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Czerwoni harcerze,

•

•

wykażcie swą dzielność!!!

..

Na pow itanie wiosny ...
Jakoś znienacka nadeszła tegoroczna wiosna.
Wszędzie jej
pełno . Ciepłe promienie słoneczne śmiało praskają, poprzez chmury
wiosennego nieba, zalewając ciemne podwórka radosnym i wonnym
budzącej się natury.
Zewsząd gwar i krzyk dzieci,

zapachem

zmieszany z

świergotem uganiają

się wróbli,
dzi się do życia,
piękne i mądre.

nadaje specjalny urok każdemu dniu. Wszystko buwszystko chce 2yt, tern wszystkiem. co jest dobre,
A tem dla wszystkich dzieci proletarjackich i czerwonych harcerzy jest S o c j a l i z m! Zaczerpnijmy dużo sił i ene rgji

cych

dużo wiary we własne siły, byśmy mogli stanąć do
walki o lepsze i sprawiedliwsze Jutro dla .;' wszystk ich
na świecie dzieci, gdzie jak poeta powiada:
.nikt nie będzie bezdomny,
szczuty jak pies i głodny.
Chlebem i szczęściem,
nie złotem
wszyscy będziemy się dzielić.
Towarzysze! Nadchodzi, dzień przemian-!
REDAKCJA

w

nasze serca,

nadchodzącej

•

•

•

Nadchodzi wiosna!! Śniegi zaczęły już tajać. Dnie coraz dłuższe.
Słońce zaczyna przebijać się przez wiosenne chmury . Coraz to cie*
piej ... coraz weselej ... co raz to swobodniej. Z każdym dniem ucieka
hen gdzieś zła. sroga zima. Niebo slaje się jaśniejsze i pogodniejsze .
U zwierząt i roślin zauważyć można nowe ochocze siły do życia.
Czerwony harcerz musi się też zbudzić. Chociaż w zimie chodził na wycieczki pól dniowe. lecz nie wiele razy lo było. Teraz dopiero o detchnie, bo za 2 czy 3 tygodnie wyruszy na p i erwszą pełną
uroku wycieczkę. Będzie brał napewno czynny udział w .3 w i ę c i e
p o w i t a n i a W i o s n y~. Znowu zadudnią gościńce laktem marszu.
Znowu popłynie piosenka czerwono-harcerska.
A czy Ty z naszą Gromadą też pójdziesz?
Maciuś.

List otwarty
Dzisiaj
do wszystkich
we wszystkich domach
na całej szerokiej ziemi
my - przy ogniskach czer·wonych
{gromad
serdeczny list piszemy.
Dziewczęta, chłopcy,

siostro i bracie z miasta, czy z ciszy wiejskiej
przyjdźcie,

gdy tylko list przeczytacie,
nasze szeregi harcuskie
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Radość

i wolność
sobie i światu
zdobywa czerwony harcerz .
My, młoda gwardja
proletarjatu
tyjemy w pracy i walce,
Czy trudy wspólne,
czy to zabawa radość w nas śpiewa donośnie.
W bratniej gromadzie
dla nllS , dla was
zwycięski SocjaLizm roślli~.
E. S z ymański
Gromada

Lata

młodzieńcze

Karola Marksa

II.
Pewnego poranka, zanim jeszcze dzwony trewirskich kościołów
4 godzinę , przed domem Henryka Marksa zebrała si,
garstka ludzi.
Ojciec, matka, siostry i bracia odprowadzili nad brzeg Mozelli
Karola, który wlaśnie ukończył średnie wykształcenie. Nie było w owych
wydzwoniły

czasach jeszcze kolei,

podróże

nie

odbywały

się

wedle

ścisłego

roz-

kładu.

Statek parowy odchodził z Koblencji, zaś mały jacht parowy
dwa razy dziennie dowoził tam pasażerów. Zebrane towarzystwo
oczekiwało na przybycie jachtu. którym młody Karol miał się udać
w podróż do miasta uniwersyteckiego Bonn.
Karol ukończył właśnie siedemnaście lal i był najmłodszym spośród dwudziestu kilku uczniów, którzy opuszczali w tym roku gimnazjum. Był On lubiany przez ko legów, ale obawiano się go również.
Lubiano za gotowość do wszelkich kawa ł ów, które nieporównanie umia ł urządzać,
obawiano się zaś jego kpinek. Potrafi!
bowiem wyszydzać niemiłos i ernie swych kolegów. Był przytem dob rym uczniem i rodzina była z niego dumna.
Trewir cenił wolność i entuzjazmował się jeszcze wielką rewol ucją.
.Każdy pisze Schiller, syn wielkiego poety , który był
w owym czasie sędzią w Trewirze - był tam szanowany, pod wa runkiem, że się dobrze prowadził~.
W owej epoce miały miejsce ważne wydarzenia polityczne.
W r. 1830 wyouchła nowa rewolucja we Francji i w Belg;i. W Trewirze, jak i w ca ł ej prowincji reńskiej było lIiespokojnie. Urządzano
wielkie święla ludowe i wygłaszano na nich przemówienia, domagające się liberalnej konstytucji.
Ojciec Karola brai żywy udział w tych wszystkich manifestacjach. Na czele ttumu młodzieży przebiega ł ulice, śpiewając pieśni
o wo l ności. Na tern tle wynikły zatargi z po l icją. Jakiś oficer policii napisał raport do ministra, ten zarządził śledztwo~ w rezultacie
którego arcyksiążę napisał list pełen gwałtownych wymówek do pierwszego burmistrza Trewi ru.
Karol Marks mial wówczas szesnaśc i e lat i oczywiście inte reso wał się temi wydarzeniami politycznemi, w których brał udzia ł jego
ojciec. Ostatnie lata jego pobytu w szkole były też bardzo przyjemne, dyrekto r bowiem był człowiekiem wielce ceniącym wolność
i wychowywał swych uczniów w duchu wolnomyślnym.
Był na owe czasy prawdziwym wyjątkiem. Naogół wykształce
nie, jakie dawano w szkołach, nos i ło wyratnie charakter reakcyjny.
Nie inaczej było i w Berlinie, gdzie Karol Marks przebywał pewien czas w ciągu pierwszego roku swoich studjów uniwersyteckich.
Tam mniej jeszcze, niż gdzieindziej nie było miejsca na akcję polityczną.

