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Młodzież w Związku Narodowym Polskim 

/. biura sekretarza jcneral- 
nego i organizatora Z. X. P. 
(1 wiedzieliśmy się pociesza- 
jącej nowiny, że organizacya 
na>za Związek Narodowy 
:‘>l>ki w ciągu jednego roku 
nlmłodziała o blisko dwa la- 
ta. czyli, że wiek przeciętny 
/i utków biorąc zbiorow'o o 

tyle się obniżył, co jest pożą- 
■ianem przez każdą organiza- 
»yę. Że Z. X. P. się tak zna- 
cznie odmłodził w ciągu je- 
dnego roku, za wdzięczyć na- 

c/.y kontestowi, jaki prze- 
prowadziło biuro organizato- 
ra. bo przez ten kontest zdo- 
byliśmy wielu młodych, no- 

wych członków do Związku i 
ci przeciętny wiek masy zrze- 

szonej pod naszym sztanda- 
rem tak z.nacznie obniżyli. 
Przed kontestem przeciętny 
wiek członków Związku wy- 
nosił przeszło 37 lat. Xie by- 
ło to bardzo źle. bo w innych 
• •rgaimacyach przecięftny 
wiek członków jest o wiele 
wyższy, jednakże lepiej, żc u 

nas się on obniża, niżby miał 
się podnosić. 

Obecnie przeciętny wiek 
członków w Z. N. P. wynosi 
35 lat. 0 miesięcy i ir dni, co 
ot nicnaigorzej, bo to ozna- 

ka. żc Związek się nie starze- 
je. ale odmładza, a to przez 
przyjmowanie znacznej licz- 
by młodzieży w ostatnich 
miesiącach, którą podczas 
kontestu zdołano zwerbować 
do naszych szeregów. Mło- 
dzież będzie napływać do 
Związku z czasem, gdy dzia- 
twa dziś zabezpieczona u nas 

dojdzie do lat. że będzie się 
mogła przenosić z Wydziału 
małoletnich cło Wydziału 
starszych jako pełnoletni 
( /lonkowie Związku. Już te- 

az z Wydziału małoletnich 
przeszło kilkunastu człon- 
ków do wydziału starszych. 
l»o doszli do lat, w któęych 
Związek mógł ich przyjąć ja- 
ko pełnych członków. T z 

każdym rokiem będzie ich 
więcej, ale obowiązkiem na- 

>/.vm jest ubezpieczać teraz 

na^/ą dziatwę w Wyd*zjale 
małoletnich a z czasem z tej 
dziatwy będą dzielni związ- 
kowcy i związkowczynic. 

Troską każdej organizacyi 
f' 'wadzącej się dobrze i pa- 
trzącej w przyszłość jest. aby 
dana organ i żacy a zdobywa- 
ła iak najwięcej młodych 

ł<»nków. którzy zastępują 
pt.Mtrk 'starszych, jacy 7 na- 

wy rzeczy schodzą do zim- 
nego jjrobu. Związek Naro- 
dowy Polski istniejący z gó- 
r.< 40 lat, gdyby w tym okrę- 
cę nic dostawał młodych 
złonków, tylko samych star- 

•/ych, co do organizacyi 
"Stępują wtedy, gdy się ile 
• rują i śmierć im zagląda w 
fl zv, toby się szybko posta- 
rał. członkowie wymierali- 

gromadnie i organizacya 
upaść by musiała nie pokry- 
wając swoich zobowiązań. 
J 1 starzy dziś -związkowcy, 
► ‘órzy do nas wstąpili przed 

> ieln laty, też byli kiedyś 
młodzi, zdrowi i silni. Ząb 
rr.iMj jednak robi swoje, sta- 
rcia dc cmi i przyjdzie na 

h godzina. że umrzeć mti- 

rą. feb miejsca więc zaj- 
"tować powinni młodzi, jeże- 
1 organizacya ma stnieć na- 
r|d, a nic upaść. Sami Ma-1 

v organizacyi nie są w sta- 
nc utrzymać, bo oni tylko 
n'} ślą kiedy ostatnia dla nich 

godzina wybije i czy rodzina 
•po nich otrzyma pośmiertne. 
Chcąc więc to pośmiertne za- 

pewnić, obowiązkiem star- 
! szych jest wciągać do orga- 
nizacyi członków inł«xłych 
— swoich synów, córki, kre- 
wnych czy przyjaciół. Im 
jest więcej młodych człon- 
ków w organizacyi, tein jest 

i ona silniejsza i bezpieczniej- 
sza. 

