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Ósmy punkt orędzia Cen- 
zora Związku Nar. Pol. 

Wydział Oświaty. 
ydział ten, powstały 

na Se imię XI w Cleveland. 
O. w roku 1895, cieszy się 
s/.czerą opielką i poparciem 
braci- związkowych, którzy 
na każdym sejmie wyzna- 
czają nań więfksze sumy, 
dowodząc tern, że Związek 
nictyliko jest organizacyą 
czysto narodową, -ubezpie- 
czeniową, ale i oświatową. 

Wydziałowi Oświaty dziś, 
niejeden z naszych młod- 
szych rodaków zawdzięcza, 
ze jest lekarzem, adwoka- 
tem, farmaceutą, inżynie- 
rem i t. p., gdyż Związek 
przez ten Wydział udzielał 
i udziela stypendyi dla tych 
Związkowców, czy -synów 
starszych Związkowców, 
którzy poszli na wyższe 
*tudya. a sami nie byli w 
stanie opłacić swoich kur- 
sów. 

Szanowny Cenzor w orę- 
dziu eorąco poleca utrzyma- 
nie tego Wydziału nadal i 
tak się w tej sprawie wypo- 
wiada: 

“Na każdym sejmie prze- 
znaczamy znaczne zapomo- 
gi na stypendya dla uczni 
biednych Związkowców, 
które są rozdzielane roztro- 
pnie i bezstronnie. Związek 
zawsze będzie dopomagał 
swoim człor' Dm w kształ- 
ceniu dzieci. Dotychczas 
blisko setka ludzi dzięki po- 
mocy Z. N. P. ukończyła 
wyższe szkoły i uniwersyte- 
ty i są dziś zamożni. Nieste- 
ty, większość z nich odpła- 
ca się niewdzięcznością i 
nie chce, choć może, zwró- 
cić wyłożonych na ich 
kształcenie pieniędzy, aby z 
nich korzystać mogli inni 
kandydaci. Związkowcy po- 
winni w swoich osadach u- 

żyć swego wpływu w odzy- 
skaniu pożyczek, które ułat- 
wiłyby nowej setce mło- 
dzieńców wstąpienie na uni- 
wersytet. 

“Zwracam uwagę, iż od- 
tąd abituryenci Kolegium 
Z. N. P. powinni mieć pier- 
wszeństwo w otrzymaniu 
stypendyów.” 

Żaden z Wydziałów 
Związku, z wyjątkiem obec- 
nie Kolegium w Camibridge 
Springs. Pa. nic cieszył się 
laką troskliwością związ- 
kowców, jak właśnie Wy- 
dział Oświaty. Każdy Sejm 
wyznaczał nań większą su- 
nie nawet do $3,500 rocznic 
dochodzącą, z czego korzy- 
stało wielu stypendystów, 
którzy dziś są na wyższych 
szczeblach drabiny społecz- 
nej i Związkowi zawdzię- 
czają swój lepszy byt. 

Oprócz styipendyj, jakie 
otrzymują studenci w wyż- 
szych szkołach. Wydział O- 
ś wiaty założył około 300 
biblioteczek w gminach i 
grupach związkowych w 

różnych miastach, z czego 
korzysta kilkadziesiąt tysię- 
cy związkowców i niezwiąz- 
kowców żądnych wiedzy, 
jaką daje czytanie pożyte- 
cznych książek. Wydział 
ten groszem wspomaga so- 

botnie i wakacyjne szkółki 
prowadzone przez Wydział 

[ Kobiet Z. N. P. i wiele in- 
nych prac oświatowych 
spełnia. Słusznie przeto Sz. 
Cenzor poleca ton Wydział 
uwadze i po-parciu przyszłe- 
go Sejmu, boć Związek nie 
jest wyłącznie instytucyą u- 

bezfpieczeniową. lecz i o- 

światową i to powinno być 
iego główne zadanie w myśl 

| założycieli. 

Dotąld Związek na ten 
Wydział łożył około $5o.chjo 
i zapewne nadal nic poskąpi 
grosza, bo rezultaty pracy 
tego Wydziału są widoczne 
i zbawienne. 

