
Po konfiskacie nakład drugi 

MIESIĘCZNIK CZERWONO - HARCERSKI MARZEC 1938 

Ra 

ZDOBYLIŚMY OBA BIEGUNY 

I ROŚNIE NASZ PĘD CORAZ BARDZIEJ — 

ZWYCIĘSTWA JUŻ DŹWIĘCZĄ STRUNY 

RADOŚNIE, JASNO I ŚPIEWNIE, 

BOŚMY W SWEJ WALCE TWARDZI, 

BOŚMY W SWYCH MYŚLACH PEWNI! 

J. R. GOETLING. 

Nr. 4(3). Rok iX.  
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U Cz. H. zagranicą 
ANGLIA 

Ruch czerwono-harcerski rozwija się z niezwykłą siłą. 

Przybyło moc mowych ośrodków, szczególnie na południu, 

w pobliżu Brighton, gdzie był obóz międzynarodowy. Gro- 

mady w Sheffield organizują kursy i przygotowują wielką 

wystawę. Ośrodki środkowej Amglii uchwaliły -organizo- 

wanie w tym roku małych obozów i oszczędzanie pienię- 

dzy na przyszły międzynarodowy obóz w roku 1939. Orga- 

nizacja wydała ostatnio materiał dla referentów (o wycho- 

waniu w czerw.harc., i planuje wydamie wskazówek dla 

imstruktorów (to samo wydaje teraz u nas Rada Główna 

pod mazwą „Instruktor Czerw. Harc.". 

HISZPANIA 

Na międzynar'dowym obozie w Anglii było także 50 

dzieci hiszpańskich. Należą one do organizacji pokrewnej 

QGzerw. Harcerstwu i liczą 50.000 członków. 

Organizacja ta rozwinęła ostatnio żywą i wielce poży- 

teczną działalność. Urządziła w Madrycie ogródki dzie- 

cięce, w których dziś przeszło 5000 dzieci znajduje opiekę, 

zorganizował kina i teatry dla dzieci, teraz zajmuje się 

urządzaniem placów sportowych w różnych miejscowo- 

ściach. Czerw.harc. obozu w roku 1936 w Hiszpanii. Go- 

rąco życzymy im powodzenia w wykonaniu tego planu. 

CZECHOSŁOWACJA 

Czerwoni harcerze z Neudak postanowili w połowie paź- 

dziernika przeprowadzić akcję pod hasłem: „gwiazdka dla 

każdego dziecka proletariackiego*. Ledwie zniesiono do 

lokalu materiał, a już-rozpoczęła się praca harcerzy a na- 

wet czerwonych sokołów. 

"W dwie godziny zrobiono 96 zeszytów do rysunków. 

W mastępnych dwuch godzinach powstało 20 książeczek 

obrazkowych i albumów do foftografii. Zrobiono przeszło 

30 gier. Do każdej gry dołączono pudełko na kostki 

i prawidła gry. Było ponad 40 lalek, wózki, samochody. 

samoloty i różne inme zabawki. Wszystko to pokazano '.a 

specjalnie urządzonej wystawie. Atrakcją tej wystawy. był 

obóz harcerski — zrobiony zupełnie tak, jak prawdziwy. 

Abyśmy mieli wyobrażenie o pracy jprzy tym obozie po- 

dają nam nasi towarzysze ile zużyli matriału: 23 metry 

krajobrazu jako tło, 1 wóz trocin (do zrobienia góry) 10 

worków wiórów, 1 taczki kamieni, 1 taczki piasku, 6 kilo 

farb, 10 sosen i jodeł. Pieniądze otrzymane za wejście 

na wystawę złożono ma książeczkę oszczędnościową na 

obozy. 

Harcerze z Neudak rozdali 300 podarunków. Bardzo się 

cieszyli przysparzając radość innym. To są dzielni har- 

cerze! 

A-na jaki pomyst wpadli harcerze z Jagemdorf! 

Jeżdżą z wózkiem i zbierają „materiał — gazety stare, 

butelki i t. p., a potem go spmzedają. Zarobili już w tem 

sposób przeszło 400 koron czeskich. Pieniądze przezna- 

czono ma obóz. Przy zbieraniu tyle było śmiechu, że lu- 

dzie do okien lecieli żeby zobaczyć to przedstawienia. 

KRAJE PÓŁNOCNE 

Nasi towarzysze z Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii 

postanowili urządzić wspólny obóz w 1939 r. 

SZWAJCARIA 

© W końcu zeszłego roku obchodzono tu uroczyście dzie- 

sięciolecie organizacji. Planowane było wydanie książki 

Karol Marks 
Tragiczne jest życie niektórych geniuszy, którzy 

swe siły i cały wysiłek genialnych mózgów, oddali 

dla dobra ludzkości. 
Jeden z tytanów myśli, któremu oddajemy 

skromny hołd, był Karol Marks — twórca socja- 
lizmu naukowego. Ten wielki myśliciel, o którym 

wiedzą miliony ludzi, zmarł w nędzy w Londynie 

w dniu 13 marca 1883 r. Nie zdobi piękny pom- 

nik Jego pospolitego grobu, ale Jego nauki wyryły 
się spiżowemi zgłoskami w milionach serc. Karol 
Marks, urodził się w Trewirze 5 maja 1818 r. Studia 

uniwersyteckie kończył w Bonn i Berlinie. Wy- 
siedlony przez burżuazyjne rządy różnych państw, 
Marks tułał się na obczyźnie długie lata i tam też 

zmarł. W roku 1848 Marks i Emgels opracowali 

„Manifest Komunistyczny* dając w nim po raz 

pierwszy sformułowanie zasady socjalizmu i rzucili 

w świat bojowe hasło „Proletariusze wszystkich 

krajów łączcie się*. W roku 1864 w Londynie zo- 

stało założone pierwsze Międzynarodowe Stowa- 

rzyszenie Robotnicze, czyli I Międzynarodówka. 

