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o e r r o W P O L S K I
Trzeba m ieć odwa

gę, aby spojrzeć 
prosto w  twarz na- 

. szej rzeczywistości, 
trzeba m ieć odwagę, 
aby  pam iętać stale o 
dysproporcjach  po
m iędzy tym, co  jest 
u nas. a tym  co w i
dzim y za naszą 
wschodnią i zachod
nią ścianą. Trzeba 
m ieć w olę nieug ę- 
tą i w ielkość cha
rakteru, aby przy 
tym porównaniu nie 
poddać się zniechę
ceniu, aby wystąpić 
do zdecydow anej 
walki o potęgę m o
ralną i materialną 
Polski. Trzeba w ie
rzyć niezłom nie w 
geniusz i rozum swe
go narodu, aby  po
w iedzieć mu praw 
dę bez ogródek — 
jak  ją  nam pow ie
dział W ódz N aczel
n y  gen. Śmigły - 
Rydz, m ów iąc o zor
ganizowaniu kiero
w anej w ołi ludz
k ie j u naszych są
siadów  i u nas? d c f z  / i o c z e l n t j r  (j y

„Porów nanie to i 
niedobrze nam sma
kuje. O no ma bole
sną gorycz! C zy po
równanie to nigdy 
wam nie spędzało z 
powiek snu nawet 
po dniu naj twar
dziej przepracow a
nym ?"...
Nie w ystarczy je d 

nak stwierdzenie, że 
jest źle. Trzeba zna
leźć i wskazać dro
gę do zjednoczenia 
narodowego. W ódz 
ją  nam wskazuje, da 
ją c  odpraw ę wszyst
kim, k tórzyby ra
dzi korzystali z go
towych w zorów  i 
form ułek, w ziętych  
od obcych... ,.w roz
w oju  naszych sił i 
potęgi chcem y iść 
po drodze, którą sa
mi sobie w yb ierze
my, a w ięc niech 
nikt obcy  nie narzu
ca nam recepty na 
szczęście, Bo m y 
w iem y, że ta recep
ta ma na celu obce 
dobro, a nam chodzi 
9  naszą O jczyzn ę".
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A L C E
O  M Ł O D Z I E Ż

Problem opanowania i w ycho
wania młodego pokolenia stał się 
oddawna wytycznym  celem Ko- 
minternu.

Już XIII plenum Komitetu 
W ykonawczego M iędzynarodów
ki Komunistycznej odbyte w gru
dniu 1932 r. uchwaliło, że Kom -

somoł (skrót nazw y: KOM unisti- 
czeskij SO juz M OLodieży — Ko
munistyczny Związek Młodzie
ży):

— Winien z całą bolszewicką 
stanowczością i konsekwencją li
kw idow ać ignorowanie i sekciar- 
skie niedocenianie walki o  masy

Dnia 14 maja 1792 roku, Targowiczanie pisali w swym 
manifeście:

—  Wojsko rosyjskie jest wojsko posiłkowe generalnej kon
federacji (targowickiej), które wielkoduszna Najjaśniejsza Impe- 
ratorowa rosyjska daje do obrony i utrzymania Rzeczypospolitej 
naprzeciw tym rodakom, którzy... wolność zgubić pokusili się.

Dnia 3 czerwca 1936 roku, komunistyczny dwutygodnik, 
drukowany po polsku, „Wiadomości" pisał w Nr. 2-im:

—  Wojsko ZSSR będzie pomocą i poparciem dla Polski ze 
strony kraju zwycięskiej rewolucji w obronie pokoju i wolności.

O B R O N A  POLSKI (dokończenie ze str
Z niezłomną i prostą żołnierską 

logiką wysnuł W ódz z tych prze
słanek hasło jasne i proste, zro
zumiałe dla wszystkich — hasło' 
obrony Polski.

C óż to jest ta obrona Polski? 
C zy  to tylko potężna i dobrze 
uzbrojona armia? C zy  to karabi
ny i armaty, samoloty i czołgi? 
C zy to wystarczy dla dania od
poru wrogim zakusom? Nie, po* 
stokroć miel W ódz przestrzegł, 
aby nie zwężać i nie zacieśniać 
tego hasła. Obrona Polski —  to 
nieustająca praca nad rozwojem 
życia na wszystkich polach: spo
łecznym  i gospodarczym . To 
trwały i zdecydowany wysiłek 
nad podźwignięciem Polski w y 
żej, choćby za cenę jeszcze więk
szych wyrzeczeń, to zorganizo
wanie zbiorowej woli pod jed 
nym  kierownictwem, w  imię ce
lów  idealnych, obcych wyznaw
com materializmu dziejowego.

Obrona — to nie przygotowa
nie tylko i mnożenie sił odporu, 
to nie zaopatrywanie okien w  
kraty, a drzwi w mocne zamki. 
To nie oczekiwanie — choćby 
czujne — aż w róg uderzy do 
szturmu. A by się bronić — trze
ba atakować i zwyciężać. Trzeba 
atakować na wszystkich odcin
kach naszego życia. Trzeba zwal
czać samowolę i anarchie, bez
wład i zniechecenie. Trzeba ata-

i-e j) .
kow ać przede wszystkim złą w o
lę, która chce siać zamęt i nie
zgodę, która chce rozsadzić Pol
skę od wewnątrz, pod płaszczy
kiem recept na je j uszczęśliwie
nie. W alka musi być bezwzględ
na i zdecydowana.

„N iech nie liczy na powodze
nie lub bezkarność —  przestrze
ga W ódz N aczelny —  te<n, co na 
obcym  żołdzie jest obcym  jur- 
gieltnikiem, ani też ten, co na 
rozhukanym koniu zamętu 
chciałby usadowić własne am bi
c je  i spraw y".

Musimy się skupić pod jednym  
sztandarem, choćby było  źle i 
ciężko, gdyż tylko to zjednocze
nie może nas w yprowadzić na 
drogę do potęgi, do rozwoju 
wszystkich sił Narodu. Sztandar 
wskazał nam wszystkim W ódz: 
...„nasz triumfalny, okryty sławą 
zwycięstwa sztandar wojenny 
jeśt tym sztandarem, który w i
nien nas wszystkich skupić!“

Sztandar, pod  którym  na w e
zwanie W odza Naczelnego sta
jem y, ok ry ł się sławą zw ycię
stwa w  walce z czerwonym  na
jazdem. Pod tym samym sztan
darem rozpoczynam y nową w al
kę z czerwonym  najazdem, k ie
rowanym  przez jurgieltników  
Komimternu i walkę tę w ygra
my.

młodzieży pracującej, zorganizo
wanej w  szeregach związków re- 
form istyczuych, zawodowych, fa
szystowskich, chrześcijańskich, 
w ojskow ych i tym podobnych — 
a przystąpić do wciągania człon
ków  tych organizacyj do walki 
klasowej na zasadzie jednolitego 
frontu i prowadzenia wśród nich 
aktywnej, masowej pracy rewo
lucyjnej.

W ytyczne te poparł VII kon
gres Kominternu i odbyty  za
raz po nim w Moskwie, VI Kon
gres Komunistycznej Międzyna
rodówki Młodzieży (KMM), na 
których przyw ódcy znowu deba
towali nad tą sprawą, przyzna
ją c  szczerze, że w ciągu 16 lat 
istnienia Komunistycznej Mię
dzynarodówki Młodzieży w pły
w y je j nie w ykroczyły  poza mło
dzież żydowską. Jedynym w y 
jątkiem był tylko Z. S. R. R., 
gdzie KMM. pozyskał liczniejsze 
szeregi zwolenników.

Czym  różnią się kom unistycz
ne związki młodzieży (komsomo- 
ły), działające w każdym  kraju 
europejskim, od  poszczególnych 
party j  kom unistycznych? Ni
czym . Kom som oły są takimi sa
mymi organizacjami, jak partie, 
z tą tylko różnicą, że grupują 
m łodych zwolenników komuni
zmu w  wieku, że użyjem y tego 
wyrażenia, „przedpoborow ym ".

Właśnie w  tej okoliczności, że 
m iędzy komsomołami i kompar- 
tiami nie było żadnej różnicy — 
komuniści dopatrywali się przy
czyny niepowodzenia swego ru
chu wśród młodzieży i większego 
zażydzenia komsomołu, niż kom- 
partii. D ziałając bowiem  tymi 
samymi metodami, co korapartie, 
związki młodzieży zamknęły swe
szeregi }irzed szerokimi war
stwami dorastającego pokolenia, 
dla którego abstrakcyjna teoria 
leninowsko-marksistowska i prak
tyka polityczna bolszewicko- 
moskiewska nie mogła mieć żad
nego powabu. Jedynie w ięc 
wśród młodzieży żydowskiej, 
zgóry wrogo nastawionej do Pol
ski, mogły znaleźć grunt w pły 
w y, operujące tylko jałowym i

Kom som olec —  to przy

sz ły  morderca rodziców.
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teoriami i ubóstwianiem Z. S, 
R. R.

W obec tego na tymże samym, 
zeszłorocznym  kongresie KMM 
uchwalono zmienić gruntownie 
metody działania i zastosować 
wśród młodzieży zasady „now ej 
taktyki", „jednolitego frontu pro
letariackiego" i „antyfaszystow
skiego frontu ludowego".

Uchwałę szybko wcielono w 
życie, w dodatku zaś na terenie 
m łodzieży nową taktykę zastoso
wano na skalę o wiele szerszą, 
niż wśród pokolenia starszego.

A wi^c przede wszystkim w 
każdym  kraju rzucono hasło 
stworzenia „frontu młodego po
kolenia". Podstawy KZM rozsze
rzono tak, aby mogła się w nim 
znaleźć każda jednostka młod
sza, wszyscy niezadowoleni z cze
gokolwiek. Komuniści zarzucili 
sieci dosłownie na wszystkich. 
Chw ytają nie tylko młodocianych 
terminatorów rzemieślniczych, 
ale i chłopów wiejskich — nie tyl
ko młodych bezrobotnych, ale i 
tych, którzy nie mają żadnego za
wodu, przygarniają nie tylko mło
dych nierobów, ale również mło
dzież szkolną, sportową, inteli
gencką. Usilnie starają się o mło
dzież z innych organizacyj spo
łecznych i politycznych, socjali
stycznych i ludowych, nie wyłą
czając również młodzieży kato
lickiej, lub nawet z organizacyj 
zarówno sanacyjnych, jak i en
deckich.

Licząc na to, że w  dzisiejszych, 
kryzysow ych czasach szczegól
nie jest dużo niezadowolonych, 
zastawiają komuniści swe sidła

Kcm partia to wrzód 
ma sercu narodu.

na ciele, K o m so m c ł to rak

tam wszędzie, gdzie m ają nadzie
ję powodzenia. Zmienili radykal
nie nawet swój język i swoje ha
sła. Uzyskując w pływ y wśród 
młodszego pokolenia literatów 
t. zw. proletariackich i ludowych, 
porzucają dotychczasowy swój 
żargon partyjno-żydowski, a uży- 
w ają języka ludowego. Hasła 
przystosowują do umyslowości 
polskiej młodzieży. A  więc nie 
występują przeciw Polsce, jako 
o jczyźn ie  (jak to dotychczas czy  
nili), ale udają lepszych patrio
tów , niż sami Polacy. O czyw iś
cie  ci „nadpolacy" używ ający  
polskich pseudonim ów, pozosta
ją  nada! tymi samymi żydkam i. 
Żeby nie b y ć  gołosłow nym  przy 
toczę fakt:

D w aj najwybitniejsi kierowni
cy  K. Z. M. P. występujący pod 
pseudonimami „Jan icki" i „W ik- 
torow icz" to Benjamin Goldflam  
i Rachmil Zambrowski, ten ostat
ni — syn rabina. O baj są bezza- 
w odow ym  produktem gbetta ży 
dowskiego.

Komuniści chcąc przyciągnąć 
młodzież na swoją stronę, wkła
dają maskę orędowników wszel
kich pragnień młodzieży. W szyst
kich, zarówno zdrowych i nie
zdrowych.

Dla młodzieży niezepsutej w y 
suwają hasła uzyskania możności 
założenia ogniska domowego, a 
dla młodzieży zdeprawowanej ha-

c z n o c
W o ’nom yś!ic ie lsk ie  laseczn ik i w śród  nauczycielstw a.

Opinia publiczna w Polsce zaniepo
kojona jest dziwnym objawem wśród 
nauczycielstwa, znamionującym istnie
nie nieznanych bliżej lecz bezspornie 
obcych i szkodliwych wpływów. Po pa
miętnym skandalu dokoła „Płom yka", 
organu Z. IN. P., którego lamy stały się 
narzędziem agitacji prosowieckiej 
wśród dziatwy szkolnej, dowiadujemy 
się nowej rzeczy. Oto z końcem lip- 
ca r. b. powstał w Kielcach Polski 
Związek Myśli W olnej, a na inaugura
cyjnym  jego zebraniu w dn. 23 sierp-

Front jednol.ty —

to zdrada Po lsk i I

nia został wygłoszony referat przez 
miejscowego działacza Z. N. P. p. Chy
żego. „O  znaczeniu ruchu wolnomyśli- 
cielskiego". Nie potrzebujemy chyba 
przypominać, że niedawno przepro
wadzona rewizja w Pol. Związku M y
śli Wolnej w Warszawie ujawniła ścisły 
kontakt z elementami wywrotowymi. 
Prócz tego nasuwa się jeszcze inna wąt
pliwość: jak bolszewizujący nauczyciel 
zdoła pogodzić obowiązki pracy wycho
wawczej Zl zasadami religii i moralności 
chrześcijańskiej i czem sianie się mło
dzież, pozostająca pod takim wpły
wem? Dlatego też odpowiedzialne 
czynniki winny przede wszystkim 
oczyścić atmosferę wśród Z. N. P.

