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W Stanach Zjednoczonych P6tn. Am. 
Wychodzi w k.rtdy czwartek, 

flenum/mta t)r(i><tnle«tj dla 
eałonkAw Z N I*. roctm.i Sic pUtru mir 
••franle razem z podatkiem związkowym 
Dzz nłecztonkAw roczn.a łtc 
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Blum Airifilu Związku Narodowe*" 
PłliklfZo, orna redakcvl I druk irnl "Z|o- 
•la” mlr.Vi w]y w« właanym budynku pn 
IW—ttot W. DWlilop ul.. Chicago. III 

Telefon: Momoe 7Se—770. 
'Vwielkie ll«(v tyczą «|in» adm< 

Rlłtre ’/Jnvch Związku Narodowe*® Pol- 
•Ur,o. naleiy nn»o lać pod aj: eoem ae- 
kizbiru Jenerał ne*o: 

JAN S. 2 A WILIŃSKI. 
140S—1408 W. Dl yltlon ul.. Chicago. •« 

Przekazy bankowe, pocztowa I plentą- 
dąa przesyłane do Związku. oprAc* pie- 
niędzy należących ale Z*odzle x» druki 
I L p.. nal#iv adresować do kawy era: 

JĆ7EF MACOZIARk. 
!<•»— ’4ttt W. Dlvlalon ul.. Chicago. III. 

H'*ie!kle koreuponłencye. dotvc«ąoa 
Rf4ak(*r| "Zcody” nilrży przeaylać pod 
iMsem: 

S. ORPISZEWSKI, 
MW—MW W. Dlvlalon ul., Chleatjo. IM 

t.lafy w oprawach nilmlnlłtraretnrrll 
“**®dr~. oeloazeft | rohAt drukarskich I 
pieniądze za takowe. nnłełv adresować 
do Sekretarza Pism Związkowych: 

J. OLBIŃSKI. 
MOS—140* w. Dlviaton ul.. Chicago. III. 
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1405—140S W. Dlvl«l0fl et. 
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Per annum .. SSc 
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Zarząd Związku Narodowego Polskiego 
M4cli.it Bleftakl. 

C*nl0r* 

Ttoom ;«7 P JiltIMtl PMr. Mitchell 
8t.. cnr. bi Avi- Mlbitukce, WIł 

Wice- Cenzor. 
JAzef A. Wrrwbikl, 

7*4 TV Jcffereon at Routh Pen'!. Tnd 

Zarząd Centralny Zw. Nar. Pol. 
PREZES: — K.irlmler* AyrhllAekl. K04- } 

KOS W r>ivislon et.. Chicago. IU. I 
WICE-PREZFS:—K. M Czarnecki. 

KOS W DWIstnn et.. Chlca*©. TU. 
WICE- PREZESKA- — Magdalena Mlle- 

Wika, 4119 W M 'itr- o p:v •!.. (M* 
•EKRrTARZ JFNERALNY: — Jan 8. 

7~\ nrlUłl.i k 1 KOC—KOJ W. I)lvisionat. 
ChlciKo. III 

KASYER: .1'izc f V»e1tltn. KC4-140I 
SV. r>!vi«l.in et., Tli. 

OyRirKTOPZY: — \Yal**ntv Sivm»rtłkl. 
P .1. Dudek. Wład Chodzlrtaka. K X. 
Wlekllflakl. Ki Nowak. M. K iHew- 
•ka. J F. SirFer. W. Pljinnwakl, N. 
JC. Złotnicki. W. Wrzeelrtakl. 

LEKARZ NACZELNY: — Pr. Wl. A Ku- 
flewakl. KO* W. DivUlon tt., Chica- 
go. UL 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Leon S I 
MaMełf. KOS W. Dtv!slon *t„ Chica- 
go. TU. 

KOMITET KONTROLI NAD POOAT- 
KIE M NARODOWYM: 

Kichał Elcuakl. Cenzor 7.. N P.. Raim 
S07 R Juneau Pldg.. Mitchell 8L. 
oor. let Ave Milwaukee. Win 

K. *ychllńakl, T»rezea Z N. P 1104—Ot 
W. Dłvłston et., fhlcam Iti. 

A. B. » koc:y. SI 17 N. Proad at.. Phi ła- 
dni ph la Pa. 

L. A. KoJelńakl, $0 Woolland ave.. De- 
tfolt. Mich. 

K. Rvpnlew«kl, 271 Berger Pil*.. PHta- 
hnreh. Pa. 

KOMISARZE: 
Komisarz Honorowy na wszystkie Stany: Julian SzaJnert, 91.9 — jglto eve.. (t. r \fl»w E. Mlnneapotla, Mlnn. 
Kemlrarka Honorowa na wszystkie Sta. 

ny: W. Liprsyrtska. *967 H. Broad- 
way, I,oe AntrlM. rilK. 

