
Odezwa do Polaków 
RODACY I RODACZKI! 

W stolicy Stanów Zjednoczonych znowu ruch. 
Szowiniści amerykańscy pracują obecnie usilniej jak 

przedtem, by do Stanów Zjednoczonych nie dopuścić lu- 
dzi uczciwych i zdrowych, których jedyną winą jest to, że 
nie umią czytać i pisać. 

Tych to ludzi, wśród których z winy zaborców wielu 
jest braci naszych, nie chcą dopuścić do tego woinego kra- 
ju. natomiast otwarte są jego granice dla wszelkiego ro- 
dzaju zbrodniarzy i ludzi podejrzanych. 

Za kraj ten przelewali krew nasi bohaterowie, w kra- 
ju tym i dla niego wiele zasług położyła imigracya polska, 
słuszne więc i sprawiedliwe mamy prawo protestować 
przeciw ograniczeniu tego rodzaju imigracyi, która jest 
błogosławieństwem Stanów Zjedn. 

Nowelę dążącą do tego ograniczenia zawetował już 
prezydent Taft. Mimo to jednak nieprzyjaciele emigranta 
nie spoczywają i wysilają obecnie wszelkie siły, aby to nie- 
sprawiedliwe prawo przeprowadzić. Wpływy ich są moż- 
ne, a doprowadzili już do tego, że senat Stanów Zjedno- 
czonych uchwałę tę krzywdzącą i niesprawiedliwą przepro- 
wadził. 

Jest ona obecnie przedmiotem obrad Kongresu i ma 
wszelkie szanse przeprowadzenia. Toteż wysilić nam nale- 
ży wszelkie starania, użyć wszelkich wpływów i poruszyć 
wszelkie znane nam sprężyny, aby do tego nie dopuścić. 

Zasypmy wszystkich kongresmanów naszymi prote- 
stami, stańmy w obronie uciśnionych, a nie tylko, że speł- 
nimy nasz obowiązek, ale także dowiedziemy, że umiemy się bronić przed zakusami szowinistów. 

W imieniu więc sprawiedliwości, w imieniu braci na- 
szych uciskanych wszędzie, w imieniu biednych tułaczy, chcących zarobić na kawałek chleba w wolnym kraju, pro- simy załączony protest, ułożony w języku angielskim 
przez prezesa i sekretarza Waszego Towarzystwa i zao- 
pa&izony pieczęcią przesłać na ręce kongresmana Wa- 
szego dystryktu. 

Prosimy protest ten wysłać zaraz po otrzymaniu go, --by chocby małe z naszej strony opóźnienie nie zaszko- 
dziło dobrej sprawie. 

Przemawiamy w imieniu wszystkich polskich orga- mzacyi, które się połączyły w Ligę Ochrony Emigrantów Polskich, celem zwalczania tego niesprawiedliwego pra- 

Oprócz tych protestów wysłana będzie w tych dniach 
m° Washmgtonu delegacya złożona z reprezentantów Zw. - 

zJedn. P. Rz. K., Związku Polek. Macierzy Polskiej i innych organizacyi polskich, by ustnie zaprotestować 
przeciw przeprowadzeniu owego niesprawiedliwego pro- 
ponowanego prawa. 

W nadziei, że Szanowni Panowie i Bracia spełnią 
fi °®owl4*ek,>a tern samem zadokumentują, że staja w 

obronie słusznie nam przynależnych praw i sprzeciwiają 
Bię ograniczeniu imigracyi. 

Kreślimy się z poważaniem, 
KS. BISKUP P. RHODE. 
K. ŹYCHLIŃSKI. Prez. Z. N. P.1 

P. S. Protest załączony raczą podpisać prezes i 
sekretarz a zaopatrzony w pieczęć Towarzystwa, należy przesłać zaraz na adres kongresmana Waszego dystryktu Adres kongresmana Waszego, jeśli go nie znacie, poda ka- i 
7Ay z wybitniejszych obywateli Waszej kolonii. Wskaza- 
ny jest natychmiastowy {X>śpiech. 

