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Rząd Stanów Zjedn. wobec strajków 
Dhigo ciągnące się straj- 

\i w kapaflniach węgla i na 

lejach powodują w całym 
raju zastój i ciężki kryzys 

v pr/omyśfle i handlu, co się 
fatalnie odbija na wszyst- 
kich mieszkańcach Stanów, 
lawet uiestrajkujących i nie 
myślących Strajkować. Dłu- 
gotrwały strajk w kopal- 
liac.h węgla •miękkiego i 
wardego ispowodował, że 
'icle fabryk musiano zupeł-! 

i■■ nmlknąć, a w niektórych 
redukowano liczbę robo- 
ników do minbmim, zamy- 
a.iąc różne departamenty 

ul» tez skracając godziny 
•racy skutkiem braku wę- 
ia. nieodzownego do pe- 

Izenia fabryk. 
Wprawdzie po długich 

argach, pertraktacjach i in- 
erwencji rząkłu, zakończył 
ie strajk w kopalniach wę- 

Ja miękkiego i •tysiące gór- 
uj kow powróciło do pracy w 

•<*dziemiach. w kilku sta- 
ach, to jednakże truldno im 
udzie dogonić to, co zostało 
rzez kilka miesięcy straco- 

ic i w produkcji węgla i w 

urobkach. Poza tern głód 
yęglowy, który nam zaglą- 
a w oczy, nie tak łatwo zo- 
uinie usunięty, zwłaszcza 
r/.y nadchodzącej zimie i w 

l.ii-zym ciągli trwającym 
'Jrajkti w kopalniach twar- 

<*go węg-la. A niesumienni 
;»»*kulanci zapewne zechcą 
\\zyskać sytuację i fcędą 
'Ubować ceny węgla, tłu- 
łącząc się brakiem tego nic- 
ią*, i n ego opału, za'tem nie- 

< den biedak marznąć będzie 
w /imię, bo go -nie stać na 

'.'•kupno węgla ipo cenach 
a yforowanych. Chyba, że 

ad wgladnic w tę sprawę i 
/> n zamieni dbictnice, że 

łanowi umiarkowaną cenę 
"a węgiel i zajmie się spra- 
wiedliwym podziałem tegoż, 
d»> każdemu dostała się 

ę-ć Opału. czcm by się za- 

*'biegło cierpieniu bieda- 
-w. gdy sroga zima nadej- 

i/ie. 
I itgfą. klęską dla kraju, 

•go przemysłu i handlu, to 

rajk pracowników w war- 
iatach kolejowych, skut- 
iem czego ruch normalny 
i linjach kolejowych zastał 

-i nie sparaliżowany i pocią- 
i nie kursują tak, jak wy- 

maga potrzeba. Cóż z tego 
\ięc, że górnicy nakopią 

•] óć węgla, sikoro go nie bę- 
/ie można przewozić tam. 
(lzie jest potrzebny. Sit rajk 
'cjarzy wlecze się już 'dość 

Hugo. a jego dkrttki dają się: 
nocno Odczuwać, gdyż' 
aiiNportacja towarów i pro* 

Ittktów rolnych nie jest nor- 
i na Iną, zatem w kraju po- wstaje drożyzna, bo farm c- 

V nie, mogą na czas orfsta- 
A!'' swłch prfKlitktów do 
wieMcich miast; zaś fabry-, •tui nie otrzymują mirów-: 

w potrzebnej mi ilości, 
'VC tez -nie mogą szybko od- 
ziać wyrdbionyćh towa- 

"ow. 

\ [tu na dobitkę, krajowi | 
"/i trzecia większa jeszcze 
ndrinja strajkowa, ho otoj w planie przywódców u -1 

nji robotniczych wywołanie 
jeneralnego strajku w całym 
kraju, w Ittórymfoy wzięło 
tfdział około pięć miljonów 
robotników unijnych. Była- 
by to klęsfka -straszna dla 
kraju, czemu należy zapo- 
biedz zawczasu. A zapobiedz 
może i powinien tylko rząld 
przez swoją interwencję i 
nakłonienie obu stron do 
wzajemnych ustępstw, po- 
godzenie się i zaprowadze- 
nie normalnych stosunków 
d/la dobra państwa i jego na- 
rodu. 

