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ODEZWA 
do wszys ( i tzonków i członkiń Związku 

Nar. Pul. w St. Zj. Półn. Ameryki 

Brrcin i Siostry Zwąz owe! 

ju* * n i Niep< dległ ! .. n*sz. bo na- 
* zcwi. tizni poi. a tu i przyszłość świetna 
Vi rta 

d P » wróg ’e zczc jeden, n jgrozmejszy, bo Ro- 
* t zvc z r ,m n.e s> w s n.;, a wrogiem tym 

t ..t^ y sm .ozi milionom synów i córek ni tki naszej Pol- 
i. ozi z. ł dą a Polskie:, u w chw .. kiedy n juz niemal 
u w G g^ty. i. z którą przejść musi o, by dojsc do bytu 
ti g i po nogo 

s a ri n. j ra b z -v.eki d sz z ni2 zniszczy p^ł wę niemal 
P 1 ^ w n w'ećz tym rrrazdcir. nie ma ani od 
rt r v tr cb i ch. w ccłej nie- 
T ® * : * < : I, bo tu rywnosci 
i .v i p.. nią Cj .. u „z. rwroc s.? Jo lej lobitej, a tak ludz- 
kie,, ... mi W sz. r.t 

I Ai» etyka nie dir «. n n. tej pm cy 
Rząd imeryk s i cfar.wa P 't e brzymi z p sy tłuszczów 

i mąki po cenie równ jacej się jedn :j trzeciej rzeczywistej wartości, 
stoli cenę tę trzeba z pł.cic gotówką 

Firmy amerykańskie, chcąc Polsce tmrzliwić zabezpieczenie się 
) przed niebezpieczeństwem, jakie jej obecnie grozi ofiarowały olbrzy- 
I tnie zapasy nawozów sztucznych, nie tylko po cenie niskiej, ale i na 

[ kredyt długoletni, by rolnik polski mógł użyźnić wyczerpaną siedmio, 
letnią wojną glebę i w przyszłości zapewnie Ojczyźnie naszej odpo- 
wiednie zapasy żywności. Atoli za przewóz tych nawozów do Polski 
trzeba również zaphicić gotowką. 

Mało tego! Farmerzy amerykańscy ofiarowali Polsce milion bn- 
«zli kukurydzy zupełnie darmo. Koleje amerykańskie ofiarowały się 
darmo przewieść ją do brzegów oceanu, atoli za przewóz tej kukury- 
dzy przez ocean do Polski trzeba zapłacić gotówką. 

R- zem na cele te, na przewiezienie zapasów wartości kilkudzie- 
sięciu milionów dolarów, które nie tylko zapobiegną klęsce głodowej, 
ale i w przyszłości zabezpieczą Polskę przed powtórzeniem się jej, trzeba oko'o trzech milionów dolarow, których dost:urczvć musi czte-1 
ry miliony głów liczące Wychodżtwo Polskie w Ameryce przez zakup-' 
no obecnie sprzedawanych bondów polskich, rwanych Bondami Pol- 
skiej Pożyczki Żywnościowej. 

Powtarzamy — dostarczyć musi. 
W ostatnich dniach pracownicy kolei Baltimore i Ohio, konduk- 

torzy, maszyniści i ich pomocnicy, magazynierzy i urzędnicy wszel- 
kich kategoryi, nie Polacy, ale Amerykanie ofiarowują na przewiezie- 
nie tych zapasów zupełnie darmo dw.i dni swojej pracy, czyli każdy 
z nich oddaje Polsce, licząc tylko po $5.00 dziennie, po $10.00 na gło- 
wę, powtarzamy — zupełnie darmo! 

Od nn3 zas i Polska i Ameryka żądają, byśmy nie ofiarowali, ale 
pożyczyli Polsce trzy miliony dolarów, czyli niespełna po jednym do- 
larze na głowę. I to nie darmo, bondy te bowiem już obecnie przyno- 
szą 6 procent rocznic, więc więcej niz oszczędności składane w jakim- 
kolwiek banku; idzie tedy nie o jałmużnę, ale o pożyczenie za dobrym 
procentem. Czyż możemy odmówić takiej pomocy? Nie! To niemożli- 
we! Tu już nie tylko o Polskę, ale o honor nasz chodzi. 

