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Boże zbaw Pohkę! 
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UST KS. 
do redaktora 

w sprawi (i zawieruchy aV 
PITTSBUKGHU. 

St. Paul, 11) Czerwca. 

Szanowni/ Pa/tie liedaltorze! 

Co do zatargów w 
Pittsburghu, Pa., da-
j ę przede wszystkie 111 
tę rade, aby wszyscy 
Polacy tam mieszka
jący czcili swoich ka
płanów i gorliwymi 
byli parafianami; aby 
przyczyniali się do u-
trzymania kościoła i 

«/ 

księży. 
c 

Co się zaś tyczy 
grup Związkowych, 
to te, dopóki nie wy
kraczają w niczcm 
przeciwko kościołowi 
katolickiemu, ani też 
księżom, są godziwe 
i prawe. Radziłem się 
pod tym względem 
kilku Biskupów, tłó-
maczac im Związek. Ć cl 

cel i konstytucyą te
goż, i powiedziano 
mi, że nic w tem złe
go nie ma. 

Jeżeli więc w Pitt-
sburghu są jakie za
targi, to chyba jedy
nie ze złego zrozu
mienia rzeczy z jed
nej lub drugiej stro
ny. 

Sadze, że sobie c 1 

tamtejsi Polacy przy
pominają ks. Majera, 
to też odzywam się 
do nich jako Polak 
ksiądz i ich szczery 
przyjaciel, aby się 
pogodzili, szanowali 
księży, byli dobrymi 
katolikami jako też 
Polakami, a niechaj 
pamiętają, że ja, 
ksiądz katolicki, pol
ski, obecnie mieszka
jący w St.Paul,Minii., 
popieram Związek ca-
łemi siłami, i proszę 
ich, aby swych dele
gatów wysiali na nasz 
Sejm do Bay City. 

Jeżeli tak będą po
stępowali, jak ja im 

radze, to księża, beda cl C. Ł. C 

ich miło wali, jak oni 
księży, spokój w pa
rafii i miłość beda <> c  

kwitnęły, a ja będę 
szczęśliwym, żem sie 
trochę przyczynił do 
tego. 

Ze zaś Pan jako 
redaktor zaufałeś mi 
i poprosiłeś o rade, 
wiec pozwalam Panu 
ogłosić te moją odpo
wiedź i tem samem 
posłać moje pozdro
wienie wszystkim P o-
lakom bez różnicy, 
mieszkającym w Pitt-
shurghu, Pa. 

'er. 

Z blizka i z daleka. 
Obiecałem w przeszłym nu

merze podać swoje osobiste u-
\v.igi l .tnl toczącą siej  •obecnie 
w Pittsburghu wojną pomię
dzy księdzem a huzarami, 
Tszelako po głębszej rozwa
dze wolałem wprzódy zasię
gnąć rady najtroskliwszego z 
pomiędzy naszych kapłanów 
opiekuna Związku Narodowe
go, ks. Dominika Majera w 
St. Paul, by czasem przez 
sprawiedliwe osądzenie tej  
przykrej sprawy jeszcze wię
cej powaśnionycli stron nie 
podrażnić. 1  

Ks. Majer raczył mi prze
słać odwrotną pocztą odpo
wiedź, którą podaję wielkiemi 
głoskami nu czele pisma, aby 
tem wyraźniej biło w oczy a 
zarazem przemawiało do serc 
rodaków naszych z Pittsbur-
glia ojcowskie napomnienie 
znanego im duszpasterza, jak 
niegdyś ognistemi literami wy
pisane na ścianie Mane teceł w 
ostatniej chwili  przed straszną 
katastrofą przestrzegało zu
chwałego mocarza asyryjskiego 

Da] Boże, aby wpływ ks. 
Majera jeszcze do tyla był zna
czącym w wojującej osadzie, 
by szybko zdołał uspokoić 
wzburzone umysły. Inaczej, jak 
sądzę z  mnogich rozpaczli
wych listów strony prześlado
wanej, wnet nowa spotka hań
ba naszą emigracyą, — że v 
Pittsburghu wspólnie z dymem 
fabrycznym będzie się wzno
sił do nieba kurz krwi brat
niej.  wołając o pomstę dla o-
krutnych Kaimów. 

