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Co robić należy ? 

W ostatnim numerze 

“Zgody*’ zachęcaliśmy, jak 
zawsze, do energicznej pra- 
cy na niwie narodowej, wzy- 
wając Braci i Siostry związ- 
kowe do pomnażania na- 

szych szeregów nowymi 
członkami, którzy do dziś 
dnia stoją na uboczu i pojąć 
nie mogą tego, jakie korzy- 
ści materyalne i moralne o- 

siąga się przez grupowanie 
się i skupianie w polskich 
wyłącznie organizacyach. 

Udowodniliśmy to i wy- 
kazali jasno, jak na dłoni, że 

Związek Narodowy Polski 
mógłby w ciągu jednego ro- 

ku w dwójnasób pomnożyć 
szeregi, gdyby tylko między 
Związkowcami nie brakowa- 
ło otuchy do pracy i zachęty 
wspólnej w wytrwaniu, gdyż 
na brak materyału narzekać 
nie można. Gdyby w prze- 
ciągu jednego roku każdy z 

członków Związku Narodo- 
wego Polskiego zdołał prze- 
konać tylko i wciągnąć w na- 
sze szeregi jednego ze swo- 
ich krewnych i znajomych, 
to po roku mielibyśmy już 
dwakroć sto tysięcy człon- 
ków liczącą armię, która mo- 

głaby się oprzeć wszelkim 
zakosom naszych tutaj wro- 

gów i w chwilach ważnych 
stanowić rzeczywiście o 

swoich tu sprawach z wido- 
czniejszym jeszcze skut- 
kiem.. 

Zrobić to wszak nie trud- 
no — każdy w zasadzie przy- 
znać nam to musi. Idzie tyl- 
ko o to, jak to zrobić? 

Dróg chyba wiele znaleźć 
byśmy mogli, ale najważniej 
sze są dwie: Agitacya osobi- 
sta i publiczna. 

Osobista agitacja będzie 
polegać na wpajaniu w bilż- 
sze swe otoczenie korzyści, 
jakie płyną z należenia do 
Związku, biorąc choćby za 

punkt wyjścia sprawy niate- 
ryalne i zabezpieczenie swo- 

jej rodziny na wypadek 
śmierci na pewną sumę, któ- 
ra w takiej chwili jest bcz- 
wzgiędnic wielkicni dobro- 
dziejstwem, a którą składa 
się nieznacznie i bez u- 
szczerbku dla swej rodziny, 
płarac. tak małe wkładki mie- 
sięczne. jako podatek dobro- 
wolny dla Związku. 

Wie trzeba być wielce wy- 
mownym i siły argumentacji 
nie potrzeba tu chybo żad- 
ncj, gdy się wskaże swojemu 
otoczeniu na regularnie o- 

głaszane w Zgodzie sumy 
pośmiertnego, jakie Związek 
swym członkom wypłaca, 
bez względu na długość wpła 
cania opłat i wysokość wpła- 
conych już podatków, gdyż 
cyfry i fakty mówią tu już 
za siebie. Jeśli oto kilkana- 
ście tysięcy Polaków zrozu- 

miałojnż cel i ważność ubez- 
pieczenia aię na życie w Zwią 
*ku, to chyba ten jeden zro- 
zumieć to także potrafi, 
zwłaszcza, ze patrzy na owo- 
ce olbrzymie toj pracy, do 
któęej pierwsi pionierzy te- 
STo ruchu pięli się mimo ty- 

siącznc przeszkody i rzuca- 
nia im ciągle z różnych stron 

kłód pod nogi. 
Ktoś jednak może mnie o- 

sobiście niedowierzać i po- 
wie, że on nie rozumie jesz- 
cze tego, o czm ja mu opo- 
wiadam, gdyż on potrzebuje 
szczerszego i więcej szcze- 

gółowego wyjaśnienia celów, 
zasad i pracy Związku Na- 
rodowego Polskiego. Co ro- 

bić wtedy? Wtedy oczywi- 
ście trzeba go przekonać ja- 
wnie i publicznie o korzy- 
ściach z należenia do Związ- 
ku płynących i wykazać mu 

dobitnie, co dotychczas Zw. 
dla spraw naszych tu na ob- 
czyźnie już uczynił. 

