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Ponieważ rok 1920 okasał dobitnie,
t" daje

tylko minusy -

wtwórczych

że

"Socjalism państwo»

że ubarodowienie wszystkich zakładów

i włęcznie nawet do drobrych warsztatów rzemieśl~

niczgch /awigski wytwórcze/ nie dmje produkcji

tylko bexpłod-

Bo sbywanie czasz byle brać ралзсмоче utrzywanie /pojki/
więc

już na frakcyjnych

w Ncokwie

-

jesóenię 1920 r.

gmpa Amy Eoăştaj

pcesșia wołać,

w scojațism" zabije iwsjafyw,

die

ten "Korzaro-

że się popelzia bigi friane

sterów i warsztatów prasy Blanoe /1896 r./, to

tresba dad

tyóromy samodzielność dawym grzejsiębiorocm, leos ish kone
trelować,

żeby nie było wysysku i nowego kspitalisw . Inisja-

- tywa grupy. KotZętaj była poocątkowo атабдае sa
sle Zinowjew na X
ohooiaś wszyscy
sowckń go poparł,

sjeśdzie partjó ве swoj
i pracują,
dowodsgo,

|

strony wsłazaż, że

ale jest dysprodukcja i Ba-

Że tylko

przemysł - gdzie

Masa robotnicza jest uświadomiczą - daje wytwórozość, 2605
oate mase zwiętków sawodowych obecnie w Resji

tylko rorkrada

dchro narcdsse .» Wskutek tego powstal dekret з 20 lâstopada
29% r. o swobodsie pracy dla drobnego przemysłu i demobiAimoja

.

drobnych szakłedćw,
T@ecs

- że to

niadokretu, na oo słożyły się i

doprowadsić do

egzam-›

przyczyny /że mw,

wolno mieć "włnaneść sbożową" i do zniesienia rekwizycji/raswierstki/, & seprowedzenie netomiant podatku naturalnego/proimarog/ . I rzecsywidaie chrop v 19%71r ., gly = wiorng egkosnene
ten dekret, sasiał więcej nit «ist manier
Ckwo газ
już zrobiono krok paprzód w kósrunku "własności przedwiotów
pracy?? to logika faktów musiała doprowadzić do tego,że pertja
poszła na prawo, jak to ogólnie się mówi - lecz faktycznie
tak nie jest. W tych nowych prądech płówn, rolę odegrała ilmdemjeSosjalistyczna i jej Instytut /dm pm ulicy Ітацієтке,

głzie gmach rańc : 3 [.В Р „/ . Otm w szeregu roforatów Cent Kox.
Part}i udoweéuike :/ że korunism dekretami
mśna,
deg,

a tylko stopniowem wychowaniem mae

m ogół to "sobstwięmniki"

to

i bagnetem robić nie
;.

2/ że skoro mi wis-

tracta ten ogół szprzędz de

vresy w charakterze takich ludzi, którzy interes własny tylko
rozumieją. Łgoznie
polesarjatu

i

jednak чејао włądzę należy pilnować

idem?éw komnistyeznyoh. A satem referaty almderi»

ków żgdały swobody prasy,

locz szęść produktu winua iść do skła»

dów państwa jako podatek i
danlero reezta na rymok.
osobliwie w
się
kurs

interes:

jej

Polej żędały wskrzeszenia kooporatywy

formie wytwórczej

nowych kapitalisźów akonomictry

jako przedmiot wymiany na gurowiec,a

te

ty

tą drogą. zapobi els

trortenis

żądania (nży szoreg dekretów

:

nowy

flage/naiwna atapy - mają ma widoku zniesienie

naturalnego podatku zbożowe-› і „Тас padam malga/susanna
politylp fimansows,domaluacja rubla i dochodowy podatek postępory.
Kcnsekwoncje nowej polityki okoromcznej są następujące :
wszystkich, a załom i część komunistów ogarnął "szaż wytwórcz©=
doi", a wigo zakładanie ertoli, towarzystw, związków dla (dostaw
tego lub ixnego surowca lub półfabrykału dka parotwa. Biorę mile
| jonowe awanse, miljardowo poźyczki z Banku Państwa nă nowe zukła^ бу wytwórośc, skutki jednak będą problomtyesno .
PRZYGZYNA OBECNEJ IX EEGISTRAGJ! PAKTJI.
Pierwsze registracia 1919 г.

wiosną wyrzuciła z partji

sbyt skandalicznie żywic—ky Emmaüs» i

®.

