
GŁOS CENZORA Z.N.P. 
Drodzy Bracia i Siostry Związkowe! ■ 

Powołany wolą Sejmu XXI na odpo- 
wiedzialny choć zaszczytny urząd cenzora 
Zw. Nar. PoL — po odbytej w bieżącym ty-1 
godniu inauguracyi—niech wolno mi będzie 
przemówić do Was, Bracia i Siostry Związ- 
kowe, i streścić mój pogląd na zadania, jakie 
rozwinęły się przed nami siłą dziejowej ko- 
nieczności. 

Niech wolno mi będzie przypomnieć i 
wskazać na myśl przewodnią tych, którz> 
wyrzuceni losami z ziemi ojczystej przed la 
ty z górą 35, poczęli zbierać rozproszone je 
dnostki po całym obszarze ziemi amerykan 
skiej i z nich zbudować silną, spojoną wę- 
złem serdecznej miłości Ojczyzny — orga- 
nizacyę na wychodftwie. 

I z hasłem: wszystko dla Polski — i tyl- 
ko dla Polski—gruntowali w duszach postu- 
lat o wolnej Polsce, o naszych prawach ni- 
gdy nie przedawnionych do bytu samodziel- 
nego, o konieczności wyzwolenia Ojczyzny 
z pęt niewoli; marzyli,—że nadejdzie chwila 
krwawych obrachunków, która wstrząśnie 
wszystkie kraje i narody Europy, a chociaż 
okropnością swą przerazi duszę człowieczą, 
to jednak Polsce wolność przyniesie. 

I marzenie stało się prawdą dziejową. 
Pierwszy akt strasznej tragedyi dobie- 

ga końca. 
Ale nim dopełni się czara — nim nowe 

granice zakreśli Nemezis — przed nami pra- 
cy nawał olbrzymi — tak olbrzymi, że do 
niaj. wszystkich Was, Bracia i Siostry, po- 
trzeba. 

Bo oto w starej naszej ziemicy, kolebce 
Piastów, Jagiellonów, Sobieskich i Kościu- 
szków niema rąk do orki — niema ziam do 
siania. 

biewcaml więc być musimy. 
Siewcami nietylko w zrozumieniu ści- 

słem, ale i przenośnem. 
Siać więc musimy wiarę w konieczną o- 

fiamość na rzecz Ojczyzny; w konieczność 
zgodnej i solidarnej pracy; w podporządko- 
waniu własnych dążeń pod dążenia narodu; 
wreszcie siać musimy słowo żywe i pisane 
wśród tych, których opinia ważyć będzie na 
szali obrachunków powojennych. 

Wiele już zrobiono, ale więcej jeszcze 
zrobić musimy. Sejm XXI Z. N. P. podatku- 
jąc nas po pięć centów miesięcznie na rzecz 

Ojczyzny, stał się przez to samo jednym z 

najwspanialszych w naszej historyi. W o- 
czach Polski stanęliśmy na wyżynie obywa- 
telskiej i patryotycznej, a sami stwierdziliś- 
my nasze serdeczne przywiązanie do kraju 
Ojczystego. I wierzę też silnie, że uchwałę 
tę powitała Brać Związkowa z serdecznem 
zadowoleniem. 

Ale to niech Wam, Bracia i Siostry, nie 
będzie już wszystkiem. Praca nasza narodo- 
wa i ratunkowa na wiele dzielić się musi czę- 
ści — wiele wymagać będzie wysiłków. Wy 
tej więc pracy pomagać musicie, ilekroć razy 

3o Was odezwą się ci, których Sejm powołał 
la czoło organizacyi. 

Postulaty nasze do jednego tylko celu 
iążą, jednej tylko idei hołdują, a tą jest: 
wolna, niepodzielna ze wszystkich dawnych 
ziem składająca się Polska. Tej myśli prze- 
wodniej waszych urzędników wierzcie, jak 
ja jej wierzę i jak jej urzeczywistnienia pra- 
gnę. 

* * * 

Wracając do spraw organizacyjnych, 
łragnę zaznaczyć, że jedynym moim kiero- 
wnikiem będzie konstytucya Związkowa i u- 

:hwały Sejmu. Przysiągłem na ich wierność 
przysięgi dotrzymam. 

