
DZIAŁ DLA KOBIET. 
_^ 

Co działają amerykańskie kobiety? 
Kobiety amerykańskie dawno 

już zrozumiały, że powinny brać 

czynny udział w gospodarce kra- 
jowej. A ponieważ nie mając gło- 
su, nie mogły działać bezpośre- 
dnio. wzięły się na inny sposób. 

Lat temu dwadzieścia trzy klu- 

by kobiet amerykańskich z ca- 

^'ch Stanów Zjednoczonych zor- 

ganizowały się w tak zwaną Fe- 

deracyę Klubów Kobiecych. Ce- 
lem tej Federacyi jest wspólna 
praca dla spraw, które zawsze 

najwięcej obchodziły- i obchodzą 
kobiety, t. j. wychowanie i kształ- 
cenie dzieci, dbanie o stosunki 
zdrowotne i moralne domu i jego 
otoczenia, opieka nad biednymi i 

chorymi i wogóle staranie się o 

dobro kobiet i ich rodzin. 

Ponieważ wszystkie te sprawy 
nie mogą być jnż teraz załatwia- 
ne w kółku rodzinnem, tak jak to 

dawniej bywało, lecz muszą się 
niemi zajmować rady miejskie i 

legialatury państwowe, kobiety 
musiały rozszerzyć pole swej 
działalności i pospieszyć ze swą 
radą i użyć swego wpływu w iz- 
bach prawodawczych. 

Federacya Klubów Kobiecych 
jest tak dobrze zorganizowana i 
tak umiejętnie pracuje, że dużo 
bardzo dobrych i ważnych praw 
zdołała przeforsować w różnych 
stanach. 

Federacja ta liczy mniej wię- 
cej 7,000 klubów z milionem 
członkiń. Na wielkim sejmie, 
który odbywa się co dwa lata. 

rozpatrują kobiety stosunki kra- 

jowe i decydują, jakie nowe spra- 
wy powinny zająć ogół kobiet, ja- 
kie ważne bile powinny być 
przedstawione czy to w Kongre- 
sie, czy w poszczególnych legis- 
laturach stanowych. 

Na sejmie wybierane są też u- 

rzędniczki. Jctórych zadaniem jest 
wprowadzić w życie platformę 
Federacyi. Działają one w nastę- 
pujący sposób: zawiadamiają 
prezeskę na dany stan i urzędni- 
czki wszystkich klubów miejsco- 
wych, że jest pewna sprawa, któ- 

rą kobiety powinny poprzeć lub 

podnieść w tym stanie. Te poru- 
szają wszystkie możliwe spręży- 
ny: odwołują się do prasy, ażeby 
zapoznać ogół z daną sprawą 
przez podnoszenie jej w gaze- 
tach, omawiają ją mówcy na ze- 

braniach, omawiają pastorzy w 

kościołach i wszyscy, których tyl- 
ko kobiety potrafią tą kwestyą 
zainteresować. 

Udają się następnie kobiety do 

władzy prawodawczej. Najpierw 
wystarać się muszą o to, żeby ich 

żądanie było przedstawione w 

formie bilu. Fotem agitują po- 
między reprezentantami, aby so- 

bie ich zjednać dla swej sprawy. 
(Zwykle agitacya ta przybiera for- 

mę prośby, ale gdy jaki mąż sta- 

qu jest nieczuły na ich prośby, to 

posługują się ostrzejszymi środ- 
kami. Rozpisują one listy do oby- 
wateli z jego dystryktu, aby oni 

zażądali od swego reprezentanta, 
by poparł daną sprawę. Po otrzy- 
maniu kilkuset listów i telegra- 
mów z takiem żądaniem, repre- 
zentant zwykle da się zjednać. 

