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SŁUSZNE UWAGI 
Sekretarz Towarzwtwa' 

'\v. W ojciecha, gnipy 1450 
/. N*. I*. w Michigan City, 
Ind.. <*b. Fr. Pomtanowski 
nadesłał na ręce sekretarza 
•moralnego J. S. Zawiliń- 
>kiego list treści następują- i 
co i: 

"S/anowriy Panie Sekre- 
tarzu ! 

"Przysyłam kartę urzęklni- 
ków grupy powyżej wymie- 
nionej na rok bieżący. Nie- 
które grupy koniecznie żąda- 
ją. ażeby nazwiska urzędni- 
ków grup były umieszczone 
w “Zgodzie*’. Tafcie grupy, 
to tylko robią dla swego ho- 
noru. a Redakcji “Zgody” 
dodają więcej pracy i mozo- 
łów. Co nas to interesuje, że 
tam w Pennsylvanji lub w 

New Yorku ta hib owa gru- 
pa obrała tego prezesem, in- 
nego sekretarzem. Nas to 

zupełnie rric nie Obchodzi, a- 
ni też tego wcale nie czyta- 
my w “Zgodzie”, ani też ni- 
gdy nie daliśmy umieścić u- 
rzcanfkaw nowo obranych 
w naszej grupie, ażeby byli 
u “Zgodzie” ogłoszeni. My 
tego zupełnie nie żądamy, 
bo my tego “honoru’' nie 

chcemy. A więc Towarzy- 
stwo powyżej wymienione 
uchwaliło na swym roezsnym 
!*»siedzeniu, ażeby powyżej 
wymieniona korespondencja 
1»> la ogłoszona w “Zgodzie", 
to może inne grupy się do te- 
go zastosują i nie b^lą da- 
wać swych ogłoszeń, kogo 
oni wybrali w Towarzy- 
stwie. A 'toć u-net połowa 
/gody” to same ogłoszenia 

erup, że ci a ci urzędnicy o- 
brani. Lopiejby było, żeby 
unie sprawy były Umieszczo- 
ne na dobro Związku." 

l en sam sekretarz w in- 
nej sprawie talkic znów wy- 
powiada uwagi: 

K ówrnież T orwarzytftwo 
powyżej wymienione uchwa-l 
liło na swym rocznym posic-! 
ei/eniti, ażeby każda prośbę 
o wsparcie w chorobie od-j 
r/iłcić. jeżeli składki pienięż- 
nc będą <*dsyłanc na ręce se- 
kretarza grupy, a sekretarz 

piero, co mu z nosa ska- 
lnie. to odda cliorcmu. My 
każda prośbę chorego o 
składki pieniężne przyjmie- 
niy, jeżeli 'śkłaklki te będą 
" prost odesłane na adres 
chorego; ale jeżeli mamy 
^kładki odesłać wpierw *c- 

rctarzowi, a dopiero sekre-| 
5'ir/ ma ocMać choremu, toi 
taka korespondencja idzie doj 
'fm/n, ho rridkftórzy sekreta-! 
r/«* potrafią nadutżywać tych 
pieniędzy dla siebie. A wjęc : 

prosimy powyżej wyinicnio-; 
’n- oświadczenie ogłosić w; 
jodzie”, ho inaczej, to *ka- 

/(la prośbę o wsparcie To-1 
v irzysitwo nasze odrzuci”, 

lyle oh. Pcmrianowdki. 
My ze swej strony ur/naje- 

Tn) niektóre uwagi brata 
h'-niianow*fkicgo za słuszne 

1 uzasadnione. Sami bowiem 
swoim czasie pisaliśmy, że 

ifbtszanie posiedzeń po- 
^'/egóJnycli grurp czy 'też 
\\ \ l»ory ich zarządów' w or- 
ganie zwią/fkowym. to nic 

interesującego i jest tylko 
niępotrzefbny balast dla pi- 
sma. Z amur je się bowiem ca- 
łe stronice pisma tym su- 

chym, bez wart ościowym, nic 
trie pouczającym materja- 
łem, a które mogbty być 
zużyte na materiał, z (które- 
go czyttehiik miałby jakiś | 
pożytek umysłowy i dobrą 
strawę duchową. Pisze do 
redakcji “Zgokly" wielu 
związkowców skargi, żc w 

