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W SPRAWIE 

WYZNANIOGO-Narodowościowej 
Działacze rosyjscy, pracujący nad 

rusyfikacją naszych Ziem Wschodnich, 
stawiali jako konkretne zadanie odpol- 
szczanie katolicyzmu i rozszerzenie 
prawosławia. 

Procesowi rusyfikacji katolicyzmu 
przeciwstawiali się księża nasi, ma- 
jac na celu względy narodowe i reli- 
gijne: nie chcieli przyczynić się do о- 
słabienia połskości kraju, byli też 
przekonani, że katolicyzm, ogołocony 
ze swych tradycyjnych pierwiastków 
polskich w naszym kraju, utraci swą 
żywotność i nie ostoi się wobec pra- 
wosławja. 

Odtworzenie Państwa Polskiego 
wraz ze znaczną częścią Ziem Wschod 
nich, zdawało się być gwarancją, że 
katołicyzmowi na naszym gruncie nie 
grozi akcją rusyfikacyjna; tymczasem 
rozpoczęła się ona u nas od lat kilku 
pod postacią tak zwanego wschodnie- 
go obrządku. Przez długi czas na tę 
akcję nie zwracała uwagi opinja pu- 
błiczna i rząd jej nie przeciwdziałał. 
„Słowo pierwsze zwróciło uwagę na 
tę szkodliwą pod względem narodo- 
wym robotę; niedawno też minister 
wyznań religijnych i oświecenia pu- 
blicznego zapowiedział w Sejmie prze 
ciwdziałanie tej akcji ze strony rządu. 

Odkąd w Rosji zapanował bolsze- 
wizm, a zwłaszcza odkąd rozpoczęła 
się tam wałka z religją, prześladowa- 
nie duchowieństwa i uczynienie z nie- 
go parjasów, — duchowieństwo pra- 
wosławne w Polsce musi być i jest 
lojalnem wobec państwa pierwiast- 
kiem i za jego lojałność winno pań- 
stwo płacić mu łojalnością. Akcja 
wschodniego kościoła jest nielojalnem 
współzawodnictwem pewnego odłaniu 
katolickiego duchowieństwa,  charak- 
teryzującego się zewnętrznić'na ducho 
wieństwo prawosławne, z tem ;ducho- 
wieństwem. : 

Duchowieństwo prawosławne w 
Połsce z małym wyjątkiem jest rosyj- 
skie, wprawdzie część jego, pochodzą- 
ca z dawnego duchowieństwa unickie- 
go, ma w swych żyłach krew polską 1 
szlachecką. Młodzież szlachecka w 
dawnęj Polsce częstokroć wolała po- 
święcić się stanowi duchownemu w ko 

»ściele unickim, niż w”rzymsko-katolic- 
kim, chodziło bowiem o możność że- 
nienia się. Bez względu na polskie 
czy rosyjskie pochodzenie, duchowień- 
stwo prawosławne w Polsce ulegą w 
pewnym stopniu polonizącji; wydaje 
czasopisma w języku polskim, pozosta 
je w styczności z polskiemi sferami 
wykształconemi i w naturalnej stycz- 
ności z pólskiem państwem. Przy nie- 
narzucaniu narodowości polskiej przy- 
musu, społonizuje się ono 2 czasem. 
Wybitni przedstawiciele tego ducho- 
wieństwa, rozumieją, że dla ostania 
się prawosławia w Polsce, dla zajęcia 
równorzędnego stanowiska z Kościo- 
łem katolickim, prawosławie winno u- 
legać polonizacji. Mamy już obecnie 
Polaków prawosławnych, którzy do- 
magają się nauki religji w języku pol- 
skim, nie znają nawet języka rosyj- 
skiego. Nie spełnić te ich domagania 

się — to ich postradać dla prawosła- 
wja. W szkołach i gimnazjach na 
Wołyniu, religja prawosławna wykła- 
da się w jednym z trzech języków, za- 
iężnie od woli rodziców: w polskim, 
rosyjskim i ukraińskim. Nie wyklu- 
czono jednak, że niektóre cerkwie 
przechodzić będą w przyszłości do ję- 
zyka polskiego w nabożeństwie. Nie 
chcemy połonizacji prawosławia przy- 
musem — ciicemy rzecz pozostawić 
naturalnemu, organicznemu procesowi 

t.j. oddziaływania organizmu państwo- 
wego. 

Obecnie winniśmy baczyć, by ko- 
ściół prawosławny w Polsce nie stał 
się podstawą wrogiej nam akcji, lecz 
był czynnikiem dodatnim, jako prze- 
ciwdziałającym bofszewizmowi. 

Mamy w Polsce jeden kościół chrze 
ścijański, będący podstawą wrogiej 
nam akcji narodowej i społecznej, 
mianowicie kościół unicki w Galicji 
Wschodniej. Zapoczątkował on ruch 
narodowy ukraiński, skierowany prze- 
ciwko nam. Dla zmobilizowania chło 
pów do tego ruchu prowadził akcję 
<demagogiczną pod względem społecz- 
nym. Znaczna część plebanij parochów 
galicyjskich jest ogniskiem wrogiej 
nam akcji i brała udział w t. zw. sa- 

botażu, która właściwie była próbą u- 
kraińskiego powstania. Część ducho- 
awieństwa unickiego w Galicji Wschod 

    

niej, należąca do odłamu t. zw. staro- 
rusów, negujących istnienie ukraiń- 
skiej narodowości, jakkolwiek wzdy- 
chała do Rosji, jednak stanowiła ży- 
wioł spokoju i porządku. 

Co do białoruszczenia, to uzna- 
jemy to za szkodliwą i niebezpieczną 
ideę. Ruch białoruski, dotąd słaby, na- 

bierze siły, gdy damy  Białorusnom 
organizację przymusową, sprężysti, 
rozpościerającą się na każdą paraiję, 
mianowicie jeżeli im damy zbiato- 
ruszczone prawosławie. Nie ulega w 
tpliwości, że będzie ono demagog 
ne. Wiemy, że duchowni prawosławni, 
pizyznający się do białoruskie; naro- 
dowości, brali udział w rewolucyjnej 
bolszewickiej gromadzie. Nie ułega wą 
tpliwości, że w razie ustanowienia bia- 
łoruskich metropolitów w nas.ych zie- 
miach północno- vschodnich, roznaici 
karjerowicze stan. się Białorusina nii 
działaczami białoruskimi. 

Narodowość ukraińska narodziła 
się z Cerkwi unickiej; ruch narodowy 
litewski wyszedł z plebanji. Z jakiej 
racji mamy czynić koncesję dla rucha 
narodowego białoruskiego, wytwarza- 
jąc dla niego Kościół biatoruski? Du- 
chowieństwo białoruskie dia znalezie- 
nia oparcia wśród ludności będzie pro- 
wadziło akcję społeczną demagogic- 
ną, będzie czynnikiem, rozniacającym 
antagonizm polsko-białoruski  Ducho 
wieństwo to z natury rzeczy będzie sta 
ło niżej od współczesnego -luchowień- 
stwa prawosławnego, pochałzeria ro- 
syjskiego. Mamy już na naszym 
Wschodzie próbki duchowieństwa bia- 
łoruskiego. 

       

  

   

  

Władysław Studnicki. 
  

ZŁOTO CIĄGLE PŁYNIE do PARYŻA 
PARYŻ. PAT. — 173 baryłki złota, 

wartości 270 miljonów fr., wyładowa- 
ne zostały z okrętu „Brema i przewie- 
zione do Paryża. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW -— Ksjęgarnia T-wa „Lot*. | 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A, Łasznk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bułet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytonjowy — S$, Zwłerzyński, 
KLECK -- Skiep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, WARSZAWA — 

NIEŚWIEŻ — uł, Ratuszowa — Księgarnia jazwińskiego, | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk Si, Michalskiego, 
N.„ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgaruia Polska — 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 15, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 2 
WILEJKA POWIATOWA — 1, Mickiewicza 24, F, juczewska 

  St, Bednarski, 

Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 
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Powrót premiera Prystora do Warszawy 
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI WRACA w PIĄTEK 
WARSZAWA 19 4. (tel. wł.). Dziś 

o godz. 6.30 powrócił do Warszawy 
premier Prystor z Krynicy, gdzie bawił 
na kilkudniowym wypoczynku. Pana 
premjera na dworcu witali wice-pre- 
mjer Zawadzki, wice-minister Czapski, 
woj. Jaroszewicz i wyżsi urzędnicy 
Prezydjum Rady Ministrów. P. premier 

niezwłocznie po powrocie objął urzę- 
dowanie i odbył kilka konferencyj we- 
wnętrznych. 

Równocześnie z premjerem Prysto- 
rem powrócił prezes BBWR. płk. Sła- 
wek. 

Marszałek Piłsudski 
Warszawy w piątek. 

  

powraca do 

NIEPOWODZENIE 

powszechnego strajku rolnego 
WARSZAWA. PAT. — jednodnio- 

wy strajk robotników rolnych, prokla- 
mowany na dzień wczorajszy, Skoń- 
czył się zupełnem niepowodzeniem.— 
Organizatorzy strajku nie zdołali po- 
ciągnąć za sobą nietylko mas, lecz na- 
wet własnych swoich zwolenników. — 
W całem państwie strajk objął 627 
folwarków z ogólną ilością strajkują - 
cych 25 tysięcy robotników rolnych, 
co stanowi znikomy procent w stosun- 
ku do ogółu zatrudnionych. W niektó- 
rych folwarkach strajk trwał po parę 
godzin. 

Strajkiem były objęte tylko te fol- 
warki, w których od dłuższego czasu 
zalegano z wypłatą należnych zarob- 
ków w gotówce i naturaljach. Właści- 
wie strajkiem objęte były dwa woje- 
wództwa zachodnie, gdzie strajkowało 
22.120 robotników w 563 fołwarkach, 

w tem w województwie poznańskiem 
17.120 w 443 folwarkach, co stanowi 
20 procent folwarków, a 15 procent ro 
botników, zatrudnionych w tem woje- 
wództwie. W województwie pomor- 
skiem — 5 tysięcy robotników w 126 
folwarków, czyli przeszło 10 procent. 

W województwach centralnych 
strajkowało ogółem 1500 robotników 
w 64 folwarkach, w tem w wojewódz- 
twie warszawskiem — 190 robotników 
w 10 folwarkach, w łódzkiem — 100 
robotników w 3 folwarkach, w kielec- 
kiem — 25 robotników w jednym fol- 
warku. 

W pozostałych województwach pra 
ca odbywała się normalnie, przyczem 
w województwach wschodnich nie by- 
ło żadnej akcji przygotowawczej do 
strajku. 

Pos. Dobroch ze str. Ludowego 
ROZPOCZĄŁ ODSIADYWANIE KARY 

WARSZAWA 19 4. (tel. wł.). Pos. 
Dobroch ze Stronnictwa Ludowego 
rozpoczął wczoraj odsiadywanie kary 
więzienia. Pos. Dobroch za niedozwo- 
loną agitację wyborczą i podburzanie 
ludności skazany został w swoim cza- 
sie na dwa łata więzienia z pozbawie- 
niem praw. Wyrok ten po przejściu 

przez wszystkie instancje zmieniony 
został w ten-sposób, że pos. Dobroch 
skazany został na rok więzienia bez 
pozbawienia praw. Wobec zaliczenia 
kary 5 miesięcy więzienia prewencyj- 
nego, pozostało mu do odbycia 7 mie- 
sięcy, których odsiadywanie pos. Do- 
broch właśnie rozpoczął. 

  

Groźba wojny sowiecko - japońskiej 
PARYŻ..PAT. — -Według: donie- 

sień agencji Radjo w Tokjo, przedsta- 
wiciel ministerstwa spraw żagranicz- 
nych oświadczył dziemmikarzom, że sto 
sunki między japonją a Rosją sowiec- 
ką stają się z każdym dniem bardziej 
naprężone i że japonja zdecydowana 
jest interwenjować w każdym zbroj- 
nym konilikcie, jaki mógłby wybuch 
nąč między Sowietami a nowem pań- 
stwem mandżurskiem. 

W japonji wszyscy zdają sobie 
sprawę, żę ostatnie wykolejenie pod 
Charbinem pociągu, przewożącego od- 
działy japońskie, było dziełem agen- 

Ameryka przeciwko 
PARYŻ. PAT. — W tutejszych śierach, 

zazwyczaj dobrze  poiniormowanych utrzy- 
mują, że Stimson rozwija na terenie genew- 
skim ożywioną akcję w celu pozyskania jak 
największej ilości tamtejszych polityków dia 

  

tów rządu sowieckiego. Podobnie wia- 
domo, że siły sowieckie skoncentrowa- 
ne między Mandżuli a Władywosto- 
kiem, wynoszą około 70 tysięcy żoł- 
nierzy i że nowa dywizja nadeszła jesz 
cze ostatnio z Chabarowska. 

Jednocześnie Sowiety wzmacniają 
swę Siły na północnej części Sachalinu 

Rząd moskiewski udaje, iż jest za- 
uiepokojony z powodu aktywności ja- 
pońskiej w północnej części Mandżucji, 
chociaż wiadomo dobtze, że siły japo 
skie w Mandżurji na Korei nie prze- 
kraczają sześciu dywizyj. Obecnie, Kie- 
dy koncentracja wojsk sowieckich zda 

uznaniu Mandżurji 
swej formuły nieuznawania sytuacji, wytwo- 
rzonej przez Japończyków w Mandźurji, 

Pozatem nie jest wykluczone, źe arnery- 

kański mąż stanu spotka się z Litwinowem. 
— 

  

Anarchja na kolei wschodnio- chiūskiej 
TOKJO. PAT. — Według otrzyma- 

nych tu doniesień, na odcinku Ymi- 
Yen-Po—Pogranicznaja kolei wscho- 
dnio-chińskiej, panuje zupełna anar- 

  

chja. Grasuja tam bandyci i dezerte- 
rzy wojsk chińskich. Rezydenci japoń- 
scy w Sui-Fen-Ho i Ta-Hei-Ho schro- 
nili się na terytorjum rosyjskie. 

Akcja ratowania Razyliki 
W dniu 19 bm. przybył do Wiina 

na zaproszenie Komitetu Ratowania 

Bazyliki geolog dr. Rosłoński, delegat 

Państwowego Instytutu Geologicznego 

oraz inż. Romański, utrzymujący kon- 

takt w Warszawie z ramienia Komite- 

tu z profesorem fundamentowania Po- 
litechniki Warszawskiej inż. Fedoro- 

wiczem. 

W godzinach  przedpołudniowych 

dr, Rosłoński i inż. Romański zapozna- 

li się z przebiegiem dotychczasowych 
prac i badań, poczem odbyli konieren- 
cję z prezesem Komitetu Ratowania 
Bazyliki Į. E. ks. biskupem Michalkie- 
wiczem. Po południu odbyło się posie- 

dzenie Komisji Technicznej, na którem 
omawiano sprawę zasadniczych robót 
konserwacyjnych oraz sprawę najpil- 
niejszych prac zabezpieczających. 

W najbliższym czasie ma być wy- 
konanych kilka dodatkowych studzie- 
nek na placu Katedralnym. Definityw- 
ne ustalenie przyczyn rysowania się 

murów i sklepień oraz zaprojektowa- 
nie sposobów zabezpieczenia Bazyliki 
nastąpi w ciągu 4—6 tygodni. 

Niezależnie od tego uchwalono 
wzmocnić pęknięty fundament jednego 
z filarów w nawie głównej, założyć 

ściągacze, wiążące ściany zewnętrze i 
filary, oraz utrwalić sklepienia. 

je się być na tkończeniu, Sowiety do- 
puszczają się aktów prowokacji. Mi- 
mo io Japonja zachowuje spokój. 