Czyi możemy dopuścić do tego, by Polska była zmuszoną do 
odpow edzenia rząd wi cmerykańskicmu, że nic może przyjąć tej 
zywrtś i, choć ją ten rząd za poł darmo ofiarowuje, bo Polacy ame- 
ry.iai scy nic chcą pożyczyć tej Polsce trzech milionów dolarów, mi- 
mo i-' d bry procen* ni ją za to dostać i w niedalekiej przyszłości o- 
tr *m wszys‘k * pozycz ne pieniądze z powrotem w zlocie w dola- 
ra *ry kańskich 
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Z Z m erny d, 
merom 

o mili n 
v p z 
r *,6w < 

r v 

n n 

sr do tep; >. by P Iska był. zmuszona do powie- 
vk niskim, że nie możci y przyjąć darmo ofia- 

birz’i kukurydzy. ze nie może od pracowników A- 
-» 'ninwej bezy łatncj pracy dla jej przewiezie- 

cy mery’ '-scy, wolą oszczędności swe w 
c*s ym 10 c:i*cm niz je pr zy zyć Polsce 
d 1 d v/ei ^mi^-ci i utrwalenie bytu Pan- 

ra t m d b in*eres zrobić 
I)"» tr-g nie możemy i me dopuści- 

d u i wzze spi. iz) z ; onucą, po- 
w tkwili. .. .. n jci żjz pracchjdzi Koleje, 

s n.e. j • ..tóiych s. m dbić będzie mogła o wyżywienie 
Ir y !i i 

do n szej zwraca się organtzacyi. byśmy w tej kampanii 
poz wej d > on f. i my dopomożemy, 

w my w zy* i h członków i członkinie organizacyi, by pier- 
v i do re n. by d zakupnn bandów polskich rzucili się z tą 

ó. 4 d tąd znw^z- i wszędzie ok żywni i. gdy 
z V m zarządy wszy3*k h grup, by mtychmiest w 

I cli ■: letn.a zw ,trty ii azwyczajne posiedzenia i ••£ 
i ; i y d' r zsnrzod.iży Bondów Polskich Żywnościowych, 

pi niadze natychmiast do Administracyi Pism Związkowych 
pi IV 

A działać trzeba SZYBKO. ZARAZ NATYCHMIAST, bo 
cza u n e...a! 

T pracy wytrwi ej i wspólnej, a dowiedziemy Pol.sce jeszcze 
raz / ry gotowi d w zelkich poświęceń, gdy o dobro Polski idzie, 
tern b rdziej dziś. icdy nie o darowiznę, nie o jałmużnę, ale o ko- 
rz”s*ną lokatę n szych oszczędności chodzi. Dowiedzmy i Ameryce, 
ze Ojczyznę naszą kochamy nie mniej od Amerykanów, którzy wszy- 
stko. co możliwe czynią, by Polsce dopomódz do zwalczania głodu, do 
doczek nia chwili, w której będzio nie tylko wolną i niepodległa, ale 
po * 

K. ŹYCHLI*SKI prezes 
J 8 ZAWII.I SKI, sekr jen. 
J MAODZIARZ kasyer 

c 
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La Salle, 111 

v n ł »'-m /.aw adnmlam waayatkie 
gr v •' ii nr 14 te| I* poaiedr.rnle od 
b«vl7 »• ««• dnia 2"g kwietnia o aod*ł- 

e 2-gfeJ po poMidn ii w heli zwykłych 
taledzen na ktdre to poaiedzenlo 

grupy powinny wystać awotch dela^a- 
t>'w be* radnych wymrtwrk. 

Ka/d (frupio przyahieti je prawo 
wysłać przynajmniej Jedn 'go deletca- 
ta baz względu na ll< zbf )ej członków, 
wiar w takim razie każda grupa po* 
%mna wraładelegata. 

.'ed-eo' * " »dbvwita 
nic co trrer "i ■ dli tego a»eby 1 

om ofticli koa/tów. 
V‘óre aa d I* o ! 'one od fłmlny, 
więc powlnne n*< eh delegatów wy- j 
atat az< b\ *orawy ulttwli!, któro | 
przyjdą pod obrady 

Zań ro uff tyr/y lil aki, h mb-Jarnwo- 
*cl. to delegaci *ą obowiązani przyjóó 
na poatodreńie, bo przez delegatów 
niezła wianie alę, nl« można żadnych 
apraw ulatwlil. Więc do czynu Szano- 
wni delegaci. 

