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Nasi Komisarze Z. N. P. 
W dalszym ciągu podajemy ży- 

ciorysy i podobizny naszych' ko- 
:i..sarzy Z. N. P.f cośmy już roz- 

poczęli w zeszłym numerze “Zgo- 
dy” w celu zapoznania choć przez 
p.«no nasz ogół związkowy z ko- 

larzami okręgowymi, którzy w 

życiu i rozwoju Związku ważną 
ojgrywają roflf. 

T>ziś na pierwnzy ogień bierze- 
my starego komisarza, znanego 
;uż z prac na niwie związkowej i 
r środowej, ob. P. Chludrińakiego, 
komisarza Okręgu TX na weehod- 
ti ą cręśó stanu Pennsylrania, za- 

mieszkałego pnr. 1091 Morton «t., 
famden, N. J. 

STANISŁAW GHŁUDZmSKI 

A oto jego życioryai 
W roku 1891 przybyłem do An- 

glji, miasta HuH Nierozumisjąo 
lęzyka, angielskiego, nia mógłsm 
siedzieć, oo df w świecie dzieje. 
Otóż postanowiłem zapisać sobie 
"Zgodę”. Po przeczytania para 
numerów przekonałem cif, że to 
jest pismo szczero polskie i pozna- 
jąc dążności Związku N. P., Już 
go wtenczas pokochałem i miałem 
namiar jak tylco przyjadę do A- 
meryki, to wstąpię do tekowego. 
W Anglji byłem osiem lat i "Zgo- 
dę" regularni* prenumerowałem 
Po przybycia do Ameryki w raka 
1899, po ustalenia się, zaraz watą 
piłem do Związku. w Pilndeifji, 
do grupy 468, Kółko Dramatycz- 
ne Adama Mickiewicza, do której 
i obecni* należę. Zaraz po watą 
p-entu. zostałem czynnym eka 
klem i wziąłem eię szczerze de 
pracy; zzraz przy piaezngpoh wy- 
borach zostałem prezesem grapy 
i byłem parę lat takowym, aż po 
paru latach prezesostwa, ldzdy 
były wybory, to niz było a kogo 
wybrać NkraUm, więo mała' 
lem się zrzucić z prezesostwa, a 

zostać sekretarzem 1 bytem też 
parę lat takowym. Nadmienić 

muszę, że pracowałem bezpłatnie 
cały czas od zamągo wstąpienia 
do grupy zaraz byłem wybrany 
delegatem do Gminy, bo muazę 
zaznaczyć, że Otnłna w Filadelfji 
istniała przed moim przybyciem 
Kiedy poznałem pracę Gminy, to 
było moim życzeniem, ażeby w 

każdej większej oeadzie była ta- 
kowa; a kiedy zostałem wybrany 
posłem na Sejm XV w Wilkesbar 
re, starałem się przeprowadzić, a- 

żeby Gminy były obowiązkowe, 
ale takowe upadły; ale gdym był 
wybrany na Sejm XVII w Balti- 
more i tu nie mogłem tego prze- 
prowadzić, ale jednym się mogę 
cieszyć, że przeprowadziłem Ko- 
misje Emigracyjne, które istnieją 
i dużo dobrego zdziałały i wielu 
uchroniły od deportacji 1 od tych 
pijawek agentów żydowakich, 
którzy wysyłali dziewczęta do 
domów rozpusty, i tylko komisjom 
zawdzięczać należy, że ochroniły 
od tego. 

Po sejmie balttmonfldm zaczę- 
ła Zgoda" objaśniać związkow- 
ców, te Gminy są dobre i są po- 
trzebne, bo jeżeli się nie mylę, to 
&a Sejmie XXI w Schanectady, 

n» którym byłem delegatem, Omi- 
“7 *>7*7 uchwalono. Jeszcze ma- 

Uf zaznaczyć, że po przybyciu do 
Filadelf ji, kiedy gminy się ujmo- 
wały obchodami, to mnaiały od- 
bywać takowe na żydowakioh ha- 
la«h, bo polskiej nie było. Ja wi- 
daąo potrzebą takowej, na obcfao- 
d»e w Filadelfji zrobiłem wnio- 
eek, ażeby kolekt* zrobić na za- 

