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TRZY ZABORY 
Największem nieszczę-! 

wiem naszego narodu po u-: 
nacie bytu politycznego jest> 
t«\ że wrogowie nasi przez; 
.vick cały wychowywali nas! 
a swoich szkołach, dążących 
ilo zrusyfikowania czy 
zniemczenia Polaków, pa- 
rząc ich pojęcia, fałszując hi- 
-toryę Połsfki, kłamiąc w 

nici bezczelnie o naszej prze- 
szłości. nie każąc wierzyć w 

przyszłość, a carów* i cesarzy 
wskazując jako najwięk- 
szych dobroczyńców Pofla- 
ków, których słuchać i u- 

wieFbiać należy. 
Po rozbiorze Polski młode 

ookolenia nasze czerpały 
wiedzę u zatrutych źródeł; 
w dusze ich sączono jad nie- 
nawiści do wszystkiego, co 
nasze — co polskie; zabijano 
w młodzieży wiarę w odro- 
izenie jej narodu i nie po- 
zwalano jej nietylko mówić, 
ile nawet czuć i myśleć po 
i ols ku. 

4 szatanskiem wyracho- 
waniem systematycznie pro- 
wadzono robotę wynarodo- 

ietiia Polaków i wchłonię- 
ta ich w swoje organizmy. 
Wszędzie śledziło nas oko 
szpiclów donosicieli; na 

każdym kroku czychały na 

las łTajsroższe kary za ucze- 
nie się języka polskiego, za 

jakiś silniejszy poryw pa- 
iryotyczny. Obca wroga na- 

szym dążeniom kultura zale- 
wała nas zewsząd, a że nie 
/.ulała nas, nie zrusyfikowała 
ii zniemczyła, to dzięki tyl- 
ko naszej odpornej sile na- 

rodowej, naszej bezgranicz- 
nej miłości Ojczyzny i wie- 
dze w przyszłość jaśniejszą. 
1 >d zalewu moskiewskiego i 
niemieckiego chroniły nas 

ryższe jednostki w narodzie, 
które nie lękały się katorg. 
Sybiru, więzień pruskich i 
nustryackich, kar pienięż- 
nych ni nawet szubienic, lecz 
-zły między lud budząc w 

nitn wiarę we własne siły, 
krzepiąc ducha i każąc ko- 
chać Polską nadewszystko. 

1 uratowano naród od zu- 

pełnej zagłady. Żyjemy i żyć 
będziemy własnem życiem, 

•póki w nas odrobina uczu- 
cia polskiego; nie zmoskwi- 
•*zyniy się ani nie zniemczy- 
my — bośmy narodem, któ- 
ry chociaż u|padł, ale znisz- 
czyć się nie da. 

Jednakże trucizna -sączo- 
na przez tyle lat w serce i 
iu^zę naszego narodu przez 
veh, co nas koniecznie za- 

Iławie pragną, znalazła swo- 
c ofiary.Ludzie słabi i mniej 
wyrobieni narodowo w na- 

lotu społeczeństwie, poczuli 
*-ę nienawidzić i zwalczać 
wzajemnie. Co zabór — to 

l»yłv inne przekonania i 
iazności. Wróg austryacki 
kierował przeciw Polakom 

Rusinów i podsycał tę niena- 
wiść, aż doszło do tego. że te 
dw^ bratnie narody ujarz- 
mione zwalczać się poczęły 
wzajemnie i wydały nam w 

"ńcu zabójców Sicz^ńskich. 
raz borby studenckie i bija- 

łvki między studentami obu 
larodowośri. 

Moskal poszczuł Litwinów 
Polaków i wywołał tak 

»amo bratobójczą walkę, kto- 

ra również obu narodom j 
przyniosła olbrzymie stra-1 
ty. 

C. hytry i podły, a zdradzie-' 
ciki Niemiec podszczuwał 
Polaków ze swego zaboru 
przeciw Polakom z pod za- 
borów rosyjskiego czy au- 

stryackiego. tak, żeśmy się i 
poczęli zwalczać wza jemnie,' 
sami nawet nie wiedząc dla j 
czego i jacy szatani byli 
czynni w tym wypadku. 

