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Do Moich Braci i Sióstr 
Związkowych, 

Wolą posłów Sejmu XXI 
/. N. P. powołany na za- 

szczytny, acz trudny i wielce 
dpowiedziałny urząd redak- 

ora naczelnego wszystkich 
ydawnictw związkowych, 

lę Wam drodzy Bracia i Sio- 
ry związkowe miłość i 'bra- 

ńskie pozdrowienie. 
Odtąd co tydzień w orga- 

nie urzędowym “Zgoda” i co 

zień w “Dzienniku Związ- 
ow> m” przemawiać będę do 

Was i głosić hasła, jakie nam 
\ rpisali na sztandarze na- 

szym pierwsi założyciele 
Związku Narodowego Pol- 
nego. Przyrzekam uroczy- 
ie pracować o ile sił moich 
zdolności dla dobra naszej 

•icszczęśliwej Ojczyzny Pol- 
ki. dla dobra i rozwoju 

/.wiązku, oraz dla dobra ca- 

;egn naszego wychodźtwa. 
Przysięgę złożyłem tam na 

minie w Schenectady pod 
sztandarem związkowym na 

wierne i sumienne wypełnia- 
ne obowiązków na mnie wło- 

•nych, i przysięgi tej docho- 
wani, choóbym jak wierny 

diierz paść miał na stano- 

ku. 

Hyli zapewne lepsi i go- 
iniejsi odemnie na ten za- 

zczytny urząd, ale wola lu- 
u związkowego wyrażona 
rzez posłów, była dla mnie 
r.zkazem i wo*l%.Boga, zatem 
hnówić nie 'było mi wolno, 
/epiawiać -więc będą do 
;is nie czczemi frazesami, 

le gornolotnemi zwrotami, 
•cz tak poprostu, od_ serca, 

byście mnie wszyscy rozu- 

mieli i odczuli. Dzieckiem lu- 
.1 jestem i do ludu mówić bę- 
ę. Znam bowiem dobrze po- 
r/eby i dążenia tego ludu, 

ni z nim pracował ciężko 
a kawałek chleba, stykałem 

'ię z nim i stykam zawsze, 

ate-m i jego potrzeby, cele i 
a/ności są mi doskonale 

a i;ulnme. 
A Związek Narodowy Pol- 

si właśnie składa się niemal 
w yłącznie z tego ciężko pra- 
uiącego ludu naszego, prze- 

rozwijać go, podnosić, bro- 

nić i osłaniać jest moim świę- 
tym obowiązkiem. 

Iść będę śladami naszych 
zacnych założycieli .Związku 
i nieustraszonych szermie- 
rzy, a oryentacya moja bę- 
dzie tylko jedna: pracować 
dla Polski, wierzyć w Jej od- 
rodzenie, dążyć do uwolnie- 
nia Jej z kajdan przemocy w 

myśl konstytucyi związko- 
wej ; budować i rozwijać 
Związek Narodowy Polski, 
krzewić jego szczytne hasła i 
idee między naszym ludem i 
dążyć do zgody ze wszystki- 
mi Braćmi naszymi, bo tego 
od nas Polska wymaga. 

Xa osobiste zaczepki pod 
moim adresem wcale zważać, 
ani odpowiadać nie będę, ba 
to do niczego nie prowadzi; 
natomiast ostrze pióra zaw- 

sze zwrócę tam, skąd będą 
napaści niegodne na Zwią- 
zek, na Polskę i na nasz na- 

rów czy to ze strony swoich 
lub obcych. 

Związek i jego pisma wal- 
ki z nikim nie chcą, ale bro- 
nić się jednak muszą, gdy są 
niesłusznie napadane przez 
jednostki złe, rozwydrzone i 
szkodliwe naszemu społe- 
czeństwu. Spodziewam się je- 
dnak. że wobec wielkiej chwi- 
li dziejowej, tak ważnej dla 
naszego narodu, powoli bra- 
tobójcze walki ustaną, umil- 
kną zgrzyty, a zapanuje wię- 
ksza jednomyślność i zgoda, 
boć wszyscy synami i córami 
jednej Siatki Polski jeste- 
śmy. 

Z tą więc ufnością zabie- 
ram się do orki dziennikar- 
skiej na niwie związkowej, 
która oby przyniosła obfite i 
dobre iplony. 

Was zaś Bracia i Siostry 
związkowe o pobłażliwość, o 

żvczliwość i o pomoc moral- 

ną w mej ciężkiej pracy pro- 
szę. 

Wasz rodak i sługa, 
Stanisław Orpiszewski, 

Redaktor naczelny Wydaw- 
nictw związkowych. 