Gorącej tylko opiece i serdecznemu po- 
narciu polecam Wam. Drodzy Bracia i Za- 
:ne Siostry Związkowe, nasz jedyny przy- 
jytek wiedzy: Kolegium Związkowe. Posy- 
ajcie tam Wasze Syny, niech się kształcą, 
niech hartują swe młode dusze na dobrych 
Polaków i zacnych obywateli kraju. Dziecko 
oowierzone opiece Kolegium Związkowego 
napewno chlubę Wam przyniesie, a narodo- 
wi pożytek. 

Kwestya szkolna jest już ostatecznie 
załatwiona. Sejm XXI przyjął czarter kor- 
ooracyi szkolnej i prawa i reguły, podług 
których rządzić się będzie. Od Was więc te- 
raz zależy rozwinięcie agitacyi, by do Kole- 
gium Związkowego pchnąć wszystką mło- 
dzież polską, która ukończywszy szkoły po- 
:zątkowe, pragnie kształcić się dalej w szko- 
le wyższej. 

wie mniej gorąco pragnę polecić Braci 
Związkowej, a przedewszystkom Gminom 
sprawę rozwoju Związku. Wprawdzie Zwią- 
zek nasz wzrasta stosunkowo dość szybko, 
nie dość jednak szybko — zważywszy licze- 
bność Polonii Amerykańskiej. Przedewszy- 
stkiem zwrócić należy baczniejszą uwagę na 
młodzież. Sejm ostami wyraził swą wolę — 

Gminy przez swe Komisye rozwoju wolę tę 
w czyn zamienić powinny. Przypuścić bo- 
wiem można, że przez czas dłuższy napływ 
świeżych przybyszów ustanie. Dlatego też, 
by utrzymać proporcyonalny wzrost orga- 
nizacyi. pozyskać trzeba tych, którzy stano- 
wią już drugie a nawet trzecie pokolenie pol- 
skie na wychodftwie. 

Wierzę też silnie, iż w zrozumieniu po- 
wyższego, każdy z osobna i wszyscy razem 

wytężą wszystkie siły nad rozwojem naszej 
drogiej organizacyi. 

Na zakończenie niech wolno mi jeszcze 
będzie zapewnić wszystkie Wydziały i Ko- 
misye, jak nie mniej wszystkich Braci i Sio- 
stry Związkowe, że honoru Związku i po- 
wierzonego mi urzędu strzedz będę nade- 
wszystko i o ile zajdzie potrzeba stanąć w 

jego obronie. 

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

MICHAŁ BŁEŃSKI, 
Cenzor Zw. Nar. Pol. 

Dbajcie więcej o sprawy związkowe 
Wielu z sekretarzy grup 

związkowych nadsyła nam 
do umieszczenia zawiado- 
mienia o posiedzeniach da- 
nych grup, wzywając bądź 
to ostro, -bądź też prosząc, a- 

by członkowie regularniej u- 

częszczali na posiedzenia i 
brali żywszv udział w spra- 
wach związkowych. Skarżą 
'łf do nas prezesi i sekreta- 
rze grup, że członkowie po 
kilka miesięcy nie przycho- 
dzą na posiedzenia i nie wie- 
dzą nawet, co się w Zwiążku 
dzieje; że podatki miesięcz- 
ne przysyłają sekretarzowi 
przez swoje żony, dzieci lub 
drugich członków. a sami 
siedzą w domu lub, co gor- 
sza. w knajpie i tam po swo- 

i«nu qprawy jwi^zfcpw* 

mawiają; że nieraz zarząd 
danej grtrpy nie może otwo- 
rzyć 'posiedzenia, <bo nie ma 

potrzebnego quorum ; że kło- 
poty-ma sekretarz finansowy 
ze ściągnięciem podatku od 
'członków, wofbec czego musi 
ich suspendować, choć ci 
członkowie mogliby zapłacić 
swoje podatki, tylko z opie- 
szałości nie czynią tego. 
Naturalnie wszystkich tych 

wezwań i żalów nie możemy 
pomieszczać w pismach 
związkowych, bo raz, że na 

to miejsca nie ma i Sejmy za- 

kazały umie szczanie podob- 
nych komunfkatów, a po- 
wtóre, że nie wieleby to po- 
mogło, zwłaszcza, że tacy o- 

pieszali członkowie nawet 

gazet am czytają Jest to 

rzecz wewnętrzna gru»p i se- 
kretarze finansowi, jako a- 

genci Związku, powinni sie 
starać, aby członków zmusić 
rio przychodzenia na posie- 
dzenia i do opłacania regu- 
larnie na/leżnych podatków. 

