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Braciom i Siostrom Związkowym Wesołego Alleluja! 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
Utartym dorocznym zwyczajem ślę Wam, drodzy 

Bracia i Siostry związkowe przy nadchodzących świętach 
zmartwychwstania Pańskiego życzenia zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności. Dzieląc się tradycyjnem jajkiem 
święconem nie zapominajcie, że tam, w naszej Polsce 
ukochanej są miliony głodnych i straszną nędzę cierpią- 
cych Braci i Sióstr naszych, więc Wy, syci i weseli złóżcie 
ofiarę dla nich, bo to nas wszystkich św ięty obow iązek. 

Szczęść Wam Boże! 
MICHAŁ F. BŁEŃSkl, cenzor Z.N.P. 

Przy nadchodzących świętach Wielkiejnocy ślemy 
Wam, drodzy Bracia i Siostry Związkowe najserdeczniej* 
sze życzenia, aby się spełniły wszelkie życzenia Wasze 
i niechaj wszelkie troski domy Wasze omijają. Żyjcie w 

dobrobycie, szczęściu i weselu, nie zapominając przytem o 

wyniszczonej wojną Polsce, ogłodzonej, dla której ślijcie 
pomoc natychmiastową. Budujcie przytem Związek Naro* 
dowy Polski przez pomnażanie jego zastępów i majątku. | 

Cześć Wam i pozdrowienie! 
K. ŻYCłlLfNSKI, prezes, 
J. S. ZA WILIŃSKI, sekr. jen. 
J. MAGDZIARZ, skarbnik, 

i cały Zarząd Centralny Z. N. P. 

Braciom i Siostrom Związkowym przy nadchodzą*, 
c>ch Świętach Zmartwychwstania Pańskiego z głębi ser* 
ca płynące życzenia wszelkiego dobra, a przedewszyst* 
Kiem zdrowia, zasyła 

Rodakcya I Adminisłracya Pism Związkowych 

Taka była wola Sejmu 
Związkowiec Jakób Penar. czło- 

'!f<< Iow. św. Stanisława Kostki, 
Cr 645 Z. X. P. w Lyndora, Pa. 

były delegat sejmów zwią- 
zkowych. nadesłał nam list. 
w którym się użala, że mu się 
s"'vwda dzieje, ponieważ jako 
nieoby wafel Stanów Zjednoczo- 
nych nie może być posłem do 
>»jmu związkowego, jak to głosi 
pt igra i w konstytucji związko 
•ej. Ob. Penar w tej sprawie tak 
lo nas pisze: 

..T*isze się, /c wszyscy mamy 
•'Mic prawa w Z. X. P.. a tym- 

czasem tak nic jest. Wezmę pr/y- 
‘•d od siebie. Ja pracuję dla Z. 

P. od lat kilku, o c/rm świad- 
<1 różnt^ medale, dewizki, książ- 
i t. d.. a jednak niemam prawa 

posłem do Sejmu Zwią/ku X. 
P. \ dlaczego? Dlatego, że je- 
'tern obywatelem Polski! 

\ iakiż to je-t Związek? C/y 
•erykański, /e tylko obywatele 

'perykańscy mają pęawo być po- 
,T*- do Sejmu? le-t to Związek 

'' rodowy Pol-ki. więc oby watr- 
’* polski powinni i nitts/ą mieć 

głosu, jeżeli się chce, a/e 

była sprawiedliwo-ć. Dotwh- 
•' t<» je-t tak: ty bracie robotni- 

pracuj óia Związku V P. i 
podatki, a na sejm pojadą ci 
" a 'nie. którzy mało all>o w ca 
la Z. V. P. nic pracują, a je 
> pTze się, /e jest rowno-ć 
'a w Z. N. P. Sir rozchod/i 

ę wcale o troją osobę, ale o 
’tośr prawa i sprawiedliwości 
f/łonków i członkiń Z. N. F’. 

