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Prezydent ustąpił — niech żyje prezydent! 
W państwach monarchicz-1 

v.\cli >tarej Europy,*gdy król' 
umarł, a jego następca objął i 
iron. <poddani wołali: “Króli 
umarł — niech żyje król", w! 
ten sposób witając nowego! 
monarchę. 

W państwie demokratycz-! 
:rm. jak Stany Zjednoczone! 
okrzyk ten niema znaczenia.! 
i* ć au nie rządzi ukoronowa-i 
ny król, cesarz, czy książę 
na złocistym tronie z berłem) 
w ręku nie wybierany wolą 
większości obywateli, ale na- 

stępuje jeden po drugim z 

dynastyi. choćby ta dynasty a j 
była najgorsza i najnędzniej 
rządzili monarchowie z niej' 
wychodzący. W krajach mo- 

narchicznych mieszkańcy nie 
są właściwie obywatelami 
wolnymi w całcm tego słowa 
znaczeniu, ale są 'poddanymi 
dynastyi, którą jedynie oba- 
iić mogą przez krwawą re- 

wolucyę. 
Inaczej jest w krajach o- 

partych na systemie demo-; 
kratycznym bez dynastyi i 
monarchów na czele, bo w 

nich rządzi wola większości 
narodu, a nie,jednostką na 
tronie. 

Stany Zjednoczone mają! 
ten system i bdtiaj najlepiejj 
zastosowany w całym swie-J 
cie. Tu nie ma poddanych 
tylko sn wolni oby wat He i o-j 
ni pr/y pomocy balotów,| 
większością głosów wybiera-; 
ią zwykłego obywatela gło- 
wą państwa, czyli prezyden- 
ta. powierzając mu rządy na 

cztery lata, a gdy są zadowo- 
leni z jego rządów, ponownie 
wybierają go na następne 
cztery lata. 

Ostatnio przez dwa termi-j 
ny urzędował w Stanach Zje-' 
dnoczonych iako prezydent 
Woodrow Wilson z party i 
demokratycznej. Większość 
obywateli Stanów Zjcdno- 
c/onych zapragnęła zmiany i 
olbrzymią większością gło- 
dów, niesłychaną w historyi 
tego kraju, wybrano prezy-l 
dentem senatora Warren O. 
Hardinga z partyi republi-' 
kańskiej, a wiceprezydentem 
Calvina Coolidge. 

Nowy prezydent objął ster 
zadu w ubiegły piątek 4-gO' 

marca, składając przed kapi- 
tolem av stolicy państwa w 

Washingtonie przysięgę, że! 
'en tak odpowiedzialny i 
♦ rudny urząd wiernie i bez- 
bronnie sprawować będzie 
dla dobra całego narodu. 

Wraz z nowym prezyden- 
tem i wiceprezydentem obję- 
!i urzędowanie nowi członko- 
wie gabinetu, których prezy- 
dent za poradą wybitnych) 
polityków sobie dobrał. No- 
wy gabinet składa się z na-, 

bępujących członków: 
Charles E. Hughes z New 

^ f,rku. sekretarz stanu. 
Andrew W. Mellon z 

r*ennsylvanii — sekretarz 
-karbu. 

John W. Weeks z Massa- 
'busetts — sekretarz wojny. 

Harry M. Daugherty i O- 
bio — prokuraltor generalny. 

V;H H. Hays z Indiana — 

''oc/tmistrz generalny. 
Edvin Denby z Michigan j 

— Łekretarz marynarki. 
Albert B. FsJl z New Me* 

x>‘'o — sekretarz jrpraw we-. 
* nętrznych. 

Henry WarUore z Iowa —i 
sekretarz rolnictwa. 

Herbert C. Hoover / Cali-! 
fornia — sekretarz handlu.! 

James I. Davis z Penrrsyl- 
vanii ,— sekretarz departa- 
mentu pracy. 

