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Po Zjeździe K.O.N. 
W niedzielę, i2go b. m. 

odbył się w Chicago Zjazd 
ta* zwanego Komitetu O- 
brony Narodowej, kierowa- 
nego przez socyalistów z 

małymi tylko wyjątkami, a 

/łączonego z Komisyą Skon 
federowanych Stronnictw 
Niepodległościowych w Eu- 
ropie, gdzie też rej wodza 
socyaliści, którzy, pokryw- 
szy się chwilowo płaszczeni 
patryotyzmu, jakiego z za- 

sady nie uznają, piec pragną 
swoją pieczeń partyjną za 

grosze ściągnięte z ludu pol- 
ickiego. 

Czem jest owa K. S. S. X. 
w Europie — nie potrzebu- 
jemy tłómaczyć, gdyż wyja- 
śnili to dokładnie emisaryu- 
sze Związkowi, cenzor Ka- 
rabasz i wicecenzor Rako- 
czy, którzy byli w Ojczyź- 
nie naszej pod trzema żabo- 
tami i tam od wybitnych o- 

'ODistosci otrzymali opur.e, 
/e K S. S. X. nic nie warta, 
że stoją na jej czele ludzie 
nieodpowiedni, którym ufać 
nie można: że socyaliści o- 

panowali tę Komisyę i sza- 

fują groszem ludu polskie- 
go, złożonym, w dobrej wie- 
rze na świętą sprawę wolno- 
ści. 

Wobec więc takiej opinii 
ludzi wybitnych i bezstron- 
nych z wielu partyj i obo- 
zów, które to opinie niektó- 
rzy nawet stwierdzili włas- 
nymi podpisami, i pozwohli 
ie opublikować w pismach, 
Zarządowi Związku nie po- 
zostawało nic innego, jak 
tylko wycofać się czemprę- 
dzej z tutejszego Komitetu 
Obrony Narodowej, ekspo- 
zytury K. S. S. N?. i zerwać 
zupełnie z tą ostatnią, aby 
lud Związkowy uchronić od 
dalszego wyzysku i okłamy- 
wania przez garść, “towarzy- 
szów’ 'tak tu, jak i z tamtej 
strony oceanu. 

Dobrze więc i słusznie po- 
gapił Zarząd Związku, a 

względnie stanowcza jego 
większość, że się wycofał od 
tej roboty, choć może nieco 
późno, ale lepiej, niżby miał 
w dalszym ciągu popierać 
"woją powagą i wpływami 
'prawę, która jest prowa- 
dzona przez ludzi partyj- 
lycn, nie mającycn zaanycn 
wpływów ni zaufania u na- 

szego społeczeństwa. 
Za takie więc słuszne i 

roztropne stanowisko Za- 
r/adu C entralnego Z. N. P., 
•łojącego tu na straży nie- 
tylko interesów wewnętrz- 
nych Związku, ale i na stra- 
ży interesów narodowych, 
zawyły wściekłością organa 
'• 'cyalistyczne, obrzucając 
Motcni Zarząd i emisaryu- 
'zy, a nawet najwybitniej- 
*zych w Polsce mężów za 
’ch opinię o K. S. S- N. i nie- 
nia tego wyzwiska, tego osz- 

czerstwa, tych kalumnii i 
'zyderstw, którvchbv roz- 

wydrzeni “towarzysze” nic 
kucali pod adresem Zarzą- 
du Związku i ludzi nailep* 
zych, najuczciwiej dla Poł- 

‘ki i ludu naszego na wy- 
chodźtwie pracujących. 

A w napaściach tych so- 

cyalrstów dzielnie sekundu- 
ją ci. którzy bądź to sympa- 
tii ją 7. nimi, bądź zawie- 
dzeni zostali w- swych aspi- 
racyach, na Sejmach, bądź 
też zbieranie datków od lu- 

dzi jest im na rękę, bądź tez 
uczciwie nawet myślący, ale 
skutkiem uporu narodowe- 

! go nie chcący widzieć nagiej 
| prawdy, przysłaniając sobie 
przed nią oczy. 

