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Potrzeba Agitacji 
(>d pani Stanisławy I.c- 

-iH'KK i. sekretarki Tow. 
i.lo> Polek, gr. 1853 Z. N. P. 
>v lhtffalo, X. Y., ótrzymali- 
>my następujący komuni- 
kat*: 

Tow. “Głos Polek**, gr. 
1S53 Z-w. N. P. odbyło j>o>ie- 
rizenie we wtorek Ji-go li- 
-topada w hali Fredro z wiel- 
kimi powodzeniem. 

Prawdziwą niespodzian- 
ką był przyjazd pani A. 
i-kicrtzyiwkiej, dyr. Zw'., 
wracającej z C a mfor id gc 
Spring?, Pa. z 10-letniej ro- 

cznicy Kolegium Z wiązko* 
wego, jadzie zaproszona 
arzez naszą <prezesową panią 
Jadwigę Nowicką, przybyła 
zainteresować nasz ogół. 

"Po obszernym objaśnic- 
nin organizacji Związku, w 

którym Szan. Dyrektorka 
nie szczędziła słów oraz i w 

odpowiedzi na wszelkie py- 
tania. 

Około dziesięć panienek 
złożyło aplikację i jest na- 

dzieja założenia grupy z pa- 
nien oraz omawiano sprawę 
szkółki dla małoletnich w 

przyszłości. Po wyczerpaniu 
wszelkich spraw wlano się 
na przyjęcie pani Skierczyń- 
d;iei. które odbyło się u pre- 
zesowej, pani Jadwigi No- 
wickiej i pożegnano swą 
dzielną agitatorkę. 

O tein posiedzeniu nad- 
zwyczajncm grupy 1853-ej 
Z. X. P. i pobycie dyrektorki 
Skicrezyńskiei w Hu f falo, 
pisze nader pochlebnie tam- 

tejszy “Telegram”, a między 
innymi takie wypowiedział 
zdania: 

"Na posiedzeniu oprocz 
członkiń było ‘spore grono 
par i panienek, które wysłu- 
chały z zaciekawieniem zaj- 
mującej i serdecznej -przemo- 
wy pani dyrektorki, zachę- 
cającej kobiety Polskie do 
wstępowania w szeregi Zwią- 
zku. 

"Po mowie dyrektorki o- 

koło io nowych członkiń za- 

winiło sic do towarzystwa. 
Oprócz lego pod protektora- 
tem towarzystwa ma się po 
Nowym Roku wznowić Kół- 
ko Panienek, które ma szan- 
se uużego rozwoju”. 

Wracając z uroczystości 
to-cio lecia Kolegjtini w 

Cambridge Springs, Pa. na 

wiecach agitacyjnych w róż- 
nych miastach były urzęd- 
niczki Z. N. P.t mianowicie 
wiceprezeska M. Milewska i 
dyrektorka K. S. Obarska, o- 

raz prezes K. Zychliński. 
Wszędzie agitacja ta iprzy- 
niosła dobre owoce, przyspa- 
jvjjnc nowych członków 
/wiązkowi. Przy tern urzęd- 
nicy dawali zebranym wyja- 
śnienia co do niektórych 
spraw Związku o jakie się 
*apytywajio, co dodatnio 
wpłynęło na uspokojenie u- 

ni>słów, bo jak w-iadoyio, 
wrogowie Związku rozsie- 
wali różne fałsze i oszczer- 
ca o naszej organizacji. 
Szczegółowe sprawozda- 

nie urzędników i urzędniczek 
ich agitacji na korzyść 

Związku zdadzą oni na regu- 
; <rnym posiedzeniu Zarządu 
1 hędzie ono zamieszczone w 