Istotnie jest to trudne za- 

danie, bo na leniwych i nie- 
dbalców lekarstwa nie masz. 

Piszący niniejsze słowa sam 

był sekretarzem finansowym 
przez kilka lat, to wie, co za 

kłopoty ma ten sekretarz i 
jak zarząd grupy musi się 
troszczyć i całość i dobro tej 
grupy; jak prosić się musi 
członków, by przybywali na 

posiedzenia i jak mu trudno 
kolektować podatki, gdy cyr- 
kuiarze do Związku regular- 
nie opłacać trzeba. 

Tego jednak nie chcą zro- 
zumieć niektórzy członkowie 
i chociażby mogli regularnie 
uczęszczać na posiedzenia i 
opłacać podatki, to jednaki* Ij 

□ to nic dbają, przysparzając 
kłopotów zarządowi. 

Stąd też tyle suspendowań 
i odsuspendowań w grupach, 
co nittyłko daje więcej pra- 
cy sekretarzowi grupy, ale 
także przyczynia kłopotów 
i Zarządowi Centralnemu 
Związku. 

I tacy członkowie nie u- 

częszczający na posiedzenia, 
nie wiedząc, co się w grupie 
czy Związku dzieje, gdy na- 
reszcie raz w roku przyjdą 
na posiedzenie, wyprawiają 
awantury, nie godzą się z 

tern, co na poprzednich po- 
siedzeniach uchwalono, wy- 
wołując zaburzenia i znie- 
chęcając drugich do pracy. 

Tak, moi Bracia i. Siostry, 
w Związku być nie powinno. 
Raz na miesiąc każdy na po- 
siedzenie przybyć może. je- 
żeli nie jest chory lub nie 
pracuje w tym dniu. Nie o- 

glądajcie się na drugich, aby 
za Was wszelką robotę wy- 
konywali i starali się o utrźv 
manie Związku, podczas, gdy 
Wy śpicie i nn: Was nie ob- 
chodzi. Każdy wstępując do 
Związku, wziął na siebie 
część pracy narodowej i ase- 

kuracyjnej, 'którą wykony- 
wać powinien, bo inaczej nie 
jest dobrym związkowcem, a 
tylko zawadą w organizacyi. 
Wszyscyśmy sobie równi, 
zatem i obowiązki włożone 
na nas wypełniajmy, bo ina- 
czej Związek rość i rozwijać 
się normalnie nie będzie. 

Znamy wielu członków, co 

pracują za setki innych; 
przybywają na posiedzenia, 
przyprowadzają z sobą no- 
wych członków, radzą nad 
dobrem organizacyi, wnika- 
ją w jej potrzeby, uczą się i 
są istotnymi fplarami Związ- 
ku. Z takiego członka to do- 
skonały agitator, rozumny 
poseł do Gminy czy na Sejm, 
a nawet urzędnik z niego 
może być zdolny i energicz- 
ny w Zarządzie Centralnym. 
Który zaś członek na posie- 
dzenia grup nie uczęszcza, 
sprawami Związku się nie 
interesuje, nie zna potrzeb 
ni dążności swej organizacyi 
jest do niczego, bo tylko dba 
o asekuracyę, a zasady ideo- 
we, jakie Związek szerzy, są 
mu zupełnie obce. Najwyżej 
tylko, gdy raz w rok przybę- 
dzie na posiedzenie i dowie 
się, że to lub owo przeprowa- 
dzono. nakrzyczy się, nawy- 
myśla urzędnikom w grupie, 
a nawet w Zarządzie Cen- 
tralnym, pójdzie i znowui 
cały rok go nikt nie widzi na 

posiedzeniu, ani o jego pra- 
cy dla Związku nie słyszy. 

Z tej przyczyny tyle jest 
nieporozumień w grupach, 
stispendowań, słaby rozwój, 
i nieraz rozbicie. Tak być 
nie rpowłnno i nie może. Kto 
jest prawym związkowcem, 
ten powinien dążyć, aby or- 

ganizacya wzrastała, a nie 
stała w miejscu lub nawet u- 

padała. Jeżeli jedni mogą 
spełniać swoje obowiązki, to 

dlaczego drudzy ich nie wy- 
pełniają, skoro mają te same 

prawa i przywileje korzysta- 
nia z dobrodziejstwa, jakie 
Związek daje?.. 

