
ZGODA 
OHtSAN ZWIĄ7KU NAR. P©u. 

w ('mach Zjednoczonych P4ln Am. 
Wy chodu w kotły czwartek. 

Prenumerat* tygodniowej "Zrodjr At* 
erlonkńn Z N P rne*nt.< M« płatna mte- 
•'tranie rasem a podatkiem i*l«<kowv«i 
”>* "tez-ałonków mcin'« 7*e 
no Europy ISA* 

Uttim 7wlasku Nara<1o«e|e 
P*f*klaso, ora a r«iH>ryl I drukarni “Zco- 
<ł*‘* mleAci aly we »l»*nvm bud} nku »»n 
W—?40S W. Dlylami ul.. Chicago. IIŁ 

Talefon: Mnnioe TM—770. 
" "letkie listy tyeror* ale rpr.\w «lm< | 

«il«tr»'/Jnveh Zwtąaku Nantda***® Pol- 
skiemu n»>łv T»r*e«Y łat> pod ad totem •*- 
kreu.ria lentralnefo: 

JAN * ZA WILIŃSKI. 
1400 W. Olv<alon ul.. Chicago. 

Praekaty bankowe, nncitma I i*\e*l%- 
4ao oraearlane do Zwlątko. oprArs pie- 
nifday naleip-ych ale Kfndile ba druki 
I t. p.. Baloty adnmowłC do kaayora: 

JOZEF MAOOZIARZ. 
14*4—t4dg W. Dlwlalon ul.. Chicago. III 

Wszelkie kore»[*'ndeneye. dolyeooc* 
Pedakcyl ••Zfodjr" n.ilely przeaylaC pod 
a Ironem: 

». ORPtSZEWSKI. 
I4«t— 10M W. Olyislon ul.. Chicag*. III. 

I .lały w oprawach adrnlnlstreejrjwecb 
■•7*ndr"\ ncloered | rohAt drufcarakleh I 
p en Ind ze aa fltnt-f. n«Mv adresowa# 
do Sekratarsa Plam Związkowych: 

J. OLBIŃSKt. 
1*04—140* W. Otylelon ul.. Chicago. III 

ZGODA 
APPEARINO EVERY THUklOAY. 

OfPctal orazn of tne Pcllah Natioruil 
Altance of ino United States of Nortk 
America. 

Puhlłahed by łhe rollah National AJ- 
Hance of tT 8. of N. A. 

1*0*—1004 W. Wylało* et. 
Chicago, lik 

Taloohona: Monroo IM 77*. 

Nuhorrlptlofi price for raamkoro ad (C | 
Poltsh National Alllanca: 
Par annum SSe 
To non-nierobem tbr 
To ołher conntrlea .tt.44 

S. 0RPI SZEWSKI. 
Redaktor 

$47 

Zarząd Związku Narodowego Polskiego 
Michał BI*haki 

C•nłor• 

Rnorn 207 R. Jrnirau Rl-I* Mitchell 
Bt.. cor. l*t Avc Mltawukoe. Wła. 

Wlce-Canior. 
Jflicf A. WarwfAskl, 

TS4 W .łePersnn «t. ^eod. Ind 

Zarząd Centralny Zw.SHir. Pel. 
mict: — K.iilm;*: *rhUrt*kl. 1400- j 

1404 W Di r la! on «i ClitCJ*" IU- 
WICE-PREZES:—K. R C**rne-kl. 

140* W Dtvls!on >t.. ChlCAfo. III. 
WICE- PREZESKA: Marlena Mile- 

wska. 4113 W M >Btr.'*e Blvd.. Chl- 
M(0. III. * 

SEKRETARZ JENEJALNY: — Jan A 
7.i wilio <k: 1406—ltO« W. Divla:on at 
fllloco. Ili 

KASVER: — V»*d*l«r». 14'*-140» 
W. i>iviotnn **.. *"*‘*“ • Kn. IR. 

DYREKTORZY: Walentv SsvmaA«kl. 
8. J. Dudek. Wła<l rhndalAska FX 
W|ekllA*kl Kr N«t».*k M. Kuftea. 
■ka J F Kinker W. Plnnnwskl. N 
TC. Złotnicki. W WriestAat. I. 

LEKARZ NACZELNY — D' Wt A Ku- 
flewskl. 1106 W Dmalon at.. Chlea* 
«o. III. 

ADWOKAT ZWIA ZKOW V; — T.enn S 
Małłrk 14"* tv Dlvtatorw*t <’hlca- 
ro. 111. _tr 

KOMITET KONTROLI NAD POOAT 
KUM NARODOWYM: 

Michał Blikakl. i>n?'i 7. X P- Tłoom 
107 R Junrau ind*. Mitchell st. 
cor. lat Avc Milwaukee Win. 

K. łyc+t Uniki Picie* 7. N P. 1404—CS 
w Dlv|alon st.. «'hl'»|to. III 

L I. M. koesr. HIT N. Rroad at.. Phlla> 
delphia. Pa. 

L. A. KoleiAskl, 10 Woedland ave De- 
ttolt. Mich. 

K. Rypnlewakl, 20J Rcr*»r Bid* Pltta- 
h«»r»h. Pa. 

KOMISARZE: 
Komisarz HoMrtwy no wazyatkle stany: Julian Saajnart. *S* — Jtth ***., N. 

Korni*ark a Honorowa na waayatklo Sta- 
ny: W. Llursyftrko. 3957 8. 
woy. I.00 Anffelo*. Collf. 

Bro*d. 

Katrliarka na wazystkt* Stany * Wy- działu Kobiet Z. N. P.: Laokadyn U- 
M® llolin«au av#.. Hiniinnad. 

