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(Listz Kowna) 

_ W dniach, poprzedzających 
doroczne święto miłości i po- 
koju (jakże dziwnie brzmi to w 
tym roku!) zagadnienie uchodź- 
ców z Polski nie przestaje zaj- 
mować uwagi prasy litewskiej. 
Przez niektóre dzienniki wy- 
dźwignięte ono zostało do rzę- 
du najważniejszych problemów 
bieżących. W ciągu listopa ia i 
grudnia poświęcono mu z dzie- 
siątek artykułów wstępnych. 
Sejm przyjął wniesioną przez 
rząd specjalną ustawę. 

4 < ы * 

W tym spokojnym, szczęśli- 
wym zakątku Europy, gdzie 
stosunki z dwoma sąsadami— 
«od wschodu i zachodu — prze- 
niknięte były i są uczuciami 
bezinteresowności i przyjaźni, 
gdzie pracowita ludność pod 
 umiejętnem kierownictwem 
władz z roku na rok dźwigała 
się na wyższy poziom dobroby- 
tu i cywilizacji, gdzie umiano 
dotąd uniknąć ostrych  konflik- 
tów socjalnych, dokąd nie do- 
<ierał „niepokój naszego cza- 
su”, *) tak silnie dający się od- 
czuć w wielu krajach Europy— 
w tym szczęśliwym, powtarzam, 
Кга и pojawiły się nagle wyrzu- 
<one z normalnego biegu žy- 
cia, oderwane od rod in, domu 
i warsztatu pracy rzesze uchodź- 
ców z Polski, Zaskoczone klę- 
ską wcj*nną, pędzone wieścią 
© prześladowaniach, zbiedzone, 
wytrącoie z równowagi psy- 
_chicznej, zaaferowane dalszym 
swoim losem, gorączkowo i bez- 
ładnie szukejące dróg wyjścia 
z sytuacji, w której się znala- 
zły, lecz żywotne i ruchliwe, nie 
tracące wiary w przyszłość, — 
rzesze te zapełniły gwarnym 
tłumem urzędy ltewskie, ka- 
wiarnie, ulice, hotele i schroni- 
ska. 

Z. uczuciem  niekłamanej 
wdzięczności korzystając z oka- 
zanej im gościnności i huma- 
nitarnejo stosunku władz i spo- 
łeczeństwa, zakrzątnęli się u- 
chodźcy dokoła powrotu lub ja- 
kiegoś prowizorycznego urzą- 
dzenia swej egzystencji, Nie 
ukrywali swej narodowości i 
swego języka, nie poskramiali 
swego odrębnego przyrodzone- 
go temperamentu. 

Zakończyła się kampanja wo- 
« jenna w Polsce, nie przesądza- 

jac ani wyniku ogólnego wojny, 
ani nie otwierając im dróg po- 
wrotu do ognisk domowych 
i porzuconych warsztatów pracy 
Licznemi ale wąskiemi i trud- 
nemi ścieżkami zaczął element 
bardziej śmiały i przedsiębiorczy 
odpływać powoli w stroną skąd 
przybył. Ale dia ogółu albo po- 
wstały nowe granice zamknięte, 
albo czekały tam prerspektywy, 
wobec których n usiał zaniechać 
narazie zamiaru powrotu. 

Nastąpła chwila najgorsza. 
Ludzi ogarnęła depresja. Co ro- 
bić dalej? Trwać na miejscu? 

  
S<ąd na to wziąć środki na 
dłuższą metę? Zafobków nie ma, 
pieniądze już się kończą. 

, Zagęściły się wzskie ścieżki, 
prowadz ;ce śmielszych w różne 
strony świata, skąd świta na- 
dzieja. Ale masa została, Zostali 
również internowani w obozach, 
nie mający wyboru. Nastrcje u- 
padły, ludzie zasępili się, zgorz- 
knieli, zaczęli poszukiwać jakiej- 
kolwiek możliwości dalszego 
przetrwania. 

Nastąpiła jakby stabilizacja 
pobytu znacznej części ucho- 
dźców w Litwie. 

* - 

Powróćmy jednak do sprawy 

- *) Tytuł książki Artura Górskiego. 

uchodźców wojennych. Jedno 
jest tu chyba niesporne. Żaden 
z nich nie pragnie korzystać z 
gościnności ziemi litewskiej, ani 
jednego dnia dużej, niż to jest 
konieczne. Mając zapewnioną 
legalną drogę powrotu i przy- 
najmniej minimum gwerancji 
bezpieczeństwa osobistego, na* 
tychmiast wyruszy, choćoy wie- 
dział, że znajdzie tam zamiast 
domu—gruzy i zgliszcza. Ale w 
tej chwili, jak wiemy wszyscy, 
nie ma also drogi legalnej, albo 
gwarancji bezpieczeństwa. 

Wypowiedzenia się  Preze- 
sa Rady Ministrów, p. Merky- 
sa, ktore cytuje według słów p. 
Kaizera, delegata londyńskiego 
komitetu pomocy uchodźcom, 
prasa kowieńska*). 
Treść tego oświadczenia nie zo- 
stała nigdzie zdementowana, 
można je więc uważać za au- 
tentyczny wyraz poglądów i za” 
mierzeń P. P.emiera. Na pod- 
kreślenie zasługują następujące 
elementy rozwiązania przezeń 
zalecanego: 1) legalizacja poby- 
tu uchodźców w Litwie, 2) udzie- 
lenie im możliwości pracy za- 
robkowej, 3) umożliwienie legal- 
nego wyjazdu do kraju lub gdzie- 
indziej, 

Szef rządu nie zawahał się 
stwierdzić, że jego dążeniem jest, 
aby ta sprawa „została jaknaj- 
śpieszniej załatwiona w znacze 
mu pozyywnem zarówno dla 
Państwa Litewskiego, jak i dla 
samych  uchodźców*. Warto 
podkreślić, zawartą w tych słó- 
wach chęć wzięcia pod uwagę 
również interesu i dobra masy 
ucho żczej Wnosi ondużą war- 
toćć moralną do oświadczenia 
Premiera.; 

* * * 

Polski dramat wojenny, ktėry 
się niedawno tak szybko roze- 
grał na naszych oczach, stał się 
prologiem nowego, zapewne rów- 
nież światowego, dramatu dzie- 
jowego. Jak będzie po nim świat 
wyglądał —któż to dziś powie?.,. 

Frzežyli ten prolog Polacy tu- 
tejsi całą głębią uczuć bratniego 
serca. Otwarli naoścież swe do- 
mostwa przed falą uchodźców. 
Nie szczędzili ani fatygi, ani kosz- 
tów, aby im pomóc. Zdumiewa: 
li swą ofarnością, okazywaną 
poprostu, bez żadnej emfazy. 

1 oto już nadeszło święto Bo- 
żego Narodzenia. We Francji i 
Ameryce, w Rumunii i Litwie, 
przy każdym stole wigilijnym, 
gdzie brzmi mowa polska, po- 
płynęły myśli w powadze i sku- 
pieniu ku rodakom, dotkniętym 
klęską niesł chanego w dziejach 
zniszczenia i pożcgi. W każdym 
domu polskim w Litwie przeła- 
mali się w tym dniu opłatkiem z 
uchodźcami z Polski,  siło- 
wano  rozchmurzyć ich za 
troskane twarze, natchnąć wia* 
rą w przyszłość, zastąpić im ro- 
dzinę i domowe ognisko. Niech 
odsuną od siebie zwątpienie. Bo, 
jak słusznie twierdzi pisarz szwaj- 
carski w wigiiljnym numerze 
swego pisma, „heroiczna ofiara 
z siebie przynosi nietylko sła- 
wę, ale również szanse na osta- 
teczne zwycięstwo.* 
Tak, trzeba było w tym dniu uro- 

czystym wzmóc w sobie wiarę. 
Deus mirabilis, fortuna varia- 

bilis. Est. 

*) Pod:ł to „ Dzień Polski* z dnia 
20 XI!.Ne 280, 
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i osiągnęła już Attojox 
HELSINKI. (Elta). Oficjalny 

komunikat fiński donosi- 
„Na froncie w przesmyku 

Karelskim armia fińska prze- 
prowadziła jedynie pewne dzia- 
łania wywiadowcze Po szere- 
gu wypadów powróciła ona 
do swych pozycyj. 

W nocy 24 grudnia nieprzy 
jaciel dwukrotnie atakował 
między Kirkojaervio i Punnus- 
jaervio. Ataki ite zostały od- 
parte. Przy Aglajaervio armia 
fińska posuwa się naprzód i 
osiągnęła już Aittojok, po- 
między Suomusalinio i Rata. 
Nieprzyjaciel poniósł duże stra- 
ty. Między innym materiałem 
wojeanym armia fińska za- 
brała 2 czołgi, 100 koni, kil- 
ka samochodów ciężarowych 
1 2 armaty przeciwlotnicze. 

Na froncie północnym ar- 
mia fińska zbliża się do Salla. 

Samołoty sowieckie bom- 
bardowały baterie przybrzeż- 
ne w Kolvisto. W dniu 23 go 
grudnia lotnictwo sowieckie 
bombardowaio Abo, Kotkę i 
rejon Eckenaes. Ofiar м ш- 
dziach nie było. 

