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REFLEKSJE PO WIECACH PRZEDWYBORCZYCH.
Robotnicze wiece przedwyborcze działaczowi oświatowemu dają
wiele do myślenia: zachowanie się wiecowników, ich odezwania się —
są egzaminem stopnia uświadomienia szerokich mas proletarjackich.
Jak ten egzamin w ypadł u nas w Lublinie?
Przedewszystkiern uderza w oczy przywiązanie robotników do
pewnych haseł socjalistycznych i do działaczy robotniczych. R o b o tn i
cy w Lublinie prawie wszyscy uważają się za socjalistów, nikomu
z prawicy uwieść się nie dają, a wysłuchiwanie m ów ców endeckich
na wiecach robotniczych u w ażają za próżną stratę czasu i nie dają im
mówić. Ostatni wiec Chyjeny dn. 22 b. m. został opanowany przez
robotników, pomimo, iż prawica miała wielu doskonałych mówców,
a ze strony robotników wystąpił tylko jeden, i to nie świetny orator.
Je d n a k to przywiązanie do socjalizmu robotnicy L u b lin a zawdzięczają
— niestety— nie oczytaniu się w broszurach socjalistycznych, nie orjentowaniu się w biegu wypadków, lecz zebraniom i wiecom. S tąd płyt
kość rozumowań, stąd przekonania robotników w ypływ ają nie z g łę b o 
kiego przemyślenia zjawisk społecznych, lecz raczej wewnętrznego in
stynktu samozachowawczego. To też większość robotników jest w rosterce, gdy ścierają się na trybunie różne obozy socjalistyczne. Na
ostatnim wiecu Komitetu W yborczego Zw. Proletarjatu miast i wsi
sympatja w downi przechylała się na stronę to jednej to drugiej dyskutu
jącej strony— zależnie od tego kto bardziej efektownych argumentów
używał. W o g ó le z wieców socjalistycznych wynosi się wrażenie, że
robotnicy przychodzą na zgromadzenie nie z ugruntowanemi pogląda
mi na pewne sprawy, lecz odwrotnie — po to, aby w nich ktoś swoje
poglądy wpoił. A że trudno na wiecach i zebraniach traktować każdy
przedmiot gruntownie — stąd stała niedojrzałość polityczna mas robot
niczych.
G d y b y w Lublinie nie było oświatowej instytucji robotniczej, zja
wisko powyższe uw ażalibyśm y za normalne. Lecz tak nie jest. W y d z .
Społeczno - W ychow aw czy L ’ S. S. dokłada wszelkich starań, aby ro
botnikowi udostępnić wiedzę: mamy bibljotekę, czytelnię pism, urzą
dzamy kursa, wykłady, zorganizowaliśmy po fabrykach kolportaż bro
szur i pism. Działalność ta jednak nie rozwija się należycie: z bibljo-
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teki i czytelni korzysta zaledwie garstka ludzi, na odczyty i koncerty
przez siłę niemal musimy- słuchaczów sprowadzać, a broszury leżą
w skrzynkach kolporterów. Na przeszkodzie tej działalności stoi ja
kaś martwota umysłowa robotników, usprawiedliwiona częścią trudnem i nadzwyczaj warunkami bytowania.
Tę martwotę musimy przezwyciężyć. Wszyscy świadomi robot
nicy, wszyscy działacze proletarjaccy, zdający sobie sprawę z braków
wyżej wykazanych— winni w kierunku poważnej oświaty wśród robot
ników wszystkie swoje siły wytężyć. Nawoływanie do skupienia się
w Komisji Kultury Proletarjackiej, nakłanianie do wypożyczania ksią
żek i uczęszczania do czytelni, agitacja za Kursami i wykładami niedzielnemi— winno być obowiązkiem każdego wpływowego towarzysza.
O d naszej energji wykazanej w tym kierunku zależy los wszyst
kich organizacji proletarjackicli w Lublinie, nasz byt materjalny i wkońcu szybkość urzeczywistnienia marzeń naszych o bezklasowem społe
czeństwie.