Druga - żap2arwów i sbył wybitrych dawnych urzędników,
którzy wołąpiki do partji dla

osobistych.

Trzeoia cheiata asumă zalwersac joe robione w Swiązku z
yoyjmowanienm nowych ezronkéw i wydag jeinslity bilet perty
gzego dokomsno .wouwajec z partji

готојесу јрузћ" , ОРрова czwarta rosistrecja misks znów na
colt w myśl referatów "Akmdemii Scojalistycznej" podniećć inks»
Ięktualny i moralny typkogunisty, ale to się nie väske/4 parte

Ke
-a
sa

&

iymiodu pozbawiczogo

s

«{m
zaczyna przeżywać kryzys

svcgo istnienie. Nie udało

jących powodów I/ wiclo enalfabotéw i

się z nas tę pu-

analfabetów posiada ty-

cum; ”власниць, Ło ichz partji usungćó nie możnay 2/wieIm. z nich za stanowiskach pertyjnych okazało tyle poświęceń: т го
14 "stupioniek", że nawet ich intelektualna rara wartość, czy ska-

1e

bość charakteru /r&żno nsmiętności/ mie poswolę posbawiać się w ich
osobie "bezwzględnej siły wykonawczej" ,
Pięta registracja w myśl projektu Aladomikée będzio miała
na colu wydzielanie kownistów-komnariów /t.j.członków różnych kospółek, arteli kooperatyw i ich związków / W jedną grupę,
& kommistów sowieckich w drugą grupę i tych anslfabetéw zmsié by
koniecznie przechodsili kursy szkół partyjnych i podnieśli swój posiom intelektualny. Projekt piątej rogistracji w Tecie 1922 ostatecznio jest nisopracowany ami zdecydowany, cle już po. tej obecnej
IT registracji partja smalejo do 70% дале) liczby, nie dając przytem womle typu idealnego vkw'niaty, To stanowi tragism partji komunistów, togo. jej odłamu, który «muuu Akmdomicy twórcy ruchu idei
owego .
e

I wyrzuciła natury bursliwe , ame

bytne i kryminalno i dała szeregi niezadowelnionych, z pośród których wielu jako awanturnicy z urodzenia i fachu rewolucyjnego dali
tak swanych bandytów i tych co ma "skość" podtrzymujco ruch powstań=
osy gotowi są i terazixmy byle usunąć komunistów
bolszewików.
II'i III dake wielu niezadowolnionych z tego, źe nie pozostajo u władzy, a ponieważ oni socjalistaвозокВ! !!!!!io wii,
więc teraz powrócili do damask haseł z caren i pancake-1am na 020»

le.

*

Obeona IY wykazała duże niesadowolsnie wśród osłoanków partji służących w armji, bo spostrzegli oni, żo inteligenoja chce emnovadpertjg, nie patr=şo па to, żo to oni "bolszewicylud rowolucyjny" to wszystko ступ baugnetom stworzyli. Орве- niezadowol enia
&orùsotwa, cbecna registracja mymagajşca od eztonkéw wişkszej inte} 2
(-

.

: ska

ligencji dla zrozumienia akomplikowanych sadań nowego kursu polity»
ki i. programu partyjnego, pojęć subtelności programu /co to jest
warstwa społeczna, a co klasa, на osem polega walka klasowa i t.d./
wykazała niezadowolenie wielu niekulturalnych włościan, dla których
dość tego, te panów i kupców niema, a oni tworzą Rząd Sowietów.Po- _
wişksza to tragizm partii, gdyż i czwarta registracja zwiększy jedynie szeregi niezejowolonych. /
-KIERUNKI I PRĄDY POLITYCZNE.
Teraz na tle tego cośmy powiedzieli jasne będzie dlaczego występują coraz jaskrawiej w Lonjie pertji kierunki i prady mogące
się nawet niezadługo zwalczać między sobą,
Кон?!) S jej grupa чи“ początek nowej polityce ekonomicznoj chce mieć Hos ję socjalistyczną, z programem anarcho- synфашизм. zachowując inicjatywę w rękach mas ludowych. Zblisa to grupę do

