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W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi· 

cagosłd": Stefanowski. 137 

156-ta uL, F. B. Hal^ 141 Sibley 

UWAGI 
Przegląd roku wojny. 

(Dokończenie.) 

Tymczasem na pobojowiskach 
europejskich zaznaczyły się waż- 
ne zmiany w eytuacyi bojowej — 

we Francyi Niemcy wyparli 
Franouzów Alzacyi, czem jed- 
nak nie zrażeni Francuzi rozpo- 

częli w tejże stronie ofensywę 
ponowną,o wiele gruntowniejszą, 
choć powolniejszą, ktÓTa trwa po 
dziś dzień — bardzo wolne jed-i 
nak czyni postępy. W północnej 
Francyi walka zamieniła się na 

pozycyjną i bardzo przewlekłą: 
żołnierze walczą tam w okopach 
i rowach obronnych, ukryci pod 
ziemią, ataki i kontrataki trwają 
nieustanne, a postępy i zmiany z 
dnia na dzień są prawie żadne, 

dopiero z miesiąca na miesiąc ob* 

serwować je można — nieledwie, 
choć razem z tem sytuacya zmie- 

nia się bardzo nieznacznie ; mimo 
wszystko zaprzeczyć jednak nie 

można, że mimo szeregu całego 
prób ofensywnych — niemiec- 

kich, stroną wroga wypierającą, a 

więc zwyciężającą są Francuzi, 

których na lewem skrzydle wspie- 
ra armia angielska pod gen. Fren- 
chem i armia belgijska, dowodzo- 
na przez bohaterskiego króla Al- 
berta. 

* 

A na wschodnim teatrze wojny 
Niemcy wkroczyli do Królestwa 

Polskiego, spalili Kalisz, dopu- 

szczając się tam straszliwych o- 
knucień-stw i barbarzyńskich 
gwałtów, posunęli się dość dale- 
ko ku Wiśle—równocześnie zaś 

A<rstryacy z Galicyi zachodniej 
posuwali się południową połacią 
Królestwa, by wspólnie z Niem- 
cami zaatakować linię obron ro- 
syjskich nad Wisłą. W Prusiecli, 
jak zaznaczono, Rosyanie zapu- 
ścili się stosunkowo bardzo dale- 
ko, ale pobił ich gen. Hinden- 

burg w ostępach i bagnach je- 
zior na Mazurach, biorąc coś 

60,000 Rosyan do niewoli. Odpar- 
ci i wyparci Rosyanie skupili się 
wzdłuż linii Wisły ; wtedy to po 
raz pierwszy Niemcy i Atistryaoy 
zagrozili Warszawie, pod którą 
podeszli tak, iż dział grzmienie 
słychać było na przedmieściach 
stolicy polskiej. Jednakowoż a- 

tak ten został wstrzymany i od- 

party: Rosyanie wyparli Niem- 

ców i Austryaków nad Pilicę, 
Bzurę i Rawkę, a czasowo nawet 
kilka oddziałów kOzacfcicn wdar- 

ło się na krótko w Poznańskie.— 
Równocześnie w Galicyi Rosya- 
nie zajęli Lwów, ogarnęli kraj ca- 

ły aż po Karpaty, obiegli Prze- 

myśl i posunęli się w zachodniej 
części ikraju-aż poza Tarnów — 

dopiero nad Dunajcem wstrzy- 
mano ofensywę rosyjską, kiedy 
zdawało się, że i Kraków lada 

dnia już zostanie oblężony. Gali- 

cyę Rosyanie już zaczęli urzą- 

dzać, jak zdobytą prowincję, a 

do Lwowa nawet przybył car, po 
raz pierwszy w dziejach starego 
tego miasta polskiego; na ltuko- 
winie Rosyanie zajęli Czerniow- 
ce, a zimą od strony Bukowiny i 

