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SPRAWOZDANIE EMISARYUSZY Z. N. P.i 
Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki powstał 34 lat temu z woli wychodztwa polskiego, poczuwającego się do celowej pracy dla idei niepodległości pokonanego przez przeważnych wrogów narodu i państwa polskiego. Idea niepodległości to sztandar związkowy i w imię tej idei Zw. Nar. Pol. brał za- 

wsze czynny udział w sprawach narodowych, w sprawach pracy dla przyszłej niepod- ległej Ojczyzny naszej. 
7 J 

To też gdy z kraju nadeszły wiadomości o utworzeniu się Komisy i Tymczasowej i która stać miała na czele skonfederowanych stronnictw niepodległościowych gdv na horyzoncie politycznym Europy ukazały się chmury wojenne i gdy stawało się prawdo- Podobnem, ze przyjdzie do zbrojnego starcia pomiędzy zaborcami Polski, Związkow- 
ców w całej Ameryce przeniknęła jedna myśl czynu, poświęceń dla Ojczyzny. Temi 
uczuciami przejęci poczęliśmy gorączkowo zbierać składki i słać je Komisyi Tymczaso- wej, na razie nie pytając się o nic, podporzą dkowując siebie dla sPrawy. 

Gdy jednak widmo wojny Rosyi z Austryą i Niemcami na razie zbladło, gdy kon- flikt został odroczony, bodaj czy nie na lata całe, w kierownictwie Zw. Nar. Pol musia- 
a powstać chęc zbadania ruchu niepodległościowego w Polsce, przekonania sie w ja- kich rękach spoczywa przewodnictwo, gdzie idą nasze składane pieniądze, na jakie cele 
są obracane, jakie plany są na przyszłość, chęć porozumienia się ze stronnictwami w 

Europie, zapewniając je, że Zw. Nar. Pol. w Ameryce uważa się zawsze jako Związek 
polityczny, dążący do niepodległości Ojczyzny i w myśl tę stale pracuje. 

Wysłani przez Was do Ojczyzny, aby na miejscu zbadać działalność Komisy i Tymczasowej, staraliśmy się spełnić nasz obowiązek jak najsumienniej informuiac 
s.ę u ludzi WSZELKICH ODCIENI POLITYCZNYCH, ludzi zajmujących w ży- au publicznem najrozmaitsze stanowiska, jak: Profesorów uniwersytetów, ministrów 
byłych ministrów Polaków, biskupów, księży, posłów do Rady państwa, posłów do Sej- 
mów krajowych z najrozmaitszych stronnictw, obywateli ziemskich, mieszczan chło- 
pów. publicystów najrozmaitszych przekonań, wojskowych Polaków { t. d. 

Dziś zdajemy sprawozdanie z naszej misyi na Podstawie zebranego przez nas ma- 
teryału z ktorego będzie mógł każdy wyrobić sobie własne zdanie. ZAPEWNIAMY 
SZANOWNĄ RADĘ NADZORCZĄ, ZARZĄD CENTRALNY JAKOTEŻ CAŁY OGÓL ZWIĄZKOWY, ŻE ZEBRANY PRZEZ NAS MATERYAŁ DOWODOWY 
JEST PODANY TAK, JAK NAS INFORMOWANO W POZNANIU GNIEŹNIE WARSZAWIE, KRAKOWIE, LWOWIE, PARYŻU I WIELU INNYCH POiJ SKICH MIASTACH I WIOSKACH, o czem znaczna liczba rękopisów naszych iormatorow również świadczyć może. 

czatka^ITwm&Sa tymczasowa w pierwszych po- CZĄTRACH I W PIERWOTNYM SKŁADZIE ZDZIAŁAŁA WIELE DOBRE- GO. Powstała ona w chwili ogolnego naprężenia politycznego i ogólnego zapału naro- dowego. Umiała się oryentowac w sytuacyi dość bystro i śmiało postawiła najważniei- 
ogóTpolskf' P g°t0Wla mlIltarn*g°. jako postulat narodowy, uznany dziś przez szerszy 

W tern tkwi największa, lecz BODAJ CZY NIE JEDYNA ZASŁUGA Komisyi tak P>ękn>e rozpoczętego dzieła nie prowadzi K. T. w obecnym 
*1™ składzie dalej ku pożytkowi kraju i narodu, lecz je paczy i wykoszlawia. Dziś 