początkowanie domu polskiego 1 
na ten cel takowa była złożona, 
tylko teras nie pamiętam wiele 
dolarów, ale od tej pory dobru 
myślący połacy zaczęli się starać 

j i doprowadzili do skutku, że te- 
ras mamy już przeszło dwadzie- 
ścia lat, Polski Dom. — A te- 
ras jestem komisarzem drugiej 
kadencji i miałem zawsze na my- 
śli dobro Związku H. F. i starałem 
się zawsze pogodzić strony powa- 
śnione i sawsse się stawiłem, 
gdzie mnie zawezwały ozy to Chni- 
®7 °*7 śrmpy, nigdy się od tego 
nie uchyliłem, esy to wieoe agita- 
eyjne, esy obchody, sawsse się 
stawiłem na wezwanie, bo zawsze 

dbałem o rozwój ukochanego 
■wiązka. Tyle tylko, oo mogę o 
•obie powiedzieć, a sąd oddają 
braci związkowej. Dodać muszą, 
że byłam wydelegowanym na 

pierwzsy Kongres Polski w We 
shingtonio w maju 1910. 

Poaoataję z bratnim pozdrowie- 
niem 

STAN. OHLUDZIJtSKI. 
I>nifrą biografję i podobiznę po- 

dajemy kobiety, naszej Kom i sur ki 
na Okręg VIII na stan Dclavare. 

I P*n* Róży Slrura, znanej w ko- 
łach związkowych nader czynnej 
działaczki na polu narodowym i 
związkowym,, zamieszkałej .pn. 
529 S. Harriaon et., Wilmington, 
Delaware. 

ROZALJA AKURA 

B;ojrrafj» j«*j jrst następująca: 
Lioif lat 38. Urodcłam się w 

Krakowcu, Małopolska. Przyby- 
łam do 8tanów Zjod. w 1002 r.; 
obywatelką Stanów Zj. jestem od 

i lat 14-tu. 

Sprawy polskie, związkowe. Za- 
łożenie Grupy 1742 Tow. "WoL 

1 noże”, 21 czerwca 1914. 
Założenie Grupy małoletnich 

członków 14, dnia 5 grudnia 1921. 
W czasie wojny i mojej inicja. 

tywy powitało przy grupie żeń- 
skiej “Tow. Pomocy Armji Pol- 
skiej”, którego celem było urzą- 
dzać zabawy, teatry amatorskie, 
wycieczki i t. p. na cel Armji Pol- 
skiej. 

Ze zebranych funduszy wydano: 
Polaki bond .$50 00 
Przyjęcie kapeli Wrońskiego 38.00 
Kolacja dla partji ochotn. 37.00 
Gwiazdka dla ochotników 

w Kanadzie. 84.83 
Kom. Ob. w Wilmingtou .. 50.00 
Kom. Ob. w Wilmington na 

żołniemy .100.00 
P. Paderewski ej na Gwiazd- 

kę żołn. we Prancji.160.00 
Skarpetki 1 orzechy ochotn. 

w Kanadzie 34.95 
Na Czerwony Krzyż do 

główn. kwatery, Warn. 100.00 
Na plebizcyt na 81ąeku_ 10.00 
“Drive” Hallerczyków ... 5.00 

Na te sumy są pokwitowania. 
Brałam i biorę zawsze czynny 

{a dział w sprawach poł«Vj"h i 
* wiązkowych. Ostatnio bratem u- 
daiał w Baltimore na wiecu, pras. 

I mawiająo w kwest ji ubezpieczenia 
| małoletnich, na którem był p. J. 
Wedda z Washingtona. 

Z wysokim poważaniem 
ROZAŁJA SZURA. 

Następnie nam daielny, młody 
komfaara, ananr również ae awych 
prmct narodowych, awięlirowych i 
apołecmych, brat Adam Brreriń- 

Zawiadomienie dla członków Z. N.P. 
KlaliJiijrm podaj* *1* do wiadomości wszystkich członków I człon* aln Związku Narodowego Polskiego, ze podatki na 

Asesment 173 na Maj 
■mu kyt nphrui n satoUwa Grapy przed tańcem mtertące. 