PARYŻ. PAT. — Organ socjalis- 
tyczny „Le Populaire* w artykule, po- 
święconym wypadkom na Dalekim 
Wschodzie, pisze, że niedaleka jest 
chwila, kiedy główna kwatera japoń- 
ska przystąpi do wykonania drugiej 
części swego programu, t. j. sprowoko 
wania koniliktu z Rosją, bądź bezpo- 
średnio, bądź przy pomocy rosyjskich 
band kontrrewolucyjnych. 

OSTRA KAMPANJA PRASY SOWIECKIEJ 
PRZECIWKO JAPONII. 

MOSKWA. PAT. — Konflikt sowiecko- 
japoński zarysowuje się z każdym dniem 
wyraźniej. Podając notatkę o wczorajszych 
demonstracjach białogwardzistów przed za- 
rządem kolei wschodnio - chińskiej w Char- 
binie, „Izwiestja” zamieszczają artykuł, w 
którym pomawiają Japończyków o moralne 
przygotowywanie wojny i wyliczają cały 
szereg rzekomych antysowieckich prowoka- 
cyj ze strony „białogwardzistów i ich japoń- 
skich protektorów". 

Dziennik zwraca szczególną uwagę na 
stanowisko prasy japońskiej, zarzucając jej 
prowadzenie antysowieckiej kampanji praso- 
wej i twierdząc nawet, że dzienniki japoń- 
skie bojkotują sowieckie sprostowania urzę- 
dowe. Urzędowy organ sowiecki konkluduje, 
że militaryści japońscy oszukują swój naród, 
by pchnąć go ku katastrofie i odpowiedzia!- 
ność za dalszy rozwój wypadków składa na 
„pewne japońskie koła, mające wpływ na po 
litykę rządu”. 

Jeszcze wyraźniej stawia sprawę organ 
Związku Młodzieży Komunistycznej „Komso 
molskaja Prawda”, która, cytując głosy pra- 
sy japońskiej,zarzucające ZSRR w związku 
z wydarzeniami na kolei wschodnio-chińskiej 
pogwałcenie traktatu, zawartego w Ports- 
mucie, pisze: „Jesteśmy dość silni, aby gra- 
nice nasze unieprzystępnić zarówno biało- 
gwardyjskim przywódcom, jak i ich japoń- 
skim protektorom“. Tego rodzaju kampanja 
przeciwjapońska trwa w prasie sowieckiej 
bez przerwy blisko od tygodnia 

  

ZAMACH NA TOR KOLEJOWY. 
PARYŻ. PAT. — Agencja „Indo-Paci- 

fiqne" donosi, że na linji kołejowej Pekin— 
Tien-Tsin zaaresztowano pewnego Koreań- 

czyka, zamierzającego wysadzić w powie- 
trze tor kolejowy, celem uniemożliwienia 
przejazdu specjalnego pociągu komisji ankie 

towej Ligi Narodów. W czasie przesłuchi- 
wania Koreańczyka dowiedziano się, że wy- 

najęto 3 tysiące bandytów, celem wzniecenia 
zaburzeń podczas pobytu komisji ankietowej 
w Mandżurji. 

“ 

  

ŚLUB LAUREATA KONKURSU 
CHOPINOWSKIEGO. 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj odbył 

się w Warszawie ślub laureata konkursu 

chopinowskiego Imre Uugara z mieszkanką 
Budapesztu, również pianistką, panną Gel- 

iery. 

BEZROBOCIE W ŁODZI. 
ŁÓDŹ. PAT. — W okresie od 26 mar- 

ca do 2 kwietnia br. stan bezrobocia na te- 
renie województwa łódzkiego przedstawia 
się następująco: W Łodzi korzystało z za- 
siłków ustawowych w okresie wzmiankowa- 
nym 17.971 osób, ilość zaś poszukujących 
pracy w P. U. P. P. wyniosła 29.754. W po- 
równaniu z okresem poprzednim, liczba ko- 
rżystających z zasiłków ustawowych zmniej- 
szyła się o 1932 osoby. W okręgu łódzkim 
liczba osób, korzystających z zasiłków usta- 
wowych wynosiła 4062, ilość zaś poszuku- 
jących pracy w P. U. P. P. 9.110 osób. W 
porównaniu z okresem ubiegłym liczba ko- 
rzystających z zasiłków ustawowych zmniej- 
szyła się o 159 osób. W pow. piotrkowskim 
z zasiłków ustawowych korzystało 2.228 о- 
sób, ilość zaś poszukujących pracy w P. U. 
P. P. wynosiła 4.195 osób. W porównaniu 
z okresem ubiegłym liczba korzystających z 
zasiłków ustawowych powiększyła się o 73 
osoby. Ogółem na terenie województwa łódz 
kiego korzystało z zasiłków ustawowych 
27.484 osoby, ilość poszukujących pracy w 
P. U. P. P. — 46.693 osoby, w porównaniu 
zaś z ubiegłym okresem liczba korzystają- 
cych z zasiłków ustawowych zmniejszyła się 
o 2.058 osób. 

  

   

  

WYCIECZKA ŻYDÓW POLSKICH 
DO PALESTYNY. 

BUKARESZT. PAT. — Wycieczka Ży- 
dów z Polski, udająca się do Palestyny na 
Święta wielkanocne i na wystawę w Tel- 
Avivie, odpłynęła z Constanzy. Przy ładowa- 
niu się wycieczki na statek, policja rumuń- 
ska zatrzymała 30 uczestników wycieczki 
płci obojga, którzy nie posiadali paszportów. 

MIĘDZYNARODOWA AFERA HADLARZY 
NARKOTYKÓW. 

BERLIN. PAT. — Po długich dochodze- 
niach policja berliiska wpadła na trop mię- 

dzynarodowej bandy handłarzy narkotyków. 

którzy przemycałi swe towary do Ameryki. 

Z początkiem bieżącego miesiąca w porcie 

nowojorskim skontiskowano na pokładzie 

parowca „Ile de France* większy transport 

narkotyków, wartości około półtora miljona 

marek, zadekłarowany jako zabawki dzie- 

cinne. 

Dochodzenia, przeprowadzone przez poli- 

cję nowojorską ustaliły, że towar pochodzi 

z Berlina. Idąc za wskazówkami władz no- 
wojorskich, policja niemiecka aresztowała o 
becnie w Berlinie handłarza narkotów deł 
Gracio. W wyniku dochodzenia wykryto w 

śródmieściu w pobliżu dworca anhalckiego 
kilka magazynów, w których znajdowały się 
większe zapasy narkotyków, przygotowane 
do wysyłki zagranicę. 

NIEUDANA IMPREZA SPORTOWA. 

VIAREGGIO. PAT. — Rozbił się tu ku- 
ter, na którym trzech młodych ludzi usiło- 
walo odbyć podróż morską do Nowego. 

Yorku. Główny organizator tej imprezy spor- 
towej utonął. 

KATASTROFĄ W TUNEŁU. 
PARYŻ. PAT. -— Nad rzęką Drac, w po: 

iiżu miejscowości Corps w Alpach francus- 
kich, eberwala sie skała, powodując obsu- 

nięcie się Glbrzyńich tnas ziemi. Robotnicy, 
zatrudnieni przy budowie tunelu, zostali za- 
sypani. Z pod gruzów nie wydobyto dotyci:- 
czas trzech robotników, w tej liczbie dwócit 

Polaków, 

bi    

  

Jo miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
  

SILVA RERUM 
Zbliża się wiosna — okres rado- 

ści, Śmiechu, — matur i tradycyj 
szkolnych!.. 

il. Kurjer Codzienny (105) przyta- 
cza głos jednego ze swych czytelni- 
ków: 

W najbliższych dniach rozstrzygają pro- 
fesorowie, kogo nie dopuścić do matury pi- 
semnej, do końcowego aktu po 8-letniej, 
żmudnej pracy. W tym okresie zaczyna się 
serja tragedyj młodzieży, niejednokrotnie 
pokrzywdzonej. к РЕ 

Czy jednak szkoła jest źródłem 
tragedyj młodzieży szkolnej? Polonia 
(2701) stresżcza wyniki ciekawej pra 
cy dr. M. Grzywo - Dąbrowskiej, któ 
ra zbadała 129 wypadków samo- 
bójstw wśród młodzieży szkolnej (w 
tem 107 chłopców i 22 dziewcząt), 
popełnionych w okresie od r. 1909 do 
1930. ' 

Praca ta niezbicie wykazuje, iż 
czynnikiem decydującym w życiu mło 
dzieży jest rodzina; więc podłożem 
katastrof młodzieży szkolnej zwykle 
są niezdrowe stosunki domowe. 

Procent młodocianych samobójców, na- 
leżących do warstwy zamożnej, jest stosun 
kowo niemal trzykrotnie wyższy od procen- 
tu samobójców o stanie materjalnym, šred- 
nim i złym. 

Samobójca był pozbawiony opieki ro- 
dziców w 49 wypadkach (37 proc.), W 4 
wypadkach byt zupełnym sierotą, w 17 nie 
miał ojca, w 8 nie miał matki, w 8 rodzice 
nie żyłi razem. 

Wzmożona pobudliwość nerwowa wyka- 
zywało 37 samobójców. skonność do samot 
ności 9. Znakomita większość, bo aż 70 
wszystkich samobójstw, została popełniona 
z broni pałnej. Najwięcej samobójstw przy- 
pada na miesiąc czerwiec, najważniejszy 
miesiąc w życiu szkołnem, potem idzie ma- 
rzec i maj. Oba miesiące wakacyjne dają 
najmniejszą ilość samobójstw. 

W większości wypadków samobójstw 
nłodzieży szkolnej znajdujemy bardzo po- 
ważne przyczyny zewnętrzne, popychające 
dziecko do popełnienia samobójstwa, jak 
brak ciepła rodzinnego, złe stosunki domo- 
we. > 

A więc, myśląc 
możliwych tragedjach młodzieży szkol 
nej, całą uwagę należy zwracać na 
uzdrowienie stosunków w rodzinie. * 

Rodzina i tylko rodzina decyduje 
o sile moralnej młodzieży! 

W związku ze zbliżającą się wios- 
ną Głos Narodu (105) porusza inny 
aktualny temat, dotyczący naszego 
stosunku do przyrody. W Krakowie 
istnieje Tow. Przyjaciół Drzewek, któ 
re opiekuje się drzewami w mieście i 
wzywa społeczeństwo do tworzenia 
alej i skwerów. 
nie słychać takiego np. głosu: 

Do wykrzyków: Wiosna! wiosna! my, 
przyjaciele przyrody: wołamy: drzewa! 
drzewa! zasadzajmy już teraz, już od dziś 
na wiosnę,— a potem w jesieni wszędzie: 
po wioskach i miastach, w ogrodach i 
przy drogach, owocowe i ozdobne. — bo 
one będą nietylko nam pożyteczne pod wie- 
łu względami, ale nadadzą polskiemu krajo- 
brazowi wyraz kulturalny it godny podzi- 
wu dla swoich i obcych. Każdy grosz, — 
wyłożony na ten ceł — będzie sowicie a: 
procęntowan” — a kapitał leżący w drze: 
wach — zwłaszcza O. ME py 
gie szeregi lat będzie przynosił wyso! Е 
setki w postaci owoców prawie bez dalszej 
pracy i zabiegów. Praca ta wzbogaci wol- 
ną ojczyznę. { 3 ь į 

W naszem, pełnem zieleni Wilnie, 
drzewa nie mają jednak należytej o- 
pieki > Lector. 

Mac Donald jedzie do Paryża 
mimo stwierdzonej recydywy w chorobie 
LONDYN. PAT. — Wielkie wrażenie wy 

wołało w kołach politycznych ogłoszenie bia 

letynu lekarskiego, stwierdzającego recydy- 
wę w chorobie Mac Donalda. Istnieje obawa, 
że stan zdrowia premiera nie jest pomyślny 

i przedstawia pewne niebezpieczeństwo. Za- 
grożone prawe oko w kilkanaście tygodni 
po dokonaniu operacji łewego dowodzi, że 
stan skłerozy, na której tle powstała choro- 

ba premjera, czyni, niestety, postępy. 

Fakt, że mimo chorobliwego stanu i mi- 
mo załeceń lekarzy Mac Donald uparł się, 

że musi jutro wyjechać do Paryża i Gene- 
wy, komentowany jest w kołach politycz- 
nych, jako potwierdzenie opinji, że ambicją 
Mac Donalda jest wystąpienie w Genewie 
jako anioła powszechnego pokoju z propozy- 

cjami, któreby pogodziły sprzeczne dotąd. 

wnioski rozbrojeniowe mocarstw. 

  

Sensacyjna afera szulerska 
WIEDEŃ. PAT. — W wiedeńskiej afe- 

rze karcianej nastąpił zwrot decydujący. Po- 
licja wiedeńska aresztowała wczoraj wie- 

czoremi barona Ottona Guttmanna, Henryka 

Menasse i kasjera Ruebergera, pod zarzutem 

fałszywej gry w bakarata. Główny bohater 
afery, węgierski baron Berseviczy nie był a- 

resztowany, ponieważ znajduje się poza gra- 

nicami Austrji. Jak donoszą dzienniki, fał- 

szywą grę uprawiano w dwóch klubach 
wiedeńskich, mianowicie — w WienerClub 

i Wiener-Cercle, gdzie uprawiano ją od ro- 

ku. Policja przesłuchała 11 osób i przeprowa 

dziła szereg rewizyj domowych. 

Francuskie przedsiębiorstwo zrywa 
Z SOWIETAMI 

PARYŻ. PAT. — jedno z wielkich przed 
siębiorstw budowlanych i instałacji zakła- 

dów fabrycznych w Detroit, które brało po- 
ważny udział w wykonaniu 5-letki, donosi 
o zerwaniu stosunków handlowych z rządem 

sowieckim. Dyrekcja przedsiębiorstwa oznaj 

mia, że powodem tego kroku jest powzięła 
przez Rosjan decyzja pokrywania swych 0b- 
stałunków wyłącznie w rublach. Rosja s0- 
wiecka zawdzięcza rozbudowę fabryki trak- 
torów w Stalingradzie i Charkowie właśnie 
wspomnianemu przedsiębiorstwu 

z niepokojem © 

Dlaczego w Wilnie | 
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MYŚLI ŻOŁNIER ZA I ROLNIKA 
0 naszej gospodarce 

Vil 

POLITYKĄ EKONOMICZNA 
Tak z punktu widzenia wieśniaka 
rolnika wygląda nasza gospodarka 

wiejska. Wydaje się ona nieprzemyśla- 
ną, niedostosowaną ani do charakteru 
rolniczego narodu, ani do bogactw, 
zawartych w ziemi, ani też do epoki 
historycznej, w której żyjemy. Po- 
wstaje uczucie, że całe rolnictwo, a 
szczególnie wieś żyje jednem życiem, 
a gospodarka państwowa drugiem, że 
je nic nie łączy, a wszystko dzieli, że 
cały nasz system ekonomiczny zbudo- 
wany był nie na dokładnie zbadanym 
gruncie ekonomicznym, a na cudzych 
gotowych wzorach, zabarwionych teo- 
rjami i ideałami przemysłu i wolne- 
go uandlu. 

Lecz może to się wydaje tylko z 
punktu widzenia wsi, która nie ma 
większych perefentyw? Może nie mo- 
że objąć całokształtu zagadnienia? —— 
Może interesy państwa i wsi są róż- 
ne? Może tu zachodzi ten wypadek, 
kiedy interesy części muszą być po- 
święcone interesom całości? Może na 
upośledzeniu wsi zyskuje państwo? — 
Może obecna gospodarka jest koniecz- 
ną dla rozwoju najwyższych jego in- 
teresów ? 

; Po pobieżnem zanalizowaniu życia 
wsi i  kwestji odporności. rolnictwa 
na wypadek wojny, przechodzę do о- 
mówienia szerszych linij polityki eko- 
nomicznej, jeszcze raz podkreślając, 
że ta pobieżna analiza laika musi ро- ° 
siadać szereg błędów. Mówię o tem, 
jak wygląda z wiejskiej zagrody go- 
spodarka państwowa. 