Galicyi zaczęli z olbrzymią forsą 
i strasznym nakładem ofiar w lu- j 
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OBECNA 8YTUACYA W POLSCE. Opinia reprezentantów polskich orga- 

nizacyi i polskiej prasy w Chi- 

cago o zdobyciu Warszawy. 
Z powodu, że we wczorajszym numerze gazety „Tribune" po»· 

jawił się artykuł pod napisem oznajmiającym, 
że Polacy w Chica- 

go cieszą się ze zdobyicia Warszawy przez 'Niemców, 
zebrali się 

wczoraj (popołudniu w Domu Związku Polek reprezentanci pol- 
skich organizacyj i pism polskich chicagoskich i za wspólnem po- 
rozumieniem ułożyli pisemny wyraz swojej opinii w celu ogło- 

szenia jej w amerykańskich pismadh. Dzisiaj wszystkie prawie 
a - 

merykańskie tutejsze (pisma oświadczenie to podają na wybitnerfa 

miejscu; brzmi ono w tłómaczeniu mniejwięcej w sposób następu- 

jący: · 

Ze względu na doniesienia, jakie się okazały w pismach, jako- 

by Polacy w Chicago cieszyli się z powodu upadku Warszawy, jak 

również ze względu na zbyt pochopne enuncyacye, oraz sprzeczne 
wieści w odniesieniu do Przyszłości Polski, my reprezentanci naj- 

większych polskich organizacyi, jak również polskiej prasy w Chi- 

cago, pragniemy dać publiczny wyraz myślom i nadziejom, jakie 

napełniają nasze myśli i serca w czasach tak doniosłych i obfitych 
w zdarzenia historyczne. 

Czy najmniej przedwczesną byłoby dziś rzeczą, aby Polacy 
w 

Chicago wyrażali radość, albo żal z powoda przejścia stolicy Pol- 

ski z rąk jednego wroga do rąk drugiego. 
Rozumiemy to, że stolica Polski była od setki lat pod panowa- 

niem nie znającego litości władcy. Rozumiemy także, że wraz ze 

stolicą i otaczająca ją okolica poniosła najstraszniejsze skutki 

wojny. Wiemy jednak doskonale i o tem,' że ta stolica, mimo, że 

pod ciągłym znajdowała się uciskiem i prześladowaniem, pozosta- 
ła w wysokim stopniu ostoją Polskiego ducha narodowego i kultury. 

Obecnie przeszła ona z pod panowania jednego władcy, nie- 

wątpliwie niższego co do poziomu kultury, pod władzę drugiego, 

który chwali się wyższością swej kultury, której jednak Polacy 
nigdy za taką nie uznawali i dalecy są od tego, by ją dziś za taką 
uznawać. 

Historya bowiem wieku Przeszłego uczy nas, że Warszawa 

pod despotycznymi rządami Rosyan, pozostała polskiem miastem. 

Jest także stwierdzoną rzeczą, że dawniej polskie miasta — jak 
Wrocław i Gdańsk, które dostały się pod panowanie Prusaków, 
mimo iż ekonomicznie wzbiły się na wysoki szczebel, to jednak 
zostały prawie zupełnie zniemczone. Następnie Poznań, starodaw- 

na stolica Wielkiej Polski, ostatnia polska zdobycz Prus, zaledwie 

połowę swej ludności ocaliła, podczas gdy urodzajne niwy zachod- 

niej części Poznańskiego, przez wywłaszczenie i specyalne anty- 

polskie ustawy, po większej części przeszły z polskich w obce 

ręce. 

dziach i amunicyi szturmować 

przejścia w -Karpatach na Wę- 

gry; szereg ich zdobyli i zapuści- 
li się dość daleko w Węgrzech 
północny-ch. We walkach tych 
znowu się odznaczyły znakomicie 