JeJell nie bcd* ta płacone przed północą ostatniego Maja 1922 
rsłonek taki podleca nnapendowauin I traci wszelkie przywilej* I prawa do na; pośmiertnej. 
Skarbnicy grup pieniądze wraz z raportami 

na Asesment 173 
i 29 Wydziału Małoletnich 

Miestat mają na ręce kasjera Związku przed dniem I fo Czerwce 1322. 
Nie czekaj ostatniego dnia z oplata podatku! 
1'reguluJ rachunek dzisiaj! 

JA* J. /AWIŁISMKI, 
Sckr. Jen. Z.N.P. 

wki. komisarz na Okrotf X\'| na 
*t*n Michigan. tak się braciom 
siostrom związkowym prznUta 
wia: 

Urodziłem się w Detroit, Mich. | 
w roku 1889. Wstąpiłem do Zw 
Nar. Pol., mając lat 18, będąc aa 

razem założycielem gruny 1009. 
Od czaau jak tylko zostałem człon-1 
kiom, tak do dziś dnia zawsze 

piastowałem jakiś urząd w Zwis 
aku, najpierw piastowałem urząd 
sekretarza finansowego, następ 
nie byłem prezesem, a obecnie 
piastuję drugi termin urząd Ko 
misarsa. 

^Mrodowvj 
Vx^\\v 

Ponowny Apel 
Dopóki czas, przypominamy o obowią- zkach jakie każdy ma względem społeczeń- 

stwa, organizacji, rodziny i samego siebie. 
Dobrobyt jednostki, tworzy dobrobyt społeczny. 

Jesteście w stanie zapewnić przyszłość rodzin 
Waszych, przez opłacanie miesięczne polis 
ubezpieczeniowych w jedynej narodowej 
polskiej organizacji 
Jak pewną jest śmierć, tak pewną jest su- 
ma spadkowa z ubezpieczenia w Związku 
Narodowym Polskim. 

Wstąp sam i przyprowadź znajomego. 
Ubezpieczyć się można od $100. do $2,000.00 

^^ Opłacaj regularnie podatki. 

Ostatnia 
Sposobność! 

Setki grup zniosło regularne opłaty wstępne 
do towarzystw. Skorzystajcie z tej sposobności 
i zgłoście się do najbliższej grupy. 

ZWIĄZKOWCY! Ostatnie to chwile do zdo- 
bycia nagrody! 
Zwięzek Narodowy Polski nie sprzedaje 
akcji, ale gwarantuje wypłatę sumy po- 
śmiertnej, na jakę się ubezpieczysz. Zabez- 
piecz więc swe życie jak najprędzej. 
Żadna organizacja nie da tak dogodnych 
warunków, jak Związek. Czy weźmiesz ubez- 
pieczenie na dożywocie, czy na lat 20 — zawsze 
masz pewność wypłat i gwarancją. 

Grapy nasze prósz; cię do siebie. 
Tylko w sile ernn oołen. 

Nie czekaj jutra! 
Zrób ^ 
Dzisiaj! 

1880-1922 
^ Czterdzieści dwa lata 

egzystencji 
Dwa najlepsze pisma Dziennik Związkowy-Zgoda 

Zapisz także swe dzieci. 
Postanów 

Szybko— 
Zaraz! 

Przeszło 140,000 członków—mężczyzn, kobiet i dzieci 
^ Majętek Zwlęzku Ner. Pol. wynosi przeszło $6,500,000.00 

Rezerwa w funduszu pośmiertnym dochodzi do $5,500,000.00 
Pośmiertne wypłacone przez Zwlęzek spadkobiercom $12^)00,000.00 

Na cele walki o wolność Niepodległej Polski $1,300,000.00 
Na cele oświatowo I szkolnictwa $1,100,000.00 

Na cele społeczne I humanitarne $600,000.00 
Kolegium I Szkoła Rzemieślnicza— 

Dom Emigracyjny. 

cach agitacyjnych, przyczyniałem 
się do zakładania nowych grup 
Z. N. P. 