W . R.

sio „wolnej miłości" (zniesienie 
krępujących przepisów państwo
w ych i religijnych). Wędką na 
młodzież włościańską jest hasło 
wysokich cen na produkty rolne, 
a dla młodzieży robotniczej ma
ją  w zapasie hasełko wręcz od
wrotne: —  tanich cen na pro
dukty spożywcze. Sprzeczności 
nie mogą razić niedoświadczo
nych młodzieńców,— wyobrażają 
sobie komuniści. Demagogia ko
munistyczna, coraz umiejętniej 
stosowana, wyprawia harce zupel 
nie dotąd nieznane w Polsce. Na 
lep tej demagogii idzie niestety 
pewna część młodzieży.

Jeszcze groźniej przedstawia 
się realizowanie dyrektywy Ko- 
minternu, aby młodzi komuniści, 
maskując się starannie, przeni
kali do wszelkich legalnych orga
nizacyj m łodzieżowych: politycz
nych, zawodowych, religijnych, 
oświatowych, sportowych, w oj
skowych... Celem komunistów 
wewnątrz takiej organizacji legal
nej jest albo ich rozkład, albo zu
pełne opanowanie tak, aby pod 
szyldem legalnym prowadzić swą 
w ywrotową akcję.

Wiemy, że komunści skromno
ścią nie grzeszą, że lubią przesa
dzać w  wychwalaniu efektów 
swej akcji. Trzeba jednak przy
znać, że od roku dają się zauwa
żyć  ob jaw y  niepokojące. Istotnie 
szereg młodzieżowych organi
zacyj dało się opanować jaczej- 
kom  komunistycznym. Komu
niści chwalą się, że uzyskali w pły
w y  wśród młodzieży socjalistycz
nej (org. młodzieży „Tur") i lu
dowej („AYici"), notują również 
zdobycze w takich organizacjach, 
jak „Strzelec", O. M. P., Z. P. M. 
D . i „Legion M łodych".

M łodzieżowy komunizm „Kom - 
somol") coraz energiczniej w y
dziera się z ghetta żydowskiego 
i zajmuje pozycje polskie! A 
dzieje się to w czasie, gdy w spo
łeczeństwie polskim zagadnienia 
młodego pokolenia są niedocenia
ne lub rozwiązywane źle! N aj
w ażniejszy bastion polski jest 
zagrożony. Czas ju ż  rozpocząć 
kontr-natarcie.

J. B. Słoński.

Komunizm —  to głód  
i niewola dla robotnika
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Ostatnie wydarzenia w  Sowie
tach posiadają olbrzym ią donio
słość polityczną i zupełnie śmia
ło można je  przyrów nać do 
wstrząsu, przez jak i przeszły So
w iety po śmierci Lenina.

Jednocześnie jest to pierw szy 
z cyk lu  wielkich procesów  poli
tycznych w Związku Sowieckim , 
podczas którego nie ciąży na nas 
w  najm niejszym  choćby  stopniu 
m oralny obow iązek współczucia 
z ofiarami m oskiewskiego trybu
nału. Jest to bowiem  krw aw y 
spór w kom unistycznej rodzince, 
która złamała uroczyste zobo
wiązanie z listopada 1917 roku, 
k iedy  to w odzow ie bołszewizmu 
złożyli wzajemną przysięgę, że 
w  żadnym w ypadku nie będą 
jedni drugich zgładzali z tego 
świata.

Proces

Dlatego to rozstrzelanie sze
snastu oskarżonych z byłym  kie
rownikiem kominternu Zinowie- 
wem i byłym  w leepremjerem  so
wieckim  Kuraieniewem - Rozen- 
łeldem na czele — posiada wręcz 
historyczną doniosłość.

Sam przebieg procesu ani na 
chwilę nie odbiegał od  ustalone
go w Sowietach szablonu. N ależy 
sobie zidać sprawę, że, aby figu
rować, jak o oskarżony, w  tego 
rodzaju  procesie byna jm niej nie 
trzeba popełnić jak iegokolw iek  
przestępstwa.

Poprostu, pew nego dnia w ład
cy  dochodzą do przekonania, że 
na jakimś odcinku życia państ
w ow ego zaczynają się niepow o
dzenia, względnie, że wśród lud
ności panuje na jakimś tle nieza
dowolenie, oczyw iście starannie 
w  tamtejszych warunkach ukry
wane przed władzami.

W ówczas G. P. U. otrzym uje 
polecenie zmontowania odpo
w iedniego procesu, k tóry  pod 
każdym  względem  odpow iadał
b y  politycznym  wym ogom  
chwili.

D obiera się przede wszystkim 
odpow iednich  oskarżonych, któ
rzy  zgodnie z przyjętym , szablo
nem winni w ystąpić przed są
dem w  roli „kontrrew olucjon i
stów” , nieodzownie przytem  
związanych z mocarstwem, z 
którym  Związek Sowiecki ma a-

Wróg Nr. 1 —  to bftufa sowiecka.

kurat w  danej chw ili najgorsze 
stosunki.

W e wszystkich dotychczaso
w ych tego rodzaju procesach o- 
skarżeni zachowywali się niemal 
dokładnie tak samo, ja k  Zinow- 
jew  i Kamieuiew, z pewną róż
nicą na niekorzyść tych ostat
nich, po których, jak o po w ybit
nych swego czasu „w odzach re
w o lu c ji” , można b y ło  się spo
dziew ać dużo w ięcej męstwa.

D laczego we wszystkich pro
cesach sowieckich oskarżeni tak 
się zachow ują? Stanowi to je d 
ną z najtrudniejszych do rozwią
zania zagadek dla normalnie 
m yślącego człowieka.

N iewątpliwie podczas badań 
na śledztwie szeroko jest stoso
wana tak zwana tortura nadziei.

Eołegająca na obietnicach ułas- 
awiienia, jeśli oskarżeni zgodzą 

się podpisać zazw yczaj zawcza
su przygotow ane zeznania, zgod
nie z  przew odnią myślą politycz
ną danego procesu. W  danym 
w ypadku oskarżeni m ogli się po
nadto łudzić zobowiązaniem  z 
roku 1917, którego wszakże Sta
lin nie by i łaskaw dotrzym ać.

Poza tym nie należy zapomi
nać, że przestępcę politycznego 
w  Sowietach aresztuje się wraz 
ze wszystkimi krewnym i, p rzy 
jaciółm i i znajom ym i, których 
losem można jpodezas ślediztwa 
zupełnie dow olnie szantażować 
oskarżonych.

Przyczyny

W reszcie ludzi, k tórzy  opiera
ją  się zarówno pokusom, jak  
groźbom, wogółe na tak zwany 
ja w n y  proces nie wypuszcza się, 
lecz sądzi przy drzwiach zam
kniętych.

Toteż sam proces Zinowjewa, 
Kamieniewa i tow arzyszy ob
chodzi nas przede wszystkim z 
punktu widzenia politycznych  
przyczyn, które go w yw oła ły  o- 
raz jego  politycznych  skutków.

Jeśli chodzi o p rzyczyny, to 
po roku pew nej popraw y gospo
darczej w  Sowietach zaznaczyło 
się ubiegłej w iosny ponowne 
pogorszenie. Sowiecki handel za
graniczny skurczył się gw ałtow 
nie, przy czym  w  ciągu pierwsze
go kwartału bieżącego roku sal
do ujemne w yniosło 125 m iljo - 
nów  rubli złotych.

W idoki na tegoroczny urodzaj 
wt Sowietach są bardzo mnrne i

ludność powszechnie oczeku je 
najgorszych trudności aprowiza- 
cy jn ych . Narazie cena k ilogra
ma kartofli podskoczyła z 30 ko
piejek na 1*0 rubla. Poza tym tak 
zwany „system  Stachanewa“  po 
roku swego istnienia ca łkow ;cie 
zawiódł nadzieje racjonalizato
rów  pracy, a jednocześnie skraj
ny  w yzysk  powstały na tle tej 
racjonalizacji w yw ołał wnelkie 
wzburzenie wśród robotników i 
tak rozgoryczonych  odebraniem  
kartek żyw nościow ych, co obni
żyło  realne zarobki o przeszło 
60 procent.

Skutki

Powyższe nastroje b y ły  nie
wątpliwie w yzyskiw ane przez 
„lew icę komunistyczną”  i donie
sienia o  istnieniu organizacji o- 
p ozy cy jn y ch  całkow icie zasłu
gują na wiarę, w  przeciwieńst
w ie do zeznań o  kontaktach o- 
sikarżionych z Berlinem, ja k o  że 
Trocki i jego zwolennicy na tle 
narodow ego socjalizm u niem iec
kiego są pom ysłem  w ręcz tragi
kom icznym . Zresztą całe oskar
żenie w ostatnim procesie opiera 
się w yłącznie na zeznaniach sa
m ych oskarżonych, a tego rodza
ju  dow ód europejskiej publicz
ności n ie zdoła przekonać.

Po prostu organizatorzy proce
su mieli przed sobą bardzo trudne 
zadanie: z  punktu widzenia poli
tyki wewnętrznej najgroźniejszy
mi przeciwnikami Stalina była 
dawna „lew ica komunistyczna” , z 
której przywódcam i obecny dyk 
tator sowiecki miał porachunki 
jeszcze z czasów, gdy na wiel
kich zebraniach partyjnych Zi- 
now^jew i Kamieniew siedzieli o- 
bok Lenina, podczas gdy Stalin 
skromnie stal w  drugim, czy trze
cim  rzędzie za stołem prezydial
nym. Natomiast najbardziej w ro
go usposobionym wobec Sowie
tów  mocarstwem są dziś Niemcy. 
Połączenie tych dwóch elemen
tów  w  procesie w ytw orzyło —< 
powtarzam y raz jeszcze tragiko
m iczny efekt.

Jednak o wiele groźniejsze od 
przyczyn, pow odu jących  ko
nieczność krw aw ej rozpraw y z 
resztkami starych rewolucjoni
stów, są polityczne skutki tego 
procesu.

W róg nr. 2 —  to Kom som oł.



Chcesz zginąć z ręki w łasnego  syna czekisty? 
Patrz spokojnie na komunizowanie młodzieży.

Już sam fakt rozstrzelania lu
dzi, m ających taką „bohaterską 
przeszłość** (oczywiście z bolsze
w ickiego punktu widzenia) sta
nowi dla Sowietów wielki 
wstrząs. Ale sprawa nie kończy 
się na szesnastu rozstrzelanych.

Obecnie szereg czolowTych dy
gnitarzy, ja k  b. prem ier, a obec
ny komisarz poczt i telegrafów 
Ryków, dalej dziennikarzy, jak 
filary  urzędow ych „Izw iestii" 
Rucharin i Radek, oraz tysiące 
mniej wybitnych postaci znajdu
je  się pod publicznie postawio
nym zarzutem współuczestnictwa 
w najcięższej z sowieckiego pun
ktu widzenia zbrodni.

Pod tym samym zarzutem zna
lazło się wielu sowieckich dyplo
matów, a nawet wojskowych, o 
czym  świadczy aresztowanie at
tache W ojskowego ZSRR. w  Lon
dynie, Putny, oraz oskarżenie 
dow ódców  brygad Kuzmiczewa 
i Schmidta o przygotowywanie 
zamachu na Woroszyłowa.

Stworzenie pełnego i jednolite
go frontu proletariackiego napo
tyka w  Polsce na szereg trud
ności i przeszkód, które K. P, P. 
stara się przełamać. Jedną z ta
kich przeszkód, to według KPP— 
reakcyjni wodzowie PPS. Starzy 
wodzowie tej partii, m ający 
chlubną kartę w walce z cara
tem moskiewskim i nawet z bol
szewikami (rok 1920), nie mogą 
się zdecydować — mimo zaleceń 
m iędzynarodówki —  na współ
działanie z komunistami, których 
doskonale znają, jako płatnych 
agentów Moskwy. Niektórym z 
PPS. „chciałoby się, a boją się". 
D la zachowania pozorów, przy 
ewentualnym stworzeniu jednoli
tego frontu, PPS zażądała 
amnestji dla socjalistów rosyj
skich, więzionych przez G. P. (J. 
podczas procesu W szechzwiązko- 
wego Biura Mieńszewików. Na 
to im K. P. P. w  swoim organie 
„Czerw ony Sztandar" z lutego 
1936 r. odpowiedziała tak:

„C i zbrodniarze mieńszewicy 
załamali się w obliczu sądu dyk
tatury proletariatu, ze skruchą 
przyznali się do winy, sami opo
wiedzieli o swych zbrodniach, 
prosili o łaskę. 1 sąd dyktatury 
proletarjatu okazał wielką wspa
niałomyślność, że ani jednego z 
pośród tych łotrów nie kazał za
strzelić jak  wściekłego psa.

Oto dla kogo przyw ódcy socja
listyczni żądają amnestii *

Opozycjoniści, których oficja l
na propaganda sowiecka usiło
wała przedstawić, jako „izolow a
ną od społeczeństwa grupę", w y
krywani są obecnie w  wielkiej 
ilości w  wojsku, dyplom acji, 
świecie literackim, w  sowieckim 
banku państwa, w  instytucjach 
gospodarczych, a nawet wśród 
urzędujących członków  rządu.

