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Piszmy prawdę o sa- 
mych sobie; ziomkowie 
i obcy sądzić nas będą: 
umie i my cenić kadzi- 
dło palone szczęściu, a 

odpowiadajmy prawdą 
urąjfaniom lub nicwia- 
domości. — Jak nau- 
czał Tadeusz Czacki. 
Dziennik Związkowy 
pod sztandarem pracy 
Ojczyźnie, niesie świa- 
tło prawdy. 

Redaktor Organu Zjed- 
noczenia znów się 

odezwał 
Przykro nam doprawdy, że mu- 

simy chwytać za pióro i odpowia- 
dać organowi bratniej organizacji 
polskiej Zjednoczenia P. R. K., 
który od czasu do czasu czepia się 
Związku Narodowego Polskiego i 

i jego organu, choć ten organ 
/wiązkowy wcale do tego nie da- 
je powodu. My w interesy Zjed- 
noczenia nie wtykamy nosa i nic 
nas nie obchodzi jego gospodar- 
ka. ni liczba członków, bo pilnu- 

i jemy tytko interesów Związku i 
I to na ni wystarcza. Tymczasem or- 

gan Zjednoczenia ze swoim redak- 
torem p. Z. Stefanowiczem na cze- 

! le, wciąż się Związku czepia i 
wtyka do jego spraw swoje nie- 

1 smaczno trzy grosze, jakby go 
kto o to prosił. 

T po raz wtóry musimy panu 
redaktorowi organu Zjednoczenia 

! prarpomnieć dwuwiersz: 
i “OJdyljyś niedźwiedziu cicbo w 

mateczniku siedział, 
1 Nikthy się o tofoie byłby nie do- 

wiedział". .. 
Ale p. Stefanowicz, goniąc za 

sławą choćby Herostrata, musi 
; «i* za wazę czego* czepiać. Prze- 
grał już raz wojnę o cyfry i ta- 
belki ubezpieczeniowe; ośmicazył 
aif a wojem niefortunnem “Pa- 
pam habemus” i innymi wyako- 
kami. więc mu się znów przypom- 
niał Związek, no i... cyfry. Pan 
ten snąć nic więcej nie ma w gło- 
wie tylko... cyfry, którymi jed- 
nak operuj* niefortunnie i na 

rachmistrza wcale by się nie na -l 
dał... 

Oto w numer/c 14-tym “Tygo- 
dnika Zjednoczenia", organu Z. 
P. R. K. pan ten pozwala a<>bie na 

takie uwagi pod adreacin Z.X.P.: J 
“Ostatnia “Zgoda" związkowa 

podaje, że Związek N. P. posiada 
przeszło 140,000 członków. Ozy 
nie za wiele blagi? Z początkiem 
rolni bieżącego Związek liczył 
121.000. Czyżby w trzech miesią- 
cach wzrósł do 140,000? A no, 
winszujemy, winszujemy!” 

A dalej niefortunny redaktor 
organu Zjednoczenia wiecznie mo- 

cujący się z cyframi i obliczenia- 
mi, którym rady dać nie może, ta- 
kie snuje uwagi: 

“Odyby Związek róeł z taką 
szybkością, o jakiej mówi “Zgo- 
da", nie potrzebowałby Zarząd 
Centralny Związku ubolewać nad 
tern, że inne organizacje robią mu 

szaloną konkurunoję". 
Podawszy u*tęp z artykułu 

"Zgody” o owej “konkurencji”, 
niefortunny redaktor organu Zje- 
dnoczenia takie dorzuca uwagi: 

“Ciekawi jesteśmy, które to or- 

ganizacje polskie robią Związko- 
wi szaloną konkurencję. Czy cza- 

sem nie Zjednoczenie? 
“Jeżeli chodzi o konkurencję 

uczciwą, to Zjednoczeńcy potrafią 
ją robić. Obecnie Zjednoczenie 
płaci nagrody za nowych człon- 
ków. I nie bawi się w to, kto wię- 
cej członków nowych pozyska 
większą nagrodę, lecz uczciwie po 
katolicku”... 

