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Wypadki w kopalniach 
Czyta się hlb słyszy co- 

dziennie o drobniejszych wy- 
jadkach w kopalniach ame- 

rykańskich, że tam lub ów- 
■ !zie jakiś górnik stracił ży- 
»ic !uAi został okaleczony, a 

asem nawet kilku naraz u- 
Vc’o wypadkowi. Są to ied- 

wypadki tak powsze- 
dnie. żc się im nic poświęca 
wielkiej uwaęi, a pisma 

\ ła szcza angielskie poświę- 
iin im zaledwie kilka wier- 
zy gdzieś w ustronnym 
liejscu lub też wcale nic nie 

•iszą. Wolą one pisać o 
sandałach rozwodowych, 
liłosnych awanturach, mor- 

derstwach, strojach miljone- 
»-k. bankructwach 'hankie- 

w i o niezbyt czystej poli- 
tyce, niż. o śmierci jakiegoś 
'ani górnika lub nawet kil- 
ku, chociaż to są ci, hcz któ- 

> cli pracy i krwawego potu 
marzlibyśmy w zimie, fabry- 
ki stanąóhy mifsiały, a i rc- 

Iakcjc zanłknąć swoje wy- 
ła wnictwa z powodu braku 
węgla. 

Są jednakże wypadki w 

kopalniach na większą skalę, 
• których trzeba pisać o- 
• 'zenniej. i z t\chopisów ga- 
ct miejscowych, gdzie sta- 
nc się większy wypadek, do- 
wiadujemy się rzeczy horen- 
Jalnych, jak mało właścicie- 
c tych kopalu dbają o życie 
•aidzkie i nie wykonują prze- 
pisów rządowych inspekto- 
rów, co do zaprowadzenia u- 

lepszcń i większej ochrony 
zdrowia i życia ciężko pracu- 
iących górników. 

( zytahsmy niedawno, że 
v kopalni złota “Argonautt” 
v Kalifomji skutkiem wy- 
uchu ognia 43 górników zo- 

rało uwięzionych w szybie, 
•tając odciętą drogę do 11- 
icczki. Schronili się biedacy 

1 * dolnego szybu, lecz to im 
ie pomogło, gdvż zostali za- 
/adzeni gazami, jakie po- 

wstały z pożaru. Gdy oddzia- 
le ratunkowe po 21 'dniach 
przebiły tunel przez skały, 

ki lazły tylko zimne trupy 
• tiar ciężkiego i niebezpic- 
/nego zawodu. 

W krotce po tym straszli- 
wym wypadku nastąpił dru- 

i w kopalni węgla “Rcilly” 
•v Spangler, Pa., gdzie skut- 
! iem wybuchu gazów zginc- 

» 77 górników. Sąd korone- 
ia po /'badaniu całej sprawy, 
Przesłuchach świadków i o- 

’»ejr/Cniu urządzenia kopalni 
wewnątrz, wwdał opinję, że 
"tnpanja ponosi winę za 
niierć tych górników, gdyż 

nie zaprowadziła nawet naj- 
pry mit ywtniejszych u rządzeń 

celu bezpieczeństwa i o- 

lirony zdrowia i życia gór- 
ników. 

Ostatnio zaś czytaliśmy o 

tnożnym wybuchu w ko- 
chii WocMward Iron Co. 

xko Bessemer w stanic A- 
•ama, gdzie około KX) gór- 

ników postradało życie, a 

ngic tyle ciężej hib Tżej po- 
dleczonych znajduje się 

1 opieką lekarzy. Około 
!'*> innych górników zoslało 

1 dciętych i groziła im zagła- 
da. lecz na szczęście znaleźli 

dortrę do drugiego szybu i 

zdołali się uratować. Wy- 
buch gazów, a raczej pyłu 
węglowego był tak silny,* że 
zabił 50 górników na po- 
wierzchni kopalni, blisko o- 
tworu szybu. Wybuch spo- 
wodowało zerwanie się łań- 
cuchów u wózka, którym 
wydobywano w-ęgiel na po- 
wierzchnię. Wózdk gadając 
w' dół, pozrywał 'druty elek- 
tryczne, a iskry stąd powsta- 
łe, zapaliły pył i nagroma- 
dzone gazy. z czego powrstał 
wybuch z tak fatalnym dla 
górników skutkiem. 