'W minę iidUd* 

ją się Związkowe wiece a- 

gitacyjne, które powinny po- 
szczególne Gminy związko- 
we w różnych dzielnicach 
polskich stale i bardzo czę- 
sto urządzać. Dziś wszędzie 
jesteśmy zorganizowani w 

Gminy urzędowe, które na 
zasadzie konstytucyi stają 
się ciałami samoistnemi z o- 

kreślonym przez konstytu- 
cyę zakresem działania i 
wolno im na cele wspójnej 
pracy wyznaczać specyalne 
pobory od grup na daną 
Gminę się składających. 

Gminy dzisiejsze są nieja- 
ko głównemi rzekami, do 
których wpada dziesiątki 
małych strumyków i rzek 
pobocznych, tworząc jedno- 
cześnie bystrą już i■*rwącą 
rzekę, która wpływa razem 
z innemi do jednego zlewi- 
ska, t. j. do morza ogółu 
związkowego. Z natury 
więc rzeczy Gminy powinny 
dziś spełniać rolę specyal- 
nych organizatorów związ- 
kowych, powinny w pracy 
tej ulżyć Zarządowi Central- 
nemu, powinny na swych 
nieść barkach znaczny cię- 
żar wzmożonej dziś agita- 
cyi za sprawami Związku w 

tej miejscowości, bo do tego 
uprawnia ich i znajomość 
stosunków, ludzi i terenu, na 

którym prace prowadzić na- 

leży. 
W każdej Gminie powi- 

nien być specyalny komitet 
rozwoju, zadaniem którego 
będzie organizowanie wie- 
ców agitacyjnych, publicz- 
nych pogawędek na temat 

Związku i jego spraw, na ja- 
kich to znawcy stosunków 
związkowych i oddani spra- 
wie dzielni Związkowcy, któ 
rych w żadnej miejscowości 
nie brak, będą zebranym wy- 
jaśniać wszystko to, co trze- 

ba wyjaśnić, wyświetlić i 
wskazać, by słuchających lub 
interpelujących w zupełności 
przekonać i na naszą prze- 
ciągnąć stronę. 

Wprawdzie i do dziś dnia 
były w każdej Gminie komi- 

tety rozwoju, ale one naj- 
częściej spały, ograniczając 
się jedynie do zdawania na 

miesięczncm posiedzeniu 
Gminy sprawozdań z tego, 
ee nic nie zrobiły. Nie chcie- 

libyśmy wytykać tu bcaku 
chęci do pracy u członków 

takich komitetów, nie chce- 
my dziś żadnego z nich kry- 
tykować, ale mówiąc tę 
gorzką prawdę, chcemy je- 
dynie zachęcić do pracy dla 
wspólnej nam wszystkim 
sprawy, bo jeśli my sobie sa- 

mi prawdy szczerej i serde- 
cznej nie powiemy, to któż 
nam ją powie?! 

Koszt urządzenia wiecu 
jest różny — bo zależy to 
od miejscowości, w której 
dany wiec się urządza. Przy 
umiejętnej jednak gospodar- 
ce i oszczędncm pokierowa- 
niu przedwiecowymi kroka- 

i nu. Koszt taki można spro-1 
wadzić do minimum, a po-' 
krycie nań znaleźć się musi i 
z opłat, jakie grupy poszczę- i 
gólne wnoszą do Gmin. Je-' 
żeli Gmina urządzi 4 razv | 
wiece agitacyjne do roku. to, 
koszt będzie niewielki, a nie 
można nawet przypuścić, by I 
wydatki poszły na marne, j 
Xie liczmy zysków zaraz, nie 
zniechęcajmy się do pracy.: 
jeśli na wiecu nawet nikt się 
nie zapisze do Związku, bo ■ 

robota dzisiejsza jutro do-i 
piero może przynieść owoce, i 
bo wieśniak na zimę rzuca 
ziarno w ziemię, choć wie, 
że dopiero w jesieni plon z 

niego zbierze. 
W tej pracy też — jak i 

w każdej zresztą innej, dużo* 
trzeba dobrej woli i zapału. 
Chcieć — to móc, powiadają ! 
jedni i mają wiele, wiele słu-1 
sznosci. Chciejmy więc, a bę- 
dziemy istotnie mogli. 