W Chicago istnieje od ro- 
ku igu-go Towarzystwo 
“Chicago", grupa 1450 Z. X. 

IP., klóre liczy około 400 
członków, wyłącznie Pola- 
ków tu zrodzonych, bo in- 

jnych nie przyjmują. Są to 
członkowie młodzi, a najwy- 
zci w ‘wieku średnim, więc 

'procent śmiertelności ie>t 
tam bardzo niski. W ciągu 
dziew ięciu lat swopo stnienia 
zmarło w tej grupie szesriu 
członków', a dwóch zostało 

; zabitych na wojnie, zatem 

i nie była to śmierć naturalna 
Iz chorób czy starości lecz / 

! musu. (tdyby zaś była to 

! stara grupa ze starymi człon- 
kami, a liczyła itylu człon- 
ków co grupa 1450 złożona 
z młodzieży, toby w tym sa-‘ 
mym okresie czasu ^gubiła 'nie sześciu, ale może 60-ciu 
członków. Organizacyc więc 

; zasila i podtrzymuje mło- 
dzież i o werbowanie iej sta- 
rać się powinniśmy, bo jak 

•wyżej zaznaczyliśmy, starzy 
j członkowie sami organizacyi 
i nic mogą utrzymać, choćby 
chcieli. 

A żc młodzież zaczyna >ię 
'garnąć pod sztandar zwiaz- 

jkowy coraz licztiici i pracuje 
inad rozwojem Związku gor- 

jliwiej niz starzy związkow- 
cy. dowodem poniższy list 

| i6to letniego związkowca, 
i Pi>zc on do nas tak: 

Detroit, Mich. 
dnia 25 lutego, 1921. 

1 Szanowny Zarządzie 
Zw. Nar. Pol. 

Niniejszem zawiadamiam, 
że zorganizowałem grupę z 

26-ciu członków. Miałem na- 

! dzieję zebrać choć pięćdzie- 
I siąt, ale z powodu tego, że te- 
raz są czasy ciężkie, to każ- 
dy się zastanawia, bo niewia- 
domo jak długo tak będzie li- 
cho; ale jak mi Pan Bóg da 

; izdrowie. to będę pracował, 
| co tylko będzie w mojej mo- 

żności ; będę się starał, żeby 
moją Grupę powiększyć choć 
do stu członków. Teraz za-| 
wiadamiam, że posyłam 
$52.00, czyli wstępne za 26 
członków, a co by nie było w 

porządku, to proszę mnie za-i 
wiadomić i proszę mi prze- 
baczyć jako młodemu i nie- j 
doświadczonemu, a ja będę 
się starał to wynagrodzić, 
czyli naprawić; a także za- 

wiadamiam, ze ta Grupa 
przyjęła nazwę “Wolna Pol-j 
ska Prezesem został wy- 

brany Leon Kiewlicz, Sekre- 
tarzem finansowym ja, t. j. j 
Bolesław Cieciek, protokóło- 
wym Stanisław Karwat, ka- 

syerem Józef Sowościeński, 
opiekunowie kasy : Jan Żaba 
i Stanisław Cięszekowski, 
marszałkiem Franciszek Cie- 
ciek, odźwiernym Szymon 
2aba, opiekunem chorych 
Witeskiewicz. 

