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Przebieg staré s Mtrinani,
Tojsko polskie po rosbictu bolazevikér na północnym
fromct ,. posunaao sią
dnia 29.sierpnia
woszłę pierwnsy raz w kontakt z oddziałami 1tewskiezi,
AtGre,kozayatajac z niedwrnych niepowodzeń polskich,
okupowały terytowjum Suwalszosany i sajmowsły w tym osawie mlesscorodois Augustén, Lpsk, Satabin, Białobrzegi,
1 piervaspoh dniach spotkanie oddziałów polskich z
literskiont miały chatakter spokojnago ust oporania ZAtriwinówdnin 29, z kugustowa i 30 sierpnia z Suwałk,
ludność miejscowa z wielką radością i sntuzjaznen spotyka»
dn wojska polski».
она litersii, kraterajacy w Sztabinie dnia 30.
sierpnia został zabrany 1 odesłany do Suwałk, tan złożył
broń, lnos nantąpni» w rozporzadzenia Dowództwa polskiego
otrzymał broń a powrotem f pod komendą swogo oficera
został odesłany szosą Kalwaryjska do swych oddeiałów,
7 misre posuwania mię wojsk polskich , oddaiały litowskie wycofywały się w kierunku 1inji Focha, Dopiero
dnia 2, września Naczela» Dowództwo LAtewskie wydało roskas pod2ndagn oddsirton anjgcia Linji Lipnk - Dabrono Trasz Bór - Satabia - Fomaszonka - Białobrzegi ka - Turówka, leżączoh pozw Mnją Foshw i które miały być
obsadzone w porozumieniu z bolszemikami podomas ich oówro=
tu w rejonie Grodna, Polaki front sostał przez Mtwinów ./
wzzocnfony
pułkami i 1towskie oddafały posaty na- /
CSI

"4

od- pradla zmjącóa 1 obsadzenia wyżej wskossnych niejacov
DB
wskutek tyoh ruchów masało pierwsze zbrojne starość
data 2.1L. spowodowane i snatakowaniem przes oddrisł Mtowski
konnych patroli polskich pod
1 tym sazym dnia sastakowali Id twini placówki polskie
w rejonis Sejn. Konne patrole polskie były amiezone do wycofania się z Sejn, Sztabina, Mpśko 1 Grusski, głył Mtwini
10 bsonauf piech. konoentryosnie atakownki Suwałki - Augustów.
a voatoki soutaty w przeośągu kilku dai odpart
Sejn,
rejonie
w
Mtavakich
mi:
i
beo konsentraoj
polskie uprisizity atak litomski, formajus 1inje priscimika i ra jeająo dnia 9.1.m,S0jny.

Rand litorsi w odporledst na notę zsądu polskiego sakomunikova?, #9 wojake liferskie otrepmaty
wagledom Polaków wszstakich kroków wojennych, 'wóbeo osego i
masse oddriaty otreyenly analogiceny rosias, a na sypodik
atok6w litowskioh-odopresd je, nie posurnjąc się jednak na"
°
Pomino powyśssogo oświedoścnia Mini skoncontrowawszy
3 pułki piec, w zojonie Sejn 1 przy udziale aut: pancemzo o goăz.0.dnia 19,11. / t, . є 4 gode. przód osnaczona roaojmen / santokonli kmaterajaoy tem pułk ułanów, czussająo go
do
się oras kontymnoweli atnt do gode.16. m klerunku ma Етаєпорої 1 Ciby,
patrolani do rzaki Gzwruej
Rafouy, an ktérn myoofaly aie cases odoeiaty. ¥ prgsciagn
S7eo da na fromcte literskin penoneto
masisrs,
wiejaosni ogolem wzoblnowym i wrtyleryj
skim Mbrings , oetreslimjeoych nasze placówki,
Inte 33.28, meninty zajęte przez wojaka polskie Sejmy,
а z vemai seigtgchtes do ziem1i Litwinér / kobe 1,600 lu
dat / apravlaizo «ie prezpuesssenis, ie Lbeiui
provaduenia ataki no
octoro, Déuskieafki, nostopate
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zajmują m.i stacją
byla broniona przes 7,
pułk 15 kowski i 2 szwadrony jazdy bolezowiokiej.
-Oddaiały Polskie posuwając się w kierunku półaocno-rochoć
oofającemi się bandami bolaseriokieni miały stały kontakt z
oddziałami 1towskiemi na wschód od rseki Wiomna / Raduń,
Bastuny,
/,
Większe storośa miały miejsce na rsece Ule i
jak rémisk priy stobyoiu ot. 1 m.Oran, gésie został walety
pootng panoemny literekt.
i
Mnja frontu litenskiego egodnte e usova savarta n Sumatknch daia 7.X,.b,x. aostała określona od granioy Prus Yachntkh
linja 8. grudnia do Moma, mastepoie Hemen do Uofeoby i
dalej na północ przez Orany 1 Rontriliazki, Dalej na wschód
od Bastun linja nie sostata określoną vobeo pozostających tas
jossore band bolszerfckich. '

Sk

resynnodoi

Piorraze staroia a oddstatust literskiont, ktore
niay
miejsce na nassys lors skrsydle podesss prowadzonej
akoji
ofensymoj i kontrataków boluzowiokich stawia
ło lewe skraydło
wojsk polskich w sytuacji b,miopownej, co tof
trini cheicli
wykorszetać starajno alo sarlaineé Suvati
asi, Augustorea i
Sejmant ., tembardsie$, ie cperonaty tas
nioMozne oddziały ka
valorii polskiej, które nfe mogły skutec
znie stawiać oporu
skonoontromane) piechsoie Htenskioj.
Nacselue Dowódstno LL.
towsk › bodo więc świadome położ
enia , w jakim się snajduje
lewo skrzydło polskie współdsiałało
z bolszewikami, na co w
Takach polskich są lesne dowody
bratorstwa broni i wspólnię
Wydarmnych roskasów oporacyjnych.
Jaskrawasym togo dowodem
100% fakt wspólnej obrony m.Por
zoosa press 7.p.lienaki і з
stmdrony jasóy bolsaowiokiej
oraz niejednokrotnie stwierdzon
e
wspólne działanie oddziałów 1tow
skich z bolozovickioni / Bras.
atorian,
- Pestuny, Zieshopote - Sobolmny
- Podzyb..
miom / , wydano praes Nacze
lne Dowództwo
rosia

anjgeia po ustępujących bolszowikach i w porozumieniu z nie!
linji Lipsk - Dabrovo - Erasny Bér - Sstabia - Biatobriogi
- Turówka, oras wicle faktéw érfadosaoych 0 stamaniu preex
Minindn ncutralnodoi jak przepuszosanio zbiegów z Prus
Tachodnich intornomsnyoh tan bolezerikéx / presssto 19,000 /,
aajqoie S0jn i kontyauomanie ataków powino umowy zaprzestania

