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Pokój ludziom dobrej wo- 

li, a Polsce wolność! 
SIOSTRY I BRACIA ZWIĄZKOWI! 

Gdy w spokojnych ścianach naszych domów zasiądzie- 
my starym Ojców naszych zwyczajem w gronie naszych 
najbliższych do stołu wigilijnego, gdy łamać się będziemy 
opłatkiem, życząc sobie nawzajem “Dosiego”!, gdy rado- 
wać się będziemy radością dziatwy naszej z otrzymanych 
podarków, wspomnijmy o tej Polsce naszej, zniszczonej 
doszczętnie wojną. Wspomnijmy, ile tam rodzin dziś nie 
ma dachu nad głową. Wspomnijmy o tej przemarzłej i gło- 
dnej dziatwie w kraju. 

Wspomnijmy nareszcie o tych setkach tysięcy żołnie- 
rza naszego, walczącego w armiach wrogów naszych, a 

których tysiące powrócą kalekami do siół rodzinnych. A 
gdy serca nasze pamięcią o nich wszystkich tych nieszczę- 
śliwych braciach i siostrach naszych zmiękną, pomyślmy, 
że po wojnie kraj nasz milionów potrzebować będzie, by 
nędzę łagodzić, by głodnych nakarmić, by nagich przyo- 
dziać, by rany goić, by spalone i zniszczone sioła odbudo- 
wać. 

Złóżmy więc w tę noc wigilijną hojną ofiarę na Kraj, 
na jego potrzeby, jego nędzę. Pamięć o niedoli kraju za- 

świadczajmy w ten dzień uroczysty Narodzin Chrystusa 
ofiarnością naszą, a gdy dzwony wigilijne głosić nam będą 
narodziny Boskiego Dzieciątk i, wówczas z lekkiem sercem 
w poczuciu spełnionego obo* iązku względem Kraju, spły- 
nie na nas wszystkich ów pokój, którym rozbrzmiewać 
powinien dziś świat cały: 

“POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI!” 
Przyjmiecie wówczas gorące życzenia nietylko “Do- 

siego”, lecz ujrzenia Ojczyzny wolnej i niepodległej. 
A. KARABASZ. 

Cenzor Z w. Nar. Pol. 

Braciom i Siostrom związkowym Zarząd Centralni 
Związku Narodowego Polskiego z okazyi świąt Bożego 
Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku, zasyła swoje 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności. 

Zaiste w niezwykłym roku wypadnie nam obchodzić 
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Tam — w Ojczy- 
źnie naszej szaleje pożoga wojny, niosąc śmierć i zniszcze- 
nie w naszych siołach, w naszych miastach i grodach. Ja- 
kieś fatum dziejowe kazało rozpętanym żywiołom obrać 
sobie Ziemie Polskie za teren krwawych zapasów i wrogo- 
wie nasi, wszyscy trzej zaborcy, w granicach dawnej Pol-! 
ski prowadzą bój zażarty na śmierć lub życie, na “być lub | 
nie być”, równocześnie oszczędzając swe dzierżawy. 

Każdy dzień przynosi nam nowe wieści o okropno- 
ściach wojny i być może, że w chwili tych Świąt, od których 
nieodłącznem jest tak niebiańsko brzmiące. .. A POKÓJ 
LUDZIOM DOBREJ WOLI..., że właśnie w tej chwili 
przebierze się miara złego tam w kraju i opuszczone wdowy i sieroty, starcy i kobiety tern więcej muszą cierpieć głodu,,; 
zimna i poniewierki tułaczej. 

Otóż ten los okropny wszystkich rodaków powinien 
nam żywo stać przed oczyma i nawoływać do obowiązku 
ofiar na cele Ojczyzny. Kiedy będziemy się łamać trądy-1 
cyjnym opłatkiem, nie powinniśmy zapominać o nieszczę- 
śliwych rodakach naszych, ale dawać ofiary, ile kto może, 
bo pomoc jest i będzie coraz gwałtowniej potrzebna... 

Tegoroczne spędzanie Świąt Bożego Narodzenia w 

gronie rodzin, przyjaciół i blizkich nie bedzie budzić tyle 
uroku, co po inne lata, lecz mimo to, myślą i rzetelną chęcią 
służenia Ojczyźnie łączmy się we wzajemnych życzeniach 
świątecznych! Obyśmy za rok na drugie święta składali 
sobie życzenia jako wolne córy i wolni synowie OSWOBO- 
DZONEJ POLSKI! 

