
ZGODA1 
W BL 

Rok (Vol.) 41 

“ZGODA” 
OlOtlii OtfU 

P0L1SH NATIONAL ALUANCE 

No. 50. 

L406-1406 W. 

Chicago, III., 14-go Grudnia (Docomber), 1922. 

Narutowicz prezydentem Polski 
Jak telegramy donoszą.! 

•r/y<lt ntein Pófski w miej- 
sc naczelnika PiłsUdjakiegoI 
/••-tał wybrany Gabrjcl Na- 
tfio\\ icz, 'dotychczasowy i 

minister spraw zagrauicz-1 
nych w rządzie polskim. Wy-! 
'•rał g<» norwy Sejm, składa- J 
icy się z dwóch izb senatu i 
gromadzenia posłów i/by 
ii/<•/.ej. Obie izby głosowały I 

pięć razy, gdyż kandydatów 
na ten ważny urząd •było kil- 
ki’. ( »łusv wahały się między 
luabią Zamojskim, ambasa- 
dorem Polski do Francji, aj 
ministrem Narutowiczem, j 
W piątym glosowaniu mini- 
ster Narutowicz otrzymał 
-■So głosów, a hr. Zamojski 
-’-7 głosów. Głosowanie od- 
iyło się ubiegłej soboty «>go 
grudnia i było nader ożywio- 
ne. 

Jak już wiadomo, naczel- 
nik naństwa -polskiego Józef 
Piłsudski sam zrezygnował 
z kandydatury na prezyden- 
ta I 'olski, bo widocznie prze* 
czuwał, że nie miałby dosta- 
tecznego poparcia, chociaż 
tiał za sobą posłów- z mniej- 

'/•>sci narodowwdi i socjali- 
stów. Gdy były premier 
W incenty Wit<zs ze swojem 
stronnictwem “Piast” łiczn- 
ccm 70 posłów, przerzucił 
de na stronę Narodowej De 
mokracji, czyli Chrzcścjań- 
*>kiego Związku Jedności Na- 
rodowej, liczącego 163 po- 
-łów\ natenczas naczelnik 
PiłsiKNki mic w idział dla sie- 
bie szansy, gdyż nie mógł o- 

przeć swojej kandydatury 
na posłach socjalistach i z 

mniejszości narodowych, 
które choć wiernie przy nim 
taly, przeprowadzić go jed- 

nak nic były w stanie. Usta- 
ni przeto, ale skrycie popie- 
lił kandydaturę ministra 
N arutowicza, który jest jego 
kuzynem, a przytem radyka- 
łem. 

W obu i/hach Sejmu Pul-i 
kiego stoczenia zestala zn- 
ana watka wyfoorcza. z kló- 
ej zwycięsko wyszedł < ia- 

i»i iel Narutowicz, ia!ko regu 
irny prezydent Kzeczypo- 
l><'liU*j Polskiej. Sądząę z 

•/i* ivt\v rzuconych, iprezy- 
leut Narutowicz musiał >•»- 

•r/y mać poparcie od socjali- 
tów i mniejszości narodn- 
vych, gdyż inaczej nic mógł 

'•yć wybrany. Zresztą dowie- 
my -ię o tern, gdy nadejdą 
pisma z Polski i podadzą 
'/czegóły. < >d siebie tnoze- 

ny d<»dać, że może woleliby 
'iny, ażeby' inny' kandydat. 
'' ięccj znany i Miplyarcwy 
•r/es/edł, ale wolę *większo- 

i wybrańców narodu nsza- 
"»war trzeba i skanować 
J>wę państwa polskiego, 
kr z względu, czy on się ko- 
n,»i prdoba lub nic. 

jako obywatele Stanów 
/jednoczonych tez co cztery 
••ta st ac/a iii v zacięte wałki 
polityczne o kandydatów na 

•rezydenta z. jeldnri, drugiej. 
'■v trzeciej parlji; ale który 
nirb zwycięży i zostanie 

'Vbrany, natenczas naród 
mery*kański -kłania firzed 

"im głowę i szanuje go już 
:,,e jako osobistość, ale jako 

!głowę państwa, wybranego 
wola większości. 