I tacy to właśnie przybyli 
j na półroczny Zjazd dwa ra- 

zy już rozdzielonego K. O. 
N’. — i nie radzili na tym 

! Zjeździć jak na rozsądnych 
i uczciwych ludzi przystoi, 

| zwłaszcza mających niby to 
odbudować niepodległą Pol- 
skę. lecz przez cały dzień z 

furyą rzucali się na każde- 
go, kto tylko nie chce iść z 

K. O. X. i 2 K, S> S. X. w* 

Europie nie dowierza. Dele- 
1 gatów zebrało się pół setki, 
, 
w tern znaczna większość z 

Chicago, ale na halę wpro- 
wadzono kilka tuzinów so- 

l cyalistów, aby ci wrzcszcze- 
! li iak opętani: “Hańba im!” 
; “Zdrajcy!”, “Sprzedawczy- 
ki!”, “Słudzy moskali za 
moskiewskie ruble!” i t. p. 

! 1 o byli ludzie dojrzali, 
którzy mają dla Ojczyzny u- 

• czci wie pracować... 
A nie lepszymi są panowie 

w K. S. S. X. tam w Euro- 
pie, gdyż w hiutetyftSgtr-yf»* 
sowych, jakie nadsyłają, w 

podobny sposób lżą jednost- 
ki wybitne, najlepszych na- 

wet synów Polski; lżą i 
prześladują inne organ iza- 
cye i stronnictwa, jedynie 
dla tego, że nie chcą uznać 
autorytetu w sprawach na- 

rodowych tych panów — żc 
ich nie chcą i nie mogą uwa- 
żać za rząd narodowy, boć 
na to ani w drobnej części 
nie zasługują. 

1 acy to mają nam zbawić 
Polskę i złączyć naród pod 
jednym sztandYrepn Orła i 
Pogoni. O ironio!... 

Wolno zresztą tym pa- 
nom wierzyć w co chcą i 
tworzyć co im się podoba, a- 
le wara im napadać na ludzi 
innych przekonań! Wara im 
lżyć kogoś, gdy ten nie chce 
isc za głosem czerwonych 
Mesyaszów”- Mogą się ście- 
rać zdania i prądy; można 
tak 1ti1» owak poimować pra- 
cę dla P*olski, wolno nawet 
krytykować tego lub owego 
za jego osobiste zdania, ale 
ludzie kulturalni i pchający 
się na c*zoło narodu, nie po- 
winni się zachowywać jak 
gromada zdziczałych ulicz- 
ników, bo tern sobie, ni spra- 
wie, której bronią, bynaj- 
mniej nic pomogą. 

Na ostatnim Zjeździć K. 
O. X. wystąpiły na widow- 
nię tylko niskie instynkty 
kilkunastu osobników prze- 
ciw urzędnikom Związku je- 

, dynie, żc ci na Sejmie otrzy- 
| mali wotum ufności od dele- 
gatów i zostali wybrani. Nie 
mając przeto sposobności w 

inny sposób zaspokoić swej 
mściwości j zemsty, odłożyli 
to cło Zjazdu organizacyi, 
mającej nam budować lep- 
sza przyszłość, no i na tym 
Zjeździć “ujeżdżali” kogo 
się dało na prawo i na lewo, 
a gawiedź socyali styczna, 
speszona tam przez przy- 
wódców. biła im brawo, im 
dosadnie) kogoś znienawi- 
dzonego przez towarzyszów 
lżvli i napadali. 

Takim wjęc bvł “Zjazd” 
szczątków zabarwionego 
mocno na czerwono Komi- 

| tetu Obrony Narodowej i 

nietrudno przewidzieć, ja- 
kie wyda owoce. 

“Towarzysze” trzymać 
będą oburącz K. O. X., boć 
im on potrzebny na bałamu- 
cenie opinii i na łowienie lu- 
du na plewy socyalistyczne. 
Trzymać go będą, boć dla 
nich dobre i kilka choćby do- 
larów, jakie tu i owdzie z 
ludu ściągną, czegoby w in- 
nych wypadkach nic dostali. 
Będą sprzedawać znaczki, 
guziki, broszurki, pamflety, 
boć i z tego coś im kapnie, a 

propaganda socyalistyczna 
także niecp zyska. 

