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Przełom Narodowy przestał być
daleką przyszłością, tęsknie wy
czekiwaną — narasta jak powódź,
jest już za progiem, już wstrząsa
fundamentami zmurszałych ma
sońskich „templów", grubo opan
cerzonymi kasami złotej między
narodówki, jeszybotami i synago
gami...
Siły wrogie są wciąż jeszcze
wielkie, ale mimo to każdy ich wy
siłek przeciwko nim się .obraca i
staje się w konsekwencji jeszcze
jednym etapem na drodze do
Przełomu.
Zechciała „Naprawa" opętać i
„uspokoić" grupę nacjonalistycz
nych posłów, więc dla postrachu
najenergiczniejszego z nich usunę
ła z „Ozonu". Zdawało się, że Bu
dzyński jest już „wykończony", a
„Jutro Pracy" okiełznane. A tu
tymczasem trzask!
Wyłamuje się z pod kurateli
„naprawiaczy" nie tylko grupa
„Jutra Pracy", ale i cały szereg in
nych posłów, senatorów oraz tere
nowych działaczy Ozonu. „Ozon"
osłabł, a nacjonalizm tak okrzepł,
że oto odbywa się pierwszy w Pol
sce kongres antymasoński i wiec
publiczny, na którym trzy tysiące
ludzi stanęło, słysząc hasło:
„Śmierć masonerii"! Stanęłoby
znacznie więcej, lecz połowa musiała odejść z pod drzwi z braku
miejsc na sali — następnym ra 
zem trzeba będzie organizować ta 
ki wiec w Szwajcarskiej Dolinie...
Zachciało się starym graczom
politycznym powstrzymać zarzewiaekie masy od współdziałania z
„Falangą" — zwołali zebranie, nie
przybył nikt. Gdyby pogodzili s :ę
z faktem, gdyby zrozumieli, że
starszych i młodszych nacjonali
stów, jednako porwanych ideą
Wielkiej Polski,
zakulisowymi
kombinacjami rozdzielić nie moż
na — ocaliliby bodaj swój nadwąt
lony honor, zaszczyt byłych przy
wódców...
Teraz wyglądają jak zmokłe ku
ry, a Przełom już nad karkiem wi
si!
Właśnie szeroko zakrojona ak
cja przeciwko wolnomularstwu
jest najlepszym dowodem realno
ści Przełomu. Dotychczas o „bra
ciach" i ich gadzinowej, antypol
skiej robocie mówiło się szeptem,
a jeśli się pisało, to ogólnikowo.
Pierwsza, „Falanga" sypnęła
nazwiskami, pełną listę nazwisk
warszawskiego „Rotary - Clubu"
wydrukowaliśmy i ludzie zobaczy
li, że mimo to, żyjemy — straszak
stracił urok grozy i nietykalności.
Przełom robi się właśnie takimi
realnymi posunięciami — nasza
postawa ośmieliła. Za p:erwszą li
nią ruszyły masy do ataku na ma
sońskie „loże" i „warsztaty".
Przełom musi mieć swą pierwszą
linię ataku — ludzi, którzy nie oglądając się na konsekwencje prą
naprzód, uderzają, torują drogę.
Pierwsza linia nie może działać
na oślep — im większe opory chce

pokonać, tym bardziej musi być
zwarta, świadoma celów, znająca
sytuację, rozumiejąca nadchodzą
ce czasy.
Pierwsza Unia Przełomu — to
my.
Zwalczamy dotychczasowy za
kłamany, zapleśniały, zakulisowy
świat tajemniczych władców giną
cego porządku. A jednocześnie
tworzymy nowy porządek — nie
tylko wiemy z kim walczymy, ale
i o co walczymy. Wiemy, czego nie
chcemy, ale też nie mniej kon
kretnie wiemy, czego chcemy.
W tym tkwi nasza siła.
Dla tego właśnie Przełom — to
my.
Pierwszy w*Polsce kongres pra
sy antymasońskiej i pierwszy pu

bliczny wiec poprzedził kurs kie
rowników Ruchu Narodowo - Ra
dykalnego.
Przez trzy dni robiono przegląd
sił własnych i wrogich, trzy dni
zdawano sobie sprawę z drogi już
przebytej i wytyczano drogę na
przyszłość. Co najpilniejsze, co
trzeba robić jutro, a co pojutrze.
To nie był zwyczajny — tak dziś
modny — kurs jakiejś partii
czy grupy politycznej, ale moment
zwrotny Przełomu — jeszcze je
den wielki krok ku Nowej Polsce.
Partie i obozy polityczne walczą
o własne partyjne cele — my wal
czymy o Przełom w życiu całej
Polski, o nadchodzące Jutro całe
go Narodu.

Ludowcy, Stronnictwo Narodo
we czy „czwartobrygada" mają
wiele członków, ale cóż z tego,
skoro zamiast iść w przyszłość,
przeszłości się kurczowo trzymają.
„Fołksfront" wytęża swe siły aby
zgnieść i nas i ich.
Walczymy na dwa fronty — o
dusze Polaków z czerwono - kapi
talistyczną hołotą. Uderzamy we
wrogów Polski i zdobywamy bier
nych dla idei Przełomu, ktćnry wy
zwoli siły Narodu i zbuduje Wiel
ką Polskę.
Oto rola Ruchu Narodowo - Ra
dykalnego w życiu Rzeczypospoli
tej. Dla tego, każdy doniosły fakt,
w naszych szeregach zachodzący,
siłą rzeczy jest etapem w życiu
Polski.

Wiemy o tym i my, i fołksfront,
i masy Narodu.
Czerwiec przyniósł dwa takie otapy: pierwszy — to kurs kierow
ników Ruchu Narodowo - Rady
kalnego, drugi — to uderzenie w
masonerię, ten istotny ośrodek sił
fołksfrontu, tych rozbijaczy jed
ności Narodu.
Zrobiliśmy przegląd sił i w ty 
dzień później uderzyliśmy w samo
serce fołksfrontu.
Dwa wielkie kroki ku Przełomo
wi już postawione.
Jutro stawiamy trzeci krok...
I tak, aż do zwycięstwa, którym
będzie stworzenie z Rzeczypospo
litej silnie opartego o dwa morza
Chrześcijańskiego Imperium Na
rodu Polskiego.

Buch masoński i duch żydowski, to jedno!
Imponujący przebieg pierwszego ogólnopolskiego kongresu prasy antymasońskiej
l-szy Antymasoński Zjazd Prasy Polskiej, zorganizowany przez
nowopowstałą Agencję Antymasońską, zgromadził w dniu 11 b. m.
w sali Domu Katolickiego w War
szawie wszystkich niemal czoło
wych polskich działaczy antymasońskich i przedstawicieli prasy
nacjonalistycznej z całego kraju.
Obrady otworzył pos. Budzyń
ski, witając przybyłych, w liczbie
kilkudziesięciu, podkreślając fakt,
że na apel organizatorów Zjazdu
do rozpoczęcia wspólnej walki z
tajnymi związkami w Polsce zje
chali się z najodleglejszych zakąt
ków kraju przedstawiciele pism
wszystkich kierunków polskiej na
rodowej myśli politycznej.
Na przewodniczącego Zjazdu
zaproponował
pos. Budzyński
kandydaturę pos. Madeyskiego,
przyjętą jednomyślnie przez ze
branych. Do prezydium weszli:
ks. prał. Trzeciak, red. red.: Stablewski, Dunin - Michałowski, Łu
bieński, Gutkowska, Skowron, oraz mec. T. Wilski.
Znany badacz i znawca masone
rii K. M. Morawski przedstawił w
skrócie syntetycznym wyniki do
tychczasowych prac nad struktu
rą i działalnością masonerii i
związków tajnych ujmując swe
poglądy w tezach następujących:
1) Masoneria — organizacja,
wywodząca się z żydostwa i naj
ściślej z nim zespolona, służy ce
lom zorganizowanego, międzyna
rodowego żydostwa.
2) Masoneria jest organizacją,
wybitnie antykościelną i antyka
tolicką.
3) Masoneria, pragnąc obalić
Kościół, zmierza do połączenia w
swych szeregach zarówno kapita
listów, jak socjalistów, monarchi
stów i republikanów. Tajność ma
sonerii, powodująca, że jej człon
kowie nic o sobie nie wiedzą, uła

twia jej łączenie skrajnie różnych
żywiełów.
4) Masoneria, przez systema
tyczne demoralizowanie mas, dą
ży do rozpętania w nich najniż
szych instynktów.
5) Masoneria, operując hasłami
wolności, równości i braterstwa,
w rzeczywistośei zmierza do, rów
nającego się bezwzględnemu nie
wolnictwu, podporządkowania so
bie wszystkich.
6) Masoneria stara się zawsze
poróżnić dwóch swych najpotęż
niejszych przeciwników — Katoli
cyzm i Nacjonalizm, popierając
niejednokrotnie Jeden przeciw
Drugiemu.
7) Masoneria wywarła szkodli
wy wpływ na ruch niepodległo
ściowy w Polsce, paraliżując jego
akcję, gdy nie szia ona na rękę
masonerii.
8) Wpływy masonerii w Polsce
są specjalnie silne, gdyż popiera
ją czteromilionowa masa żydo
stwa, dla którego celów masoneria
działa.
9) Masoneria jest silna wszę
dzie tam, gdzie zdołała podważyć
wpływy Kościoła, — narodom zaś
pod jej rządami grozi katastrofa
i niewola. Walka z masonerią to
walka o Chrystusa i o przyszłość
Narodu.
W drugim z kolei referacie ks.
prał. Trzeciak omówił związki ide
ologiczne i faktyczne między ma
sonerią i żydostwem, wykazując,
że duch masoński jest tylko emanacją ducha semickiego i Talmu
du, a loże są faktyczną ekspozytu
rą światowej rady żydowskiej —
Sanhedrynu.
Redaktor „Zetu" p. Jerzy Braun
wykazał ścisły związek i zależność
masonerii od organizacji „satani
stycznych" i oparcie ideologii ma

sońskiej na „zasadzie zła absolut
nego".
Na zakończenie pierwszej części
Zjazdu pos. Budzyński wskazał
doniosłą rolę prasy ideowej w obecnej fazie wałki z żydostwem i
masonerią, której wynikiem musi
być zupełne uwolnienie Polski z
pod obcych wpływów.
Dyskusja, jaka odbyła się w ra
mach 2-giej części obrad rzuciła
wiele światła na obecną rolę w
Polsce masonerii i jej czołowych
działaczy.
Poruszone fu sprawy będziemy
omawiać w szeregu artykułów w
kwestii masońskiej, które będą się
ukazywać na łamach „Falangi".
Dzisiaj ograniczymy się do zano
towania najcharakterystyczniejszych momentów.
Przedstawiciel poznańskiej pra
sy katolickiej red. Dunin - Micha
łowski wskazał w mocnym prze
mówieniu na konieczność jasnego
i uczciwego prowadzenia akcji an
tymasońskiej, która wtedy będzie
mogła liczyć na poparcie ogółu
społeczeństwa.
Red. „Merkuriusza Polskiego"
p. Babiński jako podstawy akcji
przeciw masonerii postawił nastę
pujące wytyczne:
1) stworzenie instytutu masonologicznego,
2) przeprowadzenie ustawy an
tymasońskiej,
3) wyeliminowanie z prasy i z
organizacyj zawodowych osób
związanych z masonerią i działająćych w jej duchu,
4) jak największe usprawnie
nie prac Agencji Antymasońskiej,
5) opublikowanie list masonów
polskich.
‘Kol. prof. Cybichowski stwier
dził, iż mimo istnienia w kodeksie
karnym artykułu, mówiącego o ka
rze więzienia za należenie do ta j
nych związków, — nie było dotąd

ani jednego wypadku pociągnięcia
do odpowiedzialności któregokol
wiek z masonów polskich.
Kol. Hałaburda zaznaczył, że
wpływ, jaki masoni wywierają na
rządy państw, ma swe źródło prze
de wszystkim w ich głębokiej zna
jomości nauk społecznych. Wiedzę
tę masoni zachowują na własny użytek, a przez wysuniętych przez
siebie uczonych i profesorów wyż
szych uczelni szerzą w masach
doktryny fałszywe, z prawdziwych
czyniąc rodzaj wiedzy tajemnej.
Kol. red. Lipkowski wskazał, że
czynnikami, które należy zni
szczyć, aby uniemożliwić masone
rii jej krecią robotę, są: tajność
jej struktury i składu personalne
go, nazewnątrz zaś materializm i
kapitalizm, indyferentyzm religij
ny, liberalizm i tolerancja.
Z ramienia „Falangi" przema
wiał kol. Cimoszyński, który omó
wił rolę, jaką masoneria odegrała
w Polsce w latach ostatnich.
Następnie mówił jeszcze kol. Al
fred Łaszowski o wpływach ma
sońskich na terenie literatury i
swojej walce o polskość Pen - Clu
bu.
Przed zakończeniem Zjazdu uchwalono następującą rezolucję:
„Przedstawiciele prasy 1 społeczeń
stwa, zebrani na 1-szym Zjeźdzle Antymasońskiin Prasy Polskiej w Domu
Katolickim w Warszawie, powodowa
ni głęboki) troski) o los odrodzonego
państwa w obecnej groźnej sytuacji
międzynarodowej, wyrażaji) niepokój,
z powodu wzrostu wpływów masone
rii 1 obcych agentur na polskie życia
publiczno i deklarując swi) gotowość
do walki z masonerii) I jej żydowskim
zapleczem o niezależność kulturalni)
1 polityczno - gospodarczi) Polski, apcluji) jednocześnie do władz by po
parły energicznie inicjatywę akcji
antymasońskiej podjęti) przez ludzi
dobrej woli.“
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3.000 ludzi na Wielkim Zgromadzeniu Przeciwmasońskim
12 czerwca, w nicdz:elę, o godz.
12 odbyło się w Warszawie, w Do
mu Katolickim Wielkie Zgroma
dzenie Antymasońskie.
Przeprowadzono sprawnie pro
pagandę wstępną. Mury stolicy i
słupy ogłoszeniowe zalepiono wiel
kimi afiszami. Na białym tle du
ży Szczerbiec, przecinający, sze-

