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Do wszystkich grup w Rosji i na Ukrainie.
l(

o Mu N I KAT.

TOWARZYSZ.I!.:!
w Rosji spełnia.ły
~adaniem było utworzenie

Dotyohezas grupy r.as-:46
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I
ży- iesLcze bezpośrednie d«ne o
·wf,ie. •rt)ZkładLie armji polskiej.
ł Spalili ~arj tow o, spalili Ka.· l We<iług zeznań je1\CÓ\V, w
Gorodrrizozaoh
mionkę,spuliliruiasteczkoLo.sk„.! końeu maja
Uf:iiłnjących tłumić pożar chło· 1w·ybuchnął bunt. w 1-szej ba~ów .rozstr~eli ~ują. . Ro 'oią to Iterji ~-go pułk_u a~tyleryjskie1,ial\ me, c;; mczrue, nH okrywa·· go. Nw dane• zołmerr.om chlep
liąc się źadnemi powr:'t.lni.. Bo- ba P.r?:ez pjęć dni, wreszcie
nuszczak, brygadjer i dowó- zaległy crileb n<Hł~zedł, ale
dca grupy, -.vydaie odeav„ y, w, „go:'podarny" pornczuik <1ut1których zapowiadn. v.:yraźnie!man wydał chkb tylko za je„Biada tym w;.;iom"' - lrtóre den dzień.
Wzburzenie r.łodnych i ia·
'nie witaią radośnie polskich
. najezdnikó\v, lecz bronić się \Vnit> okradanych żoJnierzy tio~
. przeci \:ko nim usHuiąt - „ta-,si~.,gło. uajwyższego stopnia.
: kie wsie hf!dą bezlit-Ośnie palo- Rc1zbr(1jono icb, i ,:idda1i.; broń
ne, a ·winni na mieiscu roz-j dopiero po 3 dniach, wypra~
Iwiuic: c na pozycje.
! strzeliwani".
i Z dymem poiarÓ'rY z kurwml1 \V łódzk]m pułku skazano
!krwi bratniej, id:llt „N ajjaśniej-1 na r<'z-trzelanie 28 rolnierzy.
Kazano ich rozstrzeliwać pul! sza R1,ecipospolita".
l Poszły w kąt piękne słów- kowi biu.łostookiemu. Kompa!ka. ,Już nie pr6buje się kupić nja za kompanją odmówiły
serc obieoankami, teror stra- służby katowskiej. Odmówiły
! szli wy - oto środek na pozy· posh1 . . zeństwa triy kompanie
Iskanie dla Polski litewskiego piechoty i kompania karabinów maszyno\Yych . Rozstrzału
1i białoruskiege rhłopa.
To wyuzdanie, przewy.ższa· dokonali panowie oficerowie
!iące zbrodnie wielkich zbójów wraz z żandarmami...
limpetjalistycznycb, Ś\\iadozy, To iuż wyraźny początek
l że nmvonarodzony impe.rjalizm końca. Jeszcze kilka tygodni
poL-,ki, nim wyrosnąć zdążył, wysiłków z naszej strony, a
!ju~ ulega trupfomu rozkła· p~knie mur, oddzielający Pol-

l

Zaczęli

01i

pogromów
palą

'r

i

Wohec tegl) C. K. W. postanowił W.kwidowae grupy w Roeji,
natomiast two1·zenie przy k.omitetaob mieJscowych K. P.
Rosji, Ukrainy, Litwy i t. d. domów, klubów i Mrodków ~gitao;i ko ·
znunist7oznej. ~kupiających cillon.IJ:ów nas~ej partj1 i srmpatyków dla
eelów J. rop:igandystyozno-oświat-OWJ~h, 1 komnnikujl\oycb się i C. K.
W. K. P. R. P. w sprawach podziału sil dla pracy w kraju i woj·
&.kowej, wsr:elkieg:> ndzaju in.strnkoji agitiwyjnyoh i t. d. Da to wi~,
prq Z1.ohow11iniu najŚ<'iślejsit1j jedności organiz11cyjnej w K. P. R.,
motność, rozwinięcia w zal~nośoi od warunków miejaoowyoh~ pracy
agit.acyjno-propagand3styoznej polskiej.
.A.by gi·upy nasze przy likwidacji nie 1·ozpadałr się, lara: 1v,€-czywiś
cie przek:sita.loiły si~ i wytworz~ły się ośrodki agita07 jne w polskim
język11, winny one pned likwidaojł\ zwołać specjalne w iym oolu ze.
branie, na którym plan 11owej praey, nowe formy organi~ne i po·
dział odnośn{ łudzi winny byś opraoowane i JlO zatw~rdztmłu pr15ez
i dowi.
Fi&k.retarj.fllt O. IL W. i pod. jego ltontrollł przeprowadzone- w tyde.
Swiac.oz:\
ł
p<ilskieh
Zadanitim C. K. W. powstaje nadal: 1) informowaoJe
&ekoji a,itaoyjnycll pI'Z'f miejseowyoh komitetach partji, 2) pomoc
prQponuj~