Tego oni chcą. do tego dą-1 
żą i dlatego tak wściekle! 
rzucają się na tych, co de-' 
maskują ich zamiary i dąż-1 
ności- 

Ale lud nasz, ten, który j 
się nie myli, prędzej czy po-; 
źniej pozna się na ich nicpo!-, 
skiej. nieszczerej robocie i 
odwróci się od nich ze wstrę- 
tem. jak od gadów zjadli-j 
wych. 

NIE DAJMY S:Ę WY 
ZYSKIWAĆ. 

Nie masz prawie narodu w A- 
meryce, któryby więcej wyzyski- 
wano na każdym kroku niż nasz 

niżej od nas stojące narody sło- 
wiańskie jak Kusini, Chorwaci, 
Słoweńcy i Słowacy mogliby się 
pod tym względem z nami mie- 
rzyć. A jednak, mimo ^że do dziś 
dnia dzierżymy mimo więzy ii 
kajdany wśród narodów słowiań- 
skich prym pod względem kultu- 
ry, pod względem samoobrony 
stoimy niżej od Czechów nawet. 

Dopiero w ostatnich latach Zw. 
W P. czyni wszelkie starania i' 
wysiłki, by temu zapobiedz. 
Chciałbym obecnie za pomocą 
prasy polskiej, tak chętnej zaw- 

sze do służby w sprawie narodo- 
wej, zwrócić na jedno uwagę, 
mianowicie na wyzysk ludu pol- 
skiego, powracającego do kraju, 
przez niesumiennych agentów i 
handlarzy kart okrętowych. 

Niestety nie mogę się na tern 
! miejscu zająć wyzyskiem ludu 

| polskiego, wyjeżdżającego z kra- 
ju cło Ameryki dla polepszenia 
sobie doli. Za dalekoby to pro- 
wadziło, jednak/e nadmienić mu- 

szy, iż dotąd nic posiadamy w 

kraju jednolitej myśli i znajomo- 
ści chociażby powierzchownej 
naszych Komisyi Imigracyjnych, 
znajdujących się w każdem por- 
toweni mieście naszem, a zatem 
w Nowym Yorku, Philadelphii. 
Baltimore i Bostonie, a które 
przecież przez ogół związkowy 
ze znacznym nakładem funduszy 
na to tylko stworzone zostały, by 
otoczyć opieką świeżo z kraju 
przybyłego imigranta. Ta niezna- 

jomość naszych instytucyi w A- 

meryce, stworzonych dla opieki 
nad imigrantami ponosi winę, iż 
nasi imigranci, skoro tylko w 

kraju objawią chęć udania się do 
i Ameryki, natychmiast popadają 
w sidła bezsumiennych pijawek 
społecznych, tuczących się ich 
krwią, ich dobrodusznością, ich 

bezdarnością i bezradnością. W 
kraju, nic możemy nic dla na- 

szych imigrantów czynić, powin- 
na to jednak rołrić prasa polska, 
pouczając ogół o tych wszystkich 
środkach, środeczkach i półśrod- 
kach, któremi się tak północno- 

J niemiecki Lloyd jak i hambur- 

sko-amerykańska linia, ciesząca 
się na każdym kroku poparciem 
władz policyjnych, posługuje, by 

tylko ludowi naszemu wywabić 
z kieszeni jego ciężko zapraco- 
wany grosz przez swoich agen- 
tów, przeważnie żydów i żydow- 
skich szabesgojów, żywiąc ich na 

pokładzie jeszcze śledziami, by 
wzbudzić w wychodźcach prag- 
nienie i skusić do picia piwa w 

kantynie. 
Za muj jednak obowiązek u- 

w a żarn konieczność zwrócenia u- 

wagi na wyzyak naszych braci i 
sióstr, odjeżdżających stąd do 
kraju. Zdawaćby się mogło, iż 
pobyt kilkoletai w Ameryce po- 
winien był każdego rodaka na- 

szego tak dalece oświecić, by 
przy zakupywaniu kart okręto- 
wych a również f przy wysyłce 
pieniędzy do kraju, nie ufał pier- 
wszemu lepszemu, lecz postępo- 
wał z całą ostrożnością. Niestety 
inaczej uczy doświadczenie. 