Jeśli jest to wszystko zgodne 
z prawdą —  to świadczyłoby, że 
dyktatura Stalina jest bardzo po
ważnie podminowana. A jeśli 
władze poprosi u uległy manji 
prześladowczej, to fakt ten nie 
wystawia dobrego świadectwa 
konsolidacji instmejącego stanu 
rzeczy. Prestiż Sowietów doznaje 
bardzo poważnego szwanku, zaś 
ujawniony ferment w  wojsku

A  dalej czytam y;
„W  ZSRR niema innej partii 

oprócz Partii Kom unistycznej.
B yły natomiast i jeszcze z pew

nością są gdzieniegdzie gniazda 
białogwardzistów, psów kontrre
wolucyjnych, szpiegów, wysługu
jących  się polskiej defenzywie 
i niemieckiej „Gestapo".

W  obronie takich to łotrów 
ośmielają się stanąć reakcyjni 
wodzowie -  partyj socjalistycz 
nych,"

W  odpowiedzi na ujęcie się za 
starymi towarzyszami socjaliści 
usłyszeli od bolszewików stek 
obelg. I tak z jednej strony za
loty i umizgi do „towarzysza" 
Liebermana i Niedziałkowskiego 
o wspólny front d o  walki z pol
skim „faszyzm em ", a z drugiej 
strony mimowolna lekcja, jaka 
nagroda czeka socjalistów za tę 
współpracę.

Los mieńszewików, trockistów, 
zinow iew ow ców , praw icow ców  
komunistycznych w Rosji, to 
obraz przyszłości dla tych socja
listów, którzy ulegną zalotom k o
munistycznym i od zawarcia 
paktu o  nieagresji z K. P. P. 
przejdą do pełnego jednolitego 
frontu.

(j. k.)uatwammutimmu t ■ « ! ■mu i iw ■ iijmbbi
Poznanie komunizmu —  

to warunek jego zagłady
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wielce osłabia urok potęgi czer
w onej armii, zwłaszcza w oczach 
naiwnych kapitalistycznych 
sprzymierzeńców Moskwy.

Wreszcie bezprzykładnie obel
żywa odpowiedź, udzielona przez 
Moskwę, drugiej międzynaro
dówce, która wstawiła się za 
skazanymi, bardzo utrudnia 
współpracę komunistów z socja
listami w  t. zw. „frontach ludo
w ych " na Zachodzie, o którą tak 
bardzo chodzi dziś Sowietom t 
która stanowi główną podstawę 
ich obecnej polityki zagranicz- 
nej.

Na powyższym  tle wręcz ci
śnie się na usta następująca uwa
ga: tyle rażących błędów  poli
tycznych popełnia się chyba tyl
ko pod wpływem  śmiertelnego 
strachu. Rozstrzeliwnjący zacho
w ują się niemniej tchórzliwie od 
rozstrzeliwanych...

A  wszystko to dowTodzi głębo
kiego rozkładu w  łonie komuni
stycznych szeregów i niemniej 
głębokiego rozczarowania oby
wateli sowieckich dotychczaso
wym i rezultatami „budow y so
cjalizm u".

Krwawa rozprawa moskiew
ska stanowi poza tym przykład
ną lekcję dla „komun i żujących" 
elementów poza granicami Z. S. 
R. R. Odtąd propagatorzy „fron
tów sowieckich" nie mogą się za
słaniać ani „ideowością", ani 
„humanitaryzmem", ani „walką 
o  pokój". Pozostało im tylko ich 
właściwe oblicze — lepiej lub go
rzej płatnych karjerowiczów na 
obcym  żołdzie.

Należy ich tedy traktować, że 
użyjem y określenia oskarżyciela 
w  moskiewskim procesie, jak 
„wściekłe psy". Bo nie trzeba 
zapominać, że właśnie w  okresie 
ujawnionego rozkładu oraz za
równo-ideowego, jak życiowego 
bankructwa, komunizm podwoi 
swe wysiłki zagranicą, w nadziei 
uzyskania sukcesów zewnętrz
nych przed ostateczną katastrofą 
w  Rosji.

Bankruci mają zw yczaj sta
wiania wszystkiego na jedną kar
tę. To też obowiązek walki z ko
munizmem i jego zamaskowany
mi agentami wymaga obecnie 
podwojenia w ysiłków  przez 
wszystkich rozumnych i pra
w ych obywateli, R- J-

Z A L O T Y  D O  P . P . JT.



R  O Z N r
C zyteln icy ! Miesiąc minął, 

gdyśm y wezwali Was do walki z 
komuną. W ciągu tego miesiąca 
posypały się do nas zgłoszenia 
organizacyj, wstępujących do- 
szeregu obok nas. N apłynęły ty
siące listów od osób prywatnych, 
zgłaszających gotow ość podpo
rządkowania się naszym instruk
cjom  i zgodnie z rozkazem nr. 1 
przyrzekających - tępić przede 
wszystkim najdokuczliwszego 
w roga — bibułę bolszewicką.

C zyteln icy! Podając Wam do 
wiadom ości instrukcję następną, 
przedewszystkiem  ponawiamy 
apel: tępić prasę Frontu Sow iec
k iego! Do N owego Roku musimy 
zlikw idow ać prasę sowiecką w 
100 procentach! Mamy jeszcze 4 
miesiące na zniszczenie prasy 
bolszew ickiej w  Polsce!

Lecz obok tego wyrasta przed 
nami zadauie drugie: ochrona
m łodzieży! Musimy ochronić 
m łodzież przed zakusami komu
ny. Dziś główne siły bolszewiz- 
mu kierują się ku opanowaniu 
m łodzieży. Siły te muszą natra
fić  na świadom y, nieugięty i zor
ganizowany opór! W ięcej: mu
szą napotkać na przeciwnatar
cie !

D latego:
1) Jeśli należysz.do organiza

c ji , grupującej ludzi starszych, 
przeprowadź w niej uchwałę na
stępującej treści:

„P ow ołu je  się do życia Sekcja 
M łodzieży, której naczelnym za
daniem będzie walka z bolszewi- 
zmem. Do sekcji powinni nale
żeć synowie i córki wszystkich 
członków’ organizacji. Organiza
cja  natychmiast zgłosi akces do 
miesięcznika „B ó j z Bolszewiz- 
mem“ , zawiadomi go o nazwisku 
kierow nika Sekcji i zażąda ściś
lejszych instrukcyj walki z ko
muną1'. D opilnuj wykonania te
go punktu i wysłania formularza 
ze str. 16-ej.

2) Jeżeli należysz do organi
zacji m łodzieżow ej, postaraj się 
przeprow adzić w niej uchwałę o 
przystąpieniu do ,»Boju z Bol- 
szewizmem“ . Na str. 16-ej poda
n y  jest odpow iedni formularz.

3) M łodzieży akademicka! 
Twoim  szczególniejszym  obo
wiązkiem  jest przystąpienie do

Po ska przelm u zem 
kultury chrześcijańskie!

walki z komuną! K ażdy akade
mik, do którego rąk dotrze ten 
numer „B o ju  z Bolszewianiem14, 
winien ja k  najściślej w ykonać 
punkt 2. niniejszej instrukcji.

4) Jeżeli nie należysz do żad
nej organizacji, postaraj się w  
przeciągu najbliższych dwu ty 
godni zapoznać z tym numerem 
„B oju  z Bolszewizmem“  przy
najm niej 5 osób w  w ieku od lat 
15 do 21.

C zytelniku! T y lk o  cztery pun
kty  masz do wykonania. Lecz 
ścisłe ich urzeczywistnienie pod
w aży jeden  z najm ocniejszych  
filarów  propagandy bolszew ic- 
k iej.

Czytelniku! Jeżeli nie zawie
dziesz nas, jeżeli okażesz się do
brym  Polakiem  i człow iekiem  
czynu —  zw yciężym y w krótce!

K ierow nictw o 
B oju  z Bolszewizmem.

Chcesz zginąć z rę)U w łasnego  syna czek s ły ?  
Patrz spokojnie na kom unizowanis młodzieży.

P A Z E s r n o G / i
W  niedzielę dnia 6.IX. przez 

ulice W arszawy przeciągał po
chód, zorganizowany przez 
P. P. S. z okazji 30-lecia „krw a
w e j środy". W  pierwszych sze
regach, w  cieniu dawnych 
bo jow y ch  sztandarów P. P. S., 
pod którym i robotnicy w alczy- 
1" o  niepodległość Polski, szli 
starzy posiwiali bo jow cy , szli 
byli więźniowie polityczni, któ
rzy męką kazamat i katorgi od-

flacili za swą gotowość walki o 
ólskę. Szli uczcić pamięć tych 

kolegów i towarzyszy swoich, 
którzy zginęli z ręki opraw ców  
moskiewskich na stokach Cyta
deli.

Ulica patrzyła z sympatią i 
szacunkiem na postacie, posiada
jące zasłużoną kartę w dziejach 
walk o niepodległość, na piersi, 
na których widniały najszczyt
niejsze odznaczenia bojowe, jak i
mi Polska może obdarzyć swych 
synów. Żaden zgrzyt, żaden dy-

Sow iecka  „neu tra lność "

Zbiórka na fundusz pom ocy 
obrony republiki hiszpańskiej, 
która rozpoczęła się wskutek 
apelu Rady Centralnej Sowiec
kich Związków dala 12.145.000 
rubli.

Suma ta została przekazana 
przez pierwszego sekretarza Ra
dy Centralnej Związków Zawo
dow ych ZSSR Szwernika Banko
wi Państwowemu, ten zaś prze
siał ją  premierowi ministrów hi
szpańskich Largo Caballero, w  
walucie francuskiej (36.435.000 
fr.) J. K,

sonans nie zakłóci! na początku! 
uroczystego pochodu.

Ale w dalszych szeregach kro
czyli ci, którym Polska jest obca 
i nienawistna, szli obcy nam ra
sowo i duchowo, obcy ideałom, 
tych, -co kroczyli w  pierwszych 
szeregach i ulica warszawska 
zdziwiła się, jakim  prawem śmią 
oni podszywać się pod sztandary 
tej partii, która w nazwie sw ej 
na pierwsze miejsce wysunęła 
polskość i w  dawnych latach da
ła dow ód niezłom ny, dow ód 
krwi, że polskość i Polskę sta
w ia nade wszystko. Ulica dziw i
ła się, ale jeszcze była spokojna 
i cierpliwa.

Dopiero, gdy z skomunizowa- 
nych szeregów wyrostków, — 
zresztą w ogromnej większości 
żydów  zaczęły padać okrzyki na 
cześć komunizmu i republik ra
dzieckich, a skierowane przeciw  
Państwu Polskiemu, Armii Na
szej, W odzowi Naczelnemu i 
Rządowi, nieliczna publiczność, 
zgromadzona na chodnikach da
la komunistom, którzy zakradli 
się w  szeregi pochodu, zdecydo
waną odprawę, rozpędzając ich 
na cztery wiatry.

O druchowym  wystąpieniem 
niedzielnym, ulica warszawską 
dała dow ód swego zdrowia mo
ralnego i odporności na hasła ko
munistyczne, przestrzegła ob
cych najemników i obałamuco- 
nyeh przez nich, że w  stolicy; 
Polski nie ma miejsca dla kom u
nizmu, że nie ma dlań miejsca w  
całym  kraju, przestrzegła, że 
wszystkie wystąpienia komuni
styczne będą tępione w  zarodku 
przez całe społeczeństwo.

a



Cztgm grozi Polsce r e w o lu c ja
S e n s a c y j n y  p l a n  s z t a b u  y ł ó i w n e y o  Z S S R

Jakiś czas tem u wielką, choć 
zakulisowy awanturę w yw ołał 
swem gadulstwem Stefan Żbi
kowski, oficer armii sow ieck iej 
w  stopniu generała. Strategik 
ten, dobrze wtajem niczony w 
plany sztabu generalnego ZSSR. 
ogłosił w  nr. 2 wydawnictwa 
„Żołn  erz R ew olu cji"  *) artykuł 
n iezw ykle sensacyjny, podpisa
ny, ,,S“ , pod tytułem : „Zagad
nienia obrony Związku Radzie
ck iego ze strony w ojskow o- 
strategicznej". Uważam } wprost 
za obowiązek przytoczyć z tego 
artykułu obszerne w yciągi dla 
zapoznan a czytelników  z pla
nami naszego sąsiada na W scho
dzie. Sytuacja międzynarodowa 
od tego czasu zmieniła się, ale 
nie znaczy to, by  sprawy, tu 
omawiane, straciły na aktual
ności; dokument ten zawsze bę
dzie posiadał znaczenie, dorów - 
nywu race słynnemu memoria
łow i Hugenberga z planem na
jazdu na Sowiety. W ogóle pew 
nej m odyf kaeji u legły  ty lko w 
polityce Z.b.S.R i Kominternu 
szczegóły, — linia generalna po
została bez zmian. D ajem y ■więc 
głos tow arzyszow i generałowi 
Żbikowskiem u:

Partyzantka

„C zynnie muszą wystąpić pol
skie masy robotnicze i chłop
skie w  razie w o jn y , współdzia
ła jąc z armią czerwoną, która 
jest zorganizowaną, świadomą 
armią rew olucji m iędzynarodo
w ej...

A w ięc tam, gdzie sytuacja 
będzie temu odpowiadała, w  ra
zie masowego oporu m obilizacji 
ze strony ludności, należy orga
nizować partyzantkę na tyłach 
polskich w ojsk . W  przem yśle i 
transporcie należy organizować 
stroiki. O gólny cel tych akcyj 
—  aktywne poparcie C zerw onej 
Armii, strajk powszechny i po-

*) Pismo Centr. Wydz. W ojsk. K.P.P. 
wydawane pod redakcją Bronkowskie- 
go, Żbikowskiego, Rwała i Alberta, a 
poświęcone specjalnie pracy w armii 
i teoretycznemu omawianiu zagadnień 
„zbrojnego powstania" i t. p. akcyj dy- 
wersyjno-militarnych, kierowane i fi
nansowane przez IV Oddział Sztabu 
Generalnego Armii Czerwonej.

