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Kok (Vot.);8. 

Jeszcze o podatku nadzwyczajnym. 
Przycichły już głosy pro- 

testów w gptrpach związko- 
wvcli przeciw płaceniu poda- 
tku nadzwyczajnego, jaki 
trzeba było (nałożyć z powo-! 
vlu epidemii influenzy, która 
tvle ofiar wyrwała z naszyci' 
szeregów. Związkowcy, ja- J 
ko ludzie >wiatli^i dbali o 

N\voią organizacyę, po zasta- 
nowieniu się, doszli do prze- 
k mania, że w tym wypadku 
żadne protesty, burzenia się j 
i odmawianie płacenia tego! 
podarku nic a nic nie pomoże 
ani ZwiązJkowi, ani im sa-j 
mym. Rozważyli dobrze, żc 

po>miertTic wdowom i siero- 
tom musi być wypłacone, a 

kasa pośen. nie ma na to | 
funduszów, sami jc złożyć 
musimy choćby z przymuso- , 

wych, specyałnych podat- j 
ków. 

Takie specyalnie podatki j 
musiały nałożyć wszystkie 
organizacje bratniej porno- i 

cy, bez względu na to, jak są 
liczne i zasobne. Kie nakła- 
dały specyalnych podatków 
kompanie asekuracyjne, obli 
uwi mm !■>»»■ i ujabrnir 
cyonaryuszów, bo te od każ- 
dego u nich -ubezapieczonego 
ściągały dwa razy większe 
podatki niż w Związku, lub 
innvch organizacyach brat- 
niej (pomocy i dlatego zro- 

biwszy miliony, nie potrze- 
bttje ściągać srpecyalnych po- 
datków, bo i tak >po wypłace- 
niu sum pośmiertnych za 

nadzwyczajne wypadki z po- 
wodu influenzy, mają jesz- 
cze wiele milionów dolarów 
w kasie. A teraz przez 
aremtów i naganiaczy, łowią 
nowych członków, wykazu- 
jąc, że organizacyc bratniej 
•pomocy musiały nakładać 
specyatne podatki a kompa- 
nie asekuracyjne -nie. 

Naturalnie, gdyby np. Zw. 
Nar. Polski pobierał takie o- 

płaty od członków, jakie po- 
bierają kompanie asekura- 
cyjne, to z pewnością teżby 
nie nakładał specjalnych 
'"dai*ków. bo miałby milio- 

ny dolarów w kasie na iipo- 
k rycie nieprzewidzianych 
wypadków. 

(rdyby Z. N. P. był od po- 
czął ku pobierał choćby taki 
podatek, jak obecnie wedle 
tabeli “American Expericn- 
ce”, to według obliczeń se- 

kretarza jcnerahiego mieli- 
byśmy w kasie przeszło dwa 

pół miliona dolarów nad- 
vyż,ki z procentami i mogli- 
byśmy przetrzymać takie 
rzv epidemie jak ostatnia 

bez nakładania specyałnych 
podatków. 

Na ka/<dy sposób nic ma- 

my co narzekać na obecny 
Npecyalny ipodatek, bo przez 
lata całe (Opłacaliśmy do kasy 
Związku ntriiej, niżby się we- 
dle ścisłego obliczenia nale- 
gało i tem krzywdziliśmy je- 
dni drugich. Nic zosta'li tyl- 
ko pokrzywdzeni ci, co od 
nas odeszli w zaświaty, bo 
płacili za mało, a spadkobier- 
cy Po nich otrzymali pełne 
Mimy pośmiertne. Kto jed- 
nak z nas w pełni młodości, 
Jł i zdrowia chciałby się 
Znajdować w miejscu tychr 
Ao od nas odeszli? Lepiej, że 
fcemy i możemy zapłacić 

podatki za drugich, aniżeli 
już gnić w zimnej mogile. 