Od tych czasów wie le się zmieniło. Dziś istnieje na świecie
ruch robotniczy, klasa robotnicza obudziła się z uśpi e nia. posiada
wie lkie part je, liczące miljony członków. I nawet najm/odsi członko
wie klasy robotniczej
dzieci, mają równie1: swoje organ izacje socja listyczne.
(jromada
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Jednakże nawet w owych czasach ponurej wszechwładzy krÓ·
lewskiej można było zauważyć niejakie przebudzenie wśród młodzieży
akademickiej. Studenci i młodzi uczeni zbierali się w klubach, dyskutowali z zapałem na różne tematy, jak llaprzyklad: ~Bóg i re1igja~
lub ~Poc h odzellie i wartości chrześcijaństwa".
Ale panowa ł a wszechwładza kró lewska . Kościół również posiadał ogromną władzę. Lud jednak coraz bardziej zaczynał rozumieć niespruwiedliwość tego stanu rzeczy. ldeje wolności rozpowszechniały się cor,IZ bardziej. Poczynano już mówić, że należy pewnego dnia zastąpić despotyzm kró lewski władzą całego ludu, że Bóg
i religja to są jedynie wynalazki człOwieka.
l rzeczywiście. Coraz więcej było ludz i odważnych, którzy wyrażali się zupełnie zdecydowanie w owych niewielkich klubach. Pisano b;udzo uc;zone rozprawy, ale wpływ tego wszystkiego na życie
zwykłych ludzi był jeszcze bardzo niewielki, gdyż na ogół mieszczaninowi wystarczało do szczęścia napawanie się wspaniałościami dworu
królewskiego, które łaskawie pozwalano mu oglądać. Dla tego też
zawsze przy każdym przejeździe króla ulica wybuchała niemilknącemi
okrzykami i wiwatami.
W klubie doktorów w Berlinie, gdzie obracał się Karol Marks
dyskutowano odważnie i swobodnie. Panowało tam przekonanie, że
uniwersytety mogą być wciągnięte do akcji o zdobycie wolności
i przygotowywano się bardzo powa,żnle do roli profesorów, mających
rozwijać umysły młodzieży nie!ylko w kierunku przyswajania sobie
obowiązujących wiadomości, ale także w dziedzinie społecznej.

.

' W~n~

Wspomnienia z przed 8 lat
Było

to osiem lat temu, 11<1 kolonji Robotniczego Towarzystwa
Dzieci, kiedy zjawi! się i objął grupę starszych chłopców
nowy kierownik . Z oczu jego widać było, że jest on człowiekiem
energji i stanowczości i w tym to ouchu zaczął kierować naszą grupą.
Dnie kolonijne spędzał z nami, poświęcając czas dla zorganizowania,
dIn .zespolenia naszej grupy, co mu się udało, bo od jego przybycia
tworzyliśmy zwartą grupę, razem organizowaliśmy zabawy, razem
u czyliśmy się śpiewać i to pieśni roboiuicze, razem obmyślaliśmy,
jakiegoby to figla spłatać uczestnikom kolonji.
Miłe były chwile mI kolonji. a najmilsze gdyśmy siedząc gro·
madką gawędzili. Kierownik opowiadał nam dużo ciekawych rzeczy,
jak to robotnicy ciężlw pracują, kiedy mogłoby być lepiej. A my
siedzieliśmy z zapartym tchem j słuchali .
Pod lwniec lwlonji zebrał nas na wspó l ną naradę . Miało to być
ostatnie nasze zebranie 1la kolonji. Każdy z nas był sI1lutny i przy·
gnębiony, żal nam było rozstawać się, lecz kierownik rozjaśnił nasze
oblicza wiadomością, że we Lwowie będziemy się mogli nadal gromadzić. Tego wieczoru wyznaczył nam miejsce i czas spotkania na
zbiórkę we Lwowie.
W OZI1HCzonym czasie i miejscu wszyscy się stawili . U daliśmy
się do lokalu T.U.R.a, gdzie odbyliśmy pierwszą zbiórkę, już zorganizowanej Gromady Cz . H. Od tego czasu do dzisiaj pracujemy,
uczymy się, a nawet uczymy naszych młodszych tow. i pniemy do celu .
• Zllch~ .
Przyjaciół
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Przygody Wieka
Ale pan Kuba!s ki nie był głupi. Gdy jeszcze siał na schodach
poprawiał cylinder, wpadł na doskonały po mysI.
Przy~
pomniał mil się lisi gończy, rozlepiony dziś rano n3 wszystkich kolumnach ogłoszeniowych:

w holelu i

300 ZŁOTYCH NAGRODY
za wskazanie policji osoby, która poprzedniej nocy zabrudziła chodniki, wystawy,
ściany, konie dorotkarskie i t. p. czarnemi
odciskami rąk.
Komendnnt Policji
J. Postrach
- Panie port jerze - ec ... co to ja chciałem powiedzieć ...
Czy przypom1l13 pan sobie tego chłopca ulicznego, który lu był
wczoraj?
- Tego, co to uczepił się póżniej stylu auta?
- To do niego podobne - odpowiedział pan Kuhalski. - Jutro po południu o trzeciej znowu tu przyjdzie. Polecam panu w mię
dzyczasie obejrzeć sobie lisi gończy na kolumnach: 300 złotych nagrody za wskazanie osoby, klóra i t. d. Niezła sumka, co?
- I łalwa do zarobiellia - dodał pan Kubaiski po przerwie. Musi pan tylko iść do komisarjatu i wskazać tego chłopca. Bo to
on jest tą osobą. Do widzenia.
- Emil - zawołał port jer - w ł ó~no moją czapkę. Musisz
mnie lu na chwilę zastąpić.
Emil wło~ył czapkę i poczuł się zaraz watnym. A pan portjer udał się do najbli~szego komisarjatu policji.
7.

Wicek schwytany.

Król nożyków spacerował i dziwił się. Do pierwszego rogu
ulicy naliczył jedenaście czarnych rąk. Ale na rogu był o jeszcze
gorzej. Siała tam kolumna, a na niej trzydzieści lub czterdzieści aa rnych rąk i conajmnlej tyle~ osób, stojących dookola, bo detektyw
Burczymucha zajęty był wł a śnie badaniem odcisków rąk przez szk lo
powiększające .
- To są ręce chłopców
przyglądającgo IIIU się

plma,

z

zwrócił

się

detektyw do jednego

przejęciem.

Numer trzeci - pomyślał pan Alojzy Beczułka, poszedł dado dorożki i pojecha ł do parku .
Po drodze ludzie przystawali j patrzyli na dorożkę. By ł o lo
bardzo przykre dla pana B eczułki.
Spojrza ł po sobie: ubranie, krawat były w porządku. Kapelusz?
Pan Beczułka zdjął kapelusz, obejrzał go zzewną!rz j wewną t rz i nie
mógł w nim odkryć nic osobliwego. Gdy go spowrotem wlo~y ł ,jed·
na mała dziewczynka zawołala:
-

lej,

wsiadł

Gromada
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Spójrz, mamusiu na konia, same czarne ręce l
Numer czwarty - pomyślał pan Beczułka i pocz~ł rozglądać
się za tym koniem.
Ale dookoła me było tadnego konia, prócz
srokatej szkapy przy jego własnej dorotce.
- Srokaty? Nie! - Jak pan Beczułka teraz stwierdził, był to
siwek, a czarne plamy na nim - to były odciski czarnych rąk.
Pan Beczułka wysiadł i zapłaciwszy, poszedł prędko do parku.
Cudnie było w parku. Wodotrysk szemrał.
a wietrzyk kołysał liście drzew. Pan Beczułka
poszedł samotną ścieżką. Tu siał pomnik biskupa Onufrego Grubego. Nagle pan Beczułka
usłyszał g-łos:

- Na samym brzuchu! Co za bezczelność!
Pan Beczułka zbliżył się. Dwóch studentów siało i spoglądało na pomnik Grubasa.
Gdy pan Beczułka spojrzał w górę, odkrył i on
czarną rękę na białym
marmmowym brzuchu
Onufrego Grubego.
Przegrane! - pomyślał pan Beczułka i
zawrócił.

