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Czwarty Punkt Orędzia Cenzora Z.N.P. 
Dom emigracyjny i Korni- i 

sye emigracyjne. 
Po Wyższej Szkole zwią- 

kowej najpotrzebniejszy "i 
;i ijszlachetnliejisze cele mają- 

:? instytucyą jest Dom emi- 

gracyjny w New Yorku, o- 

i/. Komisye emigracyjne w 
i altimore. Bostonie i Fila- 
elf ii. Ufundowaniem tej in- 

.‘tytucyi Związek dowiódł, 
/e nie jeśt organizacyą wy- 
: icznie ubezpieczeniową “in- 
Mirance”. jak to złośliwi 
wrogowie naszej organiza- 
yi chcą ią nazywać, ale, że 

za ubezpieczeniem swoich 
izłonków dba także o spra- 
wy ideowe i humanitarne, 
na które łoży sporo grosza z 

drobnych sum podatko- 
wych. jakie wszyscy związ- 
kowcy obowiązkowo płacą 
lie.-iecznie. 
Szanowny Cenzor Rako- 

zy pisząc w swem orędziu 
Domu emigracyjnym i 

Ko misy ach emigracyjnych 
•V miastach portowych do- 
kąd przybywają nasi Bracia 

Pu ropy, tak sie wyspowia- 
da : 

“Jedną z wielkich zasług 
naszej organizacyi jest u- 
tworzenie Domu Emigracyj- 
nego w N©w Yorku. Świę- 
tym obowiązkiem Związku 
Narodowego Polskiego jest 
zajmowanie się biednymi e- 

migrantaml polskimi, którzy 
nie znając języka i stosun- 
ków krajowych są tu niemi- 
łosiernie wyzyskiwani. Sy- 
stem Administracyi Domem 
Emigracyjnym powinien zo- 

stać, jak obecnie, z tern je- 
dnak zastrzżeeniem, aby Ko- 
misya Emigracyjna była co 
dwa lata zmieniana tylko 
częściowo, gdyż ci, którzy 
nabyli doświadczenie w pro- 
wadzeniu interesów z wła- 
dzami i imigrantami, odda- 
dzą większe usługi, niż mo- 
że dać cały nowo obrany 
skład Komisyi. To samo na- 

leżałoby zastosować do ko- 
misyi emigracyjnych w Bal- 
timore, Philadelphii i Bosto- 
nie które niemałe usługi od- 
dają przybywającym do ich 
portów imigrantom”. 

Czytając sprawozdania 
miesięczne zarządu związko- 
wego Domu emigracyjnego, 
raz jego głównego agenta 

kozmora, przekonać się 
v '/emy. ż.e Dom ten niema- 

li sługi oddał jtrż przyi>v- 
ijącym tu rodakom z Eu- 
py, którzy tam szukali ra- 

i opieki i oddać ie może 
przyszłości. Obecnie skut- 

ym wojny mało tu przyby- 
va imigrantów Polaków’ i 

rTartteo ktÓTy wyjeżdża z po- 
kotem. zatem i Dom emi- 
acyjny nieco mniej ma 

nności, niż przedtem : je- 
ć tak wojna nie bidzie trwać 
dzieciątek lat i skończy się 
n oze niez^udługo, zatem 

wiązkowy Dom emigracyj- 
będzie miał dufco cło czy- 
nia. już to przyjmują** no- 

vch polskich przybyszów, 
rzy tu bydą szukali schro- 

*cnia i odpoczynku po st ra- 

dych przejściach, jakie w 

"Ce przeżyli, bądź też bę- 
/ie chwilowem oparciem 

« wielu z tych naszych ro- 

ków. którzy zechcą po- 
racać w rodzinne strony, 
y dźwignąć Polskę z gru- 

7 »w. ruda szcza gdy ta odzy- 
upragniony wolność. 

| Związkowy Dom emigra- 
cyjny służyć 'będzie dobrą 
radą i przyjdzie z pomocą 
moralną jednym i drugim, 
zatem obowiązkiem naszym 
utrzymać go nadal, aby speł- 
niał swoje szlachetne dzieło 
pomocy i miłości bratniej. 