Ja Bolesław Cieciek witam 

się z Wami Szanowni Bracia 
i Siostry Związku Narodowe- 

go Polskiego, choć listownie. ■ 

Rad bym też coś pomódz Oj- 
czyźnie, choć tu urodzony na 

wolnej ziemi Washingtona, 
ale serce mam polskie i pra- 
gnę być Polakiem i dumny 
'jestem, że nim jestem. Po- 
stanowiłem, że muszą być 
cwiąrkowcem i pracować z 
Wami Bracia i Siostry jak i 
Wy pracujecie. Zapewne ża- 
dna, choćby wziąć wszystkie 
organizacye polskie, jakie są 
w Stanach Zjednoczonych, 
nie uczyniły tyle dobrego, co 

Związek Nar. Pol. uczynił. 
A teraz życzę Wam Bracia 
i Siostry szczęśliwego zdro- 
wia i powodzenia na niwie 

narodowej. 
Z szacunkem, 
Bolesław Cieciek 

3327 Goldner St„ 
Detroit. Mich. 

Jakżeż więc ten młodocia- 
ny, ho zaledwie 16 lat liczący 
związkowiec zawstydza tych 
fftarych nihyto gorliwych 
związkowców, którzy cię 
chełpią, żc tyle. a tyle lat na- 

leżą do Związku, ale -w cią- 
gu tego czasu może atii icd 
nego młodego człowieka do 
nas nic wprowadzili, lecz sa 

radzi, że sami tylko do niego 
należą... Na posiedzenia 
grupy ci starzy “gorliwcy” 
nie przychodzą.; podatk: 
>wojc posyłają przez dzieci, 
ale nic zadadzą sobie tyle na_ 
wet trudu, aby te swoje dzie- 
ci wciągnąć do organizaeyi. 
żeby ią odmłodziły i zastąpi- 
ły gdy sami sterani wiekiem 
i pracą odejdą w zaświaty. 

Starajmy się przeto'/doby- 
wać do Związku młodzież 
czy tp przybywającą tu z 

Polski czy też zrodzoną w A- 
mcrycc, bo w młodzieży leży 
siła i przyszłość naszej orga- 
nizacyi. 

Z biura Organizatora 
Krtnt'*!*! ostatni przysporzył 

Zwitkowi 6,310 nowych człon- 
ków. Tylu bowiem w ostatnich 
sześciu miesiącach zostało przyję- 
tych pr/c/ Za rząd Centralny. O- 
prócz te^o przyjęto 6.621 dzieci 
<lo Wydziału Małoletnich, czyli 
ra/cm 12.031 aplikacyi. 

• • • 

Cyfra to dość duża. ale stanow- 
czo za mała w proporcyi do liczby 
członków Związku. Ponieważ 
przyrost w orjranizacyi powinien 
być stałym bez w /.jrlędu czy to 
c/us kontestowy czy też zwy kły, 
przeto każdy członek powinien w 

dalszym eijjfju werbować nowych 
kandydatów pr/y każdej sposo- 
bności. 

W czasie ostat-nicgo kontowi u 

wielu naszych pracowników zwia- 
itkowyrh zMtoMtwało najlepszy 
z ayatemów chodzenia od domu do 
domu i werbowania lam członków 
do Związku. I ci władnie, którzy 
t«cn system stosowali. zdobyli naj 
większa liczbę kandydatów. Spo- 
aób ten powinien znaleźć jak naj- 
więcej naśladowców. 

• • • 

Sprawę nagród za ostatni kon- 
test. w tych dniach rozpatrzy i na- 

grody ustali Komitet Kozwoju /. 

łona /ar/adu Onfraltiego Przy- 
puszezalnio wtym jeszcze miesią- 

cu nagrody zoatajia wysłane szcze 

ałiwym zdobywcom. 
• • • 

W Wydziale małoletnich walka 
o pierwszy nagrodę rozstrzygnięta 
rsiwtała tylko dwoma punktami 
większości. Onipa 2073 z Albany. 
X. V., która przez, eały czas kon- 
testu trzymała sic na picrwszem 1 

miejscu — w ostatnich dniach po- 
konana została przez grupę 4*4 z 

Plymouth. Pa. Była to nieapo- 
dzianka nawet dla biura Wydzia- 
łu małoletnich. 