Co potrafiły kobiety zdziałać 
dotychczas, najlepiej możemy 
widzieć ze sprawozdania z osta- 

tniego walnego sejmu Federacyi, 
który odbył się w roku 1912. Oto 

plony pracy, któremi mojęły się 
poszczycić delegatki z różnych 
stanów: 

Zwalczanie suchot, opiekowa- 
nie się dziećmi szkolnemi, egza- 
minowanie tychże przez szkol- 
nych doktorów i dentyatów, od- 

wiedzanie biednych i nieo.świeco- 

nych rodzin przez nurski, które 

dają rodzinom tym dobre rady i 

opiekę w chorobach; dawanie o- 

biadów dla biednych dzieci szkol- 
nych, zaprowadzenie lepszego sy- 
stemu weotylacyi po szkołach; 
dalej prowadzenie wojny przeciw 
muchom i komarom, przeciw nie- 

hyfienieznemu spluwaniu. Za- 

sługą akcyi kobiet jest również 

wyrugowanie kubków do picia w 

miejscach publicznych, urządza- 
nie wykładów o pielęgnowaniu 
zdrowia, organizowanie po fabry- 
kach klubów, których celem jeet 
podnoszenie poziomu zdrowotno- 

ści u pracujących, zakładanie dla 
dzieci placów i ogrodów do za- 

baw rychowych. — To wszystko 
wprowadziły w życie kobiety. 

Dalej są ważne sprawy, jak np. 
dawanie pensyi dla matek, skró- 
cenie godzin pracy dla kobiet i 
małoletnich, poprawienie stosun- 

ków zdrowotnych w fabrykach i 

wszędzie gdzie tylko są zatrud- 
niane kobiety i dzieci; ustanowie- 
nie polieyantek po miastach, a 

także matron po stacyach poli- 
cyjnych, więzieniach i stacyach 
kolejowych; założenie ochronek, 
gdzie matki idące na dzień cały 
do pracy, mogą zostawić swoje 
małe dzieci; ustanowienie cenzu- 

ry dla obrazków migawkowych; 
otwarcie szkół publicznych dla u- 

'żytku okolicznych mieszkańców; 
upiększanie ulic, domów, ogro- 
dów, szkół i innych budynków 
publicznych; uczenie gospodar- 
stwa domowego, zakładanie klu- 
bów tak zwanych “Lig Gospo- 
dyń” w celu zaznajamiania się zt 

stosunkami w handlu i starania 

się o zniżenie cen produktów spo- 
żywczych — oto częściowy wy- 
kaz dobrej działalności klubów 

kobiecych. 
W stanach. gdzie niema jesz- 

cze równouprawnienia, praca i- 
dzie powoli, jest o wiele trudniej- 
szą, ho jedyna droga, jaką kobie- 

ty mają do osiągnięcia swych ce- 

lów, to droga prośby. Ale rzecz 

ma się całkiem inaczej tam, gdzie 
kobiety mają już prawo głoso- 
wania. Tam nie proszą, lecz żą- 
dają, a aldermani czy reprezen- 
tanci, z tego względu, że muszą 

się z ich głosami liczyć, dokłada- 

ją starań, abv kobiety zadowolić. 
A więc z konieczności grzeczność 
mężczyzn jest daleko większą 
tam, gdzie kobiety mają za sobą 
siłę głosu. 

Jak tylko w jakim stanie kobie- 

ty odniosą zwycięstwo, to kluby, 
które pracowały za równoupraw- 
nieniem, zamiast się rozwiązy- 
wać, biorą się do nowej pracy. U- 

dzielają więc kobietom instrukcyi 
0 ich nowych obowiązkach i do- 
brem wykonaniu tychże, śledzą 
czynności swych reprezentantów 
1 urzędników, żeby potem wie- 

dzieć, którzy zasługują na popar- 
cie przy wyborach i pilnują tego, 
aby przechodziły prawa, które 

kobiety uważają za dobre i po- 
trzebne. 

Więc widzimy z tego, że kobie- 
ty, czy posiadają prawo głosowa- 
nia, czy nie, pracują dzielnie dla 
dobra społeczeństwa, że poczu- 
wają się do obowiązków obywa- 
telskich i że potrafią wywiązać 
się z nich nawet przy niekorzyst- 
nych warunkach. 

