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Radka p.t."Resyjsko-pelskia stosunki handlews i polityka
rządu polskiege".

Szef Wyd./1,1321: Organi „отца;.

|

ARCHIVES
er Yon

ROSYJSKO-POLSKIE

STOSUNKI

HANDIOWE

I POLITYKA

RZĄDU РОТЗКТ #00.
& px
«10

J

ре "
1

*" M
h
“('u

-

›

Radka unieszezeny w "Prawdzie"

z dn,23.X1I.21 r,

Polska prasa burżuszyjna wszystkich kierunków
Zaznacza

brat stosunków handlowych między Pol-

sim a Resję,natemiast SB zezwój stosunków handlewych między Незіа і resztę Zurepy.Warunkiem nawięzgnie stosunków handdowych polske-rosyjskich być
musi zlik@idowani
»..
nie prześlade
w

wantur Piłsudskiego ,przerwasce elementów przyjaznych

Rosji sew.,zmiane zewnętrznej politykipolskiej
- wozynienie
2 прием.

Polski paio

tnnn Res ig

ministerstwo sprawiodlin‘ci przedłożyke w sejmieprojekt

prawa wy jetkowego рти—о::іиіи kLÂnistomÆ Polsce trwają i panują dawne
"carskie ;;".Uhięły sig ono teraz na kemunistóykt@rymi,którymi zapei-

nione są więzienia polskię.Lecz polskiej rzakcji i to nie wystsrcza,wniesła
ona projekt prawa wyjątkowege,które rezpatruje przynaleźneść de partji
komunistycznej,Ęsko zdradę stanu.Władze administracyjne powinny mieć prawe
skazywania obywateli na wygnanie,konfiskatę majątku i pozbawienie praw
własneści i te na mecy jedynie denuncjacji.
Polscy secjal-patrjoci słownie protestują przeciwko temu prawu, jest

„2ng

te

jednak tylko

ккіхіїхіштикжик

zręczny manewr

ich

pelityki.Cabinet

Ponikowski ego,

kt‘ry
wprowadził te pram powstał za zgedą Piłsudski ego

który detg@d jest Bogiem dla P.P.3.Lecz pepesowey droge zapłacą za popięTanie kentr-rewolucyjnaj pelityki burăuazyjnege rządu polskiego.Skerpjeny
skrępowane przez policję i wojewodów pelskich, zwr‘uqsię przeciwko polskim soajul-patrjotom.

zademonstrował te sądпятница];‘];ﬁ‘ry

skazał Вінниці}: związku robotników relnych Kwaniﬁakiogomzhnka P.P.S.
na trzy lata więzienia za zerganizewanie strajku,zestał on skazany na
mecy kedeksu carskiege.Ewapifski jest

dawnym człenkiem P.P.5.JuŻ jako

chłopak 18-letni należał de bojówek erganizacyjnych P.P.3.,na czele
której stał Pilsudski.Jake bejewiec w 1907 roku skazany został na 15
lat rebét ciężkich i dopiere rewolucja marcowa zwolniła ge z katergi
w Orle,gdzię przesiedział 10 lat.Teraz na mocy tych samych praw skazuje
go sąd pelski,działający pod opiekę p.Piłsudskiege.Panowie pepesowey
czują,że reakcja podnosząca głowę w Polsce sięga także de nich.Trzymają
eni w swych rękach węzły

wywiadu politycznego i wojskowego

,lecz znacz-

na część pan…twowego aparatu siministracyjnage zostaje
w rękach czarnej reakcji,reskcja ta zaśpiewa im pieść tryumfalng
w czasie zbliza-wych;

się wyborów.
Na jdotkliwsze prześladowania dotykają komunistów & wszystkich
tych,którzy bądź pesądzeni sę & sprzyjanie Resji sow.,będź utrzymuj
ą
stesunki handlowe przez poselstwo rcsyjski-Æanﬂnwcnm wracającym
się
de po “lat“ rosyjskiogl grozi podejrzenie utrzymywaniu stcsunk‘w z

"wrogiu",sprzodajaaukrotm i otrzymują

zań pieniędze będzie prześląde-

wanyзп;- człowiek, lgt‘ry pod płaszczykiem tranzakcji handlowych prowadzi
z Rosję machinacje polityczne-finansewe.W tych warunkach 1wmn-ys'cyami.brzmią nrtykuły,mzujnco się Ostatnio w prasie редки/‚метиса handlu
z Rosje sow.