■tany: Wschodnia ezęłt Maa*.. Ma I Naw 
Hampihirt Okręg No. I. — Makay- 
mlliati Powieki, l! Lindan at Woat T.ynn Ma aa 

Stan Connecticut. Okręg II. — K D Wl- 
dnlowakl. 1*9 Ooternor a:.. Hartford 
Coetn 

Stan Rhod* laland. Okręg III. — Rtan. 

StaJjwa^kl, 17 Plaaaant at.. Woonaockat, 
Waehonnl Naw Vork Okręg IV. — T 

X JAgirkl. 797 Thlrd av*.. Brooklyn 
Zachodni New York. Okręg V. — Jan 

Maternowie*. 1019 Sycamoro avo. 
Buffalo. N T. 

•tan New Jera ty. Okręg VI. — .Tftzaf 
Jaworski. 197 Ar*- — 

y 
-- —- -lututnm at Paasalc. 

Stan Maryland Datrlct ef Columbia. 
Okryw TH. — Stanisław Ltihlflekl 
700 H Llnwood Ar*. Rolttmorr. Md 

Stan Delawara. Okręg Vlłl.~-Kafai Ko- 
Py» tacki. 111$ Lindan at.. Wilmtngton 

Południowa wachodnlj Penneylranla. — 

Ok.rjg^oc. flta nlataw Ch]uditftzkl. 1091 M ort on at.. Camden V J 
Pllnocno wictiotfnla I Środkowa Pennayl- 

ranla. Okręg X. — fcf. Burzyftakl. *4 
Hudson ara. Pl^na. Wllkea-7<arre. 

Zachodnia Pennsylvanla. Okreo XI — 

Kr Michalski. 1201 Plfth av#.. — 

MorConnport. Pa 
Mfaat Vlrg4nla. Vlrglnla I K lor Ida Okrea XII.—Jfraef Krgreok f» inlnon, W. V» Stan Ohio. Okręg XIII. — Jdaef a Kar- 

ponty. 3191 Prohąt* Ot.. Toledo O 
•tan Indiana. Okręg XIV Kran Za- 

»*4n ci«»ć llllnala. Okręg XV. — Ja» n 

■Włokllrtakl, *10 N. Sion, «y*. f. Orango, lit. 
Dolny P6'wyi»p Stanu Michigan. Okręg XVI. A-lam RuMliiki, ttl HcOrau 

•».. Tłntmlt. Mloh 
34fłty Pólwyaap Stanu Michigan wi». 

•onoln. Okrąg XVII. — r»r Jk llrllai 
‘tl# Mllrhtll al Młlwankrr Wian 

Stan Mlnnaaota. Okręg XVIII. — Antoni 
•Orpbarklrwlci. r O Duhith M‘rn 

•tony; Mlaaourl I Alabama Ok*rg XIX 
•Kaalmtnr* Janotraal. <::* Nobraaka 
• no. Ht. Iktula. łln 

•*«nv: Nrbraaka Colorado. Kantat I 
Wyommg Ok'rq XX — W Urn,o- 
Antrakt Htarkvll>. Polo. 

■tany. Arkanaaa. Tetaa I Oklahoma — 

(hirta XXI. — tf A łmkaalatrlri 
1*21 Wlllntr at Afganta. Arlt 

•tan/ Callfornla I Arl/ona. Okręg XXII 
Ignacy Cylkowakl SOIt Kaglo al Loa 
Angrlrt, Callfori.ia 

•tany: Waahlnoton. Oręonn Idaho I 
Montana. Okrrq XXIII. i. J Trat- 
•nlowakt Pa KU 

kanada < Prowlneyę. Okren XXIV. — 

Tr. Pjdalak •? f.tb ava St. VI- 
tdl, Wlnnlra* Men <’»n»<l, 

•tany: 7ach. Man.uhi.ifit I Varmnnt 
Okręg XIT Palika H Kurlak. 7* 
Park Ot Phlcnnrr Mvt 

•tan Południowy IIHncla. Okręg XXVI. 
Wojclnah Laaknw«kl. Bo* i|n. Ma4l- 
ann. Ul 

icstmkcye do ziłiir; adresu “Z|0dy" 
Zwracamy uwaqa ctlonkom Zwtatku 

*4. P.. aby katdy rmlonlatac awo|a mla. 
t/kanto podawał aa wat* ataay I nowy a- 
drę*. ora* numar grupy, do M6r*| nala- 
ły. I ym tpotobam unlknlamy waaalk ich 
pnmylak pr*y wyaylaniu Zgody. Kto aię 
do taoo n*# *aato*u|a. tomu Zgody poty. 
lit nld będ/idmy mogli Zatalania w «pra- 
wla nlaranuiarnage odbitranła Zgody po- 
winny rdwniat by< raopatraona w wyra- 
tny adrta I numar grupy. 

Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
p.«. IM S«eon4 Avt. 
Prfrjmti|« Imigrantów orai goArl 
nr y)#ktltaja<?yr-h «1<* Naw Yorku. 

Wjr((Mina p«kn)a arpmlnio. ha*, 
płatna blhllotaka I '••ytalnta wan- 
ny. amwini t tania kurhnła. 