SKŁADKI 
NA POWODZIAN W GALICYI. 

Lista Nr. 12. 
Dnia 31-go stycznia 1914: 
Grupa 21f>. Chicago. Ili. 5.00 
Gmina Z.N.P.. Sr. 2.'. Bridge- 

port. conn. 3 6fi 
Orua fil. Brooklyn. N. Y. 5.00 
Tow. Biblioteki I Oświaty Ad. 

Mickiewicza. Chicago, 111. z 

obchodu styczniowego .13.24 
A. Małkowski. Phoenixville. 

Ta., od gr. 708 9.90, 
Na posiedzeniu gr. 600, Dun- 

N. Y. 2.60 
Na weselu pp.: Klementyny i 
Marrrla lipińskiego, go. Chi- 

cago. Ili. 26.20: 
Tow. św. Marc.na. gr. 134, 

Denver. Colo. g 40 
Włodzimierz Roctóskl, Denver, 
**0*0. ].001 

Grupa 1443. San Dlego. Cal. ... 1.00' 
Tow. Rzemieślników Polskich. 

L Or. 728. Chicago. III. 7.47! 
Na chrzcinach u ob. Wojcie- 

cha Stupezego. 80. Lorain. 
^hio. 45O' 

Grupa 1033, 80. st. Paul. Minn. 6.S0. 
Tow. »w. Piotra i Pawia, gr. 

15*. Hpring Valley, III. ... 5J>0 ; 
Tow św Piotra I Pawła. gr. 

15*. tfpring Valłey. III. 3 00 
Członkowie gr. 158, (.Spring 

Valley. III. 2 go 
Tow św. Jana Nepomucena, 

Spring Valley. III. 5 00 
Grupa Federacyl Ne. 21. — 

Spring Valley. III. 5 00 
Tow ogniwo, gr *50. Chicago. 
111. 5.:.0! 

Na chrzcinach n ob Jana Gór- 
niewteza, Glcn Lyon. Pa. 3 20 ! 

Tow. obrony Wiary I Ojczyzny 
gr 271 Syraouse. N Y. 15 00 

Grupa 1168, Northampton. 
. 4 50 

Na chrzcinach u ob. Andrzsja 
IMIkuaa. Plymouth. Pa. 1.70 
Kolektorzy gr. 88*. zabrali w 

8piIlerton, 111. I okolicy 1*.*3 

Razem 1*1.10 
Z poprzednich Hat 6.409.59 

Rarsm 6.670*9 
Wysłano do Wydz. Kraj. w 

Galicy i 4.000.00 

Pozostaje w rfkn kasrera 1.670 69 
Dnia fi lutego 1974. 

J. Magdziar*, kasyer. 

REZ0LUCYA 
Gminy No. 89-tej Grup *w. Nar. Pol. 

w dzielnicy "Poznań” w Cleve- 
land. O. 

Gmina na swojem posiedzeniu, od- 
b> v»m dnia Igo lutego b. r.. biorąc 
pod uwazę dzisiejsze polityczne sto- 

eun <i w Polsce, a także i pracę spo- 
łeczeństwa polskie*® na polu narodo- 
wym. przyszła do przekonania, że K. 
O. N. w Stanach Zjednoczonych Pół- 
nocnej Ameryki, Jak i Komisja Tym- 
czasowa Skonfederowanych Stron- 
nictw Niepodległościowych w Galicji, 
po tak krótkim czasie udowodniła spo- 
łeczeństwu polskiemu, że ich praca 
jest owocną. 

Dzięki ”K. T. 8. S. N." dziś juz Pol- 
ska posiada ł&dn* armię wojaka, któ- 
re jest zdolne stanąć w obronie Oj- 
czyzny. 