• • • 

Niespodzianka to jednak miła.^ 
bo nie nas bardziej ncieazrl nie* 
może jak szlachetne, pełne zrozu- 
mienia współzawodnictwo nar] 1 

rozwojem Związku i jego poszcze- 
gólnych Wydziałów czy Komisyi. | 

Pomimo zamknięcia kootestu 
praca nad z&pisyt ranicm dzieci do 
Związku ustać n e powinna i w 

dalszym ciągu z t rm samym zapa- 
łam sekretarze m dole mich praco- 
wać powinni. Na, lepszym ze spo- 
sobów jest odwiedzenie domu ka- 
żdego Związkowe# i zaraz wypeł- 
nienie >aplikaeyi. 'Praca to wpra- 
wdzie morolna, alf owocna. 

Powinniśmy dąlyć uwzystkiemi 
siłami, by do przyszłego Sejmu 
mieć przy na jmnief *e 30.000 dzie- 
ci zapisanych do twiąaku. Zrobić 
to łatwo mo/nu. | dyby tyłko ka- 
żda grupa zabrałj 
prany. Panowie p t*esi i sekreta- 
rze grup powinni rziąć aobie jako 
punkt anibieyi sWi 

rrtipa miała zapijanych 
więcej dzieci 

Są grupy, któ 
ayeh niemal tyłe 
••.haików pełnolet 

mają zapisa- 
Izieei. .le lio/ą 
ich. Znaczy to. 

że taki sam atowun k można zasto- 
sować do wwzystk Pli grup. czyli. 
że w Zwifzku ptv 
pieczonych 
dzieci. 

przet ło sto tysięcy 

I tak zapewne 
sze.j pr/> >7.łoś. i. 
no by h\ ło zrozur 

eiee Związkowiec 
cka swego sapisa 
do której sam n 

Treebii koniec xi ie uprzytomnić 
sobie, że żadna ko ipania nie mo- 
że dać tak taniegi ubezpieczenia. 
jak daje Związek 
z ubezpieczeni*, t 
go innego interesi muai ciągnąć 
*y*kl bj ptikrV Imnrrt «d wło- 
żonego kapitału. t»y wypłacać jak 

*ie szczerze do 

ancfdu, żeby 
jaknaj- 

nn Kj ć zabez- 

b A 
H 

ir 
d< 

1 r; 

Jtie w najbliż- 
przecie/, trud- 
e. dlaczego oj- 

miaiby d/ie- 
orga n i za eyi. 

y. 

Bo kompania 
c jak z każde- 

najwiekaze dywidendy, opłacić a 

gentćw itp., podczas gdy Związek 
pobiera takie tylko opłaty, jakie 
wymagane są przez prawo na po- 
krycie śmiertelności i zabezpiecze- 
nie wypłacalności każdego wyda- 
nego certyfikatu. 

W organizacjach bratniej po. 
mocy, a więc i w Związku Naro- 
dowym Polskim prawo krajowe 
reguluje wysokość opłat. podczas 
gdy w kompaniach wysokość o- 

płat regulują ludzie, którzy wło- 
żyli tam swój kapitał i rlieą jak 
największe z niego ciągnąć korzy- 

To j*-dno wystarcza, aby przyjść 
do przekonania, że każdy powi- 
nien i siebie i dzieci swe ubezpie- 
czać w orguuizaeyi. A że Związek 
nasz je<t orgaui/acyą patryotyez- 
oą. polską, przeto ka/dy Polak i 
Polka nietylko sami powinni do 
niego należeć, ale i d/ieci swoje 
powinni zapisać. 

Każdy sekretarz grupy powi- 
nien gruntownie zaznajomić się ze 

sprawami jego urzędu tyezącerni. 
Powinien z mtagą przeczytać kil- 
ka razy inwtrukeye. jakie otrzy- 
muje z biura Zarządu Centralne- 
po. Powinien dobrze przestudyo- 
wać konstytueyę i ustawy danego 
wydziału, a sam zawsze znajdzie 
wyjaśnienie sprawy, o którą mu 

chodzi. Trzeba tylko odnośnego 
paragrafu poszukać. 

