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Sto lat socjalizmu polskiego 
Powszechnie wiadomo, że socjalizm polski po- 

wstał i rozwijał się na emigracji. Ale mało komu 

wiadomo, że w rozwoju idei socjalistycznej w sa- 

mym jej zaraniu uczestniczyła myśl polska, i tym 
się różniła od ówczesnego socjalizmu na obczy- 
źnie, że od razu stanęła na stanowisku klasowym 

i jako środek urzeczywistnienia ideału socjali- 

stycznego wskazywała walkę. r 

Wśród tułaczy, którzy po upadku powstania 
listopadowego 1831 roku kraj rodzinny opuścić 
musieli znajdowało się kilkuset prostych żołnie- 
rzy, którym po ciężkich przygodach i cierpie- 
niach, w pruskich więzieniach doznanych, udało 

się przedostać na wolną ziemię angielską, gdzie 

w mieście portowym Portsmouth zamieszkali. 
Byli to przeważnie chłopi polscy, dobrze obezna- 
ni z ciężką dolą chłopską w ówczesnej Polsce 
pańszczyźnianej. 

W Anglii spotkali się oni z kilku emigrantami 
polskimi z tego samego powstania, ludźmi o wy- 
sokim wykształceniu, niezmiernie (szlachetnym 
charakterze i przejętymi zasadami  socjalistycz- 

nymi. Byli to Stanisław Worcell, Zenon Święto- 
sławski i Tadeusz Krępowiecki, członkowie za- 
wiązanego wówczas w Paryżu Towarzystwa De- 
mokratycznego, skupiającego w swych szeregach 
wszystkie żywioły emigracji postępowej. Róż- 
nica poglądów, jaka się w Towarzystwie Demo- 
kratycznym zarysowała na kwestję urządzeń spo- 

łecznych i na kwestję własności prywatnej, spro- 

wadziła rozłam. Worcell, Świętosławski, Krępo- 

wiecki, przebywający w Anglii, dnia 30 paździer- 
nika 1835 r. wystąpili z tej organizacji. Byli to 
pierwsi polscy socjaliści, którzy stanęli na grun- 
cie socjalizmu ludowego. Oni to właśnie zbliżyli 
się do żołnierzy polskich w Portsmouth, założyli 
w koszarach wyznaczonych im na mieszkanie 
szkółkę i znaleźli wśród nich uznanie dla swoich 
zasad socjalistycznych. 

Z początku żołnierze ci wciągnięci zostali jako 
osobna sekcja do Towarzystwa Demokratycznego, 
ale gdy zarysowały się różnice w poglądach, wy- 
stąpili z niej i założyli odrębne stowarzyszenie 

pod nazwą „Lud Polski*, składające się z kilku 
gromad, które przybrały nazwę „Gromada Gru- 

dziądz* i „Gromada Humań*. 

W Gromadach „Grudziądz i „Humań”*, które 

wytworzyły się — pierwsza w Portsmouth, a dru- 
ga na wyspie Jersey, promieniowały idee socja- 
listyczne, urobione na użytek ludu /polskiego,. dą- 
żącego do wyzwolenia. W pismach, odezwach 
i manifestacjach „Ludu Polskiego* wystawiono ja- 
ko cel: powszechna równość i wspólne władanie 
ziemią. 

Najwięcej swych wysiłków „Lud Polski* po- 
święcił na zwalczanie Towarzystwa Demokra- 
tycznego. W jednej z odezw czytamy: „Towarzy- 
stwo Demokratyczne chce prawa własności z po- 
deptaniem prawa egzystencji człowieka, zacho- 
wuje zatem stan rzeczy  przedrewolucyjny... 

Sekcje obrzuciły swą klątwą pojęcie zrównania 
kondycyj socjalnych. 

Powstać przeciwko zrównaniu kondycyj so- 
cjalnych jest kłamać przeciwko braterstwu... jest 
założyć sprzysiężenie przeciwko wolności. Ogła- 
szając przeto wobec emigracji, Polski i ludzkości 
wszelkie czynności Towarzystwa Demokratyczne- 
go za nieważne i złowrogie ludowi polskiemu, 
bo będące pod wpływem wstecznej doktryny, 
zawiązujemy się w Lud Poski i korporacji na- 

szej nadajemy nazwę gromady „Grudziądz*. Lud 
nie chce być już płaszczącym się żebrakiem, nie 
chce oczekiwać od zrobaczałej mniejszości praw 
swoich jałmużny... Ojczyzna nasza — to jest Lud 
polski — zawsze była odłączona od ojczyzny 
szlachty. Niewola albo równość bezwzględna, 
Mikołaj albo zupełne przywrócenie praw ludu, 
wybierajcie*. 

W r. 1840 Worcell opuścił „Gromadę Gru- 

dziądz*. Największy wpływ uzyskał wtedy Zenon 
Świętosławski styk. Pod jego wpływem ten- 
dencje sekciarskie wzmogły się, i to doprowadzi- 
ło do rozkładu tej organizacji. 

W. Bieliński, 

 



Madrytu 

Dzieci Madrytu zabite podczas bombardowania. 

Wśród fotografij z wojny hiszpańskiej bardzo 
liczne są zdjęcia, na których widzimy dzieci hisz- 
pańskie. | nie jeden przyzna, że te właśnie dzie- 
cięce fotografie są najbardziej wzruszające, a czę- 

sto — przejmujące grozą. Widzieliśmy maleństwa 
wystraszone i wynędzniałe, tulące się do zrozpa- 
czonych matek, które straciły wszystko: i męża- 
żywiciela i dach nad głową; widzieliśmy dzieci, 
nie mogące madążyć ze starszymi w bezładnej 
ucieczce z pod Malagi i widzieliśmy — te naj- 
okropniejsze — widoki dzieci pomordowanych 
przez bomby faszystowskie. 

Dopiero w ostatnich dniach oglądaliśmy inne 
fotografie dzieci hiszpańskich, mianowicie tych, 
którym udało się opuścić piekło wojny i znaleźć 
przytułek w Belgii, Francji czy Anglii. Nareszcie 
twarzyczki pogodne, tu i owdzie uśmiechnięte. 
Nie każde z nich ufa w lepsze, bezpieczniejsze ju- 
tro. Niektóre pytają na okręcie, który je wypro- 
wadza z Bilbao, czy we Francji dostaną białego 
chleba, nie widzianego od miesięcy w domu, czy 
we Francji są również — Maurowie, którzy po* 
mordowali rodziców niejednego z dzieci. Ale po- 
woli wszystkie oswoją się z nowym a życzliwym 
otoczeniem, a ponieważ przebywają razem w wię- 
kszych gromadach, będą się zapewne czuły do- 
brze. 

Obecna masowa ewakuacja dzieci hiszpańskich, 
przeprowadzona sprawnie i szybko, jest jednym 
z nielicznych jasnych punktów na ciemnym tle 
wojny hiszpańskiej, jeśli chodzi o stosunek zagra- 
nicy do tej wojny. 

