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ODPOWIEDŹ MA LISTY 
Pierwszy fot poprawiony 

tak wygląda: 
I. 

W lecie mieszkaliśmy w Jó
zefowie obok stacji. Raz, gdym 
wyszedł oczekiwać tatusia, 
nadteaedł pośpieszmy pociąg z 
O.Woc:ka i przejechał małego 
pieska: pcciląg db'ci^ mu łapkę. 
Piesek 'wił . się w strasznych 
bćftach. Jedien pan me mógł pa
trzeć na cierpienia pieska i za
bił go. Myśmy wykopali dół i 
pochowaliśmy pieska> 

Na ten fet odpowiadani tak, 
jakbym odlpowiedzfał nie w ga
zecie, a fetem prywatnym do 
znajomego. 

Więc: 
„Kochany chłopcze. 
Pamiętam, jak będtyc małym 

chłopcem, widziałem na Mura
nowie przejechanego kota, kot 
strasznie miauczał. Tak jakoś 
strasznie podskakiwał. Chciał 
uciekać..ate się przewracał. Wi 
działem krew- Przedmiemi łapa
mi ruszał, a tylne mu wisiały. 
W nocy śnił -mi' się potem ten 
koile k. 

I pamiętam, <jak pochowaliś
my kanarka: ja i moja siostra. 
Płakaliśmy, kiedy wróciliśmy 
z pogrzebu, ii 'Matka była pu
sta. 

Potem widzi ałenn już dużo 
strasznych rzeczy: jak cierpią 
ludzie i zwierzęta. — Już nic 
płaczę teraz, tylko mi smutno 
Czasem dorobi śmieją s?ę, kie
dy d/.ecko płacze. Nie powinni 
tego robrć. Dziecko mato ciw-
pioń w.idlziało. więc się jeszcze 
riie przyzwyczaiło." 

.łeszczieibym więcej napisał 
•w prywatnym liście. 

A teraz pomyślcie, czy mogę 
w gazeefie na 47 Rstów dawać 
takie długie odpowiedzi. Prze
cież nie byłoby miejsca.-

Zrobię tak: oo tydtoień jed
nemu odpowiem tkrżym fistem 
w gaizecie, ufbo przez pocztę, 
a innym odpowiadać będę krot
ko. Jeden List wydrukuję cały, 
a z innych dam do gazety ka
wałki (można powiedzieć: u-
rywki' — ustępy — wyjątki). 

II. 
Od kogo zacząć: 47 listów. 

Kto napisał, czeka na odpo
wiedź- Czekają mali i' starsi. 
Czeka Alinka, która ma 7 lat, 
Lutek, który ma 8 lat, czeka 
Mu siu z Brzozowa, Jonas, Bo-
Iuś; czeka cJrugi Lutek, który 
rr? też 8 lat, i starrszv brat go 
kije: czekają: Marysia z pier
wszej klasy: i -lasso ? _ trzerc^ 
I utek. — Samych Lutkow jesi 
trzech: Jeden z CModnej Nr. 
W jedi&n z Hożej Nr. 1, a tr-z-®" 

ci nie napisał, gdzie mieszką 
Czek a ,a uczniowie i ucaei*-

Ce i wsiepnej. trzeciej, czwar
tej ki.isy : z trzeciego oddziału 

r ł-r . : c-MJrHhrtei: CM.t£n2%& 

Starsi, z szóstej kfasy i siód
mego oddziału. 

Chcę odpowiedzieć tak, żeby 
był i zadowoleni i żeby dla in
nych tnie było rrudne-

I i o tak, jakby się zebrało w 
klasie 47 uczniów i uczenie ze 
wszystkich klas i jeden nauczy
ciel ma mieć z rrirmi lekcję. Cza 
sem nauczyciel niie przyjdzie 
dto szkoły., i wtedy łącza dwie 
klasy. I zaraz jest niepokój i 
nieporządek. Najłatwiej wtedy 

i opowiedzieć bajkę, ate ja bajek 
1 nie chcę jeszcze opowiadać. — 
Najtrudniej wtedy rozmawiać 
z taką klasą. A ja chcę wła
śnie pogawędzić z warni-

A więc: zaczynam od. naj-
młodlszego — Ołesia. Oleś taki 
Hst przysłał: 

„Nazywam sk  Oleś. W fist-o-
padzie ukończę pięć lat. Pisać 
i czytać jeszcze nie umiem, ale 
mi czytają: a ten list dyktuję. 
Ma/my radjo. i proszę bardzo, 
żeby codziennie były bajeczki, 
rano i wieczorem, z muzyką i 
boginkami. — Marny ogtód na 
ulicy Lcftewela. r w ogrodzie 
jest mój braciszek, ale nie ro
dzony, tyiliko wujclc jest bratem 
tateia A ja jeżdżę na kucyku 

i —- to jest taki źrebaczek. Czy 
'Pan go zna? A rodtzonego bra
ciszka ani siostry nie mam. i 
jestem jedynaczkiem. Mówią, 
że jerftem łobuz, ale to niepraw
da, bo jestem grzeczny. Cza
sem ślizgam się na dywanie, a 
tatuś nie pozwala, a na drugi 
dzień >-nów sic ślizsram. bo za
pominam. Rod'zice krzyczą na 
mniie i biją. ale nie często. Ozy 
to jest potrzebne, żeby krzv 

(Pierwsza poczta) 
nie obraz®, że o nich napisa
łeś. A kucyka szkoda sprzeda
wać. 

Jeszcze jedno: znam różnych 
jedynaków — oni nie są bardzo 
grzeczni, bo tch zanadto piesz-
czią. 

" " Ul. 
Dzieci nie znają się na zegarze, 
nic z>ia>ą kalendarza, nie li
czyły, się historii- Więc kiedy 
r.' się mówi1: „za dwie godzi

ny, za miesiąc" nie wiedza, kie
dy to bodzie — j dhcą żeby za
raz. żeby już. — Dodam jesz
cze, że doroś3i często mówią: 
„jutro, później", bo myślą, że 
dziecko tymczasem zapomni. 
Więc ruie wierzą, że tak bę
dzie. jak chcą i jak wn przyrze
kli. — Ale kito zna his tor ję, ten 
powinien wiedzieć nawet, co 
znaczy sto lat. I tym już nie 
wolno się niecaerpliwić- Diate-
>o małym naprzód odlpowiada 
my. 