Polityka ekonomiczna państwa jest 
zwykle zawiłą i niezrozumiałą dla 
zwykłego śmiertelnika. Polityka ka- 
pitałów, polityka przemysłu i handlu, 
kwestje celne, liberalizm otwartych 
granic i protekcjonizm, kapitalizacja 
itd.; — każda z tych dziedzin wyma- 
ga wielkiego doświadczenia i głębo- 
kich studjów, opartych na nauce. Nie 
wiem, czy zwykły śmiertelnik ma pra- 
wo zabierać głos w tych sprawach. 
Zachęcić go może do tego jedynie 
przeświadczenie, że wszystkie wielkie 
rzeczy i doniosłe zagadnienia są 
zwykle proste i zrozumiałe dla wszy- 
stkich. Największe historyczne wypad- 
ki stają się zrozumiałe nawet dla sza- 
rego tłumu. Wiemy też o tem, że naj- 
bardziej skomplikowana myśl staje się 
dojrzałą tylko wtedy, kiedy może być 
wypowiedzianą w kilku prostych sło- 
wach. Jedynie mając to wszystko na 
względzie, pozwoliłem sobie mówić o 
dziedzinie, którą nasi ekonomiści re- 

zerwują wyłącznie dla siebie. 
Długie doświadczenie uczy mnie, 

że sprawy gospodarcze na wszystkich 
szczeblach są proste i nieskompliko- 
wane. Cechuje je konieczność oszczęd 
ności i jednolitego planu. Najwięcej 
zaś szkodzi im rozrzutność, nadmiar 
teoryj i nasz zwyczaj ciągłego wzo- 
rowania się na innych. 

Po tych ogólnych uwagach prze- 
chodzę do omówienia sprawy. 

Mówiąc o ekonomice, mam zawsze 
na myśli wieś. Na zarzut, że skompli- 
kowane ekonomiczne zjawiska w skali 
ogólno-państwowej nie można oma- 
wiać z punktu widzenia interesów wsi, 
odpowiem, że jest on niesłuszny, gdyż 
państwo, w którem rolnicy stanowią 
70 proc. ludności, musi być państwem 
rolniczem, nietylko na papierze, lecz i 
w praktyce życiowej. 

Jedną z największych potęg gospo- 
darczych obecnego Świata dotychczas 
był międzynarodowy handel. Któż nie 
docenia jego znaczenia u nas? Wszy- 
scy wiemy, jaką rolę odegrał w histo- 
rji Polski. Nikt nie może zaprzeczyć, 
że był on dotychczas w historji potęż 
nym czynnikiem dobrobytu szeregu 

STĄD 
  

„solidnie 

narodów i motorem postępu. A jed- 
nak z punktu widzenia naszego rolni- 
ka nasuwa się pytanie, czy w obec- 
nym historycznym okresie handel za- 
graniczny jest tak bardzo korzystnym 
i potrzebnym dla naszego państwa 
i, czy wreszcie dał on nam tak wiel- 
kie korzyšci, že, gdyby przed 10 laty 
zostali pozbawieni jego wpływu, by- 
libyśmy mniej bogaci, mniej silni i 
mniej wpływowi jako naród i pań- 
stwo? Sądzę, że nie. Handel zagranicz 
ny, a więc eksport i import, forsowa 
ny nierzadko ze . szkodą dla Skarbu 
Państwa, nie był dodatnim czynnikiem 
w naszem życiu gospodarczem. Nie 
wiem, czy przysporzył on nam środ- 
ków materjalnych. Wydaje mi się, że 
importowaliśmy głównie produkty spo 
życia, natomiast dopłacaliśmy do eks- 
portu środków produkcji. Dzięki jed- 
nostronnemu nastawieniu na handel 
została spaczona nasza polityka eko- 
nomiczna, w której element rolniczy 
zaczął odegrywać rolę drugorzędną. 
Łącznie z przemysłem rozbudowanym 
za pożyczone pieniądze, handel zagra- 
niczny ugruntował swój dobrobyt i 
swoje znaczenie w życiu państwowem 
na upośledzeniu rolnictwa. Dając bły- 
skotliwe doraźne korzyści, odwrócił 
naszą uwagę i energję, jako państwa 
rolniczego w inną stronę. 

Bez wątpienia przemysł i handel 
miałyby o wiele więcej w sobie tre- 
ści, gdyby nasze rolnictwo i nasz ry- 
nek wewnętrzny były, jak w niektó- 
rych państwach zachodniej Europy 

zorganizowane. | by mogły 
one być dobrym dodatkiem do cało- 
kształtu gospodarki państwowej, tra- 
gicznem dla nich było, że stały się jej 
ośrodkiem. I obecnie, gdy kończą swój 
żywot marnotrawny, możemy jedynie 
żałować, że nie racja państwowa, lecz 
cudza polityka i cudza wola, strącają 
je z ich piedestału. Dzięki nim nie do- 
ceniliśmy znaczenia swojego rolnic- 
twa, pozbawiając je możności produ- 
kowania surowców włókienniczych. — 
Przez handel i przemysł zdezorgani- 
zowaliśmy własny rynek i dziś do- 
płacamy nietylko do wywożonego 
zboża i własnego cukru, węgla i że- 
laza, a nawet do jakiejś tandety, pro- 
dukowanej w Łodzi i Białymstoku. 

Przyszły historyk, badający nasze 
życie ekonomiczne, nie przyzna wiel- 
kiej racji budowniczym naszej gospo- 
darki państwowej. Wtedy, kiedy żoł- 
nierze bronili granic i honoru Rze- 
czypospolitej, oni zakładali fundamen- 
ty życia ekonomicznego naszego kra- 
ju. Widzimy obecnie, że nie mogą być 
dumni ze swego dzieła. Nie mieli oni 
odczucia chwili dziejowej, oraz głę- 
biej nie badali sił i środków włas- 
nej ziemi i własnego narodu. Cudze, 
może doskonałe, wzory, bezkrytycz- 
nie przyjęliśmy u siebie, czyż zatem 
można się dziwić, że spotkał nas za- 
wód? 

Cały świat ugina się pod brzemie- 
niem bezrobocia. Na szczęście, nasz 
przemysł jest jeszcze słabo rozwinięty 
i bezrobocie nie zagraża nam w ta- 
kim stopniu, jak tó ma miejsce w pań- 
stwach uprzemysłowionych. U nas na- 
tomiast staje się groźnem bezrobocie 
wsi. Produkcja chleba powszedniego 
nie pochłania całej pracy rolnictwa. A 
ponieważ emigracja ustała, i  prze- 
mysł nie może zatrudnić większej ilo- 
Ści ludzi, jedynie wielkie reformy w 
polityce rolniczej mogą złemu zara- 
dzić. 

Ongiś zdawało się działaczom rol- 
niczym, że trzeba przeprowadzić inny 
podział ziemi, zaspokoić tak zwany 
głód ziemi. Teraz o tem ludzie prze- 
stali. myśleć. . 

$ оОМО 

DALSZE PRACE 
Komisji Rezbrojeniowej 
GENEWA. PAT. — Komitet redak 

cyjny,*wyznaczony przez komisję głó- 
wną konterencji rozbrojeniowej dla u- 
stalenia tekstu rezolucji w sprawie kry 
terjów dla ograniczenia i redukcji zbro 
jeń zebrał się we wtorek. Tekst ten 
brzmi: 

Komisja główna oświadcza, że dla 
ustalenia kryterjów ograniczenia i re- 
dukcji zbrojeń muszą być zastosowa- 
ne postanowienia art. 8 paktu Ligi i 
wobec tego należy zmniejszyć zbroje- 
nia do minimum, dającego się pogodzić 
z bezpieczeństwem narodowem i z wy 
konaniem zobowiązań  międzynarodo- 
wych, wymaganem przez udział we 

wspólnej akcji. Pozatem należy wziąć 
pod uwagę sytuację geograficzną i spe 
cjalne warunki każdego państwa. Ko- 
misja główna decyduje, że badanie za- 
stosowania tych kryterjów oraz metod, 
za pomocą których przeprowadzona 
będzie redukcja i ograniczenie zbrojeń, 
nastąpi niezwłocznie na terenie prak- 
tycznym. 

W dyskusji Litwinow ostro zwał- 
czał ten tekst; uważa on, że jedynie 
sytuacja gospodarcza państw może 
być brana pod uwagę. W swej opozy- 
cji Litwinow był odosobniony. 

Tekst rezolucji przyjęty został je- 
dnomyślnie. 

Francuska presja na rząd niemiecki 

Rewelacyjne oświadczenie Hitlera 
BERLIN. PAT.—Trzej zagraniczni dzien 

nikarze: Knickerbocker, Edgar Maurer i Del- 

mer, którym Hitler udzielił wywiadu w spra- 

wie zamknięcia oddziałów szturmowych, о- 

głosili dziś wspólny komunikat następujący: 

Podpisani dziennikarze udali się dnia 14 

bm. do hotelu Kaiserhof i za pośrednictwem 

szefa prasowego  Hanfstaengla przediožyli 

Hitlerowi 5 pytań. Hitler wyraził gotowość 

odpowiedzenia na postawione pytania. 

Na pytanie, czy sądzi, że rząd niemiecki 

uległ w sprawie zamknięcia oddziałów sztu:- 

mowych presji obcej, Hitler odpowiedział: 

„Tak. Na podstawie moich wiadomości tak 

było. Już przed rokiem rząd francuski zwie- 

cał się do kanclerza Brueninga z prośbą © 

rozwiązanie wspomnianych oddziałów. Kanc- 

ierz Bruening przyrzekł to uczynić, lecz do- 

piero teraz mógł spełnić przyrzeczenie”. Na 

pytanie Delmera, czy ma na to dowody, Hit- 

ler odpowiedział: „Nie. Na to dowodów żad- 

nych nie posiadam“. 

Prasa republikańska stwierdza, że šwia- 

dectwo dobrze znanych w Berlinie trzech 

wymienionych wyżej korespondentów zagra- 

nicznych zadaje kłam oświadczeniu Hitlera 

w tej sprawie. 

Wielka powódź w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Powódź w dorze- 

czu Sawy przybiera katastrofalne rozmiary, 

aczkolwiek tamy i rasypy opierają się do- 

tychczas naporowi wody. W Białogrodzie 

dzielnice nadbrzeżne zostały ewakuowane 

Miasteczko Obrenovac jest całkowicie wylu- 

dnione. Po ulicach miasteczka pływają ło- 

dzie. W pobliżu miejscowości Chabatz wo- 

da pokrywa 8 tysięcy ha ziemi ornej. Ewa- 

kuowano tam 1400 domów. W rejonie Bro- 

ko poziom wody wynosi 8 metrów ponad 

normalny. Akcja ratunkowa prowadzona jest 

przy pomocy wojska, które dysponuje wiel- 

ką ilością łodzi i pontonów. Sytuację koni- 
plikują panujące obecnie mrozy. W niektó- 

rych miejscowościach warstwa Śniegu do- 

chodzi do kilkunastu centymetrów grubości. 

Manewry floty niemieckiej 
BERLIN. PAT. — Niemiecka marynarka 

wojenna odbywa obecnie na Bałtyku wio- 
senne manewry 

Podczas ćwiczeń w pobliżu wyspy Rugji 

przeprowadzono szereg ataków torpedow- 

ców na krążowniki oraz ćwiczenia nocne i 

wywiadowcze. W poniedziałek w zatoce 

Świnoujście rozpoczęły się wielkie čwicze- 

nia eskadry pod dowództwem wiceadmirała 

Gładischa. 

W ćwiczeniach tych wzięły udziai rów- 

nież krążowniki „Królewiec* i „Emden*. — 

Manewry potrwają do 22bm., poczem okrę- 

ty powrócą do macierzystych portów. 

Komunistyczna „Welt am Abend*, poda- 
jac wiadomość o manewrach, pisze: W Niem 

czech jest 6 miljonów bezrobotnych. Ileż to 

setek tysięcy głodnych, pozbawionych pracy 

możnaby nakarmić za pieniądze, wydane na 

powyższe manewry. 

Qkręt potępieńców w drodze do Gdyni 
Argentyński krążownik pomocni- 

czy „Ghaco* wiozący pod pokładem 
35 zbrodniarzy, pochodzących z Eu- 
ropy, zawinął 15 bm. do Hamburga. — 
Jak wiadomo z poprzednich depesz, — 
krążownik ten napróżno usiłował wy- 
sadzić na ląd wiezionych zbrodniarzy, 
których żadne państwo przyjąć nie 
chce. „Ghaco' zamierzał udać się do 

Gdyni, by tam próbować szczęścia, — 
lecz w ostatniej chwili rozmyślił się ii 
zawrócił do portów południowo - iran 
cuskich. Obecnie „Ghaco' ze swym ła 
dunkiem, którego nikt nie chce przy- 
jać, zamierza jednak popłynąć do Gdy 
ni. W Hamburgu krążownik zatrzymał 
się tylko dla nabrania poliwa, poczem 
wyruszył na morze Bałtyckie. 

dajność przez rozszerzenie produkcji, 
na surowce włókiennicze. . 

Polska zajmuje obszar około 
40,000,000 hektarów, z których mniej 
więcej połowa znajduje się pod upra- 
wą polową. Doświadczenie szeregu u- 
biegłych lat mówi nam, że dla wyży- 
wienia naszego kraju wystarczy prze- 
znaczyć pod uprawę zbóż od 11 do 13 
miljonów hektarów. Celem zastąpienia 
importowanej juty i bawełny musimy 
obsiać około 600,000 ha Inem i ko- 
nopiami, a celem wyżywienia — 
10,000,000 owiec, które z nadwyżką 

Zmniejszenie obszaru pod uprawę 
zbóż wywoła konieczność  doskonal- 
szej uprawy i zwiększy zużycie na- 
wozów, a produkcja lnu pochłonie 
nadmiar rąk roboczych wsi. Praca w 
fabrykach zostanie zapewnioną z chwi 
lą, gdy one zaczną przerabiać własny 
surowiec na potrzeby własnego ryn- 
ku. 

Punkt ciężkości bezrobocia w prze- 
myśle i handlu spoczywa w rolnic- 
twie i z chwilą, gdy ono zostanie 
racjonalnie zorganizowane, bezrobocie 

  

Emigrant litewski o więzieniu niemieckiem 
Do redakcji naszej przyszedł mło- 

dy, krępy mężczyzna, z czarną brodą, 
w dużych amerykańskich okularach. 
Mówi łamaną polszczyzną. Przedsta- 
wia się: 

— Antoni Daukszas. 
Więc Litwin? To nazwisko nie jest 

nam obce. 
— Czem możemy służyć? 
— Wypuszczono mię właśnie z nie 

mieckiego wiezienia. Przynoszę pewien 
protest z prośbą o opublikowanie. 

Przy tej sposobności p. Daukszas 
opowie o paru interesujących iaktach 
ze swoich przeżyć ostatnich kilku 
lat. 

W marcu 1927 roku byłem na Lit- 
wie, w Kiejdanach. Wybuchła wów- 
cazs rewolta przeciw rządowi Voide- 
marasa. Brałem w niej udział. Rewoltę 
stłumiono, i groziła mi kara śmierci. 
Uciekłem do Polski. Znalazłem się w 
Wilnie. : 

— I cóż pan tu robił? 
— Dwa lata spędziłem w Wilnie, 

w Grodnie i w Suwałkach. Czekaliśmy 
na odpowiedni moment. 

— My? To znaczy —- kto? 
Może słabej polszczyźnie p. Dauk- 

szasa przypiszemy to, że opowiadanie 
jego nie we wszystkich szczegółach 
jest jasne? у 

— My — to znaczy nas kilku, na 
których czele stał Hieronim Pleczkaj- 
tis. 

— Ach, tak. I dwa 
czekali? 

