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ZGODA 
APPEARING EVERY THUR8DAY. 

Offlolal organ of the Poltsh National Alllance of the 
United States* of North America. 

Puhllshed by the Polish National Alllance of U. 8. 
of N. A. 

1406-1408 W. Dlvlslon St., 
Chlcaoo, III. 

Telephone: Monroe 7^-778. 

Suhacrlbtion prlce for members of tbe Poliah National 
Alllance: 

Per annum . Mo 
To non-mc-mbera 70e 
To other countrlee $1.50 

WŁADYSŁAWA TYLKOWSKA, Redaktorka 

Zarząd Centralny Zw. Nar. Pol. 
PREZES: — Kazimierz Żyehllrtskl. 1406-1408 W. Dlvl- 

slon St.. Chicago, 111. 
SEKRETARZ JENERALNY: — Szymon J. Czechowicz, 

1406-1408 W. Div!ston St„ Chicago, 111. 
KASYER: — M. Majewski, 1406-1408 W. Dlvlslon SŁ. 

Chicago, 111. 

DYREKTORZY: — M. Sakowska, I,. S. Małłek, M. Krnle- 
clak, W. Chodzlrtska. N. K. Złotnicki. W. Kuflewskl, 
J. P. Szymartskl, S. Merniel. wszyscy z Chicago. 

LEKARZ NACZELNY: — Dr. W. Kuflewskl. 1406-1408 
W. Dlvision St., Chlcaćo, 111. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Juliusz śmietanka 69 W. 
Washington St., Chicago, Ili. 

Zarząd Wydziału Kobiet Zw. Nar. Pol. 
Prezeska: M. A. Kuflewska, 2634 W. 22-ga ul. 
Wice prezeska: W. Jankowska. 1725 W. 47-ma uL 
Sekretarka: Janina Dunin. 2821 No. Springfleld ave> 
Kasyerka: J. Zembal. 950 Will ul. 

Komlsarka na całe Stany Zjednoczone z Wydziału Ko- 
biet Z. N. P. — Walerya JLipczyńsku, 255 N. East et., 
Grand Rapids. Mich. 

Wydziałowe: Magdalena Milewska. Eugenia Koniu- 
•zewska. Marya Sakowska, Marya Osada, Pelagia Stranc, 
Antonina Łukaszewska, Marya Jaklńska. Władysława 
Chodzlrtska. Janina Dunin, Anna Łukasik, Władysława 
Llpldska, Marya Majewska, Aniela Sklerczyrtska. Anto- 
nina Mr6x, Weronika Swiderska, Konstancya Bucholc. 

Tabela Podatku Stopniowego Zw. N. P. 
(§150, Art. XIX koastytucyi Z w. N. P, 

WIEK 

16—18 
18— 19 
19— 20 
20— 21 
11—22 
22— 23 
23— 24 
24— 25 
26—26 
26— 27 
27— 28 
28— 29 
29— 30 
80—31 
81'—32 
82— 33 
83— 34 
84— 35 
85— 36 
86— 37 
87— 38 
88— 39 
89— 40 
40—41 
41'—42 
42— 43 
43— 44 
44— 49 
46—46 
46— V 
47— 46 
48— 49 
49— 60 

§ i § i 
M •» M M 

08 17 25 33 
09 17 26 34 
09 18 26 35 
09 18 27 36 
09 19 28 37 
10 19 29 38 
10 20 29 39 
10 20 30 40 
10 21 3Y 42 
11 22 32 43 
11 22 33 44 
12 23 35 46 
12 24 36 48 
12 25 3/ 49 
13 26 38 51 
13 26 40 53 
14 27 41 54 
14 28 42 56 
15 29 44 58 
15 30 46 61 
16 32 47 63 
16 33 49 66 
17 34 51 68 
18 36 68 
19 37 66 
19 39 56 
20 40 60 
21 42 63 
22 44 66 
23 46 69 
24 48 7t 
26 60 76 
28 93 79 

42 50 58 
43 52 60 
44 53 62 
45 54 63 
47 56 65 
48 58 67 
49 59 69 
51 81 71 
52 82 73 
64 66 78 
66 87 78 
68 68 81 
«0 71 83 
62 74 i« 
64 77 90 
66 7* 92 
68 82 95 
71 85 99 
73 88 102 
76 61 106 
78 96 111 
82 98 115 
86 103 120 

66 75 83 
69 77 86 
70 79 88 
72 81 90 
74 84 93 
77 86 96 
78 88 M 
81 tl 101 
83 94 104 
86 97 108 
89 100 111 
92 104 116 
95 107 116 
88 111 123 

102 116 128 
106 119 132 
109 122 136 
113 127 141 
117 131 148 
122 137 162 
128 148 188 
131 148 184 
137 184 171 

Oprócz UJ tabeli członkowi* płac* 1fe na fundusz a- 
brotowy, s czego Jul “Zgodę’' otrzymuje bezpłatnie. 