-

działań w jennych,
wojsko polskie pomimo prowokaoyjnogo sachowinia się oddziałów literckich było najsupołniej blorno sa wyjątkiem wypadków, gdzie Mtwini pierwsi ropoczynali kroki aaosopno.
Grupowanie sa6 pułków Mtowskich w rejonie Sejn aminit

polskie do praedsiqmsigeim odpowiednich kroków,
oslem mbespieczenia swogo skrzydła i otrzymania dostateomns,
graraneji anchomnia noutralaodoi press Litrindx - co zostało
uskutearnione presa odebranie Sejn 1 aajqoie 1aénoyoh poan
linga Pooha
Druskieniki i Porzense.
Portraktaoje w Suwałkach
Na skate depeesy readu litercktego z dnia 26.1X. 1
proposycji Ministra Sapiohy rozpossety sta w Suratkach data
portzektaoje delegatów polakich 1
Ze -..
strony polskiej udsiał brali przedstawieiel Naos,Dow, pui.
1 rts. Roner i z IMnistorstwn Spraw Zagranicznych
pp. Takasionios i Pravasyoki, 7 sktad dolognoji literekioj
яо strony Nacaslnogo Dowódatwa gen. Katohe, dowódow frontu
polskiego, i mjr, Szumski, zo strony #,5.5. pp.Bełutis ,
#xof dop, polityoanego. Blrżysska,zodsktor i p. Grameoki
osłonek sejm ustawodawosego,
Mn plernseym pomiedsonu uchwalono przerwnośo daiołań
wojennych na obesarze b.gub.Suwalskiej, jako Mnję zosgraniosejącą prająto 1inję Poohw. Hastepnio Polsoy satadali
od
supołnego wycofania wojsk {вое (ой posa Маја
Koreos - Orany , Bastuny i używanie Maji kdejowoj Sumatăi \
- Olita - Ornay prese wândse polskie, Tan ostatni waranck

‘

‘

był powodow długich debatéw, gyć Mtwini uważali za niedopuazoaalne zajgcio prese Polaków węsła kolejowego w Oranach
1 odeigeie w ten sposób 1iterskioj oząści gub, Sunslakioj
od bezpośzedniego połączenia z Wilnom, i wysunęli jako cote
tecane ustapatro propozzoje neutralizomania stacji Orazy
am co jedank dolognoja poleka sgoânio » otrazamnozi wytyosnymi nie sgodziła się,
Dnie 4.X, wieozokom przyjechała do Suwałk Komisja Kontrolujaca Ligi Narodów, składająca się z przedetowicieli
Pranoji, Anglji,
Japonii oras sekretarzy Frasousa
1 Serba, która została z honorami wojskowomi prayjąte przez
Dow&@atro polskie,
Następnego dnia rzeososa Komisja po porodumieniu się
a praodetamioielant obyówuch deleguoji zsproponowała natyohmiastowo przezwanie skoji wojennej w rejonie Oran , ustanowienia wzdłuż 1nji desuzkasyjnoj pasa rolnog ой aogok
6
obie strony prazjnując jako Моја domarka
oyjna uprasânio usimlgaa 1tnjg S.grudnia na Sunslucosyinia,
nastapaie linjo Niezua od ujdela Canznuj
Bndoay do Dolechy i
Maji od Dolochy do Montsilissok a chrila ustalonia toj
ostatuis) press obie O/lsgucje, Komisja saproponéwata oddsnie jej do salatrienin wymnczcat
na
od Bestun,
na co delegasja polsko nie mogtn sig sgodai6 robre ansjdujaarch sia tan band betezenickich i tocza iepoh wig valk. Ostatooanio Mtwini agodsili mię do pozostawienia staoji Oran
»
polskich rekaoh, Poleoy ant eprazili zgodę na esobolno pres.
puszczanie pootwgów osobowych 1 towarowych 1tewskich przez
Oraby, oo sią sad tyczy wojekonych to w ceasie
10, - 17.
swobodne przejdcie 7 росіаріж
onakancy jaoh « naterjaten wojskowy,
Sprawa Tiina nio była na posiężzeninch porcenma,
Na.
tomiast dologacjn polska s
За kategozycane
о miovasemmnia press
polski troktate Litowsko - bolezeviokioge 1 stanoweso precetrsogle read 1itons
ki prog wyola-
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onoji prawnych & togo traktatu
genom jakichkolwiek konnt
do ludności teronów spornych w zwłaszosa x stoma
w
do
ku dotych osób, które wofokły przed fnwasją
rwyiu
lną
uwagę
Polski, Dotegnoja polska zwróciła też spocja
1itowakiego na to, йо w sreji polskiej на onto oddefaly kresonode, khérsy jako ochotnicy walosyli nfetylko sa wolno6s

owego kraju less 1 an Polskę i któray nie mogą być w tem
tytułu uważani sn sdrojoów stabu, alto w jaktkolniek sposób
pokrapwdzeni prze sarządzonia rządu 11tewskiego.
Tonisja Mei Nazodów dnia 7.X, pojechała do Oras dla
zbadania na miejscu wykonania warunków rozejmu w dnia 9,00
filma, Komisja ta ma petnomceniotna tylko dla kontrolowania
wznjomnego przestrzegania neutralności wsdłaż wyznacsonej
Maji:
Zającie films
Buin 9.1, Naozolne Dowództwo wojak polskich ośrarsało
za pośzodnśctnow gen.
korekiege, dowódey
następujący
meldunek gon,
dowódny стару:
* Do dowództwa wzajd do zak
dowódcy, tajne
hardeo piJao,
de zauozto z rządem Kowieńskim 1nja rozojmww z góry 1 nie nă kożnyść nas у mio kańców atest IAleńskiej,
klej 1 Mdakiej, naoz krej wraś x polskie F1lnom
grajsądasją Diteinon, postmmoniten c orgler w roku prawa
ramostanowisnia
sojof ojosymy obronid 4 abjeten ned folntersoct a t
stom pooro@guoret.
Wło zająe możności postępować wbrew wirsnom susiezia i poese
otowiąsku obywatatskiego и Załom zgłaszna avo laicato
sków elnśby i dowództwa grupy.
w karnośći
$ wierni
o jesyany, podlegli mi dowódcy i
wojeko słuchają
n' dla pozostawionych