Wtnosząc z głosów przed- 
sejmowych, jakie są do nas 

nadsyłane. Wydeiał Oświa- 
ty cieszy sie popularnością i 
poparciem. gdyż niemal 
każda grupa. Gmina czy po- 
jedyńtzy związkowiec pod- 
nosi ten punkt i radzi nic- 
tylko nadal utrzymać W. O. 
ale go jeszcze lepiej wypo-, 
sażyć. 

Słuszne też są uwagi Sz. 
Cenzora, że niektórzy sty- 
pendyści, kłtórzy przy po- 
mocy Związku przez Wy- 
dział Oświaty dobili się 
wyższych stanowisk powin-J 
ni się poczuwać do obowią- 
zku zwrócenia otrzymanych 
kiedyś sum, bo te się przy- 
dałyby dla innych ubogich 
studentów’. Znamy stypen- 
dystów, którzy się już doro- 
bili grosza, pozwalają sobie 
na kupowanie automobilów, 
pięknych domów i farm, ży- 
ją sobie wesoło, mając pie- 
niądze, a jednak nie poczu- 
wają się do prostego obo- 
wiązku zwrócenia Związko- 
wi sum, jakie u niego zacią-! 
gnę*li. jako dług honoi*nvy. 
Związek przecież nie żąda 
dla siebie tych pieniędzy, a- 

le drugich ubogich studen- 
tów' borykających się z lo- 
sem. biednych, którzy nie 
mogą ukończyć studyj z 

braku pieniędzy, choć mają 
chęć i zdolności do nauki. 

Którzy więc ze stypendy- 
stów związkowych dobili 
się wyższego stanowiska i 
mają pieniądze, powinni 
zwrócić dług i nie być sa- 

molubami, pamiętając o 

tern, że i oni kiedyś byli w 

potrzebie, a pomoc ta bar- 
dzo im się przydała. 

Niektórzy stypendyści 
jak np. obecny lekarz na- 

czelny Z. N. P. Dr. A. Bal- 
cerzak i kilku innych zwró- 
cili Związkowi zaciągnięty 
dług i za te pieniądze kształ- 
ci się znów kilkunastu stu- 
dentów. (klyby więc wszy- 
scy dawni stypendyści tak 
postąpili, to kilkudziesięciu 
nowych, studentów' mogło- 
by się 'kształcić kosztem 
Związku. 

Polecamy przeto przy- 
szłemu Sejmowi, aby nadal 
wsparM matcryalnie Wydz. 
Oświaty, a zarazem, aby 
wezwał dawnych stypendy- 
stów* zamożnych do zwró- 
cenia dłujjfu honorowego, 
żeby dziesiątkom innych 
studentów dopomódz do 
kształcenia się i wybicia na 

wyższe stanowiska społecz- 
ne. 

SZKOŁA ZWIĄZKU I JEJ 
INSTYTUT RZE- 

MIEŚLNICZY. 
_ 

Z powodu otwarcia „Instytutu 
Rzemieślniczego” przy sikole 
związkowej w Cambridge Spriugs 
•Pa., podniesione zostały na wielu 
zebraniach grup i towarzystw, a 

także na zebraniu delegatów Gini-1 
ny Nr. 3, w miesiącu czerwcu da- j 
«wne obawy czy Z. X. P. nie 
•znajdzie się skutkiem takiego roz 

■szerzenia zadań szkoły w koniecz- 
ności wyłożenia znowu znacz- 

nych funduszów i powiększenia 
przez to długów obciążających 
naszą Z/wiązIcową uczelnię. 

IPrzeto Gmina Nr. 3, na Trój- 
cowie zaleca: 

1. W sprawie Instytutu Rze- 
mieślniczego przy 'Kolegium 
Zhviązkowem zastrzedz najwy- 
raźniej, że dziewa tak doniosę, | 
•wymagające nietylko jednorazo-J 
wego nieładu, aile stałej i coraz 

poważniejszej .pomocy materyal- 
[tiej od ogółu Związkowców, po- 

jwinny mieć z reguły aprobatę 
1 Sejmu i swoje ugruntowanie w 

budżecie -przez Sejm na szereg 
•lat przygotowanym i że przeto sa- 

mo wolne otwarcie Instytutu 
^Rzemieślniczego przez Radę 
•Szkolną Związkową, stawiając 
(Sejm przed gotowym już faktem, 
jest niewątpliwym naruszeniem 
■praw Sejmu Związkowego, a to 

|bez względu na patryotyczną 
myśl samego przedsięwzięcia i 
jego choćfry najświetniejszy dal- 
szy rozwój. 