Ignacy Gili* aekr. gm. 14, 
H6y* Goodinc at.. LaSalle. 111., 

Kto buduje, a kto ruj uje Związek ? 
Każda praca społeczna i naro- 

dowa — o ile z jednej strony ma 
szerokie koła gorących wyzna w 
ców i zwolenników, o tyle wsrod 
ludzi krótkowzrocznych, a prze 
ważnie złośliwych, ma przeciwni 
ków z zasady Ludzie należący d«> 
tej drugiej kategorii. n;e wnikają 
nigdy w samą istotę rzeczy, me 

zastanawiają się ani nad przyczy 
nami ani nad skutkami danyih 
-praw. ł»o wystarcza im fakt. ze 

*ą v\ opozycji, ze m»gf koniu-* 
dokuczyć, bo o to im tylko idzie 
i o nic więcej. I tacy lu-azie są 
szkodliwi w ka/dytn społeczeń 
stwie. w każdym zrzeszeniu, w 

każdej pracy. 
Pisaflismy juz niejednokrotnie 

w Zgodzie, ze i Związek Narodo- 
wy Polski ma swoich przeciwni 
ków. grupujących się przeważnie 
w kołach czerwonej międzynaro- 
dówki, którzy za wszelką cenę nti 
rają się szkodzić nas/ej org.miza 
cji, a nawet rozbić ją. jeżeli by się 
to udało. Stąd też nic przobiera- 
ją w środkach i każda droga dla 
nich jest dtfora. 

Od czasu więc do czasu stosu- 
i.i starą swą metodę, że zbuntują 
; namówią kilku mniej znających 
-ię na tym członków jakiejś gru- 
py czy Gminy i ci namówieni 
członkowie, podnoszą najrozmai- 
tsze, niczym nic uzasadnione za- 

rzuty na posiedzeniach no i pr^e- 
for&owują -uchwały dla efektu, dla 
zadowolenia tych, którzy ich na- 
mów iii, — nie wnikając w to, żc 
s/kod za orga niżący i — a więc so- 
bie samemu. 

Znamy cały szereg wypadków, 
ze w grupie liczącej do ano człon- 
ków na posiedzenie przybyło 15 
czy 20 i tam kilku takich nam > 

wiernych przez innych, przciorso- 
i\:il<» jakąś rezolucję czy wniosek 
'< / -wiedzy reszty członków. Gdy 
p-'/.niej reszta dowiedziała się o 

tej uchwale, powitają -protesty, 
zamieszania 1 okazuje się. że o- 

g-d danej grupy nie godzi s ę i nie 
-<*!i lary żuje z sianą niby uchwałą. 
\.e przeciwnikom Związkowym 

o to właśnie szło, by mogli taką 
uchwałę roztrąbić i używać jako 
dowód przeciwko Związkowi, a 

potym by wywołać nicporozumic- 
nia. 

htara to i znana metoda. 
Ostatnio spotkaliśmy się z taką 

rezolucją W jakimś pewniku opu- 
blikowaną i zapytaliśmy członków 
tej t;rtipy, m czytn opierają zarzu- 

ty tam } K>dane. Odpowiedziano 
nam, żc oni o niczym nic wiedzą, 
i zc o żadnej takiej uchwale n:c 

sły<ze!i. Ciekawe, — nieprawda? 
Ale i inne są wypadki. Jakiś 

sympatyk czerwonych towarzy- 
szy /robił nam zarzut, ze /wiązek 
z.walcza r/ąd polski. Pytamy, na 

czym opiera swe twierdzenie i 
stawiamy s/errg pytań takich: 

C/y dla te^o /wiązek zwalcza 
w pojęciu pana — r/ąd polski, 

e wysyła pieniądze na głodnych) 
— Nic; 

Czy dlatego, że wysyła na ple- 
biscyt? — Nie. 

<*/v dla że wzywa r/ad. bv 
silną ręka tijął sprawy krajowe i 
energk/nie zabrał się do p> dskich 
komunistów, pask.ir/y, złodziej i i 
łapowników? — Nie. 

C/y dla te^o, żc dowodzi, iż 
Polskę zgubić mogą rożne strajki, 
lenistwo i bezrobocia? Nie 

A więc. na czym do licha opie- 
ra-/ pan twierdzenie zwalczania 
rządti polskiego? 

Nie umiał odpowiedzieć. Po 
chwili j‘sliiMk dał Odpowiedi bar- 
dzo znamienną: 

„Tak przecie/. Wszyscy mówią1*. 
— Kto? 
— Socjaliści. 
I macie Szanowni /wiąkowcy 

argument. 
Człowiek ów nie zastanawia się 

nad tym ile szkodzi sprawie przez 
płoszenie swoich bredni, aje je 
Kłosi i sam siebie ośmiesza, a po- 
mapa wrogom Polski i wrogom 
ludu polskiego. 

Jak w</l»ec tego inaczej wyglą- 
da praca tych cichych a prawdzi- 
wych pracowników Związku, któ- 
rzy przyszłość w ulżą w budowa- 
niu togo, co jc-.t, a nie w rozbija- 
niu, przez niczym nie uzasadnio- 
ną krytykę i pieniącym się krzy- 
kactwic. 