W senacie Stanów Zjed- 
noczonych na serjo jc$t o- 

mawiana sprawa zaiecia ko- 
palń węgła i linji kolejo- 
wycli przez rząd i operowa- 
nie ich robotnikami kontro- 
lowanemu i wynagradzany- 
mi za ipracę przez tenże rząd. 
Rozważa tę propozycję pre- 
zydent Harding ze swoim 
gabinetem i kto wie, czy jej 
nie przyjmie. Doprowadzić 
do tego może upór obu stron 
walczących, na czem prze- 
cież cierpieć nie może i nie 
powinien cały naród, nie bio- 
rący udziału w tych straj- 
kach. 

Kopalnie i koleje, to dwie 
główne arterie każdego na- 
rodu. Niech te arierjc prze- 
staną funkcjonować przez 
dłuższy czas, natenczas cały 
organizm państwowy prze- 
stanie funkcjonować i nastą- 
pić może śmierć ekonomicz- 
na młodego, a tak wspania- 
le dotąd rozwijającego się 
narodu amerykańskiego, 
czego chyba nikt z nas sobie 
nie życzy, z wyjątkiem wro- 

gów tego kraju. 
Zajęcie kopalń i koleji, a z 

czadem telegrafów i innych 
urządzeń publicznych przez 
rząd czyli naród, możeby sic 
okazało rhawiennem w skut- 
kach. Gdyby poczta b\ ła w 

ręku prywatnych korporacji, 
'byłoby zd/ierstwo na znacz- 
ki pocztowe na listv i może 
zamiast dwóch centów, pła- 
cilibyśmy roc. za znar/rk na 

zwyczajnf fist. Ryłoby wy- 
zyskiwanie robotników po- 
cztowych. klerków i listono- 
szów; wybuchałyby strajki i 
wyrzucanie najlepszych pra- 
cowników. .Vlc, że rząd, czy- 
li naród ma tę gnłfź pracy w 

swoim ręku, na |K»czcie nic 
masz wyzysku kupujących 
znac/ki pocztowe; nic wyzy- 
skiwany jest tak pracownik 
jak wróżnych kopalniach, fa- 
brykach czy na kolejach; 
pracuje stale; byt swój ma 

zapewniony i pracować mo- 
że tak długo, jak żyje; nic 
jest wyrzucany z pracy, 
(diyba, żeby popełnił jakie* 
•nadużycie), zatem i straj- 
ków. ani zaburzeń na pocz- 
cie niema. bo do togo nie do- 
puści naród ni rząd. 

Tak powinno być i w in- 
nych publicznych urządze- 
niach, na których polega ca- 

ły naród, jak polega na ob- 
słudze pocztowej Może rzn‘d 
znakomicie i sprawnie ope 
rować 'poczta, to może tak 
samo dobrze operować tele- 
grafami, kopalniami, koleją- 

mi i innymi urządzeniami 
sipołecznymi, a natenczas nic 
będzie strajków, chaosu, nie- 
zadowolenia mas pracują- 
cych i przytem nie będzie 
wyzysku publiczności ze 

strony różnych kompanij. 
Jedni walą winę za strajki 

i 'paraliżowanie przemysłu i 
handlu w tym kraju na fa- 
brykantów. właścicieli ko- 
palń, koleji i innych urzą- 
dzeń ; drudzy zaś na un ie ro- 
botnicze i ich przywódców, 
a inni jeszcze na rząd, że nie 
jest dość energicznym i nie 
tłumi strajków żelazną ręką. 
Zdaniem zaś naszym, w głó- 
wnej mierze winę ponoszą 
niesumienni pracodawvy, 
wyzyskiwacze pracy robo- 
tnika i zdziercy ogółu. Obci- 
nać oni chcą zarobki robo- 
tnika, ale równocześnie nie 
obcinają cen na produkty 
pierwszej potrz<4>y i wyzy- 
skują ogół haniebnie. Gdy, 
pod naciskiem strajków prn- 
codawcy zgodzą się na ‘pod- 
niesienie płacy róbotnika o 

kilka czy kilkanaście cen- 

tów, to równocześnie pod- 
noszą ceny za żywność, o- 

dzienie, opał, przejazd kole- 
jami czy tramwajami i na 
różne prodtdtfty, że róbotnłk 
na tej podwyżce płacy nic 
skorzystał, ale jeszcze stra- 
cił. To więc musi wywoły- 
wać niezadowolenie i dalsze 
strajki. 

