
Ze wspomnień Pułkownika Rpbajły. 
(Karola Kality). 

# 

(Ciąg dalszy).. 
Po wieczerzy deputacya po- 

dziękowała gospodarstwu za ser- 

deczne przyjęcie, a po zostawie- 
niu straży przy karabinach uda- 
liśmy się kompaniami do obszer- 
nej, świeżą słomą wysłanej ow- 

czarni na nocleg. Zmieniono 
przednie straże, aby żołnierze 
mogli się posilić, ci też najlepiej 
(wyszli, bo panie widząc, że przy- 
wiezione przez nie przysmaki dla 
oficerów zostały nietknięte, po- 
wynosiły je na podwórze i zasta- 

wiły przed oficerami j żołnierza- 
mi z forpoczt. Najsurowiej wy- 
dany zakaz wzbraniał palić fajkę 
Jub cygara, czego przestrzegały 
warty, trzymające straż w każ- 
dej przedziałce. Około północy 
przyszedł go<*podarz z prośbą, a- 

bym polecił strażom przepuścić 
gości, wyjeżdżających z dworu. 
Nie mogłem dać takiego zezwole- 
nia z obawy, przed rozniesieniem 
wieści o moim postoju i wymar- 
szu, to też goście musieli pozo- 
stać we dworze aż do mego wy- 
marszu, za co mnie nie musieli 
błogosławić, lecz na to nie było 
innej rady. 

Kankicm 16 stycznia stanął 
pułk na dziedzińcu, poczem po 
odmówieniu modlitwy i ściąg rę- 
eiu pikiet tuszył w dalszy po 
cliód. Zostawiwszy miasteczko 
Waśniów na ubcczu, wzdłuż rze- 

czki Swiśliny okcio Wiórów i 
Prnwcncina pi?ckroczył Y-ałk 
rzekę Kamienną dążąc do wsi 
Małacliowa. Tu nastąpił chwilo- 
wy wypoczynek i posiłek z pro- 
wiantów, wyniesionych przez 
wieśniaków. Około południa opu- 
ściłem Małachów a po ponow- 
nem przejściu na lewy brzeg rze- 

ki Kamiennej, pułk maszerował 
^szosą Wąchocko-liżecko-Opatow- 
ską przez wieś Krynki do Bro- 
dów, dokąd przyszedł około go- 
dziny 4 popołudniu. Zważywszy, 
iż żołnierz po dwudniowym mar- 

szu potrzebował odpoczynku, a 

wrieś Brody była bardzo rozległą, 
posiadając huty żelazne, rozległe 
magazyny i domostwa, gdzieśmy 
w ięcej mogli być skupieni — po- 
stanowiłem wypocząć dzień lub 
dwa. 

Zabezpieczywszy się pikietami 
ze wszystkich stron, zarządziłem 
rozkwaterowanie. Tak wieśnia- 

cy, jak i fabrykanci huty zgoto- 
wali pyszną kolacyę, gulasz bara- 
ni z kartoflami, — potem wszy- 
scy udali się na spoczynek prócz 
dyżurnej kompanii, która miała 
obowiązek patrolować i zmieniać 
forpoczty. Nazajutrz rano w dniu 
17 stycznia 1864. gdy zabrzmiała 
pobudka stanęliśmy w szeregach 
dla odmówienia modlitwy i roze- 

szliśmy się następnie rfó śniada- 
nie. y.a z majorami i adjutantem 

tym ra/.cm byliśmy u naczelnika 
but żelaznych (był w randze ma- 

jora moskiewskiego — o tym do- 
mu, względnie rodzinie naczelni- 
ka hut podam później ważne 
szczegóły). Podczas śniadania 
nadjechał jakiś młody obywatel 
do naczelnika hut, znanego jako 
prawego Polaka i patryotę a 

spotkawszy mnie z pułkiem zara- 

portował, że pułk moskiewski, 
stojący garnizonem w Iłży pod 
wodzą pułkownika Suchonina w 

dniu dzisiejszym rano o godz. 8 
wymaszeruje z Iłży nie szosą, 
lecz drogą prywatną przez la>y 
Iłżeckie, by je przetrząsnąć i 
prezszukać dwory i miasteczka 
w poszukiwaniu za powstańcami 
tam się ukrywającymi. Prze- 
strzeń między Brodami a Iłżą nie 
wiele wynosiła ponad 10 kilome- 
trów. Moskale zatem około godz. 
10 powinni byli nadciągnąć, trze- 
ba było zatem raźnie działać. 