I Ale i ci, kt<ir»y chcą pracować i 
'pracują na drodze swej spotykają 
takie same przeszkody, jak i głó- 
wni kierownicy Związku. 

Taka sama taktyka i taka sama 
met. *la, tylko może okoliczności 
inne. 

Pisze nam n. p. pewien organi- 
zator z Per.nsylvanii, że w czasie 
*ontr-.tu spoiylcał wiele trudności 
ze strony .-anieli nawet zwiado- 
wców. Zdobył ©n wprawdzie na- 

grody kon:c.->; we, tak w Wydzia 
le Małoletnich i pełnoletnich, ale 
tak pisze: 

„Prawda, ze kosztowało mnie 
to do>ć trudu i pracy, a nawet kil- j ka dolarów. ’.rcx wziąłem to na 

i siebie jako ociotn k w mej gru i 

'pic; później i .mina .lala mi apro- 
batę. lecz pó/nnj jeszcze robiono 
mi różne /ar; irty i utrudnienia. 
Lecz pomimo to zwyciężyłem 

, 
" sfir\-M.kf>, aby mkiizać prz.nwni- 
kom, ze nic o ;dwski nu chodziło, 
tylko o lnie -:5|ir grupy do któ- 

1 rej należę, a -ajlzf-m i Związku 
\’ar. Pol.”. 

A dalej pi?ze óv. Związkowiec1 
| „Cieszy t > ma|r samego (zdo- 
był *iv. Nie krzyi -.t 
lein. nie clnva!tł<jpi się — ale kic- 

ały kontest był .mfoszoriy, poczti- 
wałem się do «*li»ie:ązku pomodz 
mej grtipie i Związkowi, widząc! 
jak agenci r« >-'nj«li kompanii za-; 

jbierają nasze dziki. I z tych to, 
a nic z ituivchoqm^.luw pódiąłem 
sir pracy.' *1 

I jak sądzicie, bracia /•wiązko- 
wcy i Siostry Związkowczynie — 

,która k.itegorja buduje nam Zwią- 
zek, czy ta pierwsza, iefóra tylko 
krytykuje, czy też ta, która bez 
krzyku pracuje i zdobywa człon- 
ków ? 

__ 

Z Biura Organizatora 
1 P<*wim Związkowiec z lira*!- i 
<lo«-k, l\i. mtauwując nud 
sprawami Związku — w liście pi- 
sanym do Zarządu użala #*ię, że i*> 
UTuparh i pininaoh zu nudo pro- 
wadzi się ajfitacyi w celu mikla- 

• niania rorl*lc«>w do kształcenia- 
i.swoich *Lzie» i i p-*\ laniu i»*h do 
szkoły Zwiąy.kowoj w ('amhridtrc 
Spring*, Pa., jak rrwincż nie lno- 
wi m*; niemal wratle o Zwią^ko-I 
wyru l>omu Kmlpracy jnym w 
New Yorku. 

• 
1 żale te zapewne są słuszne. 

Ifcozwój Związku równomiernie 
• ptwininn pofetępoatać wo w sz> st- 

k».*h kteramkaeli i każdą dziedzi- 
ną życia Związkowego ipowćnirn 
iirtermować nę każdy Zwią/ko- 
wiec. 

• • • 

Wprawiteie w oatatnieh kilku 
latach cn-hi u watra nas/a zwróconn 
l*ył« w stronę Polski i cały wysi- 
li k w stronę |s>inocy ojczyźnie;* 

| ale me usprawiedliwia to nas je- 
szezo i in o zupełnie 1 łńmnrz.y. 
byśmy przez lo zaniedbae mieli 
.prawy ua.sze wew nętrzne i przy-j 
s/.lośe naszego Wyeliodźtwa. 

Wy, swa s/koła /,wii|/koH,i |ww. 
(stała ni'* jako oJrurli amlocyi w 
'<*clu *' 

|>i»Kn4a-ma sił; — aie jaso 
'odruch potrzeb wycbodźtwa [Hrl- 
wkli«ffO; j;i,k«» .)«*<!łlJ! Z Iiaj.\VH/Jlirj. 

• Nzv«‘h placówek narodowych, ird/ir 
młodzie** jMtlska tna eaifirnf|(: mc 

lylko swoje uj kszrtałreizio ale i 
wychowanie w duchu (toKkiin. 
Stąd też aadamirm każih-j firniny i 
każdej (impy fx>wirina być rią«rla 
asrifacya wśród łKrrokich kół vj*> 
łeezrńsIWH Hłisz>-j»o, by ditieri swe 

j kształcili w K' lej; rum Związkn- 
wcm. 

