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Otto i Fried 
(nowela z cyklu „Rote Falken" — bohaterowie 

Czerwonego Wiednia). 

Nie ulegało już najmniejszej wątpliwości, że 
Otto wpadł. 

Jeden z malców widział go „w towarzystwie po- 

licjanta i szpicela. 
Gerta nie wiedziała z początku co robić. Była 

to przecież dopiero pierwsza „wpadka w ich nie- 
legalnej robocie. 

W jaki sposób? spytała Petra, kiedy 
przyszedł na umówione miejsce. 

Bardzo prosto. Zrobili obławę z powodu ja- 
kiejś kradzieży na rynku. Złapali Ottona akurat 
wracającego z paczka „Arbeiter Zeitung* *). 

- Czy wiesz, że miał druki na pewno? 

Malec widział gó po piątej. Na godzinę pią- 
tą miał umówione spotkanie z Kurtem. Wobec te- 
go pisma musiał odebrać. 

Może się spóźnił?.. 
- Otto nie spóźniał się nigdy. Zresztą — zapy- 

tam Kurta. A ty, Gerta, zrób zbiórkę na cmenta- 
rzu na dziewiątą wieczór. 

Więc ostatecznie wpadł, czy nie? — Głos 
Friedriecha załamywał się w zdenerwowaniu. 

Fried! 
Gerta schwyciła go mocno za rę W y rw ał się. 

Ale ja chcę wiedzieć! Rozumiecie. Chcę 
wiedzieć! A jeśli nas wszystkich wsypie? 

Była wściekła. Chłopcy 
patrzyli na Frieda na ogół spokojnie. Nie rozu- 
mieli zupełnie, jak można zwątpić. Tylko mały 
Karl skulił się koło wysokiego cementowego gro- 
bu i gryzł nerwowo palec. 

Gercie zabłysły oczy. 

Na szczęście przyszedł Peter. 
— Gerto... co to?... Chcecie sprowadzić cały 

pułk policji? Co tu tak głośno? 

Gerta roześmiała się trochę sztucznie. 

— Nie, nic... tylko Fried gada głupstwa... 
Pe ter spojrzał surowo na Frieda. 
— (o to znaczy, Fried? 

— Nie myślcie, że jestem tchórzem — wybuchł 
znowu Fried, — ale jeśli on wpadł — to co bę- 
dzie? 

Nie nie będzie uciął Peter. A ty, Fried, 
jeżeli nie jesteś tchórzem, musisz się opanować, 
a jeżeli nie potrafisz, to pójdziesz sobie tam, gdzie 
ciepło i bezpiecznie. 

Chłopcy poruszyli się. Fried spuścił głowę, ale 
widocznie myśl jakaś była silniejsza, niż chwilowe 
zawstydzenie i znowu się uniósł. 

Nie jestem tchórzem... ale nie każdy może 
być bohaterem. Mam zaufanie do Ottona, ale co 
będzie, jeśli z niego męczarniami wyduszą wszyst- 
ko o nas? 

Peter oparł nogę na ławce i walnał dłonią w ko- 
lano. 

Gazeta Robotnicza — po rewolucji nielegalna. 

Cóż u diabła chcesz? Zastanowimy się i wy- 
damy odpowiednie dyspozycje. Ale pomyśl, do 
czego doprowadzi takie mazgajstwo. Czemu się tu 
rozklejasz? 

Bo się boi powiedziała dobitnie Iza. 
Zapanowała cisza. Mały Karl, który skulił się 

koło wysokiego grobu, oderwał się od marmuro- 
wej płyty i rzekł wolno: 

Nikt cię tu nie trzyma... w każdym razie... 
to musisz wiedzieć... 

Fried szarpnął głową i cofnął się trochę w tył. 
Widać nie spodziewał się takiego postawienia 
sprawy.  Rozglądał się wokół, chcąc każdemu 
w oczy zajrzeć. 

Peter dał znak Gercie. Ujęła chłopca pod rękę 
i odciągnęła na bok. Peter tymczasem zabrał głos. 

Widzicie towarzysze, zupełnie jest zrozumia- 
łe, że w każdej ciężkiej chwili odpadają słabsi lu- 
dzie. Nie chcielibyśmy, żeby Fried od nas od- 
szedł, ale jeżeli nie potrafi się opanować, będzie- 
my musieli się pożegnać. 

Tu trzeba silnych ludzi 
Karl. 

Johan stojący obok uśmiechnął się i poklepał 
go po ramieniu. 

powiedział mały 

Stawało się coraz ciemniej, bo świeczka na są- 
siednim grobie dopalała się powoli. 

Ą Peter mówił dalej. Mówił o ofiarności Schutz- 
bundu, o tajnych organizacjach robotniczych, 
o strajku robotników w fabryce opon i o barakach 
na przedmieściu. 

A potem wrócił Ottona. 

Otto wpadł rzeczywiście, ale tylko taki smar- 

kacz, jak Fried, może się bać, że czerwony sokół 
„sypnie*. Skórę z niego zedrą, a słowa nie powie. 

Jeśli znaleźli przy nim „Arbeiter Zeitung”, to się- 
dzie jak nic. No — cóż, trudno, będzie siedział 

i zajadał nasze „wałówki*. Ale nie wolno się za- 
łamywać, towarzysze, nie wolno... Byłoby to nie- 
uczciwością wobec Paula, wobec Maxa. Patrzcie... 

Małe postacie, rozeierające co chwila żmarznię- 

te dłonie, odwróciły się w kierunku, wskazanym 
przez Petra. 

Niedaleko, między drzewami wysokimi, stały 
dwa niskie groby. Nikły zwykle w porze ich zbió- 
rek w A wieczornej. Ale dziś wyglądały 
inaczej. Z daleka widać było dwa duże czerwone 
klosze, z których buchało światło. Chłopcy trwali 
w zdziwieniu. Przecież ciemno było, kiedy zbie- 
rali się na miejscu zbiórki. Widocznie druga gru- 
pa-zrobiłate-w ostatniej-chwili. 

Chcieli podejść w tamtą stronę, ale powstrzy- 
mał ich głos Petra. 

— Widzicie! giną ludzie nasi, giną nasi chłop- 
cy najlepsi, a przecież ciągle są nowi. Śmierć za- 
biera dzielnych bojowników socjalizmu, a prze- 
cież nie załamaliśmy się. 

Szpiclują nas, wyłapują z podziemi konspiracji, 

szczują i wyklinają, a przecież ciągły zapał wy- 
kwita z zapadniętych oczu wiedeńskiego robotni- 
ka i robotniczego dziecka. 
>= jest właśnie siła socjalizmu, — najwspanial- 
ej pieśni wolności. 

"po. ter skończył. Dopiero teraz zauważył, że Ger- 
ta stała obok niego.  
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— Gdzie Fried? zapytał. 
Koniecznie chciał iść do domu. Jest bardzo 

zdenerwowany. On w ogóle jest za słaby. 
Peter zwrócił się do zebranych „sokołów *': 

— Jak myślicie towarzysze? 
— Ja myślę, że wróci do nas — rzekła Mitzi... 

ja też miałam taki okres, kiedy wydawało mi się 
wszystko trudne i beznadziejne. A potem prze- 

zło. To już tak by Wa... 

Nagle wśród ciszy cmentarnej rozległ się gło- 
śny, przeciągły gwizde gwizdek, który poderwał 

wszystkie głowy, jakby sznureczkami niewidzia|l- 

nymi były powiązane. 
Peter wyciągnał rękę do góry i szybko opuścił 

ją ku ziemi. 
W jednej chwili zapadli się w ciemność. 

Gerta przybliżyła się do Petra. 
— Dobrze co? 

— Wspaniale... a teraz ty Gerta! 
Spojrzała mu w oczy, uśmiechnęła się i nagłym 

skokiem zniknęła za drzewami. 
Peter skulił się, przykuenął za szeroką kępą. 

Czekał. 
Po chwili usłyszał głos z za krzaka: 

Straże cofnięte. 

Dobrze! Go to było? 
Patrol. 

Dziś patro 

spytał. 

1? 
Tak, przecież pojutrze rocznica lutowego 

powstania. Oni przez 3 dni poprzednie zawsze 
pilnują... Szli tak cicho, że gdyby nie Fried... 

— Jak io 
A no Fried dał nam znać, że się zbliżają. 

Tylko już sam nie zdążył zwiać... złapali go... 
— (o?.. złapali Frieda? 
— Tak, na szosie... Posiedzi 24 godziny za włó- 

częgostwo. 