Legiony Polskie. 
+ 

Anglia i Francya, otrzymaw- 

szy av Turcyi nowego — zdawało 

się — lichego i wątłego nieprzy- 
jaciela, przekonały się rychło — 

iż ten pozornie wątły nieprzyja- 
ciel trzyma w ręku jeden tylko 
orzech, ale twardy bardzo — to 
Dardanelle, które floty Sprzy- 
mierzonych szturmować rozpo- 

częły. by dotrzeć do stolicy ture- 

ckiej. Konstantynopola: jak do- 

tąd. zaledwie połowa cieśnin tych, 
bardzo silnie ufortyfikowanych, 
została opanowana; Sprzymie- 
rzeni. aby akcye morską wzmo- 

cnić atakiem lądowym, wysadzi- 
li na stronic europejskiej — na 

Gallipoli półwyspie i na stronie 

azyatyckiej kontyngensy wojsko- 
we, które wśród wielkich trudów 

zaczęły szturmować fortyfikacye 
tureckie — już z natury samej 
nader niedostępne, bo półwysep 
wymieniony jest jakby «wałem 

skał, stromo z morza wystają- 
cych; akcya połączona na ladzie 
i morzu przyniosła dotychczas o- 
liiar i kosztów bardzo wiele, re- 

zultatów stosunkowo mniej, jak- 
kolwiek Anglicy zapewniają, że 
w niedługim już czasie Dardanel- 
le zdobędą. Turcy bronią się bar- 
dzo dzielnie, podobno jednak za- 

lia im uiaiwrvat amuuivj ij 

której z Niemiec dostawać nie 

mogą, bo kraje neutralne, Rumu- 

nia i Bułgarya transportów wo- 

jennych przepuszczać nie chcą. 
Z tego powodu wywiązały się 
wytężone pertraktacye dyploma- 
tyczne z tymi krajami: Sprzy- 
mierzeni cikgną je na swą stronę 
— Niemcy i Austrya na swoją — 
w końcu możliwem jest, iż jesz- 
cze i owe wymienione państwa 
wraz z Grecyą wezmą udział w 

wojnie, i to — Bułgarya przechy- 
la się na stronę Niemiec i Turcyi, 
a Grecya i Rumunia — na stronę 
Sprzymierzonych. 

* 

Ofensywa austryacka wzglę- 
dem Serbii miała rezultat bardzo 

marny, i niezaszczytny dla mo- 

narchii Habsburgów : dwukrot- 

nie podejmowana ofensywa — 

dwukrotnie została przez Ser- 

bów na głowę pobita — wielkie 
armie austryackic zostały .poko- 
nane, straciły wszystkie zapasy i 

działa, a nadto Serbowie wraz ze 

sprzymierzoną z nimi wiernie, 

pokrewną plemiennie Czarnogórą 
wkroczyli do austryackich pro- 

wincyi Bośni i Hercegowiny. 
Gdyby nie choroby, trapiące Ser- 

bię i brak amunicyi — Serbowie 
byliby wkroczyli na Węgry. 

+ 

Ażey wyczerpać zasoby nie- 

mieckie, niezaprzeczenie wielkie 
i znakomicie usystemizowane, tak 
że Niemcy faktycznie same wszy- 
stko dja się wytwarzają, a tylko 
surowca z zagranicy potrzebują, 
— Anglia urządziła blokadę wy- 

* 

brzeży niemieckich i faktycznie 
odcięła je od świata 

— najkom- 

pletniej : wynikiem tego jest, iż 

Niemcy zostały skazane na wła- 
sne tylko siły w pozyskiwaniu 
zasobów pieniężnych, żywnościo- 
wych i wszelkich wogóle potrzeb 
wojennych — lecz dają sobie ra- 

dę t temi triKłniościami olbrzy- 

miemi, stosunkowo bardzo dobrze 
— przynajmniej dotychczas 

— 

zaprzeczyć temu nie podobna, 
choć faktem jest także to, że je- 
śli wojna się przeciągnie, to w 

