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P:rzy:Siedł już ra111ek niedziehrr 
w słtrńcn i w jasnej zieleni.: - · 
Hej~ kto -ochoczv. kto dzietlly) 
wstał:.f Na wyci~zkę idzie.myl 
Dr~~ p.ro-śeiłutką~ dalelką, -
rpójdrtemv. c.al'S'. gromadka•'' 
a.ż tam, Rdzie łąka nad rzęką 
c.z~Jrn nas w trawach i 

że.byśmv· zdrowi ·wracali 
w .głvarnej, serdeeznej u.desze~ 
Będziemy kwi1łlnąe, _jaik ziemia-, 
i rooiią;Ć; jllk !kwiaty :rosną. 
OJ, nigdy f nigdzie niema 
Takiej wveiecziki, jaik···wiosnąt · 

kwiali.kilch„ . ~-. P11lnJ_··. konik~-----··-~-~ 
Aż tam, ~dz.ie las szumiący 
(}bętni.e U\Żyezv nam cienia; 
aiż tam, ~ie świat się końe:iv~ 
w dłu.mch. szerokie.h · 

p.rzestr.zeniacl,l. 
Be.d.zi.emv biegać vr.zez łąike -
ńad brzeg.i.em Dłętkitnej wody, 
i ®iewae wraz ze skowronkiem· 

. i !.{~ z wia:trem w za w-Ody •. · 
Stońoe nam twaxze O!Pali 
i wiatr nam wf'(}.sv ro.zezesze. 

J~ nó~i. jaik sptrę.zyntki -
Wyrzucają go do góry, -
I sam nie''\V!fo. gdzie znów 

·kl~ep 
Może v./ piasek, ma.że w dlziitu:r~·r 

Miło dawać·-takie susv. 
Bwty_ mieć siedm.i:Oln:Jd,lowe!. 
Havst oo l(Ó!r'J'f -- Buichf ~ 

I 4~: iriem.ięł 

••• dl:Ckłan wcią;Z ml 
nowot 

Boża krówka 
Każdy znahożą krówkę, czy

li biedronkę. Je~t ona zwy1kle 
czerwÓn.a lub żóbta i nakrapia
na czarnemi kropltiami. 
_ Za dawnych czasów wierzo
nó, ie boża kró\vika mieszka na 
słoii;cu i w Niemc:iech np. dotąd 
dzieei wołają do bożej krów1ki, 
by pofrunęła- do nieba: -i przv
niosła ze soba promyk słonecz· 
ny. vVierzą także, że gdyby· za
biły biedronkę, irnzajutrz sk>ń-

-ee nie świeciłoby ani 
cbwi:e. 

U nas także istnieje 
szyk, którym witamv 
kaną bied-ronlkę;_ 

przez 

nap.oty-

- Boż.a krówko, leć_ do nie
ba, - pr·zynieś ~łodny::.n kawał 
c11J.;.->ha. 

\Vidaćs iz wierzono w Pólsce 
-że biedr~mka ma łatwy 'dostęp 
do 1 a_ju, dlatego leż --przezwano 
ją lmżą krówiką. 

W An.gł.ii w dawnveh -cza-
saeh uważano biedron:kę ·za ulu 
bione stworzonlko Matki Bo
. sld<'J · Teraz śipiewają do niej 
czast>m:. 
. _,...; -Biedrone-c.ziko, biedronecz

ko, kć i)r:ędko do domu, 
. Tw.fj)!ł c ep.a tka się pali, ~ oje 

dzie<:t- płoną.I 

Małe <.fliewczynki sad.zaju so 
hic bożą krówkę na tk.ońicu pal
ca i pyfa.ią, się jej za wiele lat 
wyjdą mmąt?. _Czy za rok? -
Ozy zia dwa 1 ,_. _Gzy za tmy? , 



siedziała - biała myszka 
!Nyła ciekawie dokoła. 

I 
pa-

- Teraz pozostało ci jesz\]ze 
~tamie działanie, Rvsiu, 
ciekł oouczydel. Rysio próbo
wał dalej cz1'tać, a.l.e nie móRł 
odnaleźe właściwego działania. 
Nauczyciel wstał i podszedł do 
Rysia. 

-- Co ci się stało? Gzy nie roz 
wiązałeś .zadania do koiiica? -
Siada i! 

Nauczye:iel wvwoł'ał innego 
ucznia, a Rysio usiadł i osłu
piały patrzył na mysvke. która 
nie ruszała si~ z miejsea. Może 
fa ostrożnie zł'3.pać? Nagfe 
spostrzegł, że na jego bule-cz
kaeh. 1które leżalv pod ławką 
siedzą dwie m:rszki i chrupią 
skórkę. Rysio usłyszał nagle 
stłumione chichoty; obejrzal się 

Rysio przecież nie hyl Jemu waszych r>udełek i -będzieeie i za u ważył, że koledzy pa tną 
winmen. . że z dwuch niHycb, m-0gli wygodnie zabrać je do na podlog~ i starają się stłumić 
bialyeh mys,zek, - tktóre dostał domu. śmiech. Nauczyciel . _kszcze ni.s; 
rp::rzied rpół :r-OJk.iem od wuja Sta- ·-'A gdzie będą 01ie podczas nie 8,postrzegt Nagle jedna z 
cha, .- zrobiły się w międ-z-y- godzin szikolnyćh? - zapytał myszek podrel}tała w.zdłuż ła
ezasie 24 miłe stwo:r:zonka. Nie przyjaciel Rysia, H.enio. wek, w s-tronę katedry. Rysio 
hyłoa to .1ego wina. Lee.z n(l- -::-:-- W pudełkach; zrobimy· w poehyJ,ił się i spojrzał na pu-
tecZika oświadczWa, że zw~- ruch dziurki, aby mvszild się dełlko od myszv. \V Ó\v-czas zro-
riąt>ka t.e muszą op11JŚCić . dom. nie udUiS.iły. - zumiał, co zas.zto. Zamiast nm-
W pokoJu Ry.sła pą.i1-0wał stale Nast-ęipnego ·dnia Rysio przy~ łej dziurki, w pokrywce wi
zildooh nie do wytrzymania.- Po s.zedt d-0 szkol'v ·Z wielką. kłatką dział duży otwór; widocznie 
'Z{ltem Ry-sio stme biegał do śpi- w której trzymał mvszJd. Klat- myszka ząbkami 1i:nowiększvla 
ia~i . . i z.nosił s.tamtąil przy- ki nie. można było schować w 'dziurę i wydostała się z pudel
.mlftC.ziki dla sworoh my\9'zek, klasie,. to też trzeba byto odra- ka; Tak samo postij!piły jej 

