
 



Konferencja przewodników 

Czerwonego Harcerstwa TUR 

OD LEWEJ: tt. St. Dembiński, J. Sikorski, St. Kowalczyk, Z. Kucharski, St. Dubois, T. Gutkowski, 

M. Gutkowska. 

Po raz pierwszy obradowaliśmy w mieście, no- 

szącym od chwili powstania Niepodległej Polski 

zaszczytne miano „czerwonego. Obradowaliśmy 

w centrum, w sercu wszystkich organizacyj socja- 

listycznych Czerwonego Radomia w Domu Robot- 

miczym. Czerwone flagi oznajmiały, że dom ten 

codziennie odwiedzamy przez setki robotników 

gości przybyszów z różnych okolic Polski. 

Charakterystyczną jest rzeczą, że Zjazd ten bę- 

dzie dla nas momentem przełomowym i historycz- 

nym. Bo nie pamiętam, aby nastrój, jednomyśl- 

ność i poziom obrad były takie na innych Zjaz- 

dach, jak w tym roku. 
Poruszono spraw wiele i bardzo ciekawych. 

Przede wszystkim male się wielkie uznanie 
ośrodkom prowincjonalnym, które wniosły wiele 
do obrad Zjazdu i pokazały, że podstawą ruchu 
czerwono - harcerskiego jest nie tylko grupa dzia- 
łaczy w Warszawie, ale prowincja potrafi sobie 
sama radzić w organizowaniu wóyszkolenia no- 
wych kadr kierowników naszej organizacji. 

Zastanawiamo się nad sprawą ujednostajnienia 

prowadzenia sekretariatów i kasowości gromad. 

Rozważano sprawę współpracy z organizacjami 
bratnimi, jak „Wici, „Skifć i powzięto uchwały 
ścisłej wspópracy z tymi organizacjami. Dyskuto- 
ścisłej wspópracy z tymi organizacjami. Dyskuto- 

wano nad sprawnościami w Cz. H. 

Zjazd ten wykazał wielką łączność z ruchem so- 
cjalistycznym. Dowodem stosunku do organizacji 

socjalistycznej może być fakt, że wszyscy wiekiem 

dojrzali przewodnicy są członkami P. P. S. 

W _ przemówieniach (powitalnych i depeszach 

stwierdzili działacze socjalistyczni, że Czerwone 

Harcerstwo TUR. zdobyło sobie prawo obywatel- 

stwa w społeczeństwie socjalistycznym i zyskało 
sympatię szerokich rzesz robotniczych. Ostatni 
Kongres Związków Zawodowych podjął odpowied- 
nie uchwały, wzywające oddziały Zw. Zawodo- 
wych do pomocy w pracy socjalistyczno-wycho- 

wawczej Czerwonego Harcerstwa TUR. 
Zwrócić należy także uwagę na wzmianki i ar- 

tykuły obiektywne i wrogie nam w różnych dzien- 

nikach tak pmzed, jak i po Zjeździe. Świadczy to, 

że organizacja nasza zdobyła sobie prawo obywa- 

telstwa w całym społeczeństwie polskim. 

Nowowylbrana Rada Główna, do której weszło 

wielu młodych harcerzy, ma wiele pracy do wy- 

konania. Zjazd uchwalił bardzo obszerny plan 

pracy i powierzył Radzie Głównej dużo spraw. 

Przede wszystkim sprawa sprawności, szkolenia 

harcerzy porozumienia z innymi organizacjami 

i ujednostajnienia sekretariatu i skarbowości. 

Jesteśmy pewni, że wszystkie zamierzenia nasze 

i uchwały podjęte na Zjeździe Rada Główna wy- 

kona jak najdokładniej, bo nowi młodzi członko- 

wie już się zabrali z wielkim zapałem do pracy, 

bo przyszłość naszej organizacji do nas, młodych, 

należy. 
J. SIKORSKI. 

  

Klasowe Związki Zawodowe 
dla Czerwonych harcerzy 

Doceniając wartość pracy wychowawczej Czer- 
wonego Harcerstwa T. U. R. VI Kongres Kl. Zw. 
Zaw. zwraca uwagę Komisji Centralnej Zw. Zaw. 

i stowarzyszonym związkom na konieczność po- 

pierania ruchu Czerwonego Harcerstwa oraz 
otoczenia opieką każdej pracy poświęconej wy- 
chowaniu młodzieży, w duchu walki klasowej, 
międzynarodowej (solidarności robotniczej, wat- 

ki o wolność — przeciw faszyzmowi. W tym celu 
Kongres poleca K. C. Z. Z. powołania Wydziału 
dla spraw młodzieży. 

Jesteśmy szczerze wdzięczni robotnikom zrze- 
szonym w klasowych związkach zawodowych za 
zrozumienie wartości i gotowość poparcia ruchu 
młodzieży robotniczej. Ze swej strony rzucamy 

hasło. 

Pod opieką klasowych związków zawodowych, 
szukajmy nowych dróg rozwoju! 

archiwum 
harcerskie.  
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W pierwszą rocznicę śmierci tow. lgn. Daszyńskiego 
Jeszcze w listopadzie 1936 r. pisaliśmy z racji 

70-lecia urodzin: 

„Mężowi bez trwogi, bojownikowi Wolności 
i Socjalizmu gorące pozdrowienia od serc dzieci 
robotniczych. 

Tow. Daszyński już chory — chętnie przeby- 
wa jednak w gronie dzieciarni wiejskiej w By- 
strej na Śląsku. A w miesiąc potem... 

Wyczerpany walką, zmarł towarzysz Ignacy 
Daszyński. Straciliśmy człowieka, który się ma- 
mi interesował i opiekował, który wierzył w pięk- 
ną ideę Czerwonego Skautingu. Om przecież dał 
podstawy Towarzystwu Uniwersytetu  Robotni- 
aze$g0. 

Wielki człowiek, który wierzył w młodych, 
dkończył życie pełne trosk i walki. 

Prawy charakter, wielka odwaga cywilna, od- 
danie swego życia sprawie robotniczej — budu- 
wie Socjalizmu w Polsce, zjednały mu serca 
wszystkich robotników i dzieci robotniczych. 

Czy jesteśmy 
Kogo nazywamy socjalistą? Wydaje się to każdemu, kto 

rozumie znaczenie słowa „socjalizm, rzeczą jasną. Soc 

lista jest to człowiek, który dąży od sprawiedliwości przez 

wprowadzenie takich zmian w ustroju współczesnego spo- 

łeczeństwa, które zniosłyby wszelki wyzysk człowieka nad 

człowiekiem. Socjaliste dąży do zniesienia wszystkich wię- 

zów ekonomicznych i politycznych, krępujących wolność 

ludzką. Socjalista dąży do zapewnienia człowiekowi peł- 

nego rozwoju duchowego. 

Czy wystarczy być przekonanym o słuszności idei socja- 

listycznej, aby być socjalistą? Bezwarunkowo jest wielu, 

którzy do tgeo swój socjalizm ograniczają, których socja- 

lizm na tym jednym tylko się zasadza. I jest to nzeczą 

poniekąd zrozumiałą. Jesteśmy wszyscy produktami ustro- 

ju kapitalistycznego i na każdym z nas wyciska on swoje 

piętno. Po pierwsze przyzwyczailiśmy się do tego ustroju. 

Uważamy go za niesłuszny, niesprawiedliwy, ale ze złem 

od maleńkiego już oswotliśmy się. Traktujemy to zło, jako 

coś naturalnego. Liczymy na to, że kiedyś w przyszłości 

ulegnie to zmianie, że albo powoli krok za krokiem bę- 

dzie się to przekształcać, albo nastąpi radykalny przewrót. 

ale tymczasem zżyliśmy się z tym, co jest. Przechodzimy 

koło tego spokojnie. Po drugie jesteśmy przystosowani do 

tego ustroju. Nasz system: pracy i cały sposób życia jest 

z konieczności związany z całokształtem ustroju. Nawy- 

kliśmy do jego metod, żyjemy wedle jego zasad. Trudno 

i darmo, jesteśmy kółkami tej maszyny, jesteśmy ujęci 

w jej tryby. Neinawidzimy tego ustroju, ale jesteśmy jeg 

organiczną częścią. Po trzecie wreszcie trzeba to 

dnak przyznać nasz sposób myślenia jest w znacznej 

części burżuazyjny. Nasza psychika bowiem jest rezulta- 

tem całości panujących warunków. Rozświetla już naszą 

myśl iskra prawdy, tkwi w niej już pojęcie sprawiedliwości, 

ale umysł nasz, jak gąbka nasiąkł tysiącem idei i pojęć 

które mają swoje źródło w współczesnej rzeczywistości. 

Tej prawdzie trzeba zajrzeć w oczy. Jesteśmy ludźmi 

starego świata, którzy dążą do stworzenia nowego świata. 

Istnicje więc sprzeczność między naszymi dążeniami i ce- 

Pierwszy, który organizował ruch socjalistyczny 
na terenie Małopolski. Znany był ze swoich 
pięknych przemówień. Na wiecach i zgromadze- 
niach zagrzewał robotników i chłopów do walki 
z krzywdą ustroju kapitalistycznego. Był posłem 
w parlamencie austriackim z ramienia robotni- 
ków i chłopów Małopolski, później w odrodzo- 
nej Polsce marszałek Sejmu, gdzie w chwilach 
decydujących dla losów ludu pracującego umiał 
zachować godność i odwagę socjalikty. 

W swym pięknym życiu, dał nie tylko począ- 
tek organizacji Towarzystwa Uniwersytetu Ro- 
botniczego dał nam także wskazania, jak pra- 
cować mamy. Zamknął je w czterech słowach, 
wypowiedzianych w parlamencie austriackim — 
Jestem Polakiem i jestem socjalistą. W czasie 

walki o Polskę Ludową zmarł, 
A nam nie płakać po bolesnej stracie tylko 

dokończyć zaczętego dzieła należy. 

REDAKCJA. 

socjalistami ? 
lami, a między naszym życiem. Te sprzeczności są nieraz 

bardzo przykre i jaskrawe. Jesteśmy  demokratami, ale 

w swym własnym życiu nie stosujemy demokracji, jesteśmy 

socjalistami, ale w praktyce swego codziennego życia je- 

steśmy od socjalizmu nieraz bardzo oddaleni. 

I pomyślmy jeszcze jedno. Jak trudno będzie wejść nam 

do nowego ustroju z tym całym balastem psychicznym 

i ideowym. Nawykamy tak silnie do starych warunków, 

że będzie nam trudno żyć w nowych. Przyzwyczalliśmy 

się tak bardzo do starego Świata, że ten nowy, upragniony, 

wymarzony świat wyda się nam z pewnością trudny i jakiś 

obey. A pamiętać musimy, że mamy w tym nowym: po- 

rządku, w tym socjalistycznym państwie być nie tylko bier- 

nymi uczestnikami, jak nimi jesteśmy w państwie kapitali- 

stycznym, ale mamy być twórcami, pionierami, którzy to- 

rują nowe drogi. Czy podołamy? Czy się nie załamiemy 

pod zbyt wielkim ciężarem zadania? 

To niebezpieczeństwo grozi bezwarunkowo. Nasza nie- 

udolność może uczynić ten ciężki początek nowego ustroju 

jeszcze cięższym, może pomnożyć jeżące się przed nim 

trudności i przysporzyć mu przeszkód. 

Ale czy nie jesteśmy w przymusowym położeniu? zy 

nie jest to rezuliatem samej logiki sytuacji, w której się 

znajdujemy? Do pewnego stopnia tak. Ale nie możemy 

sprowadzać sami siebie do roli ślepych narzędzi dokony- 

wującego się procesu społecznego. Beznadziejne byłoby 

tylko dążenie do wstrzymania tego procesu, dążenie do co- 

fania rozwoju. Winniśmy jednak mieć ambicję stania się 

twórczą siłą tego procesu, dynamiczną siłą rozwoju. I dla- 

tego musimy pracować nad pogłębieniem swego wewnętrz- 

nego przełomu. I to jest naczelne zadanie wychowania 

socjalistycznego. Musi ono nas, przekonanych socjalistów, 

przetworzyć na pełnych socjalistów, ra ludzi, których całe 

życie jest zgodne z ideą, na ludzi, którzy mie tylko żywią 

poglądy socjalistyczne, ale którzy do głębi buntują się 

przeciw rzeczywistości, na ludzi uczuciowo, rozumowo i du- 

chowo dostosowanych do nowego życia, którego będą twór- 

cami. Adam Próchnik.  
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15-lecie zamordowania prezydenta G. Narutowicza 

Dnia 12 grudnia mija 15 lat od chwili zbrodniczego za- 

mordowania pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej P'ol- 

skiej przez fanatyka, otumanionego szałem rcakcji t. zw. 

endecji. 

Gabriel Narutowicz wychowany był w domu szczerych 

patriotów demokratów. W domu, w szkole i na uniwersy- 

tetach, obracał się w kołach młodzieży socjalistycznej. Mi- 

mo, że ciągle stykał się z ruchem socjalistycznym, że sam 

był socjalistą i demokratą, jednak czynnego udziału w ży- 

cia politycznym Polski i emigracji polskiej w Szwajcarii 

nie bierze. Jego zainteresowania koncentrują się w głę- 

bokich studiach matematyczno-przyrodniczych. Z czasem 

zmuszony pozostać na emigracji, przyjmuje obywatelstwo 

szwajcarskie, zostaje sławnym, bardzo cenionym imżynie- 

rem. 

Nadchodzi wojna światowa i chwila oswobodzenia Polski 

od najazdu. Do nowotworzenej administracji Państwa Pol- 

skiego zapraszają G. Narutowicza. Obejmuje tekę Min. Rob. 

Publ., później Min. Spraw Zagranicznych. Narutowicz pra- 

cował dla Polski i jej obywateli. Nadchodzi czas, gdy trze- 

ba wybrać pierwszego prezydenta. Nieoczekiwanie, w kil- 

Ku u 

Zordszko AOCN="KR. 

Wiadomo z prasy o porozumieniu między Strzel- 
cem, Zw. Młodej W si, Org. Młodz. Prac. i Z. H.P. 

mniejsza o cel. 
Jednak ze wspomniariego czwórporozumienia 

bardzo są niezadowolone elementy kołtunerii pol- 
skiej. 

Na zjeździe Naczelnej Rady Z. H. P. bar- 
dzo ostro atakowano Naczelnictwo za samowolne 

je, poza tym zjadliwie krytykowano przew. 
Nacz. Rady woj. Grażyńskiego. 

Zk Hd, O:Z9N 

Naodwrót z deklaracji współpracy ideowej, 
czteręch organizacji młodzieżowych, zadowolony 
jest Obóz Zjednoczenia Narodowego, dając temu 
wyraz w „„Robotniku Polskim*. 

Z. H. P. A DEMOKRACJA. 

Z Komendy Głównej Z. H. P. zwolniono: 
Członek czynny G. K. Hi zastępca Kierownika 

Wydz. Drużyn — hm. Dąbrowski Juliusz; 
Kierownik Wydz. Kształcenia Starszyzny, Prze- 
wodniczący Komisji Osobowej, Przewodniczący 
Komisji próby ria stopień i członek Komisji Dys- 
cyplinarnej — hm. Skłodowski Włodzimierz; Re- 
fererit Lotniczy — hm. Berkowski Roman. 

Kierownik Wydz. Zuchów — hm. Kamiński Ale- 
ksander; zastępca Kierownika Wydz. Zuchów — 
hm. Datoń Doriat; zastępca Przewodniczącego Ko- 
misji Osobowej — hm. Zakrzewski Stefan i wielu 
innych. 

