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NIE BAŁAMUĆCIE OGOŁU. 
W niedzielę ty-go b. m. 

Ibyl ^ię "zjazd” niedobit- 
1 >w tak zwanego Komitetu 

<»i rony Narodowej, zorga- 
nizowanego przed dwoma 
laty w celu zbierania ofiar na 

-prawy naszej Ojczyzny, a w 

końcu rozpadłego skutkiem 
intryg i skrajnej partyjno- 
ści "naszych” socyalistów, 
którzy pod pokrywką pa- 
tryotyzinu uprawiali swoją 
politykę partyjną, a ofiary 
zbierane tu od ludu polskie- 
go wysyłali do tak samo so- 

cealistycznej Komisyi Tym- 
czasowej, która się później 
przedzierzgnęła w Komisyę 
Skoufederowanych Stron- 
nictw X iepodległościowych. 

Komisya ta złożona w czę- 
ści 7 socyalistów, żydów i 
kilkunastu c, k. urzędników 
attstryackich dążących za 

• •rderami i łaskami płymące- 
mi / kaneclaryi rządu au- 

-tryackiego, zdołała obała- 
mucić i omotać garść naszej 
•latrycnycznej młodzieży, 
'worząfc z niej legiony niby 
lo na oswobodzenie Polski z 

rąk Moskala, a właściwie na 

wysługiwanie się polityce 
'Ocyalistów. którzy nitirem 

stanęli przy najgorszym 
wrogu Polski — Prusaku. 

Krew legionistów zlała po- 
la Królestwa Polskiego, a 

pozostali przy życiu lcgioni- 
'ci patrzeć musieli, jakich 
okrucieństw na Polakach do- 
puszczały się dzikie hordy 
\vcgicr>kich honwedów oraz 

i lactwo pruskie i austrya- 
ckie. któremu zawdzięczyć 
można, że ta część Polski 1e- 
g'a w gruzach i pożodze — 

padł)- ofiarą tej dziczy 
<i/ii'>iąrki tysięcy starców, 
niewiast i dzieci polskich. 

W net więc nastąpiło o- 

; 'i/wienie u olbrzymiej j 
/«»ści społeczeństwa 

z ego w Galicyi i powoli 
"ocyalistycznej K. S. S. 

zaczęli się odsuwać wszy- 
prawi Polacy, a została 

k ■ garść czerwonych za- 

lencow wraz ze swoimi 
aciółmi — żydami i na- 

u>iłuic bałamucić ogół, 
1 im nie tyle o Polskę idzie, 

> ofiary naszego ludu. 
%spozyturą K. S. S. X. 

e i w \ mery cc dogorywa ją- 
1 K. (). X'., którego mache- 
'7V tak -anto dalej usiłują 

1 łmiucir nasz ogół i próbu- 
ieszcze łowić datki od o- 

1 oego ludu polskiego, bo 
grosze potrzebne im do 
"« partyjnych. Wychodź-i 

'o nasze jednak prędko się 
'•'iiniętało i w olbrzymiej 
vei masie odwróciło się od 
VV(*krr* K. O. X\, przy którym 

nieliczna garść czer-l 
,nych towarzyszy, no i 
ii ro choć socyalistami w 

• -łowa znaczeniu nie «-ą, 
•terowani fałszywą du- 

i ambicyą. chociaż widzą, 
'"•błądzili iednak przy- 

7 \ do tego nie chcą i w 

'Ol ciągu ze świadorno- 
oomagają socyalistom 

li • ciach partyjnych, pró- 
bałanmeić ogół fałszy- 

wi hasłami. Dalsza szop- 
iednak się nie udaje, co 
e:.ici stwierdził ostatni 

odbyty w 
• e’ md. Pmdiyłn na ten 
!/d cos delegatów z ró- 
v<’li «tron, ale kogo oni 
sriwir rmre/entowali ? 

•Me to ciała zbiorowe na- 

szego wychodżtwa godne u- 

wagi dały im swoje manda- 
ty? 

