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.Metaliczny meteor w ż·M'\Zq;'~y m stanie, f.lpadl w hTazylij, skim lesie dziewiczym i sp o-wodował póżr.•t lasu. 

Gd}·by was zapytano~_ „Ja
kie ·kamienie spadają ,z nie
·ba ?'•, nape\\.·no hez wahania 
odnowi:ed.zielll?yśde: ,,Meteo
ry" L Ta-' wiadomość z dzie(tii-· 
nv przy.rody wydaje si~ wam 
całlkiem naturalna. A tymcza
sem · jeszciZe w końeu 18 wie
ku uru:-enł i laicy łamali sob-ie 
głowv nad tem, ·skąd pochodzą 
osóhliwe ··łomy kami-ellille lub 
metalowe~ kł&.re nagle znajdy• 
wano na łąice, polanie le-śnej 
lub na hriZt\~u rz-eki. 

Kamienie nie wywoływały 
fa;kiego z(fomienia, jak ~omy, 
metalow~. Bowi-em kamienie 
:niebiesikie mają skład taki 
sam. jak kamienfo ziemski.a.i: 
bzhviono się tylko dlatego, t~ 

:1!najdywano je w · m1e.lscacb. 
w których przedtem żadnych 
kamieni nie było.;, Barda:o ~zud 
ko zaś daje się zaobserwować 
s:padeik meteoru. > Ziemia jest 
ta1k daleko, a niebo j.est tak 
wysoko - i meteory nie za-

Nauczyciel: Eoo wymieni mi ja
kiś przezr<~czysty. przedmiot? 

Kat-Olek: Dziu.Ka ·od klucza. 

* 
Piotruśi wchodzi do sklepu i chce 

kupić klatkę D:8. ptaki. 
Kupiee pyta: 
- Ozy to ma bye dla ciebie? 
- Nie, ...;.,.. odpowiada oołopiec 

- dla mojego ka.narka. 

wsze spadają podczas dnia. 
\Vskutek ft.140 przy .z1nujdywa
wanfo mBt-eo-.·ów trz.eha się hy 
ło opierać tylko na pn;ypu
sziez-eniach. 

Jeszcze więlksze zdumienie 
wywoływały mete;>ry metaJ.ioz, 
nP.. Przedews·1 ystkiem dlah~go, 
że miały onne inny skład, niż 
.mTitafo ziemskie. 

Fiz~,rk Chla-dni pierwszy V.'Y· 
raził. przypusz<:Z·t:nie, :le meteo 
!'V spadają z niel)a, t. J. żf! są 
one ocHamkami jakie:gÓś 1C.fo
ła nieb1eskiego. Pog~ątl jego 
potwierd:z:i!t spadek. kamienia, 
którv 1niał miejsce w _toku 
1800, w Normandji, pó1nocnej 
p1rowincji francuskiej. 

Meteory mogą, być bar.dw 
duże. Na,łwiększy meteor ka· 
mienny z:najdu.fe się· na Wę~ 
grzech; waży on 300 kilo. 

Meteory metalow~ s,ą o w:-19~ 
le ći_ęiższe. W Brazy.lji odkry„ 
to talki kolosalny meteor. . ~ 
wadze 5.360 kilo. 

..- Mateczko, mam ooś w kie.sza 
ni, a· jednak hie mam nic. 

- Oo to ,jest? 
- Dziura, mateczko .. 

* * * - Jerzyku. co to jest woda? ~ 
pyta nauczyciel. 

- W oda jest bezbarwny płyn, 
który robi się czarny, gdy się w 
nim umyje ręc~. 

: 



\V1krótce·· zawr·załp .krwawa 
\ifatka między lid.yjczy1kami 

męde.ic zy k nmi. 

. o e~~pcj~n.ich, r~'.yinia1ł:a~.h i 
greka cli , macie ~vo:<-'.o w.iad o
niości,. z historji · -starnżytąej. 

: L_ecz:. i~h>::~a~v.· ró,vaiięż: ··i·. hme 
tj.zie1n~ narody, o ·:k..tó1:vch. nu
pewno ]jardzo małp wiecie . 

. Do tych ńaro.dów. ·.Należą li-
qyj:czycy:-0L ·medyjie,z1y~y .. Lid'fi

.. czy cy w 6. !wieku .. p.17.ż;ed N aro
' dzenfo111 .. ·CłlryslU;.sa ;posiAp::J.li 
wielkie i potęw.a P~f1stwo. 

Władca icl! Alyatte.s, ldóry za · 
W!lad:nąl T>ra;Wle c:ai.~· p:rzedui.a 
Azją: c~H~~: .. nadal powłęk$zać 
;swoje p~ń§-{\\fo:.;i' .1:{.;ec~ do tego 
nit~ c_hą':eli~:~?'b.uś~il~:~:.~1edyj<:.zs- · 
cy.··~··· Ich.,,wl:\iki.:i_ '1{\raksups 
,~tworzy}::~ wj~lką·.'tł:nu.lę~ zw~
'ci~żyl .P~:qJów·~ .. ~· zap·r;'tyjahil 
się z ba'Silo1l.ciykamf~(i ehcial 
koiJJeic7.nie,: ~ ~.s·#:nąt}.:-:,~:l!dyjeiy· 
ków :i n~c~~ielllej ;. ~-o.Zycji ·v 
świecie. Doszło do w~jny. Nad 
r".eką, HaJys stanęły nap~zeciw 
siebie. ąbfo _.armje: iJysią'ice od~ 
wa·żn:Y·AA.: ~ółpJ~gzy, .·~'o.br.zł! u· 
Zbrojo.njicl1. Wkr();foj"!iaw·rzała 
z•acięta walka ... 7'f~fi1i}an·o i;oię 
wzajemnie,. 1krew n:lvn~fa stru · 
mieniem. Nagrl"'Sfońce poci€-

. mniało •. \V:ład~y;„t(d'P,uw na:rodó·w 
· uważali to.„za·(il_'.:rlr:'k hQP...PW;>,kł.ó 
: rzy. życzą sobi_e, aih~nrp:r:Z:erw.tlć 
·walkę ·i pogodzlć; się.. :Zaw:arli 
więc pokój L podanowili, że w 
przyszłości riz.eka Halys, nad 
brzegami któtcj walcz)· li, bę
dzie grani-Cą ich państw. I dfa 
umocnienia ··ptzyjaźni Alyattc;:; 
dał swą ~ótkę · za żon~ syno\vi 
Kyaiks~resa. · -~ ;~ 

Dla obu na1'odów przyJazu 
la . hyła hłogosławieństwem. 