NIE MAMY JESZCZE KONSTYTUCJI.
Żyjemy jeszcze w całej pełni w okresie monarcliji despotycznej. Tak spo
łeczeństwo nasze jak i władze nie dorosły jeszcze nawet do owej bardzo skrom
nej konstytucji z 17-go marca, którą się tak chlubią naiwni przed zagranicą. Co
gorsza. Ńie respektuje się własnych uchwał sejmowych — pozostawiając swo
bodę działania wszelkim czynnikom przemocy i samowoli władczej.
Bo oto w niedzielę dnia 15 b. m. odbył się w Lublinie wiec przedwyborczy
zwołany przez Związek Proletarjatu Miast i Wsi. Kandydatami jego są dobrze
członkom naszym znani w Lublinie ze swojej społecznej działalności tow. Jan
Hempel, i tow. Ekiert Edward, oraz tow. Żarski Tadeusz, nauczyciel z Milanówka
pod Warszawą.
Przebiegu wiecu opisywać nie będziemy, bo to nie leży w naszym za
kresie działania, natomiast jako instytucja socjalistyczna, robotnicza, musimy pod
nieść wraz z całym proletarjatem Lublina energiczny protest przeciwko temu,
co się po wiecu stało.
Oto podstępnie, cichaczem aresztowano tuż po wiecu wszystkich trzech
kandydatów za ich — w c a l e zresztą umiarkowane — przemówienia przed
wyborcze.
A więc Sejm uroczyście uchwala swobodę agitacji wyborczej, a defensywa,
potężniejsza od Sejmu, zamyka działaczy wyborczych z lewicy socjalistycznej
do więzienia. Wszystkie ugrupowania wyborcze mają swobodę działania naj
zupełniejszą, swobodę gryzienia się między sobą te i, tylko lewica socjalistyczna
jest pod Bismarkowskiemi ustawami wyjątkowemi.
Oto — jakiej doczekaliśmy się wolności i praworządności.
Nadmieniamy, że obecnie wszyscy trzej uwięzieni są ]uż na wolności. Tow.
Hempla defensywa wypuściła w kilka godzin po aresztowaniu, tow. Ekierta zwol
niono wobec zupełnej bezpodstawności oskarżenia po 2 dniach, kiedy robotnicy
z fabryk zaczęli interpelować i grozić strajkiem, a zwolnienie swe z więzienia
na zamku w Lublinie po tygodniu siedzenia tow. Żarski zawdzięcza energicz
nemu protestowi, wniesionemu przezeń do ministra sprawiedliwości, który w dniu
21 b. m. zwiedzał Lublin, a in. i. i więzienie lubelskie.

Nowy świat społeczny wymaga nowych ludzi. Z natur niewolniczych nie mogą
powstać instytucje wolnościowe. Z rabusiów i pasożytów społecznych me może poiustać
demokracja.

E D W A R D A B RA M O W SK I.
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W PRZEDEDNIU JUBILEUSZU L. S. S.
(ze wspomnień starej członkini L. S. S.)

