Na szañce !

Ju¿ tylko 2 tygodnie dziel¹ nas od
nowego kwarta³u. Bywa³y ju¿ æwierærocza
straszniejsze – ale i to – dobiegaj¹ce koñca,
boleœnie zapisa³o siê w naszej pamiêci –
nam wszystkim, spo³eczeñstwu, czytelnikom
– „ Pracy.” Nowy rok przyniós³ nam
zapowiedŸ dalszej bezpardonowej
walki,
akcya hakaty znalaz³a sankcy¹ w mowie od
tronu a czego jeszcze w niej brak³o – to
dopowiedzieli nam hr. Bulow oraz
ministeryalni koledzy jego. Nie ma dla nas ni
³aski ni wyrozumia³oœci –nie ma nawet takiej
sprawiedliwoœci – o któr¹ my wo³amy. Wydano
na nas wyrok – mamy zgin¹æ. A strasznej tej
zapowiedzi raz wraz odpowiada niemniej
z³owrogie echo… Pada grom po gromie, na nas
wszystkich – starych i m³odych – na dziatwê
nasz¹, na bogatych i ubogich, na wszystkie
strony. Przedewszystkiem atoli na nasze pismo,
na nasz¹ „Pracê.” Ona to – jakoby stra¿
przednia polskich hufców; pierwsza zawsze
œciera siê z wrogiem, pierwsza nadstawia piersi,
pierwsza odpieraæ musi fury¹ hufców wrogich.
A mimo to stoi dzielnie murem, ani na krok siê
nie cofa! Tnie na odlew, a nieraz tak ugodzi
nacieraj¹c¹ falangê – ¿e a¿ w Berlinie syk i
wrzask siê rozlega. Nic dziwnego wiêc, ¿e i
po jej stronie padaj¹ ofiary, ¿e raz wraz ktoœ
jêknie, na ziemiê siê zwali, ¿e straty z ka¿d¹
chwil¹ coraz ciê¿sze. Z przemoc¹ – straszna
walka…
Tak i w tem æwieræroczu ofiar
pad³o du¿o – szeregowców jak i oficerów –
a ju¿ naboleœniejsza to tu strata dzielnego
nieustraszonego bojownika z nad Wis³y
– p . d r a R a k o w s k i e g o .

Pad³, ale jeszcze sztandar trzyma i wo³a:
Naprzód – nie daæ siê, my w myœli ca³¹
dusz¹ z Wami!I znów ³¹cz¹ siê hufce i dalej
walcz¹ i walczyæ bêd¹ – chocia¿ szeregi prawie
bez oficerów a na chwilê nawet i wodza –
wydawcy zabraknie.Stoj¹ murem, bo roni¹
najœwiêtszych skarbów narodu: wiary
narodowoœci, jêzyka – bytu nadziei lepszej
przysz³oœci. Nasz sztandar nad nami , sztandar
„Pracy” – nie odst¹pi¹ go – póki tchu w piersiach,
kropli krwi w ¿y³ach! Straszna to walka – bo z
przemoc¹. Niby hydrze coraz nowe odrastaj¹ jej
g³owy – a¿ rêka boli i mdleje od ci¹g³ych razów.
Na pomoc tedy – Bracia! Na wy³om! Do szeregu!
Jest nas 13 000 – ale to jeszcze za ma³o! W tej
liczbie nie zdzier¿ymy, wiêcej nam trzeba!
Sztandar „Pracy”, to sztandar ca³ego narodu –
ca³y wiêc naród pod nim stan¹æ winien – stan¹æ
musi – je¿eli ocaleæ pragnie.Grzmi¹ dzia³a,
warcz¹ bêbny, brzmi komenda: na wy³om Bracia!
Niech¿e ka¿dy z dotychczasowych czytelników
przysporzy kilku nowych, niech siê liczba wojska
„Pracy” – podwoi, potroi – bo du¿o serc, du¿o
r¹k trzeba. Wtedy Ojczyzna bêdzie bezpieczn¹,
a w proch siê rozbij¹ zakusy wroga.Nowy
kwarta³ za pasem – werbujcie nowych abonentów,
nowych ¿o³nierzy. To tak dla nas – jak dla
was – dla Ojczyzny, dla przysz³oœci.
„Praca” jak dot¹d – dalej walczyæ bêdzie w
imiê Bo¿e – za œwiêt¹ sprawê nasz¹!!
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