
Do ogółu Sokolego wez- 
wanie. 

HISTORYA SIC POWTARZA! 
Z W y dział u Z\v. Sokołów Polskich otrzymaliśmy 

następujący odezwę do opublikowania: 
Dążyła młodzież polska pod sztandary Legionów 

Dąbrowskiego, by szkołę wojenną przejść i krwią swą za- 
skarbić życzliwość wielkiego narodu Francuzów, — “Bo- 
ga wojny” Napoleona zmusić do odbudowania Ojczyzny. 

Tysiące legło! Wszystkie pola bitew mogiły polskie 
zdobiły, duch bohaterski rycerstwa polskiego w całej peł- 
nt chwały zapisał <ię w bojach Wielkiej Rewolucyi, — aż 
wreszcie dano ośrodek poczynań odrodzenia — stworzo- 
no Księstwo Warszawskie. 

I dziś stoimy w przededniu identycznych poczynań, 
wskrzeszenia tradycyi polskich Legionów. zdobycia 
krwią naszą praw wdzięczności W ielkiego Narodu Ame- 
rykańskiego, zmuszając go do rewanżu, gdy dla nas wy- 
bije godzina czynu. 

Stany /jednoczono wypowiedziały wojnę Meksyko- wi* P«tdłv i u/ pierwsze strzały, już śmierć swe wrogie żniwo rozpoczęła, już i nasza polska krew się polała — 

pisma notują trzy polskie nazwiska między poległymi. 
1 rzeba więc rzeczywistości śmiało zajrzeć w oczy, 

zastanowić się nad nią i działać rozważnie, aby spełnić o- 

bowiązki. jakie sytuacya obecna na nas wkłada. 
Ameryka ma prawy* moralne żądać ofarv żvcia i mie- 

nia od swych obywateli. Czteromilionowe wychodźtwo 
polskie z rozbudzonym dziś duchem bojowym znacznie 
większy daje procent żołnierza do armii regularnej Sta- 
nów Zjednoczonych. jak drugie narodowości, i liczyć się 
musimy z taktem, że młodzież nasza masa podaży w sze- 
regi armii. 

Ale idąc sama zniknie w masie ogólnej, krwią swa 
opłaci tylko obowiązek obywatela amerykańskiego, nic 
jednak nie uczyni dla Polski, nie przejdzie jako ogniwo do historycznego łańcucha naszych krwawych danin, które od Kościuszki i Pułaskiego dla idei wolności — nic- 
wolny nasz naród dla siebie i drugich ponosi. 

Nie wchodząc w analizę przyczyn dzisiejszej walki. 
11,1 badając ukrytych jej powodów, stanac musimy na 
punkcie zasadniczym. Sztandar gwiaździsty znieważono, 
a pod jego opieką myśmy znaleźli byt i prawami wolne- 
go ludu się cieszymy. — Bronić więc go musimy, tent bar- 
dziej. że sztandar ten nie sprzeniewierzył się idei "Dekla- 
racyi praw człowieka", wszystkie pod nim prowadzone 
boję w skutkach uszczęśliwiały kraje zdobyte i dziś siła 
logiki i konsckwencyi historycznej to samo uczynią* dla 
Meksyku. — Walka obecna to nie akcya zaborcza idei 
państwowej — to pochód cywilizacyjny* narodu amery- kańskiego, w którego stopie my Polacy znaczny odsetek 
stanowimy. 

1 dla tradycyi isć musimy, bv utrzymać ciągłość u- 
dztału Polaków w walkach wolnościowych, ale iść tnusi- 
my nie pojedynczo, ale gromadą, by siły nasze i bohater- 
stwo wrodzone w bratuiem kole potężniało myślą wielka 
ideą najświętszą dla polskiej duszy, że walcząc za sztan- 
dar gwiaździsty — walczymy za prawa polskie do bytu 
samoistnego. J 

lenn racyanii powodowane Przodownictwo Sokole 
poczyniło starania w Washingtonie u sekretarza wojny aby dozwolonem było Sokolstwu tworzyć Polski Legion Ochotniczy i tenże jako samorządną jednostkę bojową na plac boju dostarczyć. 

Sprawa dojrzewa szybko i przypuszczać należy żc 
pomyślnie załatwioną zostanie przez stery miarodajne 

CZUJ DUCH, SOKOLE! 
Jako przednia straż narodu—pójdziesz pod własnym 

szat ego ptaka sztandarem spełnić obowiązek twardy, dać 
,arę 7 życia nowej ojczyźnie, utrzymać tradycyc ló do- 

nmv, a co najważniejsze, w trudzie i krwawym znoju u- 
czyc się, jak wroga zwyciężać! 

