




Chwila obecna.
Zwaliła się na nas zaw ie rucha  dzie

jowa.  Zastała społeczeństwo polskie nie- 
zorganizowane,  nieprzygotowane,  bezopor- 
ne. P rzewidywali śmy brzemię nadcho
dzących ofiar i możliwość niezrównanego 
świ tu ,  odpowiedzialność wreszcie za c h w i 
lę, k‘tóra nas wszystkich czeka.  Wieści
liśmy grozę i promienność nadchodzących 
rzeczy— lecz wszystkie niemal n a w o ly w a  
nia nasze brzmiały bezpłodnie, jak  głos 
Kassandry .  W Królestwie, po za naszą— 
t n.jną wówczas  organizac ją  i po za o rga 
nizacjami czysto mil i tarnemi Piłsudskiego 
i. nielicznemi naogół, mgławicowemi o r g a 
nizacjami s tronnic tw  niepodległościowych,  
żadne inne nie szykowały się na przyję
cie zbliżającej się chwili. Biernem, nie- 
wolniczem pozostawał ogrom społeczeń
s tw a  i tę bierność swoją  i niewolniczość 
„neutralnością"  nazwał.  Zemściło się to 
s trasznie.  Zdezorjentowane,  rozproszone 
na atomy społeczeństwo polskie, łzy, na 
woływania  i załamania jeno  rąk przec iw
stawia ło  zniszczeniu wojny.  Pozbawione 
własnej  woli, odrobiny inicjatywy  i wpły
wu, w sp raw ach  dotyczących własnego 
losu, s tało się ono miękką,  bezoporną gli
ną pod kopytami i s topami miljonowych 
armji.  Tysiące Polaków brano do arm ji ro
syjskiej. Gdzie niegdzie tylko zrywały  się 
oży weze rak ie ty buntu: jak iś  most  wysadzo
ny w powietrze,  jakiś pomnik rosyjski zde
molowany,  jak iś  t r anspor t  amunicji z a t rzy 
m a n y — dzieło naszych tajnych,  lotnych o r 

ganizacj i ,  podporządkowanych woli Pi łsud
skiego.  Większość społeczeńs twa z a t a 
czała się biernie w tą, lub inną stronę,  
s tosownie  do razów,  o t rzymywanych z ze
wnątrz.  Pod obuchem grozy wojennej  
rwały  się wiązadła społeczne] społeczeństwo 
rozpadało się na atomy. Zatracały się 
kontury,  myśl przewodnia, a n aw e t  racja 
bytu poszczególnych klas, czy ugrupow ań 
w narodzie. Cały naród włożono pod 
prasę i tysiące parowych walców praco
wały  usilnie nad tem, by wszystkie klasy 
„puściły farbę" .  Mówimy tu o przymuso
wym podatku krwi, który się płaci iv konse
kwencji niewoli. Zjawisko s t raszne  —  tak 
nieodłączne jednak od pojęcia klasy robo
tniczej; tak n iewymownie  bolesne i tak 
n iewymownie charakte rys tyczne od 125 
lat dla Polski, W treści je go  kryje się 
mianownik wspólny dla tendencji proletar-  
j a tu  i Polski. Niewolna,  obumarła w kaj
danach Polska przestała mieć prawo do 
tego imienia — żyw>a na tomias t  pomimo 
ran. skaleczeń i obrażeń,  ta  prawdziw a,  
is totna Polska w ostatnim, popozytywi- 
s tycznym okresie przesiąknęła zwolna ideą 
nieprzejednanej walki  orężnej,  usta la jąc  
swój front, jako  nieuniknienie i zdecydo 
wanie  antyrosyjski .

A więc była jednak ,  odnalazła się ta 
żywa,  legendarna  wsta jąca  z le ta rgu  P o l 
ska? Tak jest. J a k o  małe dziecię w y
ciągała rączki ku słońcu podczas ■ p ie rw 
szych strzałów wojennych;  wychowało  się
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to dziecię podczas huku  a rm a t ,  bawiło się 
odłamkami szrapneli ,  uczyły je mądrości  
politycznej zamknięte wierzeje fabryk,  
zniszczone zasiewy pól polskich; p rzyb ra 
ne w w yśw iech taną  bluzę robotniczą,  s u k 
manę  chłopską,  lub s u rd u t  intel igenta,  
p rzypa t rywało się z ciekawośc ią niez
mierną n iebywałemu s tarc iu  dwuch  kolo
salnych potęg. Umiało to dziecię, por
w ane  przez pęd powietrza, w irować d łu 
go i boleśnie w przes tworzu,  aż zb u d o w aw 
szy sobie swój własny  przyrząd lotniczy, 
stało się lotnikiem. I ,nauczyło się to dziecię, 
wzięte pomiędzy młyńskie kamienie,  c i ą g 
nione wirem wodnym, w ydos taw ać  się na 
powierzchnię,  aż samo zapragnęło zostać 
młynarzem, regulującym wiry  i na  s w o 
j ą  korzyść używającym ich groźnej potę
gi. Nauczyła się zwolna żywa,  bojująca,  
świadoma Polska nie być żerem fal, 
lecz z fal tych wydobywać się i własną,  
sprytną,  nieust raszoną i ofiarną wolą je 
ujarzmiać.  Tą  Polską  w pie rwszym rzę
dzie byliśmy my. Prowadzil iśmy wielo
letnią ciężką, uporczywą nad wyraz ,  r e 
wolucyjna- walkę z najazdem rosyjskim, 
wypaczającym nasz rozwój kułturalno- 
luirodovs j j  naszych urządzeń politycznych, 
n a s z —rozwój ekonomiczny.  Niepodległość 
s ta ła  się u nas przesłanką nieodzowną

socjal is tycznego ustroju; socja l izm— dążeń 
do niepodległości.  Pamię ta l i śmy o przy
siędze Kościuszki i o uniwersale w P o łań 
cu. Niestety w p ływ y  nasze i idących w 
tym czasie ręka  w rękę z nami s tronn ic tw  
niepodległościowych były słabe.  Dziecko 
zwolna przekształcało się w męża.  Za 
tę opieszałość i wolny rozwój płaciliśmy 
s t ru g ą  krwi,  łzami, zniszczeniem. P an o 
szyły się u nas zdradne  knowania  Targo- 
wiczan:  Balickich, Dmowskich i innych; 
szerzyła się orjentacja zakorzenionego 
n iewolnic twa— złudna or jentacja s trus iego 
chowania  głowy pod bezbronne skrzydło: 
— orjentacja neutralności. Dzięki niemo
w lęc twu naszemu,  głupocie i świadomej 
zdradzie stal iśmy się piłką w ręku moż
nych sił, które ważyły się w naszym 
kraju.  Polak  był „ f o s z p a n e m \  rekru tem 
do armii  regularnej ,  lecz nie człowiekiem 
wolnym. Tym s taw a ł  się tylko w m u n 
durze ochotniczym legionisty. D e z o r i e n 
tacja ogarnęła  naw e t  klasę robotniczą,  
najbardziej z a p ra w n ą  do walki z cara tem, 
lecz osłabioną s trumieniem krwi przelanej 
w 1905— 7 r., niewyrosłą jeszcze n ieste 
t y — na początku wojny —  do zrozumienia 
swego posłannictwa.  Р. P.  S. robiła co 
mogła, lecz nieliczna, z tytułu p row adze
nia wieloletniej zaciekłej walki  z rządem
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Józef Piłsudski.
Orzeł— w lochu piwnicznym, na poddaszu 

i na ulicy... Ptak herbu świetnego— wyrzucony 
z tta pysznych amarantów na podwórze...