K o m u n i z m  
to szarańcza dla rołnikal

wstanie zbrojne dla przekształca
nia w ojny imperialistycznej w 
wojnę dom ową".

Gfenzywa

„Skąd grozi Z.S.S.R. główne 
niebezpieczeństwo uderzenia? 
Ze wschodu czy  z Zachodu? 
O grom ne przestrzenie na 
W schodzie (w A zji), pustynie i 
góry, odległość baz w ypado
wych, jakim i mogłaby być 
Mandżuria lub północno - za
chodnie Indie, od mocarstw n a j
bardziej wrogich w stosunku do 
Z5.S.R . (prócz Japonii) i od ży
ciow ych  ośrodków  ZJ3.S.R., nie 
przem awiają za praw dopodo
bieństwem uderzenia ze W scho
du. G łów ne uderzenie praw do
podobnie nastąpi w ięc w  Euro
pie.

Z głów nych baz w ypadow ych 
dla uderzenia w Europie może 
b y ć  trzy: 1) Bałtyk i jeg o  w y 
brzeża, 2) Polska z Rumunią i 
3) morze Czarne i jego wybrze
ża.

Musimy... rozważyć, która z 
tych trzech baz będzie przedsta
w iała głów ne niebezpieczeń
stwo, jak o  najkorzystniejsze dla 
imperialistów', m ianowicie:

1) ja k o  najkrótsza droga do 
żyw otnych centrów Z.S.SR.

2) ja k o  mająca najlepsze o - 
parcie w  materiale ludzkim i

3) jak o  położona najb liżej 
g łów nych mocarstw kapitali
stycznych, w o ju ją cych  z Z.S.S.U.

Wridzimy, że pierwszem u i 
trzeciem u warunkowi odpow ia
dają wszystkie trzy bazy, nato
miast wszystkim warunkom  od 
pow iada ty lko Polska".

„W  w ojn ie  przeciw  Z.S.S.R. 
państwa te (z w yliczonych  
trzech baz) bedą nastawione na 
m asowy, a regularny przyw óz 
środków' techniki w ojen n ej i 
am unicji z innych państw euro
pejskich. Pod tym względem  po
łożenie Polski nie jest pom yśl
ne, ja k  długo niema porozum ie
nia z Niemcami".

Jak widzim y zaciekawi to nie 
ty lk o  Polaka, ale i Niemca. 
Autor cy tu je  z zadowoleniem  
bratni organ K. P. N :em iec p. t. 
„O k fob er" (w ydany w  tychże 
celach co  „Żołnierz R ew olu cji’*), 
zapow iadający, że n iem ieccy 
kom uniści na w ypadek w o jn y  
z  Z.S.S.R., przy  ewentualnej ne

utralności Niemiec, gotowi są 
do czynnej pom ocy armii czer
w on ej i podejm ą:

„Nawet akcje partyzanckie na 
polskiej granicy ze strony G ór
nego Śląska, Pomorza, Prus 
W schodnich, żeby wiązać siły i

f>omagać w rozkładaniu się bia- 
ych armii".

 baza Bałtyku, która ma ko
rzystną dla wroga stronę, że w  
oparciu o Finladię i Es ton ę 
przeciw nik może stosunkowo 
najkrótszą drogą uderzyć na ta
ki ośrodek przem ysłow y i poli
tyczny, jakim  jest Leningrad. 
Zajęcie Leningradu oznaczało
b y  natychmiastowe utworzenie 
burżuazyjnego rządu rosyjsk e- 
go ze stolicą w  tym m ielcie. 
Stąd wynika, że strategiczne 
warunki obrony Z.S.S.R. mogą 
wym agać natychm iastowej ofen- 
zyw y  czerw onych wmjsk w kie
runku Estonii i Finlandii dla u- 
przedzenia ewentualnej ofen- 
zyw y  przeciwnika z Bałtyku i 
Murmanu w  kierunku na Lenin
grad".

Nie będą czekać

„T uta j spotykam y się z zagad
nieniem  pierw szorzędnej w agi: 
czy  Czerwona Armia ma w y
czekiw ać na terytorium  sowiec
kim  generalnego szturmu in
terw encyjnych  armii np. armii

Eolskiej, czy  też powinna prze- 
roczyć granice i stoczyć decy

du jące b o je  z urmią burżuazyj- 
ną na terytorium  etnograficznej 
Polski. Zagadnienie to trzeba do
kładnie w yjaśn ić m iędzy in- 
nemi, aby uniknąć ciężk iego 
błędu, jak i popełni! w  roku 1920 
Dom ski, k tóry  wystąpił prze
c iw  przekroczeniu granic etno
graficznej Polski przez w ojska 
czerwone. Sporo m łodzieży ro
botniczej w  1920 roku dało się 
przeciągnąć obłudnym  hasłom 
burżuazji polsk iej i je j  sługu
sów  P.P.S. i wstąpiło do pol
skich pułków  dla obrony „o jc z y 
zny" burżuazyjnej przed „na
jazdem " C zerw onej Armii... 
Z.S.S.R., będąc zmuszony przez 
państwa kapitalistyczne do w o j
ny, zastosuje taką strategię,

Kcm som oisc —  to rrzy- 
sz ły  morderca rodziedw.



Lat temu 150 ftloskwa zaszczepiła w Polsce
konfederację Targowicką. Dziś szczepi Front Jednolity

jaka będzie najbardziej celowa, 
m ając na względzie, że w ojna  
interw encyjna — to w ojna  k la
sowa, ii ja k o  taka podlega pra
w om  w ojn y  k lasow ej: pow odze
nie je j  ju ż  na początku m obili
zu je  masy, każde nowe pow o
dzenie przyśpiesza zw ycięstw o 
i paraliżuje siły przeciwnika. 
Powodzenie w każdej w alce 
oznacza zajęcie terenu, ruch, po
suwanie się naprzód. I odw rot
nie, pasywność, wyczekiw anie, 
paraliżu je własne sily“ .

„Uprzedzą1*

„Będąc zmuszony przez im
perialistów do w o jn y  Z.S.S.R. 
będzie musiał dążyć do najszyb
szego zakończenia je j przez 
rozbicie lub zniszczenie armii 
przeciwnika, przez zajęcie jeg o  
terytorium  i ośrodków  aprowi- 
zacyjnych  armii. To ostatnie 
może być osiągnięte jedyn ie 
drogą uderzenia. Szczególnie, 
jeżeli ofensywa pozw oli rozbić 
siły  przeciwnika, zanim one się 
skoncentrują i rozwiną do u- 
derzenia“ .

„Są zw olennicy strategii de
fensywy, którzy powołu ją się na 
ogromne obszary rosyjskie. Sły
szy się często zdanie: „W szak
rnożna cofać się do Uralu, zmę
czyć przeciwnika, a potem go 
rozb ić." Absolutnie niesłuszna 
strategia z tych w zględów : 1) 
Czerwona Armia jest dostatecz
nie silna do ofensyw y, 2) dzisiej
sza w ojna oparta jest na techni
ce, a cofanie się w głąb kraju  od
daje środki przem ysłowe w  rę
ce przeciwnika, 3) w ojna  prze
ciw  Z.S.S.R., w ojna klasowa i 
cofanie się da m ożność zm obili
zować klasow ych w rogów  rzą
du radzieckiego na samym te
rytorium Związku.

„N iedostateczny rozw ój prze
m ysłowy i techniczny pograni
cznych państw z Zachodu mo
że znacznie osłabić pierwsze u- 
derzenie białych armii i być  ko
rzystne dla ofensyw y ze stro
ny Armii C zerw onej dla k o le j
nego rozbicia armii ewentual
nych przeciw ników . Taką ofen
syw ę Czerwona Armia może 
przeprow adzić w  kierunku Fin-

Wrófi nr. 2 —  to  Kom som oł.

landii, Estonii i Łotw y, rozpra
w ia jąc się z tymi przeciw nika
mi, lub w kierunku na Bessarabię 
i Czerniow ce, osiągając bez tru
du linię Karpat, i w ten spo
sób znacznie skracając sw ój 
front1..

„N a korzyść o fen syw y w  k ie
runku na Polskę przemawia 
przychylne dla Z.S.S.R. i C zer
w on ej Armii usposobienie lud
ności Urainy i Białorusi Zachod
n iej. Zw ycięska ofensyw a na 
Polskę zbliży Arm ię Czerwoną 
z rew olucy jnym  robotnikiem i 
chłopem  Niemiec i zagrozi ist- 
ineniu kapitalistycznej Euro-
py“
. „...Z całokształtu w arunków  
w ojny rewolucyjnej w ynika: 
strategia ofensywna, uderzenie 
w  najsłabszy punkt przeciw ni
ka, gdy jednocześnie pom oc ze 
strony ludności pracu jącej bę
dzie najbardziej praw dopodob
na i owocna. W  tym ostatnim 
w ypadku ofensyw ie C zerw onej 
Arm ii powinno tow arzyszyć 
równoczesne uderzenie ze stro
ny  sił rew olucy jnych  na ty ły  
białych  armii*.

Strajk na pomoc

T ezy  w ojenne VI Kongresu M. 
K. m ówią: 1) że proletariat w i
nien nie tylko aktywnie walczyć 
o  porażkę rządu w e własnym  
kraju, ale i o  zwycięstwo pań
stwa radzieckiego, 2) że w obec 
tego je g o  taktyka w  w yborze  
rozmaitych środków w.alki nie 
ty lko powinna być określana in
teresami wałki klasowej we wła
snym  kraju, ale również inte- 
sami Arm ii C zerw onej na fron
cie*.

„...Powstanie zbrojne... pod 
czas w o jn y  in terw encyjnej, 
szczególnie b liżej frontu lub te
rytoriów  pracu jących  bezpo
średnio na w ojnę, takie powsta
nie będzie miało ogrom ne zna
czenie, szczególnie jeżeli będzie 
skoordynowane z operacjami 
Arm ii C zerw onej na froncie".

„W ob ec  tego z organizacją ta
k iego powstania niema potrzeby, 
czekać aż w  całym  kraju sytua
c ja  dla powstania będzie dosta
tecznie dojrzała. To samo tyczy  
się strajku powszechnego lub 
strajków częściowych. Nawet 
krótkotrwały; strajk  częściow y

w  transporcie, nawet nieudany, 
kończący  się rozbiciem , jeżeli 
będzie miał m iejsce podczas 
przew ozu am unicji lub wojska, 
będzie miał ogrom ne znaczę- 
me.

W  dalszym ciągu gen. Żbikow 
ski podkreśla znaczenie party
zantki w  czasie w o jn y :

„...Partyzantka ma znaczenie 
akcji m obilizu jącej ludność do 
w alk zbrojnych  z białym  w o j
skiem, dla niepokojenia tyłów , 
zrywania łączności, niszczenia 
środków  kom unikacyjnych, d ła 
napadów na sztaby w o jsk  tech
nicznych i gospodarczych, ja k o  
bardziej stojących na uboczu i 
słabiej ochronnych"...

Nauka zdrady

„...Stąd w yciągam y wniosek, 
że partyzantka na tyłach bia
łych  armii jest bardziej skutecz- 
nem współdziałaniem z Armią 
Czerw oną, niż proste przecho
dzenie rew olucjonistów  na stro
nę Armii C zerw onej".

Mimo tego zastrzeżenia, Żbi
kowski propaguje także m ocno 
przechodzenie z bronią w ręku 
na stronę Armii C zerw onej. Po
za tym omawia fachowo, militar
ną geografię Polski, ewentualne 
plany strategiczne naszego Szta
bu  i przebieg m obilizacji, doda
ją c :

„Polska dla przeprowadzenia 
całkow itej m obilizacji będzie 
potrzebow ała sporego przeciągu 
czasu, mniej więcej trzech do 
czterech tygodni. Już w  tym 
okresie (komuniści) mogą prze
ciw staw ić się w ojn ie, występu
ją c  czynnie przeciw  przyw ozo
w i w ojsk, nagromadzeniom ma
teriałów  w ojennych, organizu
ją c  strajki antyw ojenne i t. p.“ .

Szczegółow o też poucza, ja k  
należy przygotow yw ać się do tej 
zdradzieckiej roboty. Zwraca u- 
wagę na obiekty strategiczne, 
które K.P.P. musi teraz już czy 
nić niezdolnemi do użytku. Z 
zakończenia dowiadujem y się, że 
cala frazeologia i dialektyka 
„ocen ", „nastawień", „analiz", 
„rezo lu c ji" , to ty lko parawanik 
dla doskonele i fachowo obm y
ślonych planów  i zadań m ilitar- 
no - imperialistycznych Z.S.S.R.: 

P okończenie na str. 9 -e j.

Jeśli chcesz, 
by cl n b ra n o  ziemie 

I dobytek —  popieraj 
________________komuną?
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KULISY WALK W HISZPANII
Z pośród krw aw ej zawieruchy 

hiszpańskiej zaczyna coraz w y 
raźniej wyłaniać się pewność, że 
zwyciężą powstańcy. Po zdoby
ciu Irunu i odcięciu północnego 
frontu wojsk czerwonych od po
łączenia kolejowego z Francją — 
los tych okolic jest przesądzony. 
Komunie hiszpańskiej pozostają 
tylko porty na morzu Śródziem
nym.

Jaka jest rola komunistów w  
walkach hiszpańskich?