I ak samo powinno być i 
w" Polsce. Większość sejnio-j 
wa wybrała prezydenta, 

i 
w ięc go szanować trzeba nic 
jafko pana Nanrtowicza. ale 
jako prezydenta wielkiej, 
wolnej i zjednoczonej Pol- 
ski. Kamieni na jego drodze 
urzędowej rzucać nic należy, 
bo sami sobie by śmy szko- 
dzili. Zobaczymy, jak on bę- 
dzie sprawował urząd przez 
rałslępnc 7 lat i czy dżwi- 

,gnie 011 Polskę na wyżyny. 

Gabrjel Narutowicz 

Wybrany w Mym balotowaniu 
prriydent Polaki, głosami lewicy, 
żydów, ruj mów i niemców. 

(Kltssii wlttnrm “I**. twl^ikowif*") 

na jakich stać powinna i wy ( 

rwie z chaosu, w jakim się j 
obecnie znajduje, to niedale- 
ka przyszłość pokaże. Będzie! 
rządził źle. nieudolnie, to na 

jego miejsce przyjdzie inny, 
może lepszy. 

My, Polacy .amerykańscy, 
aczkolwiek w większości już 
jesteśmy obywatelami tego 
kraju, jednakże losy naszej 
Ojczyzny mocno nas obcho 
dzą i życzymy lej jak najle- 
pszego powodzenia pod no- 

wy nr prezydentem. 
< >d niego 'bowiem zależy 

wicie i od nowego gabinetu, 
jaki poweda d<» życia. f)otąd 
rządy w Polsce były nietęgie 
— to'każdy wic o ni. Może 
teraz pod nowym rządem i 
Sejmem regularnym zmienia 
się i będą lepsze. Wkrótce to 
sic okazać musi. 

Nowy prezydcm Polski 
liabrjel Narutowicz piasto- 
wał różne urzędy w Pohcp. 
Po r on członkiem gabinetu 
polskiego frd roku ląjo-ęn. 
Sura ■yrr.yał tmi urząd millid 
■•tr.i »<4>ot publicznych, za 
czasów premiera • • rabskie- 
go. Na len sam ur/ą I powo- 

da! go naslęnny premier Po 
ntkowski, a tekę ministra 
.»r»rnw zagranicznych ipowie 
rzył nut prrAiicr Śliwiński 
czerwcu r. b. W>bór jego na 

prezydenta Polski mocno się 
nie.podoba żywiołom umiar- 
kowanym. które głośtto pro- 
testują i domagają się jego 
irzygnacji, co, jak niektórzy 
utrzymują. może nastąpić. 
T.ttdność krzyczy, żc \arit 
łowicz nic otrzymał w iększo- 
>ci j(łovtw pobkieb, tylko 
od wrogów Polski żydów, 
nicmeów i socjalistów'. 

Szare Gminom i Gru- 
pom pod rozwagę 

Szanowni Związkoey! 
W roku birżffym śmiertelność 

w Kzerepadi naszych jc*t o wiolo 
w iększą. niż w latach poprzednich. 
Zu wiolo mamy zgonów przcdwecc-1 
anyeh, a przyczyną tego zjawiska 
josl to. żo <1(1 Związku są wpusz- 
czani ludzio chorowici, >którzy po 
paru zaledwie miesiącach nalożo- ( 
iiia do naszej organizacji umiera-, 
ją z powodu chorób zastarzałych.! 
Przeciw tym wszystkim. którzy o 

Związku przypominają sobie d->- 
pioro wtenczas, kiedy im śmierć 
w'oezv zajrzała, którzy do Zw iąż- j 
ku wstępują podstępnie, nio /. mi-j 
łoi-i bratniej, lecz w oclu wryzr-l 
sku, musimy użyć wszelkich śród j 
kow zaradczych, żeby ton niesu- 
mienny wyzysk powstrzymać. 
Odpowiedzialność za wprowadza- 

nie do Związku łudzi chorowitych 
w pierwszym rzędzie ponoszą: i 

a. Tani i niesumienni lekarze c- 

jrza minujący. którzy kandydatów 
należycie nic hadają. aplikacje fal-, 
szują, polecając do przyjęcia wszy 
atkich kandydatów, jako ryzyko 
ł w rdzo dohre. To zło stanowczo 

należy usunąć. 
h. Obecny, wadliwy system wy- 

boru lekarzy egzaminujących u za 

leżniony od (imin lub <jrup. le- 
karz egz a ni iw u ją cy, moim zdaniem, 

i|»ow’inicn być wybierany i opłaca- 
ny przez Zarząd Centralny i wo- 

li **c niego od|K>wicdzialny i od nie- 
go zależny. Wówczas tokarz nie 
będzie krępowany różnymi wply. 
wami miejscowych jediNstek. — 

Jest to sprawa przeszłego Sejmu 
i o tym już teraz inożnahy pomy- 
śleć. 