I w tym wypadku kompa- 
nia lKłnosi winę za śmierć ty- 
lu ofiar i okaleczenie innych, 
bo nie dopilnowano, w jakim 
stanic iest winda i łańcuchy 

! u wózka. 

Jest to więc poprostu ma- 
sowe morderstwo w kopal- 
niach, gdzie chciwość właści- 
cieli tychże nic pozwala na 

zaprowadzenie środków 
chroniących zdrowie i życie 
górników. 

Ofiarami w 'kopalniach pa- 
da wielu naszych braci pola- 
ków. gdyż ich tam pracuje 
w iole tysięcy. Dużo z nich 
należy do Związku Narodo- 
wego Polskiego i gdy który 

I 
z nich zginie, -‘.o przynaj- 
mniej rodzina je2ro iest za- 

bezpieczona od nędzy, odbie- 
rając po nim sumę pośmier- 
tną. Który zaś górnik związ- 
kowiec zos»tajc okaleczony i 
znajduje się w biedzie, to Z. 
X. P. finansowo nut pomaga 
ze -wego \Vvdzialu Wsparć. 

Na każdej niemal liści*- po- 
śmiertnej czyli cyrkn larzu 
mamy wykazane wypadki za- 

bitych w kopalniach człon- 
ków Z. N. P. Kasa Związku 
na tem mocno cierpi, ale po- 
śmiertne się wypłaca spra- 
wiedliwie, bo górnik jest 
przyjmowany na takich >a- 

mych wari tokach i przywile 
jach, co i inni pracujący w 

mniej niebezpiecznych za- 
wodach. Inne kompanie ase- 

kuracyjne czy organizacje 
ubezpieczeniowe niechętnie 
prryjfnują górników; a jeże- 
li przyjmują, to ściągają / 

nich wyższe podatki ubezpie- 
czeniowe, czego Z. N. P. nie 
czyni. 

Tak 'kampanie ubezpiecze- 
niowe, jak i organizacje bra- 
tniej pomocy wc własnym 
swoim interesie powinny 
czynić starania u -władz fe- 
deralnych i stanowych, bytte 
prawnie zmusiły właścicieli 
kopalń <lo zaprowadzenia 
środków ochronnych, by nie 
padało tyle ofiar najczęściej 
z winy chciwych właścicieli 
kopalń. 

Górnicy giną i osierocają 
rodziny; społeczeństwo traci 
dobrych i tak potrzebnych 
pracowników-, którzy nam 

wydobywają czarne dyamen- 
ly z głębi ziemi, dające nam 

ciepło i pędzące fabryki, po- 
ciągi, elekt równi ie, gazow- 
nie i t. d. Takich pracowni- 
ków chronić i szanować na- 

leży', a nie pozwalać, by tę- 
pieni byli masowo. Górnik za 

lichą nieraz zapłatę naraża 
swoje życie, by drudzy mieli 
pracę hib też wvgody, a trak- 

tuje się gtt źle i nic dba o jego 
życic. Górnik z łona ziemi 
■wydobywa rudę żelazny, sól, 
różne minerały, złoto i sre- 
bro, a nawet djamenty. w 

; k*tórc się stroją bogacze i 
wielkie damy. a sam nieraz 
nie ma kawałka czarnego 

; chlcba, by sam zjadł i dał 
dzieciom swoim, zwłaszcza w 

i czasach, gdy kopalnie stoją 
bezczynne z wjny spekulan- 
tów, lub trwa strajk. 

I Górnik jest siłą kryjącą 
; się w •podziemiach, skąd wy- 
dobywa skarby każdemu z 

nas niezbędnie potrzebne. ,a 
sam ztych skarbów mało ko- 

j rzysta. 
Przynajmniej więc niech 

życic jego będzie chronione 
Iu<b niechaj nic zostaje hcz- 
radnym kaleka. 

— 

Notatki organiza- 
cyjne 

■ 

•Już tylko jeden tydzień do 
“Ibiia Związkowego.” 

* • • 

^ niedzielę, 10 grudnia, szare, 

fri Związku powinny się podwoić, 
bo to dzień “drajwu’* dla Związ- 
ku. 