•protokole urzędowym. My ze 

swej strony ograniczymy się 
na zaznaczeniu, że potrzeba 
Związkowi takiej agitacji, bo 
to przysparza nam członków 
i wyjaśnia sprawy cłla wieki 
związkowców niezrozumiałe, 
a przytem zbija się wszelkie 
talszc i oszczerstwa miotane 
na nasza organizację. Czego 
nie może dokonać słowo pi- 
>ane, które nic każdy czyta, 
to dokona słowo żywe, gło- 
szone przez Mych, co sprawy 
związkowe znają na wylot, 
miłują swoją organizację 
serdecznie i pragną jej roz- 

wpjti. 
Wiece ostatnie, na któ- 

rych przemawiali urzędnicy 
Związku przysporzyły nam 

kilkudziesięciu nowych 
członków; pobudziły ospa- 
lvch i niechętnych członków 

[ Jo czynnej nkcii, którzy te- 

i raz zabrali się do roboty or- 

ganizacyjnej. Focicszającem 
j jest. że do Z. N. P. zaczynają 
wstępować młode panienki i 

i tworzą własne grupy. Mło- 
dzieńcy polscy tu zrodzeni i 

| wychow ani już potworzyli 
własne, dość liczne grupy 

; zw iązkowe w różnych mia- 
; Stach i różne kluby sporto- 
jwc pod egidą Związku, ża- 

rtem czas teraz na nasze pol- 
skie panienki, aby i one two- 

rzyły własne grupy związ- 
kowe, a przytem kluby zaba- 
wowe. Dobrą radą i doświad- 
czeniem służyć im chętnie 
będą starsze związkowrezy- 
nie, jak młodzieńcom służą 
starsi, wytrawni związkow- 
cy. 

I >uffalo pierwsze dało do- 
bry przykład, bo iworzy się 
tam związkowa grupa, zło- 
żona z młodrch dziewcząt, 
którym gorliwie pomagają 
starsze z wiązko wczynic. za- 

tem rdechaj za tym przykła- 
dem idą nasze panienki w in- 
nych miastach, nienaleiące 
do Z. N. P. Ojcowie i matki 
sami należąc do* Związku, 
powinni nakłaniać swych sy- 
nów i córki, by wstępowali 
do tc; szlachetnej, patrjoty- 
cznej organizacji, która jest 
liczną, bogatą i sprawiedli- 
wa. Liczne tysięce synów i 
córek starych związkowców 
i związJkowczyń jeszcze do 
nas nic należą, choć powinni, 
gdyby ich właśni rodzice do 
tego nakłonili. Potrzeba w 

Związku większej agitacji, 
więcej pracy i zainteresowa- 
nia. a wtedy szeregi nasze 

szybko pomnażać się będą. 
Każdy związkowiec i każ- 

da związkowczyni niechaj z 

obowiązku rozwiną agitację, 
choćby tylko między swoimi 
dziećmi, a juz będzie o wiele 
tysięcy więcej w Związku. 

Pziś z bólem serca stwier- 
dzić trzeba fakt, żc młodzież 
nasza rozpływa się w ol>cym 
morzu i ginie dla polskości 
bezpowrotnie. Łączy się ona 

z obconarodowymi klubami 
i stowarzyszeniami, pomija- 
jąc organizacje ipolskie i tam 
u obcych zatraca język oj- 
czysty, zwyczaje, obyczaje i 
cnoty polskie. Między tą 
młodzieżą więc powinniśmy 
rozwinąć agitację energicz- 
ną i tworzyć z niej grupy 

związkowe. Nic trzeba ko- 
niecznie wciągać młodzież 
do grup złożonych ze sa- 

mych starych członków, ho 
tam młodzież czuje się jako-i 
nieswojo i nie lubi słuchać 
częstych swarów, zatem się 
zniechęca i odpuszcza szeregi. 
Młodzi ciągną do młodych, 
zatem zakładajmy grupy ze 

samej młodzieży i niechaj o- 
na sama się rządzi, a m\ 
starsi chętnie jej nomagać 
będziemy, służąc jej dobrą 
radą i nabytem doświadcze- 
niem. 

Sprawa wychowania 
dziatwy a Z. N. P.i 

W ubiegłym tygodniu “Dzień i 
mk Związkowy” w kiłku rzeczo- 

wych an ty kulach omawiał szereg 
naszych potocznych i narodowych 
“bolączek”, a pomiędzy innymi i 
wprawy wychowania naszej mło- 
dzieży. 