— Tak, tak 
dnego dnia... 
z daleka dobiegł ich gwizd kosa. To Gerta ro- 

ale to niedobrze... jednego dnia, 

biła drugą zbiórkę. Trzeba było tam biec. 
Peter się podniósł. 

Jednego pod komisariat... zaraz. 
Chłopiec zniknął między szeregiem nagrobków. 

Peter postanowił uprzedzić Gertę. Podszedł do 
niej na miejsce nowej zbiórki. 

Gerta, wpadł Fried. Ani słowa nikomu. Są 
wszyscy ? 

Peter uśmiechnął się poklepał serdecznie 
zziajanego Karla. 

- Towarzysze, alarm się udał. Przechodził pa- 

trol, bo już pojutrze mamy naszą rocznicę. Te- 
raz wszyscy spać! Jutrę przy grobie Paula. 
Znowu zniknęli między wysokimi drzewami. 

Została Gerta i Peter, dwoje młodych, bardzo 

młodych bojowników socjalizmu, którzy wzięli 
na siebie współodpowiedzialność za losy czerwo- 
nego Wiednia. 

Małe czerwone klosze błyszezały na grobie Pau- 

la i Maxa. Leżały na nich cztery czerwone, krwa- 
we tulipany, takie, jak bywały na klombie obok 
Marx-hofu. 
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fu zawsze, koło tych grobów odbywały się waż- 
niejsze, uroczyste zbiórki. Tu przysięgali naj- 
młodsi towarzysze i tu, w smutne, długie wieczory 
jesienne, Gerta i Peter obmyślali plany walki 

i roznoszenia nielegalnych wydawnictw socjali- 

stycznych. 
Skupili się wszyscy. Nie było tylko Ottona 

i Frieda. 
Dziś zaczął Johan — jest ten dzień, któ- 

od trzech lat stale poświęcamy specjalnym my- 
valce zbrojnej. Dla nas, najmłodszych, 

uosobieniem tej walki jest mały, drogi Paul, któ- 
ry z rewolwerem w dłoni bronił Czerwonej Dziel- 
nicy i Max, który zginął na barykadach QOttak- 
ringu... 

Krótki, przerywany gwizdek uciszył Johana 

i'skierował kroki Petra ku straży. 
Nie było go przez chwilę. I przez tę chwilę 

Gerta zmarszczeniem czoła utrzymywała spokój 

i milczenie. 
Ą4ż wreszcie usłyszeli znów chrzęst łamanych 

gałązek. 
Wpatrzyli się w ciemność. Wyłoniły się z niej 

trzy postacie. 
Są, są obaj!.. — głos Petra drżał radością. 

Gerta i Karl podskoczyli w stronę Ottona. Zdzi- 
wienie i radość wydały szybkie słowa: 

Nie znaleźli... nie nie znaleźli? 
Nie, nie znaleźli, bo mam bandaż na spuch- 

niętej twarzy odparł Otto, śmiejąc się i wycią- 
gając z za grubego ręcznika zwitek nielegalnej 

bibuły. 
- [o Kurt tak mnie zabezpieczył. 

Okrzyk podziwu i zachwytu wyrwał się zebra- 

nym „sokołom*. 
A z tobą, Fried... czy też jakaś sztuczka? 
Nie, mnie tylko przetrzymali za włóczenie 

się po cmentarzu. Zresztą nic mi nie groziło. Ale 
Otto 

Spojrzał z podziwem na owiniętą jeszcze ręcz- 
nikiem twarz towarzysza, a czując na sobie spoj- 

rzenie wszystkich, podszedł do grobu Paula. 

Nie gniewajcie się na mnie — rzekł wolno 
i ty Paulu drogi i ty też Ottonie, i wy wszyscy 

nie gniewajcie się. Ja jeszcze wczoraj nie mia- 
łem tego doświadczenia. Dziś już nie boję się. 
Będę zresztą pamiętał ciężkie uderzenia pana 
przodownika, które spadły na mnie nie za to, że 
jestem „czerwonym sekołem*, ale za to, że byłem 
przez chwilę bezdomnym, włóczącym się chłop- 
cem... 

Pobili cię? 

To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że wbili 

mi mocniej wszystko to, czego wyście mnie nau- 
czyli... Więc już nie gniewajcie się... 

Podali mu po prostu ręce. 
Ą. teraz, rzekła Gerta — mów dalej Jo- 

hanie... 
I nad głowami schylonymi wokół dwu małych 

grobów najwierniejszych dzieci wolnego Wiednia 
rozwinęła się opowieść coroczna o dniach lutego 

1934 roku. 

Noc napływała na wysokie wierzchołki drzew. 
Czerwone tulipany lgnęły do zimnej, skostnia- 

łej ziemi. 
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Małe piąstki wpierały się w twarze, a oczy 

w zasłuchaniu błądziły po ciemnych grobach za- 

topionych w czerni. 

Na cmentarzu, na miejscu wspomnień dnia 

wczorajszego, >owstawał w słowach dziecięcych, 

w oddechu gorącym „czerwonych sokołów” nowy 

dzień, do któr tęskniły niebieskie oczy Gerty 

i ciemne oczy Petra i czarne oczy Johana i tyle, 

tyle innych... 
Witold R. Lechowicz 

Pomoc wzajemna 
wśród pingwinów 

? 
Któż z nas nie zna pingwinów” l Choćby z ekra- 

nu, czy z obrazka każdy zaznał dużo uciechy, pa- 

trząc na te Śmieszne niczgraby, zamieszkujące 

podbiegunowe kraje. 

Nieudolne ich zachowanie na lądzie jest spo- 

wodowane tym, że budowa ciała zmusza je do 

przyjmowania postawy pionowej i krótkich po- 

wolnych kroków. Jeśli chcą się posuwać szybciej, 

wówczas kładą się na brzuchu i pełzają, pomaga- 

jąc sobie dziobem i nogami. 

Swobodnie za to zachowują się w wodzie. Pły- 

ną prędko, nurkując przy tym pod wadą wy- 

skakują nad powierzchnię niczym małe delfi- 

ny. Dzięki silnym mięśniom piersiowym. poru- 

szają się na )urzony m norzu z nadzwy 

szybkością. Według niektórych uczonych, 

jących życie oceanów, pingwiny wyprzedzaj 

z łatwością parowce. 

Pingwiny są bardzo żarłoczne. Żerują też 

w ciągu dnia i nocy. Udają się one na połów za- 

wsze liczną gromadą; wybrawszy stosowną zato- 

kę, tworzą półkole otwarte ku brzegowi i płynąc 

w stronę lądu, zacieśniają koło coraz bardziej, 

aby zamknąć w ten sposób, jak gdyby siecią, wszy- 

stkie ryby i przepędzić je do brzegu. W miej- 

scach wąskich, między lodowcami rozdzielają się 
aodie orapyrkażd sol "HI 

na dwie grupy: każda z nich szykuje się w półko- 

ie, zupełnie tak samo, jakby le i obie płyną ku sobi 

dwie grupy ludzi ciągnęły ku sobie sieci w celu 

zagarnięcia wszystkich ryb. Widzimy więc, że 

tworzą one pewien rodzaj stowarzyszenia myśliw- 

skiego, w którym panuje wielki porząd i dużo 

ptasiej inte i 
Ni 

Pingwiny bardzo towarzyskie. Na dowód 

mogą posłużyć wielkie ich skupienia, dochodzące 

do 30.000—40.000, a nawet 200.000 sztuk na nie- 

których wyspach antarktycznych. 

W swojej ojczyźnie pingwiny mają niewiele 

wrogów: z fokami żyją w przykładnej zgodzie. 

Marynarze niektórzy, 

w tych 

jawiających się 

miejscowościach okrętów  wielorybni- 

czych, tępienie tych ptaków uważają za rodzaj 

sportu, a ponieważ niektóre gatunki nie boją się 

człowieka, więc naturalnie nie ma nic łatwiejsze- 
go, jak zabicie przy pomocy kija w krótkim cza- 
sie dużej ilości tych ptaków. Stopniowo jednak 

pingwiny poznały niebezpieczeństwo ze strony 
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człowieka tak, że obecnie są bardzo płochliwe 

i ostrożne. Uchodzą już z możliwie wielkiej od- 

ległości. Mimo, iż niewielki mamy pożytek z tych 

ptaków, niemniej jednak ocaliły one już nieje- 

dnokrotnie statki wielorybnicze od śmierci gło- 

dowej, choćby dzięki ich jajom, które są smacz- 

ne i stanowią przedmiot handlu. W niewoli swo- 

im śmiesznym zachowaniem, jak zaznaczyłam na 

wstępie, sprawiają dużo radości, ale nawet kar- 

mione rybami morskimi — chowają się tylko kil- 

ka miesięcy. 
z Kropotkina. 