Protest w sprawie bilu migracyjnego. 
" HERRAS. i. nmv łicforr thc Conprcss ol tlić Lnitol 

1 

atr a biU proyidmg i<ic the rcurulation of the entry of alicn> imo 
rnc 1 mtwi States known and desoribed as thc Smrth-Burnett Im- 
migration Bill. and 

'\MKKEAS, thc said h:VI contains among othcr iprovisions 
'■ ,1! 

* edłnrat tonal test** to which a 11 alicn** desirśim; ad:n:ssion 
imintry will be subjec.ted, and their inabiMity to mcet the 

tc>ts will con*trti»te a bar to their aidniissinrn to thc United 1 

Sates. ai>d 
^Uh,RE\f\ conditi'*ns in many forcign bmh render it im-| 
!»1c >r C')unl'r*s tłvnisands of people to f*cctire an education 

°f their hirth, a-; a rcawlt >rf the tyranniral attitude of 
fgn goeemment* towards the pe*»plf of counfrig* that havc 

i.ucn by fotce and depriyed of their łrherty. and 
'■ HI-.RFAS, many people residing wńhin the honndries *>f thc 

rrnrr comTnomveahh of Prdand are among the^c. who as a re*ult 1 

of ycars of oppression on the pan of boatilc foreign gmernment* 
their de«potio *kairr to deatroy them a* a nation amd a pf.»ple. 

'*een deprived of thc right* and opfportunity to attend srhool 
ieges in their native land and have at theiT fir*l opportiinity 

'‘’t li*>erty aml freedom by immigratmg to the United State* 
and 

V.'HFRE\S. the drnvn trod-den and oppres*ed of erery climc 
f* r yeara have looked upon thc.se United State* a* a land where all 
* *io<t pe »plc irrespect.ire r.f nationafity or crecd cmild enter and 

thc 1»le*s:ng* of liberty, freedom and justice, and 
WHEREAS the h r*torv of mir eoiantry -*how*s that from «• 

foimdation th^ongdt it« m< **t trying moment* to vote. worlc 
•rd eff -rts of rmnrgra-rts have heen tbr Mipport of this American 
••tioo and this Amerumn country and iu mstitutiona. and 

W IIEREAS tłu* people coming licre frewn >P*4and and in fact 
tlić j>easants arti-ants and workingmen 01 Kuropean cowitries in 
generał liave upon their arrirał piroren thcmsclves to be indutrious, 
licmic lming. morał. «a\ing and ław abidirtg — not dmtics in thc 
bee-hives of nur indirstrrcs, not paarsite*. tapon the country and not 
cxp1o!ter«; of tlieir fełlow men. bu.t a desirable, healtłiy ami 
■strenglitcnmg element which bas worked bard not only to better 
tlieir own corrdition« fym to make this country great and to per- 
petuate thi> free gocernment and ifcs grea-t principłe*. and 

W 11EREAS. .*o far a? the PoH*h* and ofher S!av<«nic people 
arc concemed there bas been no fair. just and irrtcłltgem inve*»ti- 
gation or report madę of the inrmigratinn problem by .my ccnrmis- 
•sion of our goremment for no eom-mi^ion and no jroverrvment re- 
port upon tłie -tfbject ha* inehided in tlicie c.mductmg thc work 
any one who-m as of. in sympathy with nr tamiiliar with either the 
łanguage. emtotw. conditions or pnnciples of tlie ^ołish or otlicr 
Slatrriic pełłeś. and 

W f ł ER KAS that a healihy. morał. lioncst. indu^tri«>us im- 
migramt coming to this country arter the period of hcłple-ss ehi!d- 
h *”1 a' an aflu,t i-* an asset and not a drain to this country for the 
eypense of bringing such immigrant to the cem 1«ion of berom ing 
a ^cit sunportimg prodneer ha« becn hefore hi< eoming herc by tlie 
country' fr<>m whcnce he conn»>. and 

W HhKh we know that litcracy or educat;nnal test* do not 
indicate rhe morał?. con^cicncc. honesty. inteigrity or ind«*trv of 
an Lniinigrant, and 