Ponieważ Związek Narodowy; 
Polski rozp**ezyna pracę wyoho-1 
wawczą wśród oodziałów dziecię 
cech, przeto uwagi “I>ziennika 1 

Związkowego” zamieszczamy po- 
niżej. 

“Praca ratowania naszej mło- 

j dzieży dla narodu — pisze Dzień- 
nik Związkowy — rozpoczęta w 

szkole parafialnej, powinna być 
kontynuowaną przez nasze orga- 
nizacje społeczno narodowe. 

Wprawdzie celem bezpośrednim 
dziś naszych organizacji jest po- 
mnażanie szeregów ubezpieczenio- 
wych w nieh członków, a to dla 
podtrzymania ciągłości i 'bytu 
tychże, ale praca ta nic wyklucza 
wcale innych pośrednich założeń, 
z których pierwszym jmt opieka 
nad dziatwą i wciąganie w swoje 
szeregi jnk największej ilości mło 
dzieży w celach nie tylko aseku- 
racyjnych, ale i uświadamiania 
pod względem narodowym. 

Zrozumiał to Związek Narodo- 
wy Polaki, który od kilku lat, a 

zwłaszcza w czasach ostatnich 
wytęża swe siły, aby werbować do 
swoich szeregów młodzież tu już 
zrodzony, hartować ją i zaprawiać 
do przyszłych zadań kierowni- 
czych, kupić ją i gromadzić w jak 
największej liczbie pod sztanda- 
rem Z. N. I*, w tej -wierze, że zor- 

ganizowani .nic zapomną tradycji 
i będą poczuwać się do solidarno- 
ści z wielkim narodem, którego są 
członkami. 

Dlatego też stara się tej mło- 
dzieży dopomódz i dać jej to, co 

ona wymaga, co jest jej chlebem 
dnia powszedniego. Związek Na 
rodowy Polski dobrąc pojmuje 
ważność tego zadania i nie skąpi 
niczego, a w przyszłości z pewno- 
ścią jeszcze większe będzie robił i 
raki idy 1 wysiłki, aby coraz to 

więcej młodzieży do swoich weią- 
gić szeregów i nią zastąpić tych. 
co odchodzą codzicń i odchodzić 
wciąż będą. 

• • • 

Aliści mało jest zrozumienia tej 
•prawy w szeTcgach tych, co 

pierwsi powinni pojąć zadania i 
celo Związku, fłdyby wszyscy oj- 
cowie i matki chcieli wywr/|»ć 
twój wpływ i kształtować odpo- 
wiednio duszę i nastroje swoich 
dzieci, to mielibyśmy już w Zwią- 
zku moc młodzieży tu urodzonej, 
bo choć — jak poprzednio zazna- 

czono, wpływy rtnmu, rodziny i o- 

ionzenii na dorastających nie 
wielkie są, to jednak przy dobrej 
woli wpływy te przynajmniej na 

tc 20 wypadków na 100 mogłyby 
dużo zdziałać dobrego. 

Kierownictwo Związku Narodo I 
"ego Polskiego, zdając sobie do-1 
brze sprawę z obowiązku, jaki na 1 

nim i na grupach — jako rodzi 
nach niejako Z. N. P. spoczywa, 
przy podejmowaniu dalej pracy 
wycbowawwzej wśród młodzieży 
naszej, poleciło i wezwało grupy 
do tworzenia oddziałów nieletnich 
przy grupach Z. X. P., które slda 
•lać aię mają głównie z dzieci Prą- 
ci Związkowej, lub zwerbowanych 
członków. 

• • • 

Ostatnio staraniem i nakładem 
Zwiąrku wyszedł skromny w for- 
mę, ale bi.gaty w treść 4 Podręcz- 
nik ’’ dla właśnie takrch grup ma- 

łoletnich. w którym organizator 
Związku wy łuszczył eełe i zadania 
wgunizowania tych grup. Powia- 
da on tam, że Związkowi Narodo- 
wemu PoNkicnni chodzi o “sto- 

pniowe oddziaływanie ua wycho- 
wanie dziatwy w duchu narodo-1 
wyru w myśl wskazań naszej kon- 
stytucji i pofcrzeb chwili**. 