Wega 
Onego czasu przebywając na emigracji, praco- 

wałem w pewnej osadzie fabrycznej w pobliżu 

Wiednia. Do na 

grodzony wysokimi sztąchetami od drogi wiodą- 

cej do budynku, w którym mieściła się szkoła po- 

fabryki przyle sał sad, od- 

wszechna. Codziennie przechodziły tędy gro- 

madki dzieci śpiesząc rano do szkoły, a wieczo- 

rem do domu. W ogrodzie tym stała wielka bu- 

da, a przy niej na łańcuchu umocowany był stróż 

ogrodu pies. 

Dzieci przechodząc tędy, każdym razem z fi- 

slów uderzały w sztachety, czym drażniły psa, 

który szczekając i rwąc się na łańcuchu, robił 

wiele hałasu. Dzieci to bawiło, 

gą płatać figle, a"pies im nie uezynić nie może, 
bezkarnie mo- 

a tylko ię irytuje. 

Pewnego ranka przechodząc do praey około 

sztachet, usłyszałem pisk szczeniąt. A więc była 

to suka. Przystanąłem, gdyż zauważyłem, że na 

budzie znajduje się wykaligrafow: any wielkimi 

literami następujący napis z prośbą: „Bardzo 

proszę mnie nie drażnić, gdyż jestem chora na 

nerwy, a mam małe dzieci. Z wysokim poważa- 

niem Wega” 

nąłem na boku, gdyż chciałem się przekonać, jak 

się dzieci wobec tego zachowają. Wkrótce nade- 

Przeczytawszy tę prośbę, przysta- 

szła pierwsza grupa i już miała zamiar rozpocząć 

swoje codzienne figle, ale przeczytawszy napis, 

stanęły i szeptem naradzały się chwilę i szybko 

zawróciły, a jedna z dziewczyne k, biegnąc przo- 

dem, podniosła rączkę do góry, zawołała do nad- 

chodzącej i rozkrzyczanej gromady dzieci: „Ci- 

cho*! i zaczęła im opowiadać, że Wega ma 

dzieci, jest chora na nerwy i bardzo prosi o zo- 

stawienie jej w spokoju. Dzieci słuchały uważnie 

i z przejęciem, a następnie po krótkiej naradzie, 

gromadkami przechodziły około sztachet, a gdy 

zbliżyły się do miejsca, gdzie stała buda, to prze 

SUWź ały się na palcach, trzymając paluszki na bu- 

zi. Tak trwało codziennie przez dłuższy przeciąg 

czasu. 

Przez ten czas Wega wyzdrowiała i wychowała 

swoje potomstwo. Potem widywałem i przyglą- 

dałem się nieraz ciekawie, jak Wega usłyszawszy 

głosy zbliżających się dzieci, wychodziła z budy, 

przeciągała się leniwie, a wywiesiwszy olbrzymi 

język, wachlowała radośnie potężnym ogonem na 

ich powitanie, i : 
Michał Ostrowski.  
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5. O: 2 
burza na oceanie! okręt tonie! 

BEZROLNI 

Tak jest: pól dokoła leży wielka mnogość, 

Prawda. 

dyszą, w cichości pęczniejące, syte, chlebne łany. 
i lasy kipią morzem ponad piaszczystą drogą 
Ł dzień się rodzi śmiech radosnym dzieckiem: 

ranem. 

Prawda. 

Płyną obłoki niebem, jak chmary dzikich gęsi. 
rzeka rozrywa brzegi, cudowne śpiewa pieśni, 
wóz pędzi we dwa konie, aż cały świat się trzęsie 

i huczy tam na szosie, aż wpadnie w ciszę leśną. 

Prawda, że zbiory latoś wypadły znacznie lepiej. 
że kłosy były pełne grubego ziarna żyta 

to prawda! 

lecz nas to nie pokrzepi, 
jak cep na pustym niebie, wiszący znak zapytań. 

Bo my nie mamy pól, nie mamy krów i koni, 
nam dzień radosnym świtem nie puka w okna 

własne, 

nam las nie gada bajek, nam syty łan nie dzwoni, 

ani nie puchną śmiechem nasze izbice ciasne! 

Nie tętnią nasze wozy na białych zrębach dróg. 
nie kwitną mahvy w oknach, ani nie pachnie 

głóg 
idziemy bladym świtem: przed nami koń i pług, 
nie dla nas orze pole setkami cudzych włók. 

Vie dla nas kwitną drzewa i w młynie walą żarna, 
choć świat jest pracą, codzienną pracą krwawą, 

to jednak dola nasza jest pełna krzywd i czarna, 

Jak życie psóu bezpańskich, co resztki źżrą pod 

ławą. 

Nad nami wisi pałka, więzienne kraty groż 
gorzkie jest piękno pół, w które pot męki wsiąka 

wszystko zapada w otchłań wraz z twardym snem i 

łożem, 
„a we śnie się po własnych, po sytych polach 

błąkam...* 

Jeszcze sny nasze kiedyś staną się prawdą żywą, 

L ostre twarze głodnych w spokoju ludzkim 
zmiękną. 

nas wszystkich będzie praca: nas wszystkich 

będzie żniwo 
i świat dopiero wtedy objawi nam swe piękno. 

JERZY R. GOETLING. 

  

FUNDUSZ PRASOWY „GROMADY*. 

Tow. Wł. Baranowski, Lublin zł. 1.50. 

Hufiec lwowski Cz. H., połowa dochodu z aka- 
zł. 9:50; 

5» gromada Cz. H., Lwów-Kulparków, połowa do- 
zł. 2.50. 

demii 10-cio lecia 

chodu z akademii 10-cio lecia 

Głuchy trzask, wszystko na okręcie nasłuchuje, 
a sam okręt cały się wstrząsa. 

„Ogień na okręcie*! słychać nagle wołanie z do- 
łu. Kapitan sł lecz jeszcze myśli, jeszcze 

przesłyszał. Znowu wołanie ma nadzieje, 

przez tubę: 
„Ogień na okręcie!*. „To jest koniec*, przebie- 

ga kapitanowi przez głowę. 

tkurat pośrodku, między dwiema częściami 
świata walczy „Wolturno z orkanowym wichrem 

zachodnim 750 pasażerów na okręcie 1 je- 

szcze ta eksplozja ogień. Kapitan pędzi na dół; 
chce się sam przekonać. Przerażony, cofa się, 

czarno-szara chmura wzbija się z dołu. Nie już 

poradzić nie można: pali się ładunek okrętu. 

Jest koło 9 rano. Jakiś czas potrwa jeszcze, nim 
ogień pożre okręt do szczętu. Tylko obca pomoc 

może uratować. Ale skąd ma nadejść ta obca po- 

moc? Najbliższy port oddalony jest o trzy do 

czterech dni. S-0-S5! S-O0-S! leci depesza iskrowa 

w burzę, a znaczy to „okręt w niebezpieczeń- 

stwie!* Fale elektryczne pędzą, niosą wołanie 

o pomoc tu i tam szerokim kręgiem, wciąż szuka- 
ją elektrycznego ucha, które by je mogło usły- 
szeć. Kilka sekund. [ oto patrzcie, w odległości 

sześćdziesięciu, siedemdziesięciu i stu mil mor- 
skich słyszą okręty to wołanie o pomoc. Oddepe- 
szowują:  „Czekajcie, jeśli możecie! Za pięć, 

sześć godzin będziemy. Bierzemy natychmiast 

całą parą kurs na was* 

Telegrafista „Volturna* podaje to na górę, a ka- 
pitan powtarza na pokładzie, l skupili się 

pasażerowie. Westchnienie ulgi przechodzi przez 

tę masę. 
t Ą le pięć do sześciu godzin to dużo czasu. 

Płomienie i dym biją w górę na pokład, a na przo- 

Na morzach północnych 
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dzie okrętu leżą przecież materiały wybuchowe! 
Gdy ogień przeżre ścianę... 

Probują teraz ratunku na własnych łodziach. 
„WVolturno* spuszcza dwie. łodzie, każda z pięć- 
dziesięcioma pasażerami. Odbijają od okrętu 
bezbronne piłki do gry przez bałwany i burzę 

uniesione w górę i rzucone w głębię. Wpadają pod 
falę, zanurzają się i nikt już żadnego z nich nie 
ujrzał. 

Przerażenie i strach ogarnia drugich. 
Wreszcie nadchodzi już wieczór, ukazuje” się 

jakiś okręt na horyzoncie. Zbliża się tak szybko, 

jak tylko może, ale dla czekających na .„Voltur- 
no* jedzie za wolno. 

