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Wybory urzędników w grupach Z. N.P. 
W przyszłym miesiącu w 

-nipach związkowych odbę-1 
(! i 'i? wybory urzędników i 
delegatów do Gmin. Jak 
przedtem, tak i teraz odnosi- 
my się do członków w tych 
"runach, by się stawili napo- 
* lodzenie ticz-nie i nie kieru- 

ję ani przyjaźnią ni też 
p *kre\vieńsłtwem, wybrali na 

nr/edy ludzi odpowiednich, 
obeznanych ze sprawami 
związkowymi, oddanych du- 
’a naszej organizacji, a 

p-/vtem zdolnych, cnergicz- 
nych i sumiennych. 

Pożądanem też<by było tak 
r:!a dobra samych grup, jak i 
< iłcgo Związku, by małe 
grupy łączyły się z większe- 
ui, przez co staną się silniej- 

i prędzej będą mogiły do- 
brać odpowiednich urzędni- 
ków. Mała, a przez to słaba 
£mpa nieraz nie jest w sta- 
ł'i«- wybrać odpowiednich u- 

rzędnikór.\ 'bo nie ma do- 
świadczonych i chętnych do 
; racy członków w swvm ze- 

po!c: a z drugiej strony 
choćby się i znalazł człowiek 
zdolny, to nie chce przyjąć 
mrzędu w tak małej grupie, 
bo mu tam nie dadzą wyna- 
grodzenia za jego mozolną 
macę. 

Odnosi się to głównie do 
sekretarzy grup, na których 
poleca cały ciężar pracy w 

towarzystwie i grupie, a se- 
kretarz finanaowy. który 
c?t łącznikiem między gru- 

pą a Zarządem Centralnym, 
■est zarazem agentem na- 
ovm, odpowiedzialnym za 

każdy cent. 

\iechaj wiec grupy małe 
"K/ą się z sobą i tworzą gru- 
°y wielkie, natenczas stano- 
wić będą siłę, kandydatów na 

urzędników prędzej znajdą i 
»ędn w stanie ich wynagro- 
dzić za pracę. Z drugiej stro- 

fy grupa liczna, g(ty urządzi 
•ni. piknrk czy jakąś inną za- 

:,a\vę <na dochókl sw'ej kasv. 
•awsze iej to się udaie, ma 
dochód, i>owiększa zasoby i 
'noże wypłacać wsparcie w 

.horobie swoim członkom, o 

"az asygnować ofiary na cele 
narodowe, oświatowe i hu- 
manitarne. 

^rupa mała liczb:) zrobić 
j'?r' nic może, bo jest za sła- 
’.'i i tylko wegetuje, a życia 

dnego i agitac ji na korzyść 
Związku w niej niema. 

Przy tym biura Zarządu 
r enfralnego mają ten sam 

'pot i koszta z grupa mała. 
ri i z największą. Trzeba bo- 
v>cm tak samo wysyłać 
"‘zełkic drtfki urzędowe tak 
" •dej jak i dużej grupie i o- 

trać pocztę. Druki więc i 
i" 'ta pożerają sporą sumę 
pieniędzy, które sie wprosi 
wyrzuca niepotrzebnie i le- 
’MCi Hv było, gdyby one zo- 

w kasie organizacji, 
a posiedzeniach więc ro- 

cznych w przyszłym miesią- 
ru niechaj grupy małe we- 

a tę sprawę pod rozwagę 
niech postanowią połączyć 

'9 f grupami większymi w 

•'ciscowościach, gdzie wię- 
grup związkowych istnie- 

■' a będzie lepiej i dla człon 
•w danych grup i dla całe- 
" Związku. Wiele grup do 
go czasu już się połączyło 

: 'Jonkowie są zadowoleni, 
'nnro sekretarza jeneralne- 
1 ma mniei kłopotu i przv- 
ni zaoszczędza się sporo 

pieniędzy. 