W 11IvRKAS. the prezent immigration laws and restriction* 
ydiirh are being rigidly oiiforced are sirffieient to krep out of out 
country a!! yicirrs. unhealthy and tmdesirable elemmtK 

THEREFORE RE IT RESOLYED that we the member<= 

re.-wdntg in tlić 
of 
. and 

oitizen« of the<e t 
State- of America having flie woli hring and futurę of <th:s 
country and it.- ęovcrnnu:it and fn-titutions at henrt and a- a 

tliat clenent -f thi- c- ;intry*< popuAation wtitcłi oamc herc 
!' land hereby protest aganst the enaetment of the proj 
rc-triction- rctptirhig educationał tc*t- as being unfsir, on j ust 
un-Amerrcon. ^ 

" 

RIi I P H RTTTTC1? Rl‘.s< >LYFD tlmt a eopv of th-c-c 
lutions be forwarded to the Hon. 
Congre-«man front the statc. f,,r 
rm--:- *n to c< nitro-. 

President of. 

-tatę 

n;ted 
grrat 

part 
front 
to<cd 

and 

sUb 

Scerctary ot 

Adopted jy tlić. mcmne.rs of the. 

Zwa/yw-zy. że pr/cd Kongresem Stanów Zjednoczonych c-t 
obecnie nowela regulująca w-top cudzozintcow do tego kraju, znana 

jako Emigracyjny bil Smith-lhirnetfa — i 
Zważywszy, zc nowela ta zawiera między innymi zastrzeżenia, 

domagające .się egzaminów umiejętnt*>ci czytania i pisania, które- 
mu p ttkiac się mu>/ą wszyscy cudzoziemcy, pragnący przybyć do 
tego kraju i ż.e ich nicudoino.>c odbycia tego egvamintt stanowić 
ltydzie przeszkodę ich ich wstępu do Stachów Zjednoczonych, i 
Zważywszy, zc warunki w wielu innych krajach nie .pozwalają nie- 
zliczonym ty.-iącotn ludu otrzymać wykształcenie w języku ich 
rodzinnym, w rezultacie tyrańskiego orlroszmta się ohych rządów 
do ludzi krajów nabranych przennocą i pozbawionych wolności, i 

Zważywszy, że wiele o-ób, mieszlcaiących w’ granicach da- 
wnych ziem Polski znajduje «;ę wśród tych, którzy w rezultacie 
opresyi krt cafvch ze strony wrogich rządów i ich despotycznych 
pragnień zniszczenia ich jako narodu było pozbawionych praw i 
przywilejów uczęszczania do -/kol : kołlegiów w ich njczystynt ję- 
zyku prowadzonych przy pierwszej -.posóbności szukających wol- 
ności, emigrując do Star.ów Zjednocz, -nych. i 

Zważywszy, z? męczeni i gnębieni w każdym kraju przez lata 
cafe uważali Stany Zjednoczone jako krainę, gdzie wszyscy uczci- 
wa iudrtc ł>cz względu na narodowość i wiarę mają wredny wstęp i 
mogą sir cieszyć wohtośeią i zażywać praw -praw iedliwych. i 

Z-ważyw-zy, ze historya na-z.ego kraju wykazuje od swego za- 

początkowania. iż w momentach prób wszelakich, głos. praca i wy- 
siłki imigrantów skien*wane były ku poparciu a-merykaiTskicgo na- 

rodu. kraju i jego mstytucyi. i 

Zważywszy, że bidzie przybywający * }'oł<ki — a w rre.zywi- 
stości wieśniacy. rzemieślnicy i rcfbotntey rumpej-kirh (cnqów w 

ogólności okazali «ię po przybyciu pracowitymi. kochającymi ogni- 
sko domowe. moralnym’, oszczędnymi i p<*.*>uszny»ni prawu i nir pa- 
sożytami kraiu i elfsploatoramj rodaków swoich, lecz pożądanym 
zdrowym i silnym żywiołem, który ciężko pracował nie tytko nad 
podniesieniem siebie ale także przyczyniał sir do postępu tego kra- 
ju w celu utrzymania wolnego rządu i jcijo wielkich dążności. i 