Podzielić ją  można na trzy eta
py . Etap pierwszy, to okres akcji 

ośredniej. Drugi, to okres Troc- 
iego i Nieumana. Trzeci wresz

cie, to okres walki czynnej.
W  okresie pierwszym rola ko

munistów polegała na działaniu 
pośrednim. Nie biorąc sami u- 
dzialu w  akcji, komuniści posłu
giwali się rządem, jak wiadomo 
lewicowym , wyw ierając nań pre
sję, aby rozprawił się z elemen
tami „faszystowskimi**. Termi
nem tym komuniści określali 
wszystkie odłamy narodowe, sku
piające się zarówno w armii, jak 
masowym ruchu katolicko-ludo-

w ym  Gil Roblesa i kotach monar- 
chistyeznych (zwolennicy A lfon
sa XIII i karliści, zyskujący co
raz większą liczbę zwolenników 
od czasu, gdy na czele ruchu kar- 
listowskiego stanął płomienny 
ideowiec i świetny organizator 
Falconde). Pod naciskiem komu
nistów, a przy poparciu republi
kanów i socjalistów, rząd miał 
wytępić cały ruch narodowy i o- 
czyścić w  ten sposób pole dla ata
ku komunizmu rewolucyjnego.

W  tym samym okresie komu
niści popędzani nieustannie tele
gramami z Moskwy, parli gwał
townie do „przeprowadzenia do 
końca rewolucji burżuazyjno-de- 
mokratycznej**, czyli reform spo
łecznych, podyktowanych przez 
VII kongres Kominternu.

Cóż to za termin i cóż to za 
reform y?

Termin „przeprowadzenia do 
końca rewolucji burżuazyjno-de- 
mokratycznej**, stworzony przez 
Komintern, oznacza zrealizowa
nie tych wszystkich haseł, z ja 
kimi występują rewolucyjni de
mokraci lewicowi, a więc libera

łowie, socjaliści, socjal-demo- 
kraci i t. p. Komuna traktuje te 
wszystkie odłamy z największą 
pogardą, jako „oportunistyczną 
swołocz**, ale uważa je  za poży
teczne dla siebie, widząc w nich, 
oczyw iście słusznie, pólbolszewi- 
ków, a w  rewolucji „burżuazyj- 
no-demokratycznej“ przygotowa
nie gruntu dla rewolucji komuni
stycznej.

Hasło „przeprowadzenia do 
końca rewolucji demokratycznej*' 
oznacza w ięc przede wszystkim 
zrealizowanie dwu punktów: 
wywłaszczenie większych gospo
darstw, czyli zniszczenie inteli
gencji wiejskiej, aby nie mogła 
odgryw ać żadnej roli politycz
nej — powtóre zaś złamanie Koś
cioła Katolickiego, jako głównej 
i najsilniejszej przeszkody, stoją
cej przed Kominternem na drodze 
do zwycięstwa. Te dwie refor
m y są nieodzownym warunkiem 
oczyszczenia placu i przygotowa
nia gruntu pod drugi etap pro
gramu bolszewickiego: rewolucję 
komunistyczną i ustanowienie, w, 
drodze w ojny domowej, dyktatu
ry na wzór sowiecki.

Lecz było  to zadanie niełatwe. 
Komunizm w  Hiszpanii byl w 
położeniu o tyle trudniejszym, niż 
w  Rosji, że miał do czynienia z 
ludem katolickim, prócz tego zaś 
konkurowało z komuną bardzo 
silnie je j lewe skrzydło, mianowi
cie anarchiści i syndykaliści, nie 
uznający zwierzchnictwa Komin
ternu, a teror i wywłaszczenie 
stosujący nawet wówczas, gdy te 
komunistom nie byto na rękę.

Kompartia Hiszpanii, przewi
dując starcie Frontu „Ludowego*' 
z siłami narodowymi, robiła 
wszystko, aby doprowadzić do te
go starcia jak  najszybciej, zanim 
jeszcze siły kontrrewolucji zdążą 
się zjednoczyć i zorganizować, 
Przy tym starcie to, jak słusznie 
komuniści przewidzieli, zmusi
rząd do uzbrojenia zwolenników 
Frontu „Ludowego", a więc ich 
własnych adherentów. Na krót
ko też przed wybuchem powsta
nia działalność komunistów hisz
pańskich weszła w  okres drugi? 
do Hiszpanii przybył Trocki (ktd 
ry w  ciągu ostatnich lat odwie
dził ten kraj kilkakrotnie, organi
zując Front „L udow y") oraż

H  I r a t g t  Roku
llfcwldatja prasy Frontu,

CZEM GROZI POLSCE REW OLUCJA (dokończ, ze str. 8)
„Zagadnienie strategii i takty

ki w ojskow ej w  tej dziedzinie 
przygotow ania do powstania 
zbrojnego, zbiega s:ę z zagadnie
niem  obrony Związku Radziec
kiego i walki z wojną*'.

(„Żołnierz Rew olucji" z listo
pada 1931 r. str 32—43).

W  Moskwie artykuł Żbikow 
skiego w yw ołał istną burzę. 
Przecież elaborat jeg o  groził 
skandalem większym, niż słyn
n y  angielski „List Zinow iew a" 
z 1924 r. Natychmiast polecono 
Komitetowi Centralnemu K.P.P. 
skonfiskow ać wspomniany nu
m er „Żołnierza R ew olucji", na
w et te kilka egzem plarzy, które 
puszczono do kolportażu wśród 
zaufanego aktywu partyjnego, 
polecono w ycofać z obiegu; nie 
dopuszczono też do żadnych 
om ów ień artykułu Żbikowskie
go w  prasie party jnej i dlatego 
nie dotarł on prawie zupełnie do 
kra ju  t. j .  do szerszych kół orga
nizacyjnych  K. P. P.

Naturalnie epilog ca łej spra
w y  znalazł się później w Komi
s ji K ontrolu jącej M iędzynaro
dów ki Kom unistycznej, przed 
którą gęsto musieli się tłuma
czyć, oprócz Żbikowskiego, tak

że Leński i Bronkowski za dopu
szczenie do ujawnienia w o jsk o 
w ych  tajem nic Z.S.S.R. Nie obe
szło się bez zagadnienia talmu- 
dycznego: przecież „rew o lu cy j
ne masy.’* pod w pływ em  takich 
artykułów  będą biernie w ycze
k iw ały  przyjścia  armii czerw o
nej, zamiast same robić rew o
lucję. W  sferach kierow niczych 
KP.P., a w ięc tam, gdzie o tej 
sprawie wiedziano, nie odezwał 
się ani jeden  glos protestu, bo 
sprawę załatwiały sowieckie 
władze w ojskow e... W idocznie 
jednak Sownarkom w ysoko mu
siał cenić wartość zawodową 
Żbikowskiego, skoro nawet za 
taką gaffę, ja k  mimowolne... 
zdradzenie „burżuazji" tajem nic 
czerw onego imperializmu, nie 
poniósł on większej odpowie
dzialności.

D la nas artykuł Żbikowskie
go ma szczególniej doniosłe zna
czenie. U czy nas, że wszystkie 
„rew olu cy jn e" zabiegi kom uni
stów, to tylko środek i pok ryw 
ka. Celem i treścią ich jest za
bór  Polski przez Z.S.S.R. Oto 
czym  grozi Polsce rew olucja 
komunistyczna.

Mir. S

9



Agitatorzy Frontu Sowieckiego wciąż powtarzają, że ZSSR 
nie pragnie zniszczenia Niepodległości Poiski, nie pragnie zabo
ru kraju, nie „żywi zamiarów imperialistycznych 4. Tak, to pew
nie z miłości, nie przez imperjaiizm, wojska ZSSR szły, w roku 
1920 na Warszawę.

specjalnie wysiani z M oskwy in
struktorzy, m iędzy innymi szwa
gier Stalina, Neuman, jeden z kie
row ników  G. P. U.

W ysłannicy ci szybko przystą
pili do organizowania sił zbroj
nych. Stworzyli „m ilicję robot
niczo-chłopską", rekrutowaną z 
pośród komunistów, socjalistów 
lew icow ych i rewolucjonistów 
katalońskich. Mundurem tej mi
licji była niebieska koszula z 
czerwonym  krawatem (dotych
czasowy uniform młodzieży ko
munistycznej w  Hiszpanii). For
mą przywitania — podniesiona w 
górę pięść. Milicja ta, niekarna 
i w przeważającej części złożo
na z elementów kryminalnych, 
pod pretekstem rew izji ulicznych 
uprawiała zw ykły rabunek, na
padała na księży, kościoły, tero- 
ryzowala fabrykantów. Rząd i 
policja  spoglądała na działalność 
tej „m ilicji" przez palce, zasilając 
ją  pocichu w  broń i amunicję.

Powołanie do życia „m ilicji" 
posunęło znacznie naprzód anar- 
chizację Hiszpanii. Szeregi Kom- 
partii poczęły szybko wzrastać. 
G dy jeszcze przed wyborami lu- 
towemi komuniści sami podawali 
liczbę sw ych członków na 20 ty
sięcy, to ju ż  w  czerwcu liczyli 
zgórą 80 tysięcy ludzi. Połączo
ny Związek M łodzieży ( socjaliści 
i komuniści) miał 50 tysięcy 
członków7.

Morderstwem przyw ódcy mo
narchistów hiszpańskich, ś. p. 
C a lvo  Sotelo kom uniści sprow o
kow ali starcie zbrojne. Zgodnie 
z przewidywaniem  Trockiego i 
Neumanna sprowokowali je  w  
momencie dla siebie odpowie
dnim, gdy siły ich wzrosły kilka
krotnie, a narodowcy nie byli 
jeszcze dostatecznie przygotowa
ni do walki. Tą właśnie okolicz
nością należy tłum aczyć przecią
gnięcie się walk, które dobiegają 
już drugiego miesiąca.

Lecz mimo staranne przygoto
wanie starcia, Komintern zawiódł 
się w  swych rachubach. Zw ycię
stwo coraz wyraźniej osiągają 
siły narodowe. Jak dalece Ko
muna uważa sytuację za groźną, 
tego dow odzi fakt, że w  ostatnich

czasach odsunięto zupełnie od 
w ładzy dotychczasowy rząd de
m okratyczny (lewicowo-republi- 
kański rząd Girala), jako składa
ją cy  się z osobistości zbyt mięk
kich i powołano do steru nowych 
ludzi. Miejsce Giralda zajął Lar
go Caballero (zwany hiszpań
skim Leninem). Prócz niego do 
rządu weszli dw aj inni przedsta
wiciele Kompartii Hiszpanii, 
Rząd Caballero to już wy raźna 
t. zw. w  terminologji komuni
stycznej „demokratyczna dykta
tura rewolucyjna robotników i 
chłopów ". Zaznaczyć należy, że 
Caballero i drugi jego kolega z 
obecnego rządu, Hernandez uwa
żani są przez Komintern za naj

tęższych łudzi kom uny w Hisz
panii, w ięcej wartych, niż cala 
kompartia.

Jak widzimy, komuna powołu
je do roboty swych najlepszych 
„speców ". Mimo to, widoki je j 
wyglądają bardzo mizernie. Nie
wątpliwie Sowiety zrobią wszy
stko, by  zgnieść hiszpański ruch 
narodowy. Niewątpliwie w akcji 
tej dopomogą im z całych sił agen 
tury sow ieckie-w e Francji. Mi
mo to, obecnie już można przewi
dyw ać, że ostatecznie szala zw y
cięstwa przechyli się na stronę 
powstańców, rozporządzających 
niewyczerpanymi rezerwami w 
masach katolickiego włościaó- 
stwa hiszpańskiego. Chłop hisz
pański nie da się tak łatwo oszu
kać, jak  m użyk rosyjski.

Dziś już staje się prawie pew 
ne, że hydra bolszewizmu będzie 
na tym krańcu Europy zduszona, 
a Hiszpania wejdzie na drogę od
rodzenia narodu i potęgi pań
stwowej.

J. A . R.

E E W E T K A C J A  S O W I E C K A
n a  i e r e n i e  Z w f t f z A u  S ł o w i a n

Dowiadujemy się, iż Sowiety zgłosiły 
swoją kandydaturę do Związku Sło
wian. Fakt ten bardzo wymownie 
świadczy o  nawiązaniu do tradycji 
pansłowiańskiej (a ściśle pan rosyjskiej) 
wieku XIX-go, tak wrogiej interesom i 
duchowi narodu polskiego. Pomijając 
zresztą stosunek Polski do niewyga
słych jeszcze dotąd apetytów czerwo
nych władców Kremla na terenie „braci 
Słowian” — zwrócić musimy uwagę na 
szczególniejszy charakter akcesu Z. S. 
S. R. do Związku Słowian.

Sowiety, według nowej konstytucji 
są bądź co bądź związkiem 11-tu repu
blik nie tylko słowiańskich. Jeżeli po
miniemy różnorodność narodowości i w 
myśł propozycji sowieckiej zechcemy 
traktować Z. S. S. U. jako zbiorowisko 
słowiańskie —  staniemy w obliczu za
sadniczych sprzeczońci:

l-o  generalizacja słowiańszczyzny na 
cały Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich świadczyłaby o przewadze 
elementu rosyjskiego i przeczyłaby 
równouprawnieniu narodowości, wcho
dzących w skład Z. S. S. R.

Nowa Konstytucja Sowiecka w roz
dziale II — arŁ 13 powiada, „Związek 
Socjalistycznych Republik Rad jest pań
stwem związkowem, utworzonem na za
sadzie dobrowolnego zjednoczenia rów
nouprawnionych Radzieckich Socjali
stycznych Republik". W skład Związ
ku Sow. Rep. Rad. wchodzą następują
ce reoubliki: Rosyjska. Ukraińska. B:a- 
łoruska, Azerbejdżaska, Gruzińska, 
Ormiańska, Turkineńska, Uzbecka, Tad-

Kcrr.somtlec —  to przy
sz ły  morderca redziećw.
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życka, Kazachska i Kirgiska. Czy wol
no zatem na -H staw ie tez konstytucyj
nych traktować Z. S. S. R. jako państwo 
wyłącznic słowiańskie? jeżeli zaś, jak 
w dawnej Rosji element słowiański, do
minuje dziś żydowsko-slowiański, to 
albo konstytucja jest fałszem, spreparo
wanym dla zamydlenia oczu zagranicy, 
albo władza sowiecka jest obłudna w 
swych posunięciach na terenie między
narodowym.

