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Litwini z Prus Wschodnich w 
związku z odbywającym się niedaw- 
no kongresem mniejszości naro- 

dowych w Genewie złożyli me- 
morjał o ich położeniu. 

Memorjał ten wykazuje, że 

Litwini tamtejsi ukrywać się mu- 

szą ze swą narodowością nie mó- 

wiąc już o jakieikolwiek dziatal- 

ności narodowo społecznej czy 

kulturalnej. Według memorjału te- 
£o, nie może się w Prusach całych 
odbyć zebranie litewskie, na które 
nie wdarliby się Niemcy i nie zro- 

; ш krwawej awantury, bijąc dotkii- 
! Litwinów za to, że ośmielają 

się zebranie najniewinniejsze w 
Świecie i nawet niepolityczne or- 
£anizować. O własnych szkołach 

Czy jakichkolwiek instytucjach kul- 

turalnych mowy być nie może. 

Język litewski dopuszczalny jest je- 
dynie gdzieniegdzie w kościołach. 

„  Memorjał stwierdza dalej, że ze 

względu na warunki, żywioł litew- 

| ski w Prusach Wschodnich z dniem 
każdym kurczy się i zanika. 

Prasa kowieńska w »wiązku z 

/ oświetleniem przez ten memorjał 
| sytuacji Litwinów w Prusach sze- 
' roko się na ten temat rozpisuje. 

' Tak naprzykład, urzędowy „Lietu- 

/ vis* w Nr. 191 sprawie tej poświę- 

ca artykuł p. t. „Litwini pruscy”, 
w którym między innemi czytamy: 

Niemen dzieli dwa państwa: po 
prawym brzegu znajduje się „azja- 
tycka“ — według wyrażenia prasy 
pruskiej — Litwa, po lewym zaś — 
wysoce kulturalne Niemcy, Gdy się 
jednak porówna sytuację żywiołu 
niemieckiego w „azjatyckiej* Litwie 
z sytuacją żywiołu litewskiego w 
„kulturalnych i humanitarnych“ 
Niemczecn, to dochodzi się do dziw- 
nych wyników. Niemcy ma Litwie 
posiadają wszystko, do czego ma 
prawo mniejszość narodowa, a więc 
nie mówiąc już nawet o prawach 

litycznych, posiadają Niemcy na 
Liu le własne S z e: 

izacje, swobo: prasy, zebrań, 
ora t.d. Niezależnie od tego, 
żywioł niemiecki na Litwie cieszy 
ię finansowem poparciem państwa. 

den jako tako wychowany Litwin 
į nie pozwoli sobie na szykanę w 

bo stosunku do niemieckiej kultury, 
czy uczuć narodowych. i 

Takie stosunki panują w „azja- 
tyckiej* Litwie. Jakże jest pod tym 
względem w „kulturalnych“ Niem- 
czech. Tam się nietylko nie finan- 
suje kulturalnych instytucyj litew- 
skich, lecz nawet nie pozwala się 
na ich zakładanie. Litwini potajem- 
nie tylko mogą się zgromadzać dla 
uczczenia jakiejś wybitnej jednostki, 
Czy uświetnienia jakiejś rocznicy, 
Administracja i ogół niemiecki w 
Prusach Wschodnich wrogo są w 
stosunku do żywiołu litewskiego 
nastrojone: Litwini na każdym kro- 
ku znosić muszą szykany, w prasie 
miejscowej roi się od oszczerstw 
i fałszów o Litwie. ; 

Litwa zawsze była za jaknaj- 
lepszymi stosunkami z Niemc' mi, 
Litwa stale unikała i unika wszyst- 
kiego, coby mogło wpłynąć na po- 

F gorszenie tych stosunków. W poli- 
tyce Litwa nigdy nie stawała na 
drodze Niemcom. Interesy Litwy 
i Niemiec nie były i nie powinny 
byc sprzeczne. Pomimo to wszyst- 
ko jednak, praktyka wykazuje zgoła 
€o innego, 

gu Trudno odmówić wywodom li- 
ini tewskiej urzędówki słuszności za 
ая Wyjątkiem poglądu wyrażonego w 
50 zdaniu ostatniem, Kulturalne Niem- 

cy są niewątpliwie bardziej predy- 
>Ć Stynowane wskutek ukształtowania 

swej specyficznie  niekulturalnej 
©. kultury duchowej do stosowania 

prześladowania wszelkich kultów i 
| Wszelkiej swobody od Litwy, która 
. cywilizacyjnie stoi przecie na znacz- 

: 1 nie niższym poziomie od Niemiec. 

  

й Gdyby „Lietuvos” chciał głębiej 
fi dociekać powodów tej niekulturalno- 
„, Ści Niemięc i tego, że „żaden jako 
i tako wychowywany Litwin nie po- 
34 Wwoli sobia na szykanę w stosun- 
ist ku do niemieckiej kultury, czy u- 
$. czuć narodowych, doszedłby może 

°) do bardzo wielu odmiennych od 
4 Wyrażonych przez się wniosków 

ю 

z 

  

przy rozpatrywaniu innych pierw= 

szorzędnego znaczenia problemów. 

Jeżeli Litwini mają rozwinięte u- 

czucie tolerancji, a mimo to, że 

nie wykazują jej działacze litewscy 

w stosunku do żywiołu polskiego, 

stwierdzić musimy, że ludowi li- 

tewskiemu jest ona właściwa, to fakt 

ten jest spowodowany długoletniem 

współżyciem z Polską i czerpaniem 

zasobów litewskiej kultury ducho- 

wej ze źródeł polskich. 

Ciekawy by był stan obecny li- 

tewskości, gdyby nie to, że histo- 

ryczny rozwój Litwy poszedł po 

linji współżycia z Polską i wspól- 

nego opierania się agresji Niemiec, 

a nie zaś po linji wspólnego z 
Niemcami wyciskania Polski z za- 

chodu. 

Sytuacja zgnębionego żywiołu 

litewskiego w. Prusach, którego 
resztki germanizują obecnie Niem- 

cy mimo to nawet, że w interesie 

ich obecnej polityki jest możliwie 

jaknajwiększe Litwinów ku sobie 
zjednanie, daje nam charakterysty* 

kę stanu, jaki panowałby na całej 

Litwie obecnej w wypadku innej 
linji historyczno-rozwojowej tego 

narodu. 

W życiu politycznem trzeba się 

kierować historycznemi przestan- 

kami, a nadewszystko trzeba. dbać 

o to, ażeby przesłanki te nie były 

wyprowadzone fałszywie. A fałszy- 

wem i nietylko nieopartem na hi- 

storycznych przesłankach, ale na- 

wet nieodpowiadającem współczes- 
nemu układowi stosunków, jest 
dążenie do tego, o czem mówi 
„Lietuvis” w końcu swego artyku- 
łu: niestawanie mianowicie na dro- 

dze Niemcom, z któremi według 

„Lietuvisa“ Litwa nie może mieć 
interesów sprzecznych. Otóż tu, w 

tem rozumowaniu, że „Litwa po- 

winna mieć wspólne z Niemcami 
polityczne cele", — cele przecie 
dokładnie wiadome, jest zasadniczy 
błąd litewskiej polityki. Polityka li- 
tewska koncepcję tego zbliżenia do 
Niemiec uważa za jeden ze šrod- 

ków utrzymania swej państwowo- 
ści. Polityka bowiem litewska spe- 

kuluje z jednej strony na dyskon- 
towaniu swego  przeciwpolskiego 
stanowiska u państw, które czyha- 
ją na odpowiedni moment do rzu- 
cenia się na Polskę, z drugiej zaś 
strony na to, że Polska w obawie 
przed wywołaniem burzy na za- 
chodzie, a ewentualnie powodu do 
ruszenia na nią przez Niemcy czy 

Rosję, będzie ten stan przedłuża- 

nia obręczy wschodnio - pruskiej 
aż do Rosji tolerowała. Polityka 
ta daje oczywiście pewne rezultaty, 
dzięki którym Litwa się utrzymuje, 
ale rezultaty te na bardzo niedaleką 
obliczone są metę. Stosowanie jej 
przyczynia się do tego, że czas tak 
bardzo przecie drogi, bo potrzeb- 
ny na szykowanie sobie obrony 
świeżo zdobytej niepodiegłości, tra- 
ci się niepotrzebnie na błądzeniu 
po manowcach, a kto wie czy nie 
nad przepaściami. 

Jest to igranie z ogniem i pod- 
rzucanie iskier do sąsiedniego, 
znacznie większego wprawdzie, ale 
z dwóch węgłów zapalnemi mate- 
rjałami oblewanego domu. Za rzu- 
canie to otrzymuje się od tych, 
którzy dom ten oblewać usiłują, 
zapłatę, na dzień dzisiejszy wystar- 

czającą wprawdzie, ale jak bardzo 
niedostateczną na środki ratowania 
przed ewentualnym ogniem swego 
domu. 

Taka to dziecinna, a niegodna 

Wilno, Niedziela 11 września 1927 r. 

  

zmianę terminów ogłoszeń. 

Litwa a ucisk bitwinów w Prugach. 
właściciela domu zabawa, to litew- 

skie granie z ogniem. 

Wydawałoby się, że bezkarny 

ucisk ludności litewskiej w Prusach, 

nie mówiąc już o tem, że całe one 

czekają tylko na odebranie so- 

bie Kłajpedy i uspakajane są tylko 

przez dyplomację niemiecką, któ- 

ra traktuje ją jako pewien po- 

trzebny do większego połowu za- 

rybek, powinien być ostrzeżeniem 

przed niebezpieczeństwem _ utraty 
nietylko może dostępu do morza, 
ale kto wie czy nie niepodległości. 

Piszemy o tem i pisać będzie- 

my ciągle, bo ufamy, że przyjść 

musi chwila zrozumienia przez Lit- 
winów, że właściwy kierunek roz- 
wojowy ich narodu prowadzi nie 
na drogi wspólne z Niemcami a 
zdecydowanie wpoprzek tych dróg. 

Litwini uczą swe dzieci, że Ja- 
giełło, który po dokonaniu wielkie- 
go dzieła unji z Polską pobił pod 
Grunwaldem Krzyżaków, zaprze- 
paścił Litwę, wtedy gdy wyrazicie- 
lem współczesnym, Oczywiście prze- 
dostanowionej narodowej ideologji 
był Witold, który, jak wiadomo, 
ulegał wpływom krzyżackim i 
Żmudź im całą ustąpił. 

Źle Litwini uczą swe dzieci. 
Może zestawienie sytuacji Litwi- 

nów pruskich ze stosunkami w ja- 
kich oni tu żyją, stosunkami czę- 
ściowo oczywiście nienormalnemi 
bo wchodzi przecie tu w grę pań- 
stwowy naród, który u siebie sto- 

"suje względem Polaków od dziesię- 
ciu lat nagankę, naprowadziłoby Lit- 
winów na właściwe myślowe drogi. 

Koncepcja odzyskania Wilna 
według Litwinów jest romantyczną 
niemal legendą, — naszem  zda- 

niem jest ona legendą niezdrową. 
Pozornie tylko prowadzi ona na- 
ród litewski do powiększenia swe- 
go stanu posiadania, w rzeczywistoś- 
cizaś skierowuje jego wysiłki na 

błędne i niebezpieczne drogi z jed- 
nej strony spekulacyj z drugiej zaś 
szykowania się do takiego mniej- 
więcej niszczenia cudzego kultu na 
jakie się skarżą obecnie Litwini 
pruscy. 
Možeby legenda stolicy litew- 

skiej w Kłajpedzie, takiego okna 
wyglądającego na pełne morze, na 

cały świat, legenda o wiele prze- 

cież w swej koncepcji bardziej od 
wileńskiej fascynująca, a w każdym 
razie o wieje bardziej twórcza i 
o wiele szersza mogłaby ją zastą- 
pić—zająć umysły, porozpalać serca. 
Taka wielka |egenda—idea silnego 
w pewnych (dajmy na to zagra- 
nicznych i wojskowych) sprawach 
ścisłego związku dwóch państw 
wzajemnie swe mniejszości szanu- 
jących. 

Jakaż by to była potęga, 
jak wyraźnie możnaby było sta- 
wiać wówczas sprawę Litwinów 
Pruskich czy też warmińskich ma- 
zurów, jak skutecznie zasiiać moż- 
naby było ich szczupłe środki 0- 
brony swego języka i swego kultu 
i jak mocną nogą, opartą z dvóch 

rostka bawiącego się zapałkami 

do roli dobrego i asekurującego 
dom swój gospodarza. 

Litwini powinni raz wreszcie 

zrozumieć, żew Wileńszczyźnie nic 

z narodowego stanu posiadania, 

nawet w wypadku utrzymania 
obecnej sytuacji nie utracą, a w 
wypadku porozumienia się z Pol- 

ską będą mogli sobie dużo bardzo 
dużo zrealizować. 

Wilno mogłcby być dla nich tak 
dostępne jak dostępne jest Pola- 

kom, przy niesięganiu oczywiście 

przez nich po to, co jest polskie, 
a coby nie zdołało zmienić nawet 
użycie tych wszystkich brutalności, 

które stosują dziś ©ni względem 

Polaków w swojerm obecnem pań- 
stwie. Mogliby tu przyjeżdżać, za- 
mieszkiwać, osiedlać się nawet, 
mogliby ulokować swe zabytki, 
mieć swój teatr, swoje szkoły wyż- 
sze czy średnie, możnaby było zawa- 

rować im w Radzie Miejskiej ja- 

kąś narodową reprezentację, dla 
uwzględnienia pewnych ich potrzeb, 
byle by nie kusili się tylko prze- 

rabiać coś, co jest polskie na li- 
tewskie i wyrzekli się wmawiania 

nam Polakom swego na sprawę 

naszej narodowości poglądu. 
Takby to być mogło. 
Szkoda, że sytuacja gnębionych 

iz każdym dniem wynaradawia- 
nych Litwinów w Prusach nie rcz- 
świetla dotąd umysłów ich rządzą- 
cych dziś Litwą, rodaków. 

Janusz Ostrowski. 

  

Powrót Marszałka Piłsudskiego. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Powrót Marszałka Piłsudskiego 
z Druskienik do Warszawy ma na- 
stąpić 13-go, t. jj. w nadchodzący 
wtorek. 

Marszałek Piłsudski ma zamiar 
być w Warszawie w dniu otwarcia 
Sejmu. 

W stan spoczynka. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Prezes Izby skarbowej w War- 
szawie Zienkowski został przenie- 
siony w stan spoczynku w związku 
z przekroczeniem 60 lat życia z u- 
zyskaniem prawa do pełnej eme- 
rytury. 

Również z powodów powyższych 
przeniesiony został w stan spo- 
czynku maczelnik wydziału Mini- 
sterstwa Skarbu p. Tański. 

sowieckie „Śledztwo w sprawie 
abójstwa 6. p. Trajkowicza, 
Ze sfer zbliżonych do tutejsze- 

go poselstwa sowieckiego informu- 
jemy się, iż poselstwo sowieckie 
w Warszawie przesłało materjał w 
sprawie zabójstwa Šš. p. Trajkowi- 
cza do Komisarjatu dla Spraw Za- 
granicznych w Moskwie. 

W obecnej chwili, jak mówią, 
toczy się na podstawie tego ma- 
terjału śledztwo wstępne, a w dniach 
najbliższych mają być wysłani do 
Moskwy zabójcy Trajkowicza Gu- 
siew i Szlecer. 

Oczywiście, rząd bolszewicki, 
zgodnie z dotychczasową swą prak- 
tyką, zapewne fałszywie potraktuje 

d ogłoszeń 6-cio łamowy, na IV stronie 10-cio 

stron bardzo dla niemieckiej prze- 
wrotności dotkliwych, stałoby się 
na swych morskich, a niewątpliwie 
najważniejszych placówkach. 

To by była legenda nie nie- 
zdrowa jak tamta litewsko wileń- 
ska i nie nierealna — legen- 
da własnej siły i własnemi siłami 
zabezpieczonej wolności. 

To by była idea nietylko mo- 
carstwowej Polski ale i mocarst- 
wowej Litwy Państwo litewskie 
wyszłoby wówczas z roli niedo- 

całą sprawę, wychodząc błędnie z 
założenia, że zabójcy działali w 
obronie własnej. 

Loterja Klasowa. 
Ciągnienie 5 klasy. 

Dzień 28—główniejsze wygrane. 
5.000 zł-—44104, 

Po 3.000 zł.—26159,35678. 
Po 2.000 zł. —119, 53868, 73277, 102637. 
Po 1.000 zł, — 3252, 13663, 26562, 

32835, 38760, 55457, 56126, 65781, 68164, 
72073, 85559, 100238. 

Po_ 600 zł. — 3030, 31197, 41445, * 
45616, 50319, 64783, 73871, 78799, 96119, 
97116, 99332. 
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Powstanie na Litwie. 
Pierwsze wiadomości. 

KOWNO, 10.1X (tel. wł.). „Elta“ donosi, 
rano komuniści usiłowali wywołać rozruchy w 
Taurogi. 

Dzięki energicznym zarządzeniom władz policyjnych porządek został przywrócony. Winni zorganizowania rozruchów pociągnięci będą do odpowiedzialności sądowej. 
* 

że wczoraj 6 godz. 4 
powiatowem mieście 

RYGA, 10.1X (tel. wł.). Oficjalne doniesienie z Kowna mówi o stłumieniu powstania komunistycznego w Taurogach. W rozruchach wzięło również udział kilku członków z innych stronnictw. Przy- wódcą rozruchów był wydalony z armji z powodu szpiegostwa kapitan Majus, stojący blisko stronnictwa socjal-ludowców. Za ujęcie kap. Majusa wyznaczyły władze nagrodę w kwocie 5.000 litów. Jak słychać, w czasie rozruchów jedna osoba została zabita, a 2 ranne. 
* 

RYGA, 10.IX (Pat.). Według doniesień dzienników z Kowna, Taurogi znajdowały się w dniu wczorajszym do go- 
dziny 5 popołudniu w rękach rewolucjonistów, którzy zaata- 
kowali komendę policji i rozbroili ją. Rewolucjoniści zrabo- 
wali z oddziału Banku Państwowego znaczną sumę pieniężną. 

Wieczorem kompanja 7 pułku piechoty z Kłajpedy przy- 
wróciła porządek. Aresztowano około 100 rewolucjonistów, 

„ Główni sprawcy zaburzeń zbiegli. Celem przeszkodzenia 
ucieczce ich z kraju zamknięto granicę, „Jaunakas Zinas“ do- nosi, że zarówno w Kownie, jak i w wielu prowincjonalnych 
miastach przeprowadzono rewizje domowe i dokonano aresz- 
towań. W Kownie aresztowano między innemi b. deputowa- 
nego do sejmu, Schigielisa, oraz członka Rady Miejskiej Ce- 
zara Petrauskasa. 

Szczegóły przebiegu rozruchów. 
KOWNO, 10.IX. (Ate). Komunikat oficjalny przedstawia przebieg rewolty w Taurogach w sposób następujący: 
Około godz. 4 rano grupa uzbrojonych ludzi w liczbie około 60 osób pod dowództwem kapitana rezerwy Majusa wtargnęła do budynku, w którym mieściły się władze powiatowe, zarząd policji i miejscowa komenda. Kap. Majus, który wystąpił w imieniu ocale- nia Litwy, obwołał się komendantem Taurogów, oświadczając, iż obejmuje władzę. Do buntowników, według brzmienia komunikatu, przyłączyły się elementy występne i więźniowie kryminalni, których rzekomo wypuszczono z więzienia. 
Miasto znajdowało się w ciągu 12 godzin w rękach buntowni- ków, którzy rozgromili instytucje państwowe, zajęli urzędy poczto- we i telegraficzne i oddział Banku Emisyjnego. W ręce powstańców dostało się 2 tys. litów i 3 tys. dolarów amerykańskich. Buntownicy opanowali również składy broni. 
Pierwsza wiadomość o ruchu powstańców przyszła do Kłajpe- dy © godz. 5 wiecz. 

# 
Wysłany został niezwłocznie oddział wojsko- wy. W starciu z powstańcami podczas strzelaniny padł 1 powsta- niec i kilku zostało rannych. Przypadkowo zabity został bawiący na urlopie w Taurogach pułk. Hell. Część powstańców ujęto, część skryła się za granicą niemiecką. Grupa, na której czele stali przy- wódcy ruchu powstańczego, schroniła się w lesie Jurgburskim. Las otoczono. Przebiegają go liczne atrole, wyławiając powstań- ców. Kilkudziesięciu już schwytano. н A 

* 

KOWNO. 10.1X. (Ate). Prócz Majusa na czele powstania w Tau- rogach stali: były poseł socjaldemokratyczny do Sejmu Nikulski, nauczy ciel gimnazjum Szałutonas i student Banis. Ten ostatni został schwyta- ny. W starciu z wojskiem rządowem odniósł ciężką ranę, wskutek któ- rej amputowano mu rękę. Obecnie w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu. 
* 

KOWNO. 10.1X. (Ate). Miejscowa ludność twierdzi, iż w po- wstaniu w Taurogach brało udział kilka osób pochodzących nie- wątpliwie z poza Taurogów. Komendant Taurogów przepadł bez ma. Zachodzi podejrzenie, iż został uprowadzony przez powstań- ców. 
* 

KOWNO. 10.1X. (Ate). Pierwszą wiadomość 0 buncie w Tauro- gach otrzymał telegrafista Głównego Urzędu Tel. w Kownie. Zwrócił on uwagę, iż aparat linji taurogskiej zaczął działać i nagle zamilkł. Depe- sza z Taurogów zawierała tylko jedno słowo: „Ratujcie*! _ Dopiero około godz. 12 w południe otrzymano wiadomości dokładne drogą okrężną. 
* 

KOWNO. 10.1X. (Ate). Dzienniki donoszą, iż jednocześnie z przewrotem w Taurogach Przygotowywany był przewrót w  mia- steczku Olita. Na czele powstania miał stanąć b. poseł do Sejmu Pleczkajtis, 
Zamach udaremniono. 