Pragnąc, ażeby członkowie nasi dokładnie znali historję naszego
Stow., muszę sprostować pew ną nieścisłość, jaka się wkradła do arty
kułu mówiącego o założycielach naszego Stow., zamieszczonego w po
przednim Nr. „Spółdzielcy". Prawie wszystkie wymienione tam osoby
dokonały tylko formalności podpisania statutu, przedstawionego rosyj
skim władzom gubernjalnym do zatwierdzenia— ani dr. Sitkowski, ani
profesor St. Uziembło, ani geometra Tomorowicz pozatem, że p o d p i
sali statut i zapisali się potem na członków L. S. S., czynnego udziału
w pracach przy zakładaniu Stow. nie'brali.
W tych czasach carskich rządów niezmiernie trudno uzyskać było
legalizację jakiegokolwiek zrzeszenia; właściwi w’ięc organizatorzy na
szego Stow. musieli na odnośnem podaniu zebrać podpisy takich osób,
których nazwiska nie utrudniałyby zalegalizowania statutu, ale osób
tych z tej racji żadną m iarą nie można uważać za założycieli L. S. S.
Myśl założenia w Lublinie spółdzielni powstała w kółku radykal
nej inteligencji lubelskiej, która w latach 1907— 1914 skupiała się w o
kół „Kurjera Lubelskiego", pisma bodaj na owe czasy najbardziej ra
dykalnego w Polsce i śmiało przeciwstawiającego się klerykalizmowi
i wszelakiemu koltuństwu. Z ramienia tego grona 2 osoby podjęły
się propagowania myśli założenia spółdzielni. Byli to tow. Jan Hempel i zmarły w r. 1919 ob. D r. Paweł Jankowski.
Z dołali oni w niedługim czasie skupić w okół projektu kilku ludzi,
do grona których i ja m iałam szczęście należeć. Zbieraliśmy się
w mieszkaniu dr. P. Jankowskiego na Piaskach i dzieliliśmy między
sobą prace przedwstępne, związane z zalegalizowaniem statutu, przy
gotowaniem organizacyjnego zebrania i upatrzeniem ludzi do przyszłe
go zarządu. D o kółka tych organizatorów oprócz 2-ch wyżej ju ż wy
mienionych osób należeli: Jan Mączka buchalter, Anna Wiśniewska
nauczycielka, Roman Płaszyński robotnik, później Władysław Staszew
ski robotnik. Jak to zwykle bywa, jedni w pracę tę wkładali więcej
energji i zapału, drudzy mniej, jednak posunęliśmy się dosyć raźno
naprzód.
Najwięcej przygotow ania w dziedzinie spółdzielczości w ykazał
odrazu Jan Mączka, pełen energji i w ytrwałości w pracy (w r. 1914
przekradł się do legjonów Piłsudzkiego i wkrótce zginął).
D o zorganizowania Stow. przygotowywaliśmy się bardzo p o w aż
nie, studjowaliśmy podręczniki i literaturę spółdzielczą i każdy z nas
starał się w swojem środowisku propagować myśl założenia spółdzielni
i jednać dla niej przyszłych członków.
W tym celu jeszcze przed powstaniem Stow . w ygłoszony został
przez jednego z organizatorów odczyt o spółdzielczości, zorganizow a
ny staraniem tow. abstynentów „Przyszłość", a w dniu zebrania orga
nizacyjnego t. j. 19' stycznia 1913 r. ukazał się Nr. „Kurjera L u b el
skiego" całkowicie poświęcony kooperacji, a zasilony artykułam i człon
ków kółka organizacyjnego.
D alszą historję naszego Stow. opowiadać wam, towarzysze, będzie
my w roczniku L. S. S .— tymczasem gwoli praw dy historycznej chcia
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łam sprostować nieścisłość o założycielach naszego Stow . i przy p o m 
nieć tych, którzy kładli podwaliny pod nasz gmach, oni to bowiem
byli rzeczywistymi założycielami L. S. S., a nie ci, którzy podpisując
statut, byli nimi tylko w stosunku do władz rosyjskich.
M im o w o li nasuwa się pytanie, gdzie się podziała ta radykalna
inteligencja, wśród któiej dawniej nie jedna myśl twórcza powstawała,
ta inteligencja tak śmiało liberalizująca, gdy chodzi o sprawy religijne,
obyczajowe, sztukę, literaturę i t. p. Dzisiaj, gdy na czoło zagadnień
społecznych wysunęła się sprawa robotnicza, sprawa przebudow y spo
łecznej — niema jej w obozie walczących.
Jedni z nich wyraźnie przeszli do obozu reakcji społecznej, robią
pieniądze, karjery, inni, ci najuczciwsi — zajęci pracą zawodową, za
robkową, która w dzisiejszych ciężkich czasach całkowicie ich pochła
nia, proletarjusze z racji swego położenia społecznego i sposobu za
robkowania, jednak tradycją, przyzwyczajeniami, wychowaniem ciążący
ku b urżuazji— niezdolni wyczuć całego piękna praw dy i potęgi, tk w ią
cego dzisiaj w rewolucyjnych dążeniach proletarjatu — pozostają prze
ważnie poza wszelką szerszą pracą społeczną i polityczną, biedni zdezorjentowani epigoni ginącego świata.
N iektórzy z pośród nich długo współpracowali z nami na terenie
L. S. S. czy to w zarządzie czy w W y d z iale Sp. W ych., oddając dużo
rzetelnej, bezinteresownej i owocnej pracy.' Jednak wycofali się od
nas, gdy Stow. nasze stało się już czysto robotniczem i stanęło na
gruncie socjalistycznym.
Dzisiaj, w szeregach naszych są tylko zdecydowani wyznawcy
Stara kooperatystka.
robotniczych idei socjalistycznych.