I właśnie na ten odruch humanitaryzmu kra- 
jów demokratycznych Zachodu skierowała się nie- 
nawiść faszystów hiszpańskich. Gen. Franco pro- 
testuje i protestuje przeciw wywożeniu dzieci 
hiszpańskich; ratowanie dzieci przed bombami 

archiwum 

faszystowskimi jest w oczach gen. Franco... łama- 
niem neutralności wobec Hiszpanii. Neutralność 
— zdaniem gen. Franco — wymaga nie jednej, 

czy dziesięciu rzezi niewiniątek, lecz wymordo- 
wania możliwie wszystkich dzieci z obszarów, za- 
jętych przez Rząd ludowy. 

Co to jest, zdziczenie, czy strach przed dzieć- 
mi? I jedno i drugie. Faszyści hiszpańscy wiedzą, 
że te tysiące dzieci hiszpańskich, opuszczających 
teraz kraj ojczysty, to przyszli mściciele za śmierć 
swych rodziców i krewnych, za zrujnowane ogni- 
ska domowe, za bezgraniczne cierpienia i męki, 
to przyszli mściciele i bojownicy o nową Hiszpa- 
nię, w której nie będzie miejsca dla typów takich, 
jak: Franco, Mola, Quiepo de Llano. 

„Daily Herald* opisuje przez naocznego świad- 
ka z Bilbao scenę, jak 12-letni chłopiec płakał 
i wyrywał się starszym, którzy go wsadzali na 
okręt, wiozący partię 2300 dzieci do Francji. „Nie 
chcę stąd iść — krzyczał malec — chcę bić Niem- 
ców. Oni zabili moją matkę”. 

Wystarczy jednego takiego dziecka na tysiąc, 
a całe to pokolenie, gdy podrośnie, będzie armią 
bodaj groźniejszą od obecnej armii ludowej, wal- 
czącej z faszystami. Gdyby więc nawet faszyzm 
zwyciężył w Hiszpanii, to po zwycięstwie miałby 
przeciw sobie dojrzewającą nową armię, z którą 
musiałby na nową podjąć walkę. Możnaby powie- 
dzieć, że dzieci pokonają faszyzm. 

I stąd ta niepohamowana nienawiść faszyzmu 
do rządów Anglii i Framcji za ratowanie dzieci, za 
opiekowanie się nimi w atmosferze wolności, za 
kształcenie ich w szkole demokratycznej, za wy- 
chowywanie ich na ludzi wolnych, godnych boha- 
terskiej Hiszpanii ich ojców, którzy wolą ginąć, 
niż żyć w niewoli faszystowskiej. 

(jmb.). 

Dzieci Madrytu zabite podczas bombardowania,  



Karol 

Wraz z postępem techniki rozpoczyna się nowa 
era. Maszyna rozpoczyna swój triumfalny pochód, 
ale jednocześnie staje się przyczyną nędzy wśród 
mas ludowych. Robotnicy, którzy stają się nie- 
potrzebni, idą na bruk. W wielu miastach, gdzie 
całe rodziny żyły z pracy w warsztatach tkackich, 
pracy ciężkiej, trwającej od świtu do zmierzchu, 

po wynalezieniu mechanicznego warszialu  tka= 
ckiego dziesiątki i setki robotników nie mają już 
co robić. Nędza wzrasta z dnia na dzień. 

Pewnego dnia przez miasta idzie krzyk: „Ma- 
szyny przynoszą nam nieszczęście!* Z nędzy ro- 

dzi się nienawiść. Zbiera się tłum, który wpada 
do fabryk i niszczy maszyny. 

Karol Marks czyta w dziennikach sprawozda- 
nia z tych rozruchów i dochodzi do wniosku, że 
te masowe ruchy tkaczy mogą stać się czymś wię: 

cej, niż niszczycielskim dziełem nieświadomych. 

Megą zamienić się w walkę proletariatu o wy- 

zwolenie. Ale godzina tej walki jeszcze nie nade- 
szła. Trzeba aby kapitalizm wzrósł jeszcze bar- 
dziej w siły, aby miliony drobnych rzemieślni- 
ków stały się proletariuszami na skutek rozwoju 

wielkich fabryk, by walka proletariatu z kapita- 
listami stała się walką zwycięską. 

W owych czasach nie tylko robotnicy tkaccy 
patrzyli z niepokojem w przyszłość. Strajki wy- 
buchają w całym kraju. W innych krajach dzie- 
je się nie inaczej. Policja staje oczywiście po stro- 

nie przedsiębiorców. Burżuazja z dreszczem trwo- 
gi robi odkrycie: oto narodził się proletariat, no- 

wa siła, jeszcze nieświadomy swej potęgi, która 

po omacku czyni pierwsze kroki ku władzy. 
1 tu właśnie rodzi się nauka Karo'a Marksa. 

Bojownik o wolność staje się bojownikiem o wy- 
zwolenie proletariatu. Walka z tyranią książat 

staje się walką klasy uciśnionych z klasą gnębi- 
cieli. Ale jeszcze daleko do triumfu nauki 
Marksa. 

Wielu szlachetnych uczonych staje wówczas po 
stronie robotników. Stwierdzają, że eksploatacja 
jest hańbą i domagają się litości i miłości bur- 
żuazji w stosunku do robotników. Chcą by wo- 
bec uciśnionego proletariatu zastosowano hasła 
wielkiej rewolucji francuskiej: 

wolność, równość i braterstwo. 

Dzięki wysiłkowi tych właśnie szlachetnych ra- 

dykałów powstaje dziennik, którego zadaniem 
jest walka z panującym uciskiem. Dziennik ten 
nazywa się „Vorwirts* (Naprzód), redaktorem je- 
go zostaje Karol Marks. Pomagają mu w pracy 
wielki poeta Henryk Heine, poeci Herwegh 
i Freiligrat, oraz wielu emigrantów z Rosji., któ- 

rzy schronili się za granicami swej ojczyzny przed 
despotyzmem cara. 

Ale Karol Marks niedługo ogranicza się do tej 
pracy redakcyjnej. 

We Francji przebywa wówczas bardzo wielu 
emigrantów z Niemiec. Prawie wszyscy rzemieślni- 

cy paryscy z owego czasu to Niemey. Niektórzy 

Marks 

z nich żyją z dala od społeczeństwa francuskiego— 
wielu jednak zbliża się do robotników franeuskich. 
Powstają potajemne organizacje robotnicze, któ- 
rych duszą są właśnie owi emigranci niemieccy. 

Organizacje te przyjmują nazwę _ „Zjednoczenia 

sprawiedliwych. Wilhelm Weit- 
ling. Jest on synem oficera francuskiego i Niem- 
ki. £ powodu swego pochodzenia podlega on naj- 
rozmaitszym prześladowaniom. Za działalność po- 
lityczną dostaje się on kilkakrotnie do więzienia. 

Przewodzi im 

Wreszcie w Paryżu styka się z Marksem. 