<•)• Komitety śledcze |*o jfru- 
paeh w Mielił urpadkach oho 
m ij/ków swych należycie nie wy- 
pełnia jf- 

<J). Wrekzrie niektórzy związ- 
kowcy, którzy świadomie przed 
stawiaj* do Zwitku kandydatów 
chorowitych. 

Przeto przy nadchodzących wv- 

Iwtrach polecam iiininom, ewentu- 
alnie (imytom i wszystkim związ- 
kowcom, alty przy wyłtor/.e leka- 
rzy eg/a minujących miały na 

względzie jedynie dolno naszej, 
organizacji. Przeto należy: 

hV Przedstawiać lekarzy' su-i 
miennych, cieszących się szaeun 

kicni i poważaniem w danej iniej 
seowoóei. Od lekarzy egzaminują 
cveh zależy hyl i rozwój naszej: 
organizacji. 

b>. Cnikae lekarzy tanich i róż- 
nych partaczy, którzy o Związek 
nie dhaja, obowiązków swych nie 
wypełniają, hadań należycie nie 
przeprowadzaj* i narażaj* Zwif- 
zek na kolosalne straty finansowe., 

et. C pras za się (iminy n natych- 
miastowe uwiadomienie Hiiira Na 
czelnego Lekarza o wyborze |e 
karzy eg/aminujaeyeh na r<dc 

d). Polecam (»rn|H>m, aby żłpia- 
dały od komitetu śledczego <|«>kłn 
•Inego, piśmiennego raportu o sta- 
nie zdrowia, zamieszkania, poży- 
cia. zajęcia i charakteru nowowstę 
pujacyeh członków. Ha porty takie 
przetrzymywać w aktach (Jrupy. 
z których w wyipadkaeh watpli- 
w'yeh, hiuro Lekarza Naczelnego 
mogłoby zasięgnijć ściślejszej iu 
formacji. 

'/, hratnim pozdrowieniom, 
A. Balczer/ak. 
T/ekarz Naczelny. 

Lekarze Związku Naro- 
dowego 

Na innym luitjjtcu podajemy ko- 
munikat naczelnego lekur/.u Zui^ 
Au i zwracamy ńa niego uwagę 
Braci Związkowej. a przede wszy- 
stkim zarządów grup i delegatów 
Umin. 

deat to okólnik w sprawie wy- 
boru lekarzy egzaminujących, 
który zwraca uwagę. żc na Irka 
r*y takieh wybierać się powinno 
łudzi sumiennych, a nie karjcro- 
wiezćw. którzy o organizację nie 
tylko niedbają. ale wprost nacią- 
irajs prze* przyjmowanie i pole- 
<*anie ludzi chorych. T>zieje się to 
w ten sposób, że Jekarre nie bada- 
ją gruntownie kandydatów, a wy- 
pełniają aplikacje ot tak “na n- 

ko\ byle ją wypełnić, bez wzglę- 
du. czy kandydat zdrów lub nie.. 

Lekarz naczelny słusznie zwra- 
ca uwagę, że śmiertelność wśród 
nowo wstępujących jest zbyt wiel. 
ku i temu trzeba 'koniecznie prze- 
szkodzić. 

Bo pwrici każda wypłata po- 
śmiertnego dotyczy nie kogo in 
nejro. tylko iihm samych — naszych 
własnych ■kieszeni. 

•fest rzeczą zupełnie zrozumia- 
ły. ic są wypadki śmierci przypad- 
kowe, luh powstałe z chorób 
gwałtownych, gdzie lekarz cg/a 
minujący na'rok. ezy dwa na-; 

chornhy. Ale «ą wypadki* 1 to bar- 
dzo częste, że kandydat w chwali 
niby badania jest już chorym i 
lekarz pomimo to poleca £•» doi 
przyjęcia. To już jest oszustwoj 
i podejście. 

To też. aby togo uniknyć. trze- 
ba na lekar/y egzaminujących | 
wybierać ludzi zaufanych i uc/ci- 
t»ycb. którzyby kandydatów- bc- 
d.ili sumiennie i skrupulatnie. 

