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18. V LIST CHIŃCZYKA 
Pokój -• to wielkie słowo 

"8  ̂ *3 

NA DZIEŃ 
DOBREJ WOLI 

, Historja bardzo prosta. 
18-go maja 1899 roku została 

otwarta pierwsza międzynarodo
wa konferencja pokojowa w Ha
dze przy udziale przedstawiciel 
26 państw. 

Radzili, jak uniknąć wojny. 
Nie udało się: wybuchła wojna 
rosyjsko - japońska zakotłowało 
się na Bałkanach, wreszcie 
rozpętała się wojna światowa. 

Po tej ostatniej, najokrutniej-
szej w dziejach ludzkości- wojnie 
wzmogły się dążenia pokojowe. 
Utrzymanie pokoju stało się ko
niecznością. Stworzono Ligę Na
rodów. Powstały stowarzyszenia 
i. związki międzynarodowe. Prag
nienie uniknięcia wszelkich zatar 
gów znalazło swój wyraz w 
niezliczonej ilości umów, zawar
tych przez poszczególne kraje w 
sprawach handlowych, politycz
nych, obrony przed napastnikiem. 

Naturalnie, zarówno organiza
cja Ligi Narodów, jak i cała ak
cja porozumienia narodów nie 
jest doskonała. Trudno w krót
kim czasie wykorzenić to, z czem 
się ludzkość zżyła, co towarzyszy 
ło człowiekowi od zarania życia 
zbiorowego. Dużo jest jeszcze 
spraw spornych, mogących wy
wołać zbrojny zatarg. Wojna na
dal pozostaje groźną, potworną 
możliwością. Ale nigdy jeszcze 
świat nie pragnął pokoju w tym 
stopniu, nigdy nie zabezpieczał 
go z takim wysiłkiem, jak teraz. 

Młode pokolenie nie pozostało... 
biernym świadkiem tych zmagań j 1.1 * jp u 
dorosłych. 18-go maja >929 ro- ^ \ ' ' 
ku, w trzydziesta roczn-ce Kon- # . 

LIST NIEMCA 
Zadanie naszego pokolenia 
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18 maj a' znany pod nazwa, dnia > wają się strumienie krwi w bra-
Dobrj Woli jest symbolem tobójczych walkach. Czemu się 

pokoju'*) dziwie, ze mfodziez Dalekiego 
pokoju na całym świecie, między Wschodu, wychowana w takich 
wszysikiemi rasami, wszystkiemł warunkach, ledwo dojrzewa, iuż 
religjami i narodami- j chwyta broń, aby kontynuować 

Pokój to wielkie słowo, to j dzieło swych ojców. 
idea wzniosła, którą głosi się od j Szkoda, że idea Dnia* -Dobrej j 
najdawniejszych czasów, aż po' Woli, znana w Europie, nie do-; 
dziś dzień. Mimo to nigdy świat ciera do niezliczonych mas chiń-; 
nie by* tak daleki od pokoju, jak skich. Lecz jestem pewien, że to 
właśnie teraz. Widzimy to w Eu- wszystko sie zmieni. Tylko mi-' 
ropie, a jeszcze bardziej u nas, łość może panować »ia świecie, 
m Wschodzie, gdzie słowo „po- wszystko inne zniknie zczasem. 

Mieść? 
£ 

Anatol Oglezniew 
z Charbiua (Mandżurja). 

kój" już od wielu lat zostało za
pomniane, gdzie jedna wojna na
stępuje po drugiej, gdzie przele -

LIST ARABA 

Gdyby istniało zaufanie 

Rok 1914. Cały świat w pło
mieniach. Groza wojenna prze
wala się po kontynencie. Czło -
wiek walczy z człowiekiem, na
ród z narodem. Demon zniszcze
nia tryumfuje... 

Rok 1918. Złamani na ciele i 
duchu wTacają żołnierze do do
mu. Niema zwycięzcy, każdy jest 
zrozpaczony. ,,Precz z wojną" — 
oto hasło owych dni. 

Rok 1935. Ledwo upłynęło 
dw<Ń>ieścia lat, a już cały świat 
się zbroi- Coprawda państwa 
przez usta swych ministrów gło
szą hasła pokoju, ale jednocześ
nie dniem i nocą pracują fabryki 
wojenne. 

Skąd to szaleństwo ? Czyżby 
zaporrmiano już o r. 1914? Gdzież 
się podział „homo sapiens"? — 
oto pytania, jakie nasuwają się 
każdemu zdrowo myślącemu 
człowiekowi. Wiemy przecież 

ferencji Haskiej, młodzież angiel
ska pierwsza przestała przez ra-
d|o pozdrowienie dla młodzieży! 
całego świata. Odtąd dzień ten,! Śledząc wydarzenia polityczne 

Międzynarodowego Wychowania;^ ^ ̂  wojłlie. Roz_ 
w San - Francisco, stał ssę swię- j - 3 ' 
tom zbratania się młodzieży 
wsystkich narodowści. 

Przed dwoma laty, wydając w 
języku polskim 

*) Zdania> złożone kursywa, 
stanowia tłumaczenie zumiesz -

pierwszy numer, poświęcony 
Dniu Dobrej Woli, czuliśmy się 
samotni w tej akcji: tylko nasze ( 

esperanćkim! ezonych obok każdego listu wy 
- • 'jątkow z rękopisow-

,,Niech nad głowami zaślepk>-

dżwięk panuje zarówno między 
wielkiemi mocarstwami, jak i w 
stosunkach narodów, podległych 
„protektorom*'. Przyczyny takie
go stanu rzeczy należy szukać w 
obopólnej nieufności. 
0 ile szczęśliwsze byłoby nasze 
życic gdyby istniało wzajemne 
zaufanie jedni naród wierzył 

u' słowa drugiego. 
Odbywają się ciągle kongresy 

1 zjazdy celem ustanowienia po-

fiobrze, że wystarczy odrobina 
dobrej woli, aby żyć w pokoju i 
przyjaźni. Jakby to było piękne, 
gdyby naród z narodem potrafił 
się porozumieć językiem szarego 
obywatela i wzajemnemi siłami 
pracował nad postępem itouttu -
rą. 
Zadaniem dorastającego poho* 
lenia jesU aby poznać człowieka 
z drugiej strony granicy przedy 

! skatować z nim spokojnie spor 
nc kwest je, a wtedy wyrosną 
ludzie» którzy w obywatelach 

! drugiego narodu nie będą 
\ cej widzieć wroga, ale człdvAem 

• ka> który podobnie myśli, po~ 
| dobnie czuje i podobnie walczy 

o byt. 
I A wtedy nareszcie wkroczy 
ludzkość na właściwą drogę, dro
gę przyjaźni i braterstwa. 

Alfred Domśniłz 
z Wrocławia (Niemcy). 

g*osy — milczenie prasy oho- nych polityków, nad mrowiskiem | jK0jUi j w czasie kiedy reprezent. 
jętność wychowawców. Przed brutalności, przez granice dzie- państw w 
Wydaniem drugiego numeru wie | nas> wyciągną się w bratnim 
dzśełiśmy już, że to samo j uścisku młode ręce i niech od 
czyni cały szereg instytucyj pol-: ;{raju do kraju pójdzie, jak z mło 
slóch; z zagranicy nadchodziły 
Hsty _ oddźwięk pierwszego nu 
meru. 

Dziś, przeglądając listy do Ma 
łego Przeglądu młodzieży prawie 
wszystkich narodowości, widzi
my, że one ^ 53010 myśW i do te 
goż dąży. 

• Z większą wiarą i poniekąd — 
uzasadnieniem możemy powtó
rzyć hasło naszego pierwszego 
numeru Dnia Dobrej Woli (tłu
maczenie zamieszczonego pod ty 
fołem zdania, którem otwieramy 
dzisiejszy numer); 

dego las::, poszum pozdrowienia: 
i życzliwości, 
wspólnej doli i 

echo zrozumienia 
dążenia.' 

państw wygłaszają szumne hasła 
narody ich zbroją się na potęgę. 
Za ten stan rzeczy odpowiedzial
ne są przedewszystkiem wielkie 
mocarstwa, które uznają tylko 
jedną sprawiedliwość: prawo sil
niejszego. 

Jako konkretny przykład nie
chaj służy politvka angielska. W 
potrzebie potrafili obiecać wiele, 
potem zaś słowa ich pozostały 
na papierze- Nic dziwnego, że 
niki im już więcej nie wierzy. Za-
uafnie bowiem wynika z dotrzy
mywania złożonych przerzeczeń. 

Rifat Andet 

LIST HISZPANKI 
Ręka w rękę, ludzie dobre] 

woli! 
T 
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fal 
O Dniu Dobrej Woli usłysza

łam dziś poraź pierwszy w życiu. 
Muszę przyznać, że pomysł ten 
przypadł mi bardzo do gustu. 

Od czasów republiki nawet i 
my, dziewczynki, możemy zabrać 
głos w sprawach publicznych, 
dlatego też chętnie odpowiem na 
pytanie, co myślę o Dniu Dobrej 
Woli. 

r 
f 

h 7 NaWus -(Palestyna). 

My młodzi, do których należy 
przyszłość, musimy się połączyć, 
aby stanąć do wałki z nowem 
średniowieczem, jakie nam za -
graża. 

Narazie mamy po ęaszej stro
nie siłę słowa i potęgę dobrych 
chęci. Pamiętajmy jednak, źe 
dóbremi chęciami można prze
zwyciężyć wszystkie prze* 

szkody. 
A więc ręka w rękę — bidzie 

dobrej woli! 
Coochita Romanes y Peqttea* 
z Barcelony (Hiszpania). 



LIST EGIPCJANINA 

Towarzystw© Opieki nad Czło
wiekiem 
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Nie jest do pomyślenia pokój 
na naszej ziemi bez istnienia zor
ganizowanej rodziny światowej, 
silnej i zawsze gotowej do po
skramiania narodu, który chciał
by uciskać innych. W taki spo -
sób zagwarantowałoby się istnie 
nie narodów słabych, które mo
głyby spokojnie żyć na swojej 
ziemi i cieszyć się darami Boże-
ml 

W celu zapewnienia pokoju 
światowego, stworzona została 
Liga Narodów z siedzibą, jak wia 
damo, w Szwajcarji. Jest to wiel
ka i piękna instytucja, jednakże 
w dobie dzisiejszej nie jest w 
stanie spełnić obowiązków, jakie 
na niej ciążą. Przypatrzmy się 
teraz, jakby można temu zara- j 
dzić. 