Weiiling mieszkał wówczas w Paryżu, gdzie 

cierpiał nędzę, nieraz nie miał co jeść, nieraz 

z dwoma czy trzema towarzyszami dzielił się je- 
dnym posłaniem. 

Weitling był entuzjastą. W przemówieniach 
swych ubolewał nad niedolą robotników, malował 
im idealny ustrój komunistyczny i warunki, w ja- 
kich będą w ustroju tym żyć i mieszkać robotnicy. 

Ale Marks, słysząc jego słowa oburzył się: 

„Jakże można pobudzać lud do rewolty, kiedy 
nie ma ona podstawy masowej. Budzenie złudnych 

nadziei jest złą przysługą dla sprawy wyzwolenia 
robotników. W krajach cywilizowanych wszystko 
musi być zbudowane na solidnej podstawie nauko- 
wej. 

| właśnie z takich rozmów wyłania się dzieło 
życia Marksa, wyłania się zrozumienie koniecz- 

ności opracowania naukowych podstaw poprawy 
losu mas robotniczych. 

Wkrótce potem Karol Marks, który ożenił się 
w międzyczasie opuszcza Niemcy i porzuca re- 

dakcję „Gazety Nie odpowiada mu 
drobne codzienne użeranie się z gnębicielami. 

Renckiej. 

Zbrzydła mu konieczność ciągłych kompromi- 
SÓW.. 

Ale w Paryżu, gdzie się chroni odmawiają mu 

prawa pobytu. Jedzie do Brukseli. Tam spotyka 
go to samo. Aresztowany w brutalny sposób i wię- 
ziony 

Zwolniony po dwóch dniach przy pomocy sta- 

rań kilku demokratów belgijskich, musi jednak 
natychmiast opuścić Brukselę. W Paryżu wybu- 

cha właśnie rewolucja 1848 roku. Przyjaciel Mar- 
ksa Ferdynad Flocon jest jednym z członków pro- 
wizorycznego rządu. Natychmiast też zaprasza 
Marksa do kraju, z którego wypędzono na zawsze 
tyranię. 

Wielu Niemeów porzuca Paryż, by proklamo- 
wać natychmiast rewolucję w Niemczech. Jednak- 

że Marks nie ulega nastrojom i złudzeniom. Wie 

on, że trzeba będzie wiele i długo walczyć, zanim 

klasa robotnicza wyzwoli się z ucisku i wyzysku. 

I w rzeczywistości: rewolucja ta zostaje rewolu- 

cją mieszczańską. 

Przychylny nastrój rządu zmienia się wkrótce. 

Marks na rozkaz rządu musi się udać do bagnistej 
Bretanii. Ale przekłada ponad to wyjazd do Lon: 
dynu, gdzie też osiedla się już na stałe.  



Tylko wiedza i robotnicy zwalczą przeszkody 
„Człowiek rozwija się umysłowo tylko wtedy, 

gdy uczy się przez całe życie!* To hasło winno 

być myślą przewodnią dla wszystkich — młodych 
i starych. To też wszyscy powinni jak najwięcej 

wysiłku wkładać w samokształcenie się, wszyscy 
powinni uczyć się jak najwięcej. 

Ale zapewne nie jeden zada nam pytanie, poco 

mamy się uczyć? Ku czemu zmierza całe to nasze 

dążenie? Bardzo często, jako cel samokształcenia 
wysuwa się korzyść osobistą: ucz się — mówią — 

to potem będziesz lepiej zarabiał. 

Jest to powiedzenie dość słuszne, albowiem 
jedną z pewniejszych dróg do dobrobytu jest wy- 
kształcenie, to droga jedna. Nie jest to jednak 
droga jedyna. Wszyscy znamy tak zwanych do- 
robkiewiczów, ludzi, którzy się nie kształcili, a do- 

szli do dużych pieniędzy. Taki nieraz nawet wy- 
śmiewa rwących się do nauki młodzieńców, tłu- 

macząc im: „Poco masz się uczyć tak dużo?, to 

ci chleba nie da; naucz się trochę rachunków, 

czytania i pisania, tyle, abyś nikomu oszukać się 
nie dał. Większa nauka, to tylko zawada; bo i o co 
chodzi, a ja mało się uczyłem i jednak dorobiłem 
się majątku. 

I jak odmówić takiemu słuszności? Rzeczywi- 
ście, nierzadki to wypadek, że człowiek wielkiej 
wiedzy chodzi bez butów i nie zawsze ma co jeść, 

a człowiek niewyksziałcony, ale chytry i obroiny 
zdobywa sobie i majątek i uznanie. 

Ale czy dorobienie się majątku jest najważniej- 
szym celem człowieka? Zamiast długich dowo- 
dzeń spójrzmy na  Miekiewicza i Kopernika. 
Obu im społeczeństwo wzniosło pomniki w War- 
szawie, obydwóch otacza ze czcią najwyższą. Mic- 

kiewicz bowiem poezją swą podniósł w nas moc 

ducha walki o niepodległość i wolność, a Koper- 
nik całemu światu objawił prawdę o obrocie zie- 
mi wokół słońca. A jednak obaj ci ludzie całe 

życie przeżyli w niedostatku. Mickiewicz nie miał 
za co własnych dzieci wychować, a samotny Ko- 
pernik umarł w zupełnej biedzie. 

Tak — powiecie na to — ale ja, choćbym uczył 
się nie wiem jak długo, to ani Mickiewiczem ani 

Kopernikiem nie zostanę, bo to byli geniusze, 
ludzie od urodzenia obdarzeni nadzwyczajnymi 
zdolnościami, a ja jestem tylko przeciętnym czło- 
wiekiem. Prawda, że tak jest, ale i zwyczajny 
człowiek może zawsze dążyć ku czemuś lepszemu 
i wyższemu; a przy tym nigdy niewiadomo, co 
w kim się kryje. Wielki wynalazca amerykański, 
Edison, był smarownikiem kolejowym i nikt 
w tym zasmolonym chłopcu nie podejrzewał 
późniejszego, sławnego na Świat cały wynalazcy 

żarówki elektrycznej. Kto wie, co w tobie się 
kryje? A jednak uczenie się ma dla ciebie pewne 

wyższe, innego rodzaju wartości, nie tylko doro- 
bienia się majątku. 

Człowiek światły inaczej patrzy na cały świat. 
Choćby przyszło mu nawet żyć w nędzy i ciężko 

walczyć z losem, nie odda on swej wiedzy za żad- 
ne skarby świata, bo wie, że dzięki niej życie jego 
jest piękniejsze, obszerniejsze; żyje on nie tylko 
teraźniejszością, ale i przyszłością całej ludzkości. 

Troski i niepokoje takiego człowieka są innego 
rodzaju; obejmuje on nimi świat cały. A razem 
z troskami i radości jego są większe, bogatsze 
w treść zycia. 

Zdobywanie wiedzy daje nam jeszcze inne ko- 
rzyści, o których nie wolno zapominać. Przez 
wiedzę tworzymy sobie swój własny pogląd na 
świat. 