Reprezentowali oni chyba 
sami siebie, boć tych “pięć- 
dziesiąt i pół chłopa** skupio- 
nych przy “Dzienniku Lu- 
dowym” nibyto socjalistów 
na seryo brać nic można... 
Żadna z naszych potężnych 
organizacyj nie ma w K. O. 
N. swoich przedstawicieli 
i tego sztucznego zespołu 
nie uznaje. Garść trzymają- 
ca się jeszcze kurczowo giną- 
cego K. O. X. wpływu na 

nasz ogół absolutnie nie ma. 
i ieżeli jeszcze wegetuje, to 

chyba tylko do bałamucenia 
cząstki nieświadomych na- 

szych rodaków w celu wyłu- 
dzenia od nich ofiar, boć dkt 
panów socyalistów i kilka 
dolarów wyciągniętych z 

polskiego robotnika też siu 
przyda. Lepsze to niż nic. 
Podszywają sie oni pod świę 
te hasła patryotyznni i miło- 
sci Ojczyzny — tej Ojczy- 
zny. dla której niedawno 
mieli słowa urągania i szy- 

derstwa. Toć niedawno 
sztandar polski nazywali 
“wyblakłą szmatą”. Orla 
polskiego “białą gęsią*’, na- 

rodowców szczerze 'pracują- 
cych dla Polski zwano “Oi- 
czyżniakami” o zbolałych 
piersiach. Sokołów “czarną 
sotnią”. Wojska polsk;e 
“bandą pijaków”, a iako 
międzynarodówce. głosili 
hasło, że fila nich Ojczyzna 
— to cały świat. 

A dziś ci sami ludzie uda- 
ją wielkich patryotów. nad- 
używa ią naszych najświęt- 
szych haseł do swoich celów, 
a od tej “czarnej sotni” i 
“bandv pijaków” ia'k nazy- 
wali Sokolstwo i Wojska 
polskie, chcą może datków, 
bo im one bard/o, o. bar- 
dzo potrzebne! Xic dziw 
przeto, że Zjazd K. O. X. w 

C lcveland zrobił kompletne 
fiasko. Xa 6^ delegatów nie 
reprezentujących nikogo tyl- 
ko samych siebie było coś 
45-ciu socyalistów. a reszta 
to osoby niezdecydowane. 
Fiasko musiało nastąpić, bo 
z każdym dniem lokalne ko- 
mitety O. X. w różnych mia- 
stach łączą się z Wydziałem 
Xiepodległo.ściowvm Z. X. P. 
lub z Polskim Centr. Komi- 
tetem Ratunkowym, w któ- 
rym są złączone wszystkie 
nasze najpotężniejsze organi- 
zacye. a za nimi fala ludu 
polskiego. który im ufa i wie- 
rzy. a nic pójdzie za głodem 
garści rozwichrzonych nar- 

wańców. którym się zdaje, że 
to oni «n rdzenia narodu i 
ich wszyscy nowirmi słuchać. 

To też widząc, że im się 
grunt usuwa pod nagim, na 

owym Zjeździć “zjeżdżali” 
tych, co ich zdemaskowali i 
grunt usuwa pod nogami, na 
szemu z kim ma do czynie- 
nia. Lżyli oni w haniebny, 
najpodlciszy sposób tych, co 
nie wderzyli i nie wierzą w o- 

ryentacyę austryacko pru- 
ską. której się oburącz trzy- 
mają “nasi” socyaliści i ży- 
dzi. 

1 ta to taktyką owi pano- 
wie chcą nam odbudować 
PoKkę! Im się zdaje, że ste- 
kiem brudnych wyzwisk i 
kubłami austrracko pru 
,*kich pomyj wylewanych na 

głowy na jlepszych mężów w 

narodzie, (przekonają kogo- 
kolwiek lub nastraszą tych. 
co ich depiaskują. 