Zważywszy, że o ilP tyczy Polaków i innych tudów słowiań- 
skich nic przeprowadzono o nich sprawiedliwej i należytej inwenty* 
gacyj i nie zrobiono rap«rtti co fio problemu emrgracyjnego (przez 
żadną komisyę rządów a. alitowi cm raport żadnej komssyi j żadne- 
go rządn •w tym przedmiocie nie zawierał ani sympatyi, ami nie był 
przedmiotowym co do języka, zwyczajów, warunków i zasad ty- 
czących Połaków i innych ludów słowiańskich, i 

Zważywszy, że żwirowy, moralny, uczciwy i pracczwity emi- 

grant. przybywający do tego kraju gdy juz wyrósł z dzieciństwa 
i jako mhidzieniec jest cennym nabytkiem tego kraju. Ictóry nie 

potrzfłuije go wychowywać i łożyć na jego wykaztałcnie, on sam 

łKtniem może się utrzymać, i 

Zważywszy, że wiemy, iż takie literackie i wychowawcze próby 
nic wykazują moralności, sumienności, uczciwości i pracowitości 
imigranta. i 

Zważywszy, że obene prawa emigracyjne i re«trvkeye, które 

są surowo forsowane wystarczają. bv nie dfpuścić do tego kraju 
wetępu wszystkim niezdrowym i niepożądanym *ywioło«łv 

W obec togo postanawiamy, jako członkowie Tow. 
. w miejcie 
. stanie 
obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej mając na 

"pędzie i w sercu dobrobyt i przyszłość togo wielkiego kraju, je- 
go rządu i jego instytucyj jako część żywiołów tego kraju przv- 
ł>y!i 7. PoKki — niniejszem protestujemy przeciwko przeprowadze- 

I 
niił i uchwale proponowanych ograniczeń, wymagających egzami- 
n<tv\ edukacyjnych jako niesprawiedliwych, niedobrych nieamerv- 
kańskieh. — i 

Postanawiamy w dalszym ciągu, by kopię tych rczohicyi prze- 
słać do . kongresmana 
zc stanu . do p«*dania w kongresie. 

Preze*> Tow. 

Sekretarz Tow. 

Przyjęte przez członków Tow. 

PROTESTUJMY. 
Jak już wiadomo z pism 

i codziennych, w senacie Sta- 
nów Zjednoczonych prze- 

! szedł bil antyimigracy jny 
I DUlinghama Rurnetta. w 

j którym jest punkt wzbrania 
i jacy wstępu na ziemię Wa- 
szyngtona analfabetom, czy- 
jli nie umiejącym czytać i pi- 
sać choćby w «woim ojczy- 
stym języku. Za bilem glo- 

j sowało 50 senatorów, a prze- 
J c i w tylko siedmiu, zatem 
1 przeszedł on olbrzymią wie- 
! kszością, czem >cnat do- 
I wiódł, że ma w swcm łonie! 
I większość szowinistów* i' 

| wrogów imigracyi. 
Przedtem ten sam bil 

prze.-zedł u kongresie, czyli 
Izbie niższej 25J głosami 
Urzec i W I JO. cz\li też siano-1 
wc/ą w iekszoseią. Wpraw-1 

I d/ic prezydent Wilson za- j 
; groził. że zawetuje ów liii. 
(jeżeli nie będzie z niego usu- 

nięty punkt o analfabetach, 
ale gdyby posłowie w obu I- 

i /bach, t. i. w kongresie i uc- 

inacie uparli się i nie zmienili i 

i zdania. natenczas mo^ą 
przejąć ponad veto prezeden j 

j ta, bo mają wymagane dwie 
| trzecie głosów i bil stanie się 
prawem. 

Sprawa ostatecznego przy 
i jęcia bilu przewleka się, gdyż 
j po przeprowadzeniu go w I-| 
zbie niższej, powędrował do1 

j senatu, gdzie poczyniono w 

j nim pewne popraw ki, mia- 

| nowicie. aby murzynom z 

poza granic Stanów Zjedno-j 
jczonych wstęp bygł tu' 

wzbroniony, oraz aby zrobić 
wviatek fila Belgów i wpu-j 
szczać ich bez żadnych ogra- 
niczeń, choćby się znaleźli 
między nimi analfabeci. 

