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OBŁUDA CZY ZDZIECINNIAŁOŚĆ. 
/. przykrością niewymow- 

ną przychodzi nam •chwytać 
za pióro i ostrze tegoż skie- 
rować przeciw człowiekowi, 
który przez kilkanaście lat 

zvjąc wśród naszego wy- 
chodżtwa był uważany za 

iryrocznię w wielu skrawach 
— a w Związku Narodowym 
Polskim przez \J lat zajmo- 
wał wybitne stanowisko, je- 
dno z najważniejszych, jakie 
organizacja ta dać może. 

Tym człowiekiem jest znany 
ogółowi z wiązko wm u i nie- 
zwiąłzkowcmu p. Tomasz Sie 
miradzki, profesor i histo- 
ryk. były redaktor “Zgody” 
i jaki* czas “Dziennika Zwią- 
zkowego”. Obywatel ten 

oprowadzony z Europy przez 
Związek N. P. do “Wszech- 
nicy wędrownej”, aby dawał 
wykłady ,po koloniach pol- 
skich z ramienia świeżo u- 

rworzonego przez Związek 
Wydziału Oświaty, przybył 
tu w kwietniu i8q6, lecz do 
Związku wstąpił dopiero w 

październiku 1899 roku. czy- 
li w trzy i pół roku później 
i to jako członek nieubezpie- 
czony. 

Może i w^tedy byłby do 
Związlku nie wstąpił, bo snąć 
miłości ani przywiązania 
doń nie czuł, skoro tak dłu- 
go nie wstępował w jego sze- 

regi ; ale spostrzegłszy, że 
może w tym Związku otrzy- 
mać posadę redaktora “Zgo- 
dy”, dopiero wtedy namy- 
dlił >ię i wstąpił do naszej or- 

gatiizacyi. Nie będą<c jeszcze 
członkiem Związku, już na 

"cjmie XIII w Grand Ra- 
pids, Mich., ośmielił się się- 
gać po posadę redaktora 
“Zgody.” 

Piszemy powyższe jedy- 
nie dla tego, aby wykazać, 
że pan Siemiradzki nie dla i- 
dei. jaką Związek krzewił i 
krzewi wstąpił w jego szere- 

gi, ale dla posady jedynie, na 

której później patryotyczny- 
mi frazesami utrzymywał 
>ię dość długo... 

I zrestztą nic poruszaliby- 
śmy tego wszystkiego, bo i 
|»o co, gdyby ten pan Siemi- 
radzki po straceniu posady 
w Związku z własnej winy. 
nie był szkodliwym tej orga- 
ni/acyi; gdyby nie obrzucał 
błotem urzędników tejże or- 

ganizacyi, czując do nich w 

>wcin mściwem sercu urazę; 
gdyby publicznie w prasie i 
na zebraniach nic zarzucał 
mimom niewinnym mosKa- 

lotilstwa i brania rubli rosyj- 
skich, jedynie dla tego. ze 

mają mną orycmacyę wobec 
toczącej się obecnie wojny w 

Kuropie, i gdyby nie błażnił 
a'/cgu społeczeństwa przed 
►hronarodnwcami na ich ze- 

br -imach. dowodząc Amery- 
kanom. Niemcom, żydom i 
emvtn, że Polacy' stoją po 
^tronie Niemiec, bo wierzą, 
zc one odbudują Polskę. 

• akie nonsensy właśnie 
wygłosił profesor historyk 
na zgromadzeniu stowarzy- 
szenia North Western Com- 
mercial Association w Chi- 
«"tgo. Mięrdzy innemi mówił 
f*n tak: 

"I am completely — dosło- 
wne powiedzenie profesora 
— against believing that 
Russia can win or will win’*, 
a uzasadniając przyczyny, 
dla których Rosya nie może 

wygrać, profesor stwierdził. 

że nie jest strategikiem, ale 
jest filozofem, a filozofia nie 
pozwoli na to. bo, (tutaj pro-^ 
fesor wzniósłszy palec w gó- 
rę z miną karzącego Jowi- 
sza. powiedział: — “success 
follows the merits.” ( Wy- 
grywa tylko ten. kto na to 
zasługuje). 