Przed dawnymi laty nic 
było w* Ameryce tylu miljo- 
nerów co dziś, ale też nic by- 
ło tylu nędzarzy bczdom- 
nycłi. niepewnych iirtra. 
Podczas wojny światowej, a 

więc zafledwie przed kilku 
laty, powstało tu coś 50,000 
więcej m rłj one rów pałka- 
rzy. co na wojnie porobili 
fortuny, łMącili oni wysoko 
robotnika, ale jeszcze wyżej 
pobierali ceny za swoje wy- 
roby i ok rat lab naród, któ- 
ry rządowi chętnie składał 
miljardy dolarów, ho kraj 
był w wojennej potrzebie. 
Wojna sie skończyła, ale nic 
skończyło się 'dalsze zd/ier- 
#w'n, Produktów wszelkie- 
go rodzaju tti nie hra1<, a je- 
dtiak drożyzna panuje wię- 
ksza niż przed wojna. bd 
podczas wr»)ny spekulanci 
dobrze się nauczyli okradać 
naród. Farmer za swoje pro-1 
dukty pobiera dziś o wiele 
ni/sze cenv niż podczas woj- 
ny. ale w miastach są one 

niesłychanie 'drogie, bo się 
na nich tuczą całe hordy po- 
średników. hurtowników i 
detalicznych zdzierców. — 

Drożyzna tvięc powoduje ża 
danie wyższej płace przez 
robotnika, a gdy iej nie o- 

trzymuje, 'hfb jeszcze mn ją 
obcinają, to cbrwyta się osta- 
tecznego środka — strajku. 

Nie zawsze strajki sa ko- 
rzystne dla róbotnika i do te- 
go ich nigdy namawiać nie 
chcemy w mvs/| zasady, że 
“lepsza słomiana zgoda niż 
złoty proces”. Robotnik bo- 
wiem, gdy strajkuje, cierpi 

[biedę z rodziną; a choć wy- 
walczy nieco wyższa płacę, 
to nie dogoni tego co siracił 
pr/cz dłużej trwający strajfk, 
a przy tym powoduje droży- 
znę, na której wszyscy cier- 
pią. Zapobiedz temu można 
jedynie, jeżeli rząd. czyli na- 
ród zabrałby kopalnie, 'kole- 
je. telegrafy. pod swoją 

kontrolę, a zarządy miast 
niech zmunicypalirują tram- 

waje, telefony, elektryczne i 
gazowe oświetlenie i wezmą 
te urządzenia pod swoją kon- 
trole, normując ceny i płacę 
robotnika, a wtedy niezado- 
wolenia i strajków nie bę- 
dzie, jak tcg<» nie masz na 
poczcie. 

1 o tym na serjo zaczynają 
myśleć uczciwsi mężowie 
stanu i wybitni obywatele 
lego kraju, widząc co się 
dzisiaj dzieje i czerń są straj- 
ki dla całego narodu. 

Gdzie pójdą krzywdzi- 
ciele Związku 

Pewnego razu prsed bramami 
nieba stań?!* dusz* ludzka, któ- 
ra za życia sprawowała urząd ka- 
•jera towarzystw* braterskiego 
ubezpieczeń. Podczas całej swej 
ziemskiej pielgrzymki wykazał «n 

*i^ cnotami wielkiej lojalności dla 
towarzystwa, wiełldej skrupulat- 
ności w prowadzeniu rachunków 
i wielkim entuzjasmem. Obowiąz- 
ki awoje sprawował on. za bardzo 
małym wynagrodzeniem a poświe- 
ceniem wielu przyjemności * racji, 
że najbardziej dbał o dobro Iowa 
rzyatwa, a ktoś musiał stanowisko 
to objąć. 

Niektórzy członkowie regular- 
nie opłacali iwo podatki whespic. 
ezeniowe; było wicia jednak ta 
kich, którzy w niedhałoóoi zapo- 
minali o terminie płacenia. Do ta 
kich członków * kasjer ów częste 
robił wycieczki, napominał, przed- 
stawiał, wreseic aam często bar- 
dzo zapłacił niejedną rafę, ełicąe 
wr fen sposób uratować rodzinę 
członka danego przed nieszczeę*. 
ciem w razie jego śmierci. 