własnym uszom. Wreszcie zrywa dzieje z maturą, złodzieje z uni
się huragan oklasków, owacja wersytetem, złodzieje z dyploma
trw a długo. Sypią się okrzyki, mi naukowymi! I może dlatego
które wreszcie przechodzą w jed kradną tak po mistrzowsku.
Na marginesie tego sprawozda
no wielkie hasło: śmierć masone
rii!
nia jedna uwaga: szereg pism
Babiński mówi jeszcze o aferze podało teksty wszystkich przemó
Stawiskiego i o aferze Barmata w wień na zgromadzeniu antymasońBelgii. Konkluzja brzmi: maso sk m — z wyjątkiem druzgocą
neria, jeśli chce opanować jakiś cych dowodów Babińskiego. Rzu
kraj uderza przede wszystkim w ca się to w oczy szczególnie w „na
jego kieszeń. Opanowuje banki, rodowym" rzekomo Gońcu War
finanse, kładzie swą łapę na go szawskim. A no, trudno. To za
spodarce narodowej. Czymże są pewne przez zapomnienie... Obo
wszystkie złodziejstwa zwyczaj wiązkiem „Gońca" jest, jeśli chce
nych kryminalistów, wobec tych wyjść uczciwie, wydrukować od
zbrodni?
Przeciętny złodziej nie dzielnie to przemówienie.
ły na miejscu, to znaczy okcła
ma
wykształcenia.
Masoni, to zło2.000 egzemplarzy.
Godz. 11.45, sala wypełniona po
brzegi. Wszystkie miejsca siedzą
ce zajęte, ludzie stoją pod ściana
mi i w przejściach. Już można się
Mówi Jerzy Braun, wykazując, ideami wolnomularskimi młode
zorientować, że na zgromadzenie
że już wielcy filozofowie polscy pokolenie. Na razie wniosek poprzybyło 3.000 ludzi.
Estrada, na której stoi stół pre 19 w. widzeli w masonerii, jako daje nazwiska trzech profesorów
zydialny ma za tło olbrzymią de organizacji żydostwa, głównego Politechniki Warsz. — Wolfkego,
Groszkowskiego i Kolińskiego. Pu
korację. Podobnie jak na afiszach wroga Polski.
bliczność
gorącymi oklaskami
Jerzy
Braun
odczytuje
wniosek
— wielki Szczerbiec przeszywają
stwierdza
swą
jednomyślność z
domagający
się
usuwania
profecy gwiazdę żydowską. Po obu
wnioskiem.
Zostaje
on uchwalo
sorów-masonów
z
katedr
uniwer
stronach miecza rozmieszczone ha
ny
przez
aklamację.
syteckich,
jako
zatruwających
sła: Zniszcz masonerię — ratuj
Polskę! Flagi biało-czerwone i
biało-żółte, symbol:zujące równie:
i katolicki charakter demonstra
cji.
Na trybunę wchodzi Olgierd „sanacja". No i, rzecz jasna pro
Szpakowski. Wita go burza okla jekt upada, ku radości wrogów.
sków. Padają okrzyki na cześć Tak samo jeśli „opozycyjni" naro
dowcy chcą coś zrobić — zwalcza
Ruchu Narodowo-Radykalnego.
Szpakowski ruchem ręki ucisza ich lewica „opozycji", lewica „sa
alę. Następnie rozpoczyna swe nacji", no i prawica „sanacji", po
przemówienie . Mówi o t. zw. osi nieważ ci narodowcy działający
ddanowa (sowiecki sekretarz sta  są... „opozycjonistami". Jest to
nu od snraw polityki zagranicz stale stosunek 3 : 1, który nie po
nej). Oś Żdanowa opisuje wielkim, zwala wygrać narodowcom w Pol
na cześć Ruchu Narodowo-Rady- czerwonym
p;erścieniem
cały sce.
kalnego).
świat. Łaczv Chmy, Moskwę, Pra
Jedynym natomiast podziałem
Zgromadzenie zagaja poseł Du gę, Paryż, Barcelonę, aż po czer słusznym będzie podział propago
dziński, mówiąc ogólnie o szkodli wony Meksyk. Na osi tej zdraj wany przez b. ONR, przez Ruch
wości masonerii, oraz znaczeniu, com komunistycznym brakuje Narodowo - Radykalny, — podział
jakie pos:ada dzisiejsza manife Polski! Wysiłek międzynarodowe na Obóz Przełomu Narodowego,
stacja dla walki o przeprowadze go żvdostwa i jego organizacji obóz walczących o Wielką Polskę i
nie w polskim sejmie ustawy an- współdziałających ściśle ze sobą, obóz fołksfrontu, obóz wrogów
tymasońskiej: „Z dniem dzisiej to jest komuny i masonerii, idą w Wielkiej Polski.
szym rozpoczynamy wojnę z ma ♦ym k ’erunku, bv osi Żdanowa pod
Szpakowski przechodzi do spra
sonerię!" Okrzyk posła Dudziń porządkować i Warszawę. Trzeba
skiego wywołuje entuzjazm na sa tylko nrzppn iwadzić parlamentar wy ustawy antymasońskiej. Mó
li. Wszyscy uświadamiają sob:e ne wybory, ustanowić ustrój „de wi, że ustawę można uchwalić, ale
że nastąpiła zasadnicza zmiana w mokratyczny" na francuski ma- można nie wprowadzać jej w ży
stosunku narodowców do masone nler. a staniemy się niewolnikami cie. Dz:siaj też istnie ie w Kodek
sie Karnym artykuł 165, który
rii, że od opozycji biernej prze Sowietów.
mówi
o przynależności do tajnych
chodzimy do walki wręcz.
Następnie Sznakowski mówi o
organizacji.
Z ARTYKUŁU TE
szkodliwym podziale politycznym GO JA SAM
BYŁEM KILKA
w Polsce, który paraliżu ’e każde
KROTNIE
OSKARŻONY
I WIE
zdrowe działanie i pozwala pano
LU
LUDZI
SIEDZĄCYCH
NA
wać masonerii. Jest to podział na
TEJ
SALI
—
woła
Szpakowski
—
..sanacię" i „opozycję". Istnieje
TO
CHODZIŁO
O
PRZYNALEŻ
stan posiadania narodu, oddając iakby lw a pozioma — u górv ma NOŚĆ DO B. O. N. R, KARANO
gospodarkę w ręce żydowskie bez bvć „sanacja", u dołu „opozycja". NARODOWCÓW. ALE NIE RY
pośrednio, lub, w państwie komu Ale na prawdę zarówno w „sana ŁO ANI JEDNEGO MASONA,
nistycznym, odbierając własność cji, jak i w „opozycii" są narodo KTÓREGO
OSKARŻYLIBY,
ludowi i oddając ją żydom do „ad wcy i są lndz’e podporządkowani TAK, JAK NAS!
mafiom,
różni
socjaliści,
„demo
ministrowania". Masoner a nisz
I dlatego z masoneria, z wroga
czy naród, chodzi bowiem o to, by kraci". naprawiacze. Jeśli teraz,
mi
Polski walczyć będziemy nie
powiedzmy,
narodowcy
z
„sanacji"
jeden tylko został naród, panują
przedsięwezmą jakaś słuszną akcię tylko przez ustawy, ale przede
cy naród żydowski!
POSEŁ BUDZYŃSKI WEZWAŁ atakują ich z trzech stron — le wszystkim wręcz, ciosem silnej
SALĘ DO ZŁOŻENIA ŚLUBO wica „sanacji", lewica .opozycii", pięści. Przełomem!
Szpakowski kończy wśród nie
WANIA, ŻE WSZYSTKIMI SI narodowcy . opozycyini": ci ostat
milknących
braw i okrzyków.
ni
choćby
dlatego
,że
tamto
robi
ŁAMI BĘDZIE TĘPIĆ MASO
NERIĘ. Nastąpił wspaniały mo
ment — cała sala wstała, jak je
den mąż i 3.000 ludzi z podniesio
Zebranie zamyka poseł Dudzm- ści polskiej masoneria pos*ada
nymi ku niebu dwoma palcami
ślubowało walkę do zwycięstwa. ski. Podkreśla on wagę roku bezpośredni i decydujący wpływ
Twarze obozowców stały się zacię 1940. W roku tym odbędą się wy na życie polityczne, kulturalne i
bory na Prezydenta. I przyszły gospodarcze kraju, dąży zaś do
te i zdecydowane.
Prezydent nie może być fołksfron- całkowitego ujęcia władzy w swo
towcem, ani człowiek5em podlega je ręce, abv zbolszewizować Pol
jącym wpływom fo’ksfrontu — skę i uczynić ją prowincją Z. S.
musi on być narodowcem. W roku R. R .;
1940 zdecydują się losy Polski.
3) wobec skoncentrowanego aTadensz Lipkowski .członek ko taku wszystkich sił wrogich Pol
mitetu Redakcyjnego „Zasad Pro sce, niezbędne jest stanowcze i
nie był zgłoszony w rejestrze han gramu Narodowo - Radykalnego" nrażdżące uderzen!e w ośrodki ży
dlowym, ani nie płacił podatków, członek redakcji „Falangi" odczy ciowe mafii, której zniszczenie
a w konsekwencji naraził skarb tuje rezolucię, która zebrani u- jest warunkiem wyzwolenia si,
Państwa na idące w setki milio chwalają jednomyślnie.
twórczych w Narodzie Polskim i
nów straty, o czym również nie
wyrełnienia przezeń Jego misji
REZOLUCJA
wiadomo szerszym masom.
dziejowej;
Następuje moment kulminacyj
Zebrani na wielkim zgromadze
4) walka z wrogiem będzie zwy
niu
publicznym
pod hasłem: cięska, gdy zespolone i zorganizo
ny.
Julian Babiński mówi, po u- „Śmierć masonerii" — mieszkań wane zostaną w tej walce wszy
przednio przeprowadzonym dowo cy stolicy stwierdzają, że:
stkie świadome i czynne siły Na
dzeniu: OSKARŻAM BANK HAN
1) masoneria, będąca narzę rodu Polskiego i gdy rząd, wolny
DŁOWY W WARSZAWIE O TO,
wpływów mafii, stanie w służ
ŻE JEST GŁÓWNYM SIEDLI dziem w rękach międzynarodowe od
b
a
wielkich przeznaczeń dziejo
go
żydostwa
Jest
najgroźniejszym
SKIEM MASONERII W POL
wych
Narodu.
SCE! Proszę, niech mnie zaskar wrogiem Polski, bo godzi wprost
w
niepodległy
byt
odrodzonego
Po tym Hymn Młodych. Podno
żą do sądu o zniesławienie! Choć
państwa, uza’eżniając je od ob si s:ę 3.000 rak w narodowym po
zaręczam, że tego nie zrob'ą
zdrowieniu. Hymn Młodych brzmi,
Na sali powstaje gorączkowe cych agentur i obcych celów;
2) w obecnej fazie rzeczywisto- jak wielka pieśń tryumfu, który
zamieszanie. Ludzie nie wierzą
ścioramienną gwiazdę. Hasło na
czelne, bijące w oczy: Śmierć ma
sonerii! Specjalne drużyny pro
pagandowe wyszły kilkakrotnie na
miasto rozdając i rozrzucając ulo
tki zawiadamiające. Wszystkie
niemal pisma, które stoją na sta
nowisku polskim, antymafijnym
umieściły odpowiednie wzmianki.

»Falanga«, straże obozowe,
zielone opaski
Już zaraz po godz. 11 tłumy pu
bliczności ciągnęły ul. Nowogrodz
ką w stronę Domu Katolickiego.
Przed wejściem porządek utrzy
mywała straż obozowa z zielony
mi opaskami na rękawach; na
każdej opasce rzucająca się w
oczy biała ręka z mieczem, znak
narodowo - radykalny.
Kilkudziesięciu
kolporterów
sprzedawało „Falangę*'. Był to
numer w dużej części poświęcony
zagadnieniu walki z mafiami, ze
wstępnym artykułem, omawiają
cym znaczenie zgromadzenia przeciwmasońskiego. Niemal każdy
wchodzący kupował „Falangę",
tak, że w krótkim czasie rozkupiono wszystkie numery, jakie by-

Usunąć profesorów - masonów

Mówi Olgierd Szpakowski

Posłowie Budzyński i Dudziński, re
daktorzy, Babiński, Braun, Ibiański,
Lipkowski, Szpakowski
Zarządzenie zamknięcia drzwi.
Początek zebrania.
Poseł z narodowej grupy „Ju
tra Pracy" Dudziński, który jest
przewodniczącym powołuje prezy” um. Padają nazwiska: poseł
tidzyński z „Jutra Pracy" (owa
cja publiczności dla jednego z auudrow projektu ustawy antymasońskiej), Julian Babiński z „Merkuryusza" (oklaski), Jerzy Braun
z „Zetu" (oklaski), Olgierd Szpa
kowski z „Przełomu" (owacja, okrzyki na cześć Ruchu NarodowoRadykalnego), Feliks Ibiański z
„Myśli Polskiej" (oklaski), Ta
deusz
Lipkowski z „Falangi"
(znowu wielka owacja i okrzyki

S

Przemówienie posła Budzyńskiego
Na trybunę wstępuje poseł Bu
dzyński. W itają go oklaski. Poseł
Budzyński mówi, że celem maso
nerii jest posiadanie władzy w
swym ręku. M asonera jest orga
nizacją żydowską . Ponieważ jed
nak żydów jest zbyt mało, żeby
mogli opanować świat dobierają
sobie oni gojów o zżydziałej psy
chice. Dlatego w loży masońskiej
ceremoniał przyjęcia nie - żyda
składa się przede wszystkim z
symbolicznego obrzezania.
Wszystkie kluczowe stanowiska
w państwach nie-narodowych są
obsadzane przez masonów. W
państwach takich musi panować
nędza i anarchia, tak typowe dla
ustrojów „demokratyczno - parla
mentarnych". Aby rządzić zupeł
nie swobodnie masoneria niszczy

„Oskarżam Bank Handlowy, że jest
główną siedzibą masonerji w Polsce"
Następnie przemawia Julian
Babiński z Merkuryusza. Jego
przemówienie pełne jest faktów,
danych, nazwisk, cyfr, oskarżeń
udokumentowanych i niezbitych.
Julian Babiński mówi o tym, jak
paru masonów wywłaszczyło przy
pomocy zwykłego oszustwa Pań
stwo Polskie z placu wartości
600.000 rubli (dz!ś stoi tam 16 pię
trowy gmach Prudentialu). Fakt
te” hvł przemilczany celowo przez
opłaconą prasę i dotąd opinia pu
bliczna me orientuje się w niesły
chanej zbrodni. Następnie mówi
o masońskiej aferze z Amerykań
skim Bankiem Eksportowym w
Warszawie, który w ogóle, dzięki
wysokim protekcjom masońskim

Uchwalenie rezolucji antymasońskiej

nastąpi, zwycięstwa, jakie wywal
czymy.

★
Tłumy opuszczają gmach Domu
Katolickiego. Wybuchają okrzyki.
Masy wołają: „Niech żyje Prze
łom Narodowy!", „Niech żyje
Ruch Narodowo - Radykalny !‘\
„Niech żyje Bolesław Piasecki!"
J. Z. C.

HASZ PROGRAM

Dopiero Polityczna
Organizacja Narodu
da wszystkim Pola
kom udział
w rządach
Szermierze, będącej wytworem libero - kapitalistycznego XIX wieku, pseudodemokracji, głoszą, że ona i tylko ona
zapewnia wszystkim obywatelom pań
stwa udział w rządach, daje Im prawo
wpływania na losy tego państwa.
Ten udział w rządach wyrażać się ma
w wybieraniu swych przedstawicieli do
sejmu, czy senatu, który z kolei decydu
je o polityce rządu.
W praktyce wygląda to w ten spo
sób, że szary obywatel, o którym pano
wie „demokraci" przypominają sobie
najczęściej dopiero w przede dniu wy
borów, — glosuje raz na kilka lat na
nieznanego sobie kandydata z listy,
która prześcignie Inne w obietnicach
stworzenia raju ziemskiego dla p. t. wy
borców i sypnie najwięcej pieniędzy na
agitację uliczną.
A dalej? Dalej „przedstawiciele naro
du" zaczynają się zastanawiać nad dal
szym działaniem — z kim, dokąd, poco
i którędy. Jeśli jeszcze nie są zgrupo
wani w tajnych organizacjach, zaczy
nają tworzyć „koalicje", „porozumie
nia", „fronty" 1 t. p. Wytwarza się
atmosfera chaosu 1 przypadkowości.
W rezultacie wygrywają cl, którzy naj
lepiej umieją łowić ryby w mętnej wo
dzie. W większości wypadków są to, sil
ni, dzięki swej tajnej i zwartej organi
zacji masoni, spełniaj ;cy ślepo, wydane
Im przez utajonych przywódców (czy
taj: żydów) rozkazy.
Typowym obecnie przykładem pań
stwa „demokratycznego" jest Francja,
idąca ku upadkowi, naskutek tego, że
masoni, wyzyskując korzystny dla sie
bie ustrój, zawładnęli całkowicie jej
rządem.
Udział w rządach obywatela okazuje
się tam ponurym 1 tragicznym „żar
tem".
W Polsce Jutra — w Polsce Narodo
wo - Radykalnej każdy prawdziwy Po
lak będzie miał faktyczny udział w rzą
dach.
Jawna 1 hierarchiczna Organizacja
Polityczna Narodu, o jawnym, jasnym
i znanym wszystkim programie wyklu
czy z życia Państwa wszelkie tajne or
ganizacje, podejmujące najważniejsze
decyzje w zakonspirowanych gabine
tach, poza plecami społeczeństwa.
Organizacja Polityczna Narodu wy
znaczy każdemu Polakowi zależne od
jego zdolności i wartości charakteru
stanowiska na froncie pracy dla Dobra
i Wielko'ci Narodu i Państwa.
Każdy Polak będzie miał swój teren,
swą placówkę, gdzie będzie pracował
według swego najlepszego zrozumienia.
Wykazana przez niego praca będzie
go kwalifikować na co raz wyższe i
odpowiedzialniejsze stanowiska.
Im
lepszymi wynikami wykaże się członek
O. P. N. tym wyżej będzie mógł się
posuwać w hierarchii organizacyjnej.
Tylko od możliwości osobistych każ
dego z Polaków, i od wysiłku, jaki wło
ży w swą pracę, zależeć będzie d ó jcie
jego do najwyższych stanowisk w Or
ganizacji i w Państwie.
Droga ta będzie zamknięta dla tych,
których niski poziom moralny będzie
dyskwalifikował, jako Polaków, —
tych, którzy z własnej winy prawo do
tej zaszczytnej nazwy utracą.
„ORGANIZACJA POLITYCZNA NA
RODU, DA KAŻDEMU POLAKOWI
RZECZYWISTY UDZIAŁ W RZĄ
DACH."
(Teza 7. Programu Narodowo - Rady
kalnego.)
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Zdyscyplinowane i wyszkolone mózgi - oto źródło Aby wygrać
siły ruchu politycznego
mecz!
w s z k o le a k ty w u p o lity c z n e g o
R u c h u N a r o d o w o - R a d y k a ln e g o