Podczas ilcznych walk po- 
wietrznych lotnictwo fińskie 
strąciło 14 samolotów nie- 
przyjacielskich, przeważnie 
bombowcó w. Pozatym praw- 
dopodobnnie zostało jeszcze 
strąconych 4 lub 5 samolotów 
sowieckich, które dotychczas 
nie zostały odnaiezione. Lot- 
nictwo fińskie utraciło ogó- 
łem 2 samoloty, 

HELSINKI, (Elta). Ko- 
munikat naczelnego szta- 
bu fińskiego z dnia 23-go 
grudnia podaje, że dzień 
ten w przesmyku karel- 
skim upłynął względnie 
spokojnie. Oddziały fińskie 
w kontrataku zniszczyły 5 
sowieckich czołgów oraz 
zabrały pewną ilość mate- 

riałów wojennych i żołnie- 
rzy sowieckich do niewoli. 

Atak sowiecki na pos 
graniczu wschodnim  z0- 
stał odparty. Również zo- 
stały odparte ataki oddzia- 
łów sowieckich na północ 
od jeziora Eadogi, w re- 
jonie Mitila. 

Bitwa przy Aglajaer- 
vio została w ubiegły pią- 
tek zakończona porażką 
wojsk sowieckich. Po bi- 
twie tej jak podaje oti- 
cjalny komunikat fiński 
armia fińska zabrała 6 ar- 
mat, 8 czołgów, 8 armat 
przeciwczołgowych oraz 
dużo innego materiału wo- 
jennego W bitwach przy 

Aglajaervio i Tolvajaervio 
Finowie zabrali przeszło 
600 żołnierzy sowieckich 
do niewoli, oraz zabitych 
zostało przeszło 2000 żoł- 
nierzy sowieckich. 

Przy Suomosalmi Fino- 
wie zabrali jeden czołg i 
pewną ilość karabinów 
maszynowych,  Samoloyt 
sowieckie bombardowaly 
Por, Esknaes, Raum i Hel- 
sinki. Artyleria przeciw- 
lotnicza strąciła 2 samo- 
loty sowieckie. 

100.000 dolarów 
NOWY YORK (Elta,) Były Pre- 

zydent Hover przesłał na ręce 
rządu Finlandi drugi czek na 
100.000 dolarów. 

Japonia rokuje z Ameryką 
TOKIO. (Elta). Jak agencja 

„Domei* podaje Japonia ma za- 
proponować Stanom Zjednoczo- 
nym rozpoczęcie formalnych ro- 
kowań w Sprawie uporządkowa- 
nia stosunków między obu kra- 
jami. Ambasador Japonii w Sta- 

nach Zjednoczonych otrzymał 
polecenie omówienie tej sprawy 
z  Hullem. Ambasador USA 
Grew został w dniu 22 grudnia 
przyjęty przez ministra Nomurę, 
z którym w dalszym ciągu oma- 
wiał te sprawy. 

Stany Zjednoczone nie chcą przyjąć 
uchodźców polskich 

Rząd litewski przed pewnym 
czasem zwrócił się do rządu Sta- 
nów Zjedaoczonych z prośbą o 
przyjęcie do Ameryki pewnej 
liczby uchodźców polskich, któ- 
rzy schronili się w Litwie. Rząd 

Stanów Zjednoczonych obecnie 
powiadomił, że nie może on 
uwzględnić prośby rządu litew- 
skiego i przyjąć polskich uchodź- 
ców. (Elta) 

Państwa Bliski:go Wschodu naradzają się 
RZYM (Elta). Obecnie prowa- 

dzone są dyplomatyczne rozmo- 
wy między  przedstawicielami 
krajów, które podpisały pakt w 
Saadabad, w Sprawie zwołania 
wspólnej konferencjitych krajów. 

Konferencja taka mabyć zwo- 
łana wiosną przyszłego roku, z 

udziałem Turcji, Iranu, Iraku i 
Afganistanu. Przedmiotem tej 
konferencji byłyby sprawy ogól- 
nej sytuacji politycznej oraz 
ustanowienie planu współpzacy 
w wypadku, gdyby które z tych 
państw zwróciło się do innych 
z prośbą o pomoc. 

owiety 0 stkcegach i trudnościach w Finland 
MOSKWA (Elta). Sztab okrę- 

gu leningradzkiego ogłosił w 
aniu 23 grudnia komunikat, w 
którym dokonano przeglądu ope- 
racyj sowieckich w Finlandii od 
rozpoczęcia wojny. 

W komunikacie tym podano: 
„Należy stwierdzić, że armia 

sowiecka w przeciągu tych trzech 
tygodni miala poważne sukce- 
sy. Po zajęciu w dniu 1 grudnia 
portu Petsam armia sowiecka 
posunęła się 130 kilometrów w 
głąb Finlandii, licząc od brze- 
gów morza Berenisa do portu 
Petsam. Dziennie armia sowiec- 
ka posuwała się naprzód 6 ki- 
lometrów. 

W kierunku Serdobola armia 
sowiecka posunęła się 80 kilo- 
metrów, czyli po 4 kilometry 
dziennie. W kierunku Wyborga 
wojsko sowieckie posunęło się 
54 kilometry, co wynosi prze- 
ciętnie po 3.2 kilometry dzien 
nie. 

W przeciągu trzech tygodni za- 
brano do niewoli 18 oficerów, 
105 podoficerów, 1302 żołnierzy, 
oraz materiału wojennego: 35 
armat, 300 karabinów maszyno- 

L 

Polegli w obronie Warszawy 
PARYŻ (Elta). Według wia- 

domości Havasa podcz+s оЫЕ 
żenia Warszawy zginęli gene- 
rał Jur Gorzechowski, pisarz 

Mostowicz, były minister rol- 
nictwa Janicki z żoną i dy- 
rektor naczelny linii Gdynia- 
Ameryka, Leszczyński. 

wych, 3000 karabinów, 21 wy- 
rzutni torpedowych, 202 wyrzut- 
ni grana: ów, 7 samochodów pan- 
cernych. Frmia sowiecka utra- 
cila 1823 zabitych i 7000 ran- 
nych żołnierzy. Armia fińska 
utraciła 2200 zabitych i według 
obliczenia sztabu około 10.000 
rannych żołnierzy. 

Prasa zagraniczna, 'a specjal- 
nie francuska i angielska tłu- 
maczy powolne posuwanie się 
armii czerwonej jako zmniejsze- 
nie siły wojennej armii sowiec- 
kiej, a niektórzy obserwatorzy 
probują nawet twierdzić, że ofen- 
zywa się nie udała, ponieważ 
błyskawiczny atak się nie udał, 
a armia sowiecka nie potrafiła 
unieszkodiiwić w przeciągu ty: 
godnia armii fińskiej. Takie 
twierdzenia są jedynie oszczerst- 
wem armii czerwonej. Terytorium 
Finlandii stanowi bardzo po- 
ważne przeszkody dla szybkiego 
posuwania się wojska naprzód. 
Brak dróg, olbrzymie lasy, ogrom- 
na ilość jezior oraz szereg linii 
obronnych, gniazda artylerii i 
karabinów maszynowych posu- 
wanie się wojska bardzo utrud- 
niają. 

Przez cztery lata Finlandia bu- 
dowała te umocnienia, wspoma- 
gana przez obce państwa, któ- 
re starały się z Finlandii uczy- 
nić punkt wypadu przeciwko Le- 
ningradowi, a następnie Mos- 
kwie. Siła obronna tych umoc- 

nień, łącznie z warunkami na- 
turalnymi. specjalnie w przesmy- 
ku |Karelskim jest równą sile 
obronnej linnii Zygfryda na za- 
chodzie, któ q już od 4 miesię- 
cy atakują Francuzi i Anglicy bez 
żadnego skutku, | 

PArmia sowiecka będąc świa- 
doma tych trudności nie miała 
na celu pokonania armii fińskiej 
w przeciągu jednego tygodnia. 

Przesmyk Karelski, w którym 
znajduje się sieć umocnień od 
jeziora Ładogi aż do Zatoki 
Fińskiej przy Wyborgu jest nai- 
cięższym rejonem frontu. W tym 
rejonie armia sowiecka posu- 
wała się dziennie przeciętnie po 
32 kilometra. Należy podkreślić, 
że w tym rejonie została już w 
kilku miejscach przerwana linia 
Mannerheima. 

Porównując wyniki armii so- 
wieckiej z wynikami wojsk fran- 
cusko-angielskich na zachodzie 
można stwierdzić, że a mia so- 
wiecka miała poważne sukcesy, 
przeciwnie gdy tamte wojska 
wciąż stoją na miejscu i odno- 
szą same niepo »odzenia. 

Dlaczego prasa zagraniczna 
nie interesuje się ilością zabra- 
nych kilometrów przez wojska 
francusko-angielskie na zecho- 
d'ie. Prawdopodobnie dlatego, 
że tamte wojska o ile się wo- 
góle posuwają, to nie kilome- 
trami a centymetrami dziennie". 