nad/ieję. że Sejm tegorocz- 
ny r/uci niesprawiedliwą kw.i 

|;;,,*yę na posłów -Sejmu /. W 
J. Penar, 

Na powyższe uwagi brata Pe-. 
odpowiedzieć mo/emy, /e 

1 była wola większości posłów v 11 Sejmu, jaki się odbył w 

■^nirgłu; i do tego musimy się 
'■•o vac. co opiew a nowa kon.sty- 

a tam przyjęta, chyba, że na- 

n.\ ^ejm ię uchwałę zniesie. 
0 iednak wątpić należy. Para- 

w konstytucji związkowej 
1 kwalifikacyi posłów na sejm 

związkowy ma brzmienie nastę- 
pujące : 

..Posłem do Sejmu może być 
każda osoba pełnoletnia, mężczy- 
zna lub kobieta, która będąc u- 

bezpieczoną w Związkowym wy- 
dziale „Ubezpieczenia na życie", 
pełnych pięć (5) lat, jest obywa- 
telem lub obywatelką Stanów Zj. 
i zamieszkiwała w danym okręgu 
komisariKim przynajmniej jeden 
(1) rok". 

( Hnośny paragraf przyjęto po 
długim namyśle ożywionych de- 
batach i większość |>oniięd/y któ 
rą byli tak/c meobywatelr Sta- 
nów Zjednoczonych przyjęła go, 
a to dla kilku względów. Konsty- 
tucja związkowa od dawna ma 
paragraf, żc urzędnikirm Zarządu 
Centralnego Z. \. I', może być t\ 1 
ko obywatel Stanów Zjednoczo- 
nych. \ Zarząd Centralny je-t 
władzą wykonawczą. gdy z.«s 

Sejm jest ciałem prawodawczmi, 
w ęc to ciało powinno się składać 
r. obywateli tego kraju, jc/eli ma 

wybierać oby wnteli do władzy 
wykonawczej. Ilo jakże nieobywa- 
tcl może wybierać <»b\wate*a? 

Paragraf ten pr>>jęto tak>e ze 

względ-u. ze j*><1 zas Sejmu NNIT 
Z N. F. Stiiu Zjedn iczone były 
w wojnie / Niemcami i śledziły 
bacznie lojalność dla '.ego kraju 
w szystkich organizacji 7 obcona- 
rodowcow złożonj ch. Nielojalne1 
organizacje jak np. /wiązek Na- 
rodowy Niemiecki zostały rozwią 
zane przez r/ąd i pisma ich /ani-• 

kn:ęte. bo działały na -zkodę Sta- 
nów Zjednoczonych. Związek Na 
rodowy Polski, aczkolwiek był 
najlojalnie i*zvm /e wszystkich 
organ i żacy j obronarodowyrli w 

tym kraju, jednakże pragnąć u- 

wydatnić tę lojalność, na swoim 
sejmie przyjął klauzulę, ze delega- 
tem może być tylko obywatel Sta- 
nów. 

Nie jest to przecież krzywda 
dla kogokolwiek ze związkowców 
ale samoobrona przeciw możli- 
wym atakom, że obconasodowa 
organizacja radzi na Se imię pod 
cieniem sztandaru gwiaździstego, 
a jej delegaci nie «ą obywatelami 
tego kraju, i niewiadomo, co ura- 

dzić mogą, inoze nawet na szko-. 

Z Konstytucyą przyjętą i pokojem zawartym — naprzód do pracy. 
Niech żyje wolna, niepodległa, demokratyczna Polska! 

dę kraju, w którym żyją i dora- 
biają się. 

Obywatelstwo Stanów /jc*lno 
czonych nabyć można dosc łatwo 
i nikomu z nas ono nie zaszkodzi. 

nie pomoże, obejmując nas 
swoją opieką. Można koehac ser- 
decznie Polskę t j»o powrocie do 
\i**j zostać Jej obywatelem, je- żeli chce się tam pozostać na za- 
wsze; ale jeżeli s:ę tu żyje. <lora- 
b\e tworzy organi/acyc. powin 
no się być cżby \yateleni lego kraju, 
zwkiszc/a. gds ciur się zabierać 
s'"' W sprawach puł*bcznych tak 
I o!*kę, jak i Stany Zjednoczone 
obchodzących. Trzeba pa mięt.u- o 

tem, zr interesy Pnl»ki wiążą sir 
z interesami Ameryki, względnie 
Stanów' /jednoczonych i lepiej dla nas. gdy liędzietny obywatela- 
mi tego kraju a nie przybłędami. 
H!i na- samych i dia Polski bę- dzie to lepiej i bezpieczniej. 