* * • 

Wiiclo Omiń wlaMiyra korzlem 
wysyła nawet corocznie jednego 
lub więcej uezmow do Kjole^ium, 
jeżeli rodzice < hcą chh*pca ikK/daf 
eić a nie mają na to odpowiednich 
funduszów. Ale, — ezy przez ten 

fakt (riiiina upotyił'1 jlt* e-łk-'ci- 
ty rd> wiązek T — |{vtii> rnui^j. 
Hpefcniła czyn bardzo piękny i Iwa- 
teraki wobec |w»4rzebir.iąeejr«» 
i-zbmka Związku. ule obowiązek 
ciągłej nlT11 i. by Polacy posy- 
łali uwycih synów do pol«*kieya kn- 

lletriinii Związków euro |>oz<wtał i 

Iohwrifjraje każ/dą jmiine i każdą 
Ifrupę. 

* * • > 

T<» samo dotyczy i Itoini Kmi- 
,m' v kmvo Cało actki a nu wet 

.yMące oputscczają już Suuiy Zjed- 
noczone i wracają do Polski. 
\S Kzywy niemal wraca Ją przez 
Nv*w York a nie zn.jąc miasta 
wypadają w ręce najrozmai&zyek 
iW?ontów .naciągaczy, <*fzue*tów, ky. 
dmv i różnej kunuJii grasującej 
na dwaronch kolejowych. 

A przeciąż w New Yorku isRmie- 
je Związkowy I)oa Kmigracyjny, 
którego adres znajduje się w ka- 
u 1 ym n urnę rze 41 Yą:< «dy' (180 
Druga ave). I obowiązkiem każdej 
Gminy kużdej Grupy i każdego 
Związkowca jest poinfonnwnrać 
takiego wyjeżdżającego rodaka 
bv nie dał się powodować pier- 
wszemu lepszemu agentowi na 
dworcu kolejowym, ale by wprost 
zajeźdź:)!1 do Związkowego Domu 
Emigracyjnego. Tam znajdzie 
wszelką opiekę i pomoc. 

* « * 

Niektóre 7 agencyi fTprzedoży 
kart » 'krętowycłi — przynajnuiicj 
te, które dbają o dobro i opiek., 
wyjeżdżającego, *ą w porozumic- 
11 :-ii 7. D< mem kirorgrweyjnim i o 
ko/ lym wyjeżdżającym zawiada- 
miają zarządcę Domu, a wówczas 
agent Związkowy czeka na dwor- 
cu kolej, wym 1 przybyszem odra- 
wi ftię zaopiekuje. Ale nie wszyst- 
kie njdicic tak robią Wystar- 
cza im, że sprzedały kartę okręto- 
wa, a potasu róli o/łowicku ze so- 

bą eo chcesz, gdy d^wt^mies* >ię do 
New Yorku 1 nie Ali*'}*/, gdzie sie 
oliróeić. A na to właśnie czekają 
różni naciągacze. 

* * * 

Obowiązkiem więc każdej tmi- 
py jest — jcrżeli już nio wwyst- 
żoich, to przynajmniej własnych 
członków poinformować i —upn 
iifff **mr**r*mmmmr*mrn 
nut Emijrraeyjnejjo. W«vpm« ka- 
żdy wyj(>ż(!iaji|fy jos/t pewny, że 
dostał się w ui*Aiw ręce i '/-a ta- 
nu* pieniądze ma i •rhnnirmif i o- 

piekę ortramizoeyi tm 1 yrJj kilka 
dni pobytu w przejeździć aż do 
odejścia okrętu. A płcm^waż o- 

łu-onie wy jeżd/ft i wiciu Związko- 
wców. oł» *wia/ek ten Kpoezywa na 

wszystkich irr lipach i Irminach. 

Grupy też powinny poinformo- 
wać wyj« zniżających <vłrmków, in 
każdy, kto ch<*e utrzymać w mo- 

cy awój Certyfikat ubezpieczenio- 
wy. powinien opłacić mntpnród kw 

(M><latki ubcsrpicczłiniowe j»rzyn«j- 
mmej nu rok, tj. do czasu, dopóki 
Zuin/ek mi** r««zpot/nic formalnie 
Interesu 'Ubezpieczeniowego w Pol- 
sce. Wprawdzie istnieją tmn już 
}?Tirpy Z w lazkowe, lecz składa tą 
się z członków nioubczpiecznnyeh. 