Tyle nubredził pan redaktor od 
"Tygodnika Zjednoczenia", cze- 

piając się ustawicznie Związku, 
jak pijany płotu, obliczając jego 
majątek, tabele i liczbę członków. 

“Zgoda” w artykule Organi- 
zatorzy Z. M. P.'* między innenii 
taką zamieściła notatkę. 

"Wazyary członkowie Zarządu 
(•entralnego doezli do przekona- 
nia, żc wobec szalonej konkuren- 
cji, jaką Związkowi robią inne or- 

ganizacje, tak polskie«jak i nbco- 
narodowe, nie można siedzieć bez- 
czynni© z założonymi rękami i 
czekać, aż uowi członkowie nami 
się będą do Związku zgłaszać, a 
le nale/.y rozwinąć szeroką i ay- 
atematyczną agitację przez uzdol- 
nionych i zapłaconych organiza- 
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torów. Kaszto tej agitacji będą 
znaczne, ale mogą się opłacić 
Związkowi sowicie i pomnożą je- 
go szeregi. 

I do tego się to przyczepił nie- 
szczęsny redaktor organu Zjed- 
noczenia, pytając się naiwnie, esy 
to Zjednoczenie robi Związkowi 
konkurencję f... 

Ale gdzież tam łaskawy Panie! 
Przecież my w naszym artykule 
ani słowem nie wspomnieliśmy o 

Zjednoczeniu i jego konkurencji. 
Zdobywa ono członków na swój 
sposób, na to dobrze. Ozynić to po- 
winno, jeżeli chce egzystować i 
zapewnić sobie przyszłość. Kon- 
kurencji z tej atrony Związek się 
nie obawia wcale, bo mu bynaj- 
mniej nie jest groźną. Pisząo o 

“konkurencji”, mieliśmy na my- 
śli wszystkio organizacje bratniej 
pomocy tak obconarodowe, jak i 
polskie, oraz kompanie ubezpie- 
czeniowe amerykańskie, wysyła- 
jące całą chmarę agentów między 
polaków, łowiąc ich w swoje sie- 
ci. Stąd jest więc konkurencja 
groźna zarówno dla Związku, jak 
i Zjednoczenia. Ze zaś wspomnie- 
liśmy o konkurencji nieuczciwej 
i ze strony niektórych organizacji 
polskich, to bynajmniej Zjedno- 
czenia nie mieliśmy na myśli, bo 

; jak już wyiej powiedzieliśmy, z 

tej strony konkurencja bynaj- 
mniej nie jest nam groźną i wcale 
jej nie odczuwamy... 

Myśleliśmy tylko o pewnych in- 
nych organizacyjkach polskich, 
których agenci głoszą, że Związek 
krzywdzi spadkobierców, bo po 
śmierci członka nie wypłaca peł- 
nych sum pośmiertnych, tylko 

jakieś dhigi a certyfikatów, 
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co jest fałszem i oszczerstwem, bo 
tępo Związek nie czyni. 

Ale ciasna czaszka pana redak- 
tora od organu Zjednoczenia zro- 

zumieć togo nie może, więc się py- 
ta, czy to Zjednoczenie robi kon- 
kurencję Związkowi, jakbyśmy 
coś o Zjednoczeniu ■wspomnieli.... 