Wyszedłszy z parku, spotkał małego chłop
bawiącego się kulką papierową.
- Chcesz grać ze mną? - spytał malec.
Beczułce kulkę. Pan Beczułka złapał ją. a gdy chcial

ca,

rzucaj'lc panu
odrzucić, malca już nie było.
- Śmieszne - pomyślał pan Beczułka.
Stał teraz z tą kulką w ręku, nie wiedząc, co z nią zrobić.
to tylko zmięty kawa lek papieru. Pan Beczułka rozłożył go.
lam było napisane.
,RACHÓNEK
dla krula Ilorzykuf
od wielkiego gżehotnika.
Pięciu spotkano, o czemśmy muwili, wynosi
tysiąc dolaruf
Niech pan tylko napisze gdzie pszyjść po te dolary.
Pan Alojzy

Beczułka wyjął

Był
Coś

swe wieczne pióro j dopisał na dole:

Szanowny Wielki Grzechotniku!
Uznaję rachunek i proszę odwiedzić mnie jutro o trzeciej po
południu \\. hotelu .Pod prosięciem-.
Z poważaniem
Król notyków.
Tłum.

z niem. Hulajnoga.
(D. c. w

Kaida gromada

numerze).

zakłada nową gromadę

lub gniazdo czerwonych
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następuym

sokołówll

G rom a da

Cuda
sw a w OI e

świata

z i e m i.

Różne autorytety władzy
i wiary, opierające się wszelkiemi
silami zmianom społecznym, zdawien dawna wyszukiwały sobie rót.ne
sIałości dla lIlorrllnego poparcia swych reakcyjnych dążeń.
Jednym z ulubionych koników katechetycznych była stałość
świata, a szczególnie "utwierdzona" stałość ziemI i wszelkich na niej
porządków, odwiecznie nadanych i uświęconych.
Oczywiście obowią
zywały one takie i ludzi; w tym
celu przecie je głoszono, którzy
wzorem maiki ziemi powinni potulnie znosić narzucone jarzmo obowiązków.

Popatrzmy, jak ta

uświęcona

stałość

przedstawia

się

w rze-

czywistości.

Wiecie, że Kopernik wykazał, iż ziemia nie sloi w miejscu, lecz
obraca się okolo własnej osi i krąży wokoło slońca. Był na tyle
ostrotny, t:e odkrycie swe ogłosił dopiero tu! przed śmiercią. Natomiast Galileusz, który przyjął i ogłosił od wat nie pogląd Kopernika,
zasIał oskar.tony o działalność wywrotową.
Zmuszono go do przysięgi, że ziemia sloi w miejscu i mimo to zamknięto
dożywotnio
obozów koncentracyjnych jeszcze nie znano - w klasztorze. Nie wiadomo dokładnie, jak się to slalo - ale Galileusz na dodatek oślepI.
Obecnie wiemy, t:e ziemia wykonuje aż 14 ruchów, a co lepiej
i słońce razem z ziemią i reszlą rozigranych planet gna w zawrotnem tempie przez wszechświat gdzieś w kierunku konstelacji Herkulesa.
Ttlk to sobie hula ziemia-matula w niebieskich szlakach na złość
różnym teologom.
Ale lo jeszcze nie wszyslko.
Czy wiecie, jak się zachowuje ziemia ta, po której chodzimy,
na której stoją nasze domy, la zielono i żółto wśród błękitnych mórz
malowana na mapach? Myślicie, te stoi w miejscu. Właśnie, że Iliel
Pływa sobie, a nawet czasem trochę nurkuje.
Lądy na ogół są zbudowane ze skal stosunkowo lekkieh. GtówIle materjały tych skal - to krzem i glin (aluminjum), to tei od ła
cióskich nazw tych pierwiastków bywają nazywane w skrócie siallcznemi. Tworzą one bloki, zanurzone częściowo w cięższej masie
od krzenm i magnezu w nich zawartego.
skalnej, zwanej sima
Głębsze części owej simy są plastyczne zarówno wskutek
wysokiej
temperatury, jaka w głębi ziemi panuje, jak i ogromnego ciśnienia.
To tet: ustępują one naciskom, co w skutkach daje zanurzanie się
i przesuwanie ląd6w .
• Kra- sleliczna, tworząca Eurazję ma 6C klm. grubosci, a kra
~amerykaóska" 30 km. Dno Atlantyku zaścit!la warstwa sial grubości tylko 25 km., a PClcyriku zaledwie kilku kilometrów.
Ponieważ:
przeciętna głębokość oceanów sięga 3 do 4 km., oznacza to, .te poziom simy pod oceanami jest wyt:ej, nit: pod lądami. Innemi słowa
mi - bloki sial, wypierając simę, utrzymują się na niej tak, jak
wszystkie ciała, pływające na cieczy.
Nie dziwnego zatem, że grube bloki lądów na prawie równowagi. opisanem jeszcze przez Archimedesa, wznoszą się wyżej nad po·
wierzchnię wód.
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Na ziemi niema już nic stałego. N~\\"et najbardziej zasadnicze
rysy jej oblicza
lądy i i ch rozmieszczenie
są niestałe.
Lądy
poruszają się na powierzchni ziemi, jak odłamy kry na wodzie i zanurzają się mniej lub więcej zależnie od obciążenia.
Okazało się, jak wiele racji miał około 2500 lat temu żyjący
filozof grecki Heraklit z Efezu, który nauczał, że na świecie niema
nic stałego, że wszystko wciąż się zmienia. ~że wszystko płynie.
Lpnlll.r.

Wóz z

w ęglem ...