Czekać cierpliwie z wiarą niezłomna, że przodownic- two Iwc swiadonicm jest swej odpowidzialności za każ- 
dą kroplę Twej krwi >erdecznej i wtedy tylko wezwie cię do ot jary i szafarzem jej się stanie, gdy Ojczyźnie Polsce 
me>c ona będzie siew zbożny. 

Wizywainy druhów naszego zespołu, aby w tej chwili 
przełomowej starali się poczucie subordynacyj i karności 
organizacyjnej ściśle przestrzegać, powstrzymać mło- 
| /ież naszą od zapisywania się do milicyi lub armii, a cze- kali wieści od swego Przodownictwa. 

Obowiązkiem też naszym powstrzymać ogół mło- 
dzieży polskiej od tego kroku i pouczenia jej, że działajac wspólnie z Sokolstwem, stając z nami w szeregu i Amerv- 
< c j Polsce zacniejszą oddadzą przysługę. Tego wymaga honor Polaka \ 

^ \ miana depesz z W ashingtonem, zainteresowanie 
naszą gotowością przez miarodajny w tej sprawie 
, Jcncralny daje nam prawo spodziewać się przy- chylnej odpowiedzi. 1 y 

W przeciwnym razie Przodownictwo zwolni z rvgo- ru organizacyjnego swych członków i każdy będzie mógł poi>c za swcni przekonaniem. » 

Kwc*tya czasu nie gra zbyt wielkiej roli — niepo- 
wetowaną byłoby jednak stratą, gdyby entuzyazm chwili 
rozbił naszą liczebną siłę i posłfich organizacyjny. 
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Od naszego Organizaiora 
WIADOMOŚCI Z PODRÓŻY. 

Jadąc d<* Ironwood. Mich.. ^Hi- 
ty kałetn jeziora pokryte Kułem, w 
horach śnieg. z |khI kturcjjo tu i 
owdzie ciekawa naga skala wy- 
chyla wierzchołek, czekając dni 
wiosny. 

IX) Ironwood przybyłem 24 
1*. ni. razem z nieznośnym desz- 
czem i słotą, która trwała przez 
dwa dni. Widocznie Pan l*«'»g był 
łaskaw dla Braci Związkowej, bo 
zesłał nam śliczną pogodę w nie- 
dzielę 20 b. ni., co wpłynęło bar- 
dzo dodatnio na urządzenie w iecu 
w Ironwood w tym dniu. SzkoJa 
tylko, że największa sala w tein 
mieście była za małą, aby pi •mie- 
ście zebranych Rodaków z Ilur- 
Icy i Ironwood razem. 

W iara związkowa w tych stro- 
nach podoba mi się bardzo — jc>t 
pracowitą, szczerą i nad wyraz 
przywiązaną do swej macierzy i 
urzędników. 

Praca narodowa i szczerze 

związkowa robi tu dobry postęp. 
Związkowcy pracują solidarnie, a 

dla Rodaków zjcdnoczeńców j 
stówa rzyszencow przechowują 
tolcraneyę w najwyższym stop- 
niu. to też nie dziwnego, ze dwie 
piątych tych rodakow należy jed- 
nocześnie do grup Z w. X. P. *i 
na równi cenią i Związek i orga- 
nizacye katolickie polskie. Mię- 
dzynarodowa organizacja dla tu- 

tejszych Rodaków nie istnieje 
wcale, ho wysłańców i agitato- 
rów puszczają z niczem i nic da- 
ją im żadnego posłuchu. 

Stanąłem kwaterą w Park Ho- 
telu u właścicieli tegoż, państwa 
M. Stcppa. kasyera grupy 775. 

Obok starej “Zgody* i “Dzien- 
nika Związkowego" “Ktiryer’’ z 

Milwaukee. Wi-.. robi tu dobrą 
robotę i czytają go nasi l<odac\ 
chętnie. _ 

Jest tu kilka -klepów jiolskioli 
na głównych ulicach miasta / roz- 

kwitłym interesem — na*i Rodacy 
na polu handlu nie ustępują ob-j 
cym. 

Cirupy 6.V2. 775 i 1526 składają 
-ic przew ażnie /. młodzieży i liczą 
razem 290 członków ; ostatni wiec 
przysporzył Związkowi kilkudzie- 
sięciu nowych członków, a do- 
sięgłoby ich około setki, gdyby 
nie ten nieszczę-ny częściowy za- 

stój w tutejszych kopalniach i nie- 
pewność, co jutro przyniesie. 