I stąd powstało to że Ru- ! 
sini i Litwini poczęli niena- 
widzieć Polaków, a ci im się 
wywdzięczali tein samem u- 
czuciem. Co gorsza, nawet 
rodowici a mniej uświado- 
mieni Polacy z pod trzech 
zaborów zwalczali się i do- i 

tąd zwalczają głupiemi wy- 
! 

z wis kam i od “galicyanów”, 
“Bismarcków” i “rtrsków”, 
jeden drugiego prześladując, 
uważając go za głupszego i 
gorszego od siebie. 

Szatański posiew wrogów 
naszych począł wydawać złe 
owoce. Ale nie myśmy temu 

winni, tylko szkoła i kultura 
wrogów Polski, które to 
czynniki kazały nam inaczej 
myśleć i czuć, jafk się szla- 
chetnemu narodowi należa- 
ło. 

Przeto biada i hańba tym ; 
naszym wichrzycielom i słu- | 
żalcom wrogów Polski, któ-1 
rzy nadal tę nienawiść brata 
do brata z jednego czy dru- 
giego zaboru podtrzymać u-\ 
siłują w myśl dążności i ży- , 
czeń rządów moskiewskiego,1 
pruskiego czy austrvackie- 
eo. 

Dla nas nieznane i nieu- I 
znane są trzy zabory, czy' 
jakieś granice. Jesteśmy jed- 
nym, nierozerwalnym naro- 

dem. który się nie wyrzekł j 
swoich słusznych praw. i na- 
dal dochodzić ich będzie, je- 
żeli nie z bronią w ręku, to 

własną kulturą i poczuciem : 

sprawiedliwości, które to* 

czynniki prędzej czy późnie j i 
zwyciężyć muszą. 

Prawdę wyznać trzeba, że: 

między wychodźtwem na-1 
szem zapanowały lepsze sto- * 

sunki, niż przed trzydziestu 
czy dwudziestu laty 'były. 

Wyzywania się od *‘ru-' 
sików’” “prusaków” i “galł- 
cyanów” powoli ustają i da 
Bóg, że z czasem zupełnie u-j 
staną, gdyż oświata prawdzi- 
wa przenika wszystkie war- 

stwy naszego społeczeństwa 
i jak silny cement spoi wszy- 
stkich braci naszych z pod 
trzech zaborów. Chwilowo; 
różne “oryentacye" z powo- 
du wojtiy w Europie, gdzie 
się też rozgrywają losy na- 

szej Ojczyzny oszołomiły te- 

go lub owego, ale ostatecz- 

nie zrozumiemy się i przy- 
znamy, że za żadnym z wro-j 
gów naszych iść się nie go- j 
dzi, bo to byłaby skończenie 
głupia półityka. Niech oni 

się żrą i zażrą ostatecznie.j 
czego każdemu z nich szcze- 

rze życzymy, ale my trzy- 
majmy się od nich zdała i 

oszczędzajmy krew naszą, 
aby s:ę jej jaknajmniej prze 
lało w ich sprawne. Obiet- 
nicom. choćby najpiękniej- 
szym wrogów naszych niej 

wierzmy, ale natomiast wie- 
rzimy we własne siły, które 
mają zadecydować o losie 
Polski, chociaż nie mamy na 
razie własnej armii, broni, 
pieniędzy ni wodzów. Siła 
moralna czasem jest więk-l 
sza od dział, karabinów i for- 
tec (potężnych. 

Jako przykład braterstwa 
i zlania braci z trzech zabo- 
rów w jedną całość posłużyć 
może Związek Narodowy 
Polski. 

Mamy w nim jako człon- 
ków braci z Galicy i, z Króle- 
stwa, z Poznańskiego i na- 
wet takich Polaków, co w 

Polsce nie byli zrodzeni lecz 
na wyćhodżtwie, a jednakże 
wszyscy dążymy do jednego 
celu jako Polacy. 

Sejm XXI Z'. X. P. miał 
posłów reprezentujących 
wszystkie dzielnice Polski i 
wychodźtwo, a jednakże był 
poważny, wspaniały, zgodny 
i tam czuliśmy się wszyscy 
tylko jak bracia dążący do 
jednego celu. 