Dalej pan profesor histo- 
ryk i filozof oświadczył ku 
wielkiej radości (?) “zacie- 
kawionych" słuchaczy, że od 
Xiemiec tylko Polska spo- 
dziewać się może spełnienia 
( ?) obietnic, ho Rosya przc- 
dewszystłcieni jeszcze nicze- 
go Polakom dotychczas nic 
obiecała, a cesarz Wilhelm 
nic tyllco przyrzekł, ale i o- 

bietnicy dotrzyma. 
"Rosya zresztą — mówił 

mile widzianych przez X?cm- 
ców prelegent — nie mogła- 
by dotrzymać obietnicy, 

I gdyby ią nawet uczyniła, nie 
może Polakom uczynić żad- 
nych ustępstw, bo w rosyj- 
skiej armii wałcza Xiemcy, 
walczy t00.000 ( ?) żydów, 
walczy ogromna liczba in- 
nych narodowości, będących 
pod panowaniem Rosyi, któ- 
rym Rosya musiałaby rów- 
nież stwarzać osobne państ- 
wa.** 

Historya — kończył pre- 
legent —popełniła błąd stra- 
szny, daiąr "Rnevi dłę. ałe je- 
stem pewny, że błąd ten zo- 

stanie naprawionym. Niem- 
ry tzwyeiężą. a iako znani z 

generosity. nnbility and bo- 
nesty oddadzą Police 
to. co cie jej należy. 

"Niema kwesty!. że Ro- 
sya przegra. może byćty-lko 
kwestva w jaki sposób postą- 
pić. aby po ukończonej woj- 
nie zapanował pokój.” 

Takie to absurdy wygła- 
sza ów ezłowiek. który przez 
t 2 łat liczył lud związkowy, 
że Niemiec i Moskal, to na>i 
wrogowie, a Austrya od nieb 
wcale nie lepsza i nawet 
Niemców uważał za gor- 
*szyrb wrogów Polski. niż 
Rosyan. 

* * ♦ 

Ażeby udowodnić, jak de 
sz profesorowi filozofowi 
kręcą różne “oryentacye” i 
jak ten człowiek zmienia zda- 
ni i przekonania jak stare, 
podarte rękawiczki, dość bę- 
dzie zacytować jrgo własne 
słowa, jakie kiedyś wygła- 
szał do ludu polskiego na 

wychodź t wie. 
Na pierwszym swoim od- 

czycie, jaki miał w \nieryce 
w roku pod adresem 
\iemiec takie wygłosił zda- 
nie: 

“Od początku swego ist- 
i nienia do i.sgo stulecia wal- 
I czy młoda Polska o swoje 
istnienie z Niemcami, ów- 
czesne Niemcy przedstawia- 
ją typ ciemnej i surowej si- 
ły fizycznej, która się rozpie- 
ra na wszystkie strony i dą- 
ży do pochłonięcia wszyst- 
kiego, co słabsze. Walka z 

Polska odciaga wszystkie nie 
! mai s»ły niemieckich cesa- 

rzów i rozbójniczego nie- 

l mieckiego rycerstwa od za- 

chodu Europy: kieski Niem- 
1 ców na Psiem Polu, pod 
Płowcami i Grunwaldem, o- 

słabiają potęgę germańskie- 
go świata, dając czas i moż- 
ność łacińskiej cywilizacyi 
zakwitnąć i utrwalić się na 

południu i na zachodzie we 

Włoszech, Hiszpanii, Fran- 
cyi i Anglii.” 