• • • 

Zarząd Szkoły Związkowej za- 

wiadamia. że do klasy przygoto- 
wawczej będą przyjmowani ucz- 

niowie, aż do Nowego Roku. Moż- 
na więc jeszcze w tym roku postać 
chłopca do «zkołv. 

I * # # 

Jeżeli Wasz syn ukończył sześć 
iat szkoły publicznej lub parafial-j 
nej. możecie go posłać do Cam- i 
bridge Springs, Pa., na dalaze na- j uki, a będzie przyjęty. 

Wydział Małolet nich wydał pod-1 
ręcznik dla grup dziatwy związko- 
wej. Przyi>tf.pi ‘iny więc już do u- 

jfcia w* pewne ramy pracy wycho- 
wawczej wśród naszej dziatwy.— 
Maluczko, a zdobędziemy *ię mo- 
że na własną gazetkę dla dzieci. 

• • • 

Podręcznik dla grup dziecię- 
cych wysłany zostanie po rocznych 
wyborach w grupach, na ręce se- 

kretarzy grup dziecięcych. 
* * • 

Na rzecz nędzę cierpiących gór- j 
ników napływają składki w dal- 
szym ciągu. Już to brać związko- 
wa zawaze ma czułe serce na nie- 
dolę bliźnich. 

• • • 

Pomimo, że tyle razy znTir«ło 
już uwagę, że zawiadomień o 

[posiedzeniach zamieszczać nie mo- 

żemy z braku miejsca w Zgodzie, 
to jednak jeazczc wciąż napływają. 
Pomyślcie tylko: — mamy hliako 
1,700 grup regularnych: 850 grup 
dziecięcych i 150 gmin i wszrst- 
kie te grupy i gminy żądają zamie- 
szczania ich zawjadomień. O ilu 
stronicach wówczas muaiałaby wy- 
chodzić Zgoda w dodałkti za 2 
centy na miesiąc — -bo tyle płacj- 

,my. 
• • • 

Obliczcie tylko, ile zajmuje 
miejsca materjał urzędowy w 

“Zgodzie”. A więc: protokóły Za- 
rządu; miesięczne raporty z do- 
chodów i rozchodów i stanu ka- 

sy; wykaz wpłaconych podatków 
przez grupy tak pełnoletnich, jak 
i małoletnich — wazywtko to ca- 

łymi stronicami. I skąd tu mo>że 
być miejsce na zawiadomienia, 

a • • 

A pozatym : “Zgoda” naaza sta- 
nowczo jest za biedną pod wr.glę- 

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

Dru^a niedziela grudnia, czyli 10 gru- 
dnia jest dla Związku Narodowego Pol- 
skiego: i 

1. Dniem Święta Związkowego. • 

2. Dnieta rozmyślań o pracy Związkowej. 
3. Dniem radości z czynów dokonanych. 
4. Dniem przyrzeczeń pracy na przy- 

szłość. 
5. Dniem zdobycia jednego nowego 

członlca przez każdego Związkowca i 
Związkowe zynię. 

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 dta organizacji! 

Akcja werbunkowa 
Gmin L N. P. 

~ W kilku -ffffn nip 
fbe^nie kampania wełrtmnfcown. 
w celu zdobycia nowych członków 
do Zwitku. 

Z udziałem organizatora A. Ka- 
kbezego na termie filadelfijskim 
ożywiona nader akcja odbywa się 
w Janinach: nr. 1 i 106 w Pinia 
delphii; w gminie 45 w Cansden, 
N. J.: w gminie 71 w Wilrain-g- 
ton, Del. oraz w przygotowaniu 
jest kampania w kilku muyeh są- 
siednich gminaeh. 

Tak* sanuj kampanię na własną 
rękę rozpoczęła Gmina 42 w Ply- j 
raoutłi, Pa. Gmina ta w dodatku 
wyznaczyła specjalne nagrody 
<lla tych członków, którzy pewną 
liczbę nowych kandydatów wjrro- 
wadzą do swych grup. 