Komlsarka ni wszystkie Stany * Wy- działu Kobiet Z. N. P.: l.eokadya Ł.|. 
pińska. iOO lloinuun avo Hammond, Ind. 

Stany: Ws-.hodnla cz*44 Mass.. Me I New 
Hampthlre. Okrgg No. I. — Maksy- 
milian Powieki. 42 Llnden et.. West i 
Lynn. Masa. 

•tan Connecticut. Okręg II. — K D. Wi- 
śniewski, 160 Oovernor Hartford. 

Staw nh 'de Island. Okręg III. — fttnn 
Majewski. 87 Pieasant st.. Woonsocket. R. 1. 
Wschodni New York. Okreq IV. _ F 

X. .młocki. 707 Thlrd avo Brooklyn. 
Zachodni New York. Okręg V. — Jan 

Maternowie*. 1026 Mycumore sve 
Buffalo. N Y. 

•tan New Jersey. Okreo VI. — Józef 
Jaworski, 197 A it urn ni st.. Paasalc. 

•tan Maryland I Dlstrlrt of Columbia. 
Otręt VII. — Stanisław T.uhlAskl. 
700 S. Idnwood Ave.. Baltimore. Md. 1 

•tan Delaware. Okręg VIII.—Ibtfat Ko- I 

£VjtecKl. 1215 1,1 r.den st.. Wllinlngton 
Południowa-wschodnia Pennsytvanla. _ 

Okręg IX. — Stanisław Ch'udztrt*kl. 
1091 Mnrton et.. Parnden. N. J. 

pftlnocno wsi bodnia I irodkowa Prnnayl. ] 
vanla. Ok.-ęg X. — M. Rurtvrt*kl 64 
Hudson ave, Plaln*. WllkcsWarre. 

Zachodnia Pennsylvanla. Okreo XI. _ 
1 

Kr Micha lak f 1201 Flfth av#.. _ 

MnKersport. Pa. 
West Vlrnlnia. Virglnls I Flortda. Okręg XII.—Jftzef Krgczck, Dunin,>p w. Va 
•tan Ohio. Okręg XIII. — lAyef S Kar- 1 

penty, *111 Prohate Ct.. Toledo. O 
•tan Indian*. Okr> g XIV. 

I.udwlk M. M 'fucha. *2* Sn. Weh- 
eter et.. South Bond Ind. 

P6tn. c/?i< Illinois. Oki tg XV. _ Ja» Tl 
Wlnkllflskt, 630 N. Stotu avi., ks firn nys. Ifl. 

Dolny PAtwysep Stanu Michigan. Okręg XVI.- A-l un Hi zez.flaki. 985 MeOrau 
et.. Detroit. Mleh. • 

Odmy Półwysep Stanu Mlrhlgan I Wis- 
eoneln. Okręg XVII. — Dr. A. Heller 
419 Mitchell j,t Milwaukee. Wlss. 

•tan Minnesota Okręg XVIII. — Antoni 
OrabnAłlcwIcz, p. o. Duluth. Mir.n. 

•tany: Missouri I Atsbams. Okreo XIX 
Kastmlori Janowski, 4726 Nebraaka 
«ve St f.oula, 'to. 

•tany: Nebraska. Colorado, Kansas I 
Wyomlng. Okręg XX# — W. Ocro- 
dowekl. Stnrkylllr. Colo. 

•tany: Arkansas, Tesas I Oklahoma. — 

Okręg XXI. —■ M, A. Imkaslewlcs. 
1*23 Wlllosr et.. Ararnta. Ark. 

•tany: Callfomla I Arizona. Okręg XXII. 
Trna< y Cvlkowekl. 3479 T-nufranee 
Hi, I.»-e AriKcIee, < 'allfurnla. 

•tany: Washington, Oregun, Idaho I 
Montana. Okręg XXIII. J. J. Trse- 
•nlowssl. Pe KII, Wseh 

Ca nada i Prowlneye. Okręg XXIV. — 

Kr. Sedr-lsk 67 — 8lh ave.. St. VI- 
tnt, Wlnnlpe* Mnn r* 

•tany: 7arh Massachi.setts I V#rmont 
Okrgg XXV. Feliks S. Furtek. 79 
Perk et.. Phlrnpee. Mana. 

•tao Południowy Illinois Okreo XXVI. 
Wo)r|»rh t.sskooskl. l»2t H-Iwsr Is/lllc 
TV-ad Msdle-n. III, 

iKSlnkcye do zmiany adresu "Zgody" 
Zwracamy uwagę członkom Związku 94. P., aby kaJdy zmieniając swo|e mie- 

szkanie. podawał zawsze stary nowy a- 
dres. oraz numer grupy, do ktArel nala- 
ły- Tym sposobem unikniemy wszelkich 
pomyłek przy wysyłaniu Zgody. Kto sl« do Ierjr, n'e zastosule. temu zgody poty- Is6 nIn b*d/lemy mogl< Zatalenia w spra- 
wi# nieregularnego odbierania Zgody po- 
winny rAwnleł byó zaopatrzone w wyra- 
łny adres I numer grupy. 

Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
p.n. 180 Second Avc. flTisfSt 
rr*vlmuj»» ImlrrartKw orał 
pr vjrld*ajs>rych do Naw Torku. 

Wygodne pnkoja aypialnla. bea- 
płoina btbllntal-a i c*vtnlnt*. wan- 
ny. imaetna I łani* km-hnla. 

OTłSMTOA TOKMKA. 
DOM BMIOBACTJMT 

Tmlrrantnm Igdnjarym w KIIU 
<«TWłlTf W KA2DYM C* Agi *. 
laland łrMit ZwlaiKnwy fłotnu 
Kml»racvjn**r» uIzIHm b*dn'*re- 
•ownU rsec«x/ych InformaoyL 

Wybory delegatów na 

Sejm Z. N. P. 
Stosownie do konstytucji zwią- 

zkowej i regulaminu, w ubiegłym 
miesiącu odbyły się nominacje 
kandydatów na delegatów czyli 
posłów do XXIII Sejmu Walnego 
Związku Narodowego Polskiego, 
jaki rozpocznie się 2ti-go września 
b. r. w Toledo, Ohio. W bieżącym 
zaś miesiącu lipc* grupy należące 
do 'poszczególnych gmin z przed- 
stawionych im kandydatów wybio- 
rą posłów regularnych, którzy z 

polnym prawem pojadą na sejm i 
tam będą radzić wspólnie nad do- 
brem i rozwojem naszej organiza- 
cji.^ (i losowa nic na posłów ma się 
odbyć nie wcześniej niż na 75 dni 
przed rozpoczęciem Sejmu, a więc 
wybory rozjwczną się w drtigiej 
połowie b. in. i muszą, w każdej 
Ominie być przeprowudźone w 

tym miesiącu. 
Zważyć należy, że na każdego 

posła, jaki ma być wysłany na 
sejm każda gmina ]x>stawiła 
dwóch kandydatów. Jeżeli np. 
dana Gmina ma prawo do pięciu 
posłów, to postawiła dziesięciu 
kandydatów, i z tej liczby dopie- 
ro członkowie grup przynależnych 
do danej Gminy wybiorą pięciu (a 
nic więcej) posłów. Ktoby bowiem 
głosował na więcej kandydatów 
niż Gmina ma prawo, wtedy ze- 

psuje balot i glos jego nie będzie 
ważny. Można głosować na mniej 
kandydatów, jeżeli sobie ktoś tak 
życzy, ule nigdy na więcej. Gloso- 
wanie na posłów w niektórych 
Gminach już się rozpoczęło w 

zeszłą soliotę, jak np. w Gminie 
Tó-ej w Chicago, a innych w nie- 
dzielę i w następne duie, stosow- 
ne, jakie Gminy poszczególne so- 
bie wybiorą. Naszym zdaniem i w 

tym wypadku powinna nastąpić 
reforma tak, aby głosowanie na 
posłów odbyło się w jednym <lniu, 
jak np. glosowanie na prezydenta 
Stanów, które się odbywa w ca- 
łym kraju w jednym dniu. Ida 
Gtniu i grup nie zrobiłoby to wiel- 
kiej różnicy, bo im wszystko je- 
dno, w którym dniu głosują, a le- 
p lejby było dla hi uf Zarządu Cen- 
tralnego, gdyby od razu rezultat 
wyborów był w iadomy i stosownie 
do tego można by prędzej ułożyć 
i opublikować liRtę delegatów, nie 
czekając po kilka tygodni, jak to 
teraz bywa. Sprawą tą zapewne 
zainteresuje się Sejm przyszły i 
przeprowadzi pożądaną reformę. 

Pisma związkowe jako organy 
naszej organizacji i należące do 
Wszystkich członków Związku, 
kampanji za żadnym kandydatem 
na posła czy urzędnika prowadzić 
nie mogą i nie chcą. Jednakże 
zwracamy uwagę braci i sióstr 
związkowych, aby głosowali na 

najlepszych, najuczciwszych i zna- 
nych z przywiązania do organiza- 
cji przedstawionych im przez Gmi- 
ny ‘kandydatów, bo od tego zale- 
ży w znacznej mierze przyszłość i 
rozwój naszego Związku. 

Dobrzy, rozumni i uczciwi de- 
legaci potrafią też wybrać takich- 
żr urzędników, a wtedy będzie 
byt i rozwój organizacji zapew- 
niony. 