I nk to przed 18 z górą la- 
ty pisał i mówił tu profesor- 
historyk Siemiradzki o Nicm 
cach. będąc zdania, ze iu/- od 
wieków zagrażali oni swo- 

bodzie i cywilizacyi Kuropy. 
Po samo mówił on i pisał 
przed Sejmem XIX Z. X. P., 
jaki się odbył w St. Louis, 
Mo. Ho oto w swojem spra- 
wozdaniu sejmowern pomic- 
szczonem w specyalnei bro- 
szurze na stronicy <>oei. w u- 

stępie pod nagłówkiem: — 

“Polityka Kuropcjska". tak 
się wypowiada: 

W tłomaczenm ważniej- 
szych zjawisk polityki euro- 

pejskiej pisma związkowe 
wskazywały zawsze na Niem 
cy. jako na źródło wszyst- 
kiego złego. Nawet w olbrzy- 
miem rozpanoszeniu się re- 

akcyi rządowej w Rosyi upa- 
trywałem w znacznym stop- 
niu tajny wpływ polityki 
niemieckiej. Natomiast wi- 
działem zorzę lepszej przesz- 
łości w coraz to lepszem i 
ściślejszem porozumieniu 
między Francyą i Anglią, 
które jako jedynie prawdzi- 
wie wolne i światłe narody 
w Europie mają prawo i są 
powołane do przodownic- 
twa.” 

Czytając to, co nie tak da- 
wno historyk i filozof Siemi- 
radzki mówił i pisał, a co 

teraz głosi nic tylko przed 
Polakami, ale nawet obcona- 
rodowcami, trzeba stanąć 
zdumiony i zapytać: — ob- 
łuda t<», blaga czy zdziecin- 
niałość starcza? Kiedyż wła- 
ściwie ów profesor prawdę 
niow ii r Albo przed laty o- 

kłamywal nasze społeczeń- 
stwo i kpi! sobie z niego, lub 
też teraz świadomie je okła- 
muje i kpi ogółowi polskie- 
mu w żvwe oc/v. 

/.reszta niechby on sobie 
tera/ bredził, co mu <ię żvw- 
nic podoba. byle nie wystę- 
pował wobec obcych, jako 
przedstawiciel Polaków i in- 
ko reprezentant Związku X. 
P. To sobie my Związkowcy 
wypraszamy u pana profeso- 

I ra. gdyż stanowczo >ię nie 
godzimy z jego wywodr.nii i 

haustryacko pruską “oryen- 
j ta cyn.’’ 

W ykłnd prof. Siemirndz- 
! kiego. inki miał przed sto- 
warzyszeniem Xorth We- 
rter ( omnurcial Associaiion 
— skwapliwie podchwyciły 

! pisma niemieckie, jak “A- 
! hendpo^l” j “Illinois Staats 
i Zeitung *. które dodały, że 
"l)r.“ Siemiradzki je>t naj- 
wybitnieisza figurą w pni- 
akiem społeczeństwie i przed 

l-stawicieleni potężnego Zwią- 
vkn Narodowego Polskiego. 

iCzy za to niefortunne wystą- 
pienie prof. Siemiradzkiego 
hęd/ie mu wdzięczny ogół 
polski, a Z. X. P. w s7.c7.c- 

jgolności — wątpić bardzo 
należy... 

! Co zas o tym wykładzie 
pomyśleli sobie słuchacze 
nie Niemcy, tez sobie wyo- 
brazić można. My zaś poch- 
wał niemieckich pism bynaj- 

j mniej profesorowi filozofo- 
wi nic zazdrościmy... 

I 

Co wpłynęło na prof. Sie- 
miradzkiego, że tak raptem 
zmienił swój pogląd i zdanie 
wobec Niemiec — to chyba 
on sani najlepiej w ic, bo dla 
nas jest to głęboką tajemni- 
ca... O ile kiedyś mieliśmy 
szacunek do jego osobv, a 
zwłaszcza nauki, jalcą posia- 
da. o tyle teraz staje się nam 

wstrętnym, bo udowadnia, 

że okłamywał 'przedtem, czy 
okłamuje teraz nasz bezkry-j 
tyczny ogół. Możnaby go 
wziąść za obłudnika czy na- 
wet blagiera, lecz nam się j 
zdaje, że sz. profesor pod ko- j 
nieć swojego żywota dziecin- 
nieje, zatem wprost nie wie. 
co czyni. Źle tylko, że tern 
jest wielce szkodliwy i spra- 
wę polską usiłuje zaprzepa- 
ścić na rzecz swoich nowych 
przyjaciół — Szwabów. 