Przy wypełnianiu aplikacyi 
trzeba koniecznie wypełnić ka/.l* 
rubrykę tam zawartą i aplikację 
podpinać. Imiona i nazwiska nale- 
ży piwuc wyraźnie, tak. by można 

je odczytać, liuion rw łasz cza nie 
nałeży zdrabniać łub przekręcać, 
bo tylko wtenczas uniknie aię błę- 
dów i niepotrzebnej korewponden- 
cyi. jeżeli aekretarze zastosują się 
ścisłe do poleceń i instrukcji, ja- 
kie otrzymują. 

North Bessemer, Pa. 
Poaiedzraio nr. 2143 z jf, p odbyło 

stf dnia 27 lutego 1»21. ktAre otworzył 
ory><nlioior Staniała* Wllciek z Hor- 
wli h. Pa o godz. 2 po pot ud n Zu Po o- 

dehrantu przysięgi od urzędu ikdw od- 
dał młotek do prowadzenia urzędu pre- 
zoaowl tejte grupy Antoniemu Mtpow- 
sklemu. 7<osf«t1 wybrani nowi urzpdnł- 
cr jak następuj*: Prozo* Antoni Mali- 
nowski. wiceprezes. Słaniała* Du- 
manakł; aekr fil.. Wiktor Pttkłwwtcs: 
sekr. pro# Michał Strękowaki; ka- 
syer. Mateusz Pawłowski; marszałek. 
Teoftl Kozłowaki; opiekunowi* kasy. 
Antoni Kobylehakt t Stan Duma bak i; 
opiekunowie chorych. Michał Słodzik 
i PS-an WrAblewakl. Na t»m posiedź* 
nie odrocaył prese* Anton! Malinowakii 
o godzi ni* 4 po południu. 

7. hratnlem pozdrowię nem 

Michał' Strękowaki aakr. prot.. 
North Bonaareer. Pa. 

Opiekunowie Związku 
Nar. Polskiego. 

..Dziennik Ludowy", organ tu- 
tejszych rozwichrzonych socjali- 
stów. stanowiących ..gromadę" li- 
czące pięćdziesiąt i .pół chłopa, na- 

praw dę zaczyna się opiekować 
Związkiem Narodowym Polskim 
i staje się jego nieproszonym o- 

piekunem. Otóż pomieniony 
dzienniczek czerwony w ubiegł) ni 

tygodniu zamieścił sążnisty arty- 
kuł na trzech szpaltach pod na- 

główkiem „Z. N. P. w niewoli księ 
*ej*\ niby to od jakiegoś „zrozpa- 
czonego związkowca, a podpisany 
inicjałami \\\ R. z dodatkiem": 
..związkowiec". Ów rzekomy 
związkowiec w tjm artj-kule 
strasznie rozpacza, że Z. N*. V. ni- 
bj to zatracił ‘■wój charakter idc- 
owy i postępowy, a zoswt opano- 
wany i zagarnięty przez księży, że 
się wysługuje endekom, że ten 

Związek ginie bez ratunku i nale- 
ży go ratować przez wiece gmin- 
ne protestując przeciw' obecnej 
gospodarce, zwoływać w tym celu 
sejmiki okręgowe, a nawet naty- 
chmiast zwołać sejm nadzwyczaj- 
ny i tam ratować rzekomo ginący 
Związek, no i inne tego rodzaju 
brednie są tam powypisywane. 