W1Sizystlkio to taik zde- ZiU porozsadzać myszki do piu- towal'Zyszki w hmveh oudeł-
n~liWOWt& inait~~ę, · z.e· nie derek. Zailedwie chłopcy sk-0ń~ lka<~h.. 
oo.dała nada.l mieć · w ·4omh czyli tę ~ynność, gdy do ~lasy Teraz nan Wardęski napew
mvsiiej ~omiady: kazała Je ufo„ ws.z-edł pąn Wardęs.kd., nauczy- no zauważv myszy. A z nim. 
pie, lub 1podarmvae. . eief mate~tVki. Ro.zejrzał siQ niema ża.rtów. Rysio poc.zuł: 

-Na· ~topienw 'JD.Y'8Zek" Rysi-O o'okoila„ wciąignąił nosem powie- straszną trwo-g.ę: bura, 1ist do 
nie mó.gił się .... __ zd€cyd-0wac~ A.· tm.e, i. nclk.ł:- rodziców, zimlllieiszony stop.ieii 
r-0,roawa-ć je? '~ Na.i>ewoo kole . ·7·- Od _sam.eg-0 rana w klasie z~ sprawowania na cenzurze. 
dzy jego•· P,rzyjnlią z rądqścią wa.s.zej .ies·t bardzo złe powie- Czv zeehieą mu wierzyć, że ni<' 
pa j~ej, ltib_cJJQ dwi-e myszki~ trzeł Ohvól.'~ie zara:z· - kilka 'dła kawału 'przy:niósł n{yszki 
Następ;n~ dnia Rysio zapy- okient; do ;s~koł'y? 

tal k10ll&e.góiw; czy ehieą -doortać od 0h.łopcy sip{}jr~eli n~ ·siebie N-auczydel jes!zc,ze. nie nie za 
niego białe myszik.i. W kiJJka .p.oFozumiewawozo- · i stfumil. mvażyl'. Podczas ~Y myszki 
miniut wszys.tkie były- -rozdane. śmie~;h.- swohodnie skakały po ildasie, 
Musiał nawet napisać na kart~e - Weźcie zeszyty. Ryś Rudz- stal przy tabliev i objaśniał no 
naz:wis\ka obdarowanych) . aby ki powie, jak r-0zV\iq,-zał p}erw- v.: ą regułę matematyc.zną. Le.cz 
')}()foin nie było sprże-cz~k'. · sie zadanie. · · · teraz... Rysio schwycił swe~o 

'_;_ A 'teraz p0śI1iJ:.hajde, Ry:S.i-b w-stal i zacztJ.f czytać są~Iada za ramię... nrrszka wy-
r.zek} wtk.oocu~ _ wszysey nie z zeszytu rozwiąizanie. aostała sie· na· katedre, u..-tiacUa 

na ezarne1: po,vi-erzcn;1i i· dlu-moźecie ,prizyjść do- ·mnie po wa Wv:n1inie wymienił cyfry i 
+ sz-e myszlki. Nieeh więc jutro ai;iał'ania. J;u.ż prawie kończył,. ~li ogonek umoczyła w -czerwo„ 

i każdy z was przyniesie d-0 szko· gdy wz-rok jego padł na p_o- nvm atramende, następnie sko 
lv małe pudełiko, ja zaś p.rzv- d'ł~, i .. „ cht®ioo oniemiał. cz:d~ z:ręcznie na port:ez krze-
-· in·'.' mnie myszki. włloźę .ie do 011-0łk i~o ławki, na podłooze (Dokońc,zcnil' na str. ~-c ~i 
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-··· 
.iła pana W aro~k.ieg.o. . Sie-
«kąic ńa por.ęc.zv patnzyła fi„ 
gfarme na naoozyciela. Pan 
Wardęski wY!P.u.ścił z ·ręfki kre
dę i ze zdiumieniem :patrzył na 
zw1erząit1w. siedzące na ~ 
kr.ześle. Nastę;pnie spojru.ał na 
klasę.: jedna myszlka simz:iała: 
ua rolecie, iinn·a .&pacerowala 
:przed pieriwszym r.zędem lawek 
a powstałe we.solo S'kakały 
wśród nóg chło.pd;ęicyeh. 

- Skąd sdie. w.ziięłv fo m~·~y? 
Rysio zerwał się: 
- Ja je pmyniosł:eml -~ po 

chwili zaś dodał cicho: 
--- Chciałem je rozdarować 

ko.legom. Matka - moja nie po
zwoliła mi trzymać ich nadal 
w domu. Znajdowały s,i.ę w te·· 
kturowyeh p.udełikaeh. leez 
pr.ze~l'vzly pokrywki i wyszły. 

i - .I _ja mam w to wienyć? 
Koledzy Rysia w:vdohyli swo~ 

je pudełlk.a i pokazali 11aU1C,z:v~ 
cfolowi dziur:v, przez które wy· 
d0-hvłv się myszki: 

Gnfazdko kra we.zyka 

• • „ 
+$ • • ~ • : • : 
• : • • • 
i 
i 

· - Tera~ musimy zająć się po
lowanfom na myszy. Rysiu, przy 
nieś . puste pudło szlklane z .pra · 
C<lwni P·!'ZVr-OdillJ.czej. Tymcza-

s-em zamkniemy w nie1n mv-
~.n: I 

Sebki. tys=ięcv ptahZlków wy
-kłu.rwa się na wi-0snę z jajeczek. 
Są to delikatne; bezradne stwo
rzonka, któire zg,1nęłyby mar
nie, gd:vhv rodz.i.ce nie zbudo
wali im odpowiednich pQ!kojów 
dziecinnych. 

Gniazdo jas1kółikii. ztbudowallle 
Jest z giroqetk błota, lub . wiil1go.f :
neJ ziemi, które rodzice - ja:
skółki przynoszą w swych d·ziob 
kaichi pokrywają śliną i staran
nie zlepiają, _iak • IDUfftil'IZ'e _;_ 

-~e,głv. 

. : W rozwidle..nfo · gałąz·elk iko-
: łv1sze się „hamak", który z.rę-: 
: czna \vHga · sił)Im:Jia dlla . Siwych, 
• dzi~~iąite~}{. 
i Tr:zcillliałk przymocowuje swe • O matematyce nie byltr - ju~ 
: mowv Czterd~ieśtu pięciµ chłop·- giniażdlko do chWi.ejnyd1 łoo~g 
• ców u.ganiało się za dwudziestu triicinowych~ 

Iden liśc.i i łodyg traw z.r.ęcme 
kosizyezki, k·tóire- ctZaisem set.ka-
mi wiszą na jedlllem -drzewie. 

Af.ryika1'i1Sł.ki tkacz ... wędro-
wire budru.ie ra:zem z fO'w~rzy

szami „duie k01Szarv", w ktÓ·' 
rvch miiesJZlkają li<}Ztne pary mal 
żeńskie. 