D L A C Z E G O K A Ż D A Ś W IA D O M A Ż O N A I S IO S T R A
R O B O T N IK A K U P U JĘ W S Z Y S T K O T YLK O w S P Ó Ł D Z IE L N I?
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wie, że towar tam jest możliwie najlepszy.
sprzedaje się tam wszystko po cenach możliwie niskich — bez żadnego paska.
otrzyma w swoim sklepie prawdziwą wagę i miarę.
z końcem rokit weźmie sobie uchwalony procent zwrotu z nadebranego stosownie
do wysokości zakupów.
wie. że w przeciwieństwie do handlu prywatnego, Spółdzielnia nie istnieje dla dobra
p. Jana lub p. Karola, lecz dla dobta całej klasy robotniczej i wszystkich niewiast
tejże klasy.
I
wie, że skoro jej m ąż zachoruje lub zostanie bez pracy albo też inna jaka bieda
pod dach wlezie, to ze swego zasobu osobistego w Spółdzielni będzie mogła czer
pać na najważniejsze wydatki.
rozumie interesy swe własne tak samo jak i interes ogółu i jest dobrą gospodynią.
w końcu wie, że Spółdzielnia robotnicza, to dzieło jej męża, jej brata, że jest ona
dziełem wszystkich robotników jednej miejscowości, która broni ich przed wyzys
kiem kramarzy, pomaga do podniesienia gospodarstwa domowego i polepszenia
bytu całej klasy pracującej.
Towarzyszki! — pamiętajcie, że od Waszej wierności wobec Spółdzielni zależy jej
rozwój!
Zapisujcie się i kupujcie tylko w swojem Stowarzyszeniu!
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DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU SPOŁECZNÓ-WYCHOW.
W ydział Społeczno-Wychowawczy L. S. S. zaczyna organizować swe prace
z nastaniem jesieni w całej pełni, i tak: Przygotowują się publiczne Wykłady
społeczne, o których już pisaliśmy w poprzednich numerach i o których i teraz
przypominamy, zawiadamiając, że wykłady te odbywać się będą co niedziela
w sali Towarzystwa Muzycznego o godz. 3-ej po poł
Każdy świadomy towarzysz i towarzyszka, każdy młody robotnik, dążący
do uświadomienia społecznego, każdy w końcu, kto sobie chce wyrobić pogląd
na całokształt dzisiejszych stosunków społecznych i pogłębić swój światopogląd,
niech zapisze się na bilety abonamentowe, aby wysłuchać wszystkich po kolei
wykładów.
Kursy dla dorosłych już się zorganizowały ostatecznie. Zapisanych jest 120
stałych uczniów, podzielonych na \kursy, obejmujące zakres nauki pełnej 7-klasowej szkoły powszechne*. Słuchacze okazują b. poważne zajęcie się nauką,
fi grono nauczycielskie również ożywione jest chęcią jaknajnowocześniejszego
urządzenia kursów i poprowadzenia ich ku jaknajwiększemu pożytkowi słuchaczy.
W poniedziałek dnia 23 b. m. odbyło się właśnie Ogólne Zebranie Kursistów, na
którem wybrano tymczasowy Zarząd i przyjęto do przeróbki przeszłoroczny
Statut Samorządu i regulamin kursów dla dorosłych, ustalono godziny urzędó- .
wania i załatwiono inne sprawy wewnętrznega życia na kursach się tyczące.
Na tem zebraniu też tow. Papieska poinformowała raz jeszcze słuchaczy o tem,
czem jest Lubelska Spółdzielnia Spożywców (bo przy otwarciu, o którem pisa
liśmy w poprzednim numerze było przeszło 70 — a teraz 120 słuchaczy). W ska
zała na potrzebę popierania, zapisywania się do Spółdzielni już choćby z tego
względu, że 1 proc. od obrotów Spółdzielni przeznaczony jest na robotę oświatowo-kulturalrią. Zachęciła do korzystania z Bibljoteki i Czytelni L.S.S., do współ
pracy z Komisją Kultury Proletarjackiej, a przedewszystkiem do chodzenia na
wykłady społeczne o których wyżej piszemy.
W wolnych wnioskach uczestnicy ogólnego zebrania jednogłośnie posta
nowili — jak na robotniczą instytucję przystoi, — zwracać się dfł siebie nawza
jem nie przez „pan11 ani „pani11, lecz przez „towarzysz11, „wy“ lub „obywatel11.
Na nadobowiązkowy przedmiot Esperanta zapisało się blisko 40 słuchaczy.
W krótce zaczną się też wykłady drugiego nadobowiązkowego przedmiotu
— najważniejsze wiadomości z kooperacji i książkowości spółdzielczej.
Chór, Orkiestra i Kółko dramatyczne robotę swą prowadzą już systematycz
nie* Kierownictwo Chóru objął znany profesor muzyki ob. Dłutowski Wojciech.
Bbliższe szczegóły o K. K. P. podamy w następnym numerze.

