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ORGANIZATOR ZWIĄZKOWY. 
Ostatni sejm Z. N. P. o- 

mawiał szeroko sprawę or- 

ganizatora, któryby stwo- 

rzył specyalne biuro organi- 
zacyjne, ustanawiając sub- 
organizatorów w różnych 
osadach, którzyby się spe- 
cyalnie poświęcili werbowa- 
niu nowych członków dla 
Związku, urządzając wiece, 
organizując nowe grupy i 
zachęcając naszych roda- 
ków do wstępowania w sze- 

regi największej, najbogat- 
szej i najpewniejszej orga- 
nizacyi narodowej polskiej 
na kuli ziemskiej, która so- 

bie zakreśliła tak szeroki 
program pracy dla Ojczy- 
zny i wychodźtwa. 

Sprawy ustanowienia głó- 
wnego organizatora, który- 
by stworzył biuro organiza- 
cyjne, sejm nie izałatwił, lecz 
przekazał ią Cenzorowd i Za- 
rządowi Centarlneinu z po- 
leceniem, aby ci najwyżsi 
urzędnicy Związku postarali 
się o odpowiedniego organi- 
zatora i spróbowali, o ile on 

będzie mógł być pożyteczny 
dla rozwoju naszej organi- 
zacyi j czy wogóle opłaci się 
ponosić dość znaczne koszta 
na ten cel. 

Zarząd Związku przez kil- 
ka miesięcy szukał odpowie- 
dniego do tej pracy człowie- 
ka w szeregach naszej orga- 
nizacyi, co jednak przycho- 
dziło trudno, gdyż nie każ- 
dy ma dar organizacyjny, a- 

by odpowiadał wymaganym 
warunkom i aby się poświę- 
cał tak trudnej sprawie. 

Z wielu jednak stron nad- 
syłano do Z. C. zawiadomie- 
nia z jednej ozy drugiej miej 
s«'owości, że możnaby łatwo 
organizować grupy związko- 
we, gdyby tam przybył wy- 
mowny i zdolny organizator 
/ łona Zarządu, znający spra 
wy związkowe. Domagano 
'ię wprost przysłania takie- 
go organizatora i to jaknaj- 
;-rędzejf dopóki rodaków na- 

szych nie (złowią inne orga- 
nizacye, nawet obconarodo- 
we. Zarząd Związku więc 
zdecydował się na wysłanie 
organizatora "na próbę”, — 

przynajmniej do tych miej- 
scowości, skąd doniesiono. 
/e organizator może tam za- 

łożyć grupy. Wybór padł na 
<>b. Michała Kmieciaka, kil- 
koletniego dyrektora Z.N.P. 
i długoletniego związkowca, 
niestrudzonego działacza na 

T>r)lu narodowem, który już 
lostatecznie dowiódł, że po- 
trafi pracować szozerze dla 
Związku, zakładając grupy, 
trd/ie się dało, i wciągając 
wielu nowych członków do 
i;nip już istniejących. 

r)b. Knfieciak zna sprawy 
iąrleowe na wylot, dohry 

niego mówca i potrafi prze 
mawiać do przekonania na- 

zogo ludu, hoć sam jest 
dzieckiem tego ludu, więc 
wierzymy mocno, że gdzie 
>:ę zjawi, przemówi serdecz- 
nie do rodaków i wyjaśni im 

zrm jest Związek, jakie ma 

«*dachetne cele i co dotąd 

zdziałał, z pewnością zdoby- 
wać będzie nowych szermie- 
rzy pod nasz sztandar. 

Pracę organizatorowi po- 
winni ułatwiać brącia zwią- 
zkowcy w miejscowościach, 
gdzie się on ukaże przez za- 

mówienie zawczasu hali na 

wiec, ogłoszeniem przez pi- 
sma i plakaty, kiedy organi- 
zator przybędzie i zachęca- 
jąc przyjaciół, znajomych i 
krewnych, aby się zbierali 
na halę jaknajliczniej. 