Na pochwałę zasługuje fakt — 

że starsze i silniejsze grupy w-pól1 
/cmi siłami pomagają najmłod- 
szej -wej -iostrzycy grupie 132Ó: 
długoletni sekretarz grupy 775. 
pan Wasilcw-ki wręczył tuzin 

wypełnionych aplikacji gr. i.t-» 
/araz po wiecu i inni sekretarz-, 
poszli za jego prz.) kładem. 

Cześć takiej pracy ! 

Odjeżdżając w dal-/ą podróż — 

składam -erdeczne dzięki przez 
łamy Dziennika /wiązkowego pp. 
Steppa państwu Pawlickim, pań- 
stwu Kobylińskim i wszystkim 
Praciam i Siostrom związkowym 
w Ironwnod. Mich. za serdeczne 

przyjęcie jakiego doznałem w o- 

toczeniu waszein. 

Rcdakcyi Dziennika Związko- 
wego i Zgody, oraz wszystkim 
pracownikom w Domu Związko- 
wym się związkowe — miłość i 

pozdrowienie. 
M. Kmieciak. 
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Sprytny Student 
W jcdncm z 

naj sławniej- 
szych niemie- 
ckich uniwer- 

sytetów —stu- 
denci nie my- 
ślij uczyć się wtenczas gdy nie mają o- 

^ywiającego napoju z nawarzonego sło- 
du z ojczyzny—tak zwanego 

ALMA MATER 

IILCi- aoenc. * 

Jestto prawdziwie wyśmienite piwo, żadne inne nie może równać 
się w smaku i czystości, jestto rezultat tego iż może ono być na- 

zwanem “Piwem Wiedzy” ostatniego pół wieku, skombinowane z 

ostatniemi udoskonaleniami znanemi w dziedzinie browarów. Te- 
lefonujcie zaraz Calumet 5401 “natychmiast” i każcie sobie przy- 
słać pudełko piwa “Bezzwółcznie” 

McAvoys Malt Marrow jest specjalnie przy gotowa nem ze słodu i chmielu do wzmocnie- 
nia waszego zdrowia. W yśmienite lekarstwo dla chorych i ludzi w podeszłym wieku. Może- 
cie nabyć u waszego-aptekarza. 

McAVOY BREWIf^G CO., CHICAGO 

Korespondencya z placu boju. 
Związkowiec i Sokół KI. Głód, kapral 27 pul. 

komp. E. korespondentem “Dz. Z w.” 
W sobotę wieczorem otrzymaliśmy picn\>/ą korespondenci o 

”1 naszego korespondenta, /uuucgo i dzielnego (India i zwia/kow- 
ca Mieczysława * doda, który służy w regularnej armii w pułku 
w kompanii K pod jenerałem Fuu>tonciu. 

< )h. C.łod służy już ;*a drugim nawrotem w armii Stanów Zjc- 
diioczonycli, w której cieszy sic- ogronmem uznaniem u przełozo- 
nych władz, czego wymownym dowodem jot. że został zeszłego 
r<'ku odznaczony’ krzyżem za-Ingi przed frontem całego swego 
pułku, który mu podczas tej chwili uroczystej honory wojskowe 
oddawał. Ol». Głód odznacza -dę wybitną inteligencją. jakoteż 
prawdziwą pol-ką wojskową rezolutnością. Podczas zapasowy pły- 
wackich w (»alveston, '1 c.\a>, pobił wszystkie rekordy swych ko- 
legów i pierwszy przypły nął do mety. 

/. korcspotidcncyi ob. Głodu przekonać sic można, że jc^t On 
serdecznym synem swej ojczyzny, szczerym narodowcem i bardzo 
dobrze po polsku mówiącym i piszącym. 

()b. Głód be Izie nas zasilał korespondcneyaini z placu boju. 
na który wraz z całym pułkiem się udaje. Jak wiadomo, brygada 
jenc! ała huiistona. obozująca w chwili wysłania korespondencvi 
oli. Głoda w 1 cxas City, blisko Galveston, Tcx., została onegdaj 
dyrygowana do Meksyku. 

Korespondencya ub. Głoda brzmi następująco: 
22 kwietnia 1914. 

OBĆZ MOBILIZACYJNY II DYWIZYI ARMII STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH. 

Psiakrew, już bokiem wylazło nam to obozowanie w 

preryach Tcxasu! 
Nie dziw. że chłopcy wpadli w melancholię, a pastorzy i 

babska liga zc zgrozą widzieli coraz więcej wojaków, szuka- 
jących pocieszenia wżerem Zagłoby, w bute’ce. 