— Tak. We wrześniu 1929 
uważaliśmy, że trzeba przemycić się 
na Litwę. Wypbraliśniy się przez Pru- 
sy Wschodnie. Pleczkajtis... 

— Przez Prusy Wschodnie? 
czego aż tą drogą? 

P. Daukszas, nie władając dosta- 
tecznie językiem polskim, prawdopo- 
dobnie nie zrozumiał pytania. Pomija 
je bowiem milczeniem. 
M Przez granicę pruską chcieliśmy 

się przedostać do Litwy, by w dalszym 
ciągu prowadzić tam ruch antyrządo- 
wy. Voldemaras był wówczas u szczy- 
tu władzy. 

— I udało się: panom? 

—Wywiadowcy niemieccy areszto- 
wali nas. 

Od tej chwili zaczyna się nasz po- 
byt w więzieniach niemieckich. Sześć 
miesięcy trzymano nas w więzieniu 
śledczem w Wystruciu. Warunki stra 
Szne: nie dawano nawet papierosów. 
W kwietniu 1930 roku — odbył się w 
Wystruciu proces kilku emigrantów 
litewskich oskarżonych... — O co? — 
P. Daukszas daje odpowiedź wy- 
mijającą. O ile jednak pamiętamy, cho- 
dziło o rzekomy zamach na pociąg, któ 
rym Voldemaras miał przejeżdżać. 

— Proces trwał dwa dni. Pleczkaj- 
tisa skazano na trzy lata więzienia, ja 
i czterech innych piskowców — otrzy- 
maliśmy każdy po dwa lata. Od tej 
chwili zaczyna się odsiadywanie kary, 
trwającej do dnia 7 marca roku bieżą- 
cego. 

lata panowie 

roku 

Dla- 

Oto kilka szczegółów z pobytu w 
niemieckiem więzieniu. 

— W więzieniu śledczem nie otrzy 
mywaliśmy ani książek, ani gazet. Nie 
mogliśmy prowadzić żadnej korespon- 
dencji. 

O godz. szóstej wieczorem rozbie- 
rano nas codziennie do naga. Tak spę 
dzaliśmy całą noc. Abyśmy nie ucie- 
kli. Po procesie przewieziono nas: do 
więzienia w Sztumie. W ciągu trzech 
pierwszych miesięcy nie wolno nam by 
ło palić. Traktowano nas, jak najgor- 
szycu «ryminalistów. W więzieniu tem 
jest specjalna izba, gdzie wymierza 
się karę chłosty więźniom. Ściany jej 
są czerwone od krwi. Protestowaliś- 
my głodując. Po sześciu dniach gło- 

raz drugi uciec się do głodówki. Rząd 
litewski zwrócił się do rządu niemiec- 
kiego o wydanie mię. Jako motyw po- 

  

  

   
dano mój rzekomy udział w zabiciu 
wywiadowcy litewskiego, co  miaio 
miejsce w maju 1929 r. niedaleko 
Kiejdan. Jakżeż mogłem brać udział 
w zabiciu, skoro przebywałem wów- 
czas w Polsce? Mimo to, Niemcy za- 
częli prowadzić dochodzenie. Więc pro 
testując, głodowałem 11 dni. Zdarzało 
się jeszcze nieraz, że zachodziła po- 
trzeba stosowania głodówki. Gdy już 
niesposób było zwiec się z tapczana 
skutkiem wycieńczenia, przychodził le 
karz i na jakiś czas stosunek władz 
więziennych zmieniał się na lepsze. 

Po dwóch latach upokorzeń i udrę 
ki wyszedłem z niemieckiego więzie- 
nia. Rząd polski po raz drugi udzielił 
mi azylu. 

W takich prostych słowach schara- 
kteryzował p. Antoni Daukszas stosun- 
ki, panujące w więzieniu połitycznem 
kulturalnego państwa. 

  

Afera rozwodowa 
księdza Pelipenko 

KSIĄDZ OBRZĄDKU 

WSCHODNIEGO PRZED SĄDEM. 

Przed sądem okręgowym w Warszawie 
stanął dziekan parafji grecko-katolickiej w 
Cechowie na Wołyniu, Pelipenko, Rusin, 0- 
skarżony o oszustwa w sprawach rozwodo- 
wych. Oskarżosy odpowiada z więzienia. 

Jedną z ofiar oskarżonego jest niejaki p. 
Tomasz Weroczy. P. Weroczy, gdy chciał 
uzyskać rozwód, zainteresował się ogłosze- 
niem w „Kurjerze Warszawskim*: „sprawy 
rozwodowe załatwia się w ciągu paru mie- 
sięcy'. Przy ogłoszeniach tych podawano 
adres: „Leszno, 99 m. 2“ i „Twarda 43 m. 
3“. P. Weroczy udał się na Leszno i poznał 
tam niejaką Ludwikę Qbidowską, która ob- 
jaśniła go, że sprawy rozwodowe przepro- 
wadza -pewien ksiądź grecko - katolicki. — 
Ksiądz ten niebawem miał zjechać do War- 
szawy. 

Po paru dniach p. Weroczy został za- 
wiadomiony, że ksiądz przyjechał: razem z 
p. Obidowską p. Weroczy udał się tedy do 
księdza w Aleję jerozolimską nr. 8 i do- 
wiedzia! się, że rozwód będzie kosztował 2 
tysiące zi. Ks. Pelipenko otrzymał zadatek 
w.kwocie 500 zi. 

Gdy Pelipenko po raz drugi przyjechał 
do Warszawy, zobaczy się z p. Weroczym 
w hotelu „Liljana* na Marszałkowskiej, — 
oświadczyi, że sprawa jest już wniesiona do 
kurji i pobrał nowe 500 zi. Po raz trzeci 
spotkanie odbyło się na ulicy Twardej. 

Czas upływał — a p. Weroczy rozwodu 
nie otrzymywał, wobec czego zniecierpliwił 
się i zażądał zwrotu pieniędzy. Otrzymał 
weksie. Na termin weksle ks. Pelipenki wy- 
kupione nie zostały, wobec czego p. Wero- 
czy wniósi sprawę do prokuratora. Wkrót- 
ce potemt otrzymał p. Weroczy decyzję die- 
cezji grecko - katolickiej w Użhorodzie, w 
Czechosiowacji, unieważniającą jego małżeń 
stwo. P. Weroczy: po rozmowie. z jednym 2 
księży powziął wątpliwości co do autentycz 
ności aktu rozwodu, ale został uspokojony: 
ks. Pelipenko oświadczył, że może mu t- 
dzielić Ślubu i całą sprawę bierze na swo- 
ja odpowiedziałność. P. Weroczy widział w 
tem dła Siebie wyjście z kłopotliwej sytua- 
cji, to też przybył do oskarżonego z narze- 
czoną swą  Stanisławą Malinowską i w 
mieszkaniu prywatnem otrzymał ślub oraz 
świadectwo ślubu. Akt tego małżeństwa 
wpisany został do ksiąg stanu cywilnego 
parafji cegłowskiej, przyczem podpisy w 
księdze zostały „przerysowane*.. 

W ten sam sposób, co p. Weroczemu, — 
przeprowadził Pelipenko rozwody innym о- 
sobomi, pobierając po 1500 i 2000 zł., a na 
wet 2700 zł. od „sprawy*. 

W więzieniu Pelipenko posługiwał się 
szyframi „usiłując porozumiewać się ze 
Świadkami w swej sprawie. Szyiry te zo- 
stały odcyisowane i okazało się „že uwię- 
ziony chciaż nakłaniać świadków do fałszy- 
wych zeznań.. 

Na sali sądowej oskarżony, który począt- 
kowo wypierał się winy, zmienił taktykę i 
przyznał się w całej rezciągłości do. winy— 
wobec czego sąd postanowił nie badać 
świadków. Prokurator domagał się dla oszu- 
sta 4 lat więzienia. Pelipenko, który wysta- 
pił bez adwokata, prosił o wysłuchanie je- 
go obrony przy drzwiach zamkniętych, do 
czego sąd się przychylił. Publiczność usu- 

1 zka . _ pokryją nasze zapotrzebowanie wełny a. R Lok * dowania, otrzymaliśmy gazety i pa- AA Mo vaikiai aaltaaneso BLS 

Nie podział ziemi winien się stać wystarczy 1,000,000 hektarów  ра- : ! g у pierošy is - i sii wyrok, skazujący Pelipenkę na 3 lata 

najbliższym celem, lecz większa jej wy- stwisk. ! W jakiś czas potem musiałem po więzienia. 

HB ES ATEITIS AT TI ASN SA TI SIS INIT LLA 

ZŻOWĄD 
SPIRYTYSTKA PRZED SĄDEM — FRANCUSKI KULT ZMARŁYCH — 

GOETHE A MUZYKA — 

Wśród różnych osobliwości Lon- 
dynu na uwagę zasługują te świątynie 
protestanckie, w których co niedziela 
odbywają się specjalne nabożeństwa 
spiritystyczne. Wobec tego, że władze 
kościelne niezbyt chętnie dają do dy- 
spozycji spirytystów kościoły, prze- 
noszą się oni do zwykłych, wynajętych 
lokali iw tych „zaimprowizowanych“ 
przybytkach urządzają sweje oryginal- 
ne nabożeństwa. 

Składają się one głównie z kazań, 
wygłaszanych przez medja. Medja 
wpadają w lekki trans i mówią o spra 
wach zaświatowych. 

Z pośród tych kaznadziejów spiry- 
tystycznych największą popularnością 
i powodzeniem cieszyła się niejaka 
miss Morris. Każde jej kazanie ścią- 
gnęło tysiące „pobożnych*, którzy ni- 
gdy nie mogli pomieścić się w šwią- 
tyni. 

Miss Morris wygłaszała swe kaza- 
nia pod wpływem duchów, które da- 
wały jej natchnienie i dyktowały sło- 
wa. Duchów tych było trzy. Pierwszy 
— był duchem jakiejś zmarłej dziew- 
czynki i nazywał się „promieniem słoń 
ca*. Drugim duchem była aż św. Ma- 
rja Magdalena. Wreszcie trzeci, taje- 
mniczy i nieokreślony, miał na imię 
Władza i był zgoła bezosobny. 

Miss Morris nie mówiła nic od sie- 

STULECIE ORŁOWSKIEGO 

bie: wpadała w trans i wówczas owe 
duchy wcielały się w nią kolejno, przez 
jej usta przemawiając do zasłuchanych 
tłumów. 

Tak twierdziła miss Morris. Twier- 
dziła również, że wogóle utrzymuje 
bezpośrednie stosunki ze światem po- 
zagrobowym, że obcuje z samym Co- 
nan Doylem, znakomity dramaturg , 
zmarły Israel Zangwill wybrał ją za na 
rzędzie do przekazania żyjącym -— 
swych pośmiertnych myśli i dyktował 
jej z tamtego świata swój dramat. Rę- 
kopis tego dramatu złożyła nawet miss 
Morris jednemu z teatrów londyńskich. 

Popularność miss Morris i jej za- 
światowe rewelacje zainteresowały 
prasę, która rozmaicie na działalność 
spirytystycznej kaznodziejki zaczęła się 
zapatrywać. Niektóre dzienniki nie za- 
wahały się nazwać miss Morris oszust- 
ką, uwodzącą łatwowiernych  słucha- 
czów. 

Spirytystka, pozostająca w ścisłym 
kontakcie z Zangwillem  iśw. Marją 
Magdaleną, uczuła się dotkniętą. Po- 
ciągnęła „oszczerców* do sądu, i 
oto Londyn ma ciekawy proces, który 
rozstrzygnąć nie będzie łatwo. Jakże 
„tu udowodnić że miss Morris ma ra- 
cję? Czy to, że podczas rozprawy są- 

dowej wpada ona raz po raz w trans, 

  

jest dostatecznym z jej strony argu- 
mentem? 

Sąd uczuł się wobec takich dowo- 
dów prawdy, bezsilnym. Zawezwał 
eksperta — znanego fizyka i jednocze 
śnie badacza zjawisk metapsychicz- 
nych — O. Lodge'a. Jego opinja ma 
zadecydować, czy istotnie Zangwill 
może z tamtego świata pisać dramaty 
ręką miss Morris, a św. Marja Magda- 
lena przemawiać jej ustami. 

Wszyscy zwolennicy nabożeństw 
spirytystycznych czekają z niepokojem 
na wyrok. 

* 

Niemiec, p. Robert Curtius, napisał 
książkę p.t. „Szkice o Francji". Fran- 
cuskie pisma omawiają ją szeroko. 
Książka podoba się Francuzom. Pod- 
noszą oni z uznaniem jej objektywizm. 
Objektywizm? — ten wyraz nie wy- 
starcza. Robert Curtius raczej zachwy 
ca się Francją. Jest to szczególne u 
Niemca. Niesposób wszakże posą- 
dzać go o jakąś dyplomatyczną kokie- 
terję: czuje się, że jego zainteresowa- 
nie się Francją i uznanie dla niej jest 
całkiem szczere. : 

Z pośród wielu właściwości ducha 
francuskiego, które imponują  Curtiu- 
sowi, jedna jest osobliwie zdumiewa- 
jąca: wielki kult zmarłych i kult tra- 
dycyj. Może to jest właśnie jednym z 
czynników żywotności Francuzów. Łą- 
cząc w głębokiem uczuciu to, czego 
już niema, z tem co jest — Francuz 
zmusza i jedno i drugie do współist- 
nienia. Francja jest naprawdę krajem, 

gdzie śmierć i życie są najmniej od 
siebie rozdzielone. Może to właśnie na 
daje temu krajowi, gdy się go lepiej 
pozna, charakter wielkości, smutku i 

powagi. Nie dostrzega tego przygod- 
ny podróżnik, który pozna tylko Paryż, 
i który wyobraża sobie, że każdy pę- 

dzi tu życie na przyjemnościach i roz 
rywkach. Ale niech się on uda na pro- 

wincję, na wieś, niech przeniknie do 
życia prywatnego, domowego Francu- 
zów. Katolicyzm, który łączy zmar- 
łych i żyjących w jeden Kościół, sprzy 
jał niewątpliwie wytworzeniu się tego 
rysu charakterystycznego. Ale prócz 
katolicyzmu niemniejszy wpływ na to 
zjawisko wywarło z pewnością pocho- 
dzenie Francuzów: na naród ten złoży- 
ły się wszak dwie rasy, które odzna- 
czały się wyjątkowym kultem śmierci 
—Cceltowie i Rzymianie. Kult zmarłych 
i kult tradycji jest niewysychającem 
źródłem siły i żywotności francuskiej. 

Oto jest zdanie Niemca. 

* . 

Goethe był uniwersalnym  genju- 
szem. W poczji, w sztuce, w filozofji, 

w naukach ścisłych. Rzecz jednak cie 
kawa: ten wszystko obejmujący umysł 

nie rozumiał i nie poznał się na trzeci 

największych,» współczesnych mu, mu 

zykach — Beethovenie, Weberze i 

Schubercie. 

Do Beethovena odnosił się scepty- 

cznie. Beethoven był dla niego uoso- 
bieniem chaosu, bezładu, potworności 
— tego wszystkiego, co było mu ob- 

ce i nienawistne. Kiedy Beethoven, 
chory już i zżerany kłopotami mate- 
rjalnemi, wyciągał rękę po wsparcie, 
które wielki poeta mógł uzyskać dla 
nieszczęśliwego muzyka u księcia Wei- 
marskiego — wielki poeta nie raczy! 
nawet odpowiedzieć. Czyżby w takiei 
chwili czuł się nie poetą, a ekscelencją 
i ministrem? 

W stosunku do Webera to samo 
niezrozumienie i ta sama surowość. 
W roku 1825 na krótko przed šmier- 
cią, schorowany Weber chciał się 
przedstawić Goethemu. Każą mu dłu-- 
go czekać. Udają, że nie wiedzą, kto 
to taki, ten, którego nazwisko słynne 
jest w całych Niemczech. Przyjęty 
wreszcie, widzi obojętną i znudzoną 
twarz poety, słyszy kilka banalnych 
słów. Rozgoryczony pozostaje dwa 
dni jeszcze w Weimarze, ale nikt już 
nie zapytał o niego. 