<—р
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Jaka bedzie gospodarka po wojnie? p > 

  

W jednym ze swoich licznych 
przemówień w lzbie Gmin pre- 
mier Chamberlain, wyješniaiąc 
cele wojny, jak'e przyświęcają 
sojusznikom, oświadczył między 
innymi, że po wojnie sojusznicy 
będa dą yć do przywrócenia 
swobodnej wymiany gospodar- 
czej między państwami 

Dla mocarstw prowadzą- 
cych wojnę cele gospodarcze 
są równie doniosłe jak i cele, 
polityczne, a to tymbardziej, że 
kosziy woiny obecnej z racji 
barjziej intensywnego wykorzy- 
stania środków materialnych i 
technicznych będą o wiele więk- 
sze niż w czasie wojny poprzed- 
niej. Nie trzeba zaś zapominać 
że po dwudziestu latach po- 
koju Europa nie potrafła spła- 
cić długów, zaciągniętych na 
koszty prowadzenia wojny w 
latach 1914 -- 1918. Niezapłacone 
długi wojenne wobec S anów 
Zjednoczonych siegeją sumy 
paru mi iardów dolarów. Wpraw- 
dzie Koelicja poprzednia liczyła 
na to, że wysokie „reparacje*, 
do których zmuszone zostały 
Niemcy, umożliwią spłatę tych 
długów, jednak--jak się okazało 
w praktyce — spłata tych dłu- 
gów była podobnie chimerycz- 
na, jak uiszczenie „reparacyj“ 
przez Niemcy. Zawieszenie bo- 
wiem spłaty długów wojennych, 
jakie nastąpiło w 193! r, wy- 
wołane było wielkimi trudno- 
ściami finansowymi, odczuwa- 

nymi przez państwa europej- 
skie w związku z wielkim kry- 
zysem gospodarczym, który w 
tym czasie coraz bardziej się 
pogłębiał: 

Jak to widać z przebiegu 
działań wojennych na Zacho- 
chodzie — So usznicy zapamię- 
tali dobrze sobie nauki płynące 
z doświadczeń wojny poprzed- 
niej, uniksjąc przedwczesnych i 
nienależycie przygotowanych 
działań militarnych, przypusz- 
czać należy, również i nauki, 
płynące z obalonych przez ży- 
cie postanowień gospodarczych 
traktatu wersalskiego zostałv tak 
samo dobrze zapamiętane. I dla 
tego też z ust przedstawicieli 
obecnej Koalicji nie padły ani 
razu słowa o odszkodowaniach, 
jakiemi Niemcy miały by być 
obarczone. Odwrectnie — jak to 
oświzdczył Chamberlain — soju- 
sznicy bedą dążyli do swobod- 
nej, a więc nie „przymusowej* 
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„DEANA RODZINNA” * 
llustrowany tygodnik polski 

jedyny w Litwie 

Kaunas, Ožeškienės g-re 12 

Prenumerata roczna 6 II, pėl- 
roczna 3 |., kwartalna 1 I. 50 ct, 
nr pojedyńczy 2> ct. Do na- 
bycia wa wszystkich kioskach 

p
V
Y
V
Y
T
Y
Y
Y
V
Y
V
Y
V
V
T
T
Y
Y
V
Y
V
Y
V
T
T
Ų
 

  

  

wymiany towarowe i gospodar- 
czej po wojnie. 

Cóż to znaczy? Zanim na to 
pytanie odpowiemy, przypom- 
nimy czytelnikowi, że już w cza- 
sie zawierania traktatu wersa|- 
skiego jego postanowienia do- 
tyczące „reparacyj“ spotkały się 
z ostrą krytyką ze strony głów 
nego doradcy ekonomicznego 
rządu angielskiego na konfe- 
rercję pokojową, znanego eko- 
nomisty p. M. Keynes'a. Dowo- 
dził on w swych rozważaniach, 
że clbrzymie sumy „reparacyj*, 
których opłata rozłożona została 
na wiele lat, nie bedą możliwe 
w całości do wykonania, a ich 
uiszczenie bedzie połączone z 
dużymi i ujemnymi dla gospo- 
darki światowej, a w pierwszym 
rzędzie  b'ytyjskiej, skutkami. 
Przepowiednie jego zišcily s'ę 
co do joty, W rezultacie na 
„reparacjach* skorzystała jedy- 
nie gospodarka n emiecka, któ- 
rej ułatwiano wszelkimi sposo. 
bami, a w pierwszym rzędzie 
dużymi kredytami, do wywiąza- 
nia się z ciążących na niej zo- 
bowiązań. Nie tylko odszkodo- 
wania, ale i kredyty udzielone 
Niemcom nie zcstały przez nich 
Spłacone, natomiast przemysł 
niemiecki nie tylko został po 
wojnie odbudowany, ale cełko- 
wicie unowocześniony i stwo- 
rzył gospodarcze podstawy do 
wielkich zbrojeń, jakie z doj- 
ściem Hitlera do władzy nastą- 
piły. 

Otóż, sądzic ze słów Cham- 
berlaina, sojusznicy nie uczynią 
już po raz drugi tego samego 
błędu. Czy znaczy to, że Niem- 
cy w razie przegranej nie były» 
by obarczone żadnymi świadcze- 
niami? Przypuszczać należy, że 
pewnie do pewnych świadczeń 
i odszkodowań bedą zmuszone. 
Tylko rozmiar tych św adczeń 
będzie stosunkowo ograniczony. 
Natomiast pobudowanie nowej 
gospodarki światowe! na ząsa- 
dach swobodnej wymiany: go- 

spodarczej, a więc swobodnej 
wymianie towarów, usług, kapi- 
tałów i ludzi bedzie stanowiło 
dla izolowanej gospodarki nie- 
mieckiej znacznie większe trud- 
ności do przezwyciężenia, janiże- 
li dla mocarstw zachcdnich. Aże- 
by należycie to zrozumieć, wy- 
sta'czy przytoczyć ostatnie wy- 
soce szczere enuncjację prezesa 
niemieckiej „„Hamburg— Ameri- 
ka line“ Gelfericha, ktėra zosta- 
ła umieszczona w goeringow- 
skim , Vierjahrespian". 

Otóż — zdaniem Gelfericha — 
blokada angielska powoduje dla 
gospcdarki niemieckiej nietylko 
doraźne, ale i sięgające w przy- 
szłeść straty. Do najwažniej- 
szych zalicza on m.in. straty, 
jakie wynikają w zerwaniu tych 
więzów i stosunków handlo wych, 
jakie mieli kupcy niemieccy z 
importerami i kupcami zagranicz- 
nymi. Stosunki te nie dadzą się 
po wojnie tak łatno odbudo- 
wać, zwłaszcza, że do przezwy- 
cieżenia będzie zwycięski i za- 
sobay w kap tały konkurent, 

Kos:ty wojen współczesnych, 
sięgające w duże setki milio- 
nów dolarów czy funtów nie 
dadzą się obecnie przerzucić na 
zwyciężonego. Koszty te będzie 
musiała zapłacić cała ludzkość 
po przez obniżenie przez dłuż- 
Szy czas swego standartu życio- 
wego. Metody dzięki, którym 
starano się uniknać tych skut- 
ków po wojnie 1914 — 19.8 r. 

„doprowadziły jedynie do nie- 
znacznego w dziejach kryzysu 
gospodarczego, który stał się 
m. in. podłożem dla wszelkiego 
rodzaju idej politycznych, któ- 
rych krańcowość doprowadzić 
musiała do wybuchu obecnego 
konfliktu. 

Nowa gospodarka światowa, 
jaką mają pobudować sojuszni- 
cy, według słów Chamberlain'a, 
uświęcać ma najracjonalniejsze 
zasady, dzięki którym tylko bę- 
dzie mogła ludzkość odrobić 
straty, jakie wojna przyniosła. 

  

  

Užywajcie stale znaną pastę do zębów 

Ona Wasze zęby bieli, pielęgnuje i chroni od zepsucia 
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tościowe po kursie dnia. 
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Konir-Admirst inż. marynarki w st. sp. odznaczony Krzyżem ; 
Polonia Restituta 3 i 4 klasy, Oficerskim I Komandorskim 

Krzyżem Legli Honorcwej I in. A 
Zmarł dnia 23 grudnia 1939 r. w wieku lat 68, 

Msza św. żałobna zostanie odprawicna w kcściele św. Jakuba 
we środę dnia 27 b. m. o godz. 9-ej poczem nastąpi wyprowadzenie 
drogich nam Zwłok n» cmentarz Wojskowy na Antokolu, o czym'za- 
wiadamiają pogiążeni w głębokiej żałobie 

inz. Ł ;Żona, Córka, Syn i Rodzina. 

L ———— —  ———2 
Ciežki stan zdrowia b. Prezydenta R.P 

prof. Mošcickiego 
Jak donoszą z Bukaresztu 

stan zdrowia b. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, profesora Igna- 
cego Mościckiego jest zatiwa- 
żający. Nadzieje pokładane przez 
lekarzy, że w Stanie zdrowia 
profesora Ignacego Mościckiego 

  

Parlament Słowacji 
uchwala 

BRATYSŁAWA (Elta.) Parla- 
ment Słowacji w dniu 22 grudnia 
na uroczystym posiedzeniu przy- 
jął ustawę o powrocie do Sło- 
wacji obszarów, które były za- 
brane przez Polskę w latach 
1920 i 1938. 