Witajcie nam wybrańcy 
ludu związkowego. 

Za kilka dni ster rządów 
Związku Narodowym Pol 

kim ujnrie w silne dłonie 
i >wy Zarząd Centralny, wy- 
rany wolą posłów Sejmu 

XXI w Schenectady, N. Y., 
więc wolą większości lu- 

t ^wiązkowego, Iktóry w 

włości był reprezentowany 
r/ez swoich posłów’. 
Zarząd Związku nie jest 

• łkicm nowy, gdyż pozo- 
fali na swoich Stanowi- 
cach: prezes Z. C., sekre- 
trz jeneralny, kasyer, reda- 
tor naczelny, sokretarz-ka- 
ver wydawnictw związko- 
vch. czterech dyrektorów, 

"dna dyrektorka i jedna z 

wniejszych dyrektorek w 

ii irakterze wiceprezeski. 
Nowymi zaś urzędnikami 

a Cenzor, wicecenzor, wice- 
rezc-s Z. C.. pięciu dyrekto- 
"W. jedna dyrektorka i ko- 
parka na wszystkie Stany, 

''mieniono też komisarzy w 

•u/n^ch okręgach, oraz do- 

dano trzech członików Ko- 
mitetu Kontroli nad podat- 
kiem narodowym. 

Sejm XXI kierował się 
rozsądkiem, nie uprawiał 
politykierstwa, nie znał żad- 
nych względów, to też wy- 
brał na kierowników Związ- 
ku osoby godne tego zasz- 

czytu, które będą się stara- 

ły podnieść naszą organiza- 
cyę na wyżyny, na jakich 
stać powinna. 

Witajcież przeto wybrań- 
cy ludu związkowego! 

Witaj nam nowy Cenzo- 
rze sędzio Michale 3łeński, 
długoletni pracowniku na 

niwie narodowej, wieCny 
związkowcze. sokole i żoł- 
nierzu, obywatelu bez skazy 
i oby twoja praca na niwie 

związkowej. jako najwyż- 
szego urzędnika wydała 
bujne plony i jak najlepsze 
owoce. 

Witaj nam i Ty młody, 
lecz dzielny pracowniku na- 

rodowy wicecenzorzc Józe- 
fie Werwiński, któryś już 
tylokrotnie złożył dowody, 
ze kochasz swój naród, ko- 
chasz Ojczyznę naszą, choć 
jej nie znasz, kochasz Zwią- 
zek, Sokolstwo i wszystko, 
co szlachetne — co piękne— 
co nasze. 

Staraj się więc na tym za- 

szczytnym urzędzie świecić 
dobrym przykładem mło- 
dzieży polsko amerykań- 
skiej, aby szła w twoje śla- 
dy i wkrótce wszystka zna- 

lazła się pod sztandarem 
związkowym, sztandarem 
Orła i Pogoni. 

Witaj nam prezesie Za- 
rządu Centralnego Kazimie- 
rzu Żychliński, niestrudzony 
szermierzu narodowy, dłu- 
goletni, prawy związkowcze 
i ojcze Sokolstwa polskiego 
w Ameryce. Witaj mężu za- 

sługi, a któryś nie za swoje 
winy tyle wycierpieć mu- 
siał ze strony ludzi zazdros- 
nych, złych, lub obałamuco- 
nych. którzy Ci zbozną pra- 
cę paraliżować usiłowali i 
prześladowali Cię niesłusz- 
nie. Wiemy, że kochasz 
Związek całą potęgą swej 
duszy i jak dotąd, tak i na- 

dal pracować dlań zechcesz 
wiernie i uczciwie na tak od- 
powiedzialnym stanowisku. 

Witaj i Ty nowy wicepre- 
zesie Kazimierzu Bolesławie 
Czarnecki, związkowcze od 
lat szeregu, delegacie wielu 
Sejmów i czynny członku 
naszej organizacyi. Spodzie- 
wamy się, że będziesz pra- 
cować solidarnie i zgodnie z 

resztą członków Zarządu 
Centralnego i 'będziesz wiel- 
ce pomocny prezesowi w je- 
go ciężkiej i odpowiedzialnej 
pracy. 

Witaj nam wiceprezesko 
honorowa Kazimiero Obar- 
ska, energiczna działaczko 

między Portkami, organiza- 
torko kilku grup związko- 
wych i była dyrektorko, 
któraś zawsze broniła do- 

brych spraw i wniosków. O- 

byś w następnem trzyleciu 
zdołała zdobyć kilkanaście 
tysięcy naszych Polek do 

Związku, a zasługi twoje 
będą tern większe. 