Mały Musiu się skarży: „ja 
jeszcze nie mam ośmiu lat skoń 
czonych. a mi każą umieć ta
bliczkę mnożenia i mówią w 
dlomu. że je&tem leniuch i jesz
cze bardziej krzyczą na mnie. 
Mówią, że sie krz>eisła psuja, 
uk z 'ich buduję auta: jak zro
bić. żeby na mnie nrte krzyczeli 
i żebym mógł się bawić talk, 
jak .lubię." 

Odpowiadam: 
Naucz się tabliczki na 2, po

tem na 3. na 4 żeby ci wol
no było w tabliczce na 3 zro
bić jedien błąd, w tabliczce na 
4 i 5 — dtwa błędy, i t d- Potro-
chu się nauczysz. Niiech liczą 
nietylko złe. ałe i dobre odpo

częli Mamusia b;>je r<^cą P°jwiedzi. — Bo jesś, tak: napisa-
lapach. a' tatuś po piecuch (alt) ̂ ś ioO wyrazów i zrobiłeś 10 
naprawdę to nie po plecach, 
tylko się wstydzę powiedzieć)-
Bytem w Ciechocinku. Tatuś 

j mi kupi? pistolet i strzelałem, a 
'gospodarz wilTi' chetał rrti ode
brać ten pistotfet. I była kartka 

'na drzwiach: „Proszę nie pła
kać i nie hałasować". — A śni 
mi się. żc wp-ad&rn cło rz-ckL sl* 
bo że mnie wilk goni. —• Bym 
chciał, żeb ytmnie nie bili i że
by ;i.e sprzedawa!: kucyka' . 

Moja odpowiedź: 
Rodzice bija wtedy-, kiedy 

maja zmartwieinie i się ziuccier 
pliwią. Urrsów się tak.na począ
tek : żeby nie bili odrazu. tylko 
powicdtziefi: „jeżeli w pięć mi-

błędćw; więc nikt nie pochwali 
że 90 wyrazów napisałeś dob
rze, tylko się gniewają, że W 
napisałeś źle- — To samo z tab
liczką mnożenia. Trudtno: taki 
już jest świat. 

Co do krzeseł, zrób umowę:, 
żeby ci wolno b?ło budować 
z ntóh auta ostrożnie i tył ko 
raz na tytfzień i tylko na go
dzinę- A jak w domu aobaczą, 
że się krzesła nie psują, gdy 
przekonasz, że jesteś ostrożny. 
— może na dłużej i częściej bę
dą pozwalali. 

A jak zrobić, żeby nie krzy-
ozeJi na dzieci, nfie wiem. bo 
sam też krzyczę — czasem 

dzieć Jasiowi, skąd się biorą j w szkołach jest sprswa, barć/.o 
śmieszne naizwiska. Jak już do-,ważna. Sprawę znapj bardzo 
datek nasz będzie więikszv. po-j dobrze: jak było, jak jest, a 
prosimy pana. który się na tem • jak być powinno. Alały Frze-
z»na. żeby napisał. siad zajmie sie ta sprav/n — 

Marj"sia z Sohuej napisała'nie w krótkiej odpovHstlzi, a 
krótki lisi, bo jej się chciało! w wielu artykułach. 
spać- — Więc Marysi i wszy- i Nie zapowiadamy, żs ja za-
stkim powiadamy, że listów d# jtahriaiy zupełnie, nie obiec«?2-
redakcji nie należy pisać odra*: my szybkiej poprawy; bo wśs-
zu. a naprzód parę dtni trzeba my, że jest to sprawa bardzo 
myśłeć, co^iapdsać, potem napi-Ui utina. i IłOleśna. — Powracać 
sać na brudno, co dzień kawa-j do nLy? bedxiemy często, 
łek listu, poitem popj-awić. coś 1 Pismo dla dzieci ma obowią-
dodać, co ciekawe, przekreślić, zek broctić ich; pismp dla dzie-
co nieciekawe, znów dwa dni ci żydowskich ina obowiązek 
poczekać, przeczytać jeszcze bronić dzieci, które się urodzi-
raz, — i dopietro przepisać. |y żydami, i przez to cierpią. 

Jeden z trzech Lurtków cii w a Diatego właśnie wybraliśmy 
fi sie. że jest niegrzeczny i do-i te trzy listy, jako pierwsze H-

i kuc za na ucz yet dice, że jest leń j sty starszych czytelników. 
|i upairty i ma zwyczaj trzymać i Szkoła, ma Miele braków, 
' ręce w kieszeniach. A za swój nie chcemy i nie mamy potrze -
: list chce dostać książkę o po- by tego ukrywać. Bo pomimo 
dróżach- i wszystko, szkoła ma „urok". 

Lutek dostanie figę z makiem jesi miła, wesoła i ciekawa. 
! i z pasternakiem, a twe książkę. Zadaniem niszem uczynić ją 

- Owszem, będziemy pewnie jeszcze milsza 1 ciekawsza, 
j dawali książki, jatko nagrody\ żal nam tych dzieci, ktćre w 
ale nie za to. że ktoś jest leń szkole czuja się źle, czufe się 
i uparty. — List Lutka jest bar- w njej „cudze i niepotrzebne", 
dzo porządnie napisany i bez Wielu czytelników pisze: 

I błecfów, więc może ktoś na żar- j „kochamy cię, Przegladziku", 
j ty kazał mu tak tiapisać- Ale „K^sze kochane pisemko", 
trudno: redakcja nie mogła j„najdroższa nasza gazetka". 

|sprawdzić, bo Lutek nie napi- Powiedzieliśmy im ostro: 
sał adresu. -- więc musi wie- j — Szkoda na to pap:eru, bo 

irzyć, że Lutek napisał prawdę. lBjc jesteśmy na to, żeby nas 
IV. kochać, tylko żeby wam s!:> 

Teraz odpowiadam tym. kto- przynosić pożytek. Nio 
rzv sie skarża na_ dokuczanie nł0zecie jeszcze isrbieć nave-', 
dzieciom żydowskim- Trzy są uje zsiacie. Więc poco pi-
takle listy: od Zosi z Bydgo- ^ banialuki ? 
szczy. od Cesi L. z kursów wie pjsać należy tak, jak sic 
czornych i od M. R. z Bit ego- j cz!1je naprawdę. Nie wcinrs u-
stoku. . dawać, pieścić się i podl'zrwfld. 