Słowacja pozbywa się 
przedsiębiorstw ży- 

dowskich 

BRATYSŁAWA. (Elta) Rząd 
Słowacji postanowił utworzyć 
specjalne biuro, którege zada- 
niem będzie sprzedaż przedsię- 
biorstw żydowskich aryjczykom. 
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W „Izwiestiach“ z dnia 17 grud- 

nia znajdujemy pod tak m tytułem 

artykulik pióra p. E. Kozłowej, 

który poniżej przytaczamy w do- 

słownym brzmieniu. 

„Jakimi brzytwami golą się 
obecnie mężczyźni, zapytuje au- 
torka ? 

Mieszkaniec miasta da napew- 
no odpowiedź „maszynką*. Nie 
jest to jednak zupełnie słuszne. 
Znaczna część ludności męskiej 
naszego państwa goli się jesz- 
cze przy pomocy zwykłych brzy- 
tew. W ciągu roku produkujemy 
około 3 i pół miliona takich 
brzytew. 

Jakie są te brzytwy? Oto 
kilka głosów odbiorców. 

„Niedawno w sklepie Nr.162 w 
Odessie kupiłem zwykłą brzyt- 
wę. Spróbowałem gulić się, ale 

trzytwach, bóre cie gold 
nic nie wyszło. Tak drze, że 
absolutnie cierpliwości nie staje. 
Zwróciiem się z prete sją do 
zarządzającego sklepem.  Zarzą- 
dzający wyraził mi swoje współ- 
czucie, ale zamienić brzytwy 
nie chciał. Według jego zdania 
i druga lepsza nie będzie*. Z 
poważaniem H. Wołoczaj. 

Albo: ` 
„Chciatem užyč mojej brzytwy 

zgodnie z jej naturalnym prze- 
znaczeniem, pisze niejaki H. Li- 
sowskij, ale nic z tego nie wy- 
szło. Mcją brzytwą można tem- 
perować ołówki, obierać kartof- 
le, ałe golić się nią nie można. 
W mojej duszy obudziło się 
nawet rozczarowanie do tych 
brzytew!* „Rozczarowanie* budzi 
się u wielu posiadaczy, pisze 
autorka (zapewne jakiś spec nie- 
wieści w dziedzinie wyrobu brzy- 
tew). O co jednak chodzi? Dla 

czego konsument otrzymuje ta- 
ki towar? Stal używana ra te 
wyroby jest wysokiego gatunku. 
Sęk w tym, że fabryki wypusz- 
czają na rynek niedoszl fowane 
brzytwy, można powiedzieć pół. 
fabrykaty. 

Weźmiemy, jako przykład mo 
skiewskie zakłady wyrobów sta- 
lowych. „Według planu powinne 
one dać w tym roku 850 tysięcy 
brzytew. Ażeby z kawałka stali 
otrzymać brzytwę, potrzeba 58 
czynności, tymczasem na cały 
ten proces przeznaczono według 
planu tylko 30 minut. S lifowanie 
ostrza jest najtrudniejszą czyn- 
nością w produkcji brzytew. 
Według zdania specjalistów po- 
trzeba na to 25 minut czasu, 
tymczasem przeznacza się na to 

tylko 2 do 2 i pół minut czasu. 
W pogoni za wskaźnikiem 
ilości, zapomniańo o jakości. 

Co prawda doświadczony na- 
bywca wie, że zanim się zaczął 
golić naszą brzytwą trzeba ją 
oddać wpierw szlifierzowi, albo 
fryzjerowi, którzy powinni ją do- 

prowadzić do stanu używalności. 
Ale nie wszyscy o tem wiedzą." 

Faktem jest, pisze p. Kozłowa 
że dobra brzytwa może służyć 
10 — 15 lat, Pocóż więc wy- 
puszczać co roku trzy i pół mil- 
jony brzytew, któremi nie można 
się golić? Dawajcie nam brzytwy 
w dobrym gatunku, a będzie ich 
trzeba znacznie mn'ej. Mniej zu- 
żyjemy wysokich gatunków stali. 
I nabywcy będą mniej rozcza- 
rowani 

Ani dla zakładów przemysło- 
wych, ani dla zarządów prze- 
mysłu lokalnego, wniosek ten 
nie jest żadnem odkryciem. Ale 
oni rozumują tak: „poco walczyć 
o jakość, kiedy i tak rozchwytują 
złe brzytwy." 

E. Kozłowa 
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w Kownie i ogłoszenie 

do „Kurjera Wileńskiego* przyjmują 

Administracja „Chaty Rodzinnej* 

Ožeškenie g-vė 12 

Ksiegarnia „Stella“ — 16 Vasario 1.   
    

nastąpi poprawa nie ziściły się. 
Wczoraj z Bukaresztu wezwano 
do łoża chorego, przebywające- 
go na Południu Rumuni  wy- 
bitnego specjalistę od ch orób 
sercowych d-ra Polonescu. 

LIKERIAI, 
i NE 
KORJAKAI, 
SPECIALES 
DEGTINES: 
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SERMUKŚNINE e 

IDA: ! 
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Wymiana hand 
SKc-« łoska 

KOWNO (Elta). W dniu 23 
grndnia miniter Spraw  z:gra- 
nicznych Urbszys i poseł włos- 
ki w Kownie Cassini podpis. li 
umowę o wymianie handlcwej i 
umowę o regulowaniu należroś- 
ci za towary. Umowy te tworzą 
pods awy do dalszego rezsze- 
rzenia stosunków handlowych 
Litwy z ltalią. 

ADA TZLTGNNEJCZMA 
(Elta) 

— Podczas katastrofy kolejowej .› 
Genthine zabitych zostało 132 osoby 
a rannych 109 osób. : 

— Rokowania handlowe ezwedzko- 
niemieckie na rok 1940 w dniu 22-go 
grudnia b r. zakończone zostały w Bet- 
linie oraz rokowania w sprawie prze- 
dłużenia terminu spłaty długów pry- 
watnych. : 

— Na skutek wybuchu miny uszko 
dzony został statek brytyjski „Gryte- 
vele* o po emności 4434 ton. Część 
załogi statku uratowała się na szalu 
pach ratowniczych. Ranni odwiezieni 
zostali do szpitala. 

— Szwedzka flota handlowa utra- 
ciła dotychczas w wojnie. morskiej 18. 
statków o ogólnej pojemności 34: 
ton. Dziewięć statków zatonęło na 
skutek najechania na miny, 9 statków 
zaś zostało zatopiouych przėz samo- 
loty. Załogi tych statków tworzyło 
400 osób, z których 37 zginęło. ; 

— Dowództwo fiory niemieckiej ogło- 
siło przez radio odezwę do inżynie- 
rów, wzywając ich, by zgłaszali się do 
służby administracji floty,  przede- 
wszystkim w działach torpedowych, 
obrony wybrzeży i elektrycznym. 

— Rząd Rzeszy zabronił przywózżu 
prasy niemieckiej wychodzącej za- 
granicą. 

— Obecnie w stanie wojny znajduje 
się 70 proc. ludności całego świata. 
Kraje walczące posiadają 530 milionów 
ludności i około 93 miliony kilometrów 
kwadratowych, a państwa niewalczące 
—613 m bonów ludności i 54 miliony 
kilometrów kwadratowych. 

— Zmarł znany konstruktor lotniczy 
Fokker. ^



  
    

    
ytwornošė i doskonala 

4 konstrukcja cechują 
| „pióro Parker Vacumatic 

 —majnowsze i najdos- 
konalsze z piór wiecz- 

3 Parkera — przez 
wszystkich pożądane. 

- Duża niedrapiąca sta- 
lówka złota posiada 

| makofAczenie z iridium. 
© Pisze z obu stron: nor- 

    

cie PR atramen- 
u 

W TYM ROKU 
POSŁUGUJCIE 

|... się wyłącznie piórem, 

rzedującym w całym świecie 
pisania nie może staló- 
wektychuszkodzić,gdyż 
nadają się one do 
dego charakteru pisma. 

Zupełnie , odmienne 
od wszystkich innych 
wiecznych piór. Dzięki 
opatentowanej kon- 
strukcji pióro jest wciągu 
8 do 10 sekund całkowi- 
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malniedlakoresponden- tem. Zupelnie nowe ze 
«ji i cienko drugą stroną | względu na mieniącą się 

в i notatki. prążkowaną perłową 
wielkość sta- oprawę. 

polówki bywa w siedmiu Obejrzyjcie dziś 
twardościach,  zakoń-  jeszczeto modne, nowo- 
«zenie,piszącedwustron- czesne pióro w jednym z 

"mie, gwarantowane jest lepszych sklepów piór 
ua as lat. Zaden sposób wiecznych. sda 

z й : » obsadce jest 
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- MAXIMA Lt. 100.—, MAJOR Lt, 75.—, SLENDER Lt. 65.—, STANDARD Lt. 50,— 

- GENERALNY PRZEDSTAWICIEL NA LITWĘ: 
żę PARKER SBRVICE, KAUNAS, LAISVES al. 50. Tel. 26-917. 