"O meksykańskiej wojnie r.ic myśleliśmy więcej, jak o 

wojnie na Marsie i smutek zawisł nad potężnym obozem przv 
błękitnej meksykańskiej zatoce. 

"Generał Funston. widząc, że baranki kapcanieją. jak 
ongi Hanniba*owe zastępy w Capui, począł myśleć (niezwykłe 
u generała), aż wymyślił i konsekwentnie pewnego poranku 
cała dywizya ruszyła forsownym marszem do Houston, od- 
dalonego 50 mil od obozu. 

"19 kwietnia rozbiliśmy tymczasowy obóz w lesie, dwie 
mile od Houstonu, gdzie mieliśmy spędzić trzy dni, wolni od 
ćwiczeń z perspektywą używania co wlezie. 

"Tymczasem meksykańska afera stawała się stopniowo 
coraz groźniejsza, "but we should worry", zresztą za wiele j 
było fałszywych alarmów. 

‘Ale nad ranem 20 kwietnia usłyszeliśmy wreszcie po- 
mruk zbliżającej się burzy. 

“Zawinięci w wojskowe derki spoczywałem sobie wspa- 
niale w małym namiocie razem z mym przyjacielem Anto- 
nim Matuszkiem i marzyłem o niebieskich migdałach, gdy 
nagle z drugiej brygady, obozującej w pobliżu doszło nas nie- 
ludzkie wycie. Zbudził się Antek, zerwałem się ja. zrozumie- 
liśmy c»irazu co zaszło. 

“Wojna! — zaczęliśmy ryczeć i my i po chwili cały obóz 
zawrzał takim wyciem,, jakby sam lucyper odprawiał swe 
wesele. 

“Tak to nasza dywizya witała Boga Wojny. 
“Mars się zbliżał i po>trząsał zbroja. 
"To nie fałszywy alarm, nareszcie “War. let us go". 
“W pół godziny potem 5 brygada ruszyła pcciągami do 

GaJvestonu, a 6 brygada i 4 brygada, do której i ja należę, 
ruszyły na łeb na szyję forsownymi marszami do głównego 
obozu. 

“Na pierwszym postoju przyszły wiadomości: Maryna- 
rze wzięh Vera Cruz. czterech zabitych; Meksykanie stracili 
200. Głupstwem rozniesiemy Meksykanów "let us go". 

“Tę korespondencyę piszę jeszcze w obozie, ale jutro 
prawdopodobnie będę z innymi na transporcie w drodze do 
Vera Cruz. 

“Przygotowania gorączkowe cały dzień, lecz wieczór żoł- 
nierz siada i pisze listy: — 

“Do matki? — 

“Tak — dla kogo wojna straszna? 
"Dla nas nie; ale biada matce, więec do niej pisze: 
“Nasza dywizya pójdzie ostatnia, nie będziemy nawet 

widzieć wojny, wszystko będzie dobrze, trzeba skłamać, bo 
to do matki. 

“Czasu mało, możemy ruszyć i w nocy. każdy pisze go- 
rączkowo. Wizya wspomnień! Jasna lub ciemna główka dzie- 
wczęca wyłania się z pomroki. "Remember me. do not forget, 
I will retutn*' 

"Hej! to do dziewczyny? 
"Lecz rozkazy przychodzą, trzeba korespondencye za- 

kończyć. nie ma czasu. — Do widzenia Druhowie! Wszystkim 
znajomym w Chicago. Pittsburgu i New Kensington. zasyłam 
serdeczne sokole "Czołem!’ a pewnej słodkiej twarzyczce i 
droższym dla mr.ie nad życie jasnym oczom zasyłam: _ Nie 
zapomnij o mnie. 

“Nie zginie pierścień, złocisty pierścień, nie zginie; 
Kruk go podniesie, z Pola odniesie, dziewczynie.” 
"Dziennik Związkowy będzie miał korespondencye ode- 

mn:c z pola bitwy, jeśli naturalnie nie wybiorę się zawczasu 
na łono Abrahama. Tymczasem proszę Redakcyę o nadsyłanie 
mi "Dziennika wiązkowego" jak zwykle na stary adres, 
gdyż władze pocztowe doręczą mi go, gdziekolwiek będę. 

Czołem! 
MIECZYSŁAW GŁÓD. 

Kapral 27 Reg. E. Comp. U. S. Army. 

Ten co już krew przelał! 
Pierwszy Polak ofiarą wojny. 

