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Warto się zastanowić. 
Z miasteczka Beaver Falls. 

w stanie Pennsylvania, od 
iednego z naszych czytelni- 
ków otrzymaliśmy korespon- 
doncyę treści następiującel: 

“Andrzej Podgórski po 
dwóch miesiącach choro- 
by umarł w szpitalu ągo 
stycznia w młodym wieku, 
bo jeszcze nie liczył 30 lat 
życia. Umarł skutkiem za- 

ziębienia i psucia się wątroby. 
Pozostawił żonę i troje 

drobnych dzieci w najokrop- 
niejszej nędzy, a przytem 
wszędzie pozostawił długi po 
sobie, że w żadnym składzie 
biedna jego żona nie mogła 
nic dostać na kfedyt, nawet 
bochenka chleba za 10 cen- 
tów dla zgłodniałych dzieci. 
Znajomi od pierwszej chwili 
zajęli się ratunkiem, no i p. 
Wincenty Sakrajda również 
zajął się tern, że miasto daje 
małe wsparcie tej biednej ro- 
dzinie. Na pochowanie ciała 
zajęli się kolektą po domach 
polskich. 

Człowiek ten do żadnej or- 

ganizacyi nie rlależał. Ja go 
sam namawiałem żeby się 
zapisał do Związku Narodo- 
wego Polskiego, lub jakiej 
innej organ izacyi polskiej, to 
mi zawsze odpowiadał: “Nie 
będę pracować na pasibrzu- 

fchów.” Takie to mają poję- 
cie niektórzy nasi rodacy o 

organ izacyach i bratniej w 

nich pomocy. Jest tu rów- 
nież paru osobników co się 
mianują “czerwonymi,* a 

właśnie sami nigdzie nie na- 

leżą nawet do oddziału swej 
partyi, a drugich odmawiają 
od wstępowania do organi- 
zacyi polskich i od składania 
ofiar na fundusz dziesięcio- 
milionowy. Ci czerwoi wię- 
cej podobni do mieszkańców 
piekieł niż do ludzi. Buntują 
tu cału ogół, żeby na Polskę 
nikt nic nie dawał, bo sejm 
w Detroit nie urządzili Pola- 
cy, tylko księża i biskupi, 
jakby to nasi księża nie byli 
Polakami. Panowie ci kształ- 
cą się na socyaiistycznych 
świstkach, gazetach Parys- 
kiego i wywodach osławio- 
nego Kozaka. Im to po 
części można zawdzięczyć, 
że tacy ludzie jak i. p. Pod- 
górski do żadnej organizacyi 
polskiej nie chcą należeć, bo 
się obawiają, aby nie byli 
okradani, a gdy umrą, zosta- 
wiają rodzinę w najgorszej 
nędzy i taka rodzina powinna 
przeklinć nie kogo innego, 
tylko takich czerwonaków, 
co odmawiają ludzi od zabez- 
pieczania się. 

£ szacunkiem dla Kedakcyi 
i uszanowaniem dla Z. N. P. 

BIAŁY". 
Ot i macie szanowni czy- 

telnicy odstraszający przy- 
kład niedbalstwa jednych lu- 
fl/i. a złej woli drugich za- 

ślepieńców. Podgórski snąć’ 
pod wpływem namów czer- 

wf*'ych mesyaszów do Zwią- 
zku nic wstąpił, ani do żadnej 
itrnej organizacji, a przytem 
sądził, /c będąc młodym żyć 
może wiecznie i ubezpiecze- 
nie mu nie potrzebne. Nie 
pamiętał o żonie, której los 
^wiązał ze swoim; nie parnię* 
!Hł. o drobnych dziatkach, 
którym dał ży.cie i zostawił j 
r*dzinę biedną jako ciężar; 
*** całego społeczeństwa;! 

skazał ją na łasicę obcych i 
poniewierkę, gdy za kilka- 
dziesiąt centów opłacanych 
miesięcznie do organizacyi 
mógł tę rodzinę zabezpieczyć 
i nic wystawiać jej na stra- 
szną nędzę i łłtość społe- 
czeństwa. 