Tyle srogości w tern, ile grozy w łomocie 
skrzydeł pośród ciasnych m roków .. Tyle w 
tem bujnego gwałtu, ile rozpędu niezbytych lo
tów w zimnej klatce poddasza... Tyle w tem 
wściekłości i zemsty, ile może być w sercu 
człowieka, którego drogę przemieniono— w ko
ryto hańby...

Bo czemże innem uczyniono ulice miast 
Królestwa?! Jeśli więc kto chce rozumieć Pił
sudskiego z czasów wcześniejszych, niech stara 
sie widzieć orła w piwnicy, na poddaszu, orła 
wśród żelaznych szkieletów fabryki... O rła— z 
pokrwawionemi skrzydłami, który na skrzydła 
te ołowiany trud tysięcy podnieść chce i trudo
wi zwrócić kradzioną godność, trudowi temu 
dać Imię i Cześć.

I wszytek gniew, który towarzyszy wiel
kościom Imienia i wszystkie surowe glorye, któ
re muszą towarzyszyć Czci Narodu... Trudowi 
temu zwrócić kradzioną godność, dać imię i 
cześć. Właściwie w tym jednym zdaniu moż
na by uchwycić całą podwalinę działalności Pił
sudskiego z tego okresu... Budować narodo
wość w kolisku pracy najcięższej, by z niej 
najtwardszą cześć wydobyć ..

Było to rzeczą niełatwą, jeśli się przypom
ni, że to, co gdzieindziej przekwitało już w for
mach gospodarki ludów (te czy inne formy 
państwowe), to u nas było jeszcze niedościg
łym marzeniem... Przekwit ten stwarzał ideo- 
logję niecierpliwą, ogrom ną i nieubłaganą, któ
ra wedle pewnych postulatów nowej nauki 
wcześniej czy później m iała zatryumfować... Na 
mocy tej ideologji Europy dokonałyby w spania
łego, dobrowolnego przezwyciężenia różnic wza
jem nych— do którego m ybyśm y przystąpili — nic 
nie przezwyciężywszy. .

Socjalizm był ową falą sprawiedliwości, 
któraby nas z innymi zdrowymi narodami w 
wieczność rozwoju poniosła— jako kaleki... Więc, 
aby Polskość me stała się znakiem opóźnienia, 
trzeba było odrazu i szczerze przyjąć socjalizm

2.



rosyjskim w warunkach konspiracyjnych, 
miała li tylko ograniczone wpływy. Była 
inicjatorką walki, lecz nie mogła do tej 
walki pociągnąć wszystkich. Za słabość 
naszą zapłaciliśmy popiołami wsi i miast, 
aż przyszło opamiętanie.

Dzięki długoletnim warunkom wzglę 
dnej wolności, w których żyła Galicja — 
społeczeństwo tej części Polski wykazało 
znacznie większe wyrobienie polityczne. 
Stronnictwa burżuazyjne, chcąc zupełnie 
szczerze bronić kraj przed zalewem mos- 
kiewszczyzny,—z drugiej strony, chcąc 
opanować ruch, który wypłynął ze zdro
wego instynktu  narodu i który się ujaw
nił przedewszystkiem w organizacjach lu
dowych i socjalistycznych— doprowadziły 
do połączenia się wszystkich sronnictw 
w Galicji i do stworzenia wspólnej, naj
wyższej, ciężkiej nieco, dostojnej za to 
wielce, władzy narodowej: „Naczelnego Ko
mitetu Narodowego" (N. K. N.) Weszli 
doń i socjaliści, jednak nie mieli tam 
większości. Wojna przytem, co do któ
rej nie ulegało najmniejszej wątpliwości, 
że o Królestwo toczyć się będzie, wraz z 
przełamaniem zimowej ofenzywy ro
syjskiej na Galicję i Węgry, coraz szer
sze połaci Polski zaczęła wyrywać z pod 
brzemienia panowania rosyjskiego, coraz
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jaśniejszem stawało się w opinji polskiej, 
że w sprawie wyzwalającego się Królestwa 
samo Królestwo powinno zabrać głos. Czyn
nikom galicyjskim zaczęła się coraz czę
ściej przeciwstawiać opinja Królestwa.

Rozpoczęła się konsolidacja stronnictw 
w Królestwie. Praca to była żmudna, 
niebywale ciężka. Królestwo, ogarnięte 
pożogą wojny, rozdzielone było na dwie 
nadzwyczaj słabo komunikujące się ze 
sobą części nieznanym dotąd kordonem 
dwuch nieprzerywających się ani na je
den cal nawet linji okopów. Trzeba by
ło wytężać cały zapas dowcipu, sprytu i 
męstwa, by po przez ten kordon przerzu
cić jedną, niepodzielną myśl polską. Jak 
to robiliśmy, o tem mówić przedwcześnie. 
W konsekwencyi organizowała się opinja 
niepodległościowa Królestwa. Organizo
wała się, aż się zorganizowała.

Zaczęły jednak ujawniać się scysje i różni
ce zdań. Postarano się je wyrównać. Zrozu
miano że zabór rosyjski należy uważać za 
wyszły z niemowlęctwa i że bagatelizować 
sobie jego opinji nie można. Skończyło się 
kooptow-aniem do N. K. N. paru przedstawi
cieli Polskiej Organizacji Narodowej,instytu
cji politycznej, utworzonej na tym obsza
rze Królestwa, który już wówczas był 
wolny od najazdu rosyjskiego. W konse-

i jak chlebem obdzielać niem rzesze. Ale, by 
socjalizm nie był w Polsce kalectwem, trzeba 
było w dojrzałych jego poglądach zastrzedz miej
sce świeżej młodości, miejsce w którem dojrza
łaby prawomocna p o l s k o ś ć  trudu...

Rzecz to prosta, choć może w trudnej wy
rażona formie. Rzecz niesłychanie trudna do 
przeprowadzenia w Polsce i w Europie i na 
całym świecie...

Rozumiał Piłsudski, jak mało kto w Polsce, 
że hasła to tylko pewne formy postępowania, 
że żaden z ich kowali świętości ich nie uznaje. 
Rozumiał, duszą mając ponad wszelki wyraz 
przytom ną— zbrodnię ślepoty haseł i honoru 
pozorów...