Dlaczego? O tym napewno wie Naczelnik Har- 
ceńzy p. Z. Trylski. My obserwujemy i wyciąga- 
my wnioski. 

kakrotnym głosowaniu przechodzi kandydatura Gabriela 

Narutowicza dzięki poparciu polskiej demokracji. Zawistni 

przeciwnicy rożpętują straszliwą magonkę antysemicką, 

w zamieszkach ulicznych przejeżdżającego prezydenta 

majestat Rzeczypospoiltej obrzucają błotem. Bezczelność 

i zaślepienie endeków posunęła się do tego stopnia, że ja- 

kiś drab z pod ciemnej gwiazdy, pierwszego Prezydenta 

Polski uderzył laską, nabijając mu dużego guza. A prezy- 

dent Gabriel Narutowicz nie czuł nienawiści do swych nie- 

przyjaciół, mówił młodzi — pełni entuzjazmu. Polska spo- 

niewierana przez wroga wewnętrznego, nie umiała zapo- 

biec wypadkom; jej organa państwowe zbyt słabo reago- 

wały. W takiej atmosferze zrodziła się potworma myśl - 

wynikiej której dnia 12 grudnia 1922 r. w Zachęcie Sztuk 

Pięknych 

dniarz Niewiadomski pozbawia życia pierwszego prezyden- 

- trzykrotnym wystrzałem z rewolweru — zbro- 

ta Rze pospolitej Polskiej — Gabriela Narutowicza. 

Hańba zbrodniarzowi, hańba środowisku, które zbrodnia- 

rzy z siebie wydaje. 

M. Gutkowska. 

wadze 

Motto: 

NIE CIOSAJ KOŁKÓW 

NA CUDZEJ GŁOWIE. 

Pan Drwal w „Robotniku Polskim wypisuje 
się na temat młodzieży robotniczej. Przyznaje 
że, CZERWONE HARCERSTWO T. U. R. JEST 
ISTOTNĄ ORGANIZACJĄ MŁODZIEŻY ROBO- 
TNICZEJ, MAJĄCĄ WŁAŚCIWE PODEJŚCIE 
WYCHOWAWCZE, jednak za endeckim „Dzienni- 
kiem Narodowym powtarza, że młodzież należy 
odsunąć od polityki, niepozwolić i t. d. Trzeba być 
specjalnie złośliwym, aby wmawiać sobie i innym, 
że Czerwone Harcerstwo jest organizacją politycz- 
ną. Za uznanie dziękujemy, niepotrzeba. 

A CIU! 

Narodowy, radykalny, za dziesiątkę. organ by- 
łych żydów (Piasecki np.) .„Falanga* pisze o kon- 
ferencji Czerwonego Harcerstwa T. U. R. i przy 
okazji insynuuje Zarząd Miejski miasta Rado+ 
mia. Wielkie świństwo — łaskawi panowie. 

ROZWÓJ PRASY SPÓŁDZIELCZEJ. 

Największy rozwój wykazują pisma popularne, 
wśród których pierwsze miejsce zajmuje miesię- 
cznik japoński „The no Hikary* (Światło domo- 
we) o nakładzie 1.325.000 egz. Nie o wiele mnmiej- 
szy makład posiada angielskie pismo rodzinne: 
„The Wheatsheal*, wychodzące w 1.100.000 egz. 
Szwedzki organ propogandowy „Vi* posiada na- 
kład 490.000 egz., a szwajcarski „Genossenschaft- 
liches Volksblatt'* — 280.000 egz.  
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Jack London 
wielki pisarz - socjalista 

Powieściopisarzem amerykańskim, najbardziej w Euro- 

pie popularnym. jest Jack London. Jego opowiadania, 

pełne życia i słońca, pełne ogólnoludzkich zagadnień do- 

bra i zła, pełne miłości i śmierci, przykuwają uwagę czy- 

telnika. Do literatury polskiej wprowadzony został Lon- 

don lat temu piętnaście. 

Jack London urodził się w San Francisco dnia 12 stycz- 

nia 1876 roku. Jako typowy Amerykanin, pochodzący 

z ubogiej rodziny, rozpoczął swą karierę od roznoszenia 

gazet. Piastował też w swym życiu niższą nawet godność 

pastuszka bydła. Na usilne prośby uzyskał od rodziców 

zezwolenie chodzenia do szkoły po zapędzeniu bydła na 

spoczynek. 

Ami szkoła, ani zajęcia pastuszka nie cieszyły małego 

Jacka, który zaczął już czytać książki i którego z wolna 

ogarniał szał literacki. Gdy rodzice jego porzucili wieś 

i przenieśli się do miasta, chłopak zaczął doć często za- 

glądać do bezpłatnej biblioteki miejskiej, ale wzeba było 

z czegoś żyć i wówczas wziął się do sprzedawania gazet. 

W 1541ym roku życia pracuje juź jako robotnik w wielkiej 

rzeźni w Oakland, a w 174ym, idąc za popędem swych 

upodobań, bierze udział na statku w poławianiu ostryg 

i później wstępuje do służby strażniczej do pilnowania 

połowu ryb. Uczestniczył również w polowaniu na foki 

w cieśninie Beringa, brał udział w poszukiwaniu złota 

w Klondyke i był roznosicielem węgla. Były chwile, że 

ciężka praca fizyczna przygniatała go zbyt bardzo, po- 

rzucał więc pracę i puszczał się na wędrówkę, stawał się 
zwykłym „trampem*, t. j. łazikiem, spędzał całe lata na 

wędrówce, jako bezrobotny włóczęga. 

Wszystkie drogi prowadzą do literatu 

Jako prosty robotnik fabryki, w której pracował po 

trzynaście godzin dziennie Jack London osiągnął pierw- 

szy triumf literacki. Pewien dziennik w Sam Framcisco 

ogłosił nagrodę za najlepszy artykuł opisowy. London 

przesiedział całą noc i napisał artykuł o tajfunie na Wy- 

brzeżach Japonii. Następnej nocy odczytał swój utwór. 

ale nie był zeń zadowolony. Pracował do świtu, przero- 

bił go i posłał. Otrzymał pierwszą nagrodę. 

Na tle licznych wędrówek napisał szereg barwnych no- 

wel p. t. „Na szlaku*. Po dwóch latach włóczęgi Lon- 
don powrócił do Oakland, gdzie został portierem w szko- 

le i redaktorem „Biuletynu literadkiego* tejże szikoły. 

Pragnąc zdobyć systematyczną wiedzę, wstąpił do szkoły 

średniej i wyprzedzając swych kolegów w dwa lata ukoń. 
czył całkowity kurs. W 1896 roku wstępuje na uniwer- 

sytet, wkrótce przerywa studia i nigdy ich nie kończy. 

Szukał wiedzy nie w uniwersytetach, nie w uczelniach 

różnego typu, lecz szukał jej w twardym, znojnym ży” 

ciu. Jadk London (byk (bardzo podolsny do Maksyma 

Gorkiego. Obaj wyszli z dna mędzy; obaj przechodzili 
najrozmaitsze koleje w życiu, zmienne losy włóczęgów 

i obaj wybili się samouctwem. 

London był człowiekiem czynu, lubił kierować żaglem, 

łamać opór zwierza i matury, wypełniać treść życia — 

walką o socjalizm. „Wiedziałem i sam przeżywałem — 

powiedział London — nędzę mas robotniczych. Byłem 

sam mieludzko poniewierany i głodny, a socjalizm jest 

tym syjstemem gospodarczym, który pozwoli wszystkim 

żyć Okoliczność, że zmuszony był pisać nie szczerze 

o sprawach społecznych, była główną przyczyną pogarda 

dla własnej pracy, o czym sam tak często i z pasją mó- 

wił: „Nienawidzę dzieła, gdy je ukończę. Piszę je tyl. 

ko dlatego, że potrzebuję pieniędzy, które mogę zarobić 

w tak łatwy sposób. Gdybym mógł działać wedle wła- 

snego upodobania, brałbym pióro do ręki jedynie po to. 

by napisać jakiś utwór socjalistyczny, albo też oznajmić 

światu burżuazyjnemu, jak bardzo go nienawidzę”. 

Świeżość i mowość jego twórczości wywołały bystre za- 

interesowanie publiczności i krytyki. 

Ameryka jest terenem większości utworów  Londona. 

Jego europejska popularność właściwie wzmogła się znacz- 

nie po jego Śmierci (t. j. po roku 1916). Dzieła jego tłu- 

maczone są na wszystkie języki europejskie. 

„Kurier Polski* o polskich przekładach i o Londonie 

w swoim czasie mapisał: „Lektury takiej, lektury zdro- 

wia i ludzkiej wiary we własne człowieczeństwo społecz- 

ność masza potrzebuje gwałtownie, jak słonecznego anti- 

dotum siły przeciw bujdom rozkładu i słabości, którymi 

tak długo żywi już nasza literatura młodych i starych*. 

Upton Sinclair w swej charakterystyce twórczości Lon- 

dona pisze: „Umysł Jacka pracował nieprzerwanie, jego 

umiłowanie prawdy przeistaczało się w namiętność, jego 

nienawiść względem wszelkiej miesprawiedliwości wybnu- 

chła jak ogień wulkaniczny. Był to człowiek przejęty 

smutkiem i cierpieniem; nikt nie mógł wiedzieć, jaką 

nową wizję wykuwał w głębi swego rozżarzonego geniu- 

szu. 

Dusza Londona była pełna litości. „Przez lata całe 

powiada Upton Sinelair prześladowały Jacka wspom- 

nienia o ludności zbiedzonej i poniżonej; książkę 

p. t. „Ludzie na dnie*, napisaną ma ten właśnie temat. czy- 

tać będą przyszłe pokolenia ze zgrozą i niedowierzaniem, 

uważając ją jednocześnie za jedem z najpotężniejszych 

tworów pióra. Jego żywe, głęboko odczute szkice socja- 

listyczne czynię z niego jedną z majbardziej rewolucyj- 

nych postaci naszego wieku*. Szczególnie uwydatnia się 

jego światopogląd ma zagadnienia socjalne i rewolucyj- 

ne w powieści „Żelazna stopa”, w której przedstawia nam 

tragizm walki klasowej, miażdżącej całe pokolenie ro- 

botników, którzy przegrali sprawę. W. utworze tym wi. 

dzimy straszliwy obraz rewolucji chicagoskiej, Który jest 

piekłem walki, zdrady, prowokacji, a wszystko to rozta- 

pia się w tyglu amerykańskiego rozmachu 

O sobie London pisze „Moje posłannictwo, bracia, ka- 

że mi głosić wam, że dobre czasy nadejdą. Ale musicie 

się do tego przygotować, ucząc się ciągle. Słowo druko- 

wane jest siłą. A więc jestem tu, aby was uczyć prawdy 

o waszych panach. „Musicie się nauczyć być tak silnymi, 

jak oni*. 

Jack London przestał żyć 20 listopada 1916 r. 

Upton Sinclair we wspomnieniu o nim powiedział: 

„Koniec „Martina Edena* prześladował Jadka Lomdona 

przez całe jego życie i stał się też, jego własnym końcem*. 

I tak Jack London przez książkę stał się z włóczęgi — 

myślicielem i pisarzem, czytanym i podziwianym na ca. 

łym świecie. 

W. Bieliń:  



  

Da wolnych harcerzy świata 
Jesteśmy wszyscy, braćmi i siostrami. Niechaj 
jasno zadźwięczy poprzez granice i morza nasze 

braterskie pozdrowienie! 

PRZYJAŻŃ. 

Różnymi mówimy językami, różny jest kolor 

ch naszej skóry. Lecz jednakowa jest walka nasz 

  

ojców i matek o wolność i chleb, o sprawiedli. 

wość i upragniony pokój. 
     Wspólna walka naszych rodziców łączy nas! 

W Hiezpanii i Chinach sroży się okrutna woj- 
na. Faszyści, łamią prawa, chcą zagarmąć wolne 

kraje. Pustoszą miasta i ziemie, niosą wszędzie 

śmierć i zniszczenie. Mordują mężczyzn, kobie- 

ty i dzieci. 
IRówinocześnie na całym świecie jednoczą się 

robotniey, by pomóc, by ulżyć niedoli. 
Nas także nie zbraknie w wielkim dziele so- 

lidarności. Nasza solidarność wypełniona bę- 
dzie ofiarą i czynem. nie tylko łatwym słowem 

uprzejmości. 

  

  

Przyjaciele obdarowują się na Boże Narodze- 

nie, bogaci dają jałmużnę dla biednych. 
My nie chcemy  jałmużny. Przygotujemy 

wspólne dzieło radości 
dzieci. 

braterskiej solidarności 
   

Silna nasza wola, niezmordowana nasza praca, 
mądry nasz plan i zręczne nasze ręce. 

Sporządzimy podarunki dla naszych przyjaciół 
— dzieci bezrobotnych i biednych. 

Boże Narodzenie miało być świętem miłości 

dla mas będzie pięknym Świętem Solidarności. 

Kilka tygodni wspólnej, planowej pracy w gro- 

madzie i jako tryumf naszych wysiłków 

Święto Solidarności! 

  

   

Przyjaźń! Solidarność! 

  

Alarm w Gostyninie 
Spokojnie sobie śpimy w namiotach. Naraz 

budzi nas odgłos trąbki. Wstajemy na wyścigi 

i pakujemy swoje plecaki, a jak ktoś zaśpi, to 
tow. Jagiełło lub Gutkowski ści koc i rzuca 

mu na głowę, tamten budzi się snu, prędko 

ubiera się i staje razem ze wszystkimi na limii 

zbiórki. Gdy już wszyscy w pełnym rynsztunku 
oją na linii, wtedy oboźny, tow. Kostek mówi: 

jastęp pierwszy i drugi idą ma ćwiczenia, reszta 

taje. 

   

    

Pozostali w obozie, jedni się cieszą, a niektó- 

rzy martwią się, że nie peszli. 

Na drugi dzier      gdy wrócą tamci z ćwiczeń, 

na ognisku zacznie się żywe opowiadanie. 

Ryszard Próchnik. 

  

GAZETKA S$CIER 
Rok 1 

    

GROMADY . 

Bardzo ciekawa korkowa zabawa 

KOREK-POTWOREK I INNE WYMYSŁY. 

Skończyły się spacery po mieście i wycie 

  

i 
za miasto. W czasie miesięcy zimowych pracuje- 

my w lokalu. Zbieramy pudełka od zapałek, 
szpulki od nici, sznurki kolorowe, włóczki nici, 
korki i tym podobne rzeczy „niezbędne dla nas, 
nie przedstawiające żadnej wartości dla innych. 

Pomysłowy Sokół na pewno wie, na co przydadzą 

się np. pudełka od zapałek. Wie, że można wy- 

robioną glinę formować w kształcie cegiełek 
w szufladkach pudełka, a po wysuszeniu i wy- 
paleniu można budować ładne domy na funda- 
mencie z dykty. Albo szpulki: nie łatwiejszego 

i przyjemniejszego mnie ma jak, ożywić taką 

szpulkę. O tym wszystkim Sokoli wiedzą, a na 

co korki? Spójrzcie, przeto na rysunki co za Śli- 
czności z korkami wyczyniać można. 

„KORECZEK 

Któż z nas nie zna kk 

wiele „chodków*. Ale r 

ciekawą zabawę z kc 

Jak przyjemnie z ka 
kimi patyczkami, twor: 
wspaniałe budowle, śn 

zwierzęta. 

W większym korku 

dziurek, w mniejszym kc 

w (które wtykamy kołec 

na (długoś 
czymy zapomocą 

jakie tyłko chcemy. 

  

> do 10 ce 

    

Chude i grube, wspan 

ładna zabawa prawda 

  

  

  

ienia: Rys. 1. Koń korkowy. Trzy korki jeden mniej- 

  

szy od drugiego należy połączyć szpilkami w ten. sposób, 
jak na ry nogi i ogon z zapałek, uszy z papieru, oczy 

  

z węgla, pysk wycina w najmniejszym korku. 

  

Rys. 2. Chłopek-roztropek. Czapka z papieru, szyja i no- 

  

gi z zapałek, głowa z plasteliny. 
Rys. 3. Korkodyl-krokodyl z czterech korków. Zęby 

grzbiet i ogon z papieru kolorowego, nos i oczy z węgielka. 