“Zgodzie” nic nie ma”, coby 
warto czytać, bo cała jest 
zapchana materjałem urzę- 
dowym i ogłoszeniami wy- 
borów w grupach. Natural- 
nie w' “Zgodzie” nic być le- 
pszego nie może, jeżeli całą 
przez kilka miesięcy zapycha 
się wyborayii urzędników 
w grupach. Ala słuszność se- 
kretarz grupy 1456 ob. Po- 
mianowski, że co mo<żc ob- 
chodzić związkowców w San 
Francisco, jakich urzędlni- 
kow wybrała grupa znajdu-: 
jąca się w New Yoricu, Phila- : 

delphii, Baltimore, Bostonie, 
C2>* innych miastach na 

wschodzie, jak znólw grupy 
we wschodnich stanach nic 
nie obchodzi ani interesuje, 
jakich urzędników mają 
grupy w Chicago, Milwau- 
kee, St. Louis, Mfamcapolis, 
Duluth, Tacoma. Locs Ange- 
les, San Francisco i innych 
miastach na zachodzie, czy 
południu. Oni tych .urzędni- 
ków i tak nic znają i żadnej 
słtyczrności z nimi nic mają, 
zatem ogłaszanie tychże ani 
grupom, ni też całemu Zwią- 
zkowi żadnego pożytku nie 
przynosi, a zabiera się tylko 
miejsce w "Zgodzie”, które 
mogłoby być zużyte aia coś 
pożyteczniejszego i wiecei 
pouczającego. 

Dalej redakcja “Zgody” 
nta istne utrapienie z tymi o- 

głoszeniami zarządów grup. 
Są bowiem sekretarze, co 

starają się, aby nazwiska 
tych nowooforamych urzędni- 
ków były wyraźnie wypisa- 
ne i skracają swoje raporty 
do mininrum, aby nie zabie- 
rać wiele miejsca w organie; 
ale są znów sekretarze, co 
nazwiska powypisują tak 
niewyraźnie i przekręt nic, 
że ani redaktor, ni zccer nic 
mogą dojść, czy dany urzęd- 
nik nazywa się Kawa, czy 
Sawa, czy Sowa; czy Kulik, 
czy Królik; czy Makowski, 
czy Mańkowski i t. p. Gdy 
więc nieczytelne nazwiskoj 
wydrukuje się źle. na głowę 
biednego redalk toin .spadają 
gromy zarzutów* ze strony 
pip. sekretarzy, że redaktor 
kpi sobie ze związkowców i 
umyślnie im nazwiska prze- 
kręca. Żądają więc sprosto- 
wani i a nazwisk i znów je tak 
sarno wypisują nieczytelnie, 
że niewiadomo jmk je spro- 
stować. 

Oprócz togo niektórzy se- 
kretarze j>o •wypisaniu na- 
zwisk urzędbrłków danej gru 
Py, wypisują na dw ie kolum- 
ny irti adresy, rodzaj zatni- 
dnienia, wezwanie do płace- 
nia podatków, groźby su- 

spenidowania. napomnienia i 
t. ip., co chyba sekretarz na 

miejscu powinien załatwić, i 

a nic przez łamy organu, bn| 
to i tak na nic się zdało. 

Zarząd Centralny w swo-j im czasie wstrzymał ogła- 
szanie w “Zgodzic,‘ posie-! 
dzeń miesięcznych, kwartał-! 
nych, półrocznych i rocz- 

nych grup, bo to powinni za- 

łatwiać sokretarze w swojetn 
kółku przez pocztówki, czy, 
inną droga, a nie przez or-1 

gan urzędowy, lx> takie za- 
wiadomienia mogą i tak nie 
dojść członków na czas, a 

tv!kfo zabierają niepotrzeb- 
nie miejsce w organie. Nalc-j 
żałóby przeto powstrzymać' 
i ogłaszanie zarządów grup, 
bo to naszym zdaniem nie- 
potrzebne i żadnego pożytku 
nie przynosi. 