Do Webera czuł Goehe naprawdę 
wstręt i nienawiść. Poetę wszystko w 
nim irytowało: jego' wygląd zewnętrz- 
ny, jego charakter, wreszcie jego mu- 
zyka, o której mówił: wiele hałasu o 
nic. 

A co się tyczy Schuberta, Goethe 

nie zwracał wogóle na niego uwagi. Je 

go pieśni obiegały całe Niemcy, a Go- 
ethe był obojętny. I tylko raz jeden, 
gdy wielka śpiewaczka Wilhelmina 
Schroeder zaśpiewała mu jedną z nich, 
Goethe zrobił minę, że jest nieco wzru 
szony. 

Ale trzeba zrobić zastrzeżenie: nie 
znaczy to bynajmniej, by Goethe, nie 

znał się wogóle na muzyce. Kochał on 
Palestrinę, Bacha, Haendla —i niezro- 
wna uwodzicielka, Marja Szymanow- 
ska, młoda pianistka polska, umiała go 
czarować swoją grą. 

Lubimy jubileusze, nawet dziesię- 
cioletnie. Przypomnijmy więc o jed- 
nym, nie tyle może znamiennym, ile 
dostatecznie już omszałym. 

W marcu minęło 100 lat od śmier- 
ci Aleksandra Orłowskiego. 

O nim to powiada Telimena: 
Orłowski, który życie strawił w Petersburgu, 
Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w 

biurku) 
Mieszkał tuż przy cesarzu na dworze, jak w 

raju. 

A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił do Baja 
Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy, 

Wysławiał wszystko w Polsce: SEM ziemię, 
asy... 

Może tak bardzo inie tęsknił, o- 
siadłszy w Petersburgu w 25 roku ży- 
cia i ożeniwszy się tu z Francuską. 
Siedział tu aż do Śmierci, do r. 1832. 
Ale nie ulega wątpliwości, że przez ca- 
łe swoje życie pozostał malarzem o 
charakterze wybitnie polskim. 

Urodził się w Warszawie w r. 1777. 
Pochodził, jak powiedzianoby wów- 
czas, zgminu; ojciec jego był karcz- 

marzem. Odkryła go księżna Izabella 

Czartoryska. Zatrzymawszy się prze- 

jazdem w oberży, zdumiała się na wi- 

dok rysunków, pokrywających ściany. 

Autorem ich był mały chłopiec, Alek- 
sander Orłowski. 

Odtąd zaczęła się jego karjera ar- 

4 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 19 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: -+6. 

"Temperatura najwyższa: - 

"Temperatura najniższa: +1. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: północno-wschodni. 

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

Zachód słońca g. 1907 

  

  

MIEJSKA 
— Badanie wód pod Katedrą. Kie- 

rownictwo robót w Bazylice przystę- 
puje jutro do badania kierunku i szyb- 

kości wód podskórnych, przepływają- 
cych pod Katedrą. 

— Dokoia przesilenia w magistracie. Jak 

dotychczas, żadne ugrupowanie radzieckie, 

szczególnie jeśli chodzi o endeków i sacja- 

listów, nie ujawnia zbytnich chęci wysunię- 

cia własnych kandydatów na stanowisko pre 

zydenta. Odbywają się wprawdzie rozmowy 

na ten temat, niemniej jednak nic oficjalnie 

nie zostało postanowione. 

— Komisja dla regulacji ruchu. Komisja 
miejska, powołana do zbadania i uregulowa- 

nia ruchu autobusowego, po dłuższych na- | 
mysłach zbiera się wręszcie dnia 23 bm., by 
omówić wyniki przeprowadzonych badań. 

— 0 gospodarce elektrowni miejskiej.— 
Komisja, badająca gospodarkę elektrowni 

miejskiej, opracowuje już memorjał w wyni- 

ku swych prac. Dziś komisja rewizyjna ma 

wysłuchać sprawozdania i skierować je na- 

stępnie na Radę Miejską. 

Stwierdzić przytem trzeba, ze komisja 

żadnych karygodnych uchybień w elektrow- 
ni nie znalazła, przy jednoczesnem stwier- 

dzeniu celowości niektórych posunięć z ko- 

rzyścią dla miasta i jego mieszkańców. 

— Szczepienie ospy. Ustawowe szczepie- 
nie ospy rozpoczyna się w najbliższym cza- 
sie. Szczepienie odbywać się będzie bezpłat- 
nie w lokalach przez miasto specjalnie w 
tym celu wyznaczonych. 

WOJSKOWA 
— QOdroczenia dla rocznika 1911. W zwią 

zku z przeglądem poborowych rocz. 1911, 

„ci, którzy zamierzają starać się o odroczenie 

służby wojskowej z racji studjów, winni zło 

żyć odpowiednie podania z załączeniem nie- 
zbędnych dokumentów, w pierwszym rzę- 
dzie zaświadczenia władz szkolnych. 

Podania te należy wnieść do referatu woj 
skowego Starostwa Grodzkiego w terminie 
14-dniowym po uznaniu poborowego za zdol 
nego do służby wojskowej. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. — W 
dniu 12 kwietnia rb. ukonstytuował się za- 
rząd Koła Wiłeńskiego ZOR., wybrany na 
walnem zebranilu w dniu 3 kwietnia rb., jak 
następuje: 

Prezes — Olgierd Stetkiewicz, kpt. K. S. 

rez., wiceprezesi — Michał Obiezierski kpt. 
rez. i Kazimierz Młynarczyk, por. rez., sek- 
retarz — Mikołaj Kondratowicz, por. rez., 

NASIONĄ 
WARZYW i KWIATÓW 

z. pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

TTT KAI ZERO 

tystyczna. › 

Dzięki protekcji ks. Izabelli dostał 
się do pracowni Norblina, gdzie wy- 
kształcił się — krótko mówiąc — na 
jednego z inicjatorów malarstwa pol- 

skiego wogóle. 

Większych kompozycyj prawie nie 
malował. Możnaby je wyliczyć na pal- 
cach. Jego spuścizna artystyczna — to 
rysunki głównie, ołówkowe, lub  piór- 
kowe, niekiedy pastele. Szczególną 
zaś łatwość miał w karykaturze, czem 
zjednak sobie popularność w warszaw 
skich kołach arystokratycznych, a na- 
stępnie w Petersburgu, gdzie dostał 
się na dwór cesarski, jako nadworny 
malarz wielkiego księcia Konstantego. 

Karykatury jego były słynne: umiał 
uchwycić charakter i słabe strony 
portretowanego, celując w t. zw. kary- 
katurach animalistycznych, za które 
wszakże nietylko nie obrażano się, ale 
nawet dobrze artyście płacono. 

Prócz ludzi, rysował pejzaż i ko- 
nie, tworząc charakterystyczne i in- 
teresujące sceny rodzajowe. 

Rysunków pozostawił mnóstwo, 
stąd też niema muzeum, lub zbioru pol 
skiego, któreby nie posiadało jego 
prac. 

Nie był artystą na wielką skalę, po 
siadał wszakże swą oryginalną, włas- 
ną fizjognomję. Jego znaczenie pole- 
ga na tem, że do malarstwa naszego, 
które zapoczątkowali u nas cudzo- 
ziemcy, wprowadził pierwiastki naro- 
dowe. dox 

  

  
    

  

skarbnik — Kazimierz Pożaryski, por. rez. 
członkowie zarządu — Alksnin Mieczysław, 

ppor. lek. rez., Banio Antoni podchor. rez., 
Ciozda Stanisław, por. rez., Erdman Antoni 
por. rez., Głażewski Stefan, ppor. rez., Gąs- 
sowski Zygmunt, ppor. rez., Gulewicz Piotr, 
ppor. rez., Glatman Juljusz, por. rez., Koz- 
iowski Eugenjusz, mjr. w st. sp., Kurczyn 
Jarosław, ppor. rez., Minkiewicz Antoni, por. 
rez., Sokołowski Władysław, mjr. w st. sp., 
Topór - Wąsowski Tadeusz, kpt. w st. sp., 
Walczykowski Wacław, ppor. rez., Zawadzki 

  

„ Władysław, por. rez. 
Komisja rewizyjna została wybrana w 

składzie: 
Przewodniczący — Domański Bronisław, 

plk. em., członkowie — Karpowicz Czesław 
por. rez., i Worono Antoni, ppor. rez. 

AKADEMICKA 
— Sekretarjat Koła Prawników Studen- 

tów USB. podaje do wiadomości, że codzien 
nie w godzinach od 15 do 20 udziela inior- 
macyj o l-szym Ogólnym Kongresie Mło- 
dych Prawników w Krakowie, który się od- 
będzie w dniu 24, 25 i 26 kwietnia 1932 
roku. 

SZKOLNA 
— Kursy wakacyjne dła nauczycieli. — 

W czasie tegorocznych wakacyj letnich or- 
ganizuje Min. WR. i OP. piętnaście kursow 
dla nauczycieli szkół Średnich. Kursy te 
obejmą prawie wszystkie przedmioty. 

Kurs religji rz.-kat. odbędzie się w Cie- 
szynie, kurs polonistyczny w Zakopanem, 
kurs archeologji klasycznej we Lwowie, hi- 
storyczny w Warszawie, geograficzny w 
Nowym Targu, biologiczny w frokach, che- 
miczny w Warszawie, matematyczny w Puc 
ku, rysunkowy w Warszawie, robót ręc 
nych w Żywcu, muzyki i śpiewu w Wej- 
herowie, ćwiczeń cielesnych (dla pań i pa- 
nów osobno) w Warszawie na Bielanaci 
pedagogiczny w Sanoku, kultury polskiej 
(dla cudzoziemców) w Warszawie. 

Kursy trwać będą po 4 tygodnie w mie 
siącu lipcu. Program zajęć jest tak ułożony, 
że pozostaje dużo wolnego czasu na odpo- 
czynek, wycieczki itp. Miejscowości są de- 
brane przeważnie letniskowe. 

Koszty poszczególnych kursów są niini- 
malne. Celem kursów jest zazna ieni 
czycielstwa z wynikami najno 
w zakresie poszczególnych przedniiotów. 

c 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka. będzie wie 

czorem autorskim M. K. Pawlikowskiego, — 
który odczyta własne utwory beletrystycz- 
ne, oraz wygłosi pogadankę „O, łowieckiej 
literaturze pięknej w Polsce". 

Początek o godz. 8,30. Wstęp dla człon- 
ków i sympatyków bezpłatny; wprowadze 
ni goście płacą 1 zł. 

— Wiieńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 20 kwietnia 1932 r. o godz. 20 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego  po- 
siedzenie..2) prof. Dr. M. Rejcher: Znacze- 
nie badań grup krwi dla Antropologji i gru- 
py krwi u Karaimów. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy). 21. kwietnia w lokalu Po- 
radni Eugenicznej (Żeligowskiego 4), dr. 
med. Korołkowski wygłosi odczyt na temat 
„Alkoholizm w przežroczach“. Początek o 
v.s0 wiecz. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— Z godnością. Czasami pożytecznie 

jest wyrzec się czegoś, czego się nie po- 
siada. „Kur. Wił* w ostatnim numerze „re- 
zygnuje z polemiki*, podczas, gdy prawie 
nikt z „Kur. Wil.* nie polemizuje. 

— Liczba katolików, księży i koš- 
ciołów w Archidjecezji wił. Według .o- 
statnich danych Archidjecezja wileń- 
ska liczy obecnie 1,338.784 katolików, 
wśród których pracuje 467 księży. Se- 
minarjum wileńskie liczy 125 alumnów 
Kapłanów zakonnych mamy 85, braci 
zakonnych — 78. Zakony żeńskie li- 
czą 380 sióstr. Kościołów parafjalnych 
jest 343, nieparafjalnych 43. 

— Likwidacja strajku chałupników. Wczo 
raj wieczorem u inspektora pracy odbyła się 
konferencja zainteresowanych stron, w spra- 
wie ostatecznej likwidacji strajku szewców- 
chałupników. Będą zawarte nowe umowy, 
przy nieznacznej zwyżce cennika, za pracę. 

POCZTOWA 
— Telefon z Brazylją. Z dniem 15 kwiet- 

nia br. wprowadzono ruch telefoniczny mię- 

dzy Polską i Brazylją. 

Z polskiej strony dopuszczono narazie: 

Wilno, Warszawę, Bielsko, Bydgoszcz, Gdy- 

nię, Katowice, Kraków, Lwów, Łódź i Po- 

znań; ze strony brazylijskiej — sieć telefo- 

niczną miejską i okręgową w Rio de Janeiro. 

Dopuszczone są rozmowy państwowe i 

prywatne, zwykłe oraz rozmowy z określona 

osobą (wezwanie do rozmównicy i uprze- 

dzenie o rozmowie). 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwykłą 

wynosi 160 fr. — Opłata za każda dalszą 

minutę lub część minuty jedną trzecią po- 

wyższej stawki. 

TEATR I MUZYKA 
— Sztuka „Pod falami" — na Pohulance. 

Dziś, w sobotę 20 kwietnia o godz. 8-ej w. 
interesująca sztuka Hertza „Pod falami", w 
której autor przedstawia konflikt miłosny 
w małżeństwie. Sztuka porusza przytem wie 
cznie interesujące problemy nierozerwalnošci 
małżeństwa, ideę poświęcenia itd. Piękne de- 
koracje, oraz widok talującego morza, są do- 
skonałem tłem dla toczącej się akcji. Antoni 
Różycki sztuką „Pod falami" zakończy cykl 
gościnnych występów w Wilnie. 

Jutro, w czwartek 21 bm. o godz. 8-ej 
w. „Pod falami". 

— Przedstawienie dla Kolejowców w Lut 
ni. — Dziś, w środę, 20 kwietnia przedsta- 
wienie dla Kolejowców. 

Jutro, w czwartek 21 bm. o godz. 8-ej 

w. w dalszym ciągu rozkoszna komedja fran 
cuska, wystawiona na uroczystość 10-lecia 
pracy Karola Wyrwicz-Wichrowskiego p. t.: 
„Miłość czuwa”. 

— Najbliższa premjera na Pohulance. W 
sobotę 23 kwietnia o godz. 8-ej w. odbę- 
dzie się premjera gigantycznej sztuki Fran- 
ciszka Porche p. t. „Car Lenin“, — obrazu- 
jąca dzieje rewolucji rosyjskiej. Wśród inte- 
resującej akcji, przesuwają się postacie hi- 
storyczne: Zinowiew, Łunaczarskij, Dzierżyń 

   

  

     

  

     

  

1 ze stajni konia Michała Andrzejewicza. — 

‘,О ВОМО 

WILNO. W ostatnich dniach na te- 
ren polski w rejonie Kniahynina zbie- 
gło kilkunastu włościan, w tej liczbie 
dwóch pracowników zakładów tech- 
nicznych sowieckich z Sucharewa, о- 
kręgu mińskiego. Zbiegowie opowia- 
dają, że w okręgu mińskim na tie ko- < 
lektywizacji, tysiące włościan, którzy 
odmówili wydania swego inwentarza 
na rzecz kolektywów, zostali przemocą 
wywłaszczeni z ziemi i inwentarza. — 
Włościanie ci cierpią głód i nieopisaną 

SEEOTENIEMIE 

O R j 6 A Pogłębianie 5 

  

      
CZCZĘŚLIWEJ. 
T 7 24 

RZE 

nędzę. Z tego powodu też codziennie 
są notowane napady rabunkowe na ko 
lektywy i instytucje sowieckiej apro- į 
wizacji. Akcja wiosenna kolektywiza- 
cyjna na terenie Mińszczyzny napoty- | 
ka ze strony włościan na silną kontr- 

  

   się do sabotażu. W ostat- 
ącu w jednym okręgu miń- 

skim podpalono 14 kooperatyw gmin- 
nych i kilka zabudowań, należących 
do kołchozów. 

sto: ucieka 

    

  

16-letni chłopak odparł najście bandytów 
WILNO: — W ubiegły poniedziałek do 

domu mieszkańca zaścianka  Tomaszowe 

gminy piotrowskiej 

dwóch osobników. Włamywaczy zauważył 

16-letni syn Staisław Zdanowicz, który po- 

rwawszy ze Ściany strzełbę ojca, oddał do 

usiłowało włamać się. 

złodziei trzy strzały, raniąc ciężko w nogę 

jednego z napastników. Drugi z włamywa- 

czy zbiegi. Rannym okazai się znany wia- 

mywacz i złodziej Kazimierz Frankiewicz, 

którego przewieziono do szpitala powiato- 

wego. 

