jest zupełnie pijany.

Polak piorunującym  uderze-
niem trafia drugi raz w szczękę
Andersona.
— Szwed pada nieprzytomny.

Zapewno ostatnich słów
naszych państwo nie słyszeli, ale
najlepszym  ogłoszneiem wyniku
był kilkuminutowy krzyk tłumu.

Mecz wygrała Polska różnicą
dwóch punktów.

Bartoszewicz wracał do przy”
tomności i dopiero teraz dowie-
dział się, że zwyciężył, że to na
jego cześć wznoszono okrzyki, że
on wywalczył Polsce zwycięstwo.

Pierś jego rozsadzała radość.
Był szczęśliwy.

Bezpośrednio po zawodach
znalazł się Jurek znów u siebie.
Całując ręce staruszki matki, o*
powiadał, jak usłyszał słowa spi-
kera, że krwawi, a, uprzytomnia-
jąc sobie, że przebieg walki sły-
szy chora na serce matka, zaczął
nabierać coraz więcej sił i w trze”
ciej rundzie rzucił się na Szweda,
by uspokoić chore serce matki.

Pani Bartoszewiczowa objęła

syna. Jurek zauważył na czole

matki o jedną zmarszczkę więcej.

trzy... cztery...
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Młodzieży Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

Kapitał i kapitalizm.
Aczkolwiek w procesie wytwór”

czym kapitał odegrywa rolę rów-
norzędną . z pracą i przedsiębior”
czością kierownictwa, dzięki obec
nemu ustasunkowaniu się do życia
szerokich mas kwestja kapitalizmu
staje się jakśdyby centralną kwe-

_stją. Z tego względu w artykułach
przygotowawczych niniejszej serji,
zagadnienie kapitału szerzej bę-
dzie omówione niż inne czynniki
produkcji.

Kapitał jest formą zaoszczę-
dzonej energji ludzkiej i posiadacz
tego zapasu przy rozdziale pro-
duktów wytwórczości z tytułu po”
siadania kapitału zabiera znaczną
ich część. Ustrój, przy którym taki
system podziału zysków ma miej-
sce nazywa się kapitalizmem.

Lansuje się obecnie pogląd, że
taki stan rzeczy jest niesprawiedli-
wy, że jest krzywdą pracowników.
Zastanawiać się nad „sprawiedli-
wošcią“ czy „niesprawiedliwošcią“
tego faktu, jest zwyczajnem mar-
nowaniem czasu: z punktu widze”
nia pracownika jest „niesprawied-
liwością”, z punktu widzenia po-
siadacza kapitału jest „sprawiedli-
wošcią“. Na czyją korzyść roz
strzygnie ten spór prawo, zależy
jedynie od tego, czy prawodawca-
mi i wykonawcami prawa będą
pracownicy czy kapitaliści, czyli
od tego, kto będzie silniejszy

O wiele ważniejsza jest kwestja
czy ustrój społeczny, przy którym
kapitał jest w ręku jednostek,
sprzyja rozwojowi produkcji i czy
tak jest w dobie obecnej.

Produkcja w każdej formie wy-
maga trzech typów człowieka: pra
cownika, kapitalisty i przedsię
biorcy. Od zgodnej współpracy
tych trzech kategoryj zależy po-
myślność produkcji. Idealna jest
forma produkcji wtedy, gdy zgod-
ność ta jest idealna, czyli gdy
przedsiębiorcą, kapitalistą i pra-
cownikiem jest jednocześnie jedna
osoba fizyczna. Z takim typem
przedsiębiorstwa mamy do czynie-
nia w wypadku rzemiosła i drobne
go rolnictwa.

Niestety ta idealna forma pro”
dukcji nie może dziś mieć miejsca
ze względu na poziom techniki.
Żadna nowoczesna fabryka nie
może jednocześnie należeć do jed-
nej osoby, być przez tę tylko oso-
bę obsługiwaną i kierowaną. Ma-
szyny rolnicze zadały również cios
drobnym gospodarstwom rolnym.
Dziś zarówno rzemieślnik jaki
drobny rolnik są w stanie ciężkiej
walki o istnienie.