Wiedza jest niezbędna przy pracy społecznej, 
przy przemienianiu życia wokół siebie. Wiemy, 

że tyle zła jest na świecie, tyle niesprawiedliwo- 
ści dzieje się na każdym kroku; słabi są prześla- 
dowani, okrutnie wyzyskiwani; o krzywdę ludz- 
ką codziennie się ocieramy, wszędzie jej pełno. 
A temu wszystkiemu bez wiedzy — i to bez wie- 
dzy głębszej — podołać nie sposób, gdyż są to za- 

gadnienia związane z polityką, ekonomią i socjo- 
logią. 

Wiedza służy więc jako narzędzie w przemianie 
życia społecznego. „Tylko wiedza i robotnicy 
zwalezą przeszkody, tamujące rozwój kultury* — 
powiedział Lassalle, jeden z twórców i przewod- 
ników socjalizmu. 

Przeszkody te zwalczać mogą tylko uświado- 
mieni robotnicy. 

Na to, ażeby taką zdobyć świadomość, trzeba 
się uczyć i myśleć, trzeba wciąż fałdów nad książ- 
ką przysiadać. 

Wilhelm Liebknecht powiedział: „Świat nale- 
ży do socjalizmu, ale musi on dopiero świat ten 
zdobyć — opanować go pod względem moralnym, 
umysłowym, politycznym. Aby zaś socjalizm zdol- 
ny był świat zdobyć, musi on uzbroić się w całą 

wiedzę swego wieku. Byśmy więc godni byli 
miana socjalistów, winien każdy z nas nabyć tyle 
wiedzy, ile tylko zdoła; winien hartować, polero- 

wać swój „oręż duchowy, ostrzyć go i udosko- 
nalać dla wielkiej walki wyzwoleńczej”. 

Na to zaś, aby lepsze jutro budować, nie po- 

trzeba żadnego świadectwa szkolnego, trzeba tyl- 
ko chcieć przede wszystkim uczyć się! 

  

Na „Fundusz prasowy” 

„Gromady" 

Zarząd Główny GC. Z. G. Kraków zł. 50. 

A. Luboiński, Warszawa zł. 20.  
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Miłośnikom historii 
  

Aleksander Macedoński *) 

Rozważmy co przyniosły ludziom wielkie czy- 
ny i zdobycze tego bohatera. Współczesnym — 
z wyjątkiem kilku czy kilkunastu szczęśliwców — 
przyniosły te zdobycze i podboje tysiące zrujno- 
wanych ludzkich istnień, wiele okropności, mor: 
dów i zepsucia. Od brzegów Grecji, która utraci- 
ła swą wolność, aż do dalekich krańców Indosta- 
nu płynęły strumienie krwi, srożyły się pożogi 

i głód. 

Historycy często opowiadają z przyjemnością 
i zachwytem o sumach na owe czasy prawie nie- 
pojętych, jakimi Aleksander Macedoński sypał 
hojnie między ulubieńców i żołnierzy, a nawet 
w chwilach dobrego humoru marnował bezcelowo; 

w tej hojności, w tej szczodrej ręce widzą tylko 
rysy wspaniałomyślności. Żaden jednak z tych 
chwalców nie objaśnia, jakim sposobem, jakimi 
drogami doszedł on do tych wielkich bogactw; jak 
te ludy i kraje, przez które przeszedł zwycięski 
pochód macedoński, musiały być zrabowane i zni- 
szczone, aby umożliwić zdobywcy tę bezmyślną 
często hojność. 

Niektórzy przyznają, że wielkie podboje Alek- 
sandra nie uszczęśliwiły współczesnych, — że 
wpływ ich na szczęście ludzkości był raczej nisz- 
czący i zgubny, lecz mimo to wskazują na ko- 

stny fakt złączenia ludów Zachodu z ludami 

Wschodu, na szerzenie cywilizacji europejskiej 
w Persji i Indostanie. 

W rzeczywistości jednak i te twierdzenia są 
złudne. Zdobycze Aleksandra nie były szerzeniem 
kultury, lecz szerzeniem panowania; oparcie swej 

*) Król macedoński, wódz licznych wypraw wojennych, 

znany z podbojów; żył w 4 wieku przed Chrystusem. 

władzy na niewolniczej uległości, to był cel osta- 
teczny wszystkich jego olbrzymich czynów. 

Nie można zaprzeczyć, że bezwiednie, nieświa- 
domie wyprawy Aleksandra Wielkiego rozszerzy 
ły wpływy kultury greckiej w środkowej Azji. 
Persowie, Indusowie mnóstwo podbitych ludów 
broniło się i opierało przed gwałtownym narzuca- 
niem im obcych obyczajów i urządzeń obcej kul- 
tury, jednak pod silną ręką ciemięzców do pewne- 
go stopnia uległo. Mimo to wszystko w sto lat 
później w całej Azji środkowej nie podobna by- 

ło znaleźć cywilizacji greckiej: ślady te zatarły 
się i znikły. Wyjątek zdaje się stanowić Egipt i Sy- 
ria, ale to kraje, które wpływowi cywilizacji euro- 
pejskiej uległy właśnie przed podbojem macedoń- 
skim. 

Cóż powstało z całej tej sławionej wielkości 
Aleksandra? Co z tego zniszczenia, nędzy, niedoli, 
w jaką miliony ludzi zostało wciągniętych ? 

Macedonia, Azja Mała, a zwłaszcza Grecja 
przez te wojenne awantury uległy ostatecznemu 
upadkowi — straciły niezależność. Wszechświato- 
we państwo zaś z chwilą wczesnej śmierci swego 

władcy rozpadło się jak domek z kart, a przeżyły 
istnienie tego państwa tylko ślady zniszczenia, 
jakie zostawiły po sobie zwycięskie pochody. 
I dziś jeszcze — po dwóch tysiącach lat — można 
oglądać w Azji środkowej ruiny gmachów, miast, 
ręką tych zdobywców obalonych. 

w/g Kolba „Kuliurgeschichte* 

  

Wezwanie 

Prosimy hufce, gromady, harcerki i harcerzy 
o nadsyłanie opisów, sprawozdań i fotografii 
z obozów, wycieczek i doznanych przygód. 

  

Pingwiny.  
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OKRĘT ZDOBYWCÓW 
Porami roku odwraca się od nas świat — 
latami, latami — przez wieków wiek — 
gasną gwiazdy — więdną liście i znowu kwitnie 

[kwiat 

i kręci się, jak w karuzeli, Marsa świetlisty ćwiek. 

Płyną lata, kalendarze porywa dziejów wiatr — 
odmieniają się ulice, polewane krwią - 

obiąkane słońce nie uniie łamać krat, 

nie ogrzewa izb, gdzie ludzie gniją i klną. 

Rozchlebotał, rozkołysał, roztańczył się glob, 
krzywą linią w chmurach tkwi szaleńczy maszt — 

na pokładzie słońce — leżaki — 
w kotłowni spocony chłop 

ciska w piec czarny węgiel i popędza czas. 