Z ŻYCIA SPÓŁDZIELNI.
PO PIERAJCIE HANDEL RODZIMY, S W Ó J DO SW EGO, PRECZ Z PO
ŚREDNICTW EM ŻYDOW SKIEM. Takich haseł nauczył się nasz W ydział hand
lowy u Rozwojowców i dał się zaagitować. Pomyślał: pewnie handel rodzimy
będzie lepszy, uczciwszy, chętniejszy — i pojechał po kapustę do jednego z panów
dziedziców w okolicy Lublina.
Ociężały szlachcic przyjął przedstawiciela naszego jak należy, ale skoro się
tylko dowiedział, że to ta socjalistyczna kooperatywa z miasta, zaczął stękać,
kręcić nosem, odsyłać do „pani dziedziczki11 dla załatwienia — taka się w nim
miłość bratnia do rodaków — proletarjuszy z miasta odezwała
W końcu podyktował taką cenę, że kierownictwo handlowe nie miało inne
go wyjścia, jak tylko udać się do — również dziedzica, ale żydowskiego, i od
niego kupić kapustę o 300 marek na kopie tańszą niż u rodaka, aby módz ją dać
członkom po możliwej cenie.
A no — niezbadane są tajniki patrjotyzmu obszarniczego..
POUCZAJĄCA H ISTORJA. Było to tak: Przychodzi do W ydziału Hand
lowego L. S. S. pośrednik — ajent z ofertą na kupno mydła. Na okaz ono cudne
— żółte — niczem masło. Ale „niewierny Tomasz'1 — kierownik handlowy palec
w nie wciska — poznał się niecnota na fałszowanym towarze i grzecznie ajenta
wyprasza z biura. Ale niezmordowany apostoł prywatnego handlu nie dał za
wygraną. Zaczepił żony naszych świadomych towarzyszy na ulicy i dalej że im
towar zachwalać. Zachwycone jego pięknością i taniością kupuje jedna — druga
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— i oto co się dzieje: Za kilka dni tesame towarzyszki przychodzą do naszego
członka Zarządu i dalejże się skarżyć: „W yprałam sobie tem mydłem bieliznę
i cała'mi się zepsuła — spaliła się“ — a druga: „Umyłam się niem, i patrzcie —
jakie mi się wyrzuty na twarzy porobiły11.
A kamienny towarzysz ponuro się tylko na to nieszczęście zachmurzył
i rzekł:
—
Tak się mści nieufność wobec własnej kooperacji robotniczej—takie skutki
przynosi popieranie pokątnych handlarzy.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE.
W poprzednim numerze „Spółdzielcy" pisaliśmy o skutkach opie
szałości członków w zamówieniach na produkty zimowe. Mimo tego
kierownictwo handlowe L . S . S . zakupiło kilka wagonów kapusty, która
prawie natychmiast została rozkupiona przez członków z wielkięm za-,
dowolenietn z powodu jakości i niskiej ceny. Mamy również zaku
piona większą i l o kartofli i buraków, których sprzedaż rozpocznie się
w dniach najbliższych.
W ęgiel, zakupiony dotychczas w ilości 6 wagonów, został wysprzedany całkowicie. Dalszych transportów niestety nie udało się
zakupić z powodu wielkich trudności w uzyskaniu go. Jednakże kie
rownictwo handlowe robi co może, tow. Nowaczyński wyjechał w tym
tygodniu do Katow ic na Śląsk G ó rn y po węgiel i skoro tylko uda
nam się uzyskać większą ilość, natychmiast sklepy będą o tem po 
wiadomione.
Drzewo skryło się.
Paskarze czekają na zwyżkę i nie chcą
sprzedawać. D la t e g i nie mogliśmy go zakupić dotychczas w w ięk
szej ilości.