I nie pytano się tam z któ- 
rego zaboru kto pochodzi, bo 
to byłby absurd najwyższy, 
ale radzono zgodnie i jedno- 
myślnie nad dobrem Polski i 
organizacj i. Gdy uchwalono 
podatek pięciocentowv mie- 
sięcznie od członka, nie py- 
tano się do jakiego zaboru te 

pieniądze pójdą, byle szłj* 
one na ratunek głód i nędzę 
cierpiącj*ch braci naszych w 

tj*ch okolicach, gdzie naj- 
większa potrzeba. Tak też 
być powinno! 

Gdy posłowie tegoż Sejmu 
wybierali urzędników, aby 
kierowali nawą naszej orga- 
nizacyi, nie pytali się kandy- 
datów na urzędy z pod któ- 
rego zaboru który pochodzi, 
lecz czy jest dobrym pola- 
kiem. związkowcem, czło- 
wiekiem uczciwym i godnym 
zaufania. 

Xo i wybrano cenzora, 

pr<^,esa i kasyera z pod za- 

boru pruskiego; wicecenzo- 
ra i wiceprezesa zrodzonych 
i wychowanych w Ameryce, 
sekretarza jeneralnego z Ga- 
licyi ożyli z pod zaboru au- 

stryackiego ;szefa pism zwią- 
zkowych z pod zaboru ro- 

syjskiego i resztę różnych u- 

rzędników ze wszystkich 
trzech zaborów lub zrodzo- 
nych w Ameryce. To jednak 
nie przeszkadza nam. abyś- 
my dla dobra Polsbi i Zwią- 
zku nie mieli pracowrać zgo- 
dnie i uczciwie. Nas zabory 
bynajmniej nie dzielą, bo się 
czujemy tylko Polakami, dla 
których granic zaborczych 
nie masz i takowych nie u- 

znajemy. 
Tak więc niech czuje i czy- 

ni brać związkowa — tak 
niech .postępują wszyscy pra- 
wi Polacy, bez względu z 

którego zaboru pochodzą, 
czy też zrodzeni są na wy- 
chodźtwie. 

Rośmy z jednej krwi i ko- 
ści wvś1i — bo chyba wro- 

gowie nie zdetprawowali nam 

tak duszy i uczuć, abyśmy 
się sami mich prześladować. 

Umiarkowani* nie może mieć za- 

iłMtfi zwalczenia i pokonania am- 

Mcyi. Nie chodzą niRdy z «obą w 

parze. I ‘miarkowanie jest ospało- 
ścią i lenistwem duszy, jak ambic\a 

jejfo rzutkością i zapałem. 

Trudno kochać tych. których 
wcale tiic cenimy: lecz nie mniej 
trudno kochać tych, których ceni- 

my bardziej, niż siebie. 

CO ZA WIELE 
TO NIEDOBRZE. 
Przewertujmy zwolna, uważ- 

nie historyę Europy i własnego 
narodu aż do «>*tatniej stronicy. 

| Następnie zaś -stawmy sobie 
przed oczy dzieje świeżo minio- 
ne, których jeszcze dzieje nie za- 

pisały w swoich kartach, wkońcu 
zaś. i to najuważniej, przebiegnij- 
my w pamięci te ostatnie wypad- 
ki, co się działy i dzieją w na- 

szych oczach obecnie. 

i .Jakkolwiek wysoko sięgałyby 
nasze wolnościowe ideały, po ta- 

! kiem studyum będziemy musieli 
I koniecznie przyznać, że co za 

| wiele, to niedobrze, że za wiele 

j wolności w niestosownym kie- 

| runku gubi narody i państwa, 
I wogóle każdą organizacyę. jaką- 
I kolwiek ona jeat. 

W zeszłej historyi ograniczy- 
my się na własnym kraju, już z 

tej samej przyczyn, ze jego hi- 
storya jest pod tym względem 
stokroć bardziej od innych cha- 
rakterystyczną. Z początku kró- 
lowie nasi walczyć musieli z nie- 
sfornym klerem, co swoją władzę 
widział w Rzymie i drwił sobie z 

władzy królewskiej, jak to zresz- 

tą wówczas było także w innych 
krajach: później przybył nowy 
kłopot. Rozpanoszona na swoich 
przywilejach szlachta rodowa 
wiodła-kraj do anarchii. tPojęcie 
złotej wolności doprowadzono do 
najwyższego stopnia. o jakim 
dziś w najhardziej demokratycz- 
nych państwach nikt nawet ma- 