Lud polski z kraju wywiózł 
szalony pociąg do uprawiania 
wszelkich interesów przez ży- 
dów, to też uczciwe polskie in- 
teresy kart okrętowych skarżą 
*ię, żc właśni rodacy mało je po- 
P‘eraj*. gdy tymczasem u żydów 
zawsze pełno interesantów. I 
dziwny ten charakter naszych 
wychodźców w Ameryce. Pogar- 
dza żydem, naśmiewa się z nie- 
go, plemię żydowskie w Galicyi 
i Królestwie ^każa za najwięk- 
sze zlo, łecz gdy czegoś potrze- 

*» inu RM ik nic dość do- 
bry, “boby się choroba zanadto 
spanoszyła’, więc w swojej za- 

wiści i zazdrości, byle tylko swój 
na nim nie zarobił paru centów, 
woli iść do tego żyda. którym 
przed chwilą pogardzał, i mc 
woni nut on wówczas już czosn- 

kiem lub cebulką, i nie widzi, ze 
sic przez niego daje wyzyskiwać. 
Smutne to ale prawdziwe świa- 
dectwo dla nas. 

w ostatnim czacie ukazały się 
w niektórych pismach polskich, 
anonsy, ogłaszające karty okręto- 
we do starego kraju po 15 dola- 
rów wraz z wolnym noclegiem w 

No>vym Yorku. Już zdrowy roz- 

sądek sam mówi, iż za te pienią- 
dze chociażby możliwej tylko po- 
dróży nic mówiąc już wcale o ja- 
kiej takiej wygodzie, mieć nic 
można. \a takie humbugierskic 
ogłoszenie — wpadało i wpada 
wielu naszych rodaków, łudzą- 
cych się tanią ceną, by spotkać 
się z rozczarowaniem, zawodem 
i stratą czasu i pieniędzy. Żydow- 
skie te pijawki, liczące jedynie 
na łatwowierność i lekkomyśl- 
ność ludu polskiego, okradają 
przez te anonsy lud polski, w 

czem im pomagają pisma polskie, 
które w gonitwie za dolarem nie 
wahają się takich anonsów u- 

mieszczać. 
Ludzi ci, sprowadziwszy sobie 

taką tanią, szytkartę /ą 15 dola- 
rów wyjeżdżają do Nowego Yor- 
ku, nie przeczuwając nawet, co 
ich czeka. Na dworcu przyjmuje 
ich agent o wybitnie żydowskim 
wyrazie twarzy i prowadzi na 

wolny nocleg. Tutaj dopiero ot- 

wierają im się oczy. Wprowadze- 
ni do cuchnącej przeważnie nory. 
w której rzędem stoją łóżka, na 

których przewracają rozmai- 
te podejrzane indywidua, zaczy- 
nają się obawiać i podejrzewać. 
Uspokaja ich jednak usłużny po- 
tomek jerozolimskiej szlachty, 
zapewniając, iż to tylko jedna 
noc, że na okręcie będą mieli 
“fajn” kajutę, i że dzisiaj nie mo- 

że im noclegu lepszego dać. bo 
"wszystko” zanadto przepełnio- 
ne. 

Następny dzień jeszcze gorszy. 
Skoro się dostają na pokład, wi- 
dzą, że się znaleźli na okręcie by- 
dlęcym, wlokącym się jak żółw 

dwadzieścia i więcej dni do kra- 
ju, że muszą spać przy bydle, by- 
dło to karmić i poić dwa razy 
dziennie i za tę tanią podróż pra- 
cować. Wielu z rezygnacyą go- 
dzi się z losem, wielu jednakże 
ucieka z tego taniego okrętu, żą- 
dając od żyda, by mu się wysta- 
rał o kartę okrętową na okręcie 
pasażerskim, godząc się oczywi- 
ście na dopłatę. Usłużny żydek i 
to uczyni, bierze od takiego nie- 
oględnego rodaka naszego drugie 
15 dolarów i znowu zwleka z za- 

kupiłem karty, byle tylko jeszcze 
jak najwięcej pieniędzy z niego 
wyssać, co trwa nieraz i dwa ty- 
godnie 

