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Do Szan. Braci i Sióstr Związkowych! 
Wedle utartego i prastarego zwyczaju i tradycyi 

Ojców naszych, przesyłam wszystkim Braciom i Sio- 
strom życzenia 

WESOŁEGO ALLELUJA! 
A gdy zaś przy rodzinnych zasiądziecie stołach i ży- czenia sobie wzajemnie składać będziecie, przyjmując je od innych, przyjmijcie także i odemnie szczere, brater- 

skie życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 
Miłość i pozdrowienie. 

ANTONI KARABASZ. 
Cenzor Z. N. P. 

Z okazyi świąt Wielkiejnocy przesyłamy wszystkim Braciom i Siostrom Związkowym imieniem całego Za- 
rządu Centralnego Z. N. P. najszczersze życzenia zdro- 
wia, pomyślności i powodzenia we wszystkich przedsię- wzięciach. Życzymy Wam także wytrwania w zbożnej 
pracy dla dobra i rozwoju Związku Narodowego Polskie- 
go i wolności ukochanej Ojczyzny naszej. 

Z bratniem pozdrowieniem 
KAZIMIERZ ŻYCHLIŃSKI, 
JAN S. ZA WILIŃSKI, sekr. 

prezes, 
jen. 

Z okazyi Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Braciom i Siostrom Związkowym, czytelnikom i Czy- telniczkom, tudzież przyjaciołom Związku i pism związ- kowych serdecznie zdrowia, szczęścia i pomyślności, oraz 
wesołego Alleluja. 

REDAKCYA I ADMINISTRACYA 
“ZGODY”, ORGANU Z. N. P. 

stanowisko większości Z. C. Z, N. P. wobec K. 
C. 0. N. w Chicago oraz odpowiedź na 

pamfletową napaść. 
Chicagoski Komitet Centralny 

Obrony Narodowej w siad za o- 

'*zczerczymi artykułami w prasie 
wrogiej Związkowi Narodowemu 
dolskiemu i ustnemi napaściami 
na większość Zarządu Centralne- 
go Z. N. P. rozesłał w połowie 
ubiegłego miesiąca kilkadziesiąt 
tysięcy pamfletów, w których w 

sposób uwłaczający i prawdzie i 
świętości sprawy niepodległościo- 
wej rzucił się na podpisanych 
członków Zarządu Centralnego 
Z N. P., wybranych wolą więk- 
szości związkowego ludu na 

iłcjnne XX w Detroit, Mich. 
Zważywszy, że sprawa niepod- 

ległości Polski obchodzi wszyst- 
kich Polaków i wszystkich Zwią- 
zkowców, a nie tylko piętnastu 
nodpisanych na pamłlccic człon- 
ków Komitetu Centralnego Obro- 
ny Narodowej, z których tylko 

7i ść reprezentuje organizacye, a 

ros/-ta nic reprezentuje nikogo, 
prócz siebie samych ; 

Zważywszy, że Zarząd Central- 
ny Z. N. P. musi z urzędu swe- 

go stać na straży interesów Bra- 
*i Związkowej, zwłaszcza, gdy 
wiązkowcy mają dawać pieniądze 

na cele ogólne; 
Zważywszy, że w gronie napa- 

daiąryrh członków Komitetu 
1 entr.dnego Obrony Narodowej 
znajdują się członkowie Zarządu 
enfralnego Z. N. P. i swem po- 

stępowaniem wnoszą zamieszanie 
* Związku i fałszywe światło na 

■'a-z* dawniej zgflff^^^fiiidar- 
na a dziś przez nich paraliżowaną 
r*cę rzucają; 
Zważywszy w kotiru, że Spra- 

Skarbu Wojennego jest waż- 
»a. a więc jako taka musi bye wy- 
'wietlona, zwłaszcza, ze lwią 
r/?*c otiar składają związkowcy— 

Zabieramy głos, aby na pam- 
* tt odpowiedzieć, oszczerstwa o- 

deprzeć i Braci Związkowej na- 
kż przedstawić prawdę. 