: kilku myszkami i w.krMce Jednym z _ -najz·l'lęczniejszy-cb 
! ~ szystkie białe· stworzonka sie · budowniic.zvc·h . jest sikora. Bu- Gitti{lzdlk10 tkaozyka 
~ działv w szklanem omL1e. · - - , 
V' • • 1k'1k du.ie ona worlkowate ·- gniaroee·z. 
• -- Właśc.i.w1e mozemv 1 

' a l{1rawcem · mi~izy. n.ta!ltami 
: z nich wchować dla s.zkoly. Po ka z wellnv, włosów i włókien;· ~ t' 

~ mówiię o tem z_ panem dyrektu ii>leci!(){[lj'ka ta jest taik ·mocna, że . jest krawc-zytk, Oiitórv · · gni.a.zdko 
: rem. A _jak ciebie ukar:Zę, Ry·~ wieśin.irucy w~ierscy robią z 8We umies:Z1C1za w Z1eszytyeh. 
: .~iu? Już wiem. B~zi~s2 w prz_•{ niej fikowe ka:pelusze dziecin- litści;aich. Nakł!wwa ·Olll -dz:iiolbem 
• azRoścl opiekował się · myszka· liście. wis:ząice oo drŻewie, 
: mi, które p;ozosfa.n.ą w §.Zlkole. ne·. i przez te otworki pNeciągą 
•• R:rsio zachował więc, ku· W daJekich kra.jac-11 isttlnieją i 
• · włókna roślinne lub źdźhłia. Po 1ł swej wielkiej radościj Jnałe my• - ptruld, krtóre są artyslf.ami w bu• +. 
~ ~zk.i„ Natiuiralnie nie w.szystkie, wstaje ·w ten si:po:sób tUJteozllrn, + 
,ł ałe przynajmniej te oi.ęć, k.tó:re dowi.e ginia'Zd. _ do której mo·si mec!h i :p.iórka. i 
:: zamieszkałv w szikole. . Th,aezvki nip:rz. plotą z wło- i, 
t.~.„ ••••• „„ ••.•• „ .. „ ...................... „ ......• , ..••.••••......•.••.••.. „ .. 
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Mó.J GŁOSDt 

du mele Zni· nosili snadnie a ftobletu··SPO I 
. si;ódark. Talkie same spoouh• n<> 

U góry na lewo: Egipt - przeli BOOO lat. U dJłu na lewo: J:;izan
cjmu przed 1000 lat. W środku Hzym przed 2000 l:tt. F ~t',ry na 
pm.wo: Niemcy 11rzed 500 laty. K~t 1mnvo: \Vsp6łczesn:i knhit>ta-sport 
smenka 

Jesteśmy przyzwy'{)zaje.n_;i do 
tego i wydaje nam. si~ · 'lo cał · 
ldem. naturalne, że mężczyźni i 
kobiety róvnią się strojem, t. j. 
fo mężczyzni noszą spodnie, a 
kobiety - spódniee. lub S·ułk
Jiie. Ale siprawa ta nie zawsze 
tak sam.o się przedstawiała i 
dziś jeszcze nie ws.zędzie tak 
ona ww~ląda. 

W &tarożvtności, u greków 
i u rzymian, mężiczyźrni i ko
biety nosili pod<>bne stroje; sze 
i·ok'ie, fałdziste t-0,g.i, ze.sz:rte, 
lub opieh~ na ramiona.eh. Do
:poiero germanie WJI)rowadzili 
SPfłdntie. Stró.i r.zynrirun, zmienił 
się w okresie wędrótwki lu
dów. 

Lecz jeszcze w średniowie
czu, do wiefku XIV, mężiea;yźni 
nosili długie, podobne · d-0 ko . 
sztd, suknie, w stanie .z·w1hµa
ne pasem. Były one podobne 
do ubiorów dzisiejszy>Ch mni
chów i sukien duchownych. 

Znacznie później sipodnie na
dały nazwę icałej p.artji. Pod
czas francuskiej rewO'l!ucji prze 
ciwników króla nazywano „san 
ooul-0ttes". Stało się to z nastę .... 
pująeych przyczyn: do owego 
eza'SIU nlę.liezyźni, wedhlg wzo
rów d'\vorsldch i bogatej szla-eh 
tv. nnc.;:H ~::~·;,:p "''~·odnie 

foulottes) i jedwabne _po{1ezo
chy. Rewc.1.ucjoniśd, dla któ· 
ryd1 moda ta hyła za <lrnga 
niepraktyczna, kazali suhie u
szyć dtugie, szernkie spodnie, 
jaki~ podówczas nooili tylko 
marynarze i robotnicy portowi. 
Te dt1ugie, ·szerokie &po<lnie za
chowałv się i do dziś dnia są 
s.trojem mężczyzn. 

Dla odróŻinienia od eleganc
lld!Ch przedrewoluc.iomisló\v, no 
\vyeh władeów nazwano „sans. 
(1UlofJtami(;, - t. j. bez krótkkh 
S'Podni. 

\V przeeiwie!llSlwie do .śred
niiowie-c.za. podczas któirego rów 
nieź meżezyźni nosili dvugie, fał 
dz1ste S1Uik111ie, dziś, gdy jest to 
wv;godne, kobiety bez waha1nia 
wkładają· spodnie. Podczas jaz
dy na nartach, na łyżwach, na 
letnie w:vicieczki górsikie~ 
.l)alllie noszą dllugie s,podiniet 
B!P1ęite w_ kos~ce~ - fa'kie &;a-

. me. ~k mężczyźni. 
N.a dalekim wg.chodzie ko-

b~ etv noszą. stale prawie takie 
siame ubiory, jaik mężezyźni. 

Chi'D:ki sp.alcerują w dbugich~ 
wq.skicb &podńi-ach, a turezyn„ 
ki ·w szerokich• 51podniach, zwią, 
zanvch w kostice, które są tak 
fnłdziste, ze robią wrażenie 

n.a turev. 
RównierŁ e.srkimosi. na da.ie

kfoj północy, noszą stale ~
nie ze skór zwierzę<!}"Cłt. 

To. e-0 nam wydaje ~ zrozn
n'liałe samo przez się. w.ca.te łak 
nie wvJ?ląta: zwyczaje. ~zv-
7Wvezaienla i potrzeby wvtwo
rzsłv w rozmaitych okol.kadi 
lmli ziemskiej ea~iem ~une 
formy ubierania, niż t.e, do kt.6-
ryeh J.t„steśmv p.rzvn,·vc~ł ~·"ni. 

Jansk mówi: 
Fit>droneezko, lee do nieh~1, 
Przn1ie~ g~udnvm ka wał 

<:hh·ba! 
Przynieś hosvm lnitk{nY il>:lf\~. 
Dam ci mi-0du na ofiar~~ 

Tym„ co marzną, przynie~ 
D~.a:i];.;:'ł'.Vk, 

A .ła zaio ci1~ pogfasz<>z~! 
Chorym przYnit ... ~ \vnrt 

lt!kar~twD. 
Dam ci zlwźa pclną i;antk~: 

l'rzvnieś <:'nś dla wszvsftkkh 
cb:iec1! 

Ach, jak chein)hym z łohą 
1 i.'Cit-l· ! 

Nic mam skrzniet -· wt•~"JC 
" ni.e iiWJĄtt~ ! 