Mbżliwa natomiast jest kombi-
nacja, gdy kapitalistą i przedsię-
biorcą, lub kapitalistą i pracowni”
kiem jest jedna osoba. W, pierw*
szym wypadku mamy do czynienia
z tormą kapitalizmu z tak zwanego
„bohaterskiego okresu, gdy wła-
ścicielem fabryki był przedsiębior-
ca, w drugim wypadku ze spółdziel
nią wytwórczą, gdy właścicielami
iabryki są robotnicy udziałowcy.
Przedsiębiorcom tresty i kartele
zadały śmiertelny (przynajmniej

tak się w chwili obecnej wydaje)
cios, a spółdzielnie wytwórcze nie

wykazały większej żywotności.
Czemu się tak dzieje?

Tresty i kartele wyrosły prze”

dewszystkiem na gruncie anonimo
wego kapitału, czyli spółek akcyj-

nych. Siła, jaką reprezentowały,
zawsze pociągała przedsiębiorstwo
i wreszcie najzdolniejsi z nich ukrę

cali kark spółzawodnikom. Nato-

miast spółdzielnie wytwórcze dzię-

ki temu, że były pośrednio lub bez

pośrednio kierowane przez ciała

zbiorowe, nigdy nie mogły zdobyć

się na taką rzutkość i przedsię
biorczość jak organizmy będące w

ręku jednego przedsiębiorcy. Kie-

rownik przy największej osobistej

rzutkości ma zawsze ręce skrępo”

wane przez ciało nadzorcze i ple-

num udziałowców, a wskutek tego

nie może nigdy na własną odpo-

wiedzialność działać i nadać orga”

nizmowi należytej sprężystości i

obrotności nie może zaś przede-

wszystkiem ryzykować, co w pro”

cesie produkcji jest konieczne.

W dobie obecnej najpotężniej-
sze przedsiębiorstwa wytwórcze

należą do tego typu, gdzie kapita-
lista, przedsiębiorca i pracownik
są trzema różnemi osobami, lub

kategorjami osób. W towarzystwie
akcyjnem bezwzględnie rządzi ten,

kto potrafi w swoich rękach sku-

pić więcej niż 50 proc. akcyj, za-

tem właścieciele pozostałych ak-
cyj są zdani na jego łaskę. Są to

kapitaliści bez głosu. Ponadto
przedsiębiorca kierujący towa”

rzystwem  akcyjnem najczęściej

sam nie jest właścicielem większo-
ści akcyj i faktycznie jest jedynie

dobrze płatnym urzędnikiem. Ini-

cjatywa jego jest równie skrępowa”

na jak i inicjatywa kierownika spół

dzielni wytwórczej. Faktyczni zaś
kierównicy przedsiębiorstwa, czyli
właścieciele większości akcyj, czę”
stokroć są dobrymi spekulantami

giełdowymi, lecz bardzo niezdol-
nymi kierownikami produkcji. To,
co się powiedziało o pojedyńczem
przedsiębiorstwie akcyjnem, odno-
si się również do karteli i trestów.
Skutki takiej produkcji i kalkula-
cji produkcyjnej oglądamy pod po-
stacią obecnego kryzysu. Na pod-
stawie wyżej wyszczególnionych
racyj kryzys obecny bezwzględnie
należy uznać za kryzys ustrojowy
nie zaś konjunkturowy. :

Jakież wyjście z tej sytuacji jest
dziś wskazywane? Najgłośniej prze
mawiają zwolennicy socjalizmu w
najrozmaitszych jego odmianach
od etatyzmu poczynając, a na ko-
munizmie kończąc. Zbadajmy po-
krótce te projekty i ich wykonanie.

Rozpatrywanie poszczególnych
programów na tem miejscu nie ma
sensu, gdyż po pierwsze zajęłoby
zbyt wiele miejsca, po wtóre zaś
założenia teoretyczne są wszędzie
takie same i programy te różnią się
między sobą zasadniczo tylko
stopniem i skalą wykonania. Różni
ca między etatyzmem i komuniz-
mem, to jedynie różnica pomiędzy
częściowem a całkowitem wyko-
naniem tego programu.
Zwolennicy ustroju socjalistycz-

nego wysuwają dwa zasadnicze ar-
gumenty: usprawnienie gospodarki
społecznej i obronę praw pracow-
nika.