Na tem urywam moje uwa
gi co do krzywd wyrządza
n y c h  g r u p i e  / w i ą z k o w e j  J I n -
zarj Króla >!aua /// Suhteskiv-

(/n w Pi!tsburghu i przystępu
ję  do zapoznania czytelników 
HYtf/'tteu L celami naszego 

Związku w ogóle, orafi  wyka
zania potrzeb}'  łaczenia się do 
tego narodowego stowarzysze
nia. 

Podług konstytucyi Związku 
jest głównym jego celem starać nią 
0 wzmacnianie żywiołu polskiego 
w Stanach Zjednoczonych pod 
względem materyalnym i moialnym, 
zatem łączyć rozproszono jednostki  
1 osady w jedno narodowe ogniwo, 
pomnażać polski  majątek i  krzewić 
pomiędzy ziomkami oówiat<;,  a  przez 
to zdobywać dla nas coraz większe 
znaczenie w^beu innych narodo
wości.  

Aby Um łatwiej  cel  ten o-
aiągnąć Ik (".Iz!o zakładał Związek, 
skoro mi;  zbiorą dostateczno 1'un-
duszo, dumy polskie,  szkoły i  za
kłady przemysłu polskiego; będzie 
s 'q też opiekował,  jak już opiekuje 
s ię  Centralny Komitet  Dobro
czynności  w Nowym Yorku, świe
żymi przybyszami z  Europy, nic 
mogącymi czasem zaraz znaleźć 
schronienia,  ani  pri .cy,  i  urządzi  
dla nich narodowe przytul isko.  

Dalej  pragnie Związek podług 
konstytucyi  dążyć do ustalenia po
l itycznego wychodźców z ziem pol  
skich jako obywatel i  Sianów Zje
dnoczonych, za pośrednictwem od 
powiedniej  organizacj i  i  gazety 
Związku (Zyodi/) w języku polskim, 
jako też wejścia w stosunki  z  
dziennikami angielskimi,  w celu 
obrony naszych interesów, jeżel i  
nas np.  innonarodowcy niesprawie
dl iwie oczerniają.  

Wreszcie stawił  sobie Związek 
patryotyozne zc.danie urządzania 
obchodów pamiątkowych rocznic 
ku czci  Polski  i  spełnianie obo
wiązków, nakazanych honorem na 
rodowym. 

Paragraf  drugi  konstytucyi  
Związku podnosi  wyiaźnie,  że jako 
wiara rzzymsko katol icku jest  wy
znaniem przeważnej  większości  Na
rodu polskiego, przeto „za nasz 
obowiązek uważamy, zapewnić jej  
uszanowanie,  nie pozwalając prze
kraczać w niczcm jej  prawd i  zasad." 

Oto wszystkie cele Związ
ku, podane w drukowanej kon
stytucyi, przystępnej dla każ
dego rodaka. 

Kochani Bracia! Błagam was 
z całego serca i  duszy: *— 0-

twórzcie oczy i  uszy i  posta
rajcie się jaknajprędcej zapo
znać z konstytucyą Związku, 
której wam chętnie dostarczy 
drukarnia Zgody (Adres-.Zgoda, 

Milwaukee, Wis., 411 Mitchell  
Str.)— a ja wam zaręczam, 
ie tak, jak pragnę zbawienia 
duszy mojej, tak chętnie po
zwolę ściąć głowę moją, je
żeli  znajdziecie w tej konsty
tucyi jakikolwiek cień odszcze-
pieństwa od naszej św. wiary 

'katolickiej.  