Były prezydent Woodrow 
Wilson ustąpił wraz ze swo- 

im gabinetem usuwa jąc się i 

rzędowa ł on bowiem w cza | 
sacłi. gdy potrzeba było wie-, 
Ic żelaznej woli. rozumu, ta-' 
ktu dyplomatycznego i sta- { 
nowczości. Stany Zjedno- 
czone przeprowadziły zwy- 
cięską wojnę z Niemcami i 
pierwszy raz w hrstoryi wy-' 
słały swoje wojska do Kuro- 
py- 

Było to zadanie wielkie,; 
które jednak prezydent Wil-j 
son przeprowadził kotise-j 
k went nie. chociaż miał wicie 

WARREN G. HARDING, 
Prezydent Stanów Zjednoczonych. 

w zacisze domowe jako zwy- 
kły obywatel po ciężkiej o- 

-śmiolctniej pracy i to w la- 
tach tak brzemiennych w ol- 
brzymie wypadki dziejowe, 
które i Stany Zjednoczone w 

znacznej mierze dosięgły. 
Jakie będą rządy nowego1 

prezydenta Ilardinga i jego 
gabinetu przepowiadać dziś 
trudno. Czas to dopiero po-t 
każe i obywatele sąd wyda- 
dzą. My ze swej strony że-i 
gna jąc byłego prezydenta i 

Wilsona, a witając nowego j 
Hardinga, wołamy: “Prezy-j 
dent odszedł — niech żyje 
prezydent !*’ 

Nie mogąc jeszcze nic mó- 
wić o rządach nowego prezy- 
denta. pomówimy kilka słów 
o rządach byłego prezyden- 
ta. Był to człowiek mądry, 
choć nieco uparły, lecz nie 
miał szczęścia do członków 
swojego gabinetu. Za jego 
rządów zrezygnowali dwaj 
sekretarze stanu Bryan ii 
Lansing. zrezygnował sekre-i 
tarz skarbu McAdoo i kolej- 
no rezygnowali sekretarze 
innych departamentów poda- 
jąc różne powody swych rc- 

aygnacyj. 
Rczygnacyj tych było co*' 

koło i prezydent miał 
wciąż kłopot /. doborem no- 

wych ludzi na opróżnione 
miejson. Nie miał też szczę- 
ścia były prezydent w sena- 

cie i ‘kongresie, bo miT tam 

wciąż stawiano zapory i 
przechodzono ponad każde 
prawie jego veto. Pomimo 
wóęc najszczerszych chęci i 
pragnień dobra narodu i kra- 
ju Wilson nic mógł wiele 
zdziałać w takimi otoczeniu. 

To go gryzło i przyprawi- 
ło na/w«t o długą chorobę. 
Przejdzie on jednak do hi- 
storyi jako jeden z mądrych 
i dzielnych prezydentów. U- 

przeciwności w Kongresie i 
pro niemieckich żywiołów 
wewnątrz kraju. 

My Polacy ze swej strony 
czujemy serdeczną wdzięcz- 
ność dla tego męża, gdyż on 

pierwszy zabrał głos w na- 

szej sprawie i w swoich słyn- 
nych iątu punktach wyraź- 
nie pow iedział, że Polska ma 

być zjednoczona, wolna i sa- 

nior/ądna, co wpłynęło na a- 

lianitów. że istotnie Polskę 
taką nam przyznali. Gdy bol- 
szewicy walili na Warszawę, 
były prezydent Wilson rów- 
nież zabrał głos w naszej 
obronie i śmiało wypowie- 
dział. żc Polska otrzyma od 
Stanów Zjednoczonych po- 
moc. moralną i finansową. To 
oświadczenie prezydenta naj- 
większej i najbogatszej w 

święcie republiki podziałało 
ua aliantów i ci nam dali wy- 
datną pomoc, a zwłaszcza 
Francya. Za to się Wilsono- 
wi należy ua-za wdzięczność, 
którą dla niego zacnowramy 
na za.wsze. 

Nowego prezydenta Har- 
dinga też czeka wielkie zada- 
nie i warne oprawy do załat- 
wienia. Będzie on starał się 
przcprowadzićpo»kój i Niem- 
cami. z którymi dotąd for- 
malnie jesteśmy w wojnie. 
P.ędzie miał za zadanie zre- 
formowania Ligi Narodów, 
nawiązanie stosunków han- 
dlowych z Europą, budowę 
biłtych dróg wewnątrz kraju 
kosztem $ioo.ooo.cxy>. napra- 
wić stosunki przemysłowe i 
handlowe w Stanach, zapo- 
wiedz bezrobociu i drożyźnie. 
przeprowadzić reformy w ar- 
mii i flocie tudzież wiele in- 
nych ważnych spraw spadnie 
na jego barki. 

Szczęśliwszy on jednak 
jest «»d swego poprzednika. 

,gdyż ma stanowczą więk- 

sześć republikańską w sona-i 
cic i niższej iz^ie kongresu, 
jakiej nie miał Wilson., za- 

tem łatwiej mu będzie prze- 
prowadzać różite sprawy, bo 
clivba nic natrafi na silną ob- j 
strukcyę. 