Niektóre Gminy wbrew przepi- 
som i regułom konstytucji związ- 
kowej postawiły jako kandyda- 
tów na posłów członków, którzy, 
aczkolwiek są dobrymi związków- 
ohrui i odpowiednimi na iHudów 
wedle przepisów konstytucji, nie 
mają do tego prawa. Dotyczy to 
urzędników i pracowników w Do- 
mu Związkowym i nieobywateli 
Stanów Zjednoczonych. 

Sami uważamy tę regułę ponie- 
kąd za. niesłuszną i niesprawiedli- 
wą. ale istnieje on* dotąd L stoso- 
wać się do niej trzeba. Zapewne 
przyszły sejm prawo to zmieni i 
ustawę krzywdzącą nieobywateli 
i pracowników związkowych znie- 
sie; ale obecnie prawo to obowią- 
zuje i dopóki jest, szanować je 
trzeba. 

(rtlyby zaś obecnie wybrano na 

posłów kandydatów nic mających 
do tego prawa, natenczas mandaty 
ich mogą być odrzucone przez 
Sejm, a wtedy tak ich jak grupy 
i Gminę spotka zawód i wywoła 
iiiczadowolenie. Lepiej przeto hyc 
pewnym i wybrać takich, którzy 
mają do tego prawo i polecić im, 
aby na sejmie postarali się gnieść 
te ustawy, na które wielu związ- 
kowców sarka. Ale teraz nie ry- 
zykować i nie wystawiać się na 

możliwy zawód oraz rozgorycze- 
nie. 

Głosować na posłów sejmowych 
powinni bezwarunkowo wszyscy 
związkowcy i związków c/y nie. 
Kto 7 niedbalstwa czy rozmyślnie 
zaniedbuje ten tak ważny obowią- 
zek, nie może się zwać dobrym i 
dbałym e/łonkiem organizacji. 
Przecież tu o nas wszystkich do- 
bro i bezpieczeństwo bizie, zatem 
wszyscy spełniajmy sumiennie 
nasze obowiązki. Raz na trzy la- 
ta każdy członek czy członkini 
może przyjść na tak ważne posie- 
dzenie swojej grupy i oddąć głos 
swój kandydatom, jakich będzie 
uważać za najlepszych. 

Idźcie przeto wszyscy do um 

wyborczych w dniu oznaczonym 
przez Gminę, do której należycie 
i głosujcie na posłów, którzy m»t 
ją stanowić o losie i przyszłości 
naszej tak pięknej organizacji. 
Nie kierujcie się przytem przyja- 
źnią czy pokrewieństwem, ale na 
posłów wybierzcie najgodniej- 
szych z godnych, by dopilnowali 

lohrze naszych wspólnych intere- 
sów. 

Jaki będzie dobór ]>oałów, taki 
będzie i scjiu i tacy zostaną wy- 
brani urzędnicy, któt:?y bodę kit* 
rować na w 4 związkowy. 

Dla dobra Związku (?) 
Od czasu ogłoszenia orędzia 

Saui. Cenzora, zwołującego Sejm 
23-t“i Z. X. 1*., widzimy liczne glo- 
sv przedsejmowe w Zginlzie, po- 
dawane przez ludzi na różnych 
stanowiskach publicznych i towa- 
rzyskgh. oraz zbiorowo przez gru- 

,py lub Gminy związkowe. 
Wszystk ie te głosy mają jedno 

dążenie, jesion ceł. któremu są o- 
fiarowane — dobro Związku Na- 
rodowego Polak ingo. Lecz — o 

i Kleopatro — jaka różnica zdań i 
i sprzeczności projektów dla tegoż 
dobra związkowego! Każdy głos 
jest wyrobiony według opinji, na- 

dawcy swego i clłooiaż wielu o 

jednej i tej samej wprawie się no- 

wodzi, drogi ich tak daleko roz- 

obodzą się, iż dotykają sprzecz- 
nych biegunów. Jeden cel ma się 
na myśli przćz,stawianie stosow- 
nych projektów, które mogą być 
wzięte pod uwagę, lecz niewielu 
przychodzi na jedną myśl, nianie. 