Aw. Piotr, uchyliwszy małego o- 

kienka u bramy niebieakiej i zo- 

ciywwy duazę owego kaajera to- 
warzystwa ubezpieczeniowego, u- 

śmieebnął się dobrotliwie i ot wie. 
rając na oścież bramę główną, za- 

prosił duszę do wnętrza raju. — 

‘‘Sprawowałeś swe obowiązki mą 
drze i uczciwie; pomagałeś wdo- 
wom i sierotom i stałeś zawsze w 

ich obronie, przeto słusznie neleży 
H się chwała niebieska; wejdź, 
proszę i rozgość się w niebie.” To 
mówiąc, podjął duszę pod ramię 
i wolnym krokiem, jak na takiego 
Matuszka przywiało, prowadził 
zdziwionego i ucieszonego kasjera 
na niebiańskie pokoje. 

"Nim ci wyznaczę złoty apar 
tarnent i koronę drogocenną dla 
codziennego twego użytku — mó- 
wił dobrotliwy staruszek — po- 
zwól, żc ci pokażę lokalne osob 
liwrwici, które sądzę, że cię zainte- 
resują wielce." 

Wszedłszy do windy złocistej, 
którą kierował miioł złotopióry, 
zjechali w szybkim tempie kilka 
naście pięter na dół. Gorące po- 
wietrze powiało na nich. Na tle 
czerwonym ognia piekielnego, uj 
rżeli tysiące djabełków, uwijają- 
cych się z widłami około swycfi 
nieszczęśliwych ofiar, przysmaża 
jąc j« na wolnym ogniu i polewa 

jjąc smołą. Tełą akcją kierował 
sam Lueyper, wydając groźne roz- 

1 kazy i doglądając, ludzkiej pie- 
czeni, hy nie zanadto była spie- 

iczona. W jednym, najgorętazym 
kącie ujrzał ów kasjer właśnie 

I kilku tych członków, którzy za- 

pominali o datach spłat i por.wo 

| liii jemu zapłacić je za nich, nic 

; uiszczając następnie się z długu. 
I*‘To są dawni twoi znajomi — po- 
I wiedział <w. Piotr — słusznie eier 

pią to, na co zasłużyli. Za życia 
pozwolili oni przez niedbalstwo u- 
nie waśnić owo polisy, narażając 
własne swe rodziny na braki po 

l ich śmierci; słusznie więc cierpią 
ii cierpieć będą wieki.’* ”Ach 

j—odpowiedział kasjer i poprosił 
najbliższego djabełka o krzesło i 
wachlarz, a usiadłszy jął się po- 
woli chłodzić wachlarzem. pa- 

|tr*ąc z rozmarzeniem i zadowolę- 
| niem na grupę dawnych członków 
wolno się dopiekających. Na dar- 
mo św. Piotr nakłamał go do po- 
wrotu do nieba. “Dla mnie to 
jeat niebem widok tych smażą- 
cych się renegatów, za których 
płaciłem sam z własnej kieszeni, 
do których chodziłem, aż do zdar- 
cia podeszew, aby skłonić ieh do 
regularnego płacenia podatków, 

|a teraz mim satysfakcję, patrząc 
na ich męki...** 

Powyższą bajeczkę, zawierają- 
cą jednak sporą dozę sensu moral- 
nego można zastosować do tych 
byłych związkowców, którzy Zwią 
zek. względnie grupy zwiąakowe 
i ich urzędników pokrzywdzili. 
.Teet sporo takich, którzy wstąpili 
do Związku, należeli preez pewien 
|r*as. podatków regularnie nic 
i płacili, a narobiwszy długów w 

grapie. wystąpili * organisacji. 
nie popłaciwszy swoich zobowią- 
zań. Gr., nie chc%c wtrącić człon- 
ka, a sądząc, ie jest człowiekiem 
uczciwym opłacała za niego po- 
datki przez kilka miesięcy z kasy 
Towarzystwa, bo jak wiadomo 

grupa. żadnych pieniędzy w zapa- 
lnic nic posiada. a taki nieuczciwy 
i członek /. grupy wystąpi i długów 
'nie zapłaci, krzywdząc grupę. — 

\Tie*di w grupie znajdzie się kilku 
■ takich członków, to ją zrujnują i 
rozbiją. Są też sekretarze i kasje- 
rzy. którzy się litują nad takimi 
członkami i płacą za nich podatki 
przez kilka miesięcy, spodziewa- 

l jąe się. że ta przyjacielska po- 
! życzka zostanie im zwrócona, a tu 
taki hultaj wystąpi z grupy i 
Zwiąż., o zwrocie długu ani myśli 

1 i jeszcze sic naśmiewa ze swych 
dobroczyńców lub ich ofuknie sło- 
wami: “pocoście za mnie płscilit 
ja was o to nie prosiłem”! 