Marks, gorący zwolennik niepodległości Polski, 

kochający wolność, wróg wszelkiego ucisku był 

duszą tej Międzynarodówki. Po upadku Między- 

narodówki Marks usunął się z czynnego życia poli: 

tycznego i zaczął pisać wielkie dzieło ekonomicz- 

ne „„Kapitał*. Dzieło” to uczyniło olbrzymi wpływ 

w całym świecie a dwa ostatnie tomy tegoż ukazały 

się dopiero po śmierci Marksa, opracowane przez 

Jego majserdeczniejszego przyjaciela Engelsa. 

Nad grobem Marksa przemawiał Engels, między 

innymi Emgels powiedział: „Jego Imię i Jego 

dzieło będzie żyło poprzez stulecia*. Najbardziej 

zmienawidzony przez klasy posiadające Marks, jest 

obecnie symbolem klasy pracującej i cały świat 

pracy w każdą rocznicę Jego śmierci składa Mu 

chołd. F. 

jubileuszowej (prawdopodobnie już wydano tylko myśmy 

jej jeszcze nie otnzymali). 

POZDROWIENIA CZERW.HARCERSKIE Z DALEKICH 

KRAJÓW 

Rodzice jednego towamzysza z Pragi wywędrowali z nim 

aż do Bombaju, do Indii. On pamięta o swojej gro- 

madzie i pisze do nich. Ostatni łist był z grudnia. Pisze, 

że tam szkoła zaczyna się o 9.30 a kończy o 4 pp. 2 razy 

do roku są egzaminy. Grudzień tam jest taki jak u nas 

najpiękniejszy maj, ale nasz towarzysz przyzwyczaił się 

już do tamtego klimatu. Skarży się na brak przyjaciół i tym 

milej wspomina zbiórki czerwono - harcerskie. 

Pewien przewodnik z Czechosłowacji wywędrował w ze- 

sztym roku do Południowej Ameryki — i jak donosi swo- 

jej dawnej gromadzie, stworzył tam gromadę, w której ma 

dużo dzieci tubylców.  
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Mordercy! 

Oto faszyzm! 

Pedro miarowo chodził równym kirokiem po wzgórzu, 

ponad okopami, w ręku ściskał karabin. Dziesięć kroków 

naprzód, dziesięć z powrotem i jeszcze raz tak samo. Cho- 

dził milcząco, chwilami tylko spoglądając przed siebie, czy 

gdzie nie widać nieprzyjaciela. Niżej od niego, w ciem- 

nych okopach, siedzą jego towarzysze niedoli, tacy sami 

jak on, siedemnastoletni. Starsi od nich poszli na front, 

aby walczyć przeciw okrutnym wojskom marodowym. 

W miasteczku pozostali tylko starcy, żony i matki. 

Od trzech dni płynęła wieść, że duża ilość wojsk faszy- 

stowskich ciągnie w te strony. Zmikąd nie można było 

spodziewać się posiłku. Wielka panika zapanowała w mia- 

steczku. Om i kilka mu równych chłopców postanowiło 

ię bronić. W lepiankach, i ruderach mieli ukryte kilka: 

ziesiąt karabinów, naboi, a nawet jeden ciężki karabin 

maszynowy. 

Dziesięć kroków naprzód i z powrotem. Ciemno, noc 

bezgwiezdna, a on miarowe chodzi. Nagle, drgnął. Szmer, 

nadstawił lepiej uszu. Het, w dali usłyszał coraz głośniej- 

szy szum, jakby jakaś duża ilość ludzi szła po równinie. 

Nie omylił się. Po półgodzinnym wyczekiwaniu ujrzał 

w promieniu kilometra, ciemną masę. 

Idą — okrzyk ten porwał wszystkich na nogi. W mgnie- 

niu oka byli gotowi. Pedro jako najstarszy z mich, stał 

przy maszynowym karabinie. Po chwili na wzgórzu ukazała 

archiwum 

się masa żołnierzy. Jak na komendę, lunął grad kul ka- 

rabinowych. Jedna salwa, druga, trzecia. A z pośród 

salw wyróżniał się ciężki karabin maszynowy grając za- 

wzięcie serenadę śmierci. Powstańcy niespodziewający się 

takiego pmzyjęcia, rozpierzchli ma wszystkie strony. Roz- 

pierzchli się, potym znowu z okrzykiem ruszyli do ataku. 

Rozpoczęła się walka, huk wystrzałów mieszał się z krzy- 

kiem ginących ofiar. 

Nieprzeniknioną ciemność przebija blask czerwieni. To 

miasteczko płonie. To mordercy wierzący w Boga podpa- 

lili je uchodząc naprzód. Niknie noc, z horyzontu wysuwa 

się blask słońca, wstaje ranna zorza, i smutnym wzrokiem 

spogląda na pobojowisko. Wszystko martwe, tylko gdzieś 

odezwie się jęk ranmego i płacz matki. Mordercy! Mor- 

dercy! Władysław Kucypera. 

URATOWANY 

Pedro opowiada: Do końca staraliśmy się utrzymać 

dzielnice robtnicze. Tamcż, powstańcy, mieli artylerię i byli 

uzbrojeni od stóp do głów. My nie mieliśmy amunicji 

i zostaliśmy otoczeni. Kto mógł ratował się, by walczyć 

w inmym miejscu. Kio nie mógł, jak ja, chronił się do 

domów towarzyszy i czekał na stosowną okazję. 

Wczesnym rankiem opuściłem moją krjówkę. Ażeby 

być pewniejszym kazałem sobie naszyć na piersi na suknie 

w barwach monarchistycznych „serce Jezusa Po kilku 

minutach spotkałem w pewnej bocznej ulicy, zgodnie 

z umową, wóz meblowy. Pewien zaufany przyjaciel wsa- 

dził mnie do skrzyni i zabił wieko gwoździami. 

Tak wydostałem się z miasta. Na szczęście straże u bram 

nie otworzyły skrzyni, ale jeden z kontrolerów przewrócił 

ją mogą. Jedyną szkodą, której doznałem było kilka minut 

strachu i trochę guzów. Wreszcie woźnica oddał skrzynię 

odbiorcy. Woźnica nie miał pojęcia co zawierała skrzynia. 