^ każdej niemal grupie przy- 
należnej do powyżej wymienio- 
nych gmin wybrany został orga 
nizator, który rozbudzone zainte- 
resowanie na wiecach stara się 
wyzyskać — idzie od domu do do- 
mu i tam zarpiauje członków Kc-j 
zuitaty tej rkeji zapewne będą 
znaczne, a dadzą się obliczyć do 
piero po zamknięciu kampanji. 

dem wiadomości o pracy dokony- 
wanej przez poNtcztfółne gminy ii 
#m*py. Przecież w \ąielu tych gmi- 
nach i grupach życie wre ailnym 
tętnem. Z»pidij| uchwały waż- j 
ne i bywaję wykonywane — u my 
nic nie wiemy, bo nikt o 4ym nam 
nie demowi, nikt do “Zgody" nie, 
piftzc. To jeat śle. 

* * * 

Zdaniem ntuym należałoby 
SfliaM drukowanie przynajmniej 
protokółu Zarząd u w całości, a na- 

tomiaet poświęcić więcej miejsca 
sprawom naa/ych gmin i grup. —j 
Protokół możnaby streszczać do 
jednej — dwuch azpalt, a w ten 
apoaóh omc.aędzilibyamy co naj- 
mniej trzy i pół atroniey, co mio- 
aiąc. 

• a a 

Napmzne ram Bracia Związ- 
kowcy, co o tym aądaioief Ozy to 
nie byłoby z więkazą korzyścią dla 
Związku? 

Ale ust jedno należy -zwrócić u- 

mianowicie, że w wiciu gru- 
pach gdy wybrano organizatora, 
to pozostałym członkom zdaje się, 
4.e już wsiyatko zrobiono i ie na. 

«W* nio spoczywa żtid<»Tr obr»w««y-» 
«ck u tylko na organizatorze. 

Tymczasem tak nic jeat i tak 
być me powinno. 

W rzazie kumpanji werbunko- 
wej każdy członek danej gminy 
powinien wytężyć wszystkie siły, 
hv kampania taka przyniosła jak 
największe korzyści. §\>, a jakie 
mogsj być korzyści, jeżeli każdy 
ogląda się na jednego człowieka 
to jest na organizatora? 

W czasie każdej prawie kam 
panji robi się pewne ulgi, daje się 
pewne nagrody i te właśnie ulgi 
powinni wykorzystać wszyscy 
członkowie i każdy na właśni} rę- 
kę, czy jest organizatorem c.zy 
nie, powinien starać się o zdobycie 
ezłorrka. 

ttrgamzatdb w grupie zrobi swo- 

je. Ale co Ty, bracie, zdobyłeś po- 
nadto, to już czysty zysk dla 
Twojej grupy. 

• • • 

Są gminy, które robię wszywtko 
co mogę, by służyć postulatom 
Związku i pracuję dla idei związ- 
kowej. 

W takich gminach posiedzenia 
odbywają się regularnie; na po- 
siedzenia uczęszczają wszyscy de- 
legaci, jest harmonia, zapał, pra- 
ca. Grupy z takiej gminy aą za- 

dowolone, odnoszą się do niej z 

całą wiara i sympatją. 
Ale są i inne gminy, mianowi- 

cie takie, żc na posiedzenia przy- 
chodzi bardzo mało delegatów, 
tak mało, że często nie można od- 
być posiedzenia. 

A jeżeli i posiedzenie się odł»ę 
'Izie, to i tak nie można nrc zupo 
czątkować, nic przedsięwziąć, bo 
zebrało się delegatów tak mało, 
że często potrzebnych komitetów' 
wybrać nie można. O zakreśleniu 
zaś pracy na szerszą skalę, o prze- 
primndzeniu jakiej zbiorowej ak 
oji werbunkowej, o nadaniu roz- 

machu pracy wprost mówić już 
nie można. Ho kto to zrobi, jeżeli 
sami delegaci gminy aprawy te 

lekceważą T 
A <o gorsza, ospałość gminy u- 

dziela się następnie grupom, wy- 
twarza niezadowolenie, narzeka- 

nie na gminę — stąd zastój w ca* 

lej pracy. 
W każdej niemal gminie jest 

zawsze kilka energicznych jedno- 
stek, ludzi, którzy dla Związku 
chcieliby zrobić jak najwięcej i 
jak najlepiej. Lecz z braku popar- 
cia innych lub z powodu nie odby- 
wania posiedzeń — nie sami zro- 

bić nie są w stanie. Są wprost bez- 
silni wobec apatji innych. 