OJ GLOSUi 

~yn Alya.ttesa. tak si~ zibogacił, 
że imię Jegd diz,fś . jes~c.z~ ·_·nada 
je się }iud;icnn. ·: pardz_o bo1g0a
tym. Nazywał S:i1i, ·.011: lfrcnis. 
A syn Kyakseresa, ·. ·~mieniem 

Astyages, przez drugie lnta był, 
n njpotęlż;n ie j1siz,y;nt wff,a dcą ·!!i w p, · 

go czasu. 

Obecnie wiemy, że zaćmie
nie słońca nie jest c1udem bo~_ 
skim, le>C1Zl zjawiskiein astronu 
micz.nem, które można z!;!6rv~ · · 
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Tale~ z .Miletu, m~drze&;; 
grec1ki. 

obli-cz)·:t z matematyczną d(1-
kfadubścia. Już wów<~zas ist
_ni~:t' Ć~ło\yiek, :kt6rv umiał to 
p.rawidło\vo=,·.()hliezać. Był to 
med rzec . t!i·dcki, Tales z Mile
t n. '-Ale ··\vspófo'ześni mu nie 

-· -·-.-. i- c., wiPrzyli.,i'mo.że to właśni<: by 
, · \ !} · ło. S[l~zqście; · gclyż ·. gdyby mu 

>'t: ·IĄ, m:Vii~l' 0Il0, Oba ńarody, 0 ldó-
,fYCh mówa, znów ;r.ne1cłvbv 'f). 

1 soba walc.żyć,·. jeden z nich zo 
'stałhv zwyCiężon':\r ,;i nic pn.e-

" Gdy słoilce tió~iemniało, wład- żyłJJy 'vielu sławnych lal, ldó- -
cy podali sobie r~ce. ·re mu były OJ. ez:naczone. 

t························••ł•••·„„~.·-·~·········••4 
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24.:~g4 grud~ia 1800 roku Napo-
.:.::,·· . . ~ . 

. leon ·JJonaP,arte, wówc~łls pierwszy 
1' onsul. r~publiki francuskiej, jechał 
około godziny ósmej wieczór· ze 
swego . pałac'u ~ do opery. . Gdy w 

szybkiem tempie, które tak iubił, 
priejeidżał przez ·uiicę St.· Nicaise, 
jezdnia w jednem miejscu ·była za· 
tarasowana do połowy i1;·7ez jakiś 

mały, -zakryty wózek. w chwili, 
gd:y- przejeżdżał p1owóz konsula, 
rnzległa się straszna de.tonac,ja. A 

·żnica 
w kilka sekund późnfoj ·druga, o 

wi.ele potężniejsza cd pierwszei. 

'. · Jak się ]lóźniej okazali), ·był til 

zamach na . ~onsttla, prz;g~t9w.a/1y 
za pomccą pm~zyny_. ·.. .~i~}r~elnej. 
Pierwsza eksplozja nikomu. ,:nie., za 

f.zkadzHa. Druga zaś spowodowała 

śmierć. wielu ludzi i. uszkodził:~ lic7. 

ńe doniv 

Jak ·~i~ t.o s~ało,,że ~a-pcileon wy 
szedł z tego zdarzenia hez ,,szwan · 

łat? Otó.i, powóz Jego· po pier.,..;·szej 

eksploz.H wcale się nie źatrzymat 

fo.cz w zawrotnymi tempie ~~tn~ł na 

przód i w chwili drugie.j defonacii 

l_Jył już . poza str~fą. niebezpiecreń
stw:-i 

A dlaczego powóz się nie zafrzy
mał? Bowiem woźnica był-.- j}ijrrny 

i pierws'.~~. detpnację uważał ·za 

~trzął wnvatowJ' na cześć ,Nap0 -

lerma! 
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Prawy zapaśnik ',Pl'.Ó:hnje siln)m skokiem prz„~zueić si~ 
pn ez . przeciwnika> --_;tby _ w _ ten sposób wydobyć się z nie:bez
piecznego chwytu. _ 

. Istnieje sport; ktfo·f c~łkiem 
nicspqnviedliwie jest: traktowi\ 
ny ·nieco pogardlhvie, · ·cho_ć 
wcale na to Qie zasluRu.ie. ,frti:1_ 
to ~port zdifowy, męs.liJ ij>oży~ 
te-cznv: · - walka frai1cp_ska · C·1.ił~· 
paśnictwo'). 

lei;.:t1·m pewna, ż.c !każde ., 
was, myśląc o zapaśnictwh:, 
wyobraża .sobie nieforemneRo 
c1łowi-eka, o p.ostaci .donb, 
wai-ącego ~ i pól C·entnara, o 
g.rlłbych muskulasłl. i ··plceac)1 
hd::a, który „1..~ nadmiaru ~iły 
nic możp ·nawet biegaćH ... 

Jest to pogląd · całkiem błę
rtny. . Znany mistriZ. $wiata, 
Gotffried Griineisen ze S2. waj:
carji, jest up. pod ko.żdym 
względem doskonały~ sports
mariem. Opanowa_ł. ón. wszcl · 
lkie d·.tiedzhiy sportu, jest.· z:r~c.z 
ny i harmonij:uit} .zbudowany. 
Pływa i jeźd1zi na rowe.rz·e, bie 
ga i uprawia gimnastykę. Dzię 
ki temu jest giętki i wealc nie 
ciQżki, jak olbrzym. Gdy nw 

cywilu" siedzi p.rzv _ s.tole, niJ_\.t 
nie domyśli się, te jest to· sfaw 
Jl.Y. zapaśnik .. 

· ··-- Rbwnież m1_ędz,f · miłośni~a-: 
1ni . tego spor}!i1 .l~fó,ri-y nie wy 
~tępują za ·pieni~1,~ jest· wie
lu ,~ręc-mycłł ·r·zgf!apnych lu~~ 
dzL Na wielki~li -fairniejti~Jt i 
wal_kach o ~isbz9stwa poka· 
· z'ują on.i piękna i wys_oką ·-kla_w 
sę zapaśnictwa. Z niezwykłą 
~zyhkośdą wymierzają i od.p!ł· 
towują eiósy, ciała ich fruwa· 
.fa . w powiet·rżu, rzucają, . się, 

. z;ręc;Znie, jak. ryhy, po łllacie i 
.stają na gfowie, ·. wymykając 
się ~ siilnych objęć ·przeciwni
ka. Chcąc osi~ąć coś w za
paśnfohyie, . trzeba posiadać 
niezwykłą_· zręczność, doskona
łość techn.iiczną, wytrzymałość 
i -od wagę. I tylko ci zapaśnicy 
mogą dojść do z.nacz.enia, tktó
uy się racjonallllie odżywiają 
i nie tyją. 'f)obryin zapaśni• 
kiem może być. tylko pierwszo 
rzędny sportowii·ec. 