Orędzie Prezydenta Wil- 
sona w sprawie Bilu 

Imigracyjnego. 
Waszyngton, D. C. — W ezwar- 

^ tok 28-go z. m. w kongresie odczy- 
tano o rodzie prezydenta Wilsona 
w sprawie bilu antyimgiraeyjnr- 
go, który jnż przeszedł w obu Iz- 

bach, a tylko rzekał na podpis 
prezydenta. 

Orędzie to wvjn*nia dlaczego 
prezydent nie może podpisać tego 
bilu. leez owszem kładzie swoje 
weta przeciw tej niesprawiedliwej 

I ustawie. 

Orędzie w streszczeniu brzmi: 

i%7. wielka przykrością przyebo- 
j dzi ni i zwrócić kongresowi bil II. 
I T»- f>060, bez mojego podpisu, gdyż 
j tak mi wskazuje zdrowy rozsadek. 
zwłaszcza, że tu idzie o uregulo- 
wanie sprawy iiit.graeyi cudzo- 
ziemców do Stanów Z.iednn*»zo- 

: nych. oraz n zamieszkałych już w 

tym kraju. 
‘Wiem. żc biorę pa siebie uiel- 

; ką odpowiedzialność. używając 
-iły weta, bo to je>t moia in iy- 
•widuałna opinia, przeciw opinii i 

i •sądowi większości w obu Iz- 

j#>acli; jest to krok. kt-.ry każdy 
jczłowiek wahałln- -ię p..-tawić, 
laby nic zrobić pomyłki, a zwła- 
'zeza. żc bil ten je»t dobrze opra- i 

jcowany i w niektórych punktach 
wart pochwał) i pożądań)-. 

“Gdyby wszedł w życie ulep- 
szyłby tę gałęź naszej służby 
iłoublicznej. do której się odnosi, 
jljednakżc o!»ok iązek nakazuje mi 
(•oświadczyć, żc zawiera punkty, 
od których stanowczo odstąpić 
mu.^zę. 

“'Bil ten wprowadza tak rady- 
kalna zmiany, że każe nam od- 

stąpić <.d wieloletniej tradjcyi 
(•hodowanej w tym kraju: każe 
mam zerwać z tu i y ą, jaką mamy 

(do spełnienia wobec świata — 

j zerwać stosunki z ludami zamie- 
•szkdtmi poza granicami naszego 
kraju. 

“Bil ten ka/e zupełnie za- 

, mknąć bramy tego schroniska, 
które zawsze b\ło otwarte dla 

(tych. co nigdzie nie mogli zna- 

|1eźć praw i sposobności, jakie 
konstytucja daje człowiekowi; 
wyklucza tych. którzy nie mieli 

I sposobności otrzymania chociaż- 

by ełementarnego wykształcenia, 
ł >ez w zględu n« ich charakter, ale 
i naturalna adolność. 

"Podobna ogranic/enie. gdyby 
'było zaprowadzone w początkach 
-nas/ej htstoryi. jako narodu, od- 

biłoby się fatalnie na n«s ostu- 
dził*. uczucie ludzkości w polity- 
ce. Prawo ochronienia się tu 

-zbiegom politycznym oprowadzi- 
ło do tego kraju wielu wybitnych 
on^ż/iw o prawym charakterze i 

'szlachetnych celach.. a którzy 
musieli być zbiegami z własnego 
l<de*potycznie rządzonego kraju; 
zaś tu brli i są ozdobą naszego 

obywatelstwa i rządów publicz- 
nych. 

"Młode pokolenie i starsi kom- 

patryoci stanąć mn«/ą zdumieni. 
«że reprezentanci ich narodu obec- 

nie. gdy jesteśmy tak silni i po- 

^iadamy wspaniało instytucye. u- 

chwalają prawa, cofające od na- 

szych granic tego rodzaju ludzi 
»hez wypróbowania ich charakte- 
rów i celów. 

j “Trudno nawet uwierzyć, gdy 
l^io rozważy treść owego bilu. że 

mógł on w tej formie być ułożo- 
ny i przyjęty i dla mnie nicmożli- 
;weni jest zgodzić się nań w takiej 
•formie, w jakiej został przedłożo- i 