  

Wigilia na frontach wojny 
Wrażenia przy głośniku 

a Świat spotkał tegoroczną wig lię 
w płomienach wojny. Na bez- 
miarze mórz, w powietrzu, na 
froncie zachodnim, w Finlandii, 
w Chinach wszędzie rozlega się 
huk armat. Warczą śmigła wro- 
gich samolotów, niosących ton- 
nowe ładunki kruszecych i za- 
palających bomb. Chciwie wyg- 
lądają z fal morskich perysko>y 
łodzi podwodnych, niby oczy 
niesamowitych dra>ieżników, po- 
szukujących ofiar. 

W takiej „dekoracji* spotykał 
świat święto Bożego Narodze- 
nia. 

W ciszy mieszkania, na ubo- 
czu od frontów głośnik radiowy 
przynosi wieści z burzliwego świa- 
ta. Co się dzieje w Wigilię na 
frontach? Co chwilę nowe fale 
wpadają na antenę. 

Tradycyjnym zwyczajem wo- 
dzowie wojenni wygłaszają wigi- 
lijne przemówienia do żołnierzy. 
Generał B auchitsch, podobno 
również jak i H tler, spędza woj- 
nę na froncie zachodnim, Wy- 

głosił on przemówienie do swoich 
żołnierzy z jednego z „bunkie- 
rów* (lak nazwano żelazno be- 
tonowe umocnienia na linii Zyg- 
fryda). Twardo brzmi głos nie- 
mieckiego generała. Of cjalne 
jednak przemówienie świąteczne 
do żołnierzy niemieckich wygło- 
sił zastęoca fiihrera Rudolf Hess. 
Przemawiał on z pokładu torpe- 
dowca niemieckiego na morzu 
północnym. „Mówię do was — 
powiedział zastępca fiihrera — z 
jednego z odcinków froptu, któ- 
ry stanowi pokład tego statku. 
Walczymy przeciwko angielsko- 
żydowskiej plutokracji, która nam 
wypowiedz ała wojnę”. 

Krėl Jerzy VI wygłosił orędzie 
do żcłnierzy brytyjskich. Brzmia- 
ły w tym orędziu siowa wysokiej 
idei, jaka przyświeca sojuszni: 
kom w obecnej ciężkiej walce. 

Stacja nadawcza w Londynie 
, dla swych niemieckich radiosłu- 

| | chaczy zreferowała pokrótce prze- 
/ mówienie Rudolfa Hessa i ge- 

nerała Brauchitscha, a następnie 
' speaker zapowiedział „a teraz 

| mili słuchacze proszę wysłuchać 
naszej audycji świątecznej”. W 
głośniku odezwały się metalo- 

  

wym. dźwiękiem, majestatyczne 

dzwony Westm'nsteru... 
Na ogół w czasie dwóch ubieg- 

łych dni: świątecznych nic waż- 

nego się nie wydarzyło. Komu- 

nikaty niemieckie i francuskie 

brzmiały kóko i lakonicznie. 
„Na zachc dzie bez zmian“, w 

„bunkerach*, w ziemiankach, 

żołnierze dzielili sie tradycyjnym 

opłatkiem. Lotnictwo obu stron 

według tychże komunikatów, 

prze,awiało nieznaczną działal: 

ność. Jedyne niestrudzeni pilo- 

ci brytyjscy niepokoili brzegi 

morskie Niemiec, Miny i w dnie 

świąteczne nie znały litości. 

Dwa statki szwedzkie i jeden 

duński natknęły się na miny i 

zatoneły. Są ofiary w ludziach, 

Statek „Maas* w noc wigilijną, 

po upływie 4 minut poszedł na 

dno. U'atowzno> jedynie 8 osób. 

Na froncie fińskim w czasie 

świąt zanotowano ożywioną dzia- 

łelność  Trzykrctnie samoloty 

sowieckie dokonały nalotów na 

Helsinki. Bor bardowano Abo, 

Wyborg, Hsngė oraz szereg in- 
rych miast. Na wszystkich od- 
cinkach frontu toczyły się walki. 

A jednak i w Finlandii uroczy- 

ście obchodzono święta Bożego 

Narodzenia. Ze -Szwecii i Nor- 
wegii przybyło dla żołnierzy i 

dzieci fińskich wiele prezentów 

świątecznych. 
A cóż słychać na Bałkanach. 

W świetlnej linii skali stroje- 

niowej wpada nazwa stolicy 
Bułgarii — Sofii 

Cóż to jesi? Czyż to nie cza- 
sami przedwojenną Warszawa. 

Wsłuchujemy sę z natężeniem. 
„Czerwony kapturek“... — 

Chór Dana. 
Słuchacza otaczają miłe 

wspomnienia. Giną upiorne cie- 

nie wojuiącego świata. Zapo- 

mina się o wszystkim, przy 

dźwięku zmieniających się płyt 

chóru Dana. 
To bvł naprawdę miły pre- 

zent wigilijny stolicy bułgarskiej 
dla radiosłuchaczy polskich. (c) 

 RADSZEZYRABEEY UTE ETO TENS ENN STAI TTT 

Cz-taicie Įedyny polski 
„jgodnik 

KURJEP WILEŃSKI 

' Szwecja ogran cza prasę 
SZTOKHOLM. (Elta) Rząd 

szwedzki postanowił ograniczyć 
wolność prasy, aby w ten spo- 
sób uniemożliwić jej prowadze- 
nie ataków przeciw sąsiadom 

Szwecji i w ten sposób utrud- 
niać stosunki państwa z tymi 
sąsiadami. Minister sprawiedli- 
wości otrzymał polecenie opra- 
cowania odpowiedniej ustawy 
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najsmaczniejsze ciastka 

największy wybór pism 

najwyłworniejsze otoczenie   K.SZURBAL 
WIELKA 2   

  

Teatr na Pohulance 
  

PASTORAŁKA 
Misterium ludowe w 8 obrazach w układzie Leona Schll- 

lera z muzyką L. Śchii era 

serla St. Perzanowskiej, 

Trudno o coś stosowniejszego 
na świeta, niż ta wzruszająca 

„Pastorał<a*, która, jak pisze 

Jerzy Ordą, w prcgramie teat- 

realnym „przenosi nas w świat 

dziwny, a sercu blisk, gdzie 

echa wierzeń pogańskich ludu 

(kult kozy iako czarodziejki) łą- 

czą się z żarliwem jego chrze- 

ścjaństwem, rubaszność i gro- 

teska z najczystszym liryzmem, 

surowy prymiiyw z bogactwem 

fantazji". Leon S.hiller, ten 
prawdziwy, w klasycznym sen- 

sie, człowiek teatru, bo nietylko 

reżyser, ale i muzyk, i autor, i 

choreograf, Schiller, któremu 

teatr polski tyle zawdzięcza, 

wśród wielu dzieł scenicznych, 

które jakby na nowo stworzył i 

w pełnym blasku pokazał dał 

nam i tę „Pasteralkę“. Wražll- 

we oko i ucho artysty, pietyzm 

rozmiłowanego w traducji eru- 

dyty, no i talent nieomylny zło- 

żyły się na dzieło, które zechwyci 

w równym stopniu wyrafinowa- 

nego amatora ciekawostek tea- 

tralnych, jak i zwykłe naiwne 

dziecko. Już „tak się jakoś 

„składa”, a raczej taka jest psy- 

chologia wilnian, że najlepsze 

rzeczy umieją przegapić, a po- 

tem się tylko żalą: — jaka szko- 

da! nie zdążyłem zobaczyć... 

Otóż trzeba na  „Pastorałkę, 

„zdążyć”, trzeba wybreć się za- 

ra:, nie zwlekając, grem alnie, 

z rodzną i dziećmi które będą 

patrzyć na widowisko jak wy- 

stęp ko'endników, jak na pięk- 

ną bajkę. 

Sam Schiller niewiele tam na- 

pisał, zaledwie jeden z ośmiu 

obrazów. Całość jest montażem 

z kolend, ze Starych szopsk kra- 

kowskich, z wesołych, prawdzi- 

we zabawnych piosenek i tek- 

stów odgrywanych przez praw- 

KETORA SNES 

Wiadomości z kraju 
— Aro. biskup Skvireckas wydał list 

pasterski, który był odczytane pod- 
czas Bożego Narodzenia we wszyst- 
kich kościołach. W liście tym podane 
są myśli z encykliki Papieża Piusa XII. 

— Rada Rolnicza bada obecnie mo- 
żliwości podwyższenia cen płaconych 
rolnikom za dostarczane do mleczarni 
mleko. 

— Zapotrzebowanie cukru w koficu 
obecnego roku, w porównaniu do tego 
samego czasu roku ubiegłego wzrosło 
o 10 proc. W ubiegłym roku w sezo- 
nie produkcji cukru sprzedano 22 proc. 
a w tym roku przeszło 34 proc. całej 
produkcji. Po uruchomieniu trzeciej 
cukrowni w roku przyszłym spożycie 
cukru prawdopodobnie jeszcze wzroś- 
nie. 