Rozumiał zwłaszcza tę manię honoru w 
Polsce, który pozwala zrzucić z bark najcięższy 
obowiązek. Rozumiejąc to wszystko, zaczął po- 
prostu stwarzać tę ideologję Ojczyzny, która z 
potrzeby i praw pracy wyrasta— i rozpętał prze
ciw sobie to wszystko, co było pod czarem pa
nującej ślepoty, czy zacietrzewienia, czy przesą
du... Swoi wyrzucali mu, że jest kosmopolitą, 
obcy, że narodowcem, patryoci, że socjalistą, 
socjaliści, że patryotą... Zarzucali mu właściwie 
wszyscy wszystko o tyle słusznie, że żyli z Pił

sudskim , jako w ogromnej potencji, która wszy
stko, co polskie w siebie wmieszcza— n i e b e z- 
p i e c z e ń s t w o  p r a w d y . . .

Jego socjalizm nie zawsze wygadzał so- 
cyalistom, jego narodowość zbyt się w ym aga
jącą widziała narodowcom, i rzec można, wszy
stkie hasła drgały w tym wielkim człowieku, sto
pione w jedno rozumienie Polski...

W idać je było już dobitnie u Piłsudskiego  
— mówcy... Pamiętam go, gdy kiedyś na zjeź- 
dzie młodzieży forsował sprawę tajności posie
dzeń wojskowych. Doprawdy, człowiek ten spra
wiał wówczas wrażenie znakomitego szermierza, 
walczącego z bańkam i mydlanemi... Ze śliczne- 
mi bańkam i, których cały rój wypuścili błyskot
liwi mówcy... Jakąż kolosalną cierpliwość wy
kazał wtedy, jaki upór w wierze w zdrowy ro
zum słuchaczy. Nie można powiedzieć, iż zwal
czał argumenty. One sam e nikły przed nim, 
jak śnieg topnieje w słońcu... Piłsudski, jako 
mówca, ma jeden wielki dar— sam a jego obec
ność krępuje komedyantów.

d. n.

3-



Kwencji Р. О. N. przestała istnieć. Obecnie 
część wyzwolonego Królestwa zwiększyła 
się niepomiernie i zwiększa się z dniem 
każdym. Brzemię państwowości rosyjskiej 
zrzuciły z siebie Kielce, Radom, Lublin i 
Warszawa!

Wszędzie krystalizują się i w formę 
zwartych, żywotnych organizacji zamy
kają zapoczątkowania poprzednie. W Lu
blinie powstał Wydział Narodowy Lubel
ski.

Stosunek opinji kraju, która w 
okresie wojennym wyrażała się w 
działalności organizacji tajnych, obecnie 
,saś szerszy zakres swego istnienia okre
ślić sobie powinna—do N. K. N. — uregulo
wać jaknajszybciej należy. Uregulować 
л- znaczeniu usamodzielnienia opinji Kró- 
estwa.

Do zaważenia i to w sposób stanow'- 
rzv w aeropagu, który sądzić będzie o 
osach Polski, stronnictwa niepodległościo
we, w pierwszym rzędzie inicjatorka wral- 
ci z Rosją, P.P.S— prawa mają. Dzięki 
:iim w sposób coraz bardziej stanowczy 
Crólestwo odwracało się od orjentacji mo- 
ikalofilskiej, z pogardą patrzyć zaczynało 
aa robotę rutynowanych endeków. Roz
padł się i zniweczył pod wpływem rosną
cej świadomości i rosnącej pogardy rosyj
ski „legjon". Śród niedobitków jego wielu 
przed niedawnem kończyło samobójstwem 
w Puławach. Wzniecono dysKusje o lo- 
aliźmie. Przysłowiowym stał się samo
sąd rosyjski, ofiarowany Polsce i uni
wersytet polski w Poznaniu. Sztywniała 
ęka polska, by bić tego „Moskala1, któ

ry nam narzucał narodową, polityczną i 
ekonomiczną niewolę. Pod wpływem nie
szczęść i otwierających się nowych wid- 
aokręgów budziła się Ofiarność, dobra Wo 
a i Zrozumienie. Budziła się anemiczna 

Jo tego momentu myśl rewolucyjna pol
ska, z nakazęm, by z bezczynnością raz 
na zawsze zerwać w tej przełomowej 
chwili, we własne ręce ster wypadków ująć 
i jasne, krwawym ogniem płonące pocho
dnie przed oślepłym i ogłupiałym z bólu 
narodem nieść. Proletaryat powinien był 
spełnić to w’ażne zadanie. Królestwo 
■żując i  ceniąc n ici łączące je  z G alicją, nie
mniej с wyzwoleniu swojem samo powin
no było pomyśleć; swoją własną wolę 
zmuszone zamanifestować. Powinno z

chaosu przeształcić się w kosmos, w coś 
określonego, co się w rachubę może i 
powinno być brane. Powinno ze stanu 
rozbicia na atomy powrócić do tych, czy 
innych norm bytowania politycznego i 
społecznego. Dzięki zmienionym warun
kom, dzięki objawowi świadomości naro
dowej. walce legjonów' polskich, dzięki 
rozumnej i świadomej ofierze krwi dobro- 
w-olnie złożonej na zgorzałym progu bie
dnej naszej Ojczyzny, dzięki wytężonej 
woli zbiorowej wszystkich szczerych so
cjalistów, wszystkich niepodległościowców, 
i wszystkich wreszcie rozumnych Polaków 
— dzięki wreszcie olbrzymim faktom, do
konanym pomimo naszej woli— normy by
towania tego ułożą się inaczej, niż przed
tem. Jak się ułożą, od nas samych w 
ogromnym stopniu zależy!

Co do nas, musimy dbać o to, by 
piętno naszych odwiecznych żądań Niepo
dległości i  sprawiedliwości społecznej wyci
snąć na zrębie odbudowywującej się Pol
ski. By w Wolnej Niepodległej Polsce 
fundamentem był Wolny, niepodległy Lud\ 
By robotnik wszedł do niej nie jako par- 
jas\ pozbawiony wszystkich praw, lecz 
jako zrównany w prawach i obowiązkach 
obywatel. By widmo głodu, widmo niewól• 
nej pracy, widmo wyzysku, które ciążyło 
pokoleniom robotniczym w Polsce, przesta
ło urągliwie świecić nam w oczy. I to 
od nas samych zależy. Musimy ugrun
tować i rozszerzyć prawa Polski, przyjąć 
chętny i owocny udział w wiekopomnej 
budowie nowego domu dla Ojczyzny, tem 
samem już gwarantując sobie prawo do 
wygodnego zamieszkiw-ania go potem.

Do tematu, jak się urządzimy w nim, 
wrócimy jeszcze niejednokrotnie!

Bobotnicy, a Legjony.
Żyjemy w takim wirze wypadków, 

miotają nami tak sprzeczne wrażenia, że 
trudno myśl zebrać i zdać sobie sprawę 
z tego wszystkiego, co zaszło w ciągu 
ostatnich dni, a już tem bardziej odpo
wiedzieć sobie na pytania, których tyle 
staje obecnie przed nami.