Miłość i pozdrowienie — 

Za Zarząd Centralny: 
KAZIMIERZ ŻYCHLIŃSKI, , 

Prezes. 
JAN S. ZAWILIŃŚKI, 

Sekretarz Jeneralny. 
JÓZEF MAGDZIARZ, 

Kasyer. 

Idąc utartym zwyczajem uświęconym tradycyą w Oj- 
czyźnie naszej, z okazyi Świąt Bożego Narodzenia i Nowe- 
£° Roku, Redakcya i Administracya “Zgody” przesyła Braciom i Siostrom związkowym najserdeczniejsze życze- nia wszelkiego dobra, jakie ta ziemia dać nam może. 

A gdy drodzy Rodacy i Rodaczki zasiądziecie przy 
suto zastawionym stole wigilijnym i łamać się będziecie 
tradycyjnym opłatkiem, niech myśli i uczucia wasze pobie- 
Rną tam hen poza ocean do ukochanej Ojczyzny naszej,1 Rdzie wszędzie pożoga, mord i nędza mewysłowiona; niech i 
się w sercach waszych zbudzą szlachetne uczucia i złóżcie j 
o;iary dla tych, którzy dziś za przyszłość swoją i naszą strasznie cierpią. Złóżcie swoje datki na głód i nędzę cier- 
I u ych Braci waszych, a uczujecie w sercu zadowolenie 
żeście spełnili swój święty obowiązek. 

Niech żyje wolna niepodległa Polska! 
Niech żyje Związek Narodowy Polski! 

REDAKCYA I ADMINISTRACYA 
“ZGODY”. 

Odpowiedzi na pytania 
Do rcdakcyi “Zgody” i 

Dziennika Związkowego” 
nadesłało kilku czytelników 
z różnych stron kraju zapy- 
tania, dla czego te pisma 
wrogo się odnoszą do Au-J stryi i Niemiec, a mniej kro- 
pią Moskala choć ten jest też 
nasz wróg. Inni znów zarzu- 

cają nam, że pisząc coś źle 
na cesarza Austryi Francisz- 
ka Józefa, czy rząd austryac- 
ki obrażamy tern braci na- 

szych (?) w Galicyi i ponie- 
wieramy nimi, pytając się je- 
dnocześnie dla czego to czy- 
nimy. 

Na podobne pytania, któ- 
rych kilka poniżej po- 
dajemy chętnie odpo- 
wiemy i wyjaśnimy na-| 
sze stanowisko tym,, ćo nas 

zrozumieć nic chcą, czy nic 
mogą. Nie odpowiemy na- 
turalnie kilku tym, którzy 
zamiast argumentów i zapy- 
tań, obrzucili redakcyę ste- 
kiem brudnych, grubiańskkh 
wyzwisk, nazywając nas 
moskalofilami.” “rublarza- 

mi, “carskimi sługami” itp.. 
jak to tylko “nasi” socyaliści 
potrafią. Tacy nie warci od- 
powiedzi, ani uwagi. 

Otóż jeden z czytelników i 
“Dz. Związkowego” j “Zgo- 
dy” ob. I* r. Herche z James- 
burg, N. J, takie nam stawia 
pytania i zarzuty: 

Szanowna Redakcyo! 
Jestem bardzo ciekawy — j 

kto zamieścił tę parę słów, w j 
których się mówi, aby nie po- 
pierać “niedołężnej i rozbitej 
Austryi.” Czy ten, co to pi-» 
sał nie wie. że Polska jest ro- 
zebrana pod trzy panowania, 
t. j. Rosyę, Austryę i Niem- 
cy? Pytam się czy Polak pod 
panowaniem austryackiem 
nie potrzebuje pomocy?, tyl- 
ko marny patrzeć na ich nie- 
dolę i nie iść im z pomocą.— 
Czy mamy składać ofiary dla 
Rosyi. która nam obiecuje 
skórę z lisa, który jest jesz- 
cze w lesie? 