Chłopiec, któirv chce się. nau 
czyć zapaśnictwa, nie potrze
buje się · tego wstyd,z-ić. Le<'z 
do sportu tego należy· przystą
pić, z powagą i ni:e wykorzyst~' 
wac go na walkę ze słabszymi 
kolegami. Trzeba się starać, 
,apy to, co często uprawiamv 
~.surowej i niebe:•piecznej ro·~ 
mI-e, udó5konalić sportowo i 
posiąść ws.zellkie JJfawidłowe 
arkanv tego. sportu. 

Id.eałalJli zapaśnictwa · nie są 
140 - kilowi mężezyźni, leci 
zg.~abni zapaśnicy staro-grec
cv i staro-Tzymscy, których 
marmurowe figury nrnhowałv 
się do dziś dnia. Rzeźby te i o
becnie sq świadectwem tego, 
iakim pożytecz,nym, ładnym i 
wytwo1 nym sportem było kie
dyś zapaśnictwo, i czein mo
że sie stać i d:zisiaj. 

Istni·eje i· <:Jiziś kraj, w któ
rym zapaśnictwo uw-aźa-ne jest 
ża · najwyższy spo.rt, Kraje.ni 
tym jest stara, lłmltm:ama Ja
ponja. 

Wa1ka w;, pozycji stojącej: Na· 
-cierają-cy · próbuje chwyc~ 
'J}nz-eciw,nik.a, · ·: Mórv stara słQ 
wymlknąć szyhk.iemi pochyle-: 

niami ciała. 

: 
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Pan Bosiecki,, wychowawca kla
sowy, miał doskonały pomysł: po 
powrocie z wakacji polecił . .Każde
mu z chłopców opowiedzieć jakieś 
przeiycie wakaeyjne, -- ten, · któ
ry najciekawiej i najład~iej mówić 
będzie, otrzyma nagrodę: w posta
ci · małeg-0 aparatu fotograficzne
go. 

Rwiek Kostecki nie miał nadziei 
na otrzymanie ·nagrody. W tym ·ro 
ku miał pecha: pierwszego dnia 
wakacji złamał Sobie nogę i prawie 
przez całe f er je musiał leżeć w 
łóżku. 

Franek Horski potrafił bardzo 
mało opowiedzieć o ~nllownej wy
cieczee w Tatry. Były tam góry, 
.nawet na smytacb leżał śnieg, ta
tem lód i ~ieg! Pewnego razu 
poszedł z ojcem na .halę. i tam, na 
łące, na której pasą się .. owce, do
stał owcze mleko t ser z chlebem. 
Raz był nawet na wysokegórsliiej 
wycieczce; trochę· się bał, ale szyb
ko się {>Swoił ze stromą ścieżyn· · 
ką. Widział _nawet „klamrę'' praw
dziwą górską nklamrę'' i trzymając 
się jej, przeszedł naft . przepaścią. 

Gienio Lipowsl!J .b.y!.·aa _:wyciecz
ce harcerskiej i mi~kał w namio 
cie. Robił baj~il'.lef-.. - wycieczki. 
Dwueh chfopców'. ;mtisfato.·.zawsze 
gotować dla całego obOzu~: On .. zaś 
z kolegą pewnego razu przypalili 
caly kocioł kapusty z mięsem. :· 

Chłopcy, którzy byli w obozach 
skautowskich, opowiadali„ Jak ·się 
tam lfz\eń spędza. Mówili o grach 
sportowych, kąpiela~h i o przedsta 
wieniach. które urządzali w desz
czowe dnie; pod J)łóciennym hałda 
chimem. 

Edek Szacki, który przez całe 

lato pozostał w mieście, woził co• 
dzien małą sióstrzyczkę; dziew· 
czynka tak się do- niego przywią
zała, że jadła tylko· z. jego rąk i mu 
siał ją nawet ubierać. Obecnie, gdy 
z samego rana udaje się do szkoły 
matka nie moze sobie z nią dać ra
dy. 

W reszcie wszyscy, · prócz Rudka 
Kosteckiego opoWiedzieH swe wa
kacyjne przygody i 9hłopiec mu· 
siał podzielić się z klasą swem 
smutnem latem. 

- W pierwszy dzie1i wakacyjny . 
złamałem sobie nogę -- rozpoczął 
Rudek. - na naszych ciemnych 
&chodach ktoś rzucił pestkę od wi
śni, poślizgnąłem się o nią i upa~ 
diem. Rodzice wynajęli pokoik u 
chłopa i matka pojechała ze mną 
na. wieś, abyin, choć mógł leżeć na 
świeźem powietrzu. Porzątkowo 
bardzo dużo: :Czytałem, lecz p~ 

pewnym czasie to mi się zuuuziło~ 
Pe:wneg9 razu do naszego gospoda 
rza przyjechał Z· wizytą jakiś Wie
śniak, który przywióz~ ze sobą ma
łego ·kosmatego pieska. Gdy zoba
czył mnie na pOfowen\ łóżt~1c·~·-·· 
ogródku~ zaczął ze mną rozmawiać. 
i gdy się dowiedział, że zfainałem 
nog.t: i muszę kilka tygodni leżeć;. 
J><ldarował mi . swego . pieska. Pie
sek rtazywaP się Pik i był bąrdzo 
miły. ·.Wkrótce serdecznie się ·polu„ · 
biliśniy.· 

Pewnego dnia · maU~a poj~hała 
do miasta, a gospouarze udali się 
w pole. Został-em sam z Pikiem: 

Pies był bardzo niespokojny, szcze 
kał, piszczał i wciąż 1Jiegał w stro 
nt szopy, w której :majd:0wały się 
rozmaite narzędzia J kfatki z· kura 
mi i królikami, po-czem wracał i 
ciągnął mnie za- śpodui~. Wkońcu 
wstałem i z trudem, lntłejąc, uda
łem sie w stronę Sz<>py. Poc'Zułem 
zapach· spalenizny i ujrzałem dym 
wydobywający się przez otwór w 
dachu. Z 'wysiłkiem prz~-ciągnąłem 
drabinę i wdrapałem się na górę, 
aby otworzyć drzwiczki, wiodące 

na podclasze, na którem leżało 
siano. Następnie,. przy pomocy wę
ża ogrodowego„ . tak długo ła~em 
'\\od~ na poddasze, aż ugasiłem 
ogień. Gdyby aie· Pik, "Cała szopa 
byłaby się spaliła, a mllłlZe od ·niej 
zaj~lyby · się i inne zabudowania. 
Pik. otrzymał zasłużoną na"g'ł'odę w. 
postaci dużego kawalka kiełbasy. 