W ustroju socjalistycznym kapi-
talistą jest państwo, czyli ogół oby
wateli, pracownikami również jest
ogół obywateli, któż jest przedsię-
biorcą i kierownikiem? — Pań-
stwo. Zatem pozornie kapitalistą,
pracownikiem i kierownikiem jest
ta sama osoba prawna, czyli otrzy-
mujemy warunki zgodnie z naszem
założeniem, jaknajbardziej sprzy-
jające rozwojowi produkcji. Ale
jest tak tylko pozornie, gdyż cała
jedność rozbija się o kwestję kie-
rownictwa. Tu właśnie zaznacza
się wyraźnie różnica pomiędzy
zbiorowością i jednostką czyli po-
między osobą fizyczną a osobą
prawną.

Forma kierownictwa w ustroju
socjalistycznem może wyglądać
trojako: albo kierownictwo вро-
czywa w ręku wszystkich za po-
średnictwem rad czy komitetów,
albo państwo kieruje produkcją za
pośrednictwem aparatu urzędnicze
go, albo wreszcie produkcją kieru-
je grupa najbardziej zwarta i silna,
czyli następuje dyktatura partji.

W wypadku pierwszym otrzy
mujemy stałe sejmikowanie i nigdy
nie kończące się zebrania, gdzie
niefachowcy wypowiadają się w
sprawach, których dostatecznie
nie znają, regulują bieg ogromnej
maszyny wytwórczo - rozdzielczej,
o której mają albo fałszywe poję-
cie, albo jej zgoła nie znają. Ma-
rzenie Lenina, iż da się tak zorga-
nizować państwo, aby lada ku-
charka mogła nim kierować, jest
mrzonką i demagogicznym  fraze-
sem, Wogóle zakładając, że kie-
rownictwo rzeczywiście spoczywa
w ręku rad, czy komitetów, w wy”
niku bezwzględnie otrzymamy
chaos i upadek produkcji.
W wypadku drugim, gdy pań-

stwo kieruje produkcją za pomocą
sztabu urzędników, otrzymujemy
hegemonję biurokracji, jedną z naj
większych klęsk, gdyż wówczas
kierownictwo spoczywa w ręku
ludzi obarczonych dużą odpowie-
dzialnością, a nie mających sto-
sunkowo nawet (przyjąwszy pod
uwagę wynagrodzenie akordowe)
tak bezpośredniego interesu w ro-
zwoju produkcji, jak przedsiębior”
ca prywatny. Maszyna biurokra-
tyczna wskutek bardzo silnej i
szeroko rozgałęzionej kontroli jest
aparatem niezmiernie ciężkim i za-
miast rozwijać produkcję, hamuje

ją. Zresztą przy ustroju biurokra”
tycznym bezwzględnie ogromną ro
łę odegrywa protekcja, gdyż przy
doborze nowych sił, częstokroć in-
teres angażującego wymaga przy”
jęcia mniej zdolnego, lecz dogod-
niejszego z innych względów kan-
dydńta. Nie warto dłużej zastana-
wiać się nad klęską biurokratyzmu
gdyż jest to objaw zbyt dobrze
znany i stwierdzony.

Pozostaje do omówienia trzecia
forma kierownictwa — dytkatura
partji. W tym wypadku kapitalistą
jest wprawdzie państwo, czyli o-
gół obywateli, lecz państwo jest
traktowane jako własność partji i
ogół obywateli nie tylko przestaje
być właścicielem kapitału, lecz
nawet przestaje być właścicielem
samych siebie. Dyktatura partji
jest nowoczesną formą niewolni-
ctwa. Wprawdzie ustrój taki może
sprzyjać chwilowo produkcji lecz
bezwzględnie prowadzi w konsek-
wencji do rewolucji i z tego wzglę-
du nie może być traktowany jako
stała forma kierownictwa.

W) rezultacie widzimy, że z
trzech form rządów socjalistycz-
nych, pierwsza prowadzi do chao-
su i bezwładu, a zatem nie może

Po wiety Bratniej POMACy.
Piątkowy wiec w sali Šniadec-

kich niewątpliwie nie przeszedł
bez głośnego echa w naszem mie-
ście. Świadczy o tem chociażby
pełen bezsilnej wściekłości arty-
kuł p. Okulicza w niedzielnym nu-
merze „Kurjera Wileńskiego”.

Pan Okulicz wzywa bogów, by
zstąpili z Olimpu i ukarali polską
młodzież akademicką za to, iż nie
myśli i nie działa na rozkaz tych,
którzy rozkazują p. Okuliczowi.