Mały przykład tutaj dla iłu- 
Mracyi. Złudzony laniem ogło- 
szeniem w piśmie polakiem przy- 
ł»ył z taką karlą okrętową w kie- 
szeni pewien nasz rodak do No- 
wego Yorku i zamieszkał oczy- 
wiście aż do odejścia statku w ta- 
kim bezpłatnym noclegu. Rano, 
skoro oczy przetarł, przekonał 
'ię że wszelkie jego oszczędności 
w kwocie Xo dolarów z odzieży 
mu znikły. Złamany na ciele t 

du>zy. nie chcąc bez centa do 
kraju jecliac. przybył z rozpaczą 
w twarzy do domu Imigracyjne- 
go Z. N\ P., prosząc o pomoc i 
ratunek. Zarządca przyjął go, po- 
cieszając. i/ ratunek jaki mu ob- 
myśli. Biedak ten atoli stratę pie- 
niędzy tak sobie wziął do serca, 
iz w nocy poderżnął sobie brzy- 
twą ganiło i obecnie walczy ze 

śmiercią w lazarecie. 

Niechaj by powyższe zajście od- 

straszyło wszystkich, którzy pra- 

j gną z p<>mocą żydowskich pija- 
wek społecznych tanim kosztem 
dostać się Ho kraju. Kto chce na 

bydlęcym okręcie za swoją pracę 
(1° kraju siv przejechać, ten w 

No\^ym ^ orku zawsze ku temu 
znajdzie okazyę i nie tylko żad- 
nemu agentowi nic zapłacić nie 
potrzebuje, lecz musi od kapita- 

j 
Ila "talku otrzymać bilet kolejo- 
wy az do miejsca przeznaczenia 

I nauto parę marek na 

żywność podczas podróży koleją. 
Kto zas chce jechać wygodniej za 

■ własne pieniądze, ten powinien 
pamiętać przede\vszy>tkiem o 

l tern, iż polski pieniądz w pol- 
i skiem powinien się obracać ręku, 
(i że karty okrętowe od swoich, 
| od Polaków kupować powinien, 
a chyba dziś w każdem mieście 
mamy dzielnych Związkowców, 
którzy się sprzedażą kart okręto- 
wych trudnią. Jeżeli zaś wśród 
naszych rodaków znajdzie się ja- 
ki zły człowiek, niesumienny, go- 
niący za wyzyskiem i z wyzysku 
tyjący, to o jego postępowaniu 
zwykle wszystkie wróble na fla- 
chach świergocą, tak iż nic trud- 
no się takiego nstrzedz. Nie ma 
natomiast w danej miejscowości 
żadnego agenta kart okrętowych, 
a trzeba koniecznie do kraju wy- 
jechać zaraz, ty nic prostszego, 
jak udać się do Nowego Yorku, 
skąd codziennie okręty odchodzą, 
pójść do domu (migracyjnego Z. 
N. P„ 180 przy Sec on d ave. i po- 
prosić zarządcę tegoż o wysta- 
ranie się o kartę okrętową na po- 
rządny okręt, Zarządca tegoż do- 
mu jest zobowiązany to uczynić 
bezpłatnie, a nadto każdego oto- 
czyć opieką przez swoich agen- 
tów portowych, gdyż w celu o- 

pieki nad imigrantami i emigran- 
tami został Dom Polski przez Z. 
N. P. stworzony. 