Oto jeszcze tak niedawno na ulicach 
mijaliśmy rosyjskie mundury, w niewolni-
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czem przygnębieniu sądząc, że wszystko 
może minąć, ale niewola nasza nie prze
minie.

Oto później przeżywaliśmy chwile 
grozy, gdy z krańców miasta, unosiły się 
dymy pożarów i słychać było ponure 
grzmoty wybuchów. To znów na wylu
dnionych ulicach zatętnialy podkowy, 
wpadli młodzi, dziarscy chłopcy w wyso 
kich czakach ułańskich i z radosnym 
wzruszeniem powtarzano sobie wieść, że 
to polscy ulani wjechali do miasta, opró
żnionego przez wroga.

Zaroiły się ulice od tłumów; rzekłbyś, 
że dzień świąteczny; wyciągnęły się w 
uścisku serdecznym dłonie do polskich 
wojaków, a jednak oglądano się lękliwie, 
nadsłuchując grzmotu dział, czy nie wró
ci к rwa wr у najeźdźca, by znów wznieść 
swój but nad niewolnikiem.

Maszerują przez miasto młodzi chło
pcy w zwykłych ubraniach, а г bronią w 
ręku, tłumy patrzą zdumione, poznają: 
— to dzieci Lublina, śpieszą połączy 
się z bratnimi szeregami. Tak naprze 
mian radość i żal, duma i lęk wobec nc 
wych władz, lub trwoga na myśl o pc 
wrocie starych) miotają duszą człowieki 
co życie spędził wśród jednostajnych zi 
trudnień, nie znając prawie tych wzru 
szeń, jakie teraz co chwilę wstrząsają 
mu duszę. Nic więc dziwnego, że, oszc- 
lomiony. często nie może sobie zdać sprs 
wy z tego, co się w koło niego i z nim 
samym dzieje. Cieszymy się, widząc po 
skich żołnierzy, ale czy wiemy, o co oni 
walczą, ale czy rozumiemy, jak są nit 
zbędni, czy znamy swoje względem nich 
obowiązki?

Od lat dziesiątków czekano w Polsce 
na wybuch wojny europejskiej, bo wie 
rzono, że nadejdzie wtedy kres naszej nie
woli A.le w więzieniu, w jakiemśm 
żyli, duch cherlał i choć oczekiwano tc 
chwili, nie wiedziano już jak się wobe 
niej zachować. A gdy wojna wybuchli 
powstał zamęt głosów tchórzliwych, tai, 
tumaniono nas kłamstwami, tak obawia 
no się jakiegokolwiek poruszenia, ta 
łudzono zwodnemi obietnicami, że naj 
trzeźwiejsi ludzie mogli stracić głowę.

Prawda jednak zwyciężyć musi— i m 
robotnicy prędzej od innych powinniśm

ją zrozumieć i narzucić innym warstwom 
narodu.

Ludzie, żyjący z kapitału, z pracy 
innych, lub nawet z własnej pracy umy
słowej, przyzwyczajeni są, że wszystko 
można kupić. Kupują domy, sprzęty, odzież, 
pożywienie, w-iedzą wprawdzie, że to 
wszystko musiał ktoś zrobić, ale łatwo 
zapominają o tem, bo do nich to wszy
stko przychodzi już w postaci gotowej, 
sami sobie robić tego nie potrzebują, a 
dostają, jakby w nagrodę. Ci wszyscy 
ludzie codzienne swoje doświadczenie 
przenoszą na tory polityki: gdy mowa o 
wolności, pytają zaraz, kto ją nam da? 
jak mamy się zachować, żeby na nią za
służyć, za ile ją można kupić? Robotnicy 
polscy, jakiekolwiek jest nasze narzędzie 
pracy, my jedni wiemy dobrze, że każda 
rzecz, aby istnieć, musi być zrobiena na 
szemi rękoma, my jedni wiemy, ile tru
du kosztuje każda rzecz, która inni пяЬѵ 
wają zk' pieniądz., my więc przedewszy- 
stkiem musimy zrozumieć, że Polska sta-
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stronę przeważyć może. Trzeba tylko, 
abyśmy gromadnie wstępowali w ich sze
regi, abyśmy je całą siłą popierali. Im 
więcej ich. tem pewniejsza przyszłość. 
A nie czas płakać, że tylu ludzi swe ży 
cie oddaje, ho większość z nich musiała
by iść do wojska i ginąć za sprawę cu 
dzą. Nie czas dziś wahać się i rozmy
ślać; nie prędko przyjdzie druga taka 
chwila: mamy dziś wszystko do zyskania, 
a nic do stracenia, Niech więc każdy 
kto broń udźwignąć może, zaciąga się w 
szeregi wojska polskiego! Niech każdy, 
kto w domu pozostać musi, uważa się 
również za żołnierza, niech wszystkie swe 
wysiłki skieruje w tę stronę, aby armii 
polskiej zapewnić zwycięstwo

Robotnicy polscy, nawet zostając w 
domu, macie stworzyć armię zorganizowa
ną i świadomą swych celów, bo w roz 
proszeniu nie znaczymy nic, w gromadzie 
stworzymy siłę.

.7. L. M

2lwagi na czasie.
rB rac ia“ nasi, słowianie, gotując się do 

m asow ego wyjazdu, a widząc uśm iechy zado
wolenia, uciechy na twarzach Polaków, narze
kali: „Jacy wy okrutni! Śmiejecie się z nasze
go nieszczęścia! W szak wielu z nas tu, w tym  
kraju się urodziło, tu się wychowało (tucząc 
się na łapownictwie!), zżyliśm y się, przyzw y
czaili!...

Zapomnieli ,,bracia* słowianie, a raczej 
nie chcieli wiedzieć, że przez sto z górą lat, my 

jednak nie przyzwyczailiśm y się do nich!
*

* *

Żyje w duszy polskiej przyczajona zmora 
strachu, oglądającego się na wszystkie strony: 
„A  może powrócą?! A  może już ich w idać z 
górk i? Już idą! A  co będzie z nami, gd y  w ró
cą?!" Zam iast odetchnąć swobodniej, rozejrzeć 
się i jąć  się z energią pracy najpilniejszej, 
upatrują błędnemi oczyma wroga, który stał 
się zmorą natrętną: To piętno niewoli, jak  rdza, 
wżarło się nam w  dusze. Trzeba je z duszy w y r
wać brutalnie, tępić,jak chwast, głuszący po
żyteczne rośliny,— w takim bowiem stanie du
cha nie może być żadnych twórczych poczy 
nań, a na nie teraz właśnie pora nadeszła!