Nie pohiogą Wani moi pa- 
nowie z konającego K. O. N. 
i etnisaryusze ściągani z Ku 
ropy: nie pomogą objazdy e- 

misaryuszy K. O. N. pn ca- 

łym krain, płatnych z krwa- 
wicy ludu polskiego, złożo- 
nej na potrzeby naszej Oj- 
czyzny. bo nikt Wam już nic 
uwierzy, ni liczy się z Wami 
na seryo i. morituri jeste- 
ście. 
Nie bałamućcie przeto dalej 

ludu polskiego, nie okłamuj- 
cie go fałszywemi hasłami 
patryotyzmu. bo go dopra- 
wdy w sobie nie macie. gdvż 
inaczej nie rzucalibyście tego 
ludu w objęcia Prusaka czy 
Austryaka. jak my nie chce 
my rzucać go w objęcia Mo 
>kala. mimo jegy wszelkich 
obietnic. Nie nazywajcie się 

nic. Ja jestem / la?»ki Bog-a zdrów 
i tobie zdrowia zyczę. Chcę Ci o- 

pisac moją bistoryę i -przejścia. 
Otóż dnia 5^0 -ierpnia (1914 r.i 

wzięto -mię do \v<.j-g£a jako zapa- 

sowego reze-wistę w Jarosławiu 
i ćwiczono niię w Krakowie do 
dnia ^r<> września. Wtedy poszli- 
śmy za naszą armią, co zajmowa- 
ła Królestwo Polskie i razem z 

Niemcami obsadziła Kalisz, KioJ- 
1 ce. Płock. Siedlce, Suwałki,, 1’iotr- 
i ków, Częstochowę. Dnia 10*40 
i września zajęliśmy Radom, a 

1 pierwsza linia naszej armii poszła 
już na Jedleń-k. Jcdlntę, Kozie m- 

, ce. Głowaczów i Grójec. Tam na 

dwie wi.-rsty za Głowacz owem. 

I Grójcem i Błonicami na->za a*-- 

j mia wycia"ła linię bojową i ufor- 

tyfikowała się silnie, porob-ia <*" 

k..py wy> *kie i założyła kolcza- 
ste druciane płoty. W tych »-kn. 
pach byliśmy pr/cz trzy d.r.c i 
n»><*c. Z.a nami była dritjja silna 
armia w Rad miu, Zwoleniu i 

na> takim grabem szrapnelówj 
kartaczów i granatów. że zrobiło* 
'ię prawdzi-wc piekło i żyć dalej 
nie było można w tej strasznej 
matni. Dnia go września rano na- 

sze wojska zaczęły się eofać na 

całej linii, nic mogąc wytrzymać 
naporu Rosyan. I'ciekalrśmy na- 

zad tą samą dr<igą. lctórąśmy 
przyszli, a Ro^yanie szli w po- 
goń za nami i ziali 'piekicln\m og- 
niem av nasze szeregi. Ryła u nac 

wielka panika, bo kule jak grad 
padały i słaliśmy gęsto pola tru- 

pami poza sobą Tak uciekaliśmy 
przez cały dzień bez odp nrzymku 
i jedzenia. ale gdyśmy byli juz 
blisko Jcdleń'k i Jedłni, kozacy 
na lewem skrzydle przerwali na- 

szą linię. Od K >zicnie pod lasem 
nitmiccka artykrya grzmiała bez 
u'tanku i >vpała kartaczami ro- 

syjskim pułkom w oczy: ale Ro- 
syanic poszli na bagnety, zdobyli 
baterye atistryackie i niemieckie, 
wycięli w pień artylerzystów i 

dzień nadszedł, zwaliła się na na> 

druga li-nia syberyjskiej piecho- 
ty, druga nawała niedźwiedzi, 
zgrzytających kłami i wściekłych, 
z nimi napierali kozacy rozjusze- 
ni i cięli szaszkami strasznie, że 
nie .było mowy o oporze. Kozacy 
i syberyacy szaleli, cali we krwi. 
kładli naszych pokotem, rzędami, 
wałami"; to już nic byli ludzie, ale 
wściekłe psy. Tak więc zaczęli- 
śmy znów uciekać na Iłże. Lip- 
sko i Solec, a syberyj-kie niedź- 
wiedzic goniły za nami, armaty 
rosyjskie grzmiały, trup na trupa 
walił się u nas; aż dogonili na- 

przed Zwoleniem i wzięli 1.2.000 

do niewoli, a mnie także. 