Odnośnie do ogłaszania 
nowo obranych zarza'c!ó\v 
Srntp w “Zgodzić”. związko- 
wiec Franciszek Pomianow- 
ski z Michigan City, Ind., tak 
do nas pisze: 
“Szanowna redakcjo “Zgo- 

dy” ! 
Wmiesiącu grudniu za- 

czną się wybory nowo obra- 
nych urzędników grup Z. X. 
P., a więc jak rok rocznie, tak 
i w tym roku ci nowi urzęd- 
nicy będą chcieli, żeby byli 
ogłoszeni w “Zgodzie”", żeby 
po całej Ameryce czytali, że 
ci a ci zostali wybrani urzę- 
dnikami grup Z. N. P. Co nas 
to interesuje, że w FennsyJ- 
vanji lub w New Yorku ta 
lub owa grupa obrała tego 
prezesem, innego sekreta- 
rzem. Przecież my ich i tak 
nie znamy; przecież iak gru- 
pa obierze urzędników, ** 
jest wystarczające tej grupie 
wiedzieć, a nie żeby wszyst- 
kie grupy czytały o tych u- 

rzędnikach. To jest zupełnie 
niepotrzebne. Te grupy, a 

zwłaszcza ci nowo obrani u- 

rzędnicy, to widocznie chcą 
tego honoru, żeby ich po ca- 

łej Ameryce czytali a ‘to nic 
Związkowi nie przysporzy 
tylko triddów i mozołów Sz. 
Redakcji. Nasza grupa w 

Michigan City juz istnieje 15 
łat, ale jeszcze nikt nie czytał 
w “Zgodzie” nowo obranych 
urzędników naszei grupy. — 

My tego “honoru” nic chce- 
my, ani o innych urzędni- 
kach czytać nie chcemy. Le- 
piej, żeby w miejsce tych o- 

głoszeń nowo obranych urzę- 
dników było ogłoszenie na ko 
rzysć .Związku. Słyszałem 
nieraz od wykształconych lu- 
dzi. że “Zgoda” związkowa, 
to jest bardzo pożyteczne pi- 
smo, tylko ma jedna wadę, a 

wadą tą jesft. że jak się zacz- 
ną ogłaszać nowo obrani u- 

rzędnicy od grudnia, to się 
ciągnie aż do maja i tak przez 
6 miesięcy, to prawie połowę! 
“Zgody” jest zapakowane sa- 

mymi nowo obranymi urzę- 
dnikami. I Gminy tego sobie 
życzą, a przecież jak w Gmi- 
nie są obrani nowi urzędnicy, 
to zarząd gminy zawiadomi 
każdą grupę, która należy do 
tej gminy pisemnie i to j>o- 
winno wystarczyć, a nie żeby 
ich czytali po całej Ameryce. 
I tak tych niepotrzebnych o- 

głoszeń bardzo wiele jest, a 

więc spodziewani się. że w 

tym roku ci nowo obrani u- 

rzędfnicy tak grup, jak Gmin 
nie będą żądać tego honoru, 
żebv ich wszyscy związlcow- 
cy czytali i Szan. Redakcja 
“Zgody” nic będzie miała ty- 
le mozołów, ho niektórzy se- 
kretarze tak piszą, że nicpo 
dobieństwem jest do prze- 
czytania. 

Będę piłnie uważał, która to 
pierwsza grupa w tym roku 
będzie chciała tego “hono- 
ru”. 

A uszanowaniem. 

Kran. Pomianowski. 
Istotnie dużo jest racji w 

wywodach brata Pomianow- 
skiego, bo i my jesteśmy te- 

go zdania, że taki materiał o 

wvhorze urzędników nikogo 
nie interesuje, a przytym 
niektórzy sekretarze tak pi- 
szą nazwiska nowych urzęd- 
ników, że je odczytać jest 
wprost niepodobieństwem. 

Pisaliśmy już o tym nicje- 
dnokrowiie w “/godzić”. 

Światło wiedzy promienieje z Kolegium Z. N. P. 

Związkowcy ubez- 
pieczajcie swoje 

dzieci. 
Irzy l;.:a dobiega końca, gdy 

u nas w Związku Narodowym 
Polskim zaprowadzono Wydział 
Małoletnich i rozpoczęto ubez- 
pieczanie dziatwy. 

