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CZY MAMY USTAĆ W PRACY? 
Crtoromiesięcziny Iccmfcest 

w Związku 'Narodowym 
: Iskim skończył się przed 

i licu tygódmaani. W biurze 
: ganizatora czynią się jcsz- 
7c obliczenia i sumowanie 

w yników tego fcotaftoatu. 
I aczfkoSwidk nie wszędzie 
nteslt udał się tafk, jakby 

rygo należało się t^podzie- 
uać, to jednaOc wynik jego 

<t na ogól bardzo wawdt 

^myfilny, jetfli Się pódtfwa- 
gę we imię wtszysltfcie oko- 
liczności, przoflodcddy i wi- 

unki, a zwłaszcza gdyby się 
go porównywać chciało z 

wynikami, jaOcie osiągały in- 
ne — podobne naszej orga- 
nizacje bratniej pomocy. 

Nie zygkali&my, co pra*^- 
4a, dziesiątek tysięcy no- 

wych człoadćóhr, .bo tych z 

powoda brałea chspływu no- 

wej imigracji, ifllów została 
ograniczona do taroty50,000 
4la Foldlri, w czerń bodaj 75 
orocemt stanowi rm cfoca 
naszej organiaodfi, rr!e tno- 

cmy się dfeił ąjudlfofiad, 
chyba, że edhafcay się rą- 
czo do gqganinoiP*ilta oa-szej 
młodziej, — to jednak 
-i*‘dm tysięcy*oMUn gó- 
rą, jakich actofcytifmyidh na- 

>zt*j organizacji w ciągu 
czterech miesięcy, jert po- 
ważnym f dużo mówiącym 
nabytkiem. 

Dowodź! bontem ten lalct 
niezbicie, że jmt w Polemji 
naszej dosyć jeszcze tafldch 
r< dakórw, których można za- 

ciągnąć pod sztandar Z. N. 
I\, ieś1i tytko wytęży Się si- 
ły i przyłoży* biec© roboty. 

Warunki są trtsdhiejsze— 
wszyscy to roztsmietny, ale 
tez i robota dziś łatwiejsza, 
choćby dlatego, że przeko- 
nać kogoś dziś *do wstąpię^ 

ia do organizacji tak boga- 
ci i tak olbrzymiej jest da- 

■eko łatwiej, aniżeli przed 
.0 laty, kiedy nasz Związek 
■vł organizacją szczupłą, a 

Polonji też dużo nie było. A 
jednak nrtekfy zapisywano 
nowych członków i werso- 
wa no ich w szeregi Z. N. i*., 
-bo była chęć, bo był zupał zę 
strony samej Braci Związ- 
kowej. 

O rozbudzenie •tedy tych 
‘dwuch cnót w pracy <fla Z. 
N. P. niezbędnych chodzić 
nam wszystkim winno. 

Nie możemy i nie powin- 
niśmy zaspać sprawy i opu- 
ścić rąk w pracy organiza- 
cyjnej dzisiaj, gdyśmy wytę- 
żyli nasze siły w rozdmu- 
chaniu agitacji i roboty dla 
Z. N. P. «w czasie kontestuj 
przezotrnjr rolnik, rzucając 
w glebę ziarno na wiosnę nie 

myśili o zbiorze plonów, gdy 
tylko słonko lepiej przygrze- 
je, ale owszem czeka cierpli- 
wie do jesieni i dopiero wte- 
dy zbiera sowity plon swej 
pracy. 

Podobnie i w Związku. 
(Sialiśmy ziarno związko- 
wy^ haseł na ■wiosnę w cza- 
•te trwania kem testu. Mie- 
isłące 'letnie upałów i ogólne- 
go znUzenia byty tym okre- 
sem w naszej pracy, kiedv te 
ziarna ncpfcsniały i kiełko- 
wać poczęły. Obecnie nad- 
diokfzi czas zbiorów. Jesień 
a zima —4o wyśmienity <rza*s 
dla zebrań i roboty związko- 
wej. 