2. Rada szkolna powinna uwa-\ 
żać za swój najważniejszy obo- 
wiązek mieć na uwadze jak naj- 
wcześniejsze spłacenie długów 
na Kolegium ciążących i wypra- 
cować dla Sejmu plan podstawo- 
wego stałego budżetu na dłuższy 
szereg lat obejmującego wszech- 
stronnie sprawę Kolegium z u- 

wzgilędnieniem zasad dobrej go- 
spodarki i oszczędności tudzież 
głównych zadań szkoły. 

3. Rada szkolna ma mieć na u- 

wadze, że rozwój Kolegium mu- 

si postępować stopniowo i we- 

dłUg mian- materyalnych sił Z. 
X. P. i że zbyt szybkie otwiera- 
nie nowych klas i rozszerzanie 
zadań Kolegium nie leży ani w 

interesie nauki ani powagi na- 

szej uczelni, gdy£ każdy stopień 
nauki wymaga przygotowania 
odpowiednich laf!>oratoryów, no- 

wych sił nauczycielskich i innych 
wkładów, które od Sejmu do 
Sejmu systematycznie winny być 
Prz>T»©towane. Zważywszy, c 

Kolegium Związkowe otwarte 
zostało w jesieni 1912 roku, a 
czarter inkorporacyjny uzyskało 
16 listopada 1914, otwarcie jak 
dotąd 6 klas. a mianowicie dwóch 
przygotowawczych, a czterech a- 

kademickich jest pod każdym 
względem niebezpiecznie gorącz- 
kowym pospiechem w organizacyi 
Kolegium. Z dodatkiem Instytutu 
technicznego całość -przybiera j«z 
dziś rozmiary tak ogromne, że 

jeśli rada szkolna gorliwości swo- 

jej nie umiarkuje, Z. N. P. nie bę- 
dzie mógł tak prowadzonemu 
dziełu sprostać. 

4. Rada szkolna powinna mieć 
na uwadze, że nasze usiłowania 
oświatowe muszą się do tego za- 

stosować. aby Z. NT. P. wedle sił 
poparł odnośne potrzeby i żywo- 
tne wymagania kraju, jak to już 
zapoczątkował przez swój Zarząd 
Centralny szczodrą pom«*cą w 

przesyłce podręczników szkol- 
nych i innych dzieł. 

5. Rada szkoflna ma także mieć 
baczniejszą uwagę, na rozwinięcie 
handlowego uzdolnienia u rnło- 

dzieży naszej w Kolegium i ma w 

tym celu uzupełnić swój dział 
handlowo-kupiecki. Także nauka 
chemii powinna w planie nauk 
więcej być rozszerzoną. RaTdzo 
ważnem t godnem zalecenia jest 
także nauka pedagogii w klasach 
wyższych. 

6. Rada szkolna i rektorat Ko- 
legium we wszystkich tych zale- 
ceniach i przedstawieniach zechcą 
upatrywać wierną i szczerą troskę 
Związkowców, aby Kolegium u- 

trzymać i zwolna rozwńnąć do 
stopnia pierwszorzędnego zakła- 
du naukowego, dobrze nateryal- 
nie ugruntowanego i wiernie sto- 

jącego przy' kierunku narodowej 
oświaty. Można do tego dojść je- 
dynie przez jasne przedstawienie 
sprawy' i uczciwe wyjaśnienie, za- 

równo potrzeb 1 wkładów, jak i 
zadań i obowiązków wszystkich 
odnośnych czynników. 

Komitet oświaty Gminy Nr. 3 
jest zdania, że leży w interesie 
Kolegium i zadań oświatowych 
Związku, abv Sejm w Schenecta- 
dy wziął po<l obrady sprawę Ko- 
legium, dokładnie i wszechstron- 
nie ją rozpatrzył i wypłatę poda- 
tku szkolnego i pomocy Związko- 
wej uczynił zawisłem od dokła- 
dnego wypcłniAiia powziąść %ię 
mających uchwał sejmowych, 

j Z bratniem pozdrowieniem 
Zarząd Gminy. 