końcu zapasy krajowe i siły 
Niemców wyczerpać się będą 
musiały. Odpowiadajcie na bloka- 
dę angielską — Niemcy rozpoczę- 
li blokadę Anglii i jej sprzymie- 
rzeńców — podwodną — nowość 
w sztuce wojennej: rozporządza- 
jąc w ielką liczbą nurów, czyli o- 

wych łodzi podwodnych, Niemty 
rozrzucili wiele nurów po wo- 

dach angielskich i nie puszczają 
do Anglii ni z Anglii żadnego o- 

krętu, czy angielskiego, czy ob- 

cego — choćby neutralnego, któ- 

ry wiezie jakikolwiek towar do 

Anglii, lub z Anglii, a zwłaszcza 

artykuły, za kontrabandę uzna- 
ne. Niemcy okrętów takich poto- 
pili już kilkaset, angielskich i ob- 

cych, tysiące ludzi zginęło tym 

sposobem z pośród nie walczą- 

cych, a najbardziej wstrząsa ją- 
cem czynem tego niemieckiego 

•korsarstwa, żadnem prawem nie 

przewidzianego, było^ zatopienie 
parowca „Lusitanii", z 1300 lu- 

dzi na pokładzie. Wśród ofiar 

„Lusitanii' była spora liczba — 

kilkuset — Amerykanów, skut- 

.ViiMn c7Porn nnstaniła surowa wy- 

miana not pomiędzy 'Niemcami a 
Stanami Zjednoczonymi, oraz o- 
studzenie przyjaznych dotychczas 
stosunków pomiędzy temi pań- 

stwami, zwłaszcza też i dlatego 

jeszcze, że Stany robią niezłe in- 

teresa na dostawach wojennych 
dla Sprzymierzonych, co się nie 

podoba Niemcom, nie mogącym 

z takich dostaw korzystać z po- 

wodu blokady angielskiej. 

Jak wyżej wspomniano, wojna 
na zachodnim froncie przyjęła 
charakter okopowo - pozycyjny, 
bardzo przewlekły i sytuacya 
tam w porze obecnej nie jest wie- 

le różna od tej, jaka była w zimie 

Zato na wschodnim teatrze woj- 

ny zaszły tymczasem ważne 

zmiany: w zimie Rosyanic zdo- 

byli 'Przemyśl, ale tuż krótko po- 
tem, po pamiętnej, wielkiej, a 

przegranej przez nich bitwie pod 
Gorlicami, w zachodniej Galicyi 
— Austryacy z «Niemcami wszczę- 
li potężną oiensywę — wśród 

której Rosyanie utracili Prze- 

myśl, wszystkie zdobyte przej- 
ścia w Karpatach, wyparci zostali 
z Węgier i z Bukowiny, a cofając 
się wciąż dalej na wschód, utra- 
cili Lwów i zostali wyparci nie- 
ledwo z całej Galicyi, tak że o- 
•becnie tylico jej północno-wscho- 
dni skrawek trzymają. Jednocze- 
śnie Niemcy wkroczyli do pro- 

wincyi rosyjskich nadbałtyckich, 
do Żmudzi i I^urlandyi, posunęli 
się aż pod R)tę, a zarazem roz- 

I , J 

poczęli ataki na linie rosyjskie 
nad Wisłą — Narwią, gdy Au- 

stryacy od południa, wyparłszy 
Rosyan z pod Lwowa, wkroczyli 
w Lubelskie i od strony Wieprza 
i Bugu posunęli się ku Warsza- 
wie : z dwu stron, od północy i 

od południa naciśnięci Rosyanie, 
vgdy w dodatku i od zachodniej 
strony Niemcy posunęli się sil- 

nym atakiem pod Wrarszawę, e- 

wakuowali stolicę *polską i cofnę- 
li się lia linie drugie· obron, nad 

"Bugiem, których linii centrum 

stanowi potężna twierdza — 

Brześć Litewski. Linie te wraz z 

twierdzą wymienioną już są też 
poważnie zagrożone przez Niem- 
ców i Austryaków, którzy nic 

wiadomo, jak dalej postępować 
bęfoą, czy się posuną dalej na 

wschód, by ostatecznie rozgro- 

mić Rosyan, czy się zwrócą z si- 

łą główną na zachód by — jak 
sobie obiecują, zadać cios osta- 

teczny Francyi. 