Rozważania zawarte w refera
Prawdy bezwględne — to jedy Radykalna zapanować musi w kierowników. Dyscyplina wewnę
tach, wygłoszonych na kursie ne w istniejących w Polsce pro szerokich masach w którym Ruch trzna panująca na kursie wska
Kierownictwa Komitetu Porozu gramach politycznych rozwiąza Narodowo - Radykalny zszerego- zała, że istotą naszego ruchu jest
mienia Organizacji Narodowo- nie podstawowego stosunku czło wać musi w swej organizacji wszy nie dryl koszarowy, ale hierarchia
Radykalnych, stanowiły zwartą wieka do zbiorowości w oparciu o stkie świadome i czynne siły Na I linii walczących, oparta na rze
czywistych wartościach ducha.
logiczną całość. Kilkunastogo życie nadprzyrodzone. To pierwszy rodu.
dzinna codzienna praca referen systemat światopoglądowy, dają
Wzorowa karność kursu pod Ta atmosfera dała na daleką me
tów i uczestników Kursu miała na cy człowiekowi pełnię harmonii kreśliła siłę i nadrzędność organi tę poczucie siły wewnętrznej or
celu, przez zanalizowanie podstaw życiowej, a ruchowi politycznemu zacji wobec wartości indywidual ganizacji kierownikom obecnym
Ruchu Narodowo - Rauykalnego siłę, płynącą z oparcia go o Praw nych obecnych tam rozmaitych na kursie.
i zasadniczych jegc założeń orga dę objawioną w religii katolickiej.
nizacyjnych, wydobycie najbar
Nasz radykalizm społeczno - go
dziej istotnych elementów oblicza spodarczy to nie tylko przebudo
ideowego i organizacyjnego Ru wa ustroju, dążąca do zwiększe
chu i w ten sposób stworzenie za nia potęgi ekonomicznej państwa,
sadniczej syntezy tych wszyst ale to przede wszystkim oparcie
kich cech, które Ruch Narodowo - tego ustroju na prawdach moral
Radykalny do życia polskiego nych, wyrażających się w idei
wnosi i na których, jak na fun sprawiedliwości społecznej, to bez
damencie, budować się będzie dal kompromisowa walka o stworze
szy Jego rozwój i dalsza Jego nie takich warunków życia mate
nych
p r z e s t ę p s t w sk ar
GRUDZIĄDZ, 11.8. Przed sądem
droga do zwycięstwa.
rialnego, by Naród miał jaknajb ow ych.
okręgowym toczyła się sensacyjna
To wszystko, co było w ciągu lepsze warunki twórczości cywili rozprawa przy drzwiach zamkniętych
Chociaż sąd przyjął, że uprawia
tych trzech dni mówione, jest re zacyjnej.
przeciwko komisarzowi lotnej bryga
nie nierządu było wysoce nieetyczne,
zultatem naszego własnego dorob
Referat „Metody szkolenia ide dy kontroli skarbowej Stefanowi Du- to jednakże u w z g l ę d n i aj q o
ku, osiągniętego nie przez teorety owego" ustawić by można na po mańskiemu, o deprawowanie nielet t ł u m a c z e n i e s i ę o s k a r 
zujące grono, ale przez ludzi, graniczu poprzednio omawianej nich dziewcząt. Na rozprawę powo ż o n e g o , s ą d p r z y j ą ł , iż
codzienną pracą zdobywających grupy i następnej, która w kilku
łano 13 świadków. Oskarżony Dud z i a ł a ł on z e w z g lę d ó w
doświadczenie, w codziennej tej tematach dała zasadnicze podsta mańskl odpowiadał z art. 203 k. k. s ł u ż b o w y c h . Co do pozosta
pracy i walce wykuwających wła wy metody pracy organizacyjnej.
art. 26, 187 1 287 par. 2 k. k.
łych przestępstw sąd również pole
sne, odrębne oblicze organizacyj Na pograniczu, bo w swojej pier
Po przeprowadzonej rozprawie sąd
gając całkowicie na tłumaczeniu się
ne. Ujęcie więc zasadniczych o- wszej części omawiał znaczenie ogłosił wyrok uwalniający oskarżo oskarżonego nie uznał jego winy za
siągnięć kończącego się okresu w idei i programu dla ruchu politycz nego DumaAsklego od wszystkich dostatecznie udowodnioną, aczkol
zwartą całość i system i stworze nego, jako tej siły, która często zarzutów aktu oskarżenia. Jak wy wiek sam oskarżony w śledztwie
nie w ten sposob podstaw pod o- nawet wbrew matematycznym o- nika z uzasadnienia wyroku, publicz
przyznał się do popełnienia czynów
kres nowy, w którym Ruch Naro brachunkom materialnym elemen nie ogłoszonego, sąd dał w zupełno objętych aktem oskarżenia.
dowo - Radykalny musi objąć jak- tów powodzenia lub upadku ru ści wiarę tłumaczeniom oskarżonego,
najszersze rzesze Polaków i prze chu, decyduje o jego zwycięstwie lż d z i a ł a ł o n d l a d o b r a
Stwierdziwszy, zatem fakty wy
niknąć do wszystkich dziedzin ży — a zdrugiej dał metodę takiego
s łu ż b y ja k o k o m is a r z
czerpujące pod względem przedmio
cia polskiego — było istotną tre szkolenia ideowego, by organiza l o t n e j b r y g a d y k o n t r o  towym, u s t a l i ł s ą d b r a k
ścią Kursu Kierownictwa.
cja cała posiadała nie tylko zna l i s k a r b o w e j .
w i n y p o ilm i o t o w e j , o r z e 
Dwa pierwsze referaty Kursu: jomość poprawy, ale i była nim
Uprawiając w b i u r z e 1 w
k a ją c w o b e c te g o w y
„Historyczne przyczyny Ruchu przepojona i znim najściślej zwią i n n y c h
miejscach nierząd z
rok u n ie w in n ia ją c y .
Narodowo - Radykalnego" i „Tak zana.
dziewczętami nie miał świadomości
tyka Ruchu Narodowo - Radykal
Trzecia wreszcie grupa tem aty co do lat swych ofiar, które podawa
Ze względów od nas niezależ
nego na tle obecnej sytuacji po czna referatów: „Kierownik a ły wyższy wiek. O d
t y c h nych
jesteśmy
zmuszeni po
litycznej", były jakgdyby zobra podwładny", „Zagadnienie zatrud d z i e w c z ą t - T - jak się tłuma wstrzymać się od wszelkich, tło
zowaniem „terenu", na którym nienia podwładnych", „Zdobywa czył oskarżony — s t a r a ł s i ę czących się pod pióro komenta
Ruch Narodowo - Radykalny dzia nie terenu", oraz „Zdobywanie wsi d o w i e d z i e ć p o p e ł n i o  rzy.
ła i ogólnym wytknięciem drogi i miast" stanowiła syntezę naszej
jego rozwoju. Pierwszy tem at dotychczasowej pracy organiza
przez głębokie, historyczne ujęcie cyjnej. Wychodząc nie tylko z za
charakteru narodowego polskie łożeń teoretycznych, ale i z licz
go i typu psychicznego Polaka, nych praktycznych przykładów,
przez analizę, tkwiących w duszy referaty te dały mechanizm funk
polskiej, przyczyn dzisiejszego cjonowania organizacji i jej posz
Tak się już dziwnie w Polsce przez Komitet
Organizacyjny
stanu rzeczy, który jest spowodo czególnych oddziałów, uzasadnia
wany w swojej zasadniczej istocie jąc instrukcje organizacyjne i wy składa, że nie ma miejsca obecnie Kongresu odrzucone.
Organizacjami tym i były: Na
cechami charakteru polskiego — kazując ich wewnętrzną łączność. na żadne „oficjalne" wydarzenia
dał obraz duszy Narodu Polskie Trzonem tej grupy był referat w życiu politycznym, czy społecz rodowa Partia Robotnicza i Na
go, który Ruch Narodowo - Ra „Kierownik a podwładny", ustala nym któreby nie posiadały niec rodowa Organizacja Radykalna.
dykalny ma prowadzić do wielko jący podstawowe w organizacji nych kulis, za któremi dzieją się Obie te organizacje liczą tysiące
ści i nakreślił najważniejsze zada hierarchicznej prawa obowiązują coraz dziwniejsze rzeczy. O stat członkiń.
Obu tym organizacjom Komi
nie Ruchu — zadanie wychowaw ce. Hierarchia — ten zasadniczy nim — przykładem w tej dziedzi
cze: wytępienia wad polskich i fundament naszej organizacji zo nie może być mający się odbyć w tet odmówił przyjęcia, zasłaniając
przekucia cnót w realne wartości. stała w nim omówiona zarówno końcu czerwca „Kongres Społecz się w pierwszym wypadku (NPR.)
Drugi był jakgdyby dalszą czę od strony teoretycznej, psycholo no - Obywatelskiej Pracy Kob.et". brakiem znajomości organizacji,
ścią pierwszego, bo charakteryzo gicznej, jak i praktycznej, w zasto Kongres, jak to wynika z „miaro a w drugim (N.O.R.)... nie moż
wał szczegółowo obecną sytuację sowaniu do poszczególnych prze dajnych" oświadczeń ma za zada nością przyjęcia z powodów for
nie przedstawić c a ł o ś ć dorob malno - prawnych. Jakich?
polityczną, omawiając dokładnie jawów życia organizacyjnego.
Niewiadomo. Tak więc wyglądać
Zakończeniem wreszcie kursu ku pracy komet we wszelkich dzie
zarówno ukryte siły, które wyzy
będzie
obraz „pełnego dorobku
dzinach
życia:
politycznej,
społe
skały wady narodowe, by zdobyć był referat kol. Kierownika Głów
pracy
kobiet"
i tak będą wygląda
cznej,
zawodowej
itd.
z
jednej
w Polsce wpływ przeważający, nego „Wielkość Ruchu Narodowojak i wszystkie działające ugrupo Radykalnego", który dał skończo strony, a z drugiej ma ustalić ły obiektywne, „przez ogół ko
wania i stronnictwa polityczne, o- ny system wszystkich zagadnień, pewne programowe uchwały — i- biet" przyjęte postulaty!
Tak, tak starsze panie boją się
kreślając nasz do nich stosunek. stanowiących treść kursu, a będą mieniem w s z y s t k i c h czyn
Na tym tle wytknięta linia takty cych podstawowymi elementami nych stowarzyszeń kobiecych i o- młodego, dynamicznego elemen
czna Ruchu Narodowo - Radykal- wielkości naszego ruchu. System środków myśli, czy pracy kobiet. tu kobiet narodowo - radykal
nych! Nie są dość silne do walki
negp wskazała drogę, po której ten wiąże w całość dwa zasadni
Odrzucając narazie (zajmiemy
iść będziemy do osiągnięcia swe cze elementy wielkości Ruchu Na się tym później) swoistą atmo z nami: Mają posady, subwencje
go celu: dokonania Przełomu Na rodowo - Radykalnego: ideę i czło sferę przyszłego kongresu , zda państwowe, poparcie, ale mimo to
rodowego i budowy Wielkiej Pol wieka, przez którego ta idea żyje. wałoby się napozór, że istotnie czują się niepewnie. Dlaczego? Bo
ski, opartej na wychowanym przez Kierownik Główny zobrazował po Komitet Organizacyjny Kongre brak im programu, brak im jed
tęgę naszej idei zasadniczej — mi su dąży do dania obiektywnego nolitej zwartej organizacji, dale
nas nowym typie Polaka.
Druga grupa referatów: „Pra sji dziejowej Narodu, do urzeczy obrazu dokonań w tej dziedzinie kie są od tych młodych bojowych
wdy bezwzględne, jako podstawa wistnienia której ma służyć ustrój pracy kobiet. Zdawało-by się, ale kobiet z Legionów. Swoją żołnier
światopoglądu Ruchu Narodowo- polityczny i społeczno - gospodar tak nie jest, bo już po przejrzeniu ską przeszłość zamieniły na bez
Radykalnego" i „Nasz radykalizm czy, potęgę idei, która musi zapło s k ł a d u Komitetu Organiza płodną gadaninę i zakulisowe in
społeczno - gospodarczy" dawały nąć w jaknajszerszych masach. cyjnego widać wyraźnie napra- trygi.
One nie decydują o życiu kobiet
głęboką analizę dwóch zasadni Kierownik Główny wskazał kry wiacko - rządowe oblicze tego „sej
w Polsce, ani przyszłości — to
czych podstaw naszego programu. teria wielkości członka i kiero mu kobiet".
pewne.
Tak jak dwa pierwsze były omó wnika Ruchu Narodowo - Rady
To twierdzenie
potwierdza
I co będzie w art „Sejm Kobie
wieniem warunków zewnętrznych, kalnego, kryteria, do których
wytyczających drogę Ruchu Na każdy musi się dostosować, je fakt, że dwie organizacje młodego cy" bez młodego nacjonalistycz
rodowo - Radykalnego, charakte śli ma ambicje wielkości ru pokolenia, których wydziały ko nego elementu i bez... katolickich
rystykę rzeczywistości polskiej, chu, którego jest członkiem. biece w sposób zgodny z regula organizacyj kobiecych, które w
w której będzie ona przebiegać, Ten obszerny kompleks podstawo minem Kongresu chciały zgłosić konsekwencji specyficznego cha
tak te były przedstawieniem tych wych zagadnień przepracowany zo po parę ze swoich członkiń w ch a-1rakteru Kongresu udziału rówuczestniczek
zostały nież nie biorą!
dwóch motorycznych wewnętrz stał na Kursie Kierownictwa. Syn rakterze
nych sił naszego ruchu, które tetyczne ich ujęcie, stworzenie z
sprawiają, że droga ta będzie pro nich jednolitego- systematu, sta
wadziła wprost do celu, niezależ nowić będzie dla kierowników
nie od trudności i przeszkód, na podstawę nowego etapu pracy,
które napotka.
etapu, w którym Idea Narodowo-

Wyrok sądu który...
nie wymaga komentarzy.

Starsze panie boją się!

Lody »PINGWIN« na

Odawna toczy się walka o odżydzenie polskiego sportu. Przy
pominamy choćby znamienną uchwałę P o l i c y j n e g o Klu
bu Sportowego z Katowic w spra
wie wyrzucenia żydów ze Związ
ku Szermierczego, co zostało po
parte przez prezesa Ogólnopolskie
go Związku Szermierczego, a mi
mo to żydzi nadał i w tym, i w in
nych związkach pozostali, choć
me tylko szermierze przeciwko te
mu się buntują.
Dzieje się to za przyczyną wyBokicii dygnitarzy z P. U. W. F. i
innych
„czynników miarodaj
nymi", którzy me chcą mc wieoziec am o słynnym „owszem"
Premiera ani o ucuwmacn O. Z.N.
a nadał mysią i działają tak, jak
gdyby wciąż jeszcze był rok ltk.4,
a me lttóhl
Rezultaty tej „państwowotwórczej„ asynniacji w sporcie są im
p o n u ją ce — oui jeden z wielu laaeow:
W Tarnopolu doszło przed kilku
dlitan ii uo wystąpień untyżynowskich. Przyczyną tych ruj.ć był In
cydent, jaki wydarzył się w unlu S
b. m. aieczoreui nu ul. Tatarskiej.
Według komunikatu władz tarno
polskich, na ul. Tatarskiej do Polaka
Mieczysława Krupy przystąpił ż y d ,
O z ju u z y
G r a u, k t ó r y
z a d a ł K r u p ie c i ę t ą ra
n ę n o ż e m , s i ę g a j ą c ą od
u ch a
do
ucha,
aż da
g łę b o k o ś c i k r ę g o s łu p a .
Uraua aresztowano, Krupę zas za
względu nu stan jego zdrowia, prze
wieziono do szpitala.
Dochodzeniu ustaliło, że przyczyną
zajścia był fakt, iż następuego d ta
miał się odbyć mecz pUkarsk. ui.ęuzy
klubem „Jehuda** z Tarnopolu, u dru
żyną „Sparty** z Trembowli. G r a u,
j a k o c z ł o n e k „ J e h u d y**,
p o s t a u o w 11 u n l e s z k o d i l w lć K r u p ę , J a k o n a j l e 
p s z e g o g r a c z u „ S p a r ty 1 w te n s p o s ó b u z y s k a ć
d o d a t n i w y n i k d l a „Je
h u d y“.
Jak podaje żydowski „Nasz Prze
gląd** : „Po zaj.ciu, następnego dnia
urządzono napady na przechodn.ćw
żydów, bito ich. Było przy tym kilka
wypudków omyłek, guyż pobito kli
ku chrześcijan. Zniszczouo szyby w
domach żydowskich, a przez pomył
kę w czasie zamieszania, wytluczono także szyby w domach chrześci
jańskich**.
Władze bezpieczeństwa aresztcwa
ły kliku uczestników zajść. Dodać na
leży, że na piątkowym posiedzeniu
Sejmu wpłynęła interpelacja do pre
zesa Rady Ministrów w sprawie zajść
w Tarnopolu.

W niektórych gałęziach sportu,
a zwłaszcza w piłce nożnej i kolar
stwie oddawna nie wszystko s.ę
dzieje zgodnie z poczuciem hono
ru sportowego. Zdarzają się kon
tuzje — ale na boisku, w czasie
gdy zagrają namiętności.
Natomiast nie było jeszcze wy
padku, aby Polak n a z i m n o ,
z p r e m e d y t a c j ą — po to
tylko, aby unieszkodliwić z a
w c z a s u przeciwnika, p o drz y n a ł g a rd ło
niewinne
mu człowiekowi...
A później żydowska prasa dzi
wi się, że dochodzi do zajść anty
żydowskich !
Swoją drogą, „Sparta" ma na
uczkę, aby nie wdawać się w komi
tywę z pudlami.

