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Wezwanie do wszystkich członków L N. P. 
a u biegłym tygodniu zostały wystano do wszystkich grup i gmin Związkowych dwa komu- nikaty, wzywające wszystkich członków Zw. Nar. Pol. do prac* werbunków^. * 

Komunikaty te amkszczamy poniżej, by z treścią ich zapoznać każdego członka Związku. 

Okólnik w Sprawie Kontestu 
Do Szan. Grup i Gmin Zw. Nar. Pol. Chicago, Dl., Igo lutego, 1922. 

Szanowni Bracia i Siostry Związkowo! 
()d roku niemal, t. J. o dczasu zakończenia drugiego koutestu. osłabła u nas agitacja werbun- kowa. zapewne z powodu prac związanych ze sejmem. Jaki odbył się w Toledo. Ohio. 
tzas juz jednak ponownie zabrać się do pracy i z nową euergją' przystąpić do dalszego budo- 

wania naszej drogiej organizacji, naszego Związku Narodowego. 
/.urząd Centralny zdaje sobie w zupełności sprawę, że za darmo nie każdy chce i może pra- cować nad zdobywaniem członków, przeto w granicach możliwości, od czasu do czasu zarządza kontosty. by w* ten sposób wynagrodzić trudy i dać uznanie za pracę nad rozwojem Związku tvm którzy tę pracę wykonują. ł 

W mysi więc powyższego Zarząd Centralny niniejszym ogłasza czteromiesięczny kontest. po dłup warunków, Jakie w załączeatfu przesyłamy. Warunki te prosimy odczytać na posiedzeniu Grupy i Gminy. 
W ślad za tym Zan* Centralny Z. N. P. przesyła gorący „„i do wszystkich członków i człon- ku. Zalążku, by stanęli w szeregach walczących o najwyższe nagrody _ nagrody bądź co' bądź kosztowne i pamiątkowe. ^ ^ 

W czterech miesiącach dużo zdobyć można, jeżeli się chce Zarząd zaś wierzy w dobrą chęć i dobrą pracę wszystkich członków. • ’ ^ 

Niech żyje Związek Narodowy Polski! 
Z bratnimi, pozdrowieniem. 

JAN S. ZAWILINSKI, Sekr. Jen. 

Kotitest Werbunkowy Z. N. P. 
V Ji ttolł*m I marca- 1922 r* trzeci z rzędu Kornel pomiędzy członkami Związku Namdowego Polskiego. o zdobycie kosztownych nagród za pracę werbunkową. Do kcnteetu tego wezwani są wszyscy członkowie i człon ki id c Związku i każdy bez wyjątku ma *K>sobno*ć uzyskać jedną z 12-tu nagród. stoaowirie do liczby zdobytych nowych członków. 

Jest to niebywała sposobność zdobycia pięknych i potrzebnych przedmiotów domowych pra- xa darmo, bo tyłku w trochę starań nad pozyskaniem nowych członków 
Warunki ktnłntu są następujące: 

1. Kontest trwać będzie przez cztery miesiące, Ł j. od dnia 1-go mana do rfo-go czerwca. Apli- kacje, które nadejdą do biura Zarządu przed 1 marca i po 20 czerwca. IW2. do kont ost u wli- 
czone nie będą. 
W czasie kontestu. tj. w ciągu tych czterech miesięcy całe wstępne pobierane od kandydata 
przeznaczane jest Jako premja dla organizatorów’, którzy kandydata zdobędą. Oprócz tego roz- 
dane będą nagrody jak poniżej wykazano. 

t. Nagrody rozdane będę tylko za nowych kandydatów, ubezpieczających się w jednej z trzech 
nlas ubezpieczenia Związkowego. Kandydaci na członków nieubezpieczonvch nie podlegają 
obliczeniu kontest owemu. 

i. Nagrody przyznane będą tym członkom, którzy jłodpi^ni będą na aplikacji w rubryce "pod- pis organizatora* \ Kto kandydata zdobędzie, ten w tej rubryce powinien się podpisać, 
o. Każdy ze zwycięzców komesowych może zamiast wyznaczonej nagrody otrzymać gotówkę jezeJi tego zażąda. Wysokość gotówki równoznaczną będzie wartości przedmiotu ti. Nagrody: 