Dlaczego możliwe się stały zakupy artykułów zimowych
w L. S. S.? Bo członkowie wpłacają udziały. A udziałowy grosz
w Spółdzielni, to fundament jej istnienia i rozwoju. Nie trzeba prosić
się banków o pożyczkę, nie trzeba zabiegać w Z w iązku i u dostaw
ców hurtowych o kredyty, nie trzeba wysłuchiwać od członków tysiące
skarg: Niema tego i tego n i e m a — jeśli członkowie grosz swój złożą,
to dla nich musi być. Z próżnego natomiast i Salom on nie naleje
dlatego też słusznie przy podziale cukru więcej dostali ci, co wnieśli
więcej na udział, a mniej ci, co mniej wpłacili.
D zięki tym w płatom ud ziałów podniosły się też i targi w skle
pach i tak podczas gdy w miesiącu wrześniu targi w ynosiły przeszło
36 m iljo nów , to za październik spodziew am y się około 45 miJjonów.
Nic też dziwnego, że w zagranicznych pismach spółdzielczych spo
tykamy wielkiemi literami wypisane hasło:

Udział członkowski w Spółdzielni Spożywców powinien sir równać
przeciętnemu tygodnioivemu zarobkowi robotnika fabrycznego.
Ile zakupili członkowie L.S.S. w pojcdyńczych sklepach od I lipca do 30 września 1922 r.?
z przeniesienia Mk. 78,074,500.—
Sklep 8 — Mk. 11,823,000.—
7,483,500 —
Sklep 5 n
12 — n
10,568,800.—
ł)
6,532 400.—
7 . jj
3 — ij
10,383,200.—
})
11 — n
5,172,800.—
4 »
10,286,900.—
})
n
2,242,500.—
13 »
6— n
9,120,100.—
j}
n
2,106,870.—
10 n
1 — )ł
8,993,100.—
))
»
957,300.—
15 n
8,790,800.—
2 —
n
811,178.—
Magazyn
9 — »
8.107,800.—
n
»
do przeniesienia 78.074.000.—

Razem

103,380,548.—
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Chrześcijaństwo pierwotne jako ruch społeczny.
Pod tym tytułem w niedzielę dnia 19-go listopada
o godz. 3-ej po południu w sali T-wa Muzycznego odbę
dzie się wykład tow. Jana Hempla, pierwszy z cyklu, nie
dzielnych wykładów społecznych. W celu zachęcenia do
uczęszczania na te wykłady i przygotowania słuchaczów,
będziemy podawali w „Spółdzielcy" artykuliki, traktujące
o przedmiocie, mającym być tematem wykładu.
Redakcja.