Mam ojca, który mnie wy- 
chował, siostry i braci, co 
może jeszcze żyją gdzieś w 

polu i może wyglądają po- 
mocy, a ja miałbym dać grosz 
na skórkę z lisa, a obojętnie 
patrzeć na biedę tych, o któ- 
rych wspomniałem? Ponie- 
waż popierałem i będę popie- 
rał moich znajomych, a że 
są pod panowaniem austry- 
ackiem, to też popieram Au- 
stryę, a później “obiecan- 
kę”. Ponieważ ja jestem z 

pod Austryaka, więc i ja też 
jestem “niedołężnym rozbit- 
kiem...** 

Na powyższe pytania i za- 

rzuty brata Herche postara- 
my się spokojnie i jak naj- 
przystępniej odpowiedzieć. 

Na wstępie sam Bracie 
Herche przyznajesz, że Pol- 
skę rozebrały trzy państwa: 
Rosya, Niemcy i Austrya, 
zatem przyznać musisz, że 
Austrya na naszej Ojczyźnie 
popełniła tę samą zbrodnię, 
co i te drugie dwa państwa, 
a więc jest też naszym wro- 

giem, któremu życzyć upad- 
ku należy za nasze krzywdy. 
Obraża Cię, żeśmy napisali, 
aby “nie popierać niedołęż- 
nej i rorbitej Austryi.” A 
czyś Ty Bracie Herche Au- 
stryakiem, czy Polakiem?— 
Czyśmy kiedykolwiek cho- 
ciaż słowem paplali, że ni« 

powinniśmy popierać moral- 
nie i materyalnie braci na- 

szych w Galicy i, dla tego, że 
na ich rieszczęście są pod 
panowaniem austryackiem ? 

Toż Galicyanie, tak sa- 
mo bracia nasi z krwi i ko- 
ści, jak i ci z pod Moskala i 
Niemca, czy też pnzebywaja- 
cy na wychodżtwie. 

Z kogo zresztą Związek 
Narodowy Polski w więk- 
szości się składa, jeżeli nie z 

Braci naszych z Galicyi, któ- 
rzy są jednymi z najlepszych, 
najwierniejszych członków 
naszej organ izacyi i garną 
się do niej tłumnie? Gzyż 
więc tym Braciom naszym 
tej podwalinie Związku mie- 
libyśmy być nieprzychylni i 
wzywać ogoł nasz na wy- 
chodźtwie, aby ich Braciom 
w Galicyi nie niósł pomocy. 
Źle zrozumiałeś Bracie nasze 
słowa, gdy mówiliśmy o “nie- 
dołężnej i rozbitej Austryi,” 
bo to się nie odnosiło do Po- 
laków w Galicyi, ale do zde- 
prawowanego rządu austry- 
ackiegY) i niemieckiej partyi 
wojennej w Austryi, idących 
na pasku cesarza niemiec- 
kiego Wilhelma i Prusaków, 
najgorszych naszych wro- 

gów. A chyba przez upadek 
Austryi, jako państwa mo 

narchicznego, obłudnego i 
trzymającego z Prusakiem— 
Galicy a nic nie straci, jeżeli 
nie zyska przez połączenie się 
w jedną całość z innemi czę- 
ściami Polski. 

Mylisz się też i to grubo 
Bracie Herclie, twierdząc, 
że zbieramy, lub każemy 
zbierać jakiekolwiek datki 
dla Rosy i. Tegoś chyba ni- 

gdzie nie widniał, ani sły- 
szał. 
Zbieramy pieniądze na Pol- 

skę i na Polaków, a nic na 
któregokolwiek z naszych 
zaborców. 

Wydział Niepodległościo- 
wy Z. N. P., ze składek przez siebie zebranych już wysłał 
piętnaście tysięcy dolarów do 
Polski, na potrzeby nędzę 
cierpiących Braci naszych 
pod trzema zaboiami i na wy- 
chódźtwie. Z tej sumv cztery 
tysiące dolarów wysłano do 
Galicyi na pomoc Braciom 
naszym i ani jeden cent 
przez nas zebrany nie pój- dzie na inne cele, jak tylko 
na ratunek głód i nędzę cier- 
piącym Polakom pod wszy- 
stkimi zaborami, a więc i dla 
Galicyanów. Dano więcej 
nieco Braciom naszym pod 
zaborem rosyjskim, bo ich 
też jest tam więcej i znisz- 
czenie wielkie poczynił i czy- 
ni Prusak i Austryak w tej 
części Polski; bo tam wsie i 
miasta spalono i frburzono, a 
ludność ograbiono doszczęt- 
nie i wypędzono z chat pło- 
nących. Tego się doputścili 
żołnierze niemieccy i żołnie- 
rze Atrstryi, którą Ty Bracie 
H. chcesz popierać. 
/ ofiar wysianych do Pol- 