OfWI.no A POT.JOC* 
DOM BMIOBAOTJirT 

OTWABTY W KAtDTM CIAIU 
Imigrantom lH.1n.Jnr y m w KIII* 

latano Agant Zwiaikowy Hornu 
(nago udtlrla h**'n'ara- 

•o»nt< r»«<«or/yth Informacyl 

UWAGI. 
Poważny obywatel S. S.teść 

Orpiszewakiego. redaktora 
“Zgody”, zamieszkały pod Kra- 
kowem. nadesłał do zięciu i córki 
list. z którego wyjmujemy nastę- 
pujące ustępy: 

Na jukochańs/c dzieci * 

,.I cóz W ani będę pisał? Ciągle 
jedno i to samo; drożyzna się 
wzmaga 'tulę, l>o pomyślcie, że 
kwarta udeka lichego kosztuje od 
•10 do 40 marek: funt mięsa (ko- 
śei' 70 marek: kilo ziemniaków 
IJ marek: a o zbożu to szkoda mó- 
wić. bo to nie do uwierzenia. Pu- 
dełko szwedzkich zapałek trzy i 
cztery marki: litr nafty nie zu- 
pełnie czystej 20 marek i tak ze 

wszystkiem. Nie zanosi się na po- 
prawę. a to po części wina Sejmu. 
l»o tam nie ma jedności, na tworzy- 
ła się wiele stronnictw, każde cię- 
gnie na swoje, ho przywódcy na 
toni robią interes i obracają się 
w milionerów, a lud szczają jed- 
nych przeciw drugim i tak dążą 
do ponownego rorbicia tej biednej 
naszej Ojczyzny. 

“Stapuiski już ma podobno 
trzy dwory, kopalnie nafty i jest 
inilkmerem, ludziom zawraca gło- 
wy. a oni mu wierzą i wypychają 
jego kieszenie, a sami idą coraz 

niżej. A tu nas nie nie uratuje tyl- 
ko jedność, zgoda i wspólna pra- 
ca. 

t Os mi córko pisała o możliwo* 
śei nowej wojny w Polsc na wio- 
snę. to dalszej wojny tylko paska- 
rzc pragną, ale naród nie. zatem i 
wojny nie będzie. Prosimy tylko 
Bogu o zgodę i jedność w tym na- 

szym ohałamueonyin przez przy- 
wódców narodzie, a przyjdą czasy 
pożądane.” 

Palej ot> S. pisze. żo ei. oo przy- 
jechali do Polski z Ameryki. na 
gwałt sit* nu zad wybierają. ho im 
się nie podoba drożyzna i bieda, 
jaku się w Polsce rozgościła, gdy 
przywódcy stronnictw się bogacą 
i Iml buntują. Tak pisze człowiek 
zupełnie bezstronny, patrzący wła- 
snemi oczami na Wszystko, co się 
w Polsce dzieje i boleje iutd Nią. 
Fylko zaślepieńcy partyjni nie 
widzą, /c złe i Polska chyli się do 
ruiny przez te walki partyjne. 
Gdyśmy niegdyś w ‘'Zgodzie'* 
niepochlebnie napisali o warchol- 
stwie. łapichlopstwie i paskar- 
sfwic tego rodzaju osobników, eo 

osławiony .łan Ktapińaki, to nam 

jego obalamuecni zwolennicy tu 
w Ameryce nadsyłali listy z po- 
gróżkami i wyzwiskami .twier- 
dząc. że Stapinski to uczciwy* i 
biedny człowiek. Tymczasem nie- 
zaślepieni partyjnością Indzie bez- 
stronni inaczej go sądzą, patrząc 
na jego czyny. Stapiński tam bie- 
dy nie zazna. l»o sic dobrze obłowił 
z łatwowiernego ludu. ale ten lud 
biedę straszna eierpi. dzięki podo- 
bnym prowodyrom jak ów Stapiń- 
ski. Wydaje on pisemko “Przyja- 
ciel Ludu i w niem lży w ohyd- 
ny sposóh inne stronnictwa, a na- 
wet stronnictwo chłopskie, na 

którego o/elc stoi premier Witos, 
nazywając go paskarzem. gdy sam 
nim jest w najgorszym gatunku. 

Ttoaya w ogniu kontrrewolucyi 
•kierowanej przeciw sowieckim 
rządom Lenina i Trockiego, tu- 
ij/.ież przeciw zorganizowanej fa 
land ze żydnatwa. które wtrąciło 
Rosy? w piekło n?dz>. chaosu, głn- 
<lu. chorób zakaźnych i strasznego 
krwi rozlewu, .lak donoszą tele- 
gramy. kontrrewolucyoniści rosną 
w sił? liczebna, maja broni i mmi- 
11 k*yi poddoatatkiem i bija wojska 
bolszewickie, gdzie ni? tylko z 
niemi zetkną. Na stron? kontrre- 
wolucjonistów przechodzą bryga- 
dy i całe pułki wojsk sowieckich, 
bo i żołnierzom bolszewickim 
przemocą pędzony m do bratobój- 
czej wałki naprzykrzyły «i? krwa 
we rządy żydowskie, wice chcą 
ich si? pozbyć. t>lów na podstaw ą 
operacyjną knntrrewolue\unistów 
jest Kronsztad!. potężna forteca, 
położona nad zatoka fińska przy 
ujściu Newy i bromaea Piotro 
grodu, dawnej stolicy carów ro 

•y jak ich. Obecnie z tej to fortecy 
zbuntowani mar\ na r/e i żołnierze 
Imiobar>in ia Silnie Piotrogród i 
pono miasto to już w padło w ręce 
rewoluej onifttów. 

ł anów mne więc zydow>ke w 

Ro*vi ma aio już ku nohytkowi. 
Naród rosy jaki clioe ciemny, jed- 
nak nie budzi i widii, że źle mu hię 
dzieje. A ejrninota roili a że mu 
•/ukar krwawego odwetu i znaj- 
dzie jfo na żydach. .leżeli wiec be 
d/.ie prawdziwy nojrrnm żydów, to 
tylko w Kosyi, ho chłop rosyjski 
mścić aie krwawo będzie za swoja 
nędzę, jaka niu eowiety prowa- 
dzone prze żydów zgotowały. .Tuż 
teraj: zbuntowane oddziały i pul 
ki wojak sowieckich wyeirły w 

pień awoieh komisarzy, którymi 
byli przeważnie żydzi i pntirijr 
na atrone kontrrewolneyoniatów 

iTroekiemu może *ię uda w cza* u- 
eiec. ale co wię stanie 7. ta tłuszczo 
żydowską, która umknąć nie zdo- 
łał A 110. kto mieczem wiojuje. od 
miecza jfinie i kto aiał wiatry, bu- 
rze zbiera.'* muai. dziejo- 
wa mwei aie i za Polaków, któryeh 
żydzi haniebnie zdradzali i zdra 
dzaja i oczerniaj* w całym zwie 
cie. Teraz powlnne bronie żydów 
piżma Hear«ta. różne Hriabany. 
Fi«cliery. Samuelay i t. p. napast- 
nicy żidowarr. Irtórz* Polaków o 

ezerniali i lżyli za rzrkoiue pogro- 
my żydów, czego w Polsce nie br- 
io. 