rzyć nie śni: deptano prawo z lek- 
kiem sercem, niby nieużyteczną 
zabawkę, wymierzano sobie spra- 
wiedliwość na wła-ną rękę. każdy 
magnat, ha szlachcic, szlachetka 
nawet — był królem na własną 
rękę. Wreszcie całe to warchol- 
stwo wolnościowe wykwłtło w 

słynnym, na świat cały osławio- 
nym wybryku warcholstwa. w 

“Liberum veto”, przy pomocy 
którego jeden poseł szlachetka, 
pieniędzmi wrogów Polski prze- 
płacony. mógł dowolnie zrywać 
sejmy “Rzeczypospolitej”, tamu- 

jąc wszelką pracę społeczną, na- 

rodową i państwową. Rzeczypo- 
spolitej — republiki, już sama ta 
nazwa sprowadzała władzę kró- 
lewską do zera. T ta nadmierna, 
nieokiełzana wolność popchnęła 
Polskę nad brzeg przepaści, co 

wykorzystali chytrzy sąsiedzi i 
zepchnęli ją w' głąb. Bolesna to 
nauka, straszne doświadczenie 
dla narodu i zanim z niego nie 
wyciągniemy stosownych wnio- 
sków ł postanowHeń. nigdy wol- 
nymi nie będziemy. 

Wolnymi mogą byc tylko naro-1 

dy zorganizowane, karne, posłu- 
szne prawu i prawowitej władzy, 
w których osobiste zachcianki ja- 
kiejkolwiek jednostki, nawet pa- 

nującego, podporządkowują się i 

poświęcają dla dobra ogólnego, i 

O tern pamiętać musimy ustawi-1 
cznie. 

Minął wiek z górą. jak przez 
nierozumnie pojętą wolność i' 
przez wykwitłe z tego warchoł- I 

stwo nasze Obczyzna straciła nie- * 

zależność. I podczas, gdy duma- ; 
li-śmy ze łzami nad naszą głupo- 
tą i nieszczęściem stąd wynikłem.! 
wicher dziejowy narbiiósł nad ca- 

łą Europę ołowiane chmury. — 

Grzmot nadchodzącej burzy zbu-1 
dził nas z zadumy; zrozumieli- 

śmy. że idzie nawałnica st-aszna. 

jakiej jeszcze nie zapi«ała na 

swych kartach historya. Otiiemia- ! 
Ii z trwogi i niepewności, a rów- 
nocześnie drżący jakaś tajemną ( 

nadzieją, oczekiwaliśmy. co z tej i 

j nawałnicy wyniknie. 
Dziś już możemy zrołnć obra-1 

| rhune.k z całego rokit tci walki I 

narodów. Wiemy, co się <tał<>,] 
możemy mniej lub więcej pewnie! 
domyślać <ię. co się ostatecznie 
stanie. 

Ale jedna rzecz każdego my- 
ślącego człowieka koniecznie ti- 

derzyć musi. Oto znów powtarza 
ta straszna historya o fatalnym 
błędzie polityczno społecznym, 
co naizą Ojczyznę pchnął nad 

brzeg przenaści. że co za dużo, 
to niedobrze, że zbytnia wolność 
jednostki jest zgubą dla narodu 
i państwa. 

Przeciwko Niemcom i \u>trvi j 
wyruszyły do boju trzy pierw-j 
szorzędnej potępi mocarstwa, o- 

prócz kilku mniejszych. P« -z.ąt- ; 

kowrt zdawało się, że nic minie 
więcej, jak pół roku. a Niemcy i i 
\ustryn zostaną zalane, zpnieeio- 1 

ne. w puch rozbite. wprost zmiaż- j 
dżone. Tymczasem rok z póra 
minął, a Niemcy przy p miocy 
niedołężnej \ustryt nie tylko, że' 
się bronią, ale jeszcze atakują i | 

ciągle walczą na cudzem tery to- ! 
ryum. Co to znaczy? 

Więc te Niemcy i Austrya, o- 

toczone zewsząd. j»ozbawionę do- 
wozu i ogładzane od roku, minio i 

tego mają jeszcze siłę. by nie ty 1- 
ko stawiać czoło, ale uderzać na 

kilkakroć liczniejszego nieprzy- 
jaciela? Skąd się u nich bierze ta 

potęga ? 