„Jestem jedynym żydem w, Ą|e wjerzymy chłopcu, k 
klasie, jestem tu jakby cu :y \ pjSZCt że będge jec!:/nyi*:t, 
zbyteczny. Uczę się mezle. ry- •. .. ., ^ • jZe «! pip^n \lei,ł5eiri,e widzianym żyt et?? w 
sunki tyOro >&i ' iC£,lej klasie, powitał pismo, ja-
wiew, jaki los spotka moj Is. — „nowy cel i zaintereiO-
wiem tylko, ze od dnia dzisiej- ie«. 
szego 7. .JWałym Przeglądem' , Wiw 

mam jakby nowy cel życia ' j! Wierzymy, że nam zau-ał. I t » • 'i ! S-^-. ^ .C 

•powieutzwjw . v. •••• i jam tez Krzyczę — 
nut (albo w dziesięć) nie zro-1 niepotrzebiwe. Ale pomy 
*_• _ ioi.lr nii Vav7P Cie za : . jni. cif bisz tak. :^k ci każę, to cię za 
póif godziny uderaę." Wtedy bę 
dzieóe mieli czas. żeby pomy-
śtleć, co robić. _ 

i 1 powiedz im, dlaczego raz 
'mówią, że dzieci mają rą^ku 
a rafc — że łapy. Bo przecjęz 
łapy mają nŁediżwtedzfe, a nie 

! hłdzie-

<lę jeszcze: może mi sie uda 
wynaleźć jakiś sposób. 

List Borusia Jonasa nasunął 
myśl, że w przyszłym wielkim 
domy naszej redakcji Powinna 
być sala teatrahia; t kon
certowa; wtedy siostra jego 
Maryfe. będzie mogła grac cfła 

. . .  I  a . S Z y s t k i c h  n a  f o r t e p i a n i e .  
- naprsŁ ozy mofcjjda Wj d^adme odpowie-

dobfa i esy sw mama i ławs. 11 

„,u.,u rr K-"~ Zaufanie ważniejsze, niż miłość, 
i nowe zainteresowanie. Nie mo- Na krótko, na kartce pocz-
gę znaleźć uroku w życiu ej . w kró{kich s{cwach 

brata Julka, który ma:s,« %swei "'05!d-

2^! SLSt'JSL'SEr. "ir**- ~ 6-7-
sia lennjchetn nie iest, pani na-: ois2e . 
uczycielka ja jest DorośU maia ga3.ety, zwia-
p.erwszą uczefllcą A^ kole- khn)y< z których iak mó, 
zanki wołana- „Zesia Wja, ; niy możemy korzystać, 
i to jest bardzo JO Nareszcie zabiorą cię na jakieś 
B<c~*. żaH sie że koleżanki swoie 'e!)ranie. W domu stro-

handrWcLw^ ży- W i P° stu Prośbach i prze-

tryla raz 
W^a 

ZacSnle tóed żydów j =•»« » 
•ikich na ulicy i dokuczanie im stronicy). 



Jisty) 
(Dalszy ciąg odpowiedzi na! Łr. otóż wpadł 

ioÓ£ 01 Sk' Ż- tV raądre"' m^ł "sproSiwać^Ssfać do 
- Trzeba «a<  ̂ je, 

więc założyć samemu taką or
ganizację. którahy obejmowa
ła wszystkie potrzebne najn 
instytucje". 

I Mietek załącza szkic ta
kiego międzyszkolnego komi
tetu. 

Ani tego szkicu, ani projektu 
pisma, wydawanego NAPRA
WDĘ przez dzieci, — nie po
mieścimy. — Szkic napisany 
jest szybko i niedbale. Ot przy
szło do głowy (strzeliło do 
głowy), wziął i napisał. —'Ga
zetka, współdziaLiia, welo
drom i czytelnia. Trzeba się za
stanowić. co ważniejsze, co ile 
musi kosztować, od czego mo-

•żna już zacząć, w jakim po
rządku rozwijać, jak POMYSŁ 
WCIELIĆ .W ŻYCIE. 

I Mietek I Felicja proponują 
zbieranie składek miesięcz
nych, Przyszła Czytelniczka 
proponuje kwestę, żądają też 
subsydjuni od rządu. 

Nie, mili moi, na rzecz nową, 
niepewną, ess wypróbowaną 
nikt nic nie da. Więcej powiem: 
na cel niepewny żadnych skła
dek zbierać nie należy. — Z 
każdego otrzymanego grosza 
należy się wyliczyć. —• Rząd 
ma dosyć wydatków, kwesty i 
składki odbywają si@ na to, co 
już istnieje 3 przynosi pożytek. 
Welodrom ? Owszem. Ale 
wpis szkolny, ale kofonje letnie 
są ważniejsze. — Prosoekt był 
marzeniem, a Mały Przegląd 
jest rzeczywistością. Trzeba 
wiele nad tem małem popraco
wać, zanim się sięgnie po wię
cej. 

Sa ludzie,którzy tworzą wiel
kie projekty, i nic im się nie u-
daje. Są, którzy poprzestają 
na małych pracach, ale umieją 
w nie włożyć wiele czasu, my
śli, pracy.— Są. (ale w jednym 
przypadku na wiele tysięcy), 
którzy realizują wielkie za
mierzenia. Życzę wam, byście 
do nich należeli. Ale bez mozo
łu, bez szkoły drobnych prac— 
tak, na gębę — nikomu się nie 
uda. — Nikomu. 

Pamiętajcie: istnieją projek
ty rozumne, dobre, ale — nie
dojrzale. 

VI. 
Postanowiłem sobie co ty

dzień na jeden list odpowie
dzieć długo i serdecznie, a 
za jeden list nawymyślać. Zda
rzyć się może, że nie będzie 
za co się gniewać; tem lepiej. 

Więc pisze do male szesna
stoletni jegomość tak: 

„Otóż ja czasem się nudzę, 
okropnie się nudzę, i dla zabi
cia czasu bazgrze na papierze 
różne nudne rzeczy, czy to 
wiersze, czy nowele, zresztą 
Pan zrozumie — takie „kawał-

śli nie, to trudno. Bo grunt się 
nie przejmować i dobrze się od
żywiać. Skończyłem, bo czuje, 
że bym Pana zanudził". 

List bardzo skróciłem i po
prawiłem błędy: bazgże na 
bazgrze, odrzywiać na odży
wiać i t. d. 