Są głosy przedsejmowe zreda- 
gowane przez ludzi zacnych, ro- 

zumnych. którzy pracują nad roz- 

wojem naszej organizacji przez 
kilkadziesiąt lat, widzą braki, ja- 
kie się /nachodzą w Związku /i 
starają się je znieść lub poprawić 
przez opracowane głosu na pod- 
stawę swych spostrzeżeń, głosu 
rozumnego, który przemawia do 
sen*, czytających go. przekonywu- 
jący. Lecz są również głosy, które 
wykazują płytkość umysłu głowo, 
dawcy, człowieka, który aię nie 
zastanowił nad sprawą, o której 
pisał, więc palnął — bez j*rochu; 
wreszcie znajduje się kilka gloso, 
twórców, których można bez ogró- 
dek nazwać gł.Czytając róż- 
ne głosy w “Zgodzie.” natrafia 
się często na owoc jakiegoś 4‘skry- 
Mera” z czasów Karnona, który 
się rozwodzi nad wszystkiemi 
sprawami, jakie Związek mogą ob- 
chodzić, zmiesza jedną, rzecz z 

drugą, poprzekręca cały swój 
głos jak żyd Ojeze nasz. iż nikt 
nie może zrozumieć o czem właści- 
wi^ jest pisane i wierzę, iż nawet 
sam ów twórca ni© m<*/.e |>ojąć o 
czem rzecz idzie i piły by jego i- 
mię ni© było podpisane u dołu, nie 
przyznałby aię do swego artykułu. 

Tylko dla przykładu chcę wy- 
kazać parę wierszy z głoou dane- 
go pracz pemnego Amerykanina 
(t) z M.uinyunk, Ta., Ignacego 
Łęski, członka gr. .‘fcł8, zamiesz- 
czonego w “Zgodzie” No. 27 z 
dnia 7 lipea h. r. Pan ów pisze:— 
“Dla dobra i rozwoju Związku 
należy polecić sejmowi, by nie- 
tylko nieobywatel nie mógł hyc 
powiem do sejmu, lecz dać popraw- 
kę do konstytucji, by tylko oby- 
watel Stanów Zjedn. mógł być 
członkiem Z. N. P. i przez to ci 
nieoby watele nie. będę Kię nas eze-1 
pięć jak pijany' plota...” Więc 
macic jeden kwiatek płytkiego ro-1 
zuniu. Ten pan. dla dobra Zwiąż-1 
ku chce, by tylko obywatel tego 1 

kraju mógł wstąpić do Zw. N. i\, j 
do tego Związku, który’ był zało- j 
żony' w celu skupienia Polaków 
po<l jeden sztandar, w celu pod-1 
trzyniywarria tradycji i obyer.a-1 
jów naszych przodków, w celu za- 
chowania naszej ojczystej mowy 
w morzu amery kańsko żydów-1 
ąkini. On rud by' wypędzić tych 
“grymor ów”, którz>"vzbudowaJi! 
ten po»tężny finansowo, politycz- 
nie i moralnie Związek, tylko z tej 
racji, że on jest oby wutclem. 

Ów p. Łęcki wyraża się, iż wte- 
dy ci nieóbywatele nie będą się 
na* czepiali jak pijany plota...! 
Kto 1o jest ten p. Łęcki i kogo 011 

reprezentuje, iż mówi “nas”? 
Czyżby w© Związku, gdzie jest ró- 
wnouprawnienie członków istnia- 
ła jakaś specjalnie uprzywilejo- 
wana klaaa, w której interesie p. 
Ł. zabiera głos i do której Zw. Ń. 
P. niepodzielnie należy? Czy ino- 
żc ten patj należy do rodziny, któ- 
ra swą historję zaczyna od lądo- 
wnnia Mayflower, iż z taką po- 
gardą spogląda na swych roda- 
ków nieoby wateli? 

W tym samym glosie przedsej- 
mowym ów p. Lorki, również dla 
dobra Związku, poleca przyszłe- 
mu Sejmowi, by od Sejmu 23-go 
zmienić nazwę Związku Nur. Pol. 
na nazwę amerykańska “Amcri- 
cau National AlliaTiee' Widocz- 
nie tego p. L. razi w oczy polska 1 

nazwa naszej organizacji i wszyst- 
ko co polskie jest, a nie żydow- 
sko amerykańskie jest. jemu o- 

hr zydli we. Jeżeli nie możesz śnicie 
polskości, dlaczego nie zmienisz 
wpierw swoje imię na jakiego 
'"Leuekenfekt”, Lenckenwunrt” 
osy “Leuokenstein”, a o ile nie 
nawidzisz polską nazwę Związku, 
wystąp 7. niego, a ja na twoje 
miejsce zdobędę pięciu nowych 
choć nie obywateli, licz ze ser- 
eem polskim i z rozumem w gło 
wie. Wystąp przyjacielu rebula 
rzy, a możesz zawitać do organi- 
zacji takiej j. nn. “Odórless Or- 
der of Hkunk”, Itiłi “(Inedueafed 
Order of stupefied .łaekass’*. 

<’zym mniej takich członków 
w Związku N. P., tem lepiej i nikt 
nie będzie łzy wyje wał za takiemi. 