W ten sposób zyskują one so- 

bie uznanie mężczyzn i ci zaczy- 
nają powoli przyznawać, że nale- 

ży się kobietom równouprawnie- 
nie. Wobec tego niedługo czekać 

należy na ostateczne zwycię- 
stwo, gdy kobiety będą głosowały 
na równi z mężczyznami we 

wszystkich stanach tego kraju. 

Kalendarz Związkowy 
NA ROK 1914. 

wyszedł * druku i obejmuje 
192 stron dużego formatu.— 
Kalendarz ten, obok doboro- 
wych ilustracyi oraz obfite- 
go działu literackiego, zawie- 
ra tak cenne informacye i 
wskazówki zastosowane do 
potrzeb naszego ludu w A- 
meryce, że stanowi nieoce- 
niony podręcznik domowy 
we wszystkich sprawach. 

Cena za egzemplarz wyno- 
si 25 c., z przesyłką 35 c. 

Dla kupców i agentów, za. 

mawiających w większej ilo- 
ści, odstępuje się odpowied- 
ni rabat. Grupy związkowe, 
które dotąd kalendarza nie 
zamówiły, niech się pospie 
szą, bo zapas może się wkrót- 
ce wyczerpać. Adresować na- 

leży: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406 W. Division st. 

Chicago, 111. 

UWAGI. 
Godne wzmianki są objaw}' 

prawdziwej miłości bliźniego, ja- 
kie dały się zauważyć w mieście 
Chicago podczas świąt Bożego 
Narodzenia. 

Bardzo chwalebny rozpowsze- 
chnia się u nas zwyczaj zwiedza- 
nia biednych rodzin w celu za- 

spokojenia ich potrzeb i uszczę- 
śliwienia ich na ten dzień po- 
wszechnej radości. Wielu zamo- 

żniejszych obywateli bierze ^bbie 
za zadanie grać rolę “Gwiazdo- 
ra” dla jednej lub więcej ubogich 
rodzin, o których dow iadują się z 

różnych źródeł. Jednem z tych 
źródeł, to biuro superintendenta 
poczty, odbiorcy wszystkich lis- 
tów, pisanych przez biedne dzieci 
do św. Mikołaja. Listy te nieraz 
prowadzą do domów, gdzie wiel- 
ka nędza i niedostatek. I często 
osoby, które tam pójdą w zamia- 
rze dania tylko jednorazowego 
wsparcia, tak się przejmą opłą- 
kanent położeniem tych rodzin, 
że i nadal mają je pod swoją opie- 
ką. 

A urządzanie Gwiazdki i uczt 

świątecznych dla biednych, także 
i po ochronkach, przytułkach, 
szpitalach, a nawet i więzieniach, 
czy to nie godne pochwały? 

Piękną nowością tego roku by- 
ła “miejska choinka” dla bez- 
domnych. Ludzie nie mający do- 
mu, rodziny własnej, lub ci, któ- 
rzy nie mogli sobie pozwolić na 

drzewko dla swych dzieci, udali 
się w wieczór wigilijny do parku 
Granta, gdzie pod gołem 
niebem stała olbrzymia choinka, 
sięgająca wysokości czterdziestu 
stóp. Oświetlona była elektrycz- 
nemi lampkami, a u samego wie- 
rzchołka świeciła wspaniała 
gwiazda. 

Przy dźwiękach muzyki i pię- 
knym śpiewie chórów i artystów 
operowych, .spędziło tam kilka 
przyjemnych chwil tysiące dzieci 
i ludzi dorosłych, którzy może nie 
mieliby byli innej sposobności do 
ucieszenia się choinką i przejęcia 
się tym duchem świątecznym. 

Jak bardzo potrzebnem jest 
mieć przytomność umysłu i pano- 
wanie nad sobą, świadczy o tern 

najlepiej straszny wypadek, któ- 
ry się wydarzył w Calumct. Mich. 

Podcza? uroczystości gwiazd- 
kowej. w sali napełnionej prze- 
ważnie samemi dziećmi, ktoś wy- 
dał okrzyk, że się pali.jW jednej 
chwili ogarnęła ludzi panika. 
Wszyscy rzucili się do drzwi, na- 

stąpił ścisk, tratowanie, wskutek 
czego zginęło blisko 80 osób. 