* 

KOWNO. 10.IX. (Ate). „Lietuvis“, komentując wydarzenia w Tau= rogach, podkreśla, iż cała opozycja brała udział w spisku. 
Dziennik twierdzi, że już podczas sprawy posła Pajausa ujawnio- no łączność pomiędzy tautininkami, socjalistami i komunistami. 
Dziennik obawia się, iż wypadki w Taurogach mogą mieć ujemny wpływ na przebieg referendum ludowego w sprawie zmiany Konstytucji. 

Posłowie litewscy w Wilnie. 
W dniu 9 b. m. na odcinku granicy polsko-litewskiej koło Olkie- nik przekroczyli nielegalnie granicę z Litwy do Polski dwaj posłowie Sejmu Litewskiego Jozas Popłauskas i Jozas Kiedys, obaj należący do frakcji socjaliemokratycznej. Wymienieni zbiegli na teren polski w oba- wie przed represjami rządu litewskiego i w dniu 10 b. m. zgłosili się do władz wojewódzkich z prośbą o udzielenie im przytułku. Władze zwa Przychyliły się do prośby posłów litewskich, udzielając im prawa azylu. 
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LISTY Z PARYŻA. 
(Korespondancja własna). 

Paryż we wrześniu. 

Są prawdy życiowe, których ni- 
gdy nie p się zapominać. 
Do liczy takich pewników należy 
zaliczyć z%Sa „nie trzeba two- 
rzyć męczenuików'! Nie zdawały 
sobie widoczni »rawy władze а- 
merykańskie, jacą uslupę wyrządza- 
ją wojującemu | zmowi mię- 
dzynarodowemu przez stracenie 
Sacco i Venezetii. 

Butwiejące sztandary zostały od- 
świeżone. Nie budzące już echa 
słowa i hasła raptem nabrały siły 
i rozgłosu i zadźwięczały wyraziś- 
cie na szpaltach i placach wszyst- 
kich miast świata. 

Paryż znowu. ujrzał barykady 
na ulicech i walki tłumu z policją. 
W stolicy najkulturalniejszego pań- 
stwa zgraja Opryszków zaczęła 80- 
bie dogadzać, jak w pierwszeni lep- 
szem mieście rosyjskiem, w czasie 
wstępnych bojów bolszewików o 
władzę. Posypały się rozbite szy- 
by, bandy złodziei zrabowały i 

 zdemolowały sklepy. Liczba ran- 
nych policjantów w Paryżu w dn. 
23 sierpnia sięga 121, a suma strat 
wynosi kilka miljonów franków. 
Ku zgorszeniu szanującego pamiąt- 

ki am francuskiego z0- 
stała sprofanowana płyta nieznane- 
go żołnierza, a 

Prasa francuska już bije na 
alarm. Renė Pinon w „L'Ouest- 
Eclair" tak charakteryzuje wypad- 
ki sierpniowe: „To było jakby pró- 
ba generalna. Mieliśmy przedsmak 
tego, co nas czeke: na hasło, rzu- 
cone przez osobników o ograni- 
czonej inteligencji, organizuje się 
hołota i rozpoczyna rabunki i 

morderstwa"... 3 
„Humanite* komunikuje, że w 

wystąpieniach antypaństwowych 
brali udział nietylko robotnicy 
lecz i żołnierze. Na łamach tego 
pisma zjawiają się odezwy poszcze- 
gólnych oddziałów wojskowych, 
protestujące przeciwko używaniu 
sz do tłumienia wystąpień re- 
wolucyjnych, wynikłych z powodu 
stracenia Sacco i Venezetti i na- 
wołujące żołnierzy, marynarzy i 
robotników do wspólnej walki w 
imię zadań rewolucji i antymilita- 

„ „Le Journal* opisując w 
Wr. z d. 31 sierpnia wypadek przy- 

trzyniania przez rezerwistów, wy- 
chodzących z koszar, agitatorów 
komunistycznych, — zaznacza, że 
gdyby wszyscy wojskowi i rezer- 
wiści postępowali w ten sposób 
nie byłoby miejsca na rozruchy i 
zaburzenia. 

„L'Echo de Paris“ 1 I 2 wrzeš- 
nia drukuje wstępny artykuł pod 

_ tytułem: „Brak armji do obrony 
Paryża”. Oblicza w tym artykule 
ilość wojska, stacjonowanego w 
stolicy i przychodzi do wniosku, 
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_ że jeżeli robotnicy Departamentu 
Sekwany sympatyzujący  bolsze- 
„wikom, podsycani przez elementy 
obce i wrogie Francji wystąpią so- 
lidarnie—zabraknie żołnierzy do 
obrony urządzeń wojskowych, skła- 
dów amunicji, instytucyj państwo- 
wych, środków komunikacji i t. d. 

(Z powodu artykułu p. Nowaczyń- 
skiego p.t. „Ignis Ardens" za- 
mieszczonego w Nr. 26 Wiado- 
mości Literackich — w związku ze 
sprowadzeniem  Zwłok  Juljusza 

Słowackiego). 

Aczkolwiek zaciekawienie ogółu 
twórczością i osobą Słowackiego, spo- 

- tęgowane sprowadzeniem Jego zwłok 
do kraju, cbecnie osłabło, umiest- 
czamy jedn'k poniższy artykuł, na- 
wiązujący do jednego z głosów, to- 
warzyszących czerwcowej  Uuroczy- 

    

  

stości, w prześwisdc. „ že Wwszy- 
£ nego Poety, 

jest zawsze interesujące i aktualne. 
Red. 

; Pochylamy się wszyscy w hol- 
dzie przed trumną powróconego 
nam z obczyzny Wieszcza, lecz w 
zdumienie nas wprawia zdanie, wy- 
rażone w „Prawdzie” (Tygodniku 
Łódzkim), iż wyżej wymieniony 
artykuł p. Nowaczyńskiego jest: 
„iedną, jedyna pracą, która zasłu- 
guje na wyróżnienie". 

Czyż naprawdę rzeczony arty- 
kuł może zasługiwać na to wyróż 
nienie? — Artykuł tak duchowo obni- 
żający wartość Mickiewicza, arty- 
kuł w wielu ustępach nieścisły? 
Wyrażenia, tyczące się Mickiewicza: 
„twardy, zacięty, mściwy Litwin" 
albo: „stosunek Mickiewicza do 
Słowackiego jest antypatyczny, nie- 
ludzki, oburzsjący"..  „Zapswne“ 
dodaje łaskawie p. Nowączyński, 
„iż biedny gruźlik też nie bez wi- 
ny“ ale i ten „posępny, genjalny 
gruźlik miotał się i ciskał... bo 
przecież w tym  rozśpiewanym 
Arielu było więcej świetlanych pro- 
mieni, jak w twardym, posępnym, 
_zmarszczonym Litwinie, który wiecz- 
nie otacza! słę Świtą i dworem Lit- 

„Journal des Debats* pisze: 
„Armia barbarzyńców jest zorgani* 
zowana, spojona w kadry, opłaco- 
na, wyćwiczona, posiada wyrobie- 
nie taktyczne, przystosowane do 
swego celu i stoi w szyku bojo- 
wym naprzeciwko obrońców cywi- 
liracji... Nie wystarczy zwiększenie 
stanu liczebnego policji, należy ją 
wyposażyć w udoskonalone środki 
komunikacyjne i przewozowe, nie- 
zbędne do interwencji we właści- 
wym czasie i miejscu. Rewolucjo- 
niści wiedzą dobrze, że nikczemna 
banda złodziei, jeżełi nawet nie 
stanowi części składowej cddzia- 
łów wypadowych — jest potężnym 
sojusznikiem, ponieważ komplikuje 
i podwaja pracę obrońców ładu i 
porządku. Komuniści inaczej trak- 
tują bandy rabusiów, niż to robili 
rewolucjoniści podczas wielkiej re- 
wolucji u schyłku XVIII wieku. 
Wówczas zbójów i łupieżców wie- 
szali. 10 sierpnia rewolucjoniści 
zdobyli Tullery, zniszczyli meble i 
urządzenia paiacowe, lecz nie kra- 
dli. Zacni pomocnicy p. Vaillant 
Contucjer bodaj są mniej drażliwi*... 

We Francji zrozumiano, że bol- 
szewizm stanowi bezwzględne i 
bliższe niebezpieczeństwo. Cynizm 
agitatorów bolszewickich, którzy 
tak samo jak po zabójstwie Woj- 
kowa, starają się robić interes na 
nieboszczykach — jest jaskrawym 
dowodem tego, że ci ludzie nie 
gardzą żadnemi środkami, że wszy- 
stko jest dobre, co zdoła poruszać 
elementy społeczne nieuświadomio-_ 
ne i brutalne. 

Ustawodawstwo francuskie nie 
stawi przeszkód do najgwałtowniej- 
szej propagandy w pismach i na 
wiecach, a że ilość malkontentow 
jest wielka, że liczba imigrantów 
niższych kulturalnie od Francuzów 
niezwiązanych z państwem rośnie— 
obawy o los państwa potęgują się. 
Publicyści obozu umiarkowanego 
zaczynają zastanawiać się nad tem, 
czy nie da się nagiąć działającej 
ustawy do skutecznej walki z ko- 
munizmem. Wysuwane są takie pro- 
jekty jak karanie przywódców pie- 
niężnie. Ponieważ straty, wyrzą- 
dzone w czasie rozruchów, były 
spowodowane przez podżeganie do 
wystąpień ulicznych, które dały 
możność mętom społecznym rabo- 
wać i niszczyć—naieży, według zda- 
nia tych publicystów, obciążyć pos- 
łów i redaktorów komunistycznych 
kosztami strat. 

Ponieważ rząd francuski i sfery 

  

      
    
    
        

          
  

winów - pochlebców i w tej poli- 
tycznej ruchliwości gorączkowej, i 
w tem intryganctwie ideowem, ja- 
kie tak druzgocząco np. podpatrzył 
w Mickiewicza Zygmunt Krasiński 
w Rzymie 1848 r. „.. a dalej”, 
„Mickiewicz—to człowiek przepeł- 
niony  małostkami*... „Mickiewicz 
miał łatwą popularność i umiłowa- 
nie rodaków tych pełzających ro- 
baków*... 

Więc też p. Nowaczyński pojąć 
nie może, dlaczego Słowacki uwiel- 
bia pomimo to wszystko Mickie- 
wicza, diaczego się przed nim ko- 
rzył”.. l wpada na genialny do- 
mysł: „czy to poczucie „inferiori- 
tatis“ nie leżało przypadkiem w 
podświadomem przeczuwaniu swej 
rasowej odrębności"... Ach, tak, 
wszak Słowacki (według p. Nowa- 
czyńskiego) miał w żyłach krew 
semicką... Januszewścy, a Salomea 

* z Januszewskich była matką Julju- 
sza-—pochodzili z Frankistów. Ale 
p. Nowaczyński powinien był pa- 
miętać, że, gdy Krasiński poróżnił 
się w 1848 r. z Mickiewiczem—za 
jego ostre wystąpienie przeciw Pa- 
pieżowi, wyraził się również o nim: 
„Ten, urodzony z Żydówki"... 
(Matką Mickiewicza była Barbara z 
Majewskich, mostowniczanka Miń- 
ska). W spisie nazwisk Frankistów 
z drugiej połowy XVIII wieku czy- 
tamy istotnie między wielu innemi 
nazwiska: Wieniawskich, Januszew- 
skich, Pawłowskich, Paszkowskich, 
Bzranowskich, Majewskich i t. d. 
Dość, aby ktoś w rodzinie miał 
jedno z tych nazwisk, żeby stąd 
wyciągać odpowiednie wnioski. 

Wszak Narutowicz miał być 
ożeniony z Żydówką, a Makryna 
Mieczysławska — ksieni Bazyljanek, 
według słów artykułu p. Nowaczyń- 

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej 

INSTYTUT NAUK 
HANDLOWO - GOSPODARCZYCH W WILNIE 

“pod dyrekcją Jana Lachowicza. 

Koedukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły co- 
najmniej 6 klas szkoły średniej ogólnokształcącej. 

Kurs nauk 2-letni. Początek lekcyj — dnia 15 wrzęśnia 1927 r. 

Informacje i zapisy w Sekretarjacie Iastytutu, czynnym codzien- 
nie od g. 9 do 15 i od 17 do 19-sį. 

Adres: ul. 3 go Maja 15, mieszk. 3 (Il piętro). 

КОВ ЕЕ 
przemysłowo - handlowe pracują 
nad zbliżeniem francusko - amery- 
kańskiem, komuniści nie szczędzą 
sił do zdyskredytowania yankesów. 
Wobec zapowiedzianej wycieczki 
do Francji przedstawicieli Legii 
Amerykańskiej, posiadającej olbrzy- 
mie wpływy na ukształtowanie się 

stosunków w Ameryce, francuskie 

pisma komunistyczne poświęcają 
tej organizacji dużo uwagi i miej- 
sca. Zestawiają legionistów amery- 
kańskich z tą czernią, która rabo- 
wała sklepy w Paryżu w czasie re- 
wclty i insynuują, že czerń jest 
bodaj mniej wyuzdana w swej ide- 
ologji. Na dowód przytaczają odez- 
wę, wydaną do legjonistów ame- 

rykańskich i wydrukowaną 1 listo- 

pada 1921 r. w Chicago Tribune: 
Hallo Boy! Chcecie cygaretek ? 
Bierzcie to pudełko. 

Bierzcie wszystko, co wam się 
podoba. Miasto należy do was. Po- 
stępujcie iak na polu bitwy! Roz- 
kazujciel Dajcie możność nam was 
odżywiać, czyścić wam buty. My 
wszyscy oczekujemy waszych roz- 
kazów. Odepchnijcie nas, jeżeli 
wam się nie podobamy. Spędźcie 
nas z ulic. Dyktujcie nam swoją 
wolę. jeżeli chcecie iść gdziekol- 
wiek—nie pytajcie o drogę, siadaj- 
cie na pierwsze z brzegu auto i 
każcie siebie wieźć gdzie chcecie !.. 

W świetle tej odezwy komuniści 
wydają się sobie wzorem cnoty 
burżuazyjnej. 

Rząd francuski, posiadający więk- 
szość radykalistów i radykalnych 
socjalistów, rozpoczął już stosowa- 

nie represyj. Nie mówiąc o tem, 
że uczestnicy manifestacyj ulicznych 

są pociągani do odpowiedzialności— 
zastosowano zostało szereg innych 

zarządzeń energicznych: korespon- 
dent zagraniczny Baum za podanie 
tendeneyjnych władomości o rozru- 
chach sierpniowych został skazany 
na wydalenie z granic Francji. Prze- 
ciwko posłowi komunistycznemu 
Marty zastosowano regime więzie- 
nia, przeznaczonego dla przestęp- 
ców pospolitych a to za ostre za- 

atakowanie w liście, pisanym z 
więzienia, marszałka Focha z po- 
wodu wypowiedzianych przez tegoż 

korespondentowi pisma angielskie- 
go poglądów na bolszewizm i re- 
wolucję rosyjską. Podżegacze do 
wystąpień rewolucyjnych pod klu- 
czem. KR 

— Sprostowanie. W numerze ostat- 

nim w artykule p. t. „Dalsze prowoka- 

cje ks. Borodzicza”*, przez niedopatrze- 
nie pozostawione zostało końcowe zda- 
nie autora korespondencji, z ujęciem 
którego Redakcja się nie godzi. 
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skiego, jest: „ex-Żydówką* i do te- 
go „konfidertką szpiega rządu M!- 
kołajewskiego, na służbie i żołdzie 
policji petersburskiej”, a więc Sło- 
wacki w „Makrynie Mieczysław- 
skiej”, a Wyśpiański w „Legjo- 
nie“—slawili taką osobistość jako 
„świętą romantyczną“? Ale czemu 
p. Nowaczyński nie podaje źródeł, 
skąd czerpał te swoje wiadomości 
o Matce Makrynie?— Jeśli uświada- 
miać—io już dokładnie. A może 
to jest taką prawdą, jak ta, że 
Ludwika Śniadecka pošiubila Mos- 
kal4?... Wszak wiemy, że to jest 
fałsz. Ludwika Šniadecka, pana o 
bujnym temperamencie, zakochała 
się istotnie w Korsakowie, Synu 
generał-gubernatora wojskowego w 
Wilnie. Wkrótce młody Korsakow 
poległ w wojnie tureckiej, zaś po- 
Szukiwanie ciała zabitego wojaka 
przez Ludwikę Śniadecką uwiecz- 
nił Słowacki w poemecie swym 
p. t« „Podróż do Ziemi Świętej”; 
pięć satyrycznych strofek poświęcił 
temu epizodowi. Pierwszy z nich 
zaczyna się od słów: 

Znałem... lecz szczęściem ule- 
czoną z żalu... Mówi też o „dziew- 
czynie, co nie znalazła frazesu w 
Korynnie“. 

Myśmy to czytali i pewnie p. 
Nowaczyński również, więc poco 
obałamucać mniej świadomych? 
Śniadecka dużo, dużo później wy- 
szła za Sadyk- Paszę (Michała Czaj- 
kowskiego), znanego pisarza, dwu- 
krotnego renegata. Znane dzieje—z 
dziejów literatury i pamiętników. — 
Nieścisłą też jest podana wiado- 
niość, że Słowacki nienawidził li- 
teratury francuskiej i że nią się 
wcale nie posiłkował. — Pisze p. 
Nowaczyński: „Matka przedewszy- 
stklem do torby podróżnej poło- 

W JL 3 EaN SKC Nr. 207 (956) 

Wileński Dom Towarowo-Przemysłowy 

BRACIA JABŁKOWSCY Sp.Akc. 
Wilno, Mickiewicza 18. 

NAJTAŃSZE i NAJDOGODNIEJSZE ŹRÓDŁO ZAKUPU: 

WSZELKIEGO RODZAJU TOWARÓW WŁÓKNISTYCH, 
PALT i UBRAŃ MĘSKICH, ‚ 
KOŁDER WATOWYCH i PLUSZOWYCH, 
PALT DAMSKICH WYKWINTNEGO KROJU, 
GALANTERJI MĘSKIEJ i DAMSKIEJ, 
KAPELUSZY MĘSKICH i DAMSKICH, 
PORCELANY, SZKŁA i t. p. 
Ł ÓŻEK. ^ 

Specjalną uwagę zwracamy Sz. Pań na palia damskie oraz wykroje Ulsteina. 
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pź Nie tatruwajcie organismo swych 

dzieci 
ak troci 

otrzym 

poczynam dzisiaj 

rok szkolny” 

berbatą lub kawą rawierającą 
znę — kofeinę. Dziecko, które 
je regularnie na toiadanie filiżankę 

Suchard Kakao, rorwda się wyśmienicie, góri 

jest najodpowiednieł odżywiane. Suchard Kakao 

jest abualutnie czyste, wyrabiane z nallepstego 

dojrzalego ziarna kakaowego » temsamem ies w 100%), 

A potywnz. Dla każdego dziecka niema więc ak lepizego nad 

filiżaakę Sucharó Kakao na śniadanie, gdył Suchard Kakao об 

denerwuje dziecka a temaamem umysł icgo co jest tak bardzi jo watnem 

w czasie roku askoloego, pracwje regularnie 0a korzyść dziecka I ku uciesze redsików. 

»,
 

WZMACNIA MIĘŚNIE — USPAKAJA NERWY 
” 
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żyła mu Rozmówki niemieckie". A 
cóż to dziwnego, że życzyła, aby 

i ten język przyswoił sobie, któ- 

rym Słowacki w 1831 r. zaczął do- 

piero uczyć się rozmawiać. Matka 

Sama uczyła go od dzieciństwa ję- 

zyka francuskiego, on bowiem wów- 
czas wszechwładnie w Polsce pa 
nował i wszak przeciw niemu, a 
nie przeciw mało bardzo rozpow- 
szechnionej niemezyźnie u nas wy- 
stąpił Brodziński w swym  Zalu 
nad mową ojczystą. Słowacki w 
swym mimetyźmie ulega »pływom 
wszechświatowej literatury, ale po- 
siłkuje się i francuską. Wszak An- 
helli, stylem wzorowany na „Księ- 
gach Pielgrzymstwa', pomysłowo 
osnutym jest na Chateaubriand,a 

Rene i Atalli — oraz Les Natchez, 
a postać Elsi wzięta z poematu Al- 
treda d Vigny. 