..\DVi:S

··-p .

rewolucyjne I dowskich. TerE z -

nowozej chwili mogłyby przyjść nn pomoc rewohrnji w kraju; drngimprzet wziQcie nR siebie ozt~ści polilkiej, pracy partyjnej jako grapy
:przy komitetach miejso1Jwyoh S.D.P.R.R. a następnie K. P. R., prows.·
dzenie szeroluej agitacji w~róa mas wygnańczych, wyrywanie ich
z pod iuma, kowanej i jawnej reak"ji pulsklej. Jo.ko osobne grupy
b~ty one w Rt.1rnze prowadzić . skutecznłł wnlkę z innemi grupami pol·
skiemi miannj•1oemi siQ f!•loJa!Mycznemi (soojal-patrjotami i oportuu.·istami), tu'llaniąoemi rnaey pob1lde w Roliji; w okresie zaś organizacji
władzy sowieckiej wzięły na siebie cz~ć pra<1y organizacyjnej, miano
wicie lierownict<;io komis ·i.rja.tsmi polskielll.i. Obacnle gdy olbrzymia
wi~kszuść członków pnrtJi ~ostlt a zmobllixowa.n~ dla praoy w kraju,
dJa nd~1ału w brsdowmctwie władzy sowieclt.iej n Lltwia i Białol'll.si,
dla anr1ji oz~rwoneJ frontu za.chodniago, g y masy wygnańoie w -wiQ1tszośo1 SW\:ij do krhJU wr1'loiły, gdy nastąpiło połj\1;-zenie 8. D. K. P. i L.
a „fTl\kcJ r~wola.oyjna" nie daje w Rosji zuakn
:11 „lewloili" P.1).8.,
eyoia, gdy z d'r giej imony praca zakordono\Ye. staje się pracą wspólnq O, K. Kom. Partji Litwy i Białorusi, gdy wreszcie pie w,za faza
organizacji rządu sowieckiego w Rosji i sił partyjnych r.nin~ła - istnienie osobnych grn11 staje sił} zby~znym i niedopt maga jak po·
pr:11edni.:> sile K. P. R., lee,,; przedw:nie mote stworzyć i stwarza. niepożi\dany separatyzm, ni(,doposiozalny i igubny w okresie śmiertelnej
walki, wyms.ga.ją~j zupełnego zwa.rcia sz~regów proletarjatu.

<.I

Proletarjusze wszystkich krajów, łączcie się!
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wydAwnicz i 3) podział sił komunistiye?Anyoh pols.łdoh na terytorjum
R. S. F. R. S. wspólnie z C. K. W. P. R., 4) współdziałanie i pomoc
partji naszej w Kraju (w d~nie organfaaeyjnej, finnansowej l w<>j~
skowej ) or.łz informowanie O. IL K. P. R. w sprawach polskich.
Uchwała o likwidacji g.ro.p winna by6 wprowadzona w tycie z
całą energjl\ i bez awk>kl, jednak bfz uszcz.erbkn dla sily j rozm&chn
pol1'kiej komltaistyeznej agitaoji a nawet przez jej wzm~enie.
DyoJaja powy~za jednoc~nie ~k:omnnikowa.ną wstanie Ceut:raluemu Komitetowi Komunistycznej Partji ~ji.
Z

.Komanisty~nym

poidrowieniem.

tenttalny Ko.mitet YJykHawczy

w

Na

.,yleś!