ŚMIERĆ
śmietanie MASONERII
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W a lk a z w a lk ą k la s
jeśli i dyrektorów uspołecznio
CO TO SĄ KLASY SPOŁECZNE? przechodzi ulicą, każdy mu ustąpi gi dzierżawą lub dożywociem.
KTO MA RACJĘ?
z drogi; gdy zażąda, każdy musi
Podobnie w owych czasach dzia nych przedsiębiorstw, i robotni
Jeśli chodzi o stosunek do zało się we Francji, Szkocji, Szwe ków tych przedsiębiorstw jedna
Nigdy jeszcze nie było ustroju, spełnić jego rozkaz.
gadnienia walki klas, trzy są zamyśl będzie zaprzątać — jak naj
w
którym
wszyscy
członkowie
Przełożeni buddyjskich klaszto cji czy Niemczech.
sadnicze stanowiska.
wygodniej żyć, jak najwięcej
społeczeństwa staliby na tym sa
Narodowi liberałowie twierdzą, mym poziomie materialnym. Co rów w Tybecie dysponują często
środków mieć do swojej dyspozy
że klas nie ma, że jest to żydow najwyżej nie zawsze istniały tak colosalnymi sumami, jednakże ży- ŻYDZI, A POWSTANIE KLAS cji, bo to są jedyne wartości.
Tam, gdzie nie bogactwo jest
ski wymysł, próba sztucznego roz rażące różnice jak dziś, gdy obok ;ą skromnie — mieszkają w taMaterializm dziejowy marksi
rich
samych
celach
jak
reszta
la
najwyższą
wartością, gdzie się
bicia narodów.
mil;arderów są miliony bezrobot mów, takie samo odzien'e z gru- więcej ceni herb, honor, walecz stów odsłania tu całą swą bezna
Marksiści stoją na wręcz od nych, skazanych na wieczny głód,
dziejną głupotę — chce zniszczyć
wrotnym stanowisku twierdząc, nędzarzy. Ale i tam, gdzie różnice aej wełny noszą, zupełnie tak sa ność, wiedzę lub poziom moralny, po osiągnięciu zwycięstwa klasy
mo
nędznie
odżywiają
się.
Dla
nich
żydzi
są
niczym.
Jedyna
szansa
że właśnie walka klas o wszyst te są niezbyt wielkie, będą istniały
(proletariacki bezklasowy u stró j),w
kim decyduje, że solidarność kla walki klasowe, jeśli jedyną warto óogactwo nie jest celem — jest co wybic;a się, to zniszczenie wszel a jednocześnie naucza masy, że je
najwyżej
środkiem
do
celów
wyż
kich
wartości
za
wyjątkiem
bo
sowa jest znacznie większa niż so ścią, jedynym celem ludzkich dą szych i dyspozytorami zostają ci,
gactwa — to ustrój demo - libe dyną realną rzeczą, są dobra ma
lidarność narodowa, że polski pro żeń będzie bogactwo.
terialne!
co
najlepiej
umieją
dysponować.
ralny.
letariat bliższy jest proletariato
Tak
na
przykład
w
obecnej
Ro
W Indiach najbogatszy kupiec
wi francuskiemu, angielskiemu
Żydostwo posługując się maso
czy rosyjskiemu, niż warstwie po sji — nie licząc oczywiście stosun nie zdoła wydać swej córki za bra nerią i fałszywymi naukami, są NIE ZNACZY TO JEDNAK...
siadającej, czyli burżuazji, pol kowo małej grupy najwyższych mina, członka najwyżej kasty ka czonymi w dusze europejskich na
Ale jeśli nawet w danym naro
dygnitarzy — różnice majątkowe płanów, nie zdoła nawet ożemć rodów, po żmudnych stuletnich
skiej.
n:e są zbyt wielkie, a mimo to o- swego syna z córką najuboższego wysiłkach zdołali obalić wszystkie dzie odzyskają swą wartość inne
rzeczy n;ż samo bogactwo: moral
Jest wreszcie trzecie stanowi bjawy walki klasowej są ostrzej
sko — tak zwany solidaryzm spo sze, niż gdzieindziej. Tak zwani ..kszatrli", członka drugiej z kolei przywileje stanowe, zdołali zohy ność, waleczność, honor, religia,
łeczny, nie zaprzeczający wpraw stachanowcy zarabiają tam tyle, casty dawnych rycerzy. I tam bo dzić wszelkie wartości poza war talent, stanowisko w hierarchii
złota. Nie ceni s;ę dziś w społecznej na zdolnościach oparte,
dzie istnieniu klas, lecz głoszący, że im to pozwala żyć na stopie zu wiem nie bogactwo decyduje o po tością
społecznej, i tam bardziej się tak zwanych „demokratycznych" niewiele to pomoże, gdy szerokie
że solidarność tych klas jest moż pełnie przeciętnego robotnika eu zycji
przynależność do wyższej ka państwach niczego — ani walecz masy w nędzy będą żyły. Walka
liwa, bo interesy ich są wspólne, a ropejskiego, a mimo to nienawiść ceni
sty
przy
jednoczesnym ubóstwie ności, ani wysokiego poziomu mo z walką klas musi iść jednocześnie
niewiele tylko sprzecznych mo do nich jest kolosalna i doprowa
nawet,
niż
możność dysponowania ralnego, ani talentu artystyczne na dwóch skrzydłach — z jednej
mentów dzieli je pomiędzy sobą.
dza do licznych samosądów.
wielkimi bogactwami, niż możność go, tylko bogactwo. Człowiek od strony szerokie masy w nowym uKto ma rację?
Aby zwalczyć rozb;cie narodu wygodnego i przyjemnego życia. znaczony wieloma orderami za stroju gospodarczym muszą mieć
waleczność, albo wielki artysta,
Wszystkie trzy stanowiska są na walczące ze sobą klasy, trzeba
Jeszcze 200 lat temu w Polsce albo w;elki uczony niczym jest zapewniony dostateczny udzal w
błędne, aczkolwiek i solidaryści, przede wszystkim zrozumieć, na
żaden szlachcic ani sie nie imał wobec bank’era, wobec handlarza dochodzie społecznym i różn:ce
klasowcy, i narodowi liberałowie czym klasowy podział polega.
handlu, ani s’ę nie godził na mał świń, czy fabrykanta pasty do zę majątkowe muszą być w dużym
mają trochę racji
stopniu ograniczone, z drug’ej zaś
Przede wszystkim ważne jest tu żeństwo swvch dzieci z dziećmi bów.
strony musi powstać świadomość
Klasowcy o tyle maja rację, że to, że istnieją nie dwie klasy,
mieszczan. Groz;ło mu to bowiem
A tam, gdzie nic s;ę nie ceni po wartości niematerialnej.
istotnie narody europejski roz- znacznie więcej, że zatem walka u trata szlachectwa w pierwszym
b:te są na klasy, silnie ze sobą nie odbywa s:ę pomiędzy dwoma wypadku, a u tratą szlachctwa d'a za bogactwem, musi istnieć walka
Gdy bogactwo jednego będz;e
z
bogatszymi,
walczące.
Śmiesznie
jednakże wielkimi odłamami narodu, lecz, wnuków w drugim. A przec:e b’'ednieiszych
się
równoważyło przez pozycję
brzmi twierdzenie o m;ędzvnaro- że zwalczają się co naimmej trzy znaczna większość szlachty, to by śmiertelna i nieubłagana. I nic tu społeczna drugiego, nie z bogac
n;e
pomoże
sadzanie
przy
jednym
dowej sobdarności proletaratu. lub cztery klasy: wielkokapitali li ludzie ubodzy. Co najmniej po
twa wynływaiaca; gdy, co więcej,
Już wybuch wojny w 1914 roku styczna, średniozamożna, klasa łowa w zaściankach mieszkała ma stole dla wspólnych konferencji ubogi oficer (tak jak w Japonii),
dowiódł, że solidarność taka nie drobnych posiadaczy, klasa na jąc ziemi mniej nawet niż chłopi w bogaczy i biedaków, ta walka bę ubogi mnich lub kapłan (tak jak
istnieje — socjaliści Francji, Nie jemników pracujących i masa bez królewszczyznach, żyjąc bardzo dzie zawsze wrzeć.
w Ind;ach czy Tybecie), ubogi ar
Zniszczyć walkę klas tam tylko tysta lub uczony (jak do niedaw
m5ec, Anglii, Belgii, Austrii i robotnych. Od biedy możnaby to nędzme — znacznie nędzniej od
Włoch nie zdobyli s'ę na żadne so wszystko sprowadzić do trzech przeciętnego mieszczanina. Bar można, gdzie się obok majetku in na w Chinach) lub ubogi członek
lidarne wystepieme, ale przeciw grup, ale nigdy do dwóch..
dzo wielu nie posiadało nic poza ne wartości będzie ceniło, gdzie się ra rtii faszystowskiej (jak we
nie, jako Francuzi, Niemcy, An
szlachectwem i ci, albo do wojska je będzie ceniło więcej niż bogac Włoszech) będzie sobie bardziej
glicy, Belgowie, A ustr’acy i Wło
szli, albo w służbę po pańskch two. Zn!szczyć walki klas za po cenił swa pozycję niż m’liony, gdy
CO DECYDUJE
si głosowali w parlamentach za
dworach, gdzie stare pańskie bu mocą jakiejś doktryny gospodar
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ ty donaszali (znać pana po chole czej nie można, jeśli jednocześnie będzie mmi wręcz gardził, a bę
mobilizacja, za woiennymi kredy
dzie miał do syta zjeść, gdz'e mie
LUB INNEJ KLASY?
tami i walczyli później przeciwko
wach — czyli w:adomo u jak:ego nie przywróci się wartości rze szkać i skromnie w co się ubrać —
czom niematerialnym. Cóż z tego, ustanie walka klas.
Fobie w okopach. To samo jest i
Zazwyczaj uważa się tu za pana służy, bo ma takie lub inne
dz'ś, gdy na czele ruchów nacjo miernik, czy ktoś jest najemni cholewy), gdz;e się czasami suto, że nie będzie gdzieś prywatnych
Oto generalna linia walki z wal
fabryk, prywatnych majątków
nal’stycznych we wszystkich nie
czy posiadaczem warsztatu a czasem bardzo chudo odżywiali, ziemskich, prywatnych przedsię ką klas.
mal kraiach stają renrezentanci kiem,
pracy, najemników zatrudniają gdzie się dopiero wówczas żenić
KAZIMIERZ HAŁABURDA
ppoletaratów: we Włoszech — cym. Taki podział jest jednak w mogli, gdy pan obdarzył za zasłu biorstw bankowych i kupieckich,
Mussolini, we Francji — D orot, praktyce zupełną fikcją. N e to
w Turcji — Ataturk, gdy w Bel bowiem jest ważne, czy ktoś sam
gii de Man co raz bardz:ej skłania za określoną płacę pracuje, czy
s:ę ku nacjonalizmowi, gdy w też zatrudnia najemników, lecz to
Niemczech właśnie proletar at — ile zarabia, na jakiej stopie żyzrzeszony w S. S. i S. A. doprowa je. Bliższy robotnikowi będzie na
dził do zwycięstwa nacjonakzmu jemca - rzemieślnik, zarabiający
Narodowi liberałowie mają zu mies:ęcznie kilkaset złotych, niż
Wszyscy doskonale wiedzą, że Anglia z samą tylko Italią. Podpi na było zaopatrywać bolszewi
pełną racje, gdy twierdza, że kla najemnik - dyrektor, zarabiający
sy są żydowskim w ynalazłem . tysiące. Cóż z tego, że pierwszy z te rozma'te międzynarodowe tra k  sano umowę, w myśl której Italia ków.
Mylą się jednak co do tego, że klas nich może mieć nawet mały do- taty, umowy i pakty, to pospolita miała wycofać swych żołnierzy, a
Zawyła Anglia.
Szczególnie zaś awanturowali
nie ma — ten żydowski wynala mek na przedmieściu, a drugi bę ,lipa“. Jeśli dawniej, za czasów Anglia pilnować, aby hiszpań
zek został zrealizowany. Klasy ist dzie nietylko wydawał zarob:one Macłrawela, Richelieu, a nawet skim bolszewikom istotnie nie do się Angkcy z okazji zbombardo
wania przez nacjonalistów fran
nieją, istnienia ich nie wolno ne tysiące doszczętnie, ale s;ę i zadłu później za Taylleranda i Metterni- starczano pomocy z zagranicy.
cuskiego statku „Bristane", wio
gować, ale walczac z walką klas ży w dodatku — tu chodzi nie o cha tra f’ał s;ę od czasu do czasu
Umowa umową, a życie ży zącego wielki ładunek amunicji
sta’e należy pamiętać, kto tą wal to, ile kto ma na stałe, ale jakimi matoł i dawał s;ę nabić w butelkę,
ka kieruje, dzięki komu narody na sumami dysponuje doraźnie, na to dz'ś już takich prawie nie ma. ciem — faszyści widząc, że druga dla czerwonych i... ang:elskiego
Byli frajerzy, ale powymierali... strona nadal kantuje, odłożyli pa delegata Komitetu nieinterwencji!
klasy zostały podzielone i kto bę codzień.
pierek do archiwum i oddziałów
dzie bronił stanu rzeczy, istnienie
Toteż mówiąc o klasach, stale właśme dlatego, że frajerami byli swych nie wycofali.
Oto do czego dochodzi cynizm
klas utrzymującego.
należy mieć na uwadze grupy, wy — dziś jeden chyba Benesz pozo
„demokratycznych" państw! De
Solidaryści, nie negujący istnie dających na swe utrzymanie dzie stał, co w pomoc Sowietów i Fran
Ale generał Franco też ma coś legaci Komitetu nieinterwencji,
nia klas i dążący do tego, aby kla siątki złotych w stosunku mie cji wierzył do niedawna.
do powiedzema. Wie on — tak sa powołani do pilnowama, aby się
sy zanfast walczyć ze sobą zaczę sięcznym — jak te kwoty zostały
W każdym razie ani Mussohni, mo jak i świat cały — że, gdyby nie mieszano z zagranicy do spraw
ły współdziałać, o tyle mają rację, zarobione, roli nie odgrywa.
ani Hitler, ani Franco do tej ka n'e obca interwencja, wojna do łrszpańskich, nietylko nie prze
że istotnie wsnółpraca pracowni
tegorii ludzi nie zal;czają się. Gdy mowa dawnoby się skończyła, co szkadzają interweniować, ale sa
ków i pracoodbiorców jest możli
KLASY, STANY, KASTY
no wybuchu wojny domowej w naimmej połowa miast, fabryk, mi eskortują dowóz wojennego
wa w ustroju korporacyjnym My
H:szpanii,
na grandę kościołów i muzeów ocalałaby od m aterału. No i dostał jeden z
W każdym społeczeństwie i za zaczał pchaćfołksfront
lą się jednak o tyle, że współpra
tam dywizje m:ędzy- zmszczenia.i całe połacie kraju tych bubków bombę lotniczą w ły
ca ta możl!wa staje s5ę dopiero wsze istniały warstwy, dysponują narodowych ochotników i tonny nie zanremałyby się w pustynię, sinę — dobrze mu tak draniowi!
wówczas, gdy pracownicy przesta- ce małymi i wielkimi sumami, ale dynamitu, aby było czym kościo jak to jest obecnie. Wie, że zwyNależy sądzić, że dopiero w ten
jn być klasą proletar acką, a po nie wszędzie i nie zawsze istniały ły, fabryki, mosty i całe miasta w c:ęży i ma już dosyć bezsensowne sposób, jaki zastosował Franco,
siadacze warsztatów pracy i kapi klasy. Istnieją one tylko tam, powietrze wysadzać; gdy jedno go faszerowania francusk’m dy nieinterwencja stanie się faktem.
gdzie jedyną wartością, jedynym cześnie ci sami ludzie na czele z namitem międzynarodowych bry
tału klasą wyzyskiwaczy.
celem wys;łków człowieka, jest bo Litwinowem zorganizowali komi gadzistów i rodzinnych komunis W prawdzie Anglicy grożą wysia
niem floty do brzegów Hiszpanii
ZNISZCZYĆ WALKĘ KLAS - gactwo. Nie istnieją natomiast tet nieinterwencji i zaprosili do u- tów. Widząc wiec, że nieinterwen i ostrzeliwaniem samolotów, bom
tam, gdzie bogactwo jest jedną z działu Italie i Niemcy — nacjona cja jest tylko blagą, sam postano
OTO JEDNO Z ZADAŃ
wielu wartości i to nie największą. liści nie odmówili. Zawsze lepiej wił skutecznie kres temu położyć. bardujących „niewinne", „neutral
ne" statki. Wiemy, jednak, że nie
NACJONALIZMU
Jeśli porównamy ze sobą dwóch patrzeć na palce tu i tam
na W ciągu pierwszych dwunastu tak dawno szorowała cała ta an
dni czerwca samoloty nacjonaP- gielska flota z morza Śródziemne
Istnienia walki klas nie można obywateli Trzeciej Rzeszy, żydow morzu i na posiedzeniach.
stów zbombardowały 11 angiel
negować.
skiego bankiera i nic nie posiada
Kant się jednak nie udał. Na skich statków, część z nich zata go, właśnie ze strachu przed wło
Walki klas nie można uważać za jącego członka S. S., czyj los jest
skami samolotami. I tym więc ra
bardziej godny zazdrości, który z cjonaliści nie byli na tyle naiwni, piając. W tym samym czas:e spa zem straszenia nikt się nie zlękrzecz istotną i decydującą.
aby zanrzestać wysyłania pomocy
Nad walką klas nie można nich byłby się chętnie z drugim na hiszpańskim „falangistom". Od lili narodowcy bombami lotniczy nie.
mi wielki skład benzyny w Barce
przejść do porządku dizennego, a- swą pozycję zamienił?
Jak śmiesznie w świetle tych
razu s’ę też zarysowała zasadni lonie, zawierający 65 tysięcy tonn
ni też nie można jej załagodzić.
Rzecz jasna, że szturmowiec, cza różnica w postępowaniu nacio- paliwa i zbombardowali wiele faktów wygląda dyplomatyczne
Z walka klas trzeba walczyć, ni choć auta i pałacu nie ma, choć naPstów i kapital:stvczno - socja statków francuskich i amerykań matactwo, załgane, cyniczne i
szcząc podział klasowy, to znaczy nie może sobie pozwolić na wy listycznej hołoty — Mussolini i Hi skich. Ogółem w tym roku angiel głupie. Tak oto sm rodliw i koń
niszcząc klasy, drogą przebudowy kwintna kuchnie i wytworne ubra tler nie ukrywali sie, nie zaprze skie statki były bombardowane 41 czy się stara cywilizacja kupczy
ustroju, utrzymującego narody w nie, za nic się nie zgodzi być nie czali, nie okłamywali, natomiast razy, w 7-iu wypadkach tak sku ków i socjalików.
tylko żydowskim, ale w ogóle ban Anglia, do spółki z Francją i So tecznie, że od razu zatonęły. Wre
klasowym rozbiciu.
A Mussolini stawia pomnik wło
Oto jedno z zasadniczych zadań kierem! Gdv on dziś wchodzi do wietami przez cały czas wypierała szcie zniszczono bombami lotni skim brygadom za ich bohater
nacjonalizmu, które trzeba reali lokalu publicznego, gdzie zje się udzielania pomocy!
czymi port Gandja, wydzierża stwo w obronie nowej cywilizacji
zować nie omackiem, przypadko skromną kolację z kuflem piwa,
Gdy sie nie udał szwintel hur wiony przez Anglików u czerwo na polach Hiszpanii.
m-t.
wo, lecz świadomie, z pełnym zro zwolni się dlań stolik, choćby trze towy, spróbowała tego detalicznie nego rządu, aby tym łatwiej moż
ba było usunąć milionera; gdy
zumieniem i znajomością rzeczy.