Poprawmy się pod tym 
względem Bracia i dbajmy 
więcej o sprawy związkowe, 
t>oć to dla waszego, dla na- 

izcgo k dla £oUki dobra. 

Instalacya Nowego Zarządu 
Z. N. P. 

We środę 27 paźdz. w hali Do- 
mu Związkowego odbyła się uro- 

czystość instalacyi nowego Za- 
rządu Związku Narodowego Pol- 
skiego. który to Zarząd sterować 
będzie nawą Związku przez na- 

stępne trzy lata. t. j. do Sejmu w 

Pittsburgu. 
Jak zwykle, tak i w tym roku 

uroczystość ta ściągnęła mnó- 
stwo Związkowców z Chicago i 

okolicy, a przedewszystkiem kre- 
wnych i znajomych nowych u- 

rzędników Z. N. P., którzy przy- 
byli, wiedzeni uczuciem i sercem, 

aby być obecnymi przy niezwy- 
kłej zresztą i bardzo wzruszają- 
cej scenie obejmowania przez 
wybrańców 110 tysięcznej rzeszy 
związkowej swoich urzędów, na 

które ich Sejm XXI Z. N. P. po- 
wołał. 

Goicie z poza Chicago. 
To też sala Domu Związkowe- 

go okazała się za szczupłą dla 
tych, co chcieli być świadkami 
tej miłej chwili. Już o godz. 7:30 
zapełniła się ona po brzegi. Byli 
i tacy. co odejść musieli od drzwi, 
gdyż już przecisnąć się nie mogli. 
Mimo, że otwarcie posiedzenia 
instalacyjnego zapowiedziano na 

7:3°> to Jednak, otworzyć -go nie 
można było, gdyż czekano na 

przybycie Szan. Cenzora, który 
wraz z towarzyszami podróży do- 
piero o godzinie 8-ej mógł przy- 
być do Domu Związkowego. 

Na posiedzenie to przybył Sz. 
Cenzor z następującymi miesz- 
kańcami “śmietankowego gro- 
du”: Pani A. Błeńska, żona Cen- 
zora. L. M. Kotecki, kontrolor 
miasta Milwaukee, Dr. A. Heller, 
komisarz na stan Wisconsin, Dr. 
F. Wasielewski z żoną, F. świe- 
tlik adwokat, Marcin Szubert, 
Antoni Tomkiewicz, M. Dunin, 
red. Kur. Polsk.”, S. Litko, sekr. 
Cenzora, i Fr. Kączyński. 

Wice-cenzor zaś J. Werwiński 
przybył z So. Bend, Ind. z oh. B. 
E. Kłyszem, sekretarzem sądu 
powiatowego i S. J. Chcłminia- 
kiem, prez. Okr. VI Z. S. P. 

Przebieg uroczystości. 
O godz. 8:05 otwiera prezes K. 

Żychliński posiedzenie, powołu- 
jąc sekretarza jen. J. S. Zawiliń- 
skiego do odczytania listy dyrek- 
torów ustępującego Zarządu Cen- 
tralnego. Następnie powołuje na 

estradę, piękn e udekorowaną, o- 

becnych na sali wyższych urzęd- 
ników Z. X. P-, a mianowicie wi- 
ce-cenzora J. Werwińskiego, 
kom. na stan Illinois A. Majew- 
skiego, którzy wchodzą na estra 

dę, witani oklaskami. 

Sekretarz odczytuje protokół z 

ostatniego posiedzenia Z. C. Zw. 
N. P., który zostaje przyjętym, 
jak go rozesłano w odbitkach. Z 
kolei wzywa prezes wszystkich 
dyrektorów do przemówienia po 
żegnalnego. 

A więc przemawiają dyr.: M. 
Sakowska, K. Obarska, A. Mazur, 
F. X. Wlckliński, K. Olszowy, 
X. K. Złotnicki, żegnając tych, co 

ustąpić muszą dzisiaj z grona Za- 
rządu, a życząc powodzenia w 

zbożnej pracy dla Z. N. P. tym, 
co pozostają na urzędach i co po 
nich przyjdą. 