Komisja Tymczasowa jak i K. O. 
N. pomimo szczerej i korzj-sntej pra- 
cy skierowanej ku odbudowaniu nie- 

podległej Poleki epotykają się z rózne- 
mi przeszkodami ze strony ludzi złej 
woli, którzy tanmją pracę i sboją na 

zdradzie. 
Jednakowoż K. T„ reprezentująca 

w iększość społeczeństwa poi: kiego, 
niż jakiekolwiek Inne stronnictwo, nie 
zwraca uwagi na wszelkie bezpodsta- 
wne i nielogiczno kryt>'ki. a stara się 
powołać chłopa 1 robotnika polskiego 
do walki o niepodległość, a nawet o- 

twarcie wypowiedziała walkę rządom 
zaborczym o wolność ludu polskiego, 
więc naszym obowiązkiem na ol>czyż- 
nie w duchu z K. T. S. S. N. i K. O. 
N. pracować, zbierać fundusze i usu- 

wać ludzi złej woli, którzy przeszka- 
dzają w pracy o wolność. 

Dlav~go też Gaisz wyżej wspomnia- 
na za tak pożyteczną pracę wyraża 
przez łamy pism K. T. S. S. N. i K. 
O. N. wotum mufania za dotychcza- 
sowy działalność i jak najszczersze 
tyczenia w dalszej pracy. 

Niech żyje Wolna Ludowa Polska! 
/.a Gminę 

Z bratniem pozdrowieniem 
W. Gtanezuk, prezes. 
W, Augustynowicz, sekretarz. 

Gmina Nr. 20 Grup Z. N. P. 
w Jersey Gity, Pa. 

Na po-icdzeniu rocznem Gminy No. 
20 Z. N. P., odbytem dnia 25 stycznia, 
został wybrany Zarząd Gminy na rok 
1914 jak następuje: Bernard Powal- 
ski, prezes; Karol Łączko, wicepre- 
zes; Piotr Białeoki, sekr. prot.; Wac- 
ław Czajkowski, sekr. fin.; Bolesław 
Woroniecki. kasyer; Bronisław Kran 
kowttki, marszałek. 

Wszelkie korespondencje w spra- 
wach Gminy No. 20, należy wysyłał1 
na adres niżej podpisanego. 

Piotr Białecki, sekr. prot., 
460 Pacific ave., 

Jersey City, N. J. 

PHI LA DELPHI A, PA. 
Gmina No. I. Z. N. P. 

Na posiedzeniu dnia 25-go stycznia 
1914, w- Hali Połdkiej, 211 Kairmon'* 
ave został wybrany nowy zarząd na 

rok bieżący: Prezes. Krzywkowski; 
wiceprezes I, Antoni KuszyAsal; wice- 

pres. II, Msrys Dreling; kas v er, A. 

Nowak: seikr. fin., Zygmunt Macho- 
nlk; sekr. prot., Władysław Btajkow- 
ski. Na tern posiedzeniu uchwalono, 
ażeby każdy sekretarz grapy przysy- 
łając mandat na rok bieżący, zaopa- 
trzył go w adres delegata. Jaksie* po- 
żądanym jest adres sekretarza grupy. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Władysław Sujkowski, 

sęki. prot., 
3141 Tilton st. 

CLCVELANO. O. 

Na roctnaan poztadzamiu CMmay No. 
4 Z. N P. w Clarelantf, O obrono no- 

wy zarząd na rok 1914. Prażan OnUjr. 
K«nryk Wlwdtwladzki; Wicaprazaa, 
Wta4 Mondzalawwlrl; Mkr prot. Mie- 
ezynław Skowroński, sakr. fiu* Anto- 

ni Pilaw aki; kaayar. Zygmunt Siadł le- 
ki; oplakuaowte Saay. Pr. Anialzkt. A. 
Laakwwskt, J. Jdaatowłcz 

Poatndzaoia mlaalpoaaa odbywają 
alf w każdą cswartą ąloditalą w mla- 

alącu w domu właanym, 7295 Fullar- 
too ul bUSko Broadway. Grupy (wiąz- 
kowa. ktdra atoją Jeazeza na ’*booou. 
powinny przyf^płd d# wapólnej pracy 
na polu narodowem; tytko złączone 
aiły mogą noś uezvnt<S 1 katdy azerago- 

wiac rwiązkowy Jaa* nam potnabny 
do pracy. 