Marszruta, jaką rozpo- 
czął organizator Kmieciak 
w ubiegły czwartek, jest na- 

stępująca : 

Hurłey, Wis. 25 kwietnia. 
Ironwood, Mich., 26 kwie- 

tnia. 
P.essemer, Mich., 27 kwie- 

tnia. 
Wakefield Mich., 28 kw. 
Iron River, Mich., 29 kw. 
Stambaugh, Mich., 30 kw. 
Ashland Wis. 2 maja. 

% 

Duluth, Minn., 3 maja. 
Superior, Wis., 3 maja. 
Proctor, Minn., 4 maja. 
Cloąuet, Minn., 6 i 7 maja 
Poley, Minn., 8 maja. 
Albcota, Minn., 9 maja. 
Gilman, Minn., 10 maja. 
Romę, Minn., 12 maja. 
So. Rapids, Minn., 13 i 14 

maja. 
St. Cloud Minn., 15 maja. 
Minneapolis, Minn., 18 i 

19 maja. 
Winnipeg, Manitoba, Ca- 

nada, 23, 24 i 25 maja. 
W tych to miejscowoś- 

ciach odbędą się wiece agi- 
tacyjne w oznaczonych po- 
wyżej dniach i na wiece te 

niechaj się zbierają rodacy 
nasi jak najliczniej, aby z 

ust organizatora dowiedzieć 
się o Związku i jego pożyte- 
cznej działalności dla naro- 

du. 
Taki misyonarz związko- 

wy był dawno potrzebny, 
gdyż byłby odparł niejedno 
kłamstwo rzucone na Zwią- 
zek przez jego wrogów; był- 
by prostował fałsze, zbijał o- 

szazerstwa i wyjaśniał ludo- 
wi, że Związek nie jest orga- 
nizacyą masońsko bezwy- 
znaniową, socyalistyczną, 
jak to niektórzy jegomoście 
głoszą, ale jest organizacyą 
na wskroś polską, która nie 
miesza się w niczyje przeko-* 
nania religijne, polityczne, 
czy społeczne, ale każe prze- 
dewszystkiem kochać Oj- 
czyznę i pracować dla Niej. > 

Przyjmijcie więc drodzy 
Bracia związkowcy jak naj- 
lepiej organizatora i ułat- 
wiajcie mu organizowanie 
grup tam, gdzie się da, aby 
ta pierwsza praca jego nie 
szła na marne, lecz przyspa- 
rzała Związkowi jak najwię- 
cej nowych członków. 

OrganBatorzy Związkowi 
są nteodzownie potrzebni 
choćby z tego względu, że 

konkurują z nami nietylko 
drobniejsze organizacyjki 
polskie, łowiące członków o- 

bietnicą niskich podatków, 
tudzież organizacye między- 
narodowa. które rozpuściły 
między Polaków całą sforę 

swoich organizatorów i a- 

gentów, łowiących nieopa- 
trznych w swe sieci. Prze- 
ciw temu przeciwdziałać 
musimy koniecznie, bo nie- 
stety, wielu naszych roda- 
ków poszło na lep tych na- 

ganiaczy i wysługują się ob- 
cym, choć mają swoje o wie- 
le lepsze organ izacye czy- 
sto polskie. 
Jeżeli się próba z wysłanym 

już organizatorem powie- 
dzie, natenczas stworzy się 
specyalne biuro organiza- 
torskie i nie jeden, ale kilku, 
lub kilkunastu * organizato- 
rów’ pójdzie po całym kraju 
głosić ideę związkową. a 

ra czy dwa tysiące członków | 
będzie przyjmować miesie- 
będzie przyjmował jnicsię- 
ćznie, ale trzy i cztery razy 
tyle. A wydatki, jakie się 
przytem poniesie, opłacą się 
gdy będziemy przyjmować 
pożytecznej dla Związku i 
Ojczyzny pracy. 