W X iemczeeh również nie weso- 
ło. Niemcy uie chcą zapłacie od- 
szkodowania wojennego w takiej 
sumie, jaką alianci na nich nało- 
żyli. więc wojska francuskie, an- 
gielskie i belgij>»kie posunęły się 
w głąb Niemiec, zajmując kilka 
ważnych miast i znaczny obszar 
ziemi nad Renem, a |M>su!ią się je. 
szozc dalej, aby zmusić Niem- 
ców do zapłacenia odszkodowa- 
nia. Niemcy protestują i krzyczą 
na *w iał cały. że im się krzywda 
dzieje, bo nie *ą w stanie tak wiel- 
kiej sumy zapłacić, zwłaszcza, 
gdyby nneli utracić bogat\ (Jurny 
Śląsk. Ale zapomnieli oni. jaką 
krzywdę wyrządzili Belgii, Kran 
eyi. Anglii. Polsce i innym alian- 
tom. mszcząc irn miasta i sioła, pa- 
ląc. mordując ludność bezbronną 
oraz rabują4' co się dało i zrabo- 
wano łupy. wywożąc w głąb Nie- 
miec. Teraz, zbrodniarz żąda lito- 
ści i krzyczy, że mu s.ę krzywda 
dzieje, gdy tej litości nie znajduje. 

Alianci są nieugięci i zmuszą 
Niemców do zapłacenia określone- 
go odszkodowania wojennego, 
które im się .słusznie należy. 

Na Górnym Śląsku zbli/a .się 
chwila decydująca. która dla na.- 
Polaków jest wielkiej wagi i na 
usta ciśnie się pytanie, do kopo 
ta perła będzie należeć: do Polski 
czy do Niemiec? IW śliska Gór 
nepo Polska będzie biedni) i po 
części zależne od Niemiec. /.a> 
Nictncy by się potężnie wzmogli i 
na nowo poczęliby grozi.* światu 
pięścią opancerzoną. Panu I.lyod 
Ueorge owi mamy do zawdzięcze- 
nia, że nam narzucił ten plebiscyt, 
bo nie chce. aby Polsce dostał się 
Górny Śląsk, boby się stała silną i 
kupczykom angielskim przeszka- 
dzałaby w interesie na w schodzie. 

Plebiscyt już się rozpoczął, bo 
ubiegłej soboty glosowali emi- 
granci. którzy nie mieszkają stale 
na Śląsku, «• -0-go marca w nie- 
dzielę będzie glosować ludność 
miejscowa. Niemcy zwożą swoich 
emigrantów śląskich setkami po- 
ciągów. z muzyką, sztandarami i 
sypią miliony marek, byle odnieść 
zwycięstwo. V. drżeniem więc ser- 
ca oczekujemy na wieści, jaki był 
wynik plebiscytu. Na każdy spo- 
sób niech się już raz skończy ta 
męcząca niepewność* i te krwawe 
walki, jakie się obecnie 1oc/ą na 

Górnym śla.sku między Niemcami, 
a Polakami. Iliada tylko Górno- 
ślązakom Polakom, gdyby Śląsk 
ponownie wpadł w łapy niemiec- 
kie. bo s/wahy by się znęcali nad 
nimi w okrutny sposób /a wier- 
ność* Polsce. Toby doprowadzić 
mogło tam do krwawej rewolucyi 
i może wojny Polski z Niemcami. 

Prezydent Ilardiug ma do roz 
dania około 00.000 posad rządo- 
wych. na które łakomie c/ychają 
różni polifykierzy i juz vę o nie 
dopominają. Na pensye tej armii 

urzędników i różnych pracowni- 
ków potrzeba + PJ.Y000.000 roez- 
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jliio. Najwięcej iło rozdania 
| ponad w departamencie poczto- 
hviii i wielu się itir< o stanowi- 

,ska poczt mistrz i w w różnych mia- 
stach. Drugie ważne urzędy s;j do 
rozdania w departamencie stanu, 
»>o stamiR I Ih»J.j naznaczani aut- 

I basadorowie. konsulowie. ich asy- 
stenci i członkowi.* sztabów. Pen- 
ny« roczna ambasadmu wyn *»i 
$17,.>00 dla każdego, a dla mini- 
sti-ów po 4(10.000 roczuie. Niektó- 
rzy tylko z obecnych ambasado- 
rów i konsulów utrzymają się nu 

stauowtakacb, jeżeli pełnili służbę 
dłuższy czas. wykazali się wybi- 
turini zdolnościami i służyli wier- 
nie. N'h miejsca mniej wybitnych 
przyjdą nowi ludzie. 

* ‘'Jonkowie najwyższego sądu 
federalnego pobierają po $I4.H00 
rocznie każdy, a ieh przewodni 
czący $10.000. Siedmiu członków 
wydziału transpgftaeyjnego p.. 
bierają f>o $12.000: dwóch czlon- 
Wów międzystanowej komiąyi 
handlowej po $12.000: trzech 
członków komisy i taryfy po $7.- 
•►00: «I\v«H‘h członków federalnego 
wydziału handlowego po $10,000: 
czterech członków ycyd/iału poży- czki dla farmerów po $10.000 ro 
cznic każdy. 