Trzeba koniecznie pozbyć się te- 
go faworyzowania *jar>i4%t'*.; 
Nie są piv.eeteż obce wypadki, że 
w Gminach /.aoiiaat szukać lekarzy 
uczciwych, szuka się lekarzy ta- 
nich. a przede we zystkiem takich, 
którzy kandydatów nie odrzuca 
ją. Niektórym grupom zdaje się 
nawet, że egzaminaeja lekarska, l 

to tylko forma, a jeżeli lekarz 
kandydata, jako chorego odkłada 
IIM później, to grupa często w ma 

w ia w siebie, że lekarz wprost 
grirpę krzywdzi. T zamiast być 
wdzięcznym /.a uchronienie kasy 
związkowej od nadoiftit, robi się 
jeszcze wymówki lekarzowi. 

Ten właśnie pogląd wytworzył 
tę nieaumienność wśród lekarzy, 
bo niemal każdy z nieb powiada 
sobie; "Po eo ja mam badać hu 

miennie, jeżeli zu to roi urągają i 
szkodzą.” 

Zwraca też lekarz naczelny u 

| wagę. że sejm następny powinien 
w sprawę t« wejrzeń i zmienić o- 

płały lekarskie w ten apoaóh. że 
kasa Związku płaciłaby Marzy, 

la kandydat płaciłby nie lekarze 
wi. ale <|o -kasy Zwią/fcu. No, ale 
sprawa ta tyłko od sejmu zależy i 
obennie nie ma co o niej myśleć. 

Zan mii jednak sejm się zbliży, 
trzeba robić to, eo robió można— 
a w tym wypadku starań się o wy- 
bór uczciwych i sumiennych lęka 
rzy egzaminujących 

Ni***'|i więc Gminy i OTUpy r.H 

stanowią nif nad okólnikiem le- 
karza naczelnego, niech nn-«j *ro- 

tarniM, ir w mtcreaie każdego /. 

nas kły, hy chorych nie przyjmo- 
wać. bo /.a to tylko my Mmi u- 

płaoić musimy. 

Kiedy odbywać posie- 
dzenia 

N* rocznych pohiedtfniach grup 
odbywa się /.■zwyczaj ustalenie 
dały regularnych miesięcznych 
potiedira. 

Sprawie tej chcemy poświęcić 
slow kilka, gdy* * pewnyeh wzglę- 
dów jpłit ona dosyć ważną, zwłs- 
swr.n ze względu na raporty Za- 
rządu Centralnego. 

•luż kilka/krotnie tłumaczyliśmy 
w “Zgodzie że biura nasze nie 
M» w stanie wysyłać raportów mie- 
sięcznych do grup prędzej, jak o- 
koło 6 lub 7 każdego miesiąca. Za- 
nim więc raporty tc dojdą grup. 
zwłaszcza do dalszych okolic, już 
jest 10-ty — podczas gdy wiele 
grup odbywa swe posiedzenia już 
w pierwszym tygodniu miesiąca. 
Raj>orty więc przychodzą już po 
posiedzeniu grupy, a przez to u- 

legają jednomiesięcznemu (póź- 
nieniu. 

Sekretarze grup .sami najlepiej 
wiedzy, ile to sprawia kłopotu, a 

często i nieprzyjemności, jeżeli 
raport, oraz lista nowoprzyjętyeh 
członków i rachunek za nieh przy-1 
chodzą dopiero po posiedzeniu.— 
l’i^/4 też często o przyspiesz nic 
wysyłki i żalą się na to mby opu- 
źnienie. 

Tymczasem biura nasze nie mo- 

cy nic w tym wypadku pomódz, 
fdyi do ptórwąaąpo przyjmuje ąig 
nowe aplikacje, a zanim przygolw* 
je sie wszystkie potrzebne rachun- 
ki. raporty itp.. Icilka dni upływa, j 
Jedna jest tylko rada. mianowicie, 
by grupy. które odbywają posie- 
dzenia z początkiem miesiąca, o- 

późniły je na drugą połowę mie- 
siąca. * 

Na rocznych więc posiedzeniach 
grup. gdy |>od obrady przyjdzie 
sprawa daty posiedzenia, niech pa- j 
nowie sekretarze przypomną 
c/lonkom o tych trudnościach i 
niech postarają się o zmienienie 
dały ^>osicdzeń na drugą połowę 
miesiąca, a przynajmniej nie prę- j 
dzej. jak 10-go. Ułatwi to pracę 
tak biurom Zarządu, jak i sekre- 
tarzom grup. 

