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Z. S. K. R. A S P R A W Y ZAGRANICZNE.
SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA
W POLSCE.
Izw iestja 9.11 w depeszy p. n. „P ro jek t faszy
stowskiej konstytucji w Polsce" inform uje o złożeniu
w Sejmie przez B. B. wniosku o zmianie Konstytucji.
W komentarzach do depeszy pismo oświadcza, iż obec
na K onstytucja istnieje w Polsce teoretycznie, gdyż
od m aja 1926 roku cała władza w Polsce znajduje się
w ręku m arszałka Piłsudskiego. Cała polityka rządu
polskiego w ew nątrz państw a polegała w ciągu ostat
nich lat na zmuszaniu większości sejmowej do pod
porządkowania się życzeniom d yktatora — marszałka
Piłsudskiego. Obecny projekt odrzuca wszelkie demo
kratyczne dekoracje i odsłania faszystowską rzeczy
wistość życia polskiego.
Izwiestja, 9.II podaje, iż podczas pogrzebu Ciesińskiego, m ordercy A lberta Kona w Łodzi, doszło do
dem onstracji robotniczej. Władze usiłowały urządzić
ta jn y pogrzeb Ciesińskiego. Spowodowało to oburze
nie robotników łódzkich, którzy trzykrotnie demon
strow ali na ulicach Łodzi. Policja zlikwidowała de
monstracje, podczas tej likwidacji doszło do starć.
Liczni robotnicy odnieśli ciężkie lub lżejsze rany.
Komsomolskaja Prawda 30.1 w korespondencji
z W arszawy (S tarika) p. A. „Przed kryzysem gospo
darczym" oświadcza, iż to, co się dzieje w Polsce sta
nowi najlepszą ilustrację do gospodarczego abecadła,
które zna każdy uczeń szkoły sowieckiej i każdy czło
nek związku młodzieży komunistycznej. W Polsce śle
dzić można objawy tej anarchji w dziedzinie produk
cji, k tó ra stanowi cechę kapitalistycznego ustroju. W
1925 i 26 latach Polska przeszła przez okres kryzysu
gospodarczego. S trajk górników angielskich umożli
wił przemysłowi górniczemu w Polsce niebywały roz
wój produkcji. Dobre urodzaje sprzyjały rozwojowi

innych gałęzi przemysłu. W 1927 roku rozwój prze
mysłu polskiego został w sparty przez pożyczkę ame
rykańską. Przem yśl polski zaczął produkować, nie oglądając się na ewentualną nadprodukcję. Lecz nad
produkcja ta stała się zjawiskiem realnem i wyroby
przemysłu polskiego z coraz większym trudem zaczęły
torować sobie drogę zbytu. Niskie zarobki robotników
i pracowników polskich są powodem tego, iż wyroby
przemysłu polskiego nie znajdują sobie zbytu. Robot
nik polski zarabia tyle co robotnik chiński, rolnik pol
ski z trudem wyżywia siebie i swoją rodzinę. 82,2%
polskich rodzin robotniczych zarabia 150 zł. miesięcz
nie. Ponieważ koszta utrzym ania wynoszą minimal
nie 230 zł. miesięcznie, 80% ludności polskiej nie po
siada środków na odżywianie się i nie może marzyć
o takim luksusie, jaki stanow ią obuwie lub cała odzież.
W r. b. należy oczekiwać pogorszenia się sytuacji ze
względu na złe zeszłoroczne zbiory. Wyolbrzymiony
budżet państwowy Polski obciąża ludność niezmier
nie ; rząd, nie licząc się z nikim, szasta pieniędzmi na
zbrojenia i chce podwyższyć dwukrotnie podatek
gruntowy. Podwyżka ta pogorszy sytuację rolnictwa
polskiego i przyśpieszy kryzys w rolnictwie. W innych
gałęziach polskiego życia gospodarczego sytuacja
przedstawia się jeszcze gorzej i kryzys w najbliższej
przyszłości je st zupełnie nieunikniony.
ANGLJA A Z. S. R. R.
Prawda 9.I I ogłasza w depeszy z Londynu stre
szczenie deklaracji, poczynionej przez Eskewa, człon
ka delegacji przemysłu angielskiego, która odwiedzi
ZSRR. Omawiając w arunki ewentualnego naw iąza
nia stosunków dyplomatycznych i handlowych między
A nglją a ZSRR, Eskew zaznaczył, iż delegaci angiel
scy będą żądali, aby Rosja wyrzekła się propagandy
III międzynarodówki, uznała swe długi i dała realne

gwarancje zapłaty tych długów. Dopiero po otrzymaniu tych gwarancyj kw estja nawiązania stosun-

II

ków handlowych między Anglją a ZSRR stanie się
aktualną.