Pod egidą dobra Związku tacy 
członkowie a la Łęcki pracują w 
celu zamerykanizowania polskich 
organizacji i wszystkich Polaków, 
którzy bronią się proteatOj^c prze- 

«*i\v różnym zaku-soiu pan-Miuąry- 
kańdkim w kongresie i legidatu- 
rach. W swy m płytkim rotumif 
uważają wszystko za dobra dla o- 

gólu i **zęsto swymi wy rwa sam i 
stawiają się we właściwym świe- 
tle. ThatVi ałt Mister lvce... 

Karwiniak. obywatel. 

Chicago, III. 
Słów kilka o Domu Emigracyjnym 
Związku Narodowego Polskiego. 

Nie j»o raz jedeu zauważyło się 
w pianiach związkowych głosy 
wypowiadane o niepopieraniu Do- 
mu Eiuigr. przez polskich agen- 
tów okrętowych, to przez naa sa- 

mych i tak dokoła A nawet cyfra- 
mi wykazywano, jak prywatni lu 
dzio, agenci okrętowi żydzi wyzy- 
skują emigranta polskiego. 

Lecz bądź co bądź to ubolewa- 
nie i w taki k)k>s(V> sprawie nie 
l>omoże.my ani na jotę. 

Dom Emigracyjny • związkowy 1 
w dobie dzisiejszej, nic pow inien 
■być wyłącznie whisnośeią Związ- 
ku Nar. Pol., lecz do takiego po- 
winur bratnie organizacje pol- 
skie tu na wyehodźtwie wszystkie 
przyłączyć saę, a w taki sposób 
Dom Emigr. stał by się domem dla 
wszystkich, bo podtrzymywany 
przea wszystkich nas. 

Obsługa, taniość, oraz wygody 
w Domu Kiuigr.*podawane emi- 
grantom i emigrantkom.Tych stron 
my wyłącznie sami |»orhwiilać nie 
możemy, ho najlepiej czas prze 
szły to wykazał. Pr/y, tym gdy 
tak nawet wyrażę się, że społecz- 
na strawa, obsługa i wygoda da- 
wana nam nie zawsze jest dobrą, 
a na to zdanie jest wiele dowo- 
dów i faktów. — Zaś druga stro- 
na medalu: 

Sj ndeczeiist wo, do którego Dem 
Emigracyjny należy, przez swój 
pet-KouaJ, dawało, daje i dawać 
może obsługę, strawę i wygody j 
emigrantowi, to i tak nie wszyst*' 
kich zadowolili, b«*ć to już taka 
natura ludzka jest. Wierzyć wy-1 
pada, że cza* przyszły zrobi swi- 
je, że Dom Związkowy Einigra- 
eyjny nie będzie świecił pustkami, 
gdy będzie znajdował się w rę- 
kach wszystkich bratnich organi- 
zacji poUrkich na wyełtoditwie i 
przez wszystkich reklamowany i 
podtrzymywany, będzie naszą 
bratnią jmlską dłonią. 

Z bratnieni puzdrowieniem 
Wojciech Zawadzki. 

Gorzkie słowa prawdy 
Zdarzyło nam się spotkać i 

rozmawiać z pewnym rodakiem, 
który po długich latjfth pofoytu w 

Ameryce, zatęskniwszy do pól oj- 
czych, wybrał się prze I półtora 
rokiem w strony ojczyste na sta- 
łe zamieszkanie. Gdy go w tych 
dniach spotkaliśmy na bruku chi- 
eagoskim i zapytali, dlaczego po- 
wrócił i jak mu się w starym kra- 
ju podobało, odrzekł ze ł/ami w 
oczach: '•Nie mam żalu do Pol- 
ski, bo Ojczyzna nasza ukochana 
niczemu nic winna, ale niani żal 
straszny do jej niegodnych dzie- 
ci, które ją na;»owr>»t \v grób 
wpychają. Wierzajcie mi, że wo- 
le stokrrn: życie w «ił>eej nam du- 
chem Ameryce, aniżeli zażywać 
dzisiejszej wolności w Polsce.” 

Uważaliśmy słowa powyższe I 
/a bluinierstwo narodowe. Nir-1 
strty podobne rzeczy opowiadają 
ji inni, którzy po krótkim w Pol-, 

*«'<* pobycie powrócili do Stanów 
Zjrdn. Cóż jednak powieeTF? ko- 
chani czytelnicy, gdy przeczyta- 
cie poiii/ej zamieszczoną skargę 
straszną człowieka, który po^czte- 
rrch latach pobytu na Syhcrji po- 
wrócił do Polski. I,ist jego zamie- 
szcza jedno z pism krajowych, 
które wcale mc jest wrogo uspo- 
sobione dla rządu naszego. Oto 

jczytajmV z uwagą: 
Pozwolę sobie przytoczyć frag- 

ment bardzo szczerego listu, któ- 
ry mo/e być znakomitym świa- 
dectwem, jak wypadki z wielkie- 
go .świata naszej polityki załamu- 
ją się w małym światku fhiszy 
człowieka, który chce być do- 
brym obywatelem państwa i speł- 
niać obowiązki, należące do nie- 
go, a ma jedną, rzadką dziś am- 