AG Związek ma dzisiaj  jesz
cze mnogich przeciwników w 
naszych bratnich szeregach, to 
pochodzi tylko z błahego u-
przedzenia, nabytego od bała
mutów, którzy w postępowej 
narodowej instytucyi widzą sil
ną przeszkodę w przeprowa
dzaniu własnych wstecznych 
dążności samolubnych. Wszak
że i Rycerze pracy mieii  i  
mają swych przeciwników, lecz 
powoli porzucają już nawet bi
skupi uawniejsi-e wobec nich 
przesądy, skoro starannie przej

rzawszy statuta tego Stowa
rzyszenia, nie znaleźli  w nich 
niczego, co by się sprzeciwia
ło zasadom religii  rzymsko-ka
tolickiej.  

Ja sam, przyznaję się, by
łem na początku mojego po
bytu na tej  półkuli bardzo o-
bojętnym dla Związku, dla te
go, że pewien kapłan wmówił 
we mi.ie, iż gdziekolwiek po
wstają grupy Związkowe, 
wszczynają się kłótnie pomię
dzy proboszczem a parafiana
mi. Jednakowoż rozmaite od
mienne zdania spowodowały 
mnie do zbadania tej  sprawy, 
pytałem,słuchałem, aż wreszcie 
dostałem do ręki konstytucyą 
Zw. Nar. Pol. Skoro przeczy
tałem ją raz i  drugi, dopiero 
ujrzałem żywą prawdę patry-
otycznycli,  zgodnych, uczci
wych i szlachetnych celów 
Związku, i od tej  chwili  było 
mojem staraniem, aby jaknaj-
prędzej stać się członkiem te
go stowarzyszenia. 

Popatrzcie ty.ko dokoła, jak 
szybko Związek się rozwija i 
rośnie! Do o-i grup, które ist
niały óo początku bieżącego 
miesiąca, przyłączyło się G-go 
czerwca następujących 9 świe
żych: 

Trzeci Mej w N. Y. 24 czł. 
Pulaski w Newark IS ,, 
Ognisko w New York 7 ,, 
Kościuszko w Or.Rap. o 7 ., 
3Sil iły  Orzeł  w Bronki,  ."h , ,  

Kościuszko w N. Y. 30 ,, 
Wolne Strzelcy .,  Gi) ,,  
Jan Sobie .-ki  (Jr .Point l f> , ,  

Wol.Pol.Krakusy N.J .LS .,  

Nie ma już prawie w Ame
ryce polskiej osady miejskiej,  
w której by nie było grupy 
Związkowi j;  w Nowym Yorku 
jest ich nawet 5; 

łm więcej, żyjąc pośród ob
cych narodowości, wystawieni 
jesteśmy na niebezpieczeńst
wo przenaredowienia, tem wię
cej potrzeba nam łączyć się 
w mocny i silny łańcuch, ja
kim jest Związek Nar. Polski, 
abyśmy z diuną mogli powie
dzieć o sobie, że jesteśmy 
czujnymi stróżami wiary i  du
cha przodków naszych. 

Iuaczej zostalibyśmy bez na
rodowości, odszczepieńcanń i 
wyrzutkami społeczeństwa bez 
stałego oparcia, a gdyby A 
meryka miała nas wyganiać, 
jak to dziś czynią z braćmi 
naszymi lampart, zwany Bi-
smarkieiu, <ibo tygrys pod na
zwą ,,car ruski", dokąd byś
my się wtedy schronili? (Jdy
by już wówczas Ziemie Pol
skie były swobodne i oczy
szczone z drapieżnych zwie
rząt. wilusiowego i olesiowego 
pokolenia,—pewnieby w cza
sie takiego przypuszczalnego 
prześladowania najliczniejszy 
za.-tęp ziomków naszych ucie
ka! się pod opi--kę matki Pi !  
ki!  Lecz jakiegoż syn wyrod

ny mógłby się spodziewać 
przyjęcia? 