Tedy : 
Nie tak! ja znowu frajer, że

by się dać komu zanudzić. 
Jedne listy odczytuję po parę 

razy, inne przeglądam tylko. 
Nad jednemi myślę długo, o 
drugich zaraz zapominam. O-
sobno kładę listy spokojne, o-
sofcno hałaśliwe. Bo wiedzieć 
należy, że jak w klasie każdej 
są uczniowie pifni 'i leniwi, spo
kojni i awanturnicy, tak i listy 
są miłe i niemiłe, porządne i 
nieuczciwe. 

Bywały już takis wypadki, 
że ktoś przepisze wiersz dru
kowany, podpisze swoje naz
wisko. a potem z redaktora się 
śmieją, że dał się nabrać. Albo 
prosi o wydrukowanie, a po
tem chodzi nadęty: 

— Autor — poeta — drukuje 
w prawdziwej gazecie. 

Może na początek będziemy 
dawaii raz na miesiąc podwój
ny numer z wierszami, po
wiastkami, żartami, ale powia
dam: „może", bo do tej pory 
mamy dużo listów od tych, co 
chcą wiersze pisać, ale ani jed
nego listu, że ktoś chce je czy
tać. A my gazetę drukujemy 
nie dla tych, co piszą, lecz dla 
tych. co ją często z trudem — 
odczytywać będą. 

Jeśli się ktoś nudzi, niech 
'dzie do kina. niech się poduczy 
gramatyki, niech pisze dla sie
bie, dla kolegów, krewnych, 
zaajcmych. Niech pisze do ga
zetki szkolnej, niech starannie 
pisze wypracowania, które na
uczyciel poprawi i dobrą notę 
postawi, albo jako wzór całej 
klasis odczyta. 

Wiem. że piszę rzeczy nie
przyjemne, i jest mi przykro. 
Pisma dla młodzieży starają 
się nie urazić. Odpowiadąją: 

— Wierszyk ładny, ale nic 
do druku. — Owszem, może.— 
Owszem, kiedyś... 

Nie. Redakcja to nie sklep, 
gdzie trzeba być grzecznym 
dla kupujących, nawet dla na
trętnych i kapryśnych. 

Pismo, a szczególniej dla 
młodzieży — po w kino wycho
wywać, Pouczać czytelników. 
Niegrzecznie jest zanudzać re
daktora dlatego* że się jeden z 
tysiąca czytelników nudzi. 

Ludwiś jest mały — ma 8 
lat, więc mu przebaczam jego 
powieść o pięciu rozdziałach 
pod tytułem : „Piętnastoletni 
kapitan". A przebaczam tem 

mi do głowy chętniej, że jest bardzo miła 
Nie gniewam sie i na wiersz 

Henia, pod tytułem „Przysz
łość Palestyny". Pierwsza 
zwrotka ma rytm i rym: 

Tam, w dalekiej Palestynie 
Gdzie swe wody Jordan 

toczy, 
Tam hebrajska mowa _ 

płynie, 
Tam lud bitny I ochoczy. 

Ale im dalej, tem gorzej. Nic 
dziwnego: uczeń czwarte.5 kla
sy rzadko miewa dość cierpli
wości, by temat cały — OPRA
COWAĆ; prędko się zmęczy, 
3 potem — już — aby zbyć. 

Martwi się Madzia, że jej 
wiersze leżą gdzieś na dnie 
szuflady, ale sama przyznaje, 
że wierszyki pisane, kiedy mia
ła lat 11, są nieb,irdzo mądre i 
bezsensowne. Przypomnij so
bie, Madziu, czy i wtedy też 
ci się wydawały niemądre, 
czy i wtedy nie podobały się 
ciociom? Bo ciocie myślą: 

— Mała dziewczynka. — jak 
na jej wiek, bardzo ładne wier
sze. 

Ale nie próbowałabyś ich te
raz drukować? 

Słusznie pisze Dotka.: 
— Jeżeli coś czytam albo 

słyszę, więc później z tego u-
kładają mi się małe opowiadan
ka. 

Każdemu człowiekowi po 
przedstawieniu, po przeczyta
niu książki lub wiersza, coś się 
w głowie układa. Ale nie każ
dy chce to pisać. Jak są ludzie, 
którzy mało mówią ! którzy 
dużo gadają, tak są ludzie, któ
rzy nie lubią pisać, albo chęt»ie 
i łatwo piszą. — Jeden rysuje, 
drugi jest muzykalny. trzeci 
bierze udział w komedyjkach 
domowych i szkolnych. Są to 
rozrywki, — jest to cząstka ży
cia DOMOWEGO, RODZIN
NEGO, cichego i życzliwego. 

Nie wynoście tego, dzieci, na 
rynek. Miejcie swe ciche skar
by w sercu własnem i swoich 
blizkich, i w szufladce szkolne
go stolika. 

Niech Hanka dalej opowiada 
swe bajki trzyletniemu wy
chowankowi, a „dziewiętnasto
letni starzec" niech je opowia
da małesau Jankiele. 

Inna sprawa z Judytą. Niech 
spróbuje. Jeśli umie patrzeć, a 
widzi wiele ciekawego, może 
jaj krótkie opowiadania zdo
łają zaciekawić czytelników 
Małego Przeglądu. 

„Jerzy" albo jest duży, albo 
przepisał swój artykuł. Nie za
mieścimy • v 

VI - .. t' 
Proszę się nie znfechęcać. 

Kto pisząc coś smutnego, pła-. 
kał prawdzJwemi łzami. lub 
pisząc wesoło, cieszył się ca-
łem sercem, że mu się udało 
rzecz zabawną wymyślić; kto 
pisząc nie myślał, że Jest mą

dry, zapomniał zupełnie o so
bie i swoich najbliższych, kto 
pisae nie dla tego, ie mu się 
coś przypomniało, co chce na
śladować lecz z głowy, z duszy 
pisze, kto ma cierpliwość wiele 
razy potem poprawić, niech 
nie zważą na mój ton szorstki, 
niech to samo jeszcze raz przy
śle i zapyta: *,czy dobrze?"— 
ale niech nie żąda, by nieprzy
jęte bajki odsyłać; bo je cho
wamy, żeby porównać z temi, 
które piszą inni, które pisać 
będą później. 