Wazalkia koreapondeneya powinni 
nadayłai* łntaraaowanl do Omlny No. 
4 % N. P. na r*ca aokratarza kora- 

apondaneyjnago. 
Mieczysław Skowreńakl, 

9110 Oibaon ara. 

Claraland. O. 

NEW KENSIN6T0N, PA. 
Protokół z po>iedzenia reorga- 

nizacyjnego Gminy Xr. 65 Z. N. 
P. odbytego dnia 25-go stycznia 
1O14 r. w New Kensington. Pa. 

Posiedzenie otworzył ob. A. 
Mistkowski o godz. 2-gej po poł. 

Sprawozdanie urzędników ko- 
mitetu przed reorganizacyjnego 
przyjęto do wiadomości. Prze- 
wodniczący A. Mistkowski przed 
stawia zebranym delegatom Sz. 
Komi-arza na okręg XI R. S. 
Abczyńskiego. którego izba wita 
przez powstanie. Ob. Matkow- 
ski prosi Szan. Kom. Abczyń- 
skiego. by przewodniczył na tern 
zebraniu lecz Kom. Abczyński 
pozostawia przewodnictwo ob. 
Mistkow skiemu. 

Protokół 7. ostatniego posie- 
dzenia przyjęto. Przewodniczący 
prosi Kom. Abczyńskiego. by i- 
zbie objaśnił znaczenie Gmin, co 

też Szan. Ki*m. w dłuższem prze- 
mówieniu przedstawił zebraniu 
delegatów, cele i zadania Gmin 
Związkowych. 

Nestępującc grupy były repre- 
zentowane przez swvch dcl., gru- 
pa 445.. dcl 4. S. Kornasicwicz, 
\\\ Warchoł. M. Lorenc, J. Mi- 
chadak: grupa 533 dcl. 5., M. 
Skrzypek. H. Buczek. Fr. Jara- 
nowski, A. Sobolewski, J. Dilian; 
prupa 599 dcl. 4. A. Korpanty, 
W*. Zdunkiewicz, J. Karolkowski, 
W Statkiewicz; grupa 772 del. 3, 
S. Kozłowski, M. Hojnacki, S. 
Włoch. S. Szalankiewicz, J. Dłu- 
gokęcki; grupa 7gi del. 3, W. Ja- 
strzębski, A. Stańczak, M. Stęp- 
kowski, grupa 905 delegat żaden, 
grupa 977 del. 1. F. Parawski; 
grupa 1183 dcl. żaden; grupa 1228 
dcl. j. S. Głodowski, J. Roznicki; 
grupa I240 del. 1, F. Czajkowski; 
grupa 1319 del. 1, M. Lewicki; 
grupa 1493 dcl. I. W. 'Więckow- 
ski; grupa 1506 del. 1, A. Szalan- 
kiewicz; prupa 1560 nie rep.; 
grupa itxx> del. 1. J. Piat. — Ra- 
zem grup reprezentowanych 12. 

przez 28 del. 3 grupy nie wysła- 
ły delegatów. 

N’a>tępnie przy stąpiono do wy- 
boru nowego zarządu Gminy. 
Zostali wybrani następujący 11- 

rzędnicy: A. Mistkowski, prezes; 
A. Sobolewski, wice prezes; J. 
Długokęcki, sekretarz; S. Koz- 
łowski, kasyer; W. Warchoł, 
marszałek; F. Porawski, marsza- 

łek II.; F. Jaranowslci, odźwier- 
ny; M. Hojnacki, odźwierny II.; 
sędziowie wyborów W. Jastrzęb- 
ski, M. Lewicki, M. Lorenc. 

Po dokonaniu wyborów Kom. 
Abczyński odeł»rał przysięgę od 
nowego zarządu Gminy Zw. 65. 
w Kensington, Pa. Nowo wybra- 
ny p. Mistkowski podziękował 
za wybór i zapewnił, że wspólnie 
z Komitetem gorliwie pracować 
będzie nad spełnianiem zadań 
Gminy. 