Obsadziwszy jedną kompanią 
wieś Luwienie na s/osie lłża- 
LmwienieoBrody i zabezpieczy- 
wszy sobie tyły przez obejście 
lewego naszego skrzydła, z resz- 

tą pułku udałem się leśną dro 
żynką do przysiółka Rory, gdzie 
było io—15 chałup rozrzuconych 
na pagórkowatej polance, która 
była na 200 do 30# kroków woko- 
ło otoczona la>ami. Z mapy au- 

striackiego instytutu geografi- 
cznego okazało się, że z Iłży pro- 
wadziły prócz główniej szosy 
przez Lubienie- Urody do Opto- 
wa jeszcze trzy dróżki leśne: 
jedna na Blaziny, Myszki, Kapli- 
cę do Opatowa, druga —przed 
Myszkami wprost do Brodów-, 
trzecia na Myszki* Bory do Ku- 
nowa. 

* Postanowiłem tutaj przyjąć bi- 
twę, a rada wojenna zgodziła się 
na plan oczekiwania Moskali w 

Urodach, jako w miejscu najod- 
po wierniej szem na pagórkowa- 
tym terenie, gdzie żołnierz za 

chałupami i silnie wzniesiony- 
mi pagórkami mógł się dobrze j- 

krywać. Rosyanie przeciwnie, 
wyszedłszy z lasu kierując się 
drożyną z Kamienny, czy na Bo- 
ry, tworzące centrum naszej po- 
zycyi, czy *Ua Myszki i Kaplicy, 
dokąd wysłałem jedną kompanię 
z kapitanem liczdziWą, b. ofice- 
rem rosyjskim, celem zajęcia 
tamże chałup — musieliby prze- 
chodzić kilkaset kroków czystem 
polem, a tern samem byliby na- 

rażeni na celne strzały i dotkliwe 
straty. 

Plan naszej pierwotnej pozy- 
cyi jest następujący: 

Z pierwszego batalionu pier- 
wsza kompania we wsi I.uwienie 
miała czuwać na straży lewego 
naszego skrzydła i tyłów — dru- 
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(Ogłoszenie.) 

ga, trzecia i czwarta zajęły w czę- 
ści chałupy w Borach, w części 
skryć się miały za niemi. 

Z II batalionu pierwsza kom- 
pania pod wodzą kap. liezdziecjy 
wysłana została brzegiem lasu aż 
do kaplicy dla strzeżenia mego 
prawego skrzydła w borach z 

nakazem wstrzymania rot mos- 
kiewskich w razie ich nadejścia 
ogniem tyralierskim do chwili 
mego przybycia z głównemi siła- 
mi. Druga i trzecia kompania 
stanęły jako posiłkowe posterun- 
ki pierwszemu batalionowi po 
prawej i lewej stronic chałup, o 

100 kroków w tyle skryte pagór- 
kami; w końcu czwarta kompa- 
nia II batalionu pozostała przy 
mnie-w rezerwie. 

Mroź w dniu 17-go stycznia, 
podobnie jak i cała zima, był na- 

der silny, że zV°'v°du zimna tru- 
dno było utrzymać karabin w rę- 
ku, mimo to najsurowszy rozkaz 
był wydany, aby na posterunkach 
swych nie ruszać się i w ten spo- 
sób nic zdradzać zasadzki, przy- 
czem pierwszfe strzały z chałup 
paść miały^ na sygnał pułkowego 
trębacza. W celu wykonania 
tego planu wszystkie oddziały 
około godziny 10-cj przedpołu- 
dniem zajęły wyznaczone stano- 
wiska. W pół godziny później pa- 
trząc ku lasowi strony Kamien- 
na, spostrzegłem dwóch jeźdź- 
ców, którzy stanąwszy na brzegu 
lasu, rozglądali się po naszych 
chałupach i naszej polanie. Wi- 
docznie coś spostrzegli, bo co- 

fnęli się w las i sporą-chwilę ich 
nie widziałem. Zniecierpliwiony 
wyczekiwaniem chciałem dać 
sygnał do pochodu tyralierką na- 

przód — gdy naraz zobaczyłem 
ich całą kolumnę, dążącą skrycie 
brzegiem lasu do Kaplicy, a zró- 
wnawszy się z pierwszą 'chałupą 
mego prawego skrzydła, wypa- 
dła z całym impetem na te skraj- 
ne budynki. 