W ostatniej zaledwie dobie woj- 
ny Sprzymierzonym przybył no- 
wy — sprzymierzeniec — są nim 

Włochy: zdawało się począt- 
kiem wojny, iż Włochy, złączone 
z Austryą w Trójprzymicrzu — 

powinne były stanąć po ich stro- 
nie w wojnie światowej, ale Wło- 

chy wymówiły'się od tego „za- 
szczytu" argumentem takim, iż 

Trójprzymierze obowiązywałoby 
ich do pomagania Austryi tylko, 
gdyby ta była zaczepiona', ale nie 
crrlv sama 7ar7Pniła i 
o 

Rosy — na tej więc podstawie 
Włochy ogłosiły neutralność, ale 
tein samem ściągnęły na się nie- 
chęć Austryi i Niemiec, która 

wzrastała w miarę trwania woj- 
ny. Niechęć ta wzmogła się do o- 
stateczności, gdy Włochy zażąda- 
ły od Austryi za zachowanie neu- 
tralności prowincyi austryackich 
0 włoskiej ludności, miano\Vicie 

Tryestu i południowego Tyrolu 
— skoro zaś Austrya nie przyję- 
ła odnośnych propozycyi włos- 

kich, Włochy wystąpiły z Trój- 
przymierza, a w krótki «czas po- 
tem wśród niebywałego entuzya- 
zmu narodowego wypowiedziały 
wojnę — narazie Austryi tylko, 
choć zdaje się — lada chwila wy- 
powiedzą wojnę także Niemcom 
1 Turcyi, prowokującym Wło- 

chów. a wesprą działania Sprzy- 
mierzonych w Dardanellach. O- 

fensywa włoska względem Au- 

stryi znajduje się w pierwszem 
dopiero stadyum rozwoju — 

Włosi mają zadanie bardzo tru- 
dne zdobycia obron austryackich 
w Alpach niebotycznych i na ja- 
łowych wyżynach Karsu, gdzie 
wszędzie od lat wielu Austryacy 
silne urządzili fortyfikacye — 

mimo to Włosi odnieśli już suk- 

cesy bardzo poważne i prawdo- 
podobnie Tryest dostaną. 

+ 

Rok wojny przeminął, a jak się 
w Anglii wyrażają.— nie uszła 
ona daleko od swego początku. 
Niemcy niezaprzeczenie odnieśli 

szereg znacznych sukcesów bojo- 
wych, ale opinia angielska mieni 

je być przemijającymi tylko i 

Oczywistą jest rzeczą, że Warszawa zarowno jak reszta Fol- 

ski, ulegnie strasznemu zniszczeniu wskutek wojny, której ona ani 

pragnęła, ani nie spowodowała. 
Należy oczekiwać, że groza, zniszczenie i spustoszenie, jakie 

dotknęło trzecie części polskiego terytoryum i Warszawie w udzia- 

le przypadnie. 
Jesteśmy Pewni, że z końcem tego nieszczęsnego konfliktu, 

polskie miasta, wsie, miasteczka i gospodarstwa ulegną zupełnej 
ruinie, a polska ludność bez miłosierdzia zostanie wymordowaną. 

A więc z czegóż się cieszyć, dlaczegóż przewidywać z góry i 

ufać w spełnienie wątpliwych i nieokreślonych przyrzeczeń, nieu- 

zasadnionych miarodajnymi dokumentami? 