Towarzysz, który przyjął skrzynię otworzył ją, naturalnie, 

zaraz i wyswobodził mnie. Byłem już nawpół uduszony. 

Potym uciekłem w góry, gdzie wałęsałem się przez trzy 

dni nie mogąc znaleźć nie do jedzenia. W końcu natrafi- 

łem na oddział naszej milicji i zostałem uratowany. 

Nasz brat zamordowany.  



Co opowiadają dzieci z Hiszpanii 

Ozworo z nich miało po 16 — 17 lat, lecz wyglądali 

jakby mieli najwyżej po lat 12. Jeden z nich musiał się 

przyglądać jak jego ojciec został zamordowamy. Inny wi- 

dział jak zabito jego brata i szwagra. Młlordy te odbywały 

się tak: 

Ludzie pochowali się w swych domach. 'Nocą pukanio do 

drzwi a gdy te nie zostały natychmiast otworzone, wywa- 

żono je i w kilka minut później rozległy się strzały - 

i były nowe ofiary faszyzmu. 

Inny opowiada: Mój ojciec nie tak został zamordowany. 

Zawlekli go na cmentarz. Tam musiał wykopać swój 

własny grób i postawiono go na skraju tego grobu, że po 

zastrzeleniu sam w niego wpadł. Jakiś ksiądz przypatrywał 

się ciekawie i powiedział do niego naigrawając się: Mój 

bracie, nie bardzo masz daleko od śmierci do grobu*. 

Tych 4 młodzieńców postanowiło opuścić potajemnie 

Kordobę. Jedna dziewczyna przyłączyła się do nich i pew- 

nej ciemnej nocy uciekli z miasta. 

Ale wszystkie ulice były srogo strzeżone. Cały miesiąc 

przebywali ukryci na wsi i czekali na sprzyjającą okolicz- 

ność. W końcu mogli uciec w góry i przybyli na ziemie 

zajęte przez wojska rządowe. 

Dziewczyna odnalazła swoich rodziców a chłopcy zgłosili 

się do milicji. „Nie chciano nas* — mówili smutnie, „że 

jesteśmy jeszcze za młodzi, ale my chcemy jednak poma- 

gać naszym, przynajminej za frontem. 

Wanda S. E. I. Diust. 

NIE DZIWOTA, BO... ABC 

W A.B.C. endeckim dzienniku znalazł się (arty- 

kuł wyszczególniający niektórych zajmujących na 
czelne miejsce działaczy Z.H.P. o przekonaniach 

postępowych — demokratycznych. Bardzo pięknie 
ze strony tego |niepięknego 'pisemka, że swoim 

czytelnikom chociaż raz uświadomi fakt, że Har- 

cerstwo polskie, oparte na zasadzie jniędzynarodo" 

wej braterskiej współpracy skautowej na zasadzie 

ideałów, których w ograniczeniu swym nie są 
zdolni pojąć, że to harcestwo chce być demokra- 

tyczne. 
Jakkolwiek różnimy się ideologicznie, to 

jednak ideał harcerski każe nam napiętnować 

wszelkicn jawnych i ukrytych wrogów skautingu. 

Jeszcze mała uwaga pod adresem 4.B.C., czasem 

dobrodziej informator, tak szczegółowo opisujący 

działaczy harcerskich, ich zajęcia, koligacje i sto- 

sunki, żechciałby napisać co (i jak jedzą, jakie 

spodnie noszą i t. d. 

TAK... TAK... 

„Totalizm nam się nie podoba* pod tym tytu* 

łem job. Aleksander Kamiński na łamach harcer- 

skiego miesięcznika dyskusyjnego „Brzask* odpo- 

Kto nam da jeść? 

u wsl dz e 

wiada pp. totalistom, t. zn. zwolennikom ustroju 
faszystowskiego. 

„Nam — to znaczy harcerstwu. Skłonni jesteśmy 
nawet twierdzić, że jest nam równie niemiły i ob- 

cy — jak kłamstwo, wódka lub zgorzkniały pesy* 

mizm. 
W tym poglądzie |nie jesteśmy zresztą odosob- 

nieni*, powiada (ob. Kamiński zupełnie słusznie. 
Cała Polska wypowiedziała się przeciw faszyz: 

mowi za demokracją, jako gwarantką 'praw czło* 
wieka i obywatela, jako gwarantką niepodległości 

Państwa Polskiego. 
„Twierdzę, że totalizm jest antytezą harcerstwa. 

Dlatego też każdy konsekwentny totalista 'powinien 
z harcerstwa odejść* — mówi lob. |Kamiński. 

Idealisto, czy wierzysz w dobrą wolę ludzi któ: 

rych ideowi bracia 'w Hiszpanii mordują dzieci 

i bezbronnych ludzi, którzy w Niemczech gnęcają 

się nad przeciwnikami politycznymi w obozach 

koncentracyjnych. CZY WIERZYSZ W DOBRĄ 

WOLĘ TYCH LUDZI — BO MY — NIE! 

PODŁA JEST IDEA, KTÓRA KAŻE NISZ- 

CZYĆ! 
  

Oszczędzaj na obozy 
   



  

Humor hiszpański 
CZBRKOZESZ ACE ICEŃ 

(SZPILKI) 

  

Patrz! On też umie składać jajka 

  
ROCZNICE NA MARZEC 

1905. Stefan Okirzeja 18-letni pracownik fabryki 
„Wadlkan* rzucił bombę do komisariatu na Pra- 
dze, aby wywabić barona Nolkena z Ratusza. Na 
przejeżdżającego Nolkena- rzucono bombę na 
pl. Zamikowym. Okrzeja ranny dostał się w ręce 
policji i został powieszony na stokach cytadeli. 

Marzec 2 1919 r. Powstanie III Międzynarodów- 

ki Socjalistycznej. 

8 1917 r. Początek rewolucji w Petersburgu. 

14 1883 r. Zmarł Karol Marks, twórca nauko- 

wego Socjalizmu (ur. 5 maja 1818 r.). 

18 1871 r. Komuna Paryska. 