— Kol kasy biletowe w okręgu wileń- 
skim od dnia przejęcia Wilna do 20 
listopada otrzymały 637.185 złotych. 

— W piątek bm radio litewskie 
transmitowało koncert z Moskwy. W 
programie tego koncertu wzięli udział 
znani muzycy ZSSR. 

„CHATA RODZINNA (Elta). 

I Jana Maklakiewicza. Režy- 
dekoracje W. Ujeįskiego 

dziwych kołendników—chłopów 
i górali. Ta pestorałka polska z 
aniołami w stylu epoki Piasta— 
kołodziea, ze szlachcicem co 
mieszka w dj:belskim pałacu, z 
Herodem i Herodową, których 
królewskość nie wykracza рога 
wyobrażenie o zamożnym cos- 
podarzu—cała ta naiwna a jed- 
nocześnie świeża i pełna wyra 
zu insceni.acja dziwnie dobrze 
działa na widza, a rozg'ywejace 
się na tym tle sceny to lirycz- 
ne, to znów pcłne nieodpartego 
humoru trafią do serca każde- 
mu. A piękna muzyka Makla- 
kiewiczał 

Pokazano „Pestorałkę*  trzy- 
mając się tradycji Redutowej, 
stworzonej przez samego autora. 
A więc mamy scenę mansjcno- 
wą, stronę dobrą i złą, n'ebo i 
piekło. Po środku jest ziemia, 
a więc stajenka betlejemska. 
Sceny z pasterzami rozgrywają 
się na proscenium i na widow- 
ni. Dekoracje i reżyserja rozwią- 
zały to wszystko bardzo składnie; 
jeden tylko popełniono grzech— 
jakże można było w pierwszej 
adoracji anielskiej przeprowadzić 
lewy chór anielski przez „piek- 
ło*1 Trzeba to koniecznie po- 
prawić, zresztą nietrudno. 

Aktorzy. W odoowied .ialnej roli 
Świętej Panienki bardzo dobrze 
wyglądała (zwłaszcza w Zwia to- 
waniu) p. Nawrocke; śliczną ko- 
lendę „Pomałuśku Józefie* śpie- 
wała wzruszejąco, prosto — tak 

jak trzeba. Znakomitym Hero- 
dem w stylu kolendowym 
był p Chmielewski; na każdy 
nien al jego gest sala reagowa- 
ła żywo. Nieodparcie zabawny 
był p. Maityka jako góral Ko- 
rydon; wraz z p. Kapińskim (Żyd) 
i jego kozą zbierali zasłużone 
brawa. Śliczną scenę z ludowe- 
go drzeworytu stworzyli Adam i 
E»a — pp. Bielicka i Wasilew- 
ski. Wogóle trzeba by przepisać 
afisz, bo występuje cały zespół. 
Niechże wspomnę jeszcze choć 
o pp. Piexandrowicz (Śmierć) 
Detkowskiej (Herodowa), Bliche- 
wiczu (Djabeł), Czaplińskim (Bar- 
to:), Dziewońsrim (Św. Jozef), 
Łukaszewiczu (Herod), Tatarskim 
j Zastrzeżyńskim (pasterze). 

J. Maśliński 
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Dziś, utro i pojutrze po 
paszporty 

Dziś, jutro i pojutrze skolei 
wydawane są paszporty leka- 
rzom, adwokatom, inżynierom, 
wydawcom gazet, redakt rom, 
właścicielom i kierownikom dru- 
karń, * osobom utrzymującym 
szkoły, kierown kom i pra:ow- 
nikom tych szkół (wyżs:ych, 
średnich i niższych) zarówno 
mężczyznom jak i kobietom. 

W d iiu dzisiejszym c n 27 bm. 
składeją deklarację o Paszporty 
w jednym z punktów wydawa- 
nia (patrz „Kur. Wil.* z dn. 17 
bm.) osoby, których nazwiska 
rozpoczynają się na ltery od А 
do J włącznie, We czwa'tek, 28 
bm. — cd K do P włącznie, w 
piątek, 29 bm — od R do Ž 
włącznie. 

Interwencja inżynierów 
mie, skich 

W związku z wywiadem z 
burmistrzem Staszysem „XX Am- 
Żius*, powtórzonym przez nas 
w którym m. in.  znalaz- 
ło się zdznie, że „niektórzy in- 
żynierowie przedstawiają du- 
że rachunki za fikcyjne roboty* 
dov iadujemy się, że inżynierowie 
miejscy interwenjowali u burmi- 
strza, prosząc o sprecyzowanie, 
kogo mianowicie mał na п yśli, 
wypowiadając to zdanie. 

BET NERTI NTT NSS 

Zbiórka książek 
dla uchodźców. 

Bibliotekarze wileńscy, organizując 
w porozumieniu z Komitetem Pomocy 
Uchodźcom oraz Ofiarom Wojny bi- 
blioteki ruchome w punktach kwate- 
runkowych uchodźców, zw'acają się 
2 gorącym apelem do społeczeństwa 
polskiego o oliarowanie dobrej książki. 

Wiemy z doświadczenia, że w każ- 
dym domu jest sporo książek prze- 
czytanych. które mogłyby jeszcze być 
pożyteczne dla innych. 

Prosimy o wybranie z pośród nich 
powieści, pamiętników, opisów podró- 
ży, dzieł popularuo-naukowych i t. d. 
Stanowić one będą podstawę zakłada- 
nych bibliotek, Dobra lektura będzie 
pięknym podarkiem gwiazdkowym. 

Prosimy o składanie książek w na- 
stęrujących punktach: 

1. Biblioteka im. Tomasza Zana, ul. 
J. Jasińskiego 12, 

2. Księgarnia Gebethnera 
Mickiewicza 16. 

3. Księgarnia św. Wojciecha, Domi- 
nikańska 4. 

i Wolia 

Ewa B:indrowska Turska 
o swoich przežycach i 
planach na pr'yszłość 

Agencja „Tass* przynosi wywiad 
swego korespondenta «'wowskiego 2 
wybitrą śpiewaczią polską p. Band- 
rowską lurską, przebywającą obecnie 
we Lwowie. 

„Przeżyłam, opowiada słynna po'3 
ska śpiewaczka, okropne dni. Byłam 
naocznym świadkiem bombardowania 
miast i wszystkich okropności nowo» 
czesnej wojny. co wywarło na mnie 
niezatarte i głębokie wrażenie. Jedna 
z niemieckich bemb trahła w mćj do- 
mek. Była to bomba zapalająca. Dom 
spłonął doszczętnie, zaś w jego  pło- 
mieniach zginęła moja wartościowa 
biblioteka muzyczna . 

W dalszym ciągu swego wywiadu 
p. Bandrowska zaznaczyła, że zna 
dobrze sowieckie sfery muzyczne, z 
któremi zetknęła się podczas swych 
gościnnych występów kilka lat temu 
w Leningiadzie i Moskwie. 

W końcu p. Bandrowska Turska 
oświadczyła. że wznawia swoją dzia- 
łaloość i wkrótce wystąpi we Lwo- 
wie z koncert m, do którego szykuje 
się energiczuie. 

Węgrzyn aresztowany 

Słynny polski artysta dra- 
matyczny Józei Węgrzyn został 
przez władze niemieckie uwię- 
ziony w Warszawie. 

EKON ETUI RTP ss i T [T PI PYSZNE PORADE ZOE 

Płynie pomoc dla Polaków 
Z Nowego Yorku donoszą, 

że wśród amerykańskich stowa- 
rzyszeń o charakterze charyta- 
tywnym roz: isano ankietę na te- 
mat, jaki kraj w świecie najbar- 
dziej potrzebuje obecnie pomo- 
cy. 76 ocpowiedzi na ogólną 
liczbę 99 brzmiało „Polska*, 

Liczne organizacje polskie w 
Stanach Zjednoczizych juń ze- 
brały znaczne sumy tla pomoc 

dla Polski, których część już 
zostala wysłana do kraju, i do 
państw, w których przebywają 
uchodźcy polscy. Najwięcej ze- 
brał dotychczas Związek Polski 
w Detroit, a mianowicie 28 tys. 
dolarów, biuro polskich progra- 
mów radiowych w Ameryce — 
16 tys. dolarów, oraz organizac- 
ja „Nowy Świat”, — 14 tys. 
dolarów,
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Nusa ооа 
Dziś: Jana Ap. 

  

Grudzień 

  

27 Jutro: Młodzianków 

| Wschód sł.—g. 7 m. 43 
Środa | Zachód sł.-—g. 2 m. 52 
  

— Zmiana nazw ulic w Wil- 

nie. Wlaoze miejskie w Wilnie 

przystapły do zmiany dotych- 

czasowych nazw ulic, Jak się 

dowiadujemy odpowiednie u- 

chwały w tej mierze zapadły. 

W nablższych dniach ukaże 

się w tej sprawie odnośne ob- 

wieszczenie, Na niektórych uli- 

<ach już umieszczono tabliczki 

z nowymi nazwami, a do No- 

weyo Roku wszystkie ulice z 

nowymi nazwami otrzymają no- 

we tabliczki. 