Zaznaczamy 1 podkreślamy, że 
odpowiedź nasza nie jest skiero- 
wana przeciw Komisyi Skonfe- 
derowanych Stronnictw Niepod- 

łościowych, bo w tym kierun- 
ku czekamy na sprawozdanie wy- 
danych do kraju emisaryuszy 
■wiązkowych, ale przeciw człon- 
***** komitetu Centralnego Obro- 

ny Narodowej, uzurpującym so- 
bie prawa zwierzchni cze nad 
przekonaniami i poglądami całe- 
go Wychoditwa polskiego w 

Stanach Zjednoczonych. 
Odpowiadając na pamflet nie 

pójdziemy za przykładem osobi- 
stości w Komitecie Centralnym 
Obrony Narodowej i nic będzie- 
my walczyć oszczerstwem, nicto- 
lerancyą lub fałszowaniem i na 

ciąganiem faktów, ale odpowiemy 
argumentami i dowodami, któ- 
rych prawdziwość każdy Związ- 
kowiec może sprawdzić, a wiele 
z nich i sam poświadczyć. 

Zanim szczegółowo przejdzie- 
my napaści pamfletu określimy 
na tern miejscu nasze względem 
l) Narodowej Demokracyi 2) 
Komisy! Skonfederowanych Stron 
nictw Niepodległościowych, sta- 
nowisko. 

My, a Narodowa Demokracya. 
Członkowie Komitetu Obrony 

Narodowej i wszyscy mówcy tej 
organizacyi obrali sobie za ulu- 
bionego konika Narodową Demo. 
kracyę, jeżdżąc na nim na wszy- 
stkich mniejszych i większych ze- 

braniach. 

Mówcy K. O. N. — nic przed- 
stawiając co to jest za stworzenie 
ta Narodowa Demokracya, nie 
uwzględniając okoliczności, że 
lwia część słuchaczy nie zna hi- 
storyi tego stronnictwa — uży- 
wają ustawicznie tylko jednego 
zwrotu: "Masz nienawidzieć na- 

rodową demokracyę i basta" _ 

eo tez “po ukazu" słuchacze w 

życie wiernie wprowadzają 
Mając określić nasze względem 

Narodowej Demokracyi stanowi- 
sko musimy wyręczyć mówców i 
agitatorów K. O. N. i kilku słowy 
opisać tego politycznego “cho- 
choła.” 

Stronnictwo Narodowej Demo- 
kracyi. które pierwsze jasno i 
bez obwijań objęło swym progra- 
mem dążność do niepodległości 
Polski, rozłamało się po nieszczę- 
śliwej rewolucyi w Królestwie 
Polskiem w r. 1905 na dwa obo- 

Jeden z tych pod wodzą Dmow- 

kiego, Balickiego, Grabskiego i 

innyeh zakręcił na prawo, *tał siv» 

ugodowym, zaczął * rządami za-1 

borczymi, zwłaszcza z Rosyą, ko- 
kietować, a potem rozpoczął 
wstrętnie szowinistyczną walkę z 

innymi ziemie dawnej Polski za- 

mieszkującymi narodami. Odłam 
ten zdradził swój pierwotny pro- 
gram i stał *>ię godnym potępie- 
nia ze strony każdego uczciwego; 
— do wolności Ojczyzny, wzdy- 
chającego Polaka. 

Drugi obóz. tak zwana Fron la 
Narodowej Demokracyi, pozosta- 
ła wierna dawnemu programowi 
stronnictwa, ale nie mając co-^ 
dziennych pism na swoje rozpo-, 
rządzenie, albo się zlała z innemi i 

pokrewnemi stronnictwami w. 

kraju albo zaszyła się w zaciszne i 
ustronie. Ta częśc narodowej de- 
mokracyi cieszy się do dziś do-; 
brą sławą i szacunkiem u rozum-j 
nych, niezacietrzewionych człon- 
ków 'innych partyj. 

Rządzącym obozem w Narodo- 
wej Demokracyi są ugodowcy i 
na nicłi spada odpowiedzialność 
za wiele krzywd i poniżeń, jakie 
na naród polski w ostatnich la-j 
tach spadły. 