Gdyby up. w liberalnej Pcdstr 
tworzyły się nrganizacy*- składa- 
jjice się z. nbeotiHrodoweów. którz\ 
nie chcieliby się -.tac obywatela* 
uii naszego państwa, w ktorem ro- 

bilihy interes na sejmy swoje 
wysyłali nieobywatel to kto wie 

czy ta nawet tak liberalna Polska 
pozwoliłaby im na prowadzenie 
tom interesu ubezpieczeniowego, 
c/y jakiegokolwiek. 

Zwiążel \ irodow Polak j< -t 

Związkiem c/y sto-pol«kim. ale 
istnieje i rozwija się w obcym 
kraju,dla kt<«rego powinniśmy 
c/uc wdzięczność, że nam na to 
pozwala. Pod dawnymi zaborami 
/wiązek taki istnieć by nie mógł, 
choć na naszej ziemi, zatem krzy- 
wda się tu nikomu w Związku nie 
dzieje, gdy jest wymaganrm, aby 
poseł do Sejmu związkowego bvł 
obywatelem tego kraju, który nas 
goś-innie przyjmuje i pozwala się 
i oz wijąc. A kto po wielu latach 
tu pobytu nie chce być obywate- 
lem. tcii niech niema prrtrnsvi, 
ze nie tno/e zabierać głosu w spra 
wach. które dotyczą nietylko P«.i- 
ski. ale i Stanów /jedno* zonych. 

Równość i sprawiedliwo* w, 
naszej organizacj i -ą j|a każdego 
członki! i nikt me będzie pokrzs- 
wdzony; ale w tym wyjtadku mu- 
si być wyjątek, jak jest wyjątek! 

"d dawna. /r ur/ę In kami Z V. 
! nn»gą być tylko obywatele St."? 
th*\v Zjednoczonych. co jest cał- 
kiem >his/nc. < >rgan i zarya na»/a 
jest czy sto-pol*ka. ale po w -fala 
swobodnie *ię r..zwija w obcym 
«raju. zatem przynajmniej ci.ro 
In ą zabierać głos publicznie, po- 

w nni l»yc oby w atelafni tutejs/v- 
mi. bo inaczej mirze przyjść do tr- 
ir<.. ze szowiniści amerykańscy za- 

bronią i .a iii prowadzenia interesu. 
Kto pracuje tak gorliwie i ser- 

decznie dla Z. X. |\, jak oł». IV 
nar. ten pracuje dla Kolski i dla 
/abc/piei zenia ^wtj rodziny. co 
ic»t obowiązki* ni każdego z nas 
i praca to diwaiebna i zaszczy- 
tna Me kto pragnie posłować i 
zabierać glos publicznie w tym 
kraju, stanowczo powinien być o- ■ 

b\ w atelcni Stanów Zjednoczo- 
ny ch. 

Z' biura Organizatora 
Wszystkim pracownikom nad 

rozwojem Zw.ą/lai. pr/y nadi-ho 
d/ąry ch świętach Zmartwyrhwata- 
nin f*.«iiskirgo Wesołych świąt! 

• • • 

Wesołego Alleluja tym cichym 
a czynnym rzeszom, które budują 
mh-zm organizacjo, którzy u pra- 
cv twórczej widzą przyszłość i po- 
tęgę narodu : rozumieją, żc przy- 
szłość należy do tych, którzy hu 
dują. .. 

• fi 

1 w niedalekiej już może przy* 
s/.łości zabrzmi ponad tymi cichy, 
mi pracownikami prze potężny 
by mir Zmartwychwstania daw- 
nych a czystych idei narodowych, 
subtelnych odczuć nieskażonej du- 
s/y polskiej... I rozkołysze sięi; 
dzwon Zwycięstwa nad s/albier- 
stwem ludzi dych i przew rotnych 
— ludzi, kfór/y własnej Matce po-|i 
mocy odmówili i śmiercią grozili, 
mówiąc; “Jeżeli się Matko nie 
poddasz nam — raczej umrzej". 