A teraz druga odpowiedź: 
Pan redaktor organu Zjedno- 

czenia ośmiela aię pytać, czy Z. N. 
P. ma 140,000 członków w swoim 
zrzeszeniu.. Pozwala nawet sobie 
na taki wyskok, że to josf “bla- 
ga”. Ależ — kochany panie Sto- 
fanowiez, jak ty #mic*z uriędni- 
kom Z. X. P. stawiać zarzut bla- 
gi? Przecież n nas księgi związ- 
kowe stoją otworem i każdy z 

nich może się dowiedzieć jak Z. 
X. P. stoi finansowo i w liczbie 
członków, u nawet Pan możesz to 
sprawdzić, jeżeli Cię to tak mo- 
cno interesuje wglądać w intere- 
sy innych organizacji, skoro zda- 
je się, o swojej własnej mało 
wiesz... 

Toż zajrzyj Pan tylko do “Mo 
nitora” na rok 1922, który ma 

wyaa/.y wszystkich organizacji 
'bratniej pomocy, jak one stoją 
inaterjalnie i w liczbie członków, 
to się l’an tam czego* dowiesz i na- j 
uiTyaz, zatcm nie będziesz bredził1 
o jakiejś “'bladze” związkowej. I 
W jemy, że panu trudno operować I 
cyframi, choć ich Pan masz pełno 
w głowie, więc Panu w tym wypad-1 
ku postaramy się dopomódz. Otóż 
wykaz “Monitora”, któremu chy- 
ba i Pan wierzyć musisz, tak po- 
da jo liczbę członków 55. X. P. Lic*- 
ba członków ubezpieczonych 121,. 
630; nieubezpieczonych 1629, czy- 
li razem 123.466 członków. To 
jeat raport na styczeń 1032 roku. 
Od lego czaku za mieniące gf r- 
czeń. Juty, mar/ec i kwiecień (dwa 
oafAfni© mieaiące konteatowe) 
przybyło Związkowi około 6,000 i 
nowych członków, więc byłntoy I 
razem 127,630. Z tego naturalnie I 
odpada kilkaaef zmarłych, ampen- 
dowanych, czy taikich, co wyatą- 
pili, zatem na okrągło aią liczy 
127,000. I)o tego doliczamy 16,835 
dzieci w Wydział© Małoletnich, a I 
które przecież aą członkami Zwią 
zku jak i atarzy, przeto razem j 
Z. N. P. licay obecnie 143,836 
członków, czyli, że my podając j 
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przed kilku tygodniami wykaz, 
że Związek liczy około 140,000 
członków, wcaleśmy się nie pomy- 
lili, a nawet podaliśmy liczbę nii- 
■zą, bośmy nie wzięli w rachubę 
ostatnich dwóch miesięcy konte- 
«towych, w których był przybytek 
i ubytek członków. 

A teraz weźmiemy wykaz z te- 

go samego “Monitora”, który 
przecież nie ma racji kłamać i nie 
może, bo zreaztą nic go nie ob- 
chodzi, jak która organizacja 
*oi, jakie on podaje cyfry eo do 
liczby członków w Zjednoczeniu. 

Otóż czytanąy tam: Zjednocze- 
nia P. R. K. {Pol ush Roman Qa- 
tholic Union) w styczniu 1922 ro- 
ku liczyło 78,765 członków ubez- 
pieczonych i 200 nicubezpieczo- 
nych, czyli razem 78,960 członków 
starszych. Jlu zaś ma członków* 
małoletnich Zjednoczenie, aby ich 
dorzucić do powyższej cyfry i za- 

okrąglić liczbę — tego nie wiemy, 
bo nam pan redaktor od organu 
Zjednoczenia chyba nio powie, 
gdyż sam zapewne biedak o tym 
nie wie, ehoó związkowe cyfry ma 
w głowie, a o Zjednoczeniu za- 

pomniał. 
Zresztą nie pisalibyśmy o tem 

wazystkiem, bo i po co? Alo znów 
po oo taki p. redaktor od organu 
Zjednoczenia wywołuj# wilka z 
lasu? Po co się tak mocno trapi 
rozwojem Związku, liczbą jego 
członków, tabelką i majątkiem? 
Po co on się poważa bezczelnie 
pisać, ie Związek blag uje, a zatem 
okłamuje wprost swoich wła- 
snych członków? Przecież my no- 
sa nie wtrącamy do spraw Zjed- 
noczenia i nie obchodzą naa jego 
cyfry- Owszem nawet życzymy tej 
organizacji bratniej jak najlep- 
szego rozwoju i nio jej nie zazdro- 
ścią^-, nanret... prezesa, ni też 

ni majątku, więo po 
cóż się Związku czepiaó?... Idź- 
cie awoją drogą, a my pójdziemy 
swoją i będzie spokój. 