Ciemny za ulek miejski. Wąskie, kręte uliczki - gdzieniegdzie
tylko się rozszerzają, aby znów powrócić do dawnej formy. (Uparte!)
Jakby nie mogły być szcrszemi, porządllcmi ulicami o dużych przestronnych chodnikach, na których zmieścićby się mogło więcej ludzi
i gdzie biedny człowiek mógłby iść bez obawy, że zostanie zepchnięty
na jezdnię i potrącony przez przejeżdżające pojazdy. Oto właśnie
zblita się jeden z nich: wóz z węglem. Duży, potętny koń z wysił
kiem ciągnie wóz, kolo którego idzie stary przygarbiony furman, trzymając w spracowanych dłoniach lejce.
Wóz dojechał do bramy i skręcił w nią. Głucho stęknęły osie,
jakby czując na sobie ciężar węgla, nad którym pracowało jut tylu
ludzi , a który i w dalszym ciągu będzie ich zatrudniał. Trzeba go
bowiem jeszcze przynieść z piwnicy, potłuc, włożyć do pieca, podpalić (nato przeciet przywieziony) i jeszcze wygarnąć popiół i wynieść do śmietnika.
Lecz, teby to wszystko zrobić. trzeba go przecież wnieść do piwnicy.
lato robotnik bierze na ramiona kosz,
podnosi go z wysiłkiem i niesie, uginając się pod jego cięta rem.
Będzie tak nosił może jeszcze długo, a wieczorem, gdy gwiazdy
pokryją niebo, gdy inni (nie wszyscy zresztą) będą się szykowali do
spokojnego snu, 011 będzie wracał sam, samotny na swym pustym
wozie, ciągniony przez znużonego, jak i on, konia. I będzie mate
ro zmyślał o jutrze, o ciętkiej pracy i marnym zarobku, o zmizerniałej od takiejt ciężkiej pracy żonie i drobnych, słabych dzieciach. Nie
skosztuje może on jut jutro chleba! Ot, wyjdzie (pozbawiony pHlcy)
na ulicę, będzie się dow i adywał. c h odził, szukał i nareSZCie, wracając
wieczolem do swej zimnej izby, będzie słyszał dzwon i ące mu wciąt
w uszach złowrogie sława: Niema nic! - s ł owa skazujące go i jego
rodzinę na poniewierkę . nędzę, choroby. głód, tebractwo, a może
i śmierć głodową. Ale cÓl on na to może poradzić? Nic! Zbyt
mało znaczący iest i slaby, aby mógł zabrać w tej sprawie decydujący, sprawiedliwy głos.
On, mocny robotnik, noszący kilkudziesię
ciokHowe kosze węgla, on, O silnych mięśniach i mocnych kościach
człow i ek nie może poradzić na swoją nędzę i niedolę?! Nie motel Nie mate ultyć sobie, ani innym w ciężkiem życiu.
Mate tylko walczyć! Walczyć o lepsze jutro. o pracę . o sprawiedliwość! I może ten wspólny wysiłek, ta walka przyniesie mu kiedyś
n o w e, I e p s z e ż y c i e. - Więc walczmy! Przyłączmy się wszyscy
do walki o lepsze jutro robotnika. Nie dopuśćmy go do tebraclwazmniejszymy nędzę w kraju.

Wojciech Olszewski.
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Nasza wycieczka
Jest

ładny

słoneczny

dzieli.

Zastęp

J wyrusza na

wycieczkę.

Idziemy krokiem harcerskim, miny mamy zawadjackie

słowem

.fajno·, N!lgle Koslek wola: .biegiem naprzełaj do walu"! Dokąd
myślę - poco? Co się okazuje? Przed walem leżało pełno śmieci
no,
a że zapach zalatywał ~liezbyt przyjemny, Koslck nie mógł przejść
ot i całe rozwiązanie.
Zaczynamy tropienie.. Ucieka siedmiu, goni sześciu. Po 6 minutach idziemy za nimi. Znaki błądzą. 7e gorzej nie 1I10żna, jak i eś indyjskie, chińskie, wszystkie. tylko nie harcerskie. Kostek ~trochę ar·
jentuje się~. Więc Kostek tu, Koslek Łam" i t. d. Biedny Kostuś nie
wie gdzie iść. Znaki się rozdzielają: idą na prawo i lewo: poczta,
wly!. Co chwila znak .zła droga" lub .wracać się-o I co dziwniejsze,
po znaku • zła droga· okazuje s i ę, że lo jesl dobra, a po znaku
.wracać się" trzeba iść naprzód. W lem musi coś być. Ale nic. Jdziemy da lej. C i ągle lisly, swastyki, myślimy: pewnie będzie zasadzka też nie . Na horyzoncie ukazuje się jakieś podejrzane indywiduum. Po
bli2:szem rozpatrzeniu okazuje się, że lo jest Rogala. Przy Bochenku
stoi II zastę p, t. Jasiński i polowa I zastę p u. Zagadka znaków wyjaśnia się . Oto jeden z tropionych szedł ztyłu i na własuą rękę robił
znaki. Przyjemna rzecz, co?
Odpoczyuek. Później biegi, brózdy, skakanie przez .kola" no i...
rodzynki t. Jasi llskiego. który .zgarną'- nas wszystkich i zaczyna
mówić o strajku robotników.
W d rodze pow rotnej urządzamy parodję zimy, wlazimy na fortecę z resztkami czarnego śniegu i walimy gdzie się da. Wspaniała
to rzecz ... nawet kąpieli nie trzeba ...
Na LOliborzu byli~my O godz. 3.15.

Od Administracji "Gromady"
Upominek dla prenumeratorów "Gromady",

Wszystkim prenumeratorom "Gromady", którzy do dnia 30
kwietnia r. b. uregulują zaległą i bieżącą należnoś ć za rok 1936,
Administracja prz e śle bezpłatnie ciekawą książk~ R. Jasiilskiego
p. t. "Praca w gromadzie",
Wydawnictwo to obejmuje całokształt zagadnieil, związa
nych z pracą w Cz erwonem Harcerstwie; będzie ono miłą i praktyc z ną niespOd z ianką dla wielu czytelnikÓW "Gromady", Wzywamy wi~c, wpłacajcie należność za prenum eratt:: na konto
P. K. O. 25.950.
Każdy

czerwony harcerz sprowadza nowego harcerza.
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Rzeczy ciekawe
lO:

pszczół.
Amerykański barlnik J~y Smith,
wyhodował
IHl'klujących, większych od trzmieli i dających więcej miodu.
się rowllit! biologjl! ustrojów mil.;rOSkopowych, w czasie eks-

Nowy gatuek

no\\')' g~tunek p~zcz61
Sm!th. który zajmował

perymentowani:! nad gatunkiem ameby,

wpadł

na

pomysł

uszlachetnienia

drog~

krzytowali gahluku pszczół. Zdo łalon zapłodnić sztucznie królową swego ula. Z ja-

Jek tych wylęgły się okazy Większe od normaIn ..) pszczoły l tem dziwniejsze. te
nIt;' posiadały One tąlleł. I-'szcloly te w odrótnienill od normalnych, kt6re jak wIadomo, w poszukiwaniu kwiatów oddalają się najwytej 15 klm. od swego ula, prze/al) wały przeslrze.de dochodzące do 30 klm., przynosząc o wiele więcej miodu. Wy.
tlział przyrodniczy jednego z uniwersytetów am('ryk3ń~kich przeprow~dzil szczegó·
low~ doświadczenie z pszczołami Smitha, przyczem stwierdzono. te Jeden rój pszczół
Smitha daje 30 kg. więcej miodu lIit rój zwykły.

o.