Odpow iedź prosta: W sj>ołecz- 
nym i państwowym porządku, w 

karności i sprawności ogólnej. W 
Niemczech nikt nie pytał obywa- 
tela. czy chce służyć przy woj- 
sku, czy nie; zasadą było. że o- 

hywatcl swój obowiązek spełnić 
musi. Prawo jednostki sięga tam 
tylko tak daleko, do tej tylko gra- 
nicy. gdzie zaczyna się dobro o- 

golne i interes państwowy. Poza 
tą granica zaczyna się obowiązek 
bez względny, bez wyjątkowy, któ- I 

ry każdy spełnić musi. 
I ymczasem u przeciwników 

sprawy się mają inaczej. Rosya 
nie wiele dł»a o narodowe uświa- i 

| do mienie i oświatę swych obywa- i 
1 teli, wskutek czego cała machi- j 
na państwowa jest ciężka, nieu-J 
żyta. 

\Je dla czcg<> państwa tak wy-I 
soce kulturalne, jak \nglia i Frań- ; 
cya nie dorosły swemu zadaniu? j 
Dla czego w chwili, gdy Niemcy i 
z całą potęgą walili na Paryż. An- 
glia i Francya dopiero na gwałt 
tworzyły armie. fabrykowały j 
działa i amunicyę? Dla czego do-I 
tychczas jeszcze. pom:mo tego. j 
że wiedzą o każdym ruchu Niem- 
ców. przychodzą wszędzie za pó- 
źno. jak np. obecnie na p»moc 
Serbri? Dla czego już dawno tam 
nad morzem fsród ziem nem nie 
było milionowej armii angin fran 
ctiskiej. coby zgniotła Ttircye i 
otwarła drogę pr/ez Dardanelle? 
Dla czego już dawno nie zmuszo- 

no do pokory podstępnej Drecyi 
i Rumunii? Dla czego nie wysła-( 
no na zieloną trawę długoriosego 
Ferdynanda Bułgarskiego? Dla ; 

czego? 
I o wszystko tera/ kolnij* mi-J liardy więcej pieniędzy i setki j 

tysięcy żyć ludzkich więcej. \ i 

wina tego spada na zbyt wolno- !a 
ściowy. przesadnie demokraty-: 
czrry ustrój społeczny tych mo-| 
carstw. Podczas, gdy w Niem- j 
czech bez żadnych wstępnych ce- 

remonii wydaje się rozkaz i milio- 
ny staję pod broń. we Francy! ra- | 
dzi tygodniami parlament, a w 

Anelir — bawię się w przesilenia 
gabinetowe. gdv przyjdzie do de- 
baty nad przymusowym poborem 
rekruta. Bo to sa “wolni” obywa- 
tele i bronią swej osobistej wol- 1 

no4ci, lecz ojczyzny bronić nie 
chcą! Jutro z aż. pojutrze może. 
mogą wszyscy być niewolnikami j 
zwycięskich Niemiec... s 

Oto jest przyczyna, dla czego.i 
te wszystkie potężne na oko mo- ; 

Rezolucye Zarządu 
Centralnego. 

z powodu śmierci ś. p. Adama Błaszczyńskiego, człon- 
ka Grupy No. 3, Tow. Przemysłowców, byłego 

Wice-prezesa i Dyrektora Zarządu Cen- 
tralnego Zw. Nar. Pol. w St. Zjedn. 

Północnej Ameryki. 

Śmierć nieubłagana zabrała najdę z naszego gio- 
na jednego z najstarszych s/.ernperzy nam !<»\vvch v\ 

Ameryce, jednego z najstarszych Związkowców, jed- 
nego / najstarszych ob\ wateli miasta Chicago i dziel- 
nicy Wojciechowa, byłego wice prezesa Zarządu 
t entralnego i Dyrektora Zwią/ku Narodowego 
skiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ame- 
ryki. 

Zmarł p. Adam Rłaszczyński. członek Związku 
od \~ lutego. 1SS3 roku, za numerem 47J. Grup}' Xo. 
3. I owarzystWo Przemysłowe Rzemieślników P<*1- 
skich. 