Dobry przykład pod tym 
względem podaje “liłos Na- 
rodu” z Jersey City, N. J., bo 
posłuchajcie, co powiada: 

“Organizacya żydowska 
podniosła podatek pośmiert- i 
ny i zawiadomiła o tern se- 

kretarzy grup. Ci zaś o pod- 
wyższeniu podatków zawia- 
domili członków. Jeden z 
nich otrzymawszy rachunek 
miesięczny na $4.50 pod wyż- j ki, zdumiał się i pokazał go 
żonie: “SŁUCHAJ MOJSIE i 
— NIECH ONI SOBIE U-1 
MARNĘLI. A TY ŻYJ I 
PŁAĆ, BO JAKBYŚ TY U- 
MARNĄŁ, TOBYŚ NIE 
MÓGŁ PŁACIĆ. A ONI 
TAM W ZARZĄDZIE 
WIEDZĄ. CO ROBIĄ”. — 

Niech więc ci nasi protesto- 1 

wieże biorą moralną naukę z 

tej tak mądrej i trafnej odpo- 
wiedzi żydówki.” 

Naturalnie i w zarządzie 
Z. N. I*, wiedzą co robią, bo 
bronią całości i przyszłości 
•naszej organizacyi — bronią 
'iwfek^w w<f^rriTeT5>t7 
aby się tym krzywda nie sta- 

ła, gdyby Ikasa nic mogła lm 
pośmiertnego (wypłacić. Sam 
Zarząd miliona czy pół mi- 
liona dolarów na pokrycie 
nadzwyczajnych podatków 
nie może wyłożyć ze swojej 
kieszeni, choćby nawet po- 
święcił na to całe swoje pen- 
sye; ale my wszyscy może- 

my z łatwością pokryć tę su- 

mę i nikt nie zostanie po- 
krzywdzony. 

Żydzi są skrupulatni i ob- 
łiczcui w prowadzeniu każ- 
dego interesu, a jednak ich 
organizacye bratniej pomo- 
cy musiały nałożyć specyal- 
ny podatek na swoich człon- 
ków i to nawet większy niż 
w Zvviązku, ho też ściągały 
za nis/ki asesmont miesięcz- 
ny i teraz braki n*uszą na- 

krywać. 
Niechżesz więc nasi preze-| 

si i sekretarze grup i Gtnm i 

wyjaśniała członkom tę spra 
wę; niech im dowiodą cyfro-1 
wo, że Związdk ini krzywdy 
nie wyrządzał i nie wyrzą-1 
dza, a tylko dobrodziejstwo 
wyświadcza ich rodzinom, | 
ho im gwarantuje wypłatę 
całego pośmiertnego za sto- 

sunkową małą opłatą. 
Niech więc ucichną wszel- 

kie protesty i agrzyty mię- 
dzy nami, boć przecież nikt 
z nas nie winien, że organi- 
zacyę dotknęła klęska, jak 
zresztą wszystkie inne orga- 
nizacye bratniej pomocy nie 
tylko polskie, ale i obcona- 
rodowe. Podatek nadzwy-l 
cza jny zapłacimy i zapomni- j 
my o nim i obyśmy jak naj- 
dłużej żyli zdrowi a szczęśli- 
wi, abv za nas inni tak pręd- 
ko sum pośmiertnych nie po- 
trzebowali składać i wypła- 
cać. 

Kodacy! Składajcie ofiaiy na 

głodnych w» Polsce! Ratujmy 
dzieci polskie, braci i siostry 
nasze w Ojczyźnie od śroier 

głodowe! f 

Mądry jak Salomon. 
Od prezesa grupy 1900 /. N\ P. 

nb. M. Matusza w Chicago otrzy- 
maliśmy ciekawy w swoim rodza- 

ju list. który dowodzi jasno, że są 
na świeeie bardzo jeszcze głupi lu- 
dzie, choć im się zdaje, że posie- 
dli wszelką mądrość i uikt ich “o- 

szukać” nic zdoła. Oto co oh. Ma-* 
tusz nam donosi: 

Do Szanownej Redakcji Zgody' 
przy Z. N. P. 

W czasie panującej epidemii in-. 
iluenzy, jeden z z członków naszej 
grupy 1900 Z. N. P. pozyskał; 
członka dla Związku i Grupy. Po-' 
nie waż w listopadzie z powodu e-j 
pidemii nie było posiedzeń, Grupa 
nie mogła przyjąć podatku (ze 
brać) i odłożyła posiedzenie. W li-' 
stopadzie kandydat nie stawał się, 
do przyjęcia, pomimo zawiado-, 
mień oficjalnych z grupy. Sądzili- j 
my: szkoda członka opuścić. 8ta-j 
raliśmy się go dostać, ale i to nie ] 
pomogło; sekretarz Grupy, ob. 
Ludzfik Mleko zawiadomił go, że' 
go suzpendujemy, jeżeli nie stawi1 
się do przyjęcia i nie zapłaci po- 
datku. Otrzymaliśmy odpowiedź, 
że aż płakać się chce nad głupotą 
ludzką i ciemnotą naszego robo- 