~ 

i 
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Jak to szybko mija piękna wlo
sńa, ',.a 'następnie· słoneczne lato.! , 

·zdaw·ałoby się, ze to zaledwie 
... przeg_J1:iłi{oń1~~ tyg9dnia!lli _przesta

li~my :chuchać· w zziębnię.te ·.tęce; 
a·, już ~:zbUia. się szybkienii kroka.; . 
mi . jeśień, której .zWiastun~m jest 

.; lforiie<f · wakacji i powrot d& !Szko--
. Jy. < . " . 

. Jtiź trzeba··· myśleć o ·powrocie 
dt) :niiasta!; .. 
· · Dni są_ cpraz krótsze, 
dłuisze. 

wieczory 

A któi z Tił\S nie zna tego f'}Wie 
dzeriia, że ~~od świętej Anki ·e:iłod
niejsze są wieczo.ry i ranki"? 

Dniem żaś świętej Anki jest 
chJ.eń dwudziestego szóstego lipca, 
dzień łata w całym rozkwicie i 
piękności. 
· · Nietylko jednak ludzie m:yślą 
już o p(l;wrocie z wywczas6w let
nich. 

Kto umie patrzec, ten zapewne 
zauważył, hędąc na wsi, ie rozmai 
te gatunki ptaków · Już coraz czę
&ciej: zbiera,i,ą się gromadami i nad 
czemś. obradują· głośno. 

Zrozumieć . trudno o czem tak 
ćwierkają zawzięcie, .ale wiemy, że 
narady te dotyczą @.prawy odlotu 
od nas. 

Mówimy zaz.wyc-zaj, że wiele pta 
R!1J5,.....& zw 

Pożądana .nagroda 
(Dokończenie) 

._Gdy . Rudek sko11czył, nauczy
ciel zapytał: 

- ~~Jak sądzicie chłopcy, kto ma 
vfrzymać · nagr-0dę? 

Chłopcy przez kilka chwil. nara 
dzali się, poczem wstał Henio 
Grodzki i rzekł: 
.. - Proszę pana, uważamy, że 
aparat powinien dostać Kostecki. 
Przedew„zys tkiem przeżył on bar, 
dzo smutne wakacje, a pozatem 
n.aUepiej opowiadał. 

- Podejdź do mnie, Rudku! -
rzekł ·pan Bosiecki. - Twój· smut
ny wypadek przyczynił się do twe 

· go 2wycięstwa. Masz fo aparat fo
tograficzny, a na pierwszą wyciecz 
kę szkolną zabierz ze. sobą Piką. 
Chceniyc wszyscy poznać tego mą
drego ps~. 

ków ~puszcza i1aszą ·piękną Polskę 
w obawfo · ·przed chłodami ,zimy 
i odlatujądo krajćw, do których 
mróz nie dociera. · 

Jednak nie obawa . przed . chło.;. 
dem zmusza te .. ptaki do odlotu, efo 
odbywania dalekich podróży prze:i 
lądy i morza. · 

Ruchliwość kazdegv · ptaka· . spra 
wia, że ·może najmniej obawia się 
ori, zimna. Wiemy z wła8n.ego ·do
świadczenia, . ze nawet pode.Zas 
mroźnego ttnia • n1ożemy zgrzać się 
i spocić nie mniej niz w lecie, . !e:. 
śli. oddamy gię jakiej~ · ruchliwe) 
zabawie, zaczniemy. bie~ać i ska;. 
kać! 

Chłód W7.budza napewno nie tak 
wiele obaw wśród. ptactwa. Gdyby 
zmykały· przed chłodem wyłącznie, 
to dlaczego odłata zięba, gdy pą
zos ta.ie u nas na zimę o niele 
mniejszy od nie.i mysikrólik, ta fi
ga, z którą mróz nie miaby nic do 
roboty, aby . zamrozić. 

A ·więc przed·· kim czy tez przed 
czem odlatują? 

Przed ·głodem~ 

Pozostają jedynie te, które po-
trafią się zadowolić byle czem, 
nie wybredza.tą w jedzeniu, pOzÓ
stają jeszcze te, które są speeJ11I
nie uzdolni-one do wyszukiwania 
poczwarek, ukrytych głęboko pod . 
korą drzew lub wśród O.padłych li
ści, pozosta]ą wireszcie te, ·które 
nie obawiają się bliskiego sąsiedz-

. twa z lttdźmi i przy nich·, albo 
clzięki. nim, umieją z<lobye poży
wienie~ 

Só,jki, kruki, wrony nie wybre
dzają w pożywieniu. 

Czyżyki, szczygły, dzięcioły, si
kory, mysikróliki i strzyżyki, choć 
muszą. się dobrze napracować i na 
mozolić, zdołają jednak zawsze wy 
dobyć poczwarkę. A taka, naprzy
kład, sikorka, to umie nawet wy
wabić podstępnie z ·ula drzemiące 
pszczoły, aby zjeść smaczny obia
dek. Robi to nader sprytnie. ~od
krat;Ja się do ula .i puka dopóty, 
aż, kilka obudzonych pszczół nie 
wyjdzie, aby zobaczyć, kto się tak 
nie w porę dobija? Sikorka chap? 
wdwczas którąkolwiek i w nogi! 

A po· chwili znów po"1_ia~za .S\VO~ 
je. 

. Jastrzę})ie, krogu1~, · pucliaeze, 
:Sowy,· choć mają w. zimie utrudnio
ne polowanie, ale : jakos t~m :iaw-. 
sze . jakiś_. łup zd1o•będą~ ;:: < 

Czasent bywa tak sfo~ .zima, 
że iabrałmię owadów. 