A ten silny i cudny wiersz na 
powrót prochów Napoleona I do 
Francji — czy nie świadczy o 
wcieleniu się w psychikę uczucio- 

wą całego narodu francuskiego? 

Zarzut, uczyniony Mickiewiczo- 
wi: „Nawet na pogrzeb nie po- 
szedł”, również niesłuszny, zwraca 
się przeciw sprawozdawcy, który 
jako literat, powinien wiedzieć, że 
Mickiewicz dopiero nazajutrz po 
pogrzebie dowiedział się o zgonie 
Juljusza i wyraził z tego powodu 
żal szczery. Ale tak się pisze re- 
cenzje — z umyślną zaciętością 
przeciw temu _„Olimpijczykowi, 
Białorusinowi, który na człowieczeń- 
stwie i osobowości biednego gru- 
źlika najbardziej zaciężył”. 

W rozdrażnieniu mógł Słowac- 
ki napisać: „Cały Tadeusz jest u- 
bóstwieniem wieprzowatości życia 
ludzkiego”. Lecz p. Nowaczyński 
tego darować Mu nie może, że w 
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VIII pieśni Beniowskiego pisał: „Z 
taką chwałą 

Potrącał łutnię ten śpłewak Litwinów, 
Iż myślisz dotąd, źe to echo grało, 
A to anielski był głos Serafinów, 
Grzmotowi jego—niebo odegrzmizło... 

Sw, się przed tym poematem wali 
akaś ogromna ciemności stolica... 

Tak i Krasiński, wybuchnąwszy 
w 1848 r. słowami: „Ten urodzo- 
ny z Żydówki..". Po zgonie Mic- 
kiewicza w 1855 r. wyrzekł o Nim: 
„My wszyscy z Niego”. 

W ocenie badaczy, biografów, 
krytyków Słowackiego również p. 
Nowaczyński jest niezrownowažo- 
ny. Zalicza do Jego serdecznych 
wielbicieli Tarnowskiego, który bar- 
dzo chłodno odnosi się do Sło- 
wackiego i nie docenia Go; o pro- 
fesorze Tretiaku pisze, że jest w 
stosunku do Juljusza godnym sza- 
cunku antagonistą, a jednak słusz- 
ną p. Jeżanne Wielopolska czyni 
uwagę, pisząc, że oceny o pismach 
Słowackiego p. prof. Tretiaka do- 
wodzą, że: „poeta nie był wcale 
poetą“..., a znowu z entuzjazmem 
o Juljuszu piszący Matuszewski 
według zdania p. Nowaczyńskiego 
„nadrabiał kultem”. Zaś o 4-to- 
mowej monogratji niezmiernej war- 
tości przez Kleinera niema wcale 
wzmianki. 

Niechęcią swą obejmuje p. No- 
waczyński i Norwida i zapewnia, 
że jedynie Juljusza Słowackiego 
będzie za grobem: zwycięstwo, bo 
„w nim tylko, a nie w Miekiewiczu 
i nie w Norwidzie są jeszcze całe 
archipelagi, całe atlantydy niezba- 
dane i nie odkryte, tajemnicze, 
zwodne, czarujące, dziwne, zawrot- 
ne, ciemne głębiny. On jeden w 
Słowiańszczyźnie, a Dostojewski 
drugi". 

Nie będę tu zwalczać tej za- 
wziętości przeciw Temn Wieszczo- 
wi, przed którym sam Słowacki 
pochylał się z niezmierną czcią, a 
co do Norwida—to przyznać nale- 
ży, że Go jeszcze mniej znamy niż 
Słowackiego, całe zaś Atlantydy 
Jego twórczości literackiej zaginę- 
ły na wieki, spalone przez zacie- 
trzewione dewotki, gaszące Światła 
zbyt je rażące. Połowa zaś dzieł 
Norwida w czterech ostatnich to- 
mach, chociaż wydrukowana—po- 
dotąd jednak w obieg księgarski 
nie puszczona, więc niedostępna @. 
nawęt dla p. Nowaczyńskiego. Miej- 
my nadzieję, że umysły i dusze 
Połaków w odrodzonej Ojczyźnie 
rozszerzać się i podnosić będą 
wzwyż, by się uzdolnić do pojęcia 
enigmatycznych nieraz głębin dzieł 
Jułjusza, do zrozumienia filozoficz 
nej myśli niezrozumianego podc- 
tąd Norwida, a do utrwalania i za- 
chowywania w wiecznej pamięci 
słów Tego Wieszcza, który za 
miljony kochał, czuł i cierpiał. 

Rozszerzalnem bowiem jest ser- 
ce ludzkie, zdoła ono z pietyzmem 
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i. umiłowaniem odnosić się do % 
Wielkich Duchów Narodu, zdoła 
objąć pospólnem uczuciem czci, 
uwielbienia i wszechstronnego zro” 
zumienia całą Ich twórczość". 

Tam u zenitów niema wyższych 

“ 

i niższych: Wielki Gruźlik, Bialo- lg 
rusin Adam i Norwid, 
nieznany przed 20-tu laty, przy” 
świecać będą narodowi wielką 
jaśnią swych genjuszów. Ich wszy- V p 

byj 

przed narodem oświaty kaganiec. P 
Kasimiera Ostachiewiczowa. ® 

stkich naród uznał za Wielki 
Przodowników, z których każdy 
zosobna | fwszyscy razem  nieśli 
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Jak wiadomo Polacy na Litwie 

|ustosunkowują się do Państwa Li- 

tewskiego lojalnie, nietylko bowiem 

godzą się z niepodległością Litwy, 

która w swym rozwoju tak nie- 

zwykle się skierowała . przeciwko 

nim, ale uważają, że państwo to 

powinno być silne i zabezpieczone 

"od wszelkich możliwych najaz- 
dów. 

- Stosunek taki uklada się stąd, 

že Polacy tamtejsi, jak zresztą ca- 
ły polski naród nie tylko nie ży- 

wią nienawiści do litewskiego na- 

| rodu, ale odwrotnie czują do nię- 

go gorące przywiązanie, boleją o- 

 czywiście nad stanem stosunków 
litewsko-polskich, nad swoją wre” 

szcie sytuacją, ale kładą ten sto- 

sunek na karb młodości litewskie- 
go ruchu i z pobłażliwością nieja- 

ko traktują nienawistne wszelkie 

wystąpienia Litwinów. 

Żywioł polski na Litwie ze 
względu na niezwykle przestrzega- 

ną lojalność nie wtrącać się nawet 
do spraw politycznych  litew- 
skich i w życiu publicznem wy- 
stępuje tylko w obronie swoich 
praw. Zachowanie się frakcji pol- 
skiej od początku istnienia Sejmu 

daje tej lojalności niezliczone do- 
wody. 

Nie znaczy to oczywiście, że 
Polacy na Litwie zachwycają się 

polityką litewską i godzą się z jej 

kursem spekulacyjnym i zamiarami 

prowadzącymi Lilwę na niebezpiecz- 

ne drogi. 
"W polityce litewskiej jest pust* 

ka jeżeli chodzi o dalsze plany, O 

prawdziwą obronę swej niepodleg- 

łości. Jeżeli na tę pustkę zwróci 

niekiedy uwagę prasa polska, jeże- 

li wskaże na niebezpieczeństwo, 

stąd dla Litwy płynące, podnosi 

się w prasie litewskiej alarm. Snać 

stanowisko polskie spokojne, zró: 

wnoważone i przewidujące to, co 

świadomie Litwini usiłują sobie 

przysłonić, mocno ich denerwuje. 

Wysuwają się oczywiście wtedy 

zarzuty, że to jest stanowisko War- 

- szawy i t. d. 
W związku z pobytem Zielensa 

w Kownie „Dzień Kowieński" ra- 
pisał artykuł p. t. „Bałtycka woda 

na rappalski młyn* w którym mię* 

dzy innemi pisze: ' 

+ Idea związku trzech państw bał- 

tyckich, który wydaje się nieraz 

naturalnem połączeniem pokrew- 

nych narodów o wielu wspólnych 

cechach i interesach i jakgdyby sam 
> naprasza się na zrealizowanie, w 

istocie mieści w sobie dwa charak- 

terystyczne momenty: 1) bez Pol- 

ski i 2) w przyjaźni z Rosją. 

Bloku litewsko łotewsko-estoń- 

| skiego nie można rozpatrywać о4- 

dzielnie, jako czynnika niezależne” 

go. Być może, zblokowane narody 

bardzo dobrze będą ze sobą Żyły; 
być może, w rozwoju kulturalno- 

gospodarczym zyskają one wiele od 

wzajemnej współpracy w ramach 

jednolitego programu. Każdy х 

nich poszczególnie jest jednak zbyt 

_ słaby, aby sojusz ich mógł stano- 

„wić silę decydującą, która dyktuje, 

która nie wchodzi w orbitę wpły- 

wów trzecich i nie jest zmuszona 

im się podporządkowywać. Dlate- 
go też realna wartość takiego 

ya pokazuje się dopiero w 

zestawieniu z innemi czynnikami i 

na ogólnem tle politycznego land- 

Na Wschodzie Europy z powo- 

jennych gruzów wyłaniają się dzi” 

siaj trzy pierwszorzędne potęgi: 

Niemcy, Rosja i Polska, której 

_ mocarstwowe stanowisko coraz 

silniej się akcentuje w stosunkach 

międzynarodowych. Pomiędzy te 

kolosy o łącznej prrastezóńi 
(bez Rosji Azjatyckiej) ok. 5 i pół 

milj. km. kw. i ludności 207 mil- 

jonów są wciśnięte wąskim pasem 

o łącznej przestrzeni ok. 167 tys. 

km. kw. i ludności 5 -miljonowej 

Litwa, Łotwa i Estonja. W takiej 

fizyczno geograficznej sytuacji trzy- 

manie bytu niepodległego tych 

państw stanowi główną troskę i oś 

całej ich polityki. W tej trosce zaś 

chodzi o. zneutralizowanie w ten 

lub inny sposób niebezpieczeństwa, 

jakie może zagrażać słabym bał- 

tyckim narodom ze strony ich po- 

tężnych sąsiadów. 

Jakże się przedstawia ta neutra 

lizacja w projekcie związku ścisłe- 

go między Rygą, Kownem i Tali- 

nem? 
Rosyjskiego niedźwiedzia i nie- 

mieckiego wilka bałtyckie owiecz- 

* ki usiłują nasycić... skromnie zao- 

‚ Нагомапа przyjaźnią w naiwnej 

wierze, iż to im wystarczy. Polska 

zaś zostaje całkowicie pominięta i 

znaczenie jej dla interesów bałtyc- 

kich wogóle niewykorzystane. 

Obecnie Rosia, która ma spe- 

cjalnie zaostrzony apetyt na bal- 
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PRZEGLĄD LITEWSKI. 
CHARAKTERYSTYKA STRONNICTW LITEWSKICH. 

Socjalna Demokracja. 
łusmny zarzut nieljalności postawiony polskiej prasie na Litwie 

tyckie wybrzeże, jest obezwładnio- 

na gangreną bolszewizmu, Niemcy 

zaś jeszcze nie czują się na siłach 

do rewanżu za pokój wersalski. 

Z biegiem czasu jednak, gdy rap- 

palscy kumowie wzmocnią się (w 

znacznym stopniu zawdzięczając 

uprzejmości swych bałtyckich są- 

siadów) ostyle, że skutecznie spró- 

bują po swojemu zmienić mapę 

Europy, wykrojoną w 1918 г., 

wówczas może się powtórzyć Sta- 

ra bajka o wilku, tym razem mo- 

skiewskim, który Oskarży jagnię, 

iż mąci mu bałtycką wodę, jeśli 

zaś razem z tą próbą przepadną z 

kretesem wielkoniemieckie i wiel- 

korosyjskie sny o potędze, mogą 

przepaść razem z niemi i bałtyc- 

kie ambicje niepodległościowe. 

Nie łdąc tak daleko, by przy- 

pūszczač, iż trójbałtycki związek 

miałby zasuggerować Niemcy, nie- 

podobna wszakże nie zauważyć, iż 

oddaje on znakomitą usługę dy- 

plomacji Berlina, dziełu zaś poko- 

ju i stabilizacji stosunków w na- 

szym zakątku Europy tylko o tyle, 

o ile można idenfikować szczery 

pacyfizm z powojennym renessan- 

sem germańskiego imperjalizmu. 

Nieustannem dążeniem polityki 

niemieckiej na Wschodzię Europy 

jest wypieranie Polski z dotych- 

czasowych pozycyj i niedopuszcza- 

nie jej do zdobycia nowych. Dzia- 

łając w tym kierunku, Niemcy po- 

trafili wstrzymać Litwę od nawią- 

zania jakiegobądź kontaktu z Pol- 

ską, która zato, jak dotąd, wcho- 

dzi dla Niemców klinem w pań- 

stwa bsłtyckie, posiadając tam do- 

brze wyrobione i ugruntowane 

sympatje. Blok Litwy, Łotwy i 

Estonji, którego stosunek do Pol- 

ski w dostatecznej mierze określa- 

łaby obecność w nim Litwy, klin 

ten wybija, wobec czego cała 

Wschodnia Europa z łatwością 

mogłaby zostać jednolitym i bez- 

konkurencyjnym terenem wpływów 

niemiecko-rosyjskich. 

Jakkolwiek daleka i najeżona 

poważnemi trudnościami jest jesz- 

cze droga do zrealizowania związ- 

ku Litwy, Łotwy i Estonji, można 

wszakże już dzisiaj mieć poważne 

obawy, iż okazałby się on tylko 

wodą na rappalski młyn i w każ- 

dym calu fatalnem posunięciem na 

drodze do zabezpieczenia niepodle- 

głego istnienia tworzących go 

państw. 

Omawiając ten artykuł „Lietu- 
vis” dowodzi co następuje: 

Polacy litewscy nie mogą się po- 

godzić z myślą, że w zbliżeniu nad- 

bałtyckiem trzech zainteresowanych 

państw, nie weźmie udziału Polska. 

Połacy litewscy nie mogą sobie wi- 

docznie wyobrazić inaczej Litwy, 
jak tylko w połączeniu z Polską, 

Rosją, czy Niemcami. Polacy litew- 

scy nie rozumieją też niepodległej 

egzystencji państw nadbałtyckich i 

stale dochodzą do wniosku, że te 
ostatnie, uchylając się od wpływów 
warszawskich, muszą trafić w orbitę 
wpływów bądź rosyjskich, bądź też 
niemieckich. 

Ukrytem marzeniem Polaków li- 
tewskich jest oczywiście przymierze 

litewske-poiskie, a właściwie podda- 

nie się Litwy Polsce, która rzekomo 
posiada dostateczne siły, ażeby u- 

chronić nietylko Litwę, lecz także 

pozostałe państwa nadbałtyckie 

przed rzekomemi zakusami sąsiada 

wschodniego, względnie  zachod- 

niego. 

Powyższe koncepcje „Dnia Ko- 

wieńskiego*, który wyraża jedynie 

ukryte tendencje żywiołu polskiego 

na Litwie, świadczy ujemnie o lojal 

ności 1670 Galataiėgo względem swe- 

go państwa. Jednocześnie takt ten 
świadczy, że wywody organu żywio- 

łu polskiego na Litwie są wodą na 

młyn polsk, będąc jednocześnie 

sprzeczne z interesami narodu i pań- 

stwa iitewskiego. 

Oczywiście jasnem jest, że w 

artykule „Dnia Kowieńskiego” trud- 

no się dopatrzeć jakiejkolwiek nie- 

lojalności czy wrogości. Ale koncep- 

cja obrony przed zakusami wschod- 

niego i zachodniego sąsiada—kon- 

cepcja jedynie uczciwa i płynąca 

z obywatelskiej troski o losy Litwy 

jest tak jeszcze niedostępna dla 

ciasnego poglądu litewskich mężów 

stanu, że niezbyt mogąc ją wogóle 

omawiać, wysuwanie jej nazywają 

nielojalnością lub sprzecznością z 

interesami litewskiego narodu i 

państwa. 

  

  

B. nauczycielka 
szkół powszechn. poszukuje pracy 

jako wychowawczyni dzieci, może 

zarządzać domem. Zgadza się na 

wyjazd. Oferty składać do „Kurjera 

Wileńskiego" pod „Młoda”. 5248-с 

O programie niema co pisać, 

gdyż jest to ten sam, co wszędzie. 

W przeważnie rolniczej Litwie ze 

słabo rozwiniętym przemysłem, z 

nieliczną ludnością robotniczą, nie- 

ma podstaw do szerszego rozwoju 

psrtji. Lwia część głosów, padają: 

cych przy wyborach na Socj.-Dem. 

pochodzi nie od uświadomionych i 

zorganizowanych towarzyszy, ale 

jako skutek demagogicznej prze- 

wrotowej agitacji, prowadzonej przez 

komunistów, albo jako głos pro- 

testu przeciwko rządom innych 

partyj, które nie zssłyżyły na U- 

znanie i zaufanie szerszych mas. 

To też partja i organizacyjnie i 

materjalnie jest słabą i nawet, gdy 
częściowo była u władzy po ma- 

jowych wyborach, nie zdołała wy- 
kazać swej siły i utrzymać steru 

ruchu robotniczego w swych rękach 

Prawie wszystkie mityngi, organi- 

zowanę w owym czasie przez Socj.- 
demokratów bywały opanowywane 

przez komunistów, którzy przepro- 

wadzali uchwały, przeciwne zamie- 
rzeniom i woli organizatorów. 

Wśród ludzi, kierujących tą 

partją, jest część ideowców, wy- 
znawców programu, którzy nie 

przestają być Litwinami i kosmo” 

polityzmu tak daleko nie posuwa- 

ją. by nie pielęgnować ideału nie- 

podległej Litwy, ale bez szowiniz- 

mu nacjonalistycznego. Z drugiej 
strony są to ludzie mniej lub więcej 
zbliżeni do bolszewizmu rosyjskie- 

go, zdolni do tego, by za przykła- 

dem zagranicznych litewskich „KO- 

misarzów*— Kapsukasa i Angarie- 

tisa—stać się agentami Sowdepii i 
korzystać z moralnego i materjzl- 
nego poparcia ambasady rosyjskiej. 

DZIAŁACZE SOCJALDEMOKRATYCZNI: 

1. KAIRYS STEFAN, ur. w 1877 

r., inżynier, wódz partji, człowiek po- 

rządny i bezwzględnej uczciwości, 
ideowiec, Litwin, rozumiejący po- 

trzebę porozumienia z Polską, co 

w programowej wypowiedział mo- 

wie w Ill-m Sejmie. Patrjota—Lit- 

win, ale pod żadnym względem nie 

fanatyk, zdolny, inteligentny i z 

wielkim taktem. Był wice marszał- 

kiem w lll-m Sejmie i przewodni 

czył w chwili wejścia do sali sej- 

mowej oficerów, robiących prze- 

wrót; nie potrafił wtedy stanąć na 

wysokości zadania marszałka. 

2. CZAPIŃSKI WINCENTY, 

profesor Uniwersytetu Kowieńskie- 

go, człowiek nauki, zdolny, inteli- 

gentny, porządny i uczciwy, ideo- 

wiec socjalny-demokrata i patrjota 
litewski, bez fanatyzmu. Jako mi- 

nister Oświaty w rządzie lewico: 

wym zajął stanowisko bezwzgięd- 

nej sprawiedliwości i wyrozumia- 

łości względem potrzeb ludności 

polskiej. 

3. BIELSKI WACŁAW, inžy- 

nier, ideowiec, człowiek o kulturze 

polskiej, zdolny i inteligentny, bez- 

względnie uczciwy. Służył uprzed- 

nio w zarządzie kolejowym, becnie 

na prywatnej służbie, kandydował 

na ministra w gabinecie lewicowym. 

4. BIELINIS CYPRJAN, dzia- 

łacz społeczny, kooperatysta, po- 

seł i członek Rady Miejskiej w 

Kownie, mówca cięty i sprytny, 

dobry agitator, ale czlowiek uczci- 

wy i nie bolszewik. Urodzony w 
1883 roku. 

5. PURENASOWA LUDWIKA, 
urodzona Wienożyńska, w 1888 ro- 

ku w rakiskim powiecie, skończyła 

gimnazjum 1906 roku, poczem za 

przeciwpaństwową agitację przesie- 

działa 3 miesiące w kowieńskiem 

więzieniu; w 1914 roku skończyła 

jurydyczny fakultet na wyższych 

kursach Bestużewskich w Piotro- 

grodzie i w 1917 roku zdała przy 

Petersburskim Uniwersytecie рай- 

stwowy egzamin. W czasie wojny 

pracowała jako siostra miłosierdzia 

i w litewskim komitecie pomocy 
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gwarantowany, czysty, prawdzi- 
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Prześladowanie bifwinów w Prusach Wschodnich. 
Memorjał litewskiej mniejszości narodowej. 