  

Rys. 4. Jak ściąć korek, gdy nie pasuje do butelki. 

    

Rys Traktor, wpr 
wspólnego, ale rzecz bardzo d 

gło napędow 

  

czona jest cienka gumka. 

  

unieruchomiona zapałką (c). 

ży przy guziku (a) umieścić y 

łkę, którą obracając, skręc 

  

traktor. Gdy ..poząbkujemy' 
pójdzie nawet po nierównoś 
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ROZDZIAŁ III. 

w którym Lolo stanowczo za wiele zadaje pytań. 

Chłopcy wstąpili do paszteciarni przy ul. Chłodnej. Pod- 

czas posiłku Lolo myślał o rozmowie z handlarzem. Jakie 

to dziwne: ludzie wytwarzają towary, towary krążą z rąk do 

rąk i stają się droższe, a Felek powiada, że tylko praca two- 

rzy wartość. Co to jest praca i jak tworzy wartość? Lolo 

nigdy nie pracował, teraz zbudziła się w nim jakaś cieka- 

wiość. Szkoda, że ten Felek taki opryskliwy i w ciąż szydzi. 

Ale trzeba go grzecznie podejść... 

Posłuchaj, Felusiu kochany... — zaczął królewicz. 

_. © rany kiszki kaszanej, policjo rodzona, bo nie 

rzymam! 

— (o ci się stało? 

- Czego, ofermo, czulisz się. czego? Może całuska? 

e. bo chciałem ci się o coś zapytać, ale tak stale 

krzyczysz... wiesz, że onieśmielasz mnie... 

-- No dobrze, pytaj już, pytaj, — a wiesz, że ty jesteś 

taki Pytek: stale i wciąz o coś pytasz 

wał Lolek, jeno Pituś! 

— To nie będę już pytał się, idź sobie, 

Lolo. 

— No pytaj się, pytaj, „Pitusiu kochany*, 

nie będę cię nazy- 

nachmurzył się 

pajacował 

„eluś*. 

- Kiedy ja poważnie, a ty... 

_ No debrze, już dobrze, o co ci chodzi? 

- Mówiłeś, że praca tworzy wartość i że ludzie biorą 

wiksze ceny, niż rzecz warta i ten kupiec mówił i to wszy* 

stko dla mnie takie nowe i dziwne i miesza mi się w gło- 

wie, — objaśnij mi to jakoś porządkiem... 

. Widzę, że masz poważne zamiary, więc i ja przestanę 

się wygłupiać. Uważasz, żeby jaka$ rzecz nadała się do 

użytku trzeba w nie włożyć trochę pracy. Nawet jagodę, 

co dziko rośnie, czy orzech laskowy trzeba zerwać. Nad 

ubraniem, butem, lub salcesonem należy już zdrowo po- 

pracować. Bez tej pracy nawet bryła złota do chrzanu. 

Więc praca ludzka tworzy wartość rzeczy. Kapeć 

— No, tak, rozumiem. | nzecz, w którą włożono więcej 

pracy, jest więcej warta ? 

- Wiadomo. Oczywiście chodzi nie o pracę, jakiej ten 

czy ów mantyka mógłby dokonać, lecz o pracę społecznie 

niezbędną, t. zn. o przeciętną pracę dobrego fachowca. Je- 

np. ty guzdrałbyś się z przybiciem cbcasa przez 5 go- 

dzin, to nie znaczy, że twoje partolenie powiększyło war- 

tość buta o 5 godzin pracy, a tylko, że jesteś przegrana 

łachadojda... 

— Zmów zaczynasz! 

— Przepraszam, więcej nie będę. Chodzi o to, że prze- 

ciętny szewc zrobi to w pół godziny i obcas będzie 

wart pół godziny pracy, choćby ten czy ów szewe wy* 

konał to szybciej, lub wolniej. 

— To praca „ludzka powinna być tyle warta, ile war- 

tości stworzy, prawda? 

No, z tym to różnie bływa... Zazwyczaj robotnik 

musi zadowolnić się tym, co mu na życie starczy. Ale ty 

tego nie rozumiesz. 

- Dlaczego ? 

— Bo stale pytasz 

cbumzył się królewicz. 

„dlaczego. 

A dlaczego nie mam pytać się „dlaczego *? 

O. znowu „dlaczego*! No. ale wiesz co, Pituś, dość 

już tego gadania, chodźmy lepiej nad Wisłę, wykąpiem 

się! 

ROZDZIAŁ IV 

w którym chłopcy robią zamieszanie w lądowej i wodnej 

komunikacji W arszawy. 

Chłopcy wyszli na ulicę. Królewicz miał jeszcze 

55 gr., starczyłoby ma jazdę (mamywajem, leqfz wiłajśnie 

przydarzył się jakiś wypadek: tramwaje stanęły i długi 

sznur wozów rozciągał się ul. Chłodną od Placu Kercelego 

do kościoła św. Karola Boromeusza. 

Aniołek zmrużył oko i szepnął do „Pitusia”: 

- Zobaczysz, przejadziem się za darmo. 

Jakim sposobem? 

A już zobaczysz. 

Wagony i ulice były puste, bo tramwajarze, pasażero- 

wie i przechodnie pośpieszyli na miejsce wypadku. Anio- 

łek jął smyrgać mię wozami, zdejmując z nich tablice 

kierunkowe i przewieszając w taki sposób, by nie odpo- 

wiadały numerom tramwajów. Lolo pomagał mu gorliwie, 

acz nie bardzo pojmował. o co chodzi. Gdy w toku ..pra- 

cy* zbliżyli się do kościoła, tor właśnie uprzątnięto i tram- 

waje zaczęły ruszać. Chłopcy wsiedli do ostatniego, przy 

którym operowali, i rozparli się wygodnie na ławce. Po 

chwili podszedł konduktor i zażądał należności za bilet. 

- ad Wisłę dojedziemy? — zapytał nonszalaneko anio- 

łelk. 

Skądże znowu, to jest szesnastka. 

—. Tak? A czemu z tyłu wagonu wisi tablica „Dworzec 

Wschodni*! 

—__ Niemożliwe! |...a, mzeczywiście, — rzekł konduktor, 

wychylając się, — niech panowie przesiądą się do piątki, 

właśnie za nami jedzie. 

Na przystanku przesiedli się chłopcy do piątki. 

—- Do PI. Zbawiciela dojedziemy? 

—Nie, piątka jedzie na Pragę, odrzekł zdziwiony kon- 

duktor. 

- Czyżby... nie, doprawdy! Bardzo panów przepraszam, 

panowie zechcą przesi się do szesnastki na następnym 

przystanku, właśnie idzie za nami, sumitował się uprzej- 

my tramwajarz. 

(D. c. n.).  
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Kącik esperancki 
ESPERANTO JAKO ŁĄCZNIK. 

W czasie międzynarodowych zjazdów, konferencyj i zlo- 

tów, wyłania się jedno ważme, czołowe zagadnienie: kwe- 

stia wzajemnego łatwego porozumienia się, co wobec róż- 

norodności językowej uczestników nie jest rzeczą zbyt ła- 

twą. Wprost nie do pomyślenia jest, by każdy uczestnik 

takiego zjazdu był w stanie opanować te języki, których 

powinienby używać w celu porozumienia się ze swoimi ob- 

cojęzycznymi współideowcami. 

Kto był kiedykolwiek na takim międzynarodowym zjeź- 

dzie czy zlocie, to napewno odczuł brak tego łącznika. Je- 

dnak jest taki łącznik i jest nim język „ESPERANTO*. 

Jest to język łatwy, który w przeciągu jednej zimy da się 

opanować zupełnie, czego nie można powiedzieć o żadnym 

innym języku, a który dla swego łatwego układu grama- 

tycznego i wymowy nie nastręcza żadnych trudności dla 

żadnego narodu. 

Młodzież socjalistyczna, robotnicza w wielu państwach 

poznała się na wartości tego języka i uczy się i korespon- 

duje z różnymi towarzyszami z wóżnych państw. Esperanto 

wśród młodzieży robotniczej rozwija się szczególnie w Szwe- 

cji, Holaadii, Belgii, Francji, Czechosłowacji i t. d. 

Podczas kiedy w zachodnich krajach najbardziej kultu- 

ralnych Esperanto świetnie sięro zwija, u nas wśród mło- 

dzieży cicho. Czyżby nam stosunki z towarzyszami z za- 

granicy były niepotrzebne- Czy mamy się nadal wstydzić, 

że jako Polacy, zamieszkujący kolebkę Esperanta, pozosta- 

jemy w tej dziedzinie w tyle? Nie!... Stać nas na to! Dla- 

tego apeluję do tych, którzy dotąd nie zainteresowali się 

Esperantem, by zwrócili nań uwagę i w nadchodzącej zi- 

mie nauczyli s'ę go. 

Życie młodzieży robotniczej i nasze czerwono-harcerskie 

wkracza na międzynarodowe tory coraz to bardziej i czas 

chyba pomyśleć o najdogodniejszym środku porozumienia 

SAT-ano. się, jakim jest język Esperanto. 

Kącik spółdzielczy 

Mamy zaszczyt przedstawić Sz. Towarzyszom powszech- 

nie znanego ma terenie młodzieży spółdzielczej, redak- 

tora pisemka spółdzielni uczniowskich „Młody Spółdziel- 

ca*, ob. Karola Haubolda, który wychodząc z założenia 

konieczności propagandy ruchu spółdzielczego wśród mło- 

dzieży robotniczej, wyraził zgodę na redagowanie w „Gro- 

madzie* Kącika Spółdzielczego. REDAKCJA. 

MANIFEST MŁODYCH SPÓŁDZIELCÓW. 

Światowy Kongres Młodych Spółdzielców, odby- 
ty we wrześniu 1937 r. w Paryżu: 

ogłasza, że spółdzielezość pod wszystkimi swy- 
mi formami stwarza nowy system życia, oparty na 
zasadach przeciwnych kapitalizmowi, usuwa chęć 
zysku i ustanawia ścisłą wspópracę pomiędzy jed- 
nostkami i pomiędzy narodami tak pod względem 
gospodarczym, jak i społecznym; 

uważa, że spółdzielczość, której możliwości nie 

ograniczają się jedynie do wąskiego odcinka gos- 
podarki społecznej, przenika działalność ludzką 
całkowicie nowym duchem, odrzuca egoistyczny in- 
dywidualizm, ażeby na jego miejsce stworzyć moż- 
liwości rozwoju jednostki w łonie zbiorowości dla 
dobra każdego i wszystkich; 

archiwum 

postanawia bronić pokoju wspólnie z pacyfisty- 
cznymi organizacjami młodzieży, uważając, że po- 
kój może być jedynie trwale zapewniony przez 
stworzenie ustroju gospodarczego ma podstawie 
spółdzielczości. 

Wobec powyższego Kongres wzywa młodych ca- 
łego świata do tworzenia grup dla studiów historii 
i rozwoju spółdzielczości i propagandy jej zasad; 

wzywa wszystkich młodych do pracy nad reali- 
zacją tych ideałów i bratersko ich zaprasza do pra- 
cy pełnej entuzjazmu z Komitetem Międzynarodo- 
wym Młodych Spółdzielców. 

Co pisaliśmy 8 lat temu 
Dajemy pierwszy wycinek z Nr. 2 r. 1930 „Gro- 

mady od uznania czytelników zależy czy mamy 
w dalszym ciągu podobne wyjątki umieszczać. 

SĄD, CZYLI O MANDARYNIE, KTÓRY 
ZJADŁ „GROMADĘ*. 

numer pierwszy wyszedł 
z druku na świat szerszy, już go „starszych wła- 
dza miła w swoje ręce pochwyciła i, zmarszczyw- 
szy groźnie lice, bada ściśle jej stronice. Więc 
mandaryn Yen, co Tura (warszawskiego) wie- 
dzie tam, gdzie jest kultura, na nos szkła podwój- 
ne wkłada i „Gromadę* ostro bada. W tym i cio- 

cia Fa przybieży, co jest specem od młodzieży. 
Czyta, czyta, — w tym pobladła i że zgrozą aż 

co to znaczy, wi- 

Gdy  „Gromady* 

przysiadła, „Ha powiada 
dzieliśgie tych smarkaczy? jez pytamia takie 
smylkki wypuszczają miesięczniki. Sami! Bez nas! 
Och, zemdleję!! To ja strugi potu leję, by kie- 
rować, by oświecać, by w nich myśli zacne wznie- 
cać! Chodzę na ich zbiórki, rady, daję piękne 
im przykłady, to tu robię, a ci, masz, bez mego 
zdania biorą się do drukowania! Skandal, brak 
subordynacji!! Tracę chęć już do kolacji. Całe 
me staranie zginie, ratuj, ratuj, mandarynie!* 
A mandaryn czyta, sapie, to nos czyści, to łeb 

drapie, bo mu fala oburzenia napłynęła od sie- 
dzenia. Wreszcie przerwał pięścią itrzasnął i jak, 
ukąszony, wwzasnął., A to hańba, skandal taki, 

aż człowieka bolą flaki, patrzcie państwo, te go- 
muły popełniają artykuły, pismo robią redakto- 
ry! A smarkacze, a bachory, a ja jastem tu od 

? nie znacie wodza swego? Pismo, dru- 

ki, stron dwanaście! Chcecie siedzieć w brzeskiej 
baszcie. A co piszą, jakie style! Literatem czuć 
o milę! Zwarjowali, mają bzika, to ciąg dalszy 

! Po eo! Na co! I dla kogo? Czyż nie 

ze60? © czego” co 

„Robonika”! 
było dotąd błogo? Takie myśli, artykuły, któż to 
będzie na to czuły? Dla harcerzy, harcerzyków, 
czyż nie dosyć jest figlików? Ot mapisać jaką baj- 
kę, jak to kotek palił fajkę, o tym kocie, co miał 
buty, lub o smoku, co był struty! Coś takiego, 
dziecinnego, coś milusie, coś wogóle koci — łap- 
ci, miękko, czule, bez mądrości! Toż to dzieci, 
jeszcze rozum im nie świeci! Ale ja się wezmę 
za to, ja im sprawie tutaj lato! Nie pozwolę, nie 
dppuszczę, lub jrozgonię całą tłuszczę, (wezmę 
wezmę w pomoc wszystkie władze, aż zwyciężę, 

aż poradzę i mieć będę satysłakcję, gdy powieszę 
ich redakcję. zpak. 
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Majsterkowanie 
MAJSTERKOWANIE W GNIEŻDZIE CZERWONYCH 

SOKOŁÓW. 

Rozumiemy. że dziecko w wieku Czerwonych Sokołów 

nie lubi, gdy się nim bawią, ani chętnie pracuje, gdy do- 

rośli starają się zniżyć do niego lub podsuwają my sztucz- 

ną obrzędowość czy zabawę lub grę, której nie może 

pogodzić z obecnym wewnętrznym nastrojem. Rozumiemy 

także, że do pracy z dzieckiem od lat 9 do 11 należy pod- 

chodzić bez żadnych przesad poważnie. Ami dużo prze- 

czulenia i romantyzmu, ani zbytek ruchu. Pierwsze - 

przefolgowane, nudzi, drugie męjczy Łag 1 umi 

w dobieraniu gawęd i zabaw, wytwarzanie odpowiedniego 

nastroju, oto zadanie fl eżące przed przewodnikiem. 

Pamiętać należy, że u dzieci od najmłodszych lat „„roz- 

wój fizyczny kształtuje jego psychikę. Czerwoni Sokoli 

Falki, są bardzo aktywnymi, u dziewcząt przejawia się to 

„w wiecznie szukających pracy rękach, u chłopców w si- 

łowaniu i biciu się „na żarty. W potrzebie wyładowania 

swojej energii falk niszczy, np. wyrzyna bezmyślnie na ław- 

swojej energii falk niszczy, np. wyrzyna bezmyślnie na ław: 

ce, ścina korę, lub rośliny przydrożne, rozbiera zabawki, 

zepsuje Światło lub radio i t. d. Ażeby tej potrzeby ruchu 

mięśni nie marnotrawić, należy rozwi u falków zmysł 

tŁ zw. konstrukcyjny, mówiąc popularnie, należy wprowa- 

dzić majster kowanie. 