Miedzy innymi ul. Mickiewi- 

cza już otrzymała tabliczki z 

nazwą ul. Gedymina, przyczym 

inowacją worowadzaną przez 

władze miejskie jest wskazówka 

ze strzałką na każdej tabliczce, 

jakie numery domów leżą w 

danym kwartale. 

— Praktyczny kurs języka 
litewskiego. Ministerstwo O- 
światy chcąc uprzystępnić dla 
wilnian-urzędników i robotników, 

możliwie najszybsze nauczenie 
się języka litewskiego, zezwoli- 

ło ma założenie praktycznych 
kursów języka litewsk ego. 

Kursy rozpoczynają się za- 
raz po Świętach, zaś słuchacze 

już obecnie są przyjmowani. 
Kursy te są podzielone na 

oddzielne grupy według wy- 
kształcenia i zawodu, np.: Od- 
dzielne grupy dla handlowców, 

urzędników inst; tucji oraz agend, 
ekspedientów, kelnerów w re- 
stauracjach i tp. 

Poza tym będą czynne kur- 
sy specjalnie poświęcone wy- 
mawianiu (akcent) dla ludzi in- 
nych narodowości celem pozby- 
cia się wrodzonych wad języ- 
kowych. 

Nauka będzie odbywała śię 
trzy razy tygodniowo po 2 go- 
dziny. Opłata za naukę ustalo- 

na 5 lit. miesięcznie. 
Po ukończeniu kursów są 

wydawane odpowiednie zaświad- 
czenia. 

Szczegółowe informacie moż- 
na otrzymać oraz zapisać się 
na kurs w biurze kursów ul. 
Mickiewicza Nr. 16a (były 
„Orbis ). 

NIKA 
— Nowe konserwatorium  Miuister- 

stwo Oświaty postanowiło utworzyć 

w Wilnie konserwatorium muzyczne, 

które ma mieścić się w gmachu obec- 
nego gimnazjum Witolda Wielkiego, 
gdzie jest odpowiednia 'sala na kon- 

certy. 

— Nowe pisma litewskie w Wilnie. 

Po Nowym Roku przeniesione zostaną 

do Wilna tygodniki „Naujoji Ro- 

mua“ i „Muzikos Baras“, oraz szereg 
innych pism. Obecnie wychodzący w 

Wilnie „Vilniaus Balsas* zostanie roz- 

szerzony. W Kownie wyjdzie nowe 

pismo społeczno-kulturalne „Varpas*. 
Redaktorem nowego pisma jest A. Ru- 
kas. 

— Komsarz dla spraw uchodźców 
przyjmuje w swonn biurze w Kownie, 
Daukantasa 18, na II! piętrze w ponie- 
działki, środy i piątki w godzinach 
od 12.30 do 14. Telefony komisariatu 
są następujące: telefon komisarza — 
27565, kierownika kanc. — 27566. se- 
kretariatu—27567. 

  

Składam niniejszym p. dr. 
M. FEJGENBERGOWI, urolo- 
gowi chirurgowi (Wilno, Wileń- 
ska 25) serdeczne podziękowa- 
nia za jego szczerze troskliwą 
i pełną oddania opiekę, jaką 
mi okazał w czasie mej cho- 

AA D. Perelsztejn. 
Wilno, w grudniu 1939. 

  

Lokale 

Potrzebne 2—3 pokojowe młesz- 
kanie z kuchnią. Zgłoszenia de Kurje- 
ra pod „Buchalter“ 

Pokój ameblowany, ładny, sto- 
neczny oraz 2—3 pokoje nadające się 
pod biuro Jagiellońska 6 m. 20. 
LAON O Z A 

2 mieszkania po 5 poko! ze 
wszystkimi wygodami do wynajecia 
osobno lub wspólnie. Zygmuntowska 
6—1. 

  

PPYWYPYOWAY= 

Zdjęcia do paszportów J. BUŁ- 
HAK, Orzeszkowej 3. 
opal wrrr 

Tgublono dowód osobisty wyd. 
przez Komisarza Rządu na miasto 
Wilno na imię Bronisława Grażewicza. 
———— 

Zgubiono dowód osobisty Nr. 319 
na imię Wacława Mórawskiego. Św. 
Michalski 6—1. 
p 

Zgubiona dowód osobisty Nr.544 
na imię Władysława Dubrowskiego 
Z-k Raiski 6—8. 

    

Nie ma pokłos'a poświą- 

tecznego 

W tym roku reporterzy kryminalni 
muszą zrezygnować z jednej, że tak 
powiemy tradycyjnej rubryki, która 
zwykle okazywała się na łamach pism 
w wydaniach poświątecznych. 

W tym roku „pokłosia poświątecz- 
mego* pod względem wypadków nie 
zanotowano. Strony księgi pogotowia 
ratunkowego, zwykle w czasie dni 
świątecznych rojące się od adnetacyj 
lekarzy © poranionych i pobitych w 
czasie bójek świątecznych, tym razem 
są puste. 

W ciągu dwóch dni śwłąt pobiło się 
tylko dwóch pijanych. Rekord dodatni, 
którego pogotowie ratunkowe już 
dawno nie pamięta. 

Na ulicy spotykało się czasami pod- 
humorzonych, leez mieszkańcy m. 
Wilna, a szczególnie na  przed- 
miešciach, nie pili tyle, co zwykle 
w dni świąteczne. A również kastet, 
kij, nóż laska i siekiera, nie zostaly 
„puszezone w ruch.* (C) 

Włamanie przedświą- 

teczne do „Maistas“u 
W noe przedwigilijną włamywacze 

przedostali się po składów „Maistasa* 
przy ulicy Legionowej 3%. Wynieśli 
oni stamtąd wiele szynek, beczułki z 
tiuszczem, kiełbasy oraz inne towary 
wyrobu tej firmy. 

Jednego ze złodziei zatrzymano na 
miejscu. Pozostałych włamymaczy po- 
licja ujęła w jednym z mieszkań przy 
ulicy Rakowej, gdzie znaleziono skra- 
dzione towary, które zwrócono poszko- 
dowanej firmie. 

Jeden z głównych sprawców kra- 
dzieży, znany włamywacz Hrydzkie- 
wiez, zbiegł. (C) 

T 

Sprzedaž i Kupno 

Okazjał Fachowy taksator ©- 
szacuję każdą rzecz: biżuterię, dywa- 
ny, obrazy, meble | rozmaite rzeczy. 
Uli. Trocka Nr 5, Sklep ode 
rzeczy. Kupno, sprzedaż i komis. Tak- 
sator Plotr J+lec. 

      

Kupię używany wózek dzieciany w 
dobrym stanie. Piłsudskiego 13 m. 5. 

  

Z powodu wyjazdu sprzedam hand- 
łowe przeds ębiorstwo. D »wiedzieč się 
Trocka Nr. 5. Sklep okazyjnych rzeczy. 

  

Sprzed<je sę stół stołowy dęb. i 
otomana ul. Tartaki 31а —6. 

Fakład fryzjerski z urządzeniem sprze- 
dam. Adres w administracji „Zakład*. 

  

Sorzedam sklep z mieszkaniem w 
śródmieściu. Adres w redakcji „sklep*. 

  

Sprzedam b. tanio dom w Warsza- 
wie względnie sumę hipoteczną 1-go 
n-ru wypłata po sprawdzeniu, że nie 
zburzony. Ul. Stefańska 19 14 
  

— точЬ!опо dowód osobisty ma imię 
Heleny Staniszewskiej Nr. 6079. — 
Królewska 1—2. 

Do sprzedania sklep spożywczy w 
dobrym punkcie dobra klientefa — ul. 
M. Pohulanka 9—9 Turgiel. 

ОНИ АЫЛЕ TAKT TERYT TTT TNN IIS 

ARIEL PIRMAS 
  

MOJA PODRÓŻ 
ROZDZIAŁ: II-gi, , 

czyli Orland sz 

Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, 
pomarańcz blask wrześniow 
Cudowny kraj! I wspomni 

(4) | 

alony. 

ę złoci drzewa? 
eć nawet miło. 

jednak wysiadłszy z ulgą westchnąłem... | 
Na lądzie tłum otoczył mnie kołem. 
Widziałem w tłumie też reporterów, 
lecz mam dewizę zawsze wyrytą: 
gdy podróżuję, to incogn to. 
Więc sam cichutko wsiadłem do taxi 
i do hotelu! — Na ciche śniadanie. 

Przybito kartkę „Signor Pirmass, baron* 
i oczywiście podano makaron. 

FGRJER WILEŃSKI: 

TEATR | MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance 

W środę 27 grudnia o godz. 19 tej 
(7 ej wiecz.) Teatr na Pohulance gra 
widowisko Leona Schillera p.t. „Pa- 
storałka*. 

Teatr muzyczny „Lutnia” 
Mad me Pompadour. 

Dziś o godz. 6-tej wiecz. grana bę- 
dzie w dalszym ciągu słynna operetka 
L. Falla „Madame Pompadour* w wy- 
konaniu całego zespołu artystycznego. 