* * * 

Ponieważ otwarcie filii Zwiiązku 
w Polsce. technicznie wymaga o- 

prinmjTh przy got wr;i ii i ko-m.pl o 

Lnic i<pracfrv»anycli planów, które 
lu z sankeyi aejmu nic będ m orły 
być urzewywnstnione, prz-**o frzc- 
1 ui rgmkzić Kię 7. faktem, że osta- 
teczna derywya 7. rozpoczęciem in- 

uhczpicczcniowc|ro w Pol- 
»*c pręd/cj nastapń nic będzie 
mogła jak na Sejmie w Toledo. 
1 to t*irn więc czasu przynajmniej 
każdy |H»\\ mień opłacić swe po- 
datki, by nie tracie swego certy fi- 
katu. 

* * * 

W piłTWK/.cj oliwili 'jh> otrzyma- 
niu koncntyi (r/-art<*ni) na ziemie 
Ilzcc/ypo»|>orlitej iml-ktej, zdawa- 
ło nie, ze ino/na l»^*łl/.i#' natych- 
miast przystąpić do wprowadzenia 
w c/yn raSt-.i f»ra« y /u ia/knw 
• •kazało się In jednak technicznie 
nir-mn/Jiwe, Wyłonił mę cały s/e- 

reję eprawr p ierw>*zor7.f <1n«• j w.uji 
spraw, które ■po/nać mns/a *ł«•- 

Icifa^i sejmu i o nich 
Sln>l t< ż, nastąpiło opóźnienie, ho 
nastąpić zumiało. 

* « * 

Zarząd OntraLny przedłoży sej- 
mowi opracowany i nczetcółowy 
plan. a skoro uzyska on twtwier- 
d/enie, natyrhniiMt <po sennie bę- 
dzie wprowadzony w życie. Trze- 
ba koniecznie pamiętać, że '/iw uy 
/ek Narodowy Polski odjKmio* 
d/.iałny je.-»t za każdy certyfikat 
wy stawiany imieniem Zwitka 
e/y fe w Ameryce, my to vr Piece 
i 4t'ttownie dn tępo inud pnwtępo- 
ra« i wt.be*(łiciT e *we interesy 

• * * 

W .o min my o tern dlatego, hy 
ilsp- k ie ni»-eierp'iwye|i a jedno, 
ezośnie p »nf<*rmować tych. któ- 
rzy wyjrfełjsają do Polski i r. raz 

domatmją *ię kart p'dróżm y eh w 

wwyoh irnfcpaeli. P<mrt. rznmy Fi- 
lia w pnlore roap eznie nwą czy n- 

maie prędzej nim rok minie, ale 

przed sejmem jest to niemożliwe. 
Wyj«z4lż*iji)cy zaś ib» knajn powi- 
nien -ołacic mniej 

Z Biura Komitetu Przed- 
sejmowego Z. N.P. 

TOU5DO, OHIO. 
Na ostatnicm posiedzeniu Ko- 

mitetu Przedsejmowego Sejmu 
XXIII ZwiązKu N. P., odbytem 
w dniu 19 go marca r. b. w sali 
Harmonia, załatwiono sprawy, jak 
następuje: 

Prcces N. Walinski otwiera po- 
siedzenie kom. przedsejmowego i 
powołuje na sekretarza A. Trem- 
Pińskiego do odczytania listy de- 
legatów. Po stwierdzeniu przystą- 
piono do odczytania protokółu z 
regularnego posiedzenia, który 
został przyjęty jecflKgłośnie. W 
Um wchodzą na salę reprezentan- 
ci p. Michał Błeński, Cenzor Zw. 
N. P. i Kazimierz Żychi niski, Pre- 
zes Z. N. P. 

Prezes N. Walinski przedstawia 
gości poramiejscowych i zaznacza, 
zo posiedzenio w tym celu było 
zwołane, aby można niektóre rze- 

czy załatwić z reprezentantami Z. 
N. P. na zwołanem posiedzeniu. 
Hz. Cenzor Błenski zaznacza, ze 

jego życzeniem było, ażeby zwo- 
łać posiedzenie kom. przedsejm. i 
załatwić ważniejsze sprawy tyczą- 
ce się przyszłego Sejmu, który się 
ma odbyć w Toledo we wrześniu. 
Po skreśleniu kilku gorących słów 
do delegatów miejscowych i za- 

chęcenia do wspólnej pracy na ni- 
wie narodowej i przyszłego Sejmu 
XXIII, równocześnie Sz. Cenzor 

daje uznanie całemu Komitetowi 
przedsejmowemu i zarazem Kom. 
wynajęcia sali ob.: J. Cozdowskie- 

juu. o. urwunumemn, n yiuiiK 

mayorowi C omellbwi Schreibero- 
który najwięcej dołożył swo- 

ich sflaran, aby salę uzyskano za 
małe wynagrodzenie, który zaw- 
sze okn rywal chęć dla polskich 
spraw, co też uskuteczniono. 