Ale nie o paszkwile i donosy
„Kurjera Wileńskiego” nam w tej
chwili chodzi. (Zajmiemy się nimi
na innenf miejscu).

Musimy przedewszystkiem wy*
jaśnić, jakie znaczenie miał wiec
zwołany przez Bratnią Pomoc.

Przedewszystkiem wiec ten
wykazał jednolity frant młodzieży
polskiej w sprawie żydowskiej i w
sprawie konieczności obrony pol-

skiego charakteru wyższych uczel-

ni.
Jeżeli „„Kurjer Wileński” stwier-

dza (patrz numer z dn. 3 grudnia),
że na wiecu było blisko 2 tysiące
osób, to cyfra 36 osób, które opu-
ściły salę na wezwanie kol. Ryń-

czy, plus 9 osób, które głosowały
przeciwko rezolucji i 4 osoby, któ-
re powstrzymały się od głosu (ra-

zem 49 głosów), oto wszystko, co

na owe 2000 uczęstników zgroma-

dzenia reprezentowało „ideologję”

sanacyjną, jeżeli chodzi o stosunek
do zagadnienia żydowskiego.

Wszystko pozatem to jeden
wielki obóz, który ma wyraźny
pogląd na konieczność załatwienia
tej sprawy w myśl postulatów, sfor
mułowanych w rezolucji Bratniej
Pomocy.

Młodzież stwierdza, że wal-

czyć będzie z prowokacją, a do-

wód tego, że walczyć potrafi, zło”

żyła już na samym wiecu, kiedy

bez awantur, na mocy zarządzenia
prezydjum wiecu usunęła ze swe-

go grona jednostki, które usilowa-

ły wywołać zamęt i zerwać obra-

dy (Sztachelski—Kruszewski). Po-

zostać na sali udało się tylko p.

Jędrychowskiemu, który próbował

siać zamęt na tyłach zgromadzo*

nych.
Przebieg wiecu piątkowego wy”

kazał, że młodzież wileńska potra-

fi być krana, jeżeli do niej przemó-
wić w imię honoru i poczucia spra

wiedliwości, a „ideologji'' wtłacza-

nej pałkami istotnie ani zrozu”

mieć, ani podzielać nie jest

zdolną.

Drugie kardynalne zagadnienie

życia uniwersyteckiego też ma na

uniwersytecie jednolity front. Je-

szcze bardziej jednolity, bo ta mło-

dzież narodowa ma poparcie całe-

go grona profesorskiego, które w

sprawie żydowskiej, niestety, ma

znaczne odchylenia na lewo-masoń

skim skrzydle.
Chodzio autonomję uniwersy”

tecką. :

Žywiolowa  manilestacja na

cześć Rektora Opoczyńskiego nie

była zwykłym zbiegiem okolicz-

ności.
Młodzież  manifestowała na

cześć J. M. Rektora, bo widziała
w nim rzecznika praw akademic-
kich, widziała w nim przedstawi”
ciela Rzeczypospolitej  Akade-
mickiej, a nie bezkrytyczne narzę-
dzie czynników pozauniwersytec-
kich, jak to było za czasów smutnej
pamięci rektora prof. Januszkie-

wicza.
Może mówcom na wiecu piątko-

wem brakowało swady oratorskiej,
brakowało wyrobienia, ale nie bra-
kowało w każdym razie wyraźne”
$o poglądu na najważniejsze Za-
gadnienia życia uniwersyteckiego

doby obecnej: konieczności obro-
ny polskiego charakteru wyższych
uczelni i konieczności walki o
autonomję uniwersytecką.

Obozowiec.

być brana pod uwagę, dwie zaś
pozostałe prowadzą do dyktatury
"grupy (w drugim wypadku biuro-
kracji, w trzecim partji politycz”
nej), czyli do władania mniejszości
państwem i niewolnictwu obywa-
teli.

Teraz drugi argument socjali-
stów — interes mas pracujących i
obrona ich przed wyzyskiem.

Jak stwierdziliśmy, forma kie*
rownictwa zbiorowego nie może
mieć miejsca, forma zaś dyktatury
partji lub biurokracji w  niczem
położenia mas pracujących nie
zmieni. Robotnikowi nie robi róż-
nicy czy go wyzyskuje kapitalista
czy dyktator. Wyzysk pozostaje
wyzyskiem.

