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TREŚĆ: Z. S. R. R. a sprawy zagraniczne: Sytuacja polityczna w Polsce. — Polska a państw a bałtyckie.—
Polska a Niemcy.

Z. S. R. R. A SPRAWY ZAGRANICZNE
SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE.
Prawda 5.XII. zam ieszcza artykuł p. n. ,,Dokąd
idzie P iłsu d sk i?”. A rtykuł na w stępie omawia gospo
darcze położenie Polski, przedstaw iając je w najciem 
niejszych barwach. N astępnie autor zajm uje się oceną
zaw artej ostatnio polsko - niemieckiej umowy i tw ier
dzi, że Piłsudski wyciąga rękę do prezydenta Hindenburga w imię ogólnego frontu przeciw Z. S. R. R. oraz
przeciw fali rew olucyjnej, podnoszącej się zarówno w
Polsce, jak i w Niemczech. A rtykuł kończy się cha
rakterystyką stosunków wew nętrznych w Polsce oraz
krytyczną oceną stanow iska P. P. S. Jednocześnie a u 
tor omawia zadania polskiej p artj i komunistycznej w
obecnym momencie i kończy następującem stw ierdze
niem: „Jesteśm y pewni, że dziś na ulicach W arszaw y,
Łodzi i innych m iast zabrzm ią bojowe hasła kom uni
stycznej p a rtji i że hasło: Precz z Piłsudskim , ostrzem
swojem skierowane będzie przeciwko podpalaczom
wojennym, planującym osaczenie Z. S. R. R .‘‘.
Izwiestja 3 XII. donoszą w depeszy z W arszaw y
(Bratina), ii białoruski klub robotniczo - chłopski,
klub sejm owy „Selrobu lew icy”, klub „Samopomocy
chłopskiej” i kom unistyczny klub sejm owy ogłosiły
wspólną deklarację o w ydarzeniach we Lwowie i o
przeciwsowieckiej kam panji, jaka prow adzona jest
przez „U ndo”. D eklaracja zaw iera oskarżenie burżuazji ukraińskiej o w spółdziałanie z faszyzm em polskim
i zw raca uwagę' ludności U krainy zachodniej i B iało
rusi zachodniej na zdradziecki ch arak ter akcji nacjo
nalistów białoruskich i ukraińskich.
Prawda 2.XII. w art. (W aleckego) o stosunku
„M iędzynarodów ki Socjalistycznej” do sytuacji poli
tycznej w Polsce oświadcza, iż m iędzynarodów ka ta
dąży do tego, aby w Polsce zachowane zostały w pły
wy socjal - faszyzmu, gdyż leży to w interesie m iędzy
narodowego im perjalizm u, którem u potrzebna jest
pomoc socjalistów dla walki przeciw ko Z S. R R. O
ile marsz. Piłsudski nie orjen tu je się w tem, przypo
mni mu to „F rancja, której rząd utrzym uje kontakt
z „M iędzynarodów ką Socjalistyczną".
POLSKA A PAŃSTW A BAŁTYCKIE.
Izwiestja 29.X1. w art. (W iktora) p. t. „Łotwa na
służbie polskiego im perjalizm u” ośw iadczają, iż poli
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tyka zagraniczna Łotwy znajduje się w obecnym okre
sie w bardzo znacznem uzależnieniu od W arszaw y.
J e s t to sk utek w zrostu w pływ ów faszystow skich ży
w iołów na Łotwie. Zmiana ta objaw iła się szczegól
nie na tle stosunku Łotw y do sporu polsko-litew skie
go. Przez dłuższy czas zachow yw ała Łotw a w tym
sporze zupełną neutralność. Rząd łotew ski rozum iał,
iż w szelkie w ystąpienie Ł otw y w spraw ie kolei Libawa — Romny stanowiłoby cios dla Litwy. Stano
wisko rządu Ł otw y zmieniło się w tedy, gdy p. Balodis objął stanow isko m inistra spraw zagranicznych.
Obecnie Łotwa w ystępuje jawnie, na podstaw ie w ska
zów ek polskich, i w yw iera na rząd litew ski nacisk w
kierunku zm uszenia tego rządu do przyjęcia polskiego
punktu w idzenia w spornych kw estjach polsko-litew 
skich. Polityka ta nie jest bynajm niej o p arta na w zglę
dach gospodarczych. Polska dąży do w ciągnięcia Ło
tw y dó bloku przeciw sow ieckiego. Bardziej p rzew i
dujący politycy polscy usiłują wzm ocnić zbliżenie pol
sko-łotew skie przez zbliżenie gospodarcze, lecz pod
pisanie tra k ta tu handlow ego m iędzy Polską a Łotw ą
przyniosło korzyści tylko dla Polski, która znacznie
powiększyła swój eksport. W brew interesom narodu
łotew skiego, obecni kierow nicy państw ow ości ło tew 
skiej oddali ją na usługi polskiego im perjalizm u. P ra 
sa sow iecka nie w ypow iada się przeciw ko dobrym są 
siedzkim stosunkom m iędzy Polską a Łotw ą, lecz obecna sytuacja, w której Ł otw a prow adzi nie własną,
lecz polską politykę zagraniczną, stanow i niebezpie
czeństw o zarów no dla Łotwy, jak i dla stabilizacji sto 
sunków nad Bałtykiem .
POLSKA A NIEMCY.
Izwiestja 3.XII. w art. o stosunkach polsko - nie
mieckich (Moskwicza) om aw iają polsko - niemiecki
układ likw idacyjny z dnia 31.X„ ośw iadczając, iż po
rozum ienie to nabiera wielkiej wagi na tle ogólnej
sytuacji m iędzynarodow ej. Porozum ienie to posiada
jednak jeszcze inną stronę, bardzo w ażną z punktu
widzenia Z. S. R. R. J e s t ono bowiem op arte na p rze 
kreśleniu pretensyj, pow stałych na tle w ojny św iato
wej. J e s t to więc zasada, k tóra zawsze była wysuw ana
przez Z. S. R. R. i w ten sposób zaw arcie polsko - nie
mieckiego porozum ienia staje się zwycięstwem tej w y
suwanej przez Z. S. R. R. zasady.
Drukowano na praw ach rękopisu.