• • • 

Gminy założone zostały dla roz- 

woju Związku Narodowego. 
To najważniejszy zakres ich 

pracy. Tam ma się centralizować 
cała akcja werbunkowa danego 
terytorjum i z gminy ma iść roz- 

mach tej akcji do grup. 
To też gminy, które w ten spo- 

sób postępują, zasługują na naj- 
wyższe uznanie, ho uczciwie speł- 
niają swe obowiązki. Ale nie mo- 

żna tego powiedzieć o tych gmi- 
nach, w których rozgościła się ja- 
kaś flipafja czy lenistwo. 

Apelujemy przeto do pp. dele- 
gatów wszystkich gmin. by zerwa- 

li z dotychczasową obojętnością 
dla spraw, dla których gminy zo- 

stały powołane do życia. Czas, o- 

grotnny czas począć interesować 
się życiem gmin i grup miejsco- 
wych. 

Przed tygodniem do wszyst- 
kich gmin rozesłane zostały pod- 
ręczniki dla oddziałów dziecię- 
cych z prośbą o odczytanie pro- 
gramu pracy wychowawczej na 

^łnyApogfedzeniach gmin. 
" etf ro '3f>ra w a TifTMzo^^calhł. 
Idzie o to, b\* y. planami tymi za- 

znajomić każdą grupę, każdego 
związkowca, a przedewszystkicm 
każdego delegata gminy, niech ten 
zaś opowie o niej w grupie. 

Plany te musimy za 'każdą cenę 
wprowadzić w życie. A jak je 
wprowadzimy, jeżeli gminy tego 
nic dopilnują i jeżeli z planami 
tymi nie zaznajomią swych dele- 
gatów i grup? 

Rok się kończy ! — Związkowcy, 
nie odkładajcie pracy dla nowych 
gmin, ale rozpocznijcie ją teraz, 
a nowej gminie przekażcie, niech 
ją wykończy! 

Co robić w grapach dziatwy? 
(Apel do Omiń.) 

Z biura Wydziału Małoletnich 
rozesłane zostały do wszystkich 
Omiń związkowych “Podręczniki 
dla oddziałów dziatwy Z. N. P.“ z 
prośbą o odczytanie na pełnym po- 
siedzeniu gminy całego wstępu, o- 

bejmującego plan pracy wycho- 
wawczej w grupach dziecięcych. 

Uprasza się przeto wszystkie 
gminy o poświęcenie trochę czasu 

na tę sprawę i zaznajomienie de- 
legatów z planami na przyszłość. 
Nie należy sprawy oddziałów dzie- 
cięcych odkładać na “po Nowym 
Roku. 

i Trzeba koniecznie, aby na 

ptredrocznych, czy rocznych po- 
siedzeniach grup delegaci z gminy 
zdali relację z zakreślonych pla- 
nów. 

Do grup posiadających oddzia- 
ły dziatwy, podręczniki te zosta- 

ną wysłane później. 
Zarządy gmin proszone są prze 

to, aby najbliższe posiedzenie gmi- 
ny poświęcone zostało tej sprawie. 

Z żywymi naprzód trzeba iść... 

— Mr»ł«K im X podobno mu Jni 
adreodw na "f»steś Z siatkowy** I 

pod kaidya adr*«eni joda#*o kandy. 
dala do ZwletksT 

— PM... to Ml nowina... Ja. Jak- 
byś rbrlał, tehya tdohył dalmdfrhi... 

— We to eaoas sio ekrowl... 

Oi Redakcji— do wszy- 
stkich Związkowców 
Ponieważ w mieeiąou grudnia 

odbywaj* się prsedroozne posie- 
dzenia grupy na których odbywai 

bfdą wybory urzędników 
grap, przeto przypomina się wszy- 
stkim osłonkom Związku Nur. Pol., 
że obowiąuud są stawić się na ro- 
czne posis&mnis swej grapy. Nla- 
obecnoóó na rooujn posiedzenia 
podlega karom przewidzianym w 

konstytucji 
Każdy osłonek i caftonkini oba* 

wiązsni są pamiętać o miejsca i 
czasie posiedzenia i przybyć punk- 
tualnie na salą obrad. 