Rów proszę wydać bóxpośracnie rośkasy, 1.7.8. pata
1950 z
doligonaki, poastat donddon grupy *.
A
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odésist
Generał Stkowaki jednocześnie Rakosunikorat, #0
gdzie
,
Wilno
gen. Zelgowskiego dia 8.X. o gods=1. anjal
njne
propen
gon. Żeligowskiego prayjał gebernator franeuski,
t
tej
aolyunş
jlixxgî
ażeby miasto srobić wolnen, Gen. zoagonl

absoluinie nie prapjat, ава наа зада? па свеће ува
s przedstawicieli
и Шато ,
Mbwy
1.
wesystkich narodowodei ma oglosié
rządu
formie
o
je
Zgromaomonio Konstytucyjne, które sadeoydu
wa
fyzotaso
omi.
% aventualayoh unjach s Państwami Bal&yoki
e
proponuj
swoj
Yoniaja Rsadsyca Contralaej Lituy w odoswie
miejsc
i
czasu
e
wskasani
zagdowi Rzeczypospolitej Polskiej
apotkonia się połnonosnych dologatów оба stron w cola szozegdłowogo onówienia przyostych stosunków, orz wpkosuje motywy, które spowodowały wystapienie gen. ŻeMgowskiego w oolu
atworzenia IA tny Oentralnoj. .
вал в ї.
7 ostataich osasach Ayge atata sig ognistiem вусів po1ityosnogo Krajów Baltzokich. Typtywa to £ cuntralnage joj
pozodenia nie за wematranych atonunkr; kraj ten nie jest
zospolitykowany bo masy chtopakie lotry, tofbroolimcs
Republik ohtopekte$, dtyriaje ote tylko wtety, giy aktuaina
u niej jest sprawa rolom, która stol zawsze na ostraa nola.
tego, żo masy nia biorą udziału w życiu politycznym
Pońctra, wielka odpowiedzialność za kierunek polityki pada
na jednostki stojące u stern Pafista . Do takich przedowszyst
kiem trzeba saliosyć prozósa miniatrów Ulmaniaa i ainistza
opraw zngrnnomych Nejerowioza, który stoś mocno na granośo
axiasku Padatw Beltyckich, osngo daB dowé antansene за
ostatniej konferenoji Pagwtr Baltyckich.
Znaone wyżywy w Państwie Lotorskien posindaja adeopdomn.
ni presoivaiey gabinotu Uimants - Mjeromicz, soojal i demokre
of, kt yoh jost w Konstytuanois literskie 57 an ogélng
1iosbą 150, Soojalni demokraci nio usnają drugiej siędeznaz

dówki, uważając ją sa sbyt umiarkowaną, nie weszli
jednak i
do trancioj międzynarodówki, a zajmują stanow
isko pośrednie ,
Praywódey o0jalnych demokratów Menderson i Seolen
sem, wystęwaja exante b.ostro praeońw rządowi w oprawa
ch ogólno narodowych,
Soojalno demokraci opierają się nietylko na
robotnikach
fabryoanyoh, 1002 i na boarolnyoh v2odoianach,
których smace.
na ilość posiada Państwo Zotowskie,
$
Romnidol niesaja wielkiego wpływa w kraju.
Zbyt dai
sie oni we znski podoma© wego krótkotrwałe
go pobytu w 1919
zoku, Jedynie w Mbawie istnieją wyzaźniejene
ayspatje komniatyome,
Detgelja jest zeprozentowana w Konsty
tuanośe przez
Nose ugrupowania partyjne, s których
jedne stoją na stano.
wiski zupołnej mutonowji tej prowin
cji, drugie ofążą ku
oentrun Państw,
fotornki gablnot ministrów wybrał
minietra spraw zagra.
Bioenyoh Mejoroxicsa, jato delega
ta na Fongres Ligi Warodóy
w Genewie,
Został wydany roskas demobilizac}
4 2otnferey roczników
1899 i 1890 roku.
Stosunki Roterato - boleseri
otie
1 końcu wrzośnin wyjechali prze
dstawiciele
do
Yookmy w ostu wymiany dokument
ów ratyfikacyjnych pokoju
sko - sowieckiego ,
Przedstawiciel rządu sowiecki
ego rozpoczął rokomate
" "пе в przemysłowcnmi łoto
wskiemi, obiecując im otwo
rzyć
kredyt w słoośe na uruchomi
enie przemysłu, którego wytw
ory
талі mowiecki gotów nabyć
jest z góry,
Dain 8.X, nastąpiła wymi
ana not Fatyfikaoyjnych
traktatu
między Niomonui a lotra,

FIF LA ND ga.
Sprawa pokoju FAńdko - bonzowiskiego jest na drodze
usybkiego salatrionia 1 należy
że w najbliżasyoh dniach pok6j sostante podpiseny,
Pod wrażeniem sukoonów wojsk polskich dolegnoś bols
wiooy w Dorpność stali się więcej ustąpliwi i w zassóniosych
kmestjach dossło już do ostatecznego porozumienia.
Monja ustepoje Finloadji 02066 Peozongi, dajan joj w ton
sposéb roânod6 dostapu do Oceanu, jodnakte Roaja satreyaujo
sobie pravo transytu przon Poozenge, Pinlandjn s0bowiatuje
aie oratuom6 dra okrogi Tackodnioj Earolji, Repola i Parajarwi, ktore praejda do "echodnto~ Earolakiaj Xominy Robotnicsej". Tesystkie пупру w zatoce Pińskiej mają byé neutra. °
1izomeno. # sprawach okonomioznych zgodzono się na Mkwidaoją
otomnków na zasadziostatus quo",
Zo strony Pinlnndji na szybkie popizanio pokoju wprioraje naotak: lewica, sfory kupieckie i skrajna prowiem w pozo=
suni min s Mioncezi, Pialandja jast pod wielkie wpływam Min26. Posn polityorns propagenda provedzons preos
mujących podutny ku tom grunt w Hulandji, ofery handlowe
Finlandji cq catkovicio awinsene kapitelon s Mesoazi; rosyetMo pomâniejuse banki i figer handlowe mają kapitaiy
forme w niemieckiej poz7osóo wojennej,
Ogromne zapnoy drsowa i papieru "główne przedmioty
sk#portu a Pinlandji® cackają na otsarofe granioy
do Sowdepji,
Posatem każdy przybpający z Niemiec statek
przywost mnassne
partje towarów, w toj Hosbie więkomą 11ość samochodów
ofęAnrowych, moosqm, traktorów, Są dano pozwslające
przypuczosaś
46 tych przedsictów przesyłana jestp
rzez granicą
do Rosji .

sprawy wysp Alandskich ma

knestjg niędzyńwzodo.