ŻATA \a fk J??0” byli zwolennikami tejże Komisyi UWA- 
P R USKIEGO 

EKSPOZYTURĘ RZĄDU AUSTRYACKIEGO, a TEM SAMEM 

Na podstawie tego cośmy osobiście w kraju widzieli i na podstawie zebranego 
WCZO pU0PpZIERA?MTPPwlT°5żva’ iŻ "am °bCCnej K°,mlsyi Tymczasowej STANO- 

'■'TT JT0.IERAC NIE NALEŻY, a to z następujących przyczyn: ** A* "le P0813?* obecnie w swym składzie dostatecznej liczby ludzi budzących 
a. natomiast do składu tejże należą ludzie albo nieznani ogóło- wi. albo ludzie, którzy me zyskali zaufania z pracy w polityce narodowej, z którego to 

s.wa iUpatrotyćznych^»artyi^ politycznych! rePreZen*°Wania Z"aCZ"ej CZ?Ści sP°leczeń' 

wojsko Jym!jakoiełż ^oUtyct^nPrZyStęP d° Sk,adU SWeg° innym °rgamzacyom’ tak 

K. T. była 1 jest faworyzowaną bez zastrzeżeń przez rząd austryacki (zaborczy), 
byśm^musielp** gW3rancyi dla Polski za ofiarę krwi i mienia, jaką dla Austryi ponieść 

kupna’ 
T’ Wyd3ła mylnC sPrawozdanie z wydatków, powiększając sumę na niektóre za 

karaWn^i^itnf Więk82C SUmy picniędzy na dość wysokic pensye i wyjazdy, niż na 

Fundusze K.T. spoczywają w rękach tylko dwóch ludzi i są one na ich wyłączne 
^;^r?nC7bankaCh’ a J“dzlC C‘ nic St°ją ani P°d żadn3 gwarancyą majątkową, • ni jakichkolwiek instytucyi finansowo poważnych. Ponieważ jest w Polsce kilka innych organizacyi wojskowych, które dają podobna w jskową robotę i reprezentują nie mniejszą liczbę członków, a utrzymują sie wła- 
snym kosztem. ™ r 

... .Pon,*waz. Prawie każdy, u kogośmy się informowali, a między nimi nawet najgo- 
MAni5!?le57!9’J?;»Is.radx,,i nam-aby związek narodowy polski gro- 

żniIjIIych wypadkówMERYCE 1 PRZECHOWYWAL JE AŻ DO POWA- 

Pnl ^AłV^rKW^vAJirA?°Tl?Ujj?1y utworzcnic Przy Zarządzie Centralnym Zw. Nar. 

SKICHAŁEG° WYDZIALU DLA SPRAW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH POL- 

^ydz*a* ,tCn zaim‘e zbieraniem składek, agitacyą w Ameryce, porozumiewać sie pędzie stale ze stronnictwami w kraju, z któremi zawiązaliśmy stosunki posyłać pędzie na sprawy wojskowe takie sumy, jakie uważać będzie za stosowne, a gromadzić stałe kapitały w Ameryce, dla użycia, gdy wielka chwila nadejdzie. Wydział Niepodległościowy Zw. Nar. Pol. składać się ma z Cenzora. Wice-Cenzo- ra. Zarządu Centralnego, Komisarzy, prezesów Gmin z całej Ameryki, a regulamin i r iHHy działalności dalszej i stałej opracuje Zarząd Centralny Z. N. P. 

Taka jest oryentacya kwiatu narodu polskiego w Europie, jak ją zrozumieliśmy po dziesiątkach konferencyi z najwybitniejszymi ludźmi młodej i starszej Polski. Na zakończenie niech nam wolno będzie przytoczyć słowa namiestnika Galicyi tory wyraził się: “Podziwiać należy roztropność i patryotyzm Związkowców w Ame- 
ryCtli t0fZy wysł?lł emisaryuszów do kraju dla naocznego przekonania się o sprawach narodowych. Złożyli tern dowód nietylko wielkiego patryotyzmu, ale i dojrzałości po- vcznej Emisaryuaze z Ameryki co pewien czas przybywać powinni do kraju a wów- czas wspólna praca dla Ojczyzny stanie się faktem”. 