Niejedni twierdzili, żc 
Dom emigracyjny będzie 
Związkowi kuła u nogi, 
przynosząc wielkie niedobo- 
ry. I ymczasem ze sprawo- 
zdań widzimy, że tak źle nie 
jest i Dom ten z łatwością 
można utrzymać bez dodat- 
kowych podatków, a z cza- 

sem sam się on opłacać mo- 

że w zupełności. Przez Dom 
emigracyjny Związek wy- 
rządził wiele dobrego set- 
kom przybywających tu imi- 
grantem' polskich, bo wielu z 

nich wyrwał z paszczy bez- 
wzglęldnych władz emigra- 
cyjnych amerykańskich, u- 

ch roni Wszy ich od deporta- 
cyi. Wiciu pozostającym bez 
środków dio życia zarząd te- 

go Domu udzielił schronie- 
nia i pożywienia: innym wy- 
starał się o pracę, a wielu 
wysłał tam dokąd dążyli, 
odszukawszy im krewnych 
czy znajomych. 

Błogosławiona to działal- 
ność, która wysoko stawia 
nasz Związek i przysparza 
mu przyjaciół. Słusznie prze- 
to sz. Cenzor zaznacza w 
swem orędziu. że Dom 
emigracyjny utrzymać nale- 
ży nadal, bo nietylko spełnia 
on szlachetne dzieło miło- 

jsierdzia, ale także chroni i- 
migrantów naszych od wy- 
zysku różnych pijawek czy- 
hających w miastach porto- 
wych na nieświadome ofia- 
!rv, przybywające do Amery- 
ki. 

Ciężarem wielkim Związ- 
kowi Dom ten nie jest. a 

działa wiele dobrego tym, 
którym (pomagać jest na- 

szym obowiązkiem. I myśmy 
byli kiedyś imigrantami do 
tego kraju, to sami wiemy 
dobrze, jakie musieliśmy 
przechodzić tu piekło, zni- 
kąd nie mając pomocy niej 
tylko materyalnej, ale nawet 
dobrej rady ni ciepłego sło- 
wa braterskiego. 

Z drugiej strony Związek 
■pomagając imigrantom, po- 
maga zarazem sani sobie, bo 
zysku je na znaczeniu, a przy- 
tem później zdobywa w swo- 

je szeregi tych, którym przy 
wstępie na tę ziemię dopo- 
mógł dobrą radą. a nierzad- 
ko groszem. 

Komrsye emigracyjne, ja- 
kie Związek Narodowy Pol- 
s-ki powołał do życia na Sej- 
mie XV' w Wilkes Barre. Pa. 
tez wicie dóbrego czyniły i 
czynią dla nowych przyby- 
szów z Polski. Nic mogliśmy 
pobudować Domów emigra- 
cyjnych w miastach porto- 
wych, ja1< Filadelfia. Balti- 
more i Boston, bo na to je- 
steśmy jeszcze za słabi, nie 
mając dostatecznych fundu- 
szów na tern cel, choć i to — 

j uje jeny nadzieję — w nieda- 
lekiej przyszłości nastąpić 
,może. Ograniczyliśmy się na 

razie Komfsyami errrigra- 
cyjnemi, któec jak wyżej za- 

znaczyliśmy, wiele dobrego 
działają dla naszej imigTacyi 
i dla Związku* 

Sejmy związkowe wyzna- 
czają pewne, stosunkowo do 
potrzeb drobne kwoty na u- 

trzyinanie tych Komisy i, 
które też z przyznanych sub- 
wencyj opędzają najniezbę- 
dniejsze wydatki biurowe, a 

ich członkowie z zaparciem 
się samych siebie pracują 
bezinteresownie i nieraz do- 
kładają ze swojej kieszeni, 
gdy zachodzi nagła potrzeba 
ratowania kttórego z imi- 
grantów polskich, któremu I 
grozi deportacya, lub też nie 
ma tu z czego żyć na razie i 
nie wie, gdzie się ma obrócić. 

Szlachetna to praca. >za 

k/tórą należy się szczere u- 
znanie członkom tych Ko- 
misji. gdyż dla dobra Zwią- 
zku i dla dobra swych współ- 
braci świeżo przybyłych do 
Ameryki tracą czas. siły, 
nieraz zdrowie i pieniądze. 