29 1826 r. ur. Wilhelm Liebknecht, wybitny so- 
cjalista niemiecki.  
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DWIE OJCZYZNY 

W twojej ojczyźnie karki się zgina 
Przed każdą władzą 

Dla zwyciężonych — wzgarda i ślina, 

Gdy ich na kaźń prowadzą. 

W twojęj ojczyźnie, gdyś hołdy składał — 
Prfed obce trony. 

W ojczfźnie mojej, jeśli kto padał, 
ą zbroczony. 

   

W ojczyźnie twojej do obcych w wierze 
Bóg się nie zniża. 
Moja ojczyzna świat cały bierze 

W ramiona krzyża. 

W twojej ojczyźnie sławnych portrety, 
'Tom w etażerce. 
W mojej ojczyźnie słowa poety 
Oprawne w serce. 
Chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty 
I noc bezgwiezdna, 
Jakże mnie wygnasz z ziemi ojczystej 
Jeśli jej nie znasz? 

Antoni Słonimski 

archiwum
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DWIE OJCZYZNY 

W «twojej ojczyźnie karki się zgina 

Przed każdą władzą 

Dla zwyciężonych — wzgarda i ślina, 
Gdy ich na kaźń prowadzą. 

Pried obce trony. 

Ww "Pk. ojczyźnie, gdyś hołdy składał — 

Ww inż mojej, jeślii kto padał, 
To krwją zbroczony. 

W ojczyźnie twojej do obcych w wierze 
Bóg się nie zniża. 

Moja ojczyzna świat cały bierze 
W ramiona krzyża. 

W twojej ojczyźnie sławnych portrety, 
'Tom w etażerce. 
W mojej ojczyźnie słowa poety 
Qprawne w serce. 
Chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty 
I noc bezgwiezdna, 
Jakże mnie wygnasz z ziemi ojczystej 
Jeśli jej nie znasz? 

Antoni Słonimski 

NIEPODLEGŁOŚĆ! 

SOCJALIZM! 

WOLNOŚĆ!        

  

WOLNOŚCI 

TOBIE 

PŁYNĄĆ, 

CZERWONA 

TWOJA 

WODA  



    

    

    

  

  

Na sali zakotłowało się: „Co om gada, co on gada?* — 

obruszali się starsi robotnicy. „Niech gada, niech gada!* 

— zanosili się śmiechem młodsi. „Zjeżdżaj, stara mino- 

go!* — ryknął jakiś młody, barczysty robociarz, — zjeż- 

dżaj, bo jak ci chevroletem w garaż zajadę!*. — W czer- 

wonej od podniecenia, kościstej twarzy płonęły oburze- 

niem ostre, siwe oczy. Skoczył na barierę i zepchnął nie- 

fortunnego mówcę. 

— Towarzysze! — kirzyknął, — kto nam śmie mówić, 

że kapitalista nas żywi? Skąd jego zyski, z czego składa 

swe bogactwa? To my na niego harujemy, to my zmojną 

pracą tworzymy wartości, ożywiamy martwe maszyny i na- 

rzędzia, przetwarzamy bezkształtne materiały i surowce 

w użyteczne, cenne towary. To, co my od fabrykanta do- 

stajemy do obróbki, nie jest warte i połowy tego, co fa- 

brykant otrzyma za gotowy towar. Skąd ten wzrost warto- 

ści, jeżeli nie z naszej pracy? Wysiłek naszych mózgów, 

naszych nerwów, naszych mięśni tworzy mową, dodatkową 

wartość — i z tej nadwartości zysk kapitalisty! Nam rzu- 

ca się przecież drobny zaledwie ułamek owocu naszej 

pracy, resztę przywłaszdza sobie „dobrodziej* kapitalista, 

— A jakim prawem, pytam? 

— Tem prawem, — pisnął poprzedni mówca, — że fa- 

bryka jest jego. Gdyby nie pozwolił, robotnik nie mógłby 

pracować i kitę by odwalił. Kapitalista bierze za swoje 

prawo własmości. 

— Też dobre! — uniósł się jeszcze bardziej młody mó- 

wca. — Tak samo zbój na rozstaju zagrozi mi rewolwe- 

rem i odbierze pieniądze, bo rewolwer jest jego. Tylko, 

że to nazywa się rozbój, a tamto wyzysk. Towarzysze! 

kiedy walę młotem w rozpalone żelazo, tryskają złote 

iskry, które tworzą swą pracą. Po ciele mem spływają 

strugi potu — nadwartości, wyciskanej ze mnie przez 

ustrój kapitalistyczny. Spływają te strugi na brudną podło- 

gę, łączą się z innymi, co z was wszystkich się sączą, w co- 

raz większe strumienie, jednoczą się w potężniejącą rze- 

kę, mętną, ale złotonośną kapitalistom Rzekę Nadwarto- 

ści. I mówią mi: to dlatego, że fabryki należą do kapi- 

talistów.. A więc niech NIE należą do nich: Niech ebej- 

mie je w najwyższe władanie LUD PRACUJĄCY, co sta- 

nowi przygniatającą większość Narodu! Niech gospodar- 

stwo narodowe Polski przestanie być areną igrizysk mię- 

dzynarodowego kapitału! Niech Naród Polski, który umiał 

wywalczyć sobie Niepodległość polityczną, zdobędzie się 

na ostatni wysiłek — na walkę o Niepodległość gospo- 

darczą, o wyrwanie z rąk jednostek podstawy bytu wszyst- 

kich, o odebranie kapitalistom i uspołecznienie narzędzi 

pracy — o USTRÓJ SOCJALISTYCZNY! Na skon pa- 

sożytnictu pasibrzuchów! Na wieczne życie Społeczeństwu. 

Strajkujący z zapałem podchwycili hasła mówcy. 
— Strajk aż do zwycięstwa — na drodze ku Zwycięstwu 

Ostatecznemu! — zawołał mówca. — Towarzysze, zosta- 
jemy tu w fabryce i nie wyjdziemy, póki nie ugmie się 
pycha despoty fabrycznego, — póki nie uzna naszych słusz- 
nych żądań i oraw w tych murach, które przez lat dzie- 
siątkki wysysały z nas krew i pot i siły — gwoli zysku 
pasożyta-Kapitału! 