Na pokładzie okrętu — którym cała zieri a! — 

stoją gibkie fotele, leżą ciepłe pledy — 
a pod pokładem jest duszno —- tam powieirze 

nie ma, 
łaskawy ochłap tlenu pompy wcisną niekiedy. 

Gra orkiestra złocista, huczą bębny i blachy, 
płynie słodka pieśń argentyńska — 
tańczą damy podpite, tańczą panny i gachy 
ponad lampą, jak symbol, wisi śmieszny ryj 

* [świński — 

Aż któregoś dnia pękły niklowane bariery, 
z jękiem zawył saksofon. w czyichś dłoniach 

[się przegiął — 

nowy taniec się zaczął: raz, dwa, trzy no i — 

ztery! 
robociarze chcą wreszcie ujrzeć słońce i niebo! 

Oni okręt własnymi zbudowali rękami, 
oni w piece wrzucają twardy więgiel — energię — 

i ci właśnie siedzieli za grubymi kratami, 
jak stłoczone przed rzezią owce głupie i wierne. 

Płynie okręt już pusto — pokład błyszczy 
[radośnie — 

niebo kipi błękitem — słońce parska, jak koń — 
ludzie pracy nareszcie dziś chcą przyjrzeć się 

[wiośnie 
w całej wodzie i w trawie, nucąc, nurzać swą dłoń! 

JERZY R. GOETLING. 

Tajemnica czerwonych sokołów 

wyryta na kawałku kory sosnowej 

Daleko — za obozem, wśród gęstych zagajni- 
ków na wysokim piaszezystym wzgórzu wiatr ba- 
wił się gałązkami młodziuteńkich sosen. 

Z, pośród gałęzi żywicznych świerków, wysunę- 
ła głowa Wilka samotnika, a tuż obok ciekawe 
główki jego dziewięciu młodych braci. Rozległ 
się zciszony wrzask wrony i dziesięć postaci wy: 

skoczyło na szczyt, aby głośnym wyciem dać znać 
okolicy, że miejsce to odtąd w ich władaniu bę- 
dzie. 

Słysz wszystko, nie będąc słyszanym, patrz na 
wszystk aby cię nikt nie widział, naucza do- 
świadczony samotnik swoich towarzyszy, znając 

doskonale „Księgę Dżungli*. Wśród zabaw i śmie- 

chu nie należy o tym zapominać. Toteż gdy pe- 

wnego razu grupa zarozumialców wrzaskiem po 
lesie dała znać o swoim zbliżaniu, pochowało się 
bractwo po norach, gąszczach i wśród bujających 
koron drzew, a „ślepcy* nie widząc nawet chu- 

stawki, która przez zapomnienie dyndała na ga- 
łęziach, przeszli, czyniąc popłoch wśród drobniej. 
szych mieszkańców lasu. 

niech serdeczny pognał za nimi. 

Wydawało się, że wszystka zwierzyna przybie- 

gła na rajce.  Słyszeć się dało i bydło domowe 
i cichy pomruk lwa, któremu papuga usiadła na 
ogonie, i mnóstwa żab skrzeczenie. A kroki kóz, 

baranów i osłów któżby zliczył. Po takim kon- 
cercie odtańczyli wielki taniec łowców i zmęczeni 
pousiadali, głęboko wdychając świeżuteńkie, czy- 
ste powietrze. I znów przemówił Wilk samotnik, 
mając na twarzy skupienie i powagę. 

'Towarzysze! 

Wszak umiemy się bawić! 

Tak, tak — odpowiedzieli chórem. 
I mamy mało lasów na nasze harce! 
Tak, tak — przytakiwali. 

4 przeciże jesteśmy dzielni i silni! 
Tak, tak. 

Lecz także dochowujemy tajemnic! 

Dochowujemy! Ę 

Dziesięć par rąk szybko, jak tylko można, wy- 
kopało głęboki dół, w którym spoczęła tajemni- 
ca. Kawał kory sosnowej, a na niej znak każde- 
go. Tajemnica ta, łączy i wytwarza ład i karność 
wśród nas. 

E. Wieczorek. 

Do towarzyszy kierowników obozów 

i przodowników najmłodszych zastępów 

Praca wśród Czerwonych Sokołów jest bardzo 

trudna. Chcąc pomóc wychowawcom naszych naj- 

młodszych Redakcja Gromady prosi każdego, kto 
ma bezpośredni kontakt z gniazdami o przesłanie 
nam swoich uwag, dotyczących pracy wśród Czer- 
wonych Sokołów.  



W hucie szklanej 
Głos syreny fabrycznej rozerwał ciszę poranku 

zimowego. Szósta. Na dworze ciemno. Hasło do 
wstawania, które daje co rano syrena tak nieprzy- 
jemnie brzmi w uszach, a w łóżku tak ciepło 
przy piecu hutniczym też jest ciepło, nawet za 
ciepło. Ściągasz z łóżka z trudem obolałe kości, 
niedostatecznie wypoczęte po wczorajszej pracy, 
do kieszeni pchasz butelkę z zimną kawą, która 
ma ci dodać sił, abyś, broń Boże, nie ustał w pra- 

cy, bo to jest już za poważna luka w budżecie 
majstra, który pracuje na akord. 

Portier, jak szpicel, czerwonymi ślepiami po 

nieprzespanej nocy obrzuca wszystkich wchodzą- 
cych, starając się jak najwięcej zapamiętać. 

Piec oddycha smrodliwym wyziewem roztopio- 
nego piasku i sody. Wszystkie te gruźlicze wyzie- 
wy wchłoną nadwyrężone płuca hutnika. Praca 
wre. Szczęk piszczeli, syk roztopionego szkła, sty- 
kającego się z wodą i czasem swąd przypalonego 
ciała. Trzeba uważać: jeden fałszywy ruch — 
i kolega-robotnik ma znak na całe życie. 

W hucie, jak w ulu. Szum i tylko czasem głos 
majstra go rozerwie, głos, składający się z soczy- 
stych epitetów, jakimi darzy majster chłopaka od 
formy. Pot strumieniem zalewa oczy, spływa po 
twarzy, żłobiąc bruzdy na zakurzonym ciele... 

'Tempo pracy wzrasta. Przed oczami wirują 
płatki krwawe, w uszach coraz większy szum. 

O niczym się już nie myśli... aby wytrwać do koń- 
ca, jeszcze dwie godziny. A pod koniec wszyscy 
ruszają się flegmatycznie, nawet majster wiecznie 

nienasycony, stracił sprężystość ruchów, choć in- 
nych goni. 

Gdy syrena da znak, że koniec mąk — nie ma 
radości. Zmęczenie zabija radość. Pozbierasz gra- 
ty, którymi pracujesz, (one też odpoczną do ju- 
tra). Na koniec portier wygimnastykowanymi pal- 
cami obmaca cię, czyś czegoś nie wziął z miliono- 
wego majątku panów i możesz iść. Jesteś wolny, 
możesz iść i gadać o swej krzywdzie, ale za mu- 
rami fabryki. W fabryce bowiem o krzywdzie ro- 
botnika mówić nie wolno. 