Organ urzędowy powinien 
służyć na omawianie sprawi 
związkowych przez red a kio-, 
ra; na urzędowe odezwy1 
Cenzora i Zarządu Central-, 
nego; na umieszczanie ra- 

portów sekretarza jenerał-' 
nego, cyricularza pośniier-l 
tnego, protokółu urzędowe-j 
go; na listę nowych człon- 
ków i listę ile grupy wjdaci- 
ły. Dalej na raporty Kole-; 
giutni związkowego, Domu 
emigracyjnego i różnych 
wydziałów związkowych; na 

odezwy i raporty komisarzy; 
•na zawiadomienia i protokó- 
ły Gmin, jako ciał zbioro- 
wych; na sprawozdania fH 
namsowe Zarządu Centralne- 
go, oraz na inne sprawozda-1 
nia urzędowe, tudzież na ma-. 

terjał pouczający i wiadomo-1 
ściowy. a nie na nazw iska u- 

rzędników grup i zawiado- 
mienia o posiedzeniach mic-! 
siętznych. 

Może to urazi .niektórych 
związkowców, którzy chcą, 
aby ich nazwiska były umie- 
szczacie w “Zgodzie*’, ale 
trudno. Prawdę wypowie- 
dzieć musimy, zwłaszcza, że 
są tacy związkowcy, jak <4». 
Pi nn janowski i Ko w dość 
pdkaźnej liczbie, którzy się 
tępo nie domagają, bo oni by 
radzi coś pożyteczniejszego 
czytać w swoim organie. 
Większość sekretarzy to też 
rozumie, dla tego wyt>orów 
urzędnika w w swoich gru- 
pach nic nadsyłają do orga- 
nu, uważając to całkiem słu- 
sznie za zbyteczne, a koszto- 
wne, tylko jc nadsyłają do 
sekretarza jenerałuego, któ- 
ry dla kontroli i komunika- 
cji, nazwiska głównych urzę- 
dników grup i ich adresy 
mieć musi. 

Co do drugiej sprawy, ja- 
ki^ porusza ob. Pomianów-i 
ski. mianowicie zbierania 
okładek w grupach dla cho- 
rych bib w nieszczęściu bę- 
dących c/h tików, tośmy już 
pisali swego czasu w “Zgo-i 
d‘zic'\ Wykazywaliśmy, że 
czasem członek uh łający się 
z prośba o wsparcie do grup, 
nie zbierze tyle, ile musi wy- 
dać na odezwy, koperty i 
marki pocztowe, zatem spo- 
tyka go zawód i bolesne roz-' 
czarowanie, oraz żal do 
wiązkowe ów i całego Zwiąż-' 
ku. Większość grtvp związ-j 
kowycb wychodzi z lego za 
łożenia, że |>łaci się stały po- 
datek miesięczny na Wy-I 
dział W.tparć, zatem tam się, 
członkowie potrzebujący po- 
mocy powinni udawać, a nie i 
z żebraniną do grup. Stwier-j 

dzono wypadki, żę byli człon- j kowie, co i>obrai zagonu >gi. 
z Wydziału Wsparć, a jed- 
nak udawali się & prośbą o 

wsparcie do gnajk Byłi też i j 
są tacy, co są dość zamożni,! 
a rękę po iałmuarpę wyciąga-1 
ją z chciwości, przez co od-1 
•bicrają kawałek' chicha od 
ust tym hicdakoio), co isto- 
tnie pomocy nasiej potrze- 
bują. W tej sęig&wie było! 
doić skarg i to zt^etnic uza-! 
sadnionych po przeprowa- 
dzeniu ślcdztwra. 

Nic godzimy się (tylko z1 
wywodami db. Pomianów-j 
skiego, żc niektórzy sekreta-' 
rzc większość ofiar złożo- 
nych dla bieikików przy- 
właszczają sobie. Tego ro- 

dzaju skarg ani zarzut ów je- 
szcze nie mieliśmy, bo chy- 
ba tnie masz między nami tak 
niegodziwych sekretarzy 
grup. aby mieli okradać bie- 
daków. 