2-o pojęcie słowiańszczyzny jest poję
ciem narodowościowym i jest sprzecz
ne z ideją internacjonału.

5-o panslawizm w pojęciu bolszewi
ków jest formą iimperjabstycznych dą
żeń narodów słowiańskich a tem sa
mem— przeciwstawieniom koinunistycz. 
nego internacjonału i jego zasadnezym  
wrogiem.

Jeszcze nie tak dawno, bo w maju 
1955 r. z okazji wizyty ministra Benesza 
w Moskwie —  Karol Radek w artykule 
„Dtogi Czechosłowacji" (Izwiestia 8.YIL  
1955) dla uspokojenia opinii sowieckiej 
przytoczył oświadczenie Benesza, ża 
zbliżenie Czechosłowacji do Z. S. R. R. 
dokonywa się nie na podstawie tradycji 
panslawizm u, lecz na podłożu bieżących 
interesów życiowych obu narodów.

Wobec powyższego propozycja So
wiecka wydaje sic nieszczerą i zawiera 
ukryte cele. Jakie? Domyśleć się nie
trudno. Znarsc instrukcję VII Kongre
su Kominternu, dotyczącą taktyki i stra 
tegji rewolucyjnej, mającej urzeczywi
stnić na całym świecie dyktaturę pro- 
letarjatu, widzimy jasno, ze propozycja 
Sowietów —  to zwykły podstęp, by 
wcisnąć się również i do Związku Sło
wian dla zrobienia z niego jeszcze jed
nej agentury imperjaliztnu Z. S. S. R.

W. Rydzewski.
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Jeden  z w ybitn iejszych p row od y ró w  Kom . Partii Po lski

Urodził się w  1894 r. w  Łodzi. 
W  młodości pracował jako ro
botnik, a później jako monter w  
fabrykach włókienniczych. W e
dług metryki jest katolikiem, w 
rzeczywistości bezwyznaniow
cem. Miał dwie nieślubne żony: 
białorusinkę Wierę Chorąży oraz 
żydów kę z Białegostoku — Be
tę Łubę Kowieńską. Zresztą z 
każdą ze swych sekretarek czy  
„łączniczek" partyjnych utrzy
muje
Z m ien i'

intymniejszy stosunek.
-to .

W ojna światowa zasada go w 
izeregach armii carskiej. Jakiś 
czas był na froncie, niebawem 
jednak dostał się do niewoli nie
mieckiej. Po przewrocie bolsze
wickim, wrócił do Moskwy i 
wstąpił do sowieckiej czerwonej 
armii w  charakterze komisarza 
politycznego. Położył wybitne 
zasługi dla sowietów jako komi
sarz bolszewickiej dyw izji armii 
czerwonej.

Podczas najazdu bolszewickie
go na Polskę w 1920 r. sprawo
w ał funkcję prezesa Rewkomu 
bolszewickiego w  Nowogródku.

Od 1922 r. działa w  charakte
rze tajnego funkcjonariusza par
tyjnego w Polsce. Jest również 
członkiem komitetu Centralnego 
KPP.

Z ramienia KPP i wydziału 
'dywersyjno - szpiegowskiego t. 
zw. „armii frontu zachodniego" 
(z siedzibą w Smoleńsku) — kie
ruje w  latach 1924—25 ruchem 
W ywrotowym  na kresach wscho
dnich Rzeczypospolitej.

G dy latem 1924, podczas prze
kraczania granicy polsko-sowiec
kiej, został przez władze areszto
wany i osadzony w Stołpcach, 
mińscy bolszewicy rzucili na

Stolpce specjalną bandę dyw er
syjną, która przemocą uwolniła 
Martensa z aresztu i uprowadzi
ła go do Mińska.

W  1925 r. jest wraz ze Steinem- 
Domskim i Unszlichtówną-Osiń- 
ską wodzem KPP. Jako zwolen
nik bezwzględnej walki z PPS. i 
przeciwnik jednolitego frontu, 
zalecanego przez Komintern, zo
staje uznany przez Moskwę za 
heretyka (odehyleniowca) i po
zbawiony kierownictwa partią.

Pod koniec 1925 r. zostaje 
aresztowany na terenie Polski 
wraz z sekretarzem Kompartji 
Zachodniej Białorusi — Łaza
rzem Aronsztamem (false Czer
niak, obecny komisarz politycz
ny armii czerwonej na Białej Ru
si) i osadzony w  więzieniu. W 
początkach 1928 r. drogą wym ia
ny więźniów politycznych mię
dzy Polską, a Sowietami, odzy
skuje wolność.

Jakoż w maju tego samego ro
ku zostaje przychwycony na taj
nym posiedzeniu KC. KPP, w  
Berlinie, maskowanem jako ze
branie esperantystów. Ponieważ 
rządy w Niemczech sprawowali 
wtedy socjaliści, którzy wobec 
przeciwników komunistycznych 
przejawiali szeroki liberalizm, 
Martens uzyskał wolność, pono
sząc jedynie drobną karę admi
nistracyjną za nielegalne prze
kroczenie granicy.

A by zniszczyć w  nim tenden

cję  pewnej niezależności od Ko- 
minternu, bolszewicy posyłają 
go na przeszkolenie, na partyjno- 
ekonomiczny Kurs Akademii 
Komunistycznej w Moskwie.

W  1931 r. jest przedstawicie
lem t. zw. „Lew icy Zw iązkow ej" 
czyli komunistycznej opozycji 
klasow ych (P.P.Sowskich) Zwiąż 
ków  Zaw odow ych przy  Czer
w onej M iędzynarodówce Zawo
dow ej t. zw. Profinternie w  Mo
skwie.

O d końca 1932 r. przyjeżdża 
stale za fałszywym  paszportem 
do W arszawy i tu kieruje zakon
spirowanym sekretariatem KC. 
KPP. Obok „Leńskiego" i „Brou- 
kowskiego" wysuwa się na sta
nowisko wodza KPP. i wchodzi 
w  skład najwyższej instancji 
partyjnej. Najczęściej używa 
pseudonimu: Stefan Skulski.
Uważa siebie za przyszłego pol
skiego Stalina... Ma zresztą po
dobne rysy charakteru: jest
gwałtowny, okrutny, lubi kobie
ty i alkohol.

Powołując się na swą „robo- 
ciarską" przeszłość i psychikę 
proletariacką, uważa, że inteli
genci nie powinni kierować kom - 
partią, jeno podobni mu „prole
tariusze". Szczególną nienawi
ścią pala do znanego czytelnikom 
z 1-go numeru „M łodej Polski"— 
Sau.la Amsterdama. Po kryjom u 
kopie dołki pod innymi wodzami 
KPP., by ostać się samemu na 
czołow ym  stanowisku w kom- 
partii. Pod tym względem przy
pomina mistrza swego — Stalina.

r y .  a . i d
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Mamy w Polsce pewną część „oby
wateli", ujawniających szczególne zdol
ności do... przemytu.

A  przemyt bywa nietylko dewizowy, 
sacharynowy i t. p. przez granicę, ale 
i wewnętrzny —  wydawniczy. Walka 
z takim wydawniczym przemytem jest 
już trudniejsza i wymaga większej 
czujności organów bezpieczeństwa.

Podejść z otwartą przyłbicą do pol
skiego czytającego ogółu komunistom 
niezawsze się udaje. I to nietylko ze 
względów cenzuralnych ile ze wzglę
du na niechętne a nawet wrogie nasta
wienie przeważającej części polskiego 
społeczeństwa w stosunku do komuniz

mu, jako produktu myśli żydowskiej 
i jako ruchu o pokroju wybitnie im- 
perjalistycznym. Stąd potrzeba ma
skowania i przemycania.

Czytający ogół interesuje się dziś So
wietami i komunizmem jak wogóls 
wszelkiemi zagadnieniami społecznymi. 
Zawodowi przemytnicy umiejętnie sto
sują się i wykorzystują podobne zain
teresowania. i

Oto ciekawy przyczynek takiego 
przemytu.

żółta książeczka za 25 groszy. „Aktu
alne. Nauka w Sowietach". W ydaw
nictwo „Nasza Książka", Lwów 1936, 
Otwieramy broszurkę. Beztytulow*

ff
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Nie ulega wątpliwości, że sze

reg zasad i posunięć rządu So
w ietów  zasługuje na analizę. 
Obecnie, po wyroku Zinowiewa 
szczególniej warto zw rócić uwa- 

ę na gest Stalina, drwiącego so- 
ie w żyw e oczy z całej Europy.
Pewne czynniki międzynarodo

we m ają prawdziwą manię wtrą
cania się do wewnętrznych spraw 
różnych państw, nie cofa jąc się 
przed próbami presji na ich w y 
miar sprawiedliwości. W  stosun
ku  do ZSSR. w ykazały  one 
zawsze rozczulającą wyrozumia
łość: m ilczały podczas obrzydli
w ych  procesów prowokatorskich 
w  rodzaju „szachtyńskiego", lub 
angelskich inżynierów w  1932 r.

przedmowa niejakiej Ireny Hellman. 
Nazwisko uzbraja, działa jak antido
tum. Lecz nietyle ważne „kto” , lecz 
„oo". Treścią przedmowy jest .troska" 
o  stan nauki w Polsce. Ale mniejsza 
o przedmowę. Na treść broszurki skła
dają się obserwacje polskich i obcych 
liczonych o stanie nauki w Sowietach. 
Na pierwszy ogień idzie „minister.oś. 
prof. Świętoslawski". Rzecz objektywna, 
wszystko raczej na podstawie „infor
mowano mnie" niż „widziałem". Póź
niej już mamy opinię uczonych innej 
miary. A  więc: Prof. L. Anigstein, prof. 
l i  Lachs, prof. Br. Nowakowski, prof, 
St. Baley. Nazwisko prof. świętoslaw- 
skiego, ministra oświaty i wyznań re
ligijnych ma stanowić markę ochronną 
przemytu, który całkowicie ujawnia 
się dopiero u ostatniego „obserwatora" 
prof Baley'a. Tu już iście cielęcy za
chwyt: —  „młodzież sowiecka stała się 
naprawdę... szczęśliwa", „pod pewnym 
względem sowiecki eksperyment wy
chowawczy udał się znakomicie", „sy-

Cbcesz walczyć z kemuną? 
Wykonaj ścżśle rozkaz Kr. 2.

— Że nie protestowały przeciwko

Eędzeniu tuzinami na osiedlenie 
sięży różnych wyznań, to praw

dopodobnie dlatego, że prześlado
wań tych niesposób nazwać 
niesprawiedliwością sądową. Mia 
nowicie z tej prostej przyczyny, 
że delikwentów odsyłano do So
lówki zwykle bez żadnego sądu. 
Nawet wprowadzenie kary 
śmierci dla nieletnich nie w zru
szało olimpijskiego spokoju za
chodnio - europejskiego humani
taryzmu.

D opiero posianie „pod  stien- 
ku“  Radomyśłskich *) i Rozen- 
feldów  przebrało miarę. Jakoż 
wszystkie międzynarodówki, aż 
cztery filary zachodnio - euro-

stem sowiecki uwolnił młodzież od 
dwóch potężnych czynników, które— 
bywają... źródłem przymusu krępują
cego młodzież. Czynniki te, to do- 
gmaty religijne, oraz udręka płciowa" 
i  tak dalej w tymże sosie.

Teraz już można, a nawet trzeba za
interesować się bliżej, kto ten przemyt 
uprawia. Zwróćmy jeszcze uwagę na 
odsyłacz:

„Powyższe wywiady ze znakomity
mi polskimi uczonymi przedrukowuje
my z Wiadomości Literackich Nr. 616". 
Już prawie jesteśmy w domu. Potem 
fostatnia stronic^ okładki „W yd. Do- 
nato Mandel. (?). 1 całostronicowy
anons o wydawnictwie „Nowej Książ- 
ki“ (Donato Mandel) „Kurs Ekonomji 
Politycznej" w 24 zeszytach, reklamo
wany jako „Zbiorowa praca wybitnych 
marksistów": (Prof. Herman Duncker, 
Alfons Goldschmidt i K. A . Wittfogel). 
To już przemyt widoczny oczywiście 
dla znawcy, lecz nie dla czytającego 
ogółu. Ci trzej wybitni marksiści, to 
niemieccy żydzi, oficjalni i znani człon
kowie rozgromionej Komunistycznej 
Partji Niemiec.

Tak oto działa bolszewicki przemyt 
w Polsce... {]. K.).

pejskiej dem okracji proletariac
kiej, ruszyły na ratunek zagrożo
nemu ex-prezesowi Komin ternu, 
temu samemu Zinowiewowi - Ra- 
domyślskiemu, którego Ałdanow 
nazywał „najbardziej, obok Dzier 
żyńskiego, zbroczonym krwią z 
pośród w odzów  bolszewizmuM. 
Dodajem y, że wystąpienie ich 
zgoła nie przypominało butnych 
w ojow niczych protestów między
narodowej elity intelektualnej 
przeciwko pobiciu komunistów 
w Pacanowie, lub wsadzeniu do 
paki komunistycznego literata w  
Berlinie. Owszem, było to wzoro
we pokorne podanie na „N aj
wyższe Imię". P P . Adler, de 
Brouckere Ciłrine i Sehvensels 
proszą jedynie, by w procesie 
tym trzymano się procedury, t. j .  
by oskarżeni mieli obrońców i 
możność apelacji, oraz by -w 
sprawie tej nie wydawano w y
roków śmierci. Jedyną odpow ie
dzią był stek wym ysłów w  prasie 
sowieckiej, wraz z uprzedzeniem, 
że sowieckie czynniki miarodaj
ne wogóle z nikim w tej sprawie 
gadać nie będą.