Oto tylko takiego na jakie 
zasłużył! Musiałby się przygo
tować na to, żeby mu zam
knięto drzwi przed nosem i 
powiedziano szorstko: — Idź 
precz niegodny synu! Kto o 
własnej matce zapomiul na tu-
łactwie, tego wypiera się rodzi
cielka przed całym światem! 

Taką zapłatę dałaby nam 
własna ziemia, bo tylko na ta
ką byśmy zasłużyli.  

I cóż byś wtedy począł 
człowieku? Oj, nie inaczej by 
ci poszło, jak pewnemu ban
kierowi, który przeniósłszy się 
na tamtt n świat, zapukał do 
bram niebieskich. Święty Piotr, 
nim mu otworzył, zapytał 
przez okienko, co on zacz i  
zkąd przybywa? Powiedziała 
tedy owa bankierska dusza 
swoje imię i nazwisko, a mia
sto, gdzie go śmierć wypłoszy
ła z ciała, nazwał Chicago. 
Klucznik niebieski zginął wte
dy od okienka, a kiedy za 
chwilę powrócił, oświadczył, 
iż żaden bankier i  żadne mia
sto pod nazwą Chicago nie 
zapisano w księgach bibliote
ki niebieskiej,  kazał mu więc 
pofatygować się do oiisu Lu-
cyperowego, gdzie z pewnością 
będą wiedzieli  o nim i jego mie
ście. Potem tego bankiera dja-
bli wzięli  bez legitymacyi!  

Widzisz, Bracie! Podobnie i 
tobie by poszło, jakbyś nie 
chciał nic czyu :ć dla naszego 
Narodu, nie chciał nawet być 
jego członkiem, a potem pra
gnąłbyś korzystać z dobro
dziejstw Ojczyzny. Ale jak 
pokażesz Narodowi i Ojczyźnie 

• •żarno na bialem, iż należysz 
do Związku Narodowego Pol
skiego, to w każdym czasie i  
w każdej doli przyjęty bę
dziesz jaknajserdeczniej jako 
dziecko naszej potężnej pol
skiej rodziny, a jeżeliś gorli
wie i sumiennie spełniał obo
wiązki narodo;ve, to daję ci 
święte słowo, że i do nieba się 
dostaniesz. 

Majster. 

Sprawy bieżące 
Wiarusów J'olonusow obchodzące 

Od p.  Stanisława Krzemińskie
go w Nowym Yorku otrzymałem 
dwuarkuszową korespondoncyą, z  
której  dzis iaj  dla braku miejsca 
tylko jeden ciekawy mogą podać 
ustqp:  

!)oi l ;n'  mi  tu pot:/.cha dla obj i iś-i ieni i i  
pytań „Zgody"— pisze p.  Krzemiński,  
ż<! gdy reprezentanci  Towarzystw no\\x-
yoiskici i  uchwali l i  nj jłu.-ić,  iż  w rodzi
nie poMtiej  nie ma soeyal istów i anar
chistów — ilr.  (Jruenbcrsi  wystąpił  prze
ciw tej  uchwale,  twierdzą':  wnbi  c  
ws/yslUieck prezydentów puckich ' l  o-
warzy>tw, że jest  socyal is la i  podpisu 
tej  u  cl* widy <><.!; i :ón i t ,  a  w.-kutek lej ju  
h\l. j  wniesione 'piśmienne /ąlanie i lu  
/.r/adi i  interesów poNkici i  w Jśew 
Yorku, aby z  nownyorskiej  rodziny pol
skiej  l i\ł  wyku  ̂ luny.  To żądanie leży 
do czasu aż po se jmie — na stole.  