Frzedewszystkiem powinny w i 
niej być reprezentowane wszyst- j 
kie narody. Cóż to bowiem za ro j 
azina, w której wielu synów nie j 
dopuszcza się wogóle do współ- i 
nego stołu ? Wynik jest ten, że 
nie wszyscy są w stanie wypov,»a ! 
dać swe bolączki i mimo. że cier- j 
pią, świat o nich nie wie, aibo| 
nie chce wiedzieć. 

Dalej Liga Narodów powinna i 
mieć silne, międzynarodowe woj- | 
sko, stworzone z reprezentacji j 
wszystkich narodów. Nie jest bo j 
wiem do pomyślenia ciało pra- • 
wodawcze, któreby nie miało si- J 
ły wykonawczej- Weźmy bodaj j 
dla przykładu sądy. I one nie I 
miałyby absolutnie znaczenia,! 
gdyby za niemi nie stała policja, j 
która wykonuje ich rozporządzę- j 

WĘGIER 

nta. To też utworzenie między -
narodowego wojska jest popro-
stu koniecznością. 

Wkońcu jest jasnem, że Liga 
Narodów musi zmienić miejsce 
obrad, świat przecież nie kończy 
się Europą! Należałoby wybrać 
jakiś kraj, położony między Za
chodem a Wschodem. Tym kra
jem jest bezwątpienia kolebka 
naszej cywilizacji, Egipt, który 
przed wiekami posiada! już wy
soką kulturę. 
Jeśli Liga Narodów byłaby w 
Egipcie zniszczyłaby apetyty 
państw europejskich nu Wscho
dzie i zgasiłaby płomień ir.vz.vs~ 
ku iv sercach kolonizatorów. 

Czyż powinno być tolerowa
ne na świecie, aby silne państwa 
wkraczały na teren słabszych i 
pod płaszczykiem cywilizacji — 
brały go w swe posiadanie? 

Tak sobie wyobrażam napra -
wę instytucji, której hasJem na-
czelnem powinno być ,.Good 
wili". 

Istnieją przecież na świecie 
,.Towarzystwa opieki nad zwie
rzętami", czemuż Liga Narodów 
nie miałaby być ,.Towarzystwem 
opieki nad człowiekiem"? 

Jest bezwątpienia prawem na
tury. aby ieden człowiek myślał 
o drugim i starał się go wspo -
magać. Inaczej bowiem nadeidzie 
chwila — jak mówi Anatol Fran
ce — kiedy wszystko zniknie na 
ziemi i zostanie tylko Bóg. 

Mohamed Aliant 
z Kairu (Egipt). 

iemna współpraca może urato
wać świat od katastrofy jaka 

jest wojna. 
Wojna; Ileż okrucieństwa kry

je w sobie to słowo. Bo ćzemże 
jest wojna, jeśli nic uprawnionem 
Ł&bijaniem łudzi-.. 

Wyłania się tera pytanie: czyż 
jesteśmy w stanie jej zapobiec? 
Ate? naturalnie. Osiągniemy to» 
jeśli młodzież całego świata, dzi

siejsza młodzież, która w przysz
łości stanie u steru rządów swych 
krajów, w&pólnemi siłami będzie 
dążyć ku temu pięknemu ideało
wi, jakim jest szczęście ludzkości. 
Jeśli nawet narody nasze mają 
jakieś kwestje sporne, rozwiąże
my je znacznie lepiej słowem, a-
niżcli bagnetem. 

Christos Dcligeorgis 
Giannina (Grecja). 

BELGIJCZYK 

Jesteśmy tern, co będzie 
ff c/l 'e C/Ł*c/ł_. 
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Ul następnym numerze 
kolumna poświecona 
pamięci MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO 
TUNISYJCZYK 

Każdy człowiek miewa w swo
im życiu okresy, kiedy ogania
ją go jakieś dziwne myśii i uczu
cia. Zaczyna sobie naraz uświa
damiać fakty, o których słyszał 
tylokrotnie, ale z których znacze
nia nie zdawał sobie sprawy,JVty 

* J @ c S ś r o d e k  

wfł-

W Dniu Dobrej Woli nie będę linji kroczy wychowanie młodzie- j śli więc wtedy o niedoli ludzkiej, 
załamywać rąk nad dzisiejszym ży. A zatem, kiedy uważa się za j o krzywdzie, wyrządzanej sinym 
stanem rzeczy, ale przejdę odra- stosowne, aby przyzwycza jać mło i o wielu, wielu innych kwe-
zu do środków zaradczych. \ dzież do ich roli socjalnej i naro-; stjach. 

Jest rzeczą najważniejszą, a- j dowej, czemużby wychowanie nic j I kiedy pewnego razu uprzy -
byśmy się przyczynili, bodaj w j objęło szerszych horyzontów ? • tomnBem sobie w jak dziwny spo 
najmniejszej mierze, do nawiąza-1 Szczególnie dziś, kiedy współpra-: sób rozwiązują miedzy soba na-
nia więzów duchowych pomiędzy 1 ca międzynarodowa jest koniecz- rody kwestje sporne, ogarnęło 
młodzieżą różnych narodowości. ! nością, celem uniknięcia jednego mnie zdziwienie, a zarazem prze-

,.La jeunesse prophetise, etant z tych strasznych nieszczęść, któ rażenie. Bo pomyślcie tylko: obie 
ce qui sera" (młodzież proroczy, rych przykładu już nieraz dóstar j strony mobilizują młodzież i wy 
będąc tem, co będzie) — rzekł' czała nam historji. ' stawiaja wojsko. Potem strzela 
Faul Valery. | jest łconicznem stworzyć wśród | v'e s^rc9a 

Kiedy staramy się przeniknąć młodzieży prądy sprzyjajtjee ! 'e w'vęei ludzi, ta ma racie. ^ 
sens tego lapidarnego zdania — zbliżeniu i pokojowi, nawiazać/ litość Boską! Gdzież się po 
zaważy mv natychmiast, że za-; kontakt tam gdzie nie należy j działa cywilizacja 1 kultura, z 
wiera ono prawdę istotną: w ten- obawiać sit' rywalizacji t. j. nu ^órej tak jesteśmy dumm i 
dencjach i dążeniach młodzieży j pniu intiektualnein- 'rą tak sie chełpimy . 
wyczuwa się formę, jaką społecz '• Zna jomość idzie w parze z 
ność będzie miała jutro. | sympatią, nieznajomość nato -

Ludzie, którzy wywołali rewo- 1 miast redzi obojętność łub ułat-
hicję fancuską, byli to ci sami, wia powstanie nienawiści. Dlafe-
k-órzy w m Ind ości żywili sie d?ie go w obopólnym poznaniu mie-
łami Montesqieu, Voltera, Dide- ści się nasza nadzieja, że w przy 
rot i Rousseau i których teorje szłości mniej lub więcej odleg-
przyswcili sobie z entuzjazmem, łej rozwieją się chmury, które 

Aby stworzyć rząd, aby za - pokrywają niebo polityki curo-
gwarantować sobie jego ciąg- pejskiej. Potrzebny jest tylko 
'ość, trzeba pozyskać sobie mło- ,,Good will*'. 
dzież, a temsamem umieć ją u-

Dieudonne D'A'mst 
z Bnikseli (Belgja). 

rnbić. Ważność tego zrozumiały 
prawie wszystkie narody i po tej 

któ-

[vi czas najwyższy. abv od
pędzić ten okropny koszmar woj
ny, która wi9i nad nami. 
Jesteśmy przcież ludźmi• jesteś" 

my braćmi. 
Czyżbyśmy nie mogli rozwią

zać sprawy pokojowo ? 
Jest zadaniem naszem, mło

dzieży. aby zmienić istniejące sto 
simki i pokazać wszystkim, żc 
..homo homini lupus non est". 

Georges L'zart 
z Tunisu (Afryka) 

At 

Poeta węgierski Vorosmarthy 
rzekł: .,Nie zginie nigdy ten, u 
którego nie zginęła si5a ducha". 

Dlatego my, młodzi, powinniś
my dbad o nią i z jej pomocą wal 
czyć w imię pokoju światowego. 

Cel, który chcemy osiągnąć, 
jest bardzo trudny, lecz nie po -
winniśmy się tem zrażać, pamię
tając, że słuszność jest z nami. 

Czuję się zbyt małym i sła -
bym, aby rozwiązać ten problem, 
nad którym głowią się najwięksi 
uczeni. Jednakże sądzę, że jedy

nym środkiem jest wychowanie 
młodzieży. 
Już od najmłodszych kit powin
niśmy wiedzieć, żc człowiek in
nej rasy czy religii nie jest na
szym wrogiem• czemś niższem 
od nas, łecz istotą całkowicie 

równą. 
I kiedy tę ideę będziemy mieli 

we krwi, zniknie nienawiść — 
stworzymy szczęśliwą rodzinę 
światową. 

Vilmos Arvai 
z Bekescsaba (Węgry). 

G R E K .  

Słowem, nie bagnetem 

ALBAŃCZYK. 

Tem łatwiej że wszędzie 
jest młodzież 
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Jeśli chcesz pokoju, przygotuj tualna. Jeśli chcesz pokoju, przy-
się do wojny — powiedział któ- gotuj się do pokoju tak po -
dyś wielki filozof Demostenes. winno brzmieć hasło XX wieku. 

Jednakże czasy się zmieniły i Bo 
zasada ta nie jest już więcej ak- tylko prawdziwy, pokój i  wztr 

Z niekłamaną radością przy -
jąłem Waszą inicjatywę co do 
linia Dobrej Woli i dlatego nie 
zwlekam z odpowiedzią. 

Możemy łatwo zaobserwować 
w dobie dzisiejszej, w jak dziw
ny sposób starają się niektórzy 
ludzie ułatwić życie: zabierają po 
prostu od drugiego to, czego im 
brak. Inni zaś, choć mają wszyst 
kiego poddostatkiem, nie zada -
walają się tem jednak, pragnąc 
mieć jeszcze więcej. Zjawiska te 
nie są stosunkowo zbyt niebez
pieczne: zwycięża w nich spryt
niejszy. 

