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Chicago, 111- środa 25 października 1893, 

Zarzucają nam niektórzy, że 

wciągle piszemy na temat patryo- 
tyzmu i odbudowania Polski; 

powiadają, ie temat ten jest na- 

szym t. z. ,,bobby-horse” — na 

którym pędź ć myślimy do końca 
Tak nie jest. Będziemy więce 

pisać o sprawach bieżących i in 

nych— ale stosownie do progra 
mu, jakiimy sobie ułożyli, sączę 
liśmy od tego tematu. A dla 

czego sobie ułożyliśmy taki pro- 
gram — z tego tu się nie może- 

my tłómaczyć. 
Nigdy nie będziemy pisać w 

myśl jednostek — i ażeby się 
jednostkom pizypodobać — pra 
cować chcemy dla ogółu— a czy 
praca nasza ogółowi na coś się 
przyda, to pokaże się w przy- 
szłości. 

Emigracya polska w Stanach 

Zjednoczonych z każdym rokiem 
wzrasta. Dzisiaj mamy consj- 
mniej dwa miliony polaków roz- 

rzuconych po wielkim obszarze 
Unii amerykańskiej od Atlanty- 
ku do Pacyfiku i od granicy ka 
nadyjskiej do Rio Grandę. 

Dwa milioDy polaków! wszak 
lei to siła — to potęga, która 
wiele dobrego zdziałać motel Roi 
chodzi się o to czy te dwa miliony 
polaków spełnią misyę jaka im 

przypadła w udziale — czy tet na 

zawsze stracone będą dla sprawy 
polskiej? SłysMliśmy nierai zda- 
nia ludzi, którzy sami wcale się 
nie przyczyniają do podtrzymania 
i rozwoju żywiołu polskiego w A 

meryce i którzy pesymistycznie 
zapatrują się na stosunki nasze, 

/daniem tych ludzi jesteśmy tu 

przeznaczeni na zagładę;— zarzu- 

cają nam oni ieśmy ani o szczebel 
nie posunęli się po drabinie kultu- 
ry, teśmy dotychczas nic jeszcze 
nie zdziałali. 

Przed łaty dwudziestu, piętna- 
stu nawet, mało tu było polaków. 
l'u i owdzie istniały kolonie pol- 
skie — a pionierzy nasi musieli 
walczyć z rozmaite mi trudnościa- 
mi. 

Wychodżtwo polskie w Amery- 
ce, składa się przeważnie z ludzi, 
którzy wysili z kraju rodzinnego 
w celu polepszenia bytu. Ciasno 
im było w krają — musieli szu- 

kać zarobku za morzem. 

loni znowu, chociaż im w zgięci 
nie dobrze się działo w kraju ro- 

dzinnym, wyjechali do Ameryki 

I w nadziei, że tu ich czekają złote 

góry, szczęście i rozkosz. 
Zaledwie jeden na dziesięciu z 

nas był zgaszony opuścić kraj ro- 

dzinny ze względów polityczuych. 
Przyjeżdżali tu polacy z róż- 

nych stron kraju. Przyjeżdżał 
lud roboczy, umysłowo wcale nie 

rozwinięty, a lud ten tu dopiero 
nabrał ogłady, wyrobiło i utrwa- 
liło się w nim poczucie polskości; 
— lud ten począł tu dopiero my- 
śleć głębiej, zastanawiać się i dzia 
łaś — moralna jego strona bez 
zaprzeczenia podniosła się — a 

powoli dochodzi on i do względne 
go dobrobytu. 

Dalej przybywali ludzie wy- 
kształceni — ale których los wy- 
koleił; cynicy, których gorzkie za 

wody, jakich w życiu doznali —i 

nauczyły patrzt ć na wszy stko przez 
szkła czarne; nie trakło i awan- 

turników, którzy żyć chcieli potem 
i pracą bltźaich swych. 

I ten żywioł polski, wrzał, ki* 
piał, fermentował. A i to było po- 
trzebnem — a nawet koniecznem. 
Teras już poznaliśmy się bliżej, 
pojęcia nasze wyjaśniły się, mamy 
zdania wyrobione, wiemy do cze 

go dążymy — wiemy także czego 
nam oieJoetaje. 

Powoli, powoli przychodzimy i 
do wpływu politycznego — mamy 
tu i owdzie urzędników polskich 
— a przy solidarności, kiedy usta- 
nie nienawiść bratobójcza i za- 

zdrość, będziemy mogli korzy- 
stniej wyzyskać nasze stanowisko 
polityczne. Po rozmaitych kolo- 
niach polskich mamy nasze 

sklepy polskie i magazyny — tu 
i owdzie przedsiębiorstwa — a 

chociaż przemysł nasz polski jest 
jeszcze w kolebce — z czasem i 
on się rozwinie. 