Sejm XXI zatem powi- 
nien nietylko nadal utrzy- 
mać te Komisye w myśl ży- 
czenia Cenzora, ale je nawet 

lepiej wyposażyć, aby mogły 
skuteczniej prowadzić swoje 
szlachetne i pożyteczne dzie- 
ło. 

Gdy się skończy wojna w 

Europie, tak Dom emigra- 
cyjny w New Yorku, jak i 
Komisye emigracyjne w Bo- 
stonie. Filadelfii i Baltimore 
bęklą miały wiele do czynie- 
nia tak z przybywającymi tu 
z Polski naszymi imigranta- 
mi, jak i odjeżdżającymi stąd 
do Pdlski. 

Pamiętajmy, że nie tylko 
samo pośmiertne jest celem 
Związku, ale patryotyczna 
praca dla Polski i pomoc tak 
moralna jak i materyalna 
dla żyjących braci naszych. 

WSPANIAŁY DZIEŃ 
POLSKI. 

—— '• 

« 
J>nia 5-go lipca h. r. odbył si« 

“Dzień Polski” w polskiej kolo- 
nii Ulica i okolicy. 

Już od pięciu lat co roku urzą- 
dzaliśmy "Dzień Polski” w dniu 

15-tym lipca. jako w rocznicę 
Zwycięstwa Grunwaldzkiego. W 

tym roku jednak, ze względu na 

to. ze czasy są ciężkie, oraz dla- 

tego. aby nic drażnić Niemców, 
których tu u nas nie brakuje i od 

których wiciu z naiszych rodaków 

jest zbieżnych w pracy, postoro- 
wiliśmy dzień ten przyspieszyć i 
obchodzić uroczystość Zwycię- 
stwa Grunwaldzkiego razem z u- 

roc/ystością Niepodległości Sta- 
nów Zjednoczonych. Żałujemy 
mocno, że dnia tego nie będzie- 
my obchodzili razem z całą Polo- 

nią Amerykańską, jednak okaza- 
ło się' to rzeczą nieff\>żebną. bo, 
nim głosy zarządów Centralnych 
do nas doszły, myśmy już wszy- 
stko mieli przygotowane, a>by 
dzień ten ol>chodzić w tym roku 
we wyżej wspomnianym czasie. 

'J’omimo niestałej pogody, po- 
chód Towarzystw wojskowych i 

cywilnych wypadł zupełnie zada- 

walniająco. Już o 5-toj rano Ban- 
da wojskim'a Owardyi Kościusz- 
ki gra-ła pobudkę po ulicach mia- 
sta. O godzinie to-tej rano po- 
chód wyruszył od kościoła św. 

Trójcy przez główne ulice aż do 

przeznaczonego punktu, gdzie o- 

czekiwały zamówione tramwaje, 
które zabrały cała publiczność 
do sąsiedniej osady, New York 
Mills. X. Y. Tam w Narodowym 
Tłarke po dwugodzinnym •wypo- 
czynku. przystąpiono do wyko- 
nania programu dnia 

Na estradę wstąpił ob A. Ol- 
kowfki, prezes Wydz, Narodo- 

wego Gminy Pobkkj miejsco- 
wej i zagaił wiec krótkiem prze- 
mówieniem oraz p jwełi' na prze- 
wodniczącego ks. A. Fijałkow- 
skiego, proboszcza kościoła M. 
b. Częstochowskiej w New York 
Mills, X. Y. Pierwszym nume- 

rem programu było odśpiewanie 
chóralne pieśni Boże Ojcze 
Twoje dzieci'*. Następnie po 
przemówieniu przewodniczącego 
i odśpiewaniu pieśni okoliczno- 
ściowej przez chór par. św. Trój- 
cy, wystąpił z mową angielską 
Ilon. William J. Pa wers. Com- 
missioner of Klection o i Oneida 
County. Mówił o czci, jaką ota- 

czano w najstarożytniejszych już 
czasach bohaterów narodowych, 
że ta cześć jest uzasadnioną — 

gdyż prawic wszystkie narody, a 

zwłaszcza uciśnione, jak Polska, 
tym lłohaterotn zawdzięczają 
swoje istnienie, że narody du- 
chem poświęcenia i miłości Oj- 
czyzny swych bohaterów* oży- 
wione. zginąć nie mogą. żc zatem 
Polska nic zginie i można do niej 
zastosować słowa Romca. wyrze- 
czone <lo Julii: “Tyś nie umar- 