Gorzej jest jednak, kiedy z 
tych samych powodów, o jakich 
wyżej mówiłem, powstaje niena
wiść między narodami. Teraz 
skutki są o wiele groźniejsze. Pi
jani nienawiścią stają sobie lu
dzie czoło w czoło i... strzelają. 

Tym razem zwycięża silniejszy, 
ale ponosi jednocześnie klęskę. 
Każde bowiem zwycięstwo oku
pione jest krwią tysięcy osób, 
przeważnie młodzieży, która sta
nowiła przyszłość narodu i mog
ła jeszcze wiele zdziałać dla spo
łeczeństwa. 

Zawiera się pokój... Z obydwu 
stron panuje żałoba, ale z tą róż 
nicą, że jedna cieszy się i płacze, 
a druga tylko płacze. Rodzice nie 
Ujrzą już więcej swych dzieci, 
których nazwiska zostają copraw 
da -wyryte złotejni literami na 
pomnikach, ale jednocześnie 
krwawemi głoskami zapisują się 
w sercach nieszczęśliwych ma
tek. 

Rozwiązywanie problemów w 
podobny sposób jest barbarzyń
stwem, jakie odziedziczyliśmy po 
naszych przodkach, kiedy to je-

; ISISNOKfl 

I Nasze przysłowie 
ludowe 

W Dniu Dobrej Woli chciała
bym przypomnieć nasze przysło
wie ludowe, pióra Thorsteinssona 
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Jeśli chcecie zrobić dobry uczy
nek> zróbcie go dzisiaj! Zróbcie 
go gratis» nie myśląc o zapłacie. 

Myśl jego można snuć dalej: 
kierujcie się dobrą wolą, a skut
ki nie dadzą długa na siebie cze
kać. 

Fjoła Marine 
(Isfendja). 

szcze żyli oni obok drapieżnych 
zwierząt. 
Zrzućmy wreszcie jaszczyk 
wielkich» niszczycielskich idej» 
które wprowadzają niezgodę 
miedzy narodami, rcligjumi czy 
leż rasami' siejmy natomiast 
miedzy nami pokój i braterstwo! 

1 będzie to tem łatwiej osiąg
nąć, bo wszędzie jest młodzież. 

Stavro Gjolma 
> z Argicastro (Albanja) 
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„Kochaj bliźniego, iak siebie 
samego- _ rzekł Pan-

Tymczasem dzieją się rzeę?y 
straszne: " • 

. szatan, któremu na i-
tmę „antysemityzm", wyzwolił 
się z kajdan cywilizacji i pano
szy się po świecie. Arka Europy 
jest na bezdrożu, znajduje się w 
włeBdem niebezpieczeństwie. Je 
dynie miłość bliźniego może ją 
ocalić! 

W Ł O C H  

Szczęście rodzaju ludzkiego 
związane było zawsze z poko
jem; możemy go osiągnąć tylko 

dobrą wolą. 
Lecz sternicy nie widzą tej 

bezpiecznej przystani i kierują 
statek wprost na skały. 

Czem to się skończy ? 

Ksiądz Dr. Guido Fasso 
Kasalecchio (Italja). 

Wierzymy w ludzkość 
ficn. 

tt 
Przyznaję, że śmiałem się nieg 

dyś, dysząc o prześladowaniach 
religijnych, czy rasowych. Wy -
dawało mi się to poprostu nie
możliwością, urojeniem, niemal 
jakąś bajką dziecięcą. Lecz gdy 
zaczęto o tem mówić coraz czę
ściej _ uwierzyłem. 

Ogarnął mnie wielki smutek, 
bolesna zaduma nad faktem, że 
są jeszcze ludzie, którzy źle trak
tują innych tylko dlatego, że róż
nią się religią, czy rasą. 

Prześladowania te są w grun
cie rzeczy konsekwencją fali na
cjonalizmu, rozpętanego przez 
wojnę. My, młodzież włoska, ma
my o wojnie pojęcie bardzo jas-

AMERYKANIN 

, ne: bynajmniej jej nie pochwala
my, jednakże w razie potrzeby 
i potrafimy być walecznymi. Lecz 
i prawdę powiedziawszy, jesteśmy 
przekonani, że przyjdzie czas po-

| koju, osiągnięty nie drogą wojny, 
| ale przez zjednoczenie ludzi o tym 
| samym ideale. 
i My, włosi' nic robimy różnicy 
\dla rasy czy religjb gdyż za 
czynnik o największem znacze

niu uważamy ludzkość-
I to nie jest już retoryką daw

nych czasów, ale nastawienie cał
kiem realistyczne. 

Carlo Dogtio 
Bologna (Italja). 

Należy wymieszać młodzież 
trttS ^ ftt&dc. 

W polityce europejskiej ostat- to było pięknie, gdyby 10.000 
nich czasów było dość gwarnie : j młodzieży niemieckiej udało się 
Niemcy się zbroją, pogwałciłyj>ńa czasowy pobyt do Francji i 
traiitat wersalski... Zwołuje się Włoch, lub takaż ilość młodzieży 
konferencje, ogłasza się protesty, francuskiej i włoskiej do Niemiec. 
Jedna tylko rzecz mnie zdziwiła : Skutki byłyby jasne. Młodzież 
czemu jedynym motywem pro-; poznałaby kraj „przeciwnika", 
testu było pogwałcenie traktatu? j jego zwyczaje, a w parze z tem 
Czyż nśe można było protestować zrodziłaby się miłość i sympatia, 
w imię humanitaryzmu ? To też wszelka inicjatywa poko-

Tymczasem sytuacja świata ju trafiłaby potem na żyzną gle-
jest nadal naprężona. j bę, na świecie zapanowałby po-
Aby utrzymać pokój w Europie, | kój. O tem powinni pamiętać ci 
należy wymieszać młodzież. 

Wszystkie różnice rasowe i na
rodowościowe są bowiem sztucz
nym wytworem, mającym na ce
lu stworzenie wrogości. Jakżeby 

L I T W I N  

wszyscy, którzy trzymają w rę
kach nasze losy. 

M. Damejek 
Nowy Jork (U.S.A.) 
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Już upłynęło więcej, niż 16 
lat, kiedy narody europejskie pod 
pisały traktat wersalski. Tak za
kończyła się wojna światowa, któ 
ra mimo jakie wyrządziła, 
nauczyła jednej rzeczy. Zarówno 
bowiem narody zwycięskie jak i 
pokonane zrozumiały, że zapomo 
cą wojny nie można rozwiązać 
kwestyj politycznych i ekono -
mlcznych- Rzeczywiście w okre
sie powojennym położenie Euro
py skomplikowało się jeszcze bar 
dziej: przewroty, zmiany rzą

dów, powszechne niezadowole
nie, kryzys... 

Wprawdzie niektórzy twier -
dzą : 

— jednakże wojna miała i swe 
dobre strony. Dała przecież wy
zwolenie narodom, które znajdo
wały się pod stopą ciemięzcy. 

Słusznie. Zastanówmy się jed
na, jakim kosztem zostało to o-
siągnięte. Iluż synów poległo na 
polu bitew o wolność. 

W tem mieści się cała nasza 
tragedja: trzeba się było uciec 

aż do tak okropnego środka, ja
kim jest wojna, aby zdobyć zwy
cięstwo sprawiedliwości. Czemu 
nie możrta było rozważyć spraw 
spokęfttje* starając się zapobiec 
tej ewentualności. Ileżby na tem 
ludzkość skorzystała. Nie doszło 
by do tego, że żony zostały wdo
wami, a dzieci sierotami. 

Lecz dość już biadać nad prze 

A N G L I K  

szłością, jutro stoi przed nami. 
Starajmy się zatem, aby było 

pogodne i szczęśliwe. Pamiętaj
my, że 
siła moralna znaczy więcej od 
fizycznej. Niechaj wiec nasza 

bronią będzie dobra wola. 

Boris Rabinas 
- Kowno (Litwa). 

Jeden tylko nieprzyjaciel: wojna 
fc-cbw/ 
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Nie istnieją granice dla mSoś-
ci, dla przyjaźni, zrozumienia. 
Nasz „good wiH" rozciąga się, a 
przynajmniej powinien się roz
ciągać ponad istniejącemi grani
cami polity cznemi. 

Siła przyjaźni i miłości obala 
wszystkie barjery, które stoją 
na przeszkodzie postępowi, aby 
kroczył w kierunku lepszego zro 
zumienia człowieka. 

Jedyna droga, aby żyć w har-
monji z ludźmi, polega na stoso
waniu idei dobra, na ile nas tyl

ko stać, na stosowaniu zasady, 
aby kochać bliźnich, jak siebie 
samych. Dla tego, który stosuje 
tę zasadę, nie istnieje wyraz 
„nieprzyjaciel". 
Młodzież dzisiejsza ma jaknaj* 
lepszą snosobność, aby pokazać 
że nie jest potrzebna wojna w 
celu zniszczenia naszych nie
przyjaciół, niszcząc tem nasze
go jedynego nieprzyjaciela — 

wojnę. 
Ralph A. Masson 

z Poltsmouth (Anglja). 

Z LISTU ROSJANINA 
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Wszystkie barjery na drodze 
braterskiego zjednoczenia, ktfr 
re powinno panować wśród 
członków wielkiej rodziny ludz
kiej• mogłyby być obalone za' 
pomocą jednej tylko brani 

Dobrej Woli. 
Livio Landes ~; 

z Bukaresztu (Rumtutja). 
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Dobra wola jest tym środkiem, 

który daje możność, aby w jak-
najłatwiejszy sposób rozwiązać 
problemy życiowe i tą drogą o-
siągnąć wyznaczony cel. 

Alexander Kroger 
Ryga (Łotwa). 

Z CYKLU: MŁODA PRASA. 

9 9  BENJAMIN ii 
„Benjamin" (Bężamę), naj

większy tygodnik dla młodzieży 
francuskiej, na ośmiu olbrzy
mich stronicach zamieszcza wie. 
te przeróżnych artykułów oraz i-
lustracyj. 

Pierwsza stronica — rozmaito
ści. W tym naprzykład, numerze, 
który leży teraz przedemną, znaj
duję: wesołą historykę o jajkach 
wielkanocnych, wywiad z kierów 
nikiem wyprawy archeologicznej 
na wyspę Wielkanocną, reportaż 
z wystawy futurystycznej, re
portaż o przebijaniu najdłuższe
go tunelu we Francji oraz humo
reskę - list do czytelników pro
wincjonalnych (stała rubryka). 