Witajcie nam Wy ci>i i 
nie d'la zysków, ni sławy pra- 
cujący sekretarzu jeneralny 
Janie Zawiliński i kasyerze 
Józefie Magdziarzu. których 
^ejm ostatni zaszczycił 
najwyższem zaufaniem, wy- 
bierając Was jednogłośnie 
na tak zaszczytne choć wiel- 
ce trudne i odpowiedzialne 
stanowiska. Oceniono nale- 
życie waszą uczciwą i su- 

miennie wypełnianą robotę, 
darząc Was ogólneni zaufa- 
niem, co jest chyba najwyż- 
szą nagrodą, jaką społeczeń- 
stwo nasze dać może swoim 

wybrańcom. Za długoletnią 
sumienną pracę dla Związ- 
ku doczekaliście się słusznie 
uznania. 

Witaj nam lekarzu naczel- 
ny Antoni Balcerzaku, sty- 
pendysto związkowy^ spo- 
kojny i skromny pracowniku 
na niwie związkowej, su- 

miennie pełniący swoje obo- 
wiązki dla dobra i bezpie- 
czeństwa Związfku. 

Witajcie nam serdecznie i 

Wy szanowni dyrektorzy i 

dyrektorki Maryo Sakow- 
ska. Magdaleno Milewska, 
Walenty Szymański, Stani- 

j sławie Dudku. Franciszku 
' Nowaku, Wiktorze Pijanow- 

VALUATION REPORT 
madc by the Polish National Alliance of the United States of Nortb America as of December31 — 

1914 to the Insurance Department of the State of New York pursuant to the requiremcnts of law. 

YALUATION EXHIBIT. 
ASSETS—Actual and Contingent 

*19. Present Mid Year \ alue ot Futurę Net 
Contributions .$14,484,736.93 

*20. On.Cert*., l)eath only $.. 

*21. On.. .Certs., Dcath and DN 
Form of 

*22. On.Certs. 
Form of 

*23. On.Cert*. 
Form of 

24. Admitted Assct*. less $20.276.14 Fund* not 

available for Claim* 2.230.893.66 
25. Liens. l.oans and Intere^t thereon. on certiticates 

valued according to the Prospectivc niethod. 

26. Total.$16.715.630.59 

37. Amount of General or F.xpen*e Fund.$ 15.251.41 
38. Amount of *'Nx>n-Admitted Assets”.$ 52.336.92 

LIABILITIES—Actual and Gontingent 
ł27. Present Mid Year Yaluc of Promised Benefits $18,525,951.4" 
t28. On.Certs., Death only $........ 

Kor« of 
♦29. On.Certa., Death and Dis. .......... 

Form of 
130. On«««.«»••...Certs. ..........•........ 

Form of 1 f * 

+31. On.Certs..T-„T 
Fortn of 

32. Accrued Liabilities ... — 232,078^80 
33. Value of Unpaid Installments .. 
34. Net Sick and Accident Fund ... 
35. Credits to Certificates valued on the "Acctmro- 

lation Basis” ..... 

36. Total ...... .$18758,030.23 

39. Accrued Claims on General or Expense Ftmd 
40. Assets (Item 26) to Liabilities (Item 36) .. 69.11}$' 

24. The above valuation is in conformity with statutory reąuirements, and is not to be regarded as 
a test of financial solvency in any action that may arise, but is madc to determine the amount the 
Society should have on hand to pay its futurę obligations without change in the basis of collection 
on the assumption that is mortality will be same as that set fort in the National Fratemal Congress 
mortality table and that the ratę of interest earned will be four per cent. 

JOHN S. ZA WILIŃSKI, General Secretary 
ski Janie Singerze, Antoni 
Mazurze, Wincenty Wrze- 
siński, Sylwestrze Wlekliń- 
ski i Nikodemie K. Złotnic- 
ki. 

Wszyscyście debrze znani 
naszemu ogółowi ze swoich 
uczciwych prac dla Ojczy- 
zny i Związku; każdego- z 

Was cechuje uczciwość i za- 

sługi położyliście niemałe 
dla rozwoju naszej organiza- 
cyi, przeto wybór Sejmu 
XXI był trafny i Związek 
się na Was nie zawiedzie. 