Dobrze mu tak!

N r. 23

B

M

H

H

F A L A N G A

i

PRZEGLĄDPRASY

Oby rogatych serc
było w Polsce jaknajwięcej
Pismo Stanisława Szukalskiego
Choć w pewnych punktach róż„Krak" pisze:
nimy się ze sobą, nie przeszkadza
Bolesław Piasecki, przywódca mło to nam bynajmniej przyznać Szedych „falangistów" ostatnio wystąpił kalskiemu-Krakowi, co mu się na
jako Zarzewiak. „Zarzewie" jest, jak leży. Oni mają artystyczny nieco
wiadomo organizacją starszego poko pogląd na świat — my, polityczny,
lenia, pokolenia, które łącząc się w ale z równą pasją nosimy w ser
tajne organizacje my Siało o Polsce cu wizję Wielkości. Oto co pisze
Niepodległej. Dzisiaj tego typu orga Szukalski:
nizacje, jeżeli istnieją to z dwóch po
wodów: albo dla tego, by raz na rok
członkowie ich zjeżdżali się w celach
wspominkowych, albo też dla tego,
że przed wojną, konsplrując na wszy
stkie strony, pozawierano różne wię
zy pokrewieństwa z Innymi tajnymi
organizacjami, które nie tylko o nie
podległości Polski my&lały.

Dziś, aby zbawić Czesku Lud oa
zagłady takiej czy innej — trzeba
Czechy rozebrać. Uprzedzić Niemców
i dać im moralną wymówkę, że to nie
oni to uczynili proponując podział
Czechosłowacji wedle rasowych osiedlcń.
Niechaj Niemcy biorą Sudety, Wę
grzy swą przynależność, a z Polską
połączyć federacyjnie słowiański Lud.
Wymordować zdrajców Czeskiego
Narodu co spowodowali uniwersalną
nienawiść przeciw Czechom swą prokomuną.
Niechaj związanie
zbawionych
szczepów słowiańskich będzie począt
kiem Sławił, t. j. Federacji Słowian
(z wykluczeniem mongolo - mosliowitów).
Anglia ni Francja n’czego nie uczynią w chwili decydującej. Francja
już kona, tak jak przedrozbiorowa
Polska konała, kiedy obce państwa
decydowały o jej rządach.
A jeżeli dzić stać będzie Francję
na decyzję — to będzie Jeszcze go
rzej — bo nie będzie to jej decyzji
a Moskwy. Linia Maginota przyda się
wrogom ludzkości. La Rocąue nie umiał utrzymać tempa popularności,
jego „sztanca** już zastygła pełna
bąbli i braku Inicjatywy.
Starcza bezrada Anglii i Francji
zrobiła Hitlera geniuszem inicjaty
wy. Dziś jedynie zbawieniem Francji
jakoteż i Hiszpanii jest połączenie się
pod łacińskim geniuszem MussoiinieŁacińcy muszą się złączyć razem
pod Mussoiinim, bo Germanie już to
czynią. Moskwa się niedługo rozsypie
i będzie podzielona . Potem najwięk
szymi wrogami, mimo dzisiejszych
inscenizacji kumostwa będą Italia i
Niemcy.
Zatem pośpiesznie rozebrać Cze
chosłowację za inicjatywą Polski, by
związać Sławię i wieczne przymierze
zaprzysiąc z Italią przyszłą połączo
ną Latlną.

Zasadnicza nieznajomość stanu
rzeczy. A więc przede wszy
stkim Bolesław Piasecki nie „wy
stępował jako Zarzewiak". Nato
miast „Zarzewie" ziem zachod
nich i południowo - wschodnich
opowiedziało się za współpra
ca z nowym pokoleniem naro
dowym, stanęło na gruncie Prze
łomu.
Jeśli mamy być w zgodzie ze
stanem faktycznym nie wolno po
wiedzieć o całym „Zarzewiu", że
tam „pozawierano różne więzy
pokrewieństwa z innymi, tajnymi
organizacjami, które nie tylko o
niepodległości Polski myślały".
Zdanie to pasuje do „góry" zarzewiackiej, lecz oblicze „dołów"
jest zupełnie inne. I to jest wła
śnie podłoże fermentu, jaki or
ganizacja „Zarzewie" przecho
dzi. Narodowe masy weteranów
walk o Niepodległość nie chcą uważać dzieła swego życia za skoń
czone. Stawiają hasło „Wczoraj o
Niepodległość — dziś o Wielkość
Polski". Ci ludzie czują wolę i moc
walczenia, dlatego też oni właśnie
chcą współpracy z nowym pokole
niem rewolucyjnym i ich uczucia
wyraża pismo „Siadem Zarze
wia". Góra, gracze polityczni uważają stan obecny polski za naj
wygodniejszy dla siebie, nie stoją
po stronie nacjonalistycznej, w
Obozie Przełomu Narodowego i
o nich to zapewne pisze „Krak"
— „pozawierano różne więzy po
krewieństwa z innymi tajnymi or
ganizacjami, które nie tylko o
Są w Polsce dwa rodzaje ludzi
Niepodległości Polski myślały".
— ludzie śliscy i ludzie dziwni. Lu
Do uwag poprzednich „Krak" dzi śliskich jest bardzo dużo; ma
ją oni jedną, jedyną pasję, że niedoda je :
Jednym słowem wszystko wygląda znoszą tych dziwnych ludzi. A
na to, że grupa Piaseckiego oraz sam właśnie Polska, jak najwięcej lu
p. Piasecki odczuwają dotkliwie brak dzi dziwnych potrzebuje. Do ludzi
treści tradycyjnej w swej organi dziwnych zaliczyć musimy Szukal
zacji.
skiego.
A więc Ruch Narodowo-1 adyBo posłuchajcie:
kalny nie ma tradycji i dlat go
Mógł rob;ć wielką karierę za
wyciąga rękę do narodowców z > granicą, wielką, brzęczącą karierę.
bozu leg;onowo - żołnierskiego?... Jest rzeźbiarzem fenomenalnym,
Rzadko która organizacja posiada artystą z bożej łaski. Mógł po sto
tak wspaniałe tradycje, jak na licach całego świata stawiać im
sza. Dzisiaj już możemy być ponujące pomniki zagranicznych
dumni z wyników ego decy bohaterów — tak, jak inni dawa
dującego okresu — twórczość li koncerty, porywali tłumy pol
programowa, uwieńczona ogło ską sztuką. Ale Szukalski wolal
szeniem „Zasad Programu Na siedzieć w Polsce, klepać biedę i
rodowo - Radykalnego", jedynego tworzyć sobie, a muzom projekty,
nacjonalistycznego programu w których nikt nie chce mu realizo
Polsce, rozwój naszych prac tere wać. Szukalski wołał coś tam so
nowych, tak, że staliśmy się ru bie pisać o przyszłej Polsce i zwy
chem szerokim, masowym, że cięstwie nowej postawy wzglę
mówimy realnie, bez frazesów o dem życia.
budowaniu Wielkiej Polski, że bieŻeby Polska miała rząd narodo
rzemy na siebie odpowiedzialność
wy,
jak Italia, Szukalski rozniósł
za bieg naszej przyszłej historii.
by
po
wszystkich krajach sławę
Ruch Narodowo - Radykalny rzu
cił
Polsce
wizję imperialną, polskiego geniuszu, tak, jak to
wskrzeszenia tradycji Chrobrego zrob:ł Marinetti w stosunku do
— i wizję tę realizuje. Dzieje na włoskich zdobyczy kulturalnych
szych działań dotychczasowych Ale nie pozwolono mu na ucieleś
wystarczą, byśmy mogli powoły nienie pomysłów.
Założył kiedyś Szukalski bra
wać się na własne, piękne trady
cje. A to, że umiemy współpraco ctwo artystyczne, które przyjęło
wać z ludźmi z innych organiza nazwę pełną poezji — „Rogate
cji, to dlatego, że my rzeczywiście serca". Rogate serce — to okre
jednoczymy polskich narodowców, ślenie najlepiej pasuje do Szukal
w imię jednego celu i na płaszczy skiego, jak i wszystkich zresztą
Polaków dziwnych. Dziś, w obli
źnie wspólnej walki.
„Krak" zasadniczo omylił się w czu Przełomu i kiedy zbliża się
urzeczywistnienia misji
ocenie faktu porozumienia się „Fa chwila
langi" z „Zarzewiem", ale nie prze dziejowej naszego narodu, w prze
sądza to bynajmniej naszego sto dedniu epoki Wielkiej Polski —
sunku do „Kraka", który ocenia módlcie się, by znikli śl;scy ludzie
my jako pozycję dodatnią, w yjąt w naszym kraju i by rosły zastę
kowo dodatnią w obecnej oślizgłej py prawdziwie rogatych serc.
rzeczywistości.
J. Z. C.

Sir,

Jak to było na kursie kierowników?
3 dni w Nowej Polsce... a później tryumfalna jazda
śród lasu podniesionych ramion
. .Bezwolnym damy swoją wolę,
Zgnębionym, słabym własną
krew...

Odjechali.
I znów upłynął dzień, słonecz
ny dzień wczesnego lata — dzień
drugi, skondensował w sobie za
lążki pracy na przyszłość, pracy
ważnej i odpowiedzialnej.
Pieśń obozowa przy jasnym,
gorejącym tego dnia stosie za
kończyła program dzienny. Pasia
ków i b;ałych wąskich koszul z
okolicznych wsi było jeszcze wię
cej.
Poniedziałek. — Trzeci dzień
kursu. Pobudka o 5-ej postawiła
natychnrast wszystkich na nogi.
Kilka chwil pływania w rzece,
względnie mycia s’’ę w z!mnej i
czystej, jak kryształ, wodzie stu
dziennej i maszerujemy do ko
ścioła na modlitwę poranną.
Przed samym kościółkiem od
była się na miękkiej wioskowej
drodze defilada przed kol. Piase
ckim. Następnie po powrocie do
miejsca postoju, po śniadaniu,
maszerujemy na naszą „wykłado
wą" polanę. Dobrze jest pod połym
niebem, z niebieszczącą się w od
dali rzeką i zielonymi łąkami u
stóp.
Po odprawie inspektorów idzie
my prawie wszyscy nad rzekę, by
wykąpać się i użyć słońca.
Następnie obiad, a po nim znów
wracamy na naszą polanę.
— Mówi kolega Piasecki. Sło
wa - rozkazy zapadają nam w du
sze, w umysły. Ciszy zasłuchania
nie przerywa nawet wiatr, który
ucichł i skonał gdzieś w gałęziach
drzew.

To już koniec kursu. Tak szyb
ko? Prawda, że to już trzeci dzień
się kończy! Po podwieczorku dru
żyny udają się na wielki trawnik
w parku za dworem.
— Baczność! Na lewo patrz!
Ostatni raport koledze Piase
ckiemu, wreszcie krótkie przemó
wienie kol. Dziarmagi.

Przybyliśmy! Przybyliśmy i le
dwie ostatnie stukoty kół na spo
jeniach szyn ucichły, ledwie po
ciąg zatrzymał się na stacji, przy
witał nas... silny oddział policji z
bagnetami na karabinach.
Po wylegitymowaniu raźno ru 
Hymnem Młodych kończymy
szyliśmy drużynami, na jakie kurs
kurs, żegnając gościnne łęgoniod razu został podzielony, w kie
ckie progi.
runku Łęgonic. Trzy kilometry
przyjemnej drogi wśród zielonych
Wracamy na stację, by po po
łanów żyta. Wreszcie ostatni pa
wrocie do Warszawy rozjechać s'ę
górek i u stóp naszych błeleją bu
do swoich okręgów, bv rozjechać
dynki gospodarskie i czerwona łęs*'ę po całej Polsce, by wartości
gonicka gorzelnia — nasza kwa
wyniesione z tej „szkoły wodzów"
tera.
wcielić w życie, w życie wcielić
niezłomne postanowienia ,by wo
Serdecznie przyjmują nas Łęlę swoją i krew dać bezwolnym i
gonice, przyjmują chorągwiami
słabym.
zdobionymi „ręką z mieczem", ra 
zowym zapachem wsi polskiej i
Kursanci wypełniają dwa wa
ojcowską wprost troskliwością
gony. Na stacjach tłok — prze
właściciela
m ajątku kol. inż.
cie to drugi dz:eń Zielonych Świąt,
Zdziarskiego.
Ludzie wracają do miasta całymi
gromadami. Śpiew, płynący z oOrganizacja kursu jest spręży
kien naszych wagonów zwraca
sta. W kilka chwil po przybyciu
powszechną uwagę.
zostały wyznaczone kwatery dla
poszczególnych drużyn. Trzy dru
Żydzi, dość liczni w pierwszych
żyny męskie zakwaterowano w
chwilach,
znikają, natonrast Po
wielkim składzie gorzelnianymi, w
lacy
żegnają
nas na każdej stacji
innym budynku drużynę kobiecą,
okrzykami, pełnymi zapału i sym
obrano pomieszczenie na wartow
patii.
nię, gdzie natychnrast zakwate
rował się wyznaczony oddział
W odpowiedzi na podniesione
służb.
ramiona w oknach wagonów, pod
noszą się ramiona publiczności —
Po smacznym obiedzie, zbiórka
już
nam nie obcej! Wystarczyła
drużyn przed kwatera i odmarsz
chwila jedna do zupełnego zrozu
do sali wykładowej. Kilkoma kró
mienia s’'ę i wzajemnego zbliżenia
tkimi, żołnierskimi słowami otwo
rzył kurs kol. Staniszkis — Kie
Tak działa na Polaków pieśń
rownik Kursu.
Falangi!..,
Kurs ten, na który przybyliśmy
z wszystkich stron Polski, a więc
z Wilna, Lwowa, Poznania, Kra
n ie p r z e m a k a l n e
kowa, Przemyśla, Warszawy i in
nych miast, czy ośrodków wiej
skich, miał się stać naprawdę
M Ę S K IE
„szkołą wodzów", szkołą ludzi, na
I D A M S K IE
barkach których ma spocząć ol
H a rt—detali Jerozolimskie 33, róg Marszałkowska gdzie „ORBIS** w(Odwiril.
brzymia odpowiedzialność, odpo
wiedzialność nie tylko za wycho
wanie kadr organizacyjnych, od
powiedzialność nie tylko za dusze
i serca młodego pokolenia pol
skiego, lecz również odpowiedzial
ność za przyszłą rzeczywistość
polską, za przyszłe losy Narodu.
Duchem silnej woli i niez’omnych
postanowień przepojony
miał być kurs i duchem tym był
przepojony.
Po oficjalnym otwarciu kursu
wygłoszone zostały dwa referaty
zawarte w programie.
O zmierzchu idziemy nad Pilicę.
Zmęczeni drogą i upałem z ulgą
zanurzamy się w wartkim nurcie.
Kilka chwil zabawy, wzajemnego
Dnia 9 b. m. w Katowicach, od wać obecnych co do istotnego sta
opryskiwania się wodą, trochę było się zwołane z inicjatywy p. nu rzeczy na terenie organizacji,
pływania i wychodzimy, gdyż wicewojewody Saloniego zebranie
okazało się, że znakomita więk
gong wzywa na kolację.
koleżeńskie
Zarzewiaków
tutejsze
szość
obecnych solidaryzuje się z
Po kolacji zapłonął olbrzymi
stos — śpiewamy pieśni obozowe; go Skupienia. Ze względu na to, że kierunkiem,
reprezentowanym
młode,
silne glosy zagłuszają zebranie nie było zwołane przez przez pismo „Szlakiem Zarzewia".
trzask płonących jałowcowych ga Zarząd Skupienia, lecz przez oso Zebranie miało charakter koleżeń
łęzi . Wreszcie modlitwa i Hymn
Młodych. Pod białymi pniami sta by postronne, większość członków ski i żadnych uchwał nie powzię
rych wielkich brzóz coraz więcej od udziału w nim wstrzymała się. ło; sądząc z jego przebiegu jest opasiaków — to okoliczna ludność Po~ przemówieniu prezesa Skupie no dotkliwym niepowodzeniem dla
przysłuchuje się i przygląda. Póź nia Śląskiego, p. inż. Jastrzębiec - naprawiackich inspiratorów akcji
niej odmarsz na kwaterę. Sen Zakrzewskiego,
który przybył przeciwko obecnemu Zarządowi
szybko zmorzył nas, a słoma i koc
wraz
z
członkami
zarządu
Skupie Skupienia Śląskiego.
wydały się najwygodniejszą po
nia na zebranie, aby poinformościelą.