*
* *

Ojcowie m iasta węszą! Ci sami, co nie 
dawno podpisywali w iei nopoddańcze adresy 
Komitetu Narodowego i tak godnie witali cara 
w Lublinie, zmieniając orjentację z e lastycz
nością, w łaściw ą stronnictwu endecji (czytaj: 
hańby narodowej), m yszkują już, w ęszą.jakby  
nowe mosty lojalizmu na drugę stronę prze 
rzucić: losy narodu zawierzyć, nędzę kraju w y
kazać, wykołatać, wyżebrać, a reszta saina się 
zrobi: urzędy, zaszczyty, władza— to dla nas! 
Hola, panowie Ojcowie! W y, coście w zachwry 
ceuiu swoiście patryjotycznym ślinili manifest 
mikołajewski i za nędzną szmatę sprzedawali 
honor narodu,— wy już tego narodu przedsta
wicielami nie będziecie. Zdemaskuje was u ś
wiadom iony robotnik polski i odrzuci precz na 
właściwe miejsce: po za naw ias narodu!

*
* *

Puszczyk kracze: „szkoda moskali! Zawsze 
to przy nich rubel był łatwiejszy! Łatwiej u k 
raść bezkarnie, łatwiej się od wszelkiego obo
wiązku wykręcić, wszelkie partactwo! upra
wiać, aby ty lko  być „błagonadiożnym ", żyć z 
:.naczalstvvem“ w zgodzie! 'V brudzie i ciemno- < 
cie znieprawiać się, skołtunieć— to i cóż z tego?

A le tu bele к łatwiejszy!
Takie dają się słyszeć g lo sy  pupilków m o

skiewskich. To są gniazda zarazy moralnej. 
Uśw iadom iony robotnik rozumie, że prawa na
rodowe musi sam sobie w ywalczyć z bronią w 
ręku, a jedynie łączność z zachodem zapewni 
mu możność w najbliższej pszyszlości owocnej 
walki ekonomicznej.

6. J U T R O .
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** *
Przyglądając się z wysokości werandy cu- 

kiernianej szybko toczącym  się  przed oczyma  
„w ypadkom  dziejowym ", przeciętny inteligent  
polski nabiera przekonania, że wojna w grun
cie rzeczy je s t  bardzo nudna: jadą, jadą wozy  
w jedną stronę, a potym w drugą, ja k b y  z 
powrotem. A może to ju ż  inne? Toczą się  ar
maty, parki— w jedną  stronę, potym — w dru
gą. Trochę huku. nasłuch iw anie— potym znów  
cisza. Poszli jedni, przyszli drudzy. Którzy 
lepsi? Zasadniczo! A  Legjony po lsk ie—znów  
zasadniczo! A przyszły kongres? Też od n i e c b  
cenią pom ówić można A wozy jadą, sa m o c h o 
dy , aeroplany latają (podziwiać należy gionjusz  
ludzki!): prowadzą jeńców : z początku n ieb ies
kich pod strażą tych  z ie lonkaw ych, „n aszych 14, 
a potym tych zielonkawych pod strażą n ie 
bieskich.., Zmienne są koleje losu! A wozy j a 
dą, turkoczą, aż w uszach boli. Tyle zamętu, 
tyle hałasu w poczciwym polskim m ia s te c z k u -  
i tyle tych wozów! Czyż w końcu nie j e s t  
to nudne?

0  Polsce zaczynają coś mówić! Aha. To 
przecież nie o mnie! Można zresztę przeczytać’ 
posłuchać. Tak, to prawda. Dobrze byłoby  
mieć Polskę w o lo ą —zrozumiał i kiwa g łow ą z 
ubolewaniem:

Polska się  budzi,
A niema ludzi!
A tu drożyzna.
Każdy to przyzna!

1 nagle, jakby  się obudził: „Obok droży
zna ogromna, straszna, przerażająca i jak tu 
żyć, jak przetrwać?

Oto refleksje wojenne przeciętnego inte 
l igenta.

A  wozy wciąż jadą, ja d ą . .  .W y p a d k i  
dziejowe* szybko się toczą przed cukiernianą  
werandą. .

*
*  *

Niech nas nie dziwią ogłoszenia publicz
ne now ych  władz, drukowane również w j ę z y 
ku rosyjskim! W szak obecność daw nych  szy l
dów świadczy  wobec przybyszów, że Lublin  

j e s t  w części m iastem  rosyjskim i że tego ch a 
rakteru w yzbyć się  się nie ch ce— pomimo za 
pewnienia p. prezydenta, że Lublin je s t  mia
stem  czysto  polskim!

*

.Milicja j e s t  twardą służbą obywatelską.  
Jako in stytucja  samorzutna jest szkołą u s p o 
łecznienia. Uchylanie  się  od tej służby, n ie su 
m ienne spełnianie obow iązków — m ogą uczynić  
koniecznym rozwiązanie Milicji. Raczmy, "aby 
do tego  nie dopuścić. R yłoby to dla nas h a ń 
bą, jako dowód, że rządzić się sobą w żadnej 
sferze nie um iem y, że je s teśm y  niezdolni do 
sam odzielnych rządów. Czyż zechce s ię  li
czyć  ktokolwiek z podobnie niedołężnym spo
łeczeństw em ? Raczmy więc w szyscy , aby ten 
zarzut w nas nie ugodził!

1. O

Z ostatnich chwil panowania 
rosyjskiego w Lublinie.

Już dwa tygodnie minęło od wejścia 
pierwszych ułanów polskich a mam wra
żenie, że to co przeżywaliśmy, odbywało się 
kiedyś, bardzo już dawno...

P. O. W. — te trzy literki z które- 
rni nas wiąże tyle wspomnień — o tych, 
których popędzono w dalekie lodowate 
pola Syoerji..,

Takie trzy zwyczajne literki, dla nas 
tak pełne znaczenia — dla innych może 
pusty dźwięk tylko!.. P. O. W. ci 
nieliczni, którzy w warunkach nie
słychanie uciążliwych, otoczeni zewsząd 
siłą wroga, na terytorjum zajętym przez 
niego, ośmielali się mu stawiać czoło 
i rzucać wyzwanie,.. Ba! organizować i 
i przygotowywać ruch powstańczy zbrojny 
i, narażając się na zarzut zdrajców na
rodu i płatnych ajentów Prus, psuć linje 
kolejowe, wysadzać mosty i t p. Dwa 
tygodnie t y l k o ,  a tak jak gdy
by lata minęły... Dwa tygodnie — a 
imona tych, których już pośród nas niema, 
nabrały dla nas, którzyśmy pozostali, 
znaczenia prawie symbolicznego!...

Emil Brzozowski!.. Artur!...— Może 
później jakiś bardziej skrupulatny his
toryk zanotuje, że kiedyś tacy byli i w 
okresie przygotowawczym, nie doczekaw
szy się otwartej walki orężnej, [zginęli, 
lub w moc wToga wpadli!... A może 
imiona ich zginą i zawieruszą się w tej 
wielkiej falandze bezimiennych bohaterów, 
których już tyle w okresie niewólnym 
Polska wydała?

