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"zmarłą w więzieniu,skatowana A ne dachu poblistiej szkoły po 
Niemców" wiowała duunie choragiow polska 
iężczyzna i kobieta uklękli i długę wzniesiona powtórnie z krwi i 
chwilę modlili się nad grobem dzielnaejpracy tysięcy zrwordowanych nie 
iiatki-Polki ,wspocinajęc dcwne,strnsz winnie córok i synów Polsxi. 
ne czasy okupacji niowiocekiej. 

Koszugarowiez Antoni. 

ODPOWIEDZI NA LISTY 

Za wszystkie listy serdecznie dziękujemy. gazetce odpowiadamy 
tylko na te listv,które zawioruły powno zapytania.Artyrułty proszę 
przysyłać nawet bez: pytanie.iszystkie są milo widziane. 

Waldeuar $. Blackpool 175;Promenade Hotel "Prospekt"-Za pozdro- 
wienia i znaczki dzięktjemy.Z radością uważać będzie- 
my Druha za członka naszego Gniezdo.W nejbliższyu 

czasie do Was w tej sproewie listwyślenmy, 
wik M.D. Blaekpool,Trldsley 60-Za list i znaczki dziętrujemy. 

ż . Instrukcje poślemy,ale prosiay © bliższe dane. 
Reinhold S-M. Glesgow,Box 260/20-7%a miły kist i kupony dziękujemy. 

| | Artykuł unieszezomy.O0 dalszą współpracę bardzo prositty 
Andrzej O. Glasgow,Box 260/37-Niestety adresu Stanisłowce Z.nie 

znany. | 
Stanisław G. Blackpool,S/L P.A F. Promenade Pensioq-Lyndone 307 - 

Bardzo jest nan przytro,że Druh jest ranny.Maay jednak 
nadzieję,że po przyjściu do zdrowia,stolik redakcyjny 
zostanie zasypany artykułami o Afryce, 
Blackpool=30 Coop Str.Adresu druhn o których Druh pi- 
8z0 w liście nio znanmy.Ze ofiarowaną współpracę dzię- 
kujecy 1 »7żyjnujemy Jee 
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NE OZEE ażia „PA ut. | 
Pod tyn tytuacdiu "a *a 1, .buoszurza (stron 54) Wojeiccha Dłużewskie- 
go,w któroj autvx . ru 1, W indicć z jednej strony przyczynę katastro- 
Ty wrześniowej,uż.n:u. tej: (sę, hictoriozoficznie oraz=8 drugiej wskazać 
drogi wiodące nomiezonit 105 Połazi Wielkiej.Nie cehceny na tym miejaau 
wdawać się w bliższą oten,y preey redaktora naszego pisemka-by nie popaść 
w autorexlanę.Wpradzie broszura nio tylko była pisona dla harcerzy-ale, 
że przez harcerza dla oułej enigracji,tym śmielej ją polecamy jekó pode 
stawę do dyskusji,którą niewątpliwie wywoła-bo zmusza do myślenia i re_ 
wizji pojęć. | 
Broszura uzyskała aprobatę i jest w kolportażu na terenie armii (cena 

w obozach 1/0,w księgarniach 02) ka jednęk jeszcze nie dotarła,no- 
żemy ją przesłać po.otrzyayniu zanówienia i 1/6 oraz 2,5-na przesyłkę- 
znaczkani, 

  uz m: wa- Komitet Redakcyjny:nedaktor odpowieczialny-nn. Dłużewski W. ,ezłonkowie-ćw, Szot -- 
ran St,Materniak Z.(ilustracje) „Gruca Kazinierz(sekrotorjnt 1 korespondencja) 
Wydawcn:1.Londyńska Druż.ilarc.-Colloge.Hrll,Qucen!s ia k-Paling,London W.5. 
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