te zapisał alf do Związku 
(insuranoe) na $1,000, bo była in- 
fluenza, a on myślał, że umrze; a- 

le teras już influenza minęła, to 

on już płacie nie potrzebuje. A 
więc tą ludzie, którzy wtenczas 
wstępują, jak nieszczęście ca ple- 
cami. Nie żałujemy za tak zacnym 
obywatelem i dobrzeby było, by 
nigdy się nie ubezpieczali, bo z ta- 
kich ludzi, to nic w każdej orga- 
nizacyi, bo z nimi kłopot z kolek- 
to waniem assesementu i kłopot w 

grupie i w Towarzystwie. O obo- 
wiązku żadnym wiedzieć nie chcą 
i nie spełniają nigdy; tacy ludzie 
to straceni dla społeczeństwa, a 

tembardziej dla naszego. Oubią 
siebie i swą rodzinę, a z przeszło- 
ścią i losem to chcą grać jak chłop 
z djabłem. Jak chłop zasiał żyto, 
to zgodzili się, że chłopa będzie to, 
co urośnie na wierzchu, a kusego 
w ziemi. Ody zasadzili kartofle, to 
odwrotnie. 

Tak lamo i teru z takimi ludź- 
mi. Ha sprawę narodową nie da, 
bo się boi, by go Paderewski niej 
okradł, do Towarzystwa i organ i j 
sacyi się nie sapisse, bo zdrowy, a 

cholery niema. A gdy przyjdzie, 
to chciałby zrobić preaent komuś, 
źe zostawi polisę ubezpieczeniową 
na $1,000 — ale że tacy to tak wy- 
grywają jak dyabeł z chłopem. A 
jak się oszuka, umrze i nic nie zo- 

stawi i na pogrzeb pieniędzy nie 
ma, to potem inni mają kłopot, 
chodzą po domach 1 zbierają datki 
by pasorzyta było za co pochować, 
czego byłem sam świadkiem. 

Wiem, ie jeszcze ów obywatel 
dostanie Zgodę, dobrzeby było, by 
Pan Redaktor zrobił wzmiankę w 

uwagsch redakcyjnych. Załączam | 
tę pocztówkę. 

Szczęśliwego Nowego Roku j 
Związkowi i Sz. Redakcyi. 

Życzliwy 

Rozumiemy słuszne oburzenie 
postąpieniem wykazał mądrość 
przynajmniej jak Salomon. Bał 
się influenzy, zatem eheieł Zwią 
zek naeiągnąe na $1.000. gdyby u- 

marł, a że niebezpiee/eństwo epi- 
demii minęło, (ehoć nie zupełnie), 
to zdaje inu się, że żyć Wdzie od- 
tąd wiecznie i do żadnej organr/a 
eyi iihezprrezeniowbj nie potrze- 
buje nale bo tam trzeba opła- 
cać podat 

M MATUSZ 

Tymeuaen zapomina on. że 

wszystko go ominąć może, tylko 
śmierć nie i nip wie dniu oni go- 
dżiny, kiedy go “jasna koścista” 
na drugi świat powoła. (Jaiowick 
'ozsądny i (IHhI) o swoją rodzinę, j nie zważa, że pa świ**cie uiv pM. 
nuje epidemia. bo śmierć nie bu-1 
e/y na uiłod««ść i zdrowie, ale bic-J 
r/c zarówno młodzieńców, jak i 
zgrzybiałych sferców. I nic tylko 
saiua epidemia porywa ofiary, a 

le na każdym kroku grozi aa tu tu 
utrata życia ez* to w kopalni, czy 
fabryce, czy na^olei, czy w lasach 
przy cięciu drzewa, czy nawet na | 
równej drodze, gdzie nas może I 
najechać pociąg. tramwaj, auto-1 
mohil, ezy wóa ciężarowy. Ghipi 
więc skońezcuie ten. co ze śmiercią 
igra i udaje, że aię jej nie boi. a 

tylko w czasie epidemii się zabez- 
piecza. 

