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Dziesiąty punkt Orędzia Cenzora 

Komitet Skarg i Zażaleń. 1 

Związek Narodowy Polski [ 
licząc około 110,000 człon-j 
ko w rozrzuconych w przesz-, 
ło 1.800 grupach, ma też kło-, 
poty / niektóremi grupami i' 
z wiciu pojedynczymi człon- 
kami. Nit* masz prawie dnia, 
aby hiuro Zarządu Central- 
nego nie otrzymało kilku, 
lub kilkunastu skarg bądź to 
0 1 grupy na niesumiennego 
urzędnika, czy warcholącego 
1 szkodzącego Związkowi 
członka, bądź też członkowie 
‘■karżą się, że im się gdzieś 
krzywda stała. 

Niektóre zażalenia i skargi 
są tego rodzaju, że ich Za- 
rząd Centralny rozstrzygać 
nie może, a tylko Rada Nad- 
zorcza, lub też w końcu 
Sejm. 

Z drobnicjiszemi, łatwiej- 
>/emi sprawami załatwię się 
Z. C., lecz jest wiele takich 
-karg i zażałeń, które kwali- 
fikują się do rozpatrzenia 
przez Sejm. 

Poprzednio praktykowało 
*>ię. że wszelkie zażalenia i 
.skargi, czy to grup, czy też 
pojedynczych członków od- 
syłano wprost do Sejmu, a 

ten dopiero mianował komi- 
'Tt* która te wszelkie skargi 
rozpatrywała. wydawała 

u ją opinię, którą Sejm za- 

zwyczaj .potwierdzał. Było 
t • poniekąd niepraktyczne i 
niesłuszne. -Najpierw z izby 
v'.''..niowej zabierało się pię- 
c u czy siedmiu delegatów i 
wpychało się ich do komisyi. j 
yd\ potrzebni oni byli na ha-i 
li do radzenia nad sprawami] 
j oważncmi. koniisya taka o-! 
r/y ma wszy stos listów ze 

.<argaiui i zażaleniami nie 
v la w stanic mimo naj- 

szerszych chęci rozpatrzeć 
•kładnie tego inateryału i 
dać sprawiedliwe wyroki.. 
drugiej strony były zaw- 

/e niektóre zażalenia i skar 
i tego rodzaju, że się kwa- 
'ókowaly do sądów i tylko 

vl»w>kaci mogli wydać opi- 
nię. I o też spraw tego ro- 

dzą iu komisya sejmowa nie 
m<'gla rozstrzygać, a i Sejm 
nie wiedział, co z tym fan- 
trm zrobić, zatem oddawało 

• t<* / p.iwmtcin /arządo- 
( enl ralnemu. a'1»y tcrJ 

powtórnie miał kłopoty i 
znów tę lu|» ową sprawę od- 
-\łnf do następnego Sejmu. 

< >1»coiie system jest inny. 
uleps/otiy, gdyż wedle prze- 
pisów konstytucyi. komi^yę 
-karg i zażaleń nominuje 
( enzor i ta na tydzień przed 
Seiniein zjeżdża się do Chi- 
cho i w domu związkowym 
ziając wszelkie dokumenty, 
"raz rzecznika związkowe- 

pod ręką może gruntów- 
n;e rozpatrzeć każde zażale- 

;<\ zasięgnąć rady. przej- 
cr akta i wtedy w ydać su- 

mienny wyrok w każdej 
sprawie. 

Szanowny Cenzor poru- 
wając ten pimkt w swojem 
• rędziu, tak się wypowia- 
da : i 

“Obecna Konstytucya Z. 
N. P. wprowadziła nadzwy- 
czaj ważne zmiany w syste- 
mie rozpatrywania skarg i 
zażaleń. Komitet taki po- 
przednio urzędując na Sej- 
mie, nie miał możności, ani 
sposobności gruntownego 

zbadania spraw, bo dowody 
i wszelkie dokumenty znaj- 
dowały się w biurach Zarzą- 
du w Chicago, wskutek cze- 

go czasami przyznawano z 

funduszów związkowych 
znaczne sumy osobom, nie 
zasługującym na to, innym 
zaś wyrządzano niesprawie- 
dliwość. 