,, 

• • • 
| 

Zmartwychwstanie zgodny a je- 
dnolity chór Indu polskiego i po-; i 
niebie swoje Hosanna ponad am- 

bieye przewrotne i zgubne dla Oj- ) 
czyzuy, ponad partyc bezrządu i,. 

i «*h \ ,t przy warłs/y war ((ani 
do drzewca sztandaru narodowe 

|Mitlui< sic okrzyk gromki na 
<-h!\ *wiat: *"I)la Cirbic, Pol 

wszystko — precz z nie 
uchwytna doktryną przewrotu!” 

• • • 

Tuki dzień nadejdzie... Dla ta 
kiego dnia d/i* pracować trzeba 
b> go przyspieszyć. 

F’raea budowuieza s/łn dość ra- 
źno w czasie ostatniego kontestii 

niechże i nadal id/io z tym Ha- 
nn iii rozmachem, z ta samif eiier- 
-m i t«ni aiinern przeświadczę- 
mcm. że praca dla Związku — tn 

praca dla idei. dla dobrohitii i 
przyszłości narodu. 

• • • 

Zm ia/ck Narodowi Polaki pr/c/ 
lat czterdzieści atał. stoi i stać 
będzie nu straży interesów naro 

dowych. Program jego wyraźny, 
obejmujący wa/yatkie warstwy, 
jako całość narodowa. Związek 
Narodowy nie jest partia polj> 
liczną j« st zrzeszeniem zilro- 
«icb instynktów ludu polskiego 
Ha dobra Polski Kto zaś tej Pol- 
we s/kod/i lub s/kodzie tylko 
pragnie tego Zwia/ck karcić 
musi bo to jego obowiązek. I 
wszystko jedno, czy to będzie to, 
•zy owo atronnietwo — ta ezy in- 
na party*, jc/eli tylko dziełae hę 
l/.ic na szkodę Polski, nie znajdzie 

w Związku Narodowym poparcia; 
'.najdzie raczej zorganizowany lud 
[Kilaki zwalczający taką s/kodli- 
ną działalność*. 

• • • 

Związkowcy jasno powinni so- 
hie zdawać sprawę z tego rozniez- 
(owania Związku na różne odeir. 
lic. Jedni eh« ą w Was wmówić, 
re Związek bezwyznaniowy; inni 
!f klcrikalny; a jeszc/e inni żc 
mdceki czy tam jakiś. A wszyscy 
>ni kłamią i to kłftmią dlatego, iż 
**iedzą żc takim nic jest. 

• • • 

Dlatego żc Związek nic jest 
łartyą ale jest silą — wszyscy ci 
rrogowie nasi eheicli by właśnie 
ę siłę Związkowa rzucić pod swe 
logi i zaprzadz do swej roboty 
łWtyjnej na szkodę Polski, (idy 
ednak to mi aię nie udaje, miota* 

dowitr o* zez er .st\va. aby mu zu- 

To jest rdzeniom całej sprawy. 

piwko Związkowi — tPin mniej w 

■tym krzyku jest treści. Dlatego 
nie należy do togo zbyt wielkiej j 
przy wiązywać wagi, a raczej ro- 
bić s« o.ją robotę, budując jak naj- 
większą potęgę Związkową przez, 
ciągłe powiększanie naszych szo- J 
regow dla dobra Polaki, dla dobru 

i własnego i dobra swych dzieci. 

Z. N. P. dla Śląska 
Związek Narodowy Polski w 

Stanach Zjednoczonych Północ- 
nej Ameryki w dniu 9go marca 
b. r. telegraficznie w-yiłał przekaz 
bankowy, opiewający na sumę 
126,138.32 na ręce marszałka 
Sejmu Polskiego p. Trąmpczyń-: 
skiego i prezesa ekspozytury Z. 
N. P w Polsce Karpińskiego, a 
które »o pieniądze przeznaczone 
były na plebiscyt na Górnym Ślą- 
sku. Pokwitowanie z odbioru tych 
pieniędzy nadeszło w 24 godzin. 
po otrzymaniu i niewierni Toma-j 
IŁ Jf P. To może uspokoi panów* 
czerwonaków od “Dziennika Lu- 
dowego ’, którzy mieli czelność 
pytać się czy Z. N. P. wysłał pii--; 
niądze na plebiscyt, które uchwa- 
lił, choć oni niegodziwcy ani cen- 
ta na plebiscyt, ni na głodnych, 
ni na sieroty polskie nie dali. a ze 

zbieranych przez siebie groszy lu- 
du polskiego żadnego sprawozda- 
nia nie zdali!... 