BÓJKA SEKCIARZY 
WILNO. Od dłuższego czasu na te 

renie gminy  zaostrowickiej, rubieże- 
wickiej i iwienieckiej trwały tarcia 
między sektami: baptystów i hodtrow 
ców. Przedstawiciele tych sekt starali 
się w różny sposób przyciągnąć do sie 
bie jaknajwięcej zwolenników. 

W ubiegłą niedzielę między sektan 

Samosąd nad 
WILNO: — We wsi Mincewicze gm. 0- 

strowskiej od dłuższego czasu ginęły miesz- 
kańcom konie, więc chłopi p nowili za 
wszelką cenę  koniokradow ująć. Onegdaj 
wieczorem włościańska czata nocna Zauv 
żyła pewnego osobnika, który wyprowadza 

  

    

  
Osobnika tego zatrzymano. Okazał się nim 

PANAMA CELNA 
Dziś przed sadem okręgowym roz- 

pocznie się proces o nadużycia przy 
przywozie z zagranicy różnych towa- 
rów, nieopłaconych należycie przy о- 
cieniu. 

Do sprawy zamieszanych jest kilku 
urzędników celnych i ekspedytorów. 
Była ona b. głośna w całej Polsce 
przed bezmała dwoma laty, gdyż cho- 

    

tami ze wsi Zasłucze gm. rubieżewic- 
kiej w domu |. Mikucia doszło do krwa 
wej bójki. Pobito 6 sekciarzy. Ciężkie * 
obrażenia głowy i twarzy odnióst An- ; 
zelm Wiktorowicz, specjalny delegat 
sekty kodurowców. Zajście zlikwido- 
wano. Mieszkanie Mikucia uległo zde- | 
molowaniu. 

koniokradem 
zawodowy koniokrad Aleksiej Berduczew. 
Ujęty koniokrad począł stawiać opór, 
łując zbiec. Rozwścieczeni chłopi dotkliwie 
pobili koniokrada, łamiąc mu kijami żebrai 
ręce. Berduczew w drodze do szpitala = 

art. Połicja aresztowała M. Andrzejewi- 
go Staniszewa, którzy pierwsi 

poczęli bić koniokrada. 

PRZED SĄDEM 
dziło tu o nadużycia, które szły w set- 
ki tysięcy złotych. 

Na ławie oskarżonych zasiądzie 16 
oskarżonych. Wczoraj krążyły pogłos- 
ki, że 2 z pośród oskarżonych niespo- 
dziewanie w nocy aresztowano, a t5 
w związku z wiadomościami, że mieli 
oni zamiar zbiec. 

    
  

  

  

       

    

   

  

ski, Trocki, Rykow i inni. Sztukę reż 
Stanisiawa Wysocka. Ze względu na 
kie zainteresowanie premierą, bilety wcześ- 
niej nabywać należy w kasie Teatru Lutnia. 

— „Wieczór muzyki i pieśni" w Lutni. 
W sobotę 23 i lę 24 kwietnia o g. 
8,30 odbęd. e dwa „Wieczory mu- 

iu miejscowych 
dochodu z 

pow ych wieczorów zostanie przeznaczo- 
na na budowę pomnika Adama Mickiewicza 
i remont Katedry. 

— Koncert zespołowy Konserwatorjum. 
—W sobotę dnia 23 bm. w sali Konserwato- 
rjum odbędzie się wielki koncert zespoiowy 
—na którym wykonane zostaną rzadko pro- 
dukowane publicznie utwory na zespoły chó 
ralne i orkiestrowe z udziałem solistów. — 
W programie: „Manired* — Schumanna, 
(do poematu Byrona), „Milda* — kantata 
mitologiczna Moniuszki, „Poznanie kraju“ 
Griega, „W iątyni* — Czajkowskiego, — 
W wykonaniu udział biorą: chóry, orkiestra, 
1 i Konserwatorjum pod dyr. A. Wy- 
ležynskiego, oraz p.p.: Janina Sumorokowa, 
Zbigniew Śmiałowski, Piotr Bułhak, Wacław 
Kossows Bohdan Mintowt - Czyż, jako 
wykonawcy tekstu poetyckiego i melode- 
klamacji. 

Początek o godz. 8 wiecz. bilety po 
cenach zniżonych w biurze podróży „Orbis'* 
(Mickiewicza 11 a) od godz. 9 rano do go- 
dziny 7 wiecz., zaś w dzień koncertu rów- 
nież w kasie Konserwatorjum od godz. 7 
wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Sierżant X 

Hollywood: Miłość wśród lodów. 

Casino: Ronny. 

Pan: Gloria. 

Stylowy: Gehenna miłości. 

Światowid Trader Horn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZATARGI SĄSIEDZKIE. W dniu 0- 

negdajszym mieszkaniec wsi  Dziembiowsz- 
czyzna gr. krewskiej (Mołodeczno), będąc 
w zaścianku Zalesie gm. radoszkowickiej, 
spotkai się z właścicielem tego zaścianka 
Polańskim Kuźmą, który napadi na Pupkę i 
dotkliwie pobił go kijem, zabierając przytem 
30 zł. Poleński zbiegł. Zarządzono za nim 
poszukiwania. 

— Okradzione mieszkania: Na szkodę 
Heleny i Zofji Wilczyńskiej (Rudnicka 5), 
dokonano kradzieży różnej garderoby męs- 
kiej i damskiej, łącznej wartości 673 zł. 

— Z mieszkania Abrama Kapilmana i A- 
brama Kawalerczyka (Zawalna 35), skra- 
dzionó różnej garderoby męskiej, biżuterji, 
oraz 500 rubli rosyjskich w złocie i 54 zł. 
łącznej wartości 4.767 zł. 

Ustalono, że kradzieży tej dokonała słu- 
żąca Kapilmana, Anna Gajewska, którą ze 
skradzioną garderobą, biżuterją i gotówką 
zatrzymano. ! 

— WYPADKI PODCZAS PRACY. Win- 
centy Dasiewicz (Kalwaryjska 23), układa- 
jąc drzewo w tartaku Parnesa (Tartaki 32), 
wskutek osunięcia się drzewa doznał złama- 
nia prawej nogi powyżej kolana. Lekarz po- 
gotowia ratunkowego, po udzieleniu pomocy 
odwiózi Dasiewicza do Szpitalą św. Jakóba. 

— Józet Mackiewicz (Tartaki 24) robot- 
nik garbarni Markolisa (Staro-Szlachtura 6) 
w czasie rozwieszania skór spadł z wyso- 
kości 2 metrów, doznając ogólnego potłu- 
czenia ciała. — Mackiewicz o własnych si- 
łach udał się do Szpitala św. jakóba, gdzie 
obecnie przebywa na kuracji. 
UM EA A! 

ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LNIA- 
NYCH, ZAMIAST — JUTOWYCH. 
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JUBILEUSZ TEATRU POLSKIEGO 
W WILNIE 

Komitet obchodu 25-lecia Teatru 
Polskiego w Wilnie ustalił termin ju- 
bileuszu na dzień 7-go maja r.b. Uro- 

te przedstawienie odbędzie się w 
Teatrze Miejskim na Pohulance. Wy- 
stawiona zostanie nieśmiertelna kome- 
dja AL Fredry „Zemsta” z udziałem p. 
Nuny Młodziejowskiej, wskrzesicielki 
1eatru Polskiego w Wilnie. 

Po przedstawieniu odbędzie się w 
małej sali miejskiej raut, wydany przez 
miasto. 

Obecnie komitet 
rozsyłania zaproszeń 
jubileuszowe. , 

Spodziewany jest udział wielu osób 
ze świata teatralnego z całej Polski. 

  

przystępuje do 
na uroczystości 

i i Rewi i ię kryzysu ekonomicznego  Rewia_w gimnazjum 
W MIŃSZCZYŹNIE 

. Prześladowani chłopi żbyt czę- , 
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Signum temporis: rewja w szkole! I to 

w Wilnie, gdzie rewja wogóle jest zjawi- 

skiem rzadkiem! Ale kto wie, czy nie rewja 

właśnie (naturalnie, poważnie potraktowana) 

t naiodpowiedniejszym rodzajem produk- 
znych młodzieży szkolnej. Re- 

a pozwala wciągnąć do pracy znaczną 
h artystów, daje możność zapre 

nych talentów, no i wydoby 
iejszy — humor. 

jasna, iż niebezpieczeństwa rewji 

  

  

  

   

    

    

      

  

są niemałe: łatwo wyrobić u młodzieży chęć 

błyskotliwych efektów i zamiłowanie do 

blagi i płytkich dowcipów. 
Rewia w szkole wymaga bardzo Ścistej 

kontroli i mocnej kierowniczej ręki. 
To, co zobaczyliśmy 17 b.m. na milej 
nce gimn. im. T. Cza , należy wła- 
wie potraktować, jako pewien surowiec, 

jako pierwszy krok w całkiem jeszcze no- 
wym kierunku. 

Z żartów i przygodnych produkcyj w O- 
gnisku uczniowskiem powstała ta rewja, za- 
inicjowana i opracowana przez młodzież 
przy minimalnym udziaie p.p. nauczycieli. 

Stąd — jej bezpośredniość, świeżość i 

naiwność. Stąd też — pewna niedojrzałość. 
To, co zademonstrowali młodzi artyści 

było ciekawe przedewszystkiem jako próbki 
humoru uczniowskiego. 

Prawie wszystke numery rewji były zwią 
zane z życiem szkolnem, co wytwarzało mi- 

ły nastrój i wywoływało (szczególnie w 

piosnkach) dobry efekt. 
Całość była bardzo sympatyczna. Rewja 

szkolna w gimn. im. T. Czackiego zrodziła 
i okresie rozważań na temat teatru mię- 

olnego. Jakiekolwiek będą losy tego 

Teatru, nie można będzie przy opracowaniu 

jego programu, pominąć doświadczenia gi- 

i T. Czackiego. 
ą będzie jeden teatr między- 

ż wątpliwa), czy też da 
będzie nadal posiadała swój ze: 

— sprawa programu i kierowni- 
ctw rów szkolnych, domaga się po- 
ważnego przemyślenia i opracowania. 

Ta dziedzina pracy szkolnej leży dotycii- 
czas odłogiem. W. Ch. 

LAUREAT KONKURSU IM. CHOPINA 
Ą. UNIŃSKI W WILNIE 

We wtorek 26 b.m. wystąpi w gma 
chu „Lutnia laureat Il-gie międzyna- 

rodowego konkursu im. Fr. Chopina, 

Aleksander Uniński, odznaczony pier- 

wszą nagroda Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

Świetny ten pianista czarować bę- 
dzie słuchaczy wykonaniem utworów 
Chopina, oraz wielu innych kompozy- 
cyj Bacha, Szumana, Debussy, Scar- 
latti i oirawińskiego. Zainteresowanie 
koncertem -— olbrzymie. 

Organizacja tego koncertu, jaki 
poprzednich, spoczywa w rękach p. 

Zbigniewa Śmiałowskiego. 
Bilety nabywać można w kasie za- 

mawiań w teatrze „Lutnia* codziennie 
od it — 9 wiecz. bez przerwy. 

ARESZTOWANY PRZE 
LITWINÓW 

WILNO. W. ubiegły poniedziałek w 
rejonie Kołtynian został aresztowany przez 
litewską straż graniczną  włościanin Piotr 
Czeręwicz, oskarżony 0 działalność szpie- 
gowską na rzecz Polski. Czerewicza prze- 
wieziono do Wiłkomierza na badanie. 

Rezwścieczony byk 
WILNO. We wsi Polny Gaj w pobliżu 

Dukszt zerwał się z uwięzi byk, który na- 
padł na przechodzącego A. Piotrowicza, 
zadając mu ciężkie rany. Piotrowicza od- 
wieziono do szpitala w stanie beznadziejnym 
Byk ucieki do lasu. Za wściekłem zwierzę- 
ciem zarządzono obławę. 

      

     

  

   

  

   

    

    

   

    

   

    

    

        
  

    

  

  

KOMITET OBCHODU 20-lecia HARCERSTWA 
W poniedziałek w dniu 18 bm. odbyło 

się w sali konferencyjnej w gmachu urzędu 

wojewódzkiego organizacyjne zebranie ob- 
chodu 20-lecia harcerstwa na Wileńszczyź- 
nie. 

Po wykonaniu porządku obrąd głos za- 
brał p. prof. Dziewulski, który wskazał na 
ideowe wartości harcerstwa dla odrodzenia 
narodowego i państwowego, przyczem pre- 
legent przypomniał czynną postawę harcer- 
stwa w dobie pracy niepodległościowej, z 
której harcerstwo się zrodziło i zrealizowa- 
ło dążenie do niepodległości Państwa Pol- 
skiego wespół z całym ruchem niepodległo- 
ściowym. 

‚ № 20-lecie harcerstwa na Wileńszczyź- 
nie ma się odbyć złot harcerek i harcerzy 
którzy ma być obozem sprawności fizycznej 
i tężyzny duchowej, otwartym dla wilnian, 
ażeby bliżej zetknęli się z harcerstwem i 
pomogli je zaobserwować w jego twórczej 
postawie. 

Po prof. Dziewulskim — p. Cywiński zilu 
strował genezę i  historję harcerstwa na 
Wileńszczyźnie, które idąc od roku 1912 
przez czasy okupacji niemieckiej, Samoobro 
nę Wileńska w czasie wojny bolszewickiej, 
w roku 1920, występuje jako 6 pułk harcer 
ski. Piękna karty harcerstwa wileńskiego 
winny być odźwierciadlane w wydawnic- 
twie, które przekonałoby młodszych, piękna 
i naśladowanie godne czyny harcerzy w 
pierwszem 20-leciu. 

Pan Grzesiak — komendant harcerzy 
chorągwi wileńskiej zobrazował, jak będzie 
się przedstawiał zlot, który według prowi- 
zorycznych obliczeń powinien zgromadzić 
400 harcerek i 600 harcerzy, którzy rozbiją 
miasto namiotów i sami gospodarzyć bę- 
dą, Zlot się odbędzie pod hasłem „Górnie i 
radośnie. 

Pan Puciata wskazał na konieczną po- 
trzebę objęcia programem uroczystości 20-le 
cia — uczczenia ś. p. biskupa Bandurskie- 
go, który tak wiele pracy i serca harcer- 
stwu poświęcił. Aby uczcić wielkość bisku- 
pa-harcerza i wodza duchowego Polski -— 
trzeba zbudować pomnik żywy, związany z 
tem, co On ukochał.. A więc trzeba zbudo- 
wać Stanicę Harcerską im. Biskupa Bandur 
skiego, w której ukochani przez Niego har- 
cerze, na straży Rzeczypospolitej czuwać 
będą. 
„Pan Kurator Szelągowski w pełni podzie 

la zamierzenia organizatorów. Zlot pod has- 
łem radości uważa za bardzo udatny, gdyż 

w tem mieszczą się momenty wychowania. 
Projekt budowy Stanicy im. biskupa Bandur 
skiego przyjmuje p. Kurator z uznaniem, za 
pewniając ze swej strony pełne poparcie 
przez połączenie wysiłków harcerstwa ze 
współdziałaniem dziatwy szkolnej. 