A takich “mądrych* po- 
dobnych owemu zmarłemu 
Podgórskiemu mamy jeszcze 
liczne tysiące między nami. 
Żyją oni z dnia na dzień, 
żenią się, mają dzieci, tracą 
pieniądze nieraz na rzeczy 
niepotrzebne, szkodliwe na- 
wet zdrowńi. a żahrją wydać 
kilka czy kilkanaście dolarów 
roc/»nie na ubezpieczenie ro- 

dziny, bo jak mawiają, nie 
chcą pracować na “pasibrzu- 
chów.”. 

Tymczasem błogosławić 
należy tych niby “pasibrzu- 
dtów," że tu potworzyli or- 

ganizacye ubezpieczeniowe i 
ocierają łzy tysiącom wdów 
i sierót, co potraciły swoich 
żywicieli. Związek Narodo- 
wy Polski od czasu swego 
istkiienia wypłacił przeszło 
osiem milionów dolarów po- 
śmiertnego, więc ile 4© tysię- 
cy wdów i sierot za te pie- 
niądze zostało uchronionych 
od ostatecznej nędzy i ponie- 
wierki*? 

A teraz podczas strasznej 
epidemii influenzy hiszpań- 
skiej ile to rodzin polskich 
byłoby im i uszczęśliwi ornych, 
gdyby nie były zabezpieczo- 
ne czy to w Związku Naro- 
dowym Polskim, czy w in- 
nych organizacyach. Zwią- 
zek około trzy ćwierci milio- 
na dolarów wypłaci wdowom 
i 'sierotom za te nieprzewi- 
dziane wypadki; nakłada 
specyaloy podatek na człon- 
ków, byle dotrzymać zobo- 
wiązania i nikogo nie po- 
krzywdzić, zatem rodziny, co 

potraciły rwnich najbliż- 
szych, błogosławić go będą 
za pomoc tak im teraz po- 
trzebną. 

A co się dzieje z temi ro- 
dzinami, których chlebodaw- 
cy pomarli, a nic byli nigdzie 
ubezpieczeni ? Nędza tam i 
rozpacz jak u Jednej rodziny 
po ś. p. Podgórskim. Jak to 
strasznie musi być .takiej 
biednej rodzinie, gdy ciała 
swego męża i ojca nie ma za 
co pochować \ dopiero zna- 

jomi robić mirszą kolekty i 
żebrać łaski obcych. Zasta- 
nówcie się więc nad takimi 
przykładaJmi odstraszającymi 
Wy, którzy dotąd nigdzie 
jeszcze nie jesteście ubezpie- 
czeni i niezwłocznie wstępuj- 
cie do Związku Narodowego 
Polskiego, czy innej polskiej 
organizacyi, nie czekając aż 
śmierć Was chwyci w swoje 
kościste objęcia. Nie zwa- 

żajcie na swój młody wiek, 
zdrowie i siły, ł>o to nie 
zawsze chroni od śmierci, 
gdyż zginąć można nawet w 

prostym wypadku przy pra- 
cy, czy *na idicy. Zmarły nie- 
dawno bylv prezydent Sta- 
nów Zjednoczonych, Teodor 
Roosevelt, pozostawił po so- 

bie poł miliona dolarów oso- 

bistego majątku, y.atem ro- 

dzina jego nic została w 

t»ęd/y. Gdyby nie był czło- 
wiekiem praktycznym, nie 
potrzebował się nigdzie tfbcz- 

pieczać wiedząc, że rodziny 
nie zostawi po sofcie w bie- 
dzie. A jednak był on ubez- 
pieczony w różnych kompa- 
niach i organizacjach na 

sumę przeszło $50.000. bo 
wiedział, że takiej sumy ni- 
gdy nie wpłaci ani złoży za 

życia, jaką rodzina otrzyma 
po jego śmierci. Niema tu 

chyfca ani jednego Ameryka- 
nina, któryby nie fcvł gdzieś 
zabezpieczony nawet na 

grubsze sumy. a tylko nasi 
rodacy niektórzy tak są nie- 
dbali albo ciemni, że nigdzie 
•nie chcą należeć, ho nie chcą 
pracować na “pasibrzu- 
chów”. 

llairba też tym szaleńcom, 
czy ludzioiu złym do szpiku 
kości, któr/y mając jakieś 
osobiste urazy do ludzi sto- 
jących na czele jakiejś orga- 
nizacyi, odmawiają od nich 
nieuświadomionych roda- 
ków. Hańba i przekleństwo 
tym pismom, które sieją mię- 
dzy ludem naszym nieufność 
do organizacyi (polskich, bo 
tern krzywdzą tysiące wdów 
i sierot. Rodzina ś. p. Pod- 
górskiego w Reaver Falls, 
Pa., niech przeklnie tych 
czerwonych mesyaszów tam- 
że, co jej -męża i.ojca odmó- 
wili od wstąpienia do Zw% 
/.ku czy innej oi^anizacyi. 