Ńłe przebijmy tedr tego 
czaru. Wiemy, ie w kilkuna- 
stu Gminach Z. N. P. już 
poruszono sprawę urządze- 
nia jesień i ą wieców agita- 
cyjnych <#la Z. N. P. W in- 
nych Gminach na posiedze- 
niach srwoich w sierpniu nie- 
wątpliwie Brać Związkową 
tę sprawę poruszy. I znowu 

pójdzie fcywo ta praca, zno- 
wu potoczy się szybko myśl 
związkowa po licznych ko- 
lonjath i osiedlach polskich 
w Ameryce, podnosząc -du- 
cha i dając Związkowi no- 

wych szermierzy i oraczy. 

Dlaczego wybrać Wam Kolegium Z.N. P. 
Króci się już czas, w którym oj- 
H:e winni zdecydować się, do 

*kiej szkoły chcę posłać swoich 
vr w, o ile zamierzają wykiero- 

a< ich na ludzi wolnych profe- 
■ i dać im tę spoaotmoać w ży- 
ii na hrak której nieraz sami na- 

tykali. 

Ogłasza się już w pismach Ko- 
•'•srjum Z. N. P. z Cambridge 
>prings. Pa., starając aię w ogło- 

riach podać to, co przemawiać- 
sm kazało za wyborem tej 

v* ły dla swojego chłopca. 
'zwólcież, że Wam kratko 
» tylko przytoczymy tu pun- 
v A więc ze względów peda- 

* ?nyrh i merytorycznych: 
Kolskim Z. N. P. jest szko- 

'>r/yfcotowaivcią i wyższą 
> hool) z kursem kolegjal- 

P >stawioną na tej samej sto- 
• inne tego rodzaju szkoły 

rryrrne; 

'i‘ legitim Z. N. P. uznane 

j iko szkoła równorzędna z 

"ii zakładami naukowymi w 

e Pennsylrania, czyli jest u- 

rządowioną. a certyfikaty szkolne 
otwierają uczniom drogę do naj- 
wyższych zakładów we wszyst- 
kich stanach. 

3) Kolegium Z. N. P. znajduje 
się pod kontrolą zupełną władz 
szkolnych stanu Pennaylvania i 
programem swych nauk odpowia- 
da w Zupełności innym szkołom 

obcojęzycznym tego typu. Uzna- 
ne ono także zostało w Polsce ja- 
ko równoznaczne z tamtejszymi 
zakładami średnimi. 

4) Kolegium Z. N. P. jest upo- 
sażone pod względem tak ciała 

profesorskiego,, jak i utensyliów i 
środków naukowych, jak każdy 
przeciętny zakład naukowy: po- 
siada swoje gabinety, salę gimna- 
styczną. słowem wszystko to, co 

winny mieć szkoły nowoczesne; 

5) Wykłady w Kolegium Z. N. 
P. odbywają się w języku angiel- 
skim, wyjąwszy tyUco przedmio- 
ty, które wprowadzono poza regu- 
larnym programem sfkół amery- 
kańskich t. j. wykłady języka pol- 
skiego, hiatorji i literatury pol- 
skiej, czy nauki religji, którą na 

wyższych stopniach nauki pozo- 
stawiono do woli rodsieów. 

6) Kolegjum Z. N. P. wprowa- 
dailo, jak to już powyżej przyto- 
czyliśtny naukę obowiązkową ję- 
zyka polskiego, historji i literatu- 
ry polskiej, czyli, że powiększyło 
zakres wykształcenia młodzieży 
naszej, która już z racji swego po- 
chodzenia i z konieczności robie- 
nie interesów, na stanowiskach 
będąc, z klientelą polską, winna 
mieć w tym kierunku należyte 
przygotowanie i wykształcenie. 

Oto są najważniejsze powody, 
dlaczego należałoby dać pierw- 
szeństwo Kolegium Z. N. P. przy 
wyborze szkoły dla swego dzie- 
cka. Są atoli i inne względy dale- 
ko praktyczniejsze. 

») Kolegjum Z. N. P. jezt bodaj 
jedyną tego rodzaju uczelną pol- 
ską w 'Stanach Zjedift>czonych, 
którą wzniósł, zbudował i tak aię 
nią opiekuje Lud polski, związany 
w potężną dziś organizację Zwią- 
zek Narodowy Polaki. A więc po- 
pierajmy co nasze. 