Załmlenie s ł ońca.

Dnia 19 czerwca będzie częściowe zaćmienie słońca. Pełne z:tćmienie słońca
hęd7.ie widoczne tylko w pasie długOŚCI ]4.000 kilometrów. który przechodzi od
,\\01l\' przez Grecję, Morze Czarne, Kaukaz. Omsk, Tomsk, Chabarowsk, Japonję at
do Óceanu SpOkOjnego.
Rosja Sowieclia przygotowuje ]4 ekspedycyj, które w rótnych punktach mają
zjawisko to obserwować. Do ekspedycyj tych przyłączają si~ uczt'nl innych krajów.
W ka2dym razie p('łne zaćmienie nil' potrwa ponatl dwie t pół minuty.
Jak WIelkie znaczenie przypisują astronomowie do badań zaćmienia słońca tego dowodzi fakt, 12 pewien asuonom pru'Jechał w swojern tyciu 200.000 kilometrów, by dosIać się do dogodnych punktów obserwacyJnych podczas 9.zaćmleń
słońca, które ogókm trwały 16 minut.
CI.

2400 ludzi

zma rł o

z

gł od u ,

6()O milj. ludzi bez

ś ro d ków

do tycia.

Wedłllg obliczeń BllIta Stat)'stycznego LIgi Narodów, IV roku 1934 zmarło
z głodu i niedostatku 2..100.000 ludzi na c~łym świecilł. Samobójstwo na tle kryzysu gospodarczego popełni10 1.200.000 osób. Na 2 mllJardy ludzi, tyjących na
cDłej kuli ziemskiej, 500 mIljonów, t. j. 'i, 111(' ma zap.twnlonych Jakich taktch
warunków bytowania .

.l:I.

Niezbadane obszar y.

DlltO Jest l1a świecie nietbada~rch okoli.::. l.choć często obszar oznaczony
na mapie, dzięki dokonall).'m zdjęciom z ~amolotów - wnętrza
jako kraj .nlezbad:mych'. Znany Jest wszystkim bieg rzeki Nilu,
D mimo to zapytujt.'my, co kryje II" sobie pustynia libijska.
Niezbadana jest .tel:
Sahara, zwłaszcza hiszpaitska kolVltja Rio dt Oro, letąca ns poluduie od Marokka.
Za nieznany kraj uchodzi w AzJI - Arabja. Tylko część pólwyspu między Syrjl!
a Mezopotarnjll. dZięki samolotom 20stała dokładnie poznana, nast~pnle Słone Pcstynle PersJI, pllstynit.' Gobi, Tybet, kociol Tarymski, niektóre okolice Chin Z.1cho·
dnieli. Niewiele wiemy o Zil'mi Ognistej. Południowej PDtagonji, Północnej Kanadzie. Labradorze. Alasce- w Ameryce. .Białe plamy' na mapach świata w dalszym
ciągu nęcą ambitnych odkrywcó\\..
szczegółowo
przedstawiają su:

jest

Każdy
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przewodnik werbuie nowego przewodnika.
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Plan pracy na maj.
Wszystkie gromady biorą udział IV uroczystOŚCiach l-szo Majowych: pocho
dzie akademji i labawach. Przygotowania do obozu winny być na ukończeniu. NaJety ost~tecznie przejrzeć i zreperować rynsztunek obozowy. Urzqdzać wvdeczkl
dzieuue i tlOC11e. Na wycieczkach gry, zabawy, podchody, gawędy. Jak najczęściej
wychodziĆ z lokalu na zielone zbiórkI.
Tematy gawę d: O wolności myśli i słowa. Faszyzm, a republika. Ostatnie
wypadki polityczne w'g gazet. O higjenie na wycieczce.
Czytajcie: Jan
w poJu.
Przewodnicy.
wodnlka- .

Jasiński

-

NadsyłajcIe

Gry i zabawy terenowe.
zapylania i uwagi nad

Z. Wyrobek pracą

Harcerz

gromady do .Prze-

Jeszcze o wycieczkach
Gdy wychodzimy na wycieczkę musimy się zast:lnowit Jak JII zorganizować,
aby harcerze byli zadowoleni i rZl"uywiście przyjemnie spędzili cza~. Wydeczka
musi Im przynieść radość I nie mote być nudna. Harcerze muszą być całkowicie
zajęci wycieczką. z:apomnleć o troskach i kłopotach domowych. Zwróćmy szczególną uwagę nil plan wycieczki, sprawność działania harcerzy i wytycie ich.
Program nic mote być przl"ładowany, ani tet za szczuply. Zdarza się, te
przewodnik opracuje lak wycieczkę, te h:lfcerze są zaga ni:lni cały dzieli, :I niekiedy
i lak bywa, te n ie majij co robić i nuClzą się. Unikajmy pod tym względem krań
cowości. Trzeba wycieczkę tak zorganizować, by zoslnwić trochę czasu (2--3 godz.)
wolnego dla harcerzy do osobistego ich rozporządzenia i wytycia się.
PunktllallloU na wycieczce jest b. w~tną rzeczij. Posiłki muszą być spotywane w porę. Czasami tak bywa. te oblaCI jest o godz. 5-ej. Zaraz potem wymarsz
do domu. Szkodliwe jest to nietylko dla zajęć wycieczkowych l harcerzy ale taku:
złe ze względów higjeniczuych, bo niema wypoczynku po obiedzie.
Zwrócić nalety uwagę na atrakcję wycieczkI, Jej IIrolm~ l cenie. Nowe rzeczy
hllrcerzy pociijgajlj. nowe gry Ich nie nudzą.
Wycieczka winna być urządzana \\ coraz lo inne miejsca. Przewod nik milsi
szukać nowych terenów.
Dobrze zorganlzowaml wycieczka zawsze harcrn:om przyniesie wieje zadowoJ. S.
lenia i przygód.

Która g romada na s t ę pna...
Hufiec zagłębiowski wpłac i ł na fundusz prasowy .Gromady·
z ł. 2<J. Gromada Pogoń (Sosnowiec) zł. 10, hufiec warszawski zl. 16
gr. 10, za które sk ł adamy se rdeczne socjalistyczne podziękowatllc.
Ponaw iamy wezwan ie
która gromada następna?
Gromada
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Gry i zabawy
scu.

Ro z kaz - przewodnik dzieli harcerz)' na grupy. a sam staje \1' taklem miejwszyscy go dobrze widzieli i wydaje kilka rozkazów n a m i g i. Rozkazy
być natychmiast wykonane. Wygrywa la grupa, która pierwsza spełni polecenie.

b~'

muszą

P odchodzenie wa r towników. Dwóch harcerzy staje od siebie w odległości
20 - 30 kroków I mają zawiązane ocz)'. Reszta stara się bezszelestnie przejść mię·
dzy nimi. Ody wllftownik posłyszy szelest - wskazuje w odpowiednią stronę ręką,
a kierownik zabawy sprawdza. cz~' istotnie w tym kierunku jest podkrad~jlJcy się
i o ile tak, to usuwa go z gry.