Ileż to osób ntłodyrh i pozornej 
wirowych, silnych umiera corocz- 
nie z różnych przyczyn, a biada 
takim, co nie dbali o swoje ro- 

dziny i nigdzie się nie zabezpie- 
czyli. Takiego rodzina po śmierci 
przeklina, bo |ją zostawił w nę- 
dzy. choć może. za życia wydawał 
niepotrzebnie pieniądze na właaue 
przyjemności, i, o swoich najbliż- 
szych nie dbaŁ Takich osobników 
jak ten, o ktyrym ob. Matusz 
wspomina, niestety Jest wielu mię- 
jdffJHni. ź-wM^lailM ciemni, 
choć im się zdaje, że poaiedli ro- 

zum Salomona. 

Ostatnia epidemia influenzy wy- 
rwała z naszych szeregów sporo 
członków i członkiń i to przeważ- 
nie w kwiecie wieku. Związek po- 
niósł dotkliwe straty, ho zgubił 
sporo dzielnych członków, po któ- 
ryeh musi wypłacić wielką stosun- 
kowo sumę pośmiertnego, ale za 

to rodziny, które otrzymają po- 
śmiertne, hłogosłmwić będą pamięć 
tego. co odszedł, ale za życia dbał 
o swoich najbliższych i w nędzy 
ich nie zoatawił. Błogosławić też 
będą Związek Narodowy Polski 
jako organizacyę rzetelną, która 
wdowom i sierotom spieszy r. na- 

tychmiastową pomocą i wypłaca 
należne sumy pośmiertne. 

A w jakiem położeniu zostały 
rodziny tych, którzy do żadnej or- 

ganizacyi nie należeli, nigdzie nie 
byli ubezpieczeni i majątku żąd- 
nego po sobie nie zostawdłif Oto 
nie było ieh nawet za eo pocho- 
wać i trzeba było zbierać składki, 
aby im sprawić jaki taki pogrzeb, 
gdy zaś żona i dzieci zostały bez 
kawałka chicha i ciepłego odzie- 
nia. Tacy nie byli nawet warci, że 

żyli na święcie, jak nie wart ten. 
o którym nam oh. Matusz donosi, 
ob. Matusza na tego rodzaju głnp- 
ea. któremu się zdaje, że swojem 

HARTFORD. CONN. 

Zawiadomieni*. 

T>t> wazyntktrh (telepatów do Gminy 
RR ZSP 

Nhtiejazem zwołujemy roczny zjazd 
Ominy RR do Hartford. Conn na dzień 
12 stycznia 1*11* roku w aall Klub* 
1’oleko Amery kzneko Republika*- 
«kle*n. pn. 111 Charter Oak ara. o go- 
dżinie R rano 

prlaaanl maj* by* zaopatrzeni w 

mandaty prup przynależnych do Gml- 
ny f»R. Jako tai kaida grupa mual by* 
w porządku z podatkiem do ZNP. Jako- 
tai do Gminy, żaby nia było iadnyrh 
zakwee tronowa* 

Takie proezenl a# delegaci od tych 
itnip. ki Ar* na Sejmie lub po Sejmie 
wnoelły pro* by o prsydiielenle do 
[imIny SR. 

UWAOA. Kai da yrupa ma prawo 
obecnie do Jednego (telepata na kai- 
flych 2ń członków w grupie. 

Spodziewamy et*, te delegaci aly eta 
wl« w*zy*ay na oznaczony cza*. Jako 
te* radzi* byd* w eprawach dotyczy 
pych Gminy. i wybra* nowy Zarzpd 
Ominy 51 na rok 1*11. 

Miłea* I pozdrowienie. 
F. 4. Kua«ak, prazaa Osiny M. 

O ZDOBYCIE 10 MILIONÓW 
".I 

łi 

(Notatki Urzędu Skarbowego Wydziału N. P.) 

A4mWH Nmtewno 2U1 Ftmrom Afh. 
TBUfON AUOTACI » 

XXXII. 
Kampania o zebranie 10-milionów na po- 

trzeby Ojczyzny idzie w całej pełni i sile. 
I chociaż są tacy. którzy płoszą i głośno i 

cicho, że kampania ta się skończyła, to jednak 
jest to nieprawdą. Kampania trwa w dalszym 
ciągu trwać będzie jeszcze przez okres czasa 

nieoznaczony. 
Dotąd Polonia Amerykańska złożyła na 

Skarb Narodowy tdko i wyłącznie $1,200.- 
.115.13 — na inne zaś cele i fundusze około 
bOO tysięcy, więc og<»łem mamy $1.800,000.00. 