Przyszłość [iokaśc. jakie 
będą nowe rządy, a teraz wo-j 
łamy: “prezydent ustąpił —j 
niech żyje prezydent!” 

Z biorą Orgtnizatora. 
V przyszłym uuiurrze “Zgody"! 

podamy już zupe\nie wynik sz**- 

ściomiesięctocgo kontostu wer- 

bunkowego. 
• • • 

•lak na to “ciężkie czasy 
" 

pe- 
wnego zastoju przemysłowego, ro 

ziiltat kontom jest stosunkowo 
dobry — rhoeiaż mógłby być lep- 
szy. gdyby każdy i członków pra 
co wał tak. jak tych kilkudziesię- 
ciu organizatorów, którzy zdoby- 
li przepisami w warunkach konto* 
stowych liczbę członków. 

aczną łiezhę 
organizacyi 

ic. Wykazy 
i rok stwier- 
łodził się. to 
wiek czlon- 

o przeszło 

Podnieść tu naląfty bardzo po 
cieazająey fukt. żef,<|wa kontesty 
pr/.j sporzy łv uam 
ludzi młodych, co, 
ma ogromne znać 

statystyczne za ost 
dzają, żc Związek 
znaczy, że przeci 
ków obniżył się 
dwa latu. 

• * Ag ?Tłe bowiem tlt^^łioże lepiej 
gwarantować przyszłości organi- 
żacy i. posiadającej dostateczną 
tabelkę opłat — jak nie starzenie 
się. lub — co jeszcze lepsze — od- 
mładzanie aię organizacyi. Tym 
znamiennym faktem rzadko która 
organizacja poszczycić się może i 
dlatego objaw ten u na* w Z\uą 
zku witamy z cala radością. 

* * • 

A zawdzięczać to możemy tym 
kilkudziesięciu pracownikom zwią 
zkowym, rozrzuconym po gru- 
pach. którzy w czasie kontestów 
zakukali rękawy i robili robotę do- 
brą i uczciwą. Cześć im za to! 

A i nasze panie Związkowczr* 
ni* mm/, więcej okazuje jyrroluo- 
mm w sprawach organizacyi. W 
czasie ostatnich koutestów' po- 
wstało kilkanaście grup żeńskich 
— a dawniej istniejące znacznie 
kię powięlrazyly. 

• * * 

W Milwaukee. W i*, ti a przy kład 
trzy żeńskie grupy utworzyły coś 
w rodzaju (łminy dla spraw ko 
hiecych. Połączyły sic mianowi- 
cie w pracy dla rozwoju Związku 
i zawiązały “Kółko Związków- 
czyń", w skład którego wchodzić 
mają urzędowe reprezentantki 
żeńskich grap, oraz powołane do 
pracy droga kooptacyi inne Zwią 
zkowczynie. ale tylko t grup żeń- 
skich. 

• * * 

Plan pracy zakreśla sobie “Kół- 
ko Zw lązkowczyń’’ bardzo rozle- 
gły. a jak dowodzi, prezeska erru- 

f*y 1 <>ł“* i twArezyni tego “Kół- 
ka p. A. (łitińaka. to minął czas 

bezczynności Zw ią/kowc/\ń mil- 
wauckieh, a obecnie nastał czas 

pracy dla Związku. 

Podjęło też “Kółko Związków- 
czyń” nie nową wprawdzie. ale 
bardzo praktyczny rzecz. miano- 
wicie nm wziąć w jednej ze spółek 
kmitwoifzo pożyezknwyeh kil* 
kanaście ake.yi i je opłaca/-. bv w 
ten xpo>wM> dojść. do pewnych wię- 

|k szych kapitałów potrzebnych dla 
pr/yazłefo rozwoju i pracy. T słu- 

sznie inieyatorka rozumuje, ii je- 
żeli raz się weźmie akeye w spół- 
ce, to Kółko w pracy ustać nie 
może. bo świadomość, że akeye na 

[leży opłacić, będzie ciągła zachęty 
i bodźcem do starań i zabiegów. 

Robocie takiej tylko przykla 
snąć należy. 