“Obecnie Komitet Skarg 
i Zażaleń urzędować będzie 
w Domu Związkowym w 

Chicago, 111., cały tydzień 
przed Sejmem. Niechże więc 
każdy z Braci Związkowców 
— który ma wnieść skargi i 
zażalenia, lub apelacye, przy 
gatuje je naprzód, gdyż we- 

dług Konstytucyi, żadna 
skarga nie może być rozpa- 
trywana na Sejmie bez po- 
przedniego zbadania przez 
Komitet Skarg i Zażaleń.— 
Adres i skład Komitetu zo- 

stanie ogłoszony na miesiąc 
przed Sejmem.” 

Całkiem słusznie, ho cho- 
ciaż Komitet tego rodzaju 
pociągnie za sobą koszta, ja- 
kich dawniej nie było, ale 
natomiast robotę swoją zro- 

bi dobrze i może zadowolnić 
każdego^ ^ jua jakifti -pro- 
tensye, a Zarządowi Cen- 
tralnemu zdejmie ciężar z 

bark i ujmie mu kłopotów. 
Xa Sejmie w kilku godzi- 

nach bez potrzebnych ak- 
tów i bez prawnika Komisya 
nic stanowczo zdziałać me 

mogła. Było więc niezado- 
wolenie ze strony osób wno- 

szących skargi i zażalenia, 
utyskiwania na rzekomą 
n i es praw iedliwość Sejmu, 
co w wysokim stopniu szko- 
dziło Związkowi i tatuowało 
jego rozwój. Obecnie to u- 

sunięto. Specyalna Komisya 
już zamianowana przez Cen- 
zora przybędzie <b» Chicago 
na tydzień przed Sejmem i 
rozpatrzy wszelkie zażale- 
nia i skargi, jakie już nade- 
szły do Zarządu Centralne- 
go. a inne, jakie na jej ręce 
przysyłane będą bezpośred- 
nio także przyjmie i rozpa- 
trzy. 

Kto zatem zc Związkow- 
ców ma jakieś pretensye. za- 

żalenia czy skargi, niech je 
nadeśle na piśmie wprost do 
tej Komisyi, adresując: — 

Komisya Skarg i Zażaleń, 
Xr. 140(1-08 \V. Division st., 
Chicago, Uh, a będzie pe- 
wien. że o ile nta racyę, 
krzvwda mu się nic stanie. 

Na marginesie wojny. 
Wojna jest niewątpliwie, mimo 

wszystkich swoich okropności, nie- 
zastąpiona szkołą charakteru dla 
narodów. Szkoła ta ue/y przcde- 
wszyst kiera pilnego spełniania o- 

bowią/.ków. Naród podczas wojny 
musi funkeyonowae sprawnie, jak 
dobrze naoliwiona maszyna. Ka- 
żda sprężyna, każde koło. każda 
transmiaya, przerzucająca siłę, 
muszą być na swern miejsca. Ina- 
czej powstaje zamęt, który jest 
albo wróżba klęski, albo — klę- 
ską sama. w następstwach swoich 
nieobliczalną. Karność, posłuszeń- 
stwo, gotowość do spełnienia ka- 
żdej ofiary, jakiej wymaga ojczy- 
zna obowiązują jednakowo wszy- 
stkich — i żołnierzy w okopach i 
tych. co pozostali w domu, aby n- 

trzymać ład i porządek wewnętrz- 
ny. Zwyciężać może dopiero ar- 

inia, która ma tak zabezpieczone 
“tyły", która wie, że współdzia- 
łają jej codziennym, powszednim 
wysiłkiem swoich mózgów i mię- 
śni miliony obywateli, świado- 
mych celu, dla którego pracują. 

Świadomość tę w najwyższym 
stopniu posiada dzisiaj Anglia — 

owo prawdziwe “królestwo obo- 
wiązku.", gd.de wolna wola oby- 
watela zapełnia be/, przymusu sze- 

regi i zdumiewa świat “improwi- 
zowaną". stworzoną w ciągu kró- 
tkiego czasu armią, nie gorszą od 
wyćwiczonych, ujętych w karby 
żelaznej dyscypliny, działających 
jak automaty, pułków nicmiec- 

i kich. Świadomość ta nie pozwala 
także ani na chwilę usnąć czujno- 
ści angielskiej. 