By. 
"Dotąd mieliśmy drzwi otwar- 

te dla wszystkich, którzy z po- 
>wodu chorób htib niezdolności 
zapracowania na siebie, byli cię- 
żarem dla kraju, lub też wpusz- 
czaliśmy żywioły niepożądane, 
(wprowadzające zamęt w naszem 

jżyciu publiczneni. W tym zaś 
(bilu w zbrania się wstępu lu lziom 
«nic zbadawszy ich charakteru I 
•wartości, a każe się badać ich. 
fzy umieją pisać i czytać, wzbra- 
niając wstępu tym. eo nic znają 
•sztuki czytania i pisania; wzbra- 
nia się wstępu tym. co przedtem 
nie mając sposobności uczenia 
'ię. -zukają właśnie tej spost)łi- 
nosci. aby tu się mogli wykształ- 
cić. 

“Jeżeli ludność tego kraju 
zmieniła zdanie i chce ograniczyć 
imigracvę i /\xz\ sobie zarzucić 
•tradycyc kilku naszych pokoleń 
fimerykańskich. jakie były przed 
iiia — ma prawo to uczynić. Te- 
storn jej 'fugą i nie mam pozwo- 

j lenia stawać w poptzed ich ż.ycze 
fiiom. Lecz ja wierzę, że ludność 
amerykańska tego sobie nie ży- 
jczy. Sądzę, że żadna partya poli- 
tyczna jako całość, ani też lud- 
ność tego kraju w caiej swej ma- 

•'ie. nie go Izi się na takie ograni- 
czenia imigracyi. 

I “\iech partye polityczno w 

'•swych platformach postawią ty 
kwe-tyę i niech og/M obywateli 
głosowaniem ją rozstrzygnie, 
wyrażając wła-ną wolę. Inaczej 

/tak ważnei i żywotnej sprawy 
rozstrzygnąć niepodobna. 

I 
“Nie mam preten.-yi do twier- 

dzenia. że już mam życzenie i n- 

pinię naszego ogółu, nie jestem 
\f> tyle naiwny, albym d* wodził. 
yv h»piej znam usposobienie lud- 

noąści naszej do tego bilu niż jej 
wybrańcy w kongresie. Ja tylko 
domagam sic wskazówek i rozka- 
zu od tych. których losy są zwią- 
zane /. naszymi i gdzie wszyscy 
obywatele <q interesowani. 

"1’unkt dotyczący analfabetów 
w owym bilu powiada: 

“W -zyscy cudzoziemcj powy- 
żej lat it*. którzy fizycznie są 
•zdohii do nauczenia dc czytać i 

pisać po angielsku w jakimkol- 
wiek innym języku, wyłączając 
y.ydowwki i hebrajski. nie mają 
być wpuszczani do Stanów Zjed- 
noczonych". 

"Wyłącza się jednak tych, któ- 

rzy dowiodą, ze emigrują, aby u- 

fiiknąć religijnego -prześladowa- 
nia. oraz. że każdy cudzoziemiec 
iłu zamies/kah może sprowadzić 
ojca lub dziadka wyżej 55 lat, 
matkę, babkę, zamężną łub o- 

wdowiałą. córkę, chociaż nie u- * 

•mieją czytać. 

“Oprócz wielu innych punktów 
bil ten przewiduje dcportacyę z 

tego kraju osób, które podżegały 
<U> (niszczenia cudzej własności 
lub niepos/.anowania prawa, czy- 
li szerzenia rewolucyjnych ten- 

■dencyi, je/.eli przebywają w tym 
kraju mniej niż pięć lat. 

"Przeciw temu punktowi jest 
•również silna opozycyi, (ponie- 
waż mogłoby się nie wpuszczać, 
lub wrydalać osoby, które wal- 

czyły. aby zrzucić z siebie jarz- 
mo rządów despotycznych". 