ła...” 
'Po drugim śpiewie chóru, prze- 

wodniczący powołał na mówcę 
ob. J, Kozakiewicza z N. Y. 
Mills. Nawoływał on do gotowo- 
ści odwetu podobnego Grun- 
waldzkiemu. za krzywdy, jakie 
nam wrogowie w ostatnich lat 
dzrsiątkach wyrządzili, oraz za 

chęfał do fiarnotśd dla ratowa- 

nia wyniszczonych okropnościa- 
mi wojny rodaków. 

Wreszcie po trzecim śpiewie, 
powołany został na mówcę ks. 1„. 
P. Muszyński, proboszcz parafii 
św. Trójcy. Treścią jego mowy 
było to, ze nie powinniśmy upa- 
dać na duchu mimo klęsk, jakie 
się walą na nieszczęsną Ojczy- 
znę naszą, gdyż właśnie te nie- 
słychane klęski są powodem, że 
świat cały Polską, o której już 
zapomniał był zupełnie, mimo 
woli za'jmować się musi. Wsku- 
tek tych strasznych klęsk budzi 
się wśród innych, narodów współ- 
czucie dla Polski, a to może za- 

ważyć na szali wypadków dzie- 
jowych. gdy przyjdzie do ukła- 
dania nowej maipy Europejskiej. 
Dowodem tego list dzisiejszego, 
rzec można, króla polskiego, II. 
Sienkiewicza, wystosowany do 
Polonii w Utica. jako podzięko- 
wanie za ofiarę dla głtdnych wy- 
słaną przez tutejszą Polonię na 

jego ręce. 
List ten brzmi, jaik nastęipuje: 

**Vevey, le... 9-6. 1915. 
Rectory of Hoły Trinity 

Churćh. 27 William st.f Uti- 
ca, N. Y. 

Drodzy Rodacy: 
Pokwitowanie już wysłane, ale 

ja osobno przesyłam Warn bra- 
terskie pozdrowienie i najserde- 
czniejsze podziękowanie za wasz 

hojny dar dla naszych nieszczę- 
snych braci poibawionych dachu 
i cMeba. Niech Wam Kóg błogo- 
sławi. tak jak błogosławić będzie 
Ojczyzna, albowiem za wasze 

grosze niewątpliwie ciężko zaro- 

bione. uchronicie od głodowej 
śmierci niejedną poł-ką nizinę. 
Niebywale klęski spadły na na«z 

ukochany kraj. ale powszechne 
wetpćdczucie, jakie poczyna bu- 
dzić Polska, oraz pomoc, jaka zc 

wszystkich stron .świata, a zwła- 
szcza rodaków ze St. Zjedno- 
czonych. napływa. dodaje nam 

nadziei i otuchy, że po dniach 
niedoli i niewoli nastąpi podwój- 
ne odrodzenie. 

Całem sercem Wam c«THany 1 

pełen czci dla waszej ofiarności, 
brat 

Henryk Sienkiewicz.** 
Po odczytaniu powyższego li- 

sto, n>owca podziękował polonii 

miejscowej i okolicznej za to' 
właśnie, że nie upada na duchu, 
ale stale i wytrwale dla dobra 
Ojczyzny pracuje. Przypomniał, 
co dotychczas Polonia tutejsza 
zrobiła. A mianowicie: że od 
picrwiszego wytmchu wojny sta- 

nęła do apelu, że więc już w gru- 
dniu roku przeszłego złożyła n* 

ofiarnym ołtarzu Ojczyzny pierw 
sze xx>. później w maju br. — 

$1.000. a obecnie za jej staraniem 
i dzięki odezwie do Amerykanów 
nieśmiertelnego naszego mistrza 
1. Paderewskiego, od mieniąca 
przeszło zorganizowany został 
Komitet Am. Pol. pomocy dla 
dotkniętych wojną w Polsce. Na 
czele tego Kom. stoi poważny o- 