1 nagroda za 250 członków 
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motorrykiel. wartości $200.00. •* 

gramofon z 12 rekordami — $150.00. • 

kompletna zastawa stołowa: srebrny serwis, srebr- 
na zastawa do kawy 1 porcelana, razem wartości 
$75.00. 
umeblowanie do jadalni: stół i 6 krzeseł, wartości 
$65.00. 
maszyna do szycia — $60.00. 
podwójny srebrny serwie stołowy — $$0.00. 
zegarek z herbem Z.N.I*. lub bieykirl wart $30.00. 
aparat fotograficzny lub srebrny serwis do kawy. 
wart $25.00. 
56 kawałkowa porcelanowa zastawa stołowa, war- 
ta $25.00. 
komplet cyrkli dla młodzieży lub pióro wytrysko- 
we z herbem Z.N.P. — $12.00. 
złoty pierścień z hcri*em Z.N.P. — $10.00. 
medal pamiątkowy. 

Nagrody Wydziału Małoletnich 
Jednocześnie ogłasza się niniejszym kontest /.a zdobycie, w tymże samym czasie, jak uajwie- 

M‘J dziatwy do grup Związkowych. 
Wydział Małoletnich ustanawia nagród sześć. Nie wyszczególnia się tutaj liczby zdobytych 

dzieci, ale nagrody otrzyma sześciu sekretarzy czy organizatorów tych grup, którzy od dnia 1-go 
marca do dnia 30-go czerwca, 15122 r„ zapiszą najwięcej dzieci. 

Nagrody są następujące: 
1. Porcelanowa zastawa stołowa — 56 kaw ałków. 
2. łlóro wytryskowe z h«Tbem Z. N. P. 
3. Złoty pierścień z herbem Z. N. P. 
1. Medal pamiątkowy I klasy. 
*». Medal pamiątkowy II klasy. 
6. Medal pamiątkowy III klasy. 
l^rupy dla swych organizatorów mogą zażądać druków agliacyjnych. pisząc do biura Zarżą-j dn i*» tiie, podając jednocześnie ile tych druków potrzebują. 
Narząd Centralny wzjrwm wszystkich członków i członktnłc do wytrwałej pracy w* tym okresie 

knnto*tu dla dobra swrych grup I całego Zw iązku. 
l>o czynu Bracia 1 Hlostry! 

Z bratnlem pozdrowieniem, 
BIURO ORGANIZATORA 

Zapisujcie spbie Dziennik Związkowy. 

Jabiłensz pocztowy 
AiL Grabarkiewicza 

Znany Robrze w kołach związ 
kowych, delegat kilku naszych 
sejmów i wybitny -działacz naro 

dowy erb. Antoni Crabarkiewicz 
w. Lhiluth. Minnesota, w dniu igo 
lutego b. r. obchodził 35-lctni ju- 
bileusz swej stałej pracy na pocz- 

|cic w tym mieście. 

Jest on najstarszym pracowni- 
kiem pocztowym w Duluth i do- 
służył się tam stopnia asystenta 
głównego pocztmiatrza. 

Karjerę swą na poczcie jako li 
jstnnosz rozpoczął p. Grabarkic- 

jwicz i-go lutego tfWy roku. gdy! 

ANTOSI CRiB(|KIK«irz 
m%jnUmt Pirata U trw w Dalath. Mlim. 

podówcżas ł»ył tam pocztmistrzem 
*• P- I rodor M. Heliński. później 
cenzor i sekretarz jenerajny Z.\. 
!’• Jako Jistonosz pracował p. Gra* 
barkiewicz przeszło sietłm lat. po- 
cz>m pominięty został na stano- 
wisko superintenrlrnta w dcpai 
taniencie przesyłek pocztowych ii 
na tym stanowisku przebył około I 
20 lat. Gdy poczta w Duluth zre- 

organizowała się w roku 1014 i u- 

tworzyła dwa departamenty, oh. 
Grabarkiewicz został powołany 
na stanowisko asystenta główne-1 
go pocztmistrza. którą to pozycję 
dzierży do dziś i jest powszech 
nie tam łubiany i szanowany. 