1 
;ffa!. Co ro~ 

bić?!. Trtidno! ~,Lepszii rydz, niż· 
nie',. powfada przysłąwie. W ów: · 
ezas te i ptaków, które.- zda się 
- jadają tylĘo mięsko· pod , posta
cią owadó'Y, · przechodzą na po
kąrm rośłi.nny, na rrizmaite jagod~ 
jak jarzębina, w ostateczności, bo 
jak to mówią, „na bezrybiu i·· rak 
ujdzie za· rybę" i dzio.bią żołędzie 
i SZ:fSZki. 

Odlatują od nas tylko te delikat 
nisie, ·wybrednisie i leniuszki, któ
reby chciały, aby im ,~piec.znne 
gołąbki. same wlatywały do gąb· 
l<i" Ale zima tern~ nie sprzyja. 

Lód pokrywa twardą powłc;ką 
bagna, mokradła, stawy i jezior~ 
i nad niemi nie unoszą się l'oje 
muszek, komarów, jętek i tym po
dobnych, Po łąkach nie skaczą ża
by, nie. szumią chrabąszcze. 

Trzeba się dobrize nalrU:wać, · na
!{rę~ić, nastukać-, nawiercić, nim 
się na ·pieczyste natrafi. 
Większość tych· delikatnisiów za 

ezyna odlatywać oo września, aż 
przez eąły październik. 

Tu. jeszcze dodać musimy, ze 
odlatują· najpóźniej te .z ptaków, 
które zjawiają się najwcześniej, ja)I 
naprzykład: zięby, rudziki, pliszki 
i drozdy, goszczące u nas niemal 
od połowy· marca aż do końca paź 
dziertiika, a częstokri01ć ·aż do poio
wy listopada. 

A . kukułki, dudki, zwłaszcza zaś 
wilgi, zjawiające się dopjefo w dru 
giej połowie kwietnia; .a nawet w 
maju, zmykają w sierpniu, przy
czem kukułki nawet już w lipcu. 

W każdym razie w sierpniu już 
coraz częściej odbywają się hała
śliwe narady nad sprawą odlotu. i 
coraz częściej wyruszają w drogę, 
opuszczające nas, gromady, któ
re żegnajmy okrzykami: 

- Szczęśliwej pndr6źy! I do zo
baczenia w roku następnym! 

ł 
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Krzyżówka 

(Uł. „,Pogiromey Oceanu"} 

Znaczenie w,yrazów. 
.POZIOMO: l} Stolica . pań

stwa europejskiego. 5) R1~ka 
w Police. 9) Miasto n~. Made
rze. 11) Pierwotniak. 13) Imi~ 
żeńskie. 15f Gorący· płvn. 17) 
Gorą.cy płyn. 18) Nazwa . papu~ 
gl. 19) Ąktorfilmowy. 21). Na: 
zwa papugi. 22) Mateijał. 23) 
O:krzyik lelkceważ~1cy. 25). Wo
rek. 26} .. ~iorówisko dm'w. 
28} Pirizyl'!Ząd sportowy. ~9) 
Imi~ że:ćskie. 30) P1rodukty 
drzew. 33) Imi~ m~skie ·(zdro
bniałe}.· 35) Nicość (e=a). 36) 
Gaf.tmelk. 37) Rytm. · · „ 
· PIONOWO: 2) Warstwa. :lł 

·Albo.·· 4) Zaimek. 5) Okrzyk 
lekceważą,iey. 6) ~Ticwolui·k 
(r-b}. · 7) Wielki deszcz. 8) Na· 
"pój. 10} Termin, używany przy 
waz·eniiu. 12\ Jarzyna.· Ul Stwo 
r.zenia m9rsk~e .. 16) Atk:toJ; fil
mowy. 19) Od1znaka sporto~a. 
20) Potwierdzenie. 23\ Rodizaj 
tratwy ... 24) 9brazek. święty . w 
·Ro-sii: 26) . Nietope1;·z.' 27) '\Vor
ki. 3_1). Dr,zewo. 32) Okres rrn-
ęn $3) Bicz. 34) Za imęk. 

bogogryly · 
fUł. F. KałmowicfZówua). 

Z poniż·ej podanych· syl~b ·ą. 
· łożvć 11 wvrnzów ·o poda.ny-eh 
z111acirnniach. Pierwsze u.tery 

·tych wv.razó_w, czytane · i gió·ry 
na rlół;· 9-ad.zą'na~wisfk.o pisa~-: 

: ki a ostatńie, czytan~. w _ tynl. 
samvm kierunku,· <'kid,zą. tvtul 
iei Dl)Wieści. 

.Sylaby 
~. do, dz~n. e. ~o, k~w, k~ 

ko, mact mag. marż. na, nat. 

MOJ GLOSll~ Nr. 40 

IUM to 

fłf111iglówka 
'Uloż., H. 7y!berman) 

,x ·. l( 

-x 'l'. 

x· ! .. Jl 

X . o: l( 

X. ~ 

X ; • . X 

X ' • .. ~ . 
. - x;, • ~ .•. :1' 

.~. y 

J( • • • X: 

~ ... .; . " 
• 1(. 

·~ 
X: . X 

Zamiast .. duopek. i· krzyży
.ków wpisać litery, tak, aby po 

. stało 14 .wyrazów, o podanyeh 
.znaczenia-eh. Pierws,ze i osta
. tnie litery ty-eh wyraz.ów,. „.zy
tane z. g-Orv na dól,· dadzą tmio 

na i na·zwis'l{a pisarzv pol
skich. 

Znaczenie- wyra:mw 
1} Bożek r.zymski. 2)' Slkłon

ność. 3) Leżak do transportu 
chorych . 4) Tytuł turec.M. 6) 
Rośltna południowa. 6)' Aktor 
filmowy. 7) Napój wyskfO.'ko~ 

. wy. 8) Miasto w PoJsce. O) Me
dal. 10) Posag. 11) Aktor nie
miecki (wspak). 12) Firma wy 
rabiająca. tłuszc.z roślinny. 13) 
Pałac. 14) Dwie samoE?łoski. 

Przesuwanka 
(Ul. E. Piobkowsb). 
ta d ~ 1'._ 
k l a a l. 
b e l g a 
n a r o ł 

w .r a t c;a 

a r w a b 
t k k e ., 
d o ib r a 
w J r ą \ 

g n i c o 
g k c a e 
s .. r r w o . 

Liti~rv w rędach poziomych 
należy. przestawiać, aż . otr.zy
ma się 12 wyrazów, śr:odlkowe 
Jiterv ·" kt6rych, czytane 11.. ~ry 
.na dół, rladzą imię i .nazw.i·sko 
·poety polskiego. 