Każ d y

przewodni k czyta

_Narc/' zimowe w polu'. napisał Juljusz Dąbrowski. str. 88, Warsz.:t\\'a. 1935
(\I'yd. Z. H. P.). Autor zajął się stroną wychowawczlI i iechniczną wycieczek zimo·
wych. Uwata, te .zimll' - to doskonały okres na przyjaiń ze wsią ' . Na wsi harcerze winni się zblityć do chłopów, zainteresować ich sprawami i wziąć do serca
Ich klopoty. Tenden<::ja autora jest postępOWIl, pod względrul zaś psychologicznym
- wnikliwa. Słusznie przestrzega przed .ch łopomańskim' tonem. który przez swą
protekcjonalność jest dla clllopów nieznośny i przez <::hłopów oceniDI1)' nil' pko
wielkopański, lea chamski. Radzi więc prostotę \1' obejściu i szczerość.
Tylko, t.e o w1Iftoś<::1 wycieczki zdecyduje jej kierownik
rzadko prze<::iet
drulynowy Z. H. P. wybierze ch l opSką, nędzną chałupę z pominię<::iem obszaruiczt:go
dworu czy wygodnej plebDuji. A obszarnik I ksiądz poinformują biatyrh (a sercu
miłych) harcerzy II' wi,'ldomy sposób. l wówczas biednych młodzików zmora .bol·
szewickich Wi<::i" będzie goniła do samego miasta.
Ksiąt.ka zawiera dul!o ciekawych informacyj o przygotowIlIliach I przebiegu
wycieczek zimowych. Motua je prowadzić poza miasto do lasu (tropy 113 śniegu!)
lub organizować IV mi('Ś<::ie. Ponadto są om6wione zimowiska, t. j. kolonje zimowe.
Osobny rozdział traktuje o sprzęcie (III. in. wyrób nart).
Z pUllktu zdrowotnego i harcerskiego harce zimowe są bardzo potądanI'. Lecz
na przeszkodzie II' Czerll'Ollt'm Har<::erslwie sloi brak dobrego ubrania i obuwia. to
iet akcja ta mote być \I nas rea!:zowana t~'lko <::zęścioll'o (R. J.)

Od Redakcji
Red~kcja ZWr8<::a się do wszystkich ośrodków czerwono , harcerskich z prośbą
O nadsyłanie do kroniki .Z tycia gromad" wiadomości istotnie watny<::h. Z powodu
bowiem sz<::zupłych rozmiarów .Gromady". która nic mote pomieścić nadsyłanych
co miesiąc artykułÓW, redakcj~ mUSi p rzeprowadzać w~'bór wśród nadsyłanych m~ 
{erjalów l umieszczać tylko rzeczy wat n iejsze. Jednocześni!' redakcja prosi o podkreślanie w kronice, <::0 dla danego ośrodka czy gromady jest waZniejS7.e, na wydrukowaniu jakich wiadollloś<::! ośrodkowi czy gromadzie zalety przedewszystkiem. Inaczej bowiem przy .ob<::inaniu· artykułów - redakcja mote zamieściĆ rzeay drugo·
rzędne, II opuś<::ić rze<::zy dla was watniejsze, jak to mia ło miejsce przy druku kro·
nlki Hufca zagłębiowskiego. za co go n8 tem miejscu przepraszam)'. l.allliesl<::z~jąC
IV numerze bietącym sprostowanie.
Tow. Groc ha l z Sie r czy. Nadesłany ostatnio artyku l p. t. • Wspoll1l1ien;a
obozowe" zostanie umieszczony w numerze rnajo\\')·m.

RADA GŁ ÓWNA wydał a "Instrukcje o gniazdach czerwonych
Hufce i gromady winny się zao p atrzyć, aby mÓc z nich
przy organizowaniu tejte pracy .

soko ł ów· .
k orzys t ać

Pam i ętaicie
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o wystawie!
G r o mad a

Wizytacja hufców

SOSNOWIEC. w dn. 23.[[ tow. J~siilski, wiceprzewodniczący Rady Głównej
Cz. H., odwiedził Hufiec ZagłębiowSki, zapoznając się sInególowo z postępami prac
czerwono-harcerskich 11::1 tym ttrenie. W czasie raportu było obecnych 7 gromad,
m. in. z Hajduków (O. Śląsk) i Jaworzna, odległego o ·10 km. N:ljllcl11lej były reprezentowane gromady z Będzina i Pogoni (dzielnica Sosnowca). Hufiec Hezy 235
harcerek i harcerzy. W planach letnich - duzy obóz IV Beskidach :II Illotliwością
spotykani~ się IV pasie granic;wym z cz. harcerzami czeskimi, W Hufcu rozchodzi
się bardzo duto .Gromad·, nodto nie l.apollllliano o fmlallSzu pf1lsowylll. POSt:\W3
hnrcerzy - dzielna, wyrobienie! harcerskie i ideowe - wltloczue; ze struny j,lerownict\\'a - dn!a aktywność. Pr1.y Huf tu powstaje Kolo Przyjnci6ł Cz. 1·1.
.
Hadn H,ufca prowBdzi kurs dla przewodników grollwd. W tym (elu wykorzy·
stuje się obecność przewodllików II' Sosnowcu. którzy przyjet.dtaj" iu w celach organi1.acyjnych i kilka godzin poświęca się \\'Jkladom i ćwiczeniom. Kurs laki pra·
~ował równiel w dniu wizytllcji. Tow. Jllsinski wygłosił un kursie dwa wyk/ady
o wychowaniu socjalislycznem i o psychologjl wieku harcerskiego. - Tegol dnia
odbylo się posiedzenie Rady Hufca, II' którem uczestniczył delegat K. W. Rady
Głównej.
Praca IV Hufcu Zagłębiowskim rozwija się, mimo przeszkód (wiadomo
czyiC'h!) bardzo pomyślllie!
RADOM. W związku 7. obozem cz. harcerskim. który rozbił swe namioty
lata w pobl!2:u tego ll1iast~, miejscowi tO\I'ilfzysze postanowili zalotyć
Czerwone Harcerstwo. Jesleni!1 !Ib. r. powstała pic,rwsza grollHlun. Nicdnwllo zorganiZOwanO Irz~cią, wobec czego IV Radomiu powstał Hufiec. na którego czele stoją:
Jasinskl \VI. - przewodni.:zący, Oulkowski Tad. - wiceprzewodniczący, Pęt~ow
ski J. - skarbnik, Jastrzębski M. - sekretarz, Jastrzębski T. relerat imprez,
Brokówna l. - przewodniczka.
W dn. 15 marca r. b. zwizytował Hufiec Radomski tow. Jasinski 7. Rady GlÓ·
wnej Cz. H. Na raporcie Hufc~ było obecnych 140 (!) llarcerek i harcerzy. Rozmowa
z harcerzami, następuie z przodownikami oraz z Radą Huic3, pozwoliła stwierdzić
1l18ClIle wyrobienie grOlllad pod względem techllicznym (ratownictwo, tropienie).
Dla 1\Huki obozowllict\\'~ i terenoznawstwa Hufiec wprowadl.iI noll'oU, mianowicie
SPOrll skrzynię, wypełnioną piaskiem (ew. gliną). W cz~sie zbiórki łwrcerze siadają
kolo niej I robią z piasku i gliny IIlodelc namiotów, kuchen, clltycll wreszcie obolÓW (wzót godny naśladow31Iia).
Postawa harcerzy - bardzo karna. Zapowilldajq
się jak najlepiej.
W dniu tym odbyła się ako1demJa czemono-harcerska, na której rozwinięto
piękny, IIrtystycznie 1\1'kollany szt~ndar Hufca (po jednej stronie w.'Iczt:k h:lfcerski,
po drugiej (zerwony sokół). Przemówienia wyg/os i1i tow. to\\'. Grzecznllrowski, Kelles-Krauz i Jasiński. D31ej odbylo się przyrzeczenie kilkudziesięciu harcerzy, które
odebrai tow. Gulkowski, przemówił do h3rcerzy t. Jllsiilski. W cz~ci artysiycznej
wystąpila orkiestra, w której grają równie! cz. harcerze, nadto w}'stawioIlO jednoaktówkę .Jak Bolek zastnł cz. harcerzem", harcerki odtZlnczy/y udatnie kujawi~ka,
harcerze wygłosili ,hórem deklalllncj~. Występy wszystkilll słę podobały.
ubiegłego