bywa-tel, Chas. A. Miller, prezy- 
dent Sacings Banku, który wpły- 
wem swoim poruszył całe miasto 
i okolice. Dotychczas w kasie te- 

go i naszego. Kom. znajduje się 
przeszło $4000. W tej sumie oko- 
ło Skioo zebranego grosza jest 
zasługą Pol. Kom. przy parafii 
św. Trójcy. Kasa Pol. Komitetu 
przy parafii M. B. Częstochow- 
>kiej w N. Y. Mills, X. Y.. posia- 
da około $1600. a w kasie Pol- 
Komitetu przy parafii św. Stani- 
sława B. i M. jest również około 
S.$oo. To znaczy, że w jednej pol- 
skiej kolonii, liczącej mniej wię- 
cej 10.000 dusz, zebrano dotąd 
przeszło $7.000 dia nieszczęśli- 
wych rodaków. \Y tych dniach 
$5000 zostanie wysłane do Szwaj- 
caryi, rwa ręce II. Sienkiewicza. 

W końcu mówca zachęcał go* 
rąccmi słowy do dal&zcj ofiarno- 
ści i przemówienie podniosłe 
zakończył petncmi nadziei słowy 
listu Sienkiewicza — "po dniach 
niedoli i niewoli ('jeżch w pracy 
nie ustaniemy") nastąpi podwójne 
odiodzenie" dla ukochanej Ojcz}’- 
z.iy. 

Na zakończanie w czvic śpie- 
wu “Boże coś Polskę” zarządzo- 
no kolektę, która wraz z docho- 
dem dnia całego przyniosła Oj- 
czyźnie sumę S400. 

1’rzepomniano poruczyć publi- 
cznie sprawę ofiarowania Ojczy- 
źnie zarobku z dnia i;-go b. m. 

omawiano ją jednak prywatnie i 
księża wszystkich trzech parafii 
ipodnieść to z ambon w przyszłą 
niedzielę przyrzekli. 

Nie mogę też pominąć milcze- 
niem popisu szkolnego, jaki od- 
był się u nas w Utica, dnia 27 z. 

m. Z popisu tego okazało się, że 
Polonia tutejsza wkrótce stanie 
na równi z innonarodowcami. — 

Oto w minionym roku szkolnym 
dzięki sumiennej pracy Sióstr 
Nazaretanek — 27 dzieci szkol- 
nych otrzymało dyplomy, dające 
im prawo wstępu do szkół wyż- 
szych High Scbols. Nadto na 

tym popisie przedstawiła się ro- 

dzicom „trzyna-stka” młodzie- 
ży. b. uczniów sokoły św. Trójcy, 
kształcących się obecnie w Or- 
dbard Pakę, Mich., w Eeie. Pa., i 
fw miejscowej High School. Jeden 
z tej ‘‘trzynastki’’ Kr. Ropiecki, 
lotrzymał w tym roku .łyphnn abi- 
łuryencki w Seminaryum Pol- 
skicm w Orchard Lakę. Mich. 

Dumnym i szczęśliwym się czu. 

ję. że takiemi wiadomościami, 
wyfcazującemi nasz dorobek na- 

rodowo społeczny 1 całą Polo- 

nią Amerykańską podzielić się 
m"gę. 

łatwiej uróść w Mawy dymie, 
Niż utrzymać sławne imię; 
Łatwiej sypnąć światu dary, 
Niż zapłacić jest dłufj stary; 
łatwiej w życiu dójść szczytności. 
łatwiej nawet się poświęcić; 
Niż dcą>ełnić powinności. 
»vV|ięc ci radzę — nie o chwałę, 
Me dbaj o «oię całe, o 

Instytut Rzemieślniczy 
przy Kolegiom Z w. Nar. Pol. w Cambridge Springs, Pa. 