Fałszywy to był alarm, więc 
nic od ognia padło tyle żyć ludz- 
kich. lecz padły one ofiarą pani- 
ki. która tak często pochłania 
więcej ofiar, niż sam ogień. 

Gdyby ludzie w takich wypad- 
kach potrafili zachować zimną 
krew, to zwykle udałoby się 
wszystkim zupełnie bezpiecznie 
opuścić miejsce zebrania i obyło- 
by się bez ofiar. Ale gdy zgroma- 
dzeni potracą głowy i wszyscy 
naraz tłoczą się do jednych drzwi, 
to niewiele pomogą przestrzega- 
nia ustaw bezpieczeństwa. W ta- 
kich razach najważniejszym środ- 
kiem ratunkowym to zachowanie 
spokoju i przytomności umysłu. 

Powinnyśmy się starać, szan. 

Siostry, żeby w tym roku nasze 

szeregi wzrosły w dwójnasób, 
tembardziej, że nie jest to wcale 
rzeczą trudną do wykonania. 
Gdyby każdy z nas zwerbowała 
tylko jedną nową członkinię, to 

już liczba Związkowczyń podnio- 
słaby się z 30-tu do óo-ciu tysię- 
cy. Zabrać się nam zatem należy 
do pracy. Niech każda z nas po- 
wie sobie: "Muszę w tym roku 
jedną członkinię w szeregi Zwią- 
zku wprowadzić", a co zdaje się 
na pozór niemoźliwem do speł- 
nienia. łatwo wykonamy i w jed- 
nym roku podwoimy liczbę 
członkiń w Związku Narodowym 
Polskim. 

Narody, które nie pracują i nie 

ostczędzają, muszą zniknąć z po- 
wierzchni ziemi. 
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POCZUCIE TAKTU. 
Nasz liberalny wiek (czy ta- 

kim jest w istocie?) zaciera coraz 

bardziej socyalne różnice i prze- 
sądy, wytworzone przez dawniej- 
sze pojęcia o klasowości i tytu- 
łach. 

Na miejsce niezasłużonych 
■przywilejów stawiane są katego- 
rycznie zasługi i najdelikatniej- 
szy socjalny instynkt, poczucie 
taktu, wytwarza często stanowi- 
sko jednostce. 

“\V naszeni społeczeństwie 
muszą zniknąć •brutalne klasowe 
różnice, istnieją tylko odcienia i 
dlatego sztuką Życia tworzy owo 

nieuchwytne “je ne sais quoi”, 
które jest owocem doskonałego 
wychowania, jedyną baryerą, któ- 
ra próżniaka i brutala oddziela od 
człowieka zasługi i pracy* 

Dla każdego myślącego czło- 
wieka sympatyczne musi być po- 
czucie. że tylko przez własne, od- 
powiednie zachowanie się, zdoby- 
wa należne mu miejsce między 
innymi. 

Poczucie taktu staje więc coraz 

bardziej nieodzownym warun- 

kiem życia. Utopią jest tylko dla 
kogoś, kto wyłącznie dla siebie w 

ciasnem kółku własnych pojęć 
żyje, kto tylko powierzchowną 
warstwę życia poznał i poza gład- 
kiemi, banalnemi słowa^ni tylko 
gładkie, banalne sprawy widzi, a 

wszystkie skomplikowane stany 
uczuć, każdy paradoks, wszystko, 
co jest wdziękiem i delikatnością 
poczucia, nosi dla niego stempel 
pewnego trudu i przesady, przed 
któremi ucieka. 