Druga strona zawiera dokoń
czenia kilku artykułów, komuni
katy klubów „benjaminów" i 
rubrykę prasy dla młodzieży 
(stałe działy). 

Trzecią stronę wypełniają prze 
dewszystkiem podróże (w każ
dym numerze). 

Czwarta i piąta strona są po. 
święcone wyłącznie humorowi 
(stała rubryka). 

Ogłoszenia teatrów, kin oraz 
wielkich magazynów znajdują się 
na 6-ej stronie. 

Siódma strona zawiera opisy 
nowości, ostatnich odkryć nauko
wych itp. (siała rubryka). Na 
8-ej stronie czytelnik znajduje 
rubrykę astronomiczną, streszcze 
nia klasycznych sztuk teatral
nych, rozrywki p.t. „Bonjour" 
(jedyny dział, gdzie pisze mło
dzież), kącik poetów, rozrywki 
umysłowe i drobne ogłoszenia. 

Każdy numer jest bogato ilu
strowany, zapełniony wesotemi 
historyjkami obrazkowemi. Nale
ży zaznaczyć, że „Benjamin" 
pierwszy podał wiadomość o wy

nalazku filmu wypukłego oraz 
wiele innych nowości, co za
wdzięcza swemu redaktorowi, p. 
Jaboune, oraz sprężystej organi
zacji reportażu. 

Teraz kilka słów o historji i 
obecnym stanie pisma. 

„Benjamin" został założony w 
1929 r. Obecnie ma 200.000 czy
telników. Na uwagę zasługuje 
wielka ilość konkursów. W każ. 
dym numerze redakcja ogłasza 
jakiś nowy konkurs. Oprócz tego 
istnieje „Skarb dobrych ucz
niów": każdy pierwszy uczeń o-
trzymuje pensję. Następnie re
dakcja wydaje notatniki, za o-
kazaniem których uzyskuje się 
zniżkę w wielu sklepach (niektó
re Sirmy produkują artykuły spe. 
cjalnie ozdobione odznaką „Ben
jamin'a'': słoń w sercu). 

„Benjamin" stworzył także 
specjalną sekcję dla swoich abo
nentów w sportowym ldubie „Ra
cing Chib de France". 

Ważniejszą jednak rolę odgry
wają kluby „Benjamin'a". Kluby 
te łączą czytelników, licząc po 
kilku lub kilkunastu członków. 
Kilka takich klubów istnieje na
wet w Polsce. 
Ciekawy jest dział p. n. „Młoda 

Prasa". Dział ten poświęcony jest 
poznaniu innych gazet młodzieży. 
Zamieszczano tam opisy różnych 

czasopism szkolnych, pisanych 
na stronach kajetu i ukazujących 
się co miesiąc w dwóch egzem
plarzach. 

Kiedy więc przyjechała p. Ar. 
towska, przedstawicielka pófejltiej 
prasy szkolnej, i opowiedziała, 
jak ta sprawa postawiona jest w 
Polsce, zwołano zebranie redak
torów czasopism szkolnych i u-
c li walono prowadzenie kampanji 
za organizacją szkolnej prasy 
francuskiej na wzór polskiej. O. 
dalszym rozwoju tej akcji „Ben
jamin" zamierza informować czy
telników w szczegółowych spra-> 
wozdaniach. 

Wkrótce potem ukazał się ar-> 
tykuł o „Małym Przeglądzie" z 
dopiskiem, że szczegółowych in-
formcyj czytelnicy zasięgnąć mo
gą u mnie. 

Widocznie „Mały Przegląd" 
wywołał we Francji duże zainte>-
resowanie, bo oto teraz biję stę 
w piersi z rozpaczą: 

—, Co będzie, jeśli setna część 
czytelników napisze do ciebie? 
Czy odpowiesz na 2.000 listów?! 

Wzdrygam się na tę myśl i ze 
strachem patrzę na rosnący stos 
listów. 
Reporter Fred Goldstein (12 łat)j 

Paris (3-e) 
3 rue des Quatre Fils. 
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Dlaczego nie jestem antysemitą? 
Antysemitą bytem jeszcze w 

ubiegłym roku szkolnym. Niena
widziłem żydów z całej duszy. 
Byłem zwolennikiem jaknajrady-
kalniejszych środków usunięcia 
ich, poprostu przy pomocy bicia. 
Dlaczego tak sądziłem? 

Na to pytanie nie miałem nigdy 
należytej odpowiedzi. Coś tam 
słyszałem o „oczyszczaniu rasy 
słowiańskiej", zajmowaniu przez 
żydów najlepszych posad, prze-
dewszystkiem jednak, przekona
nia te nie były wyrobione drogą 
rozumowania, lecz bezkrytycznie 
przyjęte od najbliższego otocze
nia. Nic też dziwnego, że nie u-
miałem ich uzasadnić. 

Dopiero teraz zastanawiam się 
nad argumentami antysemitów i 
odpowiadam na nie. 

Każdy prawie antysemita, mo
że nawet nie zdając sobie z tego 
sprawy, odmawia żydom praw 
człowieczeństwa. Według jego 
światopoglądu, żyd powinien pła 
cić podatki bez najmniejszego 
szemrania (co też u nas prawie 
zawsze ma miejsce), służyć w 
wojsku, a w razie potrzeby bro
nić przybranej ojczyzny do ostat
ka i jednocześnie żyd ten nie mo
że być obywatelem o pełni praw, 
powinien bowiem odstępować 
swą pracę polakowi — chrześci
janinowi, (przykład: oburzenie 
na uchwałę o przyjmowaniu bez
robotnych do sprzątania śniegu 
bez różnicy wyzirań) a czasem 
nawt z pokorą przyjmować poli
czek od różnych pseudo - patrjo-
tów polskich. 

Często spotykamy się z poglą
dem, iż żydzi, to w większości 
ludzie zamożni, kapitaliści, lub 
zgoła miljonerzy, że skupili oni w 
swych rękach cały niemal kapi
tał i manipulują nim oraz wyzy
skują polskie masy. 

Kto tak mówi, niech idzie na 

Zabroniłeś pisać o Tobie. 
Twoja wola. 
Nie dałeś nam swojej foto

grafii. 
T rudno. 
,'Nic wielkiego nie zrobiłem» 

lem potrzebę pisania, a i-e właś
nie do Małego Przeglądu' to 
chyba z poczucia tych więzów, 
jakie łączą mnie z młodzieżą 
żydowską1'. 

Dobrze• Ale obowiązkiem na-
rzekłeś. — Pisałem, bo czir szym jest stwierdzić> że dziś 

obchodzimy jubileusz zakwali
fikowania do druku setnego rę
kopisu Tadeusza B—skiego. 

I wolno chyba Małemu Prze
glądowi — 

. - — przesiać 
wyrazy szczerego uznania> ser
deczne pozdrowienie i życzenia 
pomyślności. 

Czynimy to z tem większą 
radością» że poraź pierwszy wi
tamy w gronie zasłużonych 
współpracowników Kolegę — 
Polaka. 

Smoczą łub Gęsią i tam niech 
szuka tego majątku. Zresztą ten 
sam, który zarzuca żydom nagro
madzenie kapitału, będzie twier. 
dził innym razem, że społeczeń
stwo to jest w 90 proc. sfcomum-
zowane. 

Tymczasem sprawa jest pros
ta, tylko, że chciano ją wyzyskać 
do pewnych celów (okrzyczeć 
żydów jako kapitalistów lub ja
ko komunistów) i przez to całe 
zagmatwienie. 

Przy dzisiejszych ustrojach 
wszędzie niemal spotykamy war
stwy wyższe — zamożne i u bo. 
gie, niezadowolone, lewicujące. 

| To samo zjawisko daje się zau-
' ważyć w społeczeństwie żydow-
skiem. Nie widzę w tem ich spe 
cjalnej winy; ci kapitaliści ży
dowscy tak samo „wyzyskują" 
powiedzmy robotników polskich 
jak i swoich, a to jest sprawa zu
pełnie inna. 

Ktoś inny powie: „To jest Pol. 
ska, chleb w Polsce dla polaka". 

Żyjemy w epoce kryzysu eko
nomicznego i ogromnego bezro
bocia. W naszem państwie mamy 
około 4 miljonów żydów, z czego 
pracuje 3 i kilkaset tysięcy. Więc 
gdyby tę część ludności usunąć z 
Polski lub chociażby tylko usu
nąć z zajmowanych przez nich 
warsztatów pracy, to moglibyś
my zatrudnić może nawet wszyst
kich bezrobotnych. 

Tak, ale czy to jest rozwiąza. 
nie zagadnienia bezrobocia i ca-

; łego kryzysu ekonomicznego? 
| Sądzę, że to tylko bardzo krót
kowzroczne oszukiwanie samego 
siebie i innych. Weźmy tylko pod 
uwagę przyrost naturalny, a prze
konamy się, że sąd ten nie wy
trzymuje krytyki. 

Chciałbym też poruszyć inną 
sprawę, dotyczącą etyki żydów. 

— Kto oszuka, jeśli nie żyd?— 
powiedzenie tak często spotyka-

: ne. 
Na chwilę staję się pesymistą: 

! przy dzisiejszym okropnym sta. 
nie moralnym,.; większość ludzi, 
gdy ma sposobność, oszukuje in
nych. 

Nie lubimy żydów, chcemy się 
ich pozbyć; oni też marzą o 
stworzeniu swego państwa w 
Palestynie. A więc pozwólmy im 
organizować się, mało, pomóżmy 
sjonistom, gdy są zbyt słabi. 
Tymczasem z jednej strony woła
my: „Precz z Polski", a jedno
cześnie wrogo ustosunkowujemy 
się do sjonizmu. Gdzie konsek
wencja? 

wieki antysemitom postawi
łem pytanie: 

— Jak ma właściwie postępo. 
wać żyd w Polsce, abyście byli z 
niego zadowoleni? Odpowiedzi 
były mało rzeczowe, nie dające 
się skreślić. 

Zastanówmy się więc: 
Jeśli się nawet wychrzci, jeśli 

zmieni nazwisko, nie jest zabez
pieczony przed ewentualnością, 
że w pewnej chwili podejdzie do 
niego ktoś i powie mu, że zasad
niczo został tym samym żydem, 
tylko jeszcze gorszym, bo się z 
tem kryje, bo symuluje polaka, 
aby tem lepiej móc właśnie pola
kom szkodzić i wyzyskiwać ich. 