Zresztą muszą oni kwito- 
wać w “Zgodzie" te grupy, 
które złożyły ofiary, zatem 
nic dla siebie zabierać nie 
mogą bo człoaikowie ich 
własnych grup przyłapaliby 
ich na złodziejstwie. Taki za- j 
rzut jest krzywdzący na-] 
szych sekretarzy i dotąd ża-, 
dnemu z nich «iie dowiedzio- 
no, by się dopufecil takiego j 
g-ałgaństw a. 

Ty#e^mąyp^dirTJBwJcdrc- nia od siebie w tych dwóch I 
sprawach poruszonych przez 

1 

06. Pomianowskicgo. a 

związkowcy ze swej sit 
niechaj je spokojnie rozważą 
i wysnują swoje wnioski. 

i DARMO! WSTĘP! 
D* Tow. Synowie Wolności 

gr. 694 1 IIP. 
Z okazji kontettu jaki grupa 

wydała, wypowiadając walkę gru- 
pom, dziś najliczniejszym w Z. 
N. P. o pierwszeństwo. 

Ze względu, że Tow. Synowie 
Wolności gr. 694 Z.N.P. dziś li- 
częce przeszło 400 członków, a 
stan kasy (czyli gotówka) prze- 
szło $6,000.00. Od dnia założenia 
t. j. 35 marca 1905 r., przewinęło 
się z górę 1000 członków, prze- 
ważnie młodzieży, a powody ku 
temu były różne, jako to brak pra- 
cy. wyjazd z miasta, słowem opu- 
ścił i nie należy, ponowny zaś 
wstęp w szeregi tego bogatego ij 
licznego Tow. był dość utrudnio-1 
ny, ze względu wysokiej opłaty 
wstępu, któże przekraczało sumę 
$5-oo do samego Tow. 

Przeto teraz, i to po raz pierw- j 
szy, mocę uchwały ostatniego po- 
siedzenia. WST^P WOLNY 
DLA WSZYSTKICH BYŁYCH 
CZŁONKÓW TOW. SYNO- 
WIE WOLNOŚCI I GR. 694 
Z. N. P. OD LAT 16 DO 40, Z 
PEŁNYMI PRZYWILEJAMI.1 
JAKIE POSIADAJĄ STARZY 
CZŁONKOWIE, tak samo wstęp 
wolny dla wszystkich innych, któ- 
rzy do czasu tego do Zwięzku Na-1 
rodowego Polskiego nie należę, a 

maję życzenie należeć, bo to oka- 
zja jakich mało wstąpić do Tow. 
licznego, bogatego I wzorowo się 
prowadzęcego. Tow. Synowie 
Wolności gr. 694 X. X. P. Opłata 
do Tow. wynosi tylko ajc miesię- 
cznie. nigdy nia płaci się żadnych 
nadzwyczajnych opłat, zaś ko- 
rzyści jakie członek dostaje w 

chwili gdy jest w nieszczęściu 
lub chorobie to trudno znaleźć ta- 
kiego drugiego Tow. 

Kon test Werbunkowy Z. N. P. 
Z dniem 1 marca, 1922 r. rozpocznie się trzeci z rzędu Koutest pomiędzy członkami Związku 

Narodowego Polskiego, o zdobycie kosztownych nagród zu pracę w erbunkową. 
Do konteatu tego wezwani są wszyscy członkowie i członktnle Związku i każdy bez wyjątku 

ma sposobność uzyskać Jedną z 12-tu nagród, stosownie do liczby zdobytych nowych członków. 
Jest to niebywała sposobność zdobycia pięknych i potrzebnych przedmiotów domowych pra- wie za darmo, bo tylko tk trochę starań nad pozyskaniem nowych członków. 
Warunki kontestu są następujące: 

1. Kon test trwać będzie przez cztery miesiące, Ł J. od dnia 1-go marca do 30-go czerwca. Apli- 
kacje, które nadejdą do biura Zarządu przed 1 marca i po 30 czerwca, 1922. do kontestu wli- 
czone nie będą. 