Kiedyś poczta w Duluth 'była 
nie wielka i wystarczyło w niej 
ośmiu listonoszów, którzy nict\l 
ko roznosili listy, ale je rano sor 

towali. a wieczorami obsługiwali 
interesantów przy okieukacb. Ze 
w/rostem miasta i poczta tnusin 
la być powiększona. Mieści się o- 
na we wspaniałym gmachu i jest 
w niej zatrudnionych 140 praco 
wników. 

1 

Xa»ługą ob. Graharkicwicza je**t ■ 

dobrze zorganizowany departa-, 
mcnt wysyłkowy, który znakomi- 
cif funkcjonuje, jak rzadko na 

której f moczcie. Starał się on przy 
tym. aby zdolniejszych polaków 
obsadzać na urzędach poczto 
wyrh. Dzięki tym staraniom o- 

prócz p. Graharkicwicza pracują 
na poczcie w Duluth następując; 
polary: Ludwik Kuśnierek, listo- 
nosz; Franciszek Gnida, klerk: 
Henryk Ferław, listonosz; To 
masz Kamiński, klerk; Jan Kure- 
rki. listonosz; Wal. J. Płotnicki, 
list.; Franciszek Płótnicki, list.; 
Jan A Lubański. list.; Józ. Ą. Ma 
kowski. list.; Ant. Michałek, list.j 
Wszyscy oinócr ostatniego po- 
bierają $i,8no rocznej pensji. 
t Pisma angielskie w Duluth na 

der pochlebnie się wyrażają o 

działalności p. Grabarkiewic/a ja- 
ko urzędnika pocztowego. ł)o re 

daktora pism związkowych p. 
Grabarkiewicz donosząc o tym 
*woim jubileuszu tak napisał: 
Szanowny Panie Orpiazewnkit 

"Jak to pan zauważy z wycin- 
ka z Daily Kvcning Duluth Ile- 

raki z i-go bm.. to chyba mam 

prawo zaśpiewać, żem 35 latek 
wiernie służył gospodarzowi Un- 
ele Samowi, ehociem sieczki nie 
krajał inwentarzowi”. Alem zro- 
bił rekord, którego wstydzić się 
nie potrzebuję. A lista składająca 
się z 10-chi innych polaków tak- 
ie coś świadczy o mojej wiernej 
służbie i naszej sprawie. Dzięki 
Bogu czuję się zdrów pomimo 
fkjtki na karku i cieszę się z roz- 

woju Związku i polepszających 
się stosunków w kochanej naszej 
wspólnej Matce Polsce. 

Przesyłam serdeczne braterskie 
związkowe Miłość i pozdrowienie 

jego życzliwy rodak 
Antoni Grabarkiewicz. 

Grabarkiewicz jako związkowiec. 
Ob. Antoni Grabarkiewicz 

wstąpił do Z.N.P. 2-go sjcrpnia 
•885 roku. czyli w pięć lat po za- 

łożeniu naszej organizacji i ma 

numer porządkowy 774. Należy 
obecnie do Towarzystwa św. Sta- 
nisława Kostki, gr. 8t Z. N. P. w 

Duluth. oraz do kilku innych To- 
warzystw polskich i amerykan-’ 
skich. Był także nader czyimy w 

chórach śpiewaczych. Jako dele- 
gat kilku sejmów związkowych! 
odgrywał w nich wybitną rolę i 
powoływany był do najważniej- 
szych komisji sejmowych. Przez 
długi czas piastował urząd Komi- 
sarza Z.N.P. na stan Minnesota, 
a jako zdolny i wytrawny mówca 
przyczyniał się do rozwoju naszej 
ofgfflizarji. — -- 

W oprawach narodowych za- 

wsze brał i bierze nader czynny 
udział, jako gorący polak patrjo- 
ta. 