W stosunku do pobytu naszego 
zdziałaliśmy dosyć— a w przyszło- 
ści przy dobrych chęciach zdziała 

my wiele. Wychodżtwo niemiec- 
kie, skandynawskie, holenderskie 

datuje się od wieku prawie i nic 

dziwnego, że oni, mając przy tern 
silne „plecy”, daleko wy tej o i nas 

stoję. 
Nam nikt nie pomoże — wie- 

rzyć możemy tylko w własne siły 
nasze— nie rozdrabisjmy ich więc 
w waloe bratobójczej. 

Mamy rozmaite organizacye pol- 
skie — których oelem jest pod. 
trzymanie żywiołu polskiego w A 
meryoe — i przyczynienie się do 
odbudowania Polski. Nie ulega 
wątpliwości, że Zwiępek nasz Na* 

rodowy Polaki w tym kierunku 
wiele zdziałał. Przecie! Zwią* 
cek dal inioyatywę do obchodów 
narodowych, które krzewią patry 
otycm i podnoszą ducha polskiego! 

Związek nasz jui przez to samo, 
ie jest narodowy — pracuje dla 
idei polskiej. Jest to miaya świę- 
ta, wsnioala i misy i tej wierni so- 

at&niemy do kcńoa. 
A inne organicacye polskie — 

dąiąc swojemi drogami do wspól- 
nego tego celu — niechaj swoje 
crobią. 

Jesteśmy bodaj na zaraniu no- 

wej ery —r_ która nam polakom 
przyniesie korzyści i chlubę. 

Przyszłość nasza jest w naszych 
rękach — i nie wierzymy, aby te 

masy polaków w Amerce przepa- 
dły dla Polski. 

Prawda, ie my polacy mamy 
słabość do obcych języków — z 

łatwością uczymy się ich i uiywa- 
my ich czasem zamiast języka oj 
czystego [czego wcale nie pochwa 
lamy] ale nie tak łatwo nam roz- 

stać się z ideałami naszęmi i z tra 

dycyą narodu naszego. 
Spotykaliśmy nieraz polaków, 

którzy wcale nie władali językiem 
polskim — a mimo to, pochodzenia 
swego nie zapierali się — ow- 

szem mówiąc o Polsce,, rumieniec 
występował na lica ich, w oku iar 
zabłysnął i głos ich drżał.... 

W stanie New Jersey są Zbo- 
rowscy, potomkowie owych Zbo- 
rowskich, którzy po ścięciu Sa- 
muela Zborowskiego aa panowa 
ni a SUf*na Batorego przybyli do 
Ameryki. Nie mówią oni po 
polsku, ale wiedzą o pochodzeniu 
swem — szczycą się niem i mają 
wielkie współczucie dla Polaki. 

Ale nam przedewszystkiem po- 
winno się rozchodzić o pod trzy 
manie języka polskiego. Żaden 
człowiek rozsądny, szlachetny Die 
weźmie nam tego za złe, te chce- 

my tu zachować naszą narodowość 
i ideały nasze. Ameryka to kon- 

glomerat rozmaitych nacyi — i, Ae 
tak powiemy, wcale jej z tern do 
twarzy. Wierni jesteśmy gwiaź 
dzistemu sztandarowi — ale i bia- 
łe orły nasze drogie są sercu na- 

szemu. , 

Pozbawieni tycia politycznego, 
pielęgnujmy język naez i ideały 
nasze w kółku rodzinnem, przy 
ognisku domowem. Tu matka 
wiele zrobić noie — i wielkie i 

święte są jej obowiązki — jako 
polki. kOoa bowiem wyobowuje 

dsieci — iw młodzieńczy umysł 
powinna wpajać miłość ojczyzny. 

Daeci nasze koniecznie muszą 
•ią uczyć języka angielskiego i 
potrzeba em to jest; — ale w do- 
mu polskim Diechaj przemawiają 
językiem polskim; pięknym ję- 
zykiem wieszczów naszych; mo- 

wą, którą aaeptały zsiniałe od* bó 
łu usta konających męczenników 
naszych. 

Szkoły nasze są silnemi szań- 
cami, które nas bronią od wyna- 
rodowienia. Da szkół tych w 

pierwszych latach nauki dsieci Da 

sze powinny bezwaruakowe uczę 
rzezać — inaczej brzydzić aię bę- 
dą mową polską — mówimy to 
z doświadczenia będąc poprzednio 
nauczycielem przez lac kilka. A 
komu tylko stać na to, powinien 
dziecko swe po ukończeniu szko- 
ły polskiej posyłać do wyższych 
szkół angielskich. 