O l oh. Stanisława St. Kowalskiego z Rochester. X. Y., otrzy- 
maliśmy korespondencye, podającą bliższe szczegóły o pierwszej 
pol-kiej ofiarze na ołtarzu nioloęha wojny, Józefie Ludwiku Kwa- 
piclui. 

Korcspon.Icncya brzmi: 

“Pierwszą ofiarą wojny amerykańsko meksykańskiej 
jest Polak, Józef Ludwik Kwapich. 21 lat, 21 ul. Sobieskiego 
w Rochester, N. Y. Wst<ąpił on do marynarki 26 kwietnia r. 

1911. Służbę pełnił jako marynarz na wojennym okręcie “U- 
tah ’. Padł ciężko ranny, podczas zajmowania miasta Vera 
Cruz w Meksyku. Bliżrze szczegóły o rannym nie są nam, 
ani rodzicom, wiadome. 

"Z powyższego widzimy, że my Polacy zawsze pierwsi 
jesteśmy, gdy idzie stanąć w obronie sztandaru gwiaździstego. 

"Rodzice rannego, choć im wielce żal swego syna, że zo- 
stał c: :lko rannym i dia tego. że nie wiedzą jak dalece niebez- 
pieczną jest rana. mają zaszczyt, że syn ich jako Polak i oby- 
watel Stenów Zjednoczonych oddał swe usługi i krew, a może 
i życie w obrenie honoru Stanów Zjednoczonych. 

“Tacy właśnie r.ynowie gotowi są stanąć i na ziemi swych 
ojców w obronie Polski, gdy ta ich powoła. 

"Sokoli w naszem mieście bardzo się rozpoczętą wojna 
zainteresowali i mają zamiar starać sie wszelkiemi siłami dc 
stać się w szeregi Stanów Zjednoczonych, aby się pokazać, 
że są prawymi obywatelami tego kraju, a pozatem, jeżeli się 
da wyjść zdrowo, nabyć praktyki da przyszłej walki o wol- 
ność Ojczyzny Polski! 

Czołem! 
STANISŁAW KOWALSKI. 

Ci, co Krew Swą Przelali. 
Wśród ofiar dotychczasowych operacyj wojennych, jakie sto 

czono w pierwszych dniach walki pod Vera Cruz, kiedy to na ma- 

rynarzy "Wuja Sama” strzelali Meksykańczycy. gdy ci szli zaj- 
mować komorę celną, liczymy już kilku Polaków, którzy życie 
swe w oiierze swej przybranej rtjczyzny ponieśli i krew za honor 
flagi i narodow Stany Zjednoczone zamieszkujących przelali. 

Następujący Polacy żołnierze w służbie "Wuja Sama” zostali 
ciężko ranni od czasu wojny z Meksykiem ,w dniu 22 — 24 kwiet- 
nia b. r. 

JÓZEF LUDWIK KWAPICH. marynarz, urodzony w Ro- 
chester. N. Y., ranny pod Vera Cruz. 

H. D. NAGÓRSKI, marynarz, ranny pc*l Vera Cruz. 
T. W. BI3KUP, marynarz, urodzony w Vinona, Minn., ranny 

pod Vera Cruz. 
W. PANKOWSKI, marynarz, urodzony na Town of Lakę 

Chicago, ranny pod Vera Cruz. 
WILHELM PINKOWSKI, marynarz, uiodzony w Milwau- 

kee. Wis., ranny pod Vera Cruz. 
O tym ostatnim dcnoszą depesze, co następuje: 
WASHINGTON, D. C. Wilhelm Pinkowski, marynarz na po- 

kładzie wojennego okrętu New Hampshirc, został fatalnie zranio- 
ny podczas operacyj wojennych pod Vera Cruz. w dniu aa kwie- 
tnia b. r. Pinkowski urorlził się w Milwaukee, w dniu 17 kwietnia 
189* roku. Do marynarki wojennej wstąpił w Milwauke., w dniu 
a października 1911 roku. Ojciec jego Marcin Pinkowski mieszka 
pod nr. 1026 Foufth ave., Milwaukee, Wis. 

Stan jego zdrowia był wczoraj, t. j. w sobotę, bardzo groźny, 
choć lekarze mieli nadzieję utrzymania go przy życiu. 

Pinkowski został rannym w tym samym dniu. co i inni, lec* 
władze na razie nie mogły ustalić jego autentyczności. Depesze 
natomiast przekręcały jego nazwisko, tak. że nie mo/na było v’przód 
ustalić tego faktu 