ski pod zaborem rosyjskim, 
ani cent nie pójdzie dla ca- 
ra, czy jego wojska, bo Ro- 
syanie sami zbierają składki 
w swoim kraju dla dotknię- 
tych nieszczęściem i nędzą 
Polaków, zatem centów na^ 

»zych nic potrzebują. 
Dając ofiarę do Wydziału 

cąo.wego & N. 

P., do Funduszu Kościusz- 
koskiego przy Sokolstwie, 
czy do Polskiego Centralne- 
go Komitetu Ratunkowego 
tu w Ameryce utworzonego 
— dajesz właśnie na twojego 
ojca, braci i siostry, o któ- 
rych wspominasz, bo to dla 
nich, na ulżenie im nędzy te 

ofiary się zbiera. 
Masz Bracie racyę, że nie 

wierzysz w obietnice Rosyi, 
“która nam daje skórkę z li- 
sa, co jeszcze jest w lesie”, bo 
i my sami w żadne obietnice 
naszych zaborców i gnębicie- 
li nie wierzymy. 

Ale nie wierząc Rosyi, czy 
mamy wierzyć Prusakowi— 
lub obłudnemu i podstępne- 
mu Austryakowi, którzy już 
tyle razy nas zdradzili i Oj- 
czyznę nam zabrali, że oni 
nam Polskę odbudują lub 
naszych głodnych nakarmią? 
Toż to rabusie, którzy nasz 

lud ograbili ze wszystkiego, 
ogłodzili go, mordowali bez- 
bronnych, hańbili niewiasty, 
a bogate, ludne okolice za- 
mienili w pustynię. 

Czy więc dla tego Polacy, 
którzy na nieszczęście znale- 
źli się pod panowaniem ta- 
kich oprawców, mają czuć 
dla nich wdzięczność, popie- 
rać ich i żyozyć im zwycięst- 
wa? Czy dla tego mamy się 
czuć Austryakami Inh Prusa- 
kami że nas ich stopa gnie- 
cie? Wszyscy trzej nasi za- 

borcy jednego licha warci i 
do żadnego z nich nie może- 
my mieć zaufania ani szacun- 
ku, bośmy narodem, który się 
jeszcze o tyle nie upodlił, aby 
lizał łapy swoich wrogów i j 
miał dla nich łzawy uśmiech 
bitego niewolnika... 

A teraz odpowiemy na py- 
tania drugiego naszego czy- 
telnika oł>. St. Zawiszy z Mc- 
riden Conn. Pisze on nam 
tak: 

“Od początku wojny pi- 
sma związkowe prześladują 
nas Galicyanów, nazywając 
austrofilami. My temu nie 
winni, że należymy do za- 
boru austryackiego. 

Wiemy, że jesteśmy nie- 
wolnikami, lecz wierzymy w 

odrodzenie Polski naszej tak 
—• jak wierzymy, że musimy 
kiedyś umierać. 

Legiony polskie przysięga- 
ły na karność wojskową Au- 
stryi, bo takie prawa istnie- 
ją na całym świecie; żołnierz 
—urzędnik, świadek a nawet 
przestępca musi przysięgać 
rządowi, do którego należy. 

Nawet Związkowcy wstę- 
pując do grupy składają przy 
tięgę na wierność Związko- 

a że nie przysięgają ‘‘Ja- 
śnie itd. to dlatego, że Zwią- 
zek takiego tytułu nie posia- 
da. Dziennik Związków*’ 
czytam od samego jego za- 

łożenia. a Związkieht się zaj- 
muję od piętnastu lat i nig- 
dy mi nie dowiedziono, aże- 
bym złośliwie występował 
kiedykolwiek.” 

Na powyższe skargi Bra- 
ta Zawiszy, jakoby pisma 
związkowe kiedykolwiek 
prześladowały Galicyanów— 
czvli Braci naszych pod za- 
borem austryackim, odpo- 
wiemy tak samo jak Bratu 
Herche, że się grubo myli. 