P
wa

i przekazanio jaj do zosotrzygośgośa IAdze Narodów, wywar.

Lo w Rinlandji prepkze wrndenie i jonsore więcej oddaliło
Pinlandjg od Pransji, Germnofilskio nastrojo w Malandji
nie idą na ręką polityce Pranoji wobec ozego Francusi otrazoio
zapowiadają, że vobeo srojago gormanofiletia Pinlandja może
otraość wyspy Alandzkie,
Sprawa Enzoloka,
Techodnia Karolja,na zasndzio prowadzonych » Dorpaoie
fifeko - boloserickioh pertraktacji pokojowych , ma usyskać
asoroke autonon}o z przyłączeniem jej do Rosji, Iieoskańcy
Tachodniej Karelji nio os swdowoleni z podobnego załatwienia
sprawy i dażą do ostkowitogo oderwania się od Rosji i stworze
nia niezalednoj RepibLki,
T końcu września odbyła się w Hyborgu konferenoja Kareloka
podozse której wygłoszono mowy wyzeżujące stanowisko, jakie
ludność Kszolji na zająć pray określeniu swojej pzzynaloźnośof. W trakote togo nyradons wielkie sympatjo dla Polski і воmmionio w wojnis polsko - tolozowickiej
sm wolność
ludów, a nie oslów inporjalistyomnyoh, praypisywonych Polaco
prion Textog 1 gormenofiléw Pinland{i,
T ryntka konforenc}i, upelmomsonient jof delegeoi swrfol~
11 sią do Posolstwa Polskiego w Helsingforple z prośbą o роpazolo w waloe o moinod6 1 pozno.

Pakt gejgele ila przes gmn.
Zollgowekiego senfepokoit
nietylko bezpośrednio
w tym read Kowieński,
i roądy Państw Zashośnich,
na krótki ozna przed
Tilna doronstraczinio preoniedli
tas nistylio Hassel.
ne Dowétatro Tojek, Leon więk
sza część instytucji pońotnow
ych
i urzędów,
TAlna nastapiło niespodziewanię
jak dla
Міжівби, tak i dla Polaków,
Sarorzutna akoga gon Zeligews
kego nastąpiła b.azybko nie
napotykając widocznię po dzod
ze
na prawie żaden opór wojok
1towskich, ludność zag miej
scowa
wopółdalnkała m okazując duby
&posliwość,
Kowieński слоја би zaskoosony
a nie beine w stanie
zbrojnie zwrócił sią z prośbą
o intorwenojg do Ligi
które jogo zdanion jedynie jest
w stania saratri 6
obecnemu słu, Ready Aoglji
i Praneji wiadomością tą
były rów.
nież zaskoomone, i zmniopok
ojone, gdyż wieloktotnio
dorodzały
Polsco nierajrowania Wlna
i niostwarzanią przez to
porssoch.
foco sarikiania. Zeniepokojen
ie to jednak mingto po
drenta 12 akoja me 1і1го бута
ruches ansoreatiyn gon, Zoli
.
gomsklego, Ktéry premiopodobn
és mai pontaié konaokwe
nyo
taklogo kroku,
Gem, Zolignwoki zajął 34100
na erele dywizji Mitershe
.
białoruskiej, która Składała
się wyłącznie z ludzi poch
odzą.
©7oh z Tilofomonyzny i
ą którey nie носії
sta spokojnio i patrze
na rzady Utowskie g
вто бу rodzin.
hy8
Ropresjo stosowano verl
eden folaków przes read
Котова.
11, jak również obojątno
ść teg verdu w chwili
stos
owan
ia
przem
terzom w Поле, IMdsio
i
Srodaio/onoazânio dopelnil
y osary roagoryozmia,
1008409
Sia rokowania polsko
- Litemkte pray wepółudz
isie
komtoji
Mady Ligh
w Suvstkach stodedly pbar
e w fożnierzach
48 propnaleno66 Tiina do
Mixy mptaby by

|

ter va |

2

в

-

by6 ue tyoh naradaoh
Podobno sałntwienio oprawy
pozbawiłoby prawa powrotu do stron rodeinnych tysigea foinicrey pochodeaoyoh a tego kraju, ktdrey Krwią swoją wywalosyli
jogo wolność z pod jarzma bolezewiekiogo,
ulotenie się
stomunké rende Litay Srolkowej do rządu Kowieńskiego i Polski»
wo. badets salatato od senjonnege porosunfenta sig tych readén,
droga, jaką będą uważały za najodpowicdniejszy,

Stahowicko Pinlandjf w polikyoe zagranfosnej w stomnko
de) do Polki 1 Pańotw Baltyckich necschowane jest duży
po.
Pyląc wyminfętą daleko na północ od grupy
Pańsku Beltyckich i Poleki oddsielonu naturalną granioą od nich
m pontsoi zatoki Fińskiej, Pinlandja oziija sig Jo pemego stopnie
i
od wsronków w дак! д znajdują
nią to Państwa,
Porizo 18 od odasu wytępienta bolestvikéx s
wiasnyoh Wiulandja znajduje o1ą z boluzowikami w alacio wojny,
to jedoskowoć ntostyt Antonsyims naoformnie tych ostotnich,
jak ró
zaje wzeję pwoznntającą skuteczność obrony wlan.
nych grasio oie uweżuża się zwiczną do otwarto wypowiedze
nia
glg 0 stenonfaka w otpsunks do Nelezerdkér (4 Patty Baltyckic
h
a robes logo ate cholate viaznd aia joklwioluiek zcbonia
zaniani
wpaikajacomt 2
Konwencji wojskowej skleronanoj prze
ko bolssertror, 2 ar
si sud etzoay enjac mino6s oatateosnege
wojny a bolsconikant 1 sevazoia p
ju, arlskate
z ogtakooznym podpiemież, caekejao wyniku
vojo; pelato - bel...
wzewiektnj,
Brak,
snsngatowanta afg w ktora koieiek stroną
jazkrano chorsktozywcja Fakt
konueneji wojakowej
polsko - finlandakde}, oprioonaitey ва konforenoji
v Terscarie
я
boz, Drugim tokdm fektom Sluly stanowisko
jej na
konforenoj1 Padste Baltyokich v Rydro, girls
porino, 14 de-

-

11

-

legno
brali
1 rospatzywo1i sprary polityomne .
1 wojskowo to jednakże usunęli się od obowiąsku podpisania
ponsigtej docysji
tym, 12 ich doleguoś upoważnieni
byli do prowadzenia jedynie gprar handlowych, Pakt odmówienia
unowy w Rydzo przez delegacją fireka, t2omacny sic
л jednej otrony notą rządu amerykańskiego, z drugiej obara
wprazola wplymu na blog rokowań w Dorpaoie, Togóle w stosunku
do Państw Bultyckich i Polski Finlandja poss porosuntontant
handlowomi, transportowani 1,t,0. niem zamiaru więać się
jakiemikolwiek umowami prznajmniej teras w okresie toosącej
stą wojny.