100 Procent Zwiąż- 

Im większy jest krzyk prze- 

Założyciele Związku Narodowo, 
go Polskiego, gdy przystopowali 
do zorganizowania cm i gracy i pol- 
skiej w Związek, pisali: "Mamy 
liczbę, ale brak nam siły”, ho ro- 

zumieli. że z zorganizowanym spo- 
Iw/rństwom obcy się liczą i takiej 
orga niżący i państwo polskie bę- 
dzie potrzebować i będzie się mog- 
ło na niej oprzeć. 

Związek P. powstał i rośnie, 
co raz w ieks/e. zatacza kolisko, a 

'myśl rzucona przez założycieli,— 
podjęta przez patryotyezne jod-, 
nosi ki i setki tysięcy Braci i Sióstr ; 

związkowych powiewa jako sz.tati-' 
|dar, który swym blaskiem pote ; 
gi i chwały zmusza wrogów jego 
dn należnego szaeunku. 

Dziś po 40 letnim rozwoju Z. X. 
P.. w artoby się lepiej przyjrzeć! 
tym niby w ielkim patryotom. któ- 
rzy szezególnie tu ua wschodzie A- 

■ mery ki udają wielkich Związków-1 
iców, czy wstąpili oni do Związku 
X P, z myślą pracy dla niego, czy 
z myślą osobistych celów. 

.Iii z własnego doświadczenia,, 
(bo mam możność znajdować się 
często w otoczeniu wrogów Z. N. 
P. > jestem przekonany, że nie 

Ws/.ysey, co należą sa dobrymi 
Związkowcami z przekonania, bo 
są tacy, co wstąpili, aby pracować* 
dla dobra wszystkich, ale też są 
taey. którzy wstąpili, ho spodzie- 

; wali się dostać płatną |M«.sa<ię re- 

daktora. jak Siemiradzki, lub któ- 
rych celem było rozbić Z. X. 1\, 
bo nie mogą patrzeć na wszystko/ 
co posiada jakąś siłę. Oni chcą 
bezładu, gdzie najwięcej mogą ko- 
rzystać. Tych jest mało, ale ogół, 
związkowy w wielu razach nie po- 
znaje się na nich, ho zazwyczaj u- 

dają dobrych obrońców Związku, 
a jeżeli występują przeciw, to tył-; 
ko dlatego (powiadają), że u ste- 
ru są ludzie, którzy im się nicpo* 
doba ją, a właściwie nic są lowu-1 
rzyszami w czerwonych krawa-j 
ta<-h. 

I)o tej porw nie mieliśmy sposoh 
nośei i możności stwierdzić w ich 
oświadczeniach ile jest prawdy, co, 
do wierności postulatom Związku,i 

1 lecz teraz, kiedy Zw iązek zaczął u- 

bezpieezać dzieci. m najlepiej 1 

poznać, ho stworzył sfe nowy typ 
Zw iązkowca (100 proc.). 

Pod tą rubryką powinien być 
każdy /.wpisany, który z całą ro- 

dziną t. j. mąż, żona i dzieci nale- 
żą do Związku: dalej taey, którzy 
składają datki na cele, które Zwią 
zek poleca, pracują na«l rozwojem 
Zw ązku przez werbowanie człon- 
ków itp. .Jest to dobra droga do 
poznu.iia mętów i ziarna zdrowe- 
go w naszej organizacji. a potrzeb- 
ną nam jest tu tern bardziej teraz, 
kiedy zbliża się czas wyborów do 
Sejmu, abyśmy wybierali posłów 
sto procentowych Związkowców, 
bo tylko tacy pracować będą nad 
rozwojem, a nie nad uprawianiem 
roboly destrukcyjnej, bo pracy w 

tych czasach szczególnie jest nam 

potrzeby, abyśmy 'poznali naszą 
siłę. 