Omawiając obchód 20-lecia harcerstwa, 
p. kurator wyraził bardzo pochlebną opinię 
o nim, jako tej organizacji, która w najbar- 
dziej konkretny sposób pomaga szkołe wy 
chowywać dobrych obywateli Rzeczypospo- 
litej. 

po wyczerpaniu przemówień zebrani u- 
chwalili: program obchodu 20-lecia harcer- 
stwa obejmuje: 1) Urządzenie w okolicy 
Wilna Zlotu Harcerek i Hercerży — w cza- 

sie od 23—30 czerwca. 2) Budowę Stanicy 
im. biskupa Bandurskiego. 3) Wydanie Księ- 
gi Państwowej, która będzie ilustrowała 20- 
letnią pracę harcerską na ziemi wileńskiej. 

Po uchwaleniu programu przystąpiono do 
wyborów i wybrano: 1) Komitet Honorowy 
— składający się z osób: p. Wojewoda Becz 
kowicz, p. generał Dąb-Biernacki, p. prezy- 
dent Folejewski, J. E. ks. Arcyb. Jalbrzy- 
kowski, p. Rektor Prof. Dr. Januszkiewicz, 

p. Prezes Pietraszewski, p. generał Skwar- 
czyński, p. Kurator Szelągowski, p. Prezes 
Wyszyński. — Komitet Wykonawczy: prze- 
wodniczący p. dr. Maleszewski, wice-przew. 
pułk. Stachiewicz, sekretarz p. dr. Bar. — 
Przewodniczący Sekcji Budowy Stanicy: p. 
inż. jensz, sekretarz p. Puhaczewski. Prze- 
wodniczący Sekcji Wydawniczej: p. wizyt. 
Narwoysz, sekretarz p. Cywiński. 3) Uchwa- 
lono prosić Pana Wicewojewodę, ażeby w 
imieniu zebranych zaapelował do Komitetu 
uczczenia 25-lecia sakry biskupiej śp. bisku- 
pa Bandurskiego, ażeby akcję tego Komite- 
tu połączyć z Sekcją Budowy Stanicy im. 
biskupa Bandurskiego. — Po wyczerpaniu 
porządku obrad p. wicewojewoda Jankowski 
złożył komitetowi życzenia spełnienia zamie- 
rzeń, poczem zamknął zebranie. — Komitet 
wykonawczy zebrał się niezwłocznie pod 
przewodn. dra Maleszewskiego i wytyczył 
prace na najbliższe 2 tygodnie, oraz powziął 
szereg uchwał o charakterze organizacyjnym 

OFIARY 
Ku uczczeniu pamięci szwagra, Broni- 

sława .Jackiewicza, który zmarł w Rosji — 

składa 5 zł. na oświatę zakordonową Zo- 

fja Jackiewiczowa. 
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WŁASNA SIEDZIBA 
Marzeniem każdego człowieka jest 

posiadanie własnej siedziby. Trudno o 

to naturalnie na terenie dużego mia- 
sta, łatwiej jednak znacznie na ob- 
szarze podmiejskim. Wciąż czytamy w 
pismach ogłoszenia najrozmaitszych 
„miast - ogrodów*; są to parcelowa- 
ne na działki obszary _ podmiejskie. 
Spłata jest nader dogodna, ratami w 
ciągu 2—3 lat. 

Propozycja nader ponętna, ale 
trzeba się nad nią dokładnie zastano- 
wić. Dziś trudno o pieniądze, ale, bio- 

pod uwagę wieiką wygodę miesz- 
kania na własnym kawałku ziemi, prze 
bywania dzieci na zdrowem  powie- 
trzu, niezatrutem wyziewami miejskie- 
mi, warto się jakoś ograniczyć i 
kilkadziesiąt złotych miesięcznie prze- 
znaczyć na zakup działki. Mamy już 
własną ziemię, ale cóż dalej? Miesz- 
kać w szałasie przecież nie będziemy, 
musimy wybudować mniejszy czy 
większy, domek. Tu właśnie spoczywa 
punkt ciężkości całego zagadnienia 
Istnieją kredyty rządowe na cele bu- 
dowlane. Trzeba jednak mieć pewna 
sumę pieniędzy, by zacząć budowę.— 
Skąd jednak wziąć te pieniądze? —- 
zapytają mili czytelnicy. 

Odpowiedź na to pytanie nader 
prosta. Istnieje w kraju instytucja, 
zwana popularnie P.K.O. Przyjmuje 0- 
na wkłady oszczędnościowe, poczyna- 
jąc od jednego złotego. Płaci godziwe 
odsetki. Niema chyba człowieka czy 
gospodarstwa, w którem nie dałoby 
się zaoszczędzić tak czy owak, choć- 
by kilku złotych miesięcznie. W ciągu 
lat kilku te drobne sumki dadzą, wraz 
z procentami, poważną kwotę, umoż- 
liwiającą nam rozpoczęcie budowy, a 
potem uzyskanie nader dogodnej po- 
życzki komunalnej czy bankowej. 

Los wasz w waszych  wlasnych 
rękach. Pewna, nawet niezbyt ostra, 
powściągliwość w wydatkach da wam 
własny, miły domek, a dzieciom wa- 
szym świeże powietrze—główny wa- 
runek zdrowia i rozwoju cielesnego. 

— — 1 

NA. FILMOWEJ TAŚMIE 
„GLORJA* 
„ROR i 

Temat nawskroś współczesny. Lotnisko, 
gromady smukłych maszyn i obok zacis: 
domek lotnika, pilota linji lotniczej. Z 
lości ku żonie (Brygida Helm) wyrzeka 
młody lotnik (Andre Luguet) karkołomn. 
wyczynów sportowych, sławy i gikiń. 

żony sprawiły, że na zawodach lof= 
ych nagroda ominęła próźnującego pilo 

ta i dostała się innemu lotnikowi (Andrę 
Коаппе). W dodatku ten zlekka zawraca: 
główkę pięknej pani. Poódrażniona a 
męża pcha go do śmiałego przedsięwz 
Porzuca żonę i iespodziewanie podejmuj. 
iot przez Atlantyk do Ameryki. Lot po gni 
nej burzy i nadludzkich _ wysiłkach ud. 
się. Lotnik w glorji sławy wrąca do doy:u 
w ramiona żony, która tymczasem przepę- 
dziła na suche bory zalotnego  „przyjacie- 
la“. — Film pozostawia miłe wrażenie. Sa 
w nim momenty emocjonujące, jak np. prze 
lot nad oceanem, naprawianie uszkodzeń 
motoru w powietrzu. Są ladne plenery, —- 
szczególnie w zdjęciach akrobatyki lotniczej. 
Reżyserja Behrendta okazała się doskonałą 
w ujmowaniu postaci epizodycznych (sy 
nek lotnika, prezes), — Wykonawcy główfi 
są pełni umiaru artystycznego i traktują 
swoje role z przekonaniem. i 

Brygida Helm ma momenty bardzo do- 
bre, jest jak zwykle dekoracyjna, iecz w 
całości nie czuje się w swoich ramach. — 
Zbyt silne jest piętno wampirowych jej vėl, 
aby w normalnej postaci kobiecej mogło się 
zatrzeć. 

Obraz jest francuski. Dialogi są wykona 
ne poprawnie. Jedynie dźwięki miejsca- 

mi zbyt silne. Montaż rozszerzającej się po 
świecie wiadomości o przelocie przez ocean 
— dobry, lecz nieco za długi. Wszystkie 
zdjęcia z lotniska — rzeczywiste i bez 
przesady. — Nad program: tygodnik PA T-a 
i rysunkowa bajka o Kopciuszku. 

Tad. C. 

2. A. K. S. RUSZA SIĘ. 
Ż.A.K.S., trzeba mu oddać sprawiedli- 

wość jest kłubem ruchliwym. Walcząc z 
brakiem finansów i nie mogąc liczyć na po- 
parcie (nawet moralnego) przeważającej 
większości społeczeństwa żydowskiego nie 
deprymuje się tem i pracuje. Pracuje coraz 
intensywniej. Dowodem tego jest fakt zor- 
ganizowania trzech nowych sekcyj: motocy- 
klowej, kolarskiej i szermierczej. # 

Sekcja motocyklowa (kierownikiem jej 
ma być p. Machnowiecki) organizuje 24 b. 
m. wycieczkę do Niemenczyna. Wprawdzie 
sekcja liczy obecnie tylko sześciu członków, 
ale jest. 

Sekcja kolarska została raczej reaktywo- 
wana, gdyż przed laty istniała i była liczną. 
‚ _ Pozatem — sekcja bokserska organizu- 
je 24 b.m. mecz bokserski Pogoń — ŻAKS. 
Na ringu zobaczymy pary: Bagiński — 
Cwej, „Krecz“ — „Niko“, Žnamierowski — 
Klaces, Matiukow — Junger, Buyko — N. 
del, Poliksza — Pilnik i Zacieski — Chajet. | 

„ Piinik po odbyciu rekonwalescencji czuje 
się jeszcze słabo, jest jednak nadzieja, że do 
tego czasu będzie gotów. 

W dniu 30 b. m. i | maja drużyna 
ŻAKS-u (bez Chajeta) zmierzy się w War- 
szawie z zespołami Gwiazdy i Polonii. 

Reprezentącja Wilna walcząca w tym 
dniu (i lipca) z b. silnym zespołem łódz- 
kim IKP. dotkliwie odczuje brak Pilnika. 

Ping-pongiści walczyli przed kiiku dniami 
z drużyną Makabi, Uzyskano wynik remiso- 
wy 5:5. W sobotę będzie rewanż. Siedem 
gier pojedyńczych, trzy deble. 

Piłkarze dopiero jutro zaczynaja trenin- 
gi. Skład pierwszej drużyny będzie nieco 
słabszy, niż w sezonie ubiegłym. (t) 

(Dokończenie na stronie 4-iej) 
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PIERWSZY BIEG NA PRZEŁAJ 

Lekkoatleci rozpoczęli w niedzielę sezon bie 
siem naprzełaj: odbył się on na terenie par- 
ków e godz. 11 m. 30 rano przy udziale za- 
iedwie czternastu zawodników. Początek se 
zonu, długa stosunkowo trasa (około 3500 
mtr.) i ziąb okropny, były zapewne przy- 
zyną abstynencji ogromnej większości bie- 
czy. 
Bieg zorganizowany starannie przez W. 
3 p. Sap. budził zainteresowanie sier 

soortowych z racji tajemnicy... kto też zdo- 
będzie drugie miejsce? Co do pierwszego 
nie było wątpliwości, Sidorowicz. Najlepszy, 
niezawodny, przygotowany systematycznym 
treningiem. Tak się też i stało. Był pierw- 
szym — w czasie 8,43,6. Następnym był — 
Zienowicz (Sap.), trzecim — Zajewski (So- 
kół). 

Publiczności niewiele przybyło aby ob- 
serwować zmaganie się zawodników. (t) 
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Naokoło Świata — kwiecień. Pisarze 
francuscy; Kessel daje impresję z wysp Ha- 
wajskich, Andrć Maurois zajmujący dialog 
p.t. „Inny Świat na nas patrzy”. |. Janowski 
kreśli impresję ze wspomnień paryskich p.t. 
„Bardzo pogodne miasto". Jerzy Konard-Bu- 
jański charakteryzuje wysiłki na polu filmu 
dźwiękowego. Rewelacyjne zdjęcia z ostat- 
nich walk w Szanghaju, uwagi o mistrzach 
amerykańskich, interesujące nowele, dowcip 
ne i bogato ilustrowane feljetony z życia 
współczesnego, karty humoru składają się 
na urozmaiconą treść numeru. 
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Juljan Krzyżanowski. — Przepowiednie 
wieszczów 0 Polsce i jej wskrzesicielach. 

szno, -1932, nakł. autora. 
P. J. Krzyżanowski, sekretarz prokura- 

tora sądu okr. w Lesznie, nadesłał swą bro- 
szurkę wraz z listem, w którym zaznacza: 

„„.uważam, że niniejsza praca, której 
nakład jest bardzo mały, będzie cennym 
nabytkiem dla JWPana, jako Polaka)“ 
zdobą jego bibljoteki".. Niechże kto spró- 
buje zaprzeczyć!. 

Cenhy nabytek i 
wiera rozwiązanie zagadki „44“ (nareszcie!) 

   

  

ozdoba bibljotek, za- | 

nietylko przeczut dziejową rolę Marszałka 
Piłsudskiego, lecz nawet wiedział o jego ran 
dze wojskowej, choć, widocznie, nie był 
pewny imienia. 

Należy być wdzięcznym autorowi, że, 0- 
pierając się na proroctwie Mickiewicza, — 
wskazał na istotnego wskrzesiciela narodu, 
gdyż nieskomplikowana metoda obliczania 
liter mogłaby zaprowadzić go bardzo dale- 
ko. Gdyby np. autor obliczył litery swego 
imienia i nazwiska... 

Ks. dr. Jozei Umiūski prof. U.J.K. Opinie 
o ciotach, śŚwiątobliwościach i zasługach 
Stanisława Hezjusza. Str. VIII+240 in 8-vo. 
Z sześciu rycinami. Cena zł. 8.50. 

Jest to praca ściśle naukowa, dzieło hi- 
storyka, fachowca, moje jednak zaintereso- 
wać każdego, kochającego przeszłość naszą 
inteligenta. Autor podaje w niej opinje świę- 
tych, papieży, kardynałów i innych znakomi 
tości Świeckich i kościelnych polskich i ob- 
cych, o Hozjuszu, wypowiedziane już to za 
życia, już po Śmierci wielkiego kardynała. 
W świetle tych opinij występuje bardzo wy- 
datnie ogrom duchowy Hozjusza, świątobli- 
wość jego niezwykła i wpły tóre za- 
równo w kraju jak i zagranicą, czy to w 
dziedzinie naukowej, czy kościelnej wywie- 
rał. Poznajemy tu, że był Hozjusz postacią 
wyjątkową, cenioną jednakowo wielce przez 

szystkie narody, roznosząc sławę imienia 
polskiego, po wszystkich krańcach Europy. 
Dlatego właśnie winien przestudjować książ 
kę tę każdy nietylko duchowny, ale i laik, 
któremu sprawy wiary i polskości są drogie. 
Kończy dzieło sześć ciekawych rycin,  ilu- 
strujących życie Hozjusza, a będących re- 
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Radjo wileńskie 
ŚRODA, 20 KWIETNIA 

11,58 Sygnał czasu. 
15,25 „Upadek i odrodzenie wojskowo- 

ści połskiej w 18-tym wieku* — odczyt dla 
maturzystów z Warszawy wygłosi dr. W. 
Lipiński. 

15,50 „Sienkiewicz* — odczyt dla matu- 
rzystów wygł. prof. E. Górski. z Warszawy. 

16,25 „Zemsta natury“ — feljeton wygł 
Stefan Klaczyński. 

17,10 „Robak czy nie robak* — djalog 
17,35 Koncert symfoniczny (płyty). 

Słowo wstępne — prof. M. Józefowicza. 
19,15 Swojskie melodje (płyty). 
19,20 „Co nas boli?“—przechadzki Mika 

po miešcie. 
19,30 Wiad. sportowe z Warsz. 
20,00 „Przed 10-tym Międzynarodowym 

Festivalem Muzyki Współ * — felje- 
ton z Warsz. wygt. M. Glii 

20,15 Aud. wesoła z Warsz. 
21,15 Kwadr. literacki z Warsz. 

21,30 Koncert solistki z Warszawy (Plat- 
tówna). 

22,45 Muzyka opisowa (płyty). 
23,00 Spacer detektorowy po Europie.— 

Przewodnik — Karol Wyrwicz Wichrowski. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 19 kwietnia 1932 r. 