Takim właśnie należałoby sic 
piekło z jego mieszkańcami. gorą- 
ca smoła. «mażenie na patelni, 
pieczenie na toinie, nadziewanie 
na widły djabelskie i inne męki, 
ho na to zasługują w zupełności. 
Pokrzywdzili oni bowiem nietyl- 
ko grupę i jej urzędników, ale 
własne rodziny, bo »m odebrali u- 

hezpiee/enic nu wypadek nic- 
sze/es«-'a. Zasługują oni na pogar- 

dę i napiętnowanie za awoją nie- 
uczciwość i niedbalstwo. 

WYCIECZKA AMERYKAN- 
SKA DO POLSKI 

Kraków, 23-go lipca. — Od 
Idwuch dni bawi w Krakowie wy- 
cieczka profesorów i studentów u- 

iniwersytetów amerykańskich, li- 
1 rżąca 50 osób. Wycieczkę, która 

(objeżdża całą Europę, prowadzi 
znany geolog amerykański, profc 

jsor uniwersytetu w Ohio, dr. 
Muellcr. Goście zwiedzili Wawel, 
kościół Marjacki. Muzeum Naro- 
dowe i Hihljofckę Jagiellońską, 
wreszcie k«>piec Kościuszki i sali- 
ny wielickie. Wczoraj w południe 

j uczestnicy wycieczki byli podej- 
mowani obiadem w salonach Ko- 
la literackiego przez krakowski 
oddział Y. M. C. A. W obiedzie 
wzięli udział przedstawiciele 
władz rządowych i cywilnych, o- 

raz wojskowości. Goście odjechał 
wczoraj w nocy, udając się dt 
Pragi. 

■Madison, HI. 
asictni jubilawaa grypy Zwitkowej. 

2’olonja Mad i sońska była świadkiem 
| aiaswykłej uroczystości świecenia 
12S-cio letniego Istnienia i należenia 
! *r. 402 Tow. kr. Wł. Jagiełły pod 
lastandar Z. N. P. Od daty założenia 
tego towariyatwa zaczyna zi« 1 hlzto- 

>rja kolonji polskiej i praca nad uświa- 
domieniem młodej gleneracjl o celach 
i dążeniach Z. N. P. I pracy dla Polaki 
przez ten śe Związek zapoczątkowanej. 
Dnia 2o sierpnia 10*2 r. całe towarzy- 
stwo wystąpiło w odznakach do wysłu- 
chania mszy św. na Intencją towarzy- 
stwa celebrowanej przez ks. prób. J. 
W. Wodniaka w miejscowym kościele. 
Wykonanie programu zacząło alą w 

hall polskiąj o godz. 4:30 po poł. Komi- 
aars Z. X. P. a zarazem i długoletni 
prezes powyższej grupy ob. W. La- 
skowski powołuje sakr. Gminy 41 Z. 
X. P. J. Kokowskiego na sekr. Jubi- 
leuszu, ks. prób. J. W. Wożniaka, ob. 
Jlu. Oroazewsklego z St. Ix>u1a Mo., 
oraz prezeaOw miejscowych towa- 
rzystw na estradą. Szanowny kom. w 

krótkości przedstawia blstorją stosun- 
ków s przed liS-oiu laty w Madison, 
1U.. pracą 1 wytrwałość pierwszych 
Pionierów, którzy zrozumieli cele Z. 
N. P.. wybudowali filar 402 pod Z. X. 
P.. a położyli kamień węzłowy pod 
bujne tycio narodowe. Uświadomienie 
i inicjatywa wychodziły z pierwszej 
placówki i tak zostały wybudowane 
kościół i szkoła polska. Z gr. 402 wy- 
łoniła ale druga grupa 1401 — zwią- 
zkowa oraz gr. Zjednoczenia Rzymsko 
Kato!. Długotrwałe oklaski były niej* 
ko podslfkowaniem ssan. komisarzowi 
za długoletnią prac* dla Z. X. P. i miej 
seowaj Polonjl. 

S) Muzyka przez miejscową polską 

3) Deklamacja "W'isrę ojców czcić 
naleiy*’ przez młodą Annę Musiała. 