Niech tatuś z Lublina uspo
koi Sarę: nie mamy kosza, re
dakcyjnego, w piecu palimy 
węglem, a nie listami dzieci. 
Dorosłym łatwo pisać, a dzie
ciom trudno. Więc szanujemy 
ich pracę i chowamy, jako cie
kawe dokumenty. 

Dziękujemy uczenicy piątej 
klasy. S. B. za myśl ogłaszania 
ankiet na różne tematy. Poco 
czekać na 20 piątek? — Właś
nie, podając tematy ankiet, po
mysły ulepszeń, zdobędzie mia
no korespondenta. 

Piątki stawiamy nie dla za
chęty. nie dla spekulacji, żeby 

sie więcej starali, lecz — żeby 
cidzielać ulewy od ziarna. 

Chcemy sie porozumieć z 
czytelnikami, chcemy sig za
przyjaźnić z najrozumniejszy-
mi i najlepszymi, jak to zro
bić? Przecież listów będziemy 
mieli wiele setek. Teraz każdy 
list jest nowy, — chcemy bio
rąc pocztę z góry wiedzieć : 

— Acha, to od niego — to 
od niej. 

Niektórzy pytają się, czy 
mogą pisać lub zapowiadają, 
że napiszą. Takie listy są nie
potrzebne. Pisać może k?.,tdy i 
o wszystkiem. 

Tylko nie można wszystkie
go drukować, a tembardziej — 
nie można ZARAZ driskowąć. 

Józio z Solnej i Jadzia z Or
lej ładnie opisali wycieczkę 
szkolną, ale ładnych wypraco
wali sie nie drukuje. 

Adaś chce wiedzieć, jakie 
przygody chcemy drukować: 

— Chyba takie, które czytel
ników za ima. 

Listy Helenki i Maria z Wil-
n?i oddaliśmy redaktorowi do
datku sportowego. 

JANUSZ KORCZAK. 

Jak wygtąda 1-szy list do Całego Przegl. 
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Pamiętnik sieroty. 
Ciotka dala; mi lalkę, i na

reszcie poszłam zie służącą. A-
•le wuj nie chciał mnie przyjąć; 
powiedział, że nie ma gdzie po
łożyć mniie spa:ć i me może pa
trzeć, żebym była nieporządnie 
ubrana. a na kupowanie ubrań 

•nie ma1 pieniędzy. Więc wróci
łyśmy do. doimu, ale ciotka nie 
chaiaiła mniie już przyjąć, krzy
czała nia służącą i kazała iść 
jeszcze raz i zostawić. Wuj był 
ł)ogaf|Sizyi odi ciotki. wSęc to ją 
'ftairdziiej jeszcze złościło. 

Deszcz padał, było ciemno, a 
^ byłam głodna i zmęczona. 

Nareszcie doszłyśmy do sie
ni Nie zdążałam się obejrzeć, 
% jnż służąca poszła1 i zostawi
ła mnie sarną. Wuj otworzył 
drzwlii ii wykrzyknął: „A ty co 

•robisz o 'tlej porze?" — Brze-
Ja&jfcro przy.wi«waei«, 

ni:c nie odpowiedziałam. Ach 
mój Boże! ile ja się tego dnia 
napłakałam. Tak iak deszcz lał 
ciągle, tak z moich oczu kły 
się łzy gorzkie, których nie by
ło komu osuszyć. 

Nie wypuszczono mnie z 
przfedpokoju, gdzie wymęczoina 
wirażieniami dniia stałam sku
lona. A tymczasem w pokoju 
były krzyki, kłótnia i' tairgi, bo 
wuj dhciał. żebym .została, a 
żona mówiła, że anli chwili nie 
pozwoli, żebym 'tu była. Wre
szcie dorożką odwieźli! mnie 
znów do ciotiki. Tak po długiej 
wędrówce znalazłam się na po-
p. z,e dniem miejscu. 

WreszCPe, po pewnym- cza
sie, wzięła minie kuzynka. Tu 
było mt lepiej, spałam w po
koju na krzesłach,, nie dano mi 
żadnej piracy, i zaczęto mtóe li

czyć. Ale nie trwało -'t>o długo. 
Wiedziałam, że pojadę do 
Warszawy, do innych krew
nych. Zaczęło przygotowywać 
mimie do wyjazdu 

Dzień przed' wyjazdem po
szłam do siostrzyczki, którą 
też odesłano z Lublina, i była 
terazi u wuja'. Pożegnałyśmy 
się, i rozsyłam się ,z nią; ani ja. 
ani ona nrie płakała. I pocóż by 
k> płakać? Przecież ani ja ani 
ona już nie pamiętałyśmy tej 
chwili kie.dy byłyśmy pod jed
nym dachem. O nie! N.aiwet z 
niecierpliwośfcią oczekiwałam 

•taj chwi'Ti, kiediy wyjadę. Nie
cierpliwiłam sję, gdyż zdawało 
miii się, że nastąpi kres moich 
smutków,, że. zacznę nowe ży
cie.. że uczyć się będę w praw
dziwej szkole-

Przybywszy do Warszawy. 
zajechałam1 do kuzynki. Na
tychmiast) dano 'znać bnaitu, żę 
jestem. Siedziałam 'tak, gdy 
,W.tem dirzwi się otworzyły, i 

wyszedł chłopiec duży. i okaza
ło się, że był to mój b,rat, któ
rego nie poznałam i który mnie 
irównież nie poznał. — Zaczę
łam płakać. Nadszedł właści
ciel miesżkaniia, i brat zaczął 
prosić, żeby mnie zatrzymał 
dopóty,, donókii mnie nie przyj
mą do jakiej ochrony. Kuzyn 
zgodizdł się, i zostałam u niego 
tymczasem. 

Tai dopiero otworzyły mi się 
ostatecznie oczy i poczułam, 
że jestem sierotą osamotnioną, 
o którą nikt nie dba. 

Dzieci mego czasowego o-
piekuna bardzo mii dokuczały, 
wymawiając na każ
dym kroku chleb, 
który jadłam. Z'liiecierpliwo-
ścią oczekiwałam końca dnia, 
bo wieczorem przychodził brat 
całował, pocieszał i dawał u-
spakajające 'nadzieje na przy
szłość. ; j, 

•Miałam być przyjęta do o-
chtranki, aile bardzo długo trwa 

i 

jło. zanim mnie przyjęto. Tym-
i czasem mój chlebodawoa nie-
• cierpliwi! się, a dzieoi korzy-
stały z każdej okaz.,i by mi dać 

| uczuć move smutne położenie. 
Nareszcie pojechałam do za

kładu. Brat miał za mnie pła
cić, ale się starał, żeby mnie 
przyjęto bezpłatnie, gdyż za
rabiał maiło, 'i ledwo dla niego 
wystarczało. 