“Naród nasz — mówił nieda- 
wno Lloyd George na bankiecie 
prasy w Londynie — powinien 
dojść dn zrozumienia tego, co 

związane jest z tą wojną. Powiem 
wam, na czem polega nasz obo- 
wiązek. Każdy z nas w swojej sfe- 

rze — wy w prasie, my w mini- 
steryach. naród na różnych szcze- 

blach życiowych powinien działać 
tak. aby nawet po wyjeździć osta- 

tniego z tych, kto udaje się na o- 

i bronę naszego sztandaru, aby na- 

Iwet 
wówczas nie można było po- 

wiodzieć, że wszyscy bohaterowie 
opuścili nasze brzegi." 

Bądźmy pewni. Zawsze znajdą 
się w Anglii ludzie, którzy potra- 
fią “być Anglikami”, to znaczy, 

potrafią powinność swoją spełnić 
B5 MUM. ćfWćojł nawet polegała 
ona na pójściu na dno z tonącym 
okrętem. I dlatego Anglicy zwy- 

ciężą. Na tern pohgu ich stanow- 

cza, niezaprzeczona wyższość nad 
Niemcami, wyższość ta sama. jaka 
jest między angiolsku-m be Bri- 

(tish a niemieckiem sei hart! Pier- 
wsze hasło odwołuje się do chara- 
kteru narodowego, jako do warto- 
ści już istniejącej, w kształtach 
swoich zdecydowanej i mocnej, 
drugie — usiłuje dopiero charak- 
ter ten stworzyć, przyezem pod- 
kreśla wyraźnie jego braki. _ 

Być może. że Niemcy w tej wójt 
nie. która i dla nich jest szkołą' 

{surową, osiągną ostateczne skon- 
solidowanie charakteru narodowe 

j go, alezgoła już wątpliwą jest rzo- 

ic/ą. czy kiedykolwiek dla nieb sa- 

j mych nawet zawołanie “bądź 
Niemcem” będzie brzmiało tak 

i zaszczytnie, jak brznii angielskie, 
historyczno, opromienione uro- 

kiem dalekich tradycyi rycerskich 
i zwycięstw na lądzie i morzu: be 
British! Do duszy niemieckiej za 

wiele w tej wojnie przywnrło krwi 
i błota, aby ochłonąwszy z niena- 
wiści. mogła ona być kiedyś isto-J 
tnie dumna ze swej niemiecko:cił 
która się staje zaprzeczeniem1 
praw boskich i ludzkich i otwiera 

pomiędzy narodem niemieckim a 

pozostałym światem przepaść nie 
do zasypania. 

Tego zresztą chcieli sami Niem- 

cy. do tego dążyli uparcie i wy- 
trwale, zacieśniając dokoła siebie 

pierścień, który ich dzisiaj poczy- 
na dławić i stawiapotężny, peDn 
niezaprzeczonych zasług dla kul- 

tury i cywilizacji naród w obli- 
czu nieuniknionej katastrofy. 

Są jeszcze ludzie, którzy w mo- 

żliwość tej katastrofy nie wie- 

rzą. ale zdaje się, że najmniej ta- 

kich ludzi jest w<ród samych 
Niemców. .. 

Dla nas. przyglądających się z 

boku tej walce dwóch charakte- 
rów narodowych, dwóch obowiąz- 
ków. z których jeden jest wyra- 
zem mocy wcwnęlrznej narodu, 
drugi — wyrazem przemocy pań- 
stwa nad narodem, to epokowe w 

dziejach świata zmaganie sic Or- 
muzda z Ahrimanem — jest wyra- 
źna i może opatrznościową wska- 
zówką eo do tego. jakich mamy 
się trzymać dróg, abyśmy zawsze 

i wszędzie, w chwili szczęścia i w 

i chwili nieszczęścia, z poczuciem 
siły moralnej, jaką daje czyste 
sumienie, zafc-ołać mogli: “Bądź- 
my Polakami!*’ 

Reformy w Związku. 
Każdy Sejm Z w. X. P. zaprowadza 

pewne większe, lub mniejsze reformy 
w machinie admiaistrucy jnej, stale 

zdążające do ciągłych ulepszeń. w 

miarę potrzeb I zdobytego doświadcze- 
nia. 