Bez względu na nasz stosunek 
do tego procesu, przyznać musi
my Sowietom pełną rację. Prasa 
sowiecka brutalnie przypomina 
pp. Adlerowi i tow., że nie mają 
najmniejszego prawa do w yw ie- 
rania presji na aparat sprawie
dliwości obcego państwa, piętnu
je, jako bezczelność, żądanie, by
dła pięknych oczu wodza II Mię
dzynarodówki zmieniono sowiec
ką procedurę karną, natrząsa się 
wreszcie z tchórzliwego tonu ca
łej petycji.

Jest to doskonała lekcja dla 
różnych kom isyj śledczych z ra
mienia ligi obrony praw człowie
ka, partyj robotniczych i t. d., 
które zaglądają czasem i do wię
zień obcych państw7, a wobec so
wieckiego teroru zdobywają się 
jedynie na tchórzliwe petycje.

M.

*) Godzi się zaznaczyć przy okazji, 
że prawdziwe nazwisko Zinowiewa 
brzmi nie Apfelbaum, jak to się pp. 
wszech nie sądzi, lecz Radom yślski). 
Nieporozumienie powstało stąd, że gdy, 
aresztowano swego czasu Radomyśl- 
skiego w Szwajcarii, ten legitymował 
się paszportem wystawionym na na
zwisko Apfelbauma. (Preyp. Red.).

Rozkaz nr. 1 to likwidacja 
bibuły sowieckiej.

Komintern poinformował swoich ludzi tak: Nie myślcie, że 

tworząc Wspólne Fronty z socjalistami, socjał-demokratami, 

socjainemi liberałami, czy chłopami, my, pełni komuniści, wią

żemy się na stałe z tą swołoczą. Oni potrzebni są nam tylko 

do szeregów. To tylko pachołki rewolucji. Fo zwycięskiej rewo
lucji wygnieciemy wszelką cportunistyczną swołocz, jak pluskwy. 

Zostaniemy przy władzy tylko my, wyznawcy czystego komuniz

mu III międzynarodówki.

PRZEMYT BOLSZEW ICKI (dok. ze str. 11).
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W O L N A  T
Czytelnicy! Rubryka niniejsza nale

ży całkowicie do Was. Piszcie do Re
dakcji. Przysyłajcie nam swoje uwa,?i 
o „Boju z bolszewizmera"; gańcie uster
ki — chwalcie, co Wam się podoba. Do
noście nam, co się- dzieje w Waszej oko
licy w dziedzinie walki z komunizmem. 
Zawiadamiajcie aas o działaniu komu
ny na Waszym terenie.

Piszcie do nas czytelnie, atramentem

i krótko. Nie zwracajcie uwagi na 
styl. Ewentualne błędy poprawi się w 
Redakcji.

Im więcej korespondentów będzie 
miał „Bój z bolszewizmem", tem sku
teczniejsza będzie-jego walka.

Na początek ogłaszamy pierwszy list, 
nadesłany nam przez Czytelnika z pro
wincji.

(Red.)

W S Z Y S C Y  y i l/ k .  F R O N T
0 O  W A L K I  Z  U r O H Ą  K © J # ĘJItlSZIH9J
Wreszcie jakiś mocniejszy glos —  sta

nowcza postawa, wyraźnie określony 
program. Takie myśli nasuwają się mi- 
mowołi, gdy się przeczyta pierwszy 
numer „Młodej Polski".

Niejeden odetchuąl z ulgą. Dawno 
już oczekiwano silniejszej reakeji, któ
rej brak uważany był za słabość i nie
zdolność do podjęcia walki z hydrą ko
munizmu.

Kronika działalności Komin tern u 
przerazić musi każdego. Poprzez wi
chrzenia, strajki, zbrodnie, rewolucję i 
wojnę, uświęcając wszystkie środki, 
wiodące do osiągnięcia celu, Komintern 
dąży do skomunizowania świata, wy
wołania wojny narodów i zdobycia ty- 
rańskiej władzy, opartej na szalonych, 
ludzkim rozumem niepojętych zasa
dach.

Ostatnie dni — z za wschodniej gra
nicy przynoszą wieści, które przecho
dzą ludzkie pojęcie. Groźne memento 
dla całego Zachodu. Dla nas Polaków 
tem groźniejsze. Okrutae, acz zalegali
zowane morderstwa, niecne szpiego
stwo, bezlitosne gwałcenie wszelkiego 
prawa własności —  oto zbawczy ustrój, 
Który ma uszczęśliwić ludzkość. W yda
rzenia w dalekiej Hiszpanii —  to akt 
drugi uszczęśliwiania ludzkości.

Raj ten zbliża się ku nam. Ukryta 
sieć agentów Kominteruu, obecnie uda
jących lojalnych, wszędzie najrozmait
szymi środkami i sposobami wszcze
piają w zdrową, szlachetną duszę naro
du polskiego jad komunizmu.

Otwórzmy oczy! Wróg czyha! Nie 
dajmy się zaskoczyć! Wrzód, który 
przyrastać począł do naszego ciała —  
wyrżnąć, wypalić, by nie skaził całe
go, zdrowego organizmu.

Naród —  który u progu swego wol
nego żyeia, w sierpniu 1920 roku doko
nał cudu nad Wisłą nad wrażymi hor
dami dzikiego Wschodu, naród, który 
w ciągu pierwszego dziesięciolecia swe
go wolnego bytu stał się mocarstwem—  
potrafi sam o sobie stanowić, stworzy 
sobie taki ustrój, który zapewni dobro
byt, a co zatym idzie rozwój kultural
ny, społeczny i gospodarczy.

Naród —  który wydal takich geniu
szów umysłu i ducha, jak Mickiewicz, 
Słowacki, Szopen, Sienkiewicz, Żerom
ski, Curie-Sklodowska, nieśmiertelny

Rewolucja komunistyczna 
w Polsce, to oddanie 
k r a j u  M o s k w i e

Marszalek Józef Piłsudski i wielu in
nych. Naród —  który ina takie poten
cjalnie zasoby umysłu i ducha —  sam 
znajdzie dla siebie najwłaściwszą dro
gę uszczęśliwienia ludu. AVszelkie obce

recepty nie przyjmą się u nas. Po bo
haterskich bojach zdobyliśmy niepodle
głość, potrafimy ją zachować. Darem
ne wszelkie zakusy i zabiegi.

Nauka Kominternu nigdy nie włoży 
w usta polskiego dziecka słów: „roz
strzelać, jak psy“ , jakie wypowiedzia
ła 10 letnia uczennica szkoły sowiec
kiej w sprawie procesu 16 w Moskwie.

Zgnilizna Kominternu nie może u nas 
znaleźć miejsca. Wszyscy na front do 
walki z hydrą komunizmu! Wszystkie 
stany — chłop, robotnik, rzemieślnik, 
inteligent — muszą zjednoczyć się w je
den silny front, oddać się pod rozkazy 
Naczelnego Wodza generała Rydza-Śmi- 
głego i wspólnymi silami wypracować 
dobrobyt, potęgę i mocarstwowość Pol
ski.

Czuw ajm y!!!
(Zet)

W ZSSR są teraz tylko dwie klasy społeczne: panów i nie
wolników. Niewolnikami jest 150 miljonów mieszkańców. Panami 
—  dwieście tysięcy urzędników, obsługujących aparat państwo
wy czyli t. zw. „aparatczyków".

S O W I E T Y  Z ł H
O d czasu w ejścia  ZSSR do L i

gi N arodów  rząd sowiecki nie
ustannie w obec opinii europej
sko - am erykańskiej w yrzeka 
się łączności z Kominternem, 
Propagu je tę ideę tak uporczy
w ie, że pow oli świat zaczyna 
w ierzyć w  ten absurd. Niestety, 
zdaje się, że i w  Polsce są ludzie, 
k tórzy  wierzą, że Sow iety pro
wadzą inną (bodaj „narodow ą") 
politykę, niż m iędzynarodow o- 
rew olu cy jn y  komintern.

W  rzeczywistości można n a j
w y że j m ów ić o  podziale ról, ale 
nigdy o  różn icy  m iędzy rządem 
sowieckim , a kemitetem W yk o
nawczym  Kominternu. Jeden, 
ja k  i drugi uznaje Stalina ja k o  
swego wodza. Komintern chełpi 
się nawet, że k ieru je  nim W.K. 
P. B. (W szeclizwiązkowa Komu
nistyczna Partia Bolszewików) 
to jest ta sama, która w edług 
n ow ej konstytucji sow ieckiej, 
jest jedyn ą  partią panującą w  
ZSSR. Ale mimo oczywistych 
faktów  przedstawiciele Z. S. S. R. 
wciąż usiłują w m ów ić w  świat 
ideję o  braku współdziałania z 
Kominternem, który rzekomo ko
rzysta tylko z prawa azylu w  Z.
S. S. R.

M usimy w ięc w ciąż na uow o 
dem askować ten fałsz, tak w y 

godny dla dyplom atów  sow iec
kich.

Efekeiarze sow ieccy  dostar
cza ją  nam nowego dowodu. O to 
dokum ent ogłoszony w  „Praw 
d z ie "  m oskiewskiej Nr. 200 z dn. 
22f.VII.f396 r. na pierw szej stro
nie: „Sam olot Ant-25 Czekało- 
w i. H ajdukowi, Bel jaków owi« 
C a ły  k ra j śledzi za Waszyn lo
tem. Wasze zw ycięstw o będzie 
zw ycięstw em  kra ju  Sowietów, 
życzym y Wam powodzenia. 
M ocno ściskamy Wasze ręce —■ 
Stalin, M olotow , O rdżonkidze, 
D ym itrow ."

T en  radiow y telegram został 
w ysiany do w ym ienionych lot
n ików  sow ieckich, k tórzy  pod 
ję li  lot na 9.000 km. bez lądow a
nia. O tóż podpisy te są w ielce 
w ym ow ne. O bok  siebie stoją:] 
w ódz( generalny segretarz) W« 
K. P. B., premier sowiecki, ko
misarz ciężkiego przem ysłu i..< 
sekretarz generalny Kom inter
nu.

C zy  nie m ógł D ym itrow , ze 
w zględów  choćby dyplom atycz
nych w ysłać oddzielnego tele
gramu'

o- k.)

W róg nr. 2 —  to Kom som oł.
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W yjątek z listu
G eneralnego Komitetu Światowego Zwiqzku Kobiet

t t i a f o f e ś ę g  p r z e c i w  S ś ^ m t M t s i e

W strząśnięte zeznaniami świad 
ków  naocznych o potwornych 
zbrodniach, które popełnia się w  
w ojnie domowej w Hiszpanii, 
gdzie każdego dnia na rozkaz 
moskiewskiej centrali rewolucji 
św iatow ej torturuje się tysiące 
bezbronnych kobiet, mężczyzn i 
niewinnych dzieci, okalecza i 
m orduje, ogłaszamy żyw y  pro-

K. P. P. i
Konflikt polsko-gdański z lip- 

Ca b. r. wykorzystała KPP, by  
dobitnie w nieodpowiedzialnych 
a  demagogicznych odezwach za
rzucić Rządowi Polskiemu zdra
dę narodową. W idzimy więc, że 
K PP stała się „sumieniem Naro- 
idu“  a „Rząd Skladkowskiego i 
Becka rządem zdrady narodo
w e j", gdyż „sprzedaje Gdańsk 
Niemcom" (odezwy KPP). Sto
ją c  na straży niepodległości i „im - 
perjalizm u" polskiego, praw do
podobnie KPP zażąda włączenia 
Gdańska do Polski!

Zmiana frontu czy zmiana tak
tyk i? Może znajdzie się jaki 
naiwny, który uwierzy w  zmianę 
frontu KPP i w  ten świeżej daty 
patriotyzm komuny.

Niestety, zawiedzie się, gdy 
u jrzy, co piszą komuniści nie
m ieccy.

W  czasopiśmie partyjnym  
„Rundschau" z dnia 16.7.36 r. Nr. 
32 str. 1290 znajdujem y urywek 
deklaracji KPD. (Kom. Partia 
Niemiec). „...Brutalny ucisk prze
ciw  niemieckim gdańszczanom, 
powolność i uwzględnianie inte
resów polskiego faszyzmu — oto 
jest polityka Hitlera w stosunku 
do Gdańska. My, niemieccy ko
muniści walczym y o wolny 
Gdańsk, w olny od brunatnego 
panowania morderców i wolny

„Front Ludowy*4 —  
to nazwa obłudna. 

Prawdziwa, to Front Sowiecki

test i apelujemy do sumienia 
świata.

Z głębokim  smutkiem w idzim y 
w  nieszczęśliwej Hiszpanii roz
pętane te same moce, które po
grążyły Rosję w  przepaść i któ
re działają wszędzie, aby znisz
czyć religię i węzły rodzinne i 
aby podburzyć wszystkie narody 
do krw aw ej wojny.

G D A Ń S K
od przyjaciół tego panowania — 
od polskich faszystów...".

A  w ięc?
Rząd Polski zdradza w  Gdań

sku interesy polskie. Rząd nie
miecki —  niemieckie. Nie zdra
dzają tylko... komuniści i polscy 
i niemieccy.