Wobec olbrzymich i coraa nowych potrzeb 
narodowych jest to suma tak mała. że wsty- 
dem by poprostu było, gdyby się teraz kam- 
panię zamknęło 

Tak * pian jak z komunikatów i depesz te- 

legraficznych dowiadujemy sir, ie różne kolo- 
nie polskie poszły jur “over the top,” zbiera- 
jąc wyznaczoną sumę — (*dzie była ochota i 
chęć do pracy, gdzie w sercach gorzała mi- 
łość Ojczyany. tam robotę narodową rrobiono, 
albo się ją robi i — da Róg — zrobi w prze- 
szłości niedalekiej. Praca trwa, zakreśla coraz 

to szersze koła. obejmuje nawet skostniałe 
serca i świtać zaczyna nadzieja, że jednak ja- 
koś to pójdzie i zbierze się sumę Sejmem Pol- 
skim wyznaczoną. 

• aa 

Macy. a specyalnie ei, którzy mają jakieś 
takieś wpływy w sferach amerykańskich, sta- 
rać się usilnie powinni, aby z lokalnych t. zw. 

"War Cbeats” zdobyć na potrzeby Polski zna- * 

czniejsze sumy. Zachodu przytem jest wiele, 
argumentów nieraz trzeha używać różnych, 
lecz ostatecznie i na nic się trzeba zdobvć i 
siły wszelkie wytężyć, aby dla Polski fundusz 
stamtąd dostać. 

Wydział N. P. w tych pięknych przedsię- 
wzięciach służy swoją radą i pomocą, a to co 

dotychczas w kilku miastach Polary dokonali 
i te sumy. jakie dla Sprawy Polskiej zyskali, 
każe wnosić, że gdzie jest woła i chęć, tam da 
się wszystko zrobić. 

Bo była wola i praca w Toledo. O., — gdzie 
dzięki staraniom naszych dzielnych przewod- 
ników otrzymali Polacy z "War Chest” 50 
tysięcy dolarów. 

Bo była wola i praca w Detroit, Mich. — 

gdzie Polacy po dłuższych staraniach otrzy- 
mali pierwszą ratę w sumie 25 tysięcy doi., 
które p. L. Kościnski przywiózł do Chicago, 
przvbvwajac na posiedzenie Radv Zarządza- 
jącej W N P. „ 

Bo była wola i praca w innych koloniach 
polskich — ostatnio zaś w Rochester gdzie 
aż 100 tysięcy doi. z rzeczoaej kasy dla Polski 
uzyskano 

• aa 

Rok Nowy rozpoczyna się dłn Polonii Ame- 

rykańskiej nader pomyślnie — romarraa ję się 
bowiem poła działalności narodowej, niesie Ind 
nas* ofiarny gros* dla Polski, skarb narodosry 
się powiększa. 

r>a Rop podołamy — i rbirwwnsy 
• • • 

W wykazach stanowych, które podajemy w 

komunikatach naszych od rżana do czasu. na 

naczelne miejsce wyłiiiaję się trze stany a to: 
Tfłtnoss. który aehraf ja* około tery kroć 

ato tysięcy; 
Michigan. który przekroczył ćwierć milio- 

na ; i 
Maaaachoaetts. który jaż dosięgnę! ćwierć 

milionowej samy. 
Tonę stany, a specyałme te. które maję 

większe sumy do zebrania, powinny się za- 

brać do energicznej pracy. Niektóre połskie 
kolonie prowadnę tę pracę należycie, mnr je- 
dnak dopiero się budzę 

W Nowym więc Roku wsryacy niech stanę 
do ahoduej orki 

Z kolonii polskich, które poaaty "ow tka 
top” wyliczyć dziś należy: 

Lemont, I1L, na które wyojscsoor byka aa- 

ma 4 tysiące, a zebrano $5,025.21; 
Oil City. Pł, skąd od Ks. IŁ Pnl silnego a- 

dobraliśmy ^telegraficzną wiadomość ć, że ze- 
brano tam $7,200.00. 