Członkowie większości Zarządu 
Centralnego Z. N. P. zamieszkali 
od w ielu lat w Stanach Zjednoczo- 
nych są z kości i krwi demokra- 
tanu w europejskietn rozumienia i 

tego >łowa, nic ich partye i partyj- 
ki w Ojczyźnie nie obchodzą, ho 
dla nich tylko ta partya polska 
jest dobra, która szczerze nie-) 
szczęśliwą naszą ojczyznę kocha, j 
która dąży do wywalczenia wol-! 
ności i niepodległości Polski, któ-I 
ra pragnie, ażeby nikt obcy nie 
mieszał się do narodowych spraw 
polskich, jeno Polacy narodowcy. 
jako jedyni sprawami innych na- 

rodów nieinteresowani i którzy 
szczerze i zgodliwie pracują nad i 

zorganizowaniem polskości przez 
popieranie i wspieranie związków 
polskiego wychodżtwa. 

Żaden z członków' większości 
Zarządu Centralnego Z. X. P. nie 
należy do stronnictwa Narodowej 
Demokracji, zeden do niego me 

należał i żaden z nich nie przysię-, 
gał Dmowskiemu, podczas jego w 

Ameryce pobytu, na wierność Na-; 
rodowej Dcmokracyi, jak to uczy-l 
nili członkowie Komitetu Cer:-1 
tralnego Obrony Narodowej, Dr.. 
Żurawski i Prot. Siemiradzki. 

Większość Zarządu Centralne-' 
go Z. N. P. ma tylko słowa po- 
gardy dla tych narodowych demo- 
kratów, którzy pod wodzą Dmow- I 
>kiego. lub za jego przykładem 
zgodę narodową rozbijają. 

Nic masz więc między nami a 

Narodową Demokracyą, nic 
wspólnego, zednemi przysięgami 
nie jesteśmy z nimi złączeni, j 
wszelką moskalofilską politykę 
potępiamy taksamo jak. prusko 
lub austrofilską, bo zaborca jest 
tylko zaborcą dla na*. 

Wszyscy, którzy przeciwnie 
twierdzą, popełniają świadome i zj 
przyczyn osobistych i zawiedzio-j 
nych ambicyj wypływające kłam- 
stwo, mające za cel wywołać za- 

mieszanie w łonie organizacyi, na 

czele której postawił nas lud zwią- 
zkowy i której do upadłego bronić 
będziemy. 
My a Komisya Skonfederowanyth 
Stronnictw Niepodległościowych. 

Zgodnie z uchwałami zjazdu 
Pittsburskiego, zgodnie z uchwa- 
łą Sejmu XX w Detroit, Mich., 
i zgodnie z naszem wewnętrznem 
przekonaniem stoimy do tej chwi- 
li przy Komisyi Tymczasowej, 
czyli jak się ona obecnie nazywa 
przy Komisyi Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych i 
cierpliwie wyczekujemy sprawo- 
zdania wysłanych do kraju emi- 
saryuszy w osobach dwóch naj- 
wyższych urzędników Z. N. P, 

Podzielamy najzupełniej zdanie 
K. S. S. N., że w«zełkic oneraere 

przj gotowawcze i zbrojne na wy- 

padek powstania najpraktyczniej 
jest oprzeć o Austryę. 

Podzielamy najzupełniej zdanie 
K. S. S. X., że RoSyę przedewszy- 
>tkiem wypada /.gnieść i Króle- 
stwo Polskie os\^>boJzić, może 
nie dlatego, żebyśmy Rosyę uwa- 
żali za gorszą niż Prusy lub Au- 
stryę. ale dlatego? że pod jej za- 

borem największy kompleks na- 

szej ziemi w niewoli jęczy. 
Podzielamy najzupełniej pogląd 

K.. S. S. N., że dd powstania na- 

leży się już teraz przygotować i 
że te przygotowania potrzebują 
pieniędzy zaraz. 

To jest nasz pogląd i nawet 
Przy najwięcej ^owiększająeem 
szkle nie dopatrzyłby się człowięk 
dobrej woli i nie mszczący się ja- 
kąś osobistą oprawą — wielkiej w 
nitn różnic z poglądami K. S. S. X. 