Oprócz tego w każdym depar- 
tamencie są asystenci, sek-otarze 
i inni urzędnicy niższej rangi, któ- 
rych |X‘iisy a roczna wynosi od 
$5J.-»00 sio $8.000. Asystenci pro 
kuratora federalnego. których 
je.>t kilkunastu. pobierają po 
$9,000; yy departamencie skarbu 
szef bierze $10,000. u komisarz 
pmliibieyjny, < l»o i ten musi być 

a jakże*) ciągnie $7..*»00 |»en- 
\'i. Szef drukarni państwowej 
pobiera $8.000 rocznie i jest wielu 
kandydatów na ten “joh”. Sa- 
mych poczt mistrzów jest 4Ó.000 w 

całym kraju, lecz ich pensye sa 
rozmaite, stosoyniie do inicjsco- 
wośei i liczby mieszkańców. Czj 
niektórym wybitnym Polakom, 
którzy szczerze pracowali za obe- 
cnym prezydentem Iłardiiigiem 
potlrzM kampanii dostaną się też 
polityczne stauowiaka — to nie- 
daleka przyszłość pokaże. A są 
tacy, którym sic należy nagro 
da. 

Notatki Związkowe. 
Ofiura bandytyzmu. Jaki d/lś panu 

J«* w intes. le Chicago. padł znanv ste- 
roko obywatel. Alckwndrr wittort. 
właściciel MMl po<| nr. s Mor- 
gan ul. n.i BridgcporHe. Włamie kie- 
dy powracał z Central Manufact urinc 
Wstrirt banku, gdzie podj*l $*oo. do 
doTnu. i sdy dochodził jut d« 2:.-eJ uli- 
y. nadjechał samochód Wyskoczyło 

z niego trzech bandytów I tamzpilo 
mu drogę * rewolwerami. Wittort. nie 
namyelajpc si? ani .halli, uderzył Je- 
dnego z nieb. lecz mm otrzymał siłnv 
cioa a Kłowe, taki wymierzył inu Je- 
den z bandy kolba od rewolweru, a In- 
ny strzelił Kula ugodziła w samo ser- 
ce Randyr| zdołali zabrać mu z kie- 
szeni ft4»o. wsiedli na automobil I 
zzvhko odjechali na zacnAd Si-tg uiicg. 

Zw tazek Narodowy Polaki traci 
dzielnego szermierza idei związkowej, 
którego członkiem był od 1302 roku. 
Zawaym je -1 również na stronie pół- 
nocnej szeroko. Jzko prawy ł dobry 
obywatel. Słowa pociech, i ubolewa* 
nla przesyłamy zonie i córer/kom sp. 
zmarłego Aleksandra Wittorta. 

Na odezw? Wydziału Kobiet ZN P 
by nadsyłać składki na sztandar 
związkowy, wiele towarzystw nadsyła 
na re.-o skarbnika Zmityzku J Mag* 
dziarza; 

Tow. Króla Jagiełły Pogrom- 
cy Krzyżaków gr. lif.t* Z.N.P.. f 2.0'. 

Tow. Króla Kaz Wielkiego, 
gr. z Piast Chicago. Ind 5 «»fl 

Tow Nowa Polaka, gr. I2!M 
/. n p w kiitwaukee. w.r. 
skolektowało od tzlonków na 
sweni posiedzeniu ó.ofl 

Tow. Synowie Polski gr. ‘.J»o 
/. M P R tffa •* M \ ikoii 
towalo wśród członków ]..'»3 

Co czyni razem .111.23 

Powstało w Chicago w dzielnicy Ja- 
dwigowo Towarzystwo Kłub Ochotni- 
ków. do którego nalc/.g tylko weterani 
wojn. światowej, tak z armii amery- 
kańskiej. Jak | Hallerczycy. 

Posiedzenia oribywajg sic w sali oh. 
Piotrowskiego (dawniej pani Poklac- 
kieji Wstępuję bardzo wielu człon- 
ków Na razie członkowie ta to związ- 
kowcy. ale gdv zbierze «lp większa 
liczba nieczlonków. utworzy nic silna 
placówka /.NP 

Klub ten /amlerza urządzić zabawę 
n.. duzg skal? dnia 17-go kwietnia w 
sali parafialnej św Jadwigi Komitet 
• krzemie pracuje I dokłada starań, by 
ta zabawa wypadła Jak najlepiej. Br 
Kozłowski. preze«; Tański. Wl.epre- 

Killjański, sekr 1 Buraczewskt. 
skarbnik. 

Nareazde Ominą 41 7. S f w <*hl- 
**n zabrała ale do dobrej roboty 

związkowej \» imlainiem pojedzeniu 
•*brano kilka rAznyeh komiajrł, Jak «v 

•wiaty, praay, rozwoju. 
io«Jrn z <!«• loaalów. imieniem grupę 

•woj. stawia wniosek. by prezea ami- 
ny mniej Mm mrtwlł. a dal azanae de- 
I o Katom do wypowiadania awych my- 
mi. no I uchwała przeazła w taj •pra- 
wi#* To jedna r/erz dobra, bo jak * 
dnW-*i»dczenia wiemy, jeden człowiek 
wiele eo nie zdziałał 

Przeprowadzono rAwnle* uchwał?, 
by każdy delegat do gminy znał dokła- 
dnie nrawa J konalytneye /» Nar 
Pol Kaadv mu«| alf nesyt*. h* aa po. 
•tedzenlaeh kolejno powołani do glo- 
•U. m#»Kll wygłaazać rozprawy na te 
mat apraw związkowych. je«t niejako 
nrzygotowaniem związkówedw- na do 
bryeh azermierzy związkowych, kfd- 
rayhy mówił azerzyc łdef związkowa, 
a w fen apnaAb zdobywać nowych 
członkdw do nrranlzaryi 7/wiązku Na* 
rodowern Polaktego 

Rtoaarzya/enle alimnAw Kolegium 
7. X P. (oddział chieaKozkł) Jeat dzi- 
ałaj orKHnt/acrą. obejmującą apory z.a 

•lep młodzież. Wielu byłych kolegia- 
• fdw pokobc/yto wy*eze atudya fa/ho- 
we w aakładach amerykańskich I obe- 
cnie zalmuje powaZno aianowlaka. Po- 
mimo licznych zmian, jakie zaązły #e 
cza«u wyjrtola r. Kolegium 7. N* P /;< 
kład ten oraz chwile w nim apedzone 
oor.natały alumnom w miłej putnie-1. 
Obecnie rhlrało«er alnmnl zbierają 
alf od rzazu do rzazu na wspólne po 
Kadankl I zabawy. 