Szkoda, że z braku czasu i 
miejsca musimy się uporać z te- 
mi przemówieniami krótko, bo 

były one wzruszające i warto by- 
łoby je szerzej nieco przytoczyć. 
Cenzor Błeński wchodzi na salę. 

W chwili, gdy dyr. Chrzanow- 
•14 zaczął przemawiać i wykaz/- 

wać cele, dla których Z. N. P. 
założonym został, wchodzi na sa- 

ię Szan. Cenzor M. Błeńslci w to-, 
warzystwie swej małżonki i go- 
ści z Milwaukee, witany huczny- 
mi oklaskami i chóralnym: “Mu- 
rem”. .. 

Prezes 2ychliński w gorących 
słowach wita u progu hali naj- 
wyższego Z. N. P. urzędnika, któ- 
ry pierwszy raz od czasu wyboru 
na Sejmie zawitał do Domu Z. 
N. P. — wierząc, że on poprowa- 
dzi Związek za czasów swej ka* 
dencyi już do Wolnej i Niepodlo- 
głej Polski. 

Poczetn wprowadza Szan. Cen- 
zora na estradę, a przybyli z nim 
goście zajmują przygotowane dla 
nich krzesła. 

W dalszym ciągu następują 
przemówienia dyrektorów, któ- 
rzy przesuwają przed oczami o- 

braz walki i sporów, jakich świa- 
dkiem była ta hala przez ostatnie 
dwmlecie, kiedy to Związek sto- 

czył walkę zasadniczą o utrzyma- 
nie tych haseł i idei, dla których 
założony został, a które chciano 
podstępnie odebrać Związkowi i 
zepchnąć tę organizację do roli 
czysto asekuracyjno byaaeso- 
-•f — w Ili 11 

Przemawiają więc dyr.: W. 
Graczykowski, S. Dudek, W. 
Szymański, J. Brzeziński i urzęd- 
nicy Związku: skarbnik J. Mag- 
dziarz, sekretarz J. S. Zawiliński, 
wice-prezes J. P. Szymański, któ- 
ry życzy swoim kolegom, co po- 
zostali na urzędach, by wiernie 
stali przy konstytucyi Z. N. P„ 
bronili tego Związku przed zaku- 
sami wrogów różnych, oraz by 
praca ich przyniosła rzetelne dla 
Z. N. P. i całej Polski owoce. 

Nie trzeba dodawać, źe we 

wszystkich przemówieniach 
brzmiała jedna nuta, nuta silnej 
wiary w wielki rozwój Związku 
i w blizkie już chwile zmartwych- 
wstania naszej Ojczyzny, czyi? 
spełnienia się najwyższych i naj- 
szczytniejszych marzeń Polaków, 
dla których i Z. N. P. założony 
został. 

Mowa prezesa Źychlińaldego. 
W końcu zabiera głos prezes, 

K. Żychliński, składając dyrek- 
cyi dzięki imieniem no tysięcy 
członków organizacyi naszej za 

pracę wspólną i poświęceń pełną 
dla dobra i rozwoju Z. N. P, 
"Ciężka to zaiste była praca — 

mówił prezes, w ostatniem dwu- 
leciu. Gdy gromy i pioruny biły 
w Zarząd Centralny, a przez to i 
w Związek, gdy dyrekcya ta mu- 

siała się nie tylko bronić od naj- 
potworniejszych zarzutów, jakie 
w jej miotano stronę, ale w do- 
datku stać na straży czystości 
haseł i idei Związku, gdy staczać 
musiano w łonie samej dyrekcyi 
gwałtowną walkę, wtedy zdawać 
się mogło, że ugną się i złamią ci, 
co wolą Sejmu w Detroit na te u- 

rzędy powołani zostali. Przetrwa- 
liśmy jednak wszystko, pomni na 

słowa i czyny naszego założycie- 
la, duchowego Agatona Gillera, 
wojownika z 63 roku, który nam 

przekazał w testamencie swoim 
nieustraszenie stać na stanowi- 
sku zajętem i nie dać się zeń wro- 

gowi zepchnąć. 
"Zarzucano nam wszystko. Za- 

rzucano nam korupcyę, złodziej- 
stwa, łotrostwa najgorszego rzę- 
du. a nawet zdradę sprawy naro- 

dowej. Gdzie są ci, co te zarzuty 
miotali? (Wizie są ci. co nas zbro- 
dniarzami być mienili ?J £zem i 

jak udowodnili swoje te zarzuty?! 
Sejm XXI najlepiej o naszej nie* 
winności zaświadczył, wybierając 
z pośród nas większość ute isi 
me stanowiska. 