Inaczej wszakże będzie to wyglądało w mieście, inaczej 

na wsi, a jeszcze inaczej w gnieździe sokolic. Falka na wsi 

może zupełnie nieinteresować np. zabawka z kartonu, na- 

tomiast bardzo, zajmie się sponządzeniem drewnianych ły- 

żew z drutem na ostrzu. 

Sokoflica chętnie zrobi rękawiczki, czapkę, szalik lub 

proporczyk. Falk nie odczuwa w tym kierunku żadnego 

zaimteresowania. Przy układaniu planu kierujmy się po- 

twzebami gniazda lub okresami pracy. 

W okresie powstawania gniazda, gdy znajdziemy już 

dło, wyłania się potrzeba sporządzenia znaku, późnie 

porczyka i wreszcie urządzenia lokalu. 

Na jesieni Falki zrobią karmnik dla ptaków, zielnik, bę- 

dą zbierali kasztany, żołędzie, W zimie pomyślą o sankach, 

łyzwach, zabawkach dla dzieci niezorganizowanych, któ- 

rych obdarują w Tygodmiu Solidarności. Na wiosnę, piłkę; 

chlebak. Dziewczęta uszyją sobie mundurki i t. d. 

Najważmiejszym bodaj okresem będzie lato i kolonia 

z nim związana. Falki pakują rynsztunek, urządzają kolo- 

nię (obóz) i t. d. 

Majsterkowanie na kolonii (obozie) zależeć będzie od 

terenu, w jakim się znajdujemy. Mając w pobliżu wodę, 

zrobimy z wikliny serso, z tnzciny gwizdałki, z kory łó- 

deczki. W 

zrobin pewno ki. z opadłych piór 

gęstym lesie, gdzie jest leszezyna lub jałowiec, 

pióropusz. Przy 

tartaku zrobimy szczudła, tomachawki. Chodzi o to, aby 

wyrobić w Fa zaradność, pomysłowość i dzielność, 

bez szkody dla otoczenia, jednocześnie dając im pełną ra- 

dość dzieciństwa. 

W GROMADZIE CZERWONYCH HARCERZY. 

Jest wielka różmica między Czerwonym  Harcerzem 

a Falkiem. Przede wszystkim różnica wieku, a co za tym 

idzie, różnica siły, zainteresowań i pojęć, dlatego inaczej 

należy pracować z harcerzami, a inaczej z sokołami. 

Co dla sokołów będzie godnym uwagi, harcerza może nie 

interesowa 

W majsterkowaniu harcerskim należy uwzględnić dużą 

samodzielność pomysłów, smak estetyczny, oraz pewien za- 

sób siły fizycznej. 

Harcerz z łatwością zbuduje model samolotu, bądź półkę 

na książki, udanie narysuje dany obiekt, podczas_gdjy_so- 

kół rysuje nieudolnie, półkę zrobi miezdarną, samolot 

u niego będzie wyglądał, jak dwa patyki zlekka obrobione, 

połączone gwoździem albo sznurkiem. Zdarzają się harce- 

rze, którym należy dać dużo samodzielności i dyskretnej 

opieki, aby mogli podnieść się do poziomu inmych. Przy 

tym rodzaju prac jakakolwiek interwencja przewodnika, 

bez prośby harcerza jest szkodliwa. 

Najwłaściwiej będzie, jeśli harcerze wykonują daną 

rzecz wspólnie, gdyż uczą się zgodnej współpracy, rozu- 

mieją doniosłość organizacji, uczą się szacunku dla wszel- 

kiej pracy i wysiłku ludzkiego. 
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OBJAŚNIENIE: Rys. 1. Chodząca baba na patyku. Rys. 2. Żywy słoń do kukiełek. Rys. 3. Zając. Rys. 4. Wioślarze 

(przesuwa się podstawkę). Te cztery zabawki, sporządza się z grubej tekiury oklejonej kolorowym papierem. 

Latawiec, właściwie skonstruowany (pokrycie z pergaminu), żeberka z drzewa (sklejane).  



Księga gromady 

Na grubym kartonie naklejamy 

albo rysujemy obrazki z życia gromady. Tekst na- 

pisany na czystym kartoniku wklejamy, uważając 

na estetyczną i harmonijną całość. Poszczególne 

karty łączymy grubym kordonkiem. Okładkę ro- 

bimy z deski drewnianej, na której wycinamy, wy- 

palamy jakieś ładne wzory, względnie znak 

gromady. 

Ciekawe gry i zabawy 
PRZEBIEGŁY NIEDŹWIEDŹ. 

Harcerze siedzą, tworząc koło. Wyciągają przed siebie 

ręce — równocześnie śpiewają. Po środku koła chodzi je- 

den harcerz — przebiegły niedźwiedź — który stara się 

uderzyć kogoś w rękę. Ws ć, żeby w po- 

rę ręce cofnąć. Uderzony wchodzi do koła i gra toczy £ 

y muszą uważ 

się dalej. 

PRZYGODA WACKA PSOTNIKA 

I CO Z NIEJ WYNIKŁO 

Przewodnik dzieli gromadę na trzy grupy, z których je- 

dna — lewa grupa za przesunięciem podniesionej ręki 

przewodnika wydaje głos przypominający szum (szszsz), 

druga Środkowa grupa, przy podniesieniu rąk przewod- 

nika imituje głos upadku (Bum!), wreszcie trzecia — pra- 

wa grupa za przesunięciem prawej ręki przewodnika, od- 

zywa się Teraz zaczyna się właściwa gra. Prze- 

wodnik opowiada: Zebrała się gromada harcerska na dwor- 

cu przed wycieczką. Lekki wiatr (lewa ręka — harcerz 

imitują lekki wiatr—szy<szy-szsz) kołysał koronami drzew. 

Zdala widać ciemną sylwetkę pociągu, słychać przyśpie- 

szony oddech lokomotywy (szybkie poruszenia prawę rę- 

ką, sz-sz-sz), pociąg się zbliża (coraz wolniej), wreszcie 

staje (sz-rrr). Harcerze wsiadają i pociąg rusza (wolno, 

coraz szybciej, można gwizdać) aż gdzieś na odległej 

stacyjce wśród szumiących (szęzsz) tajemniczo lasów staje. 

Harcerze wysiadają, szybko wyrzucają swoje bagaże 

(bum!), aż wreszcie ustawiwszy się gęsiego, maszerują 

w głąb lasu (imitować można przez uderzanie rękami o ko- 

lana). W lesie zabawa w całej pełni. Tylko ptakołap Wa- 

cuś odłączył się od gromady i wlazł na drzewo, gdzie wy- 

soko, wysoko, widać było czapkę wronie gniazdo.  Je- 

dnego nie przewidział niemądry Wacio, w tej chwili 

cha gałąź, na którą wlazł, złamała się (rmr) i spadła 

(bum!) wraz z Waciem na ziemię. Ledwie kulawy Wacio 

dowlókł się do gromady (nierówne uderzenia rękoma o ko- 

lana) zaczął padać deszcz (sz, sz, sz). Deszcz był coraz 

większy (szybciej), po niebie przeszedł groźny pomruk 

(rrrr) i gdzieś za lasem uderzył piorun (bum!). Gro- 

mada karcerzy szybko powracała na stację (piorumy co- 

raz mocniej i częściej walą rrr, bum! — rrr bum!). 

A psotnik Wacio zmoczony do nitki wlókł się na groma- 

dą (imitować). 

Plan pracy 

PLAN PRACY GRUDZIEŃ. 

W grudniu praca czerw. harc. winna skierować s'ę na 

urządzenie Święta Solidarności. Zwrócić należy uwagę na 

roboty ręczne. W tym numerze podajemy kilka robótek, 

które mogą się przydać do pracy w gromadzie. Zależy wie- 

le od pomysłu przewodnika i przodowników, czy Święto 

Solidarności dobrze wypadnie. Trzeba więc jak majwię- 

cej przygotować różnych pnzedmiotów, by móc dzieci obda- 

rować i tak wszystko urządzić, by były one zadowolone. 

W dalszym ciągu urządzać gry i zabawy w lokalu, a nawet 

na powietrzu, na śniegu. Można także wyjść na wycieczkę 

po mieście lub w pole. Obejrzeć sprzęt wycieczkowy i prze- 

wietrzyć w suchy dzień. 

Gawędy. Dlaczego jesteśmy socjalistami? O powstaniu 

Polski Niepodległej w związku z rocznicą śmierci Prez. 

Narutowicza. O Stefanie Żeromskim. O Jacku Londonie. 

Życie zwierząt i ptaków w zimie. 

PLAN PRACY NA STYCZEŃ 

Przygotować się do Święta Powitania Nowego Roku. 

W „Gromadzie* dawnej znajdziecie wiele materiału. Pracę 

w lokalu skierować ma samarytankę. Przygotować apteczkę 

i gry z dziedziny ratownictwa. Pomyśleć o zakupieniu 

sprzętu obozowego i wycieczkowego. Zastanowić się nad 

przyszłymi obozami. Zbierać pieniądze na obozy. 

Gawędy. Związki Zawodowe a Czerwone Harcerstwo. 

Historia socjalizmu w Polsce. Worcel, Limanowski, Wa- 

ryński, Daszyński (kilka gawęd). Gawędy z samarytanki. 

Wędłrówika w głąb człowieka. 

Rozrywki umysłowe 

LOGOGRYF. 

Wpisać 9 wyrazów sześcioliterowych o podanym znacze- 

niu i wspólnej ostatniej literze. Zmaczenie wyrazów: 

1. Utwór muzyczny. 2. Umiejętność postępowania w towa- 

rzystwie, polot 3. Roślima jadalna. 4. Owoc soczysty, 

wierający w miękiszu ziarnko. 5. Działo. 6. Nauka o pra- 

widłowym myśleniu. 7. Złudzenie. 8. Zamyślenie. 9. Pie- 

niądz. Pierwszy rząd liter da jako rozwiązanie nazwę po- 

tężnego ruchu społecznego. Wyrazów pomocniczych nad- 

syłać nie należy. Nagroda: Książka, wzgl. pren. roczna 

„Gromady. 

DaduówinwienÓ 
RSA 2 
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Z ŻYCIA GROMAD 
HUFIEC PIOTRKOWSKI. 

Po wyborach do Rady Hufca, które odbyły się w ubie- 

głym miesiącu, Rada ukonstytuowała się następująco: 

Przewodniczący O. Boguszówna, wiceprzew. K. Soczewka, 

sekretarz G. Gromadzki, skarbnik G. Bauer, gospodarz 

J. Żarnowiecki. Nowa Rada opracowała plan pracy, uru- 

chomiono świetlicę, gdzie harcerze korzystają z korepety- 

cji, udzielanej przez starszych towarzyszy, w zakiresie szko- 

ły powszechnej. 

Celem spłacenia długów za „Gromadę*, dochody z wszel- 

kiego kolportażu oraz 10% zysku z każdej imprezy Hufca 

przeznaczono na uregulowanie należmości. 

Hufiec już myśli o bozie istruktorskim w roku 1938. 

W tym celu została uruchomiona Kasa Oszczędności i har- 

cerze już składają. Kasa posiada swój regulamin. 

HUFIEC ŁÓDZKI. 

Dnia 24. X. Hufiec Łódzki pożegnał tow. Kucharskiego, 

który odbywa obecnie służbę wojskową. Stanowisko Hufco- 

wego objął tow. Klepacki. Poza tym na terenie naszego 

Hufca utworzono Kom. Red., w skład którego weszli: 

H. Jatczakówna, T. Lisowski i H. Kozłowski. Dotychczaso- 

wa skarbniezka Rady Hufca tow. Kurnikowska M. przenio- 

sła się do Radomia, a na jej stanowisko powołano tow. 

H. Jatczakównę. 

TARNÓW. 

Gromada tarnowska znajduje się w ciężkich warumkach. 

nie posiada własnego lokalu. Mimo to pod doświadczo- 

nym przewodnictwem tow. M. Czaickiej rozwija się, a na- 

wet powiększa, biorąc udział we wszystkich manifesta- 

cjach organizacji starszych towarzyszy. 

Od Redakcji 
Następny numer gromady dostarczony będzie czytelni- 

kom na 1 stycznia 1938 r. Numer według rocznego planu 

zawierać będzie prócz treści literackiej i społecznej wszech- 

stronnie i popularnie opracowaną część „wiedzy* harcer- 

skiej t. zw. samarytankę. Materiały do wspemmianego nu- 

meru prosimy nadsyłać do 15 b. m. 

e 
aj 

Chcąc stanąć na mocnych podstawach finansowych, wzy- 

wamy Hufce, Gromady i naszych czytelników do natych- 

miastowej regulacji należności. W wyjątkowych wypadkach 

do wszczęcia pertraktacyj w sprawie anulacji długów. 

Przypominamy o uchwale Konferencji Cz.-Harc., mrówią- 

cej o zakładaniu podkomitetów redakcyjnych w poszczegól- 

nych ośrodkach. Obszerną dyskusję na temat sprawności 

umieścimy w następnym numerze. 

Odpowiedzi Redakcji 
„Józefinka”. Piszesz bardzo pięknie; będziemy druko- 

wać w miarę możności. 

„Warszawiak II*. Opis przygody dość dobry. należy 

jednak w każdym opowiadaniu wytknąć cel. 

„Unkas*. Nie mogę się powstrzymać przed okrzykiem 

„tego nam brakowało”. Drukujemy na „mur W następ- 

nych opisach trochę więcej uczucia. 

„Przedrzeżniacz*. Jest nam przykro, że tak mało dru- 

kujemy waszych wspomnień. Zastrzegam, że są bardzo 

miłe, jednak musimy mieć materiał ciągle aktualny. Spro- 

buj. filucie, aktualizować. 

Łe, Pióroć: 

dmak, rozumiecie, w Gromadzie muszą być rzeczy różne. 

Obóz jest istotnie wielkim przeżyciem. Je- 

nie tylko na ten temat. A więc do dzieła, co wam jest 

najbliższe. 

„Riru. li mię pamięć nie myli, to po raz pierwszy 

piszesz do Gromady, a szkoda, jesteś mile u nas widriany. 

„Fontek*. Tak! Piotrków, 

warte pióra poety. Pisałeś kiedyś o fabryce, w której pra- 

piękne jest twoje miasto 

cujesz, a może napiszesz jeszcze o swym domu, gromadzie, 

czytelni i t. d. Chętnie wydrukujemy. 

Tow. Żarnowiecki. Dziękujemy za zdjęcia z konferencji. 

Dwa ostatnie są bardzo wesołe i dowcipnie pomyślane.. 

Prosimy o więcej. 

Łódzki Kom. Red. Kolejno wydrukujemy opisy więk- 

szych ośrodków Cz.-Harcerskich; posiadamy już opis Piotr- 

kowa pióra Fontka i piękny opis Łodzi, za który tow. 

H. Jatczakównie dziękujemy. 

Tow. Dziwłik Stefan. Bajki umieścimy "w mastęprym 

Artykuł 

pedagogiczny także w następnym mumerze. W wiadomej 

numerze, jeśli pozwolicie. nieco przerobione. 

sprawie porozumiewałem się. Przesyłam uścisk dłoni. 

Uwaga! 

Szanowni Towarzysze: za zjednenie no- 

wego prenumeratora, który opłaci prenu- 

meratę za 1 rok z góry, przeznaczamy 

książkę: W, Poniecki „Myśliciele i Bojow- 

nicy jutra* (cena w sprzedaży 2,— zł.) — 

bezpłatnie, po przesłaniu na koszty prze 

syłki gr. 50. Zdobywajcie nowych prenu- 

meratorów! 

Na fundusz prasowy Gromady 
Tow. Halina Jatczakówna z Łodzi zł. 2.50 gr. 