Okazało się. że starszyzna mo- 

skiewska przekonała się, iż cha- 
łupy zajęli powstańcy, przeto na- 

pad z tego miejsca na nasze cen- 

trum kosztowałby Moskali wiele 
ofiar, zmieniają więc plan, idą 
brzegiem lasu, a zrównawszy się^ 
z pierwszą chałupą na naszem 

prawem skrzydle, zapewne są- 
dzili, że wznieciwszy popłoch, za- 

biorą wszystkie chałupy jedną po 
drugiej i liczyli na swą przewa- 
żającą siłę w tym czasie zanim 
centrum powstańcze i bezczyn- 
ne skrzydło lewej tyralierki zdo- 
łają przyjść z odsieczą prawemu 
zagrożonemu skrzydłu. Mimo 
tej przebiegłej taktyki, Moskale 
zawiedli się, a taktyka ich była 
nader niedołężna, gdyż całą siłę 
zwrócili na atak na nasze prawe 
skrzydło, nie zostawiwszy na 

miejscu swego pierwotnego uka- 
zania się żadnego oddizału,który- 
by obserwował nasze lewe skrzy- 
dło, a w razie gdyby ono śpieszy- 
ło z pomocą, wypadł z la*m i za- 

brał nam tyły, to bowiem mogło 
dopiero w naszych szeregach 
wzniecić popłoch w razie wzięcia 
ich we dwa ognie. 

C»dy spostrzegłem tak niepo- 
myślną sytuacyę, kazałem tręba- 
czow i dał sygnał posiłkowym po- 
sterunkom do ataku, a sam z 

rezerwą biegiem dążyłeyi ku pier- 
wszym budynkom na prawem 
skrzydle. Kiedy Moskale zdą- 
żali ku nim, w pierwszym bu- 
dynku pozostający porucznik Be- 
la, Węgier z rodu, wystąpił zc 

swym plutonem i. dał ognia. \Vr 
kolumnie moskiewskiej zakotło- 
wało, kilku kozaków i płeruchów 
padło, a gdy inne plutony zaczę- 
ły dawać ognia, kolumna rosyjska 
stanęła. Nadbiegłszy z rezerwą, 
kazałem rotowym ogniem pra- 

żyć Moskali.* Ci padali jak Mu- 
chy, dziwnem tez dla nas i nie- 
zrozumiałem było, że z ich stro- 

ny nic padł ani jeden strzał. Po 

rotowym naszym ogniu wykonali 
zwrot w tył i w największym po- 
płochu poczęli biedź ku laspwi ku 
Kaplicy, gdzie ich przyjął kapi- 
tan Bezdzicda tyralierskim o- 

gniem. Osłupieni zawracali w 

tył i w największym nieładzie 
uciekali lasem ku Iłży. Pogrom 
Moskwy przy pierwszym ataku 
był straszny. Ilu ich padło, nikt 
tu stwierdzić nie mógł, bo się 
wszyscy rzucjli za nimi w pogoń. 
Kozacy harcujący na koniach 
przed koiumną moskiewską naj- 
bliżej nas. wszyscy padli, piecho- 
ty leżało dużo tak pod lasem jak 
i w lesic od strzałów kompanii 
kapitana P.ezdzicdy. Pogrom był- 
by całkowityt gdyby nie zdrożny 
zawód urządzony przez kapitana 

komendanta II kompanii 1 bata- 
lionu l nazwiska nic pomnę t. |)m 
łja kompania mianowicie zajęta 
pierwsze chałupy lewego skrzy- 
dła, gdy zatem pierwszy atak na 

prawe nasze skrzydło odparliś- 
my z pogromem nieprzyjaciela, 
kapitan lewego naszego skrzy- 
dła ze swego popędu winien był 
swem lewem skrzydłem zatako- 
wać prawą flankę i tyły Mos- 

k\vv tenibardziej, że dałem tręba- 
czowi'rozkaz grać ci-glc sy- 
gnał: “lewe skrzydło naprzód 
zachodź!” ('.dyby komendant le- 
wego skrzydła rozkaz ten wyko- 
nał i wszedł w la* na drożynkę, 
gdzie najpierw rekonesans mos- 

kiewski się ukazał, byłby przeciął 
Moskalom ucieczkę ku Iłży, pra- 
żąc ich ogniem tyralierskini. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Dział Związku Wojsk 
Polskich w Ameryce. 