Ponieważ oddzielne zawiadomie- 
nia grup nie będą ngkezzni w 

“Zgodzie”, przeto niniejme przy- 
pomnienie dotyczy wszystkich bez 
wyjątku oafenków i grup Zwiąż 
ku Ner. Pol. 

Powyższe zawiadomienie jeet je- 
dnocześnie odpowiedzią p. p. se- 

kretarzom, którzy nadesłali uwia- 
domienia o posiedzeniach. 

REDAKCJA. 

Podziękowanie 
Składam laerdeezn* podziękowanie 

Zarządowi Związku Narodowego Pol- 
akiego ut wyplacenie ml pośmiertnego 
w eumle $300.00 po moim 4. V- mężu 
faktamwMe Zielińskim. 

TSkże •Mariasz eerdtczne dzięk 
araąis 4Uw JMWrefe do Jktżrc^ 
ś. p. mąt tnl) należał i osłonkom * 

wzięcia udziału iw pogrzcAle ataropo' 
cdcte Bóg zapłat. 

żona t dzieci 
Jóaefa Zielińska- 

233 — 27th et., Brooklyn, N. Y. 

Yonkers, Pa. 
Oderwą nadesłana z Zarządu Cen. 

tralnego do Tow. frw. Wincentego a 

Paulo, Or. 2010 Z. N. P. w sprawie nie- 
sieniu pomocy strajkującym górnikom 
oraz udzielenia zapomogi dla członka 
grupy 20MeJ Wawrzyńca Bieńków, 
sklego, zostały odczytano 1 przyjęto 
nu posiedzeniu odbytym 6-go listopa- 
da b. r. 

Członkinie Gr. 2010 odczuły głębo- 
ko niedostatek 1 cierpieniu naszych 
braci 1 sióstr 1 tej niewinnej dziatwy. 

Kolejno członkinie wypowiadały 
zdania pełno współczucia dla tych, co 

wyczekują od nas pomocy, w rzaaie, 
gdy my mamy dostatek 1 tzdrowle, — 

Prawda, że Związek Narodowy Pol- 
ski, nlo da im zginąć, gdyż wyasygno- 
wał jut na leli pogrzeby 7 tysięcy doi. 
za co sława Związku rozbrzmiewać 
będzie przez długie lata, bo Związek 
zawsze śpieszy z porno cg tam, gdtte 
Jej potrzeba. 

A teraz na nas kolej, na Grupy 1 
Gminy, aby jm nieść dalszą pomoc. 

Zarządziłyśmy przeto składkę po- 
między sobą, która przyniosła *10.76. 

To mało... Powinno być więcej, a- 

le było nas obeonych tylko 2l człon- 
kiń. 

Chciałyśmy rozdzielić połowę n* 

górników a połowę dla nieszczęśliwa 
go brata W. Bieńków siki ego. lecz po 
krótkiej dyskusji uradzono wysiać ca- 

la sumę bratu Wawrzyńcowi Bieńkow- 
skiemu, a na strajkujących górników 
urządzić powtórną składkę na rocz- 
nym posiedzeniu, które się odbędzie w 

pierwszą niedzielę Grudnia, a na któ- 
re przybędą nieomal wszystkie człon- 
kinie. 

Znając na wskróś członkinie gr. , 
2010 z łrh wyrozumiałości, z głębokie- 
go współczucia, mam nadzieję, te suma 
która będzie zebrana na rocznym po- 
siedzeniu, przewyższy tą. tetórąAmy 
jut zebrały, a którą równocześnie wy- 
eyłam na ręco skarlmlka J. Magdzla- 
rza. 

Z pozdrowieniem, 
CecyIJa Kossakowska. prezeska gr 

2010 Z N. P. 

Młedslei ma w Z.J.P. kluby atlety, 
esae, sportowe l sabawewt. Klema 
wymówki, dla której by polak lab 
polka ale miała naloioć do Z.Y.P. 

ZWIĄZKOWCY POZNAJCIE SWOJE 
WŁASNE PISMO 
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CZYTAJCIE 
i ROZPOWSZECHNIAJCIE “DZIENNIK ZWIĄZKOWY” 