Panu Grabarkiewieżowi od sie- 
bie życzymy, aby doczekał s;ę 
jak najdłuższych lat w zdrowiu i 
pomyślności, oraz, aby Wuj Sam 
za dobrą pracę powołał go na 

stanowisko pocztmistrza general- 
nego w Washingtonie... 

Notatki Organizacyjne 
Z dniem 1 marca rozpocznie się 

kontcst werbunkowy o nagrody.1 
fiu znajdzie się takich, którzy! 
zdobędą pierwszy nagrodo? 

* • • 

A warto naprawdę poświęcić 
trochę czasu, by zdobyć jedną z 

pierwszych nagród. Są to przewa- 
żnie przedmioty domowego użyt- 
ku, które nietylko stanowić będą i 
dla zwycięzcy miłą pamiątkę, ale 
i wygodę domową. A zdobyć to 
można zu|»c!nie za darmo, — za 

trochę tylko .pracy nad zdoby- 
ciem potrzebnej liczby członków. 

* • • 

Zwracamy uwagę, że obliczenia 
kontestowe dokonane będą na' 
podstawie rubryki “podpis orga- 
nizatora”. Kto więc zdobędzie no- 

wego członka i chce, by ott otrzy- 
mał za niego kredyt, a nie kto in- 
ny. musi nu nplikaeji, w rnbryer 
“podpis organizatora” podpiaaó 
się pełnym imieniem i nazwi- 
skiem. Tylko ta rubryka będzie 
liczona a nie inna. Kto podpinany 
będzie w tej mhryee, ten będzie 
uważany, że zdobył kandydata. 

Ci t organizatorów, którzy nk' 
dość szczegółowo ob/na jomie- 

ni z nowymi systemami ubezpie- 
czenia, wprowadzonymi obecnie 
w iyoif, powinni natychmiast 
zgłosi*- Ki»; do brum Zarzydu po 
inforrfiaeje. 

v 
• • • 

Obecnie, w czasie knritestu, po- 
winny pójść na l>ok wszełkie in 
ne sprawy, a WMjMtdi wysiłek 
O nip i (łmin skierowany być po- 
winien w stronę werbowania 
członków. Wszelkie takie c/y o- 

wakie “polityki’* powinno się 
odłożyć do lf»24 roku — t. j. do 
cMmi sejtnu. Wówczas będzie czas 
o nich rozprawiać. Kto dzisiaj u 

Zawiadomienie dla członków Z.N.P. 
1*‘***J**Jr» *•<* «lo "iadomord W8zyntkich członków 1 człon- kiń Związku Narodowego Polskiego. że podatki na 

Asesment 170 na Luty 
■■aa fcyt upfacaae n sekretmza Gran pnH katem rtesiąca. 

Jeżeli nie będą zapłacone przed północą ostatniego lutego 1»22 

Skarbnicy grup pieniądze wraz z -.aportami 

na Asesment 170 
i 26 Wydziału Małoletnich 

Mtott maj) na rpe kasjtra Związki pnari Mem t Mara 1122. 
Nie czekaj ostatniego ilnln z opłata podatku* 
Ureguluj rachunek »lzis<laj! 

JAN J. ZAWILISHKL 
Sekr. Jcu. 2.N.P. 

Lista zmarłych członków Związku Na* 
rodowego Polskiego 

raportowanych w ubiegłym tygodniu, od 29-go Stycznia, 1922 do 4-go Lutego, 1922 włącznie. 

w? ł 

Nazwisko ł iniif zmarł, 

ł.uk.i.-dew U-/. August 
A\iwour»ik1 Jan .■ 

Golus* Juljanna 
!.«• waml«'» >ki Józef 
Bieniek Agnieszka 
Ka^nk-ka Zofja 
rihłk.i Ttiofii .j 
JwtwlM kł W.;. >ld ..... 

Przybylak! Jun .j 
Ii«»uuto«Mki Mikułaj ... 