Waluty i dewizy: | 
Dolary 8,69 trzy czwarte — 891 trzy 

czwaite — 8,87 trzy czwarte. 
Holanćja 361,10—362,00—260,20 

   

      

y 7 С J ‚ се KI A dokonanych wkrótce Londyn 33,80 — 33,83 — 33,99 — 33,65 

A ° Nawy York 8,901 — 8,921 — 8,881. 
RS Nowy York kabel 8,806— 8,926—8,886 

Pisy2 85,12 — 1822 — 8 44 
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Dia Członków Kulegjum 

  

  

  

Wskrzesicielem narodu jest Marszałek |. Pił KONTO „KEROLDA* W P. K. O. Nr. 22941. KOZERA KCWERAOREYSEK BAVZAORERABRZ 3 CERĄ 
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S. BEREZOWSKI. „Ech, ty, Saszeńka, dokąd śpie- XIV święto zrobić trzeba. Liczył na to, że Drugi rok, jak skończyłem „Me- a nas tylko dwóch: ja i telczer, młody 

„Partbilet ar. 77777. 
„Nie zapominajcie o nas, towarzy- 

sze' umierających w więzieniach bur- 
żuazyjnego Świata! W drugim samo- 
chodzie jechał generał, faszysta, oby- 
wateł ziemski i duchowny, każdy z 
nich krzyczy coś do olbrzymiej tuby. 
Słowa ich rozlegają się po całym pla- 
cu. Zapowiadają oni nową interwencję 
przeciw Sowietom i naradzają się, co 
zrobić, aby robotników i chłopów u- 
jarzmić znowu! 

Na wysokich , palach suną lałki: 
jest tam i Chamberlain, i Briand , i 
Mussolini, i „kutacy“, i  generalo- 
wie, a wszystkich ich popędza grubas 
z dużym worem w ręku: kapitał. „Ka- 
pitał* pociąga za sznury i ręce in- 
nych lalek wprawia w ruch. Machają 
więc rękami gwałtownie „śmieszne lal 
ki kapitalistycznego świata”. 

Na ruchomej estradzie, ustawionej 
na ciężarówce, „kołchoznik* i  „koł- 
choznica“ śpiewają „czastuszki“. 

„Ech, wy, mile dziewczyneczki, 
Nie malujcie swe mordeczki, 
Lepiej niechaj każda bieży 
Do Związku Młodzieży! 

Ucharakteryzowany na Kiereńskie- 
go kómunista znów przez tubę stara 
się przekonać robotnika o nietrwałości 
rządów sowieckich. Namawia do bun- 
tu, ale robociarz podnosi swój młot i 
Kiereński ucieka co sił przy akompa- 
njamencie „czastuszek“ i radosnego 
ryku tłumów. 

      
szysz się, 

Do Szwajcarji dobiegniesz i 
wrócisz się!'* 

nie 

l znów nowa scena: Chińczycy, 
Hindusi, Murzyni śpiewają o eksploa- 
tacji ich sił i pracy, błagają robotni- 
ków o ratunek i pomoc w walce. 

Ale warczenie propellerów zwraca 
uwagę tłumów ku górze — lecą eska- 
dry aeroplanów i hydroplanów. Le- 
cą niziutko, a gdy przelatują nad pla- 
cem, rzucają setki kolorowych ułotek. 
Niby olbrzymie motyle trzepoczą na 
tle błękitnego nieba czerwone, białe, 
żółte i niebieskie papierki. Powoli, 
kołując opadają na głowy i na ramio 
na zebranych. 

„Dziś we wszystkich miastach 
świata płynie krew robotnicza, wsiąka 
w bruki ulic i placów... Policja roz- 
pędza robotników, bije ich żony i 
dzieci. Wy tylko możecie uroczyście 
obchodzić wielki dzień dzisiejszy —. 
święto pracy!” 

Pochód zdaje się nie mieć końca: 
dziesiątki tysięcy ludzi przeszło już 
przed trybunami, oczy zmęczone bar- 
wną defilada, potrzebują odpoczynku , 
a kolumny ludzkie płyną i płyną... 

— No, czyż można wyobrazić so- 
bie coś podobnego w państwach bur- 
żuazyjnych? — mówi zachwycony Ja- 
kowlew, a raczej szepcze zachrypnię- 
tym odwołania głosem. — Towarzy- 
szu Wierszynin, teraz na was kolej, 
stańcie przed głośnikiem i _ witajcie 
przechodzących! 

ORGAN KOLEGJUM 
HERALDYCZNEGO 

WYCHODZI JAKO MIESIĘCZNIK) 

PRZEDPŁATA: Kwaitalnie z przesyłką — zł, 9.-— 

Cena zeszytu zł. 3.— 

OLD 

7.50 ” „ ” 

  

    
Zaledwie mrok zapadł, jak na wszy 

stkich płacach miasta ruchome kina 
rozpoczęły bezpłatne seansy @а ludu. 
Borys błądził po ulicach wśród tłu- 
mów, zalegających chodniki. Na jed- 
nym płacu widział część filmu ,„Po- 
tiomkin*, na drugim kilka epizodów z 
„Judasza“. 

Przez cały dzień było mu wesoło 
i radośnie. Chodząc po różnych uli- 
cach nucił półgłosem rozmaite melo- 
dje. Źródłera jego radości nie były dzi 
siejsze uroczystości, światła, kina, de- 
filady, i teatry, które dać miały bez- 
płatne przedstawienia za poprzednio 
rozdanemi biletami we wszystkich 
„profsojuzach*. Radość jego płynęła z 
rozwiązania trudnej zagadki, która drę 
czyła go już od kilku dni. Uważał za 
swój obowiązek dopomóc przypadko- 
wo poznanej dziewczynie, dlatego, że 
nie mógł znieść myśli, o tem młodem 
stworzeniu, wyrzuconem poza nawias 
życia społecznego. Ale jakże on „sa- 
mozwaniec”, i awanturnik i zbieg miał 
dopomóc dziewczynie, która była w 
tej samej sytuacji, w jakiej on sam był 
tak niedawno? Chciał zrobić jaknaj- 
więcej dobrego, zanim mu się władza 
z rąk wymknie! 

Wieczorem wstąpił jeszcze do te- 
atru na „Proroka* Mejerberga. Ale 
wszystkie miejsca były zajęte, a iść 
do loży „partkomu* przepełnionej po 
brzegi, nie miał ochoty... 

Nazajutrz o świcie miał wyjechać. 
do „sowchozu*. Chociaż to jeszcze 
dzień świąteczny, ale gospodarstwo 
nie lubi czekać, niemało robotyi w 

w a 

  

Dziś! Słynna gwi: 
filmowa 

Dźwiękowe kino 

. AN . 15 Dźwiękowy 

Wielka 42, tel. 5-28. 

aza 

fjm najnowszej produkcji francuskiej, Prasa całego świata jednomyślnie orzekła, 

BRYGIDA HELM 

„GLORJA“ 
w jej najnowszej i najlepszej 

kreacji dźwiękowej p. t. 

iż tilm „Glorja, 

jest arcydziełem genjalnej BRYGIDY HELM. 
BRYGIDA HELM kreuje rolę kochającej mężatki co jest dla nas nowością, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy widzieć 

ją w roli „Wampirzycy*. — BRYGIDA HELM wywiązała się z zadania Świetnie. 

Nad program: Aktualae dodatki dźwiękowe, 

Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  

  

1) Dziś! Gsnjalny mistrz ekranu IWAN MOZŻUCHIN w arcydziele mówionem 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

$IERZART X 
2) Niebywała 

sensacja! 

Człowiek rg) | 
przeszłości 

Dramat miłosny. Reż. twórcy filmu „Trojka* Włedz, 
Stryżawskiego. Film demonstruje się jednocześnie 

w Paryżu, w Warszawie i innych stolicach Świata. 

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS 
Fencmena ne, o niebywałych walorach artystycznych arcydzieło ze śpiewem słyn. rosyjsk, rez. EJZENSZTEJNA. 

Na 1-szy seans ceny zniłone, Początek o godz. 4 6, 8 i 10.15. 

  

Dziś przebój dźwiękowy! 
Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 22. 

№ 
W rolach głównych Gl! 

OŚĆ WŚRÓD LORÓW 
LBERT ROLARD i BARBARA LEOKARD. Wspaniałe widoki północy, Nad program; 
Arcywesoła komedja dźwiękowa p jt. „NIEOPLACONE RADJO*. 

Początk o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt o godz. 2-ej. Ceny miejsc zniżone. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/INC 
ul. Wiejka 47. Tel. 15-41. 

produkcji francusko=; 
niemieckiej p. t. 

Dziś! Mamy zaszczyt zaprezentować Sz. Publiczności arcydzieło filmowe — przepiękną operetkę 

„RONNYĘ 
Nad program: Arcyciekawe urozmaicenia dźwiękowe. Ceny normalne. 

Muzyka EMER. KALMANA 
z udziałem KATE de NAGY. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 w dnie świąt, o godz. 2-ej. 

    
Dziś! Najnowsze dźwiękowe wydanie! Arcywspaniałego srcydzieła rosyjskiego p. t. 

  

  

Dźwiękowy ANA $E 

A „BRKRŁOWA i GEME | 10 EH 
STY NE iek: dźwiękowy dramat w 10 skt, emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bolszewików. rol. 

i przepiekny 67816 У 2 a 
5 4 cz, Vivian Gibson i Gaorg Aleksander. Cygańskie romanse i pieśni w języku rosyjskim. 

tlok Foo o Н Nad program: TRADER HORN 

Dziś! Najpiękniejszy tilm! Cud objawienia! 100 ргос, dźwiękowe arcydzieło mistrza VAN 

Kino-Teatr 

, ŚWIATOWID” 
Mickiewicza 9. W ro). gł. Edwina Both i Harr Caney. 

DYAE'A p. L. TRADER HORN 
Monumentalny epokowy dramet w Dżunglach Afrykańskich. 

  
Dziś podwojny progre 

KINO s, 

„Mimoza“ |» 
pod nowem 2) „Pl 

kierownictwem 

„OSTATNI ROMANS" 
RACI PUSTYNI" niezrównana awantura kowboi amerykańskich. 

Ilustracja muzyczra orkiestra mandsiinistów, 

m! 
z ulubieńcem kobiet — najiepszym i wytworuym amantem ekranu * 

IWANEM PETROW CZEM 

Ceny zniżone, 
  

JJ O M 

będzie mógł bez przeszkód przejrzeć 
kancelaryjne papiery swego „Sowcho- 
zu, a przedewszystkiem plany i ra- 

chunki poprzednich lat, z których spo- 

dziewał się wyciągnąć niejedną ważną 

dla siebie naukę na przyszłość. 

Borys wrócił do hotelu, a o świcie 

był już w wagonie, jadącym w kierun- 
ku jego nowej rezydencji. Sąsiad jego 

— młody mężczyzna w czarej czapce, 
wydał mu się znajomym. 

— Przepraszam, ale zdaje mi się, 
że spotykaliśmy się już, chociaż nie 
mam pojęcia, gdzie to mogło być? 

— Naturalnie, odpowiedział z oży- 
wieniem młodzieniec. — Chociaż nie 
znamy się jeszcze osobiście. Spotyka- 
liśmy się w „Sielbudzie*. Jestem dokto 
rem w rejonowym szpitalu, pomocni- 
kiem tow. Postnikowa, którego znacie 
dobrze. : 

— Bardzo mi milo poznač pana. 
Jesteśmy więc bliskimi sąsiadami. Zaj- 
rzyjcie kiedy do naszego „Kolchozu““. 

-— Wasz „Kołchoz'* nie należy do 

mojego rejonu. "Tam gospodaruje tow. 
Noskow, ale tak pod koniec lata, kie- | 
dy się zacznie polowanie, już ja wsko- 
czę do was. Macie tam na. błotach 
mrowie kaczek, a i bekasy się zda- 
rzają. 

jesteście takim  zajadłym  myśli- 
wym? 

— Naturalnie! Przecież człowiek 
składa się z przeciwieństw: jedną ręką 
podtrzymuję życie, a drugą ręką zabi- 

jam, sprowadzam śmierć na ziemię!— 

zaśmiał się. 
-— A pan oddawna jest już dokto- 

rem? 

AAAAAAAAAAAAASAGAAS DAAAAMABKAMAAAAKAAAAI 

  

  

  

  

      

  

din*. Ale prawdę mówiąc, ciężko pra- 
cować. Chciałem po skończeniu „Me- 
dina“ parę lat w klinice popracować, 
pod kierownictwem dobrego praktyka. 
Akurat! Ani mowy o tem, zaraz wszy- 

stkich powysyłali na wieś. Bo to w 
okręgu odeskim otworzyli czterdzieści 
punktów sanitarnych, rejonowych, 
gminnych i t.p. Powstały cztery szpi- 
tale z salami operacyjnemi, w każdym 
czterech doktorów i jeszcze lekarze 
wyjazdowi. Medyków mamy niewielu. 
W Medinach pustki, moc wakansów. 

— Dlaczego tak? Czyżby medycy 
na nie pociągała wcale młodzieży? 

Medycyna pociąga wielu, ale wa- 
runki pracy okropne, a i płaca nie 
zachęcająca. Zły los pedagoga i dokto 
ra. Siedź na 150  rublach!  Któżby 
chciał cztery lata się uczyć z takim re- 
zultatem? A tymczasem można skoń- 
czyć „Wtuz* i mieć do 500 rubli. 
Więc wszyscy starają się dostać do te 
chnicznej szkoły. 

— Ale to czasowo, potem będzie 
lepiej? Ciężkie mamy teraz czasy. 

Otóż my i liczymy na jakąś popra- 
wę. Praca nasza jest dobra i uczciwa 
i ludzie życzliwie się do nas odnoszą. 
Możecie mi wierzyć, że praca nasza 
jest naprawdę przyjemna. Ale czasem 
to aż wstyd. Przychodzi po radę czło 
wiek, stawiam djagnozę i straszno się 
robi, czy nie omyliłem się! Bo to prze- 
cież po czterech latach, czy można 
coś umieć. I nie w umiejętności rzecz, 
a w praktyce. Żeby to choć można by- 
ło coś przeczytać, ale czasu niema! 

W moim rejonie w Matwiejewce, 
codziennie 40 — 50 osób chorych, 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS | 
  

  

      

  

  

    

  

  

człowiek, on też i apteką się zajmu- 
je. Nie mogę nie przyjąć. Gdzieżby 
poszli, do kogo? Trzeba pracować. 
Godzina przerwy i znowu robota. A 
najważniejsze jest to, że w mieście do 
któr ma swoją specjalność — ten oku- 
lista, tamten gardła i uszy leczy, albo 
chirurg, a ja muszę być dentystą, to 
znów zaraz okulistą, chirurgiem. Czyż 
może ktoś być tak wszechstronnym? 
A gdybym ich odsyłał do specjalistów 
— kiedyż się tam dostaną? A choroba 
nie czeka. Czytaliście, towarzyszu, 
Weresajewa „Pamiętnik lekarza” ? 

— Nie, nie miałem okazji... Ч 
— Warto przeczytać, ale teraz spra 

wa się jeszcze gorzej przedstawia. To 
nasza tragedja, a czy jest w tem na= 
sża wina? 

Borys przyglądał się ciekawie swe 
mu towarzyszowi. Nie miał on w $0- 
bie nic z typu doktora, przypominał 
raczej jakiegoś sekretarza z „sielsowie 
tu“, albo biuralistę. Nie było w nim 
nic a nic autorytetu, ani powagi, ani 
pewności siebie. 

„Nie leczyłbym się u takiego dokto 
ra'* — pomyślał Ogniow, — nie budzi 
wcale zaufania, chociaż robi wrażenie 
sympatycznego chłopca. Tylko że już 
zanadto prosty i naiwny!" 

— Ježdzilišcie do Odesy na od 
czynek? — zapytal. 

— Gdzie tam! Czy to u nas można 
mówić o odpoczynku? 

(Grd. ni.) 

po 
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