bicję, by go cieszył widok kwit- 
nącej i niezagrożonej ojczyzny, i 

“Od jakiegoś czasu głucho je ( stem zadumany nad tym, co się 
; z nami dzieje. Niespodzianka za 

niespodzianką, grom za gromem 
spada na nasze głowy. Co dzień 
wiadomości dziennikarskie poją 
mnie trucizną, przyprawiają o 

rozstrój i czynią niezdolnym już 
nie do pracy, ale do życia. Skąd 
nabrać sił moralnych? Cztery la- 
ta spędziłem na Syberdi, cztery 
lata długie, jak wiecznóść. Gdy 
wróciłem do kraju, zapomniałem 
0 trudach, czułem się młody i pe- 

j zapału. Rok jeszcze nie upły 
nął, a otwierają się dawne rany 

ji wszystkie trudy wojny walą mi 
się na barki i przygważdżają do 
ziemi Ach, pocóż wróciłem do 

! kraju? Czyż nie lepiej było zło- 
żyć swe kości wśród lodów Sy- 

jberji i umierać z świetlaną wizją 
wzniosłej, męczeńskiej Polski, 
jak dziad i stryj i inni. Co za o- 

kropnych doczekaliśmy się cza- 

sów, skoro braciom naszym mu- 

j simy zazdrościć skonu na obcej 
ziemi, jak oni nam kiedyś zazdro- 
ścili cichych cmentarzy, ocienio- 
nych płaczącymi brzozami. Bo 

1 patrzę wokoło i z przerażeniem 
i widzę straszny obraz Targowicy 

Związkowcy 
tern, że 
posiada 

własną Drukarnię, w której mo- 

gą być wykonane wszelkie pra- 
ce w zakres drukarstwa wcho- 
dzące. Po 'co więc chodzić do 
obcych, jeżeli można we własnej • 

drukarni dać wykonać roboty? 
Dziennik -Związkowy-Zgoda 

1406*1403 W. Diyision Street 
Chicafo, III. 

p>AMIĘTAJCIE o 

Związek Nar. Pol 

i ogarnia mnie dziwne uczucie, 
gdzie miesza się i płacz i śmiech 
i litość i oburzenie. Nie wiem, 
gdzie winowajca, ale czuję swo- 
im prostym rozume/n, że gdybym 
się nie czul na siłach, nie porywał-1 
bym się do rzeczy, o których po- 
jęcia nie mam. Rząd nieudolny, 
rząd głupi, za to właśnie, że jest 
głupi, powinien przed kimś odpo- 
wiadać. powinien szanować dobre 
imię narodu, który reprezentuje! 
Ho joli komu wszystko jedno, co 

się dzieje, byleby sam tylko był 
syty, utytułowany, uhonorowany, 
to co innego mnie i innym.' Nam j 
za ciężko robić to, co do nas nie j 
należy i równocześnie dźwigać, 
na własnych barkach troskę o 

państwo, troskę o to, że inni nie 
robią tego, co <io nich należy. Nie 
wiem. czy się dobrze tłumaczę, a- 
le >ądzę. ze mnie odgadujesz. Je-* 
stem przygnębiony i szukam czło- 
wieka. któryby mi wy-tłóniaczył, 
dlaczego my s.ę staczamy po ró- 
wni pochyłej r” 

Przytoczyłem ten lift w prze- 
konaniu. ze który z szanownych 
czytelników pomoże mi w odpo- 
wiedzi i uspokojeniu tego mocno 

zatrosanego obywatela, bo sam 

>:ę w polityce dobrze nie wyzna- 
ję. jako że ani mandatu posel- 
skiego nic piastuję, ani miałem, 
być szczęścia Rądy Narodowej, 
ani w obecnej Komisji rządowej 
nic zasiadam z ramienia jakiegoś 
stronnictwa j*otę/ncgo. Wpraw- 
dzie nic bardzo mnie dręczy ten 
utwierdzony klucz partyjny, ł»<» 
.polska ma dosyć niemcow, ży- 
dów, rusinów, Ci z pewnością bę- 
dą wybierać za przedstawicieli 
ludzi fachowych i tęgich, więc 
niema obawy, aby rząd składał się 
z samych ludzi o domowym wy- 
kształceniu i podejrzanjch kwali- 
fikacjach. 