Jeśli natomiast otwarcie przy
znaje się do swego pochodzenia, 
to na każdym kroku spotyka się 
z wyzwiskiem. 

Więc ma zostać sjomstą, aby 
być pobitym lub nawet zabitym? 

Cóż on ma robić? 
Nie jestem antysemitą, bo 

twierdzę, że żyd jest taki sam, 
jak każdy polak, francuz czy tu-
rek i jako człowiek powinien ko
rzystać z ogólnoludzkich praw 
do żyda. < 

Uważam również, że antyse
mityzm (w tym wypadku w Pol
sce) jest wytworem źle pojęte
go nacjonalizmu i krótkowzrocz
nych, nieuzasadnionych haseł 
gospodarczych. 

Żyd, jak każdy z nas posiada 
uczucie; a zatem może poko
chać Polskę jako kraj, w którym 
się urodził i wychował, dla które, 
go pracował, który stał się jego 
ojczyzną. A że wypadki takie mia 
ły miejsce, można się przekonać, 
rzuciwszy okiem na karty naszej 

; historji. Któż nie słyszał o płK. 
| Berku Josełewiczu, o żydach le
gionistach, poległych w obronie 
swej przybranej ojczyzny. Nie 
szukajmy zresztą tak daleko. 
Znam sporo przedstawicieli mlo-

i dzieży żydowskiej i wiem, że 
niektórzy z nich szczerze i głębo
ko kochają Polskę. 

Może teraz nasunie się czytel
nikowi .pytanie: czy jestem fiiose-
mitą? 

Nie. Specjalnej sympatji do ży« 
dów nie czuję, a jeśli chodzi 0 
masy, to wolę polaków. Uzasad
nić tego nie potrafię, jest to kwe
st ja uczucia. Staram się tylko nie 
dzielić łudzi na Polaków, żv-
dów czy Ukraińców, a mieszkań
ców ziemi ogólnie nazywać: 
Ludzkość. 

! Z. WILL. 

M I R A .  

W z w y ż  
Było lato... 
Niebo, słońce, woda i radość'. 
Koionja z jej surowym rygorem 

I organizacją, po całorocznej pra
cy i wałęsaniu się po rozgrzanych, 
warszawskich brukach, wydaia 
się bajką. Nasza zżyta zrośnię
ta paczka liczyła około 10 dziew 
czynek. 

Wiedziałyśmy doskonale, że 
dla wielu z nas wakacje te są 
jakgdyby życiem w „szklanej 
kułś*' (jak to same określiłyśmy) 
kuła pęknie, rozpryśnie się w ka
wałki... Zostanie życie, szare ży
cie z odwieczną nauką i walką 
rodziców o byt. I bezwiednie, pra 
wie nieświadomie zrosłyśmy się, 
zespoliły duchowo tak, że two
rzyłyśmy jedną zgraną całość. 

Gadałyśmy w lesie, w łóżkach 
przy stole. Wszędzie! Burzyłyś
my wszelkie znane nam idee i na 
polanie, w słońcu, tworzyłyśmy 
nowe, piękne, pełne prawdy i mi
łości. W pełnym uroczystej ca. 

szy lesie sosnowym, budowałyś
my cudowny gmach Stanów Zjed-
czonych Świata, oparty na miło
ści. 

Na słonecznej polanie, w po
ważnym lesie sosnowym, będąc 
po dobrym obiedzie i czu jąc w ży 
łach gorącą, roztętnioną krew — 
bardzo gładko tworzy się strze
liste idee i jednym ruchem ręki 
zbawia się ludzkość... 

Żyjąc wciąż w owym dziwnym 
nieco świecie ideałów, rzadko 
zstępowałyśmy na ziemię. Obej
mując w naszych górnych marze
niach cały świat, nie dostrzega
łyśmy prawie, że tuż za naszym 
lasem, za naszą kołonją, znajdu
je się inny las, a w nim inna ko
ionja: polska koionja męska.. 

Aż raz, gdy zwartą grupką 
szłyśmy do lasu śpiewając, nagle 
ni stąd, ni zowąd, jak piorun z 
jasnego nieba, spadł nam na gło
wy grad kamieni i wyzwisk. 

Strącone z górnych sfer na 

nędzny padół płaczu, zapomnia
łyśmy o wzniosłych myślach i pu
ściłyśmy w ruch łapki i języki... 

Potyczki powtarzały się. I jak 
to się dzieje wszędzie, marzenia, 
obleczone w piękne słowa, nie 
wytrzymały próby brutalnej rze
czywistości. 

Nadchodził koniec wakacyj. 
Tęczowa bańka mydlana miała 
za chwilę pęknąć. Wiedziałyśmy, 
że te słoneczne jasne dni nie wró 
cą już nigdy. Tak, ale za to ostat
nie chwile chciałyśmy wchło
nąć. Wspomnienia o nkih miały 
starczyć na długo. 

[ Ostatniego dnia o świcie u-
ciekłyśmy do lasu. Nasza artyst
ka wzięła z sobą skrzypce. „Siel
sko - anielskie" — powiecie; Rzc 

| czywiście — przyznaję — 
śmiesznie sentymentalne. Ale 
wtedy nie była to ani poza, ani 
wybryk. Wszystko, co robiłyś
my, było szczere. 

; Poszłyśmy więc w las. Ale las 
był cichy, ciemny. Nie podobał 
nam się w tej chwili. Chciałyśmy 
światła, słońca, przestrzeni! Po-

| szłyśmy na poianę, ujrzałyśmy to, 
i o czem tyle razy czytałyśmy w 
j mniej lub więcej napuszonych 

wierszach. Widziałyśmy wscho
dzące słońce, krople rosy na tra
wie i na twarzach czułyśmy 
chłodny powiew lasu. 

I nagle jedna z nas powiedzia
ła, że wszystko to, co piszą w ty
lu książkach i wierszach o wscho 
dzie słońca, to kłamstwo i fałsz. 
Ona opisałaby to zupełnie ina
czej, ale nie może. Trzebaby no
wych słów. Każda z nas czuła to 
doskonale, każdej zabrakło stów. 
Język stał się ubogi. 

I nagle Irka zagrała... To, co 
grała, prawdziwy artysta wysłu
chałby może z uśmiechem pobła
żania, ale my zrozumiałyśmy. 

W tej właśnie chwili zjawili 
się „tamci" chłopcy. 

Zjawili się, jak zawsze, ni stąd, 
ni zowąd. 

Też wyjeżdżali dziś i wyszli 
na ostatnią przechadzkę. Wpadli 
na polanę z wielkim hałasem i 
nagle, widząc skupioną grupę 
żydówek, przystanęli. 

Nic a nic nie rozumieli, ale 
przeczuwali ooś dziwnego i byli 
śmiesznie zakłopotani. 

To nam wystarczało... 
Nie pamiętam, jak zaczęła się 

rozmowa. Rozejrzałtowaae 

gnione, jak wulkan, rzuciłyśmy 
cały zapas hamowanych, wysnu
tych przez miesiąc marzeń. 

Dla widza scena la byłaby ar-
cykomiczna. Z jednej strony za. 
kłopotani, nie wiedzący, oo z so
bą począć chłopcy, z drugiej roz
gadana grupa dziewcząt. 

Wreszcie chłopcy zrozunuefi. 
Zrozumieli, że chcemy zgody. 
Doskonale, oni także chcieK. 
Doprawdy, idjotyczne były te 

awantury przez cały miesiąc. 
Jeden z nich, może dwunasto-

! letni, powiedział nieśmiało: 
— Już ostatni dzień. Zagraj

my lepiej ostatni raz w siatków. 
kę. 

— Klawo, zagramy! 
Gra była taka, jak nigdy. 
Uderzeniami piłką wyrażaliś

my to, co nas rozpierało. 
Chłopcy zrozumieli nas lepie} 

w siatkówce, niż w grze bid. 
Dobrze nam było. Wspięliśmy 

się o stopień wzwyż ku Dobre
mu... Krok mniej dzielił nas od 
Stanów Zjednoczonych świata. 



I  A R A  
LEJZOft Z 6ĘSIEJ 

W 
»Zostateni stworzony dla miłości 

ssie zaś dla nienawiści". 
„Jan Krzysztof', Tom vH-

W kącie podwórka stał mały 
ręczny wózek tragarza. Często w 
ciche letnie wieczory siadaliśmy 
aa wózku-

Niezawsze rozmawialiśmy. Mo 
gliśmy siedzieć dłuższy czas bez 
słowa, wpatrzeni w pogodne, u-
siane gwiazdami niebo. 

Słusznie powiedział Maeter -
łmck w „Skarbie ubogich", że 
milczenie jest prawdziwem od
zwierciedleniem radości. 

Pewnego pięknego wieczora, 
podczas wakacyj, siedzieliśmy, 
jak zwykle, po caJodzieiatej go
nitwie na wózku i marzyliśmy. 

Miałem wtedy last dziesięć. Czu 
Iiśmy, że jesteśmy związani, złą- j 
czeni miłoŚGią. Każdy z nas był j w^k«em ? ! — krzyknąłem i wy 
spragniony przyjaźni, której w i biegiem z domu, 

Rzuciłem się na łóżko i zapła
kałem. Ciągle widziałem przed o-
cżyma ziemię, obryzgana krwią 
ludzką. Z rozpaczy wymachiwa
łem nogami 

Ktoś <to mnie się zbliżył, zapy
tał : 

— Dlaczego płaczesz? 
ŃSe chciałem 

Przybiegła matka 
gfosćm zapytała: 
~ Ćo ci jest ? 
Opowiedziałem. 
Wszyscy wybuchnęli 

chem. 
Jeszcze bardziej się rozzłości

łem. 
Nagle ktoś głośno zawołał: 
— Głupi! Czego płaczesz ? 

Przecież to był ,.goj"! 
A czy „goj" nie jest czło-

odflawiadflć. 
i błśgataym 

śmie -

domu nie mógł znaleźć. 
Nagle odezwał się mały Icek, 

svn szewca : 

Uciekłem do ogrodu Krasiń
skich. Usiadłem w kącie ogrodu 
na pustej ławeczce. W gardle 

i „Człowiek jest dobry*' Leonar
da Franka utrwalił moje przeko
nania. 

W tej książce wyczułem potęż
ną wiarę w zmartwychwstanie 
Człowieka. 