Dziwi nas tylko, że nie masz 
tam kogoś, ktoby przeprowadzał 
restrykcję nad podobnego rodza- 
ju wyskokami lodzi niezrówno- 
ważonych. 

Notatki Organizacyjne 
Już tylko sześć tygodni do koń- 

ca konteatu. 
* * * 

'V tych sześciu tygdniach zło- 
żyć mamy egzamin, czy staramy 
•ię o powiększenie naszych szere- 

gów-, czy też na los szczęścia odda- 
jemy wszystko. 

mm* 

W ostatnich tygodniach powsta- 
ło kilka nowych grup. Wszystkie 
one powstały na akutek pracy or- 

ganizatorów, przez osobiste od- 
wiedzenie każdego z kandydatów 
i przedłożenie mu korzyści wypły- 
wsjących z należenia do Związ- 
ku. 

mm* 
t wten tylko spoaóh można dziś 

zdobywać nowych członków. Wie- 
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Hwarantulamy aadowolanla. lub od. 
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kami na praaa> łko ora* tiumar kart 
a raatt« xapła>lcta. gdv Wam karty 
prtynioaą do domu. Adraau jola; 
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ce jakie urządzaj*, gminy i grupy 
w bardzo wielu wypadkach nie u- 

daj% się wcale, gdyż tylko ta mi 
związkowcy na nie przychodzą, a 

często i ci nie pokażą się nawet. 
iStąd wniosek bardzo prosty, że 
tylko przez osobiste staranie się, 
przez odwiedzenie znajomych — 

można pozyskać członków. 
• • • 

Dla tego też wymaganem jest, 
aby prezesi na kaidcm posiedze- 
niu grupy przypominali i zachęca- 
li członków do takiej pracy wśród 
znajomych, jako jedynej, prowa- 
dzącej do celu. Tylko w ten spo- 
sób przeprowadzona robota wyda 
należyte owoce. Wiece natomiast 
koeztują dużo, a rezultaty bardzo 
małe. 

• • * 

Niema gorszej rzeczy jak znie- 
chęcenie. A takie zniechęcenie o- 

panowuje często, gdy ktoć włożył 
dużo pracy dla urządzenia wiecu 
— a wiec pomimo to nie przyniósł 
spodziewanych rezultatów. Niepo- 
wodzeniem przeto nie należy się 
zniechęcać ale raczej brać z tego 
narukę, że inną drogę trzeba obrać 
aby celu dopiąć. 

• • • 

Celem naszym obecnie jest zdo- 
bycie członków dla naszych grup. 
Jeżeli eelu togo nie osięgają wie- 
ce, należy rozpocząć systematycz- 
ną pracą odwiedzania rnajomych 
i zaras na miejscu wypełnienia 
aplikacji. Ten sposób nigdy nic 

; zawiedzie- 
• • • 

Były czasy kiedy w Związku i 
I były droższe opłaty na pośmiertne. 
■ aniżeli gdzieindziej. Obecnie cza- 

imy «•? zmieniły — dzii w Związku I 
!je*t taniej aniżeli gdzieindziej. 
Związek zawsze patrzał w przy- 
szłość i wskutek tego stworzył sil 
ne i trwałe podwaliny. Inni Upali 
“na taniość” a dziś prawo ich 
/imiaza do podniesienia opłat tak 
wysoko, że wielu płacić nie może. 