Robotnicy entuzjastycznie postanowili wytrwać w murach 
fabryki aż do zwycięstwa. Gruby wazeliniarz schował się 
gdzieś, czy też umknął, niepewny swej skóry. Nic już nie 
mąciło bojowego nastroju. Zapadała noc, ale nikomu nie 

było do spania. Głośne, podniecone rozmowy wypełniały 

przestrzeń rozległej hali, krzyżując się, a splatając w fan- 

farową muzykę wiary i walki. 

ROZDZIAŁ VIT. 

Chłopcy przykucnęli sobie za jakąś maszyną i chłonęli 
rozszerzoemi oczyma niezwykłe widowisko. Królewicz nie 

wszystko mógł zrozumieć, ale czuł, że zetknął się z czymś 
ważnym a świętym, koło czego nie sposób przejść obojęt- 
nie. Aniołek też czuł się jakoś nieswojo. Podczas prze- 

mówienia żegnał się parę razy pokryjomu, ale nie mógł 

oprzeć się wrażeniiu, że oto ociera się o prawdę życia. 

— To morowy chłop, — mruknął. 

— (o mówisz — zapytał Lolo. 

— Powiadam, że fest równiak z tego delegata, ma ga- 

dane... 

— Toe wspaniały człowiek — uniósł się królewicz, — 

zabierzmy go ze sobą do pałacu! 

— Q raju! — ryknął aniołek ze śmiechu. 

Paru robociarzy, siedzących opodal, odwróciło się i do- 

strzegło mieproszonych gości. Zbliżyli się do chłopców 

i zągadnęli: 

— (o tu robicie? 

Lolo nie wiedział, co odnzec. Aniołek chrząknął, wystą- 

pił naprzód i niespeszony wyjaśnił, że wiedząe o strajku, 

chcieli przyjrzeć się zbliska, by kolegom opowiedzieć. 

— To czerwony harcerz — odezwał się któryś z robote 

ników. 

— Alha, istotnie, — odrzekł aniołek, żegnając się nie- 

znacznie prawą ręką, którą trzymał w kieszeni. 

— Pewnie chcecie napisać reportaż do „Gromady*? 

— Poniekąd tak, chociaż po prawdzie literackiego zaży- 

cia nie mam, ale w ostateczności... — kręcił aniołek. 

(D. ce. n.)  
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Co pisaliśmy osiem lat temu 
(Wycinek z nr. 3, r. 1931. 

WYCIECZKA 

Niema, niema, jak wycieczka 

Tam gdzie lasek, tam gdzie rzeczka 

W lesie błogo płyną chwile, 

Można użyć wrażeń tyle. 

IPan Ciapkiewicz z grubym brzuszkiem 

Wcześnie się pożegnał z łóżkiem 

I z rodziną swą pospołu, 

Do Kaczego jadą Dołu. 

Dla obrony przed wilkami 

Wzięli worek z kamieniami. 

Parasolkę, 10 pałek, 

Haczyk i od ciasta wałek. 

Głód ich także nie przestraszy 

Wzięli placek, kilo kaszy, 

Marmoladę, tnzy serdelki 

i Bigosu garczek wielki. 

Wzięli wędkę, lep na muchy, 

Wyżymaczkę i ser suchy, 

Zapasowe sznurowadło, 

W razie jakby co opadło. 

Objuczony mały Lonek 

Dźwiga budzik i postronek. 

Zdłzicho, choć ma ledwie roczek, 

Niesie paczkę, a w niej boczek. 

Choć się strasznie wszystko bało, 

Aby z lasu wrócić cało, j 

CChoć wołali „nie chodz „nie rusz* 

Zginął rondel i kapelusz. 

A prócz tego inne szkody, 

Bo sam tato wpadł do wody 

Lonek rozbił nos o głazy 

Zdzicho zginął 10 razy. 

Gdy wrócili już do domu 

Każdy stękał pokryjomu, 

Taki obraz jest majówki 

Kiedy robią ją półgłówki. 

SZPAK. 

Czerwoni Harcerze piszą 
W JEDNOŚCI SIŁA 

Gdy życie ludzkie zakwitło na ziemi, gdy zaczęły 
tworzyć się osady i wsie, wówczas zgoda i praca 
istniały jeszcze na ziemi. 

"Z biegiem życia człowieka i zaspokojenia jego 
potrzeb życiowych, pobudziło się w nim coś wię 
cej. Widząc, iż jego sąsiad ma się lepiej mate: 
rialnie poczuł do niego nienawiść i wzbierała 
w nim: chęć do posiadnia jego dobra. Od tego 
czasu zaczęto kłótnie między sąsiadami, a potym 
z poszczególnymi wioskami, a wreszcie rezultatem 
tej nienawiści, są dzisiejsze wojny, które tyle szko- 
dy przynoszą społeczeństwu. 

Z biegiem kultury i duchowego rozwoju czło- 
wieka winna iść w parze-zgoda i pokój wszechświa. 
towy. Rozumiejąc skutki wojen i rzezi, winniśmy 
dążyć do pojednania marodów. 

M, Ponikowski. 

O ŚW. MIKOŁAJU 

W grudniu ludzie obchodzili święto Bożego Na- 
rodzenia. Przed świętami byłem na mieście i wi- 
działem wystawy bogato przybrane i burżujów 
z brzuszkami, którzy kupowali smakołyki. W skle- 
pach było dużo różnych nzeczy, a tyle ludzi na 
świecie umiera z głodu i marznie z zimma. Mówią 

nam, że wtedy do grzecznych dzieci przychodzi 
Św. Mikołaj i przynosi im podarunki. Wcale nie- 
prawda! Św. Mikołaj przychodzi do dzieci, któ- 
rych rodzice są kamienicznikami i fabrykantami 
i sami kupią im prezenty, a nie do dzieci, których 
rodzice z całych sił pracują na jedzenie. Dzieciom 
z Hiszpanii i Chin św. Mikołaj przyniósł gwiazd- 
kę w postaci zabitych ojców i matek oraz popalo 
nych domów. Oto jak świat kapitalistyczny ob- 

chodzi rocznicę narodzenia Chrystusa. Czy tak 
powinno być? 