Wedle reguły, jeżeli w bi- 
lu przyjętym przez jedną I- 
złię poczynione są poprawki 
i dodatki przez drugą Izbę. 
natenczas bil musi wędro- 
wać z powrotem do pierw- 
szej Izby. aby ta się zgodzi- 
ła na dane poprawki, bo ina- 
czej bil nie jest ważny. Otóż 

[w tym wypadku skoro po- 
czyniono dodatki w' bilu an- 

tyimigraryjnym w senacie, 
Odesłano go z powrotem do 
Izby niższej kongresu; kon- 
gresmanom jednak nie spo- 
dobały się te dodatki, a 

szczególniej pnnkt o wyklu- 
czeniu murzynów i podwój- 
na miara, stosowana do a- 

nalfabetów Belgów, a innych 
narodowości, przeto oba te 
dodatki odrzucono. Jest to 

więc poniekąd w'alka Izby 
niższej 7 wyższą, co opóźnia 
sprawę przyjęcia bilu. bo bil 
w znowu musi iść do sena- 

tu i tam muszą się zgodzić 
na usunięcie zakwestynrno- 
wanych punktów, lub też 
nie może być przyjęty. 

C.za> ten i spór w kongre- 
sie powinniśmy wyzyskać i 
energicznie zaprotestować 
przeciw przyjęciu tak dra- 
końskiego bilu. któryby zam- 

knął granice tego kraju dla 
setek tysięcy Braci naszych, 
zdrowych, silnych, uczci- 
wych i chętnych do pracy, a 

których cala winą jest. że 
pod zaborczymi rządami nic 
mogli -dę nauczyć czytać i 
pisać. 

Protestowaliśmy już kil- 
krakrotnie przeciw temu bi- 
lowi i zawsze skutecznie od- 
parliśmy jego przy jęcie, a o- 

statnio były prezydent Taft 
zawetował ów bil i kongres 
nie miał dosyć głosów, aby 
przejść ponad weto prezy- 
denta. Nie zawadzi przeto i 
teraz spróbować tego prote- 
stu u prezydenta, senato-1 
rów i kongresmanów. ho i 
inne narodowości takie pro- 
testy wniosą. 

Zorganizowany w Chica- 
go komitet obrony imigran- 
tów. z przedstawicieli naj- 
większych organizacyi pol- 
skich. kleru i wybitnych je- 
dnostek rączo się bierze do 
dzieła w celu przeszkodzenia 
przyjęciu tego bilu. Odpo- 
wiednio zredagowany pro- 
test w języku anielskim 
będzie rozesłany w tych 
dniach do wszystkich grup i 
Towarzystw polskich w ca- 

łych Stanach Zjednoczo- 
nych. (idy kopia tego pro- 
testu nadejdzie do danej gru 
pv czy Towarzystwa, nie 
należy czekać do posiedze- 
nia, lecz prezes i sekretarz 
niech go natychmiast podpi- 
szą, opatrzą pieczęcią i prze- 
ślą do Waszyngtonu na rę- 
ce kongresmana swojego 
dystryktu i senatora swoje- 
go stanu. 

Czas nagli i z tą sprawą 
Zwlekać nic można, (idy ty- 
siące takich protestów po- 
płyną do panów senatorów i 
kongresmanów, natenczas 

zastanowią się oni i może 
zmienią zdanie, wiedząc, że 
zależą od wyborców w swo- 

ich dystryktach. Kilka razy 
odwróciliśmy bil antyimi- 
gracyjny i swoimi protesta- 
mi nic dopuściliśmy, aby 
przeszedł w kongresie, za- 
tem może i teraz uda się nam 

dać mu pałką po łbie, aż 
zczeźnie. 