Bibljografia nasza cierpi na brak 
rzeczowej rozprawy o Sowietach. Ro
dzime wydawnictwa są bądź przesta
rzałe, bądź niezupełne pod względem 
materjału, albo też bezwartościowe.

Z konieczności trzeba sięgać do lite
ratury obcej. Na specjalną uwagę za
sługuje dzieło Th. Adamheita „Rote 
Armee, Rote Weltrevolution, Roter 
Imperialismus" (Czerwona Armja, Czer
wona rewolucja światowa, Czerwony 
imperjalizm) nakł. — Nibelungen —  
Verlag. Berlin, Lipsk str. 232 z ilustra
cjami. Na interesującą treść dzieła 
składa się: przedmowa, zawierająca
pełny tekst traktatu francusko-sowiec- 
kiego z r. 1934, omówienie jego znacze
nia politycznego, tudzież rozdziały 
traktujące o podstawach ideologicz
nych bolszewizmu, o imperjalizmie so
wieckim, o przygotowaniach wojen
nych Sowietów, o poglądzie bolszewi
ków na przyszłą wojnę, wreszcie o 
organizacji i znaczeniu ,,czerwonej 
armji“.

Autor wywody swe opiera na cy
frach, faktach i tekstach sowieckiej 
literatury i publicystyki; charakter 
więc tego dzieła jest ściśle naukowy. 
Treść wyrażona językiem  jasnym, 
prostym i zrozumiałym. Oto zasadni-

Przeszło dwanaście mil jon ów 
czerwonych żołnierzy stoi pod 
bronią, ażeby bagnetami we
sprzeć tych agitatorów, którzy 
na żołdzie Moskwy na całym 
swiecie wzniecają i organizują 
powstania i rewolucje.

Przed dokładnie pół rokiem z 
okazji „M iędzynarodowego Ko
munistycznego Dnia Kobiet" 
podburzała Moskwa kobiety, 
ażeby w alczyły „do  ostatniej 
kropli krw i" nad rozpętaniem 
rewolucji światowej, przyczem 
Kogan ośw iadczył: „dam y świa
tu nowe komunistyczne pokole
nie, ażeby cały świat przepoić 
bolszewizmem".

Obowiązkiem kobiet wszelkiej 
narodowości, które ' czują się 
strażniczkami wiary, rodziny i 
moralności, jest przeciwstawiać 
się tym zakusom wszelkiemi si
łami.

M iędzynardow y Zw. Świa
towy Kobiet przeciw bolszewiz- 
mowi i wojnie oświadcza się za 
pokojem, ojczyzną, kulturą i reli-
gią-

W zywam y wszystkie kobiety 
świata o poparcie nas i połącze
nie się we wspólnym  szeregu w 
tej walce.

cze myśli: Bolszewizm bynajmniej ni# 
ogranicza się do zdobycia terenów da
wnego Imperjum Rosyjskiego — lecz 
dąży do podbicia! całego świata; bol- 
szewizm szykuje sobie podłoże przez 
rewolucjonizowanie wszystkich kra
jów , posiłkując się bądź kwestią spo
łeczną, bądź nacjonalizmem; bolsze- 
wizm stosuje metodę penetracji, ma
skując się demokratyzmem, liberaliz
mem, umiarkowanym socjalizmem, 
czasami zaś występując otwarcie; bol- 
szewizm zwalcza wśród innych naro
dów militaryzm, sam natomiast go kul. 
tywuje. Upostaciowaniem sowieckiego 
imperjalizmu jest czerwona armja, u- 
patrzona nie jako narzędzie obrony 
Sowietów, lecz właśnie, jako narzędzie 
przyszłej rewolucji światowej. Bolsze- 
wizm nie zaniedbuje atakowania du« 
cha narodów, zakażając go jadem de
prawacji i zepsucia, co prowadzi do 
moralnego obezwładniania narodów.

Piśmienictwo polskie odczuwało od- 
dawna brak takiej książki, wobec cze
go, przyswojenie tego dzieła naszemu 
społeczeństwu w postaci przekładu 
staje się koniecznością wprost palącą. 
Inteligencja polska powinna poznać je, 
aby uświadomić sobie, jakie niebezpie
czeństwo grozi narodowi polskiemu ze 
strony żydo komuny.

Chcesz zginąć z ręki w łasnego  syna czekisty? 

Patrz spokojnie na kom unizm owanie młodzieży.
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N O W Y  P O M Y S Ł

ZRŁISVB=BKOW/%l%IBA
Znany działacz białoruski, b. poseł 

dr. J. Stankiewicz wydał niedawno 
broszurę pod tytułem „Zmiena grama
tyki białoruskawa jazyka w B. S. R. R.‘‘ 
(Reforma gramatyki języka białoru
skiego w B. S. R. R. — Wilno 1936 r.). 
Broszura jest pisana w języku biało
ruskim i zawiera ciekawe dane o refor
mie gramatyki tego języka, dokonanej 
w B. S. S. R.

Dotychczasowa gramatyka ułożona 
przez B. Taraszkiewicza w r. 1918, cze
kała na poprawki, które opracowywa
ła początkowo w r. 1926 Białoruska 
Konferencja Naukowa, a następnie w r. 
1932 —  35 Instytut Językoznawczy przy 
Naukowej Akademji w Mińsku. Osta
tecznie ku całkowitemu zdumieniu i  
akrajnemu niezadowoleniu społeczeń
stwa białoruskiego zmiany zostały na
rzucone z góry przez władzę sowiecką 
dekretem ogłoszonym w dniu 28.VIII. 
1935 r.

Dekret został poprzedzony prześla
dowczą akcją władz sowieckich, skie
rowaną przeciwko członkom Białoru
skiej Akademji Naukowej, którzy in
tensywnie pracowali w dziedzinie ję
zykowej. Prześladowania te są zrozu
miałe wobec reform, jakie przeprowa
dza rozporządzenie sowieckie.

Według dr. Stankiewicza celem refor
my jest oddalenie „sztucznej" bariery 
pomiędzy białoruskim i rosyjskim ję
zykiem. Poza tym reforma ma usunąć 
wpływy języka polskiego, archaizmy, 
neologizmy i wulgaryzmy. Jeżeli cho
dzi o usunięcie wpływów języka pol
skiego, to reforma nie może tego do
konać, bo nie sięga w dziedzinę wy
razów, gdzie wpływ polskiego języka 
jest przeważający. Natomiast bardzo 
ważną jest sprawa sztucznego zbliżenia 
języków białoruskiego i rosyjskiego, 
a mówiąc wyraźniej, rnsyfikowanie ję
zyka białoruskiego. Ordynarne sposo
by popularyzowania reformy i poprze
dzające dekret prześladowania wybit
niejszych przedstawicieli białoruskiej 
narodowości, jasno wskazują na nie
bezpieczeństwo, które obecnie grozi 
mieszkańcom Białorusi ze strony władz 
sowieckich.

Nakaz używania nazw geograficz
nych bez właściwości pisowni białoru
skiej, odrzucenie charakterystycznych 
zmiękczeń, zmiana jednych liter na in
ne w pisowni wielu wyrazów i prze
różne inne nowe prawidła w dziedzinie

Kołchozy to nowoczesna  
pańszczyzna

fonetycznej i morfologicznej mają nie
odstępną, z góry narzuconą zasadę zru
syfikowania języka. Tak czy inaczej 
zapatrując się na t. zw. kwestję biało
ruską i język białoruski, nie możemy 
bez obrzydzenia patrzeć na szyte gru
bymi niemi tendencje „reformatorów".

Samostanowienie narodowości i in
ne wzniosłe zasady, z zapałem dekla
mowane przez agitatorów komunistycz
nych, zostają gwałcone przez władze 
sowieckie, gdy zachodzi potrzeba zgnę
bienia poszczególnych prądów autono
micznych. Mimowoli nasuwa się py-

Komunistyczne organizacje francu
skie, a zwłaszcza syndykaliści i anar
chiści rozwijają wśród emigracji pol
skiej we Francji siłiią agitację za wstę-

„Pracow nicze  zwiqzlci 
zaw odow e”

Instytut Naukowego Badania Komu
nizmu posiada jeszcze u siebie na 
składzie pewną ilość egzemplarzy 
książki Jana Malańskiego p. t. „Pra
cownicze Związki Zawodowe" w Pol
sce (II wydanie rok 1936).

Cena tej wartościowej książki ułat
wiającej zorientowanie się w aktual
nych kierunkach pracowniczego ruchu 
zawodowego oraz w zasięgu jego wpły
wów wynosi wraz z przesyłką 1 zł. 
50 gr.

Zamówienia nadsyłać można: Insiy- 
tut Naukowego Badania Komunizmu 
W-wa. ul, Kilińskiego 1 m. 1.

tanie, jak wobec takiego postępowa* 
nia władz sowieckich zachowują sięj 
ukryci lub jawni przyjaciele Sowietów, 
pracujący nad oderwaniem naszych 
Kresów Wschodnich i przylącznicm ich! 
do B. S. S. R.?

Można być pewnym, że będą przed* 
sięwzięfe próby lansowania uowej gra* 
matyki na terenie naszych kresów i 
wówczas staniemy w obliczu nowej dy- 
wersji, którą powinniśmy energicznie 
zwalczać, wiedząc, że prowadzi onai 
do zruszczenia ludności, należącej doi 
Państwa Polskiego. Z. W .

powaniem do szeregów wojsk rządo- 
wych w Hiszpanii. Szczególniej ener
giczna akcja idzie w okolicach pod* 
paryskich, gdzie werbunek odbywa się 
niemal jawnie. Mimo bowiem oficjal
nych wystąpień rządu francuskiego, 
wciąż zapewniającego o swej neutral
ności, wśród robotników, zwłaszcza 
emigrantów, krążą agitatorzy, nama
wiając do wyjazdu.

Każdy ochotnik otrzymuje przy pod
pisania zgłoszenia 5.000 fr. fr. jedno
razowo, oraz 50 fr. dziennego żołdu. W, 
ciągu ostatnich kilku tygodni do Hisz
panii wyjechało przeszło 400 ochotni
ków polskich, przeważnie bezrobot
nych, z których znaczna część, zainka- 
sowawszy pieniądze, zbiegła po dro
dze.

Front Sowiecki 
to wnuk Targowicy

O D  R E D A K C J I
Już po wydaniu pierwszego numeru „M ło

dej Polski'* dowiedzieliśmy się, że w Krakowie  
ukazuje się pismo pod tym samym tytułem. 
W obec tego zmieniamy nazwę naszego pisma. 
Zmiana zresztą nie będzie wielka, gdyż obie
ramy sobie nasz dotychczasowy podtytuł 
„ B Ó J  Z  B O L S Z E W I Z M E M "

Oczywiście zmiana tytułu w żadnym stop
niu nie wpłynie ani na kierunek, ani na po
ziom pisma.

Kom partia to wrzdd na ciele, Kom som oł to rak 
na sercu Narodu.
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Do orgcanfeacyj społecznych.

Organizacje społeczne (ideowe, towarzyskie zawo

dowe i t. p.)( ktćre uznają za sw ój obowiązek przystą

pić do w alki z komunizmem proszone są  o wypełnienie 

poniższej deklaracji, wycięcie, naklejenie na pocztówce 

I nadesłanie pod adresem; W arszawa, ul. K ilińskiego 1

Niżej podpisany, prosi w imieniu organizacji o nadesłanie 

bliższych informacyj w spraw ie akcji „B O JU  z BO LSZEW IZM EM ".

N azw a organizacji:....  .......    ................ ...........

Adres:  ..............................................................................................................

Liczba członków (płacqcych składki)...................... .............................

W ysokość składki miesięcznej ............................................. ..................

C zy posiada własny lokal (ile izb):....................... ................... ............

Nazwiska członków Zarzqdu: ............... ..................... ..........................

(podpis)

Data

WYDAWNICTWA 
inst. Kauk.  Bsd nia Kc mu ni znw
Warszawa, Skrzynka Pocztowa 860,

BŁESZYŃSKI T. — Gospodarka 
sowiecka na przełomie dwóch 
pięciolatek. Warszawa 1935,

STA R O D W O liSK I Antoni—Tra
gedia Cerkwi Prawosławnej 
w ZSRR. Warszawa 1934.

M ALARSKI Jan. — Pracowni* 
cze Związki Zawodowe w Pol* 
sce. Warszawa 1933.

PRZY BY LO W SKI Stanisłam. —< 
Pańszczyzna sowiecka. W ar
szawa 1933.

ST A R O D W O R SK I Antoni. - -
Istota i cechy komunistycznej 
polityki ekonomicznej. W **- 
szawa 1927. f

ST A R O D W  ORSKI Antoni, i .
Radio w Sowietach. Warsza
wa 1932.

LISTY Z ROSJI_ SOW IECKIEJ. 
Warszawa 1934.

ST ARO DW O RSK I Antoni. —
Katolicyzm  a komunizm. W ar
szawa 1956.

ST A R O D W O R SK I Antoni. —
Sowiety nad Cisą. Warszawa 
1936.

•mw m -m /m m m m -m m m m m —

Sztafeta ze zniczem. Strzelanie z pistoletów Bieg długodystansowy Rozdanie nagród.
(do granicy francuskiej)

Redaktor i w ydaw ca: Za G rono In icjatorów  „B o ju  z Bolszewizmein“ : W łodzim ierz Rydzew ski 

Adres R edakcji i Adm inistracji: W arszawa, K ilińskiego 1, tek 11.87-26, konto PK O  21540

Redaktor p rzy jm u je  w e w torki i czwartki od  16-tej do 18-tej.

Prenumerata: kwartalnie 50 gr. Cennik ogłoszeń na żądanie.

Druk. „Polska Zjednoczona", Warszawa. Nowolipie 2, tel. It.i0.25