Ukazuje się jeszcze jeden okręt. I jeszcze je- 

den. Teraz zatrzymują się i spuszczają łodzie ra- 

townicze napróżno łodzie zostają odrzucone 
z powrotem. 

Nastaje noc. Ogień żre dalej, dochodzi już pra- 
wie pod ścianę, za którą leży ładunek wybuchowy. 

Telegrafista nadaje znowu depeszę iskrową: 
„Pomóżcie nam! Wylecimy w powietrze!* 

Jedenasta wieczór — cały środek okrętu stoi 
w płomieniach. Wszyscy skupiają się na rufie. 

W blasku kolumn ogniowych widać, jak dwie 
czy trzy łodzie przedzierają się przez szalejące 

morze. Odwracają łodzie — 50 ludzi mogą pomie- 

ścić — gdy nagle uspakaja się burza na kilka mi- 
nut. Łodzie wracają do okrętów ratowniczych. 
I znowu wszystko skończone. Nikt nie może się 
dostać do łodzi — a kto się odważa na skok do 
morza musi- utonąć. 

Noc nie ma końca. „Voliurno* kładzie się już 

powoli na bok. Kilka godzin może się jeszcze 

prawdopodobnie trzymać. Burza uspakaja się. 
Dnieje. Dokoła płonącego okrętu widać 10 in- 
nych, przybyłych na S-0-S.- Czemu nie wysyłają 
łodzi? Przecież burza już przeszła. Tak, ale mo- 
rze wciąż jeszcze szaleje. 

Nie mogą się odważyć. 

Ale patrzcie tam, okręt z naftą „Naraganset*, 
zbliża się, zakreśla wielką pętlicę między „„Vol- 
turnem* i tamtymi okrętami i wypuszcza przy 
tym całą swoją zawartość nafty — wiele setek be- 
czek. To pomaga. Spienione fale wygładzają się 

i natychmiast roi się dokoła od łodzi ratowni- 
czych. Przybywa jedna z drugą, i w kilka godzin 

uratowani są wszyscy pasażerowie, to znaczy 510 
osób, będących jeszcze na okręcie. 

Wyratowała ich iskra elektryczna i ludzka so- 
lidarność. 

Z Kdstnera tłumaczyła W. Lipszyc. 

  

Dania — kraj spółdzielczy 
Dania, której powierzchnia odpowiada mniej 

więcej powierzchni dwóch naszych województw, 

a ludność dosięga cyfry 3.700.000, słynie z wzoro- 
wego zagospodarowania, opartego przede wszysi- 
kim o organizację spółdzielczą. 

Według ostatnich statystyk liczba spółdzielni 
wszelkiego rodzaju wynosi w Danii 7.055, liczą. 
cych 1.750.944 członków. Najliczniejszą katego- 

rię stanowią spółdzielnie rolnicze w liczbie 5.205, 
zrzeszające 1.035.395 członków i spółdzielnie spo- 
żywców w liczbie 1.850, zrzeszające 358.000 człon- 
ków. 

O znaczeniu ruchu spółdzielczego w życiu go- 
spodarczym Danii świadczy fakt, że 91% całej 

produkcji mlecznej przerabiane jest przez mle- 
czarnie spółdzielcze. 

Nad ranem  
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Ziarnko grochu 
Felek i Hanka ogromnie lubią patrzeć, jak ma- 

ma gotuje obiad. I nie tylko patrzeć, ale i pomóe 
w razie potrzeby. Nie jest to taka wielka pomoc, 
ale mama mówi, że to dużo znaczy, jak nie po- 
trzebuje ciągle się schylać i podnosić różnych rze- 
czy: kartofel spadł pod stół, — zaraz go Felek 

znalazł, rozlało się trochę wody, już Hanka ją 
wyciera. Najbardziej lubią dzieci patrzeć, jak 
mama gotuje groch — takie śliczne, żółciutkie 
kuleczki. Sypie mama groch z torby do miski... 
pęc... pęc... pęc, odbijają się okrągłe ziarenka 
o brzeg miski i z pluskiem wpadają do wody. Sy- 
pie mama, sypie, aż ją niechcący Hanka potrąci- 

da Ja EET posypał się groch na podłogę. Rzu- 
ciły się dzieci zbierać zbierają, zbierają, zaglą- 
dają we wszystkie kąty... już chyba wszystko wy- 
zbierały. Nie wiedzą, że jedno ziarenko potoczy- 
ło się daleko, aż za wiaderko z wodą i leży tam 
sobie w kąciku. Po obiedzie zamiotła mama ku- 
cehnię, wyniosła śmiecie razem z ziarenkiem gro- 
chu i wyrzuciła je pod płot. A było to pod ko- 
niec zimy. Padały deszcze wiosenne, ziarenko mo- 
kło, pęczniało od wody, a gdy słonko je coraz 
mocniej ogrzewało, — pękła żółta skorupka 
i ukazał się malutki, biały kiełek. Ziarenko za- 
częło kiełkować. Miejsce pod płotem było zacisz- 
ne, zasłonięte od wiatru, wystawione na słońce, to 
też młody groszek rósł szybko, mocno czepiająe 

się płotu. długimi wąsami. _Wyrastały mu coraz 
to nowe listki, a wreszeie, w połowie maja zakwitł 
pierwszy kwiatek. 

Felek i Hanka nic nie wiedzieli o tym. Rzadko 
już teraz zaglądali do kuchni, cały dzień spędza- 
jąc na świeżem powietrzu. Ulubioną zabawą by- 

ła piłka. Piłkę mieli nową, dużą — dostali ją 
niedawno od wuja Teofila. Skakała doskonale, 
była leciutka, ale często leciała nie tam, gdzie by- 
ła wymierzona. Ot i teraz rzucił ją Felek prosto 
w nastawione rączki Hanki, a piłka bęc... wpadła 

między pokrzywy. Poszedł Felek, wydostał piłkę 
i już ma wracać do zabawy, aż nagle zatrzymał 

  

się zdumiony: pośród pokrzyw rosła jakaś dziw- 
na roślinka o jasno zielonych listkach i białym, 

Nadbiegła Hanka. „Nie 
„Mam piłkę, mówi Fe- 

delikatnym  kwiatku. 

możesz znaleźć piłki? *. 
lek, ale patrz, co tu rośnie. 

„Co to za kwiatek? 

„Nie wiem, ale mama pewnie wie*. 
Pobiegły dzieci po mamę: „Mamo, mamo, — 

wołają tam pod płotem rośnie coś takiego 
dziwnego, a my nie wiemy co* 

Idzie mama z dziećmi, -zobaczyła -« kwiatek 
i śmieje się: „To przecież jest groch, zwyczajny 
groch 

„Jak to groch? dziwi się Felek. 

„Zaraz zobaczycie mówi mama i delikatnie 
rozgarnia ziemię przy łodyżce roślinki. Tuż pod 
ziemią widzą dzieci ziarenko grochu, ale jakie! 
Zupełnie nie podobne do ślicznych, żółtych kule- 
czek, gotowanych przez mamę. Właściwie zosta- 
ła sama skórka pognieciona, sczerniała, napół 
przegniła. Mama ostrożnie odjęła ją od łodyżki 
i pokazuje dzieciom: „„0, patrzcie, tędy wydostał 
się kiełek, i rósł i żywił się ziarenkiem, póki mu 
jeszcze korzonki nie urosły. Ale skąd się tutaj 
wzięło to ziarenko? Pewnie zostało wyrzucone do 
śmieci*. Pokazuje mama dzieciom pączki: „To 

wszystko będą kwiatki, a z każdego kwiatka: bę: 
dzie potem strączek, a w każdym strączku po kil- 
ka ziarenek grochu. Dzieci eo dzień zaglądały do 
groszku, a gdy już przekwitł, z niecierpliwością 
czekały, kiedy można będzie strączki zrywać. Ma- 
ma im poradziła, żeby nie zjadały zielonego gro- 
szku, ale poczekały, aż dojrzeje, to go sobie na 
przyszły rok zasadzą na zagonku. Tak też dzieci 
zrobiły. Grochu zebrała się spora garstka. Han- 
ka wsypała go do pudełka po cukierkach i włoży- 
ła do szuflady w szafie z ubraniami. Wyjmą je 
dzieci dopiero na przyszłą wiosnę, gdy zagonek 
będzie przygotowany. 

Olga Nowicka. 