Zakł/d znajdował się w Ży
rardowie. Nareszcie skończyła 
się moja tułaczka. Prędka przy
zwyczaiłam sie do dzieci j do 
różnych porządków i było mi 
.tu lepiej, niż u krewnych. 

Nareszcie 'zaczęłam s'ię li
czyć razem z irmeniii dziećmi. 

W Żyrardowie przebyłam 
ro,K, kiedy nasz zakład przc-
mesiouio do Warszawy. , 

(Dalszy 
stronicy). 

ciąg na następnej 
•V — 

i 
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Niedawno była. wojna- Nie-
hvł^r'?l2CZeJ^ pamiętają. Nfe "•' 'o chleba. Mleko była stra
sznie drogie. Przez ulice wo
żono rannych żołnierzy- Sły
chać było hak armat. Aeropla
ny rzucały bomby. Było bar
dzo źle- Potem był pokój. Stało 
się lepiej. Ale ludzie się boją. 
żeby znowu nie było wojny. 
Zbierają się i rozmyślają- Chcą 
ze jak z n/ń w Niemcy pokłócą 
ssę z Francją, albo Polska z 
ivQsja, żeby się nie bili odrazu. 
Zebv wpierw próbowali 

P O L I T Y K A .  
.9̂  ̂ EUROPA JEDEN KRAL — PANEIJROPA TAK -

nrłV^9P0D^ATrAW0 JNY? ~ CZEGO CHCE LIGA NARO
WIAT!<rA~nvi?A J ^rST PANEUROPA? — CO POWIADA 
MATKA DYKA? — PAN COUDENHQVE I WRÓŻKA JA-

Sztandary młodych państw. 

. .. - • się po
godzie — może sic uda. .Zebra
nie narodów nazywa się Ligą 
Narodów. 

•Niektórzy mówią, że Liga 
n:e pomoże- Jeżeli się jakiś na
ród bardzo rozzłości — .i tak 
będzie wojna. Więc mówią., że 
niepotrzebne są granice. Cała 
Curopa powinna się połączyć 

py- To się tiazywa Pameuropa. 
„Pan" to jest słowo greckie, -i 
znaczy cały powszechny, zjed
noczony. 

'W Wiedniu był zjazd wszy
stkich, którzy chcą, żeby tak 
było-
. Przyjechali Anglicy, Polacy, 
Żydzi, Czechosłowacy, Litwini, 
Rumuni i inni — prawie wszy
stkie narody. Radzili. Na za
kończenie Niemiec il Francuz 
się pocałowali na znak, że so
bie przebaczają: bo przecież 

i  niedawno była wojna- Broni
sław Huberman z Warszawy 
grał .na skrzypcach. Było wszy
stkim przyjemnie. 

Pierwszy pisał o Paneuropie 
Dyik Couderlhove.. Pochodzi z 
Amglji- Urodził się w Japonji. 
Jego matka jest Japonką. Cour 
denhowe był w wielu krajach, 
poznał dużo nar odiów, mówi 

i zyc w zgodzie- Jak są Stany j że kocha i Europę całą i Azję 
'jednoczone Ameryki — niechI Matka Couider^hova jest ;iuż 
będą kraje zjednoczone Euro-1 bardzo stara. Lubi opowiadać 

o swoim Dy ku. Opowiada, że 
jak Dyk był mały —' często 
chorował i był słaby. Wszyscy 
się martwili. Dowiedziała się 
o tem pewna stara wróżka ja
pońska, przyszła, obejrzała Dy
ka i powiedziała, żeby się nie 
martwić, że będzie mądrym i 
wielkilm człowiekiem. Dyk me 
lubił się bawlic- Bracia cho
dzili na polowanie, a on zosta
wiał w domu- Czytał trudne 
książki. 

_ Matka Coudenihoiva ciieszy 
się, że syna jej wszyscy luibią. 
Jest trochę zła.na Paneuropę, 
bo iprzez nią mało się widnie 
ze swoim Dykiem i tęskni-
Dyk napewnio też tęskni. Ale 
trudno-

Dyk nie ma czasu. Musi jeź
dzić po wielu krajach., nama
wiać ludzi, aby się zgodzili na 
Paneuropę-. Żeby była Zjedno
czona Europa bez granic i wo
jen. 

W. 

Czasem się czyta jakiś wy
raz i nte wiadomo co znaczy. 
Na to są słowniki. W słowni
kach są napisane nawet najtru
dniejsze- wyrazy. Czasem się 
czyta o wielkilm pisarzu albo o 

królu i1 nie pamięta się kiedy żył 
gdzie się urodził r co wielkiego 
zrobił, albo o jakicmś państwie 
czy kraju. Na to są encyklo
pedie. W encyklopediach pfezą 
prawie o wszysMdem. W no-
wem wydaniu encyklopediji an-
giicOskLej jest wydrukowana ko 
Jonowa tablica ifeitan darów 
wszystkich młodych państw, 

które powstały 'kilka lat temu 
— podczas wojny. Są tam ko
lorowe sztandary FM'andji, E-
g:ptu i inne. Jest taim biało - a-r 
marantowy sztandar Pois3ci, 
która przecież znowu powsta
ła po wojrriiei. Nad sztandarem 
biało - nlte'bies!ki.m z tarczą Da
wida jest napisane „Erec fera-
ęl". Pcd wszystkiemi sztanda
rami pisze: „Te nowe sztan
dary oznaczają długoletnie wal 
k! o wyolność i szlachetne na
dzieje, które zostały ostatnio 
spełnione!". (w) 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
KOLCZASTY DRUT W O GRODZIE KRASIŃSKICH. 

jest drutem kolczastym. 
Sprawdzimy tę wiadomość I 

napiszemy w następnym nume
rze. 

Redakcja Małego Przeglądu 
dowiedziała się, że w Ogro
dzie Krasińskim placyk, prze
znaczony dla dzieci, ogrodzony 

D r u g a  p o c z t a .  