* * • 

I z innych stron otrzymujemy 
wiadomości nader pocieszające. W 
Hnnth Chicago po ostatniej wspól- 
nej inatalacyi wszystkich grup 
związkowych, życie związkowe za* 
wrzało w całej pełni. Tworzy się 
nowe grupy. powiększają się 
stare. I tu c/as bezczynności mi- 
nął. « 

Ale i inne. piękne objawy ma- 
ni' do zanotowania. Pisz*' nam 
bowiem sekretarz Małoletnich z 

prupy 64Ó w Lyndora. Pa p. Ja-1 
kób Penar taki liścik: 

“Poayłam dalszych l.'ł aplikacyi 
do Wydz. Małoletnich i to zape- 
wne ostatnie w tym konteścic. fol 
mogłem. to zrobiłem i chociażbym 
nie otrzymał żadnej nagrody, to 

jednak będę przeświadczony, że 
spełniłem swój obowiązek. Ko- 
sztowało mnie to pracy uit^ mało, 
pdyż chodziłem od domu do domu, 
lecz trudno, ja nic mogę porówny- 
wać się z tętni miejscowościami, 

Wolność słowa n so- i 

cyafistów. 
Soeyaliici zawsze i na każdym 1 

kroku oświadczają się za wolno- i 

•cię złów a żywego i pisanego, a | 
gdy tu podczas wojny publicznie i 
występowali przeciw rzędowi, 
tworzę cc j >ię armii i jawnie uprą- i 
wiali zdradę kraju i za to im po- 
licya rozpędzała zebrania, aresz- 

tując przywódców całkiem słusz- 
nie, to aocyaliści wrzeszczeli, że1 

I 

CALVIN COOLIDGE, 
Wict-prezydent Stanów Zjednoczonych. 

które lic^ą po kilka tysięcy 10- 
dzin. gdyż u n.iti niema więcej jak 
około sto rodzin. Czytałem w zo-1 
szłyin tjgodniu w Zgodzie, że nie-i 
którzy sekreta r/e mówił). ,że im 
się ,,ten biznes’* nie opłaca. Mnie' 
to bardzo dziwi, gdyż mnie się o- 

płuca. ehoeiaż ani centa nie biorą 
/.a pracę sekretarza, tylko skła- 1 

dam do kasy grupy. A gdy zrobi 
się ciepło, będziemy urządzać za- i 
ba wy, pikniki dla dzieci za te .‘le 
od dziecka, ażeby tym spinsobena 
dać zachętę dla tech. którzy nie 
zapisali swych dzieci do Z. X. P., 
a gdy zobaczą taką gromadę dzie- 
ci, to zapewne zachęci ich i dadzą 
swoje dzieci zapisać do Wydziału 
Małoletnich przy Z. X. P.” 

• * • 

Ot. krótko a dobrze. I płan do. 
hry i zrozumienie wielkie, a przy- 
tem i poczciwo**. Oh. Pcnar ma 

z górą setkę zapisanych dzieci i 
za każde posiedzenie mógłby mieć 
przeszło +.'UX). A jednak pieniądze 
te składa w grupie, by dzieciom 
za to sprawić latem i milą rozryw- 
kę. i wielka uciechę. 

W chwili, gdy niniejsze pisze- 
my. nie mamy jeszcze obliczeń 
kontesfowyrh nie niemy wice, 
ezv oh. Pcnar będzie na liście 
pierwszych pięciu grup ale za 

pracę tę uznanie mu się należy. 

Wiec narodowy urządzony stara- 
niem 7«*4erku \arodow«*w<> polskie a<> 
ir salt Zjednoczenia w Chicago w ubia- 
gły wwarieij ściągnął kilka tyzlfcy 
oaób 1 bel nader wnpnnlały. Przema- 
wiał na nim Dr. Załuska. poseł do Sej- 
mu Polskiego. Bojówka socyalłstycz- 
na. przybyła tam celem rozbicia wie- 
cu I poczfła wyprawia^ dukle tria- 

zkl. Ala tła na tam wyszli bojowcy, 
gdyż chłopi I robotnicy znajdujący alf 
na tali ułapili krzykaczy za kołnierz 
I zrzucili rc schodów. przyozem nie- 
jeden czerwonak spotkał alf z twar- 
dą płfticłą robotnicza w ciem gorliwie 
pomagali detektywi. Z tymi ludźmi 
niema fnnycb argumentów. Jak tylko 
pałka policjanta lub twarda pleść ro- 

botnika a to leli mote przyprowadzi 
do równowagi. 