MARSZ MŁODYCH 

W patrzeni w słońce, przez martwe ugory 
IW. bój idą Młodzi na znój i na trud, 
I wywalczają nowe życia tory, 
Walcząc o pracę, o Wolność i Lud. 

I chociaż często w pierś biją kul grady, 
4 bruki ulic przesiąkają krwią, 
Jesteśmy silni, nikt nam nie da rady, 
Na próżno w marszu zatrzymać nas chcą. 

Nikt nie powstrzyma Młodych fali buntu, 
I nie osłabnie bojowy nasz marsz, 

Aż przeorzemy glebę tę do gruntu, 
Choć piersi nasze służą zamiast tarcz. 

I wywalczymy nowe prawa Ludu, 
I w Polsce nowy zaprowadzim ład, 
Więc naprzód, Młodzi, nie szczędźmy, krwi, 

s trudów, 
Bo silni duchem, zdobędziemy świat. 
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PRZ EWO DN 
Jak prowadzić gry ? 

Nawet najmniej zajmująca gra zabawi nas dobrze, jeżeli 
biorący udział grają z pełnym zainteresowaniem. oddaniem 
się i poważnym traktowaniem gry. Wiele wtedy zależy nie 
tylko od grających, ale i od ich usposobienia w czasie gry. 
Ą kto wprowadza i musi wprowadzać odpowiedni nastrój 
do gry? Kierownik. 

Jest tedy rzeczą kierownika. którym zazwyczaj jest prze- 
wodnik lub przodownik, aby odpowiednim zarządzeniem, 
organizacją już sprowadził właściwy nastrój do gry. Gra 
musi być uczciwa, szlachetna i kulturalna, planowo prze- 
prowadzana i sprawiedliwie zakończona. 

Pierwszym warunkiem jest zainteresowanie chłopców. 
To zaś uzyskać możemy wyborem gry. Stąd należy urzą- 
dzać, o ile się tylko da, rozmaite nieznane gry i zabawy. 
Należy ciągle odmieniać. nigdy nie powtarzać tych samych 
gier kilkakrotnie na zbiórkach następujących po sobie, bo 
częste powtarzanie nuży i już naprzód uniemożliwi wpro- 
wadzenie odpowiedniego nastroju. Repertuar gier i zabaw 
jest dosyć różnorodny. a przecież liczbę pojedyńczych gier 
można jeszcze pomnożyć przez poczynienie stosownych 
zmian, utrudnień. 

Zanim się jakąś grę urządzi po raz pierwszy, trzeba się 
dobrze namyśleć nad prawidłami, by umieć je dobrze wy- 
jaśnić. Towarzyszu prz wadzaj wy AE 
nosem nad ni gra może ci się osobiście nie podoba, 
a może podobać 'się chłopcom i dla nich jest grą i oni bę- 
dą grali. Czasem ci sie jakaś gra nie podoba, bo tak są- 
dzisz z prawideł. Otóż wiedz. że wszystkie przepisy są su- 
che, ponieważ muszą być zwięzłe i jasne, 4 życia im doda 
sama gra i gracze. 

Przepisów danej gry nie wykładać sucho i długo. Obja:. 
śnienia muszą być sugestywne i żywe. Trzeba chłopcom po- 
zwolić zrobić plan, jak grać, jak zużytkować prawidła it. p. 
Jeżeli chłopcy są zmuszeni sami uczestniczyć w tworzeniu 
planu gry, rozbudzają w sobie o wiele więcej zajęcia i ..pa- 
lą się* do gr 

Zdarza się czesto, że w czasie gry ktoś od niej stroni, albo 
co gorzej odstępuje. To s najgorsi gracze i do tego nie 
można dopuścić. Taką początkową niechęć łatwo pokonasz 
po prostu tym, że nie zw rącasz uwagi na zarzuty czy zdania 
przeciwne, lecz że „gra się*. Są czasem chłopcy ambitni, za- 
rozumiali, którzy wiedząc, że przegraliby. raczej nie grają, 
albo przeciw 

O jednej zasadzie pamiętać należy: gry nie przeciągać, 
a tym więcej przerwać, gdy się tylko spostrzeże, że uwaga 
oraz zainteresowanie słabnie i mógłby bieg gry sam się za: 
trzymać. Ww grze musi być rozmach, werwa., radość. 

Gdy się gra skończy przegraną jednej partii albo jedno- 
stki, nigdy nie należy dopuścić, aby zwycięzcy wyśmiewali 
pokonanych i wytykali im niezgrabność. Przy grach meto- 
dycznych, t. j. uczących. np. sygnalizacji, najlepszy, t. j. 
wygrywający, winien po zbiórce nauczyć najsłabszego, t. > 
przegrywającego. 

Bardzo ważną rzeczą, jeżeli w grach zachodzą 'dwa obozy, 
jest podział grających. Zawsze podziel chłopców wcześniej, 
zanim ustalisz w co się będzie grać. Jeżeli trzeba wyzna- 
czyć pojedyńczych chłopeów dla oznaczonych zadań. brać 

przede wszystkim ochotników. jeżeli ich nie ma—losować. 
Bojaźliwym i nieśmiałym chłopcom, którzy radzi kryją się 
w kącie, daj pierwszeństwo tam. gdzie muszą polegać sami 
na sobie. Nauczą się samodzielności i „otrzaskają się*. Gru- 
py, obozy zestawić należy tak, by były równie silne (zręcz- 
ne), bo od tego zależy zawsze powodzenie gry. 

Należy również nie zapominać o bezpieczeństwie grają- 
cych. Gdy przy grach ruchowych chłopcy się „rozbawią*, 
trudno je za złamane krzesło czy obitą ścianę, 
bo tem zało poprzednio zapobiec. Nie można również 
dopuścić zespołów na siebie z zawiścią. Na- 
ten czas ywamy, śpiewamy coś i zarządzamy grę 
innego typu. 

Błędów i omyłek grających nie należy brać zbyt poważ- 
nie i tragicznie, bó oni sami czują, że zbłądzili i błędami 
uczą się. Jeśli się je wytyka, to nie pojedyńczym graczom, 
le z ogólnie. 

Każda gromada ma swój plan pracy i do tego planu musi 
Nie można ich prowadzić dorywczo, by za- 

gry dostować. 

łatać nimi jakąś dziure w programie zbiórki, ale gry mus 
być stopniowane, utrudniane i zmierzające do pewnego celu. 

Pamiętajmy o tym, że gra dobrze prowadzona: 
1. wychowuje społecznie (solidarność, karność) i moralnie 

(kodeks gry, przepis, omijanie niedozwolone): 
kształci (zwiększa trudność. wyrabia zaradność życio: 
wą); 

howuje ind ialnie i żłobi w charakterze chłop 
niezatarte ślady. 

Zatem jak prowadzić gry? Tak, by z nich była korzyść, 
a gra dobra jest, gdy: 

l. kierownik nie krzyczy, by uczestniey byli spokojni, lecz 
ich odpowiednio zainteresuje; 

została dobrze wykonana („fair play*) i -opanowana 
(spokój, postawa, lojalno poszanowanie dla sędziego) ; 
uczestnicy nie patrzyli na siebie z zawiścią; 
sama gra, jak i jej omówienie. odbyło się w atmosferze 
braterskiej. 

Tak prowadzone gry wy lowują, a uczestnikom dają za- 
dowolenie, Stefan Dziwlik. 

Orientacja w terenie 
Nadeszła wiosna. a z nią okres wycieczek. Dla tych. któ. 

Izy ukochali szeroki horyzont, którzy już plecak pakują, 
buty smarują, podaję garść wskazówek o orientacji w te- 
renie. 

„Orientować się*, to znaczy określić strony Świata. znać 
własne stanowisko. otoczenie i wiedzieć w jakim kierunku 
ma się iść, by dojść do określonego celu w terenie. 

Często znajdujemy się w takim położeniu, że nie wiemy 
w którą stronę iś błądzimy. Jeśli ci się to, towarzyszu, 
przydarzy, to siądź sobie spokojnie, nie denerwuj się, nie 
poddawaj się strachowi. staraj sobie przypomnieć drogę 
pierwotną, a przede wszystkim pamiętać o tym, że oriento- 
wać się można: 

a) na podstawie punktów orientacyjnych; 
b) na podstawie stron świata. 
„Punkty orientacyjne* sa to charakterystyczne punkty,  
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dobrze widoczne w terenie, jak np. drzewo odosobnione 

most, karczma, kościół, pagórek itp. Jeżeli idąc, mieliśmy 

oczy otwarte, a tak powinien chodzić każdy harcerz, to nie 

zbłądzimy, bo w drodze powrotnej przechodzić będziemy 

obok tych samych punktów. W miejscowości stepowej punk- 

ty takie sami robimy, układając kamienie, czy ryjąc darń, 

zaś w lesie załamujemy gałązki drzew (suche). Z reguły 

należy odwracać się za siebie, idąc w miejscowości niezna- 

nej, a wtedy zapamiętamy teren i będziemy mieli dokładny 

obraz drogi powrotnej. 