Zebranie zarzewiaków

choć przez naprawiackich
polityków zwołane pochwaliło
współpracę i »Falangq«

Niedziela. — Drugi dzień kur
su. Po wczesnej pobudce i śnia
daniu zwarty oddział udał się do
pobliskiego kościoła. Została je
dynie służba, która również w no
cy czuwała nad bezp;eczeństwem
i dobrym snem wspólkolegów.
Kościółek był wiejski, taki sta
ry, drewniany, pachnący woskiem
i ziołami.
Po powrocie znów wykłady —
w lesie, na polanie. Przed ob;adem przyjechał kol. Piasecki i
brał udział w zajęciach kursu.
Wkrótce zawitało i ciężarowe auto
pełne uzbrojonej policji. O co
chodzi ?
— Zdjąć zielone chorągwie, za
wieszone przed budynkami...

Dolegliwości nóg jak odciski,
zgrubiałą skórę, brodawki usuwa bez
bólu i bezpowrotnie znany od przeszło
ćwierć wieku środek

„U N IC U M ”
UNICUM - KRF.M to doskonały i nie
zawodny środek przeciw poceniu nóg
rąk i pach.
Do nabycia w aptekach I drogeriach

Chem. Labor. UNICUM Poznań 5
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FA LA N G A H A R C E R S K A
Harcerstwo, jako organizacja
stać na wysokim poziomie.
Jeśli harcerstwo ma odegrać ro wychowania narodowego i mili
Przed obozami musi
lę w Przełomie, jeśli ma przyczy tarnego będzie mocnym czynni

S.A.R.P. w rozgrywce

Stowarzyszenie Architektów R. końcowym wynikiem musi być
W niedługim już czasie liczne nić się do budowy Wielkiej Polski kiem walki o Przełom Narodowy, P., jedyna organizacja skupiająca stworzenie jednolitej architektury
drużyny harcerzy wyruszą na o- — musi forsowną pracą, pracą w ramię przy ramieniu z Ruchem ogół inżynierów - architektów w narodowej. O wyniku pracy zde
Polsce, znajduje się obecnie w o- cyduje, jak wszędzie, zdolność do
bozy.
terenie naprawić szkody wyrzą Narodowo - Radykalnym!
gniu
ostatecznej rozgrywki z folk- twórczego wysiłku jednostki, oży
Druhowie
komendanci
obozów
W obozach tych mają zdać e- dzone mu przez agentów fołks
gzamin z dotychczasowej i zapra frontu i wykazać swe prawdziwe — wielka odpowiedzialność na was sfrontem i tkwiącym tam dotych wionych wiarą i wolą dokonania
czas żydami. Dnia 15 czerwca b. r. wielkiego wysiłku.
wiać się do przyszłej pracy liczne wartości, zdobyte przez 28-letnią ciąży!
odbywa się Walne Zebranie Od
JAN
RAWICZ
służbę Bogu i Polsce.
rzesze harcerzy.
Niezdolnym do tego wysiłku po
działu Warszawskiego SARP-u, żytecznego dla Polski jest obcy
Komendanci obozów w myśl in
które zadecyduje o obliczu delega nam psychicznie i narodowo ele
strukcji Głównej Kwatery Harce
tów największego z oddziałów na ment architektów żydów.
rzy („Wiadomości Urzędowe** z
Zjazd. Na Zjeździe będzie osta
m aja b. r.) mają zwrócić szczegól
tecznie przegłosowany „paragraf
Zalew masowy przez żydów pra
ną uwagę na pracę społeczną
aryjski", stąd walka o delegatów sy
fachowej,
reprezentowanie
wśród okolicznej ludności.
jest punktem
kulminacyjnym. przez żydów architektury polskiej
Instrukcja słuszna i konieczna!
rozpoczęcia Walne Zebranie Oddziału dokona zagranicą, to tylko przykłady, jak
W dniach 5 i 6 czerwca b. r. od władz harcerskich
Szczególnie obozy leżące na był się w Świdrze pod Warszawą kroków celem zlikwidowania t. zw. również wyboru nowych władz.
paraliżowana jest każda twórcza,
wschodnich i północno - wschod zlot instuktorów i starszych har Czerwonego Harcerstwa (organi
Przed zebraniem można już by samodzielna i niezależna akcja ar
nich rubieżach Rzplitej muszą cerzy chorągwi warszawskiej. Dla zacja socjalistyczna) i istnieją ło zauważyć na terenie SARP-u chitektów Polaków. W żydach i
promieniować na ludność okolicz charakterystyki nastroju i dążeń cych w Warszawie harcerskich akcję Klubu Demokratycznego z związanych z nimi elementach
ną duchem narodowym.
uczestników zlotu wystarczy po drużyn żydowskich.
osławionym architektem Mako znajduje przede wszystkim opar
Komendanci obozów muszą pa dać fakty — konkretne osiągnię
Wszystkie te uchwały zapadały wieckim (sekretarzem Klubu De cie materialistyczna doktryna
miętać, że są ambasadorami pol cia.
ogromną większością głosów lub mokratycznego) na czele. Akcja marksowska. Wysuwając sztuczne
skości wśród bardzo często zbała
jednomyślnie.
Znamienna była ta jest o tyle mało popularna, że podziały klasowe, będąc całkowicie
1.
Po
niesłychanie
ostrym
ata
muconej i skomunizowanej ludno- i
ku na fołksfrontowe tendencje pi różnica zdań pomiędzy przedsta architekci Polacy, już dawno wy obcą jako światopogląd, psychice
óci.
wicielem harcerskich władz cen zbyli się nałogów demo - liberal polskiej, zaciemnia przez lata pro
Zadanie trudne, ale ważne i za sma harcerskiego „Brzask" — tralnych — hm. Trylskim — a in nych, a osobę p. Makowieckiego blemy społeczne architektury, np.
konferencja
starszych
harcerzy
uszczytne !
chwaliła rezolucję, wzywającą struktoram i warszawskimi z ko pamiętają z dawniejszego nazwi sprawę mieszkaniową.
Każdy komendant obozu musi władze harcerskie do usunięcia mendantem chorągwi włącznie. ska „Makower". Próby stworzenia
Pierwszym warunkiem powo
pamiętać słowa kol. Boi. Piasec redaktora naczelnego „Brzasku" i Na zlocie, zarówno jak na odby „ciepłego zarządu" z komuną dzenia naszej pracy będzie całko
kiego: „Nie ma sił, nie ma zda całego komitetu redakcyjnego i wającym się w pobliżu zlocie star włącznie, spotkają się ze zdecydo wite usunięcie z twórczości archi
rzeń, nie ma warunków, na które zastąpienie go komitetem, wybra szych chłopców (harcerzy w wie wanym stanowiskiem znakomitej tektonicznej żydów.
wolno jest patrzeć z innego pun nym przez koła starszoharcer- ku lat 15—17) kolportowany był większości. Zjednoczony Komitet
Dopiero po oczyszczeniu atmo
ktu widzenia, niż z punktu widze skie.
w dużych ilościach numer „Falan Architektów Polaków, Członków
nia elementów, jakie należy użyć,
gi" zawierający dodatek „Falangę SARP przygotował listę nowego sfery pracy architektów przez usu
Zarządu i przystąpił do mobilizacji ( nięcie obcych i rozkładowych ele
2. Konferencja
instruktorska Harcerską".
lub zniszczyć dla stworzenia rze
opinii wśród architektów. Poniżej mentów, po daniu architekturze
potępiła bezwzględnie harcmistrza
czywistości Wielkiej Polski".
Wyniki
zlotu
dowodzą,
że
bli
polskiej silnej podstawy narodo
Juliusza
Dąbrowskiego
za
bezczel
odezwa Komitetu do członków:
Niech każdy z nas przyjmie ha
już jest moment generalnej li
wej, możliwym będzie zespolenie w
sło: „każdy obóz harcerski przy ny paszkwil na narodowców i Ideę ski
z Harcerstwa politykiercałość architektoniczną budownic
Do członków SARP Polaków
czyni się do budowy Wielkiej Pol Narodową, zamieszczony w „Brza kwidacji
skiej mafii naprawiackiej — od
ski; każdy obóz jest szkołą bojow sku" (artykuł „Dokąd doszliś góry
Prawdziwa jedność narodowa twa mieszkaniowego, architektu
— i folksfrontowej roboty w
ry monumentalnej i przemysło
cie") i za polityczną robotę fołksników o Przełom Narodowy"!
terenie komu niżujących „socjali przejawia się przede wszystkim w wej, architektury terenów otwar
frontową
na
terenie
Harcerstwa!
jednolitej
kulturze.
Naród,
niejed
Pamiętajmy, że ostatnio dobra
stanowiskiem instruktorów so stów" i „demokratów" z pod zna nolity kulturalnie, rozbity na war tych, w wielki plan urbanistyczny
opinia społeczeństwa o Z. H. P. zo Ze
ku KIMB-u i Czerwonego Harcer
Wzajemne usytuowanie
stała mocno nadszarpnięta, wy lidaryzował się komendant chorą stwa. Atak rozpoczęło środowisko stwy o odrębnych typach życia, Polski.
tych
elementów
w hierarchii ar
gwi
warszawskiej
hm.
Henryk
stąpieniami woj. Grażyńskiego,
poznańskie — teraz rusza i War jest Narodem chorym.
chitektonicznej stworzy przemy
Węchsler.
P.
Dąbrowskiego
wziął
hm. Dąbrowskiego i innych przy
Zachodzą w Polsce głębokie ślaną całość plastyczną i stanie się
obronę jedynie... Naczelnik H ar szawa. Za nami pójdzie lub już po
jaciół fołksfrontu w rodzaju war w
przemiany
psychiczne. Zniknąć głównym składnikiem kultury na
szła
reszta
Polski.
szawskiego „Kimbu" i pisemka cerzy Zbigniew Trylski, przeciw
musi
odrębna
kultura inteligenc
Harcerstwo ma być organizacją ko - szlachecka i odrębna kultura rodowej.
„Brzask". Któż lepiej może tę opi stawiając się zdecydowanej i jed
nolitej
opinii
instruktorów
war
Wzywamy Kolegę do poparcia,
wychowania narodowego i miliiar- chłopska — powstanie, jako wła
nię poprawić jak obozy harcer
szawskich.
nego. Tylko Idea Narodowa jest sność każdego Polaka, jednolita naszych wysiłków odrodzenia a r
skie?
chitektury polskiej, zaczynając od
wykładnikiem Prawa kultura narodowa.
3. Na konferencji zapadła u- czystym
Z obozami przede wszystkim ze
Harcerskiego.
Tego
faktu
nie
za
chwała,
wzywająca
wszystkich
tknie się społeczeństwo. Muszą oArchitektura — sztuka ujmo uwolnienia jej od inwazji żydów.
trą
żadne
ciemne
machinacje
harcerzy
Warszawy
do
bezwzględ
ne być dlatego właśnie wzorowe!
wania przestrzeni, organizuje ży
Zjednoczony Komitet
fołksfrontu i mętne „interpreta cie Narodu. Cała fachowa praca
Urządzenie, wyszkolenie, zacho nego bojkotu gospodarczego ży cje" Prawa Harcerskiego.
Architektów Polaków
architektów musi być dostosowa
wanie, duch katolicki i narodowy, dów.
Członków S. A. R. P.
TADEUSZ WOJNAR na do nowych potrzeb, których
4. Konferencja zażądała od
praca społeczna — to wszystko

Harcerstwo musi się oprzeć
na zasadach narodowych
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ORAZ NAPRAWY RADIOAPARATÓW
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Marszałkowska 138 w podwórzu
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Tylko solidnie, najtaniej wykonywują
Warszawa, Ks. Felińskiego 50 m. 6
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J. S Y T A

„P R Z E Ł O M U "

Marszałkowska 60 (I piętra)
Tel. 7-27-90
Czytelnikom „Falangi** — 150/* zniżki

NARODOWO -RADYKALNEGY
MIESIĘCZNIK PROGRAMOWY

D o b r ą 1 ta n ią r a 
k ie tę k u p is z w s k le p ie
fa b ry c z n y m

C.

GRABOW SKI
S z p ita ln a 7

Fachowa n a p r a w a r a k i e t

C e n a SO g r .

(G Ł O S Z E N IA

DOBRA i tania rakietą
KUPISZ
itta la cje zlektryozne Remont i prze
wijanie motorów na rółne napięcia

N T

al. Świętokrzyzka, 2 tal. 4-27-1,

garnitur 250, pia

krzesła od trzech zł.

godnych

BRACIA SCHODECCY

9 krzeseł dębowych skóra — 90,
kanapka — 20, kredens kuchenny

fir m

C.

w akiepie fabrycznym

G ra b o w s k i
ul. SZPITALNA 7

fachowa naprawa rakiet

Do Kolegów Korespondentów z prowincji
W obec
korespondencji,

częstych
listy

z

w ypad ków

z a g in ię c ia

artykułam i,

w iadom ościam i

i ogłoszeniam i muszę być b e z w z g l ę d n i e

Przez Przełom do zwycięstwa!

DRO BNE

KRAWCY MĘUCY
A. Zaremba, Wspólna 36, tcL 9-15-77.

wysłane Józef Petz, Źórawla 33, tel. 8-67-02.

jako p o l e c o n e . Korespondencję kiero w ać na adres:
R edakcja „Falangi" — W a rs za w a , N ow y - Świat 3 9 .