Chodzi promyczek 
Chodził Dromyczek sto{tcit po 

lesie, chodził na Z?i:i-ady. 
Budził uśpione w różnych 

kryjówka-eh drobne owady. 
Pod przes.złorncznvm listk:iein 

zesehni-etvm. svleśutałvm 
trndIP. 

zobaczył zloty Drom:vcz.ek 
slol1.ca maleńką śpioehę: 

mi.ała sukienk G ślie2'D.a, 
czenvoną z c.zarnem.i 
kropczkami, 

ho taka mooa prunu}e pono 
pomiiędzv biedr-0nkmnJ. 

Obudz.ił złoty promvezek s.lołl'Cn 
strojnisi'~ „ biedraneedtę: 

- Ju-..~ ~ię wyspałaś moje 
kochanie, 

Opiuść więc &woje duszne 
miesrz:kamie. Przejd:t • 
froszooikę. 

Posda na mpa.ieer ~a 
mak :i ..• i* wi€Be niesie -

~z ~ wioonę ~.ara. 
_: ta.k 'J)>i~kn1e byto w lesif>. 

„ •...••..................•..•............•••.••• „ ..••• „„ ••..••• „.„ ••• „„ ..... „. 
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Święta są zawsze piię.kne, ale 
. najładniejsze są na wiosnę. -
\Vłade!k był bardzo zadowolo
ny z dwudniowvch świąt na Zie 
J.cme Świą,frki i postanowił w 
Pierwszy dzień świąteezny wy
brać sit? na majówkę i nadąć 
'gałęzi brzozowych, aby umaić 
niemi całv dom. 

Już sama droga była hyła 
tak piękna, że zapomn1at o tem 
że chciialo mu sie spać. Bowiem 
w Zielone Świąt.ki trzeba za w-

·s.ze weześnie wstawać. Ni.gdy 
ziele11 nie jest tak _jasna, nigdy 
ptaki tak pi(1knie · nie śpiewaj-ą 

~i ni·t7dv kwiatv tak cudnie nie 
pachną, ja,k w len Ś\;:iak~zny 
poranek. \Vładek nfo mógł się 
v.··pros;t zd~yd:ować na wsadze
nie· noża w młodą brzozov.-ą ga 
.łtęi. Szkoda mu było zniszczyć 
to młode żyde. Usiadł wit:toC na 
trawie i za.:::zq.l rozmvślat:·, \Yfly

chaj11c pa-chmi-ce powietr.ze. N :i 
gle usłyszał S\Yo.ie iniic:. Obej
rza.t si~, - za: IÓ:u sLał .kgo 
szlko.Iny kolega. Karolek, k tbry 

+ zapytał, dlacze.go nie poszedł i nelkł: ka.mi; błę·kiti1v sufit zrobił się 
: dziś do szko1y'! -- \Vłóżcie wszystkie galąz- przezroezysty, jalk niebo. Nad· 
: - Dziś przede.i ni·ema s.zko ki brzozowe do kałamarzy! ledałv ptaszki i usiadtv na I!3 -
+ ły! ~ odpart \Vladek. Uczniowie roześmieli się, ale htzkaieh. t _ Szkoła jest! al~ 8wiąiteez- <>kft·zalio się, że ~ałąizki dosko- . ·Władek był zdumiony, ttdyi. t ·na, - rzekł Karolek. - vv·1. nale siedzą w kałamarzacJ1; m2dv nie przypuszcza.ił, ie na· 
..... docznie nie słyszałeś, jak nan. .Drawie tak, .iałk w speeja..l.ny<'l1 uczycie! potrafi robić. t~lde i ·ozyciel mfrwil. żebyśmy prty- '-Yazcmi.kach do kwiató·w. cudowne rzeczy. 

sz.l.i 0 godzinę weześ.nicl, 1ut; - A teraz coś wam pO!każęl ·- A teraz opowiem wam i zwykle, abyśmy m~i świę•to· ..:._ zawolat nauczyeiel. i palcem coś niecoś o Zielonych świąt-
: wać resztę dnia. zakreś1ił w po\vietr:z:u ,,r.ielki"! ,ka-eh. ~ ośwfad-czył nauczyc!t»l 
• \Vładek wahał się prze.z koło. \V szvs:tkie gafą.zfki · brzoz~ i zacząl opowiadać 0 pocbodze.· 
: ebwilę, gdyż Karolek ez.ęsto. ro· we wyprostowały się i \vvpla· niu tvich świat~ o zwyczaja<·b 
+ :b:iil mu kawały. Lecz Karolek dały, jak młody lasek. z ni·emi związanych i t. p. - .. i miał tak poważną minę, że - A teraz patrzcie w JZÓ•:re! -- a ptaszki wesoł'O przvśpi.ewyw4l 
• . Władek zerwał się i obaj chłop~ rzekł nauozyciel. ly. -

i+ :-~ cy n-~dem pobiegli do szkoły. _ _.. Gałązki zaczęły rość, p~ęly Nagle ·wtadek poczuł p.otr.ze 
sie w aÓrę i sz1i:miary· ·listecz 1-.. I · hn' · ł , )Vładek mfal w ręiku gial~ę 0 

, • - :uę {'liC · i.ęc1a i to go rozz osd-i młooej brzózki. MAM U 5 I U! -~1'0 •. K1ichnął i
1
, jego galązlka wy-

• . Szikola wyglądała ca&kiem Nie mam jesa:cz:e leżaczka, kup mi • :eci.a:. ~ z ka amarizia, hrudz::iic 
• inaiczej, niż zwykle.„ była o :również rc:>wer~ krokiet I grą 10„ atramentem piękną, blfa:łą ł<aw· 
; wiele · ipiękniejsz·a. \V szystkie warz7aką~ · .. Jeżeli masz mało pie„ kę; wszystkie gialąmki zaczęły ! - Cr.zwi b:vł'v •pooualowane ~ bia- nłęd~y, to kup tylko w . . siię chwiać, a . chł.o.p.cy z .g;ni~-
• 1o i nie miałv czamnveh viam; Rł\JU mny•" wem spojrzeli na \Vladka. 
;_ · '°1ainv bvłv z:ie~001e, a sufi.tv bJq " . _lfU l'I .. . --'- Przecież to nie .moFl, wf 
+ lcitne. Chłopcy PQ!ąnie_s.z uli dQ_ Łódź, 34 Narutowicza 34 na! .....:... ehe_ iał krv_:rk_ nąć :Wb-. + ·tT „ · · telefon 192·55 .1 
: Id.rusy. ·wBzyscy koledzy sie., gdyż tam dostanłu1: najmocniej- deJk, gdy nagłe kichnął po rai i 
~ ~ieti już na swyich miejscach, sze zabawki, hamaki, piłki no~me, drugi„.. .· !'. 
: i, kamy miał w r$,u galązk~ rakiety, błurke azkolne w nsJ--· Kidmąił dlatego, :z,e Karolek. .; 
: :~zozy. -~Y zaic!M>wywalł większym wy:::~~ naJnl:!s•ych którv .s'iedział obok nieg.q ·na i 
'°"' .s~ niezw.:vikle S!Pokojrr1e. Wrt;sz Na młej.scu klinika lalek f napra- ł~e, łec:Mał g.o trawiką w np;s. 
: eie do idasy wszedł nauicz~1eI Vf·.fl wJecznych piór. ·chcąc kole-gę przebud~ić.„ • 
~ ·.. . : .„„ ... tUt.~6.1tete•t••W)łt•H•~tttł•~ttttH•••Httł•t•tt·ł„ ... +ff+++ff++~++~ ·. 
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bogugrylJ: 
LOGOGRYF L 