Witaj nam i Ty posiwiały 
w boju za dobrą sprawę szer- 

mierzu sekretarzu kasye-| 
rze wydawnictw związko | 

wych, jeden z założycieli 
Związku Józefie Olbiński.— 
“Molem związkowym*’ i *’pe-| 
dantem4* Cię nazywają nie 
bez racyi. bo pilnujesz dobra 

związkowego, jak oka w 

głowic, i nie pozwalasz, a- 

bv ieden cent ze związko- 
wyeh pieniędzy był uronio- 
ne bezpotrzebnie. Twoja 
więc uczciwość i akliratność 
zyskała zaufanie i powierzo- 
no Ci ten mozolny urząd, 
wiedząc, że podobnego to- 

1ne znawcy drukarstwa t u- 

czciwego trudno znaleźć. 

Witaj nam nowa koinisar- 
ko na wszystkie stany Leo- 

kadyo Lipińska. Związek 
pozyskał w T obie niepośled- 
nią siłę organizacyjną i nie 

zawiedzie położonych w 1 o- 

bie nadziei, że potrafi>z zdo- 

być tysiące nowych człon- 
kiń dla Związku i ze dla 

spraw narodowych również 
gorliwie i chętnie będziesz 
pracować, jak dotąd. 

Witamy także serdecznie 
sz. Komisarzy okręgowych, 
a mianowicie: Maksymiliana 
Powickiego na okręg 1: Hi- 

polita Kwaśniewskiego na o- 

kręg II; Tomasza Błażejew- 
skiego na okręg 111; A. B. 

Brzozowskiego na okręg IV : 

Jana Maternowicza na okręg 
V; Józefa Jaworskiego na 

okręg VT ; Józefa Asberta na 

okręg VII; Stanisława Sku- 

rę na okręg VIII; Piotra 
Borowicza na okr. TX ; Mar- 

celego Burzyńskiego na okr 
X: Wawrzyńca Stachow- 
skiego na okr. XI; H. Trzciń 

irk»ego na okręg XII; Józefa 
Karpantego na okręg XIII; 

Jana Krupę na okręg XIV; 
Adama Majewskiego na okr. 
XV ; Leopolda Terskiego na 

okręg XVI; Dra Aleksandra 
Hellera na okręg XVII; An- 
toniego Grabarkie wieża na 

okręg X V TIT; Kazimierza 
Janowskiego na okręg XIX; 
M. A. Łukaszewicza na okr. 
X X T; F. Kuczyńskiego na o- 

kręg XXII; F. Giżyńskiego 
na okręg XXIII; Antoniego 
Jankiewicza na okr. XXIV; 
Józefa Czarnieckiego na okr. 
XXV, i Wojciecha Laskow- 
skiego na okręg XXVI. 

W końcu witamy także 
trzech nowych urzędników 
Komitetu Kontroli nad Po- 
datkiem Narodowym, mia- 
nowicie: I >ra F. j. Drobiń- 
skiego. Dra F. E. Fronczaka 
i Kazimierza Sypniewskiego. 
Jesteście znani Sz. Rracia z 

nieposzlakowanego charak- 
teru i dbałości o dobro Zwią- 
zku, zatem i grosza składa-) 
nego na na^zą nieszczęśliwą 
Oiczvzne pilnować bedziecie 

: .: • 

lepie) mz nawet własnego. 
Długi to szereg pracowni- 

ków wybranych przez Sejm i 
wyrażamy szczerą nadzieję, 
że Związkowcy się na nich 
nie zawiodą, a Związek leraz 

róść będzie i potężnieć na 

sławę i pożytek naszej Oj- 
czyzny oraz wychodżtwa poi 
skicgo w Ameryce. 

Witajcie nam zacni kiero- 
wnicy Związku! Pracujcie 
razem zgodnie, energicznie i 

wytrwale, a cudów będziemy 
mogli dokonać. 

Witajcie i niech Wam Róg 
szczęści we wszelkich poczy- 
naniach. 

Murem Bracia murem! 
Sejm XXI Z. N. P. przyjął 

nowe hasło przywiezione 
przez posłów z Milwaukee,' 
Wis. a brzmi ono: “murem”. 
Zamiast dawnego “siadaj 

'pan”, ■‘buuu-huir” i t. p., co 

było niemądre i ubliżało po- 
wadze Sejmu, na hali i poza 

halą rozlegało się hasło “mu- 
rem”, które nikogo nie raziło 
a owszem podnosiło energię 
i potęgowało solidarność po- 
między posłami. Murem też 

stawali delegaci, gdy szło o 

sprawy ważne, dobro orca- 

niżący i mające na celu; mu- 

rem stali posłowie przy upa- 
trzonych przez siebie kandy- 
datach na najwyższe urzędy 
w Związku; murem uchwa- 
lili podatek narodowy bez o- 

pozycyi żadnej i murem po- 
stanowili stać przy postula- 
tach wytkniętych przez pier- 
wszych założycieli Związku i 
murem postanowili osłaniać 
i bronić wszystko to, co pię- 
kne. szlachetne — co do<bro 
Ojczyzny i Związku ma na 

celu. 