Z całego tego artykułu widać, 
że nie napisał go żaden związko- 
wiec. tjdko został on ukutj' w ku- 
źni „Dziennika Ludowego" przj- 
Milwaukee ave.. w celu mącenia 
w szeregach związkowych przed 
nadchodzącym Sejmem, który się 
odbędzie w roku bieżącym w‘To- 

! ledo. O. ___ 

/adcn rozsądny związkowiec 
znający sprawy związkowe i kon- 
stytucyę naszej organizacyi. ta- 
kich bzdurstw by nie napisał, a 

temhardziej nie posyłałby swoich 
płodów do czerwonego ..Dzienni- 
ka I.udowego" boby się wstydził. 
Po w tore każdy związkowiec ma o 

tjle odwagi, żeby się podpisał peł- 
neni imieniem i nazwiskiem i na- 
wet podałby swój adres. Związ- 
kowcy jeżeli mają jakieś żale czy 
preteusye. to »ię udają do cen/ora, 
do Radś' Nadzorczej, do Zarządu 
Centralnego, do swoich pism. a 
nie do żadnych czerwonych szmat 
wrogich Związkowi i wszelkim or 

ganizacyom j»olskim nieczerwo- 
nym. 

..Dzirnrrik Ludowy" chwyta się 
tej samej taktyki, co niegdyś 
Dziennik Chicagoski". gdy 7.. X. 

i P. był z nim w wojnie. On -też 
przed każdym sejmem związko- 
wym zamieszczał 'korespondencje 
rzekomo od związkowców, kiero- 
wane przeciw zarządowi i dające 
rady związkowcom, co mają czy- 
nić. ale żadna z tych korespon- 
dencja nie była podpisana pełnem 
nazwiskiem, tylko inicjałami zmy 

jślonemi lub słowem: „Związko- 
wiec". ..Dziennik Chicagoski" za- 
niechał obecnie tej taktyki, lecz 
podjął ią »ocyalistj'czny ..Dzien- 
nik Ludowy" i w swej naiwności 
sądzi, że związkowcom tern oczy 
zamydli i wywoła zamieszanie w 

naszych szeregach. Znamy się na 

tego rodzaju kruczkach i niedo- 
1 czekanie wasze czerwone raJri by- 
ście zamieszania w związkowych 

[szeregach zrobili i organizację 
rozbili. 

Związkowcy, to nic harany tc, 
które aocyaiistom dają się nabie- 
ra i za cały argument mają o- 

kr/yk: „hańba!" na jakwn^ wiecu, 
gdzie ini liderzy «oeyałów wykła- 
dają teoryę Marksa i Trotakiego. 
a plują na najlepszych mężów w 

polskim narodzie. Ciołek, który w 
„Dzienniku Ludowym" zamieścił 
ów sławetny artykuł p. t. N. P. 
w niewoli księżej, nie zna hi«toryi 
Związku i nie wie. że w pierw- 
szych latach jego istnienia wielu 
księży do niego należało i że kon- 
stytucja związkowa miała para- 
graf. iż socyalistom i wszelkim 
wywrotowcom wstęp do Związku 
jest wzbroniony. T>opiero na •Sej-* 
mie XI. w Cleveland, O., w roku 
iftr>5 paragraf ten usunięto i pi- 
szący te słowa był za tom. by ten 
paragraf usunąć, ale dzrś żałują 
tego, ho widzi, co niektórzy czer- 

wonacy. którzy wcisnęli się do na- 

szej organizacyi nie z idei, ale by 
ją opanować i przerobić na modłę 
socyalistyemą. dziś wyrabiają. 

Że kiedyś była walka Związku 
t niektórymi księżmi krótkowzro- 
cznymi. to jest fakt. ale walka ta 

przeminęła i już jej niema i wielu 

Artur Oppman (Or-Otj. 

Czata Nad Wisłą 
Prze do Bałtyku Wisły prąd. 
Jak koń bojowy bez wędzidła, 
Na swój pomorski rwie się front. 
Jakbyś jej przypiął orle skrzydła. 
O, Wisło! faluj w kraje świata: 
Czuwa nad brzegiem polska czata! 

Potężnej fali dumny śpiew 
Rycerskim synom gra od( dziecku, 
Od lat w twe wody ciekła krew 
Moskiewska, szwedzka 1 niemiecka; 
Kędy twa wstęga ląd opasze. 
Miecz polskiej czaty grzmi: ,,To nasze!” 