„Fontek*. 

Czerwoni Harcerze w Zduńskiej Woli, 

Przyjaciel zwierząt 
Żył kiedyś człowiek i miał wiele krów. Codzien- 

nie starannie i dokładnie doił swoje krowy, sprze: 
dawał mleko i stał się bardzo bogatym. A krowy 
mówiły jedna do drugiej: 
— O, jak nasz gospodarz jest dla nas dobry! 
Bo ten mężczyzna dobrze żywił swoje zwierzęta, 

aby mu więcej mleka dawały i strzegł je, bv nie 
zaginęły. Zimą troszczył się o to, by miały dobrą 
stajnię, by nie pomarzły. 

I im więcej się troszczył o nie, tym bogatszym 
się stawał. A krowy mówiły jedna do drugiej: 

— Jakim dobrym przyjacielem zwierząt jest 
nasz drogi gospodarz! 

'Tylko jedno cielę mówiło: 
Nasz gospodarz nie jest dobry dla nas. On 

nam daje dosyć jeść, abyśmy mogły jemu boga- 
ctwo przynosić. Zerwijmy się, uciekajmy stąd 
i żyjmy wolno na łonie przyrody! 

"Lecz stare krowy nie chciały go słuchać i za- 
rzucały mu, że jest niewdzięcznym  cielęciem, 
które nie zasługuje na dobroć gospodarza. 

i dodały, że zwierzęta są na ziemi po to, aby 

służyć swoim gospodarzom. Żadna z nich nie 
chciała więcej utrzymywać stosunków z buntow- 
nikiem. 

Kiedy krowy postarzały się, mężczyzna zapro- 
wadził je do rzeźni, mięso sprzedał i stał się je- 
szcze bogatszym. 

Och! Dobroduszne, niezdarne, posłuszne kro- 

wy nigdy nie zrozumiały, dlaczego żyją i umiera- 
ją. Nigdy nie zrozumiały dlaczego pozwolono im 
tak żyć i dlaczego je tak zabito. _Nieszczęsne 
krowy! 

z Ksperanta tłum. Stefan Dziwlik 

  

Od Redakcji 

Z powodu dużego nawału pracy przy organizo- 
waniu tegorocznych obozów letnich numer niniej- 
szy ukazuje się z pewnym opóźnieniem, za które 
przepraszamy wszystkich naszych czytelników. 

Następny numer „Gromady ukaże się w pierw- 
szych dniach września r. b. 

  

Czerwony harcerz 

walczy 

o wyzwolenie klasy 

robotniczej  
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Cwiczenia spostrzegawczości 
Zaobserwowałeś na pewno, że każdy z ludzi ina- 

czej zdziera buty. Właśnie to inne darcie jest wy- 
nikiem jego charakteru. 

Powiadają, że można podać takie reguły: po- 
deszwa i obcas jednakowo zdarte wskazują, że lu- 
dzie zdzierający tak obuwie są energiczni, zrówno- 

ważeni: zdrowy duch w zdrowym ciele. Tak zdzie- 
rają ludzie wytężonej, celowej pracy, pewni, roz- 
tropni robotni porządhi gospodarze wie 

wszyscy przykładnie spełniający swe obowiązki. 

Podeszwa zdarta od zewnątrz: tak zdziera czło- 

wiek niepospolity, przeważnie wynalazczy, stanow- 
czy, zdolny do nagłych, nieobliczalnych wniosko- 
wań. 

Podeszwa zdarta od wewnątrz: pan i władca jej 
był człowiekiem fizycznie słabym, skłonnym do 
rozmyślań. 

Dziura podłużnego kształtu z przodu podeszwy 
pod dużym palcem, wskazuje stanowczość, jasną 
myśl i moeną wolę. 

Zdarty środek stopy i tylna część obcasa: cha- 
rakter ustępliwy, miękki, łatwo ulegający wpły- 
wom. 

Podeszwa zdarta na końcu palców, a obcas od 

zewnątrz: tak drą obuwie ludzie marzący o życiu, 
lub mu niedowierzający. Są to zazwyczaj ludzie 

pracowici, spełniający obowiązki, ale zarazem lu- 
dzie, którym wystarcza byt z dnia na dzień, bez 
myśli większej, ogarniającej całe życie. 

Niemniej „ciekawe spostrzeżenia możecie po- 

czynić, obserwując sposób noszenia kapelusza. 

Człowiek dobroduszny, wesołego usposobienia, 
nosi kapelusz nieco na bok. 

Kapelusz silnie na bakier włożony oznacza bla- 
giera. 

Na tyle głowy — niepewnego w płaceniu dłu- 
gów. 

Prościutko na szczycie głowy — poczciwinę, do- 
brego, ale niesamodzielnego i niezdarnego. 

Zwróć uwagę na sposób chodzenia: wojskowe- 
go, marynarza poznasz od razu nawet w cywilnym 
stroju: pierwszego po prostym trzymaniu się, 
energicznym, sprężystym chodzie, drugiego po 

charakterystycznym kołysaniu się — ciągle zdaje 
mu się, że jest na wodzie. 

Małymi kroczkami, silnie rękami wymachując, 
drepcą tłuściutcy ludzie, zawsze krzątający się za 
interesami. 

Nieregularnym, 
człek nerwowy. 

podrywanym krokiem idzie 

Leniwie za sobą ciągnie nogi włóczęga lub czło- 
wiek zmęczony, czy chory. 

Wyprostowany z głową podniesioną do góry, 
„ „ o e e o „? 

sprężyście idzie harcerz, stawiając nogę nie pięta 
najpierw, lecz palcami. 

M. Kurnikowska. 

Wspomnienia szpitalne 
(Fragment). 

Łóżko przy mnie było wolne. Poprzedniego „pa- 
sażera* wywieziono do trupiarni — czekało więc 

na świeżą ofiarę. 

Znalazła się. Przyniesiono młodego robotnika— 
stolarza, chorego na tyfus. Rozgorączkowany, roz- 

gladał się błędnymi oczyma i mlaskał językiem 
z pragnienia widocznie. Przeleżał tak parę dni, 

a stan jego pogarszał się z dnia na dzień. Choro- 
ba rozszerzała się, gorączka wzmagała się. 

Pewnej nocy, gdy byłem pogrążony we Śnie, 
uczułem, że ktoś mnie ciągnie za rękę. Otworzy- 

łem oczy. Nade mną stał mój tyfusowy sąsiad i po- 
trząsając gorącymi rękoma moją dłonią, bełkotał 
coś niewyraźnie. 

Dopiero, gdy rozbudziłem się całkowicie, mo- 
głem zrozumieć sens jego niewyraźnych słów: 

'— Towarzyszu... bracie kochany! — prosił, 
drżąc na całym ciele, — potrzymaj mi ramę... mu- 

szę ją wykończyć... bo jak nie, to majster będzie 
się gniewać, przeklinać, wyrzuci mnie z warszta- 

bks: 
Mówiąc to, płakał, a łzy spływały po jego wy- 

niszczonej chorobą twarzy. 