2) Kolegjum Z. N. P. nie dla 
zysków jest założone i istnieje, ale 
dla sprawy naszej tu na Wy- 
choditwie. 

3) Kolegium Z. N. P. posiada w 

murach swoich internat, w któ- 
rym daje utrzymanie całoroczne 
za 250 doi. wraz z nauką jaką 
chłopiec pobiera w szkole. 

4) Kolegjum Z. N. P. nietylko 
nery. ale i wychowuje twoich u- 

czniów, wpajając w nich od rana 

do nocy formy towarzyskiego ty- 
cia i obycia, zaszczepiając w nich 
cnoty obywatelskiego posłuszeń- 
stwa. zasady karności, poszano- 
wania starszych, słowem rzeczy, 
bez 'znajomości których w życiu 
bardzo ciężko. 

5) Kolegium Z. N. P. położone 
jest w nader zdrowotnej i pięknej 
okolicy wzgórz pensylwańskich, 
posiada z a tym takie hygieniczne 
warunki, jak rzadko która szkoła, 
a żadna w miastach większych i 
przeludnionych. Młodzież chowa 
się tam po spartańrsku prawie, ca- 

ły dzień na świeżym powietrzu, 
nie łyka laseczników, czy innych 
zarazków chorobotwórczych, nie 
nabywa się gruźlicy, ale w latach 
nauki ? ciężkiej umysłowej pracy 
rozwija się fizycznie i wzmacnia 
swe zdrowie. 

łColegjum Z. K. P. posiada 
jeszcze i tę Wyższość nad mnymi 
szkołami, że posiada własną far- 
mę doświadczalną, że zapoznaje 
swych uczniów z przyrodą, wśród 
której żyje i obraca się, że zajmu- 
je swych uczniów w godzinach 
wolnych pracą w ogrodzie, przy 
warzywach — nie taką pracą na- 

jemną, ale rozumną i kształcącą 
ogólnie młodzież. 

Tak streściliśmy mniej więcej 
korzyści fizyczne z wyboru Kole- 
gium Z. N. P. Nie piszemy tego w 

myśl przysłowia, że "każda lisz- 
ka swój ogon chwali”, ale chce- 
my jedynie krótko, bez wchodze- 
nia w- szczegóły i zawiłości pro- 
gramowe nauk przedstawić powo- 
dy. dla których wybrać by nale- 
żało Kolegium Z. N. P. to tak po 
gospodarsku i kupiecko. aby Was 
zachęcić a po dalsze informacje 
radzimy pisać do Polish National 
Aliiance College, Cambridge 
Springs, Pa. 

Góra F.rerest leży w łańcuchu 
gór Himalajskich, w południo- 
wej części centralnej Azji. Góra 
Kverest jest najwyższy górę na 

święcie i dotychczas nrkt t ludzi 
żyjęcych ni© potrafił wydostać 
się na jej wierzchołek 
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Sprawy Związku N.P. 
Regularne posiedzenie Zarządu 

Centralnego Z. N. P. odbyło się 
w piątek, 4-go sierpnia. 

• • • 

Skarbnik Z. N. P. J. Magdzierz 
który przez kilka dni bawił na wy- 
poczynku z rodziną, wrócił w so- 

botę do biura i urzęduje jak zwy- 
kle. 

• • • 

Według uchwały, jaka zapadła 
na posiedzeniu członków Rady 
Szkolnej u Szanownego Cenzora 
Z. N. P., zabroniono urządzać 
wieców agitacyjnych na rzecz Ko- 
legjum Z. N. P. i wyjeżdżać na 

nie katechecie Kolegjnm. 
» • t 

Wszyscy Związkowcy winni 
pamiętać o tym, że mają swoją 
własną uczelnię wyższą w Cam- 

bridge Springs, Pa. i do niej po- 
•yłać twoich synów. Kolegjtfrn Z. 
N. P. jest szkół* u maną przez 
władze amerykańskie i władze 
Polski za zakład równorzędny z 

tutejszymi “high schools“*i kole- 
giami ora* ze aakołami średnimi 
w Polsce. A to wystarczy! 