Ludność litewska zamieszkująca 
część Małej Litwy, która pozostała 

przy Prusach Wschodnich stano- 
wiąca tam mniejszość narodową, 
wręczyła Kongresowi mniejszości 
narodowych w Genewie memorjał 
o swej sytuacji w Niemczech. 

Memorjał w pierwszej swej częŚ- 
ci zawiera zwięzłą histerję Ma- 
tej Litwy, szczególnie tej jej częś- 
ci, która pozostała przy Prusach. 

Memorjał wspomina, iż jest to 

kraj zamieszkały przez Litwinów, 

którego kolonizacja rozpoczęła się 
dopiero od chwili podbicia go OT6- 
żem przez zakon teutoński. Po 

wielkiej epidemji moru zamieszka” 
ło tam niemało Francuzów, w Wie" 

ku zaś XVIII wielka grupa Niem- 
ców z Salzburgu. Kolonizacja nie- 

miecka odbywa się i do dziś dnia. 

Aczkolwiek Litwini poczęstokroć 

pragną nabyć ziemię, mając potrze- 

bne po temu środki, jednakże nie 

zyskują jej, ponieważ oddaje się ją 

Niemcom. Kolonizacja postępuje 

szczególnie w kierunku  OSa- 

dzania na roli Niemców w tych 

miejscowościach gdzie Litwini miesz- 

kają całemi wioskami lub chociażby 

liczniejszemi gromadami. 
Memorjał opiewa, iż prześlado- 

wanie Litwinów rozpoczęło się po 

wojnie 1870—1871 r. W szkołach 
zabroniono wykładać języka litew- 

skiego, nawet religji zaczęto udzie- 

lać tylko po niemiecku i dopiero 

później pozwolono ją wykładać w 

języku litewskim Natomiast 

na stanowiska kapłanów, księży, 

lub pastorów, obierano systematycz- 

mie niemieckich stronników, którzy 

występowali przeciwko uzyskaniu 

przez ludność języka litewskiego w 

kościele. Nawet Niemiec Sauerwein, 

który dobrze posiadał język litew- 

ski widząc prześladowanie Litwi- 

nów i ich zanik, napisał głośne 

zdanie „Litwinami urodziliśmy się, 

Litwinami i powinniśmy pozostać”, 

był nielubiany przez rząd niemiecki 

za swą przychylność względem Li- 
twinów i staranie w ich obronie. 
Jednakże uświadomienie i odro- 
dzenie narodowe jakie się rozpo- 
częło wśród Litwinów, wogóle nie 
ominęło i Litwinów Małej Litwy. 

Rodzice zaczynają znowu składać 

rządowi pruskiemu petycje w spra- 
wie przywrócenia nauczania języka 
litewskiego w szkołach, które je- 
dnakże są  odrzucane. Obok 
pism litewskich, wydawanych w 
Królewcu i Tylży, powstają stowa- 

rzyszenia, tworzy się nawet związek 

polityczny, który zabiega o prze” 
prowadzenie swego posła do Reich- 

stagu i Landtagu pruskiego (sejmu). 

Szczególnie wielkie prześladowa- 

nie Litwinów rozpoczęło się, opie- 

wa memorjał, po wojnie. Wszelkie- 

mi sposobami hamuje się działal- 

ność towarzystw litewskich. Orga- 

nizacje niemieckie podburzają tłum 

przeciwko Litwinom, administracja 

zaś jest bezczynna. Memoriał przy- 

tacza jak np. w r. b. Urząd Pocz- 

towy żądał od Litwinów większej 

opłaty za zaproszenia t-wa „Daj- 

na”, jak wydział paszportowy w 

Gumbinen brał większą Opłatę od 

Litwinów, życzących się udać na 

wystawę w Kłajpedzie, podczas gdy 

Niemców zwalniano całkowicie od 

opłaty; memorjał wspomina również 

wiele innych wypadków, między in- 

nemi głośny wypadek z 9 sierpnia 

1925 r., kiedy w Niemoniunach nie 

mogło się odbyć litewskie święto 

pieśni ponieważ śpiewakom nie ze- 

zwolono wylądować ze statku, salę 

wynajętą na odbycie święta zajęły 

niemieckie organizacje wojenne z 

Tylży, ludność zaś, która się zebra- 

ła na święto, została brutalnie wy- 

pędzona. 

ofiarom wojny. Od lipca 1917 ro- 

ku była pomocnicą sekretarza Pio- 

trogrodzkiego Sądu Okręgowego. 

W 1918 roku wróciła na Litwę, w 

czasie bolszewickiej okupacji była 

sekretarką przy rakiskim sądzie 

rewolucyjnym. Od 1.VII! 1919 do 

1Vill 1921 roku była rejentem w 

Rakiszkach. Od 1.X!! 1921 roku do 

8.V 1927 roku pomocnicą adwoka- 

ta przysięgłego, teraz jest adwo- 

katem przysięgłym. Posłanka do 

wszystkich trzech sejmów. W grud- 

niu 1925 roku chwilowo areszto- 

wana, posadzona do tejże sa” 

mej celi kowieńskiego więzienia? 

gdzie siedziała w 1906 roku. Żona 
profesora Purenas3, soc.-demokra- 

ty, człowieka porządnego i uczci- 

wego, cięta i wygadana, w wystą- 

pieniach swoich i czynach zdradza 

bolszewiczkę, jednak w wielką ide- 

owość u niej trudno wierzyć, Brat 

jej Apolinary Wienożyński umie 

utrzymywać się na stanowisku dy- 

rektora Departamentu Rolnictwa 

przy wszystkich rządach koalicyj- 

nych, krikszczionskich, lewicowych 

i obecnych, przyczem kupił piękny 

majątek Przeździeckiego i robi pie- 

niądze. . 

6. POŻEŁŁA WŁADYSŁAW, 
prawnik, w rządzie lewicowym mi- 

nister spraw wewnętrznych; roz- 

myślnie czy bezwiednie z powodu 

  

niedość silnego charakieru pozwo” 

lił za swoich rządów wybujać ko” 

munistycznej agitacji; bądź co bądź 

sympatje dla bolszewizmu ma. 

1. WENCLAUSKAS KAZI- 

MIERZ, adwokat, skłaniający się do 

bolszewizmu; jeszcze bardziej niż 

Pożełła nie wzbudza zaufania, przy- 

tem wyraźny wróg polskości, 

8. CYRTOWT BRONISŁAW, 
adwokat, członek Sejmu  Ustawo- 

dawczego, kandydował na ministra 

spraw wewnętrznych na rniejsce 

Pożełły, do czego wskutek prze- 

wrotu nie doszło; indywidualność 

mało znacząca. 
9. BUGAILISZKIS FELIKS, 

prezes Sądu Okręgowego w Szaw- 

lach, ma opinię człowieka porząd- 

nego i rozumnego. Kandydow ał na 

ministra sprawiedliwości w rządzie 

lewicowym przy reorganizacji ga- 

binetu, do czego wskutek przewro- 

tu nie doszło. 
10. PLECZKAJTIS HIERONIM, 

małorolny, poseł,  najostrzejszy 

mówca i najbardziej zdeklarowany 

bolszewik; po przewrocie grudnio- 

wym musiał ukrywać się w Rydze, 

zdolny do tego, by stać się narzę- 

dziem w ręku bolszewików rosyj- 

skich i brać od nich pieniądze na 

agitację przewrotową. Jako umy- 
słowość i inteligencja— miernota. 

м 

DZIAKACZE Z PARTJI „LIAUDININNOW“. 

1. SLAŽEWICZ MICHAE, u- 

rodzony w 1886 roku, adwokat, 

człowiek zdoiny i inteligentny, ale 

karjerowicz, dbały więcej jeszcze o 

jnteresa materjalne, niż o zaspo- 

kojenie ambicji. Poseł do wszyst- 

kich sejmów, kilkakrotnie premier, 

wódz partji, w siłę i szczerość je- 

go przekonań wolno powątpiewać. 

2. GRYNIUS KAZIMIERZ, u- 

rodzony w 1867 roku w marjam- 

polskim powiecie (ojciec w metry- 

ce nazwany Hryniewicz) uczył się 

w marjampolskiem gimnazjum, me- 

dycynę studjował w Moskwie, skofń- 

czył w 1893 roku, praktykował w 

Marjampolu i innych miastach Lit- 

wy. Człowiek zdolny i inteligent- 

ny, wolnomyślny, ale prawdziwy 

ideowiec, a nie karjerowicz, stary 

działacz na polu odrodzenia naro- 

dowego ludu litewskiego, zaco nie- 

jednokrotnie cierpiał prześladowa- 

nia: człowiek bezwzględnie uczciwy, 

ale jako indywidualność nie - 

różniający się wybitnie; w czasie 

wojny w Rosji stracił żonę i cór- 

kę, zamordowane przez bolszewi- 

ków, był podobno lekarzem w 

Korpusie Dowbora Muśnickiego, 

co się obecnie zaprzecza. W 1920 

roku wybrany do Sejmu Ustawo- 

dawczego, był premjerem od 18. 

VI-—-1920 roku do VI—1922 roku, 
potem szefem wydziału sanitarne- 

go w m. Kownie, poseł do wszyst- 

kich sejmów, po majowych wybo- 

rach 1926 roku wybrany na Pre- 
zydenta Państwa 50 głosami (z o- 
gólnej liczby 81), zrezygnował bez 

oporu po grudniowym przewrocie, 

od 16—1—1927 roku prezes Centr. 

Kom. Partji Ludowców. 
3. STAUGAJTIS JAN, urodzo- 

dzony w 1869 roku, doktór me- 

dycyny, również człowiek poważny, 

cieszący się szacunkiem dość po- 

wszechnym, bo uczciwy i nie kar- 
jerowicz. Zajmuje posadę dyrekto- 

ra szpitala w Kownie. Polityk dość 

mierny, posłował do wszystkich 

sejmów, ale wybitnej roli nie ode- 

grywał, chociaż parokrotnie był 
wicemarszałkiem, a w III Sejmie 

do grudniowego przewrotu mar- 
szałkiem. W dobie przewrotu nie 

potrafił utrzymać autorytetu swego 

marszałkowskiego stanowiska. 
4. TOLIUSZYS ZYGMUNT, 

ur. w 1891 roku, adwokat przy- 
sięgły, poseł, leader partji w Ill-m 

Sejmie, człowiek zdolny, ale jako 

polityk nie przerasta bardzo prze- 

ciętnej miary. 
5. DAILIDE FRANCISZEK, 

ur. w 1889 roku, poseł do III-go 

Sejmu dość zdolny publicysta, za 

rządów lewicowych redaktor ofi- 

cjalnej „Lietuva“, członek Centr. 

Kom. Partji. 
6. PAJAUIS JÓZEF, dr. ur. w 

1894 r. ekonomista, poseł do Ill-go 

Sejmu, dość zdolny. Skompromi- 

towany przez organizowanie nowe- 

go przewrotu w marcu 1927 roku, 

sądzony przez sąd wojenny na 

śmierć; nie wykazał mocy charak- 

teru i siły przekonań. 

1. STRIMAITIS J. ma pewne 

wpływy w stronnictwie, ale dotąd 

niczem się nie wyróżnił. 

8. KWIESKA WINCENTY, ur. 

w 1890 roku, poseł, kwalifikacje 

nauczyciela ludowego, w dodatku 

mało inteligentny. Wobec braku 

ludzi w partji odegrywa pewną ro- 

ję, wysuwany jako rzeczoznawca 

do spraw ekonomicznych i finan- 

sowych, przed przewrotem grudnio- 

wym miał zająć stanowisko mini- 

stra oświaty na miejsce soc. dem. 

Czapińskiego, w celu ukrócenia i 

likwidowania szkolnictwa polskiego. 

Miernota, dla Polaków bardzo źle 

usposobiony. 
9. SUGINTAS ANTONI, ur. w 

1890 roku, prawnik, poseł, prawa 

ręka Slażewicza, człowiek pod każ- 

dym względem nieciekawy; wróg 

zdecydowany polskości. 

10. ŻALKAUSKAS K. były mi- 
nister spraw wewnętrznych w КО- 

alicyjnym gabinecie, karjerowicz, 

niczem się nie wyróżniający. 

11. KRIKSZCZIUNAS JERZY, 

uczony agronom, człowiek porząd- 

ny, ale bez własnego zdania i bez 

charakteru. Na stanowisku ministra 

rolnictwa po majowych wyborach 

przy dobrej woli wykazał też zu- 

pełną nieudolność; rządzili pomi- 

mo niego dyrektorowie departa- 

mentów i Zarządu Reformy Rol- 

nej. 
PWILEJSZYS JAN, prawnik, 

przed wojną adwokat w Wilnie, i 

pracownik w organizacjach i pu- = 

po wojnie „p, blicystyce litewskich; 

burmistrzem miasta Kowna. Czło- 

wiek zdolny i inteligentny. Po ma- 

jowych wyborach był też wymie< 

niany jako kandydat na Prezyden- 

ta Państwa, ale dr. Grynius uzy- 

skał w partji więcej głosów. Czło- 

wiek kulturalny i nie ciasny nacjo- 

nalista, na stanowisku burmistrza 

i w Radzie Miejskiej zachowuje się 

z taktem, a w stosunku do Polas 

ków bezstronnie. Po bytności ' w 

Wilnie na pogrzebie Basanowicza 

szczerze wypowiedział trafnie do- 

patrzone objawy, przemawiające za 

jakiemkolwiek porozumieniem z Pol- 

ską i likwidacją chińskiego muru, 

mianowicie, że Rosja proteguje 

więcej Białorusinów i gdyby mogła 

komu Wilno oddawać, nie uczyni- 

taby tego dla Litwy, ale dla Bia- 

łejrusi; że Litwini wileńscy są za Ц- 

trzymaniem dzisiejszego stanu rze- 

czy, bo ciągną z tego osobiste ma- 

terjalne korzyści; nakoniec, że 

łatwiej porozumieć się, dopóki 

wśród wileńskich Polaków są lu- 

dzie jeszcze starszego pokolenia, z 

którymi przed wojną stykali się i 

pracowali Litwini, niż gdy zosta- 

nie tylko to nowe pokolenie, Wy- 

rosłe za chińskim murem. 

Wpływy polityczne wilejszysa 

obecnie są żadne, w łonie partji 

również znikome. 

DZIAŁACZE „DZICY*. 

GALWANAUSKAS ERNEST, 

inžynier-elektrotechnik, b. premjer, 

minister finansów, komunikacji, 

przemysłu i handlu, potem spraw 

zewnętrznych, zneny ze swych wy” 

stąpień w Lidze Narodów; b. am- 

basador litewski w Anglji, obecnie 

przeznaczony do Dyrekcji Portu 

Kłajpedzkiego. Człowiek zdolny i 

inteligentny, jako kierownik -poli- 

tyki litewskiej jednak nie samo- 

dzielny, a poddający się nakazom 

innych. 
(D. c. n.). 

Jan Bulhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 

Jegiellońska 8, tel. 968, przyjmuje 

od godz. 9—6. 5243-a 
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Rokowanialitewsko-niemieckie. 
Jak wiadomo w dniu 19 lipca 

r. b. odbyły się w Berlinie narady 
i litewsko - niemieckiej w 

arcia traktatu handlo- 
Układy te, o charakterze 

nym, trwały zaledwie dni 
kilka i miały na celu zapoznanie 
ekonomicznych sfer litewskich ż 
propozycjami niemieckiemi i od- 
wrotnie. Właściwe układy w spra- 
wie podpisania traktatu handlowe- 
go toczyć się będą jesienią r. b. 

W chwili obecnej, kiedy Litwę 
nie łączą stosunki handlowe z Pol- 
ską Niemcy stanowią jedyną drogę 
lądową, dzięki której może się Lit- 
wa komunikować z całą Europą 
Zachodnią i Południową. Podobną 
rolę względem Niemiec odegrywa 
Litwa obok Polski jeżeli chodzi o 
stosunki handłowe Niemiec z Euro- 
pą Północną i Wschodnią. Od 
chwili powstania niezawisłego pań- 
stwa litewskiego przeszło połowa 
importu i eksportu litewskiego 
przypadała na Niemcy. 

Litwa nie wydaje żadnych wła- 
Ściwie zakazów, któreby krępowały 
import czy eksport. Litewskie cła 
importowe o fiskalnym przeważnie 
charakterze nie mogą stanowić po- 
ważnej przeszkody dla niemieckie- 
go eksportu. 

Nieco inaczej jednak stosunki 
się ułożyły po stronie niemieckiej. 
Litwa napotyka tam na bardzo po- 
ważną przeszkodę w pomyślnym 
rozwoju stosunków handlowych 
obu krajów w postaci niemieckiej 
polityki agrarnej. Najwyższym ce- 
lem polityki owej jest bezwzględny 
protekcjonizm w stosunku do 
"rrajowego. rolnictwa. ' Protekcjo- 
nizm agrarny jest w Niemczech 
rzeczą oddawna już przyjętą i już 
przed wojną Światową w polityce 

. _ handlowej Niemiec stanowił poważ- 
« ny czynnik. Czynnik ten był stale 

+ nie na rękę krajom, które zaintere- 
sowane były w eksporcie swych 
produktów rolniczych do Niemiec. 
Do krajów takich zaliczyć przede- 
wWszystkiem należy Danję, Austro- 
Węgry, Hiszpanję i Rosję. Pemię- 
dzy wspomnianemi krajami a Niem- 
cami stale się toczyła wojna celna. 
Wprawdzie zwykle wojna taka koń- 
czyła się obustronnemi kompromi- 
sami, wszelako Niemcy zbyt małe 
zwykle przyznawały ustępstwa. 

     

   

   

Względy sanitarne, jakiemi za- 
słaniają się Niemcy przy wydawa- 
niu zakazów importu mięsa i bydła 
z Litwy są jedynie nieuzasadnio- 
nym protekstem. Trudno bowiem 
przypuścić, ażeby nadzór sanitarny 
lepiej stał w Argentynie, ,Brazylji 
it. d. aniżeli na Litwie czy innych 
państwach Nadbałtyckich. Tymcza- 
sem zakaz niemiecki skierowany 
został akurat pod adresem Litwy. 
Pod tym względem nawet Rosja 
jest w stosunku do Litwy uprzy- 
wilejowana, a przecież niepodobna 
przypuścić, ażeby nadzór sanitar- 
no-weterynaryjny w Rosji był le- 
piej postawiony, aniżeli na Litwie. 
Zsznaczyć należy, że Litwa pod 
względem zdrowotnym bydła fak- 
tycznie wyżej stoi aniżeli same 
Niemcy, gdzie grasują nieznane na 
Litwie wśród bydła choroby, jak 
np.: choroby pysków i racic. W 
1925 roku niemieccy weterynarze 
stwierdzili, że nadzór weterynaryj- 
ny stoi na dostatecznie wysokim 
poziomie. Tak więc wszystkie 
twierdzenia niemiecrie o względach 
sanitarnych są wyssane z palca. 

Stosunki ekonomiczne pomię-. 
dzy Litwą a Niemcami nietylko 
są utrudnione przez wysokie cła. 
Te ostatnie, aczkolwiek istotnie 
wysokie, nie są jednak dla Litwy 
zbyt przerażające. O wiele niewy- 
godniejszym dla Litwy jest zakaz 
tranzytu litewskiego przez terytor- 
jum niemieckie. 

Kronika. 
— Litwa na międzynarodowej 

konferencji w sprawie rozkładu 
pociągów. 18—22 października w 
Pradze odbędzie się konferencja w 
sprawie rozkładu pociągów, na któ- 
rą jest proszona również Litwa. 

— Gabinet Ministrów radzi 
nad zawarciem układu handlo- 
wego z Włochami. 2 bm. gabinet 
ministrów rozważył propozycję rzą- 
du włoskiego w sprawie zawarcia 
włosko-litewskiego układu handlo- 
wego. Obszernie zostały rozważone 
możliwości stosunków handlowych 
Litwy z Włochami i ich znaczenie. 
Zesiągnięto opinji izb handlowo- 
przemysłowych w Kownie i Kłaj- 
pedzie, oraz rozważono tę kwestję 
w M-stwie Skarbu. 

Z KŁAJPEDY. 
Po wyborach kłajpedzkich. 

Podajemy tu charakterystycz- 
niejsze głosy prasy litewskiej o wy- 
nikach wyborów w Kłajpedzie. 

Tak więc „Echo“ w Nr. 193 
pisze: 

„W związku z wyborami do Sej- 
miku Kłajpedzkiego, jakie się o- 
statnio odbyły, podkreślić należy 
niekulturalne metody agitacji wy- 
borczej, stosowane przez partie 
niemieckie na gruncie kłajpedzkim. 
Przedewszystkiem przywódcy partji 
ludowej (Volkspartei) oraz partji 
rolniczej (Landwirschaftpartei) pp. 
Brindlinger i Gubbe w niedopusz- 
czalny sposób podszczuwali lud- 
ność miejscową przeciwko listom 

_litewskim Doszło do tego, Że na 
wiecu, jaki się odbył przed kilku 
dniami we wsi Grobstei (pow. 
kłajpedzki) rozagitowani Niemcy 
czynnie znieważyli mówcę, który 
próbował mówić po litewsku. Ek- 
scesy partyj niemieckich wywołały 
konieczność przedsięwzięcia ostrych 
środkow policyjnych celem opano- 
wania sytuacji. Winni awanturnicy 
w Grobsiei będą pociągnięci do 
odpowiedzialności karnęj*. 