Zerwałem się. 

Chory wtykał mi do ręki coś niewidzialnego, co 
według niego miało być ową ramą, przeznaczoną 
do obróbki. 

— Trzymaj, towarzyszu! 

Trzymałem, ulegając namowom nieprzytomne- 
go człowieka i brałem udział w tej niesamowitej, 
nocnej pracy. 

Na sali szpitalnej była cisza. Chorzy pogrążeni 

byli w głębokim śnie. W kącie paliła się mała 

lampka, rzucając nikłe światło. Od czasu do cza- 

su słychać było czyjś cichy szept, czyjeś ciężkie 
westchnienie, stłumiony kaszel i rzężenie suchot: 
niczych persi. To armia robotnicza, odpoczywa- 
jaca po trudach nędznego życia, w spokoju ocze- 
kiwała śmierci — wybawienia. 

Chory robotnik był bardzo zajęty „pracą*. Od- 
dychał ciężko, spocił się. Przerywał eo chwila 
pracę i znowu do niej z uporem powracał. Robił 
rękoma wszystkie ruchy stolarza obrabiającego 
heblem i piłą kawał drzewa. Trzymałem niewi- 
dzialną ramę w powietrzu, aby nie sprzeciwiać się 
choremu. 

Stolarz zmęczył się w końcu i usiadł na ziemi, 
aby odpocząć. Podniosłem go i położyłem na 
łóżku. Nie bronił się, nie opierał. Urojona pra- 
ca kończyła się. 

Nazajutrz rano skończyło się i jego życie, życie 
utrzymane do samego kresu w terrorze pracy. 

Michał Ostrowski. 

  

Czy uregulowałeś już prenumeratę „GROMADY”? 
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W puszczy Kampinoskiej 
Powitanie wiosny w Huf. Warszawskim 

Zmęczeni rozbiliśmy obóz na pochyłościach gę- 
sto porośniętych lasem. 

Najważniejszą rzeczą było przygotowanie lego- 
wisk. 

Ho — Ho! wysłali sobie ptaszki gniazdka, wy- 
słali, — jeden liśćmi, drugi jałowcem, trzeci drąg 
pod plecy położył i tak już spać chcieli, gdyby nie 
sakramentalne ognisko. 

Właściwie dobre i ognisko, jak se człowiek do- 

brze podje, dobrze mu się śpiewa, a i podobno le- 
piej się trawi. 

Śpiewaliśmy do późnej nocy. 

Wilk Samotnik czuwał. Z piaszczystej polany, na 
której paliło się ognisko, harcerze odeszli już do 
koczowiska i beztroskie życie przeniosło się wraz 
z nimi pod białe daszki namiotów. 

Żarzące się węgle jeszcze świeciły — i ciągnęły 
ku sobie magnetycznym blaskiem. 

Z za pnia grubej sosny wysnęła się podłużna gło- 
wa Samotnika. Zaczarowany, porwał się do ogni- 
ska, zostawiając na wilgotnym piasku głębokie śla- 
dy. W rozkudłanym wilezym łbie gromada harce- 
rzy nadal śpiewała, słyszał ich śmiechy i krzyki, 
dobiegające obecnie z okolicznych wzgórz. 

"zw 

Urzeczony, przysiadł. A w koło gwar cichł, ko- 
nał, aż wreszcie umilkł i nagłe ścinane dźwięki sy- 
gnałówki, oznajmiające ciszę nocną, wydały się zło- 
śliwym intruzem. 

Wilk poruszył się, gdzieś od drzewa odleciał ka- 
wał kory nagły trzepot skrzydeł, ściszony szum, le- 
cącego ptaka i znowu cisza, kłócona odległym skrze- 
czeniem i rechotaniem żab. 

Samotnik począł zasypywać resztki tlejącego o- 
gnia, powalił się na gorącym piachu i gniótł go, jak- 
by chciał wtłoczyć wgłąb ziemi razem z ogniskiem. 
Po czym przewrócił się na wznak podkurczył nogi, 
znów się przewalił, aż zmęczony usiadł i jął z cicha 
śpiewać. Śpiewał o lesie, dla siebie i dla lasu. Nie- 
ostrożny, roześmiał się z zadowolenia zbyt głośno, 
czem przerażona czujka zamarła, a lęk przed cie- 

mną, leśną, nocą, zakradł się do serca. 

Latarka, błysk... Samotnik znał przykazania 

lasu, szybko otrząsnął się z wrażeń, odskoczył i 
chyłkiem pobiegł w las. 

Ze świtem, dnia w namiotach rozpoczęła się stra- 
szliwa kotłowanina. Raz po raz z trójkątu namiotu 
wylatywał jak z procy jakiś harcerz, nieomylnie ła- 
piąc „dyda* przy wyjściu. Zadowolenie i radość 
rozszerzają w uśmiechu pomazane usta. Rozpoczy- 
na się odwiedzanie sąsiadów, wyciąganie ich za no- 

gi, ręce i głowy, dopóki Stary Żubr — przewodnik 
nie otrząśnie się z resztek snu i zarządzi mycie i 

przygotowanie śniadania. 

Według przysłowia, jak se upieczesz tak zjesz, 
mędrcy kulinarni, wytężali swoje szlachetne umy- 
sły, coby i jak zgotować. 

Podobny mniej więcej proces miał miejsce 
w kilka godzin później, gdy słońce obwieściło porę 
obiadu. 

W tym czasie najstarszy Żubr przewodnik śledził 
z uwagą 10 zespołów harcerskich, konkurujących 
w biegu harcerskim. 

'[u mędrkowie i majstry mieli dużo roboty. Le 
dwo odlecieli od mety, a tu stop! 

Dziki Gołąb niosąc drzewko w dziobku pyta — 
zgaduj, zgadula, co to za kwiatek? „Sępi Ozór* zba- 
raniał, takiego kwiatka nie widział nawet w doni- 
czce i ledwo umknęli z pod opiekuńczych skrzydeł 
gołębich, wpadli w objęcia Don Kichota, który ma- 
jąc na uwadze przykre zajścia z wiatrakami, kazał 
im nie machać i rozstawić namiocik. A co było 
później, zabłądzili, dostali się w dziewicze lasy, 

w których natarli na nich Mongołowie. Walka by- 
ła krótka. Cztery trupy do kupy, jedna odnoga 
przetrącona, pięciu zemdlonych, w tym trzy udary 
serca. A po tym mozolna kuracja, środki opatrun- 

kowe, rozpoznawanie, porozumiewanie, aż wresz 

cie sygnalizowanie. Wybrnęli, musieli odszukać 
ślady, podążających przed nimi przyjaciół i po 
nich odnaleźć skarb ukryty. A gdy już przyszli 
do obozu opadli wkoło kotłów z ciepłą jeszcze zu- 

pą. Tu i ówdzie jeszcze, ktoś grał w piłkę, dekoro- 
wał namioty lub uczył się wierszy i piosenek. 