• • • 

Wycieczka letnia urządzona 
staraniem Dyrekcji Bibljoteld od- 
będzie się so-go sierpnia w pięk- 
nym ogrodzie Eldorado Park w 

Łyons, 111. Do ogrodu tego można 
dojechać tramwajem lazsji Ogden 
na Zachód do aa ulicy i tam prze- 
siąść się na tramwaj linji Lyons 
na zachód, który dowiezie już na 

miejsce wycieczki. 

Brać Związkowa w Chicago i 
okolicy powinna sobie do serca 

wziąć apel Dyrekcji Bibljoteki Z. 
X. P. i tłumnie, jak to za dawnych 
lat przedwojennych bywało, po- 
śpieszyć na tę wycieczkę letnią. 
Musimy sobie sami dopomagać i 
radzić sobie po bratersku, bo nikt 
Inny nam nie dopomoże. Odłóżmy 
przeto wszystkie naoze sprawy w 

dniu ao sjfrpnia na bok i kto tyl- 
ko może, niech śpieszy na piknik 
Bibljoteki, a spotka się tam z ca- 

łą Bracią Związkową. 
• • • 

W biurach Sekretarza general- 
nego i skarbnika Z. N. P. zapro- 
wadza się już system oszczędno- 
ściowy, który zalecają eksperci, 
jakach Związek wynajął. Eksper- 
ci ci polecają wydzierżawienie — 

bo te firmy nie sprzedają na wła- 
sność — odpowiednich maszyn do 
róbienia statystyki i liczenia cyfr 
za pomocą perferowanych — czy- 
li dziurkowanych specjalnie kart 
członkowskich, jakie aię w biurze 
Związku wprowadzają. 

• e * 

Maszyny te — to ostatni wy- 
raz techniki biurowej. Operowa- 
nie irh jest nader proste, a dzia- 
łają z taką zadziwiającą precyzją 
i dokładnością, że wzbudzają po- 
dziw u ludzi, obznajomionych z 

pracą biurową i jej techniką. O- 
czywiście zastąpią te maszynki 
siły ludzkie, tak, że personel w 

biurze Sekretarza Generalnego 
musi być zredukowany, co jest 
chyba najboleśniejsze dla tych, 
którzy muszą ustąpić. Ale Zwią- 
zek zaoszczędzi rok rocznie prze- 
szło 7.000 doi., jeśli nie więcej, a 

w dodatku będzie mógł pracę biu- 
rową wykonać i szybciej i dokład- 
niej, bo te maszyny nie umieją się 
mylić... 

W niektórych Gminach i gru- 
pach Z. X. P. bursą aię Związko 
wcy, a zwłaszcza dotknięci straj- 
kiem nasi Dracia, że admmistra 
cja “T>z. Zw.” pomieszcza "skie 
howskie” ogłoszenia koleji i in- 
nych kompanji, podczas gdy pra- 
cownicy trwają na strajku. Otóż 
na ostatnim posiedzeniu Zarządu 
Centralnego stwierdzono dosa- 
dnie, że “I>z. Zw." ogłoszeń ta- 
kich nie zamieszcza, ani zamie- 
szczać nie będzie, a więc chyba to 
winno być balsamem ukojenia dla 
tych, których to mogło boleć. Pa- 
miętać atoli winni wszyscy Zwią- 
zkowcy, że "Dz. ZW nie jest u- 

rzędowym Związku Narodowego 
Polskiego organem, a tylko "Zgo- 
da”, że "Dz. Zw.” nie utrzymuje 
się z prenumeraty, a tylko z ogło 
szeń, że nie jest pianiem wyłącz- 
nie dla unistów drukowanym. 
< hoć jest pismem unijnym, że bio- 
rąc przeto wszystko na zimno, 
można uniknąć niepotrzebnego 
rozdrażnienia i wytłumaczyć so- 

bie wiele zarzutów, które w do- 

datku wychodzą z jednej central- 
nej kuźni w Chicago. 
♦ • • • 

O t. zw. neutralność kierunku 
piam Z. N. P. wołają najgłośniej 
tacy, którzy są zdeklarowanymi i 
to lewicowo party jnikami, bo dla 
nich “neutralność” pism Z. N. P. 
wygodna byłaby choćby dlatego, 
by oni mogli bezkarnie szerzyć 
swoje czerwone idee w szeregach 
narodowo myflącyeb t Ptolakę po- 
nad partje kochających Związko- 
wców — a pisma związkowe, 
względnie ^Dziennik Związko- 
wy.* moerałby milczeć i po- 
takiwać spokojnie ich robocie. — 