ś. p. Adam Błr.-zczvński był człowiekiem i-hym 
5 sprawiedliwym, lecz czcnnym i wytrwałym bojow- 
nikiem narodowym nie dla zysku i chwały, lecz z głę- 
bokiego patryotyzmu i umiłowania idei zwiazkowei. 

Nie zdobył też majątku, zszedł do grobu bied- 
nym w dobro doczesne, lecz bogatym w zasługi, które 
Zarząd Gentralm Z. N. P. publicznie stwierdza. przez 
powstanie na posiedzeniu Zarządu Centralnego z 

dnia iS października zasługi te uczcił, a niniejszą re- 

zolucyę do ogołu Związkowego podaje. 
Związek Narodowy Polski, jeżeli-wzrósł do ta- 

kiej potęgi, jak obecnie, jeżeli czasy prześladowania i 
walk przetrwał, zawdzięcza przedewszystkiem takim 
szermierzom, jakim był ś. p, Adam Błaszczyńśki. któ- 
rego czyny i nazwisko w historyi Z. N. P. złoteim"gło- 
skami zapisane zostanie. 

Odszedłeś <k1 nas ś. p. Adamie nagle i cicho, bo 
udawszy się na spoczynek nie wstałeś już więcej. 
Przyjaciele i zwolennicy, koledzy w pracy /'wiązko- 
wej nie mieli sposobności Cłę pożegnać. 

Czyni to przeto Zarząd Centralny Z. X. !\ publi- 
cznie i żegna Cię, żołnierzu wierny, szermierzu nieu- 
straszony. bojowniku postępu i patryotyzmu. 

Śpij spokojnie, boś napracował się wielce. 
Niech Ci ziemia obca lekką będzie. 
Opatrzność nie dopuściła, byś doczekał wolnej i 

niepodległej Polski, o której za życia marzyłeś. 
My jednakowoż zagrzani przykładem Twego żę- 

cia i prace nie ustaniemy w zabiegach i da ! >óg pracę 
przez C iebie-rozpoczętą do końca doprowadzimy. 

Zarząd Centralne Z. X. P. przyjmuje te rezolu- 
cye i poleca kopię przo-łać rodzinie zmarłego. 

J. J. Chrzanowski. 
J. P. Szymański. 
A. Mazur. 

Komitet Rezolucyi. 
Chicago. 111.. iS października, 1915 r. 

•arstwa Niemcom raiły dać nic 
mogą. 

Tyle. co ilo wojny. Ale tc ra- 

mę reguły i warunki stosuje sję 
równiei do każdej org.inizacyi, u 

;zem jeszcze pom/mimy przy in- 

nej sposobności. 

ZŁOTE MYŚLI 
Są szaleństwa udzielające się. jak 

:arażliwe choroby. 

Niech mówią o nas dobrego, ile 

hcą, nie powiedzą nain nic nowe- 

jo. 

Kochamy zawsze tych, którzy 
las podziwiają. nic zawsze zaś 

ych. których po<lziwiamv. 

Wdzięczność jest u większości 
udzi tylko tajemną chęcią otrzy- 
nania większych dobrodziejstw 

Zdarzają się czasem wypadki w 

:yciu. w których — by wyjść z 

lich cało — trzeba meco szaleń- 
twa. 

i Przebaczamy czysto tym. którzy 
na-* nudzą: lecz nie możemy prze- 
baczać tym. których my nudzimy. 

Jeśli ^ą ludzie, w których nigdy 
nie było śmieszności, to dlatego, że 

nigdy nic szukano jej dobrze. 

Że kochankowie i kochanki nigdv 
nic nudzą sjęt będąc z -ohą razem, 
to dlatego, iż mówią zawsze o sobie. 

Sainolubstwo. które wiuinn o 

wszystkie na.-ze występki, zasługo 
je często na pochwałę za nasze do- 
bre czvnv. 

I _ 

l'czyniono ze skromności cnotę 
by ograniczyć ambicyę ludzi wiel- 
kich. a pocieszyć średnich co d< 
ich małego szczęścia i małej za 

sługi. 

Prawie wszyscy znajdują przy- 
jemność w wywiązywaniu się z ma 

łych długów wdzięczności; duzr 
ludzi jest wdzięcznych za dobro 
dziejstwa średnie; lecz w<zysr’ 
•Drawie niewdzięczni są za wielki# 