Są jeszcze formy pośrednie:
fordyzm, solidaryzm chrześcijań-
ski i inne, lecz formy te jako kom-
binacja kilku form już omówionych
w rezultacie dają więcej zalet ale
i więcej wad. Tak się przedstawia
sytuacja przy bliższej obserwacji.
Wnioski z powyższego wyciąśnię-
te będą w końcowych artykułach
cyklu. Hałaburda.

 

Wydawea: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

«IDEOREALIZM».
Artykuł ten umieszczamy jako |

polemiczny i aczkolwiek nie zawsze
się zgadzamy z jego treścią, nic nie
zmieniamy, uznając prawo autora do
zajęcia takiego a nie innego stano-
wiska. Redakcja.

Odpowiedź na artykuł kol. K.
Halaburdy p. t. „Materja“.

MW jednym z ostatnich artyku-
łów, drukowanych w „Ruchu Mło-
dych”, stanowiących cykł rozwa-
żań nad zagadnieniami społeczne-
mi, autor, kol. Hałaburda rozklasy-
fikował ludzi myślącej i „niemyślą-
cej' inteligencji na 3 grupy: pase-
istów, materjalistów i idealistów.
Rysując każdy z tych typów, sta*
rał się on wykazać, który z nich
jest najbardziej wartościowym dla
społeczeństwa. Rezultatem jego
rozważań jest 1) potępienie pase-
isty, jako człowieka starającego
się przejść przez życie w sposób
najłatwiejszy, 2) ironiczne potrak-
towanie realisiy, gubiącego się w
sprzecznościach głównych założeń
materjalizmu z materjalistyczną
etyką społeczną, 3) oraz pointa,
będąca konkluzją dość powierz-
chownie ujętych wywodów, a
brzmiącą jak następuje: „jeśli ma-
terjalizm nie jest grubą pomyłką,
jest grubą blagą'. Zanim przejdę
do wyłożenia zastrzeżeń, jakie na-
sunęły mi się w odniesieniu do re-
zultatu tej mimo wszystko znako”
mitej syntezy omawianego artyku-
łu kol. Hałaburdy chciałem zazna-
czyć najprzód, że potępienie przez
autora paseiści stanowią przytła-
czającą większość społeczeństwa,
do której można zaliczyć „niemy-
ślącą'* część inteligencji, ironicznie
zaś potraktowani realiści (materja-
liści) powiększają i tak nieobli-
czalnie wielkie grono przeciwni-
ków  abstrakcjonizującego idea-
lizmu. Pozostaje więc niesłychanie
mała garstka tych, których po-
gardliwie nazywają „idealistami“,
a którzy są właściwie bohaterami
walczącemi o prawdę, czyli o do-
skonalsze formy bytowania społe-
czeństw. Oni właśnie, ta niesłycha-
nie mała garstka, stanowią o po”
stępie ludzkości. Jest to smutna
rzeczywistość, >

„Czyż można dziwić się temu,
pisze z dużą dozą pesymizmu, zdol
ny poeta-myśliciel Wł. Arcimo-
wicz, że świat tak wolno posuwa
się w drodze prawdy, gdy rewolu-
cja „walcząc o prawdę” ma na ce-
lu łatwy zysk, a konserwatyzm
„broniąc prawdy* — obronę lego-
wiska. "Tyle tylko postępujemy
naprzód, ile duch zapłodniony
przez Boga, potraii porodzić boha-
terstwo, ono zaś i jedynie ono,
wśród ścierania się żywiołów
rdzennie ludzkich ku prawdzie
džwignąč nas potrafi*. Według
przytoczonych tu słów idealista
nie będzie ani rewolucjonistą, usi-
łujący z całym cynizmem wobec
ustalonego porządku rzeczy, reali-
zować blade, oderwane od rzeczy”
wistości mrzonki, ani konserwa-
tystą, będący najczęściej „prak*
tycznym  bussinesmanem' — ale
ten, który, działając pod wpływem
wyższych pobudek z całą bezinte-
resownością poświęca się dobru
społeczeństwa. Tak właśnie rozu-
mie idealistę kol. Hałaburda.