  

Prenumerata z przesyłką: kwartalna gr 65, 

Wpłacać na konto PKO 

półroczna zł 1.30, roczna 2.50. Numer 20 gr. 

25950, lub pocz towe przekazy rozrachunkowe kartoteka Nr 182. 

  

Redaguje Komitet. Red. odp. Jerzy Cesarski. 

Wydaje Rada Główna Czerwonego Harcerstwa T. U. R. 

Adres Redakcji i Administracji:  Warszawa-Śródmieście, ul. Warecka 7, tel. 5-13-80. 

  

Druk. Spółka Nakł.-Wydawnicza „Robotnik*, Warszawa, Warecka 7. 
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GROMADA 
MIESIĘCZNIK 

CZERWONO HARCERSKI 

Razem: 
Serce do serca, 
dłonie do dłoni 
i ręce wplecione do rąk. 
Na jasnej nieba toni — 
młoda gromado myśli swe łącz! 

SPSEROORERIEEEZ. GRRTEMOREYFA 

SESE Sia 
Razem: 
gdzie tylko słońce złote świeci: 
z Azji, Afryki, Ameryki, 
Paryża i Madrytu, dzieci — 
najmłodsi bojownicy 
bliskiej Austrii i dalekiej Grecji. 

Razem: 
ze wszystkich krańców ziemi 
bladzi, zmęczeni, jak księżyc 
w daleką my podróż pójdziemy 
zwyciężać! 

Razem: 
£ rytm kroków nam dzwoni 8 

na całym prawie świecie, 
bo idą karnie czwówkami oni 

= Wielka gromada dzieci. GR 

i Mieczysław Żytko. 

ROK TYSIĄC DZIEWIĘĆSET TRZYDZIESTY OSMY 
wydawnictwa rok dziewiąty 

Styczeń, numer pierwszy  



Z NOWYM ROKIEM 

Rozpoczynamy dziewiąty rok wydawania na- 

szego pisma. Dziewiąty rok pracy redakcyjnej 

w ciężkich warunkach, pełnych trosk o każdy nu- 

mer. 0 fundusze, za które możemy wydawać nasz 

miesięcznik. 

I gdybyśmy mieli dziś w początku roku zdać ra- 

chunek sumienia z naszej pracy, powinniśmy so- 

bie powiedzieć, że zrobiliśmy wiele. W ciągu ostat 

niego roku „Gromada* zdobyła szerokie mzesze no- 

wych czytelników i zainteresowanie całego społe- 

czeństwa. Z małego miesięcznika stała się poważ: 

nym pismem. 

W zeszłym roku zdobyliśmy się ma odważny 

krok: powiększyliśmy objętość pisma o 50%, nie 

podwyższając ceny prenumeraty. I to nam się uda* 

ło, gdyż wytrwaliśmy, mimo, że koszt druku: znacz- 

nie się powiększył. 

Obecnie bierzemy na siebie nowe zobowiąza- 

nie: obniżamy cenę prenumeraty rocznej ze zł. 

2,50 na zł. 2.—. I wierzymy, że znowu wytrwamy; 

i ten drugi etap stałego planowego rozszerzania 

naszego pisma zostanie uwieńczony pomyślnym 

rezultatem. 

Piszemy najpierw o sprawach finansowych, bo 

Dyskusja nad 

ZAGADNIENIE EGZAMINÓW I ODZNACZEŃ. 

ZASADNICZE STANOWISKO MIĘDZYNARODÓWKI 

WYCHOWANIA SOCJALISTYCZNEGO. 

Cała nasza praca w gromadach musi mieć na celu przy- 

gotowanie nowego pokolenia do jego socjalistycznej pracy, 

do przebudowy ustroju! A więc nie chodzi nam o osiąg- 

nięcie rekordowych wyczynów. 

Każda praca wychowawcza dąży do wytworzenia koleżeń- 

dkiej atmosfery, do współpracy, do gotowości, do wspól- 

nych zdolmości, ale musimy też stworzyć ku temu odpo- 

wiednie warunki. 

Właściwością wieku 14—16 latków jest poczucie wartości 

swego „ja* pod każdym względem. Nie możemy przez pod- 

noszenie najbardziej osobistych ambicyj kształtować duszy 

dziecka na idealnego egoistę. Naszym zadaniem jest, aby 

w tym okresie wzmocnionego poczucia „ja uczynić prace 

gromad tak dla harcerzy waźne, żeby widzieli oni swoje 

wartości unzeczywistnione w pracy gromady. Nie możemy 

przewrażliwiać dzieci, gdyż ta chwilowa wrażliwość nerwo- 

wa często zostaje na przyszłość. Możemy pobudzać szczere 

współzawodnictwo dla ważnych spraw gromady. Leaz od- 

znaczenia moszone stale na pokaz, na ubraniu, są czymś 

zupełnie innym. Wychowujemy wówczas w naszych gromą- 

dach przeróżne stopnie i klasy. Radość z powodzeniem po- 

budza harcerza do stałego wyróżniania się w gromadzie. 

archiwum 

materiału redakcyjnego mamy dosyć. Sądzimy 

także, że to zagadnienie jest ważme, bo dotyczy 

wszystkich czytelników i oni-sami decydują, czy 

i jak „Gromada* będzie wychodziła i przy ich po- 

mocy zrobimy wszystko. 

Ą teraz w sprawach redakcy jnych. Zapraszamy 

ystkich czytelników do współpracy. 

o nadsyłanie wiadomości, artykułów i uwag, a po 

staramy się uwzględnić wszystkie życzenia. Uchwa- 

łą ostatniego Zjazdu Przewodników Gromad, mają 

powstać we wszystkich większy ch ośodkach rAszef" 

pracy komitety redakcyjne „Gromady. Jesteśmy 

pewni, że Komitety takie już istnieją. Chcemy, by 

„Gromada* była przez gromady dla szerokich gro- 

mad dzieci robotniczych pisana. I tu musimy po- 

dołać. Pomogą nam w tym harcerze i gromady. 

i dzięki temu „Gromada stanie się taką, jaką 

chcieliby widzieć czytelnicy. A więc do roboty: 

wzywamy wszystkie ośrodki czerwono = harcerskie. 

by materiał redakcyjny nam przysyłały. 

Z okazji Nowego Roku życzymy Czytelnikom 

i Przyjaciołom wszystkiego najlepszego, a nasze- 

mu miesięcznikowi. by stał się tygodnikiem. 

Prosimy 

Redakcja 

sprawnościami 

Nie jest on wtedy (w zupełnym równouprawnienia z inny- 

mi chłopcami. Dlatego zwalozamy w naszym ruchu system 

odznaczeń i przywilejów. Od czasu wojny światowej skau- 

tyzm ma czysto wojskowy charakter, społeczeństwo burżua- 

zyjne broni tego systemu pracy wśród dzieci i młodzieży. 

I dlatego my, socjaliści, musimy być podwójnie ostrożmi, 

by tych militarmo „uklasawiających* środków nie w spierać, 

kosztem wypaczonych charakterów naszych harcerzy. Z pe- 

wmością chcemy dyscypliny społecznej, ale musi to być dy- 

scyplina bez przewrażliwienia i zewnętrznego przymusu. 

W wychowaniu zależy nam bez porównania więcej na sta- 

łym doskonaleniu się, niż na chwilowej korzyści. Poza tym: 

w zasadzie jesteśmy organizacją dzieci robotniczych. Nasz 

podział gromad wynika jedynie z przyczyn pedagogicznych. 

Kierujemy się właściwościami wieku chłopców i dziewcząt, 

jak np.: w podziale na -gromady i gniazda Cz. Sokołów. 

W naszym wzmocnionym reakcyjnym społeczeństwie, 

z panowania wyłoniło się panowanie biurokratyzmu. Jak 

wiadomo, biurokratyzm umacnia się przez system egzami- 

nów i odzmaczeń. 

Jaszą wytyczną mnusi więc być: stworzenie pozbawionej 

odznak atmosfery solidarmej uczciwej współpracy i ograni- 

czenia egzaminów do minimum bezpośredniej społecznej 

konieczności. Nie jesteśmy w tym rzeczach doktrynerami, 

stawiamy cele przed sobą. Lecz wiemy, że i my i nasi har- 

cerze dźwigamy na sobie ciężar historii i panującego syste- 

mu. Naszym zadaniem jest oswobodzić się możliwie od te- 

go ciężaru, by czysty. jasny cel. osiągnąć czystymi środkami  



Andrzej Strug 
Taaeusz Galecki 

tow. „August 
CAAŃTOZERÓWRZRCÓCE DEDO WOOATER, 

zmarł dnia 9 grudnia 1937 r. 

Czerwoni Harcerze całej Polski składają hołd pa 
mięci Wielkiego Piąarza Socjalisty, Niezłomnego 
Bojownika o wolność polityczną i sprawiedliwość 
społeczną, Człowieka o wielkim .,sercu wiecznie 

nienasyconym *. 

 RRZZENEAZARZREZS ZIE ZE TE TECT ATS SZ ZOZ AOZIOZA ORRSZRZA 

W OBRONIE SPRAWNOŚCI. 

Jeżeliby ktoś rozumiał, że proletariat tworzy swoją wła- 
sną kulturę, stwarza coś całkiem nowego od A. do Z. od 
kultury burżuazyjnej, byłby w wielkim błędzie. Pxoletariat 
odrzuca tylko tę część, która jest mu wwoga. Proletariat 
dąży do tego. aby zdobycze nauki i pochód kultury nie były 
zagładą dla ludzkości i przywilejem pewnej kasty społecz- 
nej, lecz dobrodziejstwem i udziałem szerokich mas spo- 
łecznych. Nie wszystko, co zostało stworzone w ustroju 
burżuazyjnym, jest złe. Zasadnicza różnica polega na tym, 
do jakich celów będą użyte dane zdobycze nauki i kultury. 
Tak samo jest z dzisiejszą pedaę giką i metodami wycho- 

wawiezymi. 

„Pedagogika nowoczesna dąży do wychowania i naucza. 
nia przez czyn, gdyż jest to dotychczas doskonalszy sposób 
wychowawczy, słusznie zauważył tow. Kretkowski w listo- 
padowej .„Gromadzie*. Różnica znów polega na tym, przez 
kogo i do jakich celów będzie użyta dana metoda wycho- 
wawcza. 

Jedną z metod wychowawczych w ogólnym ruchu harcer- 
skim jest zdobywanie sprawności, u nas dotąd nie stoso- 
wane. Ze strony przeciwników sprawności spotkaliśmy się 
z zanautem, że chcemy się wzorować na burżuazyjnym sy- 
stemie wychowawczym. że sprawność zaprzecza duchowi de. 

mokracji, który panuje u nas i wzbudza egoizm w jedno 
stkach. 

Ci towarzysze, którzy to nam zawznicają, zapomnieli o px 
wnych zasadniczych rzeczach: l-sze, jaki jest cel Czerwo- 
nego Harcerstwa, 2-gie, w jakim żyjemy ustroju. Celem 
naszym jest wychować godnych Okrzei i Mireckiego bojow- 
ników Jutra Socjalistycznego, ludzi o wielkiej inicja 

odwadze i poświęceniu. My, wychowawcy. musimy te 
stynikty w duszach dzieci obudzić. 

I tu właśnie metoda sprawności ma wielkie pole popisu 
Następnie nie musimy zapominać, że zewsząd nas otacza w: 

ścig umumdurowania i nagród za różnego rodzaju czyny, że 

ta fala porywa nie tylko młodzież, ale i dzieci. Nie może- 
my się stać pustelnikami, bo nie zawsze ich głosy są wy- 
słuchane. Dzisiejsze warunki nie pozwalają nam na swo- 
bodną rywalizację z wrogiem tylko hasłami humanitarny. 

mi. Musimy się przystosować do dzisiejszej rzeczywistości. 

Drugi zarzut wynika z nieznajomości rzeczy. Dostęp do 
zdobywania sprawności będzie dostępny dla każdego z chęt- 
nych i z tego powodu nie może powstawać jakiś egoizm 
osobisty, blo znozumiałem jest. że pomiędzy havcerzem star 

szym a nowowstępującym jest pewna różnica tak pod wzglę- 
dem ideologicznym, jak i harcerskim. Tyle co do zarzu: 
tów. Nie będę się rozwodził nad tym. jakie korzyści przez 
wprowadzenie sprawności otrzymamy. bo te również. choć 

nie wszystkie, wskazał tow. Kretkowski. 
W zakończeniu parę słów co do strony techniicznej. Na 

rękawie znaczek, czy dyplom. Wypowiadam się za znacz- 
kiem na rękawie i odpowiednią notatką w legitymacji. 
Zmaczek noszony na rękawie będzie pobudzał innych do 

zdobywania takowego, czego nie może uczynić dyplom sta- 

rannie schowany gdzie w szufladzie. Notatka w legityma- 
cji konieczna z tego powodu. że zmaleźliby się tacy. któ- 

rzyby sobie naszywali znaczki bez próby. 

Stanisław W encel. 

SPRAWNOŚCI W CZERWONYM HARCESTWIE 

Zagadnienie sprawności wywołało ożywioną dyskusję n: 

konferencji przewodników gromad w Radomiu. Sprawa ta 

jest dla nas paląca i bardzo ważna. Sprawności, to prze- 

łom w dotychczasowej maszej pracy na gromadach. Ja je- 
stem za wprowadzeniem sprawności, naturalnie nie w for- 

mie kółka, czy kwadratu, wyszytego na rękawie koszuli. 

Mamy próby dla przodowników i przewodników. mamy dy. 

plomy, a zatym wprowadźmy dla harcerzy sprawności. Har- 

cerz po przynzeczeniu zwykle dość długo przygotowuje się 

do egzaminu na przodownika. sprawność np. ideologiczna 

zachęci go do wytężonej pracy do czytania (czego zwykle 

harcerze nie lubia) potrzebnych do wiadomości z zakresu 

ideologii książek. Może zmienić nazwę sprawności na inną? 

Przede wszystkim jednak niech wypowiedzą się przewod. 

nicy na łamach „Gromady. Towarzysze. piszcie! Spraw 

ności ro ułatwienie pracy przewodnikom. 

K. Klepacki.  



Co pisaliśmy 8 lat temu? 

Wycinek 2 z nr. 1, 1981 r. 

KONKURS NA DOWCIP. 

Kury mają małe łepki, ale w nich ho! ho! 
mądrości fura! Gdyby tylko zamiast „bazgrać, jak 
kura pazurem, umiały pięknie kaligraficznie pi- 
sać, zasypałyby nas rozprawami i traktatami. 
A podobno najwięcej myślą, gdy siedzą na grzę- 

dzie. O czym? Niewiadomo. Zapytujemy się was 
przeto : 

O czym myśli kura, gdy siedzi na grzędzie? 
Podobna historia jest z kotami. 
Taki kot jeden z drugim, kiedy drzemie, to mru- 

czy. Po co? Na co? Kto mu każe? Co mu z tego 
przyjdzie? Który więc jest z Was dowcipny, niech 

odpowie: 
Dlaczego kot mruczy podczas drzemki? 
Dowcipne odpowiedzi czytelników na powyższe 

dwa zapytania będą zamieszczone w „Gromadzie*, 

W" God" Z CU U 

ZAGONIŁ S „ZAGOŃCZYK* PO CUDZYM 

ZAGONIE 

Proszę łasii jaśnie wielmożncwo 

księdza Józefa Prądzyńskiego, tale tak nie można... 

dobrodzieja J 

Że Naczelnego Skauta wojewodę Grażyńskiego 

mętami nazywa... 

że harcerzom polskim kastet w rękę wkłada... 