(Ul. L. i H. Krakowscy) 

Z wniżej .podan~h sylab u
łożyć 15 wyr1izów o podanyeli 
z:naezenfac:h. Pierwsze litery 
tvch w:vTaiZów„ czytane z goey; 
·na dół, dadzą imię i nae:w-i.isiko 
pisar.za pol&kiego, a ostatnie. 
ozytane w tym samym kforun"' 
lm, tytuł je~ dramat1u. 

§tyłaby 

a, buik, ejo, del, der, d~k, e; 
e, e, f eh, fuiD!k,. gan, ges, hi, .~usz. 
ku, ko, le, le,· le, lis, lo, na~ nan, 
nar, nom, o, .pa1, ra, rew, suik, 
ta, tim, tór, tu,. wans, wel, yo, 
vo, -

Znaerenie wyra-zów 
1) Rzeka w Indjach. 2) Le· 

kairz spooja1ista. 3) ZaTZądca 
dóbr. 4) Miasto w Sudanie. 5) 
Słynna pływac~ka~ 6) Historyk 
p-0-lskri. 7) Ur,zędni.k. 8} Młodzie 
ni.ee g.rooki. 9) Miejscowość nad 
morska we \\7l<>szooh. 10) Le
karz. 11) Gra. 12) Rzeka w Pol 
&ee. 18) Obrzymanie wyższego 
stOIPilia srumo.we,gio. 14) Rodzaj 
matocjału. 15) Mia'Slto w In-. 
djaeh angielskfoh. 

LOGOGRYF II. 

(Uł. Jadzia Ru~) 

Z poniżej podanych sylab u
łotvć rn· wyrazów' o pOO.anych 
znaczeniach, kt&rvioh .. pierwsze 
·i ostatnie lit.ery, czytane- .z góry, 
na. dół dadizą · imwna i na.zwi
ska · dw1i.C\h pisar.zy 'J)Olsikfoh. · 

S_ylaby 
a, an, bak, b1o~ da, darz, den„ 

dy, e, e, e, fa, lka. ki. ki, ki, l~ 
li., lis, li~, fo~, ma. mon, na, 
o, pi, ra~ re, ren, ri, ry, rys; ses~ 
ta, ta:'k, tek, ter, ti, t:v: tv,, u, wi, 
wrot, za~ żans. · 

Znaczenie wyrazów 
1) Wlaśoiciel km·czmv ··wiej· 

stkie_i. 2) s.z(fJitale PQilowe. sr 
Zalkońc,zenie. 4} Katastrofa. 5)' 
Odyseusz {wspak). 6) Pierwia
stek. 7) Uli.ca w Lodzi. 8) Jał-

. mwt:na. 9). Płyn lotny. 10) Opra 
wa obrazów. 11) Poemat Mic
lki-ewfoza~ 12) Nowelka Ki:plin-" 
~. 13) N az,visko hohatera pu~ 

wieści Londona. 14). Śł:iodek lo
komocji. 16) Poławia~ stwo
rzeń w00n~. 16) Chm~. 

laemiglówkł 
(Uł. Waj~ i R@łbaml 

I. 
Uł~ 10 ozteroliterowyeli 

wyrazów, których dwie śt-odko 
we lite:rv będą: „!fiu". 

II. 
Ułozyć 8 cztetr-0literowych wy 

razów, ktOO-yeh dwie środkowe 
literv będą: „ró". 

Układanlli szaradowa 
Imię męskie+zaimek {wspak) 
~ poeta po 1JSk.i = mi.a~to w 
Tureji. 

Góry lod'Owe + zer:-0 + samo 
Rł'QSka = miejsc<>wość kuracyj 
na w Polsce. 
Zwie~ + zaimek = 

d~aj maforjału. 

ro-

Pieniądze z3J{rani~ne + li
tera dźwiękowa + samogłoska 
~ letni materjal. 

Wizytówki 
{uł. G. Szezupak.ówna). 

Ja.ki jest zawód poniższych 

osób? 
Heniek Seyndt • Czyttiny. 
Z. Relak. 
Ada Kiawt. 

·szaradJ 
(uł. F. R.) 

W ~j pierwszej zwierzę 
mamy, 

Smac·zne ryiby ~ h'zecie, 

Całołć ~ - iii&• 
Do W'i~ .iad$ w 1eek 

(UL Lł B. ~~ 

Pierwsze - ~ to •• 
~ 

Druga ~ Wooia - %R&dnąti 

~ 
Jak. się z.wie wód 

zbiorow~ 
Cz~8cią Poklei będzie 

wszystko,, 

(Uł. Irusia Górecka). 

Tak na świecie pier.wsz-e „ 
d~ 

Goruinv są takie ~e. 
Pierwsza! - słon!ko może 

hfyśniiBł 
Szczebioczą tak w sa.dzie 

wiśni-. 
Z eud - promieni słonk() ~ 

tryśnie. 
Niechbv zaświeciło krzynę, 
Drw,...~ -~ pierwsza: lecz bez 

śmdb., 
Błysz~zy jeszcze koło plotka. 
Zimne chmury kryją niebo, 
Długo słonka. czelkać trzeba. 
:Lec.z fam, gdzie widzimy 

(}~ 
Oj, tam słonka .iest niemało. 
Ponad górskie szczytv świeci 
Cieszy slarvch, cieszy dzieci, 
- Ja•k-0 g\viazdka spadła 

z niebal 
Tak - ealą określić. trzeba... 

nagrody 
Rozwiązania powyższy~h ro.z

rywek umysłowych należv nad
syłać do redakcji „Moj~ Gło
siku" (Piotl'łc.ow.ska 101) do dn~ 
18 czerwca 

Za trafne rozwiązania r.eda k-
eja urzeznacza trzy na.$1rody: 

1) 2 biJetv do kina. 
2) Grę towarzyskq. 
3) KsiąiJkę. 

Rozwiązania rozrywek umysłowych 
umieszczonych w numerze 20 „Mojego Głosiku" 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU łt. 
Syndyk, karykatura., okup, ka.di, Dolina, z.agłada., idjota, e.skapa.~ 

pa.tent, nee'Lpospolita., 71agon, Eroe, da, nasturcja., malarja.. A'1.38ta.zy, 
zagajnik, Argentyna., teatr, leka.rz, Titanic, kajak, igła. 
Apolinary, Nachiczewań, tyfus. ku ,~Dzień matki'~. 
cy (wspak), Kusociński. ROZWIĄZANIE LOGOGRYPU M. 