J. P. Szymański, prezes. 
L. Śmiejkowski, sekr. 

SPRAWOZDANIE. 
Do Szan. Cenzora, członków Ra- 

dy Nadzorczej, Zarządu Cen- 
tralnego, oraz całego ogółu Z. 
N. P. 

Szanowni Bracia i Siostry! 
Minął rok, kiedy dnia jt> czerw- 

ca 1014 miasto nasze Salem. Mass. 
nawiedził straszny pożar, który 
niszcząc budynki, kościoły, a co 

najgorsze fabryki, gdzie pracowa- 
ło tysiące robotników, a pomiędzy 
nimi wielka liczba Polaków, a 

zwłaszcza Związkowców. I gdy 
na posiedzeniu C.niiny Nr. 50 Z 
X. P. dnia 28 czerwca 1914 zosta- 
ło przedstawione krytyczne poło- 
żenie niektórych Polaków, któ- 
rzy stracili pracę i zostali bez 
wszelkich środków do życia, ba 
nawet nie mieli z czego opłacać 
podatków* do grup., aby sw'oje 
pośmiertne otrzymać, uchwalono 
powołać Komitet Ratunkowy do 
niesienia pomocy pogorzelcom, p. 
n. Polski Komitet Pogorzelców w 

w Salem, Mass. 

Do Komitetu powołano obywe- 
teli. jak następuje: M. Powieki, 
kom. Z. N. P.. Filip Swiniuch. 
K. Kohn, A. Żmijewski, J. Twa- 
rogowski, F. Budny. Następnie 
oh. F. Budny zrezygnował z bra- 
kli rzasu. a w miejsce jego został 
wybrany J. Medałka. 

Komitet wybrany zabrał się 
zaraz do zbierania składek i wkrót 
ce zaczęły napływać ofiary na rę- 
ce komisarza Powickiego. jak 
poniżej podajemy: 
Z. X. P. wyasygnował $100.00 
Członkowie Z. C Z. Y. P. 23.50 
S. Porecki z Brooklyna, 1.00 

Tow. Sp. Dzwon Wolności 
gr. 939. Schenectady, 5 00 

Gr. 707 Z. N. P. Trenton 
N. J, 10.00 

J. Cichy, L/ibefton. Me. 1.00 

Tarasiewłrz, z Brfdgeford 
Me. 2.00 

Z posiedzenia Gminy 59 6.50 
Gr. 104T z Salem. Mass. 30.15 
St. Twardzieki z N. Brid- 

ge. Mass. 20.17 
J. Kotarba z Moosup, Conn. 9.70 
J. Jacuński z W. I,vnn. 

Mass. 3.75 
W. Furman, Grand Rapids 1.00 

J. Cicmnoloński z Dtique- 
sne, Pa. 541 

M. Stęczyński, Cambridge 
Springs, Pa.. a.oo 

Rada Nadzorcza Z. N. P. 
w Cambridge Springs 
uchwalono w Cambridge 
Springs, Pa. 500.00 

Ogólny dochód wynosił $721.18 
7. tej kwoty Komitet po zapad- 

łych uchwałach wspierał bied- 
nych. opłacał asesmenty za człon- 
ków grup, jak niżej podano: 

Rozchód. 
Do Gł. Komitetu Obyw. 

w Salem przelano $100.00 
Grupom Z.N.P. na ases- 

menty za członków bę- 
dących bez pracy, jak na- 

stępuje : 

Za czł. Gr. 104.1 9 asesmen- 

tów 
Gr. 555 O asesmentów 
Gr. 967. 9 asesmentów 
Zapłacono mieszkanie dla 

Aleksandry Decowskiej, 
wdowy 

Oraz zapomogę na ubranie 
dla dzieci itd 

Zapomopę i na ubranie dla 
dzieci wdowcowi Anto- 
niemu Sobotce 

Pieczątka dla K. R. 
St. Kulik zapłacono lekarza 

— który po leczył 
Zofia Betley zapomopa i 

ubranie dla dzieci 
St. Wilczeński ubranie dla 

chłopców niemych 
Zapłacono lekarza, który le- 

czył J. Litwina, zranio- 
nepo w czasie pożaru 

Zapomopa Teresie Burda 
Zapomopi tym. którzy stra- 

cili pracę i sprzęty do- 
mowe : 