(
W tych dniach ukazał się w "Kurjęrze Polskim" artykuł реб-

:więceny tej sprawie.Między innemi artykuł mówi o krniec modei wstapienia

w Ślady Anglji i Niemiec 1.j.0 zawarciu traktatu handlow@go polsko-resyj

skiege.3
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ji. Dale
wejnę na wzięcie udziału w akcji odbudowy życia gespodarezege Res

Zjednoczonych
artykuł mówi:w akcji odbudewy kraju tak ważnego dla Starów
związany z klike,
i Zuropy ponieśliśmy porażkę." Mówi to "Kurjer Polski"
Pitsudskiege 2

jedne) strony, ze Światem finansowym z drugiej.Bardziej

zdęcydowane stanowisko

zajmuje "Rzeczpospolita" organ naredewych demekra-

i uwage całego

Świata skierowane są na

Res ję „Nawię zane

Polska złeżyzostały nawet stosunki handlowe rosyjsko-francuskie.Jedynie
warunków
wszy ręce Śpi gnom spoko jnym.7elska nie wyzyskuje idealnych
lu z

hand

tynek
Res ją.Dla niektórych towarów polskich Resja posiada jedyny

Czelzbytuﬂranzy-t przez Polskę do Hesji był jedynym powodem dla jakiego
minęło cd pespi~
cho-Słowacja zawarła umowę z Polską.Kilka tygodni zaledwie
Polska?W Pols ce trwa
_ gania umowy i już ida бе Hesji tewary przez Polskę?A

zast‘J"

r

Możemy w pełnym komplecie podpisać się pod tym eznajmieniem pol-

towarów transportuBasenie шцмсшл tych vmnmknch kiedy Polsku группы
lski рип-цін! ‚1:31;je do R-sggip‘qimﬁuka i innych bohaterów Petlury.pe
kę,gdyż nie może ona
nieć może w питании}; ›1›;r›snsportu de Resji za gotów
ysł polski musi być
konkurować z przemysłem niemieckim na zachodzie.Przęm
panujący wPolsce
zasilony przez kapitał zagraniczny, kapitał frmeuski
uczyniłby z niej bazę prz

ﬂunkі. Бандит)? nie buł się że Polska

.Zamiast być mestem dla
w kun: chwili st.-6 sig mese arena nowej wojny
lska stats się ogniskis
им]…- а 1 innych almmt‘w handlewych Francji,Po
przeciwko Rosji sow.
gk i em wielkich awantur wojennych skierowanych
e Z niebezpieczefństwa greNare dowi dem-kun avka:-dniu т.:-, sobie sprav
lecz nie chcą zrozumial że
żącego im dzięki из polityce gwmturniczoj
wydanie wyjątkowych praw prze ci
najzupełniej wykluczonem jest .“"ОЧ°?•„~Р°
handlu z Rosję.Nie tylko dlatego,
wko komunistom i pomyślne prowadzenie
là}
znęcania się nad komunistami ,ale
że Resja nie może obojętnie tolerować

jeszcze

dlatego,że

przośladowmin te “спада, t—vch wszystkich ціну utrzy-

шије з’совшмімтзщміішп; żepăsapolska potęzuym głosem
zaopenuje przeciwÎmitäaiu sig de polskich spraw wewnętrznych.Jest te
nonsens.Nia jeSteśmy w stanie wpłynęć na zmianę polityki burżuazji polskiej,nie
zwyklióny
przędsiębrać zadań,którym nie podołwny.Chodzi o te ,aby burżu
w ja polską zrozumiała jakie warunki są niezbędne dla prowadzenia bandlu
z Rosję.Folscy komunióci nie sq ani lepsi ani gorsi od komunistów niemieckich,mime to.
ruch

komunxstyczny w i(Адамом na dziaalęćkroc

więcej swobód niż w Polsce.Niemcy

licząc się z konioamoicią stosunków handlowych z Rosję przerwały
dzikie
pra-Elsdowanîa komunist‘wktir- trwały do czasów ostatnich. Kapitał "звать-

éwutony nie варанів-є zgubi‘ i pragnie nawiązać z nami stosunki handlo
we.
Webse tego musi on, utworzyć odpgwicdqio warunki polityczne.?dy' ze swej strony liczymy sięx z aÿloèicàäîÿçpioçæeêeiq i wyrzokamy sie фаршемbyśmy nie poni-ohalhgdyhyémy się wyrzec megli stosunków z zachodem kapi-

Ездим-31:10тушT̀eż ьшо "odnosi się do polityki zewnętrznej. Polska ~???“ być
łącznikiem Rosji z Francją stała się śródem intryg i knowafń przeciwko Resji
sowieckiej.

i

Nadchodzi zima - czas niemeZlimy de prowadzenia wojny migdzy Polske i Resja‚lecz wiesne Рид–93.311 nowe. imprez/7 petlurewskie na teryterjach
polski miat okazję przekonać się,że dobrze jesteśmy peintermewani, Zna nas'tylo,wia,źu napaść wśród nas popłochu nie spowoduje,może on

(rząd) być najzugorłnkic grzckounyżigznłsogdqnźlqiamiwliczyć się nie będziemy.
Niechaj Polska dokładnie pomyśli i zdeęcyduje,a czas po temu najwyższy - nie
jedna sprawa rozstrzygnie się na forum międzynaro@owem,czege chce wojny
czy pokoju.Znajdzię nas zawsze gotowymi do przyjęcia wyżwania dex walki,
jak również de nawigzania przyjaznych stosunków sęsiędzkich niezbędnych
dla nas,dla Polski i dla wznowienia stesuków ekonomicznych w całej
uropie.
PILSUDSKI
INSTITUTE
ARCHIVES
New York

- 438