W dniu Imienin prezesa X. P. Ka- 
ztwmterza fcycbllńakiego 4-*o marca 

(liczne grono przyjaciół złożyło mu 
azcaere tyczenia oraz podarki, co 
wskazuje, te nasz prezes cieszy slf 
popularności* w szerokich kołach tak 
związkowców jak 1 niczwlązkowców. 
My *e swel alrony życzymy naszemu 
prezesowi, aby w zdrowiu tri nam Ja* 
aacao * łele lat. 

tu kraj niewoli, gorzej niż pod 
carem, hit niemu wolności słowa, i 

Oni chcą wolności słowa, ale 
tylko dla siebie, dis swej wywro-1 
towej partyi. ale nie chcą jej dla 
innyeh. nie wionących w teoryę 
socyalizmu. Soeyaliści urządzają 
tu swoje wieee. na których mów- 
cy z pod ciemnej gwiazdy ryczą 
jak opętani, .lżąc inne stronnic-; 
twa, rząd polski najlepszych, naj-1 
patryotyezniejarych mężów w na- 

rodzie. organizaeye polskie w A- 
meryee. kler polski i wszystko, co 
nie jest zabarwione na czerwono. 

Sprowadzają oni tu r. Polski Sie-1 
rosrewakieh. Wojtków. Malinow- 
skich. Rudzińskich. Dłuskie i inne 
nieciekawe figury, które im poma- 
gają lżyć i osce miąć po nazwisku 
nalepsz\eh synów w naszym na- 
rodzie. rząd. stronnictwo narodo- 
we. W\dział Narodowy, Sokol- 
stwo. wyehodźtwn polskie nieso- 
eyalistyezne, kler i t. p. Na wiece 
te z ciekawości idą licznie naro-1 
dowey. aby posłuchać czego pann 
wie aoeyaliśei chcą i do czego dą- 
żą. Słuchają oni spokojnie obelg 
^oil swoim «dre*cni miotanych 
przez czerwoną zgraję i gdy im 
się te napaści nie podobają, to sn- 
bir wychodzą, a pozostali zacho- 
wują się cicho i nie przerywają 
mówcom, nie staraja się wywoły- 
wać burd, boć* są ludźmi eywilizo 
wanymi, szanują wolność słowa i 
wiedzą, że dany wiec nie był 
przez nich zwołany, tylko przez 
socyaliatów. zatem nie mają na 

nim nie do gadania. 

Tymczasem jakże wcale inaczej 
/a<-hnn ują j»ir» ci, co to głoszą wol- 
ność słowa. h uszanować jej wen 
le nic potrafią. (Wy narodowcy 
zwołają jakiś wice, socyaliści or- 

ganizują bojówkę i wysyłają ją 
na salę wiecową w cdii rozbicia 
wiecu. Tam systematycznie roz- 

siadają się oni w różnych punk- 
tach sali i gdy mówca zaczyna 
mówić, co się czerwonim nic po- 
doba. na dane hasło swego przy- 
wódcy, który wrzaśnie: han 
ba!”, tłuszcza czerwona poczyna 
wyć, tupać, świstać, obrzucać' 
mówcę gradem wyzwisk obelży- 
wych. Ze wszystkich stron sali 
rozlegają się dzikie wizaski i ko- 
muś nie znającemu ich metody 
mogłoby się zdawać, że to cała 
sala tak ryczy przeciw mówcy. (J* 
siłują oni w ten spotób aterorrao 

wać zebranych i bojażliwyeh wy- 
straszyć z sali, opanować sytua- 
cyę. rozbić wiec i później z try- 
umfom ryczeć swój nłnbiony 
“czerwony sztandar". Tak oni to 

pojmuję, wolność słowa, o której 
głoszą iksami jej pożądaji|. 

Ale ta wiece narodowe, to nie 
Sejm polski, gdzie najwyżej mar- 

szałek Sejmu wykluczy krzyka- 
cza z kilku posiedzeń, a inni wy- 
ją, walą w pulpity i rzucają splu- 
waczkami. Tu takieli bałwanów 
bierze się za kark delikatnie i 
przemoeą wyprowadza za drzwi, 
dając im na drogę kopniaka, na 

który w zupełności zasłużyli za 
nieuszanowanio wolności słowa... 

Czerwono bydlątka, widać bez. 
żadnej kultury i wychowania, lub 
też płatni najemnicy naszych wro- 

gów nie uszanują nawet gości 
przybyłych do nas z Europy; nie 
uszanują godności posła Sejmu 
polskiego, który przybędzie do 
nas przemawiać i opowiada o sto- 
sunkach w Ojczyźnie, tylko mu 

przeszkadzają w mowie i dzikim 
rykiem chcą go zagłuszyć, a wice 
rozpędzić. To są socyaliścil To są 
obrońcy wolnego słowa! 