Emil!..— Komendant organizacji wiej 
skiej! Członek oddziału lotnego! Zapal
na, wichrowata, nie licząca się z niebez
pieczeństwami i siłą wroga,—głowa! Ro
mantyk z usposobienia, o niepohamowa
nej, niecierpliwej, młodzieńczej żądzy 
czynu! Miał szczęście! Ile razy tylko wy
jechał z jakimś poleceniami na robotę 
organizacyjną, lub bojową, tyleż prawie 
razy „kropił*4. A „kropić44 lubił i sposo
bności do tego nie unikał... Odznaczał 
się przytem żołnierskim posłuszeństwem 
i sumiennością w wykonywaniu rozka
zów!...

J U T R O .
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.Kropił" ,  więc w Chełmie, zabił s tr ażn i
k a  w przejeździe,  w ysłany  do założenia 
organizacji  w Hrubieszowskiem. O rg a n i 
zację pomimo to założył. Po powrocie do 
Lubl ina kropił do st rażnika  na Granicznej  
w sw ym  mieszkaniu; przy „robocie" ko
lejki wązkotorowej w Motyczu, na trakc ie 
Kazmierzowskim.. .

Aż wreszcie n a d s z e d ł  dzień, w  któ
rym ot rzymali śmy wiadomość,  że tam,  
kolo linji kolejowej, kozacy znieśli j a k i e 
muś  młodzieńcowi głowę i że się ów 
młodzeniec bronił i s trzelał  — bez s k u t 
ku .. I tyle! Nic więcej? Wywiady s k r u p u 
latne,  jak ieśmy się s tara l i  przeprowadzić 
żadnych nowych szczegółów nam nie da 
ły.. Zginął,  jak  wielu innych— tylko nie 
w bitwie o twar te j ,  nie wymieniony w 
żadnym rozkazie, nie umieszczony n a w e t  
w takiej zwyczajnej  żołnierskiej liście 
strat! Nie doczekał się tej rozkoszy,
o której tak marzył  —  iść z karab inem 
w ręku,  pod dowództwem Piłsudskiego; 
iść i gromić Moskali... Trudno. ..

Drugi  —  Artur. . . .  Komendant  m ia
sta. Wzięty na ulicy, gdy szedł z ko
mendantką  organizacj i kobiecej, o godz. 
5-ej p. p. na d w a  dni przed wejściem u- 
łanów polskich. Zdradzieckim sposobem 
schw ytany  z tyłu za ręce, powalony i t łu 
czony o bruk.  Komendantce,  ob. H. uda
ło się uciec.

Tegoż dnia jeszczo na parę  godzin 
przedtem, szliśmy, po a resz towaniach ,  k tó 
re były w  nocy,  z rękoma na kolbach 
brauningów, ulicą. 1 rozmawialiśmy o 
tem, że nie wolno nam długo czekać,  
że musimy, jako organizacja wojskowa, 
za reagować,  że trzeba czynu i jeszcze raz 
czynu.  I wydało mi się w pros t  niepraw- 
dopodobnem na  razie, gdy w jak ieś  pół 
godziny po jego wzięciu, zakom unikow a
no mi o tem...  Dać się wziąść z bronią. 
Nie módz jej użyć pomimo rozpaczliw-ych 
wysi łków i wściekłego szamotania. . .  1 być 
wywiez ionym na d w a  dni przed wejściem 
legjonów.. . Na d w a  dni  przed wejściem..  
Czy może być większa tragedja?

Spotkałem go na drugi  dzień o godz, 
11-ej rano, gdy szedł na czele dziesięciu 
innych,  pod silnym konwojem, dzwoniąc 
kajdanami. . .  I spojrzel iśmy sobie w oczy 
po raz ostatni. . .  Czy możecie sobie w y 

obrazić, co mówi takie os tatnie pożegna l 
ne sporzenie?...  J a  wyczytałem rozpacz 
i dumę, nakaz  pomsty i błysk nadziei...  
Byłem sam.. .

Na drugi  dzień postanowiliśmy u- 
rządzić „generalne kropienie" żandarmów, 
szpicli i pos terunków policyjnych...

Wejście s trzelców uczyniło to zbyte- 
cznem.

Litw in.

Dwa wiece robotnicze w Lublinie.

W ostatnich czasach odbyły się w Lubli 
nie dwa w iece robotnicze, zwołane przez Р. P. S. 
Nie znaczy to jednak, że tam byli tylko PPR-sy. 
Gromadnie przyszli robotnicy, by zająć okres  
lone stanow isko w obec toczących się w ypad
ków. Na porządek dzienny na obu wiecach  
złożyły się punkty następujące: 1) Robotnicy, a 
niepodledłość Polski, 2) Sprawa legionów, 3) 
sprawa organinacyi robotniczych. W iele  z mów  
nagrodzono oklaskami. P ierw szy  raz, od lat 
wielu w Lublinie brzmiało wolne, n ieskrępow a
ne słowo. Na pierwszym  wiecu uchw alono  w 
sprawie stosunku do leg ionów  następującą re- 
zolucyę:

„Zważywszy, że p ań stw ow ość  Polska je s t  
nieodzow nym  warunkiem dla narodowego, kul 
turalnego i ekonom icznego rozwoju proletarya- 
tu polskiego i że jed y n ą  drogą, prowadzącą do 
tego  celu j e s t  stworzenie wojska polskiego,  
oraz orężna walka o wolność, 1-szy w iec ro
botników lubelskich nawoływuje wszystkich  
zdolnych do noszenia broni robotników do  
ustępow ania  do legionu P iłsudskiego, w sz y s t 
kich zaś innych do popierania polskich in 
stytucji w o jsk o w y c h 41. Głosujących było kolo  
•200. Drugi wiec, odbyty  za dni parę, nie 
ujawnił na sam ym  początku takiej zgodności  
zapatrywań. W  trakcie wiecu w yrw ało się  
d w u ch  niefortunnych  m ów ców  lew icow ych  
którzy próbowali udow odnić , że „legiony są 
w y m y słem  burżuazyjnym “ i że oni lew icow cy,  
odpowiedzialności za krew przelewaną nie 
przyjmują na siebie. (!Sic!) Przem ówienia w y 
wołały wręcz przeciwny skutek, niż się  spo
dziewali m ów cy. Publiczność zdziwiona z po
czątku i oczekująca napróżno jakichkolwiek  
bądź argum entów , zatrzęsła się  z oburzenia. 
Prezydyum  z wielkim  trudem udało się za
prowadzić ład na sali. Gdy następnie jeden  
z m ów ców  zaznaczył, że „odpowiedzialność za 
krew przelewaną przyjmują na siebie ci, k tó 
rzy ją  przelewają", na sali stał s>ie św iąteczn y  
nastrój. W szystk iem i (około 300) g łosam i prze
ciw 7 przyjęto rezolucyę, która treścią i s for
m ułowaniem  tej treści zbliżona b. do pierw
szej.
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„Zważywszy, że państw ow ość  Polska jest  
niezbędnym warunkiem do w szechstronnego  
rozwoju polskiej klasy robotniczej i że .jedy
nym  środkiem, prowadzącym do tego celu je s t  
stworzenie wojska polskiego i walka o niepod
ległą dem okratyczną Polskę ludow ą , 2 gi wiec  
robotników Lublina i t. d.