Słyszeliśmy niejednego ojba mó- 
wiącego: , ja pracować musiałem 
ciężko od lat najmłodszych, z ło- 
patą idę do pracy — to niech i 

mój syn łopatę dźwiga.” I łako- 
miąc się na kilka oentów słabe i 
wątłe dziecię swe posyła do pra- 
cy — gotując mu rychły grób 
lub smutną przyszłość. 

Tu w Ameryce można dzieci 
swe kształcić stosunkowo ta- 
nim kosztem, i każdy ojciec nie 
chaj ze sposobności tej skorzysta, 
— aby dziecko ^kiedyś nie zło- 
rzeczyło pamięci jego. 

To młode pokolenie — to przy* 
szłość nasza; pokierujmy dzitćmi 
umiejętnie— aby były pożytecz- 
ny .ni członkami społeczeństwa i 
Chlubą ojczyzny. 

Niemcy dłużej od nas 84 tu 
w Ameryce, cieszą aę daleko 
większym dobrobytem i właści- 
wie nie potrzebują praoować dla 

swej idei narodowej, — bo naród 
ich silny i potęiny — a jednak 
podtrzymują tu iywioł niemiecki, 
wpływy ioh z każdym rokiem 
są większe i nieobcą się wy nar od o 

wić. * 

Tern trudniej my polaey wyna 
rodowimy się — tyjemy bowiem 

przyszłością — i wiemy dobrze, 
te przyszłość brzemienna jest w 

niespodzianki dla nas. 

Z głąbi serca dziękujemy tym 
braciom, którzy nam przesłali 
■Iowa zachęty, którzy nam doda 
li otuchy; dzięktgemy im za po- 
moc moralną, która czasem nie 
da aą ocenić. 

Do ludzi nam nieprzychylnych, 
drwiących sobie ae wszystkiego 
co piszemy, nie czujemy wcale 
ialo. Mamy nawet mocną na 

dzieję, te a tej nieznanej im kra 
iny uczuć i myśli zabłyśnie dla 
nich promień szczęścia, który o 

grzeje oziębłe ich serca — a wtedy 
upamiętają się, staną się dobrymi 
polakami i uszanują inatytucyę na- 

szą; a chociaż dopiero w dwuna- 
stej godzinie stawią się do wspól- 
nej pracy dla sprawy polskiej — 

zasługi ich niemniej będą uznane. 

Za cśm jol miesiąey otwartą *cstanie 
wjatawa Kościuszkowska wa Lwowie. 

Komitet centralny na cale Stany Zje* 
dnoczone, mający sią zająć obesłaniem 
wysuwy lwowskiej — wystosował jut 
odezwy do wssystkioh polskich tows 

rzystw i do duobowit fi itws polskiego. 
Ns rzecz oddziału polsko ametykaAskie- 
go ns wysuwie lwowskiej Sejm X Z. 
N. P. przeznaczył kwotą w ilości 1500; 
Zjednoczenie Polskie Riym. Xatfc$300. 
I pojedyhoze osoby przeznaczyły na oel 
ten pswne samy pieniądzy — n. p. de- 
legat Poaiwifiski dał $25 ns Sejmie Zw. 
ns rzeos pawilonu polskiego we Lwowie. 

W niektórych koloniach polskich jut 
opraoowano projekty,obejmająoe przed 
mioty jakie mają być wystane ns wy 
stawą lwowską. 

I my wszyscy z pewne śoią przyczyni* 
my się do tego, sby oddział polsko* 
ameryksfiski os wysuwie lwowskiej był 
jsk naj wspanialszy. Pukałemy braoiom 
oaatym, te my tu sa morsem tyjemy i 
czujemy jako polaoy, te nie wyparliśmy 
się Polaki — ale owszem pracujemy dla 
niej o ile sił nam starczy i te pragnie 
my łączności ź braćmi naszymi w krają 
rodzinnym. 

Pawilon polsko amery kaliski ma ko- 
sztować $2000 — zao budzi tu kwesty a, 
w jaki sposób kwotę tę zebrać. Mamy 
jednak nadzieję, te ludzie samotniej* 
— *ło*4 na oel ten pewną sumę. Wre- 
szcie motna urządzać w rozmaitych ko 
loniach bale, przedstawienia, odesyty 
— a zysk z takowych przeznaozyó na 

rzecz oddziała poi. aaer. na wysuwie 
kościuszkowskiej. 