2. W czasie kontestu. tj. w ciągu tych czterech miesięcy całe wstępne pobierane od kandydata 
przeznaczone Jest Jako premja dla organizatorów, którzy kandydata zdobędą. Oprócz tego roz- 
dane będą nagrody jak poniżej wykazano. 

3. Nagrody rozdane będę tylko za nowych kandydatów, ubezpieczających się w jednej z trzech 
klas ubezpieczenia Związkowego. Kandydaci na członków nieubezpieczonvch nie podlegają 
obliczeniu kontestowemu. 

4. Nagrody przysn&ne będą tym członkom, którzy podpisani będą na aplikacji w rubryce “pod- pis organizatora”. Kto kandydata zdobędzie, ten w tej rubryce powinien aię podpisać. 
5. Każdy zc zwycięzców konteatowych może zamiast wyznac zonej nagrody otrzymać gotówko, jeżeli tego zażąda. Wysokość gotówki równoznaczną będzie wartości przedmiotu. 

Nagrody: 6. 

O 
’J> 
r- 
00 

1 nagroda za 250 
2 " " 175 
3 " " 100 

członków 

85 

75 
65 
60 
40 

9 ** ”30 

10 20 

11 ” 15 
12 M M 10 

motorcyklel, wartości $200.00. 
gramofon z 12 rekordami — $150.00. 
kompletna zastawa stołowa: srebrny serwis, srebr- 
na zastawa do kawy i porcelana, razem wartości 
$75.00. 
umeblowanie do jadalni: stół i 6 krzeseł, wartości 
$65.00. 
maszyna do szycia — $60.00. 
podwójny srebrny serwis stołowy — $40.00. 
zegarek z herbem Z.N.P. lub blcykiei 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 herbem Z.N.P. — $10.00. 
medal pamiątkowy. 

Nagrody Wydziału Małoletnich 
Jednocześnie ogłasza się niniejszym kcmtest za zdobycie, w tymże samvm czasie lak najwię- 

cej dziatwy do grup Związkowych. 4 ~ 

Wydział Małoletnich ustanawia nagród sześć. Nie wyszczególnia się tutaj liczby zdobytych dzieci, ale nagrody otrzyma sześciu sekretarzy czy organizatorów tych grup, którzy od dnia I-go 
marca do dnia 30-go czerwca, 1922 r., zapiszę najw ięcej dzieci. 6 

Nagrody są następujące: 
1. Porcelanowa zastawa stołowa — 56 kawałków. 
2. Ilóro wytry skowe z herbem Z. N. P. 
3; Złoty pierścień z herbem Z. N. P. / 

4. Medal pamiątkowy’ I klasy. 
5. Medal pamiątkowy 11 klasy. 
6. Medal pamiątkowy 111 klasy. 
(Jrupy dla swych organizatorów mogą zażądać druków agitacyjnych, pisząc do biura Zarza- du po nie, (Hsiając jednocześnie ile tych druków potrzebują. 
Zarząd Centrałny wzywa wszystkich członków’ i członkinie do wytrwałe] nracv w tvm nkrMi* 

kontestu dła dobra swych grup i całego Związku. 
* 

Do czynu Bracia i Siostry! 
Z bratnicm pozdrowieniem. 

BIURO ORGANIZATORA 

A zatym. kto polak lub polka. ( 
kto rozumie zasady i potrzebę or- 

ganizowania się. ten lepszej oka- 
zji takiej nigdy nie dostanie, gdy 
ten kontest przeminie. 

Pisz. lub zgłoś się do którego- 
kolwiek niżej podpisanego urzę- 
dnika: 

M. TURBAK, prezes, 
1814 W. Chicago ave. 

A. GUZIK, sekr. protok., 
1034 N. Paulina ul. 

J. CZEKAJ, sekr. fin., 
Mjb Augusta ul. 

Podziękowanie 
Seat tle, Wash., 20 luty, 1022 I 

..Niniejszym mam zaszczyt zło 
żyć podziękowanie Szan. Sekreta 
rzowi OenerHlnemu Z. N. P., p. ,1 
Zawilińskiemu, jak również Szan. 
p. Majpri/.iarzowi, kasjerowi Z. X 
P., oraz. Szan. zarządcy Pism 
Związkowych za ieh miłe mnie 
przyjęeie w Domu Związkowym. 