Yorktown, Tea.. zamieszkały |tfrsnfc praaa 
Górnoślązaków, gdzie ks. proboszcz J. Jachty! 
obrał czas odpustowy na usainipfc diiaNj 
noś ci narodowej i powiedziawszy halowi, że 
”z kamizelki nyldami Polslti się nie zbawi** 
poszedł po kolekcie i przy kościele w 15 mi (ra- 

tach zebrał $2300j00 — ogólnie zaś na skarb 
narodowy złożono tam $5^314 50. 

Ciorących wyrzutów sumienia nie można tri- 
erem ugasić — woła "Pr ze w. Kat." — Temu. 
który dzisiaj na Polskę niezłoży datku, to do 
grobowej deski sumienie będzie czynić takie 
lub temu podobne wyrzuty: — 

Był czas kiedy od ciebie Polska żądała da- 
1 tira. a tyś był głuchy. 

Kie obchodziło cię, że Niemcy uywdcfH za 

miliony, miliony dolarów diywa, żelaza, mo- 

siądzu, zboża, mebli, maszyn t innych rzeczy a 

Polski. 
Nie obchodziło cię to wcale, że Niemcy I 

Austryacy powiesili przeszło 65,000 twych 
braci. 

Nie obchodziła cię wcale straszna nędze 
twych hraci. 

Nie miałeś groeaa na propagandę na rzees 

Polski, na podtrzymanie jej honoru, jej sła- 
wy w prasie obojętnej na sprawę Polski. 

Milczałeś jak zaklęty, gdy przeszło pół mi- 
li on 2 kalek, i chorych wołało o pomoc. 

Nie obchodniła cię rozpacz 700,000 niemot 
nlków polskich w Niemczech. 

Kim więc ty jesteś, jeżeli dla swoich braci, 
sióstr, matek, ojców, — dla swoich ziomków 

i nie mtałei litości? 
I 'pamiętaj się. jeszcze arna i użyj ayyA o- 

szezędwości dla swoich tam w Polsce, a Bóg 
będzie ci błogosław* i wnet się itnmhha 

Daj na fundusz K> milionowy. jeżeli jese- 
rze dotąd nie dałeś, — bo to dla PohU 

• es 

Towarzystwa Mdw, które dotychczas tale 
■łożyły jeszene pokaźnej ofiary na inni— 
narodowy, powinni to nczymtf co prędref, by 
nie zasłużyć ss brzydkie miano. 

Wstydom będzie, gdy w ugdlujm 
■mu jakie Towarzystwa złożyły na 

ktśsc posiada 

'4 

dy Madaorca* W N. P Dra Alft^ 
WfóMaw*liie*t> p. t "Ddmj daj" — wąa* 
«n* o* roić 191 f Brzaai om tak: 

~"fi,r DORAJM^11 <tew-r: 

Czy dar wieki, czy dar mały — 

DZISIAJ DAJ! 
Mina śmiertelny ból panńk, 
Mim łza a oka Matki aptyida. 

Polaka z głodu zginie — 

DZISIAJ DAJI 

Naród kdi (wago ery aa: 

DZISIAJ DAJ! 
P»Nka^oki: "Córko. Synu, / 

DZISIAJ DAjr 
Daj, bo głodu gnia ich trocka. 
Bo śabraesa dzid twa wiotka. 
Doj. by przez ci* sala moc Booka — 

DZISIAJ DAJ1 

Naaz Sztandar, 
'Sus/, sztandar tkała żywa tnoc, 
Co śmierci aif nie lęka ! 
Przez chmurne dnie, przez głucha 
Tkała go duchów' rfka, [noc 
My jej drgając*} snuły nić. 
Z serca, co żarem bije... 
Ten tylko naród godzien żya, 
Co czuje moi, że tyjc \ 

NMZ sztandar powiat w jasność 
zórz 

Na drzewcu r. togo drzewa, 
(Jo korzeniami wacerz i wzdłuż 
Wrosło w tej ziemi trzewa. 
I nikt i nie, przez żaden trud. 
Nie zerwie węzła tego. 
Co a ziemi# wi#że wiemy lud, 
A ziemię z duchem jego! 

I jedno zawołanie: 
— W jednońoi. w pracy *yje. trwa. 
.Teat 7 kloaki — zmartwyebwstanie 
My go r. czcif nioairm w żyr i a 

obrani 
OiJ ziemi, od inaoiorzy... 
— Ten tylko wejdzie do jutra 

bram 
Kto w jutro awoje wierzy! 