Do jakiego stopnia bndo\\'niotwo ! Jdzie o naszą poHty .k{) roln.ą i o
soojalistyczne •na wsi staje si~ kwe- nas~ą robotQ n& wat.
Jedno ?. drugim jest &ojśJe postją palj\oą, świadezy o tym naj·
lepiej abie~notie artykułów we wozo- wiązane.
Polityka nasza moe~ być tylko
rajszyoh numerach gazet.
Zuówno .Młot•, jak i .Zwiezda" jedna: dyktatury prołetarjatu zaró1poświęciły tej sprawie artykuły wno w mieśeie, jak. i na wsi. Po·
Rosji Komunnistyein.J 1wstępne.
dwójna buohalterja w taktyce jest

f.ta.rtjł Robowiezęj Połt.kt.

W 1:zerv.1tu ·1919.

skę od naszej republiki socjaT. Radwański.
o tym dobitniej listyoznej.

I
I

Sprawa posiada obrakt.er ogólny, tata; niedopnszozalną.
Wyailkł naue ma!Zl\
jak równie>~ a.kt uat.n1.

~msadnioty.
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~o;,Jłnym i. ~d~et!~ lle1..d'Wk '.:lub".
„óż zdoła \Ystrzymać
wa.1a "n zorganhowaniu ośr11.;6.ów
Jnł U.-.8'.U} krnszeń, l~r. wa... • <
'
··
proletarj~.c~iah na . wsi, o~roa.~:ów ;
spracowane.w.i .n:koma. cbw . „1.1 ·e; l1i·
W
dyktatury p1·oletarJatn.. 811n f<Ji:.;~y _,
da~ polHyozną. Je~eJ; w·ypioA::jesz
•
parobeleu1ent
Rosji,
w
niż
u nas,
kark- 2a:wiśnk:...i 111t ha.-U-tak
czański daje rnożność prr.eprowadze·
Nuwy na.cis .... icnperjalizmu mię· francuskie, kt-61·e miały attt.6 ru 1- mówią .b~, ~aliści. I nl(1 trlkn mó·
nla ściśle k11Howego podziału na
w81 : na. robotnik. Sw znacjonalizowa· d3y11uodowego .'a Rosję sowiecką, rem, bió bolszewi.1t6w i druzgotać wiri :.,c:;; dają trwa priykła.cty.
Spó.lr~oia t~ obecnitłsią d~ieje w
nych gospodMiłtW i ni! t. zw. wło- jest objawem p ~edśmfertnej gó- nądy Rad. Ale stała śi~ rzecz ~trn
ściaństwo. Podstawą władzy robo- rączki kontrrewoJn •.~i. J kie się szna. ~iobo'l)lre wie~oi otrr-Jl.llo.je Zagłąbia Donieckim, w c·ltri~ga„łl.
tniozej na wsi moze być tylko. ro-,oni spieszą! Jak bez rvtchnienie. Bukareszt i Puy?. o ":·; a.wowanlu do kttk eh znoi\" u 'l'I targn~ły ba.nbotnik rolny. Jego polityO'.ma, 1de- telAg1·afnją białog\fa.rdzi~c1 > m·at· si~ wojsk frfm('T' ·:...J.<lh. Czyłby p1·a- dy Dienikin.a. Roz ydrz',ni oficero·
owa, orgariizaoyjns słabość przc;ma· ł ki-Francji, do miłej Anglji, uv, · :' " .-_ •.• ve świata mawiali przed- wie nil ciała~h robol.nik.ó w tańczą
wia jedyn· e za. wzmocnieniem na- obiecującej Ameryki, hy przysyła.no; tym. Koniec koutrrewolucj\ - mn- 8'Wój taniec _prz~dśl!ti~,rtny. „Katują
si5ej roboty organizaoyjno-uświatla.· więcej lu.dzi, wiącej broni, wi~f wiajai teraz. U zgrozo! O Cleme11· rob-0t nik61Ą jut io :·:at-O, że są bolmiająoej, a n.ie za polityką ogólno·( pooisków. Imperjalh:m mi~dzynaro· ; ceaul O parlamenoie fr1u tcmzki, i szE"°'i.kami, lo.b z nltirui aympatyzewłośclabkłł, zacicra;ącii :rótnioo kla- ~ dowy powied~iat ~obie: „Terai albo j ty Albercie ThCJm.i.s, i i r pr.słuw y Jrt, P.<iz za to tylko. że to są r<r

l

strumie.f1

K

biegu?

I

' nigdy".

sowe nn wsi.

Powiedział

jednak.

zapóźno •. Sem bat!

Czy

111yt1:i:yoie~

Wojaka botnicy.

Ni~ ~11rzędzą

nawet kobiet.