S P R A W Y W F. W N E T R Z N E .
C

ŻYCIE PARTYJNE.
Trybuna Radziecka■3.11 w art. p. n. „Kontrre
wolucja trockistowska“ oświadcza, iż trockizm już
dawno przestał być odchyleniem wewnątrz partji ko
munistycznej. XV zjazd partji orzekł, że trockizm jest
odmianą mieńszewizmu i życie usprawiedliwiło ten
pogląd. Trockiści tworzą obecnie własną nielegalną
partję, która niczem się nie różni od mieńszewików.
Tak samo jak m ieńszewicy, trockiści usiłują zohydzić
partję bolszewicką i władzę sowiecką, pocierają ręce
z radości na widok trudności, z jakiemi partja zmu
szona jest walczyć i „ku radości całej burżuazji mię
dzynarodowej wieszają psy na wszystkich poczyna
niach władzy radzieckiej". Jaskrawym przykładem
kontrrewolucyjnej i mieńszewickiej akcji trockizmu
jest robota trockistów podczas kampanji zawierania
nowych umów zbiorowych. Trockiści usiłują wszędzie
zerwać tę kampanję, wykorzystywując nastroje za
cofanych w arstw robotniczych. Nic ich nie obchodzi,
że partja w walce o uprzemysłowienie ZSRR musi
mobilizować wszystkie siły klasy robotniczej. Nic ich
nie obchodzi, że rząd sowiecki zwalcza trudności w
warunkach niesłychanie zaostrzonej walki klasowej.
Każdy świadomy robotnik musi sobie pow iedzieć: tak
mogą działać tylko wrogowie proletarjatu i władzy
sowieckiej. Z całą bezwzględnością proletarjat musi
przyśpieszyć zlikwidowanie przeciwsowieckiej partji
trockistów. Nie oznacza to bynajmniej, że prawicowe
odchylenie przestało być niebezpieczne. Wewnątrz
partji największem niebezpieczeństwem jest nadal i
na dłuższy czas pozostanie niebezpieczeństwo prawi
cowe.
Sierp 31.1 omawia genezę przejścia trockistów
od opozycji do kontr-rewolucji. Pismo oświadcza, że
gdy Trocki stanął na czele opozycji, w partji wielu
myślało, iż między nim a kierownictwem partji zacho
dzi tylko czasowa rozbieżność zdań. Lecz Trocki nie
ustawał w swej walce z partja. Wraz ze swymi zwo
lennikami usiłował on zepchnąć partję z torów leninizmu. Opozycja trockistów zaczęła szerzyć swe po
glądy przeciwleninowskie wśród członków partji,
stworzyła „partję w partji" — frakcję trockistowską.
W walce z partja nie cofnęła się opozycja przed w y
daniem nielegalnej literatury, założyła własne druka
rnie, dopuściła byłych oficerów i innych podejrzanych
osobników do udziału w swej akcji. Podczas obchodu
10-lecia rewolucji październikowej opozycja nie wzię
ła udziału w obchodzie, starała się, przeciwnie, wyko-
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RÓŻNE.
P raw da 2.11 donosi, że C. K. MOPR USRR ogło
sił odezwę, w której wezwał obywateli USRR do za
protestowania przeciwko przetrzymywaniu komuni
sty Rakoszego w więzieniu węgierskiem.
«ak. Gr. Prac. Dr., S. z. o. o., Nowy Świat 54, tel. 15-56 i 242-40

rzystać ten obchód dla przeciwsowieckich demonstra- .
cyj. Wydarzenia te przekonały partję, iż trockiści
przechodzą do obozu kontrrewolucji i XV zjazd partji
uchwalił wykluczenie trockisttów z partji. Uchwała
ta doprowadziła część opozycji do przytomności. Zna
czna grupa opozycyjna wyrzekła się swych poglądów
i uznała swe błędy, lecz pozostali z Trockim na czele
nadal wiedli swą przeciwsowiecką działalność. Wsku
tek tego część z nich została wydalona z większych
m iast ZSRR. N ie powstrzymało to dalszego stacza
nia się trockistów do obozu kontrrewolucji. Powstały
nielegalne organizacje trockistowskie, które zjedno
czyły dokoła siebie wszystkich niezadowolonych z wła
dzy sowieckiej. Trocki napisał odezwę do mas pracu
jących, w której nazwał rząd sowiecki „kiereńszczyzną"; list jego ogłoszony został nie tylko przez zagra
niczne pisma trockistów, lecz również przez pisma ob
szarników i bankierów. Burżuazja rozumie doskona
le, że najważniejszem dla niej jest obalenie rządu so
wieckiego i dlatego gotowa jest pójść na współpracę
7 byłymi członkami partji, byleby tylko wstrząsnąć
fundamentami ZSRR. Zdając sobie sprawę z tej ha
niebnej roli trockistów, organv praworządności rewo
lucyjnej rozpoczęły walkę z nielegalnemi organizacja
mi trockistów. W Moskwie wykryto kontrrewolucyj
ną organizację trockistów. Członków tej organizacji
aresztowano. Będą oni sądzeni z całą surowością pra
wa rewolucyjnego.
,

SPRAWY GOSPODARCZE.
Sierp 31.1 podaje, że rada komisarzy ludowych
ZSRR, chcąc ożywić tempo skupu zboża, wprowadziła
pewne zmiany do systemu sprzedaży t. zw. deficyto
wych towarów w okręgach rolniczych. Z ogólnej ilo
ści otrzymywanych przez spółdzielnie wiejskie towa
rów deficytowych wydziela się specjalny zapas, z któ
rego zaopatrzeni b ęd ą: biedota, członkowie spółdzielni
i ci rolnicy, którzy wcześniej od innych sprzedali zbo
że organizacjom państwowym i spółdzielczym. Wszy
stkie inne tow ary deficytowe przeznaczone będą dla
zaopatrzenia rolników, którzy sprzedają obecnie zbo
że instytucjom państwowym lub spółdzielczym, bez
względu na to, czy rolnicy ci należą do spółdzielni, ja
ko członkowie, czy nie należą. Komisarjatowi ludowe
mu handlu ZSRR polecono opracować system premjowania towarami deficytowemi tych spółdzielni, któ
re we właściwym term inie wykonały plan skupu zbo
ża.

INFORMACJE.
ARTYKUŁY NIEUWZGLĘDNIONE.
Borba za R o ssiju 2.11. Sprawa Jerzego
skiego. Wpłjrw Moskwy na wyrok w sprawie
skiego (koresp. z W arszawy).
Drukowane na prawach rękopisu.
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