Strony świata znajdujemy za pomocą niżej podanych 

sobów : 

l. Na podstawie kompasu. Jest to najlepszy i najodpo- 

wiedniejszy sposób orientowania się. Kompas, zwany także 

busolą, posiada igłę magnetyczną, która wskazuje kierunek 

północy. Kompas kładziemy poziomo i po kilku waha- 

niach igła zatrzymuje się, wskazując ciemnym końcem kie- 

runek północny. lgła magnetyczna wskazuje biegun nic 

geograficzny, lecz „magnetyczny (to jest bardzo ważne 

a odchylenie między kierunkiem igły a południkiem geo- 

graficznym nazywamy „deklinacją”. Jest ona różna dla róż 

nych miejscowości (dla Warszawy około 3 stopni). 

Obracamy kompasem, a gdy czarny koniec igły padnie na 

punkt Pn Pd, skręcamy kompas w prawo. aby wyrównać 

deklinację (zboczenie magnetyczne) na zachód, zazwycz: 

oznaczoną na dnie kompasu. Jeżeli igła pokrywa się z de- 

klinacją, wtenczas dopiero linia Pn wyrysowana na 

dnie kompasu, wskazuje nam kierune 1 w terenie 

a nie sama igła. 

Bardzo praktyczne są busole „Bezarda*, ale bardzo dro- 

e, stąd mało rozpowszechniane między młodzieżą, dla- 

tego o nich nie piszę. 

Mapę, za pomocą kompasu, orientuje się w ten sposób, 

iż busolę kładziemy na krawędź mapy tak, by linia kompa- 

su Pn—Pd była równa z brzegiem (obwódką) mapy (Pn 

u góry) i obracamy mapą razem z kompasem, szukając 

nocy, jak wyżej opisano. 

2. Przy pomocy słońca. Zdarzy się, nie siadamy 

kompasu, wtedy w dnie słoneczne możemy « : strony 

świata przy pomocy zegarka. 

Należy wiedzieć o tym, pionowo 

w ziemię, wskazuje kierunek: o dz. ( o godz. 

9—półnoeny zachód, o godz. 12 północ, 

północny wschód, a o godz. 18—wschód. 'W innych godzi- 

nach możemy znale strony Świa wiedząc że słońce 

w ciągu godziny przebywa łuk 15%. Tak robimy, gdy nam 

kto$ powie, która jest godzina. 

Jeżeli zaś mamy zegarek o dokładnym czasie (czas sło- 

neczny nie pokrywa się z czasem środkowo - europejskim 

jednak różnica mała), to trzymamy zegarek poziomo, tar- 

czą ku górze, zwracamy go małą wskazówką ku słońcu (mu- 

si ona pokryć swój cień), a wiedy kładziemy patyczek 

zdźbło między małą wskazówkę a godz. 12-14 (dokładnie 

w połowie) i zdźbło pokaże nam kierunek Pn—Pd. Tutaj 

trzeba zapamiętać, że przed południem należy brać łul 

przeciw biegowi wskazówek, po południu z biegiem wska- 

zówek. 

3. Podług gwiazd w nocy. Nie mamy busoli, słońce ni 

świeci, noc gwiaździsta. (o począć Bardzo łatwo, bo 

„gwiazda polarna wskazuje nam zawsze północ. Jest gwiaz- 

dozbiór złożony z 7 gwiazd, zwany „Wielką Niedźwiedzi« 

albo „Wielkim Wozem*. Jeżeli połączymy obydwa tylne 

koła (t. j. gwiazdy) linią prostą (w myśli) i przedłużymy 

ją pięciokrotnie, to natrafimy na gwiazdę „polarną*. Jest 
q ona końcem krzywego dyszla „Małego Wo: Wyobraźmy 

archiwum 

sobie, że gwiazda ta spada poziomo na ziemię, a linia jej 

spadania wskaże nam północ. Zatem jeszcze dziś wieczór 

szukajcie gwiazdy polarnej! 

Odnajdywanie stron świata według księżyca jest dość tru- 

dne i dopuszcza znaczne omyłki, zatem pominiemy orien- 

tację według niego. 

t. Orientacje na podstawie zjawisk przyrody. Jeżeli nie 

możemy znaleźć stron Świata według sposobów wyżej po- 

danych, natenczas dzielimy 

Na domach (dachach), drzewac 

według zjawisk w przyrodzie. 

h, skałach oraz kamieniach 

(nie w gęstwinie) porasta mech, który dosyć silnie zieleni 

się od strony Pn (a dlaczego?). Gałązki i liście oddzielnie 

stojących drzew rosne śeiej od strony południowej. Słoje 

ściętych drzew (na pniach) są węższe od strony północnej. 

Śnieg dłużej się trzyma ich, zwróconych ku północy. 

budowane tak ielki ołtarz jest zwró- 

prawosławne mają zazwyczaj 

strony zachodniej. 

DTowarzyszu, ruszaj w teren, sprawdź i doświadczaj po- 

wyższych wskazówek. Szczęśliwych, słonecznych łowów! 

Stefan Dziwlik. 

Plan pracy na Maj 

Wszystkie gromady biorą udział w pochodzie 1-szo ma- 

jowym. Pochód harcerzy winier wyglądać jak najbardziej 

okazale, nie tylko pod względem liczby uczestników, ale 

także musi być sprężysty i panować ma w nim porządek. 

Z okazji święta robotniczego już przed l maja lub też 

w samym dniu naieży. zrobic -Zbiorkę wszystkiech harcerzy 

i dzieci z poza organizacji, na której gromady wystawią 

sztukę czerwono harcerską, zamieszczoną w „Gromadzie* 

z lutego b. r. 

z lokalu przenosi się w teren. Trzeba 

urządzać jczęściej wycieczki dzienne i nocne. W Zie- 

lone Święta należy zrobić wycieczkę dwudniową. Przygo- 
towania do obozu muszą iść w całej pełni. Deklaracje na 

obóz winny być doręczone rodzicom harcerzy, mających 

wyjechać. Z rodzicami nale porozumieć i przedsta- 

wić im warunki na o szamożnym harcerzom, któ- 

rzy swą pilnością w pracy harcerskiej zasłużyli na to, gro- 

mada winna dopomóc, dopłacając resztę opłaty za pobyt. 

Tematy gawęd. Co mogą dać obozy czerwonym harce- 

rzom? (Wypoczyne zadowolenie osobiste i korzyść or- 

ganizacji). (Co można zrobić na . wycieczkach harcerskich 

dla organizacji i ludności iejskiej? O międzynarodowej 

jedności proletariatu. Wypadki polityczne według gazet ro- 

botniczych. 

  

Ilustrowana odezwa 1-szomajowa 

DLA CZERWONYCH HARCERZY UKAŻE SIĘ 

PRZED 1 MAJA. CENA DO 100 SZTUK PO 2 GR. 

SZTUKA: PRZY ZAMÓWIENIACH WIĘK- 

TORA GROSZA. 

1 I PIENIĄDZE NALEŻY PRZE- 

DN. 20 KWIETNIA POD ADRESEM 

GŁÓWNEJ CZ. HARC. TUR NA BANK 

KONTO PKO 81800 (NA ODWROCIE 

SPIESZCIE SIĘ  



Tow. EDWARD BAUER 
PRZEWODNIK GROMADY I CZŁONEK RADY 

HUFCA W PIOTRKOWIE TRYB. 

zmarł w dniu 27 lutego 1937 r. 

w wieku lat 15 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

RADA GŁÓWNA | HUFIEC CZERW. HARCERSTWA 

W PIOTRKOWIE TRYB. 

Juan-dziecko Hiszpanii 
Juan jest Hiszpanem. 

Urodził się i mieszka w Madrycie. Chodził do 
szkoły, uczył się, czytał dużo i marzył: zostanie 

lotnikiem. 