Oczywhicie nie nale~ pozo'itłlwi.W, Jedrna nadzieja kontrrewolucjoni·\ franouskie w Bti8arabji S:\ na.„tro · „Śmle:r~ rękom. Hpr~•eowanym"-()to
n~ pastw~ kułakom i kontr.rewoh1-: ltów desanty, wojsk koQlioyjnycb, jone na to:nyść wladzy Rad. Nasi I dewiza, tóra łąe7.y barbarzyński~
eji obszarntczej t. zw. średniego'. zdrttdzają rsz wra~. rodzime giełdy!; ~ołnie.rzi,, t.llcy ruUi, tacy oisi, tac.y ! bandy hkury 1 T>leuU:.ina („Prewda"
Do Odesy wyi:Jł&no najpewniej- r wierni, teraz wyra:a1t-ją Hympatj~i 5-VI.)
włościaństwa, które nie wyzyskuje)
pr~oy cudzej. Opieka ~dministr1t0Jj- ~ azycl1 ż·)łnie1·zy fraacuskioh. Po-. ŁiolszJwiko1u. Przyjm o.ją, rezolucje I Spytajoil'> robr•tnika Wa.sih:; ~ski6na i poru()c gospodarc;r.. ze s':rouy j większ;on im ilołd Ka..-rui.mo in.h,' kom·.;nistyczne, lł.02r~ncają prze:i; 1 ~c. któr:r w tych dnie.eh p-owróeił
organów władzy &Owieckiej mo.żetj&k nigdy. Obitieywa.no złote góry.\ niell pii.ane pro!rlamar·e l>oi.sri:e .ie-Ian Mińska~ nit-woH od Pi~imdznaczną czf!ŚĆ tego wło~oiańt1twa po WmawiatJO im, że wypełniują naj- kić. Manifeatajq z cz.er~onE'mi 1oz;k.ów, a 111Jy8~yoi(' straszliwą olpowitść, jak to pu ~do'bvdn Wilna
oywilizacyjuą,p•~:tandaramL
oiągnqć do nas, a część zneutrali·I donioRlej~:.;są misje
oprnw y pod dow6jztwem herszta.
„Czy to widmo. o?Iy to ozary,
zuwać w l'OZgt7wającej si•! wa.loe f duszą1~ bandy d1dk ioh bolszewików.'
_<;zy to WF śni11 at1·aeirn!! ma~1'?:." l Belln f . Pta~11111wskl "'~1 '.ratowali
. \Nic nie po:nogło. Wśród . tołuiers:sy j
prolet1u~atu v.. kapitałem.
Niti wol·10 jedna: nam muk.si- ·rozpoczął się fel'ment. \\.~ród do- i N1e, pan,11;ie kont.rrewolnu;on1ś· ! w· ;,y&t.lnnh -p<>sąd'!ionycn o komuybite tow.
8tom 11oś~\·1ąr.a6 soojaliz1nu na rzecz 1wód.ztvrn z11p1mowała trwoga. I oto oi. TQ jest rzP.czywistoQc. Str1u1z ! niJ:m. Polh~oie ~Qb.
„sowiecknfici" wiejskiej, osłabi&ó ·gdy czerwone woj3łrn były jeszcze: u.:. dl.i;. wan, bo mngił~ wam będzie., Was' lev.·skiemn i aińo które dopolity~ę rolną dla utl'r.ymania form. do{łć daleko od Odesy-w Ode-sie ! Gor:~czlrnjcie !>ff.l. Spieszcie siQ. 'J~e- tyohoza'! no1i.i. Gdy usłyszycie jego
Siykujcie 1opowh~rll.\nia pi·i:ypornną si1;2 Wl•::U oz.a, już poozęto i to ile tchu starczfło, I legr.afr.!jcie (1 pomoc.
władzy suw"ie0kiej.
Myli sif; tt-n, kto sądzi, w po·· ewakuować. Dowództwo franl"Jn~!de: wiei.kie plan zdn:::zenh~ Rew<tluoji. i t1y Wir-lklej fokwiiyeji, o których czy·
ilł·
'\V•)bnieu:i Jo _żf ia „5?wietów" u· 1wol~ło w~ześnieJ t:puścić ~n,:~ z, M~:ća tanki_ są zby'I. słatiy1~ nar~~-l taliśt.Jie, nil' wie.rz~c, a:by tak
istocie.
w
być
mogło
djś
I
mżrn1e
mądryeb
dośi~
Mao1e
dz11::m.
I
br
dopuścić,
rnt
Odesę,
żołn1~n:aru.1
,
po
natlze
grauiczaJą s11~ utd.ama
wsiach. „Sowiet" - to tylko jedna: wojska f:tancuiik:t> zetkn.;:~y '5ię ll l rów. Możo coś lent1~~·n nu r•~'lMin· I Wi i.i.my, ie obó7l burio.azyjny.
! mimn nou~cznoiwi int'H'e-;;óv:;·, \ttórt~
z form dyktatury p:roletarjatu. Jego' ,'zor~ouoa.rmistarni. Boją się bar- l1 oj~ wymyśl'\.