: ЬО№С JA wo Ј SK

LITE” SKICH Z pria 15 EGO PAZDZIERNiKA 1920 ROW.

@WIDSY.

DYZLOKAC

nnczemelowômwo wtf-ó? €
(SZTAB GENERALNY)/ (й
Ew: 6. т36083.[п ////
[E-

Fre

P

JA

WOJ

SK

WTAWA.
P

U (

\

}|}
і

BALTYCKIE

i

"

? erosin.

LITEW

№1

© naxiszki.

1.vKSzY.G

-,
GDUSJATY

@ислану.

GROSDIENIE.

xinjoAny.

.-»...
D
\

.

:
e

2

"A.
`в
`N

%
і

_!

,» ~ZowenpyseAwow.
1

" TYEKSTRAŁY Post
$
cratiорбиныа
(
(
\
%

%%,

%. “DW.

&KALWARJA,
ВЭ
($

©WILKOMIERT.

%

Le

© PONIEWIEZ

Aunoci.

віннен.

S%

:

Ли

BALTYCKIE

OTELSZE.

MORZE

u
© PONIEWIEZ

pRYnszyszki.

s
(

eymeinnen.
LESEND A.

-7

(

g РУМ

...... -

GRANicE PAńSTW.

\

_____

ЦНЈА POLSKO-LITEWSKACNRKSZALKAFOMM

`.‘

ище

мужи—‚

.Il-fuga} f
~.

_J

"an

Ш
fon»

2. Dre.

dion

@KALWARJA.

K
=

--»

>"

AE
Њ
la
\

e

€
£

*

+

Nes,

„-

© HARJAhPOL

(

gminna.

(

£

\"

m"
.!
tw; …,

iw.

"ie lbw.
eKAWARIA,

-=

'

6183$
.
s
7J
~.
©"
4

је $3

\

+
*\
%
"\
/

MMEOQCMUA.

(28280 и п.

!3
\
!

JEYOK

·,
·,
и
1 ...

/

6
;
©NOWOGRGDEK.

jnstersure.

чизама.

@MARJAMPOL

L E 6 E N D A.
„. -.-.
- - - --

бВАНІСЕ PANSTW,
LiNJA POLSKO-LITEWSKANNKSZAŁKATOHA

$,

!DYW.

&KALWARJA,

PODZiAŁKA 1:750.000.

YCZNE

€

wy

'c
jal.-

isch"

*
(Lewi)

W

ROSJI.

а
c.

Я

S k r a j n a
.-

Soc-demokr
ing
s
Mieńszewicy

%

Grupa „Jediństwa"
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do krañcowosci.
zajmują stanone.

DPRACOWAL MIECZYSŁAW ROGALSKI
w Maju 1920 roku.
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1) M. Gorkij
2) Suchanow
3) Martow
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Komuniści polscy

Rosyjska robotnicza partja
Komunistyczna

Kierunki zbliżone ideowo do zasadniczego

·

programu R. rob. partji komunistycznej
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3) J. ”Film“
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Lenin
L. Trockij-Bronsztein
Bucharin
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Radek Sobelson
Litwinow-Finkelsztein
Łunaczarski
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Win ay
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9) S. Kreczyński
10) R. Juchniewi-

5)
9)
7)
8)
9)
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11) Leszczyński
држи
12) S. Bobiński
13) A. Dzięgiel
н
- Poiegielewski
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6) Trojanowski
7) Kemesmather
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Komunistyczny
Bund

4)
5)
6)
7)
8)

Feliks Kon
Kostecki .
RZ Dosk .K. Cichowski
M. Kozłowski

17) Peters

Partja w Sowieckiej Rosji nielegalna.
Określonego programu nie posiada. Są
to przedstawiciele
rewolucyjnego гоmantyzmu.

Ortodoksalni Marksiści, o zabarwieniu
narodowem.

Są to typowi socjaliści ewolucjoniści.
Wychodzą z zalożenia, że należy podtrzymywać obecny
rząd, aby niedopuścić do powrotu reakcji.

(75
Program partji opracowany na VIII-m Wszechrosyjskim Zjeździe w Moskwie, w marcu
1919 r. zawiera:
Stopniowe i planowe wprowadzenie socjalizacji do wszelkich dziedzin gospodarki.

Szefowa plany rozwoju wykształcenia ludowego (system amerykańskiej „Szkoły pracy").
Czerwona armja, jako forma przejściowa do ludowej milicji. Powszechne wykształcenie
wojskowe. Kgnieczność fizycznego wychowania w myśl idei skautowej.
Inteligencja uwzględniana jedynie, w charakterze specjalistów. Program uwzględnia wysokie opłaty za pracę specjalistów z pośród burżuazji.
W stopunkach międzynarodowych: popieranie ruchów komunistycznych we wszystkich kra-
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Schlebiają panslawizmowi Czechów,
opiekują się Ukrairicami, Bialorusinami,
Rusia podkarpacka.
Obszary te chcieliby widzieć w ten,
czy inny sposób,
związanymi z odrodzoną Rosją, chcą
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Winawer
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1) M. Gorkij
2) Suchanow
3) Martow

Plechanow (+)
Dewiatkin
Kefali
Dan
Abramowicz
Trojanowski

7) Kamermacher

5) Staliński
6) Zenziлож
7) Goc 8) Cejtlin

E. P. Demidow
G. Semionow
M. S. Adzemow
A. I. Konowalow
P. P. Gronski
L. E. Eljaszew
P. 1. Petrunkiewicz
M. 1. Astrow
M. W. Teslenko
P. W. Ratner
P. P. Jureniew

Socjalizmu nie
uznają wcale; są
usposobieni nacjonalistycznie. Przedstawiają inteligencję
liberalno- burżuazyjng i burzuazje umiarkowanie reakcyina.
Ciążą oni do odtworzenia monarchii w
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Socjaliści tylko
z nazwy. Pod tym
sztandarem polaczyly się umiarkowanie
konserwatywne koła inteligencji.
Stopniowo skłaniają sig w. stronę
prawicy. Są oni nacionalistami o sil-

Dążą do stworzenia ustroju liberal»
no - burżuazyjnego, demokratycznego. Sa to nacjonalisci bezszowinizmu.
Antibolszewicyi antikołczakowcy. Daza
do odbudowania Ro-

Dewizą ich jest:
„Ani Lenin,\quî Kolczak".