Dom Polski (migracyjny w 

Nowym ^ orku został w ostatnim 
czasie odrestaurowany i odświe- 
żony, oraz zastosowany zupełnie 
do nowoczesnych potrzeb. Miejsca 
znajduje się w nim na około 80 
imigrantów, prócz tego 15 pokoi 
gościnnych dla gości przejezd- 
nych. Za uprzedniem powiado- 

mieniem zarządca Domu Imigrn- 
cyjnego wysyła agenta na dwo- 
rzec, który bezpłatnie wszystkich 
rodaków zaprowadzi z dworca do 
tegoż domu i opiekuje się każ- 
dym aż do chwili odejścia okrę- 
tu. Nadmieniam, iż żadnemu u- 

rzędnikowi Komisyi imigracyjnej 
i Domu Imigracyjnego nie wolno 
przyjmować żadnych wynagro- 
dzeń lub podarków od interesan- 
tów. 

W Domu Imigracyjnym w No- 
wym Y orku znajdzie każdy 
wszelką radę, pomoc i opiekę. Nie 
potrzebuje się błąkać po mieście 
i żywić podejrzanej wartości po- 
trawami w restauracyach, ho 
Dom I migracyjny rozporządza 
dobrą i smaczną kuchnią polską, 
która i smakosza zadowolić mo- 

że. a ceny przy tern niezwykle ni- 
skie. Dla tego powinniśmy raz 

zerwać z tą opieszałością, z jaką 
się zwykle odnosimy do instytu- 
cyi polskich, i o ile jesteśmy w 

Nowym Y orku, nie powinniśmy 
szukać obcych, lecz śmiało pójść 
do naszego domu, stworzonego i 
urządzonego tak znacznym na- 

kładem funduszy związkowych, 
aby tylko ułatwić świeżo przy- 

i bywającym rodakom pierwszy 
pobyt w Ameryce. Bracia i Sio- 
stry związkowe powinni w pier- 
wszej linii o tein pamiętać i wszy- 
stkim swoim znajomym, którzy- 
by do Nowego Yorku jechali, czy 
to tylko przejściowo czy też w 

przejeździć do starego kraju, za- 

lecać, by nie zapominali o Domu 
Imigracyjnym Polskim w No- 
wym Yorku. Przecież nam wszy- 
stkim zależeć powinno na tern, 
aby Dom ten w jak najkrótszym 
czasie jak najsilniej stanął ma- 

jątkowo, by powoli można podo- 
bne domy zakładać i w innych 
miastach portowych, jak Bosto- 
nie. Philadelphii i Baltimore. Mo- 
żliwem to jedynie będzie, jeżeli 
wszyscy, nie tylko Dom ten, o 

ile znajdziemy się w Nowym 
Y orku, popierać będziemy, lecz 
gdy i naszym krewnym i znajo- 
mym — niez wiązko wcom — na 

tę naszą instytucyę zwracać bę- 
dziemy uwagę i nakłaniać, by w 

myśl naszego ha-ła narodowego 
“swój do swego” pamiętali go po- 
pierać. 

Gdyby zaś w Domu tym miały I 
zajść między gośćmi a zarządem 
Domu jakie niejłorozumienia. 
gdyby w prowadzeniu lub' urzą-' 
dzcniu Domu miały się ujawnić! 
jakie braki lub niedokładności, 
proszę mnie natychmiast, jako 
bezpośredniego zwierzchnika 
wszelkich Komisy i Imigracyj- 
nych, powiadomić, abym im mógł 
zaradzić. 

W Bostonie, Philadelphii i 
Baltimore nic j»ozw<>lił nam je- 
szcze brak środków na urządzenie 
domów iniigracyjnych, chociażby 
w mniejszych rozmiarach. Jed- 
nak/c i w tych miastach {>osiada- 
my na^zc Komisye Imigracyjne, 
których zadaniem jest piecza nad 
imigrantami. Każdy Związkowiec 
i w ogóle każdy rodak ma prawo 
żądać od nich rady i pomocy, sko- 
ro mu jej tego potrzeba będzie. 
Dla tego też podaję poniżej i- 
mienny skład tych Komisyi na 

wszystkie cztery porty, aby Bra- 
cia i Siostry Związkowe, jeśli 
kiedyś zajdzie potrzeba, wiedzia- 
ły, dokąd się zwrócić. 