Zbliżał się zmrok. 

Po odbytej akademii wyniki i wreszcie odmarsz. 

śliczna wiosna, omal nie zapłakała z żalu za 
nami, ze łzami w oczach żegnała nas, odchodzą- 
cych do ciasnych nor swych mieszkań. 

Mówiła: Przyjdźcie, zapomnicie, ja was kocham! 

 



Odpowiedzi Redakcji 

Hallo, Towarzysze z grom. II na Kulparkowie we 
Lwowie — dziękujemy za korespondencję. W mia- 
rę możliwości z materiału będziemy korzystać. 
Czekamy na przygody i opisy z obozu tegorocznego. 

Tow. Tadeusz Socha, Ostrów. — Istotnie, uwaga 
Wasza jest słuszna — przyrzekamy dostosować się 
do niej. Napiszcie o fabryce, w której pracowa- 
liście. Czekamy. 

Tow: Grochal z Sierczy.—Radzimy pisać własne 
spostrzeżenia i przeżycia. Z nadesłanego materiału 

nie skorzystamy, bowiem o tych rzeczach starsi to- 
warzysze dobrze wiedzą, a dla harcerzy, jako ma- 
teriał do gawęd, nie nadaje się. 

Tow. „„Sijon* z Łodzi. — Cieszymy się i zadowo- 
leni jesteśmy z Waszego przywiązania do „Groma- 
dy*. Piszcie o wszystkim. O tym, co Was smuci, 
raduje, o pracy w gromadzie, w hufcu, o waszych 
zamierzeniach i przygodach obozowych. 

Hufiec Radomski. — Artykuły i korespondencję 
otrzymaliśmy. Prosimy o dalszą współpracę. 

Wesoły kącik 

SPRYTNY MALEC. 

— Babciu, czy to prawda, że twoje okulary po- 
większają? 

— Prawda, kochanie. 

— Więc zdejm je, gdy odkroisz dla mnie ka- 
wałek ciasta. 

ONA TEMU NIE WINNA. 

— Zosiu! Tak nie może być: co ja ci mówię, 
ty jednem uchem słuchasz, a drugim wypu- 
szczasz. 

— Ależ, tatusiu! Czy jestem temu winna, że 
mam dwoje uszu? 

MAŁY RADIOMAN NA OPERZE. 

Mały Jędruś jest z mamą na operze. Primadon- 
na śpiewa popisową partię. Ubrana jest w suknię 
przyozdobioną rzędem guzików. 

— Mamusiu — pyta Jędruś — a który guziczek 
trzeba nacisnąć, żeby zamknąć tej pani buzię. 
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Z-ZYCIA GROMAD 

RADOM. 

Dnia 27 kwietnia odbyła się akademia Cz. H., urządzona 

z okazji święta Robotn. l-go Maja. Akademię poprzedziła 

silna propaganda w szkołach powszechnych za pomocą 

odezw l-majowych. Akademię zagaił tow. Gutkowski po 

czym udzielił głosu tow. Nowickiemu, przewodniczącemu 

T. U. R. miejscowego, który wygłosił przemówienie o hi. 

storii l-go maja. Następnie przystąpiono do części arty- 

stycznej, a więc grupa najmłodszych Harcerzy, wykonała 

efektowną inscenizację p. t. „Nasi mali bracia*. Z kolei 

starsi Harcerze odegrali utwór sceniczny z życia harcerskie- 

go p. t. „Sąd Harcerski*. Deklamacje chóralne i solowe. 

tańce, śpiewy oraz popisy naszych komików zakończyły tę 

udaną imprezę. Obecnych na sali było około 600 osób, w tym 

około 400 dzieci. W pochodzie 1-szo majowym wzięło udział 

około 200 Czerw. Harcerzy, w tym połowa umundurowa- 

nych. 

Radomscy Czerwoni Harcerze w pochodzie 
1-majowym. 

LWÓW 

„AKADEMIA O HISZPANII* 

Sala nabita, trzeba otworzyć okna, bo naprawdę trudno 

jest óddychać. Pięćdziesięciu jest nas na scenie, ale więcej 

nas będzie!! Mimowoli nasuwa nam się myśl, żeby to lokal 

nasz był większy. Ale choć duszno, to serca nasze dziwnie 

nastrajają nas. Widzimy, że mieszkańcy naszego przed- 

mieścia zrozumieli potrzebę uczczenia po proletariacku, bo- 

haterskich walk milicji ludowej w Hiszpanii. Akademia 

zaczyna się hymnem. Przemawia młody tow. Mietek Fryszak, 

jeszcze nie skończył 14 lat. Głos jego bije głośnym alar- 

mem: „Musimy podwoić nasze szeregi”. 

Deklamowała też ma tej akademii tow. M. Lachowicz 

o „Ludwiku Waryńskim*. Na koniec wiązanka wesołych pio- 

senek, co gościom nadzwyczaj się podobało. Czerwoni Har- 

cerze Kulparkowa dali wyraz głębokiego wyrobienia ideo- 

wego i zjednali sobie nowych sympatyków przez urządzenie 

akademii o Hiszpanii. 

HP ładysław Majdan 

DROHOBYCZ. 

Dzięki pomocy towarzyszy z gromady  Borysławskiej 

zorganizowaliśmy gromadę Cz. H. Warunki pracy mamy 

ciężkie. Ze wszystkich stron szykany. Nie to dla nas. Śmiało 

idziemy naprzód. 

PIOTRKÓW TRYB. 

Hufiec piotrkowski w ostatnich miesiącach wzmógł swoją 

działalność. Praca w gromadach idzie w szybkim tempie. 

W kwietniu r. b. przy udziale tow. tow. z „Koła Przyja- 

ciół* zorganizowano kurs dla przodowników, 9 harcerzy 

i harcerek uzyskało prawo prowadzenia zastępu. 

Na święcie „„Powitania Wiosny* przy obecności 80 har- 

cerzy złożyło przyrzeczenie 5 sokołów i 8 harcerzy i har- 

cerek. 

W programie pracy rada hufca uwzględniła przez cały 

sezon letni częste wycieczki, które zastąpią obóz, gdyż hu- 

fiec obozu w tym roku urządzać nie będzie, a fundusze 

jakie na ten ceł wpłyną, zużyje na zakup namiotów 

i sprzętu. 

Aby nowym  przewodnikom i przodownikom pomóc 

w pracy — rada hufca wydaje przez t. zw. „Komitet Oświa- 

towy* instrukcje miesięczne zawierające materiał do prze- 

prowadzania zbiórek. 

  

WYDANO PRZY CZĘŚCIOWYM ZASIŁKU ZARZĄDU GŁÓWNEGO ROBOTNICZEGO 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI. 
  

Prenumerata z przesyłką: kwartalna gr 65, półroczna zł 1.30, roczna 2.50. Numer 20 gr. 

Wpłacać na konto PKO Nr 25950, lub pocztowe przekazy rozrachunkowe kartoteka Nr 182. 
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