Gdy nas przyprowadzili nazad 
do Radomia, dopierośmy zoba- 
czyli. co sic tam stało. Całe wał} 
trupów tam leżały, że r-.udeliśmy 
przełazić przez nic i ślizgaliśrm 
się po krwi. co ,-tała kałużami, 
płynęła rynsztokami. Wszędzie 
pełno zabitych koni. pr»łamanvch 

TAK DZIŚ WYGLĄDA NASZA OJCZYZNA. I 

jakimś Komitetem Obrom* 
Narodowej, ale nazwijcie ęię 

[właściwie komitetem socya- 
listyczno bojowym, a z tein 

j Wani będzie lepiej do twa- 

[ rzy. Wtedy jeżeli ktoś będzie 
chciał dawać ofiary na was/e 
cele. niech Wani daje.alc wa- 

ra wam pod jdaszczem pa- 
trygtyzmu i miłości Ojczy- 
zny ściągać grosze z ludu 
polskiego, bo go świadomie 
oszukujecie. 

Wśród grzmo- 
tu dział. 

Jako odpowiedź tym wszyst- 
kim nieszczęsnym obłąkańcom, 
którzy jeszcze dotychczas tur u- 

leczyłi się z austro->pru-kiej śle- 
poty. podajemy list Wojciecha 
Sowtńsktego z Jarosławia, pisany 
pod wrażeniem osobiście przeby- 
tych zgróz wojny. Sowiński wal- 
czył »■' ni i widział wszystko na 

własne oczy: obecnie jako wię- 
zień rosyj-ki, internowany w- 

Tomsku na Syberyi. pisze od ser- 

ca i szczerze, tak że w'ątpić w pra- 
wdziwość jego -łów nie można. 
List jKrtlajcmy prawie dn*łownie, 
zmieniając tylko niekiedy szyk 
słów: 

'Niech będzie j>ochwalony 
Jezus Chrystus! Kochany Kra- 
cie! 1’i-ałom <k> Ciebie iMt w sier- 
pniu. ale nic je-teni pewny, czyś 
go otrzymał, więc piszę powt-źr- 

Sosnowcu, która też na dni^icj 
linii okopała się. 

“Ach dro-»i bracie, nic irwie- 
r/.ysz. jak nędznie / \ iiMny w tych 
okopach za Głowaczowem! Z;m- 
Tio było jesienne, głód też doku- 
czał. Przyciśnięci głodem chodzi- 
liśmy chicha prosić u wieśnia- 
ków jako u Polaków i Polacy nam 

chicha dawali. Ale Pru-acy żyli 
p<> krzyzacku. mordowali Pola- 
ków, naszym poł-k.m dzieciom 
obcinali ręce i nogi, a młodym 
kobietom obrzynali pier-i, męż- 
czyznom zaś uszy i języki. Dzie- 
ci i starszych krzyżowali i wie- 
szali na drzewach. Drogi bracie i 
nie uwierzysz jak się pastwili; u 

kościołach urządza1i tańce z rrni-1 

z.yką. darli święte obrazy, depta- 
li nogami świętości. Tak żyło 
krzy/actwo w Polsce! Dnia 17^0 
wrzc:nia ukazał się nad nami ro 

*yis.ki aeroplan, ale pręrtk > znikł, 
be nas7e wojska zaczęły itrzelać 
do niego z armat i karabinów. 