Trzy lata wprawdzie czas nie 
długi, ale w zupełności wystar- 
czający, aby każdy związkowiec 
dzieci swoje zapisał do swojej 
własnej organizacji i tu je ubez- 
pieczył. 

I ymczasem dotąd zaledwie 
850 Rri,P zaprowadziło oddziały 
dziecięce, podczas gdy drugie 
800 jeszcze pracy tej nie rozpo- 
częło. A tak być nie powinno. 
Trzy lata powinny były wystar- 
czyć na rozpoczęcie i przeprowa- 
dzenie tej sprawy tak, aby teraz 
można 1>yło przystąpić już do 
wprowadzenia w życie programu 
wychowawczego. Bo to właśnie 
cel najważniejszy naszego Wy- 
działu Małoletnich. 

Jest dobrym Związek Narodo- 
wy dla was samych, tymbardzicj 
dobrym jest 1 dla waszych dzie- 
ci. Im wcześniej ubezpieczycie 
ich życie, im wcześniej pocznie- 
cie przyzwyczajać dzieci swoje 
do polskich organizacji, a tym sa- 

mym i do życia polskiego, tym 
lepiej i dla was samych i dla wa- 

szych dzieci. 
Nie pozwólcie, hy o was mó- 

wiono, że 

Cudze chwalicie, 
Swego nie znacie, 
Sami nie wiecie 
Co pos:adacie. 

A wy, Związkowcy, posiadacie 
dobrze wyposażony Wydział Ma- 
łoletnich dla waszych dzieci. Do 
tego wydziału należy już dziś z 

górą 22jnoo dzieci, ubezpieczo- 
nych na najbardziej dogodnych 
warunkach, na jakie tylko prawo 
poszczególnych stanów' pozwolić 
może. 

Dlaczego więc wy wszyscy nie 

moglibyście mieć ubezpieczonych 
dzieci w Związku? 

Poruszcie tę sprawę na naj- 
bliższych posiedzeniach awych 
grup. 

Uczęszczajcie na 

posiedzenia 
Sam powyższy t>tulik mówi 

już sam za siebie. I nie należało- 
by może szeroko się nad tym roz- 

wodzić. czy trzeba i dlaczego 
trzeba regularnie uczęszczać na 

posiedzenia grup. 
Tać to rzecz tak jasna i tak 

prosta. Jesteś Bracie i Siostro 
1 członkiem grupy, więc powinie- 
neś wiedzieć co się w grupie robi 
i jak robi. 

A skąd mozesz wiedzieć, jeżeli 
na posiedzenia nie chodzisz? 

Cały okrągły miesiąc chodziłeś 
bracie do pracy i z pracy do do- 
mu. Mysi twoja stale obracała 
się okuło jednego zagadnienia — 

jedno i to samo co dzień przez ca- 

I ły miesiąc. Czyż przeto nie słu- 
szną jest rzeczą, byś raz w mie- 

1 siącu mysi swoją oderwał od trosk 
codziennych i czym innym się za- 

j?ł? 
'Paka rozrywka należy ci się 

przecież raz w miesiącu. 
I*rz\tym, jesteś ezłonkiem gru- 

py, a więc członkiem Związko- 
wej rodziny. Posiedzenie grupy 
to jakby zebranie rady familijnej, 
na którym omawia się sprawy fa- 
milijne. 

Czy chciałbyś, aby w twojej 
familji ktoś radzi) o tobie, a cie- 
bie tam nie było? Chyba nie! 

To samo jest i z twoją grupą 
związkową. Jesteś członkiem, a 

grupa radzi bez ciebie, bo na po- 
siedzenia nie chodzisz i nie wiesz 
co vę tam robi. A co gorsza, czę- 
sto gniewasz się, ie przeprowa- 
dzono taką czy owaką uchwałę. 
Odybyś jednak na posiedzeniu 
był, kto wie, czy nie zmieniłbyś 
tej uchwały czy to przez zabranie 
głosu, czy też przez głosowanie 
przeciw lub odwrotnie. 