My wiemy, że to wszystko nieprawda. Wtedy 
będziemy mieli gwiazdkę, kiedy nasi rodzice będą 
mieć pracę i pieniądze. To wszystko będzie 
wtedy, kiedy zaprowadzony zostanie ustrój socja* 
listyczny. 

Rysio Jędral. 

Kaxysia Durka. 

W NASZEJ SZKOLE 

Do naszej szkoły na lekcje religii przychodzi ksiądz. 

Ksiądz uczy nas gorliwie, przez całą lekcję, mówi bez 

wytchnienia. Każdy myślałby — wiele nauczymy się, że 

dany uczeń wyjdzie na człowieka dobrego i szlachetnego. 

Sądząc tak pomyliłby się. Ksiądz uczy nas, aby bojkoto- 

wać Żydów i walczyć zorganizowanymi robotnikami. Na 

turalnie, że takie agitacje, nie zostają bez echa, bo oto 

grupa łobuzów z naszej klasy podniecona hasłami księdza, 

po wyjściu ze szkoły napadła na bezbronnego Żyda, syną 

szewca chałupnika. Łobuzy przewrócili go i skopali no- 

gami wykrzykując przy tym ordynarme hasła, 

Oto do czego doprowadzają niecne agitacje księżułków, 

a-ja myślałem, że wierzyć to kochać bliźniego. 

Tadeusz Wilk. 

   



Na pierwszym śniegu 
Zima w całej pełni, więc korzystamy z tego i wyruszamy 

na wycieczkę. Zbiórkę nazmaczono o 9 rano przy ostatnim 

przystanku na Dołach. Pogoda wymarzona więc i my 

wszyscy w różowych humorach. Jest nas nie dużo, bo koło 

30 osób. Jesteśmy punktualni i 5.15 wyruszamy. 

Ponieważ nie mamy konia, więc sami zaprzęgamy się do 

sanek... i jazda. Co chwila mijają nas autobusy naładowane 

narciarzami. Jest jeden taki między nami, którzy chciałby 

popisać się jazdą ma nartach, a ponieważ ich nie ma, więe 

wzdycha tylko, aby któreś spadły z dachu autobusu. Po 

godzinnym ciężkim marszu przybyliśmy wreszcie na jakąś 

wyżynkę, ale ponieważ był to tor narciarski, więc z uprzej- 

mym pożegnaniem, zwróconym do narciarzy, idziemy 

dalej. Ślicznie wygląda las w zimie. Drzewa stoją takie 

zadumane, jakby zdziwione, że teraz w zimie tyle ludzi 

wychodzi za miasto, aby się cieszyć, bawić śniegiem... Taka 

cisza głucha panuje, tak jakoś uroczyście. 

Nasza karawana wesoła wyszukała wreszcie odpowiednią 

górę (nawet dość wysoką), wygodną do zjeżdżamia. O, jak 

to przyjemnie lecieć tak na saneczkach w dół (mniej przy- 

jemnie na drzewo). Zjeżdżamy w coraz to innych pozach. 

Raz na siedząco, drugi leżąco a są i tacy, co jeżdżą nawet 

na stojąco. Specem w tej jeździe olimpijskiej był Józek. „Fontek* z Piotrkowa. 

Próbował ten nasz „narciarz bez mart* i łajza, ale nie WREREAESZACEZENRZEJAE: WETRZODOZZZZYÓZZDZŃ 

udawało im się. Najkomiezniej zjeżdżała Fila. Ta zawsze : = 

zawadzała albo o dnzewo, albo o krzak, albo w ogóle O czym warło wiedzieć 

wywalała się. Był też taki laik co to na wycieczkę wybrał 

się w krótkich bucikach i w garniturku zupełnie jak na 

zabawę. Rzecz zrozumiała, że prędko zmarzł na kość sło- 

niową. Na rozgrzewkę wydaliśmy wojmę (śniegową oczy- 

wiście) naszym przeciwnikom — zmarzlakom. Co się tam     nie działo. Walczyliśmy z taką zawziętością, jakby szło 

przynajmniej o zdobycie Salamanki. Po krótkim czasie KS 

musieliśmy obwieścić zawieszenie broni bo nadszedł czas > [I T | 

odpoczynku. Podczas odpoczynku nasz hufcowy łazikując 

znalazł śliczny ślad wiewiórki. Wszyscy gremialnie obej. P 4 [ 

rzeliśmy go, ale z tropienia mic nie było ponieważ ślad 

ginął przed jednym z drzew. Nadchodzi już południe więc SEMAFOR 

czas wyruszać z powrotem. Na szosie złapaliśmy konia XIX weku. 

ciągnącego sanki Przyczepiliśmy swoje saneczki i długim % MŁ.zAw 

sznurem ze śpiewem wracamy. Strasznie ciasno było, nie 

więc dziwnego, że co chwila któryś z mas zleciał. No, 
  

i wreszcie dobiliśmy do Łodzi. Z wesołymi minami, pu- 

stymi żołądkami i czerwonymi nosami porozchodziliśmy się   
przyrzekając sobie wkrótce znów spotkać się na takiej             wycieczce. Kom. Red. w Łodzi. 

archiwum 

   



    

ARCE 

Zwycięstwo Staszka 
Podczas jednego, z upalnych dni lipca, otrzymałem dwa 

listy. Od Jasia Soczewickiego i Staszka Kostronia. 
3 

Kochany Antku!! — pisał Jaś. Jak tam u ciebie? Czy 
dobrze się bawisz w Warszawie? Mon cher ami! Nareszcie 
jestem w Paryżu. Tu żyć, to rozumiem! Te dancingi, re- 
stauracje, kawiarnie... Wspaniałe! Ani porównania z na- 
szymi.. Jestem też tak zajęty, że ledwo zmalazłem czas na 
skreślenie do ciebie tych słów. Teraz znowu wołają mnie! 
Idę do kawiarni. Kończę więc. 