Odpow i:t' 'ain p.  K rz'iniń.-kYmu 
na piyice,  wynv-zajnc tymczasem 
j',  dr.  (_«i  uenberga, który nieza

wodnie •wkrótce sum w tej  sprawie 
si i ;  odezwie,  żo pojęcie soci/alista 
można rozciągać i  skracać, czernie 
i  b iel ić,  jak gumq elastyczną.  Przy
znawać »iq do zasad socyal istycz-
nycl i  nie  jest  też w Ameryce tak 
wielkim grzechem, jak ni<j panu K. 
wydaje.  I Rycerze Pracy dążą do 
reform socyalnych czyl i  społecz
nych, wszelako nie zu pomocą 
środków gwałtownych, j•  \k to czy
nią niemieccy anarchiści  lub rosj  J6cy 
nihi l iści  — do których si i j  żaden, 
uczciwy człowiek niięszae nic po
winien — lecz w sposób spok-jny,  
posługując się  
dozwolonymi.  

środkami pragnie 

I»orlrc4 pani prezydent® 
tYCJ Cleveland, wykonany mis
trzowską ręka.  znakomitego artysty 
naszego p.  1.  M. Sadowskiego, wy
stawiony na widok publ iczny w 
Chicago, wprawia w podziwienie 
nawet najsurowszych krytyków 
sztuki.  .Nowy ten płód niepo
spol itego tal  er.  tu  naszego rodaka 
w" J-l  godzin znalazł nabywcę, który 
— co najważniejsza — hojnie wy
nagrodził  pracę artysty.  

W tych dmach opuścił  prasę 
drugi  numer Ziarna, wychodzącego 
nakładem p.  Antoniego Malika,  w 
Chicago, 540 Noble Sir.  Artykuły 
wiele staranniej  opracowane, ni i  
w numerze poprzednim, zachwy
cające swobodnym polotem f. intazyi  
a  czasem i  pozłotą przyzwoitego 
humoru, tak iż  Ziarno już dzisiaj  
nv żnaby nazwać pismem beletry-
stycznem, jakiem, o i le  mi  s ię  zdaje,  

być pragnie.  .  |  

Wiadomości miejscowe. 

Wszystkim zacnym 
Joaniioui i Janom, któ-
rycli  patronem jest św. Jau 
Chrzciciel, przesela Majster od 
Wiarusa w dniu 2=1 czerwca 
serdeczne powinszowanie go
dnych imienin, ;t ponieważ w 
tym roku dzień ich patrona 
łączy się z uroczystością Wnie
bowstąpienia Pańskiego, dołą
cza do powinszowania .-zczere 
zyezenie, aby się dostali  do 
szczęśliwości wiecznej, choćby 
nawet koniec świata )Ke na-
nastąpil tak rychło, jak prze
powiedziało sławne proroctwo 
biskupa Melchiadesa. 

Podczas burzy w ponie
działek, 21 czerwca, około godziny 
7 wieczorem, zabił  w Winonie 
piorun powracającego od roboty 
Szczepana lvropidlowskiego, lat  21, 
nieżonatego.  Niespodziana śmieró 
gpUkała go na rogu ul icy High 
Forest  i  CŁej.gprssy ogrodzie Streh-
lowa. Piorun uderzył najprzód w 
plot  a  potem przeskoczył na śp.  
Kropidlowskiego i ugodził go w 
głowę, na której  po lewej  stronie 
popalił  włosy i  skórę na.  czole.  
Śmierć nastąpiła w 5 minutach.  

Nieboszczyk pochodził  z  Ko
ścierzyny,  z  PruH Zachodnich.  Na
l e ż a ł  d«> Tow. św. Krzyża, która 
»ię zajęło jego pogrzebem. Opła
kują go strapieni  rodzice,  których 
byl  główną pociechą i  podporą.  
Lwłoki  złożono do grobu ^środę, 

23 czerwca. 

Józef Winiarski z Wi-
nony, który,.pracował i lutąd przy 

•k'dci  Wellington ^Northern w La 

.Crosse,  został  l'teraz yardowym 
łoremanem p>zy tej  koioi.  

dalszy na ctroUe Smej.) 