Pomyśl o tym, Bracie ł Siostro! 
Wprawdzie, w ostatnich latach 

na tych posiedzeniach często ape- 
lowano do twej kieszeni i to za- 

pewne zniechęciło cię do przy- 
chodzenia co miesiąc. Ale po- 
myśl... Były to lata wyjątkowe. 
Wojna, co objęła świat cały, a z 

nią wzmożona akcja o wolność 
na«zej Macierzy — o wolność 
Polski. 

M. 

'C dymem pożarów izlv cale 
i wsie i miasteczka polskie. Kule 
armatnie ryły pola, niszcząc 
wszystko, co na nich było. Tysią- 
ce ginęły w mundurach żołnier- 
skich. a inne ttsiące od głodu, zi- 
mna i chorób... A poza tym i o 

słuszną wolność państwową upo- 
mnieć się było trzeba. Trzeba by- 
ło zabiegać, przekonywać, wal- 
czyć i zdobywać. Ho dla dawnych 
naszych łez i próśb świat nie 
miał już litości. Serce i sprawie- 
dliwość poszły w zapomnienie... 
Siła i czyn miały walor... Trzeba 
było wyzyskać wszystko, co wy- 
zyskać było można i co się dało... 
Za to Polskę mamy—dużą i dość 
silną... 

Pyły więc to lata wyjątkowe, 
które już przeszły. Rozpoczęła 
się zwykła normalna praca — za- 

biegi o własny byt, o lepsze ju- 
tro, o przyszłość dorastających 
pokoleń. 

T? pracę wzmocnić trzeba, na- 

dać jej rozmachu i doprowadzić 
do skutku. Od pracy tej nie mo- 
żna się odsuwać, nie można po- 
wiedzieć, "niech inni teraz ro- 

bią” — bo ci inni to właśnie my 
wszyscy. 

Praca ta skupiona jest w gru- 
pach naszych i na zebrania tych 
grup uczęszczać trzeba, by nie 
tylko wiedzieć co i jak się robi, 
ale i pomódz, jeżeli tego potrze- 
ba. 

Związkowcy, uczęszczajcie re- 

gularnie na posiedzenia swych 
grup i gmin! 

ri.ETKI.ĄM), OHIO. 
Baruioóó delegaci Ominjr No. € Z. 

N. P.! Posiedzenie Gnilny No. 6 od- 
będzie się w niedzielę, dnie 2« listo- 
pada o godzinie 2 po południu. Wszy- 
scy delegaci proszeni eg o przybycie, 
ponieważ jest wiele ważnych spraw 
do załatwienia. 

Mar Jan Tarnjekl. sekr. 
*419 Union ave 

PITTHliriMłH, PA. 
Tow. Kazimierza Pułaskiego, Or. 

HWJ Z. N. P. w West Knd Plttsburgh. 
Pa. urzędas obchód I wlec agitacyjny 
w niedzielę, dnia 26-go listopada, w 

hall szkolnej Aw Jakóba przy Małn i 
MIII flt„ West Knd Zaprasza się 
wszywtktnh polaków 1 polki o wzię- 
cie udziału w tym obchodzie. Pocsę- 
tek o godzinie S-ciej po południu 

W. Wiliński, Sekr. 

Sprawozdanie komisarza Różyckiego z rozdawnictwa za- 
pomogi dla strajkujących górników. 

u\a ostatnim posiedzeniu Zarządu Centralnego Z-NiP. od czy 
tano i przyjęto następujące sprawozdanie Komisarza Michała Wl 
Różyckiego z Pittsburgha, Pa.: 

Pittsburgh, 9 listopada. 
Załączam sprawozdanie z wyjazdu do Uniontown, Pa., którę 

proszę przedstawić na posiedzeniu Zarządu Centralnego. 
W dniu 5-go listopada wyjechałem do Uniontown, Pa., aby wrę- 

czyć nadesłane na moje ręce dwa czeki na łączną sumę $1,033.24. 
Komitet zorganizowany podczas naszej ostatniej bytności M 