Urzędowy „Lietuwis” który za- 
powiadał aż do ostatka zwycięstwo 
litewskie tak się z fiaska w Nr-ze 
189 tłumaczy: 

„Agitacja przedwyborcza na grun- 
cię kłajpedzkim trwała już od daw- 
na. Kowno nawet nie przeczuwało 
z jakiem napięciem akcja przede 
wyborcza w Kłajpedzie się toczyła. 
Do akcji tej zaprzęgnięto przede- 
wszystkiem prasę, nie mówiąc już 
o wiecach, odezwach, ulotkach, 
broszurach i t. d. Akcja przedwy- 
borcza opierała się  nietyle na 
różnicach partyjnych, czy klasowych 
ile na narodowych. Faktycznie więc 
toczyły się zapasy pomiędzy  Lit- 
winami a Niemcami. 
"Pod względem etnograficznym 
większość ludności Kłajpedy skła- 
da się z Litwinów. Niemcy za- 
mieszkują jedynie po miastach, 
przedewszystkiem w Kłajpedzie 
Pośród nich też rekrutują się urzę- 
dnicy i więksi właściciele rolni. 
„Mimo to wszystko przy każdych 
wyborach w Kłajpedzie niezależnie 
od tego, czy wybory takie mają na 
celu przeprowadzenie kandydatów 
do instytucyj rządowych, czy samo- 
rządowych, wszędzie trafiają Niem- 
cy a przynajmniej kandydaci list 

- niemieckich chociażby nawet sami 
nie byli Niemcami. Przyczyną tego 
zjawiska są osobliwe warunki bytu 
łajpedy. Kraj pod względem et- 

nograficznym wyłącznie litewski, 

› 
‹ 

® 

wykazujejjednak w stosunku do wiel- 
kiej Litwy znaczne różnice. 600 lat 
jarzma niemieckiego wycisnęło na 
Kłajpedzie i kłajpedzianach nieza- 
tarte piętno. Notabene ewangielic- 
kie wyznanie większości kłajpe- 
dzian, z pochodzenia Litwinów, 
zbliżyło ich jeszcze bardziej do na” 
jeźdźców. W związku z tem wszyst- 
kiem Litwini kłajpedzcy są na- 
wskroś przesiąkli niemiecką kultu- 
rą. Nic też dziwnego, że dla wielu 
kłajpedzian Litwinów niedostatecz- 
uie uświadomionych pod względem 
narodowym, wydaje się, że Niemiec 
jest niejako człowiekiem wyższego 
gatunku, który lepiej potrafi pro- 
wądzić wszelkiego rodzaju politykę 
i lepiej zna się na sprawach pu- 
blicznych aniżeli Litwini, Niemcy 
doskonale to rozumieją i niemniej 
doskonale umieją wyzyskać tę о- 
koliczność dla swych celów / poli- 
tycznych. Partje niemieckie wcią- 
gają do swej roboty politycznej 
nawet bardziej ušwiadomionych, 
lecz zniemczonych Litwinów, tak 
ażeby wyzyskując litewskie brzmie- 
nie ich nazwisk, przeciągnąć na 
swą stronę szerokie masy ludności. 
Tem się więc tłumaczy, że wybory 
stale przynoszą większość . głosów 
listom niemieckirm. Rzecz prosta, 
Niemcy i prasa niemiecka objaw 
ten iłumaczą w sposób swoisty, a 
mianowicie powolnją się na nie- 
mieckość kraju, o której świadczyć 
"mają wyniki wyborów. й 
— — 

Wywiad „kds” 2 nowym liowstin 
ninistrem Obrony Krajwej, 
„Echo* w:Nr. 184 ogłasza wy- 

wiad z ministrem Daukantasem, 
którego streszczenie podajemy: 

Nowy Minister Obrony Krajo- 
wej zaakceptował program rządu 
p. Woldemarasa i będzie go wpro- 
wadzał w życie. Jednem z głów- 
nych zadań M-stwa jest zorganizo- 
wanie przeszkolenia wojskowego 
młodzieży (przed poborem). Prace 
w tym kierunku intensywnie są 
prowadzone: z jednej strony przy 
pomocy Związku Strzeleckiego, z 
drugiej zaś — przez szkołę (gimna- 
styka i ćwiczenia wojskowe). 

Pezatem wprowadzić wypadnie 
w życie zaimicjowane już ustawy, 
jak np. ustawa © uposażeniu inwa- 
lidów z b. armji rosyjskiej i t. d. 
O ile finanse pozwolą, M -stwe 
przedłoży projekt ustawy o oficer. 
skich djetach kwaterunkowych. 

Pobyt w Kewnie gen. Le Ron- 

"spokój. 
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brzegiąd: ekonomiczny Litwy 2a czerwiec i pie r. b 
w świetle litewskiej 

Rolnictwo. 

W 1925 roku obszar ziemi u- 
prawnej wynosił na Litwie 2.498,000 
ha; w 1926 r. 2.612,9 tys. ha; zaś 
w r. b. 2.697,9 tys. ha. Tak więc 
w roku bieżącym obszar ziemi u- 
prawnej w zestawieniu z rokiem 
ubiegłym wzrósł о 85 tys. ha. Je- 
żeli wszakże wziąć pod uwagę ob- 
szer zasiewów to zmniejszył się w 
r. b. o 113 tys. ha. Fakt ten tłu- 
maczy się przez to, że już ną wios- 
nę r. ubiegłego stało się wiadomem, 
iż urodzaj ozimin nie wypadnie 
pomyślnie. W związku z tem rol- 
nicy starali się uniknąć ewentual- 
nych prac i mniei obszarów po- 
święcali osiiminom. 

Obszar żyta ozimego wynosi w 
r. b. niema! 500 tys. ha wykszu- 
jąc w stosunku do roku ubiegłego 
wziost © 58 tys. ha. Jest to prze- 
ciętna norma jak na stosunki rol- 
ne na Litwie. Obszar jęczmienia 
zasiarego zmałał o 18 tys. ha. Tłu- 
maczy się to tem, że wobec po- 
myślnych warunków stmosferycz- 
nych w jesieni r. ub. starali się 
rolnicy zasiać więcej żyta, aniżeli 
jęczmienia. Obszar zasianej psze- 
nicy niemal nie uległ zmia- 
nie. Naogół obszar zbóż jadalnych 
wzrósł w r. b. o 31 tys. ha. 

Stan zasiewów przedstawiał się 
najgorzej w maju r. b. w czerwcu 
natomiast zaczął się poprawiać j 
wreszcie w lipcu nie przedstawiał 
już nic do życzenia. W związku 
z dždžystą wiosną zasiewy zbóż 
jarych spóźnione były o 2—3 ty- 
godnie. Dlatego też żniwa były 
również spóźnione. 

Urodzaj żyta wypadł naogół 
dobrze. Zamierza się otrzymać w 
r. b. 24 cnt. z ha. Ogólne zbiory 
żyta według przewidywań wyniosą 
w r. b.12 milj. ceat. (600,000 tonn). 
Ponieważ konsumcja krajowa wy- 
nosi około 550,000 tonn więc przy- 
najmniej 50 tys. tonn wyniosą re- 
zerwy. 

Pszenicy zamierza się zebrać 
25,6 cent. z hs. Ogólne zbiory 
pszenicy wyniosą więc jakieś 179 
tys. cent. (pszenica ozima). Psze- 
nicy jarej zamierza się zebrać о- 
gółem 112 tys. cent. Ogółem zbio- 
ry pszęnicy wyriosą 291 tys. cent. 
Wobec tego zaś, że konsumcja 
wewnętrzna wynosi około 110 tys. 
tonn pozostanie nadwyżui conajm- 
niej 30 tys. tonn. Stan zasiewów 
jęczmienia nie uległ zmianie. Jęcz- 
mienia zamierza się uzyskać 21,5 
cent. z ha. 

W związku z tem ogólne zbio- 
ry jęczmienia wyniosą conajmniej 
160 tys. tonn. Rezerw jęczmienia 
prawdopodobnie nie pozostanie, 
ponieważ miejscowa  konsumcja 
wynosi ekoło 170 tys. Owsa za- 
mierza się otrzymać 326 tys. tonn. 
Porieważ konsumcja wewnętrzna 
około 260 tys. tonn, więc nadwyż- 
ka wyrazi się cyfrą 60 tys. tonn. 
Wyki i pieluszki uzyska się praw- 
dopodobnie około 68 tys. tonn. 

statystyki urzędowej. 

Spożycie wewnętrzne wynosi prze- 
szło 30 tys. tónn, a więc nadwyž- 
ka wyrazi się cyfrą przeszło 30 tys. 
tonn. Zbiory nasienia i przędzy 
Inu wyrażą się prawdopodobnie 
cyfrą 40 tys. tonn, z czego połowa 
przypadnie na konsumcję wewnę- 
trzną. Urodzaj kartofli wypadnie w 
r. b. nieco gorszy. Zamierza się 
mianowicie uzyskać z 215 cent. 
Ogółem zbiory kartofli wyniosą 0- 
koło 1,5 milj. tonn, a więc tyleż 
mniejwięcej, ile potrzeba do kon- 
sumcji wewnętrznej. Urodzaj siana 
wypadł w r. b. nieco pomyślniej, 
aniżeli w r. ub. 

Wszystkie zboża wykazują wy- 
starczającą cyfrę zbiorów, także 
konsumcja wewnętrzna zostanie 
całkowicie pokryta. Niezależnie od 
tego da się uzyskać nadwyżka wy- 
sokości około 150 tys. tonn zbóż 
jadalnych oraz około 40 tys. tonn 
Inu. Wartość tej nadwyżki wynosi 
około 250 milį. It. 

Pod względem urodzajów pierw- 
sze miejsce zajmuje pow. ponie- 
wieski, drugi zaś szawelski. Uro- 
dzaj najgorszy wypadnie natomiast 
w pow. taurogskim i telszewskim. 

Przemysł. 

W terminie pięciu miesięcy (do 
czerwca) wykupiono 4.614 śŚwia- 
dectw przemysłowych.,W zestawie- 
niu z r. ub. cyfra ta nie ulega 
większej zmianie. 

W ciągu pierwszego półrocza 
r. b. wyprodukowano: piwa — 
4.678 421 litrów (w r. ub. I — VI 
mies. 4.327.594), wina — 79866 
litr. (w r. ub. 54.522), zapałek (w 
tys. pud.) 32.668 (w r. ub—27 603), 
tutek w tys. szt. 36.692 (w r. ub. 
30.612), tytoniu — 427.912 kilo, 
(w r. ub. 427.398), cyfry powyż- 
sze Świadczą, że produkcja prze- 
mysłu akcyzowego w roku bież. 
się wzmogła (pod względem ilości 
produkcja wzrosła o 20 proc. pod 
względem wartości zaś o 15 proc.). 
Przypuszczać należy, że przemysł 
nieakcyzowy również wykazuje po- 
prawę, gdyż w r. bież. nie słychać 
na Litwie ani o strajkach, ani też 
o bezrobotnych. 

Handel. 

W. kwietniu r. bież. eksport 
wyraził się cyfrą 18 milj. It, im- 
port zaś 21,4; w maju — eksport 
wyraził się cyfrą 18,9 — import 
zaś — 19,6, w czerwcu 16,2 ek- 
sport import 22,8. Tak więc w 
ciągu trzech miesięcy eksport li- 
tewski wyraził się cyfrą 53,1 milj. 
It. import zaś cyfrą 63,8 milj. Bi- 
lans bierny wyniósł 10,7 milj. It. 
W roku bież. eksport w ciągu 
pierwszego półrocza wyraził się 
cyfrą 129,9 milj. lit.; w roku ub-— 
125,2 mili. lit.; wroku 1925 112,3; 
import w ciągu pierwszego półro- 
cza r. b. wyniósł 120 mili. lit; w 

+ ub. 100 milj. lit., w 1925 zaś 
125,6. 

Kooperacja rolna na Litwie. 
Historja kooperacji na Litwie 

jest krótka, i liczy obecnie zaled 
wie trzecie dziesięciolecie swego 
istnienia. Do tak późnego zapo- 
czątkowania ruchu spółdzielczego 
przyczyniły się warunki polityczne 
i kulturalne; w keżdem skupieniu 
spółdzielczem dopatrywały się wła- 
dze resyjskie ruchu narodowcścio 
wego i partyjnictwa. Wojna šwia- 
towa zburzyła rezultaty kilkuletniej 
pracy. Dopiero po uzyskaniu nie- 
podległości rozpoczyna się praca 
twórcza i energicznie tworzone są 
spółdzielnie; od roku 1918 daje 
się na Litwie zauważyć wprost ży- 
wiołowy pęd do zakładania róż- 
nych kooperatyw. Obecnie trudno 
jest już znaleźć na Lltwie zakątek, 
gdzieby myśl-o spółdzielczości nie 
była poruszaną lub nie powstały 
drobne lub większe kooperatywy. 
Litwa jest krajem w šrednim  sta- 
nie roiniczym i nie potrafi przejść 
do bardziej doskonałej techniki 
uprawy rolnej i do bardziej pro- 
dukcyjnego użytkowania wolnych 
kapitałów (których wogóle posia- 
da b. mało) krajowych, nie zasto- 
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da nosił charakter całkiem prywat- 
ny. Podobnież zresztą jak tradycyj- 
na, doroczna wizyta oficera azgiel- 
skiego sztabu generalnego mir. 
Nessbith'a. Każda taka wizyta — 
byleby nie z Polski — mile jest w 
'Kownie widziana. 

Na linji demarkacyjnej panuje 
Żadnych specjalnych ru- 

chów ze strony polskiej nie dało 
się zauważyć. 

Minister płk. Daukantas dodał 
na zakończenie, iż utrzymuje bliski 
kontakt ze Związkiem Strzeleckim 
(szaulisi), w którym piastował sta- 
nowisko prezesa. 

sowują również zasad spółdziel- 
czości. Tem się tłumaczy wzmoże- 
nie się ruchu spółdzielczego na 
Litwie. 

Kooperacja litewska faktycznie 
przeżywa obecnie jak zaznaczyliś- 
my zaledwie siadjum organizacyjne 
ważną jest rzeczą, ażeby poszcze- 
gólne działy kooperacji w należy- 
tym czasie stanęły na odpowied- 
nim i normalnym poziomie. Jażeli 
chodzi o klasyfikację, to koopera- 
cję litewską zaliczyć można do 
spółdzielczości rolniczej, za wyjąt- 
kiem niewielkiej ilości spółdzielni 
rolniczych. Kooperacja winna 14- 
czyć w jedno warstwę rolników, 
różniczkując się na poszczególne 
grupy według poglądów politycz 
nych ich członków, lecz zmierzać 
do stworzenia możliwie jednolitej, 
potężnej i licznej organizacji. Tu- 
taj, jak już kilkakrotnie pisaliśmy, 
stwierdzić należy fakt, że koopera- 
cja litewska utraciła po wojnie 
światowej swą jednolitość i stała 
się terenem walk poszczególnych 
partyj politycznych. 

Sledząc rozwój życia ekonomi- 
cznego i politycznego Litwy nieste- 
ty zaznaczyć należy, że kooperację 
litewską inny los nie mógł spot- 
kač. Kooperacje litewskie, jako or- 
ganizacje ekonomiczne łączyć win- 
ny poszczególne warstwy rolników, 
każda zaś warstwa jak i każda kla- 
sa posiada swoiste warunki istnie- 
nia i odrębne interesy,a starając się 
je bronić, w niewyrobionym  jesz- 
cze społeczeństwie, jakiem jest lud- 
ność Litwy, uciekają się wyłącznie 
do walki partyjno - politycznej. W 
chwili obecnej wszędzie widzimy 
związek ekonomiki z. polityką I 
trudno jest obecnie przeprowadzić 
wyraźną linię pomiędzy interesami 

ekonomicznemi rolnika a dziedzi- 
ną polityki. 

Rzeczą zrozumiałą jest, że ko- 
operacja jako taka jest jedną z 
form, za którą kryje Się walka kla- 
Sowa, a poszczególne jednostki i 
klasy łącząc się nie zapominają o 
swych interesach i poglądach poli- 
tycznych. Na Zachodzie widzimy ró- 
wnież walkę tę oraz grupowanie się 
w spółdzielniach w zależności od 
poglądów politycznych. W Niem- 
czech kooperacja rolna znajduje się 
pod wpływem partji konserwatyw- 
nej, gdy kooperacja spożywcza 
robotników podlega wpływom partji 
socjaldemokratycznej. 

Stwierdzoną została zasada, że 
kooperacja ma być neutralną, apo- 
lityczną — nie może być jednak 
na Litwie zasada ta zastosowana. 

Warstwa rolników litewskich cie- 
miężona od stuleci stała się bierną 
w zakresie obrony swych praw so- 
cjalnych. Z tego powodu  najróż- 
niejsze grupy polityczne korzystają; 
wykorzystując bierność i nieświa- 
domość społeczno polityczną rolni- 
ków, zaczęły przedstawiać siebie, 
jako obrońców interesów roiników. 
Z tej przyczyny najróżniejsze poli- 
tyczne grupy, nie mające mic wspól- 
nego z interesami rolników, przy- 
krywając się hasłami rzekomej wal- 
ki o interesa rolnicze, starają się 
zająć przodującą rolę w politycz- 
nem i ekonomicznem życiu kraju. 
Na Litwie istnieją dzisiaj aż cztery 

Bezrobocie aemigracja na Litwie : 
Czynniki rządowe stale twier- 

dzą, że sytuacja gospodarcza Litwy 
staje się coraz lepszą, że niema obaw 
na przyszłość o nieutrzymanie 
czynnego bilansu handlowego, a 
wewnątrz kraju stan ekonomicz* 
nydma być pono zupełnie dobry. 
Jednak tylko dwa zjawiska, ujęte 
na podstawie liczb, podanych rów- 
nież przez oficjalne czynniki, za- 
dają kłam optymizmowi gospodar 
czemu i pozwalają stwierdzić, że 
stan gospodarczy Litwy jest ciężki 
i że Litwa stale przechodzi kryzys. 
Poruszymy tylko stan bezrobocia 
na Litwie i emigrację. 

Prasa urzędowa niejednokrotnie 
zapewnia na łamach swych pism, 
zwłaszcza „Lietuvisa“, že bezrobo- 
cia niema, przypisując to rozum- 
nej i planowej polityce Rządu. W 
rzeczywistości jednak Sprawa po- 
wyższa ma się zucełnie inaczej, 
gdyż bezrobocie istnieje wbrew 
oficjalnym  zaprzeczeniom prasy 
urzędowej. 

W ostatnich dniach zgłoszono 
na ręce Rady Miejskiej w Kownie 
podanie, podpisane przez przeszło 
100 osób, które brzmi, jak na- 
stępuje: 

„My niżej podpisani, zatrudnie- 
ni byliśmy do Wielkiejnocy przy 
robotach publicznych w Kownie. 
Po zakończeniu tych robót od Wiel- 
kiejnocy nie możemy znaleść pra- 
cy. Nie posiadając źadnych środ- 
ków do życia, znosić musimy wraz 
ze swemi rodzinami głód i nędzę. 
W związku z tem it @. zwracają 
się o pomoc do Magistratu. 

Podobne podania napływają w 
ostatnich czasach coraz liczniej. 
bezrobotni proszą o wsparcie lub 
o udzielenie pracy. 

A emigracja? 
W ostatnich latach emigracja 

wzmogła się znacznie, przynosząc 
wiele szkód dla państwa. Podczas, 
gdy w r. 1925 Departament Ochro- 
ny Obywatelskiej w ciągu roku wy- 
dał zaledwie 1019 wiz emigrantom, 
w ciągu 1926 r. wydano 6585 wiz, 
a w ciągu 4-ch miesięcy 1927 r. 
już 5780 wiz. O ile emigracja bę- 
dzie w takiem tempie postępować 
dalej — to w bież. roku wyemi 
gruje conajmniej 20 tysięcy osób 
czyli około 80% naturalnego przy- 
rostu ludności. Biorąc zaś pod u- 
wagę, że z kraju emigrują 
zwykle najsilniejsi i najzdrowsi lu- 
dzie, wartość ekonomiczna w ze- 
stawieniu z wartością pozostają- 
cych w kraju jest. większa, — a 
więc straty w materjale robotni- 
czym państwa są znaczne. 

Ekonomiczny więc dobrobyt na- 
rodu nie może się podnosić, o ile 
cały niema! przyrost ludności ma 
emigrować. 

Ruch emigracyjny na Litwie nie 
jest rzeczą nową. 