Uznają oni

akcjętylkowełvnętrzng, ale nie‘ulroiskową. W sprawie narodowości stoją na
gruncie ;, sambokreslenia". Są więc prze-

Liberaliści posunięci do krańcowości.
Przeciwnicy bolszewików zajmują stanowisko dotąd nieprzejednane.

Partja w Sowieckiej Rosji nielegalna.
Określonego programu nie posiada, Są
to
przedstawiciele
rewolucyjnego
romantyzmu.

Ortodoksalni Mark.
siści, o zabarwieniu
narodowem.

Są to typowi socjaliści ewolucjoniści.
Wychodzą z zalożenia, że nalezy podtraymywaé obecny
rząd, aby niedopuścić do powrotu reakcji.
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Obszary te chcieliby widzieć w ten,
czy inny sposób,
związanymi z odro-
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Socjaliści tylko
z nazwy. Pod tym
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ly się umiarkowanie
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| 11) Łunaczarski
12) Krosin
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Dzierżyński
Martens
Kopp

17) Peters

Partja w Sowieckiej Rosji nielegalna.
Określonego programu nie posiada. Są
to przedstawiciele
rewolucyjnego гоmantyzmu.

Ortodoksalni Marksiści, o zabarwieniu
narodowem.

Są to typowi socjaliści ewolucjoniści.
Wychodzą z założenia, że należy podtrzymywać obecny
rząd, aby niedopuścić do powrotu reakcji.
Uznają'oparcie się
w okresie przejście wym na takim sy»
stemie gospodarczym,-który stanowi połączeńie ele-"
mentów komunizmu
z gospodarką kooperatywną i prywatną.

Progra
artji Opracowany na VIII-m Wszechrosyjskim Zjeździe w Moskwie, w marcu
1919 r. zawier
Stopnipwe i planowe wprowadzenie socjalizacji do wszelkich dziedzin gospodarki.
Szerokie
plany rozwoju wykształcenia ludowego (system amerykańskiej „Szkoły pracy").
Czerw
armja, jako forma przejściowa do ludowej milicji. Powszechne wykształcenie
wojskowe. Kdnieczność fizycznego wychowania w myśl idei skautowej.
Inteligencja uwzględniana jedynie, .w charakterze specjalistów. Program uwzględnia wysokie opłaty za $$$ specjalistów z pośród burżuazji.

W stojurikach międzynarodowych: popieranie ruchów komunistycznych we wszystkich krajach. Propagdnda w 3-ch kierunkach: 1) międzynarodowa, 2) w czerwonej armji i 3) wśród roмина,“, i włościan.
3

відділ/" rądy w Komuniźmie:
Li ‚тЫ-{птиц Leninowski, nakazujący działać według wskazań chwili i zadawalniaé
/*%

p w danych warunkach.
rzejednany (Trockiego), oparty na fanatycznej pewności i grze „va banque".
id, umiarkowany Bucharinowski. Owoc dociekań myślowych i ambicji osobistych
rina, ukrytego współzawodnika Lenina.
·

oprócz

t,

o:
Kimi“ rasina, który jest tylko odmianą Leninowskiego. Krasin znany jest jako
germanofil (nig bezinteresowny), dlatego jego idea złagodzenia metod komunistycznych prawdopodobnie ma Ча +g1ędzie udzielenia legalnych ulg niemcom przy podjęciu stosunków handlowych i organizacji (pi-zamysłu w Rosji.
Zyskali zaufanie
włościaństwa i nieznacznej części robotników. Przez nich
zostały zorganizowane akty terrorystyczne (w stosunku
do hr. Mirbache,
Eichhorna) i szereg
powstań wloscian- |
skich.
Są oni okrutnie
prześladowani przez
komunistów. Często
występują pod firmą
anarchistów.

Zawsze zajmowali
stanowisko wrogie
względem bolszewików.
Skompromitowali
się ostatecznie w
oczach Komunistów
przez podtrzymywanie Kołczaka, Denikina i innych. Brali
udział w aktywnych
wystąpieniach przeciwko sowieckiej
władzy.
Są prześladowani
narówniz reakcjonistami nawet więcej
Pracują konspiracyjnie wśród inteligencji, lecz większego
powodzenia nie mają,
ponieważ nie są dostatecznie aktywni.
Rząd sowietów w
ostatnich czasach
złagodził do nich
swój stosunek, a nawet zaproponował
im 2 miejsca w rządzie, czego mieńszewicy nie przyjęli.

Do czasu przewrotu październikowego
grupowali się dokola pisma „Nowaja
128".
Po przewrocie
rząd sowiecki rozpoczął prześladowania
i gazetę ich zamknął.
Obecnie wspolpracują w większości
swojej z komunistami, zadawalniając
się jedynie krytyką
na zjazdach. Unikaіз ściśle politycznych funkcji, zadawalniając się pracą
w urzędach gospodarczych.

1) „Borba"
2) „Dieło naroda".

Organu własnego
nie mają.

1) „Nowaja Zizii"
(organ zamknięty

We w zystsich urzędach, zakładach, czerwonej armji zorganizowane są t. zw. „jaczejki"
t. znaczy ko'fllwrki `ёютипіэ‘усше, do których należą wszyscy członkowie partji komunistycznej
danego urzedul be; wzgledu na zajmowane stanowisko.

n-ÏﬁCZ‘îkifjmaiq nieograniczone prawo kontroli. Związane są organizacyjnie z powiatowym, gubernia ymi komitetem partji, a przez niego z centralnym Komitetem Partji Komunistycznej. System ten zapożyczono z masonerii.
Wszyscy: członkowie „jaczejek" (mężczyźni i kobiety) uważani są za zmobilizowanych
i mogą być Przez partję przeznaczani dowolnie do odnośnych prac.
Przy Czerwonej armji oficjalnie funkcjonują Komisarze. Funkcje te zwykle pełnią przewodniczący Odkośnych „jaczejek".
Przy №№ dywizji,_ł<orpusie, armji i t. d. istnieją „politoddziały" (oddziały polityczne),

dzielące się na sekţje. Działalność ich koncentruje się w Centralnym „politoddziele" Wyższego
Wojennego Sowiety Republiki.
Wszystsie odpowiedzialne stanowiska Komisarzy i innych zajmują Komuniści.
Cały Ajarat państwowy znajduje się w rękach Komunistów.
W ostatnich czasach poszli na kompromisy. Ograniczają przytem wolność obywatel,
kasują strejki, żapro adzaja armje robocze i szalony despotyzm dla utrzymania władzy.
proletarjatu w praktyce została" zastąpiona tyranją Komisarzy Sowieckich
(Komisarodierżywi ein),