"Zapomnijmy jednak o teafc 
Nie pamiętajmy sobie wzajem* 
nych uraz. Trzeba nam na nowo 
zakasać rękawy do pracy i sto* 
aąć snów do twardej orki na ik 
wie narodowej. Trzeba aafll 
szczerze i serdecznie dla Z. N. P, 
i haseł, jakie na jego wypisano 
sztandarze pracować. Miłości naag. 
trzeba wzajemnej, miłości bc»e 
tniej, która nie cna wal^ ą |ea# 
zgodę I wspólną pracę 

**J» — Jako prezes Zwiątfru ta* 
rowuję wszystko, co rzucano zim 
go na Związek; darowuję | mojf 
własną krzywdę, bo chcę widzie* 
w Związku zgodę i łączność. 
Chcę widzieć, by wszyscy Ojcsy* 
inie duszą służyli, by jej depo* 
maga li w tych trudnych nad wy* 
raz czasach, byśmy mogli wspóNt 
nie dopomóc jej do zrzucenia kaW 
dan niewoli i wydobycia ąlę z po<fi 
jarzma obcych. i. 

“Driękuję tym, co na mnie gfo* 
sy oddali. Do tych zai, co prze* 
ciw mnie głosowali, wyciągam rę* 
kę do zgody. Nie mam żalu da 
nich. Pójdziemy razem do pracy} 
dla dobra tej organizacyi, co 

wszystkich nas jest organizacją, 
dla dobra tej Matki, co wszyst* 
kich nas jem Matką,, dla dobra 
Ołnyn; "TrZtfCZ&s 

Mowę prezesa oklaskiwano go* 
rąco. Potem na wniosek dyr. J. J. 
Chrzanowskiego nadzwyczajne 
posiedzenie odroczono o godz. 
9 xx> wieczorem na io minut, aby 
siedzenie nowego Zarządu, 
potem otworzyć instalacyjne po* 

Posiedzenie instalacyjne. 
Po przerwie xo minutowej; 

powołuje Prezes, K. Źychliński 
audytoryum do porządku. Przy;, 
pulpitach dyrektoryatu próżno^ 
Starzy dyrektorzy odeszli już, ą 
nowi czekają na swe powołanie. 

Prezes powołuje na estradą ze* 
słuionego tak wielce dla Zwiąe* 
ku byłego długoletniego Cenzora 
Z. N. P. i szczerego pracownika 
T. Helińskiego, który w między* 
czasie przybył na halą, dalej obe* 
cną honorową wice-prezeskg 

I Związku, a byłą dyrektorkę K. Os 
barską i komisarza na stan Wis 
sconsin Dr. A. Hellera, poczeia 
wzywa sekretarza do odczytania 
listy wybranych na Sejmie XX| 
urzędników. 

Sekretarz odczytuje skład ebes 
cnego Zarządu, który przedstawią 
się następująco: 

K. Żychlińeki, prezes, 
K. B. Czarnecki, wiceprezes, 
J. S. Zawiliński, sekr. gen., 
J. Magdziarz, kasy er. 

Dyrektorzy; 
I) W. Szymański, 
3) M. Sakowska, 
3) M. Milewska, 
4) S. J. Dudek, 
5) F. Nowak. 
6) W. Pijanowski. 
7) J. F. Singer, 
8) A .T. Mazur, 
9) W. Wrzesiński, 
10) S. Wlekliński, 

I II) N. K. Złotnicki. 
Wywoływani kolejno urzędni- 

cy zajmują miejsca przy pulpi- 
tach dyrektorskich, a mniej lub 

I więcej liczne oklaski na han to- 

warzyszą tej czynności 
Następnie prezes przedstawia 

zebranym najwyższych Z. N. P, 
urzędników, w osobach Cenzora 
ł Wiceceazora, których witają o- 
klaskami i hucznymi okrzykami! 
"Murem r 

(Cłąf dalaąy aa Kropką 