CHWAŁA BOGU! 
Ostatnie telegramy doniosły, ze 

między rządem tymczasowym 
Piłsudskiego w Warszawie, a Ko- 
mitetem Narodowym w Paryżu 
doszło nareszcie do porozumienia 
i oba te ciała mają utworzyć je- 
den silny rząd koalicyjny, w któ- 
rym będą reprezentowane wszy- 
stkie -partye. Tak też być powin- 
no i z takim rządem jednym i sil- 

nym, bo reprezentującym cały na- 

ród, a nie tylko pewne'jego par- 
tye, części czy odłamy inaczej 
traktować będą alianci i pomoc 
tak nam potrzebną dadzą Polsce. 
Wedla tych doniesień, dyktator 
wojskowy generał brygadyer 
Piłsudski zgodził się, aby na czele 
nowego rządu stanął Ignacy J. 
Paderewski jako premier, a tak 
samo obie partye, a raczej stron- 
nictwa zgodziły się na wybitnego 
dyplomatę Romana Dmowskiego, 
prezesa Komitetu Narodowego w 

Taryżu, jako reprezentanta Pol- 
ski na kongresie pokojowym. (Kto 
będzie drugim reprezentantem — 

niewiadomo, ale niech wybiorą 
odpowiedniego człowieka z dru- 

giej strony, a wtedy nikomu się 
krzywda nie stanie. Dobrzeby na- 

wet było, aby tym drugim byl 
brygadyer Piłsudski, chociaż je»t 
on tak mocno potrzebny w Pol- 
sce, arby ją osłaniał prze/J 'bolsze- 
wizmem rosyjskim, hordami haj- 
damaków ukraińskich i nawałą 
niemiecką, która nie chce nam od- 
dać naszych rdzennie polskich 
ziem. 

Skoro jednak przyszło do tigo- 

dy między dwoma do niedawna 
wrogimi sobie odłamami w Pol- 
sce, miejmy nadzieję, że wszyst- 
ko się odwróci na Jepsze. Alianci 
wtedy natychmiast uznają ten je- 
den silny rząd i poprą po wszyst- 
kiem, czego będzie potrzeba. Do- 
tychczas bowiem chociaż alianci 
uznali Komitet Narodowy w Pa- 
ryżu jako rząd polski, z którym 
chcieli traktować, jednakże wrobec 
istnienia drugiego rządu prowizo- 
rycznego w Warszawie, nie chcie- 
li się mieszać do naszych spo- 
rów wewnętrznych i pożądanej 
pomocy nam nie dawali, dopóki 
sami między sobą się nie pogo- 
dzimy i nie utworzymy stałego je- 
dnolitego r ządu. 

Cieszyć się przeto wypada, że 
do porozumienia doszło, czem zło- 
żyliśmy egzamin dojrzałości po- 
litycznej i teraz świat się z nami 
inaczej liczyć )>ędzie. 

Nas/ein zdaiiiem Armia Polski 
wc Prancyi już niepotrzebna i 
powinna natychmiast wyjechać 
<k> Pol-ki, oddając się pod bezwa- 
runkową władzę nowego rządu 
koalicyjnego i zrobić porządek tak 
z bolszewikami, jak z 1’kraińrai 
mi no i z Niemcami, którzy aię 
dui stawiają ostro. I miejmy na- 

1 

dzieję. że tak «ię stanie. Armia ta 

dość liczna, wyćwiczona i pełna 
zapału bojowego, gdy tylko o- 

trzyma dostateczne wyekwipowa- 
nie, u/brojenie, żywność i okrę- 
tów do przewozu, za kilka dni 
znajdzie się w Gdsfoku. ruszy do 
Polski i cud<>w tarmmo/e doko- 
nać, A wierzymy także, że tak 
brygadyer Piłsudski pogodzi się z 

generałem Hallerem co do ko- 
mendy nad natzewa wojakami, 
jak się pogodził z Paderewskim i 
Dmowskim, co do formy rządu. 
Patryotyzm i prawdziwa chęć 
służenia Polsce, a nie tej czy owej 
partyi wezmą górę i cały naród 
zleje się w* jedno silne ciało, któ- 
rego nawet bramy piekielne nie 
przemogą 