1 azeyl Ln bliżej prólitt-l ro d.'Lielą,
wlid1m1ym jest w i-1to·
m01
I_Iolv,,
idei
naszych
.wszechpotęgi
dz!ej
i
zależy
wgi
na
(izjonomja kla<iowa
od u1·tBdn lłil robotniczo włości~ń· · komumstycznyeh. niż naszych ar j ,OI!J przybmyf. t11Q do ororwonogo su nku \i•) rub. tn.ikó w. Minh'.ter z
l~eter·tinrg_a, ip.i bardzfoj Rewolo.- nad T•rn1izy, gi~n?ral i narl Donu,
ałdch. „Sowiet" potrafią zagarnąe '.mat i kulomiotów.
CJ& kom.un1styozna przybliża s'Q do 'ł<HlJahzuh AWit•6 :s n!b'l Silptewy i
i
iołnio1·zy
wysyłano
Gorączkowo
a
w swoje ręce Ciredn1 włościaniu,
nawet kułący, odbierrĄjąc głos pa~; f~anon 1dd.ch do Ru.munji. 'Tiun, . w j waszego, eliz~jskiegD ,P.a.~·yia, do e~s-p1 niottt z r.iad Wb1: -W?'.c1s.1iy
1Króleatwie wy21utych ze wszelkich l wu.azrclt pctłaoów l ndrm1k1eh. Wy- . SlQ łącz~, gdy uhorl.zi o u 1fame eto·
rob!rnm.
I cilr.teg<• wzmocnienie Zwią7.kn uczuć ludzkich obszarników rumuń· f 8yłaoie ?:olniul!y, by byli bialrn11, j' sów· kiasie rob•)tnir.'kJ.
wytwórczego robotnikćiw r:olnyoh, skioh, przyjn~ti~a.no ieb ~ntuzja1:1ty-j z~~ iołuiet"J:e :-itaj' s_ię cien.-o:iy· i ....~ wobec t~·g11 wi~;li4;n.y r,ub!ć 1
winno być nauzelnym za.daniem na , c~nle.. Zbawrnnw. oozekl'11ano od 1N1oy 7.e tr.rnmfaJ00W, al1~ trwogi\ a1w:1 w1.11f1>'!kl Wft:irtnc? ,fo,.en tylko:
!śJaj tlziałalnoś~i partyjnej na wcii. lmoh~ Wlorzono l · P.owtammo, te !~as pn~cież oi;arnia. Bt'~ld.Ul mil· i m<wJo f:t'i~mąć hrabin w gar.Wi . i
Czas już najwyższy wyruszyć 7.a iżołme1:ze irnnco.sr.y, c1 z frontu ru· .;Jon1 w WłU!zym clomn streJku ;ą , do twu.rd•> .~tac na ;.iootĄrunku. N113
rogii.ttd,.m.i•jskie. Czas zrozumieć,1mu~sk1ego, to t~k szlMhetny ma-iboju. z Wami AiQ KZykuj 4. Jff!yki w1•ln.o wieM~.!ie bro:i.i n& ścil\nie i
te nietylko tysiąoe profottujat11 i t!JrJ~ł kont:rrewol~oy,1ny ~ ta ża1na [ o~istt: Rawolt.t<iji ":&..1 już pan~, sia.k:I'. i sr1 oozp1kn. Ni„ wolno Błt:·
wiajsldego, ald i miljon :robotnik.ów: :.da 1~ea bolszewicka nw r.doł~ ich! pieką, dUi•zą. spokoJn uie dają. Po- l cbnć vJr~dz ecl\ii'h podszeptó • o
, ! mooy, woła ~ontrrewolu,~j~. Z~~t i r.~ ~rc.:u, ugody o u kła. an:l t. rin·
.
.
rolnych domagaj4 ?1ię wskazówek,' utlemć.
\ Boh~tenk.i p_roletar;p~~ Ultramy j pó~no, odpowiada penlernr,1at rm~-l b6Ju1k~1a1. _Jesteśmy {\ ~~1zen1 prze-i;
agitatorów i eu1.sopisru.
; szakal:. ktorcy 1.gi:-·~ t:t) ą. i.ąbaml l
pI'&eOł wko hye· 1dzynarodowy.
Trza nam wieś przeorać płu,gier.n 'wyst~p1l orę~m
~by lnom rumuńsktm, by wyzwolić ,na-i K~óż zdoła wstnymać st1·nruiNi jra.krui nM~<>j krwL ,Jedjno w~jśl'le:
propagandy koruunistrcinej,
.
.
, ') ro y lni, ou!· .
. : .
zagarm~tl\ 1 w b1e~u. .
nie zarosła ohwasta:mi społec~ego 1s1n~prz-O.d Bes~ra.bjQ,
Hn:rzuar.Ja nE> o tym 1 dooywa
watemmiot ~ i kon1rrew 0 IucyJ aych, prz"'z 1 umunsłuctr opr~wcó~. N:i· ! Czy~ je8L nR 'IWHXHŁ, taki\ bJ.'011 ! ••
J. lbinl<iwk;z. i r-e~r.t k RH, Nie to, ~>;e prtyis~fa c~~1••
woł_~:!" ·-· .„ .
sympatji, aby nie kryła u siebie! t~c~11Dll.'.'i~ wy&łano tam
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ft