Hanibln Marcin .[ 
Uumirla Antoni .' 
Dudziak Jan .! 
Maliszewski Romnu .’ 
Trze«J*i Teofil 
Brzeziński MU ha! .i 
.Mikołajewalca Magdalena f 
Gargon Daniel 

igh Kan 
Michał 

Brzezoń Andrzej .' 
Korzeń Jan 
DomUroenki Kran* łezek 
Staalńaki Jan 
Gąsiorna-nki Adam .' 
Kusior Józefa .’ 
Marel Michał .i 
Pawlików *kl Jan .* 
Kurna Aleksander .j 
Baryła Andrzej .' 
Szczepańska Dotnłcela ...' 
Majek Sfanlslaw .' 

Data śmierci 
ii lut. 

»<* Myc z. 
.In atycz. 

1 lut. 
1 *» : tycz. 
27 srtycz. 

ii łut. 
•3«» stycz. 

2 lut. 
ii lut 
1 *1 Ut. 
1 lut. 

31 atycz. 
Ul etycz. 
|2S #tyc*. 

*>'«**• 
6 lut 
3 lut 

-Ł-UlU 
1« gruda 

5 lut 
4 lut. 

.8 lut 
9 lut 
7 łut. 
6 lut 
9 lut. 
6 lut. 

10 lut. 
6 lut. 
8 lut. 
ii lut. 

11*22 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 

1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
JLjkl 
1921 
1922 
1*22 
1922 
1922 
1922 
1922 

1922 
1922 
1922 
1922 
1922 

LISTA MAŁOLETNICH 

Miejscowość 
Buffalo. .V. Y. 

( t'łi U-ago, 111. 
Aldeu Station, Pa. 

I Phlladclpliia. Pa. 
Fd«ardsvllU\ Pa. 
Plymouth. Pa. 
"itlca, X. Y. 
WJHceabarre, Pa. 
Chicago, lit 
Syraouse. X. Y. 
Ka>t Chicago, lud. 
Yorkv1lle. Ohio. 
Central City, Pa. 
Fairmount City. Ili 
St. toui», Mo. 
So. Ilend. Ind. 
Chicago. III. 

! lalwardsdal*. Pa. 

I niHeą Harbor. Tnd. 
ArnoM City. Pa. 
N. Tona-wanda. N. Y. 
Cleveland. Ohio. 
So. BcivJ, Ind. 
Seheneetady, .V. Y. 
New Heusingtoo, Pa. 
Chicago. 111. 
Chicago. 111. 
Chicaga, 111. 
Swoyenllle. Pa. 
Blnghauipton. X. Y. 
Delroit. Mich. 

5 I Paszkiewicz Kazimierz « lut. 1922 ; Chicago, 111. 

wagę Związkowców odeiągu o I 

wlaśeiwej pracy werbuiikow«*j i 
zawraca głowę jakimiś urojony 
mi straszakami i podkopuje auto 

ryte! pracy organizacyjnej •— ten 

naprawdę, nic zasługuje nu miauo 
Związkowca. 

Kon test obecny powinien nam 

przysporzyć co najmniej 23.000 
członków. I zrobić to można, je- 
żeli każdy członek o to się staruć 
będzie. Zdobyć kilku kandydatów 
do swej własnej grupy, nic jest 
znów tak trudno, jeżeli ktoś na- 

prawdę chce tych członków zdo- 
być. 

• r • • 

Spod/.cwa.- się też. należy, że 
7. dniem 1 marca wszyscy bez wy- 
jątku zabiorą się do pracy wer- 

bunkowej, o co bard/o prosimy. 

•fest wiele o*ńb, kt<>re stosują 
zasadę: “4u musiałem sie uczyć 
fwtin, no* się i ty.” Zasada to je 
Hnnk nic piękna i bardzo samo 

lubna i nie powinna mieć miejsca 
U nas w Związku. Naszą zasadą 
powinno Im/*: pomacanie jeden 
drugiemu przy każdej okazji, i 
to nic tylko w stosunku do trriip\ 
■ l© nawet i w żyr i u prywatnym. 