A chwila nbcnia istotnie wy ma- i 
ga całego naszego wysiłku, cułcj 
naszej encrgji i wszystkich zaso- 
bów’ naszych sił w celu rozwmię-, 
cia jak najdalej idącej akcji wy- 
chowawczej i agitacji W’ >z</.*gach 
naszej młodzieży. Jest to boląca 
ka najpoważniejsza dni obecnych 
i na nią pilnie trzeba zwracać u- 

wagę wszystkich, komu leży na 

sercu interes uarodowy. 

Oczywiśela wysiłki $wi§ifcu Na- 
rodowego Polskiego w tym kie 
runku nie powinno odstraszać in- 
nych organizacji od podobnej ro- 

boty u siebie, w swoich szeregach 
lub kołach. 

Mamy tu na wychoditwie inne 
organizacje ideowa, a zwłaszcza 
jedną, która winna specjalną 
?wr/,cić na to uwagę, t. j. 8okoi 
ctwo, które atoli w ostatnich la 
tach nie wskazuje tężyzny i isto- 
tnego przodownictwa w tej wła- 
dnie robocie, jakby się tego nale- 
żałc Mpodzicwtić. 

Dziwną jest rzeczą, że Ducho- 
wieństwo polskie, a zwłaszcza to 
młodsze, nie staje do pracy tak 
ochoczo we wskazanym mu kie- 
runku, jakby to robić winno. Je- 
śli chłodzi o uratowanie duszy i 
poczucia głębokiego solidarności 
narodowej, choćby nawet miel i- 
śmy poświęcić do pewnego stopnia 
nasz jv-*yk, to Duchowieństwo po- 
winno łącznie kroczyć i pracować 
z organizacjami naszymi, bo prze- 
cie wwkazu je mu na to dobrze zro- 

zumiany interes własny. 

I to toż jedna z tych bolączek 
naszych, na które mu*i si»,> małość 
rafia i lekarstwo jakieś. Bol*ozki 
takie winniśmy często omawiać, 
wytykać sobie nawzajem opierza 
ło*ć. ozy zaniedbanie, bez uraz o- 

aobistych 1 dotyków, Ipo przecież 
tylko w ten sposób będziemy rao- 

(ęlr dojść do jakichś konkluzji i 
mboły wspólnej. 

Skoro dom i rodzina nie nu.fra 
wywierać odpowiedniego wpływu 
na skutek •odmiennych tu warun- 
ków życia, skoro szkoła, skrępo- 
wana w* swych czynnościach uka- 
zami hierarchji kościelnej i ogra- 
niczona szczupłości* środków, a 
w dodatku poważnie /achwiana w 

bytowaniu swoim, nie może odpo- 
wiednio uWtałtoweć duazy dzie- 
cka, to pozostajf nam te ostatnie 
środki, t.j, współpraca rozumna 
i celowa wszystkich, zd*iaj*ca do 
odszukania młodzieży, pnwifzania 
jej nici* organ izacyjn*, zszerego- 
wania jej do służb dla przyszłości. 

i uoby watelenia jej pod względem 
narodowym. 

Związek swoje robi, względnie 
stara się r\Auć w miarę sił i moż- 
ności. W poparcie i oddźwięk tych 
usiłowań u innych serdecznie ró- 
wuiei wierzy. 

W Niedzielę DzM Zwyżkowy 
Stosownie do uchwały Zarządu 

Centralnego w przyszłą niedzielę, 
t. j. 10 grudnia, w całym Związku 
Narodowym Polskim obchodzić 
mamy “Dzień Związkowy.” 

Jest to jedyny dzień w roku, 
który poświęcić powinniśmy dla 
*praw* naszej organizacji, a ^przc- 
dews/y<*tkim dla jej rozwoju. 