Dnia iq września dał się sły 
szeć stragany huk armat rosyj- 
skich; kule padały na nasze szań- 
ce i rozrywał) wszystko na strzę- 
py. Nasze wojaka rozpoczęły o- 

gień z armat i karabinów maszy- 
nowych. Przez całą noc armaty 
rosyjskie ziały piekielnym og- 
niem, a kule (padały jak grad i 
rozrywały nasze ok<»py, kładąc 
nasze wojaka pokotem jak ze- 

schły liść; huk był tak straszny, 
że ziemia drżała pod nogami. Na- 
sze armatł tak/e huczały beżu 
«tanku. ale nad ranem zeschły. 
Tytnazasrm Moskale sypali na 

ruszyli na Zwoleń. Mv zaś ucie- 
kaliśmy na Radom, aleśmy drogę 
zgtdbili. Za Jedleńskiem Kowanie 
nagnali na» w takie bagna i błota, 
żeśmy wylcżć z nich nic mogli. 
Nasze armaty, konie i ludzie to- 

nęli w grzęzawisku, a tu Ro>ya- 
nie bili w na> ze wszystkich dział 
ze wszystkich sil! Wreszcie do- 
biliśmy do Radomia, do naszej 
drugiej linii i tam chcieliśmy sta- 
wić czoło Moskalom. Ale i to nie 
udało się. ho za nami szła krok w 

krek wielka artylerya ro>yj<ska i 
prażyła nas bez miłosierdzia. Na- 
sze arma.ty i karafhiny maszyno- 
we me zdały się na mc. Szła na 

nas straszna fala rosyjskiej armii: 
po obu skrzydłach kozacy, czer- 

kie^i i dragoni, a środkiem sybe- 
ryjska piechota, czarna jak złe 
duchy, w kudłatych czarnych i 
białych czapach, w baranicach, 
których kudły ramiona im zakry- 
wały Darli za nami bez oddechu, 
para się z nich kurzyła, jak z by- 
dląt, przedarli się przez szańce i 
kolczaste płoty, aż wipadli do Ra- 
domia jak stado ctzikich niedźwie- 
dzi. W Radomiu już światło było 
zgaszone. kiedy ci *traszmi sybe- 
ryjscy wojownicy, zgrzytając zę- 
bami rzucih się na na^s jak ty- 
RTysy. Całą noc wrzała walka na 

bagnety, karabiny grzechotały 
bezustannie. tpierś w pierś biła i 
skry się sypały z bagnetów, jak- 
by kto ogień rozrzucił. Był 
krzyk, prsk, jęk. charczenie żoł- 
nierzy. r/enie koni. przeraźliwe, 
że przech<»dzi lu*lzk;r pojęcie. 
Przez całą noc ostatkiem sił wy- 
trzymywaliśmy tę nawałę .ale gdy 

karabinów, armat, zgi-,<70/. ^mrn- 

<lu 7. trupów, krwi i 'pa'eni/ny. 
W owczas Rosyanic odłączyli nas 

Polaków, ile na* było. a Kopnia- 
ków i Węgrów nagnałi do grze- 
bania trupów i oczy>zczenia mia- 
sta z krwi i zgii>zczy. Potem na? 
Polaków odesłali Ho Tom-ka. na, 
Syberyę, i stąd Ci bracie pi^zę. 
Życie tu mam dobre, ale się mi 
przykrzy, bo nie wiem kiedy sit.- 
zobaczę z rodziną. Chodzę tu do 
kościoła poKkicgo i tam modlę 
się i płaczę, aby Kog ochronił mo- 

ją rodzinę. od której mię oderwa- 
li i o której nie mam wieści. Po- 
czciwy ksiądz wypisał mi w ła- 
śnie ten list rta maszynie pod mn- 

jem dyktowaniem ; posyłani Ct go 
do Ameryki, bo i ja -am byłem 
przerież tam przez kilka lat i na- 
leżałem do Związku Narodowego 
PoKkiego 

K.oróczę łfet, kochany Rracie. a 
1 

proszę Cię, szanuj pieniądze. bc 
u nas bieda w kraju i trzeba bę- 
dzie konieczmie pomocy od W»j. i 
Pozdrawiam też Braci Związ- 
kowców. którzy -pracuja w redak- i 

cyt Dziennika Związkowego i j 
wszystkich innych razem. 

Twój brat. jeniec wojenny wj 
Tomskti 

Wojciech Sowiński." 