Ton ami — Jacques. 
P. S. Czytałem o pogromie w Janowowie. Oby Bóg dał 

takich jak najwięcej! 

Paryż, dn. 10.12 1937 r. 

e 

Drogi Artku — pisał w drugim liście Staszek. Nie wie- 
dział.em, że podczas mego krótkiego pobytu w Janowowie 
ujrzę rzecz tak ohydną, jak pogrom... Było to w sobotę. 
Wybuchło nagle i „odzmaczyło się* krwią i jękami kato- 
wanych i bitych, rozbitymi szybami w domach biedoty 
żydowskiej, piskiem przerażonych dzieci. W piątek wszyst- 
ko jeszcze szło normalnie. Żydowski fabrykant Brajtman 
pojechał na przejażdżkę z miejscowym „panem dziedzi- 
cem*, brajtmanowy tartak gwizdał i sapał, robotnicy pod- 
kładali pod maszynę grube bale i ustawiali pod ścianą 
równe, cięte deski.. Wszystko szło normalnie. Właściciel 
sklepu spożywczego na rynku poszedł potrącić się kielisz- 
kiem z panem burmistrzem, chłopi przyjechali na targ, stary 

udka sprzedawał obwarzanki, a chałupnik żydowski”*za: 
przeciwko mnie mieszkający, pochylał zajęte plecy nad 
tuńkocącą maszyną i opowiadał, jak to będzie dobrze, kie- 
dy zrobi tę partię butów dla pana właściciela, kiedy odbie- 
rze pieniądze i kiedy żona ugotuje mu smaczną zupę na 
obiad... 

Wszystko szło normalnie... 
Dopiero w sobotę. Na rynku otoczono starego Judkę. 

Krzyczał szamotał się... Wtedy żelazmym blokiem przez 
głowę... 

Ciekła Judce krew po długiej, siwej brodzie i mieszała 
się z łzami spływającymi z przekrwionych oczu, przez per- 
gamimową twarz. Leżał Judka na rynku w kałuży krwi, 
jego krwi... 

Na jakiejś uliczce trwała pogoń za kimś. Dogonili. 
Słyszałem krzyk „Ratunku!* i zaraz potem stuk pada- 
jącego ciała. 

Potym przyśli do mojego sąsiada-chałupnika. Rozkrwa- 
wili go, brali ubrania — zamówienie „pana właściciela”. 
Nie-dawał. Wtedy ktoś zadał mu cios nożem. Upadł ch-- 
łupnik, brocząc krwią... 

Pobiegłem do tartaku. Robotnicy już byli gotowi. Ktoś 

I znów — „Towarzysze!!!* 
Przepędzili „tamtych*. 

  

mówił... — „Towarzysze! 

Poszli szybko na rymek, na ulice. 
Był spokój. Czerniły się tylko dziury w szybach żydow- 
skiej biedoty. Bo u Brajtmana naprzykład szyby były całe. 
Wczoraj byłem w szpitalu. Judka umarł, a stan chałup- 

nika jest bardzo ciężki. Rozmawiałem z nim. Spojrzał 
na mnie smutnie i spytał. — „Panicz przecie kształcony, 
może panicz mi powie, może panicz wie, za co to mnie tak 
straszmie zbili? Za co?* 

Cóż mu mogłem odpowiedzieć? 

archiwum 

  

Zobaczymy się niedługo. 
powiedzenia. 

Będę ci miał dużo, dużo do 

Staszek Kostroń. 
Jamowów, w lipcu. 

kk 
3 

Jaś i Staszek są moimi kolegami szkolnymi. Jaś propo- 
nował założenie „ghetta. Próbował nawet propozycję 
wprowadzić w czyn. Przeciwstawiliśmy się. Nie daliśmy. 
To było nasze pierwsze zwycięstwo. Nasze i Staszka Ko. 
stronia. 

A. Mendzyrzecki. 

  

Co czytać z literatury społecznej 
(Dla starszych harcerzy). 

1. Czapiński Kazimierz — 
s. 29. 

2. Czapiński Kazimierz — Walka robotników o zwycię- 
stwo. 1935, s. 32. 

3. Czapiński Kazimierz — Państwo a Kościół (konkor- 
dat), s. 58. 

4. Dąbrowska Maria — Rozdroże. 1937 s. 205. 
5. Deczyński Kazimierz — Opis życia wieśniaka pol. 

skiego. 1935 s. 45, 

6. Jędrzejowski B. A. I. — Imdwik Waryński (życiorys). 
1919 s. 32. 

7. Kropotkin Piotr — Pomoc wzajemna jako czynnik 
rozwoju. 1921 s. 200. 

8. limanowski Bolesław — Plutarch polski. 
9. Marx Karol — Praca najemna a kapitał. 1932 s. 39. 
10. Mierzyński Witold — Wybrane żywoty książąt ko- 

ścioła w epoce rozbiorowej Polski, 1937 s. 147. 

Faszyzm współczesny. 1932, 

BELETRYSTYKA 

. Broniewski Władysław — Troska i pieśń. 
. Daniłowski Gustaw — Bandyci z PPS. 
. Hugo Wiktor — Rok 93 (wielka rewolucja francuska). 
„ Kruczkowski Leon — Kordian i cham. — Sidła. 
-. London Jadk — Żelazna stopa. 
„ Orkan Władysław — W Roztokach. 
. Prus Bolesł.aw — Faraon. 

8. Strug Amdrzej — Ludzie podziemni. 
9. Sieroszewski Wacław — Kaulisi. 

10. Śledziński Imdwik — Wspomnienia. Akcje bojowe. 
11. Wasilewska Wanda — Ojczyzna. 
12. Żeromski Stefan — Doktór Piotr. 
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BIERZCIE UDZIAŁ W ŻYCIU 
SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH 

W wielu szkołach uczniowskie, 
zajmujące się pracą wspólną, wychowaniem młodzieży, za- 
opatrzenem w artykuły przeznaczające nad- 
wyżkę na cele wspólne całej gromady szkolnej. 

istnieją spółdzielnie 

piśmienne, 

Współpracujcie z tymi spółdzielniami. 0 tym jak naj- 
lepiej prowadzić spółdzielnię uczniowską nauczy Was 
„Młody Spółdzielca* — przewodnik dla spółdzielni mczniow- 
skich. Adres administracji: Warszawa 12, ul. Grażyny 13. 
Prenumerata róczna wynosi 2 złote. 