Bil antyimigracyiny za- 

wetowany. 
Washington, D. C. — Prezy- 

dent Stanów Zjednoczonych, 
Woodrow Wilson, wczoraj prze- 
słał do kongresu swoje weto prze- 
ciw bilowi antiimigr&cyjnemu, ob- 
ostrzającemu wstęp nowym przy- 
byszom z Europy, zwłaszcza nie 
umiejącym czytać, ni pisać. Wraz 
z weto, prezydent przesłał swoje 
orędzie w tej sprawie, obszernie 
omawiając powody. dla których 
prezydent b;l ten musiał zaweto- 

wać. 
Burnett skacze ze złości. 

Knngresman Burnett, główny 
twórea bilu anty i migracyjnego i 
zaciekły szowinista, nie posiada 
sic ze złości i na posiedzeniu ko- 
misyi iraigracyjnej oświadczył, że 
i tak kongres przejdzie ponad 
w«to prezydenta. 

Ma on nadzieję uzyskać dwie 
trzecie głosów w kongresie, po- 
trzebnych do obalenia vc1a prezy- 
denta- 

Po wspólnej naradzie komitetu, 
w którym jest kong-esman Sa- 
ba th z ('hiengo. nieugięty przeci- 
wnik owego bilu. zgodzono sic. że 
w przyszły czwartek ma sic odbyć 
ponowne glosowanie nad tym bi- 
Iem i jeżeli będzie dwie trzecie 
głosów za tą ustawą, natenczas 
weto prezydenta upada, a bil sta- 
je się prawem. 

Sabath czynny. 
Kongre^man Sabath. przeciw- 

nik bilu. chciał, aby głosowanie 
odbyło się natychmiast lub też 

najpóźniej w przyszły wtorek, li- 
cząc na efekt, jaki na kongrcsma- 
nach wywarło weto prezydenta. 

Kongresman Burnett, twórca te 1 

co bilu. oparł się jednak i wymógł 
na komis-yi. że ta od la bil pod <*ł<>- j 
suwanie kongresu w przyszły 1 

czwartek, tak. aby Burnett miał 
c/as zebrać swoje siłv. popiera ince 
bił. 

Kongresman Sabath jednak maj 
nadzieję, że weto prezydenta be-1 
d/ie podtrzymane, gdyż niektó-1 
rzy koncresmaiu. którzy przedtem 
głosowali za tym bilem, zmienili 
zdanie i nie zechcą iść wbrew wo- 

li prezydenta. 
Ody w kongresie odczyt ano o- 

redzie prezydenta, wyjaśniające 
powody weta. sala brzmiała od o- 

klasków kongresinanów detnokra- 
tuw i niektórych republikanów. 
Protesty zrobiły swoje. 

Frank Morrison. sekretarz A- 
mery kańskiej Federacji Pracy, 
lata jak oparzony i konferuje z 

kongresmanami i senatorami w 
celu obalenia weta prezydenta. — 

Ozy mu się uda? 

Wilson za pokojem. 
Waszyngton, D C. — Niewia- 

domo po raz który prezydent 
•Wilson próbuje odegrać rolę go- 
łąbku pokoju w obecnej wojnie 
europejskiej. 

-Przez ambasadorów państw 
walczących i przez państw^ neu- 

tralne próbuje on wpłynąć na 

strony walczące, by zaniechały 
dalszego rozlewu krwi i zniszcze- 
nia. Dotąd jednak państwa wal- 
czące są kompletnie głuche na 

te zaklęcia, odpowiadając, że je- 
szcze nie czas po temu, ho wojna 
ta musi być ostatnią. 

Zwłaszcza alianci ani słuchać 
nie chcą o pokoju, gdyż ich celem 
jest kompletne /niszczenie mili- 
taryzmu pruskiego i zaprowadze- 
nie powszechnego pokoju w Eu- 
ropie na długie lata, a m że na 

zawsze. 

Co żądają walczący. 
Na apel prezydenta Wilsona 

Angłia odpowiada, że zgodziłaby 
się na podjęcie rokowań, gdy 

Niemcy opuszczą Belgię zupełnie 
i pokryją jej z procentem wszel- 
kie straty, jakie poniosła przez 
wojnę. 

Przytcm Niemcy musieliby u- 
tracic niektóre kolonie i zgodzić 
się na powszechne rozbrojenie. 