• • • 

Ponownie zwracamy uwagę, /<•, 
w aplikacjach muszą by« wypeł- 
nione wszystkie rubryki i odpo- 
wiedź, dana na każde pytanie. 
Każda też aplikacja musi być od 
powiednio zaświadczona i podpi 
sana. Z powodu tych niedokład- 
ności, bardzo często się zdarza, 
że zmuszeni jesteśmy aplikacje 
ods>ła<* do uzupełnienia, a eo do 
rzeczy przyjemnych nic należy. 
Trochę więcej uwagi, trochę głęb 
szego wniknięcia W tc niby drób 
nostbi, wcale by nie zaaakodzdo 
dla wiełu sekretarzy. 

Brooklyn, N. Y, 
Protokół Gm. 17 Z. X. p. na Wielki 

New York. dnin 5 lutego 1822. w Dorną 
Polony pod nr. l«*o Grand w Broo- 
klyn. X. Y. 

Posiedzenie otworzył prezes li Zio- 
llńrki; obecuycti delegatów U, nleo. 
becn>cli 12. Protokół dnia 8 utyta* 
nia przyjęty jak czytany. Korespon- 
dencje od Zarządu Centralnego. Cen- 
zora M. Rłeuaklego t Komisarza F. JC. 
Jugooklego przyjęto Spruwozdanlc Ko* 
mlfrtów przyjęto zadawahiiajgco. — 
Czynności sekr. Gminy wypełnione nu- 
łe*y«d« i prawidłowo. Na wniosek de- 
legata od grup ól J. l>yobiA*kiego, a- 
by przede*awi<1 Hzan p. Koruhłarzowf 
F. X. Jagookiemu do zatwierdzenia 
przez S/.an. p. Cenzora M. Hłeuakiegg 
dwóch delegatów reprezentujących 
Gminy nr. 17 w Komisji bumu Emi- 
gracyjnego w Nowym Yorku. Jak u- 
ohwalono no Tocznym powiedzeniu M. 
Zielińskiego 1 W. Kami mak lego. K. Złe- 
11f—kI nie przyjmuje. Tlelegat W. Ka- 
rafki stawia wniosek, aby wybcad 
nowych delegatów do Domu Emigra- 
cyjnego. Jednogłośnie wybrani K. Ko- 
złowski » F Kan.In-ki. Wniosek del. 
W KamifWkieeo aby /ażądaC od (>n. 
• nahiepo Zarządu 7.. X. P. aplikacji na 
hipoteki. Wolowej prarchorizl. |>ruel 
wn»os«k »eeo« dcl. W Kamińwk ie*o a. 

by reprezentant Oml-ny 17 w Komisji 
Doimi Knrlitrncyjne*o zwrdeil bacz- 
ną uwwgą. że Dom Kmi*r w Nowym 
Yorku wykazuje deficyt. Dnrłiodu |XtO 
a rozchodu 1*24. Przy !em podkreńla, 
że na Selmie w Toledo. O. na *łoa 
pn-edcejmowy Gminy nr 17. aby Ima 
hm ter. w N. Y. /.Ilkwidmu/1, narwa- 
no Gminę nr 17. kr popełnia zbrodnią. 
lYlpr Jakaż zbrodnia? n l>nm Kmler. 
Aatadczy cprannzdaolcni deficyt. 

Im!. W. K»n»lhaki obszernie przed* 
►Uwił .polożeute Hler»rt Hvhor>Jakich. 
WtAre wyjechały do Polaki | zactiącał W 
irer^eych afcrwarfc do rkladaola ofiar 
dla tyeh alerot. Przyjąto 

l;cbwaIono wyalat Wm> do erup. ktd- 
ra imc wpłaciły podatku za IMS rok; 
Jrtell do [ kw. nie zapłacą podatlru. f 
dolceat «ąj enrpy nic te dale miał p-a- 
wa fcUmtt. a żadna aplikacja ode bą. 
dale potwierdzona przez Gminą. 

Po wyczerpaniu upraw poatedzenią 
odroczono do naatąpnepo t J. k marca. 

E. Zieliński, prezey 
, E. (ńłrtwill, aekr. 