Z wzrostem organizacji potrzeby te 

^zrastają również i uwydatniają się 
coraz silniej z każdym rokiem. 

Jest już w naturze ludzkiej, że każ- 
dą nowość, każdy krok zdążający do 

j reform, lub też pewnych zmian, wi- 

tamy z pewną obawą i lękiem — al- 
bowiem trudno nam się pozbyć tego, 
do czego przywykliśmy przez długi o- 

kres lat. z czem zżyliśmy się do pew- 
1 

nego stopnia — a powtarzamy *‘ale 

j ze przecież dotąd było z tern dobrze, 
więc będzie I nadal tak samo. 

Dowodzenie takie jesi stanowczo 

j błędne. A posłużyć nam m<>ze w tym 
I wypadku Jako dowód chociażby kwe- 
| styn podatku stopniowego. Przeciw 

przyjęciu tego podatku opierało się 
w iele sejmów. Podczas gdy dziś, oo 

1 kilku zaledwie latach wprowadzenia 

j go w żyoie, wszyscy czujemy to bar- 
> dzo dobrze, ba nawet dowodzimy, że 

gdyby podatek stopniowy był zapro- 
wadzony wcześniej w naszej organiza- 
cji — inaczej wyglądałby nasz tun- 
dusz rezerwowy. 

W ten sam poniekąd sposób przed- 
stawia sir sprawa t *w. audytora. U- 

; stanowienie takiego urzędu polecał 
juz poprzedni Cenzor ob Schreiber na 

Sejmie XX w Detroitr poleca go zno- 

wu obecny Cenzor w swem orędziu — 

Należy przeto zastanowił1 się poważ- 
nie nad tą sprawą i omówić ją na ła- 
mach Zgody przed Sejmem. 

rtbeeaj system w Związku. 
Organizacja taka. juk Związek, któ- 

rej liczba członków wchodzi juz w set- 
ki tysięcy, a obrót roczny wchodzi ró- 
wnież setki tysięcy dolarów wy- 
maga przedewszj-stklem zdolnej. a 

nawet fachowej ręki kierowniczej. 
Jasno I otwarcie musimy postawić 

sobie przed oczy kwesty? 1 powiedzieć, 
że takiej ręki obecnie nie mamy i 
mieć nie będziemy tak długo, dopóki 

! nie zmienimy całego systemu. 
Sejm detroicki chroniąc Związek 

przed przypuszczalneml nadużyciami, 
ustanowił dwu-kadencyjny termin u- 
rzędowania. to znaczy, że żaden u- 

rzędnik nie może dłużej pozostać na 

stanowisku Jak cztery lata. Troska o 

dobro organizacyi tlómaczy w zupeł- 
ności uchwałę Sejmu XX. Ale uchwa- 
ła ta zamknęła drogę tym, których or- 

ganizacja potrzebuje. Dajemy tu ma- 

leńki przykład: 
Jakiś zdolny, młody I energiczny 

człowiek — obeznany gruntownie z 

asekuracją — ma niezła posadę u ja- 
kiej* firmy amerykańskiej. Związek, 
widząc w nim siłę odpowiednią, pro- 
ponuje mu u siebie dajmy na to u- 

rząd sekretarza z pensyą nawet więk- 
szą jaką pobiera dotąd. Ale jednocze- 
śnie mu powiada, że posada ta JeBt 
na lat cztery, a nie dłużej — i to Je- 
szcze z przerwą agitacji na Sejmie — 

by przypadkowo po dwóch latach nie 
zostać na brukn. Propozycyę więc ta- 
ką odrzuci każdy bez namysłu, bo nie 
zechce swej stałej posady zamienić 
na czteroletnią. 