że temuż harcerzykowi łaski swej odbiera..: 

że wreszcie poprawia naczelne władzie Ż.:IŁ. P. 

podstępnie rozłam proponuje... 

to mu ujdzie bo ksiądz - endek, 

ale żeby bluzgać na bliźniego swego, chociaż 

Polak katolik tutejszy, tylko ksiądz Józef Prą 

dzyński na pierwszej stronie w poznańskim .„Za- 

gończyku* pisujący, potrafi. Chociaż jest jeszcze 

jeden do tegoż „Zagończyka* pisujący, ale: mar: 

na płotka i kiepski mądrala, skoro .„Lxpress Po: 

ranmy* w pogańskim języku „Fołksjrontowym” nar 

zywa tenci dowcipniś i „Gromadę* rychło obok sta- 

wia. Czy to ma być zaszczyt dla „„Expresowego 

piśmidła, czy dla nas, bo ja uważam, żeś się pan 

w ogóle wybrał „jak na wesele bez spodni panie 

Strzyżewski. 

CZY CZASEM „CZAS* NIE „PALNĄŁ* PRZED 

CZASEM... 

Siwiuteńki, starusieńki „Czas* krząta się żywo, 

zbierając ploteczki ze świata. Ot i „Gromada nie 

uszła poczciwemu sidaruszkowi bo ją aż... W KRO- 

NICE POLITYCZNEJ umieścił. Wrodzona skrom- 

ność zmusza nas do tego, abyśmy zapytali, W JA- 

KIM CELU BYŁA UMIESZCZONA OWA NO- 

TATKA W KONSERWATYWNYM „CZASIE*? 

W numerze 5 zabiera lwowskiego „Skauta 

archiwum 

Kurs korespondencyjny dla instruktorów 

Rada Główna Cz. H. TUR organizuje, poczynając od dm. 

1) tech- 

form pracy wychowawczo-oświa- 

14 stycznia r. b. kurs korespondencyjny, dotyczący: 

niki pracy umysłowej; 2) 

towej w Cz. H. i 3) psychologii młodzieży. Kuns jest obli- 

czony głównie dla tych przewodników i przewodniczek, 

którzy zamierzają po ukazaniu się regulaminu wymagań 

dla imstruktorów. poddać się próbie na instruktora Cz, H. 

Kurs trwać będzie do połowy kwietnia r. b. 

Opłaty wyniosą ok. 5 zł. Uczestnicy otrzymają do domu 

na własność odpowiednie druki oraz pytania i tematy prac, 

które w określonych terminach będą przesyłać kierownictwu 

do oceny. Poprawionć prace uczestnicy otrzymają Z -powWwro* 

tem. Od kandydatów wymaga się wykształcenia co naj- 

mniej 7 klas szkoły powszechnej. 

Zgłoszenia z podaniem funkcji w Cz. H., wieku, zawo- 

du, wykształcenia i dokładnego adresu do korespondencji 

Głównej Cz. H. TUR, 

Warecka 7 do dnia 10 stycznia r. b. 

należy przesyłać na adres Rady 

Warszawa I, ul. 

e 

głos W. A. Wandrausch. W art. „Harcerstwo i po* 

lityka* Pisze między innymi: 
„Polityka nie jest niczym innym, jak usta: 

leniem pewnego planu pracy, ramowego pro- 
gramu, trzymającego się realnych życiowo wy: 

tycznych, oraz, konsekwentnym wypełnianiem 

tego programu nie powodzią haseł i bez: 

treściwych frazesów — ale sumienną pracą 

i jakością uzyskanych wyników. 
Głos trzeźwy i słuszny. Na podkreślenie zasłu- 

£uje jeszcze zdanie końcowe: 

„Harcerstwo jest organizacją o jasnym i real- 
nym programie ideowym — a więc organizacją 

polityczną, nie oderwaną od nurtu życia. Har- 
cerstwo ma do spełnienia wielkie zadanie wy- 
chowawcze. od którego nie uchyli się pod 

wpływem żadnych zewnętrznych sugestii. 

O NIEWDZIĘCZNYM OŚLE 

Dziwni ludzie ci jendecy. mało im, że z Kom. 

Gł Zs I. 
resorty cały szereg osób, usposobionych demokra: 

Naczelnictwu, ci .,prze: 

mili, „kulturalni rozbili wiec czwórporo- 
zumienia, opluli w sprzedajnej prasie cały ZHP, 
zmasakrowali w straszliwy sposób piękne idee har- 

P. zwolniono i przeniesiono na inne 

tycznie, z mdzięczności 
goście, 

cerstwa., jeszcze mają czelność domagać się roz- 

klubu 
im. M. Bema w Warszawie za to, że w refjeratach 

ich odważyli się ci prawdzi- 

tematy 

postępowe i aktualne, bynajmniej nic z t. zw. po- 

lityką nie mające wspólnego. Endeki zakapturzo* 

ne i cuchnące ułóżcia habit na karki i mknijcie 

imen. 

wiązania  derichratycznego instruktorów 

i dyskusjach harcer 

wi harcerze zwrócić zainteresowania na 

w średniowieczu.  



Pamięci męczenników „Proletariatu” 
W pamiętnym dniu 28 stycznia 1886 r. na sto- 

kach Cytadeli warszawskiej stanęły pierwsze od 
azasów powstania styczniowego szubienice, na 
których, przy wymownym milczeniu burżuazji 
polskiej, zawiśli czterej męczennicy sprawy robot- 
niczej, a mianowicie: 

Piotr. Bardowski,  rosjanin, sędzia 
w Warszawie, 

Stanisław Kunicki, student petersburskiego in- 
stytutu dróg i mostów 

grodziki 

Jan Pietuusiński, robotnik tkacki ze Zgierza, 
i Michał Ossowski, szewe z Warszawy. 
Mężnie, jak na bohaterów socjalizmu przystało, 

szli ma śmierć bez jęku, bez strachu. Przy zakła- 
daniu stryczka Bardowski krzyknął: Niech żyje 
wolność! Kunicki: Niech żyje proletariat! A Piet- 
rusiński nawymyślał żandarmom. 

jak opisuje Feliks 
Kon, współtowarzysz męczenników, w swej pracy 
„EKtapem na katorgę* — żandarmi nie wyrzekli 
się systemu znęcania się nad skazanymi. Kunickie- 
mu i Bardowskiemu już nice zrobić nie mogli. I je- 
den i drugi, idąc na rusztowamie, nie mogli nie 
pamiętać o młodszych towarzyszach, by w każ- 
dej chwili, jeśli się okaże potrzeba tego, moralnie 
ich podtrzymać... Wiedzieli o tym żandarmi, to 
też, chcąc wyrwać jęk z piersi tych, których uwa- 
żali za bardziej słabych, za mniej zdecydowanych. 
ich właśnie zrobili świadkami tracenia Kumickie- 
go i Bardowskiego. Ale Pietrusiński i Ossowski 
okazali się godnymi synami proletariatu polskie- 
go. Mężnie, jak na bojowników sprawy robotniczej 
przystało, spotkali stracenie Bardowskiego i Ku- 
nickiego bez jęku i bez strachu... Trzecim zawisł 
na stryczku Pietrusiński, czwartym dopiero Ossow- 
ski. : 

Ossowski oberwał się. Obecni przy wieszaniu 
żandarmi byli przekonani, że go ułaskawią i na- 
wet ich obumzyło to, że go po raz wtóry powieszo- 
no. Po kwadransie lekarz skonstatował śmierć. 
i wszystkich czterech pochowano razem w jednym 
bratnim grobie nad brzegiem Wisły u wrót Cyta- 
deli, o jakie 30 kroków od miejsca, gdzie stało rusz. 
towanie*. 

„Ale jeszcze i wówczas 

Wielki proces pierwszego „Proletariatu* został 
w ten sposób zakończony. Cały szereg wybitnych 
bojowmików zesłano do katorgi sybery jskiej, wielu 
powędrowało na Sachalin. Waryński i Janowicz 
najcięższą ponieśli karę, zamiknięto ich bowiem 
„W kamiennych workach* Szlisselburga, gdzie lu- 
dzie mówić zapominają. 

W ten właśnie sposób zlikwidowany został przez 
władze carskie pierwszy okres dziejów socjalizmu 
w Polsce, przeciętą została działalność partii soc- 
jalno-rewolucvjnej „Proletariat*. 

„Pierwszy Proletariat* ma swą ciekawą historię 
w ruchu socjalizmu polskiego, aczkolwiek istniał 
zbyt krótko, bo zaledwie — lat cztery, t. j. od 
1882 do 1886 roku. Ale nie na lata i miesiące mie- 

archiwum 

rzy się wydajność walki rewolucyjnej. Zależy ona 
przede wszystkim od ofiarności i zapału bojowni- 
ków, od udziału jak najszerszych mas robotni- 
azych. 

A właśnie tego dokonał pierwszy „Proletariat* 
z Ludwikiem Waryńskim na czele. Rozległą pracą 
agitacyjną, szeregiem śmiałych czynów maso: 
wych wystąpień i aktów rewolucyjnych zespoliłł 
on w szeregach robotniczych ogień bumtu, wykrze: 
sał wolę walki o lepsze jutro. Prześladowania ca- 
ratu przyczyniały się tylko do większego spotęgo- 
wania nastroju rewolucyjnego u członików partii. 
Dowodem tego była również pieśń bojowa .„Pro- 
letariatu* — „Warszawianka, z której płynęły me- 
lodyjne słowa bólu i gniewu. 

Naprzód, Warszawo! 

Na walkę krwawą, 

Świętą a prawą!... 

Marsz, marsz, Warszawo |... 

Jednym z najważniejszych punktów oskarżenia 
partii „Proletawiat* przez władze carskie — był 
jej sojusz z partią rosyjską, zwaną „Narodnaja 
Wola* („Wola Ludu*). Prokurator swe oskarże- 
nie określił w następujący sposób: Partia „Prole- 
tariat* jest solidarna z „Narodną Wolą*, a nam 
wiadomo, czym jest ta „Narodnaja Wola*. To 
partia, która przez swe straszne zbrodnie w itrzą- 
snęła całą Rosją, która na świętą osobę cara Alek- 
sandra drugiego dokonała zamachu 1/13 marca 
1881 r. i t. d. A zatym już za to samo partia „Pro- 
letariat* powinna być sądzona według całej słuro- 
wości, a członkowie jej powinni być skazani na ka- 
rę śmierci... 

I w rzeczywistości nad X pawilonem zawisło wid- 
mo śmierci. Bardowski, Kunicki, Pietrusiński 
i Ossowski, idące na miejsce stracenia, wznieśli 
zgodny, potężny okrzyk: „Niech żyje rewolucja 
socjalna”! 

Dziś, kiedy na całym świecie wzmaga się walka 
reakcji z klasą robotniczą, kiedy faszyzm atakuje 
zdobyte prawa ludu, nie wolno zapominać i o tych. 
którzy życie swe dali w ofierze ukochanej przez 
siebie idei walki o wyzwolenie polskiej klasy ro- 

botniczej. 

Niech d 

nia pamięci wielkich bojowników I Proletariatu 

ń 28 stycznia stanie się dniem uczcze- 

pod hasłem: 

Piecz z faszyzmem i precz z reakcją! 

W. Bieliński 

ESET ZEOTROWEY"PYEPZJOREAREWAZA POOR ORTEAZĄAOEPROWOWAN CCTWREOWRKOAONJ ARIA 

Nowe wydawnictwa 
T. U. R. wydaje zbiorek pieśni, około 20, z nutami, sło- 

wa E. Szymańskiego. W dużej rozpiętości tematyki Czer- 

womi Harcerze znajdą kilka starych i nowych, odpowiada- 

jących nam, pieśni. 

Dnia 15 stycznia ukaże się miesięcznik Rady Głównej 

H. dła imstruktorów i przewodników gromad.  



    

    

     

    
    

   

    

   
    

      

      

   

    

     

      

    

   
       
    
   

    
   
     
   
    

      
   

   
    

    

    

   

   
    

    

  

   

   

Kącik esperancki — Esperanta angulo G A Z 2 Ń K A $ Ć Ą E , 

K-do IV. Borsje (Multatulistraat 29, Rotterdam (W) Ho- 
landia, deziras korespondi kun. esperantistoj, kiuj laboras Pe) R © M A D Y 
inter la junularo. Kamerado W. Borsje tre volonte ricevus Rok 2 
nomojn kaj adresojn de infanoj kiuj deziras korespondi. EEEESSEGOEZ 

Tow. W. Borsje Multatulistraat 29, Rotterdam (W) Ho- 

    
landia, życzy sobie korespondować z esperantystami, pra- 
cnjącymi w organizacjach młodzieżowych. Tow. W. Borsje 
berdzo chętnie chciałby otrzymać nazwiska i adresy dzie- 1 
ci, które życzyłyby sobie korespondować. 

PIERWSZE SPOTKANIE Z GROMADĄ 

Pamiętam było to w niedzielę o godz. 5 lub 6. 

Poszedłem z bratem do lokalu Gromady Czerwo- 

no - Havcerskiej na Powiślu, aby się zapisać. 
Spotkałem jakiegoś towarzysza, którego pytaliśmy 

czy możemy się zapisać. Teraz wiem, że jest Czy wiesz... że w 2000 zakładów przemysłowych 

w Polsce ginie setki robotników, tysiące zaś ule- 
ga nieszczęśliwym wypadkom. Czy wies 

po wypadku, 

  

on przewodnikiem gromady. Po zapisaniu kazał 
mi przyjść we wtorek. Bardzo mi się tam przy za- 

pisie podobało. Spotkałem kolegów z tej samej 
ulicy, na której mieszkam. zapoznałem się z in- 

        
  „ze te ty: 

w mędzy, że 
    

  

siące robotników yj 
odpadają od walki klasowej proletariatu, poważ- 

nymi. A na zbiórce ustawiliśmy się według wzro- nie ją osłabiają i d 

  

rganieują. 

  

stu. później były ćwiczenia i zabawy. Zmęczeni 

    

usiedliśmy przy stole, mieliśmy bardzo pękna ga- Czy wiesz.. że wypadkowi w fabryce, kopalni, chiczne i techniczne. Be: 

wędę. Teraz czytam już „Gromadę* i bardzo im- warsztacie może ulec twój ojciec, matka, brat, że leży od jego nastroju w 

teresuję się esperantem. Chciałbym, aby wszyscy sam możesz stracić życie. twień i kłopotów od j 

mogli się , języka uczyć. Mój brat rozumie Więc, jeśli wiesz, czy czynisz coś, aby temu za- go niebezpieczeństwa, 

esperanto i jak będzie kiedy zjazd Esperanty- pobie szyny, nieizolowanego p! 

stów, to chyba pojedziemy. Dobrze jest tak z to- Szlachetna iniejatywa Instytutu Spraw Społece: rządku w warsztacie. Z 
warzyszami rozmawiać po esperanicku. nych w walee z tą zmorą o bezpieczeństwo pracy wierać nacisk na przeds 

  

adź Gotów*. Czesław Dybowski nic wystarcza ochronne wprowadzali. 
; My, Czerwoni Harcesze, przyszłości przednia Oto przed nami wielk 

straż, jesteśmy wszak dziećmi robotniczymi i wal- bo tylko robotnik zdrow 
H U M O R czymy o wyzwolenie *lasy robotniezej, czyż w swej leenymokalecitam: jest 

walce póminiemy odcinck tak ważny, jak zdrowie i 
Fraszka klasy robotniczej, czyż nie mamy obowiązku nieść 
——— : 

ód robotników uświadomienie, w tym 

My tym bardziej szerz) 
  czeństwa pracy, gdyż 

pracujemy. lub pracowa 

  

Burżuj schnie. Więc rozpaczliwie dzie. Bo przyczyny wypadków są dwić 

  

przeciw sobie rasy szczuje. 

4 właściwie dwie są rasy. 

ludzie pracy i burżuje. DBAJ o MARZEPZ A 
St. Jerzy Lec 3 KY 

d 
O TO CHODZI! 

Przed sądem jako świadek staje mały chłopiec. ki 
Imię i nazwisko? pyta sędzia. 

Waleruś Rączka. 

Ile masz lat? 

Dziesięć. 

Religia? 
Dostatecznie. 

W KLASIE. 

Nauczyciel zirytowany: Czy nikt mi nie po- 

  

wie, kto stworzył świat! 