Najdelikatniejszą, najsubtel- 
niejszą ceremonią grzeczności, ja- 
ką wytworzyła kultura, jest po- 
czucie taktu, jest ono przy tern 

poczuciem prawdziwie demokra- 
tyzującemu bowiem pod jego 
wpływem człowiek do człowieka 
jako do równego sobie przema- 
wia, a jednocześnie jest ono od- 
biciem poczucia własnej godnoś- 
ci, bo wiemy wszyscy, jak wyso- 
ko cenimy sarni siebie i jak wy- 
soko cenionymi być pragniemy. 
*\V subtelnie pojętym egoizmie 
nie poczuwamy się do mocy przy- 
znawania duchowemu życiu in- 
nych. mniejszych praw, aniżeli 
sobie samym. Egoizm ten — pra- 
wie zawsze bezwiedny, występu- 
je pod imponującą maską dumy, 
która nie pozwala nadto zbliżać 

się do kogoś, komuś sprawiać 
przykrość, albo komuś stać się 
ciężarem. 

Poczucie taktu możnaby na- 

zwać jakimś duchowym, we- 

wnętrzny rytmem, który pobu- 
dza do dźwięku delikatne, le- 
dwie dosłyszalne tony duszy, 
przygłuszane głośnymi dźwięka- 
mi zewnętrznego życia. Jest ono 

subtelnem uczuciem słodkiego 
wnikania w stan duszy drugiego, 
współczuciem, niekiedy przed- 
wczesnem przewidywaniem i od- 
czuciem tego, co innych może za- 

boleć i poruszyć. Poczucie taktu, 
to często pewność rozważania za- 

wiłych, niekiedy drażniących sy- 
tuacyi. zrozumienie niewypowie- 
dzianych bolączek, ratunek w 

trudnych, napozór nie do rozwią- 
zania konfliktach. 

Rozumie się. że w chwilach, tj. 
w wypadkach, zabierających czło- 
wiekowi wszystkie siły, poczucie 
taktu odbiega, ciężki, gruby ego- 
izm, który nazbyt chętnie nazy- 
wamy instynktem samozacho- 
wawczym, przygłusza je, często 
całkowicie zdławią. Nowi dorob- 
kiewicze, atleci, zapaleni spor- 
towcy bywają przeważnie ludźmi 
bez taktu, nazwijmy: ludźmi 
zgrubiałymi. Tkanki ich duszy są 
z grubszej przędzy, wszystko za- 

sadza się na sile i wytężeniu mu- 

skułów, każdy opór zewnętrzny 
jest wprost niedopuszczalny. Lu- 
dzie pracujący umysłowo, artyś- 
ci, przeciwnie, przez całe życic 
doszukując się najsubtelniej- 
niejszych odcieni duchowych, do- 
chodzą do przeczulenia poczucia 
taktu, które często przejawia się 
w zbytniej drażliwości.* 

Poczucie taktu umie przeczuć 
zbliżające się niebezpieczeństwo, 
fiie mówię tu o niebezpieczeń- 
stwie dotykalne*!, cielesnem, lecz 
np. o możliwości czyjegoś nieza- 
dowolenia, przykrego usposobię- 

nia, gorzej, złości, i często naka- 
zuje zawczasu usunięcie się. 
Przecież takt oszczędza nieraz 
drugiemu chwili przykrego za- 

wstydzenia, każe mówić o pogo- 
dzie, żeby powstrzymać niewła- 
ściwe, zdradzieckie odezwanie się 
jakiegoś "enfant terrible”. Poczu- 
cie taktu idzie tak daleko, że u- 

mie uniknąć niepotrzebnego, nie- 
pożądanego wyznania, przez co 

niejednokrotnie oszczędza dru- 
giemu niesmaku z powodu zbyt- 
niej pochopności do wynurzeń i 
świadomości, że ktoś skorzystać 
może z przewagi, jaką daje po- 
siadanie czyjejś tajemnicy. 

Wynurzenia mają w sobie 
zwykle dużą dozę zarozumiałoś- 
ci. ludzie szukają wtedy jak naj- 
bardziej korzystnego tła dla swe- 

go charakteru i swej duszy, o 

których nadzwyczajnem pięknie 
są głęboko przekonani. Człowiek 
pełen taktu nie spostrzega tego, 
tak samo, jak człowiek dobrze 

wychowany nie widzi u drugich 
wykroczeń przeciw dobremu wy- 
chowaniu. 