Alfred belbrandt, wytwórnia 1 tł&gaayt.
ubiorów męskich 1 uczniowskich. War
szawa, ul. Wspólna 14. teł. 9-00-47
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Poznań, serce Wielkopolski
Zdrowa rywalizacja
zawsze bije silnym tętnem polskości «ceprów» i «góralszczyzny»
Ruch narodowo - radykalny wy
— A jakim elementem ludzkim
kwita w poszczególnych dzielni
cach, miastach i wsiach polskich
pod różnymi nazwami, w różnych
warunkach, o różnym natężeniu,
ale co raz szerzej i co raz pełrrej
podłria i zagarnia całą Polskę.
Wytężona praca wre w każdym
niemal środowisku, w każdej czę
ści Polski.
— A jak się pracuje w Pozna
niu? — zapytuję kol. Leona Ka
czmarka, Kierownika Obozu Ra
dykalnego Ruchu Młodych w Po
znaniu.
— Wielkopolska od dawna ma
zasłużoną opin:ę niezłomnie polsk:ei i narodowej — zaczyna
kol. Kaczmarek — a Poznań, ser
ce tej dzielnicy biie intensywnym
życiem polskości. Dlatego też echo
pracy naszego Obozu, mimo jego
tak krótkiego istnierra — prze
kracza w proporcji jego wiek...
— K;edv Obóz w Poznaniu zo
stał zalegalizowany?
— Dopiero w kwietniu roku
bieżącego. N;e było to przv tvm
takie proste. Początkowo starahśmv się o zatwierdzenie nazwy
„Front Przełomu“ — otrzymal śmy odpowiedź odmowna: . w erę
wchodziły nieznane bl’żej uchy
bienia prawne. Druga nazwa mia
ła w;eksze szcześc;e — i tak oto
zaczęhśmy żyć i pracować.
—■No. to zanewne m ew iej jed
nak będzie miał mi Kolega do po
wiedzenia... te pięć, czy sześć ty 
godni —
— To zależy! Pod kątem widze
nia tego, co mamy dokonać, oczy
wiście to jest nic. Ale formalnie
w zależności od warunków, czasu,
możliwości materialnych jest to
już trochę pracy, którą mamy za
sobą. Pierwszy okres organizacji
to zawsze praca najmniej efek
towna i najtrudniejsza. Zaczęliś
my przede wszystkim od monto
wania wewnętrznego; ustanawia
nia kierownictwa itp. To był jeden
kierunek pracy; drugi — to pro
paganda. W ciągu tego krótkego
stosunkowo czasu urządziliśmy
trzy zebrania informacyjne — ich
przebieg,
frekwencje, reakcja
zgromadzonych dodały mi zapału
do dalszej pracy. Z propagandy w
formie słowa pisanego posługiwa
liśmy się w tym czasie ulotkami,
kolportażem „Falangi", „Przeło
mu" i innych ogólnych wydaw
nictw.
— A jakiego rodzaju ulotkami
operował Kolega w Poznaniu?
— Różnymi. Redagowane by
wały przez nas s nodzielnie w za
leżności od wynikającej potrzeby
oświetlenia jakiegoś wydarzenia;
ulotkami o charakterze ogólnym
były np. ulotki przeciwkomunistyczne w dniu 1 Maja.
— Z jakim przyjęciem społe
czeństwa spotkał się kolportaż
tych ulotek i wydawnictw? I jaki
był stosunek administracji pań
stwowej do tej akcji?
— Oczywiście, muszę w odpo
wiedzi wydzielić te dwa „przyję
cia" od siebie... Odpowiedź na
pierwsze pytanie brzmi pozytyw
nie, na drugie — negatywnie. To
znaczy: społeczeństwo poznańskie,
szczególnie młodsze, przyjmuje
całokształt naszej akcji z żywym
zainteresowaniem, z dużą przy
chylnością, poza pewnymi środo
wiskami, do których omówie
nia przejdę później, natomiast
stosunek administracji do nas
jest — conajmniej niechętny,
wyraża się m. in. w czę
stych udaremnianiach i zakazach
kolportażu, a nawet aresztowa
niach (ostatni^ miały miejsce trzy
aresztowania v. związku z kolpor
tażem). Naturalnie trudności te
nie zniechęcają nas, z całym upo
rem dążymy do wprowadzenia or
ganizacji w teren.

rozporządza Kolega w organiza
cji ? Mam na myśli sferę społeczną
i kwestię dawnych przynależności
pol:tycznvch, obecnych członków
O. R. R. Młodych?
— Otóż około 60% obecnych
członków to dawni członkowie O.
W. P. i O. N. R. legalnego, — ok.
40% — to nowy, nigdzie dotąd
niezorganizowany element.
— Myślę, że przewaga daw
nych członków w pierwszym eta
pie jest zjawiskiem dodatnim: po
zostali wierni przyjętej idei i zja
wili się w pierwszej chwili — są
dzę natomiast, że z biegiem czasu,
z postępującym rozrostem organi
zacji w teren;e ulegnie to znrame
— procent dawnych członków bę
dzie malał w stosunku do procen
tu nowych.
— Naturalnie. Będz'emy wchłan;ali co raz szersze warstwy, będz;emy zwiększali zas:ęg — jest
przy tym charakterystyczne, że
jeśli chodzi o nowy element jest
to niemal w całości sfera robotni
cza. Uważam to za objaw wysoce
dodatni.
— Czy na tvm tle n5e dochodzi
do starć z miejscową P. P. S. ?
— Jak dotąd, n;e. Zresztą social ści w Poznańsk?m sa bardzo
słabi, a przy tym pamiętają tu je
szcze dawna, mocna odprawo, ja 
ka daliśmy im w 1934 roku. To ich
zatrzyma’o... do dzisiaj.
— Skoro mówimy już o stronn>ctwach, to może Kolega powie,
jak przedstawia s;ę na tereme po
z n a ń s k i stosunek Stronnictwa
Narodowego. czv grupy ABC do
Obozu Rad. R. Mł.?
— Na ogół, poprawnie. Z tvm,
że należy wyróżniać t. zw. „górę"
tych organizacyj od ich „dołów".
..Góra" i tu i tam jest w większo
ści wroga. Natomiast masy nie
kiedy wbrew wyraźnym zakazom
solidaryzują się z nami. Mamy pe
wien a°resvwny, zdobywczy sto
sunek do życJa — to mkomu me
pozwala na obojętność i to nawet
z nieprzychylnych — wydobywa
w końcu sympatię <jia nas
Kol. Kaczmarek uśmiecha się w
zamyśleniu i ciągnie dalej:
— Mówię to z własnego do
świadczenia. Wyznawcą idei no
woczesnego nacjonalizmu polskie
go, a później członkiem b. O. N. R.
jestem stosunkowo nie dawno, bo
od r. 1933 (to nie zm’ema syttiacii, że więz:enie już poznałem do
kładnie). Idea narodowo - rady
kalna wydobyła mnie z kręgu in
nego środowiska, innej mvśli.
Tym więcej zatem mogę mówić o
jej sile zdobywczej.
— Na zakończenie wreszcie in
teresują mme dwie jeszcze spra
wy, a to: jakie są najdotkliwsze
bolączki Kolegi w pracy Obozu —
i drugie: jakie zadarna w najbliż
szym okresie stawia sobie Kolega
do wypełniema?
— Co do bolączek — jest ich
trochę, jak zawsze, jak wszędz!e,
więc przede wszystkim znikomość
środków materialnych i wszystk'e
pochodne: brak naszej prasy lo
kalnej. „Przełom" czy „Falanga"
nie mogą wypełnić wszystkich na
szych potrzeb śc;śle lokalnych,
zwłaszcza przy takim zalewie wy
dawnictw miejscowych oddziałów
różnych organizacyj, jak w Po
znańskim. Zresztą takie, czy inne
bolączki nie mogą być tematem
b;adania. Są pewnymi przeszko
dami do usunięcia, ale nie tema
tem do skarg. Dlatego kończę i nic
więcej o nich nie powiem.
Co do najpilniejszych zadań, to
da się to ująć w jednym słowie:
prowincja. Cały wysiłek pójdzie
na propagandę w terenie, najpierw
na regenerowanie starych placó
wek (np. Rogoźno — dawny ba-

— Jak wiadomo, na Podhalu
ruch narodowo - radykalny wy
krystalizował się w formie organi
zacyjnej „Narodowo - Radykalne
go Ruchu Młodych" i zalegalizo
wany został pod tą nazwą w stycz
niu r. b. — przypomina mi na po
czątku rozmowy kol. Kamiński,
K:erownik Podhala.
— Przypominam o tvm dlate
go, by Czytelnicy „Falangi" nie
zapomnieli, że to ogólne sprawoz
danie z mojej pracy obejmuje okres n;ecałych 5-c:u m’esięcy za
ledwie, przy tvm właściwie me ma
pojęcia Podhala, jako newnei jed
ności terenu pracy. W trzech ośrodkach, jak'm i dysponuję orga
nizacyjnie t. zn. w Zakopanem,
Nowym Targu i Gorlicach — po
szczególne warunki lokalne —
materiału ludzkiego, możliwości
pracy itp. nastręczają różne za
gadnienia, które też i różme mu
szą b” ć rozwiązywane.
— Tak. Z tym zanozna nas mo
że Koleba w dalszym ciągu wy
wiadu. Na razie moAe Koleba oko
wie nam o osob;e Kierownika t “ i
organizacji t. zn. o sobie — jak
dawno i w iak''ch organizacjach
Kolega przed tvm pracował?
— O, ia rracuie już od bardzo
daw^a. 10 lat. Pierwszy okres, to
O. W. P.. pó*n’ei Sekcia M ło r^h
Stronnictwa Narodowego, z któ
rej wvstep-'łem, powiedziawszy
sobie, że n’e iest to organizacja,
która bv notrafiła w dob5e dzjg-eiszej zrealizować taki ustroi, iak;e"o trzeba Polsce współczesnej.
Później — później dażvłem do
stworzema na Podhaly organiza
cji, w której móglbvm pracować
z cała wiarą i przekonaniem. Obecme mam taka organizację. I
rracuie. N!e potrzebuję cbyba do
dawać. że cała ta moja ..kariera"
wielokrotnie zakłócana bv»a krót
szymi i dłuższymi pobytami w wię
zieniu... Ale to już chyba dosyć o
mnie?
— Czv mógłby Kolega teraz,
zostaw;aiac na raz;e na boku pew
ne indywidualne cechy wspomnia
nych środow:sk, scharakteryzo
wać ogólnie warunki polityczne
organizacji na Podhalu?
— Postaram się. Otóż wezme
pod uwagę takie elementy, jak
administrację państwowa i stron
nictwa. Otóż mewstnliwie istnie
jący nacisk administracyjny dz a’a wprawdz5e nierównomiernie, ale działa. Przechodzi wahania, są
tak;e, czy inne koniunktury, ale
na ogół trudno jest. Poza tym sy
tuacja ta o tyle me jest oryg!nalna, że z małymi odchyleniami
wszędz;e jest podobn e. Co do
stronnictw — tu już w każdej z
mo'ch nrejscowości jest inaczej.
W Nowym Targu najtrudniejszą
sytuację mamy ze Stronnictwem
Narodowym — tym bardziej, że
Stronnictwo jest zaangażowane
uczuciowo w — zwalczaniu mnie.
Toteż wersje o mojej osob;e w tym
okręgu przechodzą wszelkie gra
nice przyzwoitości atakowania.
Ta sprawa zresztą znaidz’e finał
w sądz;e, gdyż wytoczyłem proces
o zniesławienie. Nie trzeba doda
wać, że te ataki, skierowane bez
pośrednio pod moim adresem, go
dzą pośrednio w organizację. W
Zakopanem natomiast mamy istotnego wroga w ugrupowaniu
P. P. S. i komunie. Toteż olbrzy
mia część naszego wysiłku idzie
stion), a później na zdobywanie
nowych.
— Dziękuję Koledze za wszyst
kie wyjaśnienia i życzę jak naj
bardziej owocnej pracy w zdoby
waniu terenu. Do następnej roz
mowy. — Czołem Kolego!
— Czołem!
J. K. R.

Do nabycia aa dogodnych warunkach
Radioodbiorniki aieciowo i g rzejn ik
elektryczne, żelazka, im b ry k i, kuchen
ki, g rzałki do rurek, poduszki i inaei

w R a d o m sk im
T o w a r z y s tw ie
E le k tr y c z n y n.

tam na walkę z tym wrogiem, któ
remu zaprzysięgliśmy zagładę. Co
do Stronnictwa Ludowego — to
stosunki nasze wzajemne układa
Sp. Ake. w R ado n fn
ją się tam wszędzie dość zgodnie.
ni T rau g utta 5:,
— A jak wygląda sama organi
zacja Nar. - Rad. Ruchu Młodych?
Jaki element organizacja grupu W A R
S Z A W
A
je?
W niedzielę o godz. 5 po zgromadze
— Tu już są różnice, o których niu antymasońskim odbyło się otwarcie
wspominałem. W Gorlicach — nowej świetlicy dla kol. kol. kolporte
znaczna część rekrutuje się z daw rów „Falangi*1' przy ul. Rycerskiej 10.
nych członków O. W. P. czy S. N .; Przemawiał kol. Ryszard Romanow
zawodowo jest to element rolniczy ski. Część organizacyjną zakończono
w ok. 90%; w Nowym Targu i w Hymnem Młodych i okrzykami na
Zakopanem natomiast mamy sy cześć Ruchu Narodowo - Radykalnego
tuację odmienną. A więc przewa i Bolesława Piaseckiego.
żającym czynnikiem jest tu ele
ment nowy — są to ludzie, którzy BIAŁYSTOK
byli dotąd nigdzie niezorganizoKOLPORTAŻ „FALANGI"
wani, przeważnie bardzo młodzi. W dn. 12 b. m. odbył się masowy kol
Poza tym i środowisko jest różne portaż „Falangi" na ulicach Białego
— w przeciwieństwie do Gorlic — stoku.
Grupy kolporterów „Falangi"
w Nowym Targu mamy przeważ rozstawieni
po całym mieście w ciągu
nie robotników.
kilku godzin rozsprzedały cały nakład
— Jakie trudności specjalne „Falangi" przeznaczony na niedzielę w
ma Kolega na swo;m terenie, ab ilości
około 500 egzemplarzy.
strahując od ogólnych, wspólnych
wszystkim ?
ODPRAWA
— Największą przeszkodą —
W
dniu
11
b.
m. odbyła się w lokalu
która z pozoru wyglądać może na
zupełnie nikłą — jest kwestia „Ruchu Młodych" odprawa miejscowe
wzajemnego niechętnego stosun go oddziału. Referaty wygłosili: kol.
ku do siebfe „góralszczyzny" i Stermiński i nowo-mianowany kier, na
„ceprów". Wprawdzie jest już z m. Białystok — kol. Chojnowski.
tym znacznie lepiej, niż było w po
ARESZTOWANIA
czątkach pracy, aie tym n'emniej
chociaż słabszy, konflikt trw a cią W nocy z dn. 11 bm. na 12 zostali
gle. Ambicja góralska nie pozwa aresztowani i osadzeni w miejscowym
la- by góralami imał kierować ktoś areszcie koledzy: Chojnowski F., Role
„obcy", a nie swój.
der i Samojlo. Powodem aresztowania
— No, o ile ambicja ta przy- było ukazanie się na ulicach nielegal
b’erze zdrowe formy — to znaczy, nych napisów ONR. oraz innych jak:
o ile górale dążyć będą pracą nad „Niech żyje Bolesław Piasecki" i t. p.
sobą i twórczą aktywnością w
działalności organizacji, by osią RADOM
gnąć wyższe szczeble hierarchicz
z ŻYCIA N. P. R.
ne — to jeszcze wszystko może się
Dnia
4
czerwca
b. r. odbyła się odpra
bardzo dobrze skończyć.
wa
kierownictwa
N. P. R. Radom I — Toteż dążę do wyrobienia
tego rodzaju szlachetnej rywali śródmieście, na której poruszono sze
zacji, natom;ast walczę z wszelki reg spraw organizacyjnych.
mi objawami źle pojętej „różno Dnia 8. 6. b. r. odbyła się zbiórka żeń
ści"; powoli daje to wyniki.
skiej drużyny N. P. R. o godz. 18-tej w
— Jak'e są zamierzema Kolegi lokalu przy ul. Traugutta 30.
na naibliższy okres czasu?
Raport Kierownikowi Okręgowemu
— Z pracy organizacyjnej — N. P. R. kol. mgr. R. Szelidze - Rytrouzunełn’en’e kierownictwa
(w wi, złożyła drużynowa I druż. Im. Emilii
Gorbcach brak mi np. kierownika Plater, kol. Zofia Tucholska, po czym
na teren inteligencki), wprowa wygłoszony został referat o pracy dla
dzenie kierownictwa na teren w Wielkiej Polski i powiększeniu szere
pow icie nowo - tarskim. Dlatego gów N. P. R. w Radomiu. Następnie
też konkretme w lipcu urządzam złożyła przyrzeczenie organizacyjne i de
duży kurs dla kierowników. A korowana została Mieczem Chrobrego
przede wszystkim — co tu dużo zast. druż., kol. J. Bogusówna. Na za
mów:ć o poszczególnych akcjach! kończenie odśpiewany został „Hymn
— Zadania mojej placówki, jak Młodych". Po zbiórce koleżanki segre
całego Ruchu Narodowo - Rady gowały książki w bibliotece organiza
kalnego, bliższe i dalsze, zawsze cyjnej, która ostatnio dzięki ofiarności
wyglądają tak samo: zwalczaniet szeregu osób, zyskała dużo nowych
na wszystkie sposoby istotnych książek o masonerii, Talmudzie, komu
wrogów żvc’’a Polski i ciągłe dąże nizmie itd.
nie nanrzód, do wytkniętego celu.
Za mesiąc, kwartał, rok — bęKOLPORTAŻ „FALANGI"
będz emy już mieli nowe aktywy,
czerwcu „Falangę" kolportowano
nowe wygrane, a za... któż to wie! w WRadomiu,
Skarżysku oraz pod Szy
— Nowa, Wielka Polskę!
dłowcem, w miejscu sprofanowania fi
r*-n’em, Kolego!
gury Matki Bożej przez nieznanego bez
Czołem!
j . k . R.
bożnika.
SKARŻYSKO