Z ufnością więc patrzmy w 

przyszłość i wierzmy, żc dla Pol- 
ski rozpocznie się nowa era — że 
nastąpi rwrot na lepsze. Gniewać 
to inoże będzie panów od “Dzien- 
nika Ludowego", "Anieryki-E- 
cha", różnych danglówek" i "Te- 
legramów Codziennych" oraz im 
podobnych prusofilów, że Pade- 
rewski i Dmowski wejdą w skład 
rządu polskiego, a których oni tak 
z głębi swej niskiej duszy niena- 
widzą. ale ucieszy się cały naród 
i zjednoczy pod jednym wspól- 
nym sztandarem i zwartą masą 
runie na wroga i wyprze go ze 

swoich granic. Nic lak bowiem 
nie załłója narodu, jak wewnę- 
trzna niezgoda, rozbicie i demago- 
gia partyjna. 

Polska dziś dla nas powinna 
być przede w szystkiem. Wpierw 
zbudujmy gmach wielki i trwały 
— zbudujmy Polskę potężną, a 

dopiero później w tym gmachu, 
w jego pokojach ustawiajmy me- 

ble składające się z różnych prą- 

dów, wierzeń, partyj i stronnictw. 
Meble te ustawimy wedle upodo- 
bania większości narodu i z tern 

będzie nam wszystkim dobrze. 
pla togo też nie godzimy się 

stanowczo na odezwę arcybiskup- 
pów, biskupów i sufraganów w 

Polsce, którzy domagają się, aby 
wyłącznie religia katolicka była 
panującą w Polsce i aby nie było 
rozdziału Kościoła od państwa. 
Dobre może były takie 
i odezwy przed setkami laty. ale 
nie teraz, a zwłaszcza w Polsce, 
która się dopiero dźwiga z gro- 
zów i odbudowuje To też nie 
d/iwi nas energiczny protest jaki 
podniosła wielka część narodu w 

Polsce przeciw tego rodzaju ode- 
zwie, bo ta nam nie pomaga a 

owszem wielce szkodzi. 

Wiemy do>konale wszyscy, ze 

naród polski w 95 proc. jest szcze- 

rze katolicki i takim pozostanie, 
zatem religii katolickiej nie sta- 
nie się krzywda w Polsce i nie na- 

leży jej mieszać z polityką, bo to 

są dwie odrębne rzeczy. Am kato- 
licyzm polityce polskiej, ani poli- 
tyka katolicyzmowi bynajmniej 
nie przeszkadzają, zatem niech ©- 

bok siebie zgodnie pracują w 

swoich kierunkach .ale na miłość 
•Boga nie mieszajmy jednego z 

drugiem, to to wiek dwudziesty, 
a nie średniowiecze i państwa cy- 
wilizowane nie mają już żadnych 
panujących religij jak ich nie ma- 

ją potężne Stany Zjednoczone i z 

tern im bardzo dobrze, bo każda 
religia ma tu równe prawa i je- 
dnako jest szanowana i chronio- 
na. 

W czadach, gdy Polska się 
d/wiga z ruin i odbudowuje swój 
zwalony gmach, nie pora na spo- 
ry religijne czy partyjne, ale 
wszyscy wytężajmy siły, aby 
gmach j»otę/ny wolnej Polski lu- 

dowej jaknajprędzej stanął. 
W nowym rządzie polskim też 

powinno być miejsce dla przed- 
stawicieli wszystkich naszych 
stronnictw, bez wrzględu na wy- 
znanie czy przekonania. W rzą- 
dzie Stanów Zjednoczonych ma- 

my ludzi różnych wrymań i prze- 
konań, ale w sprawach narodo- 

wych, w sprawach, gdy idzie o 

dobro kraju łączą się oni i godzą, 
dla tego też kraj ten jest silny, 
wielki i bogaty. Stwórzmy więc 
PoKkę na wzór Stanów Zjedno- 
czonych. a będzie dla niej bardzo 
do4>rze. 

Ze zgody naszych stronnictw 
w Polsce cieszymy się serdecznie, 
bo w idzimy w tern gwarancyę, że 
l%Uka powstanie wielka i potę- 
żna. jak my Ją wszyscy widzieć 
pragniemy. 