Zinowjewa , który łącznie s Łazowskim ropre-

zentuje profsojuzy i profinterna, to jest związki zawodowe rosy jskie i ich internacjonalng organizację komunistyczną.

i

Trocki i jego grupa stoi na stanowisku tom samem co i Zinowjew, twierdzi jednak, że póki istnieję światowa burżuazja rosy jska, komunista musi być nadewszystko żołnierzem i jego grupa wyraź=.
nie mówi, że tylko z bagnetem w ręku złożna utrzymać zdobycie rewo=
lucji i rozszerzać ją na Zachód.
Socjalizm bowiem jako reforma gospodarcza, wydająca ziemię
i wszystkie zakłady wytwórcze w rece 4 klasy, t, j. klasy roboczej,
jest tylko środkiem dla komunizmm i dlatego grupa Trockiego pracuje.
agituje i utrzymuje armję w napięciu z myślą walki na Zachód,
Trocki zatem i jego grupa - to lewi, Kołżątaj to ogniwo pośrednie pomiędzy Zinowjewym i Łazowskim a Trockim, Lenin zaś i cała jego grupa - to prawi - bo nie chcą z bagnetem w ręku dopo…,
do rewoluoji Bociana: Europy, ale drogą umów handlowych i wychowa»
nie typu komunisty w Rosji chcą s Rosji zrobić awangardę i fortecę
mmmietyesng, która może wystąpić z bagnetem w ręku, ale nie. te-

«G»
raz, loos pbinie},

£4y agitacja komnizmu w Polsce,

шений}: i

Francji детеи do samodzielnego wybuchu, Gdzie centr pomiędzy ty-

stami lewymi i prawymi ? nieme go wcale, gdyż centr jest ruchomy;
To
nowią go akademicy lewi i prawi w zależności od okoliczności,
ości wymagają,
26 oentr jest ruchomy, ale zwarty, gdy lego okoliczn
y parstanowi dotati całą siłę władzy sowieckiej, Lecz obecnie, kled
ni»
tja zaczyna przeżywać kryzys swogo położenie, kiedy wielu komu

z
stów rzuciło się do interesów, jeżeli nie bezpośrednio to prze
swych powinowatych, kiedy bezpertyjni widzą jakby cofanie się na
prawo, jesteśmy w przedcjniu zmian, tombardziej słowrogich, że neędem
| dza, braki materjalne tworzę nawet w armji prądy krytyczne wzgl
,ale
таг; rommistyornego, szerzy się pogląd de jest tylko nowy rzęd
dawne porządki. Ze tak sądzi armja widać z tego, że coraz mniej
bywa ne mityngach wewnątrz ich organizacji wojskowych,
ym, jako
. on niedawno sygnalizowano w partji w komitecie centraln
woobjaw zmęczenia i braków materjalugch oraz wywołsło już w "Kow

|

jensowiecio" gwałtowny atak

Trockiego na стену zaopatrzenia

amaji .
Kaza bęzrcbotzych rośnie, ilość itb jest dotąd utrzymywakiaj
m w tajemnicy, wydział pracy i inspekcji robotniczo=słościańs
yurzedatewia weigă referaty do "Sorcorchore" /Soriet Haroduogo Cho»
złejstwa/ domagając się reform, Należy się spodziewać, że nowy
zjasi sowietów podniesio projekt przeniesienia onZcgo ciężsru розгођезје та wieś dla pracy w lassoh i moljore ji rolme}.
Na tym (le kryzysu w partii ragizesaj rosnş i

is ją

w kieruzku
się mowe prądy polityczne, z których jedne
krańcowo wczerchioznym, dyugie znowu skrajnie lewicowym - anarohistyomn;