Tymczasem, jeżeli zrozumiemy
pobudki działalności poszczegól-
nych jednostek, streszczających
się w słowie egoizmu, będziemy
musieli wraz z Jerzym Żuławskim
powiedzieć, — „že dla ustroju spo-
łecznego nic. zrobić nie można.
Społeczeństwo nie jest wytworem
rozumnem i dlatego doskonałe
nigdy nie będzie. Wszelka utopja
od najstarszych Platońskich po-
cząwszy przez ciąg wieków, aż po
dni dzisiejsze, utopją zawsze po-
zostanie, dopóki się roi po ksią-
żkach, buduje się gmach z kart,
nie dbając o prawo ciężkości, ale
z chwilą, gdy się rękę do dzieła
przyłoży widzi się nowe zło, któ-
re na miejscu dawnego usuniętego
powstaje”. Żyjemy w epoce nieroz-
wiązalnej komplikacji różnych
teoryj społecznych, systemów eko
nomicznych, programów gospodar-
czych. Sprzeczności te, których
imię legjon, demoralizują z punktu
szukających wyjścia z tego labi-
ryntu i wytwarzają typ „bezmyśl-
nego i pozbawionego charakteru
człowieka stadowego'. Takie jed-
nośtki właśnie stanowią masy, któ
re po linji najmniejszego oporu
uciekają do ,upraszczającego ży”
cie“ — materjalizmu. Wobec takie-
go stanu rzeczy rola idealisty, w
wyżej określonem znaczeniu jest,
można powiedzieć, nieskończenie
trudna. Idealiści, chcący dla swych
szerokich planów pozyskać masy,
muszą się ponad nie wynieść i sta-
nąć na szczycie piramidy społecz-
nej, a tem samem zrezygnować ze
swej bezinteresowności, stanowią*
cej o istocie ich idealizmu, ponie-
waż, jak powiedział największy
człowiek ideału Fr. W. Foerster,
„tylko ten zdoła sam się utrzymać,

"kto w otaczającym go świecie bu:
dzi sympatję ku sobie i zaintereso-
wanie dla swego bytu”, Oto, jakie
znaczenie posiadają pobudki egoi-

Nadprotukcja inteligencji.
Z obecnym kryzysem gospo-

darczym, przybierającym dzień po
dniu łormy katastrofy światowej,
wiąże się nieodłącznie zagadnienie
tak zwanej „nadprodukcji inteli-
gencji“, zagadnienie, którego racjo
nalne rozwiązanie wymaga dużo
wysiłków i niemniej namysłów.

Stoimy bowiem wobec, z grun-
tu fałszywego pojęcia, że inteligen-
cji mamy jakoby za dużo i trzeba
ograniczyć dopływ do jej szere-
gów świeżych sił. Nie rozróżnia się
jednak u nas tak pospolicie zwa-
nego półinteligenta, niezdolnego
do żadnej twórczej, produkcyjnej
pracy, który papierowe świade*
ctwo ukończenia swoich średnich,
czy też wyższych studjów powi
nienby chyba powiesić na plecach,
by móc w te nsposób wylegitymo-
wać się przynależnością do „elity
społeczeństwa, — od rzeczywiście
prawdziwego inteligenta, swą wro*
dzoną kulturą duchową, swym wy*
robionym intelektem, fachowem,
praktycznem wykształceniem, a
nadewszystko niczem niezmąconą
świadomością potrzeby nieustan-
nych wysiłków w pracy dla dobra
Narodu, przyczyniającego się do
pomyślnego rozwoju całego рай-
stwa. Szeregi obywateli tego pierw
szego rodzaju rekrutują się już od
pół wieku z ludzi, którym obca by-
ła praca, a dążyli oni jedynie do
jaknajszybszego zdobycia pienię-
dzy i to najłatwiejszym sposobem.
Ułatwiał im znakomicie te starania
duch czasu, w którym, w imię
oświaty, będącej wtedy samej w
sobie celem, drogą zabijania w
człowieku wszelkich zdolności
twórczych, kształcono całe rzesze
chętnych zdobycia uprzywilejowa-
nej pozycji społecznej, o której nie
decydowały inie decydują nadal
pierwiastki rzeczywistej wartości
danej jednostki, a tylko dyplom
źle przez nią przetrawionych i
wskutek tego często niezrozumia-
nych wiadomości, zdobytych po”
bieżnie podczas okresu nauki. Wy”
tworzyła się tym sposobem cała
armja ludzi, pozbawionych do-
szczętnie wartości społecznych,
rozsądnej myśli, energji ducha i mo
cy charakteru, zdolnych tylko do
mechanicznego wykonywania po”
wierzonej sobie funkcji—wykształ
tował się powoli typ urzędnika,
biurokraty, dla którego musiano
rozbudowywać z nisłychaną szyb”
kością aparat państwowy, mogący
dać mu możność zarobkowania, na
zaspokojenie potrzeb życiowych,
ogromnie przytemwygórowanych,