Obowiązki andytora. 
Przez powyższe nie rheerny powle- 

dzleć, że należałoby zmienić odnoś- 
; ną uchwałę. Owszem, ma ona swoje 
zalety. Ale w stosunku do niej należy 
zaprowadzić reformę. Mianowicie, 
stworzyć urząd — wszystko Jedno, 
jak go nazwiemy: audytora, manaże- 
ra. czy szefa wydziału asekuracyjne- 
go — na którego barkach spoczęłoby 
całe kierownictwo tego wydziału. 

Audytor taki ale byłby wybieralny 
przez Sejm. a tem samem 1 nieodpo- 
wiedzialny przed Sejmem. Audytora 
takiego zaangażowałby Zarząd Cen- 
tralny I polecił mu całe kierownictwo 
asekuracyjne. Za wszystko odpowie- 
dzialny on by był przed Zarządem. 
Zarząd zaś przed Sejmem. 

Obowiązkiem takiego audytora by- 
łoby: przedstawiać Zarządowi Cen- 
tralnemu budżet na otrzymanie biu- 
ra — Zarząd zaś z natury rzeczy mu- 

siałby baczyć, by budżet ten nie był 
zbyt wysoki. W stosunku więc do u- 

I chwalonego przez Zarząd Centralny 
buóżctu. audytor taki miałby prawo. 
I tylko on. anie kto inny — przyjmo- 
wać I oddalać pracowników biuro- 

wych. służbę, wyznaczać Im pensye. I 
la wszystko stosownie do uchwalone- 
go budżetu), wydawać kontrakty na | 
druki, czynić zakupna itp. Rozwinąć > 

całą maszyn? organizatorów i użyć 
wszystkich środków do werbowania 

członków przez grupy — słowem miał- 
by hyc* naczelnym kierownikiem by- 
znesowym. 

Człowiek taki. niezależny od agita- 
cyi wyborczej na sejmach, obowiązki 
swoje spełniałby tak długo, jak dłu- 
go wypełniałby je sumieuuie i zdol- 

1 nie. Zmieniałyby się Zarządy. które I 
■ kontrolowałyby jego czynności — a 

on mógłby stale pozostawać na urzę- i 
dzie. A iin dłużejby pozostawał na sta- 

nowisku. tern lepiej poznawałby po- 

trzeby. braki l wskazywał zmiany. 
Przypuszczać dalej należy, że czło- j 

wiek taki. chcąc utrzymać się na po- , 

sadzie wytężałby wszystkie siły nad ! 

rozwojem organizacyi. nad zaprawa- ! 
dzcniein możliwych oszczędności tam. | 
gdzie zaprowadzieby się one dały i : 

gdzie byłyby konieczne. i 
Reforma ta I w ten sposób zrazu- I 

miana, ma u nas w Milwaukee serde- j 
cznych zwolenników. Omawialiśmy ją j 
na sejmiku obwodowym obszernie i 
przyszliśmy do przekonania, że prze- I 
cięż Związek w swym wydziale ase- 

kuracyjnym jest byznesem — a Jeżeli 
każdy byznes amery kański, prowadzo- 
ny na szeroką skalę ma takich kie- 
rowników i dol.rze na tem wychodzi, 
więc i my w Związku reformę w tym 
kierunku zaprowadzić- powinniśmy. i 

Zarząd < entralay. 
O Ile reforma ta wprowadzonąby 

została w życie na Sejmie XXI, a 

wprowadzoną być powinna — uległy- 
by zmianie 1 do pewnego stopnia obo- 
wiązki członków Zarządu Centralne- | 
go. Przedewszystkiem sekretarz prze- | 
stałby być kierownikiem biura aseku- 

racyjnego, a mógłby pozostać kierow- 
nikiem poszczególnych wydziałów, 
jak: Wydziału Oświaty i Wydziału 
Wsparć. A nawet mógłby być sekre- 
tarzem kasy erem Związku, jak to 

jest we wszystkich przedsiębiorst- 
wach amerykaskich. Wskutek więc 
tej reformy, zniknęłyby trzy posady w 

f»omu Związkowym przez co Związek 
na pewno zaoszczędziłby tyle. by mo- 

żna bez uszczerbku piacie dobrą pen- 
sję takiemu nowemu urzędnikowi. 