Z PITTSBURGHA, PA. 
8PRAWOZOANIE FINANSOWE KOMITETU PRZEDSEJMOWE 

GO W ROKU 1918. 

Komitat Przedaejtnowy pod a je do w iadomoóri Sprawozdanie fi- 
nansowe grupom przynależnym do Ominy 3#, które przyczyniły aię 
pomocy finansowa, bądź pracą, jakoteż całemu ogółowi Braci związ- 
kowej, a które jeat następujące: 

Dochód: 
Patki od Grup Z. N. P. Gminy 38. $ 195 50 
Pożyczka Gminy No. 38...* 50.00 
Zarząd Centralny Z. N. P. za halę na Sejm XXII 450.00 
Związek Sokołow. zwrot za halę i lajanee .... 47.50 
Wydanie Pamiętnika: Ogłoszenia. 685.50 
Wydanie Pamiętnika: Za sprzedane egzempl. .. 38.00 
Odznaki Pamiątkowe. 326.25 
Zwrot za odznaki Komitetu Przedsejm. 3.00 
Pochód z urządzonego balu. 446.H3 
Sprzedane fotografie Komitetu Przedsejm.* 18.00 
Inne drobne dochody 38.70 $2.249.28 

Rozchód: 
Dzierżawa hali tia Sejm... $ 485.00 
Dekorueya hali na Sejm ... 194.00 
Pamiętnik: Drukowanie 260.00 

Pamiętnik: za zbieranie ogKwzra ...., 

Pamiętnik: Klisz Komitetu Przedsejm. 
Odznaki Sejmowe Pamiątkowe.. 
Odznaki Komitetu Przedsejmowego .., 

Wydatki balowe.. 
Fotografie Komitetu .. 
Druki i znaczki peeztowe i pertorya .., 
Reporterom .. 
Służbie w “Moose Tempie'*.. 
Lajsnes na bal i przedstawienie.. 
Zwrot pożyczki Ominie 38.... 

Dochód 
RosohM 

190.65 
17 JM) 

20250 
15.00 

151.10 
30.00 
44 JO 
25.00 
25.00 
1250 
5*00 01,70856 

1.708.05 

Por misji po obrachunku w kń._. $ 5ftS 
Kouiitrtu ob. F. WiańM «Mjnia nbmja ułonkon 

Komitetu PRcdRjnt«6f«, że jak widzimy i iiftawinnia finaoMwa 
IfO pozostało w kasie *541.23 i robi propozycją, aby fundusz tea 
obrócić aa jak najszlachetniejszy cel, a ty«a jest ratowanie głodnych 
rodaków w Polsce, ftoposycyę Komitet przyjął itorąco z uwzględnie- 
niem, aby pieniądze przesiać przez Zarząd Centralny Z. N. P. 

Preses ob. Wientieki dziękuje wszystkim członkom Komitetu 
Przedsejmowego za ich bezinteresowną a chętną pracę a z powodu za- 
kończenia już wszelkich rechrnikiw rozwiązuje Komitet Przedsej- 
mowy. 

Wielebnemu Księdzu prałatowi Janowi Górzyńskiemu probosz- 
czowi parafii Św. Wojciecha za odprawienie Solennego Nabożeństwa 
na otwarcie Sejmu XXII Z. N. P. — bezinteresownie — czyniąc to 
dla Braci Związkowej — Komitet Przedsejmowy imieniem zespołu 
związkowego tle Ci Czcigodny Prałaeie-Patryeto staropolskie “Bóg 
zapłać'*. 

Ktostot Przedsejmowy paww> się de obowięsku podatkować 

azynily sif datkami na kossta Komitetu — a która mą nMtęjmjąoe: 
Or. 154 Tow. Białego Orła .. „.. g 40.00 
Qr. 205 Tow. Promienistych . 50.00 
Or. 416 Tow. Gw. Kościuszki .... 5 01) 
Or. 496 Tow. L. Mierosławskiego .. 5.00 
Or. 50C Tow. Orze) Polski . 10.00 
Or. 526 Tow. Polek Ognisko Domowe. son 
Or. 740 Tow. Rzemieślników .. 15.00 
Or. 841 Tow. K». Kordeckiego . 2.00 
Or. 914 Tow. K. Pułaskiego ... 0 25 
Gr. 960 Tow. $w. Mich. Arrh. .. jqq 
Or. 1067 Tow. Stefana Batorego. g 25 
Or. 1112 Tow. Węzeł Bratni . 5 00 
Or. 1013 To. ftw. Stanisława R. i M. 10.00 
Or. 1168 Tow. M. B. Częstochowskiej. 10.00 
Or. 1243 Tow. Kas. Pułaskiego... 5qq 
Or. 1503 Tow. Ad. Osińskiego . 10 00 
Or. 7511 Tow. Krśl. Jadwigi . 10.00 