przewyższających o wiele normal-
ną stopę życiową przeciętnego
obywatela. Przyświecały tej „o-
šwiacie mas“ szczytne hasła de-
mokracji, opływającej w błogosła-
wieństwa tych wszystkich, którzy
bez żadnej próby współzawodni-
ctwa, jakiegokolwiek wysiłku lub
starań znajdowali lekki chleb, po”
zwalający nie troszczyć się o jutro.
Czy to chłop, czy robotnik, czy
też rzemieślnik, lub oficjalista wo”
lał kształcić syna na urzędnika
„dygnitarza” niż prowadzić go po
drodze znojnych trudów, trwałych
wysiłków, stwarzających z czło”
wieka wartościową jednostkę, mo-
gącą swą pracą umacniać podwa*
liny bytu państwowego, współtwo-
rzyć kulturę narodową, wychowy-
wać swe dzieci w kulcie pracy ti-
zycznej i duchowej. Jednem sło*
wem stać się cząstką prawdziwej

inteligencji.
Stopniowy upadek umysłowy,

moralny i duchowy obecnego spo*
łeczeństwa jest skutkiem właśnie
niewystarczającej liczby inteligen-
cji, którą zastępują ludzie, fałszy-
wie przybierający jej miano, są-
iu liaia OMuSZEWC | вюа

styczne jednostek, organizujących
masy. Ludzie, których kol. Hata-
burda broni przed  pogardliwą
nazwą „idealiści', załamują się w
swych poczynaniach, dążąc do
osobistych korzyści, uzyskanych w
„służbie dla dobra społeczeństwa”'.
Nie można oczywiście przyjąć to
za regułę. Wynika stąd tylko jed-
na rzecz nie ulegająca wątpliwo-
ści, że materjalizm ani nie jest
„śrubą omyłką”, ani „grubą bla-
gą”, ale filozoiją najszerszych rzesz
społecznych, rozumiejących jed-
nakże całą jej beznadziejność i
krótkowzroczność. | tu się kryje
rozwiązanie sprawy. Nie przekona”
my nikogo twierdzeniem, że społe-
czeństwo osiągnie kiedyś doskona*

-łość form bytowania, ale ludzie o
zdrowych rozsądkach łatwo pojmą,
że formy te w przyszłości mogą
się stać doskonalsze niż dzisiaj.
Gromadząc fakty, stwierdzające
niedomagania dzisiejszego ustroju
społecznego, państwowego, a prze
dewszystkiem moralnego — szero-
kich mas, protestujemy przeciw,
niejednokrotnie rozpaczliwej, rze-
czywistości 1 budując zaś na do-
świadczeniu oparte nowe systemy,
stajemy się idealistami. Zrozumie-
nie faktów z życia codziennego
dzisiejszych społeczeństw, usposo-
bionych tylko materjalistycznie,

dzącej, że chodzenie w eleganckim
garniturze, bywanie w wytwornych
lokalach, wydawanie nad miarę
swych dochodów pieniędzy, sta“
nowi o przynależności do przodu”
jącej warstwy społeczeństwa. Tych
właśnie ludzi okazała się nadpro“
dukcja, przeładowanie, stanowiące
dla państwa nieznośny balast,
utrudniający mu wręcz egzystowa”
nie ekonomiczne, gdyż powoli
niszczący źródła wszelkich docho*
dów. Nadmiernie bowiem rozbudo”
wany aparat państwowy funkcjo”
nuje kosztem wielkich podatków,

Jakie jest z tego wyjście? Jak
unicestwić produkcję tych szere“
gów malkontentów, którzy w ra”
zie wysadzenia ich z siodła służby
państwowej zostaną stratowani

przez„žycie? Czyż można powię*
ksząć z dnia na dzień rosnące rze”
sze bezrobotnych, których w koń*
cu państwo nie będzie zdolne wy”
żywić? Sposobów wyjścia z tej
sytuacji jest dużo, ciasne jadnak
ramy niniejszego artykułu, nie po“
zwałają mnie na omówienie wszy”
stkich, ograniczę się przeto do po”
dania narazie dwóch.