Jeżeli drogi Bracie Zawi- 
szo, jak sam powiadasz, czy- 
tasz “Dziennik Związkowy” 
od początku jego istnienia, 
to rhyba powinieneś wiedzieć 
— że w nim nigdy ani jedne- 
go słowa nie było, któreby 
miałotuwiąozaóczci GaUcya- 

na, Królewiaka, czy Pozna- 
niaka, bo głupcem i durniem 
skończonym byłby ten redak- 
tor, któryby robił różnicę 
między Braćmi z trzech za- 

borów i zapewne długoby tu 
nie usiedział na stanowisku, 
boby je megodnie zajmował. 
Na czele Związku stoją lu- 
dzie ze wszystkich trzech za- 
borów, są nawet Polacy tu 

urodzeni, a wszyscy żyją w 
zgodzie i pracują wspólnie 
dla jednej wielkiej idei naro- 

dowej. Tak jest i powinno 
być w całym Związku i w ca- 

łym narodzie, bo kiep ten i 
nie wart imienia Polaka, któ- 
ryby prześladował Rrata 
swego jedynie dla iego, że 
ten z innego zaboru pocho- 
dzi. 

Jeżeli zaś mamy za złe nie- 
którym przewodnikom ludu 
w Galicyi. że ci, jako c. k. u- 

rzędnicy, płaszczą cię przed 
rządem austryackim i tworzą 
dlań niepotrzebnie legiony, 
które muszą składać służal- 
czą przysięgę j isć w pole bić 
się za jednego z nasizych ka- 
tów, to chyba mamy racye. 

Tacy panowie, jak Dr. 
I-eo, Srokowski, Daszyński, 
Gross, Jaworski, Kobrzyński 
— Diamand, Sokolnicki, czy- 
li c. k. urzędnicy żądni orde- 
rów. socyaliści i żydzi, nie 
mogą reprezentować narodu 
i zacny nasz lud w Galicyi 
pchać w objęcia rządów au- 

stryackiego i pruskiego, dla 
tego, że oni za krew chłopa 
polskiego, chcą dla siebie zdo 
być dostojeństwa, zaszczyty 
i majątek. 

Lrągasz bracie Zawiszo w 
swoim liście hr. Skarbkowi, 
że był niedobry dla ludu i 
może masz racyę; ale czy ci 
wyżej wymienieni są od nie- 
go lepsi? Chyba nie!... A ci 
właśnie tumanią nasz lud ga- 
licyjski i dla fałszywego pod- 
stępnego Austryaka tworzą 
legiony, aby jeszcze więcej 
krwi polskiej płynęło nie za 

naszą, lecz <za austryacką i 
pruską sprawę. 

Legionów nic potępiamy, 
ho młodzież nasza, która się 
do nich zaciągnęła czyniła to 
w dobrej wierze, sądząc, że 
idzie bić się za Polskę. Tym- 
czasem młodzież tę haniebnie 
oszukano, bo walczy ona za 

austryacką i pruską spra- 
wę, gdzieś na Węgrzech, a 
Polskę nam niszczy żołdac- 
two pruskie i ausiryackie. 

Co do przysięgi, to legio- 
ny, jako nieregularne woj- 
sko nie powinny składać 
wiernopoddariczej upadlają- 
cej przysięgi nikomu, tylko 
czystą przysięgę Polsce, że 
•vię za jej wolność bić będą.— 
Przysięgę nasz żołnierz okła- 
dać musi, gdy przymusowo i 
obowiązkowo iść musi w sze- 
regi armii wrogów naszych, 
ale legionista, to ochotnik, 
który tylko Polsce służyć i 
przysięgać powinien. 

Dowodzenie twoje Bracie 
Zawiszo, że i Związkowcy 
składać przysięgę muszą na 
wierność Związkowi, rrie wy- 
trzymuje porównania. Zwią- 
zek jest instytucyą czysto 
polską, a nie austryacką. pru- 
ską czy moskiewską, zatem 
składamy przysięgę swojemu 
narodowi i Ojczyźnie i za 
sprawy obcych, nawet wro- 
gów naszych bić się nie przy- 
rzekamy. Gdybyśmy mieli 
wojsko polskie i rząd polski, 
tobyśmy tam chętnie przy- 
sięgę składali, bo to nasze. 
Ale icto dobrowolnie, bez 

| przymusu składa przysięgę 
wrogom naszym, ten źle czy* ni i zdradza nas<zą sprawę 
narodową. 