W Andrzejewski 
J. Myśliński 
W*. Brzozowski 
J. Zaborowski 
Dobrosielska 
L. Nawarski 
IT. Kozłowski 
A. Serocki 
R Brudzyński 
Sienkiewicz 
B. Bartkiewicz 
S. Bartkiewicz obuwie 
dla dzieci 

| M. Syrecka pół tony wę- 
gla 

Rachunek sekr. i kasyer^ 
t. j. książka, listy, mar 

ki pocztowe, przesyłki 

300.26 
64.85 
27-32 

10.00 

20.00 

26.24 
45 

10.00 

25.00 

20.00 

5.00 
10.00 

10.00 

5.00 
500 
5.00 
500 
5-00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 I 

500: 

6.75' 

3-75 

4-52 

Ogólny rozchód $714.14 
Zestawienie. 

Dochód $721.18 
Rozchód 714.14 

Pozostaje $7.04 
Pozostałą sumę Komitet na o- 

statniem posiedzeniu uchwalił wy- 
słać na strajkujących Związkow- 
ców w sianie Ohio. 

Zarazem my niżej podpisani 
składamy Zarządowi Centralne- 
mu. Radzie Nadzorczej, Grupom 
związkowym i tym wszystkim, 
którzy się przyczynili do ofiar na 

biednych pogorzelców w Salem, 
staro polskie Róg zapłać, bo Ko- 
mitet pracując rzetelnie i spra- 
wiedliwie utrzymał dużo ludzi w 

Związku i otarł niejedną łzę wdo- 
wcom i wdowcom, którzy nie mieli 
środków do życia. 

Nadmieniamy zarazem, że jak 
wszysfkie dobre sprawy, tak i 
Komitet był krytykowany. Wy- 
myślano mu od złodziei itd, ale 
członkowie nie zważając na to 

wytrwali do kotka i prac* swo- 

ją oddają obecnie pod sąd ogółu. 
Z bratniem pozdrowieniem, 
Filip Świniuch. sekr. K. R. 
Maksymilian Powieki, kom. 

Z. N. P 
Karol Kohn, 
Aleksander źmijewaki, 
J. Twarogowaki. 
J. Mendelka, 

dyrektorzy. 

GŁOS WOLNY. 
Praca rzetelna dia Związki czy 

obłuda! 

Ni« miałem zamiaru odzywać alą 
publicznie podczas trwania obordw w 

grupach na delegatów* Sejmu chociaż 
z różnych stron słyszałem napaści 1 
oskarżenia lecz teraz gdy pewne o- 
soby nie tylko Już mnie napadają, 
lecz starają się szkodzić I memn sy- 
nowi 1 innym osobom, odezwać się 
Jestem zmuszonym. 

'W N. 82 Zgody w Glosie Wolnym 
podpisanym przez Pana S. bitko pra- 
cowntka Drukarni Kuryera Polskie-' 
go w Milwaukee Jest nletylko zaata- j 
kowania Gmina 3-cia Z. N. P.. lecz 
także 1 mnie. a prsedewezystklem ko- 
misarz na Stan W1scon*1n ob. Dr. 
Heller. 

(Napierw Pan pracownik od Ku- 
ryera twierdzi iż Chicago występuje ) 
przeciw szkole Zwigekowej. 

Otóż co do Gminy No. 3 1 do mnie 
muszę Panu temuż dla uniemożliwie- 
nia dalszego tumanienia całego ogó- 
łu Związkowców odpowiedzieć. 

Wydział Oświaty Gminy No. 3. (do 
którego 1 ja mam zaszczyt należeć) 
postawi! rezolucyę która przez Gmi- 
nę jednogłośnie była przyjętą a które 
w wyjątkach brzmi: 

Polecić delegatom do Sejmu: 
1) Ażeby postarać się o jaknajszyta- 

sze spłacenie długów ciążących na 

szkole Zw iązku w Cambridge Springu 
2) Ażeby z powodu wojny w Euro- 

pie przez co szkolnictwo polskie tam 
jest w zupełnem zastoju. Szkoła Zwig- 
zkow-a jak dotychczas tak 1 nadal sta- 
rała Bię młodzież w duchu ogólno 
polskim i podniosła jeszcze poziom 
swej pracy. 