ltracia i Siostry związkowe! Je- 
żeli cznjeeie się prawdziwymi 
Związkowcami i dążycie do rozwo- 

ju naszej kochanej organizacji, to 
pamiętajcie: niech mąż. żona i 
dzieci za piszą się do Z. X. P. na 
chwale i potęgę i w dowód wdzię- 
eności pierwszym pionierom myś- 
li założenia tak wspaniałej, a dziś 
najbogatszej, najwpływowszej i 
najsilniejszej organizacji Z. X. P. 

Jeżeliś Polak, bądź 100 proc. 
Związkowcem. 

Niech żyje Związek Narodowy 
Polski i jego Zarząd ! 

Ważne dla Polaków 
Organizacya rady międzynaro- 

dowej w Xii'wyni Yorku. Intcr-ra- 
cial Council. reprezentująca całą 
obcojęzyczną prasę w Stanach 
Zjednoczonych, przesłała nam do 
umieszczenia następujące 

OSTRZEŻENIE 
< Mi zera Mę przed oszustami* 

którzy osobiście lub za pomoc.ą 
cyrkularzy operują między tutej- 
szymi obcokrajowcami, zyskując 
tysiące dolarów ich ciężko zapra- 
cowanych oszczędności za pomo- 
cą następujących metod, jak na- 

przykład: Utrzymując, ze -ą a- 

gentami do sprowadzenia krew- 
nych z kraju tu do Ameryki. wv- 

iudzają ojjromnc sumy na wydat- 
ki. komisowe i t. p.. od .*50 do ty- 
siąca dolarów od osoby; obiecują, 
że osobiście dostawią pieniądze 
mn s/yiKnrty cz> to rocl/.icom. zo- 
nie i dzieciom. lub też krewnym 
i że za jmią się osobi>cie ich prz\- 
wiezienicm do Ameryki; często 
twierdzą oni tak/e. żc są w’ etanie 
wystarać się o paszport lub wizę. 
mając stosunki w odpowiednich 
kołach lub dając łapówki i że są w 
stanic wystarać się o miejsce na 

okręcie, pomimo, żc tysiące czeka 
ją w portach Kuroprj-kich na 
przejazd. ł’o większej e/.ęści sa 
to kłamstwa i ofiara, która wpa- 
dnie w ich ręce. traci swe pienią- 
dzie. nic otrzymawszy nic w za- 
mian. 

Tutejsi obconarodowcy, którzy 
mają zamiar wysłać pieniądze do 
wych krewnych w kraju, lub ta- 

cy. którzy chcą sprowadzić rodzi- 
nę lub krewnych z kraju, powin- 
ni być ostrożni i jk»wierząc >w'e 
interesa osobom lub organiza- 
pyom. o których są pewni, że sa 
rzetelne i odpowiedzialne. 

Jamaica, L. I., N. Y. 

Tow. Rzemieślników | Przemysłów- 
rów. nr. 13ól Z N. P. urządziło fa- 
milijny wieczorek dnia &fo lutego b. 
r. w Polskim lK>mu Narodowym w 

Jamałca. L. I. N. Y. 1 przy kolący! ae- 
kretars finansowy A Hilowskl. t gr. 
1301 Z- N. V. przemówił kilka ałów 
1o zobranyrb gond. któro były przyję- 
te z uczuciem I zadowoleniem i ka/da. 
9*nha ofiarowała wedle swej możno- 
ści ze «* rer*go serca dla naazreh 
Itlednyrh polskich dzieci pewna atimkę. 
żebrano 127 00. które zostały wysłano 
1o Polsko Amerykaósklego To warty- 
'twa Opieki nad Sierotami. 

Szanowni bracia 1 Siostry zwla- 
ckowr proszę wncystkleb abyście ps- 
■lotalł o miszjrcb głodnych dzieciach 
r Polace. które tam l nodze nwr- 

A. Bltowakl 