Francya zaś żąda usunięcia się 
Niemców z jej granic i wrócenia 
dwóch prawiący i Alzacyi i Lota- 
ryngii ich prawnym właścicielom, 
Francuzom. 

.Przytem Niemcy muszą zapła- 
cie odszkodowanie wojenne za 

straty, jakie spowodowali we 

Francyi. 
Rosya ma nieco skromniejsze 

żądania, bo woboc wmieszania 
się Turcyi w' wojnę, żąda tylko 
Konstantynopola wraz ze szma- 

tem Turcyi europejskiej; poza 
tem żąda złączenia trzech częśct 
Polski w całość i stworzenia pań- 
stwa polskiego z samorządom 
lecz pod protektoratem Rosyi. G 
pieniężnem wynagrodzeniu Ro- 
sya nic nie mówi. 

Niemcy znów przebąkują, żt 

zawarłyby pokój pod warunkiem 
iż za u'tąpicnic z Belgii i półno- 
cnej Francyi, otrzymają kolonie 
O odszkodowaniu pieniężnem dla 
Belgii i Francyi, oraz o ustąpie- 
niu / Alzacyi i Lotaryngii, czy o 

oddaniu części Polski j>od pano- 
waniem prtrskiem, ani słyszeć 
nie chcą. 

Austro-lWęgry zaś, lubo ipolbitt 
i lada dzień rozpaść się mogą, lei 

stawiają swoje warunki, miano* 
wicie żądają, aby Austryę pozo 
stawiono w dawnych granicach 
jakie były przed wojną i aby mo- 

gła ocali*' swój honor przez chwi- 
Iową olcupaeyę stolicy Serbii Rei- 
prądu i innych części tego pań- 
stewka. 

O Polsce ani słowa. 
Tak Niemcy jak i Austrya v 

swych warunkach ani słowem 
nie wspominają o Polsce. Skoro 
bowiem Niemcy nie uchcą uronić 
ani piędzi ziemi, to znaczy, że 
za nic nic wyrzekną się posiada- 
nia Ks. Poznańskiego, Śląska i 
Prus W schodnich na rzecz Pol- 
ski. którą obłudnie przedtem o- 

biecywali odbudować. 
Tak samo i Austro-W ęgry pra- 

gną pozostać w dawnych grani- 
cach. t. j. nadal chcą zatrzymać 
C.nlicyę dla siebie, a nic oddać ja 
Polsce. 

Możeb\ -ię zgodziły tc zabor- 
cze państwa na utworzenie małe- 
go państewka polskiego z dzie- 
sięciu gul.crnii Królestwa Pol- 
skiego. które kompletnie znisz- 
czyli. a ludność bądź to wymor- 
dowali. bądź też skazali ją na 

śmierć z głodu i zimna. 
i worzcie więc szaleńcy socya- 

listyczni legiony polskie dla Au- 
stryaka i Prusaka, a oni zamiast 
Pó1*ki dadzą nam dalszy jeszcze 
-roż-zy lic i-k i niewolę. Trzeba 
d *nra\\dy być ślepym, lub zdraj- 
cą własneg.> narodu, gdyby tego 
nic widzieć i nic odczuć. 

W E. PITTSBURGH. PA. 

Grupa 1052 7.. V. P. '»bchodzi' 
łn uroczyście "Dzień P<d-iki” dn 
24 «tycznia w swej wła-nej hali. 
Zaproszono tak rodaków jak 1 

Amerykanów, którzy też licznie 
się stawili, zaciekawieni sprawą 
pokką. PieTwwzy .przemówił pre- 
zes gr. 1052 f4h. Wład. Wróblcwr- 
."ki. zagajając obchód w pięk- 
nych słowadh. Po nim oh. R. Ab- 
czyńdci wyłuszczył w sposób wy* 
czerj4»jący kwrntyę polską i 
przedstawił gwałtowną potrzebę 
pomocy dla zrujnowanej wojną 
Pokki. Słowa mówców trafiły 
do przekonania słuchaczy i po- 
mńno małej liczby słuchaczów 
zebrano $25.00. 

Wincenty Wiliński, 
sekr. gr. 1052. 