~,Skok przeiz. ·Atlantyk - Colorado, harmider,· Mendarz
1 

mo 
Kapit.a.n Skartyfiskr'. Ne, obdartus, garaż, na.szyjnik, i-

"" • q. 

• <t • 1 ••••••••• „ •••••••••••••••••• „ ••• ,.„ •••• „ ..•.................•....•.... „ •. „ •• „ ••• „;· 
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jnysko, w·arząchew' analfabeta!-
. ·,,Cham, Ogniwa.__ Orzeszkowa~. 

ROZWIĄZANIA SZARAD -
Klawiatura, Karjera. · 

. -
ROZWIĄZANIE ZAGADKI 

Zegar. 
* * 

Trafne · rozwiązania rozrywek u
my~lnwych. 1 . m1meru ~2 . ,,Mojego 
Głosiku" nadesłali: 

. -. Agrnno.w_i.·;.„mvna J:.asfa, · „A. 'J'. 
T.~1 -Adaqiówna, L~()kadja, · Albinów 
na"Jad~ia, Adamczeyvski Jurek, Rnl 
kowska Olesia, Blumówna N:ania, 
Bidermanówna Rąnusia, Borensztaj 
nówna M., : Bilewicz Kazik, Brajt 
inanąwna '.Tola i Rab B., Bergerów 
na Bela~ Bnkińska Jadz-ia, Bol'ycho 
wska Łucja, ,,Bratnie dus'Zen, Ba
rabakówna. M., Blausztarkówna Z~:. 
~ia,' "Bura tfrwna Pola, Ba.lbir';In. 

· M~rysia, Biernacka. Władka, ~,Cór

kR wicluu'', Cymermanóvma Estu
sia, Czamarscy Litka i Tolek~ Ca
ryski tT., Cybulski Jaiwk Czernia
kówna vVancfa, CzęstothO'.YSk~l II., 
,:S. C. ':, Cwajgenherg S.. Chelerne 
rpwna Maniusia~ Cukruwski Mirek 
D0nrhinówna G., Drabkówrnt \Visia, 
Do;;;if1ska Kazia, Danielek Stach, 
Dudzik:ó"wn::t Izia; Erlfrh l\L, Edel· 
sztajnówna Różyczka, Emelska K~t 
zia, „G. F.", ·Falkowska Zośka~ Flu 
móvrna Hóżyczka, Falska Danusia, 
F.mmai1sk:i Janek, . Goldbe.i·sztówne 

Guta _i Henia,- Gó~ki Olek, Gartow 
ska Wiktorja, Gurlaridówna · S„ 
Gabryński. Stach,- Guterbaun:iówna 
Lonia~ Ginzburżanka. Basia, Goliń
ska Z9cha, Gli}tsmanówna. Niusia., 
GliĘ.smanówna H., Gajekówna Ste 
fanja Gliklichóyvna Luba, Gołakow 
sJri Tadek, ·Górecka Iiusia, Hcra
kówna -!Marysia, minerowicz Mia
ąfo,. HeneroWiczówna Pola i K(}· 
chańską Hania, Handelsmanówna 
It; Horow:icz Izio, Jąnowslm F'elka 
Jakubwski Józio~ JakubowiCzówna 
Broneezka, Jaworska Lena, ,Janow-:
ska Bel unia,· Jaskólska Hania, Ja.
niakówna . Władzia, Karwmvslrn Li 
li . Kle.in)', ;tf erzyk, - Krauze· B., Kufel 
c.ówne .· R. - i R., Kolv,siewiczl wna 
Marja, Kostakó~vna łlania, Kemg.:. 
stein Jur(k, Kaczorowski · Jer.zyk 
Lipowska:~ A;l1nienla, .· · LeclerJi1a-ńów~ 
na Helenka, Le-wandowski Janek, 
UpskR ~Iarysia, Łaska Zosia, Łęc
ka Ifalszka„ Murnerówna Liza~ l\:Ii 
lewska"· ·Hania, Marguliesówna Gie.
nii1 :Maliszewski Ta.dek, Milstein He 
uio. l\foJin<;rwski Sta:su.h ,Nasza. ban 
aa„, Nowickr~ Lidja, Nonberg· Józik 
l\ c,-.,dk Wła..dek, N ajbe.rża.nka Mir
ka, Now;;1ko)vska Hela, Eda,, Qp. i 
Tadzik Sap., O~mmlska. Lodzfo, Or 
haehówna, ·. S~, Openchow~ka. .. Zuzia, 
Opatow!.;kJ.Heniek: Piotrkówśfra E
wnnb, · Piotrkowska ' Felusia, Pola
uowska Irka, P1;zec1iodzld · A., 
Pl01'1ski Af, Płońska Ivfo.r~:lka, Płoi\ 

ski Henie.Ji, Piasecki Władek, Pan
kowska- Jasia, PasternakóWD.an Ja. 
dzia, Pilecka Bronka, Rolnogó1'fiki 
Fredzio; Rudnicki Tomek, Rosiń
ska Jadzia, Rudzinska· Sławka,· Ro
gacka. Kazia, Rubinlicht W., Synów 
na· }>ola, ,,Swawolnica", Sobczak 
Władek. Szpigel Henryk, Sławska 
Hania, Sobańska Kazia, Szpindler 
Józio, świetlińska ·władka, Trześ 
niewska Karolka, Taubówna s., 
'foróńcz.yklwna Henia, Toilderska 
Olesia, Trachtenberżanka Lucyua~ 
Tomaszew':5ka Basia, Ulinowerów:ria 
H. i Ridermanówna H., Ulatowska 
,Tadzia~ V\!ią.zowska Rómana, Wajn 
berg ·• H. i Rotl)ard S., Wrzesiński 
'L Wierz bili.ska Lodzia, ·Wilska An 
to~ia, Zawierucka :Marja, Zylber
sitajn K:, Załęska Jóżia,. Zawad.z 
ki Bolek, Zalewska Krysia, żurkow 
ski Tadek~ ,.X. Y.". 

Nagrody drogą losowania otrzy
mali: 

1) 2 hilety do .kina - Henryk 
Szpigi:L 

2) Grę t1_1warzyską - lvfarja Za 
~-ie rucha. 

3) Ksią,żkę· -- Pola Synówna. 
·. Po odbiór nagród zgłosić. się na 

leży do redakcji „Mojego Głosiku'' 
(Piohk-01'•ska 101) w sobotę, dnia 
3 ·czerwca, między god·z. 4:_5 -po 
poludnin. 