Różnica tkwi czem innem. a 

mianowicie w obowiązku Zarządu 
Centralnego strz-ienia interesów 
i dobra Związku .Narodowego 
Polskiego. 

f-- a. P. jest największą orga- 
nizacyą ideową polską w Stanach 
Zjednoczonych. 

Związkowcy największe ofiary 
ponoszą na cele n&rodowe najwię- 
cej dali pieniędzy na ul>ojow ienie 
polskiego społeczeństwa w kraju. 

Z. X. P. sparzywszy się kilka- 
krotnie na składach na cele na- 
rodowe w kraju*— ma wszelkie 
prawo wiedzieć n=ł cc» idą te dola- 
ry, które związkowcy składają i 
do których składania związkowa 
prasa zachęca. 

Kiedy w grudniu 1912 roku pa- 
dło hasło: “Dawaj pieniądze, bo 
powstanie za pasem”, Z. X. P. nie 
czekał, nie ztnudził. nie marudził, 
ale dawał, płacił i posyłał, a pi- 
sma związkowe całą siłą do po- 
pierania akcyi Komisyi Tymcza- 
sowej zachęcały! 

T o trwało tak długo, az zaczęły 
rozmaite odgłosy z kraju uszu na 
sz\eh dolatywać 

Z początku nic dawano tym gło- 
som wiary, uważając je za nad- 
szczckiwanie dożywotnich wro- 

gów wszelakiego ruchu niepodle- 
głościowego, ale kiedy nadeszły 
wersye poważniejsze, a mianowi- 
cie : 

1) że Komisya Tymczasowa ił- 

ży wa pieniędzy nie na ruch bojo- 
wy* powstańczy, ale na partyjną 
propagandę socyalnych demokra- 
tów, 

2) że stronictwa ‘‘postępowa 
demokracya” i “ludowcy” nie 
chcą należeć do Komisyi Tymcza- 
sowej, względnie chwieją się w 

swej przynależności; 
J> że galicyjskie Sokolstwo po- 

stanowiło na własną rękę działać 
i własny skarb wojskowy utrzy- 
mywać ; 

4) ze poseł Tetmajer wystąpił 
z Komisyi Tymczasowej, a w 

miejsce jego stronnictwo ludowe 
żadnego nie wysłało reprezentan- 
ta ; 

5) ze Dr. Jod ko, sekretarz Ko- 
misyi Tymczasowej, zrezygnował 
zc swej godności; 

b) że "Kuryer Lwowski”, naj- 
poważniejszy organ stronnictwa 
ludowego w Galicyi. zwrócił Ko- 
misyi Tymczasowej na nietakt, 
niezgody z jej statutem całkiem 
niedwuznacznie uwagę, a w koń- 
cu 

7) że znany warchoł Stapiński 
wszedł do składu Komisyi Tym- 
czasowej, czy też Skarbu Woj- 
skowego i 

8) że poseł Bojko, który miał 
do Ameryki z ramienia K. S. S. N. 
przyjechać, odwołał swój przy- 
jazd, 

Wtedy ani pisma związkowe, 
ani Zarząd Centralny Z. N. P. nie 
mogli pominąć tych głosów mil- 
czeniem. bo tu rozchodzi się o 

grosz publiczny, rozchodzi «ię r, 

I honor Związku, jako organizacyi 
[ na wskroś polskiej i narodowej. 

Te fakta spowodowały, że obok 
oryentacyi austryackiej stanęła 
“oryentacya związkowa”, tembar- 
d^icj, że pewne czynniki, grupują- 
ce się poi sztandarem K. O. N. 
zaczęły nadużywać niepodległo* 
ściowego konika i dążyć do prze- 
wrotów w samymże Związku. 

Oryentacya związkowa nie po- 
zwala na zapoznawanie < żywo- 
tnych interesów naszej organiza- 
cja, tembardziej, że obecnie Z. N. 
P. więcej może być idei niepodle- 
głościowej przydatnym, lepiej mo- 
że swój konstytucyą objęty cel 
pracy dla niepodległości Polski 
Zrealizować, niż kiedykolwiek po- 
przednio. 

Gdyby władze naczelne Z. N. P. 
tiic stały na straży interesów Z. 
^■ P.Jtoby go zdradzały, a zdra- 
dzając Związek, zdradzałyby po- 
średnio i Ojczyzno. 