Tuż po zamknięciu wiecu, jeden z robot
ników zaproponował zebranie doraźnych skła  
dek na fundusz rodzin leg ionistów  lubelskich.  
N atychm iast  posypały się ofiary. Dajemy ich 
w ykaz poniżej , 'podnosząc jednocześn ie  ogrom  
ne znaczenie tego  objawu dobrze zrozumiałej 
sam opom ocy robotniczej.

Gaj— 5 r. St. Miński— l r. Oksza Kazi
mierz— 3 r. B ez im ienn ie— 1 r. S tefańsk i— 5 r. 
Bezim iennie— 1 r. 50 k. Z eteś— 1 r. Polesiak  
Bolesław — l г. X  X — 5 A n ton i— 50 k. Miller 
25 k. K lep a ck i- - l  r. Szarek Stefan— 80 kop. 
Berm .— 1 r. Jaśko— l  r. B ez im ienny— 50 kop. 
Stary towarzysz— 1 r. W idelski W ła d y s ła w —  
50 k. W acek— 50 k. Razem rb. 25 kop. 60.

NEKROLOGI

JERZY ŻUŁAWSKI.

A w ięc  i to jeszcze  Jeszcze jedna ofia
ra, jaką  zbuntowana przeciwko niewoli Polska  
składa w w alce o w olność . Jerzy Żuławski głoś> 
ny autor „Eros i P s y c h e “, „Na srebrnym g lo 
bie*, poezyi, licznych dramatów, noweli, arty
kułów; zwolennik Idei I-szej Brygady, który  
by krzewić tę ideę i przyczyniać się do w y 
równania pew nych  różnic poszedł do Ii-ej bry- 
dapy legionów; były działacz P. O. N. (Polskiej 
organizacji  Narodowej)— następnie oficer sz ta 
bow y K om endy leg ionów , umarł nag le  na ty 
fus i pochow any został w  Dębicy. Cześć Jego  
pamięci.

Roman Maksymowicz (Nawrot).

Moskale cofali się i szerzyli poza sobą łuny  
pożarne. Kiedy m ściw e płomienie poczęły ogar
niać Majdan Krasiniński. 1 Bat. 2-go Pułku Pił 
sudskiego ruszył niepohamowanie naprzód i po
szedł ratować polska wieś. Podporucznik Ko
man M aksym owicz prowadził pluton 3-ej kom- 
panji i serce jego biło dzw onnym  w ielogłosem .  
Jakże upojny był ten pochód rączy— śmierci  
wyznanie  najzuchwalsze— wartości strzeleckiej 
dowód niezłomny.

I ten gwizd przenikliwy ostrych kul, k tó 
ry się łączy ze słodyczą dalekich wspomnień.  
Drużyny strzeleckie, gdzie zaskarbiał sobie  
szacunek i miłość towarzyszy; owe niedziele 
prawdziwie uroczyste, kiedy śpieszył na ć w i 
czenia i budował sobie i innym  idealny obraz 
przyszłej ojczyzny. Entuzjazm pracy podzie
mnej. Ten pluton z kolegów studentów złożony. 
Snują się, jak  s iw y  dym  pocisków w spom nie
nia i wiążą się z coraz to szybszym  pochodem

oddziału. Szybszym może nawet, niżby o s tro 
żność  najlżejsza nakazywała. Podporucznik  
Roman M aksym owicz czuje, że skupiają się w 
nim zapał, odwaga, n ienaw iść ,  chęć odw etu  
całego bataljonu. Jest w ypadkow ą w szystk ich  
uniesień , w szystk iego  im petu strzeleckiej gro
m ady. Zawrotnie krążą je g o  m yśli i rozwią
zują się w konieczności uratowania od zagła
dy  tych białych chat. łanów złocistych zboża, 
dobytku ziemi lubelskiej. Idzie w ięc  M aksy
mowicz, okryty  splendorem zapalnej młodości,  
prześwietnie dum ny, że walczy z w rogiem  od
wiecznym  i że pędu jego  nic w strzym ać nie 
z d o ła .....

N ic ___
W yryw a  się ze sw oim  plutonem naprzód, 

wpada do Majdanu, a zdaje m u się, że cała  
Polska przygląda się jego czynom; więc godzi  
się kroczyć ciągle  naprzód. W ie, że go  nic 
nie zdoła wstrzym ać...  N ic ......

Majdan uratowany. Serce oficera ło m o 
cze radośnie. I w te d y ......  kula. Przeszyła szla
chetne serce na wylot. Padł podporucznik  
Roman M aksymowicz, były  podoficer drużyn  
Strzeleckich, 3-go Sierpnia o g. 8 ej rano, pod 
Lublinem, otoczony wieńcem  7 iu rannych ze 
swojej kompanii. Na podporucznika był m ia 
n ow any na polu b itw y pod Konarami i na 
polu bitw y w Jastkow ie  wierni, g łęboko za 
smuceni towarzysze złożyli go w raogITę

Seweryn Еот’п.

K r o n i k a .

Z bajek o neutralności.
Pan Lokajskij miał sen:
od Krakowa aż hen
po Iwangród— w piżmowej koronie,
panująca z sw y ch  wież
(chcesz to wierz, chcesz  nie wierz!.).
— neutralność siedziała na tronie!
W okrąg krwi ciepła ciecz  
w górę rosła wciąż — lecz
majestatu nie s ięg ła  K r ó lo w e j -------------
. ..Dziwna rzecz ...dziwna rzecz!..
Krew tu lała się wstecz,
oszczędzając Królowej tron n o w y ------------
Neutralność to grunt!
czy n n y  u d z ia ł— to funt.
krw aw ych  kłaków, lub naw et pół funta, —
śmiercią cuchnie, jak trup,
co to składasz w ten grób,
co to niema ni kurka, ni szpunta!
Chcesz to wierz, chcesz to przecz —
nie w ytryśn ie  stąd ciecz,
podniebieniu osłodę dająca:
w pierś nie włoży ci żaru,
ni kieszeni ciężaru
nieda m iłość ojczyzny gorąca
Kto neutralny --- ten siedź
jako chińczyić, lub śledź
w  beczce... Kłóć się z- innem i śledziami!
Sw oich gryź — wrogów  broń
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od polityki stroń
czynnej... z żoną, kochanką synami.
Naucz kłaniać się tak. 
jako  w polu ten ptak, 
co to wróblom ma służyć na zdrowie: 

Dm uchnie w iatr —  powie: „Cześć!" 
dmuchnie wiatr: —  „W asza cześć“... 
...Sława Ruskim!. Ja wasz!!..“ ..zoraz powie 

Neutralność grun t jest! 
w szystko inne —  to gest! —
Jeden tak, drugi tak teraz gada:
Niemiec: „ links!“ Francuz: „gauche!**

Pan Lokajsk ij swój grosz  
zbiera sprytnie do kupy —  spi —  jada!I! _

tami nowe granice państw i narodów, sam ych  
ylko  Polaków przytem brakowało. Nie chc ia 

łem dopuścić, by na szalach losów ważących  
się nad m sz e m i głow am i, na szalach, na które 
miecze rzucano, zabrakło szabli polskiej!