A. KARABASZ, 
A. E. RAKOCZY. 

ZWIĄZKOWA ORYENTAGYA. 
Xa inncm miejscu zamie- 

szczamy sprawozdanie emi- 
saryuszy, czyli wysłanni- 
ków Związku Narodowego 
Polskiego pp. Antoniego 
Karabasza, cenzora, i Adolfa 
Rakoczego, wicecenzora te- 
goż Związku, którzy bawili 
przez dziesięć tygodni w 

i Ojczyźnie naszej pod trze- 
ma zaborami, aby zbadać 
tamtejsze stosunki politycz- 
ne. pracę oświatową, tudzież 
działalność ta-k zwanej Ko-j 
misyi Tymczasowej, a obec- 
nie przeobrażonej na Komi-j 
s.v? Skonfederowanvch 
Stronnictw Niepodległośćio- 

i wych. 
Co nasi emisaryusze zna- 

leźli w Ojczyźnie i jaką hv* 
ła, a je>t praca K. S. S. X.. 
znajdą ‘•z. czytelnicy w spra- 

i wozdaniach naszych emisa-j 
ryuszy j w sprawozdaniu z i 

posiedzeń nadzwyczajnych 
Zarządu Centralnego /.. X. 
P. i z tego mogą.sobie wyro- 
bić własną oryentacyę. Ze 
sprawozdania tego wynika, 

, że Związek został okłamany 
przez garść ludzi, którzy 
tam w Ojczyźnie, jak i tu na i 
wychodżtwie jęli się pracy I 
niepodległościowej, do któ- 
rej niedorośli, lub też co gor- 
sza. kilku spryciarzy miało 
swoje osobiste cele na oku i 
skorzystali z chwili napręże- 
nia, aby ją wyzyskać na swo- 

je cele partyjne. 
Ale przez to Związek n| 

jedno doświadczenie jest ho-1 
gatszy, i przekonaliśmy się i 

i dowodifie, że nasza oryenta- 
cya związkowa jednak jest 
najlepsza i najpewniejsza. 
Nie nam związkowcom łą- 
czyć się z klerykałami, czy 
socyalistami w pracach na- 

| rodowych, gdyż próby zbli- 
żenia się na tern polu zawsze 
nas zawodziły, ale trzymać 
się nam należy oryentacyi 
własnej, związkowej, a przez 
to czysto narodowej, jaką 
nam wytknęli nasi wielcy za' 
łożyciele Związku, i których 
nieskalana idea dotąd nas o- 

, żywią, podtrzymuje i potę- 
guje. 

Powiedzmy sobie prawdę 
w oczy otwarcie! 

Związek tym razem dał się 
i kłapać na plewy, ale na te 

plewy złapali się wszyscy 
nasi rodacy na wychodźtwie | 
ze wszystkich stronnictw i; 
obozóVv. 

Toż wszystkim nam wia' 
domo, żc gdy w Ojczyźnie 

! zagrała pobudka bojowa 
skutkiem naprężonych sto- 
sunków dyplomatycznych 
między Rosyą, a Austryą i 
wojna między tern i dwoma 

, zaborczemh państwami mia- 
ła wybuchnąć lada chwila, 
odżyła i w nas nadzieja, że 
może nadszedł czas skorzy- 
stania z tych stosunków i 
wybicia się na wolność. 

Drgnął cały naród, a to 

drgnienie i myśmy odczuli 
na wychodźtwie — i myśmy 
się zerwali na zew płynący 
z ()jczyznv — i myśmy prze- 
cież poczuli się Potokami, w 

których nie wygasły na- 

dzieje odzyskania niepodle- 
głości. 

1 z tego to powodu nastą- 
pił Zjazd, a raczej wiec na- 

rodowy w Pittsburgu dnia 16 
grudnia 1912go roku, dokąd 
się stawili przedstawiciele 
wszystkich stronnictw', obo- 
zów i organizacyj, ożywieni 
jednym duchem służenia Oj- 
czyźnie j niesienia Jej na- 

tychmiastowej pomocy. 
1 na tym wiecu, gdy od- 

czytano telegram, rzekomo 
nadesłany z Ojczyzny, ze 

już. nadszedł c/as i potrzeba 
naszej ofiarności, naszej 
zgodnej pracy, zespolili się 
wszyscy jednym duchem pol- 
skim. Klery-kał ściskał serde- 
cznie socyalistę. socyalista 
bratał się z narodowcem, z 

którego dotąd kpił sobie; So- 
koli i Związkowcy podrużyli 
się serdecznie ze Zjedtioczeń- 
canii, Maeierzystami i inny- 
mi, i wszyscy złożyli uroczy- 
stą przysięgę. że odtąd 
wspólnie pracować będą dla 
niepodległości Ojczyzny, że 
zbierać zaczną datki na skarb 
bojowy, wysyłając natych- 
miast pieniądze na ręce Ko- 
misyi Tymczasowej, jaka się 
w < )jczyźnie naszej pod za- 
borem austryackim utw'o- 
rz\ła. 