Poczucie taktu powinno być 
zawsze czujne, a nigdy nie nawo- 

ływane ptzymusem, powinno być 
impulsywne, bo inaczej byłoby 
wielce nieprzyjemne. Poczucie 
taktu staje się wprost irtstyktem 
i staje się wtedy w’ życiu takiem 
dobrodziejstwem, jak spokojne 
jutro i takiem upiększeniem, jak 
miłość. 

Bezwstydni i głupi ludzie nie 
mają i nie odczuwają taktu, bez 
żadnego hamulca umieją być gru- 
biańscy i dotkliwie nieznośni, a w 

okazywaniu uczuć równie nie- 

przyjemni i natrętni. Manifesto- 
wanie uczuć bez poczucia taktu 

bywa niekiedy prawdziwą nie- 

grzecznością, twardą, brutalną 
ręką dotyka czułych strun duszy 
i wywołuje przykre, zestawienie 
do uczuć, na które trudno odpo- 
wiedzieć; pomiędzy ludźmi, po- 
siadającymi poczucie taktu, przyj 
rzeczenie jest przysięgą, oczeki- 
wanie — zobowiązaniem. 

"Noblesse obligc''; nie mieć 
taktu, znaczy nic być wytwor- 
nym. Ka^dy odruch powziętej 
myśli jest niewykwintny, jeśli dla 
drugiego jest uciążliwy i przy- 
kry. np. alternatywy, z ociąga- 
niem i z trudem spełniane proś- 
by, ba, nawet nieczytelne pismo 
przy ważnycli sprawach. 

Tutaj atoli dochodzimy niekie- 
dy do nieoczekiwanego a nieła- 

twego do rozwiązania problemu: 
harmonijne skojarzenie poczucia 
taktu i dumy bywa nierozw jza- 
nym konfliktem, ponieważ nie za- 

wsze można być dumnym ze swo- 

jego taktu. Za taktem ukrywa się 
też czasem niezaradne tchórzo- 
stwo, jak za miłością bliźniego — 

słabość 

Tylko prawdziwe i doskonałe 
poczucie taktu niema sobie nic do 

wyrzucenia, umie zejść z drogi 
sytuacyom, którym czuje, że nie 
dorasta i przy największych u- 

przcjmościach i grzecznościach 
nie zapomina o dumie, t. j. o go- 
dności osobistej. 

Tam gdzie niema prawdziwe- 
go poczucia taktu, duma z zaro- 

zumiałością często chodzą w pat- 
rzę; dla wykazania własnej indy- 
widualności nieraz jedni drugim 
wyrządzają przykrości, a to mówi 
chyba mniej o takcie ni*ż o zaro- 

zumiałości. 
Szlachetne poczucie taktu nie 

skorzysta nigdy z brutalnej prze- 
wagi, która mogłaby być upoko- 
rzeniem drugiego. Nawet 

_ naj- 
głupsza, najpłytsza z zarozumia- 
łości, głupota mody, dowodzi bra- 
ku delikatności uczuć. Wszystkie 
drobne śmieszności i dziwactwa 
są jakby wyzwaniem: patrzcie i 

podziwiajcie 1 

Wszystko, co jest krzyczące, 
jest nietaktowne i niewytworne, 
ponieważ gwałtownie zwraca na 

siebie oczy i myśli i wyrywa je z 

obranego przez nic kierunku. 
Osobiście nie mamy prawa do 

uczuć i myśli drugich, nawet do 

najbanalniejszych: prawdziwie 
taktowny członek stoi na. ubo- 

czu i j«li ją dostrzega, uśmiecha 
się pobłażliwie z głupoty swoich 
bliźnich. 

nrwownim wriactr w • no h nxi. 
Aptakara i*r«K plmladaa. lałatl Pag* 
Olnta,ant ni* arlarir «n«4ki MirrtH- 
raki. padaaaki l r». Warw— aalrtto priy. 
naaJ ul«t *»«. 

Foczucie taktu jest (przywile- 
jem wolnego człowieka. Jak sze- 

reg najpiękniejszych zjawisk u- 

kazuje się w wybranych, szczo- 

drze od natury obdarowanych 
duszach. Zdobywa nad nami ta- 

ką władzę, że gardzimy wszyst- 
kiem, co brutalne, surowe, szpet- 
ne. 