Rozumiemy dobrze, że często z 

braku sal na posiedzenia, grupa 
nie może tak się urządza#, jaW>y 

I chciała, ale wierzymy jednocześ- 
nie, że przy dobrej woli, duio w 

tej sprawie zrnibie można. 

ltardzo prosuny o tym pamię- 
ta#- 

WZROST POLSKIEJ PLOTY 
HANDLOWEJ. 

Gdańsk. — Polska flota han' 
dlowa powiększyła sir o kilka no- 

wych jednostek. ZarejeHfcrowanr 
pod banderą polaka statki: “War- 

ta”, należąca do tnw. żeglugi Sar 
mHeja i statki “Wilno”, “Ton 
lon'\ “Nieć” i “tidynia”, nale 

żąee do fow. żeglugi “Tiechia” 
Statek “tłdynia" znajduje się o 

bornie w drodze z Kopenhagi d< 
tidanaka. Statki “Wilno”, “Ton 
lon” i “Nioe” znajdują się obe 
enic w tJrerji, skąd niebawen 
przybędą do (jdańska. Pływały o 

ne .loty«• ho/as na Morzu C/amyn 
pod banderą roayjnka. Statki po 
wyżazo *ą o pojetnnosei od JiOO 

| 100 lon. 

Jaka korzyść z tego, że grupa 

przyjęła jednego więcej członka, 
jeżeli ten członek jent chory i za 

role. czy dwa trzeba wypłacić ty- 
aife, czy więcej dolarów? 

Związkowy Kalendarz 
Ścienny 

(Wa/.ne dla sekretarzy grup.) 

Nakładom Zwiąika Narodowe- 
(o Polskiego wymódl z pod pro- 
zy. oprócz zwykłego kalendarza 
książkowego, również kalendarz 
ścienny, poświęcony interesom 
Związku. 

Kalendarz ten w przyszłym ty- 
godniu rosesłany zoetanie do se- 

kretarzy grup naszych, po kilka 
egzemplarzy do każdego, w celu 
rozwieszenia go po polskich inte- 
resach, jak grosemiaoh, składach 
rzeźniczych, szlunach, salach po- 
siedzeń itp. 

Uprasza się przeto pp. Sekreta- 
rzy, aby po otrzymaniu kalenda- 
rzy nie zatrzymywali ioh wszyet 
kich u siebie, ale postarali się o 

rozwieszenie ich w miejscach pu- 
blicznych, gdzie powinien byó wi- 
doczny dla każdego. 

W każdym interesie wiszą naj- 
rozmaitsze kalendarze ścienne 
firm obcych, — dlaczego nie za- 

stąpić ich kalendarzami polskimi, 
tembardziej, jeżeli te nic nie ko. 
sztnją? 

Każdy polski byznesista wdzię- 
czny będzie sekretarzowi za ten 
kalendarz. 

Sekretarze grap w Chicago, ra- 

r Hlll MlM* ^ ̂  W"TT 
szych po rzeczony powyżej kalen- 
darz, gdyż do Ohioago pocztą wy- 
syłać go nie będziemy. 

O rozpowszechnienie kalenda- 
rza bardzo prosimy. 

kiepski te ©Jelec, kiery tan sale- 

iąc do Z.5.P., iju albę rirkl de 

wstąpienia do Zr-iąikn nie lathfca 

Nowy strajk węglowy 
grozi 

Washington, D. C., 10 grudnia* 
Prezydent Harding jest mocną 
zaniepokojony groźby nowegą 
strajku w kopalniach węgla. Ko* 
misja rządowa, właściciele kopalg 
i przedstawiciele unji górniczych 
nie mogą się ugodzić na punkd# 
płacy, zatym górnicy zagrozili 
strajkiem, jeżeli żądania ich nią 
zostaną uwzględnione. Najham 
dziej stawiają się górnicy z% 
wschodnich stanów, w kopalniach 
węgla miękkiego. 

Przewodniczący komisji rządo* 
wej John Hays Hammond starą 
się doprowadzić do kompromisy 
ale to mu się nie udaje i zdanienj 
jego, nowy strajk wybuchni® 
i-go kwietnia 19^3-go roku, gdy; 
kontrakt górników i pracodaw* 
ców się skończy. 

• Komisja rządowa dla spraw; 
kopalń zaprosiła poszczególnych 
właścicieli kopalń i przywódców, 
unijnych na konferencję do \V'a* 
shingtonu, w celu zapobieżenia 
nowemu już grożącemu strajko- 
wi. Obie strony mają być wysłu- 
chane, ale nic masowo, tylko po- 
jedynczo. 