Memoriał Hall. sala, w której 
odbędzie się Sejm XXIII Z. N. P., 
znajduje się w śródmieściu na 

przeciw ratusza powiatowego przy 
ulicy Adams w otoczeniu różnych 
amerykansKich klubów miejsco- 
wych. jak: Masonów, Elków, Ea- 
gies Toledo Commers Club, Y. 
M C. A Knights of Columbus i 
rożnych innych. Hotele na wszy- 
stkie strony, ktoro można wyna- 
jąć bez żadnych kłopotów za nie- 
wygórowaną cenę. Sala jest wiel- 
ka i bardzo wygodna, w której mo 
zna pomieścić kilka tysięcy ludzi, 
ocrocz tego jest wielka galerya 
dla gości, kilka mniejszych sal i 
lok&low tak, że adminiztracya Z. 
N. P. będzio mieć pomieszczenie 
doskonałe i zarazem wszystkie 
komisye będą mogły praoować na 

miejscu, co zaoszczędzi bardzo du- 
żo czasu dla delegatów, wedhig o- 
rzoczenia Sz. Cenzora, który nad- 
mienił, ze Zw. N. P. jeszcze 'nie 
miał takiej odpowiedniej sali na 

Sejm, jaki będzie miał w Toledo, 
t Co do restauracyi znajduje się 
ich kilka w okolicy sali zjazdowej 
tak, ze delegaci me będą potrze- 
bowali przywozie ze sobą przeką- 
ski, bo je będzie można dostać na 

miejscu. 
następnie rrezca zycnnnsKi wy- 

pow.cdział kilka słów, które wy- 
słuchano z uwagą., nadmieniając 
w swej mowie o swoich zasługach 
i o wewnętrznej pracy Z. N. P, 
które były nieznane dla niektórych 
ZwMzkuwrńw o wewnętrznej i 
zewnętrznej pracy organizacyt — 

motywując swojo orzeczenie, ze 

długo nie potrwa, a Związek N. P. 
będzie w krótkim czasie w Ojczy- 
źnie pracował w tym samym kie- 
runu. 

Sejm XXIII odbędzie się w dniu 
19 go września i trwać będzie do 
24 go września b. r. Komitet przed 
sejmowy dokłada i dołoży wszyst- 
kich starań, tak, jak przyobiecał 
na ostatnim Sejmie w Pittsburghu 
— aby ten Sejm XXIII pozostał 
w pamięci wszystkich Związkow- 
ców na całe życie, bo ten Sejm ma 
bardzo dużo przed sobą do zdzio- 
ania i zależeć będzie od delega- 
tów, jakie uchwały przeprowadzą, 
to tez powinni już tens prace i 
różne wnioski przedyskutować na 
swoich poziedz^nrrh no Grupach 
i Umin-ich £w ązk wych i mieć 

I wszystko przegotowano, żeby nie 
gubiono czasu nadaremnie w nie- 
których sprawach Sejm XXIII 
ma być narodowem świętem w To- 

no rok neprzód. by utrzymać w 

i*noy sffńj certyfikat, a/ do c?a 
su oiwereta iu'*A<Lniu tejże 

] filii. 

ledo, więc nie tylko że dolegam 
mają przybyć, ale wszyscy, którzy 
żyją i nazwa ją się Związkowcami 
powinni się starać być 'w Toledo i 
wspouue zamanifestować ten 
święty Sejm kJLLLL A Komitet 

postara się że każdy znajdzie 
schronienie, że delegaci nie będą 
potrzebowali całą. noc chodzić po 
parkach, ponieważ nie mogli o- 

trzymać mieszkania. 
Z poważaniem, 

KOMITET PRASY: 
8. J. Duda, S. Grzeziński, 7. 

Frankowski 
UWAGA: 
Uprasza się Sz. Związkowców 

pos&miejscowych, aby we wszyst- 
kich sprawach tyczących się przy- 
szłego Sejmu XXm, który się ma 
odbyć w Toledo, lub pewnych in- 
formacji, zgłaszali się do sekre- 
tarza A. Trempinskiego. Biuro se- 
kretarza mieści się Room 2, Kwa. 
pich ttidg., J12b JLagrange StŁ, 
Toledo, Ohio. 