Zarząd Związku Wojsk Pol- 
skich »Ameryce. 

FRANCISZEK PORZUCZEK. Preaea. 
IU7 X. Robey ulica. 

JAZEF JAKUBOWSKI, Wlce-preaee. 
W. J. AN DRZE JEVvSKI, Bekr. Jan.. 1>U 

Aucusta ulica. 
WIKTOR GRYOIENC, Kasyer. 1781 W. 

1#-ta ulica. 
A. CIEŚLAK, 
K. NOWAKOWSKI, i Dyrektora*. B. KUCHARSKI. I » 

KS. K. SZTUCZKO, Kapelan. 
OR. A. E. MAŁACHOWSKI, t*kar*. 

206S X. Itoyne ave. 
KOMISY A ROZWOJU: 

MICHALSKI, W. KOGUT. na lUi 
lllinoia. 

J. SOLOWSKI, na etan Mlchlsan. 
J-^MALON, K. NOWAK, na atan Min- 

FR. PAPST. K. STAWERY, J. PILAR- 
SKI, na stan Pennsylvarvla. 

A. IDZIKOWSKI. J. WASILEWSKI. 
A. WROCZYŃSKI, na stan New Tark. 

SZTAB: 
FRANCISZEK GÓRZYŃSKI. Nacaelnlk. 

1243 Uult av*. 
MICHAŁ WLEKLINSKI, PoU-naczelnlk. 
JAN PRZYMORSKI. Honrowy nacaelnlk. 
JÓZEK P. MICHALSKI. AdJutanL «S* 

N. Marslifield ave. 

UWAGA. 
_ 

Wszelki* sprawy wojskowe załatwia 
Adjutant Sztabowy pod wytoj wymlonlo- 
nsm nazwiskiem I adresem — Wszelkie 
sprawy cywilne. Jak sprawy finansowe, 
agitacjjne, sprawy organizowania no- 
wych Oddeialów. sprawy dotyczące elf 
organu “Przyjaciela llonlsrza", uprasza 
el« zgłaszać do Sekr. Jen.. W. J. An- 
drzejewskiego, 1511 Augusta et. 

Posiedzenia Zarządu odbywaj* sl* w 

ostafni wtorek kaidego miesiąca w sali 
Domu Związku Narodowego Polskiego 
przy Dlvls!on I Noble ulicy o godz. Beli 
wieczorem. * 

ZARZĄDY DYWIZYI: 
MARYAN KNUTKOWSKI, Major l-szej 

Dywlzyl w 1'hli'afo. 
W. WOLOSZKIEWICZ, Adjutant I-szeJ' 

Dywlzyl, 
KAZIMIERZ NOWAKOWSKI, Major II ! 

Dywlzyl w Clilcuso. 
WŁADYSŁAW PLIS, AdJuUnt II Dy- 

wlzyl. 
ZARZĄO%V-teJ DYWIZYI W ST. LOUIS. 

JAN MALON. Gen. Major. 1*5 0'Kallon 
str. 

J. ORONIKOWSKI, Pułkownik. 
A. NIEDZIAŁKOWSKI, Adjutant. 7*0 

0'Fallon str. 

ZARZĄD VI-tej DYWIZYI W DETROIT. 
MICH.: 

JAN SOLOWSKI. Prezes. 
ST. JURCZYK. Wice-prezesa. 
MICHAŁ BARAN. Sekretarz. 
JAN STĘPIEŃ. Kaayer. 
A. KOWALEWSKI, < 
JÓZEF MŁYNEK, i Dyrektorzy. 
JÓZEF RAJ. '( 
JAN SOLOWSKI, Pułkownik VI-eJ Dy- 

wlzyl. 14 Goldner et. i 
JAN KOTLARCZYK. MaJoft. 
JÓZEF TUREK. Sztabowy kapitan. 
JAN STĘPIEŃ. Adjutant. 
MICHAŁ BARAN. Slerżantr 
ZARZAO Vll-mel DYWIZYI W PITTS- 