W plrrwazą źrnde po We!kanocv 
Słowar/yazenie Al'*mnAw Kolegbrm 

Z. N*. P. urządza a uli Związku Polek 
zabaw? taneczny. na który zaprasza 
wszystkich swoich przyjaciół, znajo- 
mych i cały ogół zarazkowy z Chicago 
I okolicy. 

| Czysty dochód z zabawy zostanie 
przeznaczony na cele naukowe. 

Crupa Uli Z.N.P. wr Kansas City. 
Kans.. w Jednym tylko dniu zebrała 
dziesięć tysięcy dolarów t $10.000) na 
budów? domu związkowego. Brawo 

.dzielni członkowie grupy liii i oby 
'inne Krupy poszły waszym siadem. 

parafii św. Magdaleny organizu- 
Je słe grupa żeńska ŁN.P. Dzięki pra- 
cy pań W. Wieczorkowskiej. Sony gor- 
liwego zwipzkowca długoletniego. cie- 
szyccgo się pow odrenieni przemy sło- 
wem w South Chieage. ob. M. Wie- 
czorkowskiego. 1 pań P. Trojanow- 
skie. i W. Nowickiej, sióstr wymiento- 
ne*o obywatela. Te panie, to typy pra- 
wdziwe zasłużonych Palek, które o- 
orócz ciietnej pracy dla /. N. P Uda- 
wały usługi I niestrudzony energię 

i. MtatałZj wojr.y a Amerykan 
•kim Czerwonym Krzyzu. sprzedały 
Bondów wolnościowych I przy Pol. 
Pod. Państwowej | lekcy! T Polek. 
Cześć Wam. z nr 7. w lązkowczynie! 

Wiadomość o nowej placówce dla 
Z N.P. przyjmujemy z prawdziwem n- 

komentowaniem. 
Do czynu więc Zw tyzkowciynie! 
W niedzielę ”7 luteso odbyto s;e wr 

Kast Chicago. Ind. miesięczne posie- 
dzenie Oml.sr c.rnp 7. N. P.. n któ- 
rem załatwiono sprawy orga- ’aeyi. 
poczem przy*y?*piono do omawiania 
spraw natury* ngolno-polskicj. Nn 
przedstawienie sprawy przez leji negn 
z delegatów uchwatono zaprenumero- 
wać kilka egzemplarzy pisma "Dear- 
born Independent”, oraz opracować re- 

zolucyę do piam I konsula ReneralneBo 
p. Z. NowłckiNfo z prośby, by w han- 
dlu I przemyśle eliminować obcy nam 

element, tak bardzo nam wrogi. by 
konsulat « tym duchn wpływał na ro- 

daków. a zwłaszcza tam i wtedy, gdzie 
może dosięgnę ich. Jak np. przy po- 
wrocie do starego kraju. Niechby fo- 
tografie takich rodahów-. wielbiących 
wyznawców czosnku i cebuli, na pasz- 
portach do kraju, "zdobiły” podobizny 
Trockich I laminów. 

Conemaugh, Pa. 
ż.eń*>kie To» Ojczyzna Pn»»uU tr 

2l:t<* Z. N. P. odbyło swr. instalacyę. 
na któr.i przybyła Si. p. M. MHewska 
z Chicago. wiceprezeska Zarządu Cen- 

IllłZHI /. N P. i Sz ł\ W. OlMi< 
prrm gminy Nr. 22 z Jołinittown. I*a.1 

Wlec otworzyła p. Antonina Strzał- 
ka. pror.eska żeńskiej grupy, witając 
przybyłyt h goni i objaśniając cel ze- 
brania. 

Dwlej powołuje na przrw odnirzącego 
prezesa rmiay Nr '22 p. W. Olecha. a 

na sekretarza niżej podpisanego. 
P. W. Olech w krótkich a dobitnych 

słowach atreaclł parę a!ó\v. przedsta- 
wiając co to Jest łat znosć I Jedność ł 

1ak.y *lł«> wytwarzają, za co otrzymał 
huczne oklaski. 

Dalej na mówczyni? po-roluje Si. p 
wice-prezeakę M. Alllewakn. 

Ogół wita Sz. p M. Milewska przez 
powstanie i huczne oklaski 

Szanowna p M. Milewska mówiła co 

to jest Z. N. P jakie, ma zadanie i ce- 
le ł do t zego dgzy. przedstawiając. *e 
każdy Polak i Polka powinni wraz z 

dz.e< mi swoimi do nieco należeć, a nie 
szukać u obcyth aseknraryl: dosc Jest 
tego i aby-my swoje zapracowane < en 

t>' składali ii siebie na cele dobre, a 

nie w zdradzieckich kieszeniach. doda- 
jąc z naciskiem, że hasłem Jest: swój 
do swego. oklaski. 

Dalej Sz. p. M Milewska przedsta- 
wiła Jasno. co to Jest Wydział N. P 
przy 7. N P i co ten Wydalał dobre- 
go zdziałał dla idei polskiej. Oklaski. 