   



36 NOZE ZZEORZZWZOWORERCC WE RCZ TO ZOWOB AA ADOAKZCR 

Z-ZYCIA GROMAD 
HUFIEC ŁÓDZKI 

Dmia LII 38 r. Hufiec nasz przeniósł się do własnego 
lokalu przy ul. Piotrkowskiej 17. 

Na terenie Łodzi istnieje obecnie 13 Kół Przyjaciół 
Czerw. Harc., z których wyłoniono Okręgowe Koło w skła- 
dzie: przew. tow. Kempner, skarbnik tow. Jatczakowa, sekr. 
tow. Huwwiczówna, wiceprzew. tow. Klepacki. 
Prezydium ogłosiło konkurs na tematy: 
1. Gazetka ścienna „Życie w obozie*. 
2. Humorystyczne scenki z życia, harcerskiego. 
3. Projekt obozu ma 1938 r. (szkic urządzeń technicz- 

nych). 

Ogłoszono również konkurs na artykuły do „Gromady, 
z których najładniejsze będą przesłane do redakcji. Arty- 
kuły wszystkie odczytane będą na zbiórce marcowej Hufca. 
Dnia 20 lutego z ramienia Rady Głównej odwiedziła nasz 
Hufiec tow. M. Jagiełłówma. 

OBOZY TUŻ... TUŻ! 
CZY PAMIĘTASZ?! 

  

  

ZĄBKOWICE 

Pomimo wszelkich trudności z jakimi się stale stykamy, 
jako socjalistyczna organizacja dzieci robotniczych, rozwija- 
my się. Ostatnio zorganizowaliśmy Koło Przyjaciół Czerw. 
Harc., zapoznając w ten sposób rodziców i sympatyków 
z naszą pracą i trudnościami. W dniu 5 stycznia b. r. urzą- 
dziliśmy z pomocą Koła Przyjaciół oraz T.U.R.-a wieczor- 
nicę harcerską i tej okazji jeszcze więcej zacisnął się 
węzeł sympatii i przyjaźni starych towarzyszy z naszą 
gromadą. 

HUFIEC LWOWSKI 

Z wielką niecierpliwością oczekiwali nasi mili sympatycy 
wieczomnicy p. t. „Pochodnia*. Na skromnie udekorowanej 
scenie zajaśniały twarze najmłodszych harcerzy. Ode- 
grali oni słynną operę w 4 aktach „Czy mie widziałeś 
czarnego kota*, która wywarła wielkie wrażenie wśród 
gości. 

Drugą i bardziej skierowaną do płaczu sztuczką była 
„Kłopoty dziadka*. Tu publiczność płakała tak żewnie, że 
musieliśmy otwierać okna, aby rzeka łez miała ujście. 
Wreszcie przystąpiono do Iil-ej części wieczormicy a mia- 
mowicie do „Płachodni*. 

Dnia 8.1138 r. Hufiec Lwowski uwządził wycieczkę do 
huty szklanej. 

HUFIEC WARSZAWSKI 

W hufcu warszawskim smutek. Pożegmaliśmy tow. Jó- 
zeła Sikorskiego, sekretarza hufca. odchodzącego do czyn- 
nej służby wojskowej. 

XXII Gromada (żeńska) na Żoliborzu, urządziła piękną 
akademię dla dzieci robotniczych w okolicy. Akademia 
dobrze przygotowana, była bardzo piękna. 

HUF. ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO 
Dnia 13 lutego na uroczystej akademii, rozdano nagrody 

najlepszym gromadom w hufcu. Nagrody były bardzo pięk- ne i pożyteczne, namiot, sygnałówka, toporki, piłki do gry 
i wiele cennych książek. Na akademii był obecny z ra- mienia Rady Głównej tow. E. Wieczorek. 

O 

Odpowiedzi Redakcji 
„Tońko* ze Lwowa, właściwie nie umiem odpowiedzieć 

dlaczego nie drukujemy twych wierszy. Napewno z przy- 
czyn technicznych. 
„Czerwoniak* podobnie jak wyżej. Wiedząc, że ko- 

chacie poezję, radzę Wam czytać dużo wierszy. 
Tow. M. Schlesinger przyślijcie następne artykuły. 
Tow. Z. Zarykuła z Czeladzi, jestem zachwycony orygi- 

nalnością stylu. Wierzę, że przeżywasz, to co piszesz, Mo- 
że nieco przydługi — dlatego, chwilowo nie drukujemy. 

I Grom. Zagłębiowska w Będzinie. My drukujemy — 
wy: przyszślijcie więcej. 

Łódzki Komitet Redakcyjny. Piszecie Drodzy Towarzy= 
sze, że chcielibyście widzieć (coś własnego w „Gromadzie*, 
a czyż „Gromąda* nie jest Waszą. Projekt otwartego listu 
do imnej gromady bardzo piękny, tylko zależy o czym pi- 
sąć będziecie. 
Lwowski Kom. Redakcyjny. Wiersza „Urlop dla sana- 

cji* wydrukować nie możemy. 

  

Na fundusz prasowy Gromady 
Inż. M. Tubońdki, Warszawa zł. 10. 
14 gromada w Łodzi zł. 3. 
Jerzy Haluch — Borysław wpłaca zł. 3. — i wzy- 

wa do wpłacenia na ten cel Jerzyka Jaroszewskiego, 
Krysię Maroniównę, Dziunia Dziurę, Antosia Kul- 
czyckiego, Tadzia Podrego z Borysławia, Jasia 
Kordyla z Gorlic i Romusię Felczerównę z Bit- 
kowa. 

NA GŁODNE DZIECI HISZPANII. 
Chałupka Roman zł. 2. 

  Prenumerata ż przesyłką: półroczna zł 1—, roczma ?%.—. Numer 20 gr. Zagranicą podwójnie. 
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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