Więc są jednak ludzie mądrzy 
i dobrzy, którzy myślą tak samo, 
jak ja, i już rozlega się ich głos: 

— Czy słyszycie nas, bracia ? 
* * C 

* 

Nauczyciel śpiewu zasiadł do 
fortepianu. Odkrył wieko i da) 
znak, abyśmy zaczęli śpiewać. 

Było to przed uroczystością 

K 

i Pewnego razu, szperając W 
szufladzie, natrafiłem na samo
uczek Esperanta. Znalazłem tan: 
następujące słowa : 

„Żaden wysiłek ludzki nie jest 
w stanie zapobiec rosnącej świa
domości, że ojczyzną Człowieka 
jest glob ziemski". 

AGNES (Tel-Aviv) 

Ulicznicy z Hajardenu 
Nieraz myślę, że 

na całym świecie ludzie się ko -
chali! 

Utkwiliśmy w niego oczy. 
Jakby to było dobrze — 

ciągnął dalej Icek, — żeby na ca
łym świecie zapanowała zgoda. 

wiść do wszystkich ludzi. 
— Ludzie są źli, powie

działem sobie- — Nienawidzę 
ich. Ł | 

Była wtedy jesień. Drzewa szu 
miały i na liściach opadłych wy

powiedzenie — „Ty uliczniku!", 
... _ _ miano, którem tak chętnie obda-
J Jakby to było dobrze, żeby j było mi sucho. Uczułem niena - , rzają w Polsce niegrzeczne, roz-i 

-L- , --- ł— 'hukane, zamorusane dzieci, tu, w 
Tel.Avivie, nie ma zupełnie za
stosowania. 

W Tel - Avivie niema uli czni -
ków, lub też, jeśli wolicie, wszy. 
stkie dzieci są ułieznikami. 

Ulice tel-avivskie niezbyt sze-
pod roki?, rzadko wyasfaltowane (do 

my rosną, jak grzyby po de. 
szczu, a magistrat nie podała za 

wttdy starszy. Miałem gj-
dzieci. Od wczesnego ranka do 
późnego wieozora rozbrzmiewa
ją ulice ich głosami, śmiechem i 
wrzawą zabaw, oełno ich na 

Usiedliśmy na trawie. - ! eMn»acli; jezdni, ptotk^h do-

C7vlv^ifr^sz"w Tratoir* sie A,e' zda>e: .^m.a 

—• - Wedy* nie b^e gf ̂  t ££?. 

Nie byłoby wojen. Każdy naród stępowała czerwień, tak*, sama, 
miałby swój kraj. Niktby drugie- jak ta _ obok człowieka 
mu nie wyrządzał krzywd. Jabytn, płachtą. 
tak bardzo chciał, żeby zapano -
wała zgoda ! 

Icek był wątłem dzieckiem. 
Miał już lat jedenaście, a wyglą
dał na siedmioletniego. Tylko o-

pogardliwe „Pappichen", przechyleni z bal
konów wołali swoje pociechy do 
domów. Pociechy stały wyprężo
ne na baczność, sarnio wały i od
bijały z lewej nogi ,.eins zwei, 
links, rechts!". 

Potem opanował je przez pe
wien czas szał gimnastyki: po 
setki razy przeskakiwały przez 
płoty i przez siebie wdrapywały 
się na gładkie słupy, wykonywa
ły najbardziej karkołomne ćwi
czenia. 

tow! (dobry deszcz). 
Nie, nie wszystkie... 
Na balkonie drugiego piętra 

stała spokojnie jedna z liild, mała 
piękna blondyneczka. Ona nie 
śpiewała i nie bawiła się z dzieć
mi. Jej ojciec, sam pan „Geheim-
rat" z Berlina, nie chciał, by ten! 
miody krzew zapuścił korzonki w 
nową piaszczystą ojczyznę. 

Myślą i sercem wciąż przy tam 
tej niewdzięcznej Heimat, pan by 

i ly radca nie umiał i nie chciał się 

12 lat. 
Pewnego razu. w wieczór let

ni, wybrałem się z Jakóbem ns t • j'-i "/j uralCTi 5»v Ł .'dr 
czy w mm żyły. iaał ulubiona przechadzkę w stronę 
czarnych, niespokojnych oczu, - — • > v v 

eawsze o czemś marzących. Czę
sto chodził zamyślony. 

' zasymilować. Wciąż nadęty i roz-
Ale jednocześnie dokonywało goryczony, spacerował z ręko-

się powoli zmieszanie. Tuż obok ma splecionemi na plecach, prze' 
Hansów i Kurtów pojawiły się jadając pieniądze, złożone w 
„sabry" (dzieci, urodzone w Pa- banku, i opowiadał każdemu, że 

nas Słowa jego wywarły na 
olbrzymie wrażenie-

Miłość, zgoda, — słowa te 
przyciągały ku sobie, jak mag -
«es. Czy to możliwe ? 

Dlaczego Judzie nawzajem 
się nienawidzą, kiedy mogą się 
miłować ? 

Pytanie to nic dawało mi spo
koju. 

W wyobraźni widziałem, jak 
rodzice żyją w zgodzie z rodziną. 
U której mieszkaliśmy. / 

Pewnego razu poprosiłem oj
ca. aby opowiedział o tern, jak to 
było na wojnie. 

Ojciec mówił o długich, męczą 
cych marszach, o brudzie i bło
cie okopów, o trupach, gnijących 
na drucie kolczastym... 

Okropne ! 
Dlaczego bił się tatuś i oni 

wszyscy ? 
Ojciec pokręcił głową i u-

śniechnął się smutnie. 
—. Bo nam kazali. 
To mi się wydawało strasz -

nem. Bez żadnego powodu czło
wiek zabija człowieka _ bo mu 
każą ! 

1 nic już nie rozumiałem. 
Są źli kidzie na świecie — 

pomyślałem. 
Przypomniał mi się lokator 

lestynie) — Dudi, Arje, Jaków, 
Pnina i t.p. 

Trzeba było posłuchać jak się 
z sobą porozumiewają: jedna 
strona mówiła tylko po niemiec
ku, druga tylko po hebrajsku. A 
przecież porozumieli się. Dużo 

n w- cłorttT.- ^ mała uliczka Hajarden, poło. było śmiechu, krzyku, wymów-
previaeM mój spoilt na mn.e żona w centrum, a przecież ci- nycU gestów, każdy mówił w swo 
ze zdziwieniem i zdecydowamm <*>' ?w*ojna, 2 J' 

żona w centrum, a przecież ci-
rdnej strony 

głosem odrzekł: i W* 0 "***•. z T> 
— Nie wierze ! 1n!cM,w« dneta,cę 

Od"& patrzę na g^na-
— Niewiefzę. Ludzie są źli 

Rozejrzyj się wokoło. Zamiast 
dę z „mojej" ulicy i powoli prze. 
stała być dla mnie tylko roz-

^uiiaai w vrntnarte 
miłości masz nienawiść, zamiast Jest ich około trzydziescioro. wolności _ najokropniejszą nie
wole, na miejscu dobrobytu — 
głód, nędzę* ubóstwo! Jedni wy
korzystują drugich. — Człowiek 
walczy z człowiekiem. Ludzie po- j 

Prawie każde znam już z imienia, 
o każdem umiałabym coś powie
dzieć. 

Przeważnie są to dzieci Łzw. 
woli konają, powoli zamęczają 1 ni^ntedcfe*. Są na Hajardenie 
się na śmierć! A to piękne życie, wie "wielkie kamtenioe z bieg-
opiewane przez sytych poetów, nącym miedzy niemi długim ład-
istnieie tylko w ich wyobraźni. ośrodkiem. Domy te ochrzcił 

im języku, a jednak wspólny ję 
zyk znalazł się. 

Rzecz mało znacząca, ale cha
rakterystyczna: pewnego poran
ka usłyszałam, jak mój oddział 
maszeruje w takt piosenki heb
rajskiej, a długonoga Berta dyry
guje — achat, sztaim, smol, je-
min... 

Mały rudy niemczyk Pulu z kę
dzierzawym Dudi, związani węz
łami nagłej przyjaźni, poczęli się 
bawić w „Binjan" (budowę), a 
za nimi poszły i inne dzieci. Na-
dźwigano desek, gwoździ, wap 

tu nie zostanie. Pojedzie do 
Włoch, do Anglji, sam jeszcze nie 
wie dokąd. 

Tymczasem małej Hildzie nie 
wolno było uczyć się tego „zwar
iowanego języka*', ani bawić się 
z „temi dzikiem! dziećmi", 

i Godzinami siedział pan „Ge-
, heimat" na balkonie i uczył có-
i reczkę — angielskiego. Wkoło 
j dzieci wolały T#ima, aba". Mala 
I Hilda powtarzała grzecznie: 
! „good bey, father, good bey, 
mother". 

i Pora deszczowa błogosławio
na dla kraju ale w gruncie rze
czy przykra i dokuczliwa dla 

i mieszczucha, dostarczyła dzie. 
j etom nowej zatewy. 
1 Na niewyasfeltowanej jezdni 
powstało wielkie, głębokie bajo
ro. Dorośli klęli, mnie'j lub wię
cej głośno, gdy zamiast przejść" 
zwyczajnie przez ulicę, musieli 
nakładać poczwórnie drogi i kro. 

Społeczeństwo to zagryzające 
się nawzajem robactwo! 

Po raz pierwszy w życiu usły
szałem słówa, wypowiedziane z 
taką mocą. 

Nie wierzę mu. Życie jest pięk 
ne ! Świat jest piękny ! Niebo 
piękne ! 

Jakóbie! Miłość nastanie, 
musi!..- Miłość obejmie wszyst
kich, rozleje się po całym świe-

sie trzeciego"piętraktórv w™k£rtny cie' Wfedy członek stanie 
spoećtTaSił się nad swoją żo- -prawdę CzłowekKm. 
ną. 

Myśli te nie dawały mi spo
koju. 

«? * 

głos ulicy „korytarzem niemiec-
i kim". Mieszkałam tam przez 
cztery miesiące i naliczyłam w 
tym jednym domu: pięciu Han. 

i sów (Hans, Hansl, Hanny i Łd.,), 
trzy Hildy, dwóch Kurtów, poia-
tem mnóstwo różnych Bertol-
dów Luki i Puki, Mausi i Lilly, 
Kothe i Sigi i t. p. 