Wracając jednak do rzeczy, 
trzeba przyznać, że istotnie poło- 
żenie fatalne. Szukani aualogji w 

dziejach, ale nie widzę nic pocie- 
szającego. Jest wprawdzie Napo- 
leon! genialny wódz, prawodaw- 
ca. organizator, w‘e!ki umysł i 
silna ręka, marny tylko polityk. 
Cóż jednak, kiedy Naczelnik pań- 
stwa sam oświadczył, ze Napole- 
onem nie jest. (idzie/ więc nasza 

wielkość, nasz geniusz narodowy, 
któryby* z. zamętu wyprowadził 
państwo? 

Szukani w skifrbach myśli i kul- 
tury polskiej. Co za nie wyzyska- 
ne bogactwo doświadczeń! Jak- 
że wymowny i aktualny ten sta- 

ry Maciek mickiewiczowski i je- 
go święte oburzenie: głupi! głu- 
pi! głupi! Ale gdzieżby się tym 
miał zajmować nasz inąż stanu! 
Sentymenty są dobre, gdy się ma 

lat piętnaście. W wirku powa- 
żnym robi się karjcrę nabija ka- 
bzę! mocium panie! /resztą szpe- 
ra w tym poczciwy Chrzanowski 
i w usłużnej mu Rzeczypospolitej 
drukuje różne maksymy. Chwalić 
Boga! Nasz Maksym i Bartek te 
go nic potrzebuje: reforma a- 

grarna grunt; jKidatków nie po- 
trzeba. Panowie przez dv\a ty- 
siące lat płagili po j grosze od la- 
na i było dobrze. Niech teraz 
przynajmniej pół wirku będzie 
taka Polska,.kiedy chłop będzie 
tylko jadł i popuszczał pasa. 

Kiedy polska kultura i dziejo- 
wy don óck naszej myśli polity- 
cznej nie stoi za nic i butwieje w 
archiwach, cofnijmy się jeszcze 
dalej. I >ziwnie ta robotniczo-lu- 
tlowa Polska przypomina Ateny 
swą niewdzięcznością dla ludzi 
wielkich i zasłużonych. Dzisiej- 
sza bezczynność Dmowskiego, 
najtęższego człowieka w Polsce, 
przypomina wygnanie Milcjadc- 
sów i Teniistokles >w. Trzeba 
być krótkowidzem i wrogiem wła- 
snego narodu, by ignorować nic- 
tylko czysto indywidualne siły 
tego umysłu, ale i reprezentowa- 
ne przezeń wartości. Tu właśnie 
docieramy do źródła zła. które 
nas trawi. Szerzy się zaślepienie 
partyjne, a zaciera się pogląd na 
całość interesów państwowych. 
Kto pamięta, żc jest nietylko par- 
tyjnikiem, ale i polakiem, ten ro- 
zumie potrzebę 'umiarkowania, 
bezwzględna opozycja jest dobra 
gdy się jest w obcym państwie, 
albo gdy państwo własne znajdu- 
je się w tak szczęśliwych warun- 
kach, że może sobie pozwalać na 
bardzo ciężkie nawet przesilenia. 
Nas jednak powaga chwili wzywa 
do rozsądku. Ponieważ wszystko 
na święcie jot względne, każda 
partia jest równocześnie dobra i 
zła. każda ma rację » nie. Dojdź- 
my w ięc raz do tej dojrzałości po- 
litycznej, kt<’*ra pozwoli nam 

I 
stworzyć między partjami konie- 
czny dla rozwoju państwa “mo- 
dus vivcndi". Jest to proste, bo 
władzę dzierżą fachowcy, a par- 
tjc określają swe maksimum mo- 
żliwe do zrealizowania. Z. 

Poszukiwanie 

(krupa :*!•:» Z. X. P. p<'.szukuje 
swego członka W lady ława Iture- 
fro, około ;1Ti lat tary, 5 stóp i ośiu 
cali wysoki i silnie zbudowany. 
Wypuszczony z domu obłąkanych 
zeszłego roku zginął ł>ez śladu, 
pozostawiając żonę i kilkoro dzie- 
ci na łasce losu. Ktoby z szanow- 

nych czytelników wiedział o nim, 
niech będzie łaskaw zawiadomić 
o tom Józefa Konecznrgo I*. O. 
Ih>\ 202, Rosaford, Ohio. (11 

Ból głowy. Pani Delia Pinknra 
z Femim, \'n., cierpiała na doku- 
czliwy hol głowy, który powta- 
rztł siy regularnie rn dwa tygod- 
nie; kilka flaszek dra Piotra Oo- 
inozo wyleczyło jif zupełnie. To 
przez ezas wypróbowane lekarst- 
wo oczyszcza krew i uspakaja sy- 
stem nerwowy. Ni** sprzedawane 
jest w aptekach. Specjalni agen- 
ci dostarczaj)} je chorym. Po szcze- 

góły piszcie do: Dr. Peter Falir- 
n<\v & Sons ('o., Jóoi Washington 
Blvd., Chicago, III. (ogl.) 
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