Szczęśliwa myśl założenia In- 
stytutu Rzemieślniczego przy 
Szkole Związkowej w Cambridge 
Spring*. Pa. przechodzi obecnie w 

fazę rzeczywistości. Szybkim kro- 
kiem postępują naprzód prace 
przj-gotowacwzc i w krótkim już 
czasie otwartą będzie Instytucya. 
kórej jedynym celem i dążeniem 
jest stworzenie naszemu społe- 
czeństwu letpszych warunków w 

walce o byt i istnienie. Przez 
przemianę zwykłego robotnika n«i 

ukwali/fikowanego w swoim za- 

wodzie rzemieślnika, podniesie 
się poziom szerokich mas nasze- 

go wychodząca w kierunku ma- 

teryalnym i moralnym a temsa- 
mem zyska Naród nasz nowe pod- 
stawy do swego ekonomicznego i 
politycznego rozwoju. 

Że brak Instytucyi takiej jest 
potrzebą silnie przez społeczeń- 
stwo nasze odczuwaną. dowrodzą 
najlepiej liczne korespondeneye 
w tej sprawie przez Zarząd 
szkoły otrzymywane. Wszystkie 
listy zawierają tylko słowa uzna- 

nia i zachęty do dalszej pracy. 
Z początkiem bieżącego noku 

wejdzie w życie oddział dla me- 

talowców, t. j. kurs kształcący 
zawodowych mechaników- m a s z y- 
nistów. — I^iczne potrzebne do 
tego działu maszyny i narzędzia 
zostały już zakupione a obecnie 
przygotowują się otfcowiednie »a- 

le na pomieszczenie warsztatów i 
praesowni. 

Jednym z kierowników Insty- 
tutu Rzemieślniczego będzie In- 
żynier A. Gwiazdowski, profesor 
wydziału mechanicznego na Uni- 
wersytecie w Toledo. O. Szeroko 
znaną jest działalność Inż. Gwia- 
zdowskiego. czego najlepiej do- 
wodzi liczny napływ uczniów Po- 
laków' na uniwersytet toledowslci. 
z chwilą objęcia przoz niego wy- 
kładów tamże. — Inż. Gwiazdow- 
ski bezinteresownie dojeżdżać bę- 
dzie każdego miesiąca na kilka 
dni tio Cambridge Springs. Pa. 
celem kierowania nauką i robota- 
mi a oprócz tego za jego wpły- 
wem przyrzekł Uniwersytet w 

Toledo bezpłatnie dostarczać In- 
stytutowi różnych środków nau- 

kowych jak rysunków maszyn, 
modeli, odlewów i t, p. —Okolicz- 
ność ta — jak mamy nadzieję — 

dodatnio w-płynie na rozwój In- 
stytutu. 

Ażeby bliżej przedstawić ob- 
raz zainteresowania się społeczeń- 
stwa naszego tą sprawą. j>odaje- 
my niżej jeden z wiełu otrzyma- 
nych w tej kwestyi listów a mia- 
nowicie list oh. W. I. Tokarczy- 
ka z Toledo, natępującej treści: 

Radość mi sprawiła wiadomość, 
że przy szkodę Z. X. P. w Cam- 
bridge Springs. Pa, otwartym bę- 
dzie Instytut Rzemieślniczy. O 
ile społeczeństwo odczuwa po- 
trzeł>ę takiej instytucyi i o ile li- 

jczyó może ona na powodzenie, 
niech posłuży za dowód choćby 
garść falktów z mego osobistego 
dmwiadczeaia. 

'Przechodząc różne koleje losu 
w czasie mego dwuletniego poby- 
tu w Stanach Zjednoczonych zro. 

zumiałem i przekonałem się, iż 
człowiek nie posiadający odpo- 
wiedniego wykształcenia zawodo- 
wego. skazany jest w tym kraju 
na nędzną wegetacyę przez cał; 

swoje życie t nigdy me może mieć 
nadziei osiągnięcia lepszej przy- 
szłości — Postanowiłem wobec 
tego «tarać się 0 nabycie wyższe- 
go wykształcenia, lecz zamiar 

mój okazał się do urzeczywist- 
lOtenia o wiele trudniejszym, ani- 
M mpgtsm przypuszczać. ^ 

'Do szkół amerykańskich wstą- 
pić nie mogłem z powodu niezna- 
jomości języka. zaś o istnieniu 
podobnej szkoły polskiej zupełnie 
nie słyszałem. 