ł>e>»iępme prezes MtsiKowsKi 

zamianował 3 komitety: Komi- 
tet Lustracyjny i Rozwoju, ido 
k*6reg© wchodzą: ob. A. Sobo- 
lewski, Pr. Jaranowski, S. Koz- 
łowski, M. ftkrzypek, W, Ja« 
strzębski; Komitet Badawczy 
M. Hojnacki, S. Karnaszewicz, 
W. Stalkiewica; Komitet Oiwia- 
ty J. Długokęcki, F. Porawski, 
M. Warchoł. 

Z kolei nchwalono by każda 
gruipa płaciła miesięczny podatek 
i to co mieeiąc do Gminy po 35 
centów od dołe^ata czyli od ty- 
lu del. ilu ma prawo wysyłać 
podług konstytucyi Zw., a nie 
podług liczby wysyłanch dele- 
gatów. 

Uchwalono takie, aby zebrania 
Gminy odbywały się miesięcznie 
w katdą 4 tą niedzielę miesiąca. 

Bond kasyera wyznaczono na 

$too. a sekretarza na $50. Przed 
odroczeniem prez. Mistkowski 

podziękował komisarzowi Ab- 
czyńskiemu za pracę przy reor- 

ganizacyi Gminy. 
We wszystkich sprawach do- 

tyczących się Gminy 65 Z. N. P. 
należy się odnosić do sekr. J. 
Długokęckiego, którego adres: 
975 — 2 Ave. New Kensington, 
Pa. 

SKŁADKI NA CELE NARODOWE 
Narwark, M. J, 

Grupa 185 zrobiła składkę na posie- 
dzeniu 11 efeycznia. Za składki od 
członków wpłynęło $6.55. Grupa s ka- 
sy wyasygnowała $6.00, co uczyniło 
$12.66. Na powodzian w Galicy] $10. 
a na Wytszą Szkołę Związkową *2.55. 
na które przesyłam osobny kwit ban- 
kowy $12.55. 

Z braterskiem pozdrowieniem 
Franciszek Popek. 

MILWAUKEE. WIS. 

Przesyłam czek na $5.00 na gło- 
dnych w Galicy] i czek na $1.00 na 

Wyzszą Szkołę Z. N. P. od grupy 14-ej 
Patryotycznej w Milwaukee. 

K. Rozmarynowski, kasyer. 

BROOKLYN, N. Y. 

W załączonym przekazie poczto- 
wym przesyłam $21.40 jako podatek 
dobrowolny od członków grupy 401 na 
Szkołf Związkową w Cambridge 
Springs. Pa. 

Z szacunkiem 
Jan Jezierski, sekr. grupy 401. 

CHICAGO, ILL. 
Suma $10.00 Jest zebrana na Szko- 

łą Związkową przez SokOł Nr. 2. 
Gniazdo 106, grupa 962 Z. N. P. 

Jan Elchman 

KANSAS CITY, KANSAS. 

Na rocznem posiedzeniu odbytem 
dnia 14go grudnia 1913. Tow. Gim. 
Sokół Białego Orła. gr. 1115 Z. N. P„ 
gniazdo 273 Z. S. P., wrybrało no- 
wych urzędników na rok 1914 jak 
następuję: Fr. Rzeszut, prezes. 8'>8 
Yermont are.; Kaz. Doroszewicz, wi- 
ceprezes, 18 S. 6th st.; Fr. Kustra, 
sekr. fln., 41 Prospect ave. c. o. HarW 
wig’« shoe Co.. 703 Central ave.); 
Wł. Grabski, sekr. prot.. 216 S. Harri- 
•on st.; Fr. Frejnik. skarbnik: opie- 
kunowi# kasy. Wojciech Zbvradowski, 
Stefan Mlklteki i Franciszek Stawo- 
wy; rada nadzorcia. Jan Sądecki, Ro- 
man Sarufln. Michał Zasadni; mar- 
szałek, Wojciech Gnafa; gospodarz ba- 
li, Jan Tomczyk; opiekunowie cho- 
rych, Antoni Bortko, 17 So, 6th st., 
Józef Wieliczka. 756 Ridge ave.. na 
Kansas City, Kans.; Jan Zych, 1222 
Bwlng are.. Fr. łagowski. 927 Cam- 
bridge ave„ na Kansas City. Mo.; 
chorąży, Józef Cygan; podchorąży, 
Stanisław Radecki; odźwierny, Wła- 
dysław Oajdukiewicz. 