WOJNA Z MEKSYKIEM. 
Jak już czytelnikom “Zgody” 

wiadomo z pism dziennych pol- 
skich i angielskich, między Sta- 
nami Zjednoczonymi a Melcsy- 
kiem doszło do zatargu, który się 
może zakończyć wojną długą, u- 

porczywą, kosztowną, a krwa- 
wą. 

Aresztowanie kilku marynarzy 
z floty Wuja Sama w Tampico i 
znieważenie flagi amerykańskiej 
przez władze meksykańske spo- 
wodowało, że komendant floty a- 

merykańskiej stojącej w tym por- 
cie, zażądał od władz meksykań- 
skich przeproszenia znieważonej 
flagi salutowaniem jej 21 strza- 
łami z dział fortecznych czy o- 

krętowych Meksyku. 
Xa to się jednak nie chciał zgo- 

dzić prezydent dyktator Meksy- 
ku Huerta i swoim uporem do- 
prowadził do tego, że Stany Zje- 
dnoczone w obronie swojego ho- 
noru wystąpiły zbrojno i zajęły 
miasto portowe Vera Cruz, przy- 
czem nie obeszło się bez walki, 
w której z obu stron padły trupy 
i ranni. 

Cyniczne zachowanie się upar- 
tego prezydenta Meksyku Huerty 
i prowokacya ze strony jego ofi- 
cerów i żołnierzy spowodowały 
ten zbrojny zatarg, choć nie wia- 
domo co się za kulisami dyplo- 
macyi kryło. 

Gdyby jednak naród meksy- 
kański zastanowił się, że wcho- 
dzi w nierówną walkę i ponieść 
może kolosalne straty, powinien 
sam strącić dyktatora, wyczyścić 
stolicę z karyerowiczów, zanim 
ją zajmą wojska Wuja Sama, za- 

wrzeć zgodę i sojusz ze Stana- 
mi, a wtedy wyszedłby z hono- 
rem z opresyi, nie ponosząc wiel- 
kich strat, gdyż wojna dopiero 
się rozpoczęła. Inaczej obie stro- 

ny stracą kolosalne sumy, prze- 
leją strumienie krwi, osierocą ty- 
siące rodzin, sparaliżują handel 1 

przemysł, co chyba na dobre ża- 
dnemu z tych państw nie wyj- 
dź ie. 

Stany Zjednoczone silniejsze 
finansowo i liczebnie od Meksy- 
ku, choć poniosą wielkie ofiary, 
w końcu zwyciężyć muszą prze- 
ciwnika i pobity drogo będzie mu- 

siał opłacić swój upód. 
I^epiejby więc -postąpił naród 

meksykański. gdvhv sznkił nokr,. 
n ze '-Stanami Zjednocz^' v mi 

dzisiaj, nie czekając, az mu gol 
zwycięzca podyktuje i każe na- 

grodzić sowicie straty. 
Lecz stało się! Z nagromadzo- 

nych chmur wojennych nad Mek- 

sykiem i Stanami już biją pioru- 
ny, krew się leje, więc tylko oręż 
może rozstrzygać sprawę, choć 
to będzie wiele Skosztowało obie 
strony. ' 

Za Huertą też sg włdać inne 
czynniki, które go popychają 
skrycie do wojny i zapewne mu 

pomogą jeżeli nie krwią, to fi- 
nansami, bo je razi i strachem 
napawa wzrost finansowy i potę- 
ga Stanów Zjednoczonych. 

Huerta chyba nie ważyłby się 
na wojnę z silniejszym finansowo 
i liczebnie sąsiadem, widząc swój 
kraj wyniszczony fizycznie i ma- 

teryalnie przez długą walkę we- 

wnętrzną. gdyby nie miał pomo- 
cy i zapewnień skądinąd. 