Nic było ^łosu protestu— 
w szysc\ uwierzyli, że spra- 
wa jot wzniosła, wielka i 
święta, wię# utworzono 

wspólny Komitet Obrony 
Narodowej, do którego we- 

szli ludzie wszelkich odcieni 
i poczęto na razie pracować 

‘wspólnie, zbierając datki, i 
natychmiast wysyłając je 
do Komisy i Tymczasowej, 
która urbi et orbi ogłosiła sję 
kierowniczką całego ruchu 
zbrojnego, jaki się w Galicyi 
zapoczątkował. 

Nie pytano się wówczas, 
kto stoi na czele tego ruchu, 
jakie żywioły kierują całą 
akcyą, gdyż nie było czasu 
na te dociekania, gdy ze- 

wsząd gromadzić się poczę- 
ły chmury wojenne i pioru- 
ny mogły zacząć bić lada 
chwrla. 

Wezwano więc nasz lud 
do składek na pogotowie wo- 

jenne i wnet zewsząd posy- 
pały się wdowie grosze chło- 
pa polskiego, który chce wi* 
dzieć Ojczyznę wolną i 
szczęśliwą. Tysiące więc do- 
larów wykutych tu w ciem- 
nych lochach podziemnych 
kopalń Pennsyfwanii i West 
\ irginii, wykutych i wy wal- 
cowanych w stalowniach 
dymnego Pittsiburga. Home- 
stead, Carnegie, Braddock, 
Duquesne, South Chicago, 
Gary i innych miastach fa- 
brycznych, wyrąbanych sie- 
kierą drwala polskiego w 

głuchych borach Michiganu, 
Wisconsinu czy Washingto- 
nu, popłynęły tam hen za 
morze do Matki naszej — do 
Polski, aby jej tam bracia 
nasi mogłi wywalczyć wol- 
ność, mając za co kupić ka- 
rabiny i naboje, korzystając, 
przytcni z ogólnej zawieru- 
chy wojennej, na jaką się za- 

nosiło. 1 

Niestety marzenia nasze 

prysły jak sen złoty pod u- 
derzeniem twardej rzeczywi- 
stości. Wojna między naszy- 
mi zaborcami została na ra- 
zie zażegnana; bóg wojny 
Mars skrył się w kąt, a wraz 
z nim znikły i nasze nadzie' 
je, pieszczone w sercach mi- 
lionów prawych synów Pol- 
ski. 

Ale z okazyi tej skorzy sta- 
ła garść karyerowiczów, le- 
niuchów i karłów politycz- 
nych. którym była na rękę ta 
okazya do ściągania dola- 
rów, ru1>li i koron rzekomo 
na walkę z wrogami, a wła- i 
ściwie na prowadzenie pro- 
pagadny socyalistycznej. nic 
ze sprawą Polski nie mającą 
do czynienia. Nadużyto 
świętych haseł wolnościo- 
wych do interesów partyj- 
nych — na utrzymanie kil- 
kunastu darmozajdów kosz- 
tem ofiarności ludu polskie- 
go- 

I stąd wypłynęła oryenta- 
cya! Rozbił się o tę oryen- 
tacyę najpierw Komitet O* 
brony Narodowej w czerwcu 
roku zeszłego, grlv wystąpił 
z niego odłam klerykalny; 
rozbił się powtórnie drugi 
raz w styczniu roku bieżące- 
go, gdy socyaliści i ludzie 
niedoświadczeni choć zapal- 
ni, zignorowali największą i 
najwięcej pieniędzy dającą 
na tę sprawę organizacyę 
Związek Narodowy Polski; 
rozbijać się zaczęła i Komi- 
sya I ymczasowa w Kuropie, 
która broniąc się przed u- 

padkiem zmieniła swoją na- 

zwę na Komisyę Skontede- 
rowanych Stronnictw Nie- 
podległościowych. 

Związek Narodowy Polski- 
wierny przysiędze, jaką zło- 
żył na wiecu w Pittsburgu, 
mimo szykan i ignorancyi, 
jakich doznał ze strony gar- 
ści socyalistów. którzy opa- 
nowali K. O. N. dla swoich 
celów partyjnych, wytrwał 
tak długo dopóki nie uznał 
za stosowne wysłać swoich 
emisaryuszy do Europy, aby 
tam na miejscu zbadali pro- 
wadzenie sprawy niepodle- 
głościowej przez Komisyę 
Tymczasową, a obecnie K. 
S. S. X. i czy warto nadal tę 
sprawę popierać. 

I'o była zdrowa oryenta* 
cya związkowa! 