Gromada
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RĘDZIN.

Dnia 16 lutego przybył do
odczyt tow. Andrzej Strug,
znany powieściopisarz-socjalista, b. senator z ramienia P. P. s. W Sędzinie
Islnleje gromada im. Struga. W czasie
pobytu tow. Struga w lokalu robolnluym jedna czerwona harcerka w~czy
li gościowi piękną laurkę ze znakiem
czerwono-harcerskim orllz wypowledzi:.la
następujący wiersz, napisany przez groBędzin~ n~

madę:

Kochany Towarzyszu:
Twoiego Imienia,
pracujemy dl~ sprawy ludu wyzwolenia.
My. dzieci robotnicze wychowańcy biedy,
ucisk:llny swe dlonle i pytamy, kiedy
nastąpi wyzwolenie mas?
Czy Jut prędko nadejdzie upugnlony
czas?
My, nnjmlodsi z walczących, czerwon!·
harcerze,
pracujemy dla sprawy z zapa łem I szcze·
rze.
W oczach naszych gor4ca, szczera mil ołt plonie
dla Partji i dla Ciebie, kochany Patronie.
To let z ndością wielką w~r6d nas Clę
witamy
I nasz znak h:.rcerskl w hołdzie Ci skła
damy.
Tow. Andrzej 'Strug był serdecznie
wzruszony pięknem p rzyjęciem u czerwonych harcerzy w Będzlnle.

Jesleśmy Gromadą

WARSZAWA. Spóldz.ielnla
.Bądf
Oolów' czerwonych harcerzy T. U. R_
powstala w lutym r. .b. Na zebranie
orKanlucyjne przybyło okola 70 harcerzy, którzy zgłosili przystąpienie na
członków spółdzielnI. Ołównym udziałowcem Jts! hufi«, kló ry wklad:. Jako
ud zia ł majątek, będący w zawiadywani u dotyc hczasowej skladnlcy. UchwBlono statui, wybrano radę nadzorczą i
urząd.
Pieśniami i zabawami zakonaono zebranie w lem prześwildczenlu,
te spółdzielnia nlelylko będzie, podobnie jllk dotychczas sk ładnica. uopatrywało harcerzy w potrzebne lm
prudmioty, lecz będzie szerzyła ZlJsJldy
spółdzielcze.
•
PrezydJum Ra dy Hulca. Wobt'c pJ-
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wołania do wojska 1011'. Rogali, dotychczasowego przewodniczącego. do prezydium rady dokooptowano tow. D\:blnskiego, wybierając go sekretarzem,
tow. Krelkowskiego przewodniczącym
i low. Sikor.;klego zastę"cą przell·odn.
i skarbnika. Tow. Rogali, przebywaJące
mu jut w tej chwlll w koszarach ~Iemy
najserdeczniejsze nasze pozdrowienia.

ro~nle w siły. Pod
MOKOTÓW
nowem przewodnictwem 1011'. tow. Karczewsklej. Walsmlna i Wleczorka praca
rozwija się i wokół gromady zacz~'nają
się skuplat coraz szersze rzesze dzieci
robotniczych.

NOWE-BRÓDNO. Gromada na tej
dzielnicy powstał. bardzo niedawno.
Potralila się Jut prawie wzorowo zorgalllzowat i nawet Jakoby .w tajemnIcy· przed Innymi przygolowuje ,cuda'
nil wystaWI:. Czy na llrawdę zak~suJe
inne gromady.
Tow. Mira Brzezińska - 10 dziel nil
ich przewodniczka.
MARYMONT ~ czyli gromadll na
tel dzielnicy powstała dołt niezwykle.
S~me dzieci pod golem niebem łub w
ukradzionym komuś lokalu powo ła ły do
tycia gromad~ - Hufiec przyszed ł im
z pomocq, a m łody 1011'. Rurka stwarzał
coraz większe dziwy.
f· Klub Instrukt o ró w powsta ł w wyniku potrzeby da lszego kszta łcen ia się
kierowników prac czerwono-harcerskich.
Referaty dyskusle, r«enzJe, czytanie
pism - to program zalęt klubu.
ZDUŃSKA WOLA. W b. m. mija
rok od zalotenia naszej gromady. Nosi ona nazwę: l-sza Oromada czerwonych-harcerzy im. Sle/ana Okrzei w
ZduńskieJ-Woli. Z:llotyclelem Jej I przewodnikiem lest tow. W ładys ław- J an
Warszawski.
Gromada liczy 25-clu
chłopców I 2·1 dziewczynki I lesl podzielona na 5 ustępów: 2 teńskle . Szarotek " I .Pszczółek'; 2 męskie .Orłów"
i .Jelenl' oraz - w osl:llnich dniach
zorganizowany - ustęp _Zuchów·.
Nie prlCuJemy w takim tempie, Jakiego b~'śmy sobie tyczyli. Na przeliz!.:odzie temu stoiII trudne warunki lo-