Milczenie... Nikt nie odpowiada. 

  

Dzieci woła nauczyciel ja muszę wie- 
dzieć, kto stworzył świat!!! 

  

Na to wstaje maleńki chłopczyk, trzęsący się od INSFYTUF SPRAW SPOŁECZNYCH 

strachu i mówi: 

  

To nie ja. proszę pana nauczyciela!... 

archiwum
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W ten prosty sposób chłopcy d n krócili sobie statkiem floty rzecznej dowodzić, to nie statki w zlewie drogę bez kosztów. Aniołek zachował nieposkromioną po zmywać. 
wagę, ale królewicza okropnie to zamies ic bawiło, co O, o, o, żmywanie sztatków mi wymawia a po kiem chwila parskał śmiechem, za co tow irzysz karcił go kop- żmywałam, po kiem? obraziła się mistrzyni w irząchwi. nięciem w kostkę. 

an Cesio znów odepchnął się na pełną Wisłę. Na brze- Za mostem Kierbedzia wysiedli i poszli w dół W isły. Po gt zebrało się tymczasem kilku cwaniorów, którzy jęli pół godzinie spaceru chłopcy postanowili się wykąpać. Ze- przeemiewać się i dawać łódkarzom „fachowe* i „życzli- Ź ś REŻ 26 re Da Jesi >speracji stosował sie GZYEE: 

szli z krzaczastego pagóreczka na pobrzeżny piasek i już we* rady. Pan Cesio w de peracji stosował się do wszyst zaczęli się rozbierać, gdy spostrzegli opodal łódź, która. kich wskazówek. z tym niezmiennym skutkiem, że łóź za- wbita dziobem w ławicę piasku, kołysała się kusząco na taczała opisany już półokrąg, uderzając w brzeg to dzio wełnistych falach Wisły. 
bem, to tyłem. sWiesz. co, -Pitm. przejedziem się zlekka za zdrowie Wreszcie cierpliwość panny Amdzi wyczerpała się. „Nie właściciela 
dołęga*, — syknęła. I nic więcej. Ale to słowo tak bole» 

aś a. 
7 5 ZE 

śnie źgnęło dumę męską pana Cesia, że z głuchym jękiem 
Zaczęli spychać czółno na głębszą wodą, gdy wtem z za- —ók : > : ONZE 
sl; ł ię dwoje ludzi, edażajęc KucłGa Ani naparł całym ciężarem ciała na wiosła, nacisnął dłońmi, aż 

rosi wynurzyło się dwoje ludzi, zdążając ku łódce. Anio. 5 j ż 
siĘ ś ż EMEA krew trysła z pod pazmoksi,  ...łódiz targnęła łańcuchem. 

łek w okamgnieniu prysnął o 5 metrów od łódki i. dłu. 5 
Ś <k 

ż Ea 5 R > łańcuch drzewem. drzewo trzasło i czółno z szalonym 
biąc w nosku, usilnie liezył obłoki na bezchmurnym nie- E > e Ę z RL 
b; Przył ż żyli chł > BR Gi ż impetem rymnęło w dół Wisły, ciągnąc na łańcuch pień 
bie. rzybysze nie zauważyli chłopców, była to bowiem Ę zai ę ś drzewny. Pannę Andzię wyrzuciło w górę, tak, że spada- 

jąc, usiadła okrakiem na pniu. I tym sposobem łódka z parą zakochanych pomknęła z prądem do Gdańska. 

para szczęśliwych zakochanych, którzy prócz siebie nic na 
świecie nie dostrzegali. 

Najdroższa, znakiem tego zstąp do gondoli! rzekł 
młodzian, dystyngowany, jak książę Wanilii i Kantu w je- ROZDZIAŁ V. w KTÓRYM OKAZUJE SIĘ, ŻE NIE. uj osobie, w. sztucz ych s niach, żółtej oszuli = 4 - = TE z > r A 

dnej osobie w sztuezkowych spodniach. ż łtej k zuli POWOŁANE JEDNOSTKI NIE POWINNY WTRĄCAĆ 
z krawatem, błękitnym w zielone grochy. a raczej fasole. "TE m r 3 ; 

krawatem, błękitnym w e grochy, a raczej fasc SIĘ DO MOTORYZACJI i czerwonym pulowerze. 
, . . . 7a nz 1 u p £ ali ie i p arzaąli 

Dziewczę czarownym uśmiechem odpłaciło za rycerski Zadowoleni z psixusa chłcpcy wykąpali się i wytarzali i 
7 ż M Dia 256 P. | nh o i gc nin zy: 

komplement. Kawaler tymczasem pchnął łódkę na głęb- w piasku. „Piiuść ro ruchał 1 zapomniał o swym 
szą wodę i zaczęło się wsadzanie dziewoi do łodzi, czyn- zmartwieniu. Rzekomy Felek zaimpomowa.ł mu kawałami. ność wysoce skomplikowana i niebezpieczna, jak wiadomo Nigdy jednego dmia przecież mie śmiał się w pałacu tyls, każdemu, a zajmująca zazwyczaj więcej czasu, niż jazda co dziś z tym urwisem. Myśl o powrocie do pałacu nie to, 
sama. 

żeby zbladła, ale zaczęła odsuwać się na plan dalszy. — „Panna Amdzia dzisiaj ma wychodne...*. zamucił - Tu dobrze w tej Warszawie, - rzekł królewicz, gdy aniołek i przybliżył się niepostrzeżenie, trzymając ręce się ubrali — dokąd teraz idziemy? w kieszeniach spodni. Złościło 80, że zakochani popsuli - Machniemy do miasta, czas pomyśleć o noclegu. mnu wycieczkę. Przemyśliwał właśnie, co za figla by imtru- Nie śpiesząc się, wracali brzegiem Wisły. Próbowali do- zom spłatać, gdy nagle spostrzegł długi łańcuch, leżący stać się do Ogrodu Zoologicznego, ale ich vie pu-zczono, 
w wodzie przy brzegu. Przywiązać jeden koniec do łódki bo nie mieli na bilety. Królewicz napraszał sięs"by „Fe- 
poniżej powierzchni wody, zaplątać drugi między korzeni luś* wymyślił jaki kawał, któryby im ułatwił wstęp do rosnącej tuz przy wodzie sosenki było dziełem sekundy. Zoo, ale aniołek jakoś się nie kwapił. Kawaler wreszcie ulokował damę w czółnie, chwycił za y ż r 5 

a ACE a sA — (o tam, zwierzaki chcesz oglądać... Masz tu zmotory- 
wiosła i łódź odpłynęła powoli o jakie 3 metry. poczem 5 ż er JE ż 2 kj ZO: zo *anego pea, o! łańcuch ją zatrzymał. Kawaler lekko naciskał wiosła i nie Ge Gi Ź ; BZTZE 3 3 y „e takiego ? zauważył, że łódź tylko kołysze się, a nie płynie. Zbyt był 

ą <-4 y 
> 

j ; Zmotoryzowanego p. - powtórzył aniołek, wska- 
pochłonięty salonową rozmową z towarzyszką! Chłopcy p z | 

zj s ź : s zujee motocykl, pozostawiony bez dozoru na ulicy — Pol. 
dławili się ze śmiechu. patrząc na miarcwo kolebiącą się Ę Ez m: 

ż , dy ż Ę 3 skę twzeba motoryzować. Samochody drogie, więc motory- 

postać eleganckiego wioślanza w uwiązanej łodzi, sua) z E > 
; OMA „JAP = ż zuje się psy, krowy, szprotki, czyżyki... 

— E, czegoś miętki dzisiaj pan Cesio, czy czo. A może 
pam Cesio myśli, że warte pod Pawiakiem na berlincze od. Wcale niepodobny do psa... zauważył powątpiewa- prawia w te, nazad i ż powrotem. jąco Lolo, 

Teżby sie panna Andzia bez dania racji nie wygłu- Ale, podrażnij go tylko, usłyszysz, jak zawarczy. piała. Po pierwsze hamburka. nie berlinka. Po drugie 
(D. c. JU 

archiwum 
| harcerskie.    



Jak należy bandażować? 

45. €.jau. 
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Zawarłość torby wycieczkowej saniłariusza Cz—H. 

JODYNA 5% 20 grm w skaleczeniach. 
Male skalczenia dotknąć lekko wacikiem zwilżo: 

nym jodyną; przy większych skaleczeniach pocią- 

gnąć jodyną tylko otoczenie rany, samą ranę opatru- 

jąc jedynie opetrunkiem jałowym (opatrunek 0so: 

bisty, lub gaza sterylizowana). 

2. KROPLE INOZIEMCOWA 20 grm 

mdłości, wymioty, boleści. 
15 kropli na kawałek cukru lub w łyżce wody. 

3. KROPLE WALERIANA 

ki nerwowe, podniecenia. 
15 kropli na kawałek cukru lub w łyżce wody. 

4. AMONIAK Omdlenia. 
Z buteleczki podawać do wąchania w ciągu kilku 

20 grm — Ata: 

- 20 grm 

sekund. 

5. WAZELINA BORNA 

Opierzchnięcia. 
Lekko posmarować skórę w razie opierzchnięcia. 

6. ASPIRINA 0.5 a 20 pastylek, 1 rur. — 
W razie przeziębienia. 

Po jednej pastylce dwa razy dziennie, popić 

a 39 grm, 1 tuba 

wodą. 

72. PASTYLKI BUROWA «4 10 sztuk, 1 rur. — 

Stłuczenia i opuchnięcia. 
W kubku wody jedną pastylkę rozpuścić, płynem 

zwiłżyć kompres z waty, położyć na opuchniętym 

miejscu ciała, pokryć kawałkiera waty suchej i oban- 

dażować. 

8. TALK W BLASZANŃCE — 100 grm. — od 

potu. 

Przysypka. 

archiwum 

9. PLASTER LEPKI 2: 
Do przymocowania małego opatrunku. 

kryć kawałkiem gazy i przy- 

4 em x l mtr 1 rol-— 

Miejsca skaleczcne rq 

lepić ją paskami plastra na kiryż. 

10. OPATRUNKI OSOBISTE szt. — Do 

większych ran. 
Sposób użycia na pakiecie. 

ll. GAZA STERYLIZOWANA 

a % mtr. 2 paczki. — Do ran. 

12. CHUSTKI TRÓJKĄTNE — 1 szt. — W zła 

maniach lub zwichnięciach górnych kończyn. 
Chustkę związać na szyi i wsumąć w nią kończj- 

w paczkach 

mę górną zgiętą w łokciu. 

13. OPASKI RÓŻNE 

trunku. 

14. WATA ODTŁUSZCZAJĄCA 50 grm — 

do opatrunku. 

15. PAPIER WOSKOWY 1 arkusz — do 

opatrunku. 

16. AGRAFKI 1 para 

ków. 

17. SZYNY SKŁADANE 

maniach dla unieruchomienia kończyny. 
Przyłożyć szyny po bokach złamsnej kończyry 

3 sztuki. Do opa. 

do spinania opatrun- 

- W zła 1 para 

i obar ować opaską. Szyny powinny obejmować 

oba sąsiednie stawy. W tyma celu należy z każdego 

boku kończyny przyłożyć po dwie szyny. złączone 

w jednym końcu. 

18. TORBA BREZENTOWA Z PASKIEM — 

do przechowywania zawartości. 

Całość apteczki kosztuje 10 zł. do nabycia w od- 

działach P. C. K. 
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Czerwony 
Ąby każda wycieczka była udana i aby każdy z niej 

wrócił zadowolony, musimy być przygotowani do walki 

z tym złem, które zagraża naszemu dobremu humorowi, 

Musimy poznać wroga, aby z nim skutecznie walczyć, Je- 

dnym z takim wrogów jest choroba. Zachorowanie nawet 

jednego uczestnika wycieczki może zepsuć mastrój całej 

grupy. Dlatego właśnie chcemy zapoznać maszych pnzy- 

szłych sanitariuszy z chorobami, z którymi będą się naj- 

częściej spotykali oraz ze sposobem zapobiegania im. 

St. Wencel. 

PIERWSZA POMOC. 

Przy silnych krwotokach, podwiązanie chustką lub taśmą 

powyżej rany i zebezpieczenie jej zwitkiem gazy. Podwią- 

zanie może trwać 2 godziny. 

Przy ranach czystych przez odkażenie okolicy rany i sn- 

chy opatrunek z gazy i opaski. Rany zanieczyszczone oczy- 

ścić i nałożyć opatrunek. 

Przy oparzeniach powierzchownych posmarować  tłu- 

szezem. 

rozluźnienie 

  

Przy omdleniach spryskiwanie zimną woc 

ubrania i poziome ułożenie. 

Przy porażeniach słonecznych (mdłości, ból głowy, utra- 

ta przytomności i majaczenie) zimne okłady na głowę 

i kark, ułożenie głowy wyżej. 

Przy stłuczeniach i nadciągnięciach ścięgna, zimne okłady. 

Otarcie nóg: Otarcie nóg najczęściej występuje przez złe 

lub ciasne obuwie. Już po paru kilometrach harcerz do- 

  

staje na nogach pęcherze. Nie należy się przejmować, sa- 

nitariusz bierze szpileczkę lub igłę, zdezynfekuje ją zapo- 

mocą ognia lub wrzącej wody i pwzebija pęcherze. Zawar- 

tość pęcherza wyciśnie, następnie nałoży opatrunek z maści 

borowej. Starszym można po wyciśnięciu cieczy zwyczaj- 

nie zajodynować. St. W. 

Wilk: Harcerz, który ma nadmiar tuszy, powinien przed 

każdą wycieczką wysmarować sobie stykające się części cia- 

ła łojem kozłowym, a przewodnicy powinni zwracać uwa- 

gę. aby harcerze w czasie przerwy marszowej nie siadali na 

miejscach wilgotnych. SE W. 

Przy złamaniu, łupki mięko wyścielone, unieruchamia- 

jące kończynę. 

Przy zaburzeniach przewodu pokarmowego, przegłodzenie, 

można dać herbaty. 

Udławienie: Udławienie najczęściej występuje przy je- 

dzeniu, a powodem tego jest rozmowa lub śmiech w tym 

czasie, kiedy jama ustna jest napełniona pokarmem. Na- 

leży więc tego unikać, Jeżeli ktoś się dławi pokarmem, 

to w pierwszym rzędzie należy się starać przedmiot ten wy- 

dobyć za pomocą palców lub przez silne uderzenie między 

łopatki. W czasie uderzenia żołądek mnsi być silnie przy- 

ciśnięty do jakiegoś twardego przedmiotu (drzewo, kola- 

Ższe Za- 

  

na). Drugim zabiegiem są wymioty. Gdy powy 

biegi nie dadzą rezultatu, należy niezwłocznie się udać pod 

opiekę lekarską. 

Przy bólu zębów, proszek od bólu zębów. przy zapaleniu 

okostnej (wrażliwość zęba na ucisk) cierpliwość i płó- 

kanie zimną wodą. 

Przy gorączkach i niewyjaśniony ch wypadkach. szybki 

i ostrożny transport do lekarza. 

Jeżeli mamy do czynienia z wpadnięciem do wody lub 

   
saGhitasiosz 

silnym pwzemoczeniem, należy w jak najszybszym czasie 

zmienić ubranie lub obuwie (skarpetki). W wypadkach, kie- 

dy znajdujemy się daleko od domu, to odległość tę powin- 

niśmy odbyć szybkim marszem pieszym. 

St. W. 

Ratowanie topielca: Oczyszczenie jamy ustnej i nosa. 

sztuczne oddychanie, nacieranie flanelą: 

Uduszonego: sztuczny oddech. 

Zatrutego gazem, grzybami, belladona „szalejem i t. d.: 

Wprowadzić palce do gardła zatrutego lub połaskotać gar- 

dło piórkiem, aby spowodować wymioty 1 usimąć w tem 

sposób trucizmę z żołądka. Jeśli to możliwe, skłonić cho- 

rego do wypicia większej ilości ciepłego mleka.  Dbać 

o podtrzymywanie dobrego krążenia krwi zapomocą środ- 

ków pobudzających (czarma kawa, koniak i t. d.), pokra- 

piania zimną wodą i rozgrzewających nacierać, aż do chwili 

przybycia lekanza. 