BURO. PA.:* 
ALEX. WALEWSKI. Gen. Major. 204* 

V!n* Way. Braddock. Pa. 
JÓZEF PILARSKI. Gen. Porady, 41 

Enon Alley. Plttsbnr*. Pa. 
JAN BEDNARKO. Pułkownik. 
SZCZEPAN GAJEWSKI. Major. 
FRANCISZEK BĄCZKOWSKI. Major. 
KS. W. PRZYBYLSKI. Kapelan. 
ZARZĄD VIII-insJ DYWIZYI W TOLE- 

TO. OHIO: 
JÓZEF DRELA. Pułkownik. 
JAN DRZEWIECKI. Pod-pulkownlk. 
ANTONI GRABOWSKI. Naczelnik. 
JÓZEK 4NIECIŃSKI. Adjutant. 
STANISŁAW HOPPE, Kwatermistrz SIS 

Detroit. ave. 

ZARZĄD IX DYWIZYI W UTICA. N.Y. 

JÓZEF WASIELEWSKI, Prezes., 262 
l.lncoln ave. 

IGNACY PRZYBOROWSKI. Wiceprezes. 
FRANCISZEK SMYT. Sekretarz Dywlzyl 
IGNACY BRODZIK. Skarbnik. 
ALEKS. WA&KIEWICZ I 
STEFAN SZATKO l*vrektnrxy. 
ADAM RUDKOWSKI. :narszalek. 

SZTAB: 
ADAM IDZIKOWSKI, (Jenernt-Ma jor. 

253 Lincoln ave. 
KS. L. P. MUSZYŃSKI. Kapelan Dvw. 
KS. A. FIJAŁKOWSKI, VA icekapelan. 
DR. LEON JANKIEWICZ. Lrkars Dyw. 
JERZY KOZAKIEWICZ. Pułkownik. — 

TV»x 242 New York Mills, N. Y. 
IGNACY WAWRZA6ZEK, Podpulkow- 

AOOLF WROCZYŃSKI Major Adj. Dyw. 
TOMASZ HUTA Major i kom. I Bat. 
JAN WENTKA. Major i kom. 11 Bat. 
ALEKS. ZIĘBA. Major 1 kom. III Bat. 
JULIAN HUCAŁ, Kapitan szt. cen. 
JAN CICHOŃ. Nad por. adj. pułk. 
STAN. STARZYK, Major rezerwowy. 

Zwraca nie u*Uł wszystkim członkom. 
I* Zarrail Z W. P poleca wprowadzić jak 
nalprediej w tycio odznaki Zwlgalru 
Wojsk Polskich do cywilnych surdutów 
»bv*mv sie inoril poznaC kiedy ale kdzia- 
kolwlek apolkamy. Odznaki te wyrabia 
naas ko>*» M. Wojteckl. 1017 Milwau- 
kee ave., Chicago. 111. 

Narild swojej przyszłości. 
Praca obliczona na chwilę ni- 

gdy nie jest tak owocną, jak pra- 
ca obliczona nietylko qa teraź- 
niejszość, lecz także na przy- 
szłość. To też przedewszystkiem 
praca narodowa i polityka naro- 

rowa liczyć się musi z przyszło- 
ścią. Widzimy to^ u wszystkich 
żywotnych narodów. Jeżeli Pran- 

ćya wszystkimi siłami starała 
się zagarnąć Marokko, to wie- 
działa, że przez, długie lata nic z 

tego mieć nie będzie prócz kosz- 
tów i kłopotów. Jeżeli mimo to 

starała się Marokko zabrać, to 

jedynie pracz wzgląd na przy- 
szłość. 

W westfalsko nadreńskim ob- 
wodzie ojjromne dworce, jakie o- 

becnic wszędzie budują, obliczo- 
ne są równie* na potrzeby .które 
dopiero istnieć będą za lat kilka- 
dziesiąt,- Im lepiej naród prace 
swoją oblicza na przyszłość, tern 

więcej utrwala się jepo potęga. 
Na jednym z gmachów pol- 

skich, jakie wystawiło społeczeń- 

stwo polskie zbiorowemi siłami, 
jest napis: “Naród sobie”. W 
Helsingforsie na domu akademi- 
ckim jest napis lepszy: "Naród 
swojej przyszłości”. 