Ojciec smutniał słuchając marzeń Juana, nie 
mógł nie myśleć wówczas o bracie swym, który 
również wybiegał marzeniami ponad swój stan- 
Także mu było Juan na imię. Marzył ten wyrob- 
niczy syn, że zostanie lekarzem, że będzie boga- 

tych leczył za pieniądze, a biedotę swej wsi za 
darmo. Ojciec bowiem małego Juana, stryjowie 

i dziadkowie pochodzili ze wsi. Dziadek był wy- 
robnikiem. A dzieci wyrobników nie uczą się 

długo. Muszą pracować. Pracują, odkąd się tylko 
zaczną same ruszać. Tak i stryj Juana pilnując 
bydła, latając na posyłki i pomagając ojcu upra- 
wiać pańskie pole marzył, że jednak zostanie 
lekarzem. 

Nie został. Poszedł w świat, za pracą, której 
dlań zabrakło w rodzinnej wsi i 

zaginął. 

słuch o nim 

Ale gdy powstał rząd ludowy w Hiszpanii, oj- 
ciec przestał się smucić, słuchając planów syna 
swego, Juana. Wierzył, że teraz mogą się urze- 

czywistnić. Pod rządami robotnika i chłopa pra- 
wa wszystkich ludzi są równe. Nauka nie będzie 
już tylko przywilejem bogatych. Ux się bę- 
dzie każdy, kto się uczyć zechce. 1 ojciec widział 
już w swych marzeniach Juana, szybującego wy- 
soko, pod błękitnym niebem Hiszpanii. 

" Możni jednak nie łatwo rezygnują ze swych 
wpływów, bogaci ze swych majątków, a generało- 

wie ze swych stanowisk. Nie zrezygnowali i hisz- 
pańscy. - Poparli ich możni i bogaci innych kra- 
jów, obce rządy im pomogły. Aż w Afryce wyna- 

jęli armię za pieniądze i uderzyli na Hiszpanię. 

Cały lud hiszpański porwał się w obronie swo- 
ich praw i swego rządu. Rozpętała się wojna 

krwawsza i groźniejsza od wszystkich dotychcza- 
sowych. Poszli bronić Hiszpanii wszyscy zdolni 
do walki. Młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety. 

Poszedł Juana ojciee i poszedł brat. Juana wziąć 
nie chcieli. „Jeszcze czas mówił ojciec. I mó- 
wił, by Juan zastąpił go teraz w domu. By opie- 

kował się chorowitą matką i małą siostrzyczką, 
i że to teraz jego, Juana, obowiązek. 

I Juan opiekował się. Oszczę matkę, przy- 
„, zmywał. Ba- 

siostrzyczkę. Brał 

ja „na barana* i biegał z nią po mieszkaniu, aż 
trzęsły się jej czarne loczki. Była najmłodsza 

nosił co potrzeba, dźwigał, czy 
wił i rozśmieszał małą, 4-letr 

i bardzo przez wszystkich kochana. 
Zginęła na placu, gdzie bawiły się dzieci. Od- 

prowadził ją tam Juan i nie miał zobaczyć wię- 

cej. Właśnie na ten plac, pełen bawiących się 
dzieci skierował wróg swe pociski. Juan miał je- 
szcze w uszach pieszczotliwy głos siostry, jeszcze 
czuł dokoła szyi ciepły uścisk jej rączek, jeszcze 

leżały rozrzucone przez nią zabawki. 
[I myślał Juan: „Dorośli biją się, dorośli wie- 

dzą, o co. Ale te dzieci? Czy godzi się zabijać 

dzieci? czy godzi się napadać na bezbronnych 
MJ ogóle” 

Ból i złość podniosły rękę Juana ku górze i za- 

cisnęły w pięść. Matka nie płakała. W Hiszpanii 
kobiety oduczyły się płakać. Bez łez żegnają mę- 
żów swych, synów czy narzeczonych  odchodzą- 
cych na front. Bez łez wyprawiła matka na woj- 

nę ojca Juana i jego brata. Nie zapłakała i teraz. 
Tylko serce jej, słabe serce nie wytrzymało 
śmierci najmłodszego dziecka. 

Wracał Juan z jej pogrzebu. Myślał, że nie ma 
już matki, nie ma wesołej, małej siostrzyczki 
i myślał, że wojna temu winna. I myślał jeszcze, 
że teraz może już iść bronić Madrytu, bo.nie ma 
ię już kim opiekować. I my śslał, że ojciec nie bę- 

dzie się gniewał, bo Juan wypełnił swój obowią- 

zek do końca. 
Szedł powoli szeroką ulicą. Wtem -zafurczało, 

huknęło raz i drugi. Pocisk jeden za drugim le- 

ciały na Madryt. Juan przypadł do ziemi, jak in- 
ni. Huk trwał. Łoskot walącego się domu. Brzęk 
szkła. Przeraźliwy czyjś krzyk. Pożar niedaleko. 

Gdy się uciszyło, na ulicy potworzyło się kilka 

gromadek. Do jednej zbliżył się Juan. Kałuża 
krwi. Młody chłopiec. Milicjant bo obok ka- 
rabin. 

Podjechała karetka. Zabrała zwłoki milicjanta. 
„Znów ubył jeden 'z szeregu* — pomyślał Juan 

i postanowił zastąpić go. Nowy huk. Jeden za 
drugim. Nowe pociski lecą na miasto. 

Schylił się Juan. Podniósł karabin. Zacisnął 

pięść. I niewidzialnemu gen. Franco przesłał 
swoją my śl . „Póki choć jedno dziecko ży je 

w Hiszpanii — nie zwyciężysz . 

1. Kuśmierska. 
  

  

POŻYTECZNA KSIĄŻKA 

o pracy wśród czerwonych sokołów. 

wyjdzie w pierwszych dniach maja r. b. w opracowaniu 

tow. Stefana Dziwlika, nakładem hufca krakowskiego Cz. 

Harc. T. U. R. Cena 50 gr. 

W książkę tę zaopatrzy się każdy przewodnik i przodow- 

nik. Rada Główna wzywa do wcześniejszego zamawiania 

wydawnictwa, by przyśpieszyć jego wydrukowanie.  Za- 

mawiajcie po kilka egzemplarzy. Pieniądze na książkę 

przed wydaniem należy wpłacać na konto Rady Głównej 

Cz. H. w Warszawie. 

archiwum 
harcerskie.pl__  
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TECHNIKA HARCERSKA 

Rzecz o namiotach 

W Polsce wprowadza się dwa zasadnicze gatun- 
ki płócien namiotowych: impregnowane i zwykłe. 
Jest rzeczą bezsporną, że płótna impregnowane są 
lepsze, bardziej ścisłe i trwałe, a przez to samo 
droższe. 

Kształt namiotu jest rzeczą dowolną, chociaż 
itu są starania o normalizację kształtów do kilku 
zasadniczych typów. Najbardziej rozpowszechnio- 
nym typem będzie namiot 2—3 osobowy  sporto- 
wy, który, nawiasem mówiąc, jest u nas przeważ- 
nie w użyciu. Jest to namiot lekki, łatwo prze- 
nośny, szybko rozstawny, a przy tym tani, słowem, 
ma wszelkie warunki panowania na rynku od- 

biorczym. Cena tego namiotu waha się od 25 do 
40 złotych. Obok tego typu, o wiele więcej wygo- 
dnym, zapewniającym wyzyskanie całkowitej po- 
wierzchni przykrytej płótnem, mającym zazwy- 
czaj, podłogę, jest namiot domkowy o ładnym 
kształcie małej chatki, nadający się np. na mały 
ambulans. 

W przeciwieństwie do typu poprzedniego, któ- 
ry można rozstawiać  przywiązując linkę do 
dwóch drzew, musi mieć ten ostatni dwa drążki 
podpierające. Jest naturalnie prawie dwa razy 
droższy od poprzedniego. 

Ostatnio rozpowszechniane są namiociki jeszcze 
bardziej praktyczne, o wiele tańsze i o znacznie 
prostszych kształtach. Właśnie rys. 2 przedstawia 
taki namiot l-osobowy, składający się z jednej 
płachty, którą można używać także jako pelery- 

archiwum 
harcerskie. 

ny, gdyż ma w tym celu wycięte z boku otwory 
w formie kieszeni i przyszyte zapinacze zbliżone 
do guzików. Namiot wskazany na rys. 3 jest po- 
łączeniem dwu powyższych płócien, spiętych na 
owe zapinacze. Podstawa namiotu tworzy kwadrat. 
Zaletą jego jest możność usunięcia drążka podtrzy- 
mującego, przez co zyskuje się jedno miejsce wię- 
cej. 

Wewnętrzny kijek zastępuje się wtedy linką 
przywiązaną do gałęzi. Namioty te składają się 
szybko, są bardzo lekkie, można je troczyć przy 
plecakach. 