Na o w cm posiedzeniu Tow. Gira. 
Sokół Białego Orła. gr. 1115 Z. N. P. 
uchwalono z funduszu obrotowego z 
kasy $10.00 na powodzian w Galieyi. 
a za tyra przykładem złożyli na powo- 
dzian w Oalicyi ze swojej własnej chę- 
ci $8.00 następujący członkowie: Fr. 
Pietrzyk stary prezes $1; Fr. Rzeszut 
nowy prezes $1; Bronisław Roresze- 
wicz fi; Jan Zych 50c.; Franciszek 
Stawowy 50c.; Wojciech Gnat 60c.; 
Franciszek Obara 56c.; Jan Tomczyk 
2Sc,.; Kazimierz Doroszwiricz 25e.; 
Jan Sądecki 28c ; Brat Felis Motyka 
2óc.. Wład. Oajdukiewsoe 2F>c.; Brat 
Saeiftski 25c ; Franciszek Kustra 
ISc.: Karo] Walczeckl 25c.; Marcin 
Zylrus 26c. ; Jakuboweltl 26c.; pewien 
członek (nie podał naasrteka) 25r.; 
pewien członek (nie podał nazwiska) 
25c Razem $8 00. Ogólną sumą wy- 
słałem. 

Franciszek Kustra, sekr. fln. 

AMSTERDAM, N. V. 

Pobyłam na Wyżsi* Sakołf Związ- 
ków* *umf 94.65, która skolaktowa- 
lam u mola na obiadzie w wiąDię Bo- 

t*Ko Narodzenia. Lista ofiarodawców: 
Kamieński Franciszek ROe.; Kobas 
Józaf R®c ; Nowak Jótaf I6e.: Ka- 
mlefteka Zofia 10c.; Karp Antonina 
ISc.; Partyka Rudolf 25c.; Kaczawa 
Marla] lRc.; Partyka Pojdach 25c.; 
Partyka Marya 6r.; Pawlik Jan 26c.; 
Biurek Stanisław 60r.; Wletby Jan 
2R«.; A bi bożek Franciszek !•©.; Złe- 
rak Anwonl IRe.; Dziewlt Gabryel 
10c.; Dzlawlt Jan 26c.; Wnjrlk Jan 
25e.: Wojnar Stanisław 10c.; Ol- 
bracht .Marle] 26c.; Dota Jan 25e.; 
Catnar Frandasak 10r.; Kamieński 
Jan lOa. Ranem 94.66. 

Z brafnlem pozdrowieniem 
Józaf Nowak, 

GLEN LYON, Pa. 
Ntnlejszem załączam $20.50 na Kot 

legium Związku N. P. 
Jan Makowski, sekr. fin. gr. 274, 

STRUTHER, OHIO. 
Posyłam $3.00 na Szkołą Zwlązko* 

wą, które zostały zebrane na chrzcL 
nach u Józefa Copora, przy wesołej 
zabawie. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Piotr To lep a. 

DETROIT, MICH. 
Na wniosek p. Pawlickiego zebrano 

$3.05 na Szkołą Związkową u państwo 
Kościółków. 

Wiktorya Kościołko. 

GREENSBURG. PA. 
Załączam przekaz pocztowy na st»e 

mą $9.66, które są przeznaczone na 
Szkołą Zw. Ofiarodawcami są nastp* 
pujący: Pp. Janiccy 50c.; pp. SsczaK 
kowscy $2.00; pp. Jumińscy $1.00; 
pp. Jurczykl 50c; pp. Kitty $2.00; mk 
Krajewscy 16c.; pp. Krajewscy 50c.j 
pp. Nieszgody 50c.; pp. Okośctańscjr 
60c.; p. Sroka 50c.; p. Bąk 50c.; pą, 
Kita $1.00. Razem $9.65. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy} 
staropolskie serdeczne Bóg zapłać! 

Z bratniem pozdrowieniem 
Roman Sczałkowski, 
Stanisław Kitta. 

BUFFALO. N. Y. 