Jakkolwiek może się komuś' 
nic podobać stanowisko zajęte 
przez rząd amerykański wzglę- 
dom Meksyku i parcie Jo wojny, 
jednakże, gdy zagraj^ działa i 
krew się poleje, a kraj. ten, w 

którym znaleźliśmy chich i przy- 
tułek. będzie miał ciężkie Wda- 
nie. obowiązkiem nas Polaków 
będzie stanąć w obronie sztanda- 
ru gwiaździstego, który jest 
symbolem wolności, a wolności 
tej każdy z nas bronić powinien, 
gdy ona jest zagrożona. Sprzeci- 
wiać się wojnie można i należy 
przed wojną, ale gdy ona skut- 
kiem nieszczęśliwego zbiegu oko- j 
liczności wybuchnie, natenczas 
wichrzyć i szkodzić nie należy 
krajowi, w którym się żyje. ale 
go bronić, ho taiv uczciwość i 
honor nakazuje. 

Meksyk. 
Aby dać Sz. Czytelnikom wy- 

obrażenie, jaką krainą jest Mek-| 
syk, z jakich żywiołów składa 
się jego ludność, ile jej jest. jaki j 
jest klimat, produkty, przemysł, 
ltandel i t. p., poniżej podajemy! 
bliższe ciekawe szczegóły z tego j 
wiecznie rewolucyjnego kraju. 

Meksyk, albo Stany Zjednoczo- 
ne meksykańskie (Esta Jos Uni-i 
des de Mexico) federacyjna rzecz- \ 
pospolita leży w części południo- 
wej Ameryki Północnej i grani-, 
cy na północ ze Stanami Zjedno- 
czonymi Ameryki Północnej, na 

wschód z odnogą Meksykańską, 
morzem Karaibskiem i zatoką 
Hoduras. na południo wschód 
z Gwatemalą, na połudne i za- 

chód z oceanem Wielkim. Cała 
ta ogromna przestrzeń kraju o- 

bejmująca 1.946.523 kilometrów 
kwadratowych stanowi przeważ- 
nie wyżynę 500 do 800 metrów 
ponad poziom morza wzniesioną 
i przerżniętą wielu odnogami 
gór Kordylierów. Najważniejsze 
z tych są Sierra Mądre, Sierra 
Cascay, S. Acha de las Grublas, 
Verde i inne. Rzeki dość liczne; 
najważniejsze z nich są Rio 
Grandę del Norte, Rio del Figre, 
Rio Repido, Rio Verde, Rio Co- 
lorado i inne. 

Klimat niejednostajny; na po- 
brzeżach i w nizinach gorący i 
niezdrowy. W okolicach wznie- 
sionych na i.ooo do z.ooo metrów 
średnia temperatura dochodzi do 
18 stopni Cełsiusza, a klimat jest 
bardzo przyjemny i łagodny. Na- 
koniec w miejscowościach bae- 
dfo wyniesionych klimat jest o- 

stry, chociaż zdrowy. 
Orunt również niejednakowej 

żyzności; pobrzeża i płasko- 
wzgórze Anohnac odznaczają się 
wielką urodzajnością. Rodzi się 
tu trzcina cukrowa, indygo, ka- 
kao, bawełna i t. p. Terras Tcm- 
pladas mają płodę krajów cie- 

płych, a więc południowe owoce, 
wino, oliwy, migdały, kawę, róż- 
ne korzenie i zboże Otwórz zwie- 
rząt domowych europejskich są 
jeszcze w Meksyku małpy, tapi- 
ry, jelenie, bawoły, lennice, ja- 
guary, sępy, kondory, fletnigi i 
inne. 

Z ciał kopalnych jest złoto w 

niewielkiej ilości, srebra duio, 
miedź, cyna, ołów, żelazo, rtęć, 
szmaragdy, ałun, sól i inne. 

Ludność stosunkowo do wiel- 
kiej przestrzeni nieliczna, gdyż 
dziś wynosi nie wiele więcej nad 
15 milionów głów. Dzieli się ona 
na białych, europejskiego pocho- 
dzenia, (kreolów) kolorowych, 
(mulatów i metyzów) i Indyan. 
Religia najwięcej rozpowszech- 
niona rzymsko-katolicka. Prze- 
mysł jest słabo jeszcze rozwinię- 
ty z wyjątkiem wełnianego i ba- 
wełnianego, a także wyrobów 
metalowych, który jest przeważ- 
ne w ręku Amerykanów i Angli- 
ków. Handel dość ożywiony też 

[ te<t w reku Amerykanów i An- 
glików. 