F. Wierni cki, pmn. 

H. 8. Abcsyński 
J. Borek 
Pani A. Cieślewics 
J. Debald 
Pani J. Domachewska 
J. Domachowild 
M. Oalissewaki 
J. Korecki 
M. KcnłowiW 
Pna M. Krsyiociak 
A. Listewek! 
W. WłodArcsyk 
J. M. Marciniak 

W95.M 
J. Kadłowiea, Sekreter*. 

KOMITET: 
D. Hajinuld 
J. Masłowski 
8. MDcołajceak 
M. Olbraloweki 
Pini M. Paryska 
8. Pilchowiłd 
A. Płotnicki 
8. Kawa 
W. 

K. Tarkoweki 
Pani H. Wołowska 
F. Wojciechowi! 

8. Wróblewski 

HAMTRAMCK, MICH. 
FroMM 

no»«o zorganizowanej Gminy nr. 136 
ZNP., iw Hamtramek. Mich., c tein 22 
grudnia 1*18 r. 

•N* przewodniczącego poproszono 
komisarza aa Mann Michigan, ob. A. 
r. Brzezińskiego. który powołał na 
ty melasowego aokr. ob. W. Waraksa. 
który najprzód odczytał mandaty dc 
legatów grup s Hamtramek. Następnie 
przystąpiono do wyboru la rządu na 
rok 1*1*. Kklad zarząd* jest następu 
Jący: prezaa, Piotr Mańkowski; wlcs- 
preze*. Kazimierz Murawski; sakr. Ju 
lian Masalowski; kasy er, Franciszek 
Ht ach orski; marszałek, Adam Klain; 
<s*dmar«załek. Franciszek Skarżyński 
i Antoni Kaliński. 

Po wyborach ob A. r Brzeziński 
odebrał przysięgę do zarządu, po 
przyjęcia przysięgi powołał nowy za- 
rząd Gminy, 122 aby ten zabrał swoje 
miejsca i przemówił w krótkich s tre 
ńclwych słom ach. aby nowo-zorganlzn 
mznz Gmina Jak najenergiczniej wzlę 
ła się dó pracy dla dobra Polaków w 

Hamtramek i dla ZNP. s zarsądsm i 

dla dobra OJozywny 
wstającej Niepodległej Pt 

Huttpnł« przemówił prriaaa bartny 
1B«J z Detroit. oł>. 8 Jaokcrwgkl. ty- 
»'«%o dobrego powodaenta nowo ngt. 
nisowanej Ominie 1 zaanaoaajpc, u 
■owa Omtei ma wielki* pole do dzia- 
łania tak dla »w<#sku jak I dla OJ- 
czyany. spiesząc Jej a pomoc# jak# Oj- 
czyma od naa wymaga w dzisiejszych 
caaaach 

Następnie prezes Gminy ób P. Mań- 
kowski zaznaczył do delegatów 1 ©be 

cnych pedel, że lanc Gminy posiadają 
Dyplomy na Dar Dzlerlpetomltłonowy, 
a naci* Ominą Lakowego niema, wląr 
proall delegatów, aby dobrowolna 
■kładki złożyli. Pierwszym był komi- 
sarz na etanu Michigan, ob. Rr/ezlń- 
akl. który złożył na Dar Dzlesięclotal- 
lionowy lid. Następnie 8. Jankowwal 
>2; W. Gadomski 12; P. HkarxytVskl 
12; 1. Sobie weki, sekr. Gnilny 15eJ IC. 
J. Radzie w loz $1; M. WHiar 91; J. Oo- 
bel 91; K Muca weki 9l; A. Klata fi. 
H Mikołajczyk 92; W Waraksa 92. P. 
Poftda 92; P. Manikowski 91; P. A* 
rasz 91. 