Gromada

kalne i materjalne, a nadewszyslko szykany ze strony kleru I nauczycielstwa.
dokładajl\cych wszelkich
starań, by
zniszczyć naszą placówkę. Mimo to
wszystko pracujt:ll1y wytrw~le, tak w
lonie gromady jak i na zewnątrz, szerząc propagandę wśród szerokich warstw
robotniczych. Pierwszego maja ub. r.
braliśmy czynny udział w po~hodzie i
w akademji. W Dniu Młodziety urzą
dziliśmy akademję prawie o własnych
siłach.
Dnia 16 b. m. urządziliśmy
wspólnie z T. U. R·em akademję dla
uczczenia 50·clo letniej rocznicy śmierci
pierwszych Proletarjatczyków.
Zapory, utrudl1i~jące nam normalną
pracę, dodają nam bodtców do intensywniejszych wysiłków w naszych zmaganiach o świell:mą przysliość socjalistyczną·

HUfiEC ZAGŁĘBIOWSKI. .Wojna
konkursowa" w Hufcu nabiera na sile.
Taki konkurs lo Jednak dobra rzecz,
bo motna się przekonać, które grom~
dy rzetelnie pracują, a które jeszcze
rzetelniej .spoczywają w letargu'. A
więc

odsłońmy

zaslonę,

stanowiska poszczególnych
konkursie:
Grom. Pogoń ,
Jaworzno
Niemce.

zakrywającą

gromad w

49-1 punkty
330
218
Będzin
192
Hajduki.
161
Ząbkowice.
35
Dąbrowa Górnicza 10
Modrzejów . . . O
Oczywiście nlemo%\iwem jest dzisiaj
stawiać horoskopy, która gromada zwycięty, bo do końca konkursu jeszcze
mamy 7 miesięcy, w ciągu których
zajść mogą wielkie niespodzianki, n. p,
wcalebyśmy się nie dziwili gdyby tak
ostatnie gromady otrząsnęły się z .Ietargu· i ZlIczęły mocno zagratać przodującym gromadom,
Propaganda "Gro ma dy". R~da Hufca
w porozumieniu z Redakcją .Gromady·
wydała speCjalną ulotkę agitacyjną za
prenumerowaniem ,Gromady'. Ulotki
te pOWkładano do • Tygodnia Robotnika'
kolportowanego ua terenie Zagłębia. Z
niecierpliwością oczekujemy wyników,

Grom a da

Kurs Przewodników_ Hufiec Zagłę
biowski przeprowadla kurs dla pnewodników gromad i ich zastępców.
Kurs poświęcony jest zagadnieniom
techniki harcerskiej przycze1l1 wykłady
odbvwać się będą w jedną niedzielę
k32dego miesiąca.
23 lutego odbył się pierwszy wykład
poświęcony zagadnieniom wychowawczym i psychologji dziecka (na tym
kończy się teoria w kursie.
Referow~ł przez 3 godziny tow. JashiskL Słuchaczy l.t-stu z 6 gromad.
Z okazji pobytu w Sosnowcu 1011'.
JaSinskiego odbyła się 23 lutego w Sos"owcu zbiórka Hufca, w której wzięło
udZIał 70 harc. z 5 gromad.
Nowa Grom~da. W dniu 5 marca odbyła się w Sosnowcu ua dzielnicy Sielec, pierwsza zbiórka nowozałotonej
gromady czerwono-harcerskiej, przy udziale 18 ka!1dydalów 11a Czerwonych
Harcerzy. Nowej gromadzie, wziętej
pod opiekę przez gromadę Pogoń, tyczymy pomyślnej pracy, rozwoju i sło
necznych dni.
PIOTRKÓW TRYB. Hufiec Cz. H. w
Piotrkowie urządza obóz siały, w okolicach Sulejewa k. wsi Trzaska, i trwać
będzie od dnia l-go lipca do 31 l!pca'
STERCZA. Tutejsza Rada Gromady
łącznie z gromadą w Mogilanach organizuje obóz wędrowny na !rasie Myśl!'n!ce Zakopane. Harcerze nasi z
grom~dy w Mogilanach są szykanowani
przez tutejszego księdza I nauczyciela
szk. powsz. oraz przez burtuazyjne koło miodziety.
W związku z tern! szykanami towarzysze z T. U. R-~ rozpoczęli inler\\'encję. O wyniku powiadomimy w następnej korespondenci.
LWÓW. Hufiec lwowski urządził wieoraz lfantową loterJę, z której
dochód przeznaczono na fundusz praso\\'y .Gromady·. Następnie prowadzony
jest kurs techniki harcerskiej dla przodowników zastępów. NaJety zaznaczyć,
te kurs jest prowadzony przez wychowanków huka lwowskiego, M łodzi U·
czestnlcy są bardzo zainleresuwani te·
matem. Bodtcem do lepszej pracy by ł
artykuł tow. Jasińskiego p. t. .Kurs
czornicę
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z.imowy IV lesie" . Radomiakolll i War.
szawiakom owocne. prncy na nowym
gruncie tyczą Lwowiaki.
ŁÓDŹ . Hufiec łódzki zorganizował
kurs dla przodowników grom~d. Wy-

kład ol\'c~lll i na kursie byli wychowankowie Czerw. Harc. Wszys tkie gromady p racują II' kierunku zdobycia fun du szów 113 obóz, który odbędzie się l\'
J ózefowie k. TOIllBszowa.

CAŁE SZ C ZĘŚ CIE.

OPI NJA S ŁUŻ BOW A .
- M~Ill\1Si\1 - pyta maI.'! Zosia
czy może zostać psem policyjuym taki
pies, klóry jut ukradł kiedy~ kiełbasę?

Cioci~, mając

-

;wmiar odjechtlĆ:
Obym Iylko nie spóźniła się na

pociąg·

Maly Jaś:
- Kochana ciocia się nie
bo tatlw popchnął zeg~r o c~lą

S K ĄD?
spóźni,

Powiedz mi clllopcze, skąd się
bierze rosa?
- Bo ziemia kręci sIę tak szybko,
te at się poci ...

godzinę.

NAS ZE DZIECI.
Na letnisku II Millerów pojawiły się
myszy. Millerowa przywozi z miaslr:
pułapkę, którą ujrzawszy, maly Willy,
woła do ojca:
- Tatusiu, patrz: malllusia przywio~
7,ła garaZ dla myszy.

TLE N.
Nauczyciel. - Tlen jest konieczny
do tycia, odkryty II' r. 1774.
Uczefl. - To w j~ki sposób ludzie
tyli do tego czasu?

l-szo Majowy numer "Gromady"
"Gromada"

IV

dlliu Między~arodolVego Święta I· go Maja ukaże

się IV zwiększonej
objętości i specjalnie
dobral1ą
treścią.
Prosimy
wszystkie ośrodki czerwono-harcerskie~ aby do dnia. 15 kwietnia f. b.
nades ł ały artykuły, które
rnaj<j być l <l mieszczone w tym numerze
a do dnia 20 kwietnia f. b . Z11mówienia n<l ilość egzemplar-zy.

Wysyłka numeru l-szo Mtijowego nastąpi 25 kwietnia r. b.
Wszystkie ośrodki czerwono-h<lfcerskie winuy przygotować kol·
portaż ~Groll1adyU podczas zgromadzel1, pocllodów i akademij, urzą
dzanych l-go Maja.
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