3) Aby do swego już istniejącego 
Kursu dołączyła: 

a) Wydział pedagog!. 
b) Wykład handlowo kupiecki 

(ksigżkowońć, stenografię 1 pisanie 
maszyną. 

c) aby zamiast 1 rocznego kursu I 
chemii był takowy 2-Ietm wprowa- 

[ dzony. 
Ostatni rozdział 3ci był wyraźnie | 

db mój wniosek i żądanie do rezolu- 
cyi dołożony. 

To -udowadnia chyba dostatecznie, 
ze Ominą No 3 tak samo jak i ja o- 
sobiśoie przeciw szkole Związkowej | 
być nie możemy, lecz zupełnie prze- 
ciwnie za szkol?. 

Pan Litko chcąc szkodzić memu { 
synowi, który 3 lata uczęszczał do ! 
Szkoły Z w. 1 dalej uczęszczać będzie, 1 

a który jako jeden z zdolniejszych 
uczni dostaje stypondya od “Pomocy 
Naukowej w Milwaukee” (której je- 
stem i ja członkiem i Jednym z pier- 
wszych założycieli) wprost wymawia 
dla powyżej wspomnianych prośby 
przyczyn te stypcndyai. a trzeba tu- 
taj dodać iż Pan Litko jest sekreta- 
rzem Pomocy Naukowej a Pan Ko- 
misarz Dr. Heller prezesem tejże. 

Dalej powiada Pan Litko. I* 1 Dr. j 
Heller. Komisarz na Stan Wisconsin 
diU się przezemnie przekonać I Jest 
przeciw Szkole Związkowej. Oto jest 
największy fałsz i stanowczo tu 
stwierdzić muszę. Iż Pan Komisarz 
Dr. Heller o Ile z nim rozmawiałem, 
jest największym zwolennikiem Szko 
ly Związkowej już istniejącej i całem 
sercem zawsze ją popierał, tak samo 
też i inni starzy Związkowcy w 

Milwaukee z którymi na moich wą- 
kacyach w Milwaukee zdarzyło ml się 
spotkać 

Tutaj Ju* Jest tak widoczne oszczer- 
stwo Pana Litki przeciw Komisarzo- 
wi Dr. Hellerowi 1 trudna praca, adyż 
Jest to chfC szkodzenia Komisarzowi 
Dr. Hellerowi wubleganju sit o dal- 
szy obór Komisarza, adyż pan Lltko 
Jest kontrkandydatem Dr. Hellera. 

Znamy Dr. Hellera z rzetelnej swej 
pracy na ostatnim zjeździ* Rady 
Nadzorczej | wiemy co mamy o nim i 

myśleć. 
Wykazałem więc nieprawdziwe wy- 

wody pana Litki, który słe tak bar- 
dzo Chicago Interesuje — lecz mu- 
sze dodać I to. źe stanowisko Gminy 
No. 3 a zarazem wiec 1 moje wzglę- 
dem 8zcoły Rzemieślniczej. Jest ta- 
kie, jakie opiewa Rezolucya Wydala 
hi Oświaty Gminy, które brzmi mntej- 
wlecej. 

"Sprawa Otworzenia Szkoły Rze- 
mieślniczej przy Szkole Związkowej 
w Cambridge Sprlngs oddaje sie pod 
rozwag* przyszłego Sejmu". 

Ja u.owżam iź w tak ważnej spra- 
wie 11 tylko Sejm może i musi mleć 
glos decydujący a nie żadna rada 
szkolna lub ktoś Inny. To jest moje 
zdanie 1 dopóki ktoś mnie o czem 
innem nie przekona, nt»( przy nim 

bfdg. 