Polak skłonny jest do tego, by 
żyć chwilą, mniej niż inne naro- 

dy myśląc o przyszłości. 
Dowodem tego choćby na ob- 

czyźnie cała nasza praca, która 
obliczoną była jedynie na doro- 
słych, na teraźniejszość, a nie 

pamiętała o dzieciach i młodzie- 
ży, w których ma być przyszłość 
narodu. Nie brak teraz wysiłków, 
aby naprawić to co zaniedbano. 
Powstają towarzystwa wojskowe 
zwiększa się opieka nad młodzie- 
żą. Dlatego w tę iskrę dziś dmu- 
chać trzeba, aby rozniecić ogień 
zapału do pracy, która ma prze- 
dewszystkiem przyszłość na 

względzie. 
Jest dużo złego wśród nas, jest 

atoli także dużo złego wśród in- 
nych narodów. Mimo to u nas 

krytyka wzajemna i walka czę- 
sto osobista jest zaciętsza i wię- 
cej wysuwa się na pierwszy plan, 
Ijwieważ my więcej niż inni ży- 
jemy chwilą teraźniejszą i wię- 
cej niż inni tej chwili się oddaje- 
my. Jeżeli jest zło, jeżeli są tacy, 
którzy zasługują na pogardę, to 
nie zabierajmy sobie zbyt wicie 
czasu i nie zużywajmy za wiele 
sił do zajmowania się tymi szko- 
dnikami, bez względu na to, czy 
oni wysoko ęzy nisko postawie- 
ni. Plunąć ya nich i nic myśleć 
o nich, lecz * skupić i złączyć 
wszystkie myśli i siły w pracy 
dla przyszłości. Zajęci wszyscy w 

tej kuźnicy narodowej, w której 
kształtują się dusze, serca i u- 

mysły polskie, nic patrzmy na 
to co odpryśnie przy tej robocie, 
lrcz cieszmy się tern, co powsta-» 
je trwałego pod rękami naszemi. 

Są wielkie siły narodowe w na- 

rodzie polskim, jest jeszcze duch 
ofiarny i rok rocznic w Galicyi i 
pod zaborem rosyjskim ludzie o- 

fiarni składają miliony na cele 
narodowe. W roku 1913 pod za- 

borem rosyjskim w nękanem 
przez moskala społeczeństwie 
złożono przeszło 2 miliony ma- 

rek na cele narodowo obywatel- 
skie. Szferokiem płyną korytem) 
składki _na radę narodową pod 
zaborem pruskim tak z kraju, jak 
z obczyzny. I jest coś wielkiego 
w tej ofiarności. 

Nie za późno na nic, póki na- 

ród polski tworzy sprawny hu- 
fiec, przejęty jedną zgodną my- 
ślą o odrodzeniu narodowem i 
przyszłości narodowej. Mimo 
ciosów i warunków niepomyśl 
nych, z ufnością i wiarą w sa- 

mych siebie możemy się krzepić 
do dalszej pracy przeświadcze- 
niem, że pomimo wszystko idzie- 
my naprzód. 

I niech ta chwila, w której to 

rozumiemy i odczuwamy, będzie 
początkiem długiego łańcucha 
dalszych wysiłków, którym nie- 

j chaj przyświeca szczytne hasło: 
Naród swojej przyszłości! 

Z ripoittiw Dywizyjnych i 
Oddziałowych. 

O ile przekonać się możemy 
o pracy poszczególnych Dywi- 

zyi i' Oddziałów, widzimy wielki 
postęp w szeregach naszych. Po- 
mimo wielkich przeszkód zc 

strony ludzi wrogo usposobio- 
nych przeciw nam, którzy się 
bardzo często wdzierają w nasz? 
szeregi, aby szkodzić rozwojowi 
i rozbić to, co ludzie dobrze my* 
ślący zbudowali. 

Mamy najlepszy dowód z V-ej 
Dywizyi w St. Louis, Mo., którs 
jnż od kilku lat egzystuj?. Po- 
czątkowo cieszyła się dobrą opi- 
nią. rozwojem, zgodą i miłością 
braterską. Praca ich postępowała 
naprzód. I,yz niestety wkradli 
się szkodniki w ich szeregi, któ- 
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rzy usiłowali zasiać niezgodę w 

ich spokojne życie i zniszczyć 
ich uczciwy pracę, splamić ich 
dobre imię wobec całego społe- 
czeństwa. Jednakże zamach tych 
faryzeuszy, którzy pod płaszczem 
obłudy uchodzili za ludzi postę- 
powych nie udał się, gdyż spot- 
kali się oni z żelazną dłonią, któ- 
ra ich pochwyciła za kark i prze- 
gnała tam gdzie się pieprz rodzi, 
unosząc za sobą małą garstkę o- 

tumanięnych zwolenników. Dzię- 
ki zdolności rozsądnych kilku 
kierowników Dywizyi V-ej któ- 
rzy z zimną krwią postąpili pra- 
wdziwie po wojskowemu, gdyż 
szybkim krokiem przywrócono 
dawniejszy porządek, zabrano 
$ię energicznie do pracy, zapro- 
wadzono szkołę oficerską. I oto 

po tej burzy która przeminęła i 

dzisiaj V-ta Dy wizy a może się 
chlubić ze swą pracą. 