Gdyby “I**. Zw.* stał się jutro le- 
wicowym i" zaczął chwalić socjali 
stów i ich taktykę, oraz wodzów i 
tu i tam. to cl dziś najgłośniej 
krzyczący nie podnosiliby krzyku 
o “neutralności” kierunku "Dz. 
Zw.” a po tym najlepiej Brać 
Związkowa pozna, kto oni są... 

• • • 

Do powyższych trwaj* zniewole- 
ni jesteśmy choćby faktem, jaki 
kierownicy Z. N. P. ujawnili na 

posiedzeniu Z. ę., że mają niezbi- 
te dowody na to. iż kierownicy o- 

becnego ruchu niezadowolenia 
mają na myśli jedynie zdemorali- 
zowanie spójni i wzajemności bra- 
tniej wśród szeregów Bwiąskow- 
ców, z czym się jawnie chwalą, 
głośno o tym krzyczą. W rozbiciu 
nawet silnego wroga łatwiej zmóc 
a wrogiem silnym dla wszystkich 
radykalnych poczynań w tym spo- 
łeczeństwie jest narodowo i pa- 
trjotycznie czująca Brać Związ- 
kowa, która zawsze i na każdym 
kroku daje tego tysiączne dowo 
dy. A więc czuj duch! 

W jesieni kinem grup Z. N. P. 
obchodzi znowu srebrny jubileusz 
swego istnienia. Jubileuszów tych 
będzie coraz to więcej, a nieba 
wem grupy 7. N. P. zaczną ob- 
chodzić już złote jubleuaze swego 
istnienia. Hej, starsza Braci Zwią 
zkows ! A przecież to tak wyda- 
je się niedawno, gdy Związek 
nasz zakładano.. 

Do lodzi dobrej woli. 
Od Red. — Na mocy uchwały 

zapadłej na ostatnim posiedzeniu 
Zarządu Centr. Z. N. P. odtzwę 
tę umieszczamy w Zgodzie). 

I snowi pńyehedsbay do Was Risn. 
Rodacy 1 BedacskJ ■ wyeiąąalttą dto- 
al«, ale w swej, ale w kotoądw aa- 
•«f«k dotąd w Polsce Jsoscao prseby- 
wająeyck, sprawie. 

Za kflkaasrfcłe dal prsybedą oal ■ 

ca aiorsa, et, których Peleaja aa hój 
♦■Isrtelay w ofcreale OJesysay dil- 
"IsJ Wolnej, ale alsiMołae) wysta- 
ła. 

Wracają ranai, wracają alcedilaal, 
wracają gtodal I poesakająry pracy 
iełalenc polscy, okryci chwałą iwy- 
rłąstwa w walce prseełw hordoM bel- 
ssewtekta. 

Jest te eetatal traasport Haller ety- 
kdw, który prayhy wa hea saepatrso- 
ala. 

OJcayrna dała !m wiiyatka, eo dal 
»a**a, ale MUM kMif fcfrtąr, nie mo 
Vl* Mb 4*4 mytnwih. 

0 okładki wlec aa nm Irh protl- 
mj. 0 pomoc dla nich. dla tyek, co t 

wojny wracają alcaaopalrrraJ, Jedy- 
ale oklernleą wyekedieaej Polon Jł sa 

oplekf oołłle mając, alą odrywamy. 
Ta iłowa, kttrynri Pełoaja Mąc lek 

ioffaaUi >k paaaataaą caciym fraae- 
rem. 0 tym wiemy « doświadczenia, o 

tya wiemy ■ taca, eo dla naa *rohU 
Mk 

Składki aalady aadayład da Koan- 
lata flaaacalaafa BaaeaypaaąallUJ 
Polaki, HIS Jt. Rohey aL, Cklcaąo, III. 

Kalaty wyraśala aaniarryl, U datek 
Jaat aa Halloreaykdw. 