Nic jest to wprawa tak bardzo 
trudna, byśmy jej podołać nic mo- 

gli. Nie -wymaga się tu ani żad- 
nych specjalnych obchodów, ani 

żadnych kosztownych przyjęć, ale 
zwykłej sąsiedzkiej pogawędki o 

Związku z tymi, którzy jeszcze do 
naszej organizacji nie należą i wy- 
pełnienia przy tej sposobności ap- 
likacji. 

Gdyby w niedzielę 10 grudnia, 
każdy i każda z nas w- ten spo- 
sób postąpił, to jest wypełnił tyl- 
ko jedną, nową aplikację, to sze- 

regi nas/e odrazuby sie podwoi-j 
ły. 

Pomyślcie, jak wspaniałym 
wówczas byłby nasz “Dzień Zwią- 
zkowy!” 

Jak pięknie i widocznie zapisał- 
by się on w sercu naszych braci i 
sióstr! 

Jak silnie zapinałby się w histo- 
rji naszego Związku Narodowego 
na ziemi amerykańskiej! 

I można to zrobić, tylko trzeba 
chcieć i wierzyć. 

* • • 

Ueą “Dniu Związkowego” trze 
ba przejąć się samemu; trze-ba u 

przytomnie sobie, że odnosi się o- 

na do każdego członka i członki 
ni z osobna. Jest apelem do każ 
dego z nas. 

Każdy w swnim kółku ma w nie- 
dzielę 10 (rnidnia mówić o zada- 
niach i celach Związku, o pracy 
dokonanej, o usługach oddanych 
przez Związek swym członkom, o 

usługach oddanych społeczeństwu 
i Ojczyźnie. 

Jeżeli więc Zw-iązek. jako ca- 
łość czyni dobrze społeczeństwu, 
ojczyźnie i swym członkom — to 

każdy członek powinien czynić do- 
brze Związkowi. W ten tylko spo- 
sób wytworzy się piękna i harmo- 
nijna całość naszych zaduń i ce- 

lów. 
Program naszej pracy rozszerza 

się z każdym rokiem, a do pracy 
tej potrzeba coraz to więcej sił, 
coraz to więcej wytrwałości i za- 

pału. 
Do prac opieki emigracyjnej, 

do prac oświatowych, wyższego 
wykształcenia naszej młodzieży, 
wykształcenia zawodowego itp., 
przybywa nam obeenio sprawa po- 
zaszkolnego wychowania dziatwy, 
skupionej -w naszych oddziałach 
dzieci^eych.* 

O tych w ięc uprawach — poza 
ubezpieczeniem — pomyśleć nale- 
ży w “Dniu Związkowym”. A gdy 
wniknie się w 1c wszystkie sz.cr.c- 

góły, łatwo już uwierzyć, że aby 
tę pracę wykonać, trzeba nam sze- 

regi podwoić, *by więcej było pra- 
cowników. 

Ogrom więc pracy jest przed 
nami. A kto pracę tę wykona, je- 
żeli my. Związkowcy i Związkow- 
czynie jej nic wykonamy T 

Kto zatroszczy się o dorastają- 
ce pokolenie, jeżeli my sami za- 

niedbamy f 

ODEZWA ZARZP CENTRALNEGO Z.N.P. 
w sprawie “Dnia Ztritzkowofi" w niedzielę, 10 gnsiłia 

Bracia i Siostry Związkowa 1 
Na olbrzymich przestrzeniach kiami amerykańskiej rozetadła 

ałf naw Związkowców wiała, wiała tyaięcy. 
Od Atlantyku po Pacyfik ugruntowały cię naaza placówki Zwip 

z ko we, orząc glebą apołaczną i narodową i ałuiąc wadia aił ł możno* 
ści tak Ojczyźnie awojaj polaki aj jak i przybranej ojczyźnie amery* 
kańskiej. 

Pracę Związku Narodowego — pracę grap Związkowych znają 
wnzyacy, bo w każdym wypadku zmierza ona do lepszej przyszłości 
do promienniajazego jutra, do dobrobytu i szczęścia. 