Tak np.: według danych staty- 
stycznych w 1897 roku zamieszki- 
wało w  guberniach rosyjskich 
160.000 osób pochodzących z gub. 
kowieńskiej, 140.000 z gub. wi- 
leńskiej i 120.000 z grodzieńskiej, 
łącznie 420000 Niezależnie od te- 
go do samych Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Półn. emigrowało 
przed wojną około 15--25,000 Lit- 
winów nie licząc emigrantów z Lit- 
wy innych narodowości. 

W ciągu 15 lat emigracja litew- 
ska do Ameryki pochłonęła prze- 
szło 250.000 ludzi w tej liczbie 
170.000 (68%) mężczyzn i 228.000 
(90%) osób w wieku 14—45 lat, to 
znaczy w samym rozkwicie sił. 
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partje polityczne reprezentujące in- 
teresy rolników, dzięki temu roz- 
biciu panuje niesłychane zróżnicz- | 
kowanie wśród samych rolników. 
Uświadomienie rolników litewskich 
jednak stale wzrasta, już obecnie 
część ich rozumie, że podniesienie 
poziomu ekonomiczno-kulturalnego 
zależy od wysiłku ich iże należy już 
otrząsnąć się od wpływów partyj. 

Usunięcie wpływów partyjnych 
i zwrócenie większej uwagi na spra- 
wy gospodarczo-ro!lne, organizacja 
samodzielnych kooperatyw, połą- 
czonych w potężne związki — da 
możność rolnictwu uzyskanie kre- 
dytów i podniesienie poziomu go- 
spodarki rolnej. Dzisiaj już istnieją 
organizacje, które, po całkowitem 
usunięciu wpływów partyjnych, mo-- 
gą stanąć na czele kooperatyw rol- 
nych — a mianowicie: Centr. Bank 
Rolniczy, Związek Lit. Kooperatyw | 
Rolniczych, Związek Spółek Prze- 
tworów Mlecznych oraz Centrala 
Kooperatyw. 

Na drogi prawdziwej kooperacji 
winien wejść naród litewski, ażeby. 
co prędzej wyjść z nędzy i ciem- 
noty. Rząd litewski, w rękach któ- 
rego znajdują się Środki naprawy 
i kapitały narodu, winien temu do-_ 
pomóc, regulując odpowiednio 
wpływami z podatków z rolnictwa 
i przekazując odpowiednie sumy 
w formie pożyczek lub zapomóg 
na poparcie i rozwój organizacyj 
spółdzielczych rolniczych. RK 

2 

W 1899 roku przybyto do Sta- 
nów Zjedn. Ameryki Półn. 6858 
Litwinów, w tem 5991 mężczyzni 
1.567 kobiet. i 

W 1900 roku—10,311 Litwinów, 
w czem 7683 mężczyzn i 2.628 
kobiet. 

W 1901 roku 8.815 Litwinów, 
w czem 6.499 mężczyzn i 2.316 
kobiet. 3 

W 1902 r. 11,629 Litwinów w | 
tem 8.576 mężczyzn i 3.053 ko- 
biet. 

W 1903 r. 14.432 Litwinów w 
oe 10.721 mężczyzn i 3.711 ko- 
et. х 5 

W 1904 r. 12.780 wczem 8.852 
mężczyzn i 3,926 kobiet. 

W 1905 r.—18 604 Litwinów, w. 
czem 13.842 mężczyzn 1 4,152 
kobiet. 

* W 1906 r.—14.257 Litwinów w 
sa 9.429 mężczyzn i 4828 ko- 

iet. 
W 1907 r. — 25.884 Litwinów, 

w czem 18.716 mężczyzn i 7.168 
kobiet, 

W 1908 r. — 13.720, w czem | 
8.522 mężczyzn i 5.198 kob. ; 

W 1909 r. — 15 254 Litwinów, 
z czem 10.254 mężcz. i 4.970 ko- 
iet. и 

W 1910 r. — 22.714 Litwinów, 
w czem 15.860 mężczyzn i 7.354 
kobiet. г 

W 1911 r. — 17.027 Litwinów, 
w czem 10.473 mężcz. i 6.554 ko- 
biet. 

W 1912 r. — 14.078 Litwinów, 
w czem 8.998 m. i 5.980 kob. 

W 1913 r. — 24.647 Litwinów, 
w czem 16.069 m. i 8.578 kob. 

W 1914 r. — 21.584 Litwin w, 
w czem 12.282 m. i 9.302 kob. 

Łącznie w ciągu wspomnianych 
15 lat przybyło do Ameryki 252.594 
Litwinów, w czem 170.699 mężcz. 
i 81895 kobiet. | \ 

Powyższe dane mają wskzzy- 
wać, że przedwojenna emigracja z 
Litwy obejmująca samych Litwl- 
nów (?) była znacznie większa, ani- 
żeli obecha emigracja z Litwy bez 
różnicy narodowości (?). O ile bo- 
wiem przed wojną  emigrowało 
przeciętnie do Ameryki po 16.000 
samych Litwinów (?), to obecnie 
cyfrata jest znacznie niższą i obej- 
muje inne narodowości. ) 

Liczby powyższe mają stwier- 
dzić, że ruch emigracyjny z Litwy 
istniał stale i że nic groźnego w 
tem niema. Emigracja jednak ów- 
czesna miała wyraźnie inny cha- 
rakter i powody, a przedewszyst- 
kiem „głód* ziemi, który przed 
wojną bardzo się odczuwał. 12 

Nasuwają się również wątpli- 
wości co do liczb statystycznych, 
zwłaszcza co do danych o naro- 
dowości emigrantów oraz podania 
ogólnej liczby za część dawn. tak 
zw. „Siewiero-zapadnawo kraja" 
(gub. kowieńska, wileńska, gro- 
dzieńska*, gdy dzisiaj emigracja 
osiągzjąc liczbę 20.000 osób rocz- 
nie, wskazuje nam emigrację tylko 
z daw. gub. kowieńskiej, a obe- 
cne terytorjum Litwy. 

To jest rzeczywistość, która 
zadaje kłam twierdzeniom prasy 
rządowej. Dla bezrobotnych sytua- 
cja na lepsze nie zmieniła się 
wcale, stan bezrobocia istnieje i: 
nie da się go ukryć. 

Rząd w związku z tem winien 
podjąć poważną akcję, któraby z 
jednej strony zapobiegła chronicz- 
nemu bezrobociu w kraju, a z dru- 
giej strony dążyłby do stopniowe- 

_go zahamowania emigracji. K. Bt,
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dytudcja na bifwie po przewrocie łalienarsa 
Wywiąd z posłami litewskimi, którzy zbiegli do Polski. 

W związku z ucieczką z Litwy 
do Polski dwóch litewskich socjal- 
demokratów, b. posłów do sejmu 
litewskiego, Józefa Popławskiego, 
prezesa Centrali Litewskich Związ- 
ków Zawodowych w Kownie i Jó- 
zefa Kiedysa, prezesa Ogólno Litew- 
skiego Związku Zawodowego Ro- 
botników Rolnych, którzy uzyskali 
od miejscowych władz administra- 
cyjnych prawo azylu w Polsce i 

zamieszkali w Wilnie, przedstawi- 

ciel naszego pisma uzyskał z nimi 
wywiad, który podajemy poniżej. 

Odpowiada nam p. Józef Popław- 
ski, który względnie dobrze włada 

językiem polskim. Józef Kiedys zna 
dobrze tylko język litewski. 

Jak przyjęto Panów w Polsce? 
— Przyjęcie nas w granicach 

Polski bylo tskie, że nawet o niem 
marzyć nie mogliśmy. Sądziliśmy, 
że nas conajmniej aresztują i do- 
piero po dłuższym czasie wypusz- 

czą na wolność. Tymczasem nie- 

tylko pozostawili nas na wolności, 

ale w dodatku w ciągu jednego 
dnia władze administracyjne bez 
specjalnych formalności przyznały 

nam prawo azylu. Nie takiemi są 
władze polskie, jak nam je w Li- 

twie przedstawiano. 
Co skłoniło Panów do ucieczki? 

— Złożyło się na to szereg 

przyczyn. Przedewszystkiem ruch 

robotniczy jest przez obecny rząd 
zupełnie tamowany. Z pośród ist- 

" aiiejących 18 związków zawodowych 
12 zostało rozwiązanych z powodu 
rzekomego hołdowania przez nie 

komunizmowi. Pozostałe 6 związ- 

ków istnieją tylko de nomiae. Ist- 

nieje wprawdzie zupełnie legalnie 

Centrala tych związków zawodo- 

wych, flje jednak są zamknięte, 

tak, że właściwie ruch robotniczy 

sprowadzony został do zera, Wszel- 

ka inicjstywa w kierunku rozwinię: 

cia pracy w związkach zawodowych 

jest zgóry tamowana. Wystarczy 

przytoczyć fakt, że od momentu 

przewrotu obecny rząd nie wydał 

ani jednego zezwolenia na zebrania 

robotnicze na prowincji. Jedynie 

w Kownie odbyły się dwa takie 

zebrania. Na sali jednak było wię- 
cej policji, niż robotników. Każdy 
z czynnych przywódców ruchu ro- 

botniczego znajduje się: pod ścisłą 

obserwacją policji i jeżeli tylko 

przejawia intensywniejszą działal- 

ność, momentalnie zostaje areszto- 

wany za działalność komunistyczną. 

Dostaje się do więzienia, gdzie po 
miesiącu policja proponuje mu wy- 
raźnie wyjazd zagranicę. 

W przeciwnym razie grozi trzy- 

manie w więzieniu ad infinitum. 
W ten sposób większość przywód- 

ców robotniczych wyjechało do Ło- 

twy, Finlandji i Niemiec. 
W takiej atmosferze niepodobna 

było wytrzymać. Lada chwila gro- 

ziło nam więzienie. 
Tak — ale co było konkratnym 

powodem ucieczki? 
— Przed kilkunastu dniami ba- 

wił w Kownie prezes Międzynaro- 
dowego Biura Pracy w Lidze Na- 
rodów p. Albert Thomas, kióry 
przyjechał do Litwy specjalnie dla 
zbadania i zorjentowania s'ę w sto- 
sunkach robotniczych. Ponieważ ja 

jestem prezesem Centrali Zw-ków 
Zawod. całej Litwy, w imieniu tych 
związków przedłożyłem Thomaso- 
wi memorandum, w którym, szcze- 
gółowo przedstawiłem istotny stan 
rzeczy na Litwie. Czyniąc to, zgóry 
byłem przygotowany, że policja nie 

puści mi tego płazem. Przezornie 
więc nie nocowałem w domu. W 
nocy ze środy ma czwartek zjawiła 
się w domu moim policja, która 
dokonała szczegółowej rewizji, do- 
pytując się o mnie i o mego współ- 
towarzysza niedoli. Ponieważ nie 
znaleziono nas, policja obstawiła 
Wszystkie ulice w Olicie, oczekując 
Ra nasze przybycie. Nie pozosta- 
wało więc nam nic innego, jak u- 
ciekać. Wybraliśmy Polskę. Nie za- 
wiedliśmy się. Dała ona nam pra- 
wo azylu. 

Czy ucieczka Panów nie pozo- 
staja w jakimś związku z komuni- 
stycznemi rozruchami w Таиго- 
gach? 

— Nic podobnego. Przede- 
Wszystkiem nie były to, jak nam 
Wiadomo, żadne rozruchy komu- 
nistyczne. Wpływy komunizmu 
na Litwie są znikome, prawie 
Żaądnę. Nie wykluczonem jest jed 
nak, że w obecnych warunkach 
na Litwie mogą «ne wzrastać. 

W Taurogach nie było żadaego 
putchu komunistycznego. Wido- 
cznie policja litewska przepro- 
wadziła tam aresztowania wśród | 
przywódców robotniczych i to 
wyprowadziło masy z równowa- 
Si. które wystąpiły z bronią w 
ręku przeciwko szykanom i bez- 
Podstawnym aresztom. Pozatem 
Wogóle masy są podminowane. 
Wystarczy byle iskra, a mogą 
Wybuchnąć z większą siłą, aniżel 

  

to miało miejsce w Taurogach. 

Ale dlaczego oficjalny komuni- 
kat litewski nazywa te rozruchy 
komunistycznemi? 

— Obecny rząd cały ruch ro 
botniczy nazywa komunizmem. Nic 
więc dziwnego, że i rozruchy tau- 
rogskie nazwane zostały komuni- 
stycznemi. 

Jak się naród ustosunkowuje 
do obecnego rządu? 

— Naród, to znaczy chłopi i 
robotnicy patrzą na obecny rząd, 
jak na coś przemijającego. Masy 
nie mogą się pogodzić z istnie- 
niem rządu, który doszedł do wła- 
dzy przy pomocy takich ludzi jak 
Głowackis, który w okresie walk 
o niepodiegłość, gdzie się tylko 
pojawił ze swoimi oddziałami, 
mordował niewinną ludność, po- 
mawiając ją o komunizm. Źresztą 
nawet ci, którzy byli główną pod- 
porą obecnego rządu w pierwszych 
miesiącach po przewrocie, ostatnio 
są rozczarowani. Najlepszym tego 
dowodem jest fakt, že ludowcy, 
których głosami w głównej mierze 
przeszli do Sejmu Smetona, Wal- 
demaras i ks. Mironas ostatnio 
odsunęli się od rządu ustosunko- 
wując się doń nawet w niektórych 
wypadkach wrogo. 

Na kim w takim razia opiera 
się obecny rząd? 

— Na armji i drobnej garstce 
szowinistów ltewskich, którzy w 
narodzie, jako takim, nie przedsta- 
wiają żadnej realnej siły. — Chłop, 
robotnik, a nawetdrobny mieszcza- 

nin i średni inteligent są przeciw 
rządowi. 

Czem wytłumaczyć, że zamach 
Waldemarasa się udał? 

— Po stronie zamachowców 
stanęło wojsko, ale nie to było 
decydującym czynnikiem ich zwy- 
cięstwa. Odegrywała tu dużą rolę 
nagłość, z jaką ten zamach nastą- 
pił, no i co najgłówniejsze nieprzy- 
gotowanie szerszych warstw do da- 
nia zamachowcom należnego Od- 

poru. Ruch robotniczy — życie 
zawodowe od początku powstania 
Litwy był stale hamowany. Istniał 
wprawdzie legalnie, nie dawano mu 
jednak rozwijać się. Dopiero kiedy 
do ostatniego rządu koalicyjnego 
przed przewrotem weszli socjal- 
demokraci rozwój związków zawo- 
dowych zaczął postępować szybko 
naprzód. Związki zawodowe zaczę- 
ły nabierać siły, a i chłop innemi 
oczami zaczął patrzeć na tych, 
którzy w ciągu długich lat rządzili 
państwem. 

Wprowadzonoszereg domowych 
reform, dano możność większego 
rozwoju dla prześladowanego do- 
tychczas szkolnictwa polskiego. To 
ostatnie było wodą na młyn dla 
przyszłych zamachowców. Puszczo- 
no w ruch machinę agitacyjną, 
która głównie czerpała swe źródło 
w antypolskich hasłach i w poma- 
wianiu ruchu zawodowego o ko- 
munizm. Z temi hasłami wystąpiła 
rewolucja. Zwyciężyła, gdyż z jed- 
nej strony robotnicy, którzy byli 
pod bezwzględnemi wpływami soc- 
jal-demokratycznej partji nie zdołali 
się w ciągu 6 miesięcy dostatecz- 

nie zorganizować, a z drugiej... nie 
chciałbym 0 tem mówić, bo je- 
steśmy już w Polsce. Chodzi mitu 
o antypolskie hasła szowinistyczne. 

A jak ostatnio patrzy naród 
litewski na Polaków i na ewantu- 
alną ugodę? 

«= Naród litewski nie był nigdy 
szowinistycznym i nie miał powo- 

du do tego, by nienawidzieć Pola- 
ków. B. 
dzenia do narodu polskiego, ale 
czerpały one swe źródło w zagad- 
nieniu socjalnem. Z chwilą jednak 
kiedy majątki rozparcelowano i te 
uprzedzenia zniknęły. Obecnie 
chłopi i robotnicy, mimo wprost 
szalonej agitacji antypolskiej, jaką 
w dalszym ciągu uprawiają księża, 
nie widzą w Polakach wrogów i 
nie mieliby nic przeciw ugodzie 
polsko-litewskiej. „Wojna* z Pol- 

ską, którą stale głoszą sfery rzą- 
dzące i kler, jest już ostatnio wśród 
chłopów, a przedewszystkiem wśród 
robotników, powodem do śŚmie- 
chu. — Wojna ta istnieje tylko na 
ustach kleru litewskiego no jesz- 
cze w enuncjacjach p. Waldemara- 
sa w Cienewie, ale i to w wielce 
zmodyfikowanej już formie. 

Zdan. 

  

Imniejszenie się bezrobocia. 
Według informacyj zebranych 

przez P. U. P. liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się o 51/a tysiąca osób. 

W tej liczbie znaczny procent 
wykazują: Warszawa, Białystok, 
Grodno i Łódź. 

  

yły wprawdzie pewne uprze- 

RURJER WILENSKI 

Z Ligi Narodów. 
Polska dąży do wytworzenia atmosfery pokojowej. 

GENEWA. 10 !X. (Pat). Na początku wczorajszego przemówienia 
na Zgromadzeniu Ligi Narodów minister Soksi podkreślił doniosłość 
konferencji ekonomicznej i zapowiedział, że Polska przedstawi w swoim 
czasie ocenę wyników tej konferencji. 

ž e podniósł znaczenie współpracy Stanów Zjedn. w pra- 
cach Ligi. 

Nawiązując do przemówienia delegata greckiego Politisa minister 
Sokal zaznaczył, że niema mowy o kompletnem załatwieniu sprawy bez- 
pieczeństwa poza systemeni jurydycznym. Przyjmując zasadę obowiąz- 
kowego arbitrażu, zawierającą w sobie gwarancję bezpieczeństwa oraz 
dokładnie określony tryb stosowania sankcji, nie zgadza się jednak 
mówca z poglądem Politisa, że wobec niemożności wprowadzenia w ży- 
cie protokółu genewskiego nie należy szukać innych przejściowych spo- 
sobów, zmierzających do zapewnienia. pokoju. 

Następnie delegat polski podniósł znaczenie oświadczenia o nieu- 
ciekaniu się do wojny, która może wytworzyć atmosferę sprzyjającą do- 
pow przygotowawczych prac rozbrojeniowych do pożądanego 
końca. 

Podkreślając, że zadanła przygotowawcze konferencji rozbrojenio 
wej są trudne i skomplikowane minister Sokal stwierdził, że nie czas 
jeszcze na krytykę jej prac. Z drugiej strony jednak nie należy podda- 
wać się uczuciom rozczarowania, lecz trzeba starać się zgodnie z rezo- 
lucją, powziętą przez zgromadzenie zeszłorocznej sesji wytworzyć wa- 
runki, ułatwiające zawieranie traktatów rozjemczych, co można osiągnąć 
drogą ujawnienia przez wszystkie państwa wzajemnego zaufania i woli 
utrzymania pokoju. 

Przewiduję zarzut — mówił min. Sokal, że tego rodzaju deklaracja 
nie wniesie nic nowego do dotychczasowego stanu rzeczy, stanowi zaś 

powtórzenie i osłabienie stypulacji paktu Ligi Narodów. Jednakże pakt— 

stwierdził minister Sokal — nie wyłącza wojny. Naszym zamiarem jest 
wystosowanie apelii do wszystkich narodów, ażeby wyrzekli się wojny. 
Natomiast nie jest naszym zamiarem proponowanie czegokolwiek, coby 
zmieniało postanowienia paktu Ligi. Chodzi nam tylko o unie- 
možliwienie wojny napastniczej bez zmniejszania słusznych praw, przy- 
sługujących poszczególnym państwom w zakresie legalnej obrony, bez 
udzielania sankcyj indywidualnych i kolektywnych, jak również obo- 
wiązków wypływających z traktatów gwarancyjnych i wzajemnej pomocy. 

Tego rodzaju postanowienia zawarte są w traktacie locarneńskim. 
Jest naszym pragnieniem zabezpieczenie w miarę mcźności tych korzy- 
ści wszystkim członkom Ligi. Zdaję sobie dokładnie sprawę z tych 
wszystkich trudności, jakie powstałyby przy usiłowaniach natychmiasto- 
wego stworzenia i zastosowania powszechnego aktu gwarancyj praw- 
nych, analogicznie do traktatu locarneńskiego. Wydaje się nam jednak, 
że jest rzeczą możliwą stworzenie podstaw dla zastosowania zasad arbi- 
trażu takich, jakie znalazły wyraz w pakcie Ligi. Osiągnąć to można 
przez oświadczenie o wyrzeczeniu się wszelkiej wojny napastniczej. W 
dalszym ciągu minister Sokal zaznaczył, że te zasady nie mogą być dro- 
gą oświadczenia wprowadzone w życie wśród narodów nie należących 
do Ligi, jednak przez przyjęcie podobnego oświadczenia mogą one zna- 
leźć posłuch i poza Ligą. 