Komunikacya kolejowa nie tę- 
ga i dopiero się rozwija, dzięki 
kapitałom amerykańskim. Finan- 
se państwa nic świetne. 

T> '-tawę konstytucyi dzisici- 
wa z roku 

go na mocy kt rej Meksyk je-t 
rzecząpospolitą. W ładzę posiada 
kongres z senatu i izby deputo- 
wanych złożony. W ładzę wyko- 
nawczą bardzo rozciągłą ma pre- 
zydent wybierany co cztery lata. 
W olność zupełna (z wyjątkiem 
ograniczeń religijnych i handlo-. 
wych). 

Stolicą państwa jest miasto 
Meksyk. Herb przedstawia kak- 
tus na skale morza a nad nim or- 

la zabijającego węża. 
Armia na stopnie wojennej do- 

chodzi do joo.ooo żołnierzy, obe- 
cnie podzielona, g.lyż rcwolucyo- 
niści pociągnęli za sobą niemal 
połowę wojska. 

Dawniejsza nazwa Meksyku 
była Anahnoc. W chwili odkry- 
cia Ameryki przez Europejczy- 
ków mieszkańcy Meksyku nosili 
nazwę \ztekow. Państwo to pod- 
bili z łatwością Hiszpanie, któ- 
rych jednak krwawa rewolucya 
rozpoczęta w roku 1820 pod wo- 

dJą Guerrery wydarła władzę i w 

roku 1823 ustanowiono w tym 
kraju konstytucyę. Rzeczpospoli- 
tą meksykańską uznały najpierw 
Stany /jednoczone Ameryki Pół- 
nocnej, a następnie dopiero wszy- 
stkie państwa europejskie i ame- 

rykańskie. 

Pierwszym prezydentem Me- 
ksyku był Fernandez Vittoria. 

Walkę o rządy tego kraju to- 

czyły różne stronnictwa niemal 
od powstania rzeczypopospolitej 
meksykańskiej i toczy się ona do 
dziś. 

Wojnę ze Stanami Zjednoczo- 
nymi rozpoczął Meksyk w roku 

1845 * toczył ją przez dwa lata. 
Stany Zjednoczone pobiły jednak 
Mcksykanów na głowę i wtargnę- 
ły wojska Wuja Sama do stolicy 
Meksyku t5go września 1847-go 
roku. Pogrom ten kosztował Me- 
ksyk 30,000 mil kwadratowych, 
które jako indemnizacyę wojenna 
otrzymały Stany Zjednoczone. 

Meksyk był niejaki czas cesar- 

stwem, którego koronę oiiarowa- 
no Maksymilianowi arcyksięciu 
austryackiemu, który tę godność 
przyjął. Źle jednak na tern wy- 
szedł, gdyż rozwojowany naród 
rewolucyjni wziął go do niewoli 
i rozstrzelał w roku 1867-mym. 
Upadło cesarstwo i powstała na 

nowo rzeczpospolita, która do- 
trwała do dni naszych, nękana 
nieustannemi rewolucyami, a o- 

becnie ma drugą wojnę ze Stana- 
mi Zjednoczonymi. Jak się ta 

wojna zakończy, to niedaleka 
przyszłość pokaże. 

N,edoła dzielnych mistrzynią' 
'''wa/cie nłc-z zęsm: 
Kto nie ma sił odpornych w mię- 

śni. 
Niech wytęży siły ducha! 

Włodzimierz Wysocki. 

URZĘDOWE 
ODEZWA KOM. TERSKIEGO. 

Do Delegatów ostatniego Sejmu 
XX Z. N. P. 