(łdzywamy się przeto do 
sekretarzy grtfp związko- 
wych, że skoro otrzymają 
k<*pię protestu, jaką komitet 
roześle, niech się nie ociąga- 
ją. ale opatrzoną podpisem 
prezesa i swomi natych- 
miast wyślą na ręce swoich 
kongresmanów i senato- 
rów. 

Oprócz tego organizacyc 
polskie wyślą sjpecyalną cle- 
legacyę do Waszyngtonu, a- 

by tani pilnowała spraw na- 

szych imigrantów i protes- 
towała przeciw owemu bilo- 
wi u odnośnych czynników 
rządowych. 

Czy są Polakami? 
Nasi niedowarzemi socya- 

liści i półgłówki zarzucają 
Braciom naszym z pod za- 
boru pruskiego, że ci już tak 
>ą zniemczeni, iż za Połaków 
ich uważać nie należy. Naj- 
bardziej gniewa panów to- 
warzyszy. że rodacy nasi w 
Poznańskieni w obecnej wi- 
churze wojennej nie dali się 
porwać podszeptom socyali- 
stycznym i nie sitamęli mu- 
rcm po stronie Prusaka, 
chociaż są pod jego panowa- 
niem. W szeregi pruskie po- 
szli ci. co musieli, ale społe- 
czeństwo w tym zaborze za- 

chowuje się obojętnie, nie 
tworzy żadnych legionów na 

obronę swojego wroga i w 

|dusz\ szczerze życzy mu po- 
gromu. 

i'">c wziąć i przeczytać 
•»i 111 r* polskie / pud zaboru 

| ;»ru>kiego. aby się przcko- 
nać. jak rodacy nasi w tyrr 

I zaborze trzeźwo zapatrują 
! dę na sprawy, jak ich nie za- 

i chwycą potęga niemiecka, 
jak bezstronnie podają wia- 
domości z pola bitew i by- 
najmniej nie kolory żują ich, 
niic zaprawiają pruskim so- 

sem. a nawet gdy się uda i 
•oko cenzora nic dopatrzy, 
od czasu do czasu wsuną ja- 
ki.^ artykulik, w którym mię 
dzy wierszami wyczytać mo- 

żna. że Polacy w Poznań- 
skicm wcale nie życzą swo- 
im gnćbicielom hakatysty- 

‘cznym zwycięstwa. 
Odmawiać tym dzielnym 

Polakom polskości jedynie 
dlatego, że nie idą oni po- 
kornie na pruskim pasku i 
nic słuchają podjudzań so- 

(tyalistów czy żydów, to 
trochę zbyt śmiałe. Prędzej- 
by w tym wypadku można 
kwes*tyonować polskość pod- 
noszącym podobne zarzuty, 
gdyż są oni między narodow- 
cami. wysługują się niem- 
emu i żydom, stają po stro- 
nie najgorszego wroga Pol- 
ski — prusaka, a niegodzi- 
wie napadają na najlepszych 
mężów w naszym narodzie. 
Tem więc zdradzają naj- 
świętszą sprawę naszej wol- 
ności, zdradzają całe polskie 
społeczeństwo, bo pragną je 
zaprzedać Teutonom i po- 
grążyć nas w dalszej niewo- 
li. Tacy więc Polakami pra- 
wymi nic są i nie mają pra- 
wa innym rzucać wr oczy 
słów. że oni zatracili pol- 
skość. skoro takt a co innego 
wskazują. 

Rracia nasi pod zaborem 
pruskim przeszli całe piekło 
prześladowań ze strony rzą- 
du pruskiego i wściekłego 
hakatyzmu. a jednak mężnie 
,wytrwali na swoich placów- 
kach i zahartowali się w bo- 
ju. Prześladowani w urzę- 
dach, szkole, a nawel w koś-* 
ciele za swoją polskość, nie 
natracili języka polskiego ł 
Ylrieci swoje katowane w 

szkole pruskiej, że nie chcia- 
ły odmawiać pacierza w ję- 
zyku niemieckim, w dom* 
uczyli po polsku i wychowa- 
li nowe pokolenie na dobrych 
patryotów. 

(Dokończenie na stc, 8*4. 