;

j

!

I
1·

I

broni i dffl'.crt~rów.
Na wieś! .
Zamiast

V.

ydatkować

=--

!
na l
1

energj1:

dl'obnoruie3zcutństwo wiejskie, jak. ł
to o~~sto hywtł C1hoćby w Mińsk1.J, n-j

[

iii

~

•u

le10 [ [Q ODI .
'•

·

"

I

~ser~ dl:\~. u\.ładó-W: pan~w Wi.q.oknw-

ac

N1,,:1 o ugo<l<1 Je.J
tyliid o wygrnulo ua. .

is.kwh.

ohoclz1,

\eM;

~Bit~. D;..iA:

szyln;.fo ~ię una. z~1dac nam 1•1os
,{;mierteiny. Wiemy, fJ t1m, ;izyk.uj.,.,-

I

. , my ~·tf!u (•dp6r l'HW:'lżvł,y. Klasa ro·
· .
.
.
,
.
.
.
dr.ielruy jej trocLę:robotnim!!ym skupi . · •
skom rolnym.Na wieś agitatorów co 1 . W !1ar~łUil6MHl ~ng1elskun ue· a~gu.•l;ikie.mn. :::,1t~omo, ].)J\łnik.m 1botui za 8or:.j11lley<:znej Rot>Ji. ,Jnt·
lliPd~it>l~ i święt.a. I to nie ta.kich, eo po to-..~ anJ_ pułlrnwn1k _Wedgewood memu ua]~nH~J>„eJ p~tn6by. k~to- ·l Hłys:.iy groine pomruki ln·atnieg·o
rt;;wolocvjnej (_Wedtwud} n~ zapy~a:ue, cz_r pra~ wać. ro~otn~ ów, on 10h d~~ot11ąŁ~ i prblfitarjata na Zaćbodaie., 'lkiero·.
pola baJMte111 rr.
frazeologji. nic konkretnego. dat I a~ )est. t~ of1eerow1e .a~mJI D~e· kam~ w1es;s& na dr~e1;,M;'. („Time:. wttti pradwkv wfasMj butiuazji.
ch.,.rilQ uie" "1l'qtpi <'na w
łud'.llirskoon nie potrafią, a.le Joslada· l nikrn~, podtrzymrwane1 l subsrdJO 1~-:-lV). Ta odpow1eclt :J?erahH•g(j 1Ani u
Jfłc:rch pe .vien zapąi:; rad i wskS2h· I :1"'a~o.1, .P~ez koahoJ.~, ska.tow. h. du m1~1:tra,.:. .fed~ego 2 „naJkultuul- 1bWu.}e zwyoi~atw'.-' _i ja~ Aja~s,
wek, który<'li tak cłiłopi łalma.
1 ~~1~ru o2 robo~ni1<ów ~ llt>Jań·p11eJSZ)Ol~ pau~w, .lepszą j€st odjw{;ród biyHki'\'1'ic 1 piorunów w-dr.ie·
. · . p1k18J kopalni, & ,mnyrti w. rade od; 1~tek moi\' :i.g-1t~yJny~h. W tyeh 1ra lłi~ nit skiłę ' wotft: „nratujr1 ,
J. Lensk.1. rmowy praoy gro~ą.śmferc1ą-otny· kilku st~~li.Hh nueś~i się CllłJ'.IH~·jai~ wbtew bogvm", i 1.U.ai·t.om--Oo.. ·
Dll~dąn rodówii kN,p1tal1- · d1.1jmy.
)mał od paua nnn111tra Churohtla gr11,m
- - - -i::n':\J-~--jut·
i
walk.a
d:ilś
wi~
A
rchot~lków:
do
~toounk~
w
styc:z~ej
wiel~
lticz
cyn!c~nq.