Wysłano więc do Ojczy- 
zny dwóch emisaryuszv w 
osobach najwyższych urzę- 
dnikow Związku, bo cenzora 
Karabasza i wicecenzora Ra- 
koczegof których sejm osra 
tni obdarzył swojem zaufa- 
niem i im też lud związkowy 
wierzyć będzie. 

Pojechali oni do Ojczy- 
zny, byli we wszystkich 
trzech zaborach, zetknęli się 
z ludźmi najwybitniejszymi, 
/badali działalność wszyst- 
kich naszych stronnictw i 
organiazcyj, otrzymali o- 
świadczenia pisemne od ro- 
daków najwpływowszych i 
z kół miarodajnych, no i 
przekonali się, a z nimi prze- 
kona się j całe nasze wy- 
chodzi wo. żeśmy zostali ha- 
niebnie oszukani przez ka- 
rierowiczów i partyzantów 
— że robota niepodległościo- 
wa zapoczątkowana dobrze, 
została spaczona i zniszczo- 
na przez garść socjalistów* 

bojowców z bruku warszaw- 

sikiego i łódzkiego; że z Ko- 
misyą Tymczasową nikt się 
już dzisiaj powiżnie nie li- 
czy i nie uważa ją za autory- 
tet w pracy niepodległościo- 
wej; że pieniądze nasze tam 

wwsyłane nie służą na przy- 
gotowanie terenu do walki o 

niepodległość Ojczyzny, ale 
są używane na pensye dla 
garści pieczeniarzy socyali- 
stycznych. na rozjazdy i a- 

gitacyę kilkunastu agitato- 
rów z pod czerwonego 
sztandaru, którzy za nasze 

pieniądze pieką swoją pie- 
czeń socyalistyczno-polity- 
czną... 

Gdy więc wrócili nasi wy* 
słannicy i przywieźli z sobą 
cały stos materyału, czetn 

jest Komisya Tymczasowa i 
jak pracuje — otworzyły się 
oczy wszystkim, nawet tym, 
co nieustraszenie kruszyli 
kopie w obronie tego dziwo- 
ląga, co nibyto miał nam od- 
budować Polskę. 

Nie żałujmy przeto tych 
pieniędzy, cośmy wydali na 

podróż i utrzymanie naszych 
wysłanników, bośmy stracili 
półtora tysiąca dolarów, ale 
uratowaliśmy, może sto ty- 

sięcy albo więcej dolarów, ja- 
kie spryciarze międzynaro- 
dowi wydarliby z naszego 
ludu na swoje cele partyj- 
ne.. 

Uchronił przeto Związek 
lud nasz od dalszego wyzy- 
sku; sam zerwał kompletnie 
z ową osławioną Komisyą 
Tymczasową, a obecnie Ko- 
ni isyą Skonfederowanych 
St^nnictw Xiepodległościo- 
wych i nie chce mieć nadal 
nic z nią do czynienia. 

Ale Związek Narodowy 
Polski ma teraz swoją wła- 
sną oryentacyę! 

Oto nie chce on gasić du- 
cha narodowego w ludzie 
naszym ; nie chce osłabiać pa- 
tryotyzmu i ofiarności roda- 
ków na cele narodowe, boć 
w konstytucyi swej ma naj- 
wyraźniej napisane, że dążyć 
będzie niezmordowanie do 
niepodległości naszej Ojczy- 
zny wszelkimi godziwymi 
środkami. 

1 gdy teraz ofiarność ludu 
naszego rozbudzoną została, 
Związek w dalszym ciągu 
gromadzić chce grosz na po- 
gotowie bojowe, ale grosz 
ten chce mieć tu na miejscu 
pod własną kontrolą, ahy a- 
ni jeden cent nic uroniony 
został na inne cele, jak tylko 
na cele narodowe — na cele 
wyzwolenia Ojczyzny z kaj- 
dan niewoli, gdy chwila od* 
pnwiednia nadejdzie. 

Tworzy więc Z. X. P. w 

swem łonie t. z. Wydział 
Niepodległościowy, którego 
wyłącznrm zadaniem będzie 
dalsze zbieranie funduszów 
na obronę narodową, ale te 
fundusze będą pod kontrolą 
tego wydziału i stosownie u- 

żyte w potrzebie. Dla nas już 
dziś Komitet Obrony Naro- 
dowej jaki tu istnieje prze- 
stał istnieć, bo jest w kon- 
takcie z tymi, co nas hanieb- 
nie oszukali politycznie i ma- 

teryalnie. Związkowcy nie 
powinni tam już dawać swo- 
ich centów, lecz słać je do 
Wydziału NiepfKlległośęio- 
(Dokończenie na stronicy 4-ej.) 