Pamae patraakaą Jeat aetyrkmtaat, 
aa dat kewtam kllkaaadełe ootatal 

Z Biura Zarządu CeatralMgi 
Zw. Nar. PsłsJwfe 

Wykaa -1 

to jraaa Oropy Ł N. P. na Wydaj 
Wapard aa atfaal*o aa ar wda o r. lttt W 
dalaloneto aa Oaałay, atoaowala M 
uchwały ||a)ai JJOUL 
ca. NmaŁMii 

1 Uli 1467 
2 1968 14.71 
S lit* 17.01 
4 125 .94 
5 140 160 
< 1413 14.40 
7 446 4.49 
4 3695 27.71 
9 1126 9.94 

10 454 4.94 
11 194 4.44 
12 495 lii 
14 3539 19.04 
14 994 7.49 
15 3926 21.94 
14 448 6.01 

vl7 1494 1161 
14 419 4.44 
19 4014 21.41 
20 1944 14.94 
21 2085 15.24 
22 1409 1067 
23 1 632 12.24 
24 464 4.41 
36 1430 14.79 
26 1047 7J4 
27 692 4.44 
2$ 1347 10.40 
29 711 6.44 
30 1645 1144 
51 1408 1064 
32 730 664 
33 297 864 
34 1147 960 
36 357 2.04 
36 1694 1161 
37 1502 1167 
39 4124 90.99 
39 2011 16.05 
40 517 2.34 
41 1412 13.49 
42 1603 1167 
43 1011 7.68 
44 405 464 
45 379 3.44 
46 418 4.14 
47— 488 3.40 
45 691 6.15 
49 571 4 26 
50 1022 7.47 
61 359 2 60 
62 1010 7.58 
63 1443 10.43 
54 2141 17.56 
65 654 4.94 
56 1054 7.94 
67 448 3.36 
64 .491 4.68 
69 474 6.1R 
«0 1106 869 
61 1080 4.10 
62 1017 7.43 
63 336 261 
64 570 4.28 

*65 122.9 9.17 
66 192 1.44 
67 1147 476 
64 157 1.14 
69 154 1.15 
70 105 .79 
71 417 3.13 
72 726 5.45 
73 167 1.25 
74 716 567 
76 2647 20.15 
76 865 4.41 

3.5| 

Sł 

4 
41 

,3 

,3 
Za mlMl«c caerwlee r. 1922 ofdtny 

podatek na Wydala! wapar'* wynoal 
I1J74.00, a cw(o na Omlny praypada 
1942.99. 

Chicago, m, 31 Iłpca. 1922. 
J. 8. ZawDMakl, pr«m, 
W. Kaalcwakl, 
A. AkiereayAaka, 
F. (Mowa, 
J. LataiwwikL 
Kom łaja Wyda. Wapaid, 

WŁ Lcuriytikl, aakr. 
—-—_ 

traaepert iołałcny ArmJI PolikleJ w* 
Francji pnyhywa I eaoplekowaó «l« 
nla Mtlaj. 

ÓUJrJe tery I MIM* Ja wemteta. 
CmMI 

J. Borecki, proc. Okr. L 
A. E. Wltla, Wlee-Prea. Haik, 
RoL Z. Cnwin, Sakr. Kobk Pru* 
Dittklewkw, preaae Piw. ar. IL, 
Stan. Kryftwikl, Pr*i Okr. L, 
Ha wry lewici, Preiiea Placówki 

■ Brldjreport. 
— ■ 

BURZA W ŁODZI. 

Łódi, 18 lipca. Trwająca od !s 
dni wichura wyrządziła znaczne 
azkody, ezczejrólnie we wsiach o. 

kolicznych, oraz lftni»kach. I». 
cierpiały bardzo drzewa owocowa 

* 

— z których wiała zostało wyr- 
wanych z korzeniami. W wialń 
miejacaeh wiatr serwał dachy i 
domów. W kilku miajaeowoóeiaclą 
aoatały przerwana mipdaymiaatos 
we połączenia telefontenne t tal* 
rrafioznc. 

ZWIĄZKOWCY POZNAJCIE SWOJE 
WŁASNE PISMO 

CZYTAJCIE 
i ROZPOWSZECHNIAJCIE “DZIENNIK ZWIĄZKOWY” 