4> Komisarz odczytuje telegram od 
prezesa Zarządu Centr. Z. N. P. p. 
Kaz. źychllóskiego. który dla Jakiejś 
ważnej prtyciyny nie mógł przybyć, 
•* w Innym teb-gramie upowazuii ob. 
J. Groszewskicgo. wybitnego związko- 
wca, do przemawiania w Imieniu Z. 
•V. P. 

Ob. J. Groszewrskl, Jako mówca ob. 

darzony darem niezwykłej wymowy 
zastosował się tak do okoliczności 11 

myśli Jego wypowiedziane nie wyjdą 
prędko z pamięci słuchaczy. Trudno 
było piszącemu uchwycić każde zda- 
nie wypowiedziane, a nawet trudno 
streścić wiernie. Trzeba było słyszeć, 
aby naletyct# ocenić. Przy zakończeniu 
mowy zloZył podziękowanie Imieniem 
Z. N. P. pierwszym organizatorom i 
tym wszystkim, którzy pierwsi pod- 
niosli Sztandar N*arodowy i nie opus 
clił go wiernie przy nim stojąc aż do 
wskrzeszenia Wolnej polski. A że w 

tym rtasle przypada -ocznica "Cudu 
nad Wisłą”, więc obchód dzisiejszy ma 

lyin wtąks/e znaczenie. Grupa 402 a 

z nią cały Związek cieszy się iż docze- 
ka! się obchodu wiekopomnego zwy. 

Lista zmarłych członków Związku Na- 
rodowego Polskiego 

raportowanych w ubiegłym tygodniu, od 20-go Sierpnia, 192 
do 26-go Sierpnia 1922 włącznie 

No.Or.j Nazwisko I tml? zmarł. 

0 

»2 
190 
2S9 
311 
316 
330 
338 
«vt 

: U82 
142G 

9 

276 
316 
363 
406 

i 877 
976 

1339 
1828 

266 
3*2 
400 
#70 
727 
975 

17 
30 
67 

147 
830 

kimh J6f.fr 
Szulc Anton tną 
Sitkówek! Wincenty .... 

Jaatrzembekł Jan 
Wagner Tekla 
1’Kllk Paweł .. 
Tomanie* nk a Marjanna 
Wallgdrska Teofila .... 

Taraakiew Icz Stanisław 
IImiel Jan 
Uudsulka Kornel 
/.(oda Franrlsaks 
Osesek Maryan na 

Kwiatkowski JOzef 
Chmielewski Franciszek 
Konna kcrwnka Weronika 
Kantckl żyamitot 
Frydrych Ploti* 
IlzaOkosz Ann* .k. 

Farfat Walenty 
ł.YSzkowskt Franciszek 
laufer* Oeorne W. 
Kozłowski Mateusz .... 

Kaeko Jan 
Balcerowicz l>wmtan ... 

Olawakl Szymon 
.Itutrzembeka Weronika 
Rudnicki Stanisław .... 

I>renler JOzef 
Jabteekł Michał 
Karasi link i Wincenty 

Data śmierci | Miejscowość 

8 Sierp. 1922 
Ił Sierp. 1922 j 

S Sierp. M 
17 Sierp. IMS 
17 Sierp. 1922 j 
20 Sierp. 1922 
SI Lipca 1922 
12 Sierp. 1922 
14 Sierp. 1922 
i Sierp. 1923 
8 Sierp. 1922 

15 Sierp. 1922 
li Sierp. 1922 
28 Lipca 1922 
14 Sierp. 1922 

8 Sierp. 1922 
22 Sierp. 1923 
27 List. 1921 
21 Sierp. 1922 
21 Sierp. 1922 
18 Sierp. 1923 
17 Sierp. 1922 
20 Sierp. 1922 
25 Sierp. 1922 
14 Sierp. 1922 
21 Sierp. 1923 
U Sierp. 1922 
19 Sierp. 1922 
14 Sierp. 1922 
n Sierp. 19M 

8 Sierp. 1923 

Chicago. III. 
Brooklyn. N. Y. 
Plymouth, Ph. 
Depew, N. Y. 
Detroit, Mich. 
WrnoM. II). 
Flrooklyn, N, Y. 
Milwaukee, Wis. 