Pod moim przewodnictwem w 

roku 1020. dnia 9-go maja, urzą- 
dzono w mieście Detroit bardzo 
wspaniałą manifestację Wolnej 
Polski; pcchod był historyczny. 
W tej Maniiestacji brały udział 
wszystkie Towarzystwa polskie; 
pochód liczył przeszło 50,000 lu- 
dzi i ciągnął się na trzy mile. 

Stałem zawsze przy sprawie 
polskiej, byłem w Komitetach ra- 

tunkowych. byłem czynnym pod- 
czas drajwu " pożyczkowego tak 
amerykańskiego jak również pol- 
skiego. Pomagałem moralnie i ma- 

terjalnie sprawie polskiej, i dziś 
o ile tego wymaga potrzeba, spie- 
szą chętnie do pracy na niwie na- 
rodowej. 

Z szacunkiem i bratnim pozdro- 
wieniem A. F. BRZEZIŃSKI, 

Komisarz Okręgu XVI. 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Wheeling, W. Va. 
ii" Mnirl I Sióstr w Z.N.P. 

My. z w ią/.kowcy zabrani na -wal- 
n> iii wiecu kiinli>*u«yni. celem opra- 
cowania dimmoMk pozyskania Jak naj- 
"lękliczby nowych członków pod 
sztandar Z.N P. 

Pr/.y. htHlziniy do Jednego przekona* 
nie. że Jc/.cll zespolimy ducha, myśli 
naaze. i dobro Z. ,\|’(. postawimy na 
pierwszym miejacu, i. j. praca, nie pu- 
łych słów, "ale czynu nam potrzeba", 

to konlcst oliwnie prowadzony pr/ci 
Z SM*., przyniesie obfito plony. 

Przeto postanawiamy i uchwalamy, 
i-o następuje: 

Zważywszy, /.e Z.N P organizacja 
hrafniej pomocy. zorganizowana przez 
założycieli po to, by z ludem ratein 
iść i dla niego pracować, ho hasłem JcJ 
lest: "jeden za wszystkich, a wszyscy 
za Jednego"; 

Zważywszy, że 7. NP. który za- 

puścił swoje zagony od Atlantyku a>. 
lo Pacyfiku wola: llodacy, hycamy 
sif. skupiajmy sic. pod wspólny «ztan- 
lar Białego Orla i Pogoni; 

I wreszcie zważywszy, ze Z.N.P. 
skupił, skupia, i skuplać-jednoczyć 
pragnie, wszelkie przekonania, drże- 
nia i sposoby, by nieść bratnia miłość 

pomoc hratniiy, a Ojczyźnie wolność 
i swobodo — 

Przeto uchwalamy ! wzywamy brafi 
w całym Z.N.P., by łiaacł tych pilnie 
-•trzepią 1 har/.yła na *łnwe: ( synu, 
nie pnljrh nam trzeba! 

I>alej uchwalamy I wzywamy brać 
ewlązfcową. by sobie zapamiętała tych, 
którzy ądy Idzie o pracę dla Związku 
»# I pracują. 

Uchwalamy I wzywamy brać Związ- 
kową pamiętać, pamiętać I jeszcze ras 
pamiętać tych wszystkich amatorów, 
•krzykaczy". aspirantów na posłów 
do waneRO sejmu, kiedy rian na to. 

1'chwalamy ł wzywamy brać Zwią- 
zkową, by na Sejm Z.N.P. wybierać 
takich związkowców, którzy wykazali, 
źe dla Zwłąaku pracują czynem, a nie 
ąnrd Urwaniem. 

Uchwalamy I wzywamy do te*o całą 
prowincję, ażeby Aledzllą w czaale po- 
między-sejmowym. kto dla Z.N.P. pra 
cuje, tak. hy można odróżnić tych s*t- 

n>-ch aspirantów po różne urzęda, o- 
bleR«Jących się na aejmle. 

Nskoniec ssml uchwalamy ! wszyst- 
kich wzywamy dc wytrwale] t owoc- 

nej pracy dla Ti.K.T., by azereąl na- 
sze nią podwoiły, Jetell nie potroiły w 

tym konteócle. 
Za Komitet Wiecu w Wheel Iną, W. 

Va. Taaftl Waóafc*, 
Manlnlnw Owea, 
A las. Okalania, 
lO. 

A We. l^slOj 
*—twn Okutą za IMA 