1<* Wszystko skłoniło Zarząd 
Centralny Z. X. P. do wysłania 
cniisaryuszy do kraju, na których 
nawet ci członkowie Zarządu 
Centralnego w imiennem głoso- 
waniu się zgodzili, którzy oszczer- 

czy paniflet podpisali, a więc Dr. 
Zaleski, prezes Komitetu Cen- 
tralnego O. N., Stanisław Mermel, 
kasy er tegoż Komitetu i ob. Dr. }. 
J• Jankowski i A Mazur, członko- 
wie Komitetu. 

Czetn >obic tłómaczyc sprzecz- 
ność w postępowaniu tych panów, 
którzy na posiedzeniu Zarządu 
Centralnego Z. N. P. wniosek 
większości popierają, a poza ple- 
cami tegoż- Zarządu oszczercze 

pa mil ety podpisują, tego my wy- 
jaśnić nie chcemy, pozostawiając 
sąd czytelnikom naszej odpowie- 
dzi. 

Najlepszym dowodem, jak Za- 
rząd Centralny pojmuje donio- 
słość spraw niepodległościowych, 
jak szczerze pragnie wyjaśnienia 
stosunku z Komisyą Skonfcdcro- 
wan\ch Stronnictw Niepodległo- 
ściowych jest między innymi fakt, 
ze się wszyscy członkowie Zarzą- 
du Centralnego Z. X. P. zrzekli 
nalezytości przypadających im za 

taksowanie domów w interesacn 
pożyczkowych na tak długo, aż 
koszta podróży emisaryuszy zo- 

staną pokryte. 
owyższy fakt odpiera równo- 

cześnie złośliwy i 7, palca wyssa- 
ny zarzut, że wyjazd emisaryuszy 
do kraju narazi Z. N. P. na stra- 
tę- 

Po tych ogólnych uwagach na 

temat naszego do Komisyi Skon- 
tederowanych Stronnictw stosun- 
ku, poruszyć musimy kilka szcze- 

gółów, które jeszcze dobitniej wy- 
jaśnią sytuacyę naszą, a tenden- 
cyjnie rozpuszczane wersyc i za- 

rzuty odeprą. 
Szczegóły są następujące: 
1. W czasie kiedy prezesem 

Komitetu Centralnego Obrony 
Narodowej był prezes Zarządu 
Centralnego Z. N. P., nb. Kazi- 
mierz Źychliński, wysłano do za- 

rządu Komi«yi Tymczasowej 
kwestyonaryusz, w którym po- 
stawiono ao pytań, tyczących się 
udzielenia informacyi co do dzia- 
łalności Komisyi Tymczasowej. 
Zarazem proszono, ażeby przysy- 
łano na ręce Komitetu Wyk. O. N. 
regularne sprawozdania finanso- 
we. Na kwestyonaryusz ten. pra- 
wie na wszystkie punkta w nim 
zawarte, Komisya Tymczasowa 
o Jpowiedziała, przyrzekając za- 
razem przysyłać regularne spra- 
wozdanie finansowe. Przyrzecze- 
nia tego nie wypełniono i zaledwie 
na kilka dni przed zjazdem Ko- 
mitetu Centralnego O. N. nade- 
słano sprawozdanie finansowe. 

2. Komisya Tymczasowa zwo- 

łała reprezentantów swych na 

zjazd w miesiącu (n de yrzjrpom- 

nieć sobie można) wrześniu roku 
zeszłego. Komitet Wyk. O. N. 
wydelegował na ten zjazd ob. A. 
Dębskiego, reprezentującego par- 
ty? socyalistyczną. Prezes Zarzą- 
du Centralnego, nie będąc zado- 
wolonym z tego jednostronnego 
wyboru, proponował, ażeby Zwią- 
zek Narodowy Polski, jako naj- 
większa organizacya, miała także 
■wego reprezentanta w osobie 
znanego działacza ludu polskiego 
i członka honorowego Z. N. P., 
posła J. Bojki. Sokolstwo zaś za- 

mianowało dwóch swoich repre- 
zentantów, znanych działaczy na 

polu sokołem, druhów Turskiego, 
prezesa krakowskiego “Sokoła” i 
świątkiewicza, naczelnika “Soko- 
ła stanisławowkiego. Ci czterej, 
jako reprezentanci wychodźtwa 
naszego, mieli być powołani na 

wyżej wymieniony zjazd Komisyi 
Tymczasowej. Komisya Tymcza- 
sowa nie zwołała zjazdu, lecz od- 
łożyła go na czas nieograniczony, 
a gdy zjazd ten się odbył, nie ra- 

czyła zawiadomić powyższych re- 

prezentantów. .. 