Jackson. Mich. 
Moniu Kun, Pa. 
Chicago, III. 
Clereland. Ohio. 
Chicago, Ul. 
Wcnona. Ili. 
Wlkkee Itarre. Pa. 
Jersey City, Pi. J. 
Chicago. III. 
Arnold CKy. Pa. 
Włieellng. West Va. 
< CliCMfTO. Ili. 
PhiladeKphia. Pa. 
Chicago, Ul. 
Jereey City, N. J. 
Chicago. III. 
Haltlmore, Md. 
flazleton. Pa 
Clerelattd. Ohio. 
New York, U. Y. 
Oraod Rapida. Mich. 
Nantścofce. Pa. 
Chicago, III. 

ciąatwa pod Warszawą nad bolsaswi 
kami Mowę przyjęto długostrwałyml 
oklaskami. 

• ó) Gra na fortepianie.: Duet prasz 
panny Teresą Jaroszewską 1 Gertrudą 
Wigor. 

6> Ddeklamacja: “Syn do matki”, 
prsez Jana Taratajcsyk. 

7) Ks. Proboszcz J. W. Woźniak w 

serdecznym przemówieniu podnosi za* 

sługi gr. 402 1 jej pierwszych organi- 
zatorów. Stamtąd wyszła myśl przed 
13 laty do budowy koAcioła 1 szkoły 
polskiej. .Myśl przybrała konkretne for- 
my 1 dziś jesteśmy świadkami iycia 
religijno-narodowego. Własny kościół, 
własna szkoła polska czyż nie są du- 
mą wychoditwa? Czcigodny mówca po- 
wołuje zebranych do zgody. Jedności 1 
wytrwałości w pracy dla Z. N. P. — 

orzcie pługiem związkowym, a praca 
plon wyda obfity Wam 1 Ojczyźnie. Na 

końcu wzniósł okrzyk: Niech żyje gr. 
402’ Niech żyje Z. N .P. Serdeczną 
mową księdza proboszcza zebrani 
przyjmują gromkimi oklaskami. Do- 
wodem szczerości słów było podpisa- 
nie aplikacji przez ks. prób. do Gr. 
402 i Z. N. P. 

S) Gra na fortepjanie przez panną 
l T. Jaroszewską. 

Przewodniczący zaprasza na estra- 

dą pierwszych założycieli grupy — 

i Feliksa liallgowsklogo, Jana Kulą i 
'Jana Pero, których zebrani przyjmują 
oklaskami. 

(•rupii 402 w cyfrach podług odczy- 
tania prze* ks. prób. od 1-go stycznia 

, 1901 r. do 1-go llpca 1*22 r. 

(Uwaga: od 1896 r. do 1901 r. pod* 
riai powodzi książki i wszelkie doku- 
menty zaginęły.) 
Pośmiertne do Chicago.... 811.736.24 
Orupa wypłaciła wsparcie.. 811,738.24 

dotkniętych chorobą. 2,025.75 

jXa pogrzeby. 440.00 
Na cele dobroczynno. 208.24 
Drobne wydatki... 1,574.06 

ICimlme 6lszeJ. 72.12 
Dochodu ihyło.8l?d5209 
Rozchodu 16.057.nl 
Kasa grupy .. | 17567.58 

Zmarli członkowie: 
Wlktorja brzozowska. Antoni Ty- 

miński, tMarJannu Musiała, Franciszek 
Furman. Juljanna Mazur, Jan Klajn. 
Katarzyna Dubaj. Piotr laplński. 

Obecnie grupa liczy czionkow.. 54 
4’złonkiń 28 

Itazem .82 
Małoletnich 15 
Imieniem grapy 1 mi Z. X. I*, skła- 

da życzenia Jubilatom prezes Jan Kró- 

jtlkowski. a Imieniem grupy /Jednocze- 
nia prezes Faustyn Turski. 

Ks. Prób. wraz z zebraną publiczno- 
ścią odmawia modlitwę za dusze zmar- 

łych członków śpiewem ‘‘boże coś 
Polskę..." zakończono obchód. 

Po obchodzie odbył się bankiet i 

przy dźwiękach muzyki zabawiano się 
* prawdziwie po polsku 

Józef Kakowski 

Sekr. obchodu jubileuszowego. 

ZWIĄZKOWCY POZNAJCIE SWOJE 
WŁASNE PISMO 

CZYTAJCIE 
i ROZPOWSZECHNIAJCIE “DZIENNIK ZWIĄZKOWY” 