Na towarzystwa (z małemi wyjątka- 
mi) wiele liosyd nie mo*na, bo osłonko 
wie naszych towarzystw, w obeo ogól 
oej stagnaoyi zaledwie podatki swe 

opfaoaó mogą. Mamy jednak nadzieję, 
te czasy w arótoe się polepsrą. 

W samym jeszcze poozątkn, w pier 
wssyoh latach naszego wyohodźtwa, 
kraj rodzinny woale się o nas nie tro 

ssesył. U wstano nas sa straeonyoh dla 
Polaki — nie wspominano o nas woale 
— a nawet dzisiaj jeazese esasopisma w 

krają mało się sajmnją losem naszym 
— I zamiast saaięgnąć m for macy i o sto 

sankach naszyoh ze tródeł wiarogod 
nyeh — plotą o nas nietas bajki — jak 
o telasnym wilka. / 

Musieliśmy borykać się s losem, wal* 
osyć s trudnościami — nie osłysaeliśmy 
ani jednego słowa saebęty od braoł aa* 

Mych w krają — oddano nai na pastwą 
obcym ty wiolom. 

Mimo wszelkich przeszkód i na razie 
warunków nieprzyjaloych wywalczyli* 
Im/ sobie samodzielność — zachowali, 
śmy narodowość naszą i zyskaliśmy 
względnie oy wilizaoyę. 

Wszystko oo mamy zawdzięczamy 
tylko sobie. 

W ostatnim dop ero czasie — bracia 
nssi w kraju rodzinnym do w iedzia wazy 
się o powatnym wzroście wyehodźtwa 
polskiego w Ameryce, usiłuję nawiązać 
z nami stosunki, łączyć się w celu osię* 
gnięoia wspólnych korzyści materyal- 
n) eh i moralnych. 

Przychodzą oni pól ao — ale przycho- 
dy 

My skwapliwie chwytamy wyoiągnię- 
tą ku nam dłoń —przecie! to bracia na* 

•* — » praca wspólna przyniesie nam 

wspólne korzyści.Przyohodzą oni do "fs 
Q « jako opiekunowie — bo my dziećmi 
będąc opiekunów nie mieliśmy — a te* 
raz bez nioh się obejdziemy; _ 

przychodzą oni do nas nie jako 
mentorowie, bo chosial oni bogatsi są 
od nas w wiedzę — my za to bogatsi od 
nich w dc świadczenie. Przychodzą do 
om jako bracia do braoi aby wspólnie 
praoowad dis interesów polskich. 

W zeszłym miesląou odbył się w Po 
znaniu zjazd prawników pclskich. Na 
zjcldzie tym zorganizowano osobną sek- 
oyę dla spraw emigraoyjnyoh. 

Przemawiali referanoi: Dr. St. Kło 
bukowski „O wy chodliwie polskim z 

pod panowania rosyjskiego"; — p. M. 
Jackowski „O Emigrsoyi z dzielnic pol- 
skioh pod panowaniem pruskiem”,_ 
pp. Dr. Dunikowski i Dr. Semiradzki 
przysłali swe referaty, pierwszy „O Pol- 
skich koloniach w północnej Ameryce'* 
— a drogi „O Koloniach Polskich 
w Brazylii". Dalej nastąpił referat Dr. 
W. Uogera; , Łączność ekonomiczna z 

wycbodltwem". 
Z powoda zsetupłyeh ram „Zgody” 

nic motamy jak na diiś podać referatów 
tyoh ani oa*4 w ztreasczenin. 

Nazjcźlzie tym jedni obawiali sią 
opieki nad wychodki wam — drudsy n- 

walali emigrację u potrzebną i żądali 
organizacji wychodftwa. Postanowio- 
no ożywać waselkieh środków aby przy- 
wiązać włościan polskich do miejaoa ro- 

dzinnego. Postanowiono ułatwiać po- 
szukiwanie urobków w ziemiach pol- 
skich i kr Jach sąsiednich dla podnie- 
sienia bytu klas praoająeyoh — a na- 

stąpnie zaopiekować sią wychodź ósmi — 

aby mogli rozwijać sią prawidłowo. 
Uchwalono także układać instytucje 
handlowo jecgraficzne w oelu organ łza 

cyi wy chodź twa w imią interesów oko- 
nomioznyoh polskich. 

Tyle na dziś. 

a 
——■ 

Przypominamy czytał o i kom i nadob- 
nym czytelniczkom naszym, że w ni- 
niejszym numerze rospoesąliśmy druk 
P*«knej, pstry ©tycznej powieści zatytu- 
łowanej „Pożary 1 Zgliszcza”. 