Prezydent Harding jest mocno 

strapiony tyra nowym kryzysem 
i czyni zabiegi, aby zażegnać 

I strajk węglowy, który olbrzymio 
zaszkodzić może krajowi i jego 
partjL ^ 

są tak*WMU0 naprężo- 
ne jak przed strajkiem 

S 
węglo- 

wym zeszłej wiosny. 

ZGON KARDYNAŁA. 

Santiago, Hiaspanja, 9 grudnia. 
Zmarł tutaj kardynał Iglesia, ar- 

cybiskup djecesji w Compostelli, 
1 

Zmarły liceył 87 lat. 

Zawiadomienie dla grup Zw. N. P. 
Niniejszem podaje arię do wiadomości wszystkich człon- 

ków i członkiń Związku Narodowego Polskiego, że podat- ki na 

Auwsment 180 za członków starszych 
i 36 Wydz. Małoletnich za Grudzień. 

muszą być odesłane do kasy Związku przed 1-V*m stycznia 
1923. 

Każdy przeto członek 1 członkini Z. N. P. podatki swoje 
obowiązani są opłacić Je na regularnym 'powiedzeniu Rrupy 
w mfiewiącu grudniu, w przeciwnym razie narażają się na 
suspendowanic i utratę wszelkich praw i przywilejów do 
sumy pośmiertnej. 

Stosownie do praw i przepisów Zw. Nar. Pol. podatki 
mają być odsyłane na ręce kasjera Związku w 24 godzin po 
odbytem posiedzeniu grupy. 

JAN S. ZAWILIŃSKI, 
Sekr. Gem. Z. N. P. 

Lista zmarłych członków Związku Na- 
rodowego Polskiego 

raportowanych w ubiafłym tygodniu, od 4-go Grudnia, 1922 
_ __ 

do 9-go grudnia 1922 włącznie 
No.Or.j Naiwliko I lml« rm»rt. | DtU śmUrrl | nr'ui.7* 
M9 
1*0 

M 
1K 
IM 

17 n 
1037 
1311 
1115 
HAU 
*03 
121 
IM 

IM! 
00 
00 

fon 
64 

704 

Antoni 
Jimrafcl«wVz Pranclaaki 
M»łrt Ajpitontka 
AwIfKOk Kwpłf .. 
I a* ara Szymon .. 
Smolara k HOui kilaw ..., 

Pc*pH Jan .. 
4)uiko»*fc«t Marjnnna ... 

Kortoł Jul ja 
/.Irłono RozaIJa ........ 

KaaniidH Jan .. 
SAM Mrtwnrd 
Cłmrtalak WojMorh .... 

Domino Karol 
Koxłownk4 Jan 
Ja«*kOMi1 Winrantr ... 

Fnmlttkamirs Marla] .. 

Olankloww J4wf 
JaMamaka Julj* .. 

1 gniif. 
17 M»»top. 
28 tW*1op. 
28 Ibttnp. 
23 Mrtnp. 

2 #ni«l 
I (friKłn. 

27 t+afop. 
I irnwin. 
4 gniiln. 
1 gru<hv 

<t grudn. 
2 gru4u. 

27 Hwtnp. 
17 »V»tnp. 
26 IWop. 
28 Itntop. 

6 RfiMtn. 
8 frriKln. 

1*22 j 
1921 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
ma 
T922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1923 
1923 
1922 
1932 

•1922 

Oupond. Pa. 
ChV»«o, ni. 
Ml. PleaMtu. Pa. 
Ilar.lelon. Pa. 
<'bl«*afo, in. 

Mfc-lt. 
MMI wauKff, W la. 
Onrnh*. N>bf 
Kanm* City. Kuna. 
Hwnp, .N, Y. 
HaDtnnrr, Md 
AaHtgo. Włn. 
Clt*n I<yon, V>. 
\f«9vaawp<łrt. Pa. 
Hałtfcruor*, Md 
HaHiinwrf. Mfl 
Oiinklrk, N. Y. 
M4I« ao-k*#. Wh. 
łłarv*y, Ili 

ZWIĄZKOWCY POZNAJCIE SWOJE 
WŁASNE PISMO 

CZYTAJCIE M 
i ROZPOWSZECHNIAJCIE 

'vwyvyyyvwyw^y^w^^WV^^ 

DZIENNIK ZWIĄZKOWI” 