Strumieniem bystrym pędzisz z gór 
I do nizinnych mkniesz padołów. 
Bo, jak twój naród, masz coś z piór 
Skrzydeł husarzów i aniołów. 
A wśród burzliwych żywozdroja 
Chrzest bierze walki czata twoja. 

Wisło! niech runie z niebios grom 
I niech zdruzgota podłe serce, 
Które zaprzeda ojców dom 
I odda groby poniewierce! 
Po kres ostatni fali twojej 
Z bronią do strzału czata stoi! 

Wal w’ obce tamy z mocą lwią. 
Niech prysną w szczęty wraże wały, 
Zaklęte Hufce JaTiWripią. 
Już pieśń zwycięstwa -wiekom dały. 
I padł ptak srebrny na szkarłaty, 
Niosą go w słońce twoje czaty. 

Do chwały dawnych, wielkich dni 
Oto zwycięski marsz Polaków! 
Z królewskich prochów, z wodzó^ krwi 
błogosławieństwo dał ci Kraków 
I świeżoś wzięła świętość krwawą 
Od swojej czaty pod Warszawą! 

Leć! — i nie wstrzymuj wartkich wód. 
Niech w żywiołowym mkną rozpędzie. 
Władaj, jak niegdyś! Tak chce lud! 
Jego to wola! — i tak będzie! 
A gdy za mała krwi objata: 
Da jej z pod serca polska czata. 

Palec na palec kładzieni wkrzyż 
I przysięgamy, naród cały: 
Na krew- i płomień, stal 1 spiż. 
Zwrócim ją tobie, orle biały! 
Falę ostatnią z pierwszą zbrata 
W jednym uścisku polska czata. 

A kędy stary Bałtyk — tam 
Nasz musi żołnierz stać na straży! 
Pieśń wionie polska u twych bram. 
Co miłościwie gospodarzy. 
Nasza to bowiem broń oboja: 
Miecz ma i Słowo czata twoja! 

O. Wisło! Matko plennych ziem, 
(idzie bohatery i olbrzymy. 
Póki pierś polska żywię tchem. 
Jednej twej fali nie stracimy! 
Płyń! Zdzierży W'roga po kres świata 
Polskiego morza polska czata!... 
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kięzy należy do na?, biorąc udział 
czynny w wiecach i obchodach 
związkowych. 

Bredzi „Dziennik Budowy" o' 
jakiejś ..księżej oboTze", do której 
to niby' Związek poszedł. A na- 
sze™ zdaniem bodaj lepsza księża 
oł>ora niż chlew socyalistyczny, 
który mocno cuchnie... Tego 
czerwone wieprzki dały dosyć do- 
wodni, plując na wszelką pracę 
patryotyczną, jaką wykonuje 05, 
procent prawych Polaków, a pięć 
procent gałganow z pod czerwo-1 
nej płachty Polskę zdradza, łączy 
nię z jej wrogami i uprawia wszel-1 
kie łajdactwa na szkodę naszego! 
narodu. 

Możecie więc sobie panowie od 
czerwonego świstka zamieszczać 
sfabrykowane przez siebie kores-! 
poodeneye nibyto od związkow- 
ców, bo na te plewy nikogo z pra-1 
■wdziwych związkowców nie na 

bierzecie. bo związkowcy znają 
waszą s/u brawa zdradziecką ro- 
botę. .. 

Hcz takich opiekunów Z. N. p. 
zupełnie się obejść potrafi. Każdy 
prawy związkowiec znając was, 
powie wam; 

„Na bok z pyskiem!...- 

Pittsburgh, Pa. 
Zawiadomienie. 

Zawiadamia al? Szanownych De leg a- 
^ Omlny No. w Plttabiirctm, |ft 
naatfpne pogodzenie s powodu dwląt 
Wielkanocnych odfepdsle rlę w Ni«. 
diiolf. Xgo Kwietnia b. r. o jrodt. ?-*) 
po południu w sali Gniazda Sokołów 
No. S ny. 

Obecno*/ Sokołrtw potądana. 
Z bratnlem pozdrowieniem, 

•taniał** Piiehowaki, 
SokraU/a Gmin* 