Sejm XXI Z. N. P. nie od- 
gradzał się murem chińskim 
od oświaty i postępu, gdyż 
entuzjastycznie poparł Ko- 
legium związkowe, Instytut 
rzemieślniczy,. Wydział O- 
światy, pisma związkowe .i 
wszelkie pożyteczne wydaw- 
nictwa. \ie próbował z dru- 
giej strony przebijać muru 

głową, tam, gdzie szło o wy- 
danie opinii i oryentacyi w 

sprawie toczącej się wojny na 

ziemiach Polski, lecz godnie 
z powagą i rozwagą radził 
nad tym kataklizmem dzie- 
jowym jaki zawisł nad naszą 
krainą i uchwalił nieść po- 
moc czynną braciom naszym 
którzy wyszli cało z tej 
krwawej topieli. 

Sejm XXI Z.N.P. otoczył 
imirem powagi, rozumu i do- 
świadczenia naszą organiza- 
cyę, stawiając ją jako przy- 
kład innym organizacyom, 
jak radzić i pracować należy, 
aby Ojczyzna i wychodźtwo 
miało z tego pożytek. Boć 
Sejm ten w chwili tak prze- 
łomowej epokowym nazwać 
należy, że mimo rółżnych o- 

rycntacyj i zgrzytów, jakie 
wprowadzały rozdźwięk w 

naszych szeregach ; mimo ró- 
żnorodnych żywiołów, jakie 
do nas należą, zachować po- 
trafił spokój, takt i powagę i 
powziął wiele mądrych u- 

chwał zbawiennych, godząc 
z sobą wszystkie stronnic- 
twa. 

A taką wydatną, uczciwą 
pracą Związek N*arodowv 
Polski stać będzie jak niur 

niewzruszony, silny, potęż- 
ny. spojony cementem miło- 
ści Ojczyzny i miłości bra- 
tniej. A takiego mnru nie- 
tylko złość ludzka, uprzedze- 
nie i głupota, ale nawet bra- 
my piekielne nie przemogą. 

Murem więc, drodzy Bracia 
i Siostry związkowe! Murem 
w obronie honoru naszej or- 

ganizacyi; murem stańcie 
przy swoim Zarządzie, który 
wybrali Wasi posłowie na 

Sejmie; mtrrem popierajcie 
wszelkie dobre sprawy, jakie 
Wam Sejm ostatni polecił. 
Murem idźcie tam, gdzie do- 
bro Ojczyzny tego wymaga, 
ale także murem idźcie prze- 
ciw wszelkiemu złu, war- 

cholstwu, przewrotności I 
złości ludzkiej, jakie tu i ow- 
dzie wkradają się w nasze 

społeczeństwo, 
Murem stojąc za dobrem, 

a przeciw złemu, cudów bę- 
dziemy mogli dokazać i sta- 
niemy się potęgą, jakiej ża- 
dna wraża moc złamać nie 
zdoła. 

Murem za Związkiem Na- 
rodowym Polskim, i oby to 
hasło przyjęło się w sercu 

każdego związkowca. 

AFORYZMY, 
( 

Są zbrodnie, które stają się nie- 
winne. nawet chwalebne prze* 
swą świetność, liczbę « wielkość. 

Stąd pochodzi, że złodziejstwa pu 
blicrne rwą się zręcznością, a 

niesprawiedliwy zabór krajów 
Zdobyczą. , 

=«ltr 
Zdrowie duszy nie jest pewniej 

sze, jak zdrowie ciała. I chociaż 
jest się dalekim od namiętności, 
nie mniej grozi ndeberpiecześ- 
stwo wpadnięcia w nią, jak w 

chorobę, gdy się jest zdrowym. 

Zda się. że przyroda przepisa- 
ła każdemu człowiekowi, przy u- 

rodzeniu, granice dla cnót i wy- 
stępków 

Tylko wielkim ludziom jest 
właściwe mieć wielkie wady. 

Rzec można, że występki cze- 

kają nas na drodze życia, jak o- 

berżyści, do których musimy raz 

po raz zajeżdżać; i wątpię, czy 
doświadczenie pozwoliłoby nam 

ich ominąć, gdyby nam pozwolo- 
no drogi raz odbyć tę samą dro- 
Kf- 

Gdy błędy nas opuszczają, po- 
chlebiamy sobie wierząc, że to 

my je opuszczamy. 