Do powyższego ostrzeżenia 
Braci i Sióstr moich związko- 
wych skłoniły mnie liczne przy- 
kłady niesumiennego zdzier- 
stwa. dokonanego na rodakach 
naszych przez żydowskich wyzy- 
skiwaczy, zwabiających lekko- 
myślnych i nicoględnych a do- 
brodusznych ziomków naszych 
na pokład parostatku Urania, nai 

którym panuje zaduch nie do 
zniesienia i warunki wprost nie- 
możliwe. Oddaję się nadziei, iż 
głos mój ostrzegawczy choć w 

małej mierze zaj>obiegnie temu 
niecnemu wyzyskowi łatwowier- 
nych rodaków moich i nakłoni 
Braci i Siostry moje związkowe 
do przestrzeżenia wszystkich, 
którzyby się na łaskę i niełaskę 
żydom zawierzyć chcieli. 

W tej nadziei przesyłam wszy- 
stkim wyrazy miłości i pozdro- 
wienia 

A. Karabasz, 
Cenzor Z. N. P. 

ZE ZJAZDU ZWIĄZKOWCÓW 
NA ZACHODZIE. 

ZJAZD GMINY Z. N. P. W 

HOQUIAM. WASH. 

Kilkanaście grup bierze udział. 
Język polski w szkołach pu- 

blicznych. 

Hoąuiam, Wash. — Zjazd Gmi- 
ny Nr. 57 Z. X. IV rozpoczęty c 

godzinie 10:30 przed południem 
w Domu Polskim w Tacoma, 
Wash. 

Prezes W. Ilryszko zamiano-, 
wał Komisyę Mandatów, w 

skład której weszli: 
Ob. J. Baszczak z grupy 489 z 

Seattle; ob. F. J. Nowacki z gr. 
1003 z Spokane, panna K. H. 
Zembrzuska, z gr. 1558 z Seattle. 

Ze sprawozdania Komisyi 
Mandatów okazało się, że nastę- 
pujące grupy były reprezentowa- 
ne: 

Gr. 156 — A. Grubowski, Pa- 
weł Gazda. S. Maciejewski. 

Gr. 480 — A. Królik. 
Gr. 489 — S. Paszczak. 
Gr. 636 — A. Parolyk. 
Gr. 685 — L. Brach. 
Gr. 852 — J. Zicman. 
Gr. 1003 — F. J. Nowacki. 
Gr. lljl — J. Przewoźnik. 
Gr. 1307 — X. J. Olszewski. 
Gr. 1307 — K. Tura; 
Gr. 1497 — St. Kaitis. 
Gr. 1558 — K. JI. Zembrzuska. 
Gr. 852 W .Hryszko. 
Gr. 1439 — A. Gros. 
Po odczytaniu protokółu i wy- 

słuchaniu sprawozdań urzędni- 
ków sesyę odroczono do godzi- 
ny 1-ej po południu. 

Komisarz Z. X. P. nieobecny, 
chociaż otrzymał zaproszenie. 
Po wyczerpujących debatach Iz- 
ba przyszła do przekonania, że 
stan Washington z powodu du- 
żej ilości grup i członków, powi- 
nien być odłączony od stanu 

Orrgon i stworzony nowy Okręg 
— co uchwalono zakomunikować 
szan. Cenzorowi. 

Przy nominacjach, na komisa- 
rza zostali przedstawieni obywa- 
tele: Parolyk, Kaitis, Nowicki. 
Przy balotowaniu ob. Kaitis o- 

trzymał najwięcej głosów* więc 
został wybrany na urząd Komi- 
sarza. 

Wybrano następujący zarząd 
frzr/. aklamacyę: 

Wiceprezes: Ob. A. Parolyk; 
Sekr. prot. Panna K. H. Zem- 

hrzuska : 
Marszałek ob. K. Sura; 
Odźwierny ob. P. Gazda. 
Wybrano komitet aby wyna- 

lazł i podał projekt Gminnej Ka- 
sy Chorych Gminie do zatwier- 
dzenia. 

Wszyscy delegaci zabierali głos 
i popierali projekt wykładów ję- 
zyka (>olskicgo w szkołach pu- 
blicznych. 

S. P. Kaitis, sekr. fin. 
Gminy 57. 