Pierwsze z nich leży w związku
z reformą naszego szkolnictwa
średniego, które przez swój ustrój
zmusza poprostu do wyższych
studjów nawet
zdradzają ku temu najmniejszej
ochoty. Tak zwane świadectwo
dojrzałości, matura, nie dając żad”
nych fachowych wiadomości, przy”
gotowuje jedynie i to nie zawsze,
dostatecznie do studjów uniwersy”-
teckich, podczas kiedy omija się
szkoły zawodowe, mające kształ”
cić światłych, rozumiejących do”
niosłość swej roli rzemieślników;
rolników it. p. łachowców. W
psychologji większości obywateli
w Polsce leży przesąd, że zawód
dajmy na to, stolarza, jest gorszy
od zawodu sędziego i oddająć
dziecko do szkoły, zgóry przezna”
cza się już je na jakiegoś funkcjo”

narjusza państwowego, któremuby |
państwo właśnie przynosiło do”
chody. I dlatego na wyższe uczel“
nie dostaje się cała masa młodzie”
žy, nie mająca ani najmniejszego
powołania, ani zdolności, ani chę
ci do nauki, wprost nie umiejąca
do niej należycie podejść. Młodzież
ta wytwarza właśnie ową półinte”
ligencję, której rolę wyżej omėwi“
łem. Musimy stanowczo zwiększy:
zastępy ludzi posiadających przy”
gotowanie do pracy fachowej na
swoim własnym warsztacie iŻ
drugiej strony przeselekcjonować
młodzież, udającą się w mury uni“
wersytetów i politechnik. Gdy zda
my sobie dokiadnie sprawę z po
wagi wyższych studjów, wymagają
cych wielu żmudnych wysiłków:
sty woli, nieprzeciętnych zdolno”
ści, zrozumiemy, że uczelnie owe
nie są tylko drogą do zdobycia
dyplomu czy doktoratu, ani też
miejscem, w którem się przebywa
„pour passer le temps“, ale kuźni”
cą głębokiej wiedzy, która kształ”
cąc jednocześnie umysł i charakte”
da nam przyszłego inteligenta, Z
prawdziwie wyższem wykształce”
niem, pracującego wespół z inteli“
gentem-rzemiešinikiem, czy rolni"
kiem, lub technikiem nad budow4
mocnej struktury wewnętrznej sw£
go narodu i państwa. Czas przesta
już tolerować ludzi, mogących
swoje wykształcenie zadokumen
tować jedynie tytułem na bilecie
wizytowym jutro ciężkie 1
znojne należy do ludzi twórczyciw
ludzi wielkiej pracy.

Takie są pierwsze
rozwiązania tego zawiłego pro”
blemu — o dalszych pomówię

Sławomir Sokoiowski.

daje nam możność dokładnie okre”
ślić przyczyny i skutki przyszłych
wydarzeń, których staniemy się
podmiotami. len pragmatyzm, le*
žący u podstawy naszej etyki, kon”
kretyzuje w sposób najbardziej
możliwy nasze ideały, systemy:
czy programy. Z całą bezwzględ*
nością możemy potępić materja“
lizm, jako filozofję doktrynerską;
uprawianą przez „rabinów prawd
uznanych”, lub „„boneów patento“
wanej mądrosci'. Ale ilekroć ten
sam  materjalizm rozwiązuje za”

gadnienia życia społecznego, nie
powinniśmy się dziwić, że jest
modnym jak yo-yol'' W, tym kierun
ku zdążają wysiłki społeczeństwa
polskiego.

„Pragmatyzm, przyrodzony na“
turze polskiej, powiedział J. Mir“
ski, i idealizm, oparty na giębokiej

tych, którzy nie

warunki

żywej wierze w Chrystusa, stano”
wią też dwie podstawy  filozofji
polskiej, którą określićby można,
jako „ideorealizm”, ile że najogól*
niejszą i najistotniejszą

wiary i rozumu, idei i czynu, Boga
i świata. Chrześcijaństwo zaś jest
najgłębszem źródłem, z którego
myśl polska czerpie inspiracje W
budowaniu polskiej metafizykii
etyki”,

Karol Westa.
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I jej cechą
jest synteza idealizmu i realizmu