W pierwszym wieku ery chrześcijańskiej państwo rzymskie, ob ej
mujące wówczas cały śródziemnomorski świat kulturalny, przecho
dziło poważny kryzys gospodarczy i polityczny. Małe republiki naro
dowe, których przedtem było bardzo dużo — zarówno w Europie jak
w A zji Mniejszej, znikły wszystkie, podbite przez Rzym, Ostatnią
i najdłużej broniącą się twierdzą dem okratyzmu była Jerozolima.
Jednocześnie odbyły się wielkie zmiany gospodarcze: znikło
wszędzie dawne gospodarstwo chłopskie, prowadzone na małym o b 
szarze, i popowstawały wielkie majątki — t. zw. latifundja— uprawiane
przez niewolników.
W tym samym czasie w yrastają wielkie miasta— a przedewszyst*
kiem R zy m —skupiające w swych -inuracli olbrzymie, zrabowane z ca
łego świata bogactwa, nieznany przedtem przepych i wyrafinowanie
użycia, — obok nieprzeliczonych mas nędzarzy, niewolników lub półniewolników. Słowem w wielkich miastach ówczesnych widzimy ostre
przeciwieństwo interesów klasowych.
Z demokratycznej i walczącej przeciwko R zy m o w i Jerozolimy
wychodzi ruch społeczny, z\vany chrześcijańskim. Ruch ten wyraża
się w stowarzyszeniach braterskiej pomocy wzajemnej, zwanych g m i
nami chrześcijańskiemu
Członkowie gm in chrześcijańskich wierzą w rychły koniec całego
dotychczasowego porządku społecznego — wierzą, że przyjdzie chwila,
kiećły „pierwsi będą ostatnimi a ostatni pierwszymi". Przemiana ta
stać ma się za sprawą Mesjasza, który wkrótce nadejdzie i przeprowadzi
sąd nad zdziercami i wyzyskiwaczami.
Twierdzili oni dalej, że ten Mesjasz właściwie już przyszedł, jeno
ludzie nie poznali go — skazali na śmierć i w -Jerozolimie ukrzyżo
wali. U krzyżowany jednak zmartwychwstał i wstąpił do nieba, skąd
wkrótce powróci na ów sąd ostateczny.
Takie były wierzenia gmin chrześcijańskich i na tych wierzeniach
wyrosła później wielka organizacja — ale nie pomocy wzajemnej i nie
dążąca do przemiany społecznej, lecz największa na świecie organi
zacja wyzysku, nazywająca się kościołem katolickim.
Członkowie gmin chrześcijańskich, rekrutujący się początkowo
z najbiedniejszych warstw ówczesnej ludności miejskiej, pragnęli tej
samej przemiany społecznej, ku której d ążą socjaliści spólcześni. Prze
miana ta jednak w owych czasach, kiedy nie było jeszcze maszyn
i skoncentrowanej produkcji wielko-fabrycznej, była niemożliwa.
L a d socjalistyczny bez maszyn i wielkich fabryk jest nie do po
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myślenia. To też chrześcijanie wszystkie nadzieje swe oparli nie na
przemianach w gospodarce społecznej, wywołanych przez udoskona
lone, mechaniczne sposoby produkcji, lecz na cudzie, co miał z nieba
stąpić.
Lecz kto wierzy w cudy, ten nieuniknienie staje się ofiarą oszustów.
Przytem chrześcijanie, n i e rozumiejąc gospodarki społecznej,
chcieli tylko sprawiedliwego podziału wszystkich dóbr, gdy rzeczą n aj
ważniejszą jest olbrzymie wzmożenie produkcji przez uspołecznienie
wytwarzania.
Socjaliści spólcześni dążący do zmienienia całego ustroju spo
łecznego, są w tem podobni do chrześcijan, że pragną sprawiedliwości
i równości i że za swe przekonania są prześladowani i zamykani
w więzieniach; ale metody, wiodące do celu, są w obu wypadkach
zupełnie różne.
Nam, socjalistom spółczesnym , nie grozi ju ż niebezpieczeństwo
takiego w ynaturzenia się, jakiem u ulegli chrześcijanie, poniew aż— 1) nie
jesteśmy garstką marzycieli, lecz miljonarni rob otn ików we wszystkich
krajach kuli ziemskiej,' 2) nie liczym y na cudy, lecz opieram y się w y
łącznie na organizacji własnej, na potędze naszych rąk i rozum ów , 3)
poznawszy istotę ustroju społecznego, który oparty jest na walce, nie
łu dzim y się, że pięknem i słów kam i zdołam y przekonać w yzyskiwaczy,
sami stanęliśmy do w alki i tylko od w alki spodziew am y się zwycięstwa,
4) wreszcie — poniew aż m ocni jesteśmy całem w ielow iekow em do
św iadczeniem naszych licznych poprzedników .
Towarzysze! Czy chcecie bez uczenia się stu różnych języków poro
zumiewać się z towarzyszami wszystkich innych krajów we wszystkich obcho
dzących Was sprawach zawodowych, fachowych, politycznych czy nauko
wych? — Czy pragniecie, aby dla proletarjatu nie istniały granice językowe?
— Jeśli tak, to —
zapisujcie się na kursy najłatwiejszego pomocniczego
MIĘDZYNARODOWEGO

JĘZYKA

E S P E R A N T O
przy Kursath dla dorosłych Lubelskiej Spółdzielni Spożywców.
Zapisy przyjmuje Sekretarjat Kursów w Biurze L. S. S. przy ulicy
Zamojskiej Nr. 10 od godz. 8 — 12 przed południem i w Kancelarji Kursów
w Seminarjuin Nauczycielskiem Męskiem od 6 — 7 wieczorem.
Lekcje w środę i sobotę wieczorem.

B A JK A

O K O O P E R A C JI.

Pytał, głupi mądrego — „Na co rozum zda się?"
A gdy go przez to w wielkim stawia ambarasie,
Rzekł mądry, chcąc nauczyć nieszczęsnego głupca —
— „Na to, abyś obdzierać nie dał się przez kupca,
Lecz z innymi „Spółdzielni“ będąc chętnym sprawcą,
B y ł własnym swym odbiorcą i własnym dostawcą! “
e „Muchy “ ■
Redaktor i wyd. odp. Józef Dominko.

Druk. Kossakowska w Lublinie.