Wizytówki 
{Uł. „F. B.") 

Roza K. I„. 
'H. Korse. 
·Kat M. T~may. 
Olo Pas.lin. 

Szarada 
{Uł. ll"usi.a ·Górecka) 

Pierwsze d:rugie fo paface, 
\V których nie-co ·.ics·t inaczej, 
Nki.li w lmh:.kfoh domach, -:-

wierzcie! 
.I z nich dobrv 111~1vkład J:>ierz

c:ie. 
[)ru.g.a · - trzecia ~-.to nie pra-

wa, 
.Gdv. o dro~G idzie -'- sława .. „ 

Jej jest nmiejsza, i nią sk1rveic 
.ChodJzę, bojąc się o życie. ~ · 
A zaś całe nie miłego, 
Siła złegQ na· jednego . 
Ucieikam orzed nią, co mocy, 
NawPl w dzieii. n·wtv1ko w no-

cy • 

........................................................................ 
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Zagadki szaradowe. _ 
•.. .. . .(Uł()Ż. E„ ,Herine:r) 
JeśH do spółg.łoski miarę po

wie.rize;b:ni dodacie, 
M-0,netę- zagirani~1żną, 'mraz o-

- łl'\Zymac.ie. 
'*-

-Je~lr·d~ spÓłgł9ski' 'nic nie do-
: I:~."'.:.. - _, · · dącie, 

~nar,tą; .r?s.ę psa ot·rzymacie. 
._,;„, - ' .* ' 

. Jet~!f. p;o c:Zasri.;,vniku przecze-
- nfe posfa\vicje. 

Ułąt~v:i. to wam .\vszvstkim 
prośłn~- rnakomfoie. 

* (!dv za spÓ.rgloską · 'Uic nie u-
. mieścicie, 

Przyj~~-i~fa: Miclkiewicza sobie 
,przypomn kie. 

Zagadka . 

prz.edsi~wzięciu: 
ten pierws'Zy g.ruby, co na bo

ku stoii 
do żadnej pracy. zabrać sie nie 

· · · · boi· 
' drua;L_naj:~a1:dzie.i_ ozynny i ru-

. - ... chliwy; 
tT.ze.ci najwy_ż~zy też nie jest 

. .- leniwy;· 
· mw:ari.v do pracy g,otów .w .kai 

dej. porze, 
piąity, . najmniejszy, z~ija się, 

.iak 'może~ 

nagrody 
_Hoz~iązariia . -·pówyższy~h 

rozrywek umysł;ówyĆh należy 
.rrnąsv,lać do . reda~cji „Mojego 
Głosiikii" fPiotrko·,vska-·~01r do 
<linia · s października. -

Za· trafne ~ozwhpapi3 redak 
cja przeinacza trzv ··nagrody: 

1) Miesięczny abonament 
(Uł.'- L. i H. :_f{l•akowS.Cy). „Czytelni Pof>ttlarnej", Cegiel-

\V ur'.zykłndne i zgodzie źvje niana 18. · 
- hrad pieciu, 2) 2 bilety 'do tkina. 

uomag:ifo sohie w każdem · 3) Grę t9warzysfut. 
~9~eQ~Gi>s~~~~QQ~GGe~~oo~ 

·Rozwiązania rozrywek_ umysłoy\rych 
umleszczonych w .numerze 38 „Mo;ego. Głosiku'' . 

, R.hzWIĄZANfil KRZVżóV./KI mikroh, Odra, ntiiJfa~ motele, - spi-
.: ~- J?o~fori1~:- />at, kos', llln t;' OSU, iwa EPk, na~W;l; inkas, efo, kawa, ka-
. f9rt;"'arak;-'ster, 3zyb. ta: pasz:i, Ob tar. __ 
lia. "Warta. el. kwi~._ "anto. Ąr::m. , )ln.rja 'Konopi1icka · fliza 
hlla. los. bar. Spa. cło Adn Orzeszkowu.". 

Pion·)~V!l.;.. pąf, tort, k~, si; Mary 
t::\k1 step~ ··waza, osa, Abo, rn bat 
~zata, tur,· bal,. akr, i.vino. ::tula 
Eol, W•)fa.; tara, arę, ag:.~,, S. C. bo. 
ROZWL\ZANIE, eLOGOGRYFU I. 

.Jastrząb,_ Un~il1s1d~ .literat. Ja
nów, Ukraina;·, Syr9}:}, 7.Joto, Kon 
rnd, adanw.c;zek, Dingo. Eden. na
ra.na, hązar, -·. ak~(~.j:1: 1111:.lon 
(,~. spak), DJ'g:asil1sld,:;,; Rogów„ Ole
(mickt,· winogrcna~ Sawan. Knbi:-Jik 
Tdżkó'\vsld. 

\.J'ul.insz Kaden · B::im1rowski ·---
Batwiv )Jod Konarami! Wianki". 
ROZWI AZANIE LOGOGRYFU II. 

· Pal.1tyii, rPkonwale3cenej:ł, 'Zóm: 
Yoltohanrn. halon, ohi:ld, rokokf', 
mikado (wsp~k), niei. :3:1wan. kn
ifo:·. Olli ('\YSp[i]~ ). 

. ROZWIĄZANIA V/IZYTóWEK 
Biura~j:::tka. OgT011nik. Pi10tka. 

Aptek:irz. 

ROZWIAZM-.TIE SZARAD 
Ko+:za ry. P:i-r(n1!. · 
ROZWłĄZANIP L.Al\H({U1'WKT 
Omlet, :it~r·t:i, :Jinrtin. ]a.zz. kar:it 

ROZWL\ZANJA ZAGADEK SZA
RADOW\"CH . · -

Centa-ur. Fen- ornen. 
\V-llj nn. Z~ra-z. Zą-p a.s. 