•Szczęśliwym trafem skomuni- 
kowałem się w tym czasie z Inż. 
A. Gwiazdowskim, który otwo- 
rzył właśnie szkołę rzemieślniczą 
w Cleveland. — Poznawszy bli- 
żej warunki, wstąpiłem do tejże 
sricoły i uczęszczałem przez kilka 
miesięcy t. j. do dnia zamknięcia. 

Wówczas miałem najlepszą 
sposobność ocenie korzyści, jakie 
przynosi nauka. Wńelu z moich 
kolegów otrzymało pracę lżejszą 
i o wiele lepiej płatną, aniżeli 
miełi przed wstąpieniem do szko- 
ły. — Postanowiłem więc uzupeł- 
nić moje wykształcenie i ze wzglę 
du. że Inż. Gwiazdowski objął 
miej-sce proiesora na Uniwersyte- 
cie w Toledo. przeniosłem się 
również do tej miejscowości i 
zapisałem się na wydział inżynie- 
ryi mechanicznej. 

W instytucie ty,m byłem świad- 
kiem niezwykłych Objawów, a 

mianowicie wielkiej ilości ucz- 

niów Polaków*, uczęszczających 
na oddział Inż. Gwiazdowskiego. 
•Stanowili oni około 90 procent 
wszystkich uczniów a postępy, 
poczynione zaraz w pierwszym 
ruku nauki, wprowadziły wszyst- 
kich w zdumienie. — Pracę tę 
•uznał i dyrektoryat uniwersytetu 
i na wieczorku pożegnalnym wy- 
raźnie prezydent zaznaczył, że 
oddział prot. Gwiazdowskiego 
stanął na pierwszym miejscu, tak 
pod względem frekwencyi, jak i 
pod względem postępu w nau- 

kach. — Uznanie to oprawiło nam 

uczniom wielką radość, gdyż naj- 
lepiej dowiodło, że Polacy’ — je- 
żeli nie w iększe — to w każdym 
razie równe z innemi narodowoś- 
ciami posiadają zdolności i tylko 
należy im dać sposobność do na- 

uki. Wielki napływy uczniów Po- 
laków na oddział kierowany' przez 
profesora Polaka dowodnie oka- 
zał. że społeczeństwo nasze do- 
brze zrozumiało konieczność 
szkół zawodowych i obejść się 
bez nich nie może. Zrozumieli i 
nasi rzemieślnicy darokrajscy’. że 
sama strona praktyczna jest dziś 
już niewystarczającą, bo przemysł 
nowoczesny żąda od robotnika 

największej wydajności a tylko 
człowiek ofoznajomiony również z 

teoryą t. j. rysunkami i matema- 

tyką może odpowiedzieć swemu 

zadaniu. 
W iedząc, żc jednym z kierow- 

ników Instytutu Rzemieślniczego 
w Cambridge Springs. Ta. będzie 
również Inż. Gwiazdowski, — 

które po imię ściągnęło tak liczny 
zastęp uczniów na uniwersytet w 

Toledo — jestem głęboko prze- 
konany, że Instytut ten cieszyć 
się będzie wielkiem poparciem.— 
Wierzę, że każdy Związkowiec I 
cała rozumna część społeczeństwa 
naszego dołoży wszelkich starań, 
ażeby Instytut ten utrzymać i 

doprowadzić do naj większego roz 

woju, gdyż tylko tą drogą może 

liczny zastęp jednostek uzyskać 
dla siebie i dla swych rodzin do- 
statni byt. zaś społeczeństwu 
przybędzie nowa ilość dzielnych 
i pożytecznych obywateli. 

Życząc zatem najlepszego po- 
wodzenia w ro;poczętej pracy, 
łączę wyrazy prawdziwego sza- 

cunku 
W. I. Tokarczyk, 

aj Fourteeisth St., Toledo, (\ 
Głos pow’yższy niech będzie do* 

wodem najlepszym. jaJc lud nasz 

interesuje się sprawą Instytutu 
Rzemieślniczego przy Kolegium 
Z, N* P. 