I Cl Cl H s1· 
·Wikiiiska M.: Wiesz przecież, dla są. wczei::meJsze, a czasami później Retman · K: Postąpiłeś bardzo 

czego spóźniają. się odpowiedzi, s-ze.' Z góry terh1inu określić nie mo nierozsądnie_ o ile nie umie się pły 
więc nie po1vinno cię martwić ocze gę. wać, . nie należy chodzić' tam :gdzie 
kiwanie. Kiedy lJęc1zie przedstawie Zylherberżaiika. :M.: Nie·· mogę je.st ·głęboko. Mogłeś przecież ·uto~ 
nie _kółka. przyrodniczego? Na liś.: d odpisywać czę~rieJ, ni?J inn·ym ną.ć .. Pływać należy się uczj;:6 pod. 

ł cie tych, którzy rozwią,zali rozryw- dziewczynkorn .. Sama. }1fzecie,ż lOZU kierunkiem fachowca. 
ki nie figurowałrrś, gdyż n:mviąza. · · b i b t -.... · · dl. · · · _N __ ~·tli·. sz . . . . nuesz~ ze y o y o mespraw1e 1- z.~wistpwska ·wanda: .... "' i nia .nadeszły za późno. we. Czv rzec'.liywiśeie.' dostałaś z obszerniej. 

+ Wajsmanówna Edzia: Dorka już referat_ti .. r1<;>1:)m." oce.~ę, 1?,r,r4y -oka.zji Żebrowska St .. : Czekam na .obie-
:: do mnie napisała. Czy smakowały chriałahym' .i-eferat. ten przeczytać. cane listy. · 
+: czekoladki z otrzymanej bombonier Jakoś co ty(lzjeń listJ1 nie .. Qtrzymu 
• ki? Do grona dziatwy ·głosikowej ję. Ba{dzo'';ię cies:ię~ ±e bylaś z~do Szermah Lutek: Bardzo si~; cie~ ł · Io d O d 6 · · . do s0 ę, z·-e wreszcie przearwycię.ży' 'łes 'W nadal nalerżysz. Książki,, które po- wo na z n~g.ro_ Y· . _ POJ zy „ _ i dajesz, poleciły juź inne dzieci. Warszalv~y'opowfadały mi twoje ko swa nieśmiałość._ W którym oddzie 
~ . - le~ank:i. ,Ż.Y~·z.ę _ . mi.łegq, pobytu w Je jesteś? Książki. którę podajesz, ! Teper 1L: Koledzy dobrze zrobi Krakv:wje~. T9 jest śliązp._ę,, pęłne pa. poleciły jut i11ile- dzieci. 
::-,: li,. napewno będziesz im za to rniątek, 1ll~asto, należy je- sJ;ar,allllie Donchinówna G.: Co się, tyczy an·· 
• · wdzięczny. Ęozwiązanfa powinny zwiedz;ić.'·.cJ'zv · w·. tym _ · rok11. ·'dzieci kięt, mam· już kilka propozycji; jesz 

Sz.piro N.: Los napewno i ciebie to s11o~t11?·Wier:Szyk s~a.by. pomy5l ankiety jest całkiem dobrs. 
obdarz.y nagro{lą .. Koledzy juz do Kligierówna Dziunjai~< Proejkt Łęczycki Ja.nek: Dfl;iękuję za .,pa· 

ł „ 

ł • 

I 
być· szczegółow~. Bzkolńe. P<?~ą·a:ą, · -ao Spą:łY. ria .. _ świę- c.ze nie. wiem, którą. wybiorę. Twój-~ 

, ·. . mnie napisali. ·!i.o rozwiąizall. należy twój sprób_uj~my w-prowadzić w mi<ęć. i za ofiarę!. Czy mogęjąi-ofia~ .. 
U.łączać s_łO\ya_ .pomocnicze._ O_ dnn.-. ciz;vn·, z.o,ba.i::z_·ym•r, jak·na to z:trea- -l!~ "' " rować wedłng rneJ!O nznr.11ia '? wiedzi spófoiajq_. się, lecz czasami guje · dziat\1.T:t głosik owa. + 

ł ~. . . ,_ .· . ' . . : 
~ Ml' t, t t U,e 11u\ „ •••••••••• „ .•. dl.„ .•••••••• „ ... „ .. „ H. H •• „ ••••••...•••.••. „ .„ .• 



r······„ •. „ .. „.„.„ .•••••. · 1 Góreeka Irusia.: Dlaczego ostatni 
liścik pisany jest inny-m charakte-
rem pisma? Jut ci pisa.łam. dlacze 
go nie byłam na twoim popisie. Chy 
ba bardzo się cieszysz z Wycieczki 

ł 
nad morze. Czy spędzisz. tam. całe 
wakacje? Czy ,,Fifka" to twój pie~ 
sek? Pozdrów mateczkę. 

+ Zylbersztajnówna Lusia.: · Mam n!1 
dzieję, że jesteś zdrowa. Do kina 
będziesz mogła. pójść innym razem; 
więc nie martw sit:z1 Napisz mi coś 
o sobie moja llO'\V:t siostrzeniczko. 
Książki, .które 1mdajesz~ poleciły 
już inne dziect 

Zylbe1·sztajnównan Lusia:: ·wzywa 
S. Szpicberża.PJ{ę, J. Lern.ai1ską i G. 
Bławee.fównę, ahy1 napisały llo 
;,Głosiku'~. 
Rozenberżanka Helusia: Odpo-

wiedź otrzymałaś, ~ los· też nape-y\·
no b~dzie dla cieJ)ie łaskawy. ś·wię 
ta _bardzo mile spędziła.m, szk.och 
tylko, że pogody nie dopisują. 

Rypsztajnówna. S., Już jesteś mo 
ją. siostrzenicą.; . 8. ntt przyjęciu 
zdaje się już byłaś. Nie bądź ni
gdy zfa, bo znasz przecież przy czy 
ny. Moje nazwisko jest ci cl1yh:t do 
niczego nie potrzebne. 

ltypsztajnówna s.;. wzywa. kole
żanki z kółka Czerwonego Krzyfa 
_aby napiR:ł.ły do ,,Głosiku~'. 

,~Różiyczka. G." Na pFLYjt:ciu 
zdaje się już byłaś, ·więc już wiesz, 
czy jestem ową panią. Kto został 
wyrótniony w wyścigu pracy, Jak 
się _ma_ brat Reginki S.? 

,~Różyczka G}' w"'ywa S. Gajzle 
ra; aby napiSał ·do ~,Głosiku,'. 

~oznański J.: Od czasu do czasu 
za.mies.zeza.ro \V ,,Głosiku" rozmai
te. artykµly. sportowe. C_o - chciał
byś, mieć w stałym ką,ciku sporto~ 
wYm? ~ałeś stale pisywać, a tym
czasem niei mam od ciebie żadnych 
wiadomości. Z czasem· nape~no 
wprawisz się i 'będzie11z rozwią;zy„ 
wał wszystkie rozry:wki. Pozdrów 
siostrę. 