Poza tym jeszcze można spotkać inne rodzaje 
namiotów, np. przedstawiony na rys. l. Jest on 
używany w górach przez turystów. Kształt jego 
przystosowany jest do warunków górskich, według 
zasady, im jest ciaśniej w namiocie, tym jest cie- 

plej. Nawet podczas mrozów można w nim bez 
obawy zmarznięcia nocować. 

Następny (rys. 6) to namiot w kształcie stożka, 
powszechnie używany przez Rote Falken au- 
striackich czerwonych sokołów, a do Polski za- 
wleczony przez kilku harcerzy, będących na zlo- 
cie w Wiedniu. 

Pomysłowi harcerze chcąc uczynić obozowa- 
nie pod namiotem możliwie najwygodniejszym 
i najprzyjemniejszym, wymyślili szereg daszków 
ochronnych, bądź to od słońca, bądź od deszczu. 
Daszki. te w chwilach wielkich upałów stanowiły 
doskonałe podcienie, lub podczas deszczów po- 
zwalały palić ognisko i gotować obiady nie nara- 
żająe na zmoknięcie. 

Mówiąc o namiotach indywidualnych, omal nie 
pominęliśmy sprawy namiotów grupowych dla za- 
stępów i gromad. Tu można tylko tyle powie- 
dzieć, że dzielą się one według swojej wielkości. 
Najmniejszym zespołowym namiotem będzie t.zw. 
Adolf na podstawie kwadratowej, mało pakowny. 
Następnym co do wielkości jest namiot w normal. 
nych rozmiarach na 8 osób, nie wyklucza to mo- 
żliwości wpakowania w niego co najmniej 20 har- 
cerzy na jedną noc. To jest właściwy dom dla za- 
stępu, o ładnych liniach stosunkowo najlżejszy 
z namiotów tego gatunku. Największym namio- 
tem obozowym jest tak zwany hangar, mogący po- 

ić co najmniej 40) osób. 

Wojsko używa namiotów jeszcze większych, ale 
o nich pisać nie będę. 

mieśc 

Ciotka Groll. 

Ciekawe gry: 

CZERWONO-HARCERSKA BAJKA. 

Ustanawia się miejsce (np. Puszcza Białowieska), 

w którym ma się odegrać bajka i każdy uczestnik wybie- 

ra sobie jakieś słowo z tego zakresu (np. jeleń, myśliwy, 

sosna i t. p.). Prowadzący zabawę zaczyna opowiadać: 

W pięknej Puszczy Białowieskiej żyło w prastarych cza- 

sach mnóstwo różnych zwie . Jeden z nich jeleń... Sko- 

ro tylko wymówił słowo „jeleń*, chłopiec, który obrał so- 

bie słowo .„jeleń*, musi ciągnąć bajkę dalej. Zabawę mo- 

żemy utrudnić, gdy postanowimy, że przebieg bajki musi 

być wesoły lub smutny i t. p. 

Stefan Dziwlik.  
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Ż-ZYCIA GROMAD 
LEGIONOWO. Powstała tu gromada harcerska. 

sza zbiórka 
Pierw- 

odbyła się 21 lutego. Obecnych 13 harcerzy. 
Życzymy owocnej pracy. 

LWÓW. Gromada kulparkowska odegrała w swoim loka- 
lu 7 marca sztukę „Czerwona republika*. Gromada liczy 28 
harcerzy i 22 sokołów prawie wszyscy umundurowani. 
Spółdzielnia gromady rozwija się. W marcu Koło Przyja- 
ciół zwizytowało gromadę. 

ŁÓDŹ. Tow. K. Munich opisuje wrażenia ze zbiórki hufca: 
Od samego rana na ułicy Fabrycznej panował niezwykły 

ruch. Co chwila z bocznych uliczek wychodziły gromady 
czerwonych harcerzy i znikały w jednym z domów. Tam 
miała się odbyć zbiórka hufca. Cały lokal jest już zapełnio- 

Każdy jest 
tym co zobaczy i co usłyszy. Bo przecież przewodnik w gro- 

ny harcerkami i harcerzami. zainteresowany 

madzie powiedział, że na zbiórce hufca będzie wizytacja 
z Warszawy, i teraz wszyscy harcerze i harcerki niecierpli- 
wie oczekują wizytatorów, którzy powinni byli już nadejść. 
Już przewodnicy zdają raport. Na sali panuje zupełna ci- 
sza i głośno brzmią głosy przewodników. Wszyscy stają na 
baczność. Ciszę przerwało nagle lekkie skrzypnięcie drzwi. 
W wejściu stanęły dwie postacie. Z ust do ust podają so- 
bie słowo „wizytacja*. Wizytatórzy z wielkim trudem prze- 
cisnęli się przez zwarte szeregi harcerskie i weszli na sce- 
nę, gdzie składany był raport. Po zdaniu raportu, tow. Ja- 
siński (tak się nazywał jeden z wizytatorów) miał krótkie 
przemówienie. Mówił on o wycieczkach i gorąco zachęcał 
do wycieczkowania, i bardzo dużo innych ciekawych rzeczy 
opowiadał jeszcze. Potem" śpiewaliśmy pieśni robotnicze 
które mówiły o niedoli i poniżeniu robotników i dzieci ro- 
botniczych. Ale śpiewaliśmy je z wiarą i pewnością, że ta 
niewola niedługo będzie trwać, że przyjdzie czas, kied 
i my staniemy zwarcie do walki o lepsze jutro. Inne pieśni 
oddawały nam _ radość życia obozowego, wycieczkowania. 
beztroskiego humoru harcerskiego. Przedstawiały pola, lasy 
i przygody obozowe. Po śpiewie przemawiał drugi wizyta- 
tor, tow. Dembiński. Był on bardzo miły i wesoły. Potem 
były jeszcze tańce i deklamacje, wykonywane przez groma- 
dy i pojedyńczych harcerzy. 

PIASKI. Gromada urządziła wieczorek wspólnie z rodzi- 
nami. Na program złożyły się: referat tow. K. Szymańskie- 
go „Czym jest Czerwone Harcerstwo*, śpiew, deklamacje, 
humoreski. 

PIOTRKÓW TRYB. Hufiec w połowie lutego okrył się 
żałobą. Zmarł tow. Bauer Edward. 

Tow. Bauer był członkiem Czerwonego Harcerstwa od 
1932 r. W pogrzebie wziął udział hufiec, skład: ąc wieniec 
z napisem na czerwonych szarfach: „Towarzyszowi Edwar- 
dowi — Czerwoni Harcerze TUR*. 

Cześć Jego pamięci! 

STRZEMIESZYCE. W serdecznym nastroju i przy [icz- 
nym udziale rodziców i starszych towarzyszy odbyła się 21.I 
uroczystość, zorganizowana pr: Koło Przyjaciół gromady 
strzemieszyckiej, z okazji 10-lecia istnienia Cz rwonego Har- 
cerstwa. 

Na uroczystości złożyły się: wieczorek z produkcjami ar- 
tystycznymi i humorystycznymi, przemówienia przewodni. 

cego rady hufca zagłębiowskiego, - tow. Szymańskiego, 
i przedstawicieli bratnich organizacyj, śpiew i deklamacje 
robotnicze, oraz uroczyste przyrzeczenie 19 harcerek i har- 
cerzy, odebrane przez tow. Szymańskiego, a na zakończenie 
wesoła jednoaktówka i jeszcze weselsze „kawały cezerwono- 
harcerskie", które wywoływały huragany śmiechu wśród 
obecnych. Przedstawiciele „dorosłych* organizacyj złożyli 
83 zł na pracę gromady. 

Odpowiedzi redakcji 
Tow. Helena Mirowska innopol. Waszego wiersza 

o Hiszpanii nie zamieścimy. Pracujcie dalej nad sobą. 
W wierszu muszą być nie tylko rymy, ale i rytmy, a tych 
brakowało w powyższym wierszu. Piszcie do nas nadal. 

Tow. „KŚ 

gdyż jest za poważne i nie posiada akcj 

Lwów. „Szarego życia nie umieścimy, 

. Prosimy o dalsze 
utwory. 

Tow. Damian. O „nienoszeniu czapek* nie pójdzie, gdyż 
i tak wszysey chodzimy latem z gołą głową. 

Tow. K. S. i dwoje harcerzy, nie podpisanych na listach, 
z Legionowa. Listy Wasze, opisujące pierwszą zbiórkę. spra- 
wiły nam wielką przyjemność. Sądząc z listów, zbiórka od- 
była się bardzo wesoło, a zwłaszcza zabawy z bałwanami 
śnieżnymi. Tylko na przyszłość podpisujcie swoje listy. 

  

Ryś duma 
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