DwleJ przedstawiła. He Z. N. P. do 
hrego zdziałał dla naszej ukochanej 
Ojczyzny. Ile obecnie ofiarownl na ple- 
biscyt Górnego śląska ażeby tam ra- 

tować ten kawał ziemi ł naród polski 
od zagłady teutonikicgo yrtoga Okla- 
skt. 

Na ostatek Sz p M Milewska npe 
luje gorąco do kobiet powyż wspom- 
nianego Tow. I zachęca Je do praż y na 

niwie narodowej; prosi, a/eby jak naj 
więcej starały się zapisywać do Z. N. 
P. tak. ażeby ani jednej Polki nie by- 
ło w miejscowości Coneniaugb. która 
by nie należała do tej wspaniałej l pa- 
tryotycznej organizacyl. oklaski 

Nadmieniając. Ze gdv matki będą 
dobrem zwią/kowczyniami. to ich 
dzieci tenii pozostaną, gl\ z od matek 
zależy wychowanie dzieci. Oklaski. 

Dodać muszę, że mowa Sz p. M 
Milewskie] tak się podobała słucha- 
czom. /.e hucznycfT oklasków nie bra- 
kowało. 

Tow. Ojczyzna Powstała żeńska 
gr. Ni tlM Z N P. za tćiidy 1 dobre 
przykłady w tej mozolnej pracy skra- 
da staropolskie serdeczne itog zapłać! 
Niech żyje taka patryotka Polka. 

Jan Woloszczak, 
aekr. fin. grupy lat»!ł. 

Minncapolis, Minn. 
Protokot Gminy Nr. 12 w Mmneapolli, 

Min., odbytego w styczniu b. r. w 

Domu Związkowym. 

Powiedzenie zagaił prezes Gminy Ed- 
mund Jasiński; hasło odebrał odżwier- 
ny |*ih/**iii prrrizytano protnkAI z o- 

ntatniego posiedzenia. kłAry przyjęto. 
Naznaczona komlsya mandatA* 

m, o pf| MM cod.iic llltflfJ|l >1 h 
tako delegatAw na rok 1921: Grupa 2'.’. 
Teofil Krawczyk. Julian Szajnert. Jó- 
zef Nlinlk. Ferdynand Krawczyk. 
Krnnila/rit Warpecha. JAzef Kowciel- 
iiI.«k. Ignacy Ml»-kowlrr. .lun Kowalik. 
Jak Ab Kauaowlcz. Fryderyk Janda. 

Grupa ?*r». Michał fMtorz. Stanłalaw 
(łłwrciyk I .lAzef Morllnza 

Grupa 1042. Edmund Jasiński. An 

dr/ej S/pckuland, Michał Piernat Sta- 
nisław Kndzinłka. Stanisław MlellAsk', 
St ampla w Frac/yk 

Grupa 20::4. Michał Stopa 
Grupa 11M, Wiktorya Gorczyca. RA- 

łta Gardner. 
Grupa 1*04 Stanisław Niedzielski. 
Grupa !>72. Franciszek Mleczka. To- 

maaz 1'rbamak 
Po odebraniu przyslegt od dolega* 

łów przystąpiono do wyboru nowego 
zarządu, w skład którego wchodzę: Ed 
tnnnd Jasiński. prezew; Andrzej Hzpe- 
kiiland. wlceprezea; Fryderyk Janda, 
aek r.; fłUHłilzw Głerezyk. kaayer. 
Fryderyk Janda, bibliotekarz: Michał 
fłlernaf. Fewl. Krawczyk. Michał HI- 
torz, opiekunowie kaay Gminy. Kran 
ciazak Warpecha. St. Praczyk. Stan’- 
aław Glerczyk. Ignacy Miakow>c. An- 
drzej Szpekulanl. koinlaya biblioteki 

* Przywiegc ml nowego /wr/ądu na rok 
1021 odebrał ob Edmund Ja-itńakl. Po- 

UNION LIBERTY CO. 
SPROWADZIŁA 

Prawdziwe, Smaczne 
Starokrajskie Grzyby 

z Polski 
Wielki zapas najlepszego rodzaju na i smaczniejszych grzy- Ijów z Polski sprowadziliśmy do Ameryki i teraz możecie je za- 

kupić wprost od nas. 

Możecie teraz przygotowywać te różne smaczne potrawy z 
grzybami jako to zraziki z grzybami, pieczeń wolowa z grzyba- mi, barszcz, itd. 

Do różnych postnych potsaw dobizc przydadzą wam się 
te grzyby. 

Na Wielkanoc 
Jeżeli chcecie je mieć na czas na święta, piszcie natychmiast. 
Wysyłamy pocztą starannie opakowane w funtowych pacz- 

kach. 

Cena za funt tych suszonych grzybów najlepszego gatunku 
$1.50. My opłacamy koszta przesyłki. 

Wykupcie przekaz pocztowy na sumę należną, licząc po 91.50 za lunt. plamy nam i przyślijcie do głównego biura poda- 
jąc wyraźnie imię. nazwisko i adres a grzyby będą Wam wy- 
słane odwrotna pocztą. 

UNION LIBERTY CO. 
220 SO. STATE ST., CHICAGO, ILL. 

DO POLSKI 
Okręty odchodzą z New Yorku, Filadelfii itd. 

Cmą»t» dmmkmnmlm •kręty • 4«W«m 

DO WSZYSTKICH CZęŚCI POLSKI 
rrtmt nmtląpmjĄcm linia 

American Linę 
Chcrbowg — New York — Southanjplon — Philadelphu — Lirapogl 

Red Star Linę 
New Yerk — do Hamburga de Gdaaska 

S. S. GOTIILAND 
odpływa z Naw Yorku 13 Kwietna 

bpccyalnit nowi ualugo. Taki* rofuUrni odjazdy Nowago Yorku 
do Antwerpii. 