Na żądanie Gmin Z. N. P. Nr. 
*5 i Nr. 54 w Detroit, Mich., ni- 
niejszem zwołuję Sejmik Zwiąż- 
kowy, w którym mają prawo brać 
udział wszyscy delegaci Sejmu 
XX z Detroit i okolicy, na dzień 
10 maja b. r. punktualnie na go- 
dzinę 9-tą z rana, czas Standard, 
do Domu Polskiego w Detroit, 
Mich. Delegaci do obu Gmin ma- 

ją również wstęp wolny, lecz tyl- 
ko moją zabierać głos doradczy. 

Gościom i Związkowcom inte- 
resującym się sprawami Z. N. P. 
dozwolony wstęp będzie tylko na 

galeryę. 
Zebranie to b~dzie nadzwyczaj 

interesujące i poważne, zatem 

przestrzeganym być musi naj- 
większy porządek w obradach. 

Cel zebrania: 
Rozpatrzenie Kcnstytucyi Zw. 

N. P. od A do Z w celu przeko- 
nania się, o ile zarzuty czynione 
Zarządowi Centralnemu Z. N. P. 
przez rozmaite pima i osoby po- 
jedyncze są sprawiedliwe i na od- 
wrót. Chaos, jaki się w ostatnich 
czasach wytwarza w szeregach 
związkowych, zmusza Gminy Zw. 
w Detroit, sprawę tę sumiennie i 
bezstronnie rozpatrzeć i wydać 
swoją opinię. Poważna liczba De- 
legatów z Detroit i okolicy Sej- 
mu XX, a reprezentujących z gó- 
rą 6,000 członków Z. N. P. ma 

chyba prawo zabrać głos w tak 
poważnej sprawie. Wszystkie za- 

rządy gr. Z. N. P. w Detroit i o 

kolicy proszone są o zaopatrzenie 
swoich Delegatów ostatniego Sej- 
mu Z. N. P. w odpowiednie man- 

daty, wysyłając ich na to zebra- 
nie. 

Spełniając włożony na mnie o 

bo wiązek, kreślę się 
Z bratniem pozdrowieniem 

Leopold Terski. 
Komisarz na Okręg XVI. 

Detroit, d. 6 kwietnia r. 1914. 
P. S. 

Pan S. A. Dangel, wydawca 
“Narodowca” w Cleveland, O., w 

wydaniu swego pisma z dnia igo 
kwietnia b. r. palnął kapitalne 
gł.... (a może naszym Związ- 
kowcom urządził niesmacznego 
Aprila), twierdząc, że na zebraniu 
jakie zwołuje Komisarz Terski, 
pomiędzy innemi przyjdzie na 

stół sprawa materyału oskarżenio- 
wego, jakim rozporządza red. 
Dangel. 

Ależ p. Dangel, zostawcie pocz- 
ciwych Związkowców w Detroit 
w spokoju, i nie mieszajcie ich do 
swych spraw. Nie bijcie tak gło- 
śno w mur, bo sobie rozbijecie 
głowę i doczekamy się jeszcze, że 
sprawdzi się przysłowie: "Nie 
chciała góra przyjść do Mahome- 
ta, więc poszedł Mahomet do gó- 
ry”. Nam Związkowcom w De- 
troit ani się śniło o czemś podo- 
bnem; zwołujemy zebranie, .bo 
nam się rozchodzi o sprawy Z. N. 
P., a nie o sprawy osobiste, to 

wszystko. 
L. Terski. 

I cóż świętszego nad domowe 

cnoty. 
Nad tę tradycyą żywą, staro- 

żytną? 
Cóż jaśniejs/ego nad ów szczero- 

złoty 
Wesoły uśmiech, którym twarze 

_ kwitną? 
I nad tę cich.i <crc na zy. li 

zaż> łoić. 
Co niesie szczęście — niosąc w 

sobie miłość? 

A. Asnyk. 

REZOLUCYE 
Tow. Ks. A. Kordeckiego, gr. 45J Zw. Nar. Pol. w Milwau- 

kee, Wis. 