Dajcie takim rządy w Polsce, a 

ładna byłaby tam wolność żydow- 
sko soeyalistyczna. Prześcigliby 
oni nawet Lenina i Trockiego. 
Ktoby nie 'przemawiał po soeya- 
łistyeroemu, z tym na hak — i 
kwita... 

Przykład zdziczałośei czerwo- 

nych mc*.yaszów mieliśmy w Chi- 
cago na olbrzymim wiecu naro- 

dowym. urządzonym przez Zwią- 
zek Narodowy Pokki, na którym 
pr«io&*iał poseł do Sejmu pol- 
skiego. dr. Jan Załuska, ludowiec 
i dzielny a zasłużony pracownik 
narodowy.' Wielka sal* Zjedno- 
czenia wypełniła się po brzegi kil- 
kit tysięczna publicznością tak 
szczelnie, że nie można było palca 
w*sunąć. Naturalnie znalazła się 
tam i bojówka czerwona, która 
>*woją taktyką ro/tarabowała się 
po sali. Już podczas przemowy 
pierwszego mówcy czerwona zgra- 
ja poczęła wyć i wywołała zamie- 
szanie. gdy bez wymicnińna na- 
zwisk potrącił o socyalizra i jeg<. 
gospodarkę w Polsce. Uspokoik 
się nieco, gdy wystąpił z mowa 
Jan F. Sinulski. prezes Wydziału 
Narodowego, który burzycielom 
wypowiedział ostre słowa praw 
dy. Przerywano mu od czasu dc 
czasu, ale z mową dobiegł do koń- 
ca. Zamieszanie dopiero powstałe 
większe, gdy zaczął mówić gość z 

Polski. po.,cł dr. .Jan Załuska. 
Czerwoni wciąż mu przerywali, 
cheeli go zdetonować, ogłuszyć, 
aby lud na sali nie dowiedział się 
od niego o łajdackiej gospodarce 
socjalistycznej w Polsce. Ale po- 
seł Załuska to mówca wytrawny 
i r. tropu zbić się nie da. więc sy- 
pał słowa prawdy socjalistom. 
Podniósł się przeto w ściek łj* 
wrzask i wyzwiska ze stronj* so- 

cjalistów. klórzy koniecznie chcie- 
li rozbić wied. Tego już było za 
wiele spokojnj ni narodowcom, 
więc delikatnie zaczęli ‘‘czyścić” 
salę. Pomogło im kilku detejety- wów i kilkunastu czcrwonj'cb zle- 
ciało ze schodów. To ochłodziło 
pnzostałj‘ch w sali. więc milczeli 
jak trusie ? musieli wysłuchać- 
gorzkich słów* prawdy, jakie po 
scł Załuska wygłosił w swej prze 
szło dwugodzinnej mowie. Wiec 
spokojnie i wspaniale dobiegł do 
końca i zamach socjalistom się 
nie udał, a niejeden z nich liczy 
sohie nadwerężone żebra... 
* Tak 1 o socjaliści pojmują wol- 
ność słowa, Gdyby tak narodow- 
ej* na irh wiecach wszczynali bur- 
dj*f tobj* ich porozdzierali na 

sztuki, lub pnklólj nożami, boć no- 
żowników* międ/y bojowcami nie 
brak. Ale narodowcy, -to ludzie 
kultury i umieją uszanować wol- 
ność słowa, nie -tak, jak soeyali- 
styc/na hołotka. fhcą oni wolno- 
ści słowa/ ale wj łącznie dla sie- 
bie. dla swej partyi, a nie dla ko- 
go frinego. 

Johnston City, III 
Na pMtarf/wnlu d *ty« /ma 1921 

r.. Ominą “C” w Johnatnn City, 111. 
wybrała następujmy zarząd 

< (#«law Laakow aki. prezwa. JAzaf 
Niadstwlakl. wiwepmawa, Alftkaandtr 
Durhnwwakł. nwkr.. Kwitka ZtwUnkkl, 
marasałwk. Kazimier* Zlrltnaki. pod- 
maraaałak. ndtwiarnl: Walanty Szmit 
1 Kl*m»* Mackiewicz. 

Z bratnirm pozdrowieniem 
Cc. Laakowaki, praiaa 
A. Duchnowakł, aakr. 