• • • 

"W sprawozdaniu na sejm wyka 
zaliśmy, że w roku 1919 było 33; 
organizacji, które miały już wyż 
szy podatek aniżeli w Związku; w 

roku 1920 było już ich 53; rok zaś 
1921 zmusił znowu kilkanaście do 
podniesienia opłat, bo było już 72 
organizacje z wyższymi podatka-' 

| ml. Do dziś dnia jest jeszcze wię 

• • • 

Każda więc organizacja podnosi 
— bo muai •— opłaty pośmiertne, 
tylko Zwiąsek ustaliwszy swoją 
skalę opłat na sejmie w Pittsbur-i 
ghu, zabezpieczył raz na zawsze 

swą egzystencję i nie będzie prze- 
chodził tych kryzysów, jakie cze- i 
kają te niby dawniej tanie organi- 
zacje. 

• • • 

Stąd też zdobywanie u nas 

członków powinno i jest w rzeczy-1 
wistoiei łatwiejsze aniżeli n in-! 
nych. Tylko trzeba wyzyskać tę 
silę argumentów i nie odkładając 
na później, zaraz rozpocząć robotę, j 

Obecnie poprawiają się stosun-l 
ki ekonomiczne. Ruch przesnysło- ; 

wy zbliża się do normalnych cza- 

*6w. Fabryki poezynąją pędzić ca- 

łą forsą. Wszystko więc składa się 
na to, że trudności przy zdobywa- j niu członków są wprost znikome, 
a raczej ich niema, jeżeli ze atrony 

1 

członków Związku jest chęć i pra I 
ca. 

• * • 

W Detroia nsprzykład, znane, 

mu z produkcji automobili, wszy 
stkic fabryki aa w pełnym biegu 
i już. czuje się brak robotnika. A 
ponieważ jedna gałę/. przemysłu 
pociąga za sobą drugą, przeto spo-! 
dziewnó się należy, że w' bardzo 
krófikim czasie cały przennynł nme- 

rvkański dojdzie do normalnych 
stosunków, a wówczas nikt nic 
będzie się mógł wymówić, że nie- 
ma ozem opłacać podatków na u 

bezpieczenie. 
• ♦ * 

Powtarzamy przeto, że należy 
te wszystkie okoliczności wyzy- 
skać przy zdobywaniu członków i 
kandydatom przypomnieć o obo- 
wiązku. jaki mają względem rodzi- 
ny. 

0 0 0 

Związkowcy! uczcie innych tych 
obowiązków i zapiszcie ich do 
swych grup! 

GRANICA NA POLE0IU 

Równa. Główna komisja grani* 
czna ukończyła teoretyczne wy- 
tknięcie gran picy pnl*ko-ro*yj. 
skicj na odcinku poleskim. Z na- 

staniem wiosny rozpoczęło się wbi- 
janie słupów granicznych na całej 
przestrzeni odcinka poleskiego. i 

papierosy 

Wspaniale! 
Kupujcie te papierosy i oszczędzajcie pieniądze 
Wielki wiec Gniły 17 

2. N. P. 
W DZIELNICY ANNOWO. 

Wie« ten odbędzie się w nie- 
dzielę, dnia 21 maja w sali Polo- 
nja p. n. 2256-58 W. 1!) nlica, róg 
Oakley ave. Początek o godzinie 
3-ej po południu. 

Wstęp wolny dla wasyatkioh. 
Szanowni Rodacy. 

Z powodu trwania kontestu 
Zwięzlru Narodowego Polskiego 
przez przeciąg czterech miesięcy, 
t. j. marzec, kwiecień, maj i czer- 

wiec, mający na celu powiększe- 
nie szeregów związkowych, Gmina 
87 Z. N. P., zwołuje wielki wiec 
na dzień powyżej wymieniony i 
zaprasza wszystkie poszczególne 
towarzystwa, tak męskie, jak i 
żeńskie, oraz wszystkich sympaty- 
ków do wzięcia udziahi w tym 
wiecu, na którym przemawiać bę- 
dą najlepsi mówcy mówczynie. 
Program wiecu będzie nader obfi- 
ty- 

O liczne przybycie uprasza 

Komitet Gminy 87 Z. N. P. 