My, członkowie Tow. Ks. A* 
Kordeckiego, grupy 4S7 Zw. N. P, 
zebrani na miesięcznem zebraniu 
dnia ao kwiet. 1914 r. uchwalamy 
jednogłośnie następujące rezolu* 
cye w sprawie prześladowania na* 
szego Towarzystwa i szkodzeniu 
^wiązkowi Narodowemu Polskie* 
mu przez kropidlarzy. 

1. Zważywszy, że ks. M. Dorna* 
chowski, proboszcz par. św. Win* 
centego ignoruje na każdym kro* 
ku Związek Nar. PcJ. nie poowa* 
łając Związkowcom z odznakami 
związkowymi i sztandarem brad 
udziału w pogrzebach zmarłych 
członków; 

| a. Zważywszy, że ks. M. Dorno, 
chowski w karygodny sposób i»* 

i bUża Związkowi, gdy bowiem ko* 
mitet nasz udał się do niego z za- 
pytaniem : dlaczego nie pozwala 
brać udziału Związkowcom z od* 
znakami związkowymi i sztanda- 
rem na pogrzebach zr^arłycg 
członków”, wtenczas ów ksiąds 
powiedział, że nie życzy sobie “a- 
zeby nasze Towarzystwo związ- kowe ZAPASKUDZIŁO porzą- 
dnych jego ludzi”. Gdy komitet 
wyjaśnił mu, że nie jesteśmy he- 
retykami, masonami, lecz katoli- 
kami, wtenczas ks. M. Domacho- 
wski pozwolił Towarzystwu 
wziąć udział, lecz bez odznaków i 
sztandaru związkowego; 

3. Zważywszy, iż ów ksiądz 
chciał zmusić komitet da podpisa- 
nia w imieniu Towarzystwa ja* 
kiegos cyrografu” z żądaniem, 
że Tow. Ks. Aug. Kordeckiego 
niema nic wspólnego z Federacyą 

I Pol. w Ameryce. Pomimo wywo- 
dów komitetu, że Towarzystwr 
nie należy do Federacyi Pol. w 
Am., to jednak ks. M. Domachow* 
ski się wyraził: “że to dla niego 
nie wystarczy, że Towarzystwo 
nie należy do tej organizacyi, lec* 
musi mieć podpisane przez komi- 
tetowych Komitet wtenczas za- 

protestował przeciwko jego żąda- 
niu i “cyrografu” nie podpiął; 

4- Zważywszy, iż ks. M. Dorna* 
chowski znieważył nasz sztandar 
poświęcony w kościele św. Win- 
centego, wyrażając się do komi- 
tetu : “możecie ten sztandar wzią&, 
a kościoła i postawić go w ifjirti* 
mie lub trzymać w domu i to ni* 
robi dJa mnie żadnej różnicy”; 

Wyrażamy przeto pogardę ka. 
M. Domachowskiemu za wszelki* 
obelgi i zniewagi wyrządzone jak 
Towarzytwu naszemu tak f 
Związkowi; 

Potępiamy działalność jego dą- 
żącą do zrujnowania Towarry- 
twa i do szkodzenia Związkowi 
Nar. Pol.; 

Uchwalamy stać wiernie na 
straży ideałów związkowych i bro- 
nić praw naszej ukochanej orga- 
nizacyi; 

Uchwalamy zwołać nadzwy- 
czajny wiec ni dzień 3 maja 1914 
r. w celu wyjaśnienia stosunków 
nieprzyjaznych kleru polskiego 
do Związku Narodowego Perskie- 
go. 

Zapraszamy niniejszem wszyst- 
kie grupy z Milwaukee. Wis. i o- 

kolicy, gniazda sokole i inne na- 

rodowe Towarzystwa, do wzięcia 
udziału w wymarszu naszym, gdy 
Towarzystwo będzie przenosiło 
znieważony sztandar w inne miej- 
sce. 

Komitet >rrupy 457 Z. N. P.: 

A. Lupińsld, 
J. Biesiada, 
L. Warkoczewski, 
F. Świderski, 
W. Konieczka. 