Wstąpnę wynosi od każdego członka eez względu na 
wiek I ubezpieczenie $2.00, przyczem kandydat otrzymuje 
odznak* I certyfikat darmo. 

Kandydaci na członków nleubezpleczonyeh płac* 50 
centów wstąpnego I Ukże otrzymuj* odznakę bezpłatnie} 
podatku zaś miesięcznego płacą 12 centów, z czego “Zgo- 
da” już jeet opłacona. 

Kandydaci, którzy skończyli 40 lat mogą ubezpleczyó 
•Ig nl* wyżej jak na $200. 
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Siostrom związkowym — miłość i pozdro- 
wienie ! 

Są kobiety, które wciąż pozują na chore 
i słabe istoty, które wciąż płaczą i narzekają 
na świat i ludzi, które przechodząc przez ży- 
cie w noszą weń Ii tylko, niemoc i zniechęcenie; 
głównem uczuciem tych istot jest ciągły żal 
dla samych siebie, bezustanne zawodzenie nad 
swym losem. Kobiety takie nie spotykają się 
z powodzeniem w życiu, powodzenia w nie nie 
wnoszą i w powodzenie nie wierzą; mówią 
ciągle, że nic nie warto czynić, bo i tak celu 
nie dopnie się; gdzie przychodzą, wnoszą z so- 

bą atmosferę chłodu, obojętności umysłowej i 
duchowego przygnębienia. A najmniej zrozu- 

miałem jest to, że osoby takie po prostu przy- 
wiązują się do tego rodzaju smętnego i przy- 
gnębiającego usposobienia. Dla tych, którzy 
pragną je pocieszyć, rozweselić, rozerwać, — 

którzy pragną im przyjść z pomocą, którzy 
im podają lekarstwo na ich chorobę duszy, o- 

soby takie mają tylko przykre słow’o; wszel- 
kie wysiłki ludzi dobrej woli w kierunku 
wspomożenia ich uważają za szyderstwo nie- 
raz, za brak serca... Zdawałoby się, że osoby 
takie kochają się w swein nieszezęśliwem u- 

sposobieniu. Nie posiadają one zaufania do lu- 
dzi, nie wierzą w dobroć ich serca; we wszy- 
stkiem -dopatrują się złej woli. Jedzą na to, by 
sie obawiać niestrawności; wychodzą na świe- 
że powietrze na to tylko, aby się zaziębiać; 
codzień rano wystają na to, aby się spotkać ze 

śmiercią itd. — patrzą na życie przez czarne 

szkła; sami je sobie utrudniają i unieszczęśli- 
wiają się dobrowolnie. 

Znałam kobietę jedną, osobę w pojęciu 
niejednych bardzo religijną, która jednak w 

religii kochała to tylko, co było czarne i stra- 
szne — lubowała się w opisach okropnych 
cierpień męczenników i męczennic, z wiel- 
ką przyjemnością odczytywała ustępy z Pisma 
świętego o strasznym dniu Sądu Ostateczne- 
go, we wszystkiem dopatrywała się grzechu i 
obrazy Koga, ciągle pokutowała, bezustannie 
pościła i płakała nad zbrodniami świata tego, 
(idy ktoś w sąsiedztwie zachorował, natych- 
miast śpieszyła z uwagą, że trzeba go przygo- 
tować na śmierć, bo ta jest możliwą — sło- 
wem widziała wszystko w najciemniejszem 
świetle; miała w zapasie tylko słowa smutku, 
tylko przepowiednie złego; jej osoba nie wy- 
wierała na obecnych dobrego wrażenia — 

przeciwnie. 

Nic trzeba nam na życie w ten sposób 
się zapatrywać. Człowiek stworzony jest do 
szczęścia i wszystkiemi siłami doń dążyć po- 
winien, a przywiązywanie się do smutnych i 
ponurych myśli z pewnością do tego celu nie 
prowadzi. Patrzmy na życie z jasnej strony; 
jest tyle pięknych rzeczy na świecie, jest tyle 
szczęścia w życiu, jest tyle mocy w nas; cze- 