3- Komisya Tymczasowa w 

kraju w myśl swojej konstytucji 
zamianowała na Amerykę pięciu 
k'>misarzj-, nie porozumiawszy się 
nawet ani ze Związkiem Nar. Pol- 
ani z Sokolstwem, kogo zamiano- 
wać ze społeczeństwa naszego na- 

leży. I tak. na stutysięczną rzeszę 
związkową, dającą najwięcej pie- 
niędzy na Obronę Narodową, za- 

mianowano tylko jednego komi- 
sarza w osobie prot. T. Siemiradz- 
kiego. Drugimi zamianowano A. 
Dębskiego, J. Borkowskiego z 

partyi socjalistycznej, która naj- 
mniejszą część naszego społeczeń- 
stwa reprezentuje, również Dra 
K. Żurawskiego, reprezentującego 
zaledwie 40 lekarzy polskich w 
v hicago i p. Rayzachera, który 
nikogo nie reprezentuje. Porlług 
naszego mniemania nie Komisya 
Tymczasowa, lecz Związek Naro- 
dowy Polski powinien był stoso- 
wnie do ilości swych członków za- 

mianować odpowiednią ilosc ko-i 
misarzy z grona swojego. 

4 Stutysięczna armia związko- 
wa, w porównaniu do ofiar, które 
złożjda, nie jest dostatecznie re- 

prezentowaną w Komitecie Wy- 
konawczym Obrony Narodowej i 
w Komisyi Tymczasowej. boć 
śmiało liczyć można, iż na 150,000 
koron wysłanj-ch z Ameryki r>-io 
tej sumy złożyli związkowcy. 

3* onec icgo, ZC t.alicya zło- 
żyła tylko 45,000 koron. Królc- 
stwo około ^.000 rubli. Poznań>kic 
ani centa i dlatego, że nadsyłane 
zostają do nas pisma krajowe, 
które nieprzychylnie zapatrują się 
na działalność Komisyi Tymcza- 
sowej w kraju. Związek Narodo- 
wy Polski, jako największa orga- 
nizacya, stojąca na straży honoru 
wychojźtwa naszego, musi poznać 
działalność Komisyi Tymczaso- 
wej, musi przekonać się na miej- 
scu, dlaczego dwa zabory inne na 

boku stanęły wobec pracy naro- 

dowej, jaką rozpoczęto w łiałicyi. 
ł>. Ody dowiedziano się. że poseł 

Bojko ma przybyć do śmeryki. 
Sejm XX-ty polecił Zarządowi 
Centralnemu posła Bojkę przyjąć 
na koszt Związku Nar. PoJ. Na- 
tychmiast po Sejmie wysłano te- 
legram do Bojki z prośbą, azrhy 
odpowiedział, kiedy przybędzie. 
Na odpowiedź tę czekano napró- 
żno kilka miesięcy. Dopiero 
gdy wkradła się nieufność do Ko- ( 

misyi Tymczasowej w szeregi 
zv»iązkowe, Wice-prezes Mermel 
napisał do Bojki zwracając mu na 

to uwagę. Wtenczas dopiero na 

kilka dni przed zjazdem Centr. 
Kom. O. N. w styczniu Bojko od- 
pisał, zapewniając w krótkich sło- 
wach. że nasze pieniądze nie idą 
na marne (sic) IPważatny, /e H*>t 

ten został napisany pod presyą, 
tak, ażeby nas kilkoma słowami 
uspokoić. 