Prezesem Żychlińskim oczekiwał i zebrał się w jednej z klas para- 
fialnej szkoły. Nastąpiły sprawozdania z poprzednio udzielonej im 
zapomogi, które przedstawiają się następująco: 
Grupa 454 otrzymała czekiem Gminnym sumę .$ 932.40 

840 
1221 
13 33 
*393 
1606 
1704 
2059 

1,276.50 
273-80 
240.50 
429-20 
518.00 
81.40 

125.80 
Koszta podróży do Chicago oh. Fietruszy (gdyż kasa Gmin- 

na jest pusta i nie mogła opłacić wydatków). 57-50 
Koszta dostarczenia czeków i powołanie reprezentantów z 

oddalon\ch Grup 
Pozostało do podzielenia . 44 < 

20.00 

90 

Harem .$4,000.00 
Pozostaje do podzielenia z obecną sumą 1,078.14 

Reprezentanci z powyższych grup potwierdzili octbiór sum po- 
wyżej podanych. 

Niektóre grupy dzieląc w miarę zapotrzebowania dla najbar- 
dziej biedę cierpiących członków — udzieliły niektórym rodzinom 
składającym się z 5-ra do 7-ra dusz po $20.00 do $25.00, zaś mniej 
obciążonym i samotnym po $5.00 i wyżej. 

'Nadmieniani, że niektórzy członkowie są na strajku i mieli tro- 
chę zasobów odłożonych na czarną godzinę, przeto z tej zapomogi 
nie korzystali i oświadczyli, że nie myślą rościć sobie pretensji do 
składek — ustępując udziału dla najbiedniejszych, w czym jest 
objaw solidnej i łącznej pracy do wytrwania do końca. 

Złożyłem im dwa czeki nadesłane mi na sumę $*,033.24, za co 
zebrani (pomiędzy którymi było sporo niewiaetfr-ae łrrmr w cerach 
przyjęli dar naszej Prąci Związkowej — dziękując im { Zarządowi 
Centralnemu, zarazem przyrzekając odpłacić się w pracy nad roz- 

wojem Związku Narodowego Polskiego. 
Zwiedziłem niektóre dzielnice i szałasy, pod którymi ci biedacy 

mieszkają i pożal się Boże nad nędzą jaka tam panuje, a szczególnie 
jak te biedne dziatki cierpieć muszą i to nie z własnej winy. 

Nie będę się jednak rozwodził nad nędzą jaką widziałem, ale 
mogę śmiało twierdzić., że pieniądze udzielone na zapomogę górni- 
kom przyniosły sławę i uznanie dla naszej Organizacji nawet u naj- 
zagorzalszych naszych wrogów, którzy otwarcie przyznają, że 
Z.N.P. jest przyjacielem robotnika. 

Z bratnim pozdrowieniem 
Michał W. Różycki, 

Komisarz Okręgu XI Z.N.P. 

Midleville, N. Y 
I sta lar Ja grupy Silit Z. X. P. 

Odbyła alf dnia 12 liatopada w sali 
Drlrkaon prsy ul. Main w Mtddleril- 
la. N. Y. 

Uroczystość tę ta (ta II ob. Jan dli- 
wlńakl s Utlca, N. Y.. Przewodniczący 
w krótkich ałowarh powołuje na estra- 

dę obecnych na sali Piotra Mlkuaa, se- 

kretarza. Pr. Majsak, Aleksandra Ol- 
kowakieico. Wlnr. Wrytowicza I Igna- 
cego Przybórów sk lego z Utlra, N. Y. 

Przewodniczący ob. Jan Śliwiński, 
prsemdwll do zebranych, zaznaczając, 
że ma wielki zaszczyt należeć do ta- 

kiej organizacji. Jaką Jest Z. N. P.i dał 
gorący apel, aby każdy polak I polka 
byli związkowcami, gdyt organizacja 
ta niesie pomoc w każdym wypadku 
1 w nieszczęściu 1 wypłaca rzetelnie 
zabezpieczenie spadkobiercom. 