Powyższe odpowiedzi nie- 
chaj wvstarczą nic tylko tym 
— co do nas listy pisali, ale 
i wszystkim tym, co tak sar- 
nio myślą, jak ci dwaj nasi 
czytelnicy. * 

Z posiedzenia Gminy Nr. 39 
na Town of lakę, Chicago. 

Dnia -2z listopada odbyło gig 
posiedzenie Gminy No. 39 Z. N. 
P. Z powodu nieobecności preze- 
sa, Kaz. Tomkiewicza posiedze- 
nie otworzyła zast. prezesa, Pel. 
Stranc. Na zast. prezesa powoła- 
no del. P. 'Nowaka. 

Obecny na hali komisarz n& 
stan Illinois ob. Majewski został 
przedstawiony przez ob. Fj. Ra- 
tajczyka; po przyjęciu zajął swo- 

je miejsce. Po odczytaniu listy 
delegatów okazało się, że 16 by- 
ło nieobecnych. 

Odczytany protokół z poprze* 
dniego posiedzenia przyjęto. 

Komitet obchodów zdał spra- 
wozdanie, że urządzony stara- 
niem Komitetu obchód Listopa< 
dowy odbył się w parafii św. Ja- 
na Bożego nadzwyczaj piękniej 
dobrowolna składka przyniosła 
$41.47, które zostały odesłane dc 
W ydziału Niepodległościowego 

przy Z. N. P. Nadesłane spra- 
wozdanie z obrad zjazdu rady 
Nadzorczej w Cambridge Springs 
przyjęto do wiadomości. 

Następnie odczytano rezygna' 
cyę prezesa Kaz. Tomkiewicza, 
w której uniewinnia się, że z po- 
wodu braku czasu i odpowie- 
dzialnego stanowiska w interesie 
swoim, nie może nadal być prze- 
wodniczącym Gminy. ‘List koń- 
czy się okrzykiem: “Niech żyje 
Z. N. P.! Niech żyje Gmina No*, 
391” 

Na wniosek del. P. Nowaka iz- 
ba postanowiła nie wybierać pre- 
zesa na miejsce ustępującego K. 
Tomkiewicza, a zaczekać do ro- 

cznego posiedzenia, które się od- 
będzie dnia 23 stycznia 1915. Do 
tego czasu funkcye prezesa pełnić 
będzie zastępczyni p. Pel. Stranz. 

Komisarz A. Majewski zapytu- 
je się, jak składki wpływają na 

Wydział Niepodległościowy. Po 
dłuższej argumentacyi, w której 
zabierali głos prawie wszyscy de- 
legaci obecni na posiedzeniu oka- 
zało się. że Gr. Z.N.P. na swych 
regularnych posiedzeniach u- 

cbwaliły pewne sumy z kas swo- 

ich na fundusz niepodległościo- 
wy, jak następuje: 

Gr. 183 $roo i 5C od członka 
mioięcznie. Gr. 621 $100 1 5e od 
członka miesięcznie. Gr. 987 $251 
Gr. 768 $38.30; Gr. 1577 $25.00 I 
50 od członka miesięcznie; G»„ 
251 50 od członka miesięcznie. 

Dalej del. D. Hojnacki oświad- 
cza komisarzowi, źe Gmina No, 
39 stara się ile możności fundusz 
Niepodległościowy powiększać. 

Po załatwieniu mniej ważnych 
spraw posiedzenie odroczono. 

Pel. Str&nz, prezes, 
Ed. Bradel, sekr. 

BRADDOCK, PA. 

Przesyłam Money Order na 

dwadzieście dolarów na Szkołę 
Związkową, które gn. INo. 15 im, 
Zygm. Makowskiego, grupa No. 
793 skolektowała z dobrowol- 
nych ofiar, to jest $17, a $3.oo o- 

fiarował dh. Lr, Wieczorkowski 
jako sekr. finansowy ze swej 
pracy. Razem $20.00. 

ł2 bratniem pozdrowieniem 
Wiec^otkorwaj^, tek* 