Związkowcy i Zwiąrkowczynie! 
Słuszną i sprawiedliwą jest przeto rzeczą, abyśmy — Związków 

wcy i Zwiąrkowczynie — rozproszeni po olbrzymim kontynencie 
amerykańskim, poświęcili jeden dzień w roku dla naszej drogiej er* 

ganizacji, dla naszych ideałów, dla naszege dale tęgo rozwoju. 
Dzień taki każdy Związkowiec i Zwiąkowczyni powinni poświą* 

dć wyłącznie Związkowi Narodowemu. Niech w dnh* tym zbiegną 
aię wszystkie myśli, wszystkie wysiłki każdego z członków pod 
sztandar Związkowy i niech będą przyrzeczeniem procy nad dalszym 
rozwojem. 

Aby, w myśl powyższego, reepolić wszystłde czyny, nizdejarym 
ustanawiamy dragą niedzielę gruchua. (t. j. 10-go grudnia) jako 
“Dzień Związkowy” dla wszystłdch Gmin, Grup i członków bea 
względu gdzie oni się znajdują. 

Aby zaś ten “Dzień Związkowy” należycie uczcić, upraaao aif 
każdego członka i członkinię, by niedzielę 10-go grudnia poświędli 
nietylko rozpamiętywani om o pracy i zasługach Związku, ale jedno* 
cześnie. by każdy przyjął sobie jako obowiązek zdobycia w tym jo* 
dnym dniu przynajmniej jednego członka do swej grupy, a tymsa* 
mym i Związku. 

Niechże “Dzień Związkowy zmieni sią na dzień “drajwu" 
Związkowego w całej Ameryce. 

Niech “Dzień Związkowy” podwoi nasze szeregi. 
Związkowcy i Z wiązkowe zenie! 
O ten jeden dzień pracy no rzecz Związku prosi każdego i każdą 
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ZARZĄD CENtRAMTTZ. flf. P. “r 

K. ŹYCHLIŃSKI, Prezes 
F. P. GARBAREK, Wice-Prezes 
M. MILEWSKA, Wice-Prozeska 
J. S. ZAWILIŃSKI, Sekretarz gen. 
J. MAGDZIARZ, Kasjer 
F. GŁOWA, 
FR. NOWAK, 
K. S. OBARSKA, 
A. SKIERCZYŃSKA, 
W. KOŻUCH, 
M. W. KITKOWSKI, 
S. STRZELECKI, 
S. J. DUDEK, 
J. F. SINGER. 

__ 
F. SYNOWIEC — Dyrekcja. 

Prawda, nic wwzyacy mają moż- 
ność zająć aię tą pracą — ale 
waayacy bez wyjątku mają moż- 
ność po mód z jej przez budowanie 
aiły liczebnej Związku, a w tej 
zbiorowej naszej gromadzie znaj- 
dą aię tacy, którzy pracę tę wyko- 
nają. 

budujmy więe Zwięzek Naro- 
dowy — a .przede wszyst kiern nic 
zaniedbujmy w “I>niu Związko- 
wym” zdobyć jednego, nowego 
członka. 

bracia i Siostry, przyszły nie- 
dzielę poMWtfćcie dla Związku Na- 
ciowego Polskiego. 

Co znaczy dla Z. N. P. 
10 Grudnia? 

Druga niedziela grudnia, czyli 10 gru- 
dnia jest dla Związku Narodowego Pol- 
skiego: 

1. Dniem Święta Związkowego. 
2. Dniem rozmyślań o pracy Związkowej. 
3. Dniem radości z czynów dokonanych. 
A. Dniem przyrzeczeń pracy na przy- 

szłość. 
5. Dniem zdobycia jednego nowego 

członka przez każdego Związkowca i 
Związkowczynię. 

6. Dniem zapisania swych dzieci do Zwią- 
zku, jeżeli dotąd nie są zapisane. 

Innymi słowy: Dzień 10-go grudnia b. r. 
znaczy poświęcenie go dla Związku i po- 
dwojenie naszych szeregów. 

Związkowcy! Uczcijcie “Dzień Związko- 
wy'' godnie i z korzyścią dla organizacji T 

Przyszłą niedzielę poświęć dla rozwoju Związku 