Równocześnie z wysłaniom tego U* 
s’^j, grupa 583 Z. N. P. imienia T. Le- 
nartowicza wysyła czek w kwocue 
$5.00 jako dar tejże Grupy na Gabora- 
toryum chemiczne Szkoły Zwigzko- 
wej w Cambridge Springs, Pa. oraa. 
czek w kwocie $3.50 jako datek na po> 
wodzi&n w Galicy! 

Pozostaję z wysokim szacunkiem 
Franciszek Wyrobek, sekr. 

SIMPSON, PA. 

Niżej wymienione osoby złożyły o- 

tiary na Szkołę Zwięzkowę: Jan Kie* 
lar $1.00; J. Bociański $1.00; F. Wę- 
grzynek $1.00; Wilk $1.00; An. Ol- 
szewski $1.00; T. Hawrań 50c.; W. 
Kłaptowski $1.00; ,T. Perkowski $1.00; 
H. Kluk. $1.00; Jakób Skoczylas 
$1.00; M. Szczepankiewlcz $1.00; J. 
Ginda $1.00; P. Knarz $1.00; St. Ol- 
szewski $1.00: Luczko $1.00; Dawit 
$1.00; Kwaśny $1.00; J. Węgrzynek 
$1.00; Jaworowski $1.00; Guc $1.00; 
Paweł Olszewski $1.00; Piętrzykow* 
ski $1.00; M. Werwiński $1.00; A. 
żepkowski $1.00; W. Rup $1.00; W. 
Wllanfc $1.00; P. Ulian $1.00; F. Kali- 
nowski $1.00; S. Walencik $1.00; A. 
Skoczylas $1.00; J. Arasin $100; A. 
żułcióski $1.00; M. Kozyra $1.00; J. 
Sarnowski $1.00; S. Ruśkowski $1.00; 
M. Ruśkowski $1.00; W. Dołowy 
$1.00; W. Mamesz $1.00: J. Misichow- 
fiki $1.00; J. Waletko $1.00; J. Paw- 
łowski $1.00; .1. Polakowski $1.00; J. 
Marot $1.00; Józef Skoczylas $1.00; 
Jan Rebuchen $1.00; J. Jisz $1.00; 
J. Zyskowskl $1.00. Razem $47.50. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Wojciech Dołowy, 

sekr. fin. gr. 404. 

HARVEY, ILL. 

Posyłam na Wyższa Szkołę* Zwiąż* 
kową kwotą $20.70 zobraną od człon* 
ków Krupy 764 w Hanrey 1 Phoeniz, 
Illinois: Józef Hardek $100; Włady- 
sław Tychewlcz $1.00; Józef Żurow- 
ski 11.00; Maciej Skupicński $1.00; 
Leon Kościecha $1.00; Tomasz Bu- 
kowski $1.00; Józef Gierucki $1.00; 
Antoni Pąlor $1.00; Sehasyan Nioc- 
kula $1.00; Ignacy Fraoek $1 00; An- 

drzej Garbacz $1.00; Jan FUip $1.00 
Ludwik Zmuda $100; Franciszek 
Rwierczeństwi $1.00; Jan Jurkiewicz 
$100; Antoni Zmuda $1.00; Józef 
Zmuda $1.00; Józef Kieślowski 
$1.00; Walenty Moza $1.00; Wojciech 
Masur $100: Jam Zychowski $1.00; 
Franciszek Macander $1.00; Jakyb 
Zacbarek $1.00; Jan Radowicz R0c.; 
Jan Wilczewski ROc.; Andrzej Kiełba- 
sa ROc.; Wojciech Ziela R0c.; Kle- 
mens Osika 2Rc.; Ludwik Mlkoó 20c.; 
Leopold Wamzledei 20c.; Jakób Za- 
cha rek $1.00. Razem $26.70. 

Józef Żurowski, sehr. fin. 

Głębokie i wytrawne przeko- 
nanie większą ma wartość, niż 
gorący zapał. 

Dwóch rzeczy musimy zanie- 
chać: siebie u-bó.stwiać i siebie 
poniżać. 

Starzejmy się rozumem, doj- 
rzewajmy wyobraźnią, wyra- 

biajmy wolę silną, ale bądźmy 
■ercem młodzi na wieki wieków. 