Funkcje zas reszty członków Za- | 
rządu nie uległyby zmianie, o ile w 

skiad dyrekcyi dostaliby sę ludzie od- 
powiednio zdolni. Spełnialiby oni na- 

dal funkcye w różnych komitetach, 
przez co kontrolowaliby pracę takie- 
go szefa biura, a jednocześnie porno 
K illby w pracy. 

Obecny system stworzył nam całą 
gromadę posad — a wskutek tego. że 

jest ich wiele — są nędznie płatne i 

dlatego na każdym Sejmie słyszymy 
starą piosnkę: "urzędnicy mają za 

małą pensję", ale nigdy nie słyszeli- 
śmy, że tych urzędników mogłoby być 
mniej, przez co pozostałym możnaby 
penaye podwyższyć. 

Reforma więc systemu administra- 
cyjnego w powyżej wskazanym kie- 
runku — systemu opartego na z gó- 
ry opracowanym budż.ecie. Jest rzeczą 
nagłą i konieczną. 

Nazwa zresztą "audytor" Jest nie- 
właściwą. gdyż w śclsłem zrozumie- 
niu tłómaczyłob.y to rewizora, czy 
kontrolera, a specyalnie takiego urzęd 
mka dla organlzacyi bratniej pomocy, 
jaką Jest /wiązek, nie potrzeba. 

Reformę powyższą polecamy więc 
bacznej uwadze sz. posłów przyszłe- 
go Hejinn. Jest ona konieczną w na- 

szej organizacji ł czy wcześniej, czy 
później zaprowadzoną być musi. Im 
wlec prędzej będzie wprowadzoną tern 

lepiej. 
Omówiliśmy tę sprawę obszernie ns 

żądanie i jako wyraz sejmiku obwo- 
dowego Uiony Nr. * w Milwaukee. Wis, 

Kazimierz Kowalski. 
I.enn Kir'pl**kl. 
Michał Skrzypczak. 
Z. Bartkowiak. 

Józef Kajzer. 
kat. Szczerbinki. 

Stanisław l,ltkn. 

Komitet. 

AFORYZMY 

Umiarkowani* ‘hwlzi szczęśli- 
wych pochodzi z* spokoju, któ- 
rym pomyślność darzy ich uspo- 
sobienie. 

Mało ludzi zna śmierć; znos> 

się ją zazwyczaj nie z odwagi, 
lecz z głupoty i zwyczaju. a 

największa część ludzi umiera. 
ponieważ nie może nic umrzeć. 

Do Ogółu i Braci Z. N. P. 
Na mocy praw i <przepisów Konstytucył Z. N. P. Roz- 

działu ósmego mianuję następujących członków Z. N. R 
do poszczególnych Komitetów: 

DO KOMITETU MANDATÓW I KONTROLE | 
Stanisław Tyburski z WUlikes Barre, Pa. 
Michał Brzozowski ze Schenectady, N. y. 
Marceli Burzyński z Flains, Pa. 
Franciszek Zwoliński z Cleveland, O. 
Władysław Stępień z Albany, N. y. 

DO KOMITETU PRAW I USTAW. 
Bolesław Dałkowski z Toledo, Ohio 
Antoni Tomkiewicz z Milwaukee, Wh 
Stefan Wolongiewicz ze Schenectady, N. Y. 
Antoni Brzozowski ze Schenectady, N. & 
Jan Romaszkiewicz z Boston, Mass. 

DO KOMITETU SKARG I ZAŻALEŃ. 
Franciszek Olszanowski z Buffak), N. tY4 
Franciszek Wiemicki z Pittslburg, Pa. 
Józef Pałczyński z Chicago, Bk 
Józef Krausa z Nanticoke, Pa. 
Kazimierz Da msz z Chicago, KU. 

Na dwa dini przed Sejmem t. j. dnia dwudziestego pią- 
tego Września b. r. rano zjadą się członkowie Komitetu 
Mandatów i kontroli do miasta SCHENECTADY, N. Y. 
pod No. 158 Jay Str. i tam rozpoczną prace przepisana 
konstytucyą Z. Ń. P. 