Mam wujiiszka, ma zwy
czaj, że szczypie mnie w po
liczki i mówi: 

-- Fajny chłopak. Zsich chlo-
nak-

A to boli. A la się wstydzę 
powiedzieć, żeby lak nie robił-

I chociaż fen wująszek jest 
dobry 1 daie mi różne rzeczy, 
ale ia go nie lubię, i jest mi nie
przyjemnie. 

Sa tacy, którzy trochę szczy 
pią- aie sa tacy, co mocno 
szczypią, 

i i i l e i i l c i  b i e ż n e * .  
Mam kolegę. z którym się | w pisaniu, będziemy w-ydawa-
ffilipwaScun 5*«^ l**rr-wr • «__ ' pogniewałem już trzy miesiące 

temu, chcę się z n?m przepro 
sić, ale nie wiem jak. 

Mam starszpoo brata (nie na
pisana w liście, jak się nazy
wa): on mnie bije za to, że nie 
słucham starszych. Ntach on 
się do mnie nie wtrąca-

Mam dwie siostrzyczki i 
dwóch braęiszków- Starsza sio, 
stra chodzi do szkoły. Młodszy 
braciszek ma ki.t pięć, najmłod
sza siostrzvczka i braciszek 
maja po trzy latka, i oni naj
więcej rai dokuczają- Gdy zra-
na chcę spać, to już o szóstej 
zrana „mnie budzą, bo Miecio 
płacze, że chce ciasteczko, a 
Wandzia gruszki. A ja chcę 
spać i się gniewam. 

ły własne pisemko. 

Myślałem, że szczepienie 
szkarlatyny bardzo boli, i bar
dzo się bałem- Ale drugi raz 
już się wcale nie bałem i r* 
śmiałem-

Napisali do Małego Przeglą
du: Leon Hirszbein, Ewa Rein-
gewircówna, Władzio Litma-
nowicz. Sabina Szajka, M. Feld 
blum. „Dużo dzieci". El-Żar, 
Liii Ajzensztajnówna, Felka Ro-
tuszniak, A. Gips, Mietek Woj
towicz, M- Wrzosowicz, A. 
Brzeski, Hersz Kohn, Janka 
Mamlokówna, Bernard Badyl-
kes, Jerzy Ellenband. Zosia Na-
nasbaumówna. Mascheh Za3-
densznir, H. Ajzenberg, Marek 
Szapiro. Malinka Z-, Romeczka 
";<*ajss6wna, Luba Rodkmówna, 

Jakub Goidszpigel, Dynka By-
ton. Liza Lewin. Zosia Rowiń
ska, Ninka. Oleś Szper, Pola 
Nutkiewicz, Tosia Baumanów-
na, Moniek Gibiański, J. Weln-
stein, J. Jakubowicz, N. Lewen-
tal, Frania Władysław. Heniek 
Boniówka, Ruta Gołdmanówna. 
Samuel Bornstein, M. K-, Henio 
Ostern. S. J-. Aitdzia Sznajder, 
Wacław Relngołd, Leon Zał-
kkłd. Ruta Bugajska. Janek 
Llchtenfeid, Estusia Gołdwag, 
Biimcia Rozecblatt, Mietek 
Kolbsztrych. 

Siedzę w szkole przy doku
czliwym koledze. Co ja przy
noszę do szkoły, to on musi ru
szać. Na lekcję przyrody pani ka» 

załs przynieść cebulę, a gdy 
rni Pani oddała, zjadłam poło- W klasie naszej są: opiekun 
\vę tej cebuli. Gorzko mi się ka pamiętnika, ręczników i t- d, 
zroblJo w ustach, i łzy ml le-, Pamiętnik nasz jest duży. ład
niały z oczów. A gdy przy-1 ny- Każda z koleżanek pisze 
szłam do domu, żartowałam, że | d0 niego co potrafi i zaopatruje 
lostałam dwójkę. j w odpowiedni do treści rysu-

I nek. Niektóre z nas piszą wier-
Jestern już w klasie piątej, a • sze. Ja jestem obrana na opie

ka nalepkach wciąż się jeszcze kunkę pamiętnika. Posiadam 
mylę i pisze: klasa czwarta, i własną redaktorska teczkę, w 
Zawsze tak jest na początku. J której trzymam różne listy i ar-

'tykuły. Gdy się udoskonalimy 

NAJDROŻSZA KSIĄŻKa 
Rodzice i, dzieci się martwią 

że^ książki kosztiują dlrogo. fgŁ 
Żeby ich pocieszyć opowie- Wj 

my, że są książki,, które ko
sztują o wiele drożej. 

Muzieum w New - Jorku za
kupiło biblję w oprawie perga
minowej za 55,000 fumtów 
sztertinga (I funt szt. — 43 zł.) 
a więc za dwa miliony trzy
sta sześćdziesiąt pilęć tysięcy 
złotych. Jest to pierwsza ibi'b-

/^miany i ulepszenia. 
NUMERZE NOW* 

i?ja z druku Gutenberga. Wiia-
domo, że Gutenberg żvł 400 

•'lat temu i wynalazł dr.ulk. Na 
całym świecąc jest tylko 10 ta
kich książek. Jeslt to najdroż-
sza książka. (w 

SułaJttnzweioffi! 
lekcj« rysunków i malarstwa 

Hoża 49/19, tel. 418-49 3-5 pp 
N5429— 

OPROWADZILIŚMY W TYM 
uzi AL: 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. WIADOMOŚCI SA W GA
ZETACH BARDZO WAŻNE. POWINNO ICH BYC DUZO, 
ŻEBY KAŻDY MÓGŁ WYBRAĆ, CO CIEKAWE DLA NIE
GO. 

WIADOMOŚCI PÓŹNIEJ PODZIELIMY NA RÓŻNE 
CZĘŚCI: Z DOMU, ZE SZKOŁY, Z MIASTA, Z KRAJU, Z 
CAŁEGO ŚWIATA. — MOŻE WPROWADZIMY MIANO: 
REPORTER. WTEDY BYŁOBY TAK: REPORTER, PO
TEM DOPIERO KORESPONDENT I WSPÓŁPRACOW-
NIK. JESZCZE NIE WIEMY NAPEWNO, BO REPORTE
RÓW CZĘSTO NAZYWAJA ŁOBUZAMI. WIĘC TRZEBA 
SIĘ DOKŁADNIE DOWIEDZIEĆ, POMYŚLEĆ NAPRZÓD, 
ZASTANOWIĆ SIĘ. BO CZASEM NIEWINNIE KOGOŚ 
POSĄDZAJĄ. 

ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
Biuro Koncesjonowane JÓZGf DćWlZfgSr 

Ogrodowa 27. Telef. 198-87. 

(Dalszy ciąg pamiętnik.";). 
W Warszawie starsze dzie

ci oddano dio roboty, młodsze 
posian o do szikoiy. Ja by lani 
między miemi. 

I byłoby naim zupe'lrae dob
rze,, gdyby nie gospodyni, ko
bieta prosta,, która nie umiała 
obchodzić się z dziećmi- Naj
gorsze było,, że gospodyni mia
ła ulubieńców, których wyróż
niała z krzywdą dla innych, 
:o dawało^ powody do ciągłych 
kłótni i zazdrości. Niektóre 
dziedi byty tak zazdrosne, że 
nieraz przy obiedzie oblewały 
gorącą zupą szczęśliwych ró
wieśników. którzy swoją dro
gą ric byli winni. Szczególniej 
mściła się ona na chłopcach, za 
byle co wyrzucała do sionki 
a,!bo na schody. Na porządku 
dziennym było: 

— Idź precz, .niech cię moje 
oczy wlięcę.j nie widzą- Wracaj, 
sKidi przysziłaś. 

Nicilctóre dzieci starały się jej 
przypoc'hteb'ic i brały się do te-
go w ten sposób, że wymyśla
ły niestworzone rzeczy i osicar; 

! żały niesłusznie nieszczęsną o-
! fiarę. — Biedne dziecko tłoma-
czyło się, jak m^OKło, płacząc 
prosiło o przebaczenie- Nada
remnie! Gospodyni miaia już 
taką naturę, że wierzyła, jaik 

'ktoś oskarżał cichaczem, a nie 
; wierzyła;, kiedy ktoś mówił nie 
do ucha w tajemnicy, a głośno 

Ra7 w zimie;, kiedy każdy 
lubi siedzieć w ciepłym po-koju, 
gospodyni nasza wzięła nmi<; 
za kark i wyrzuciła do sieni. 
Narazie nie wiedziałam, co się 

i ze mną dzieje, aie kiedy przy-
j szłam do 'siebie, zaczęłam się 
I zastanawiać za co spotkała 
i mnie ta kara- Czy dlatego, że 
rsróę dobrze1 uczę, czy za to. że 
! porządnie sprzątnęłam (za co 
mnie nawet sama pochwaliła). 

:Do dziś dnia nie wiem, za co 
mnie wyrzuciła do ciemnej' i 

i zimnej sieni. Musiała 'to być 
sprawka złych dzieci, które 
coś o mnie wymyśliły-

Nie naileży ich sadlzić suro
wo; życie doprowadziło je do-, 

•tego. Ocli, to życie, jak orna psu 
•je nawet • 

Nadszedł wreszcie mój brat 
i widząc mnie w takim stanie, 
bardzo się zasmucił- Pomimo 
lat siedemnastu, był on> prze
cież moim opiekunem. — By
łam zziębnięta, otulił mnie swo 
im paltem. UsiedHiśmiy na scho
dach i zaczął wypytywać się, 
co zaszło, ale ja nie mogłam 
mu odpowiedzieć, tylko płaka
łam- Kiedy się uspokoiłam, na
reszcie, zaczął mnie namawiać, 
żebym wróciła do imieszikania, 
żebym przeprosiła, żeby więcej 
jeszcze nie rozgniewać gospo
dyni, od któreś jestem zależna, 
i właśnie wtedy powiedział mi', 
pierwszy raz. że pojedlzie do 
Ameryki i wtedy nastąpi kres 
naszego cierpienia. 

Och, jakie to szczęście mieć 
tźłowieika, który umie wszy
stko przedstawiać w jasnych 
kolorach, który chciałby go
rycz zamienić w słodycz-

Pocieszona weszłam- do mie-
szikania. Długo było mi zimno 
i nie mogłam zasnąć. A naiza-
Ju-trz obudziłam się z silnym 
iiółera głowy- Jeszcze diwa czy 

łrzy dni byłam zdrowa, bo mo
głam jeszcze chodzić. Ale na 

•trzeci dzień już byłam chora 
naprawdę. 

Wkrótce dowiedziałam się, 
że zakład' przeniesiony będzie 
do Mfozów i że będzie tam in
na gospodyni- I tak się właśnie 
stało. 

Nowa gospodyni była kobie
ta dobrą i sprawiedliwą, to też 
prędko przyzwyczaiłyśmy się 
do niej i polubiłyśmy1 ją. — Do 
Mrozów wyjechał też' z nami 
nauczyciel-

Był-o mam tu dobrze i we
soło. Aie taki staiii nie mógł 
trwać długo. Po pierwsze brat 
mój wyjechał- Chociaż przy
jeżdżał db mnie teraz rzadko, 
alle płakałam ii' tęskniłam iza min 
jakgdybym go codzień widy
wała. — Teraz mogę cztery 
miesiące nie mieć od niego li
stu, to też si-ę zbytnio -nie mar-

•twifę. ale wtedy było inaczej.— 
Trudno, człowiek biedny, a 
szczcgólnjie sierota ciągle tylko 
spotyka przeszikody, o które 
się kAleozy* jak o kamienie-

Ale to nie wszystko, Peiwne 
go razu zaszła w zakładzie 
straszną awantura. 

Zaczęło się odi tego,, że star
sze dzlieci coś szeptały między 
sobą. Do małych dochodziły 
tylko echa t.ych różnych plo
tek, których i tak nie» rozumia- ' 
łyśmy- Ale tajemnica doszła 
widocznfie do uszu opiekunek, 
bo przyjechały dO zakłada. — 
Fatalny był to dzied! 

Skończyło się tak, że dwie 
naijstacrsze dziewczynki wyje-
chały do Warszawy, a my 
przenieśliśmy się do Grodziska. 

Tu zaczęłam zapadać na 
zdrowiu- Miewałam często bó
le głowy, przerwałam m-uke, 
aż musiałam leżeć parę mie
sięcy w szpitaliu. Od) tej pory 
już nie byłam a# razu zupełnie 
zdrowa. 

Byliśmy w Grodiziskui, a po
tem znów w Wąmawie-
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