Teraz ale może wyjaśnimy powo* 
dy Pana Ldtkl napaści. Otóż: 

Sejmiku Gminy No. 8 w M|> 
waukee na którem przez krótki czaft 
byłem obecny ten sam pan Tatirrf 
Jak najgwałtowniej zaatakował Dzle2 
nik Związkowy i jego administracji 
Jako 1 tek redakoyę, chcą© wykaiM 
Jak zawsze Jakie ogromne rumy dtfi 
kłada do Dziennika. ; 

Rzetelną odprawy dostał pan Łflt 
ko na poczekaniu od ogromnej llaflk 
by delegatów a przedewszystklem aĘ 
dobrze gnanych Związkowców, ołjj 

| Leona Kielplusklego 1 ob. ZygfrydJI 
Bartkowiaka Za to lż Dr. TTellsJi 
stanowiska ob. Lltki nie popiera £| 

| Jest za Dziennikiem Związkowym 1 sjk 
to. li ja będąc obecnym, podzlękowufe 
tern osobiście tym obywatelom, kt£r 
rzy bronili nasz Dziennik Związki 
wy, aa to się musiano zemścił*. } 

Tyle co do pana Litkl 1 Szkołf 
Związkowej, co do łnnychh nrgumen^ 
tów pana Lltko umieszczonych ft( 

przedewszystkiem admlnlstracyl 
gonizacyi odpowiem później. Chicag^ 
zawsze wierzy swej administracji 
Związkowej, byle tylko nie było brr# 
dów ze etrouy pewnych ludzi w MI^> 
waukee Jak na sejmie, tamże to próg 
szę się nie bał* o Chicago panie Ltfti. 
ko. 

Teraz chciałbym o Innej sprawfft 
parę słów zaznaczył*. 

W czasie kampanii wyborczej 
kazały się agitacje zupełnie nie słoń 
szne 1 które być nie powinny a 
przez ogłoszenia różnych tykletów aft 
kandydatów do sejmu. Niektóre f 
nich są tak nietaktowne li tylkft 
wstyd przynoszą. 

Otóż na wiele zapytań do mnie O* 
soblście skierowanych oświadczam 
niniejszym kategorycznie: 

O ułożeniu ani jednego z tych ty- 
klotów nie miałem najmniejszego po-, 
jęcia na żadnych posiedzeniach ta- 
kich nie byłem, nie miałem z tern 
nic do czynienia, pozwoleństwa na u- 

I mieszczenie me? » nazwiska na tych 

Itykietacli nikomu nie dałem 1 uwa- 
żam takie tykiety nie tylko dla mnie 
samego jak i Innych Związkowców 
szkodliwe | sprawie całej Związkc 

1 wej szkodzące. Do Partyl Socyall 
| cznej nigdy nie naJeżalen^ eocya 

| stą nie byłem, nie jestem 1 Ole 
i każdy który mnie zna z moje] prąd,1 
cy na niw ie Związkowej o tern też 
gdy pomyśleć nie mógł i nie mc 
Jest te robota mych wrogów obi 
czona na szkodzenie mnie. jednał 
wot pomimo tego dalej pracować 
dę dla dobra Związku jak mi moj)L 
sumienie nakazywać będzie to jest ł$ó 
prostą drogą, dlatego tez za sobą nlW 
agitowałem, agitować nikogo nie progf 
alłem. a i sam jak dotychczas pór 
grupach agitować nie będę, uważają^ 
iż Związkowcy sami mleć powinni 
swoje zdanie. 

Z bratnlem pozdrowieniem, K 

B. Majchrowicz, V 

członek Grupy 41 Z. X. ^ 

KOLEGIUM ZWIĄZKU MARO- 
DOWEGO POLSKIEGO W 

CAMBRIDGE SPRIN6S, 
PA. 

KONKURS II 

na posadę nauczyciela Muzyki £ 
śpiewu. 

W Kolegium Zw. N. P. wakuj* 
posada nauczyciela Muzyki i Spis. 
wu. Kandydaci na tę posadę racz* 
nadesłać rwe aplikacye z poda* 
niem kwalifikacji na ręce niżej 
podpisanego, który udzieli dal- 
szych informacji co do warunków 
przyjęcia na posadę. 

Wymagana jest umiejętność 
gry na fortepianie i na skrzyp- 
oach. oraz zdolność do prowadza- 
nia chóru i orkiestry. 

R 8. ABCZYK8KI, 
sekretarz Rady Sricolnsj 
Kolegium Zw. Kar. Pol, 

616 Smith fi eód st., Pittsburgh, P* 
- I 

Pamiętajmy, że grosz ofiara* 
złożony do Wydziału Ntepodl* 
głoścl, nis pójdzie na Inne cek* 
Jak tylko na pomoc Ojczyfn^ 