Poczucie taktu w najlepszem 
tego słowa znaczeniu, daje po- 
słuch uśmiechniętej ironii, subtel- 
nemu uczuciu ożywczego kryty- 
cyzmu, wiecznemu wahaniu się 
między szczęściem a cierpieniem, 
które w nas człowieczeństwo 
podnosi, umacnia nas w najpię- 
kniejszych pragnieniach, w in- 
stynktach czystości, w sile i wy- 
trwaniu do wielkich zadań. Po- 
czucie taktu, ciche poczucie we- 

wnętrznej wartości, to'pewna i 
poważna droga do niezależności. 

Zofia Seidlerowa. 

Stary fortepian. 
W pewnym zajeżdzie w gór- 

skiej okolicy stał 6tary fortepian. 
Co niedziela grywał na nim nau- 

czyciel szkółki ludowej, a miesz- 

kańcy z doliny przychodzili wów- 
czas na tańce. Wieczorami zaś, 
gdy się w zajeżdzie zbierali tury- 
ści. bębniono w biedny stary for- 
tepian, który musiał towarzy- 
szyć różnym pieśniom studenc- 
kim i niezmordowanie zastoso- 

wywać się do wszystkich nastro- 

jów, — aż do chwili, gdy przy- 
chodziła gospodyni i gasiła świa- 
tło. 

Wówczas fortepian stał sam w 

zadymionym pokoju i czekał, aż 
nowy gość począł w następny ra- 

nek grać na nim. 
Któż będzie się dziwił, że przy 

takiem obchodzeniu się ze sobą 
biedak oddawna stracił głos i od- 
powiadał na wszystkie ataki cien- 
kim, zmordowanym tonem. 

Jednego wieczoru zaszedł do 
zajazdu jakiś wielki artysta; by- 
ło to właśnie w chwili, gdy słoń- 
ce topiło swój ostatni złoty pro- 
mień w rzece i kryło się za góry. 

Artysta zbliżył się do okna i 
raz jeszcze obrzucił okiem wspa- 
niałość natury, poczem usiadł do 
fortepianu i dobył z niego kilka 
tonów. Fortepian odpowiadał ci- 
cho, z zawstydzeniem, jak dziec- 
ko, do którego niespodzianie 
przemówi wielki obcy pan. Lecz 
artysta miał serce zanadto prze- 
pełnione uwielbieniem i zachwy- 
tem dla natury, aby się tern zado- 
wolić. Uderzył silnie w klawisze, 
jakby chciał jednocześnie popieś- 
cić je i wstrząsnąć do głębi. 

I oto nagle można było sądzić, 
że stary fortepian ożył, zbudził 
się. Goście przy stołach zamilkli; 
cudowne, pełne dźwięki wypły- 
wały w dal w pokrywający się 
zmrokiem krajobraz. 

Zdawać się mogło, iż stary, po- 
psuty fortepian chciał wyśpiewać 
wszystko to, o czem musiał mil- 
czeć przez całe lata, wydzwania- 
jąc z przymusem melodye tane- 
czne i pieśni uliczne; — a goś- 
ciom zdawało się, iż wszystkie 
struny ich serc łączą się z tymi 
dźwiękami i drżą, jakby pęknąć 
miały. W około słuchano, zapie- 
rając oddech. Jeszcze jeden wiel- 
ki krzyk wszystkich potęg stru- 

nowych i nagle artysta przerwał. 

Gdy wszyscy goście pos.. 
^ 

spać, stary fortepian długo jesz-l 
cze drżał cały w swym kącie i nic 
mógł się uspokoić. Gospodyni 
powiadała nazajutrz, iż przez 
łą noc dźwięczał cicho. 

Artysta przed wschodem słc.^.j 
ca powędrował dalej, a stary 
tepian tak jak dawniej wyd > 

tylko ostre, piszczące, bezdu: zik 

dźwięki, powtarzając uliczne pic* 
śni i melodye taneczne. 