KOMITET PRASY. 
Uprasza wszystkie inne Kami 

tety wchodzące w skład Główno* 
go Kom. Przedsejmowego Sejmu 
X Z-lll Związku N. P., aby we 
wszystkich korespondencjach lub 
zawiadom ten iach oraz pism, dru- 
ków, programów i ogłoszeń zwra- 
cali się do Kom. Prasy. 

S. J. Duda. 

Rezolucya 
Śmierć nieuhłapana wydarła z 

nasz^po prtma jednepo z uajpor- 
Hwszych pracowników na'niwie 

! ojczystej i związkowej. Tym pni 
równikiem jest zmarły ś. p. Prań* 

1 efszwk A. Olszanowaki, członel 
Ii-b— 1,1^ . 

Zważywszy, że i. p. P'raneis' 
A. Olszanowski, jako jeden z » 

porliwszych pracowników na W 

rbodźlwie, cały duszy był pr 
wiązany do spraw ojczystych 

j /wiązkowych; 
Zważywszy, że Franciszek A. 

Olszanowski wytrwał pod sztan- 
darem naszej orpanizacyi do o- 

statmej chwili, wierząc niezłonv 
,nic w nieprzedawnione prawa do 
wołnośi-i nasz.rpo Narodu i praco- 
wał wytrwale dla tej idei; 

Przeto Zarząd i Centralny Znriąa* 
! ku Narodowego Polskiepo pra. 
'pnąc okazać cześć pnmięci zmarła 
po nam ś. p, Franciszka A. Olsza- 
nowNktepo, przez powstania dal 

i topo dowód na ostatniem posie- 
dzeniu, oraz niniejsza rezolncyą 
wystosować i w pisma*-.h związku- 

| wyeh dla Wiadomości opółn Hraci 
i Sióstr Związkowych trmieścM 
po|c*»it, a kopię terże przesyła Uo- 

|dżinie ś. p. Franciszka A. Olsim- 
nowskiepo z wyrazami płebokirpo 
współczucia w tym (rmit.ku, jąlti 
ją tak niespodzianie nawiedził. 

K. Źychliński, Pro/es Z.N.P. 
Jan S. Zawilińaki, Sekr. Z.N.P, 
J. Mapdziarz, Skarbnik Z.N.P. 

MINISTERSTWO GŁODU. 
.- 

Jan Stnnki <w artykule “Jlini* 
nt<*r Rolnictwa — mim<?t.r«M bło- 
cili,” ocrłos/raiym w “Kair. War* 
srawłrkim” pisze miedzy mm-mi: 

“I*. I’«iuatow«Juf^o osrymmi o* 
*tatnim mi Nprawu<w;a!iym zo sła* 
«« hfTr»st.ratrv>wą n rzędzie by to 
.ni/. zaderydownłie i przy po*<»wUTi# 
do rozesłania rozparsądaeme, aa* 
ka/irjaoe wysław; r. "*■• *-»**»«or »v.r- 

'rlnwyeh ziarno do wiewu właśeicie* 
!oni folwarków na ob-namio pól 
obszaru większego, tuz. 180 ha., bo 

j teka je-st, trwa 7. wiatru wyjęta nor- 
ma listowy o reformie rolnej. J. 

j minister rozumowal apoanfrem n* 

pros/.e/.onym, ja k wszywy <lok 
trynerzy: ponieważ eiiwerenii> 
•sejm f*rsfanow il, żn wbiśeieie' 
folwarków, mających przeszło 1 1 

ha. ohszaTU,* ma ią być w przywr* 
'óci wywła5!7<*zeni, przoto ska/-» 
imu na likwidm-yo nie frzob.i p 

f r/.ymywhi- egzysteneyi; na' / 
co prędzej dopn/wad/ńć po d > < i] 
statecznej ruiny. &e *a^ tymezasrn 

| przez Lat może pięe, a może pięć 
I dziesiąt. w kraju be.Izie brakł* 
i d» »ża i chlebaki to mniejsza; do 

i .Mu*j przyszlie. i dążył* wolno 
r,ie tylko przez krew, lecz i pr/e® 
ifłód. l>oda<< hrrvvie.ni trzoba, że 
aczkolwiek pan minister po/mm* 
lał wopóje obsiewać pola i starać 
•łię Haineinu o kupno nasieniu, to 
przecie*/ po największej eześc.i o<|* 
mawiano wprost pozwolenia na 
przewóz ziarna m> witego lub też 
iiniomożliwi.mo tr» trvsiynłi rzy* 
Uan i trudności. 1'ak.t przeto mó> 
w i sam za siebie i komentarzy ni© 
potrzebuje.’’ 