„Borotba" Î? trz
tablicę prasową Ro-

Organ komunistycznego „Bum|

Pism wychodziło
sporojakoto: „ Mło

Prasa oficjalna, półoficjalne
i nieoficjalna sprezvécie zorcani-

. orme )
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Mają oni poglądy
bardzo zbliżone do
czarnosecińców. Są skłonni
do orjentacji nie-

dawnych

mieckiej i
chicznej.

monar-

Obecnie są rozbici i ĘĄ Pre
znaczniejszej siły polity.
„życzliwą" opozycję do
kiego. Od bolszewików
ennicy metody bandytyz
itycznego. Wielu z nich,
›olszewików inni stają
nigdzynarodowego awantui
iadają oni ani sympatji,
vpływów i środków agitacjyci
arówno w Rosji jak i
inie popierali zamach stana
wiza, skutkiem czego za
jan. Bolszewicy częściow prz
ch na swoją stronę, częście «

) „Prizyw" (w Berlinie) obecnie
zamknięty.
) »Kijewlanin" organ Szulgina (nie

Schlebiają panslawizmowi Czechów,
opiekują się Ukraińcami, Białorusinami,
Rusią podkarpacka.
Obszary te chcieliby widzieć w ten,
czy inny sposób,
związanymi z odrodzoną Rosją, chcą
też narzucić im język i kulturę rosyjską.

Socjaliści tylko
z nazwy. Pod tym
sztandarem polaczyly się umiarkowanie
konserwatywne koIa inteligencji.
Stopniowo skłaniają sie w stronę
prawicy. Są oni nacjonalistami o silnym zabarwieniu szowinistycznym. Popierali Kołczaka byli gorącymi zwolen
nikami (szczególn.
Sawinkow iBurcew).

Socjalizmu nie
uznają wcale; są
usposobieni nacjonalistycznie. Przedstawieją inteligencję
liberalno- burżuazyjng i burzuazje umiarkowanie reakcyjną.
Ciążą oni do odtworzenia monarchji w
ulepszonem wydaniu.
Sa nieprzejednanymiwrogami ruchów
narodowych.

Dążą do stworzenia ustroju liberal»
no - burżuazyjnego, demokratycznego. Są to nacjonaliści bez szowinizmu.
Antibolszewicy i antikołczakowcy. Dążą
do odbudowania Rosji wielkiej i niepodzielnej z wyjątkiem
Polski ściśle etnograficznej i Finlandji.
W ostatnich czasach
program ten uległ
zmianom.
Lewica
stanęła na gruncie
samookreślenia narodów. Zajmują niewyraźne stanowisko
w sprawie interwencji lub pomocy z
zewnątrz

Nie mają większych wpływów
obecnie, schodzą
ze sceny, pomimo
pewnych dążeń do
ewolucji u oddziel
nych osobistości.

Secesja socjalNie mają zaufania
W Rosji nie udarewolucjonistów
wśród
konserwatylo im się zyskać zaufania szerszych mas. na gruncie różnic stów liberalno-burzuazyjnych warstw.
Są prześladowani osobistych.
Komuniści zaś traknielitościwie przez
tują ich jako wybolszewików. Obecraânych reakcjoninie wznowili ożystów.
wiong działalność
zagranicą. W Paryżu 21/V 20 r. odbył się Zjazd. Przystąpili również do
do organizacji wielkiego wszechrosyjskiego Kongresu antibolszewickiego.
Rodiczew w Maju
przyjechał do Warszawy. Na emigracji
sformowali cały szereg komitetów jak
np. w Konstantynopolu, Belgradzie, Soїї, Pradze.

Cieszą się wielką
popularnością wśród
włościan, znacznie
mniejszą wśród robotników. Zbliżone
są do nich koła inteligencji postępowej (anti - komunistycznej). Komuniści
szczególnie ich się
boją i prześladują
starając się ośmieszyć.
Grupa „Narod"
wystąpiła w Rosji
do walki z Denikinem i wydała odezwę, zachęcającą do
wstępowania w szeregi czerwonej armii.
Za to C. K.
czył ją z partji. Zaciętym przesladowaniem bolszewików
S. R. ulegli od 28
października 1919 r.

1) „Russkoje Dieto"
(Praga)
2) „Stawianskaja
Zaria" (organ
panslawistyczny).

1) „La Russie Democratique" organ Awksentjewa
2) „La cause commune" w blizkich

1) „Golos Rosii"
2) „La Republique
Russe"
3) „Pour la Russie"

1) ,La Cause Commune"
2) lor
„Obszezeje Dieo
3) „Union" (perjodyczne)

Dewizą ich jest:
„Ani Leninyani Kolczak". Uznają oni
akcjetylkowewnetrzna, ale nie wojskowa. W springs: narodowości stoją na
gruncie ;, sambokresже Są więcи przelenia".
ciwni odbudowaniu
Rosji „jednej i‘lnîe-

Liberaliści posunięci do krańcowości.
Przeciwnicy bolszewików zajmują stanowisko dotąd nieprzejednane.

Partja w Sowieckiej Rosji nielegalna.
Okreslonego programu nie posiada. Są
to przedstawiciele
rewolucyjnego гоmantyzmu.

Ortodoksalni M
siści, o zabarwi
narodowem.

podzielnej"i odmawiaja Konsgyt‘xancie
prawa wtrąH/hm'a się
do spraw poszczególnych narodowosci.
|

ì
||
|
Organizacja skłaPragnęli wyzyskać żywioły kryminalistyczZyskali zaufanie
da się przeważnie „ne, jako element pozbawiony dotąd praw. włościaństwa i niez socjal-demokratów
Pod przykrywką ich występują często znacznej części robandy bezideowych kryminalistów, dezer- botników. Przez nich
„mieńszewików".
terów, a często również socjal-rewolucjo- zostały zorganizonisci lewi.
wane akty terrorystyczne (w stosunku
do hr. Mirbacha,
Eichhorna) i szereg
powstań włościań- skich.
Są oni okrutnie
prześladowani przez
komunistów. Często
występują pod firmą
anarchistów.

1) „La Republique Russe". (organ
oficjalny).

1) „Burewieśnik"
2) „Anarchia".