Te same walki musiała prze- 
chodzić \T-ta dywizya w De- 
troit, Mich, a nawet i dzisiaj 
ścierać się musi z różnemi frak- 
cyami, jakie się potworzyły z ró- 
żnych warstw i pokroju ludzi, 
którzy mają tylko za zadanie roz- 

siewanie niezgody, rozbijanie cu- 

dzej własności. Lecz mamy prze- 
cież ludzi wytrwałych, którzy u- 

mią stanąć w obronie prawdy i 
sprawiedliwości, a do tych dzia- 
łaczy wypada nam zaliczyć puł- 
kownika Yl-ej Dyttizyi J. So- 
lowskiego, który od samego po- 
czątku stoi wiernie na straży 
praw i honoru Zwńązku Wojsk 
Polskich, jako żołnierz nie po- 
zwala warcholstwu wcisnąć sie 
w swe szeregi. Zawdzięczyć na- 

leży całemu zarządowi VI-ej 
Dywizyi, którzy pracują zgodnie 
i solidarnie, rozumiejąc dobrze 

swoje zadanie. Gdyby VI-ta Dy- 
wizya była miała od samego po- 
czątku tych pracowników, ja- 
kich ma obecnie, z pewnością 
byłaby do dzisiaj o 50 procent 
silniejszą. 

O ile dowiadujemy się z Od- 
działu Rycerzy Nr. 55 w Chica- 
go, iż pod bokiem ich założyło 
się jakieś Tow. Konfederatów, 
złożone z ośmiu czy dziesięciu 
członków i ta garstka ludzi nie- 
uświadomionych o pracy narodo- 
wej i solidarności, stara się pod- 
burzać członków Oddziału Ryce- 
rzy do występowania a wstępo- 
wania do ich towarzystwa, które 
nie ma najmniejszej podstawy 
racyi bytu swego istnienia. Osta- 
tecznie nie rozchodzi nam się zu- 

pełnie o to, że oni zaczynają bu- 
dować-armatę z gliny. Ale roz- 

chodzi nam się o to, dlaczego 
chcą rabować nasz żelazny ma- 

teryał i opasać nim swoją glinia- 
ną armatkę, aby nie eksplodowa- 
ła i nie rozbiła w puch ich całej 
roboty. Czyż to nie jest wstyd i 
hańba u naszych braci Polaków, 
którzy czyhają jak dyabeł na do- 
brą duszę aby drugiemu coś 
rozbić,, zniszczyć co jest już u- 

fundowane na dobrym funda- 
mencie. Prawda, że wolno każde- 
mu w Ameryce robić co się komu 
podoba. Ale nie wolno nikomu 
dopuszczać się grabieży cudzej 
własności. Jest przecież dla ka- 
żdego tyle pola do działania, 
gdzie można w każdej dzielnicy 
polskiej zakładać jeszcze dzie- 
siątki różnych towarzystw, gdyż 
mamy przecież tyle młodzieży 1 
starszych, którzy jeszcze zupeł- 
nie nigdzie nie należą. Gdyby ci 
nowieyusze byli uczciwymi ludź- 
mi i pracowali po ludzku, naten- 
czas ogół by poparł ich uczciwą 
pracę i my ze swej strony pada- 
libyśmy im rękę do podniesienia 
ich towarzystwa. 