J • • • ';'" • ~· .• ,„ 

* Trafn1i rozwiązani~. rozrywek 11-

niysłmvyeli z numeru 38 ,,Mojego 
Głosiku~, nadesłali: 

Adamski Włodek~, : Aronowicz. 
M., Alrnwie Irka, Adamówrm Le
okadja, Almi.ska Kocia. Ahram•)
wicz Marek, „ Banasiakówna Cda~ 
Bukit\ska Jadzia, Budzvńska. Ba
sia, Bilev.-iCz K~zik, Bork~mwald 
I., Baumgarten Jerzyk; Ba mu To
lek. B4'1rensztajn Alek, 'B:ielakówna. 
Wanda, Bersteinć.wria Alinka, 
,, Czarny k:>rsarz", Celińska 'Z.osin, 
J';z:i..my :i.Ś'', Czerniakówna Wan

da, Cedorówna. Lola, Cybulski Ja
nek, Daumerówna. Lucia, DuJziń
ska Olei1ka, Drahk6wna Wisb. Do 
sit'1slrn -K2-.zia, Dmvidowicz Henryk, 
na,vidowiczówna Maryla Engle.ro
wi<> ,fanek i l\fil.:t.~ Fuks ~L, Filip
r•zvfislrn l\fad:l. Fn.Jska Danush. 

i"Talderówne Zosin i Ania, Furmai1 
eJd Janek, Grynszpanówna Marvl
ka z Pabjanic, Grynszpąn S. z Pa
hjanic, Gorczykowska :_t\:nielka, Go
lińska. Zocha, .Gutman Z., GÓrnic
~i A.ątąś„ Gołakov.-:skL-1-tadek. He
nermvić-~ównv~ ,Paulina~.\ . ·Har~ków
na. Mary-sfa, :Efedner.-E;dek II~Jec-

. „ .:. . - - . : . : : . ''. .~ - - :J - - ._· -1 ~' - - - • -. - ., 

ką :Irka~ ;-;Irka, że -wsrt:~Ikk~t Re-
, ni~., ~l~~.~~1 · \y'.;- ,,JvA1ti~~wiee~ówna 
· M{lni~, -~J:o~l.tmvicz-Ow11a.:; Idrn, ~.J ai1ia 

kb.vn!a ··~\1&~zia,_,· }fl\{11'bo,i.ridthvna 
:, :"fł\ąnka,: J a~/o;:~lt-d' U1fkaj ·. J 6i\V~a

kqwi1a ·' .ZQclrn, -_.,; Kola~ie\vfo~·<nvha 
'M~rjct;.,-c'h,J\r~v~:WY ·Jt?w''.·/;cKrauze :,B.~ 

•. K9tl~'rski' ;cJ ózio •.. Kianfiównac-~Ruta . : 1ł ·~ q ~:·~,· . ' __ -- .: ··~--·:' ·'': •' - .·· '"' - ' ' ~\i!rpy J?_ępjcj, ·. _J{a,ą~{i~_ci\:;lfil:5i . J;ęr~yk, 
Kostą1tó[vn11 Hania, ;J'u1;~.~u( .L.-. . Lan 
dari u : \Vifo.ctek; ·.~ J~odei~s1ia · ~fa~v~ia . " '-· ... , ' .· „ ' 
Lasman-:·J\laks;·· tiJek(;{fi1a ·· S., Lip-
ska Hanlfą, · Lii1ski_ Pfo.t:ru~, Lubel
i3b E$t,1~sia,. Lnbłim~równa Pola, 

, Lipowska Aniela, , Łaska. Zosja, 
Lawrypmvjc:z Marek, Malinowska 

. Kasia,. ::Milstein . H3Il.io2 . łlf.argu~ie
f:i(nvna . GJenia,. 1\faliszęwski • Tacl.ek, 
Mile~v~J,rn, · I;Iania, Now.a,clm, .. Józ~a., 
Najbetżanka.· .Mirka, Nh~~hlski Olek 
l~owa.fo'.)wska Hela, N_<nverówna: Ir
ka, Open cho wska Zuzią,· Opatow-
· SkL Henio;! OppenheHnów11a. Qelin
.ka7 Perle"" · Janek~ : . rf!ęr.elmanbvna 
: Ifo.nk:a,:.folri.nowskrr· :frka# Pąnko\v-
ski Tnc1BHPZ, Piaseeki .W.łac1ek, R11t 
1rnwska· :Helena, , Hut0·encwaji.,a,nk:1 
f.utka, lfozencwajhnib J?ol„i.,' Ru
rl'lJńskacSfawka, Rolt<ltildd TnP'ek, 

. Rozen bhtmów~1a E.,•'· ;, F. -R. ", . U.ud1t 
man :·Z:0rgmuś,. RnsoU/1.~ka Li\:J::na. 

. S-zladko-Ytski Henryk,· Se>br_'.zak \Vfa 
<lek, :Si1łrOilowic'.lÓwm1: ,Madzia; So
baiJSka. ~Ka.zfa, Silska :\tary:~,h~a, 
Szapirówna: Bela. Szeimnn <f'ti°'=d1.io 

0ŚWiBtli:tif;:ka Włarllrn,: ... Tohołibska 
J:adzia., T-rzefoiew;;k:1 • K·a-rclka, · .. Tu 
cholCÓW}Ja Bronka, T:l'i)ak~'.lłntt .o. 
„Tajemniczy nadawcn:' 1 Tc1mnc:zm~ 
~ka. Basfa; Tonderska łJle~:ia. Cla
towska. Jadzfa, Urba1iski \lirek, U
licka Rysfa.. Wo.Jai'1sk:1 Chmowefa, 
V\T ołkowipz Benio; Wie,b:bii'l::;ka Lo 
dzia. W óiiliakówń~ Z(1cha. Wihika 
Antosia; Waldman6,vna., Lt~cia, Wa 
lic ka· _Kryr.i[l, : ' ·W ajsm an Fel1Jk, 
Weis To1fłk, Winiecka Pola .. Z:1jdlr 
równa Mirka~ Zającóvrna Lola„ 

· Zając Henia, Za1mvska Krysia, Z9. 
niecki Marjrrn, Zawadzki Bol"lk 
„Żelażua masl~n''. Żytnikównn H:w 
h:i. żurkoivski Tadek. 

Nagrody r1rog:,. kiso~vanfa · otrzy
nw.li: 

1) Dwa bilety efo kina _ F.. Ro
zenb1um(iwna. · 
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2) Grę towarzyską - Mirka Zaj. 
dleró:Wna. 

S) Ksiątkę - Pola Winiecka,: 

Po odbiór nagrćd zgłosić się na 
leiy do redakcji „Mojego Głosiku" 
(Piotrkowska 101) w sobotę, dnia 

7 października„ między godz. 4-5 
pop. 