muż narzekać, czemuż płakać i czemuż wąt- 
pić? Ludzie często nie są tak źli, jak sobie 
to przedstawiamy; li tylko nasz brak zaufa- 
nia do nich czyni ich w oczach naszych mniej 
dobrymi. Nie płaczmy nad własnym losem, 
jeżeli nie koniecznie tak jest, jakbyśmy sobie 
tego życzyli — spójrzmy na tych, którym 
mniej dobrze na świecie; spójrzmy na tych, 
którzy mniej od nas posiadają i na tych, któ- 
rzy więcej cierpią niż my, a zrozumiemy wła- 
sne bogactwo i szczęście. Nigdy nie wątpmy 
i nigdy nie wnośmy atmosfery zniechęcenia i 
niewiary w otoczenie. Gdy nas ogarnia obojęt- 
ność na życie, gdy nas pocznie ogarniać smu- 
tek i przygnębienie, stańmy do walki z tymi 

wrogami naszego osobistego szczęście; nie 
poddawajmy się im z początku, a nie wezmą 
nad nami góry. W chwilach zniechęcenia szu- 

kajmy osób silnych duchem i przyjmujmy od 
nich dobre słowa i rady. Gdy wyśmiewają na- 

sze obawy i smutki, nie bierzmy to za ozna- 

kę złej woli i braku serca, ale wraz z nimi 
śmiejmy się ze swej nieroztropności i słabości. 
Nie chciejmy pozować na męczennice losu, 
nie obciążajmy drugich sobą, nie unieszczę- 
śliwiajniy się dobrowolnie — życie jest na- 

szem: wykorzystajmy je jak najlepiej. 

Jak mile i słodki brzmią słowa piosnki- 
kołysanki śpiewane przez matkę ‘ukochanej 
dziecinie... W pałacu czy chacie brzmią te 
same mniej więcej słowa: “Cicho kochanie, 
cicho maleńki!*’ Lecz jakkolwiek słodko i mi- 
le brzmią one podczas gdy dziecię jest jeszcze 
niemowlęciem, nie tylko przyjemnie odbija 
się: “Cicho malcze!” o uszy dziecka, gdy 
już podrosło i ugania się swobodnie po poko- 
ju. Kiedy malec przy stole wyrwie się nagle z 

nieodpowiedniem zapytaniem posłyszy cierp- 
kie i zimne “Cicho!’’ w odpowiedzi. — “Ma- 
leńki** i “Kochanie** opuszcza się w tym wy- 
padku...; jeżeli w obecności gości odezwie 
się spotyka go to samo rozkazujące “cicho!” 
i tyle. Gdy chłopiec podrasta i usiłuje się w 

ewentualnym wypadku wytłómaczyć z tego 
lub owego, spotyka się również z despotyz- 
mem “Cicho bądź!*’ i nie wolno mu dalej za- 

bierać głosu. 
1 akie odmawianie dziecku wypowiedzenia 

się nie wpływa dodatnio na usposobienie i 
charakter dziecka i należałoby tego w wycho- 
waniu dziecka unikać. Dziecku, któremu w do- 
mu nie pozwalają wypowiedzieć się, brak po- 
za domem tej niezależności osobistej którą po- 
siadają inne dzieci: poddaje się ono rozporzą- 
dzeniom swych rówieśników zabawy, choćby 
one były wręcz niesprawiedliwe. Gdy taki 
chłopiec dojdzie do lat dojrzałych i ożeni się, 
to w domu nigdy nie będzie zdolen zająć sta- 

nowiska głowy rodziny. Mężczyźni w ten 

sposób wychowani biorą sobie zwykle za żony 
kobiety samowładne, którym podlegają na 

każdym kroku; stają się pantoflarzami. 
Miast mieć dla dziecka na wszystko na- 

kazujące i bezwzględne: -cicho”! matka win- 
na dać mu wypowiedzieć się; jeżeli zaś chwila 
okazuje się być niestosowną do tego można 

serdecznym tonem rzec: “chętnie odpowiem ci 
na to pytanie później, mój synu, ale nie teraz.” 
Wybierając ten kierunek w wychowaniu nie 
upokarza się dziecka i nie przytłumia w niem 
chęci i odwagi do wypowiedzenia swych my- 
śli, co przecież w kształtowaniu charakteru 
dziecka jest niezbędnem. 

Serca ludzkie. 

Serca ludzkie — to kopalnie, 
W których są ukryte stale 
Różne wielkie czucia siły, 
tTe szlachetne serc metale. 
I* 
Czasem znajdziesz miedź, żelazo, 
Czasem nawet żyły złota... 
Umiej tylko lepiej szukać, 
Kiedy przyjdzie ci ochota. 

Ale często mimo trudów 
Wielkie czeka cię strapienie: 
Miast szlachetnych kruszców — znajdziesz 
Tylko piasek i — kamienie 1.. 

Człowiek musi się ciągle uczyć w szkole 
życia a cierpienia i radości przyjmować jako 
naukę, jako natchnienia i środki wiodące do 
jakiegoś wielkiego celu. 