Spoczątku wszystkie zabawy 1 
rozmowy odbywały sdę oczywi. 

praca puszcza
nie łódek, rzucanie kamieni w 

Małpowano pracę dorosłych do wodę. A małaż to rozkosz wleźć 
najdrobniejszych szczegółów. A poprostu, w świeżo upranych 
więc najpierw zbijano szkielet z skarpetkach, po kolana w błoto 
desek, potem wlewano coś niby i pluskać się niby młode prosię, 
beton, wprawiano drzwi i okna. Pewnego dnia któreś z dzieci 
Z jakim zapałem, klęcząc godzi- zjawiło się wystrojone w długie 
nami, układali mali budowniczo
wie we wnętrzu starej skrzyni po 
dłogę kamienną! Przytupywać 

buty z Iśmiącemi cholewami do 
kolan. Nazajutrz dosłownie wszy. 
stkie dzieci z całej ulicy nosiły 

Przechodziłem przez Nowolip
ki. Przed parkanem ujrzałem gro
madkę ludzi. Wszystkie spojrze
nia zwrócone były na jeden punkt 
Coś się stało. 

Wepchnąłem się do środka. Na 
ziemi leża! człowiek, przykryty 

W odpowiedzi usłyszałem tyl
ko głośny, wymuszony śmiech 
człowieka, który śmiać się nie 
chce, ale musi: żeby szczeniak 
zrozumiał, że nie warto z mm ga
dać. 

...W domu nie mogłem zasnąć, 

ście po niemiecku. Treść zabaw piąstkami, myli staremi szczotka- takie same buciory i brodziły w 
tez była przemkmeta wsioomaue- ™; nH ^ ! mVh .-u-, m^o była przemkmęta wspomnie- mi ^ zębów, wstawali z obola-
niami „tamtych dni", lak np. tym krzyżem, ale promieniejący 
przez dłuzszy czas defilowały po zadowoleniem. 
podwórzach i ulicy „oddziały 
szturmowe". Długi szereg dzieci 
z opaskami na ramionach (przez 
wiele dni przedtem malowano 
pracowicie białą farbą na czar-

Starsi chłopcy dostali manji 
zakładania telefonów i telegra
fów. Z dachu na dach przerzuco-

nich po błocie. 
Nawet Srulek ze skleou ko-

lonjalnego, roznoszący dó miesz
kań kosze z prowiantem, kupił 
sobie z własnej pensji lśniące bu. 
ty. Tego tfnia nie pędził z kosza-

Wmawiałem sobie, że Jakób nie nej satynie pierzaste sirzały), 
ma racji. Człowiek bez tej wiary 
nie może istnieć. A jednak... Po 

więc długi szereg dzieci masze. 
rował zamaszyście, wymachu-

stać Jakóba stała przedemną, jak jąc długiemi kijkami. 
żywa, i dźwięczał mi w uszach 

płachtą. Głowa, oderwana od tu- "Jego suchy, ironiczny śmiech cier 
łowią, leżała obok. Ziemia doo - piacego samotnika. 
hoła zachlapana była krwią, jak 
łarba. 

Wraz z litością dla Jakóba po
czułem, że w serce moj^ wdarto 

Nie wiedziałem, co się ze mną sie zwątpienie. 
dzieje. Wyrwałem się z tłumu ij & % 

pobiegłem do domu. > , » 

Niemiecka musztra rozlegała 
się donośnie. Dowódca długo
noga dziewczynka w niebieskich 
spodenkach, rzucała rozkazy, gro 
miła, wolała do raportu, stara jąc 
się mówić jaknajgrubszym tubal- odtańczyły dziki taniec 
nym głosem. ! drzewek, rycząc: 

Napróźno wszystkie „Mutti" i' _ Geszem, geszem, 

no druty, stukały młotki, po sto nti» jak zwykle. Stawiał nogi wol-
razy pędziły młode nogi po scho- no» uroczyście przypatrywał się 
dach — w dół i w górę. Podej- co krok i od czasu do czasu 
rzewam, że ani jeden z aparatów wyjmował z kieszeni chustkę do 
nie działał, ale roboty było na1 nosa, nachylał się do butów i prze r. ; 1 Ata«nł <*n * , . cały miesiąc. cierał je... On jeden spewnością 

A potem spadł pierwszy orzeź- I ^ w ^°^°-
y 1 Skończyły się deszcze, obe. wiający deszcz. 1 cała gromada,! ai, k ' 

wszystkie Hanse i Anmony, z !?ly_ "^1. Ale zabawV 
gołemi i bosemi nogami 

wokoło 
,z j rodzą się nowe. 

wciąż 

geszem 

(Dokończenie na stronicy 
następnej). 
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Purym każde dziecko wy
strojone fantastycznie, każde 
strzela z korkowca i zapała zim
ne cgr.de. Makabjada — zaroiło 
się na ulicy od słomkowych ka. 
peluszy z niebiesko - białą wstąż
ka i zielono - szarych ubranek 
„Hamakaói - Hacair". Wkrót
ce potem zlot „Hapoelu" i już 
błękitnieją bluzy robotnicze i j 
mienią czerwone chusteczki. 

Wszystko przepływa przez u. 
licę i jak w wodzie, odbija się w 
jej dzieciach. • 

Ale poza temi specjalnemi sen
sacjami wszystkie dzieci opano
wała znów namiętność gry w 
t.zw. „dżule". Nie zdołałam zgłę
bić jej tajników. Trochę to po
dobne do golfa, trochę do kro
kieta, trochę do naszego rodzi
mego kuksa. Całemi dniami cis
kają dzieci okrągłe kulki i pro
wadzą zawiłe rachunki. 

Aż w tych dniach spotkała mnie 
niespodzianka. Idąc ulicą, o ma
ło nie nadepnęłam na ...Małą 

Hildę; jasnowłosa „Alicja z krai
ny czarów", grzeczne dziecko, 
paplające „good bey, father", le 
żała na brzuchu w białej sukien
ce z falbankami, rozciągnięta 
wpc-przek chodnika. Rozczapie
rzała palce drobnej dłoni i liczyła 
odległość od kulki do kulki: 
„achat, sztaim..." 

W tej chwili ktoś ją potrącił i 
energiczny głosik odkrzyknął: 

— Chamor, al tafrija (Osioł 
nie przeszkadzaj!). 

Roześmiałam się w głos. Nie 
wiem, oo sdę stało, czy pan 
„Geheimrat" pogodził się ze 
swem wygnaniem, czy nie, ale 
fakt, że jego małą Hildę wciągnę
ła już ulica. 

Wkrótce stanie się jak wszy
stkie „sabry", może niegrzeczną 
i kłującą, ale — jak sabry — 
dzielna, wytrwała i mocno wrosła 
w grunt. 

Ulicy Hajarden przybyła je
szcze jedna „ulicznica1'. 

Ciche iaboratorjum. W szMca 
cieplarnianej — probówki: cho* 
lera, dżuma, gruźlica, trąd. Nad 
jedną nachyla się biało ubrany 
profesor. Bada. Obok mikroskop; 
Asystent notuje. Cicho porożu-
miawają się. Pomagają sobie wza 
jemnie. 

Od mikroskopu do probówki* 
od probówki do mikroskopu. Ci
sza okrywa ich prace w białem 
Iaboratorjum białym całunem. 

Co przyniesie światu ich od
krycie? Nowe życie lub... nową j 
śmierć? 

Kolba wypełnia się bronzo-
wym gazem. Wokso, wolno ciem
nieje przestrzeń nad burzącym się 
płynem. Krótkowzroczne oczy 
spoglądają zza okularów: 

— Uda się, czy nie? Przecież 
to odkrycie może przynieść ludz. 
kości... I 

Wysoka rurka z rtęcią z oby
dwu stron zatopiona. W rtęci 
tkwią dwie platynowe płytki. 

Trzask przekręcanego szalte-* 
ru i oiem-iość zalewa gabinet. 

Przez rtęć przebiega prąd. Dziw, 
ne czerwone światło promienieje 
z rurki. Uczony przesuwa zwol
na rączkę: 1500 v. — 2000 — 
2.500 — 3.000. światło jaśnieje, 
jaśnieje, przechodzi w pomarań
czowe, żółte, zielone, niebieskie, 
fiołkowe... Naraz gaśnie i ciem
ność powraca. Mysz kręcąca się 
niespokojnie po klatce, zaczvnai 
drapać druty... Cisza... Szybka 
przesuwa się raczka: 3000 v. —• 
2.500 _ 2.000 — 1.500 _ 1.000 
— 500 — 0! Westchnienie ulgi 

światło! 
I jasne światło rozświetla po

kój. 
W klatce leży martwa mysz. 
Myśli szybko i bezładnie tłuką 

się po głowie uczonego: 
— Na zabicie nowotworu po

trzeba 3—5 minut. Człowiek pad 
nie po 10 minutach. 

Lekarstwa i trucizny robi się 
tak samo. 

I tak samo ostrzy się skalpele i 
bagnety. 

i J. W. (Katowice). 

Słcńce grzeje i bezczelnie za
gląda w oczy. jest prawdziwie 
wjelkanocno - wiosenny dzień. 
Na ulicach roi się od habrowych 
bluzek robotniczych, czerwo
nych chorągwi i plakatów. 

Przez jezdnię przechodzi 
czwórkami młodzież. Trzymają 
się za ręce i śpiewają. Sa to re
prezentanci różnych okolic, róż
nych kibuców, kwuc i kolonji. 
Starszyzna krytykuje zapamięta
le krótkie spoderfki dziewcząt a 
młodzież miejska zazdrośnie 
spogląda ca te zdrowe, silne 
typy i czuje się dumna i pełna 
otuchy. 

O dziewiątej wieczorem ma 
się odbyć uroczyste otwarcie 
zjaztfei w amfiteatrze na placu 
wystawy. Wychodzimy o siód
mej z domu i dochodzimy do 
przystanku autobusowego. Ol
brzymi ogonek, który stoi przed 
aim i ciągnie się przez cztery u-
lice, przeraża mnie. 

Za mną stoją młode dziewczy
ny i śpiewają z entuzjazmem hor-
rę. W ten sposób uprzyjemniają 
sobie czas oczekiwania. Natural
nie, przyłączyłam się do nich i 
wcale się nie spostrzegłam, gdy 
już należało wsiąść. Ze śpiewem 

ruszamy w drogę i zegnamy da
leko jeszcze ciągnący się ogo
nek głośnem ryczandem. 