Następnie ob. J. Śliwiński powołał 
na mówcę ob. Franciszka Majsak Ob. 
P. Majsak przedstawił zgromadzonym 
na sali. Iż niema lepszej organizacji. 
Jak Jest Związek N. P. 1 przez należe- 
nie do niej nie potrzeba się obawiać w 

razie Jakiego nieszczęścia I zachęcał 
zgromadzonych, aby wstępowali do 
Z. N. P. Prosił też każdą gospodynię, 
że Jeżeli ma na “borcie” taką osobę, co 

nie Jest w z. N. P.. żeby Ją zachęcała 
do wstąpienia do Związku. 

Ob Aleksander Olkowskl z TTtłra, 
przedstawił czym Jest Związek I za- 

chęcał zebranych, żeby alę zapisywali 
do Związku. Przedstawił, że Związek 
N. P. podczas wojny ntdsł pomoc pola- 
kom w ojczyźnie Wzywał ojców 1 ma- 
ki, żeby saplsyall swoje dzieci do Zw„ 
bo w tych dzieciach Jest fundament 
na przyszłość 1 by swoje dzieci posy- 
łali do szkoły swląskowej. bo Urn mo- 

gą wyjść na dobrych polaków 1 synów 
ojczyzny. 

Ob Wincenty Wrytowicz zaznaczył, 
że Związek Jest najlepssą organizac- 
ją w bit. ZJedn a być związkowcem 
to Jeat wielki zaszczyt, a która to or- 

ganizacja wypłaca rzetelnie pośmier- 
tne. 

Ob. Jan Śliwiński powołują oh. Ig- 
nacego Przyboro wsklego z Utlca na 
mówcę. Ob. I. Przyborowskl z bólem 
•crca przemówił, te taka mała Karet- 
ka przytzła na zebranie, lecz nie tra- 
cąc esaau wezwał gorąco zebranych, 
ieby zaplaywall atę do Związku 1 po- 
wiedzieli swoim znajomym, te niema 
lepszej organizacji, jak Związek V. 
P. 1 wzywał matki, ieby zapisywały 
swoje dzieci do tej wspaniałej orga- 
nizacji. Ob. I. Przyborowskl wzywa 
sekr. grupy 2160 do odczytania Imion 
i nazwisk od których odebrał przy- 
*l?gf I równiet od urzędników grupy, 
którzy aą następujący: 

Piotr Ichalewlcz, preses. 
Marjanna Kasink. włcnprez. 
Grzegorz Buczkowski, kasjer. 
Marcin Kawczeńakl, sekr. fln, 
Stanisław Wujclk. sekr. prot. 
Ob. Ignacy Przyborowskl wyjaśnił 

urzędnikom grupy, co to jest przysię- 
ga I jej znacsenle. 

Na ostatku ob. Przyborowskl w I- 
mlenlu Omlny «7 w Utlca, N. Y., zło- 
ty! *ló w złocie I tyczył nowo zorga- 
nizowanej grupie powiększenia slą w 
liczbę związkowców. • 

P. Majsak w Imieniu gości z Utlca 1 
IJttle Palla, podziękował zebranym, 
te przybyli, jak równiet w Imieniu 
grupy U«t gościom z okolicy. 

Podziękowaniem gospodarsom za 
Ich trudy w przyjęciu gości. ob. Ignacy 
Przyborowskl zebrania zakończył. 

Po odśpiewaniu "Bota coś Polskę" 
przez zebranych zakończono uroczy* 
stośó o g. S 40 po poł. 

Piotr Mlkas, sekr. gr 1581. 
Llttle Palla, N. Y. 

SPlńSTOWA *i* 
W wprawondantu z Rocznicy ltKlet- 

nlej Tow. Kr. Jadwigi, gr. 1§11 z S P 
saezła pomyłka Pasil W. Kosik była 
sekretarką flnasmową, a nie prot Ok (V- 
k»wą | była przez rok delegatka do 
Gminy, a Ukta słotyła tyczenia To- 
a errystwu od rlehli I dała dateśi w 
aumśa $6 00 — co nlatajaaym proetuje. 

Ałt* Ł Spychała, prea. 