OLBRZYMI MAGAZYN BRONI 
NIEMIECKIEJ W LESIE. 

Ejbnik. Robotnicy z powiatu 
raciborskiego, przyjeżdżający do 
pracy na kopalnią Emma i Romer 
opowiadają, że w leaie w Polakiej 
Cerkwi, własności hrabiego Don- 
nersmareka, odnaleziono olbrzy- 
mi skład zakopanej broni. Żołnie, 
rze włoscy transportowali do Ra. 
ciborza na samochodach olbrzymie 
ilości amunicji, karabinów masry. 
nowych i swykłyeh, nawet kilka 
lekkich armat polowyeh. 

TANIOłOt WE FERMION 
W FNtllNII 

Idealny kliaot — obfity opad 
doaaeaawy. Dłart iNon 

kwietne plantacje dla celów 
kolontzacyjnych. J|b4 akró» 
1000 akrów bogata] tłami pod u- 
prawg. których woda nigdy nie 
talema. Kenta dobra laty Grunt 
równy. 0 kompletów aabudowaó. 
płynące źródła arteayjakle. Do- 
bre ułatwienia dla cbytn produk- 
tów. 114 mili od etacjl kolejowej. 
DaiaiaJ natychmlaet. Cena 937.ko 
ta akler. 

E. F. SCHMIDT & DO. i 
_ 

Farmy w Tir* lala 
M >orth SU et. Richmond, Ta. 

80/ OBLIGACJE Qo/ /o SKARBOWE O/o 

Rzeczypospolitej-Polski 
Płatne po 6-ciu latach 
8 PROCENT ROCZNIE 

W złotej walucie Stanów Zjednoczonych 
Procent będzie wypłacony 1 czerwca 11 grudnia co roku. 
“NOTY" czyli obligacje te będę spłacone przez RZĄD POLSKI 1go grudnia, r. 1927. 

CENA $91.00 za sto dolarową notę 1 narosły procent od 
Igo kuponu, lub $155 za pięćset dolarową notę 1 naro- 
sły procent od Igo kuponu. 

DOCHÓD—Po tej cenie walory te przyniosą nabywcy 10.40 procent od włożonych pieniędzy. 
TAK WYSOKI DOCHÓD możliwy jest tylko dzięki temu, 

ze amerykańscy fabrykanci, którzy przyjęli te obliga- 
cje czyli NOTY w zapłacie za towar Rządowi Polskie- 
mu sprzedany, wystawiają te NOTY po cenie zniżonej 
o $0.00 na każdej setce, dzieląc się w ten sposób swoi- 
mi zyskami fabrycznymi z publicznością, nabywającą 
te noty. 

ZNIŻKA ta nie pochodzi bynajmniej od rzędu polskiego, 
który otrzymał towaru wartości $100 za każdą sto do- 
larową NOT£, 1 po sześciu latach zapłaci pełne $100 
za każdą setkę obligacji. 

AMERYKAŃSKA PUBLICZNOŚĆ I banki chętnie kupują 
te noty. uważając Je za najlepszą lokatę swoich kapi- tałów. Z uwaRi, że są to walory rządow-e, pewne 1 wiel- 
ce intratne, zwracamy uwagę grupom i członkom Z. 
N. P. na lę rzadką sposobność do bezpiecznego, a po- 
płatnego ulokowania pieniędzy. 

Obligacje te — za pośrednictwem pułk. FAUNT le 
ROY-A, słynnego dowódcy Eskadry Kościuszki, który jest 
głównym sprzedawcę — są do nabycia w 
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