Temi zasadami kieruje się np. Polska w stosunku do Rosji Sowiec- 
kiej. Gdy wola wyrzeczenia się wszelkiej napastliwości stanie się udzia- 
łem sumienia politycznego całej ludzkości, kiedy system bezpieczeństwa 
będzie zbudowany, wówczas i prace nad rozbrojeniem będą łatwiejsze 
i owocniejsze. Zadaniem ich bowiem będzie jedynie wyciąganie kon- 
sekwencyj technicznych z wytworzonej sytuacji moralnej. 

Zakończył swą mowę minister Sokal następującemi słowy: Wiara 
w niemożliwość wojny, —a całkowite zagwarantowanie przeciw wojnie, 
są to dwie różne rzeczy, aczkolwiek będące z sobą w Ścisłym związku. 
Mojem zdaniem wiara powinna wyprzedzić gwarancje, które w ten spo- 
sób stałyby się odpowiednikiem prawnym sytuacji moralnej. 

  

Nadzwyczajna sesja Senatu. 
(Telefonem od własnego korespondania z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach południowych sekretarz wice - premiera 
Bartla por. Zaćwilichowski przybył do kancelarji Senatu, wręczając p. 
R Trąmpczyńskiemu następujące zarządzenie Pana Prezydenta 

zplitej: 
Zarządzenie w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Senatu. 

Na mocy art. 37 Konstytucji zwołuję od 22 września 1927 r. nad- 
zwyczajną sesję Senatu do m. stoł. Warszawy. 

Spała, 9 września 1927 r. 

Prezydent Rzplitej (—) Ignacy Mościcki, 

Prezes Rady Ministrów (—) Józej Piłsudski. 
* * 

Z autorytatywnych źródeł sejmowych informujemy się, iż termin 
pierwszego posiedzenia Sejmu miał być wyznaczony z początkiem przy- 
Szłego tygodnia. 

Dotychczas jednakże niewiadomo, kiedy odbędzie się pierwsze 
posiedzenie, albowiem marsz. Rataj zamierza odbyć szereg konferencyj 
w związku z wytworzoną sytuacją naskutek zarządzenia Pana Prezyden- 
ta a: S zwolaniu Senatu. 

dym razie nie należy oczekiwać rozpoczęcia prac s 
w nadchodzącym tygodniu. * SE zyj 
  

Usunięcie ks. Borodzicza 
z Leonpola. 

jak się dowiadujemy osławiony ks. Borodzicz został ostatecznie z Leon- 
pola ssa 4 : 

rze! oma dniami bawił w Leonpołu J. E. ks. Arcybiskup Metropoli- 
ta Jałbrzykowski, który zbadał na miejscu istotny stan Raz , |а'е‚египі‘‹|'.‚ się 
dotychczasową dzłałalnością misjonarza z San Remo, a ostatnio wielkiego po- 
gromcy prawosławia, który tyle przysporzył kłopotu policji brasławskiej i tam- 
tejszym władzom administracyjnym. 

Ks, Borodzicz. nie omieszkał oczywistą wyczerpać wszystkich możliwości 
dia przekon.nia J. E, Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, że działalność jego po- 
mimo wszystko nie pozostaje w sprzeczności z zasadami Kościoła Katolickiego 
i Kodeksem Karnym. Nie powstrzymał się nawet w tym kierunku przed uży- 
ciem ambony, jako źródła swej obrony. 

Przemawiając do tysiączi: go tłumu i przybierając przytem pozę n'ewin- 
oka prześladowanego przez wszystkich zwrócił się do wiernych z te- 

mi słowy: 
„Nad polską ziemią w Leonpolu zaciężył znowu duch Murawjowa, policja 

prześladuje kościół i jego wiernych kapłanów*. : į 
J. E. ks. Arcybiskup widział się zmuszonym przerwač mu ten potok pu- 

stych słów i zwracając się do tłumu zaznaczył, że nie po to powstała Polska i 
Kościół Katolicki doszedł do swych praw by siać niezgodę i zwalczać inne wy- 
znania. Polska musi być tolerancyjną. Pomiędzy wyznaniami powinna panować 
zgoda. Słowa srcypasterza zostały przyjęte przez liczny zastęp wiernych z naj- 
większem uznaniem. 

To było ostatnie wystąpienie ks. Borodzicza w Leonpolu. Musiał ustąpić. 
ь Ё'- jego miejsce został wyzn czony proboszcz z Nowej Wilejki ks. Mała- 

chowski. 
KIDS mdb NA p nt a MOŻ T S S CAE wini tw 

EROWKA MIEJSCOWA. 
— w sprawie taryfy ulgowej. KRORIKA KRAJOWA. 

5 

II Klinika wewnętrzna 
i Klinika chirurgiczna 

U. S. B. (na Antokolu). 

(imkzmem | 

Wznawiają przyjęcia chorych w Klinice i w przychodni 

Godziny przyjęć chorych przychodzących: 
dn. 20 września b. r. 3 

w II Klinice wewnętrznej od 8— 9. 
w Klinice chirurgicznej 1217 5255.a 
ua ks OWE 
  

Na mocy odnośnego zarządzenia 
Ministerstwa Komunikacji, Wileń- 
szczyzna w roku 1927 korzystała 
z ulgowej taryfy przy wywozie 
drzewa, kopalniaków i papierówki. 
Wobec tego Związek Kupców Wi- 
leńskich wszczął u odnośnych władz 
starania celem przedłużenia wspom- 
nianej taryfy na rok 1928. 

— Z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Na ostatniem posie- 
dzeniu Rady Nadzorczej Banku 
Gospodarstwa Krajowego w dn. 5 
i 6 b. m. uchwalono otwarcie od- 
działu Banku we Włocławku oraz 
przyjęto nowe normy uposażenio- 
wd p Banku Gosp. 

raj. 

J. KRUŻANKA 
Artystka oper Warszawsxiej i Wileńskiej udziela lekcyj śpiewu 

solowego. 
zrzyjnuje cedziegnie od godz. 12—2 popołudniu. 

JAGIELLOŃSKA 10, m. 5. >, 
Zapisy 

TAUSKAMIEL 
Sezon trzeci w calej pelni. 

Przepiękna pogoda, znakomite 
warunki leczenia. 

Wyjaśnień udziela n 

    
RUCH STRZELECKI. 

— |grzyska Sportowe Zwią- 

zku Strzeleckiego.  Zaczątkiem 

szerszej propagandy sportu w 

Związku Strzeleckim było zorgani- 

zowanie przed paru laty pierwsze- 

go „Marszu Szlakiem Kadrówki*. 
Marsz ten powtarza się rok rocz- 

nie, wzorując się zaś na nim, po- 
szczególne okręgi Związku  Strze- 

leckiego organizują lokalne impre- 

zy marszowe, tak że liczba Spor- 

towców-piechurów z roku na rok | 
rośnie i obecnie szacowač ją na- 
ležy na klikadziesiąt tysięcy ludzi. 

Na tem podłożu rozwijają się 
również bardzo intensywnie w 
Związku Strzeleckim i inne dzie- 
dziny sportu. W ostatnich czasach 
coraz częściej słyszymy o zwycię- 
stwach strzelców na zawodach 
sportowych, nie mówiąc już o 
zwycięstwach na świętach przyspo- 
sobienia wojskowego i wychowania 
fizycznego, które są przez strzel- 
ców niemal nie zmonopolizowane. 

Obecnie odbywają się na pro- 
wincji zawody eliminacyjne, mające 

na celu ustalenie reprezentacji po- 
szczególnych okręgów na Ogólno- 
polskie Zawody Sportowe Związku 

Strzeleckiego, które odbędą się 

w Warszawie w dniach 10—11 
września. 

Ogólnopolskie Zawody Zwią- 
zku Strzeleckiego obejmować będą 

strzelectwo, łucznictwo, lekko-atle- 
tykę, gry sportowe, pływanie, boks 
i kolarstwo. 

Najobfitszym jest Oczywiście 
program sportu strzeleckiego o- 

bejmuje on bowiem 10 strzelań. 
A więc strzelanie im. d-ra K. Dłus- 
kiego z regulaminowej broni dłu- 

giej, im. ś. p. Merillona z dowol- 

nej broni długiej, o nagrodę p. mi- 

nistra Spraw Wojskowych z do- 
wolnej broni wojskowej, drużyno- 

we o wędrowną nagrodę Zarządu 

Głównego Zw, Strzeleckiego z do- 
wolnej broni długiej na 300 mtr., 

o mistrzostwo Zw. z broni krót- 
kiej i z broni małokalibrowej, dru- 
żynowe o nagrodę wędrowną ге- 
dakcji „Strzelcą*, wreszcie dwa 
strzelania myśliwskie do jelenia. 

Program zawodów łucznych о- 
bejmuje strzelanie o mistrzostwo 
Związku i o nagrodę Polskiego 
Związku Łuczników. 

awody lekko-atletyczne składać 
się będą z biegu na 100 metr., 
biegu naprzełaj na 3 klm., z rzu- 

tu granatem wdal i do celu, z rzu- 
tu dyskiem i oszczepem, z pchnię- 
cia kulą oburącz oraz skoku 
wdal, wwyż i o tyczce. 

Pozatem rozegrany zostanie 
specjalny t. zw. pięciobój strzelec- 
ki, składający się z pływania na 
100 mtr., skoku wdal, rzutu grana” 

tem, biegu naprzełaj 3 klm. i 

strzelania z karabinu na 200 mtr. 
Program gier sportowych obej- 

muje szczypiornika, piłkę koszyko- 
wą i piłkę nożną. 

Zawody bokserskie odbędą się 
we wszystkich regulaminowych ka* 

tegorjach, do których zgłosi się 

przynajmniej po 2 zawodników. 
Pływanie odbędzie się częścio* 

wo w basenie—bieg na 100 mtr., 
częściowo na wodzie bieżącej—bieg 
na 2 klm. 

Ostataim wreszcie punktem za- 
wodów męskich będzie patrolowy 
bieg kolarski naprzełaj na 25 klm. 
Patrol składa się z trzech ludzi, 
trasa biegu prowadzić będzie szo- 
sami, ścieżkami, łąkami rolą i t.d. 

Program zawodów uwzględnia 
również konkurencje kobiece. W 
strzelectwie i łucznictwie program 
ten niczem nie różni się od mę- 

  

otwarty do końca 

  
października. 
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ZĄD ZDROJOWY. 

skiego, w kolarstwie obejmuje płas- —. 
ki bieg na 6 klm., w pływaniu na 
50 mtr. i 1 klm. 

Program lekko-atletyczny dla 
kobiet składa się z biegu na 60 
mtr., sztafety 4 razy po 100, sko- 
ku wdal i wwyż z rozbiegiem, 
rzutów piłką, piłką uszatą, dyskiem 
i oszczepem. ; 

Wreszcie program gier spor- 
towych obejmuje siatkówkę, koszy- 
kówkę i hazenę. 

SPORT. 
Piłka nożna. 

Makabi—1 p. p. Leg. 5:5 (5:0) 
Zawody towarzyskie, Po długiej 
przerwie spotkała się znów Makabi 
z drużyną 1-go pułku i jak było 
do przewidzenia, zwyciężyła bez 
zbytniego wysiłku. 

Gra prowadzona była obustron- 
nie w dość żywem tempie i obfito- 
wała w dość ciekawe momenty. 

Do pauzy 1 p.p. Leg. traci nie 
bez winy swego bramkarza 3 bram- 
ki, po przerwie zaś 1 pułk rewan- 
żuje się kilkakrotnie, lecz w osta- 
tecznym wyniku schodzi z placu 
jako pokonany. 

O przegranej zadecydował brak 
należytego krycia graczy Makabi, 
oraz wyjątkowo słaba gra bram- 
karza, 

Makabi grała nieźle. Szczególnie 
dysponowany był w tym dniu atak, 
który przeprowadził kilka b. ład- 
nych akcyj. Zbyt ofenzywna jednak 
gra drużyny kosztowała ją 3 utra- 
cone bramki. Sędziował p. Kac. 

Mistrzostwo klasy B. Pogoń 
II—Makabi II 1:0. Gra mało zaj- 
mująca—obie drużyny słabe. 

Lekka atletyka. 

Wewnętrzne zawody lekkoatle- 
tyczne R. K. 5.—„Siła”. W dniu 
jutrzejszym o godz. 9 rano na bo- 
isku sportowem 6 p. p. Leg. od- 
będą się wewnętrzne zawody lekko- 
atletyczne R. K. S.— „Sila“, w któ- 
rych wezmą udział członkowie sek- 
cji lekkoatletycznej tak panowie, 
jak i panie. 

Trójbój lekkoatletyczny. Zgło- 
szenia do trójboju lekkoatletycz- 
nego, który organizuje ośrodek w. 
f. „Wilna”*, napływają masowo. 
Spodziewany jest udział zgórą 100 
zawodników z wileńskich towarzystw 
sportowych i stowarzyszeń p. w. | 

Kolarstwo. Wileńskie Tow. Cy- 
klistów wydzierżawiło na Zwierzyń- 
cu dość obszerny plac i zamierza 
przystąpić do budowy treku kolar- 
skiego. Ponieważ również i ośro- 
dek w. f. Wilno buduje trek na 
stadjonie na Pióromoncie, kolar- 
stwo wileńskie zyska nareszcie od- 
powiednie tereny do ćwiczeń i za- 
wodów. ę A 

  

Czytelnicy 
„Kurjera Wileńskiego" zauważyli 

napewno ogłoszenie o nowym ga-- 
tunku herbaty : 

marki F. P. 

Jest to herbata, kt6ra zadowolni 
najwybredniejsze gusta. 5249 

  

Kup i noś stale propagandowy 

żeton olimpijski! 

Złóż niezwłocznie daninę na fun- : 
dusz olimpijski!



   

   
     

    
   

    

    

   

    

   

    

    

    

  

    

   
    

   

    

    

    
   

  

    

    

      

   
   
      

    

   

    

   

            

    

   

    

  

  

Dziś: Jacka M. 
Jutro: I. N. M. P, 

Wschód słońca-—g. 5 m. 03 
Zachód | g. 18 m. 02 

Й URZĘDY MA 

— Cofnięcie zezwolenia na 
wygłaszanie odczytów. Wydane w 
swoim czasie ks. obrządku wschod- 
niego Włodzimierzowi Lesnobrodz- 

| klemu pozwolenie na wygłaszanie 
odczytów zostało w dniu 10 b. m. 
przez władze wojewódzkie cofnięte. 

4 SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata „Naszej Praw- 
dy". Komisarjat Rządu na miasto 
Wilno na mocy artykułu I-go no- 
wej ustawy prasowej skonfiskował 
białoruskie czasopismo p.t. „Nasza 
Prawda” z dnia 7-go b. m. za sze- 
rzenie wiadomości, siejących wśród 

| ludności miejscowej panikę. (S). 
— Konfiskaty. Na mocy art. 

50 nowej ustawy prasowej Komi- 
Ssarjat Rządu na m. Wilno skon- 
fiskował nakład czasopisma litew- 
skiego, wychodzącego w języku 
polskim za umieszczenie wstępne- 
go artykułu p. t. „I znów poszli 

Bdzieć*, gdzie autor w sposób 
в zeczowy poddał ostrej krytyce 
politykę Rządu w stosunku do 
szkolnictwa mniejszościowego na 

Kresach ® 

Niedziela 

11 
wrzešnia       

Wschodnich. 

MIEJSKA, 

Nowa linja autobusowa. 
| Okręgowa Dyrekcja Robót Publicz- 
mych zatwierdziła ostafnio nową 
linję autobusową, która przebiegać 
będzie przez ulice: Mickiewicza, 

Zezwolenie na odbycie prób- 
nej jazdy otrzymała firma „Walen- 
tynowiez i Lewin”, (s) 

WOJSKOWA 

— Wypłaty dla rodzin rczer- 
wistów rózpoczęto. W uzupełnie- 
niu wiadomości w sprawie zasił 
ków dla rodzin rezerwistów, do- 
wiadujemy się, że obwieszczenie o 
wypłacie zasiłków rodzinom rezer- 
wistów, powołanych na ćwiczenia, 
nie mogło być dotąd uskutecznio- 
ne wobec nieogłoszenia jeszcze w 
„Dzienniku Ustaw” Sep A/žadsenia 
wykonawczego M. S. W., ktėre to 
rozporządzenie według zebranych 
przez nas informacyj jest już opra- 
cowane i w najbliższych dniach bę- 
dzie opublikowane. 

Dowiadujemy się równocześnie, 
že M. S. W. nie czekając na for- 
malne załatwienie sprawy, celem 
uniknięcia zwłoki, zarządziło na 
zasadzie uchwały Rady Ministrów, 
ustalającej wysokość norm zasiłko- 
wych, okólnikiem z dn. 31 sierp- 
nia b. r. do wojewodów, wypłatę    

KRONIKA. 
zasiłków osobom, które będą się 
po nie zgłaszały. 

Wypłaty te juź się rozpoczęły. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Kontrola nad bezrobotny- 
mi. Z powodu skonstantowania 
przez Magistrat, iż wiele bezrobot- 
nych, korzystających z tanich ku- 
chen dla bezrobotnych, popełnia na- 
dużycia za pomocą sprzedawania 
kartek na obiady — Magistrat po- 
stanowił roztoczyć nad tymi bez- 
robotnymi ścisła kontrolę. Oprócz 
tego postanowiono podnieść opła- 
tę za obiady z 35 do 40 groszy. 

Z_ KOLEI. 

— Nowy rozkład jazdy. Dy- 
rekcja Wileńskich Kolei Państwo- 
wych przystępuje obecnie do opra- 
cowania nowego rozkładu jazdy 
pociągów pasażerskich na okres 
1928/29 roku. 

W dążeniu do osiągnięcia w 
miarę możności jaknajwygodniej- 
szej komunikacji ze stolicą i wię- 
kszemi ośrodkami przemysłowo- 
handlowemi, Wil. Dyrekcja Ko- 
lejowa zwróciła się między innemi 
i do Magistratu m. Wilna z prośbą 
o nadesłanie swoich postulatów 
odnośnie poczynienia w nowym 
rozkładzie jazdy tych zmian, które 
Magistrat uważa za konieczne, sto- 
sownie do potrzeb i wymagań miej- 
scowej ludności. (s) 

Z POCZTY. 
— Podwyższenie taryfy pocz- 

towej. Z dniem wczorajszym zo- 
stała podwyższona taryfa pocztowa 

5 do Dominikańską, Trocką, W. Pohu- Za Przesyłki pocztowe z 2 

lankę, Piłsudskiego, Rydza Śmigłe- 100 proc. 
go, Kolejową aż do dworca. Z UNIWERSYTETU. 

— Wpisy na Wydziale Huma- 
nistycznym U. S.B. odbędą się w 
następującym porządku: 

1) Nowowstępujący kandydaci 
winni złożyć podanie w terminie 
od 15 go do 30-go b.r. Do poda- 
nia należy dołączyć: oryginalne 
świadectwo dojrzałości, metrykę 
chrztu lub urodzenia, ewentualny 
dokument stosunku do służby woj- 
skowej, Świadectwo moralności 
(o ile szkołę średnią ukończyli 
wcześniej aniżeli w ubiegłym roku 
szkolnym), własnoręcznie napisany 
życiorys, kwestjonarjusz (do naby- 
cia u odźwiernego), trzy fotografje 
własnoręcznie podpisane. Studenci, 
przenoszący się z innego Uniwer- 
sytetu, muszą nadto przedłożyć 
świadectwo odejścia. Ponieważ wy- 
kłady rozpoczynają się z dniem 
1 października, Dziekanat zaznacza, 
że wpisy zamyka 30-go września 
i żadnych spóźnionych podań przyj- 
mować nie będzie. 

2) Kandydaci, którzy w ubieg- 
łym roku akad. byli studentami 
Wydziału Humanistycznego, obo- 

  

  

     Ból głowy I wyczerpanie 

Kino- Teatr 

„Helios“ 
Wileńska 38, 

  

“I KURIE R 

wiązani są rozpocząć normalną 
pracę I-go paźdz., a wpisy usku- 
tecznić od 1 do 10 października, 
trzymając się najściśłej porządku 
ogłoszonego na tablicy wydzia- 
łowej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— W związku z otwarciem 

wpisów na wydz. humanistyczny 
U. S. B. Zarząd Koła Polonistów 
uruchamia na czas od 12 do 30 
b. m. informatorjum. Nowowstępu- 
jący Kol.Kol., którzyby się pragnęli 
poświęcić  studjom _ polonistycz- 
nym, zechcą się we własnym inte- 
resie zgłaszać po szczegółowe in= 
formacje do lokalu Koła Zamkowa 
11—7, codziennie 12—1. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Sekretarjat Instytutu Nauk 

Handlowo Gospodarczych czynny 
będzie od poniedziałku 12.1X w lo- 
kalu własnym Instytutu przy ul. 3 
Maja, 15 m. 3, w godzinach: od 9 
do 1 rano i od 5 do 7 wiecz. 

WYSTAWY. 