“Cóż to za stare, obrzydliwe 
pudło!” — mówili ludzie i tłukli 
niemiłosiernie w klawisze. 

Wiecie — ten stary fortepian ., | 
ach! tak! z nim się działo to .-a- 

mo, co z wielu, wielu ludźmi! za- 

wsze poniewierani przez różnych 
partaczy, fuszerów :— i ludzi or- 

dynarnych — nie znaleźli nigdy 
wielkiego artysty miłości, który- 
bj potrafił zbudzić ukryte w nich 
życie, a gdy wreszcie artysta taki| 
się zjawił, zagrał raz jeden naJ 
strunach ich serca i odszedł je-j 
szcze przed wschodem słońca! 

I nic sądźcie, że tylko wtedy, 
gdy chodzi o fortepian, niesl 

jest grającym, jak gra — czy po- 
trafi uderzyć wc wszystkie stru- 

ny, uderzyć silnie, lecz delikatnie 
i — tkliwie. Stokroć większą ro- 

lę odgrywa to, gdy chodzi o o- 

bejście się z ludźmi! 

czenie dużo zależy na tern, 

MYŚLI NARCYZY ŹMI- 
CHOWSKIEJ. 

Najpiękniejszą, najświętszą v «J- 

wagą jest odwaga kobieca, odwa- 
ga serca i poświęcenia 

Dla mnie twarz 'by w a pięknu 
lub brzydką według znaczenia, 
jakie na niej duchowe wyrobier^ 
odbiło. 

Kto się z trudnością r.ie ztnic-' 
rzył, sam z własną myśią nie. zła- 
mał, temu wszystko łatwcm się 
wydaje. ^ 

Wysoko już w hierarchii 
dnc»ści człowieczej ten stoi, koi 
się prawda |>odoba. 

Byle jakieś zdarzenie pełniej- 
sze, wnet człowiek pytać się prz 
staje — zaczyna żyć. 

Na co Bóg nam daje takie ser- 

ca, które nad wartość rzeczywi- 
stą nas przeceniają? Oto na za- 

chętę, żebyśmy sie do miary ich 
wyobraźni dociągali. 

Zbyt wygodnie żylibyśmy 
świecie, gdybyśmy spoczęli ta 

sądzie tych, którzy nas bardzo 

kochają; już* mi to kilkakrotnie 
do myśli przychodziło, że jak w 

zwiersiadle powinniśmy się prze- 
glądać w zdaniach mniej dla nas 

przychylnych: wtenczas jedyn e 

mnóstwa dojrzymy szczegółów. 

A ja z nawałnic, ja z burz się 
śmieję; 

Czyż mnie to piorun rozkruszy 5 

Czyż mi wyszarpią mroźne 
zawieje 

Tajemnicę świata z duszy? 

W szkole. 
—'Jeśli na prawo masz wschód 

a na lewo zachód, to co masz 

przed sobą? — pytał w szkole ni- 

— Fana profesora — brzmiała 
odpowiedź. 

Opuścił prasę I Jest do nsbyola 

KALENDARZ ZWIĄZKOWY 
NA ROK 1914 —. 

W kim. Dzień. Zwitkowego, 1406 W. Diwision ul. 
1^ TO dntsd nie zsmówił sobie Kalendarza Związkowego niech ^ 

się zatem pośpieszy Mimo wielkiego nakładu może ich za- 

braknąć Należy pamiętać te najlepszym informatorem, najlep- 
szym podręcznikiem i wskazicielem jest kalendarz /.wiązkowy. 
Zawiera w sobie najniezbędniejsze informaoyp, z jakiemi sty. 
kamy sie w codsiennem tyciu- 

Kalendarz Związkowy na rok 1914 jeat do sprzedania po 
25 OCntÓW pojedynczy egzemplarz, a 35 OCntóW z prze 
ayłką pocztową Os .bom zamawiającym większe ilości da 
jemv odpiwiedni rabat. Zamówienia i naletność za Kalendarz 
Związkowy naiety adresować. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406-05 W. DIVI SION ULICA, 

CHICAGO, HJL. 