Przy ukąszeniu żmii: przez nacięcie ranki, zwiększenie 

krwawienia. wyciśnięcie, wyssanie (uważać na ranki wawg) 

trutki. Podwiązanie kończyny (można jodynować). 

jak 

wilk, koń. mogą wywołać poważniejsze uszkodzenia. Rany 

Rany kasane, zadane tyiko przez większe zwier: 

  

pochodzące od zwierząt mmiejszych są mniej niebezpiecz- 

ne, jednak są często zatrute (zapobieganie, jak przy uką- 

szeniu żmii). 

Przy ukąszeniu pszczół, os, komarów, po usunięciu żądła   
(pszczoła okłady z lekkiego roztworu amoniaku). 

Rany kłute: odkażenie jodobenzyną-i opatrunek <teryli- 

ZOWARNYV. 

Głębokie rany cięte: zbliżyć brzegi rany lepkim plastrem, 

odkażenie i opatrunek. 

Postrzałowe rany pochodzą z broni palnej, są małe, ale 

rzne.  Opatrunek 

  

groźne, gdyż uszkadzają nanządy wewnę 

podobny, jak przy ranach zwykłych. Należy szukać szybko 

pomocy lekarskiej. Przy ranach brzucha i klatki piersio- 

wej przenieść chorego ostrożnie, umikając wszelkich wstrzą- 

śnień. 

Porażenie piorunem wywołuje stłuczenia i poparzenia. 

Robić sztuczny oddech, gdy mie oddycha, gdy leży z omdłe- 

niu, dawać środki trzeżwiące. 
   

Odmrożenie: Pobudzić przede wszystkim krążenie krwi 

w częściach odmrożonych przez nacieranie śniegiem, a na- 

stępnie flanelą. Po zaczerwienieniu okolicy odmrożonej. 

nakładamy opatrunek z borną wazeliną, czystą oliwą lub 

t. p. Przy obszernych odmrożeniach i zamarznięciu, chore- 

go nie wolno wprowadzać odrazu do ciepłego „pokoju ani 

kłaść w ciepłe łóżko. Dawać mu do picia mocną kawę. 

herbatę, mocne buliony. Dopiero po pewnym czasie mo- 

żna ogrzewać ciepłymi butelkami. ale tylko w wypadku. 

gdy nie ma odmrożeń obszernych. 

Zrozumiałym jest, że całości w  szezupłych ramach za- 

mieścić mie mogliśmy głębiej zainteresowanych odsyłamy 

do podręczników: „Podręcznik ratownictwa” wyd. P. . K. 

dr. Janina Ulisiewicz. „Krótki zarys ratownictwa* wyd. Tow. 

Doraźnej Pomocy Lek. Dr. Józef Zawadzki, ..Jak sobie 

radzić w nagłych wypadkach*, Dr. W. Wroński: .Samary- 

tanin w nagłych wypadkach*, Dr. H. A. M. „Ambulans 

harcerski W. Szerzyński, oraz do ..Kieszónkowego porad- 

nika sportowca”. 

   
    



EEEISSSTUOTAW ETC TWZCKOWOZDRCE ZAK TRDRRCEONERACCR CZA 

ODDECH SZTUCZNY. 

Jeśli zachodzi wątpliwość, czy chory żyje po wypadku, 

np. wyratowany z płonącego domu, topielec, czy uduszony 

przez pętlę, zadławiony, zaczadzony i t. p., w każdym ra- 

zie, gdy chory mie oddycha, mależy «tosować sztuczny od- 

dech. 

Wyciągniętemu na równym gruncie p dkładamy pod krę- 

gosłup poduszkę, plecak, lub ubranie zwinięte i przystępu- 

jemy do właściwego zabiegu. 

Pierwszy ruch; wyciągamy obie ręce w tył, oddalając je 

od klatki piersiowej. Drugi ruch: ręce stopniowo zbliża- 

my do klatki piersiowej, powodując ucisk tejże. Mamy 

dwa tempa: wdech i wydech. Wskutek podniesienia rąk do 

góry i oddalenia ich od klatki piersiowej, następuje roz- 

szerzenie, powietrze dostaje się do płuc — wdech. Przez 

ucisk klatki piersiowej, a następnie i górnej części brzucha 

wywołujemy wypchnięcie powietrza z płuc, a zatym wydech. 

Ruchy te należy powtarzać co 3 sekumdy, nieraz 114 godzii- 

ny, zanim pacjent sam oddychać będzie. Często język czło- 

wieka nieprzytomnego zapada do gardzieli, tamując do- 

stęp powietnza do katani. należy go więc wy sunąć i potrzy- 

mać w braku narzędzi palcami. 

Pobudzać oddech również możemy przez rytmiczne po- 

<iąganie języka. 

Pamiętaj 

1. Nie zwilżaj w ustach palca przy liczeniu pie- 
niędzy lub przewracaniu stronie książki: na papie- 
rze mogą się znajdować zarazki chorobotwórcze, 
które przenikają w ten sposób do twoich ust. 

2. Przyklejając znaczki poczowe, nie zwilżaj 
ich językiem: znaczki przechodzą przez wiele rąk 
isą zawsze mniej lub więcej zabrudzone. Również 
i przy zaklejaniu koperty nie zwilżaj jej językiem. 

3. Jeżeli chcesz zwilżyć ołówek, nie dotykaj go 
wargami. Przyzwyczajenie to jest szczególnie szko- 
dliwe, jeżeli idzie o ołówki anilinowe. 

4. Nie pij z innymi ze wspólnej szklanki, gdyż 

towarzysze twoi mogą być chorzy. 

5. Nie trzymaj nigdy w wargach lub zębach 
szpilek, igieł, biletów tramwajowych i t. p. 

6. Nie wkładaj nigdy do kieszeni lub plecaka 
chleba, bułek, przekąsek lub wogóle jakiegokol- 
wiek pożywienia bez uprzedniego starannego owi- 
nięcia, gdyż pożywienie to może się tam bezpo- 
średnio zetknąć z różnymi innymi przedmiotami 

wątpliwej czystości. : 

7. Unika pozostawiania resztek pożywienia 
w kuchni lub w innych miejscach, gdyż sprzyja 
to rozmnażaniu się much i różnych owadów. 

8. Nie kaszlaj i mie kichaj w bezpośredniej bli- 
skości drugiego człowieka. Używaj przy tym za: 
wsze chusteczkę, która ci ułatwi również odplu- 
wanie. Podłoga nie jest spluwaczką. 

9. Nie wyciskaj palcami wągrów na twarzy. Pa- 
zmokcie nigdy nie są zupełnie czyste. 

archiwum 

Ciekawe gry i zabaawy 
Kim aptekarski. 

Przodownik bierze szereg lekarstw w naczyniach 

takich, aby nie był widoczny ich kolor, następnie 

daje każdemu do powąchania, a ci odgadują ich 

nazwy. 
Wyścigi noszy. 

Ustawiają się rzędem dwa zastępy. Na damy sy: 

gnał budują nosze ze sznurów lub marynarek, na- 

stępnie przenoszą chorego do wyznaczonej mety, 

tam go zostawiają, a biegną po drugiego, dotąd, 

dopóki nie przeniosą cały zastęp, wygrywa ten za- 

stęp, który pierwszy ukończy przenoszenie- 

Wyścigi z chorymi. 

Również ustawiają się dwa zastępy w rzędzie, 

na sygnał pierwszy obraca się i bierze na barki 
jsiada, niesie go do mety, tam go zostawia, 

następnie niesiony biegnie po następnego i t. d.. 

aż się przeniesie wszystkich. Wygrywa ten zastęp, 

który pierwszy ukończy przenoszenie. 
„Świder. 

swego 

Plan pracy 

UWAGI NA STYCZEŃ. 

W związku z samarytanką — odwiedzić fabryki, warsztaty, 

przyjrzeć się pracy człowieka, sporządzić nosze (z worka, 

palta, linek), protezy (można szczudła) i łupki. Ćwiczenia 

w przenoszeniu i opatrywaniu rannych i chorych. 

PLAN PRACY NA LUTY. 

Zimowe wycieczki i „łapanie gorących tropów*. W lokalu 

przygotować akademię w związku z 4 rocznicą Rewolucji 

Austriackiej. Teoretyczne przerabianie sygnalizacji (na- 

leży uszyć cohrągiewki, zrobić tarcze, latarki i t d.). Nie 

należy zapominać o odwiedzinach sąsiednich gromad. 

TEMATY GAWĘD. 

Bohaterowie Czerwonego Wiednia. |aszyzm wróg ludz- 

kości. Jak sygnalizowano dawniej, a dzisiaj. Jak podróżo- 

wano dawniej, a dzisiaj. Robotnicy, twórcy wartości. 

Rozrywki umysłowe 

REBUSIKI GEOGRAFICZNE. 

K. 

A. 

Odczytaj z tego nazwę państwa w Ameryce Północnej. 

MO 

KO 
- państewko w Europie, żyjące z głupoty ludzkiej. 

ss 
= 

Rozwiązania z poprzedniego numeru. 

Rebus geograficzny — Parana. 

Wizytówki — kolarz, biegacz, atleta. 

LOGOGRYF. 

Sonata, Ogłada, Cebula, Jagoda, Armata, Logika, Iluzja, 

Zaduma, Moneta. SOCJALIZM. 

Za najlepsze rozwiązanie tow. Tadeusz Socha, Ostrów 

Willkp., otrzymuje książkę. 

   



| BEER NOGMAŻNZO NAWE ONCOĆ ORÓŻDERO OZ ZROOOAÓOÓWE WÓD ÓOOGOA ORCO DERER 

Z ŻYCIA GROMAD 
HUFIEC LWOWSKI. 

Dmia 21. XI. hufiec lwowski umządził wielką wieczomicę 

rozpoczęcia roku harcerskiego i otwarcia Świetlicy. Na pro- 

gram wieczornicy złożyły się przemówienia przedstawicieli 

T. U. R.-a, Rady Hufca i Koła Przyjaciół Czerw. Harcer- 

stwa T. U. R., w których towarzysze witali zebranych go- 

ści. Następnie odbyły się deklamacje chóralne, idywidual- 

ne i śpiewy. Na pięknie urządzonej scenie unządziliśmy 

ognisko z częścią ideową i wesołą. Wszystko udane do- 

skonale. Prawdziwie szczerymi brawami był witany nasz 

wesołek hnufea, Franio. Na zakończenie wieczomicy har- 

cerki II żeńsk. grom. odegrały sztuczkę p. t. „Dla miłego 

grosza*. Sztuczka w niektórych momentach wywoływała 

salwy śmiechu u naszych towarzyszy. Cały program udany 

doskonale, sala wypełniona po brzegi. Publiczność witała 

czerwonych harcerzy hucznymi oklaskami.  Wiieczornica 

wszystkim bardzo się podobała. Nasza miiła publiczność 

wypowiadała o niej słowa uznania, zapraszując się na na- 

stępny raz. 

HUFIEC ŁÓDZKI. 

W szybkim tempie reguluje należności, wpłacając od 25 

do 1 każdego miesiąca od 30 do 50 zł. każdorazowo. Do 

kwietnia 1938 r. Rada Hufca projektuje dwie imprezy, 

z których dochód przeznaczony będzie na uregulowanie sta- 

rego długu. 

JAWORZNO. 

W Jaworznie zmiany. Obrano nową Radę Gromady, 

w skład której weszli tow. tow. przewodnik: Edward Bnul- 

ga, sekretarz: Leon Zgud, kronikarz i korespondent do 

Gromady: Jan Graczek „skarbmik: Wiktor Zięba. 

Nowa Rada Gromady przystąpiła do pracy. W dniu 5.XII. 

umządziliśmy Akademię propagandową. Na program złoży- 

ły się: Przemówienie o celach i zadaniu „Czerw. Harcer- 

stwa. Deklamacje (solowe i chóralne). Wesoły „Radio- 

aparat*. Inscenizacja przy ogniisku p. t. „Noc zapadła”. Na 

zakończenie odegrano przedstawienie p. t. „Naprzeciw bla- 

skom jutrzni*, sztuczka z życia Czerw. Harcerzy. Wza- 

mian za wykonane utwory otrzymano huczne oklaski od 

przepełnionej po brzegi publicznością sali. 

ZAGŁĘBIE. 

Na wniosek hufca Zagłębiowskiego przyznajemy groma- 

dzie w Strzemieszycach za najlepszy kolportaż „Gromady* 

w i. 1937 upominek w postaci książki, którą wręczy groma- 

dzie przedstawiciel Rady Głównej podczas wizytacji. 

Na fundusz prasowy „GROMADY” 
Tow. Jerzy Dzimba — Klucze zł. 2. 

Lwów zł. 10.50. 

  

Lwowski Hufiec czerw.harc. 

Kto następny ? 

Odpowiedzi Redakcji 

Tow. Czesław Dybowski. Kochany przyjacielu! Mimo 

młodego wieku, wykazujesz duże zainteresowania na tematy 

ogólno kulturalne i społeczne. Bardzo chętnie, zaprasza: 

my Cię do stałej współpracy. 

Tow. Bajkowski Władysław. Po zebraniu jeszcze kilku 

odpowiedzi na konkurs w streszczeniu książki „Jak powstał 

wszechświat* najlepszy opis wydrukujemy. Nagroda czeka. 

„Świder*. Gry umieszczamy; szkoda. że tak mało. Na- 

leży podpisywać zawsze nazwiskiem (pseudonim dodat- 

kowo). 

Tow. St. Wencel. Szezupłość miejsca w „Gromadzie* nie 

pozwala nam rozwlekać zagadnień. Z powodu dużego na- 

pływu materiału na jeden temat, musieliśmy artykuły ..po- 

wyainać*. Uchwała eo do sprawności jeszcze nie zapadła. 

Dyskusja trwa. 

Tow. J. Dziuba. 

w „Gromadzie*. Nowych prenumeratorów należy zgłaszać 

Przesłany materiał wykorzystamy 

bezpośrednio do administracji. Pisać po jednej stronie 

kartkii. 

Tow. Halina Friede. Artykułów nie honorujemy. wiersz 

za długi. 

Tow. „K*, Lwów — nazwisko? 

Tow. Stefan Wolny. Prosimy o dalszą współpracę. Ar- 

tykuł zamieścimy w następnym numerze na str. 2. 

Od redakcji 
Z powodu świąt numer wyszedł z trzydniowym opóźnie- 

niem. Następny numer wyjdzie-na T lutego 1938 r. Po- 

święcony będzie sygnalizacji. Materiał do 15 b. m. 

Chcąc stanąć na mocnych podstawach finansowych, wzy- 

wamy Hufce, Gromady i naszych czytelników do natych- 

miastowego regulowania należności. W wyjątkowych wypad- 

kach do wszczęcia pertraktacyj w sprawie anulowania 

długów. 

Przypominamy o uchwale Konferencji Cz.-Harc., mówią- 

cej o zakładaniu podkomitetów redakcyjnych w poszczegól- 

nych ośrodkach. 

Od administracji 

Są na składzie z lat: 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 
1936, 1937 roczniki 

w cenie zł. 3.— wraz z przesyłką pocztową. 

Zamówienia kierować: 

Administracja _ miesięcznika czerw-hare. .„Gro- 
mada, Warszawa, ul. Warecka 7. 

Poczt. przekaz rozrach. Nr. 182. Konto PKO 25950. 

  

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. 

  

Redaguje Komitet. Red. odp. Jerzy Cesarski. 

Wydaje Rada Główna Czerwonego Harcerstwa T. U. R. 

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa-Śródmieście, ul. Warecka 7, tel. 5-13-80. 

  

Druk. Spółka Nakł.-Wydawnicza „Robetnik*. Warszawa, Warecka 7.  
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