sb'aceniaj<Czernt.1_Yla)
do
mają
Robotnicy
tylko kajdany, do zdobyda - i poucza.Ją cą oąpt w1cdt~ ': t"roohę nie Hfir.Urn~} ci pk.?Hl, robotruko, i i ro zwyeięihvo i t.rynm ·• ·
q, MtJ-t!·3~1r •.c.?.
1tali:, s~a1H.wny 1mł.ls.owu11{u, mo:tegz „bron ih" tw7d1 lllV}fVS~.w JV . fl(if- ~
~azy świat
,...._..,.._ ... ,
,1•a..111 t:rye ogpok.l)jTJy. O Ue N.~dt)wi. !li\.wa;nf.ad.i dop.ó,y, dupC.ki. ~,~dzi<i::u/
· • ---G
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OGŁOSZENIE.
W piqtek, 13 oi;el'woa o g. 7 wieoz\:irem . w klab~e komunist?w
im. Karola Madrna odb~dzie Hi~ ogólne :rebrame lrnmo.•nst6w praouJ~

cvcb w rll.chu zawodowo-wytworozym.
•
Ooo\'nośó wszyritltfoh ohowią~kowa.
Kómitet

Miński

K. P. L. i B..

,...

~~~~~~_,llW....1-:'Wmr

!Iii

_._

- - W czwartek 12 oz.enrca o <l'Odz. 7-eJ wiec:&., w klubie im. Lenina (Dolna Lachówka) odbędzie>:) ai~ zeb1·Ąnie ogólne l!iV<'iązkn. za~
wodowego przemysłu skó1·?11.meg·o, m. Mińs.~ &.
Porządek

1)
2)
a)
4:)

dzienny:

Chwila bieiąca.
Z&dania zwu\zków zawodow-ych.
Kooperatywa.
Sprawy bieżqee.

.

Oberinotie wt1zyi;tkk.h obowuazkowa.

Od ludowtl Koiitroll Socjalistycznej Republiki
Rad Litwy i

Białoruał.

Podaje siłł do wiad-0mośoi w~atkJ.c;h obywateli, ~ przy Kontroli
Ludowej (P,Qbrnjsk.,. ul. Gogolewska 1-ć 97) ohrarto biuro do pr-qjmowania r.auleń na wszelkiego rodzaju nieprawne czrnnośoi ~lll'Ówtl.I)
inatytoeji so~;ookioh, jak J>OtiZOZł'gólnyoh ich. ~raeow~1k6w.
Owwjąc, · · że prawidłowa praca neyst;delJ. rnstytuoji tt0w1ookMh i ich prttc-0wników laty równleA w i~te:.'$ie wwy~Uri~b, Kontrole.

Ludowa wtsywa obywateli, aby dopom.ogh jej m>:.llJ'StkieID.J poaladaneml p1-zez nieh wiadomośoiami.

w

,

~wiadoweniACh. tego
skladająeyoh je.

Ze swej sttC'ny
~enia

zupeln, nietyk.AlnoM. Biuro

dane w..akmln

.

tolhaJu t?)/jeba podawM nazwlAo 1 adres
.
binro za.e&l~ń gwa.1·antuje tt.. l ob. ałdadaJ1tcym

:rost,ały

dołoey ws~lkiob

z~st.ępe.a

Kontrolera

słda~
roz~ttn.onitl'.

star&l\, by

w sposób prawnr i sprawiedlfwy

Ludowego
J. Kasperewl-ct.