White Star Linę 
-New Yark. Ckerbeurg — Southaaplen 

BllUtyrk in/uem«)i ardaiefg egenci, alka w biuru temwu 

9 Broadway, New York, N. Y. 

ł Nf* Yorku hu 
rmuiny ł|«nt d<> Bremen i Gdańska 
S. S. Antigone ... 19 Marca i 7 Maja 
S. S. Suaguehanna 6 Kwietnia i 21 Maja 

Z NEW YORKU do NEAPOLU i GENUI 
S. S. Pocahontas 7 Kwietnia i 19 Maja 
S. S. Princess Matoika 21 Kwietnia i 2 Czerwca 

/^ l«» i. »*> fiu ||. Clauwniua A Ce., 
10O N. La Sali* Street. Chicaga, III. 

*•1 Waetarn Petienger Agent lub do lokalnych agentów. 

BAŁTYCKO AMERYKAŃSKA UNJA 'H IAIIO.MJMA\ .. *>»» w •»»>wi\ *>. v 

wFao»T msz nunuBAzu ■ »v tobkd do 
HAMB^_a>wA MM klasa B13& 
ODAwttKA 
ŁiBimr 

Z War* łany 
<i» \e t\ S W 

.. Jl*8 [ i $6 podatkn 
Doskonała okryty <l<m»mbvwa odpłyną: 
IMM.0M4.w-zo man a 
I.ITI 4^TA 13-ko kwietnia 

w Mimlr tej wlty-aone *4 
waryntM# k<’-Ztu lu)lą< |on>' 
s imlrAki. $153. 

Kasammjeis nuataea u nastych upoważnionych nnsntdw w Wsscsm misacla. lnb n: K W. KBMLJ*F Oanarnl Fasaanrar Aaaata. 
120 U. La Balia Btraat. CHICAOO ILI. 

i/om n«<ifpiij|(-r poruszono sprawy: 
1 Sprawa Mlbllutckl: Bibliotekarz 

podaje. li <łi»l«!o wypnzyrsone w ro- 
ku ItO* <70 ksigzek. wrócono 57$. 
obftnl* 7.‘>o ki-M'ck w posiadaniu 
Biblioteki tiniiny Zadecydowano. aby 
biblioteka I czytelnia była otwarta ka- 
żdy płytek wieczór w domu Zwiyzko 
wry ni. 

2. Poruszono sprawę podatku óc. 
płaconego nu sprawy polskie; wlęk- 
MO»c delegatów zapatruje się. aby te 
Sc. zostały przelane na stypendium 
związkowe, a z sumy tej moinMby u- 

trzymać blisko studentów w szko- 
le na*zej w Cambridge Spring* «zrm 
bardzo pnntogłohv się braciom którzy 
majyc synów rhetnyeh do nauki. |e< z 

-rodkow nu kształcenie nie posiadaj* 
Uprawę tę postanowiono wnlesO na 

sejm przez dcli gztów t;m.n> Su. 12. 
2 7.ad<*« idowano porozumieć sie z 

Gminami Okręgu IR m do wyboru ko- 
misarza na *tan Minnesota oraz zwo- 
lni specjalne posiedzenie wszystkich 
grup w tej sprawie na 10 kwietnia b. r. 
do domu Zwięzkowegn 

4 Iłyrekcya (lontu /wiązkowego po 
daje. bk stan naszego domu Je»t bar- 
d/o (*obrv. wszelkie diugi * •płacone, 
w kasie znajduje się $.100 no, wartość 

domu I biblioteki gminy przedataw 14 
8.000 dolarOw 

Sprawozdanie przyjęto z uznaniem, 
puczem poaledzent* odroc zono. 

Fryd. Janda. aahr. Gminy Nr. 12. 
1627 — 6 atr. N. K 

Mi mira poi i», Minn, 

INSTRUKCYE*SToJ 
ulach praaa poczt* Iłowy ijatam. ala po- 
triłbł kataifrl mu liowtlkt. hłiilUt 
fwaraatowaay aa pltmi*. a&e aa laheya. 
Otraynaact* laformacy*! Schoal »f Łaa- 
n»f« 1J«4 Łłilartia ata. Waw York. 

DLA KOBIET 
W?d«IUin> bardsd rfnna kaliirrike ti. 
roiuom «u iobrt. opisuj*. J «i< 
kladntr .o I lali tasywal. akv tachown 
urodę piakttnai* aty | »|/>-Aw | ayaylir 

I Ja hfdslamy dopóki tmkłnd alarrty 
palfK BilllO sn nadsałaritsm nnm d' 
klndor*.. adirau I ;><• murki na knrti 
|ir«»«)lkl. 

▼■•▼■■A ŁABOKATOAT IM. 
13«3 A. Paulina Bt. Oilcofo. Ol. 

BANK POLSKI STANOWY 

UNION STATE BANK OF SOUTH CHICAGO 
3004-3066 E. 92nd Str**t Chicago, Illinois 

Przyjmuje deporyta po poczcie od $1.00. Płaci 
3% od stu Wyn fi, pieniądze do Polaki 

NASZ MAJĄTEK WYNOSI $2,000,000.00 
fnftiint r. Śmietanka, Preien — F. \f. Woj tale ariet, Pyrektor 

YTA I Ol F* SzVfkarty * kraju i do kraju na wszystkie linie najtaniej. 
Paszporty stę załatwia. Ja i moji zastępcy jesteśmy 

pomocni w całej podróży. — Wytyika pieniędzy do kraju może być wypłacona u 

Amor. dolarach lub krajowej walucie. Sprawy natariainf /.abtw.am fadwwa Zmiana pienimy, 
lr.fjnrż-yf bfip^tnir I. HERZ, Bankier i Notaryuaz. 224 W. 34th St.. New York. N. Y. 