— Czy byłeś już na Wysta- 
wie Obrazów? Wystawa mieści 
się w gmachu Kasyna Garnizono- 
wego (ul. Mickiewicza 13). Czynna 
jest od 9-ej rano do 6 p. p. w dni 
powszednie, zaś w niedzielę i świę- 
ta do godz. 10-ej wieczorem. Obra- 
zy znajdujące się na Wystawie na- 
bywać można na warunkach spłat 
miesięcznych. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Kursa Obrony Przeciwga- 
zowej. Zarząd Wileńskiego O- 
kręgu Czerwonego Krzyża Polskie- 
go, chcąc przygotować jaknajwię- 
kszą ilość ludności cywilnej do 
Obrony Przeciwgazowej na wypa- 
dek wojny otwiera z dniem 15.1X 
r. b. kursa Obrony Przeciwgazo- 
wej przy Zarządzie Wileńskiego 
Okręgu Czerwonego Krzyża Pol- 
skiego. 

Zapisy na powyższy kurs przyj- 
muje Zarząd Wileńskiego Okręgu 
C. K. P., ul. Zawalna Nr. 1 w go- 
dzinach urzędowych od 10-ej do 
13-cj i od 18-ej do 20-ej za wyjąt- 
kiem niedziel i świąt do dnia 14 1X 
włącznie. z 

Kurs z praktycznemi zajęciami 
będzie trwał od 15-go września do 
5-go października r. b. Wykłady 
odbywać się będą w godz. popo- 
łudniowych. Kwalifikacje: skofcze- 
nie szkoły powszechnej, lub 4 klasy 
szkoły średniej. 

Opłata za cały kurs wynosi 
6 złotych. 

й RÓŻNE 

— Wznowienie akcji komuni- 
stycznej. Według wiadomości, ja- 
kie nas dochodzą z różnych stron 
kraju, działalność komunistyczna 
zwłaszcza po miastach, wzmogła 
się znacznie w ostatnich czasach. 
Zwraca uwagę tym razem nietylko 
rozpowszechnianie w dużej ilości 0- 
dezw  agitacyjnych,  wywieszanie 

  

Wilno, ul. 

W roli główn. 3 gwiazdy 
Włodzimierz Gajdarow, Paweł Richter i „ 
Na scenie, 

Zupełnie nowy repertuar. 

  

Ostatnie występy  ulub. publiczn. muz.- 

LEN S Ri 

transparentów i t. p., stanowiących 
zwykłą formę działalności komuni- 
stów, lecz również treść tych enun- 
cjacyj wcalę niedwuznacznych. 

Komuniści bowiem zdradzają 
już dziś zupełnie wyraźnie oblicze 
„obcej agentury*, wysuwają has- 
ła reprezentujące interesy polityki 
zagranicznej Sowietów, np. w 
kwestji chińskiej i innych. 

Nieco inny natomiast charakter 
posiada działalność t. zw. „mło- 
dzieży komunistycznej'. Nieudane 
demonstracje. jak również liczne 
odezwy i transparenty wymierzo- 
ne są w kilku miastach głównie 
przeciwko wewnętrznej polityce 
państwa, a wśród wysuwanych ha- 
seł przeważa jedno: „precz z fa- 
szyzmem Piłsudskiego". 

— O pomoc powodzianoem w 
Małopolsce Wschedniej. Dla na- 
radzenia się nad sposobem: przyjścia 
z pomocą ofiarom powodzi we 
Wschodniej Małopolsce oraz dla 
utworzenia Wojewódzkiego Komi- 
tetu Pomocy odbędzie się w dniu 
14 b. m. o godzinie 18-ej w Wiel- 
kiej Sali Urzędu Wojewódzkiego 
zebranie przedstawicieli miejscewe- 
go społeczeństwa i władz. 

— Dla powodzian. Staraniem 
Koła im. Emmy Dmochow- 
skiej Polskiej Macierzy Szkolnej, 
odbędzie się w poniedziałek dn. 19 
września o godz. 7-ej wieczór w 
sali im. Śniadeckich 0. 5. В. ilu- 
strowany obrazami świetlnemi od- 
czyt p. profesora Zygmunta Fedo- 
rowicza p. t. „Małopolska Wschod- 
nia i klęska powodzi”. 

Bilety w cenie od dwóch zło- 
tych do dwudziestu groszy wcześ- 
niej do nabycia w księgarni W. Ma- 
kowskiego. 

Całkowity dochód przeznaczo- 
ny na powodzian w Małopolsce. 

— Kurs kałkulacji robót dru- 
karskich. Bezmyślne rozpasanie 
się konkurencji na rynku drukar- 
skim, zmusiło pewną grupę druka- 
rzy warszawskich do czynnego 
przeciwdziałania tej zgubnej go- 
spodarce i zainicjowania kursów 
kalkulacji robót drukarskich, celem 
wyszkolenia zastępu fachowców, 
wszechstronnie posiadających za- 
sady zdrowej kalkulacji drukarskiej. 

Ażeby z kursów kalkulacji 
korzystać mogło nie tylko jedno 
środowisko drukarskie, np. War- 
szawa, postanowiono kursy te pro- 
wadzić zapomocą korespondencji 
i tym sposobem dotrzeć do zakła- 
dów drukarskich w najdalszych na- 
wet zakątkach Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Kursy rozpoczną się z dniem 1 
października r. b. i prowadzone 
będą w sposób jaknajbardziej po- 
pularny, tak że z łatwością przy- 
swoić je sobie może każdy z abo- 
nentów. Brak odpowiednio wysz- 
kolonych sił kierowniczych po na- 
szych zakładach drukarskich do- 
prowadza katastrofalnie cały prze- 
mysł drukarski do upadku. 

Całkowity kurs podzielony na 
52 lekcje i każdy z abonentów co 
tydzień otrzyma w przesyłce pocz- 
towej, szereg systematycznie uję- 

LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarn 
Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2*/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczna od 1 — 
kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Wielki porywający film erotyczny 

wanny, elektryczny masaż. 

Kobieta wyzwolona 
(Kobieta dzisiejsza w małżeństwie wczorajszem) że katar kiszek, biegun- 

Wyjątkowo fascynująca treść! Ki, uporczywe rozwolnie- E. Nissen. 

  

Leczenie Promieniami, fotografowanie, 
Laboratorjum analityczne. 

humor. Feliksa Amorsa. 
5253-с 

tych wskazówek teoretycznych z 
dziedziny kalkulacji robót drukar- 
skich. 

Oprócz wykładów teoretycznych, 
nie pominięta będziei strona prak 
tyczna, a mianowicie: każdy z a- 
bonentów otrzymywać będzie rów- 
nież wzory z dokładnem  oblicze- 
niem tj. ceny robocizny, koszta 
użytych surowców na daną robotę 
wraz z zaznaczeniem, w jakiej 
miejscowości Polski został ów 
wzór wydrukowany. 

Opłata za całkowity kurs rocz- 
ny wynosi 65 zł. z kosztami prze- 
syłki. Dla uprzystępnienia korzy- 
stania z kursów szerszemu ogóło- 
wi pracowników drukarskich opła- 
ta może być uiszczona i w ratach 
kwartalnych po i6 zł. 25 gr., a 
nawet miesięcznych 5 zł. 50 gr. 

Pieniądze przesyłeć należy prze- 
kazem pocztowym pod adresem: 
Roman Mathia redaktor „Grafiki 
Polskiej" Warszawa, ul. Bednarska 
Nr. 9 m. 11 lub wpłaczć do P. K. 
O. na konto Nr. 10 639. Pierwszeń- 
stwo będą mieli ci abonenci, któ- 
rzy pośpieszą z wniesieniem opłaty. 

Teatr I muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś „Michasia i jej matka“, 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

o godz. 4 m. 30 popoł. Teatr Polski gra 
komedję Wł. Perzyńskiego „Aszantka* 
po raz ostatni w sezonie, Ceny najniższe 
od 15 groszy. 

‚ — Recital skrzypcowy M. Bloch. 
Dziś o godz. 12 m. 30 popoł. na poranku 
w Teatrze Polskim wystąpi z recitalem 
skrzypcowym utalentowana 13 - letnia 
skrzypaczka Marja Bloch. 

Program zapowiada utwory: Beetho- 
vena (Koncert—Allegro ma non troppo”, 
Chopin — Sarasate (Nocturne), Sarasate 
(Caproce Basque, Habanera), Vieuxtemps 
(Ballade et Polonaise), Różyckiego (Noc- 
turne), Brucha (Kol Nidrei). 

Ceny biletów od 20 gr. Kasą czynna 
od godz. 11-ej r. 

„ „— Koncert Józefa Śliwińskiego. W 
niedzielę dn. 25 b. m. w Sali Teatru 
Polskiego („Lutnia*) odbędzie się iedy- 
ny występ znakomitego pianisty, Józefa 
Śliwińskiego. Szczegóły niezmiernie cie- 
kawego programu podamy wkrótce. 

Radjo. 
NIEDZIELA 11 września. 
Warszawa 10 kw, 1111 m. 

10.15. Transmisja nabożeństwa z Katedry 
Poznsńskiej, 

12.00. Sygnał czasu. Komunikat lotniczo- 
nieteorologiczny, Komunikaty P.A. T. 
Nadprogram. 

13,45. Odczyt p. t. „Tuczenie drobiu”. 
= SE р. * „O roślinach lekar- 
skich“, 

14.35. Odczyt p. t. „Najważniejsze wia- 
domości i wskazania rolnicze”. 

15 00. Komunikat meteorologiczny. 
15,05. Pogadanka p. t. „Słów parę 0 ki- 
szonkach“. 

15.30. Przerwa. 
17.00. Audycja dla dzieci. 
17.35. Koncert popołudniowy. - 
18.35. Rozmaito: wypowie p. L. La- 

wiński. 
18,55. Komunikaty P. A. T. i Kom. Tow. 

Zach. Hod. Koni. 
19.10. Odczyt p. t. „Kobiety w walkach 

o A dS Polski“. 
19,35. Odczyt p. t. „Wrażenia z Jugo- 

sławji. 
20.00. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny. 
22.30. Komunikat policji. Sygnał czasu, 

Komunikat lotniczo - meteorologiczny, 

rześwietlanie, elektryczne 
5164- 

Pamiętać należy, 

nia ieczy Mutaber-Raw- 
ski. Apteka Magistra Rawę 
skiezo, Warszawa, 5169-M 

  

(KOLEAINAŻA Kamienie schodzą hez hóln — Ataki w zupełności ustają, 
OBJAWY początkowe: ból w bokach i dołku podser- 
cowym (gdzie schodzą sią żebra) Pobolewania w wąt- 

  

Oraz zaburzenia żołądtowe, dolegliwości 
wątroby, nerek, kamienie żółciowe, reu- 
matyzm, artretyzm, cierpienia hemoroi- 
dalne są spowodowane złą przemianą 
materji i zanieczyszczeniem krwi w or- 

ganizmie ludzkim. 

lioła z gór Harcu d-ra Lausra 
sprzyjają dobrej przemianie materji, po- 
budzają trawienie, oczyszczają krew, a 
przedewszystkiem  uzdrawiają żołądek i 
powodują regularne działanie wątroby i 

nerek, oraz usuwają cbstrukcje. 

lioła z gór Harcu d-ra Lanera 
„usuwają z organizmu zbyteczne nieużytki 
oraz przeciwdziałają tworzeniu się Osa- 
dów, następstwem których jest reuma- 

k ' tyzm i artretyzm. 

Tila z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- 
mieni żółciowych oraz łagodzą cierpienta 

   
robie. Skionność do obstrukcyj. Język obłożony. Odbi- 

Żądać w aptekach i 
składach aptecznych 

Wystrzegać s € podra- 
biań. Na oryginalnych 

  

МЕВБ 
„ solidne 

i najtaniej nabyć można Biara Elektro | Radjo- 

О. К, К, Sorki | $-ta 
ul. Zawalna Nr. 30. 

Ładowanie i reperacja 

akurnulatorów 
do radjo i samochodów 

Nr. 207 (956) 

Liczba radjoamatorów w Polsce. 

Według danych statystycznych, w 
końcu lipca r. b. pocztowe urzędy zano- 
towały 89.388 radiosłuchaczy. W miesią* 
cu tym przybyłe 2.936 nowych radjoabo- 
nentów. W sierpniu, według tymczaso- 
wych obliczeń, przybyło około 3.000. 
Ogólna liczba zarejestrowanych abonen- 
tów przekroczyła więc już 90 tysięcy. 

Cyfra ta oczywiście nie obejmuj 
radjopajęciarzy, korzystających bezpraw: 
nie z odbiorników radjowych. 

№ wileńskim braku. 
— Samobójstwo. Raubianka Alek- 

sandra zam. Góra Boufałowa 19, za po 
mocą zażycie strychniny popełniła samo* 
bójstwo. Wezwany lekarz pogotowia ra- 
tunkowego stuierdził zgon. Przyczyna 
samobójstwa narazie nie ustalona. 4 

— Kradzieże. Górski Antoni zam. 
W. Pohulanka 6, zameldował policji o 
kradzieży roweru wart. 360 zł, ze szko- 
5 technicznej mieszczącej się przy ul. 
onarskiej 63. 

  

  

Rozmaitości. 
Nieudana próba. 

Wielką sensację wywołało w Sztok- 
kolmie aresztowanie pewnego inżyniera, 
który wsławił się szeregiem ważnych wy- 
nalazków, Uwięziono go za puszczanie 
w obieg fałszywych banknotów, dosko- 
nale, nawiasem mówiąc, naśladujących 
prawdziwe stukoronówki szwedzkie. Za- 
pytany o pobudki tego przestępstwa, in- | 
żynier tłumaczył się w sposób dość ory- 
ginalny. „Wynalazłem nową maszynę 
ulepszoną do drukowania banknotów i 
miałem zamiar zaofiarować ją rządowi, 
który nabył już odemnie kilka patentów. 
Sumienność nakazywała mi wszakże wy- - 
próbować uprzednio wartość tej udosko- 
nalonej metody — nie mogę propono- 
wać tandety..l”. Próba wypadła niepo- 
myślnie, gdyż wynalazca znalazł się pod 
kluczem. T 

Walka ptactwa z burzą. 

Od kilku tygodni ciągną wielkie gro- 
mady ptactwa przelotnego ze Skandy- 
nawji na południe, ponad terytorjum 
Szlezwiku i Holsztynu. 

W tych dniach mieszkańcy tej pro- 
wincji byli świadkami ciekawego i wzru- 
szającego widowiska: walki tego ptactwa 
z burzą, połączoną E gradem. % 

Było to już nocą. Nad ziemią ror- 
ciągnęły się zwały chmur, a z pośród ' 
nich dolatywała wrzawa gwizdów, gęga- 
nia i krzyków żałośnych, a przy jaskra- 
wem świetle błyskawic, okrywającem co 
chwila zwały chmur jasnością, ukazywa- 
ły się ogromne stada dzikich kaczek, gę- 
si i innego ptactwa wodnego, walczącego 
Tora z nawalnicą, w ktėrą po- 
padły. 

ażda błyskawica oświetlała tę wal- 
kę, a wśród przewalających się po niebio- 
sach grzmotów rozli się coraz roz- 
paczliwiej głosy dziesiątki tysięcy ptaków. 

Skrzydlate jednak stworzenia wal- 
<zyły dzielnie, Wreszcie gromady ich roz- 
prysły się, jak na komendę. Jedna z 
nich dosięgła granicy burzy, podążywszy 
na zachód, druga zaś wzbiła się ponad 
chmury, szukając tam widocznie bezpiecz- 
niejszej drogi. 

  

Amsterdam! Amsterdam! * 
Dziesiątki walczących narodów, 
Tysiące zawodników, 
Sława zwycięstw. 

Ramię do ramienial 
Z ambitnej pracy zawodników oraz go- 
rącego współdziałania społeczeństwa, po- 

wstaje zwycięstwo olimpijskie, 

Di. Aleks. О 
i nosa 

powrócił. 
Zawalna 22, od 9—11i 
2—5 pp. 5233 c. 

W. Z. P. Nr 98. 

lechoiczne D. Vajaus, 
Wiino, Trocka 17, tel. 721. 
Najtańsze śródło zatu 
meterjałów ajoktro toche 
nicznych |  radjowsth, 
Ceny konkurencyjna, 
Prosimy 0 przekonenia 

sią. 5166 

5015 

Choroby uszu, gardła 

LECZY: 
Kamienie żółciowe, 
choroby jwątroby i 
przemiany materji. 
Warszawa, Nowy- 

Świat 5, 
telefon 504-96. 

janie gazami. Wzdęcie i burczenie w kiszkach. Bóle 
i zawroty głowy. Podczas ataków: w dołku i wątrobie 
silny ból, który się rozchodzi ku stronie tylnej—w pa- 
sie—krzyżu—i s'ęga aż pod łopatki. Wzdęcie brzucha, 
rozsadzanie żeber, parcie na kiszkę stolcową. Niekiedy 

wymioty żółcią. Zimne poty, żółtaczka. 3 
Szczegółowe inform. w bro-zurach H. Niemojewskiego. 

pudełkach Nr. tel. 504— 
96 pięaiocyfrowy. Na 

falsyfikatach (wycofane 
etykietz) Nr. tel. 22-23 
cztzrocyłrowy. Przepis 
użycia na kažlem pu- 

detku! 4962) 

  

  

Niniejszem mamy zaszczyt podać 
do wiadomości Szan. Klijenteli, że nasze 
salony fryzjerskie dla pań i panów 
zostały przeniesione z hotelu „EURO- 
PA“ na ulicę Wileńską Nr. 14. 

Z szacunkiem 

POL i KLEMENS 
5073 fryzjerzy.     

Księgarnia K. Rutskiego 
(dawniej Wielka 66) 

została przeniesiona do lokalu przy ul. 
Wileńskiej 38, tuż przy ul. Ad. Mickie- 
wicza i we wszystkie działy obficie za- 

opatrzona.   
  

  

Licytacja. 
  

-daklal krawiecki damski 
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DRUKARNIA „PAX“ 
UL Św, €GNACEGO 3. WILNO. 

Wełefez Nr A—03 

Wykonuje wzzelkie roboty drnkarstie 
i Introligatorskie gxzybko ł dokładnie, 

4 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI ZAĆHUNKOYH, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CHNY NISKIE,     

Wilao, Trocka 4, „Radjo” „Ayiyt-Rohls“ elis 
———  —  — Wwkraju zalCĖ, w 1840 

аОО - асча „DRZEWDIWĘGIEL" | SEE 
0. Kościałkowski i $-ka. Kucharka 
Wilno, Gdańska 1. | Z długoletnią praktyką, z 

Telefon 8-31. dobremi _ świadectwami, 
poszukuje posady od za- 
raz. Wiad.—Witkiewiczo- 
wa, Wilno, Tatarska 8. 

5252-60 —2 

Dostawa drzewa opa 
łowego i węgla gór- 
nośląskiego w gatun- 
kach najwyższych po 

   
  

  
   
     

cenach _konkurencyj- przedają się nie- 
nych. 5106 Z | drogo luksusowe 

wazony Figusi Fi 

Perlmutiera Ultramaryna UI. za "13 2   est bezwzględnie naj- l | 

   
hemoroidalne. 

pudełko zi. 2 50. 
Sprzedaž 

: aptecznych. 

| Cesa '/2 pudełka zł. 1.50, podwójne 

w aptekach i składach   4126 
  

_Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczną! 

jeziorze „Kiernowo” 

leśnictwa. 
5141-W 

W dniu 15-go września o godzinie 12-ej 

w południe odbędzie się w Państwowem 

Nadleśnictwie Rudniki, stacja kolejowa Ja- 

szuny, przetarg na prawo łowienia ryb na 

o powierzchni 75 ha. 

Bliższe informacje w Kancelarji Nad- 

Nadleśnictwo. 

ul. Zamkowa 20-a 
(wejście z zaułka Ś-to Michalskiego Nr. 1). 

Przyjmuje zamówienia na roboty 
futrzane i materjałowe. 

Wykonanie według najnowszych modeli. В 
Robota sumienna i akuratna. 
  

A. Wiszniewskiego, M. DEULL, 
  

  
WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE. szą i datniej- ‚ 

5251-е—1 - szą larba do šelizas, Ogłoszenia 

WĘGIEL ze. |eszż н Odznai a Wy- ana I kowalski | Soc w Braci | „ANKA Kileńdkiego 
z dostawą od 1 tonny w zamkniętych plom- | Medjolanie złotymi prayjmeja 

bowanych wozach. Ceny najniższe. Wazędo EBS : 5 
Jagielioūska Nr. 3, m. 6, -Mzedžie donydai na naibardzieį 
telefon 811. 5209 K 8 

ОМ акаа др dogodnych BAN a “pool В1 kak 
e o) cyny, U w 

B-cia OLKIN Tedas bg Mo WATUNKAC 3 
M Olkieniccy, Wilno, ulica ADMINISTRACJA - ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. Wislka. 66” Wielki "wybór 

h MEBLE *0ŻK zrsilskie, tetegraficznych przybo- „Asrjera Wileńskiego 
g я e: RZ |". ės) = Z © Jagiellońska 3. 

5244-2—1 @ Sprzedaż równie: ._ 5245-cjh "eeeptae y. Chorych, 3 
m Čarna e marncD Ča mES ss 00009000 
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