7. Wobec tego, że Związek Na- 
rodowy Polski od wielu lat skła- 
da pieniądze na Skarb Rappers- 
wilski i ma swoją legalną repre- 
zcntacyc w osobach Cenzorów Z. 
N. P. i wysyłał specyalnych dele- 
gatów' do zbadania tego Skarbu 
w osobach byłego Cenzora Sa- 
dowskiego. Wice-Cenzora Ab- 
czyńskiego, Prezesa Związku Stę- 
czyńskiego i komisarza Żuraw- 
skiego, którym przedkładano 
wszelkie sprawozdania finansowe 
i którzy kontrolowali ten Skarb, 
przeto i obecnie Związek \'ar. 
Pol. powinien mice /. ramienia 
swego podobnych reprezentantów, 
którzy by kontrolowali iiuanse i 
dzialalno.se Komisy i T\ mczaso- 
wej. 

Odpowiedź na szczegóły pamfle- 
tu. 

Zarzut, ze Zarząd Centralny Z. 
N. P. został opanowany przez Na- 
rodową Dcmokracyę. został już 
odparty powyżej; nie będziemy 
więc sir nim zajmować, tetnbar- 
dziej, że nosi wszelkie cechy cho- 
r obi iw ości i przystępujemy wprost 
do kilku charakterystycznych, fał- 
szywych twierdzeń Komitetu 
Centralnego Obrony Narodowej. 

Według tegoż pamtletu miał 
Żychliiwki dnia (>-g<* wrze* 

śnią, a więc przed Sejmem XX-ni 
na posiedzeniu Komitetu Central- 
nego O. X. wyrazić zapatrywanie, 
ze należałoby wstrzymać w\ >vłkę 
pieniędzy do kraju. 

T wierdzenie to mija się z pr i* 
w:ią o tyle. żc prezes Zychliński 
poddał sugestyę niewysyłania 
pieniędzy do kraju dopiero na po- 
siedzeniu Zarządu Centralnego Z. 
N. P. dnia 22 grudnia 1913, czvli 
w trzy miesiące po Sejmie, na 
skutek wyszłych na jaw nieporo- 
zumień i na skutek jednogłośnej 
uchwały Zarządu Centralnego Z, 
N'. P.. którą poniżej przy innym 
punkcie dosłownie przy toczy tm 

Zresztą gdyby prezes Zychliń- 
yki wyraził się w powyższy spo- 
sób przed Sejmem, czyby prze- 
ciwnicy jego. którzy go tak za- 
ciekle na Sejmie zwalczali, nie 
poruszyli tej sprawy podczas wy- 

borczej kampanii, a zresztą. gd\- 
bv preze- Zychliński nabrał prze<! 
Sejmem silnego przekonania, 'c 

nanrzód należy zbadać stosunki 
w kraju w Komisy i Tymczasowej, 
a dopiero potem posyłać pieniądze 
— toby wystąpił z tem otwarcie 
na Sejmie. 

Odyby prezes Zych liński miii 
te fakta w rękach co ma obecnie, 
z pewnością byłby na Sejmie o- 

świadczył, że wszelką akcyę i wy- 
syłanie pieniędzy należy wstrzy- 
mać, aż do czasu wyjaśnienia 
sprawy — ponieważ atoli faktów 
tych nic miał. nie mógł tego UCzv, 
nić i nie uczynił. 

Zarzut, jakoby prezes Zych liń- 
ski na posiedzenia K. O. X. n:e 
hod/ii^y^wiony został w te t 

sposób, jak gdyby preze* Zychliu- 
•ki z rozmyśleni absentował sjr» 
i lekceważył sobie obowiązki, 
tymczasem miała >ic rzecz wj>r.>-t 
przeciwnie, bo albo posiedzenia 
K. O. N. odbywały się w dniach, 
w których prezes Zycliliński nie 
łył obecny w Chicago, albo pre- 
res Żychliński iiunktnalnic sta- 
wiał się na posiedzenie, czeka 
Iłuższy czas. a nie mogąc się do* 
rzekać reszty członków Komitetu 
»zedł do domu, lub do innych na 
ten sam dzień przypadających za* 

Komitet Centralny Obrony Na- 
rodowej, wspominając w pamf1r» 
:ie o nieporządkach w prowadze- 
liu ksiąg, czyni za to odpowie 

(Ook. na str. N-cjj 