ODPOWIEDZI CIOCI MARYSI 
Ikka W.; O twoich projektach 

JlOmówimy · · osobiście. Przypomnij 
mi o tern, gdy będziesz na. przyję
ciu redakcyjnem. Artyku~y ·nade
słane przez czytelników zawsze 
chętnie umieszczam o ile są odpo
wiednie. Konkursy na rozwiązywu-

. nie rozrywek 'i.tmysłowych, już by
ły w „Głosiku" i okazały się nie
praktyczne: wciąż eł sami czytel
nicy . i czytelniczki otrzymywali na. 
grody. · 

„Stary znajomy": Urlo}l spędzi
łam doskonale: była~ w . Anglji i 
w Belgji i widziałam duto cieka
wych i interesujących r71eczy. Od
PO<'Zęłam potem na Komiennej Gó 
rze, obok Gdyni. Czy :masz l'zeczy 
wiście tyle pracy w szkole? Dla
czego obrałeś sobie psudonim? 

Rakówna Pola: W opowiadaniu 
• niema nic oryginalnego, ani nowe

go. Wszystko, o czem piszesz, znaj 
duje się w kaiZdem opowiadaniu z 
życia wieśniaków. 

Henerowiczówna Paulina:· Wyba 
czam cI i wcale się i'<t. ciebie nie 
gniewam. Podczas Ul'lopu zwiedzi
łam Londyn, Brukselę, Antwerpję 
i kilka mniejszych miast belgij-
11kłch. Jestem z mej podróży bar
dz~ zadowolona. Sądzę, te tyle 
pracy w szkole, jest tylko na po
czątku. Z czasem na.pewno znów 
wejdziesz w tryb . szkolny i znaj
dziesz czM na Korespondencję z 
„Głosikiem''. Przyjęcia odbywają. 
11ię wtedy, gdy rozdaję nagrody, a ........................ 
Koc bani Redzitł, Krewni l lnaiomi I 
Wle:dzmy ws•yscy o tern. i~ -,~ając 
d•iecku iiabawkę. względnie grę to
wnrzyslrll lub •n!ęcie freblowskie jest 
to. o wiele skuteczniejszem niż naj
lepHe lekarstwo, gdyż tern samem 
d11iecko zapomina o.chorobie, śWietnie 
się rozwija fizycznie i umpsłowo. Nie 
bhtjmy na ten cel pieniedzy, lepiej 
oszc:.1ędzać na c11emś innem. Spieszmy 

zatem wszyscy do 

„Raiu Dziecięcegou 
Łódi, 34 Narutowicza 34 

telefon 192-55 
gdyź pomimo największego wyboru 

jest na1tańs11em źródłem w Łodzi. 
UWAOA1 Na miejscu klinika lalek 

I naprawa wiecznych piór. 

o tem · zawsze piszę w „Głosiku". 
Na przedstawienie . waszej szkoły 
napewno · przyjdę, ·ale musisz mnie 
przedtem zawiadomić o terminie. 
Dokąd się przenosi wasza szkoła,? 

Rozencwajtank!.t Pola: Mam na
dzieję, •2;e ju~ jesteś zdrowa i na 
najbliższe przyjęcie przyjdziesz l 
przyniesiesz mi rysunki brata. Je
st.em delmwa, czy będą mi się 1)0-

ilobały. 

Zając6wna Lola~ Sądzę, że zmar 
twienfo już minęło i powetujemy to 
!'lobie na następnem pl'Zyjęciu. .Jalt 
&ię bawiłaś na. urodzinach koleżan 
ki? .Jestem pewna, ze los ciebie 
równiet obdarzy nai.rrodą, i proszę 
nie dąsać się z tego powodu. 

,Jakubowska R6życzka: Przyjęcie 
będzie -na dn'!gą. sobotę. Czy w no 
wej szkole masz miłe koleżanki i 
czy jut się z niemi zaprzyjaźniłaś. 
Gdy będziesz na przyjęcill, podaj 
mi, ktćre ntlmery „Głosiku/' ci bra 

. kują, a . ja. cl je wyszukam. Za ły-
('.zenia dzlęk1łję. 

.Jakubowska,. R6życźlrn. prosi 
sizytelniczki i czytelnik(nv .,Głosi
ku'' aby podali jej tytuły kilku jn · 
terestlją.cych książek. 

;Jakubowska · Różyczka wzywa 
Edzię Majero~czównę, aby napi
sała do „Głosiku". 

,,żelazna maska": Proszę łiardzo 
o podanie mi nazwiska; możesz 
mieć pseudonim, ale fa muszę zna6 
twoje nazwisko. 

„Tajemniczy nadawca": Ci·~ka
wam, jaki jest sens twego pseudo
nimu i dlaczegiCY wogóle go obra
łeś? 

Lubelska Estusia: Ozem jesteś 
tak bardzo zajęta.? Czy ma.o:iz tyle 
pracy w szkole? 

Heriner Edek: W sobotę dałaJD 
twemu koledze wzory na krzyMw
kł, możecie się wzorami i>odzielić. 
lub rozrywki razem ułotyć. 

Grynszpa-nówna l\fa.rylka (z Pa
bjanic ). Grę ci w tych dniach prze 
ślę pocztą n~ podany adres. Plenię 
"dzy na ten cel przysyłać nie po
trzebujesz. Urlop spędziła.m dosko 
nale: zrobiłam wy'eieezkę morską. 
{Io Angtji I Belgji. Brat.a i s!OStrQ 
pozdrawium. 

„Czarny a.s" i „Czarny korsarz": 
Proszę bardzo o póds.nie mi swych · 
nazwisk. Chcę wiedzieć kto się u
krywa p~d temi ,groźne mi pseudo -
ni ma.rui. 

Cukrowski Mirek: Dobrze, że 
w.reszcie zdecydowałeś się do mnie 
napisać. Chciałabym poznać lepie! 
mego nowegio siostrzeńr.ia, napisz 
więc obszernie o sobie I swych 
zainteresowaniach. 

......................... 
nasz kącik 

- Mam lat 12 i . jestem w VI 
oddziele. Interesuję się sportami, 
muzyką i polityką.. Najbardziej ze 
wszystkich. szkolnych przedmioów 
lubię fizykę j geografję. Chciała
bym korespondowal} z dziewczyn
ką lub chłopcem o podobnych zain 
tl'resowaniar.h. Adres mój: P. Hene 
rowiczówna., Lódź, ul. Zakątna 64. ...„ .................. . 

Pewillemu amerykańskiemu 
fotografowi ud,ało si~ schwyció 
tą irnteresującą scenę z gniazd-o 
ka kolibrów. Cier!l)liwv foto:.. 
g.raf ozekat 14 dni na sehwyta• 
nie tej idylU familijinej na kli• 
91~ . 

..................................................................................... 