Rewia Sylwestrowa w „Lutni*. 
Tradycyjuym zwyczajem odbędą się 

w dniu 31-go b.m. dwa przedstawienia 
rewiowe o godz. 7 i 10 wiecz. 

Bogaty program w opracowaniu re- 
żyserów W. Julicza i K. Wyrwicz-Wich- 
rowskiego, s ładać się będzie z pio- 
senek, skeczów, insceuizacji i baletów. 

Teatr „Rewia* Światowid 
— Dziś i dni następnych o godz. 5 

i7-ej rewia „Kryzysowe Swięta" z 
Wandą Biszewską na czele. 

Reżyser A. Jaksztas przygotowuje 
wielką atrakcyjną rewię sylwestrową 
р. *: „wybieramy rek 19401“ z udzia- 
łem nowozaangażowanych sił arty- 
stycznych, między innymi chóru Arti- 
mienki. 

ŚRODA, dn. 20.XII. 
Wilno i Kowno 

12.00 — Z Kowna: Wiadomości. 
15.00 — 7 Kowna: Muzyka popołudn. 
15.30 — Z Kowna: Wiadomości Elty. 

Wilno 

15.40 — Wiadomości z Wilna. 
15.50—16.05 — Informacje po polsku. 
17.30 — Muzyka z płyt. 
17.45 — J. Maśliński: Kulturalne aktua- 

lia (po polsku). 

Wilno i Kowno 

18.00 — Muzyka z płyt. 
18.30 — Wiadomości z Wilna. 

Wilno 

18.40 — Informacje po polsku. 

Wilno i Kowno 
19.00 — Z Kowna: Wiadomości. 

Wilno 

19.15 — Muzyka z płyt. 
19.30— 19.50 — Lekcja jęz. litewskiego 

po polsku. 

- Występ Witolda Jodko 
w radio kowieńsxim. 

28 b.m. w radio kowieńskim o godz. 
20 m. 30 wystąpi nasz znany solista 
naj cytrze Witold Jodko, o czym po- 
dajemy do wiadomości licznym wiel- 
bicielom tego artysty. 

Ofiary 
Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Je- 

rzego Zawadzkiego da chorych žol- 
nierzy polskich: 

„Papier* Spółka akcyjna —lit. 15.00 
Antoni Żukowski —  —lit. 10.— 

  

Miłość? O tak!!! Nie jestem Walentino 
Lecz dzisiaj dość o polityce stękać, 
gdy kwiatów woń kołysze obiet iicą, 
gdy nogi nas już niosą przez ulicę 
i dzwoni jak szklanka z niebieskim winem 
neapolitańska piosenka. 

Co jej prawiłem i co jej mówiłem. 
nie wiem, lecz wiem, że con forza (z siłą). 
Od>owiedziała — nie bez namysłu — 

  

Lekarze 

Prof, dr. K. Michejda | | 
przyjmuje obecnie codziennie | 
prócz świąt od godz. 12—14 

przy ul. Cichej I, tel. 85 

Dr. Zygmunt Kudrewicz | | 
Specjalista: weneryczne, Syfilis, 

skórne i płciowe 
Wilno, Zamkowa 15 m, 2 

Przyjmuie od 8 do 1 I od 3 do 8 

    

Dr. Med. Leon Butkiewicz 
Specjalista chorób uszu nosa I gardłaj 

Przyjmuje od 10—12 I od 15—17 
Mickiewicza 22:a m 2! (II piętro) 
(wejście obok Z eloeqo Sztralla) 

  

Dr. Sz. Pergament 
(choroby wewnętrzne) 
przeprowadził sę na 

ut. Zawalną 22, tel. 11-51. į 
Ordynuje od godz 1 —12 1 od 5—7 | 

Dr. Zelūuwiczuwa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, 

narządów moczo' 3 

рп\ъ]пш}с od godz. 12-2 | 4—7, 
Ileńska 28 m. 3, tel. 2-77. 
    Dr. med. L. S$zte' nhauer 

skórne i w neryczne 
Zamkowa 18 (róg Św. Michalskiejy 
tel. 25-25. Przyjm. 12—2 i 4—8. 

KANA DANAA NOA i ТЬЬвЫЬ 

AKUSZERKA | 
Maria Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 w. 
ul. Jasińskiego l-a m 3 
róg 3-go Maja obok Sądu 

Akuszerka Śmiałowskiu 
oraz Gabinet Kosmetyczny, 

Ceny przystępne. 
ul. Zamkowa 26 m. 6. 

  

      

„Praca 

Buchałtarzy z Kowna Gay 
dn. | stycznia 1940 r. Biuro Buchal 
ryjne. Przyjmuje się prowadzenie ksiąg 
w języku litewskim zgodnie z prawo- 
dawstwem Litwy. Zainteresowane fir- 
my zechcą kierować zgłoszenia dó 
Kurjera pod Buchalteria“ 

Przylmę w domu polskim pracę 
nauczycielki, wychowawczyni, pielę- 
guiurki. Świadectwa i referencje. Zgło”| 
szenia: Redakcja S. Ż. ! 

  

  
     

              

alem an n kresowiak, fachowiec po- 
ważne referencje prosi posady rządcy 
—ekonom+ przyjmie skromne warun- 
ki. Adresować do Kutjera dla „Zie- 
mianina“. $ 

Buchaltar-b'iansista Zz Poniewie- 
ža—nar. żydowsk.—przyjmie posadę 
stałą lub dorywczą. Zgłosz. pod „Bi- 
lans.sta“. 

A jednak tam w szaleństwa krąg wstąpiłem! 

„Voi Napoli e poi mori...“ 
Zotaczyć — umrzeć... Czyżby za karę? 
I poco? Nie wiem. Ja w Neapolu 
znacznie weselsze miałem zamiary. 

Szczęśliwy byłem, rzeżki, beztroski, 
że pozostały za mną Bałkany 
i biuro ciche(?) p. Zweikugla, 
Pers tajemniczy, jego dywany 
i cały tuzin dziwnych agentów — 
od karabinów i od dokumentów. 

Gdy okręt długim przeciągłym gwizdem 
zahuczał, parsknął i wreszcie stanął, 
nogi mnie same poprostu niosły 
na ląd przez schody i przez pomosty. 

Zawsze wolałem ziemię od wody! 
Ciche zatoki albo cieśniny 
jeszcze znosiłem. Ale ostatnio 
straciłem do nich sporo sympatii. 
Tak gust się zmienił od pierwszej miny 
widzianej w „liustrazione*. Choć śliczna 
mina nie mogła być magnetyczna,   

Z adłem makaron, popiłem winem 
i już na miasto wyszedłem piechotą. 
Ą w Neapolu gdy poeta rusza 
to najpierw idzie na grób Wergiliusza. 
Tam złożę kwiaty u morskich brzegów 
w imieniu swoim i z Wilna kolegów — 
myślałem sob'e. Jest i kwiaciarnia. 
Żądam w języku ministra Ciano 
sto białych róż, a obok mnie słyszę 
westchnienie: — „Szczęśliwa wybiana 
którą te kwiaty do snu ukołyszą!*... 
Parsknąłem Śmiechem: — „Także coś jeszcze! 
Te kwiaty spoczną na grobie wieszcza!* — 
chciałem dodać, że właśnie .. ale 
stałem olśniony — tak piękna była 
signora, która to wymówiła! 

Jakże opiszę, gdy trzeba mistrza, 
barwę jej włosów, jej oczy cichsze 
od wody stawów, jej usta małe, 
jej nogi dlugie, smukłe, wspaniałe, 
a ręce! (właśnie chowała bilon) 
— w Luwrze skradzione u Wenos z Milo! 
Teraz z uśm' echem nad tym przypadkiem 
Do piersi wpięła trzy małe kwiatki...   
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nowym coctailem półuśmiechów i słów 
con molta cordialita, cc znaczy, 
że mnie chętnie raz jeszcze zobaczy. 
Raz jeszcze? Kiedy? Raz guzdra... Ras 
Porca Madonna! Čo ja plotę, pani! 
Bierz mnie od razu, tak jak Albanię 
jak Abisynię, jak inne kolonie ой 
bierz mnie i rządź miąl -tak mówiłem do niej 

O czytelniczki Juliusza Germana, 
wam ta głęboka prawda jest znana, 
a także współczuć będzie mi każdy, 

kto czytał romans „Iwonka i gwiazdy", 
kto późną nocą wnikał w serduszko 
panienki zwanej ślicznie „Dzikuską*, 

kto w szkole cierpiał niewinnie, a ża to 
znał „Ordynata*, oraz „Trędowatą* — 

Gu sga... 

   

    
   
   

  

   

— zrozumie miłość upartą, zażartą 
co wszystko stawia na jedną kartę 
miłość, która na pierwszy znak przyjdzie 
i ledwo serce drgnie, a już się widzi 
i już się wie, że to skończy się 
albo bardzo dobrze, albo bardzo dobrze, 
albo też będzie... 

(Dalszy ciąg za tydzień 

Spaustuvė „Iničius“,“įVysk. Baudurskio g-vė 4, Tel. 3-40. 
3-48. Drukarnia „Znicz”, ul. Biskupa Bandurskiego 4. Tel.