Że szabla nasza była małą, że nie była 
godna w ielk iego  2 o u i i l ;o n o w e g o  narodu, nie 
nasza w tem  wina. Nie stał za nami naród, 
nie mający odwagi spojrzeć olbrzymim w y 
padkom w oczy i oczekujący w biernej „ne- 
utralności-' jak iejś  dla siebie od kogoś  . g w a 
rancji".

Żołnierze! Poszliście za moim rozkazem  
bez wahania, bez chwili nam ysłu, czy los- 
W asz nie będzie podobnym do losu ty lu po 
przedzających nas pokoleń żołnierzy polskich. 
Poszliście, by stanąć w obronie, jeś li  już  nie  
szczęścia Ojczyzny, to przynajmniej Jej honoru.

Rok minął Wyrobił się z nas ten typ  
żołnerza, jak iego  nie znała dotąd Polska. Nie 
brawura, nie błyskotka żołnierska stanow i naj
istotniejszą naszą cechę, lecz ten przedziwny  
spokój i rów now aga w  pracy bez w zględu  na 
przeciwności, jakie  nas spotykają. Z młodego  
chłopaka w naszej atmosferze wyrabia się sz y b 
ko spokojny, równy, stary żołnerz, p rzygoto 
w any na długą i żm udną pracę, nie spalający  
się, jak słoma w pierwszym  drobnym ogniu.

Żołnierze i towarzysze broni! Rok ciężkiej 
pracy minął. Pracy tak ciężkiej, tylu obsta  
wionej przeszkodami, że gdy  się obejrzymy na 
uią, dziw bierze, że is tn iejem y, że dawno już 
rodzime bory nie szemrzą po nas swej pieśni  
żałobnej, po nas, po polskich żołnierzach z w ie l
kiej wojny 1914— 1915 roku.

I teraz po roku wojny, jak w początku, 
j e s te śm y  tylko awangardą wojenną Polski, a 
także jej aw angardą moralną z um iejętnością  
zaryzykowania w szystk iem . gdy ryzyko je s t  k o 
nieczne.

Żołnierze! Dziś po roku wojny i pracy  
sm utno mi, że powinszować W am  olbrzymich  
tryum fów  nie m ogę, lecz dum ny jestem, że dzi
siaj z w iększym  spokojem, niż rok temu mngę  
do W as, jak  ongi zawołać: „Chłopcy! Naprzód! 
Na śmierć, czy na życie, na zw ycięstw o , czy 
na k łęsk i— idźcie czynem  w ojennym  budzić 
Polskę do zmartwychpowstania!"

J. Piłsudski.
Ożarów, 5|VIII 1915. 

pod Lubartowem.
Pokwitow ania  ze składek.
St. Os. na szpital dla legjonistów Rb. 1.
Uczestnicy wiecu robotniczego z dn. 11 b. m. 

na fundusz dla rodzin Legjonistów rb. ‘25 k. 60.
Uczestnicy w iecu zwołanego z inicjatywy P.P.S. 

dn. 18 b. m. na fundusz dla rodzin legjonistów  47 r. 
20 kop.

„Ola  przyszłości".
Pod tym  tytu łem  ma się ukazać n ieba

wem  pierw szy zeszyt n ow eg o  pisma, o zabar
wieniu w ybitnie  niepodległościowym . W y d a 
w cam i pisma j e s t  ucząca się  młodzież lubelska, 
której przyświeca m ick iew iczow skie  hasło: 
„Nie mierz siły na za m ia ry . . /  i filarecka zasada: 
„W wolnej Polsce w olny Lud.“

Zygm. Lotnik.
List do Redakcji.

Szanowna Redakcjo!
Tuszę nadzieję, że Szan. Redakcja nie odmówi 

gościny na szpaltach swego poczytnego pisma spra
wie. która nas Polaków (a w tym wypadku ob. Lu-- 
blina,) dziś najbardziej obchodzić winna. Oto w dniu 
7 sierpnia rozeszła się  w ieść po Lublinie, że W y
dział Narodowy Lubelski urządza szpital dla Legjo
nistów Polskich. Czy słyszycie obywatele m iasta  
Lublina? Szpital dla Legjonistów Polskich. Cóż nam 
ta nazwa z czterech słów, złożona mówi? Oto mówi 
ona, że po stuletniej niewoli Naród polski pragnie 
zerwać pęta, że dawnych tradycji bojowych Narodu 
Polskiego tyranja m oskiewska zatrzeć nie zdołała, że 
znów są Leęjony. Że znów najszlachetniejsza młódź 
Polska obficie krew leje za św iętą sprawę Polską —za 
wolność ojczyzny! Że Legjoniści ranami okryci po
trzebują opieki.

To też z wdzięcznością podnieść należy zasłu
gę Wydziału Narodowego Lubelskiego, który się  urzą- • 
dz^niem Szpitala dla Legionistów Polskich zajął. 
Lecz Szpital dla Legjonistów Polskich nie jest spra
wą tylko W. N. L. jest to sprawa obchodząca w szyst
kich Ob. m iasta w jednakiej mierze! Powinni w szy
scy—od najbogatszego do najbiedniejszego, w miarę 
możności przyczynić się  do jak najśw ietniejszego u- 
rządzenia szpitala. Pamiętać winni w szyscy, że jest  
to sz- ital dla najdroższych nam, dla tych- którzy 
sw ą krew przelewają dla wspólnej naszej sprawy — 
wolności! Kiedy w szyscy do apelu staniem y, wtedy 
braciom naszym  w polu śm iało rzec będziemy mogli; 
walezcie nieustraszenie i m ężnie, a kiedy, który z 
W as ranny krwią serdeczną ociekać będzie my Was 
najczulszą macierzyńską otoczymy opieka.

Mam nadzieję, że dary tak w naturze.jako iw  
gotówce, obficie napływać będą i że nie jeden jeszcze  
z Was w tej sprawie się  porozumie.

Przy tej okazji składam do rozporządzenia W. 
N. L. koron 2 (dwie) i kreślę się  z poważaniem

St. Os.
Informacje o legjonach.
W szelkich informacji o legjonach , oraz 

wstapienia do le g ionó w  udziela się w biurze W. 
N. L. (W ydzia łu  N arodow ego Lubelskiego) ul. 
.Namiestnikowska Л» 8. (koło kościoła Wizy- 
tkowskiego).

Odezwa do Żołnierzy.
ŻOŁNIERZE!

Rók tem u z garścią małą ludzi źle uzbrojonych  
i źle wyposażonych rozpocząłem wojnę.

Cały św iat stanął wtedy do boju. Nie  
jcłiciątefti,. pozwolić, by w czasie, g d y  na ży wem  
cfele'4tó$$*j Ojczyzny miano w yrąbyw ać mie-