W obec takiej prowokatorskiej 
roboty tych podżegaczy ostrzega- 
my wszystkich ezłonków Od- 

działu Rycerzy, aby mieli się na 

baczności i nie dali się ułudzie 
podszeptom prowokatorów, któ- 
rzy usiłują wystawić was na 

wzgardę i pośmiewisko ludzkie. 
Pamiętajcie koledzy o tem, że 
żołnierz powinien być mężnym i 
wytrwałym na swój cm stanowi- 
sku. Musimy wiedzieć o tem, że 
człowiek, który jest dezerterem 
z jednej organizacyi do drugiej, 
jest zdrajcą i krzywoprzysięzcą, 
takiemu człowiekowi nigdzie nie 
wierzą, wszędzie go uważają za 

człowieka podejrzanego i słabego 
charakteru, który się daje pod- 
mówić na wszystko co jdfet naj- 
gorsze na świecie. Czysty cha- 
rakter i silne postanowienie czło- 
wieka jest największem szczęś- 
ciem i ideałem każdego w życiu. 
Ileż to mamy tych nieszczęśli- 
wych ludzi słabego charakteru, 
którzy nieraz przez swą łatwo- 
wierność są wystwienia na wzgar 
dęi pastwę losu. Pamiętajmy o 

tem, gdyby nawet ktoś w oczach 
naszych przedstawiał się anio- 
łem, jeżeli on nie dąży do jed- 
ności i zgody, takiego człowic- 
ka musimy uważać za szpicla ro- 

syjskiego lub niemieckiego. Ileż 
to padło ofiarą Towarzystw 

tprzez takich prowokatorów, któ- 
rzy całe swe życie nie mają spo- 
koju sumienia za swe nikczem- 
ne postępowanie. Dlatego cisną 
się oni gdziekolwiek mogą, aby 
ich %recia robota mogła wziąć 
górę, aby mogli powiedzieć: my 
jesteśmy ludźmi sprawiedliwy- 

mi. 

Jednakże brud i oliwa zawsze 

wychodzi na wierzch, nigdy zło * 
nie może się ukryć przed prawdą 
i sprawiedliwością, fałsz i obłu- 
da egzystuje tylko do czasu, a u- 

czciwoś<i i prawda jest nigdy nie 
skończona. Złodziej który krad- 
nie tylko do czasu, raz się da 
ująć musi pokutować za swoje 
grzechy. 

Mamy przykład z wojny ro- 

syjsko japońskiej, gdzie moskal 
chciał zagarnąć i przywłaszczyć 
kawał kraju, który nie był jega 
własnością czerpał on przez dłu*. 
gi czas soki żywotne, aż wkońcu 
przebrała się miarka i mały Ja- 
pończyk usunął szkodnika, który 
już za daleko zaczął się podko- 
pywać pod jego mury i gospoda- 
rzyć w jego własności. Mamy ró- 
wnież drugi przykład z wojny 
bałkańskiej, gdzie naród nie mógł 
ścierpieć dalej aby Machomet 
Turecki mógł dalej gospodaro- 
wać w ich własności zagrabionej 
przez niego. I porwał się kd, 
chwycił za oręż aby oczyścić 
swój kawałek ziemi ojczystej. Z 
tego •przychodzimy do przekona- 
nia, że szkodnik nie .może się u- 

kryć chociażby nawet pod najlep- 
szymi pozorami. 

Dlatego też i my koledzy nie 
musimy pozwolić dopuścić szko- 
dników do podkopywania się pod 
nasze mury, któse ufundowaliś- 
my naszym ciężko zapracowanym 
groszem, trudem i mozołem. Aby 
dopuścić takiego który nie siał 
ni drał, a chciał sprzątać. Jest to 

naszy świętym obowiązkiem stać 
na straży naszej własności i wła- 
sności ogółu polskiego. Zjednać 
wszystkie siły pod jeden sztan- 
dar wojskowy, aby pod tym 
sztandarem w jedności 1 zgo- 
dzie z całą potęgą uderzyć na 

wroga i szkodnika krwiożercę lu- 
du polskiego i oczyścić swój 
kraj, uwolnić'matkę. Ojczyznę z 

kajdan niewoli. 

Kto tu nie zaznał gorycy ni razu, 
Ten nie zazna słodyczy i w niebie 

Czyś prawy Polak? 
Dali wl'o itnów 

ten przepiękny, eay. 
•to arebrny płerielo- 
nek, Mały polaki orzał 
na rzerwonem poln. 
Wyiyłki za nadpala- 
niem i dolara, tai w 
Ilirię. Adrattij: 

Janiszewski i Januszewski, 
175 TrtBMt SI. 0*1.9, MM, Mau 

Wapanlały katalog zegarków I wyro- bów juMtorakfeh fco ataałyrhanl* nlaklrft 
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