* 

Na osiem dni przed otwarciem Sejimf ?. j. dnia dwu- 
dziestego Września b. r. zjadą się członkowie Praw i Ustaw 
Z. N. P. do miasta SCHENECTADY, N. Y. i tam rozpo- 
czną pracę nad poprawkami Konstytucył Związku Nar. 
P. Wszystkie wnioski, zmiany i poprawki do konstytucvi. 
należy bezwłocznie nadsyłać pod adresem: Komitet Praw 
i Ustaw Z. N. P. 158 Jay Str., Schenectady, N. Y. 

Na osiem dni przed otwarciom Sejmu Ł j. dnia dwu- 
dziestego Września b. r. zjadą się członkiowie komitetu 
Skarg i Zażaleń do Domu Związkowego pod No. 1406 W. 
Dvision str. w Chicago, Tli. i tam rozpoczną pracę. Wszyst- 
kie zatem Skargi i Zażalenia zechcą Szanowne Siostry i 
Bracia Z. N. P. wcześnie nadsyłać pod adresem: Komisya 
Skarg i Zażaleń Z. N. P.f 1406 W. Division Str., Chicago, 
111. * 

A. E. RAKOCZY, Cenzor Z. N. P. 

Schenectady. N. Y. dnia 25 Sienpnia 1915. 

SPIESZMY Z POMOCĄ DZIEWCZĘ- 
TOM POLSKIM W KRAJU, 

Na ziemiach polskich co raz dalej aa Wschód mlWje buras 
urojeń na. 

Gasną życia ludzkie, idzie z dymem pożarów dorobek ludzki | 
miasta, sioła i zagrody; pełza śladem zniszczenia głód a mór. 

Oto dola polskiego ludu w obecnych czasach. 
Zewsząd też, ze wszystkich części globu, spieszą Polacy ■ po* 

mocą, składają datki by głodnych nakarmić, nagich przyodaiać, 
chorych zaopatrzyć. 

Głód, nędza, choroby, to jeszcze nie kres nieszczęść polskiego 
ludu! 

Istnieją nieszczęścia jeszcze cięższe, dotkliwsze, bo sromotniej- 
mze — » te najstraszliwsze nieszczęścia są udziałem polskich dziew- 
cząt i kobiet! 

Im dopomódz, im los ciężki osłodzić, *m zapewnić opiekę, dopó» 
ki jej potrzebować będą — oto zadanie, dla którego podjęły ssę pracy 
1 zabiegów setki dziewcząt polskich w Chicago. 

Dla zebrania funduszów Komitet panien urządza bazar w dniach 
15. *6 » *7 Września, w Domu Związku Polek. By zaś hwr ten 
przyniósł jaknajwiększy dochód, komitety pań i panien Zbierają o- 

flary w przedmiotach i gotówce. 
Obywatelki i Obywatele! 
Przymujde komitety te z otwartemi rękami f 
Nie skąpcie datków na ten cel wzniosły! 
Bo pomoc i opieka, udzielone dziewczętom polskim, niewinnym 

ofiarom grozy i czasów wojennych — nie jedną uchronić może od 
śmierci, od utraty zmysłów, od samobójstwa I 

Ojcowie i Matki! — pomyślcie o tem i spieszcie z pomocą» 
HELENA BARANOWSKA, 

WALERY A KOZŁOWSKA, 
HELENA SETMAJESt, 

Komitet Ptrasy. 

Namiętności są jedynymi mó- 
wcami. którzy przekonują zaw- 

sze. Są one. jakby sztuką natu- 

ralną. której przepisy są nieo- 
myłne; a człowiek najprostszy, 
którym włada namiętność, prze-! 
konywa bardziej, niż człowiek 

najwymowniejszy bez namiętno 
ści. i 

Skazani na śmierć okazują 
cza-»rm oiewzruszotiość i pogar- 

dę wobec śmierci, które aą w 1- 

•tocie tylko lękiem spojrzenia 
jej w twarz; rzec modna, iż nie- 

wzmszoność ta i U pogarda są 
dla ducha ich tern, erem dla ich 

loczu ogaaka, * 