Tak samo składam serdeczne, 
podziękowanie za toż samo panom 1 

w Redakejl Dziennika Narodowe- 
go. 

F. A. Nowakowski. 

Lista zmarłych członków Związku Na- 
rodowego Polskiego 

raportowanych w ubiegłym tygodniu, od 19-go Lutego, 1922 do 2S~go Lutego, 1922 włącznie. 
JMuGr 

3 j 
30 

113 
337 
IM 
2«»5 
323 
331 
r.i 
302 
3«. 

419 
500 

543 
500 
50o 

053 
*7o 
000 

1091 
1340 
1517 
1010 
443 

1974 
254 

1037 
OM 
230 
370 
100 

1<*>4 
1033 

Na/.winko i unie zmarł. 

łlonurl Rudolf 
Szlak Jan 
Itijliiu«ka Antonina .... 

Sikoraka Pelagia 
.Daobtrra Jazi 
WuJleW-i Walerja .... 

Mart kina to/. Kram-. 
MakirwalMł Zuzanna ... 

Król i• •/. f 

Kol* Zofja. 
SakowMka Marja. 
Klrwkk WlncMiły. 
Rurrk Jan. 
*>tVl.»wk-» Antoni 
K*rl«r Alrknamlnr. 
Stokłosa Antoni 
Mioduaanwakl Kraue. .. 

Krucznk JakOb 
fajnaaka Marjnrma ... 

!la<zoVkl Juljan 
WłiMt Klóbteta ........ 
Wolo Kranciaznk. 
tkirny Kranrtwmk. 
Wtrkoaaka Marja. 
0%cUi Ma nr Ui 
Jebaa lYmcłaMk 
BotnHAaki An<K-zoJ .... 

Km-htnr Walanty 
W o* nlak JOzefa 
Badartairaki Jan 
Złotowski FnuklMft .. 

Kuraa WnHorh 
MaatfM Jan 

D»U śmierci | Mte^cowoid 
1’3 lutogo : 

9 lutego 
11 lutego 
39 lutego I 
13 lutego 
19 lutego 
29 etyce. 
13 lutego 
21 lut «go 
17 lutego 
10 lutego 
18 bitego 
11 bitego 
13 lutego 
li hit ego 
20 lutego 

0 lutego 
li lutego 
li lutego 
li lutego I 
11 lutego : 
17 lutego : 
31 etrr/.n 
11 etycsn. 
22 lutego 
li bitego 
20 lutego : 
20 etyeen- 1 
13 lutego 
19 bitego ; 
21 bitego ! 
19 hitego ; 
20 lutego 

| Chicago, 111. 
| Chicago, III. 
I Tohilo, Ohio 

W. Louis, Mo. 
Chicago, III. 
PHtaburgh, Pa. 

I Boston. Mune. 
New York. S. Y. 
Chicago. 111. 
Marneuboro, Pa. 
Milwaukee, Wla. 
rthenandoah. Pa, 

; Plttaburgh, Pa. 
Nanlicoke, Pa. 
Toledo, Ohio 
Chicago irelghta. JH 
KteUbenrllle, Ohio 

j Ubtougo. 111. 
Baroiuie City, N. J. 
Plains, Pa. 

J Chicago, UL 
1 »■ Clatre. Pa. 

8 8lnux City, Naby. 
lawa In. Ohio 
Jerfeaon, Mich. 
(lewego, X. Y. 
K. Cambridge. Maaa. 
Rlizaheth, N. J. 
Baltbnore, Md. 
B Plymouth. Pa. 
Naattiroke. pa. 
Tatrnton. Mae*, 
(tirom*, K. J. 

ZWIĄZKOWCY POZNAJCIE SWOJE 
WŁASNE PISMO 

CZYTAJCIE 
i ROZPOWSZECHNIAJCIE 

-- 

^rrrrriVYVYVvvn^vYYVVvvvvYYYvvYWYYvxnAą 

“DZIENNIK ZWIĄZKOWY” 