HIIMMI. ILL. 
Nawy zarząd na rok 1!Mfi z (ropy 

144X. Tow Nlrw. Pot. Z. N. P„ jak na- 
stępuję: Rozalia Tatar, prozoaka; An- 
na Bryda. wiceprezeska; Uarya RaJ- 
rka. aekr. finansowa; Bronisława Do- 
magała. aekr. profrtkAłowa. Jadwiga 
Stelmach, kasyerka; rada gospodar- 
rza. Jadwiga Wllrzeńaka. Zofia Oaw- 
ran. Marya Bednarska. Marya Rajska, 
■ekr., JMO W. 20 atr 

Raport Komisyi (migracyjnej 
Z. N. P w Nowym Yorku. 

za miesiąc grudzień 1914. 

Dochód 
Od zarządcy Domu .$ 78.55 
Od Zarządu Centralnego 400.00 

>d Zarządu Centralnego 500.00 
Zwrot kaucyi elektrycz- 

nej kompanii 25.00 
Procent od kaucyi za lat 3 3.35 

razem $1,006.90 
Rozchód: 

87 F*ensya kasycra za 2 

miesiące .$ 2.o* 
RH W ysłano Gwiazdę tia 

Ellis Island lo.o<l 
89 Telepiione Co. 5.44 
90 B. Kempiński, za mięso 5060 
91 F. Eisenherg. za piecz. 8.54 
92 Consolidated Gas Co... 4.16 
03 Edison I.ight Co. 13.70 
• »4 John Buck. roboty pl... 58.oo 
95 W R. Young Skarley 

na dachu ^0.00 
»/> R. C. f\\ illiams Grocery 
">P. 58.26 

97 Rosentold Produce Co.. 6„>; 
98 Rosontrank za drzewo 
opałowe. 8.00 

‘>» Pensy a agenta J. Koz- 
rn,,ra .100.00 

100 Pensy a ag. J. Pengell... 40.00 
101 •Pcnsya gospodarza 

Domu Im igr. 60.00 
102 Pen. ma trony Domu... 30.00 
io.> Pen.służ. W. Smereka 22.00 

104 f’cn. M. Kasprowicz .. 12.00 

105 Dcpt. nf Water Rupply 24.00 
to6 Pen. vckr. Komisyi .... 10.00 
107-iM Zwrot kosztów 

tramwaju dyrektorom za 

rok i pcnsya kasyera ... 26.50 
'/.A zmianę czeku na 8500.. .50 

razem ^57° 15 
Zestawienie: 

/. przeniesienia .S 652.42 
Dochód i.ooOga 

•razem Si.659.52 
Rozchód 5/0 «5 

stajł ,\ '.ii-ie $14)89.171 
•\c« York. > stycznia 1015. 
A. Wawrowski, prez. Kom. Im. 
Wiktor Wilusz. Ka.*_vcr Kom. Im. 
Wl. Jungszlagier. S«’kr. K. Im. 

RAPORT 
Zarządcy Domu Imigracyjnegc 

Z.N.P. w Nowym Yorku za 

miesiąc grudzień 1914. 
Dochód: 

< ><1 01 'przejezdnych : 

za nocleg .$108.15 
za życie 70.90 
za przewóz 2.95 
Inne dochody: 
za listy I.^C 
za telefon 80 
za marki ^.6* 
nadzwyczajne. 35 

razem $107.08 
Rozchód: 

in» życie $^4.70 
na dom. 27.40 
na rozjazdy. 18.36 
na nadzwyczajne 2004 
na biuro. 2.16 
na marki 4.50 
pensya odprawionej «ługi. ro.oo 

na listy. 40 

razem $118.53 
Zestawienie: 

Dochód.&i'>7.<>8 
Rozchód. 118.53 
v 

_ 

Wręczono ka*yrr. Kom. $ 78 5* 
K. Jaworowski, zarządca. 

Potwierdzają 
A. Wawrowski. Prez Kom Im. 
W. Wilusz. Sekr. Kom Imijrr, 
W. Jungszlagiar. «ekr Kom. Im, 