Upadek Warszawy jest jedne m z ogniw nieskończonego łań- 
cucha niedoli, prześladowań i narodowych klęsk, spadających na 

niewinny naród polski od 150 lat. 
Skoro ci, którzy rozdarli Polskę, zrabowali jej dziedzictwo i 

użyli wszelkich środków, ażeby wyniszczyć jej lud — zechoą od- 
dać co zabrali»' skor0 zechcą krzywdy naprawić; skoro Warszawa 
stanie się znów stolicą wolnej i niepodległej Polski ; skoro ostatnia 
stopa najeźdźców zniknie z polskiej ziemi — wówczas nastanie dla 
Polaków w Chicago chwila radości i wspólnego wesela z ich brać- 
mi za morzem. 
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chwilowymi, wojna zas — po- 

wiadają — idzie na przetrzyma- 
nie, nie brawura ją wygra, ale 

konsekweneya nieubłagana fak- 

tów, a wytrwałość, na które 

Niemców wnet już stać nie bę- 
dzie, zwłaszcza, gdy WQjna po- 
trwa dłużej, — bo w Anglii ot- 

warcie wyrażają możliwość — — 

trzech do czterech lat trwania 

wojny.. 

Polska w tym czasie legła w 

kałuży krwi, w zgliszczach pożo- 
gi, w ruinie kompletnej — stała 

się ona straszliwem bojowiskiem- 
cmentarzem tej wojny okropnej ; 
zato ofiarują jej obie stro- 

ny walczące — nadzieję poprawy 
losu i wyswobodzenie po wojnie. 
Zbyt wiele o tern piszemy wciąż, 
by tu jeszcze dodawać cośkol- 

wiek, przeto tylko — jak zawsze 
i wszędzie — zaznaczamy te na- 

dzieje i prawa, nigdy nie przeda- 
wnione. / 

Czytajcie w DZTT7NNTKTJ CHICA- 
GOSKIM drobne ofloesenla 1 korap* 
•tajcie s nich. 

Z BUFFALO, . Y. 
—Zaledwie cztery miesiące upły- 

nęło od czasu wypuszczenia z domu 

poprawy w Rooheeter S. Betyna z p. 
na·. 74 DLngen ul. i B. Wojciechow- 
skiego z pnr. 64 Swinebourn ul., gdy 
młodzieńcy ci znowu etawieni zostali 
w sądzie pod zarzutem kradzieży mo 
siądzu w zakładzie C. Klincka. 
* 

Okazało się, że oskarżeni — cho- 
ciaż są dopiero w siedmnastym ro- 

ku życia, mają już za sobą zły re- 

kord. Betyna posłany został do do- 

mu poprawy za kradzież z włama- 

niem. Przedtem jednak stawał w są- 

dzie pod różnymi oskarżeniami. Po 

opuszczeniu domu poprawy eyprtał on 

wraz z Wojciechowskim w wago- 

nach i szopach. Kllika tygodni te- 

mu skazany został na dziesięć dni 

więzienia za włóczęgostwo. Wojcie- 
chowski zaś był już dwa razy pod do- 
zorem policyjnym za kradzież. 

Sędzda Kceler więc nie widział in- 

nej rady, jak posłać niepoprawnych 
na termin ais dłutższy jak trvy l*ta 

do domu poprawy do Randalle li- 

land. 

W KENSINGTON, PA., 
można dostać Dziennik Chicago· 
ski u agenta J. Sowul, 601 —» 

Third ave. 

North American Roofing Co. 
Władysław Majewski, w łaś. 

1363 Diokeoa ul., róg Black ha w k ui 
Jeden blok u półioo od poUklti· buk·· 
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wykonuje wsselkie roboty » nowych bydynkeąh 1 reper% 
oye dachów, ryn deMOzowyoh, e*jrmjów, etalowe wntf 
nakrywa dechy aafeltum papierem 1 fimrw. 

Wszelka robotę )«« ewaratłtowane. 
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