Miękko mknie autobus po szo
sie asfaltowej w kierunku wy
stawy. 

— Stań przyjacielu! — krzy
czymy szoferowi i wysiadamy w 
radosnych humorach. 

Brama, prowadząca na wysta
wę jest ozdobiona czterema czar 
nami chorągwiami i przepiękne-
mi plakatami ku czci Dni Białi-
kowych; które tu się teraz odby
wają. Przez chwilę gapimy się 
w skupieniu, gdyż wywołują one 
u nas uczucie powagi i skupie
nia. Ale prędko odwraca naszą 
uwagę olbrzymi ogonek przed 
kasą. Bilety otrzymujemy natu
ralnie stojące. 

Mimo bliskości morza i panu
jącego tam chłodu, nie odczuwa
łam zimna. Byłam bowiem tak 
ściśnięta, że papierek, który rzu
ciłam, nie mógł spaść na ziemię. 

Rozkazy dawano przez mikro
fon. Wszyscy, niosący chorąg
wie, skupili się na estradzie. O-
bok młodych, żywych twarzy 
widziałam również stare i zmę-i 
czone. 

Najpierw wielkie osobistości ! 

witały zjazd. Najbardziej spodo
bała się publiczności mowa to
warzysza Czertoka, bo była krót
ka, jasna i mocna. Duże wra
żenie wywołała nieobecność bur 
mistrza Dizeuhofa, któremu stan 
zdrowia nie pozwolił osobiście 
powitać zjazdu. Z tego powodu 
w jego imieniu przemawiał Ben-
jamini. 

Orkiestra zaintonowała „Te-
chezaJcna'*. Wszyscy wstali z 
miejsc i wszystkie chorągwie 
pochyliły się majestatycznie. 
Hymn ten przypomniał mi ubie
głe lata, szkołę, Lag-Beomer i 
moją koleżankę w Wilnie. Nie 
miałam jednak czasu na rozmy
ślania, bo zaraz potem zaczęły 
się ćwiczenia i popasy. 

Najpierw rytmika i dowolna 
gimnastyka, potem skoki przez 
przeszkody i ćwiczenia akroba
tyczne. W tych ostatnich brała 
udział tylko jedna przedstawi
cielka dziewcząt, zato spisała się 
doskonale. 

W przerwach chór śpiewał no
we pieśni i orkiestry (tel-awiw-
ska i hajfska) również koncer
towały. Między inrr&mi wykona
ły wiązankę pieśni żydowskich, 

co spotkało się z ogromną rado
ścią publiczności. Było wesoło i 
bardzo dobrze się czułam, szcze
gólnie, gdy sobie przypomnia
łam, że nazajutrz nie potrzebu
ję wcześnie wstawać do pracy. 

Do samego końca uroczystości 
nie byłam. Nogi odmówiły mi 
posłuszeństwa, a szyja była tak 
nadwyrężona, że nie mogłam 
głową obracać. Zresztą bałam 
się, że później nie dostanę auto
busu, więc pojechałam „wcześ
nie" (pojęcie względne w do
mu znalazłam się dopiero o 2-ej 
w nocy). 

Byłam bardzo, bardzo zado
wolona, biorąc udział w tej ma
nifestacji zbiorowej, młodej, 
dzielnej pracy. 

Łosia W. (Tel-Awhv). 

igrzyska międzynarodowe 
Współczesne Olimp jady nie są 

pomysłem nowym; istniały one 
już w starożytnej Grecji w 
VlII-ym wieku przed Chrystu
sem. Obecnie zostały one wzno
wione. 

Twórcą nowoczesnych Igrzysk 
jest baron Piotr de Coubertain. 
Wychodząc z założenia, że sport 
jest jednym z najlepszych czyn
ników zbliżenia międzynarodo
wego, dziesięcioletnią pracą do
prowadził on do powstania Mię
dzynarodowego Komitetu Olim
pijskiego, który w roku 1896 
zorganizował I-sze Nowoczesne 
Igrzyska Olimpijskie, w- Atenach. 

Następne Olknpjady odbyły 
się w odstępach czteroletnich w 
Paryżu, St. Louis, Londynie, 
Sztokholmie, Berlinie, Antwerpji, 
Paryżu, Amsterdamie i Los An
geles. Terenem dwóch najbliż
szych Olimpjad będzie Berlin 
(1936 r.) i Helsingfors (1940 r.). 

Debiut Polaków odbył się na 
ósmej Oltmpjadzie w Paryżu w 
1924 r. Drużyna kolarska i jeź
dziec por. Królikiewicz zdobyli 
wtedy dla Polski trzy punkty, 
które Jej dały dwudzieste miej
sce. W roku 1928 w Amsterda
mie Konopacka zdobywa złoty 
medal olimpijski w rzucie dy

skiem, a ś. p. Skoczylas i Kaz. 
Wierzyński — nagrody. Na o-
statniej Olimpiadzie w Los An
geles reprezentacja polska zdo
była dwa złote medale, jeden 
srebrny i dwa bronzowe — w 
sumie trzynaste miejsce wśród 
czterdziestu państw startują
cych. 

_ Na Igrzyskach tych stykały 
się ze sobą przedstawiciele naj
bardziej wrogich państw. Znika
ły, w najgorszym wypadku tłu
mione były instynkty szowini
styczne i nacjonalistyczne. Nad 
nienawiścią i wzajemną wrogo
ścią panował rycerski i braterski 
duch sportowego, szlachetnego 
współzawodnictwa. " . 

Oby jaknajwięcej był© takich 
okazyj, w którycjj ^wrogowie 
wyciągają do siebie ręCe, a usta, 
zamiast nienawistnych • haseł, 
krzyczą: przyjacielu! 

h. k. 

ROZWIĄZANIA Z NUMERU 
POPRZEDNIEGO : 

Zadanie arytmetyczne: 

6 7 1 5| 
i 5 
1 < 

1 0 0 
"t * 

i 5 
i 5 
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Bilet wizytowy: Komendant 
ROZSYPANKA. 

Nadesłał Marek K. 

ket»-  Kto-  dz i  -dTi-S*w> 
pr2«j-so - żno- bie -cho 

pó  -  szko 

Enkondiika artikolo >>Tago de 
bona volo". Let er oj de jnnuloj: 

Hina 
Arcfia 
Oermana 
Egipta 
Mispana 
Greka 
Albana 
Islanda 
Rumuna 
Hungara 
Belga 
Amerikana 
Itaia 
Tunisa 
Latva 
Pastro 
Litva 1 

Angla 
La jubileo de korespond anto, 

Tadeo B—ski, okaże de kvalifi-
kigo por presigo lian centan mar 
nuskripton. 
ART I /COLO J : 

>'Veneno chu antidoto?"' (pri-
pensoj de lernanto en laborejo 
de scientist o). 
»Kial mi ne estas antisemi-
to?"—konfeso de Pola jumilo 

^Benjameno" (La piej popu
lara semajna porjunula gaze~ 
to en Francujo)' 

RAKONTOJ: 
_ rSupren" (rememoroj de kna~ 

binoj el vivo en somerkolo-
mo) 
fReligio'' (faktomuntajko de 
travivajhoj de knaboi kiuj  for 

- mis lian mondkoncepton) 
rStratiiloj el Hajarden" (ko~ 
respondo el Palestino). 
Komunikoj pri ekskursoj dum 
Lag - beamer festo. 
Intelekta distrajhoj 

Przestawiając sylaby, odczytać 
znane przysłowie. 

ARYTMETYKA SŁÓW. 
Nadesłały Tosia Rozenbłit I 

Dusia Pir. 
1) zgłoska zwierzę sa

mogłoska piśmiennictwo; 
2) cienka deseczka droga 

despotyczny władca. 
3) urok wykrzyknik ta

niec chaluców pasmo gór w 
Beskidach wschodnich. 

Uwaga:  Wszelk ie  zagadki  
należy nadsyłać wraz z rozwiąza
niami. 
Kegina Grynblatówna proszona 
jest o przysłanie rozwiązań na
desłanych: układanki, pytania ge
ograficznego i figielka-
DOBRE ROZWIĄZANIE ROZRYWEK 

UMYSŁOWYCH NADESŁALI: 
Jerzy Adamowicz. Lid ja Asorody-

braj, Tola Becher, S. Brochsztejn, Ln-
cynka Cygielman. Lucynka Felsen, Da
wid Frydman, Benjamin Garteuśtein, 
Josef Goldfarb, Mosze Goldfarb, Syl-
wusia Grynbaum, Mietek Habennan, 
Adzio Himelfarb, Josef z Kępnej, Alek
sander K. z Otwocka, Sońka Krom, 
Kola Litmanowicz, Kuba Mielnik, Re
ginka Nisemkiern, Samek Parecki, Je
rzy Przedecki, Lola Rajchman, Ul 
Rotblat, Stasio Rozenfeld, H. S3ber-
haft, Józef Skórecki, Lola Szejngros, 
Rysia Szmotkin. Andzia Tenebanm, 
Lola Toper, Liii Topór, Tadek Wajner, 
Wicher, Cesia Zygmunt, Felek Zyg
munt. 

Żarty. " 
ROZTARGNIONY GOŚĆ. 

— Panie! — mówi gość do 
kelnera w kawiarni. Pól go
dziny temu zamówiłem kawę. Czy 
pan mi ja zapomniał podać? Czy 
może ja ją wypiłem? A może za
pomniałem zamówić ? 

SZCZYT CIERPIENIA. 
— Bolą mnie zęby i uszy rów

nocześnie. Czy możesz sobie wy
obrazić gorszy zbieg okolicz
ności ? 

— Owszem... Byłoby gorzej, 
gdybyś równocześnie miał reu
matyzm i taniec Św. Wita. 

Z FASONEM. 
Do biura informacyjnego na 

dworcu Głównym przychodzi bar 
dzo elegancka pani i pyta : 

— Proszę mnie poinformować, 
gdzie tu można kupić peronówkę, 
ale koniecznie pierwszej klasy. 

W następnym numerze — 
KOLUMNA REGJ0NALNA 

Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego 

Telefonicznie porozumieć się z redakcja Małego Przeglądu można we wtorki i piątki w godzinach 1—2, teL 11-99-17, Interesantów redakcja przy i' 
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