DOM B Ł A W A T Ó W
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Z ŻYCIA N. P. R.
ODDZ. IM. STEFANA BATOREGO
W tych dniach odbył się w Skarżysku
kolportaż „Falangi", w którym wzięli
udział członkowie Oddziału N. P. R. im.
Stefana Batorego. Otwarcie nowego lo
kalu N. P. R. zostało odroczone, gdyż
wskutek nacisku sfer nam nieprzychyl
nych, właścicielka domu, nie zgodziła
się na wynajęcie lokalu dla „Falangi".
Kol. kierownik M. Gwozdek wraz z in
nymi kolegami, mimo trudności, posta
nowił jeszcze w czerwcu wynająć Inny
lokal dla Oddziału N. P. R. im. Stefana
Batorego.
Praca powoli idzie naprzód — stale
przybywają nowi członkowie chcący ra
dykalnie walczyć z żydo - komuną.
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Niemieckie dziesięciolatki walczę o Gdańsk
Gdańsk w czerwcu
Każdego kto zawitał do Gdań
ska na wiosnę, uderzyła wielka
ilość błyskawic wymalowanych
czerwoną farbą na murach mia
sta. To Hitlerjugend robi kampa
nię przedpoborową. Dwie litery
nawołują: „Dziesięcioletni do sze
regów" lub „Rocznik 1928 pod
sztandary H. J.“. Grupki dziesięciolatków (t. zw. Jungvolku) z
gołymi głowami, w krótkich port
kach, czytają z przejęciem ten apel.
Zaciekawiony wynikiem „poboru"
udaję się na zbocza cytadeli gdań
skiej, która jest całkowicie do dy
spozycji H. J. Już zdała słychać
charakterystyczne niemieckie pio
senki wojskowe śpiewane dziecięcemi głosikami. Przed wejściem
stoi duża tablica, która ogłasza,
że przejście dla osób postronnych
jest „streng verboten“. Przecho
dzę więc przez dziurę w płocie,
przed którą nie zdążono jeszcze
ustawić ostrzegawczej tablicy i
trafiam na duży koszarowy dzie
dziniec, po środku którego powie
wa olbrzymia flaga hitlerowska.
N a krańcach dwie grupy „rekru
tów" — część ubrana już w brą
zowe koszule i pasy koalicyjne,
reszta jeszcze po cywilnemu. In
struktorzy są zaledwie o rok lub
dwa starsi od podkomendnych,
noszą czarne koszule a przy boku
sztylety (Ehrendolh).
Pierwsza grupa siedzi półkolem
i śpiewa. Aby nadać pieśni odpo
wiedni, żołnierski rytm, klaszczą
w dłonie i biją obcasami w ziemię.
Nagle zjawia się starszy, może
czternastoletni chłopiec. Wszyscy
w stają pokolei na baczność i wy
mieniają swe nazwiska. Słucham
z zaciekawieniem. Na trzydzieści
nazwisk osiem polskich...
Tymczasem druga grupa ćwi
czy. Gołonogi instruktor z rę
koma założonymi w tył i marsem
na dziecinnej twarzy wydaje pew
nym i stanowczym głosem rozka
zy. Swoboda a jednocześnie pew
ność siebie przypomina zawodo
wych instruktorów wojskowych.
Szeroko stosowany u nas system
„rozstawiania rodziny po kątach"
nie ma tu zastosowania. Młody in
struktor wie, że szkoda czasu na
rozpamiętywania czyichś niedo
ciągnięć. Lepiej przez ten czas ćwi
czyć, aż do skutku. Z nieniniejszym uznaniem należy patrzeć na
podkomendnych. Ćwiczą skompli
kowane trójki i ósemki, od czasu
do czasu bieg lub „paradeschwitt"
Nader często używa się komendy
„Padnij!" Kierownik stara się
dopaść maruderów, którzy jeszcze
nie leżą na ziemi i uderza arku
szem papieru po głowie. Ta sym
boliczna i żartobliwa kara między
rówieśnikami łatwo może zamie
nić s:ę w poufałość. Czekam aż
któryś z leżących chwyci dla ka
wału instruktora za białą pończo
chę. Ale nie. To nie zabawa, to
praca i dla dziesięcioletniej roz
hukanej natury ciężka praca.
Zdała dolatuje huk karabinów.
To strzelnica na której „dla spor
tu" starsi chłopcy strzelają z woj
skowych Mauzerów. Szeroką ale
ją jedzie oddział konny H. J., Sie
demnastoletni chłopcy w solidnie
skrojonych mundurach z patyka
mi imitującymi lance, ćwiczą jaz
dę w pagórkowatym terenie.
Młodzież jest dumą i nadzieją
narodowego socjalizmu. Pierwsze
go maja odbyła się na Meifeld
wspaniała defilada młodzieży hi
tlerowskiej, Armii Pracy ,oraz po
licji. Ta ostatnia też zasługuje na
uwagę. Choć Gdańsk jest cichy i
spokojny, to jednak ojcowie mia
sta są dziwnie zapobiegliwi o bez
pieczeństwo obywateli: policja
jest b. liczna, posiada liczne for
macje zmotoryzowane, flotyllę
rzeczną oraz lotnictwo.
Niedaleko cytadeli, na wzgórzu
stoi duży granitowy krzyż, a na
nim trzy daty: 1723—1803—1813.
Zwykły turysta bezskutecznie
wertuje w pamięci wykuty nie
gdyś podręcznik historii i docho-
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Bez przymusu
Z zapałem
Masowo
dzi do wniosku, że daty te nic mu
nie mówią. Dla nas Polaków, to
były dnie walki o niezależność go
spodarczą a również polityczną.
Pieśni wojskowe przerywane hu
kiem mauzerów uprzytamniają
nam, że walka trw a nadal, bez
krwawa wprawdzie, ale nie mniej
zacięta, walka o dusze młodych
Gdańszczan. Strona niemiecka upojona niedawnymi wydarzeniami
w Austrii, podniecana depeszami
z Sudetów, wykazuje szaloną dy
namikę i coraz większą agresyw
ność.
A co się dzieje u drugiej stro
ny?
Polonia Gdańska tkwi w bezła
dzie i defenzywie, stale nękana i
szykanowana nie czuje, że za nią
stoi
trzydziestopięciomilionowy
naród. Polacy w Gdańsku są zda
ni na własne siły. Macierz Szkol
na kierowana przez elementy na

rodowe walczy z determinacją o
język, a harcerstwo przy pomocy
wojska, stara się wychować typ
polaka - żołnierza. Nic dziwnego,
że opuszczeni czują żal i niechęć
do rodaków z kraju. Zaobserwo
wali to już polscy studenci z tutej
szej politechniki, ale niestety nie
wiele robią, żeby ten stan zmie
nić. Istnieją w Gdańsku również
t. zw. „czynniki oficjalne". Wie
my z wielu przykładów, że te czyn
niki często zamiast pomocy, przez
politykę „państwowotwórczą", oraz zatargi personalne wprowa
dzały do Polonii Zagranicznej nie
produktywne walki. Jest w porcie
dużo polskich bezrobotnych, nasz
stan posiadania stale się zmniej
sza ,ale cóż nasze czynniki robią,
żeby temu zaradzić? P. K. P. za
trudnia niemców, którzy 1 maja
defilowali przed p. Foersterem w
mundurach kolejowych ze swasty
kami. W „Stoczni Gdańskiej",

P ro c e s y

gdzie państwo posiada duże udzia
ły (przeszło 40%) nie słychać
mowy polskiej wśród robotników
tam zatrudnionych. To są rzeczy
dziwne, ale wszyscy z Komisaria
tu R. P. na czele pragną świętego
spokoju i unikają scysji z hitle
rowcami. Zaszedł wypadek dość
charakterystyczny. Polak wywie
sił flagę narodową, za co został
wydalony z domu. Poszkodowany
udał się do Komisariatu R. P.
Sprawę przyjęto do wiadomości,
no bo inaczej nie wypadało, ale
dano poczciwcowi do zrozumienia,
że nie należy niemców drażnić
przez wywieszanie flag.
Od czasu do czasu ,przy jakichś
okolicznościach przyjeżdżają ofi
cjalne osoby i wygłaszają hurrapatriotyczne mowy. Polonia Gdań
ska już dawno przestała na to
reagować, gdyż ze słowami nie
idą w parze czyny. Nie chcemy
chcemy być pesymistami, ale
wątpimy, aby toasty wznoszone
na bankietach przez dostojne per
sony zniweczyły systematyczną
pracę „smarkaczy" z Hitler - Jugend.
R. HORWILŁ

c z ło n k ó w

R uchu N a ro d o w o -R a d y k a ln e g o
Kol. kol.: Leonard Krzym, St.
Sprawa Marii Iwanickiej i Teresy Kmitówny cław
Lipka - Zanosik, St. Kiełek, Wa
Teodorczuk zostali skazani

Dn. 9 b. m. przed sądem okrę
gowym w Warszawie odbyła się
rozprawa przeciw dwóm student
kom — Marii Iwanickiej i Teresie
Kmitównie, oskarżonym o prze
chowanie materiałów wybucho
wych 1 przynależność do rozwią
zanego przez władze ONR.
U uczennicy Kamińskiej, mię
dzy książkami szkolnymi brat jej,
porucznik znalazł paczkę, którą,
jak mówił „z ciekawości" rozpa
kował. W paczce znajdowały się
zapalniki artyleryjskie, granaty i
świece dymne. Kamińska oświad
czyła, że paczkę otrzymała od stu
dentki chemii Marii Iwanickiej,
nickiej.
Wówczas Kamiński zadzwonił
do Iwanickiej i umówił się z nią
na następny dzień, chce bowiem
wyjaśnić pochodzenie paczki na
drodze prywatnej. Po umówieniu
się z Iwanicką na następny dzień
uspokoiwszy ją w ten sposób odrazu zadzwonił do policji, która
przeprowadziła rewizję w miesz
kaniu Kamińskich i w mieszkaniu
Iwanickiej, u której znaleziono
również materiały wybuchowe.
Marię Iwanicką oraz jej kole
żankę Teresę Kmitównę wówczas
aresztowano. Iwanicka przesie
działa w więzieniu około dwu mie
sięcy, zwolniono ją przed święta
mi Wielkiejnocy ,zaś Kmitówna
była trzymana w więzieniu do sa
mej rozprawy.

★

Znakomite przemówienie obroń
cze wygłosił adw. Jarosz. Odczy
tał on 3 pierwsze tezy z Zasad
Programu Narodowo - Radykal
nego, które brzmią: „Bóg jest
najwyższym
celem człowieka",
„Drogą człowieka do Boga — pra
ca dla Narodu", „W tworzeniu
wielkości Narodu szczęście i roz
wój człowieka". Obrońca stwier
dził, że ludzie, którzy takie hasła
głoszą, a jest rzeczą niewątpliwą,
że głoszą je szczerze, nie mogą
być przestępcami.
„Któż nie zna ONR-u — wołał
adw. Jarosz — dla kogo jest ta 
jemnicą Program Narodowo - Ra
dykalny? Któż z nas może przejść
obojętnie koło „zielonej książecz
ki" z tezami narodowo - radykal
nymi? Każdy zwraca swą myśl ku
nim, gdy widzi ciężkie położenie
Polski między dwoma imperializmami sąsiadów. Starsze pokolenie
walczyło o niepodległość — mło
de pokolenie myśli jak Polskę naj

lepiej urządzić w imię jak najbar
dziej szlachetnej intencji."
Następnie przemawiał adw. Jan
Nowodworski, który m. in. powie
dział: „Dzieci na rogach ulic też
mówią o ONR, a myśli, które oskarżone wypowiadały na niele
galnych zebraniach już przed tym
można było czytać w encyklice
Quadraquesimo Anno Ojca św.".
Prokurator w swej mowie oskarżycielskiej przyznał jednak,
że Maria Iwanicka jest dobrą Pol
ką.
Mimo, że oskarżone do winy s;ę
nie przyznały sąd skazał obie po 8
miesięcy więzienia.

SPRAWA
CZESŁAWA GRODZKIEGO
I KOL. KOL.
Przed sądem w Sokołowie Pod
laskim 10 b. m. odbyła się rozpra
wa przeciwko Czesławowi Grądzkiemu, Leonardowi Krymowi, St.
Lipce - Zanosikowi, St. Kiełkowi,
Wacławowi Teodorczukowi, oskar
żonym o zorganizowanie słynnych
zajść antyżydowskich w Stoczku
Węgrowskim. Zajścia te zostały
wywołane jako reakcja na zabicie
przez żydów ś. p. kol. Kraszewskie
go. Kilkudziesięciu żydów było
wówczas rannych.

po 6 mieś, więzienia. Kol. Czesław
Grądzki, kierownik Narodowo Radykalnego Obozu „Ruch Mło
dych na Podlasiu został uniewin
niony, bowiem sąd podzielił wywo
dy obrony, że Grądzki kierował
całokształtem akcji pikietowej i
nie znajdował się w miejscu krwa
wego starcia.
Bronił adw. MyślińskL

SYHEK PANI
o rek starszy. Znów inaczej wygląda.
NajwyZszy czas sfotografować go po
raz wtóry. Pięknie pozujemy dzieci
na tle zabawek, łóżeczka. Można
przebierać bobo coraz inaczej. Jest
spokój o zdrowie w dnie chłodne.
Fotografów
do mieszkań
wysyła
E L -C H A -FILM , Bracka 17. Fotografu
jemy bez magnezji. 12 różnych foto
grafii złotych 5.60. Informacje— zgłoszenia telefon 2-78-60.
Fotografia
.małego* właściwym prezentem dla
dziadzia, niespodzianką dl < męża.

o zwalczaniu masonerii,
mówi:
Do pięknych i głębokich uwag
o masonerii, jakie dzisiaj usłysze
liśmy, chciałbym dorzucić kilka
rozważań prawniczych.
Jak już zaznaczył poseł Bu
dzyński, masoneria podlega prze
pisom art. 165 kodeksu karnego.
Artykuł ten jest ogólnikowo uję
ty i zawiera słabe sankcje, lecz w
każdym razie w jego świetle ma
soni są nie tylko szkodnikami pu
blicznymi i pachołkami obcych agentur, lecz są przede wszystkim
przestępcami kryminalnymi, któ
rych ściganie jest naglącym obo
wiązkiem władz.
Myśl, zawartą w tym artykula
kodeksowym, rozwija i pogłębia
projekt ustawy antymasońskiej,
przedstawiony sejmowi przez po
sła Budzyńskiego. Projekt tea
powinien być czym prędzej uchwa
lony i uczciwie wykonany.
Uważam, że należy poprosić p.
premiera lub p. p. marszałka sej
mu, aby zgodnie z konstytucją
przedstawili p. prezydentowi R.P.
wniosek o uzupełnienie porządku
obrad sesji nadzwyczajnej izb ustawodawczych projektem antymasońskim.
Poseł Budzyński zapowiedział,
że lista masonów polskich będzie
przedstawiona rządowi w osobie
p. ministra sprawiedliwości. Mu
szę zaznaczyć, że według naszego
prawa nie wolno będzie zakazać
ogłoszenia tej listy. Władza, któ
ra chciałaby zapobiec ogłoszeniu
tej listy, stanęłaby w kolizji z ko
deksem karnym, popełniając czyn,
który określić by należało jako
pomoc,
udzielona przestępcom
kryminalnym, jako czyn, będący
ponad to nadużyciem władzy.

SPRAWA EUG. TRZCIŃSKIEGO,
ST. KIEŁKA, HENRYKA SEMENIUKA
Dn. 10 b. m. odbyła się w Wę
growie rozprawa przeciwko kol.
kol.: Eug. Trzcińskiemu, St. Kieł
kowi, Henrykowi Semeniukowi, oskarżonym o rozdawanie niele
galnych ulotek ONR, nawołują
cych do zabijania żydów, komuni
stów i masonów.
Eug. Trzciński został uniewin
niony, zaś obaj koledzy pozostali
— skazani po 6 mieś, więzienia.
Broniła apl. adw. Maria Stani
szkis.
zienia za przynależność do ONR 1
SPRAWA
kolportaż
nielegalnego
pisma
HANNY SZYMBORSKIEJ
„Sztafeta".
Przed sądem apelacyjnym w
Sąd apelacyjny podwyższył oWarszawie odbyła się sprawa kol.
Hanny Szymborskiej skazanej w skarżonej karę do 1 roku więziosądzie okręgowym na 8 mieś, wię-nia.

JUŻ WYSZEDŁ CZERWCOWY NUMER
narodow o - r a d y k a ln e g o m ie się c z n ik a
99

p p z e ł o

Mi

Na treść numeru składają się:
W yd arzen ia i czyny — W o jc ie c h K w a s ie b o r s k i;
Poglądy i p rog ram y — Tadeusz Lipkowski, Andrzej
Borycki; K siążki i w y d a w n ic tw a —Stanisław Zdziarski
Jan Borzym, Kazimierz Hałaburda, Maria Iwańska,
Adolf Józef Reutt; Trzy problem y polskiego m ilitaryzm u — Olgierd Szpakowski; Państwo totalne —
problem w ła d zy — W łodzim ierz Sznarbachowski;
W a rto ś c i
w ychow aw cze
u s tr o ju
h ie r a r c h ic z n e g o
— Wiesław Zaremba.
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