Opatowska Mania: Jak się czuje 
siostrzyczka?. -Czy ju:! wró~iłaś do 
dowu? Koleża.nka twoja " już- do 
mnie napisała, wi~e · jej nie _ wzy
wam. Jestem pewna, że los obda
rzy cl~ nagrodą, je'Leli ~d~iesz .. na~ 
dal. nadsyłał& :rozwiąza.ni&v · 

Ja.kubowiezówna Broneczka: Od„ 
pisuję cl jednocześnie na kilka li
stów, moja. nowa siostrzeniczko. O 
ile chcesz, możesz pisać pod pseu
donimem, który poda.lal .Ani j&
dn8: :g moich siostrzenic nie otrz.~ 
muJe co tydzień listu; z powodu 

braku miejae& jegt to niamoilift. 
żadnych wyjątków nie robię._ 

Hammer S.: Irk& do redakeji nk 
przychodzi, więc prośby twej spet
nie nie mogę. Rozrywki twoje we&
le nie aą złe, lecz rozumiesz chyb&, 
~ wszystkie nadsyłane rozrywki 
w ,,Głosiku" się nie mtesze-~ więe 
wybieram te, które wydają. mi 
się najlepsze. Opis wycieczki byłby 
niezły, gdybyście byli szczegóło
wiej opisali przebieg uroczystości 
odsłónięeia pomnika, wygląd jego, 
popisy lotnicze i t. d. O tern; oo na.j 
ważnfoh~e, jest tylko kr6t.k& 
wzmfa.nka.. 

Goldbeda.nka · HaJinka: OLy kół· 
ko Czerwonego Krzyża, jnż urządzi 
ło pr'ledsfawienh•? Jak ci $ię uda 
ła deklamacja. na. obchodzie? Czy 
już była wycieczka do Warszawy? 
Dhtc!c-go ostatnio nie piszesz i nie 
nadsyłasz roz'd~p:fl it? 

Feldhlumówna FPln:>ia: Odpowie 
ihi spóżnają sir~ w~lrntek hraku 
iniejsra. Przecież o tem ·wiesz. Dla 
czego wh~c złośdsz si11 i rlenf'rwn
jersz? Czekam na list.. 

Feld.b1mn(nvna ·F'. wzywa A. Li~
sówncl i F. Bank<'1wnc~ :ihv napisały 
do ,,Głosiku''. ~ 

Fhun6wna. Hói.yt·ika; 01lpi~ujp d 
jedn-0czesnie m1. kilkn. listi1w.' -Do 
grona dziatwy glosil,;owrj jn-i Hale 
żysz. Czy byłaś już ua. przyj(!eiu? 
Ze moż~sz również do umie pis}~
wać: prz"f}f. poezt.ę, lub przez oka· 
zję. :Można nadsyłać niepełne roz
wiązania, a mimo to-, hierze, się u
dział w loEOwa.niu. Przy &kazji 
chciałabym zobaczyć numer wa.suj 
szkolnej gazetki. Co jui zdziala.ło 
wasze kółko przyrodnicz-e? C"leka.j 
cie,rpliwie na uśmiech losu. .&Iateez 
ce i br3.tu dziękuję. 1.-..'\. ukłt;my. 

Flumówna Różyczka wzywa. E. 
Gna.t~wnę, aby napisała do „Głosi
ku''. 

Chasilewówna. Dora: Sio3trzenicą 
moją_ juz jesteś. Dziękuję za słowa 
sympatji ·i proszę o óbszerniejs~y 
list. . _ 

Cwajgenbe.rg s.: Czy mOiooz mi 
kiedyś przynieśc.~ do przejrzenia. 
kl1ka. numerów w~szej szkolnenj ga. 
'llatki? Cieszę się ie byłeś zadowo
lony z przedstawienia.. Opowiada.
nie sła.be: 

Balbimo J.: Dlaczego. nic nie pi 
szesi.? Ozy jut całkiem dobna się 
osuj.esd 

Ber D.: Lody więe 'l:QStały pn&
ł&mane. Siostneńcoot moim jut J$
steś. Czekam na.. obszerne listy. 

~BJ':~ 
mem I dł&tego ni& ~nrałaa! 
ich kclegów. PNOOiei ni& ~ 
liby kto ieh 1f"ZYWL J a.Jd bJł ~ 
nik wyścigu pn.cy? 

mumenfeldówn& Danusia: ()dpi. 
suję ci jedn~e n& k.ilh listóy 
WBTsYBtkie listy dostałam.. ~ ty 
t~ będf.ieg~ pn.eniesiona. do fnMI 
szkoły? Dlaczego piazWt ie w ,,Gło 
sikun nie bvło nie o "dnłu ma.tld"f 
Pn.ooi&A nr: 22 był. ca.łkowfote po.; 
święeony ,.świętu matki'1• Z okasJ 
urodzin !Składam e:i serde.-Ofl.ne~ ch06 
spóźnione życrenia.. 

Blumenf eldówna Danusi& pyt& 
Do:rkt: Chasiłewówn~ czy jest bł 
dziewczynką. którą pozn:\łtl. latem 
w Głownie? 

Ajzenfrwn:i R.: Czy riwietłie.a ~ 
dzie C?.ynna przez la.to? Będę miała. 
moie- teraz trochę wit:cej czasu, to 
was odwh•dz•:. P:oztln'1w dziatwę ze 
:;wietlicy. „ •.•.•...•....•.•... 8 •• 

nasz kącik 
Kling1•równa Dziunia natk5ła 

ła mi nastt:1n1.it1<·y ti;{+k: 

„S~glz~. że do .. ~Ioji.:go l1ło
sik u" nidt·h· wpr-0,vadzil: spe
('.ialnv dział µ. n ... l'\asz ką't·ik"'.: 
którego zadaniem 1..~dzie na vną 
zvwanic korespundcneii mi(•dzy 
dziećmi. kt6re nie znają sit!, a 
mają jednakowe upodohanHl.. 
Roz~zvnam ten proj<' k Ł od 
siebie: 

- Mam 13 lat, u<.:z1,;.-sz<:zan1 
do gimn. im. Elizy Orzesvko
wej i jestem w IV klasi~. Inte~ 
resuję się lotnidwem, kinrm i 
lubię narnki matematyczno -
nrzyrodnicze (geometrja, fizyka 
i cdlemja). U-pnnviam kilka spor 
tów, jak: wiosłowa.nici pływa
nie, .łazda na ro-werz.e, ślizg~ny_
lka. Chciałabym korespondować 
z dziewczynką Iuh chłope-em w 
moim wieku, o takich samveh 
upodobaniach. Poda i~ swó.i a~ 
dres, na któ:rv prosz~ kierować 
listy: "Dziunia Klinł.{eri':Ji'\vna, 
Łódź, Andneja 2". 

Uważam, 7~ pomysł Dziuni 
.iest wcale niezlv. Kto więc ma 
takie same upodobani~, jak o-
na, niec"h do niej napisze. A 
kto chciałby na.wiązać tr~a 
dencję z kimś z grona dziatwy 
gł-0sikowej i ma inne wymagA ... 
nia, niech napisze d-0 „Nuugo 
kądkaH. 
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