Zawsze zajmo
stanowisko wr
względem bolsze
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się ostatecznie
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1) „Nowoje Wremia
w Belgradzie. Redaktor M. A. Suworyn.
Prasa

2) „Rossia" w Paryżu, organ codziennyw2-ch językach

1) „Russkoje Dieło"

1) ,, Prizyw" (w Berlinie) obecnie
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2) „Kijewlanin" organ Szulgina (nie
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styczne (w stosunku
do

hr.

Mirbacha,

Eichhorna) i szereg
powstań
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skich.
Są

oni

okrutnie

prześladowani przez
komunistów. Często
występują pod firmą
anarchistów.

1) „Borba"
2) „Dieło naroda".

Zawsze zajmowali
stanowisko
wrogie
względem bolszewików.
Skompromitowali
się ostatecznie w
oczach Komunistów
przez podtrzymywanie Kołczaka, Denikina i innych. Brali
udział w aktywnych
wystąpieniach przeciwko sowieckiej
władzy.
Są prześladowani
narówni z reakcjonistami nawet więcej
Pracują konspiracyjnie wśród inteligen=
cji, lecz większego
powodzenianie mają,
ponieważ nie są dostatecznie aktywni.
Rząd sowietów w
ostatnich czasach
złagodził
do nich
swój stosunek, a nawet
zaproponował
im 2 miejsca w rządzie, czego mieńszewicy nie przyjęli.

Organu własnego
nie mają.

ich urzędach, zakładach, czerwonej armji zorganizowane są t. zw. „jaczejki"
omunistyczne, do których należą wszyscy członkowie partji komunistycznej

Do czasu przewrotu październikowego
grupowali się dokola

pisma

względu na zajmowane stanowisko.
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Przy Kżdej

*) Z powodu prześladowań występują po
większej części јако
anonimy.
ones
upowania zarówno w ustroju, programie jak i składzie

Republiki.

o'dpowiedzialne stanowiska Komisarzy i innych zajmują Komuniści.
Cały
państwowy znajduje się w rękach Komunistów.
W ostänigh czasach poszli na kompromisy. Ograniczają przytem wolność obywateli,
kasują strejki, Tip owadzają armje robocze i szalony despotyzm dla utrzymania władzy.
| groletarjatu w praktyce została zastąpiona tyranją Komisarzy Sowieckich
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pin).
)
Wszystkie

Pism wychodziło
sporo jakoto: „Młot,
„Trybuna", „Komu
nista Kijowski".
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tablicę prasową Ro-

gubcrnialne, powiatowe, wieczo"
rowe, ponadto: „Prawda", „Bie-
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sji Sowieckiej).

dnota" i cały szereg innych
uwzględnionych w osobnej tablicy prasowej Rosji Sowieckiej.

„Borot'ba" (Patrz
tablicę prasową Rosji Sowieckiej i tablicę polityczną

Ukrainy).
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sel

1) „La Cause Commune"
2) „Obszczeje DieTo"
3) „Union" (perjodyczne)
4) „Union" ajencja
telegraficzna
5) „La Russie Democratique"

1)

Rosii"

2) „La

Russe"

\lihìejsza tablica przedstawia tylko ugrupowania polityczne w danym momencie.

27 kosa a

„La

Republi-

que Russe"

(organ

1) „Burewiesnik"
2) „Anarchia".

1) „Borba"
2) „Dieto naroda".

Organu wlasnego
nie mają.

Do czasu

tu paździer

grupowali
la pisma
Zien".

Po prz
rząd sowie
czął prześl
i gazetę ich

Obecnie:
cują

w

w

swojej z ki
mi,

zada

się jedyni

na zjazdac
ją

ściśle

nych: funk
walniając
w

urzędac

darczych.

1) „Now
(organ

ze

przez Kon

oficjalny).

3) ,. Pour la Russie"

*) W poglądach swoich zbliżył się do prawicy. Jest reprezentantem rządu jen. Wrangla.

1

Republique

1)

Zawsze zajmowali
stanowisko
wrogie
względem bolszewików.
Skompromitowali
się ostatecznie w
oczach Komunistów
przez podirzymywanie Kołczaka, Denikina i innych. Brali
udział w aktywnych
wystąpieniach przeciwko sowieckiej
władzy.
Są prześladowani
narówni z reakcjonistami nawet więcej
Pracują konspiracyjnie wśród inteligen=
cji, lecz większego
powodzenia nie mają,
ponieważ nie są dostatecznie aktywni.
Rząd sowietów w
ostatnich czasach
złagodził do nich
swój stosunek, a nawet
zaproponował
im 2 miejsca w rządzie, czego mieńszewicy nie przyjęli.

*) Z powodu prześladowań występują jako
anonimy.

*) Z powodu prześladowań występują ро
większej części jako
anonimy.

os
Odbywają się jednak ciągłe zmiany i przegrupowania zarówno w ustroju, programie jak i składzie

--dnolite.
pują

-->>
Jedni gru-

się w Paryżu,

inni w Berlinie.

*
- плав
»zyczliwa" opozycję do
skiego. Od bolszewików

wyraźne
w sprawi
cji

lennicy metody bandytyz
litycznego. Wielu z nichhezeci
bolszewików

inni

stają

Nie mają więk-

W Rosji nie uda-

Secesja socjal-

wpływów

lo im się zyskać za-

rewolucjonistów

wśród

obecnie, schodzą

ufania szerszych mas.

na

stow

pomimo

Są prześladowani

szych
w
fększych
wpływów i środków agitacłych
becnie,
zarówno w Rosji jak i ze rica,
linie popierali zamach sta
twitza, skutkiem czego zamiieto .
gan.
Bolszewicy
częściow prz
ich na swoją stronę, części ;,

-e"

lub

zewnątrz

ze

sceny,

do

pewnych

dążeń

ewolucji

u oddziel

nych osobistości.

nielitościwie

gruncie

różnic

osobistych.

przez

Nie mają zaufania

popularni

liberalno-bur-

włościan,

żuazyjnych

warstw.

botnikôw.

bolszewików. Obec-

tują

Są do nic

nie

raźnych
stów.

wznowili

ову-

działalność

ich

jako

му-

reakcjoni-

wej

(ani

stycznej).

zu

szczególn

2UV

stąpili

20 r.

od-

również

boją i |
starając ..

do

do organizacji wielkiego

---

teligencji

zagranicą. W Parybył się Zjazd. Przy»

i jej działalność

mniejszą

Komuniści zaś trak-

wioną

Organizacja partji

Cieszą

konserwaty-

szyć.

wszechrosyj-

Grupa

skiego Kongresu an-

wystąpiła

tibolszewickiego.

do walki

Rodiczew w Maju

nem i wy.

przyjechał do War-

wę, zachę

szawy. Na emigracji

wstępowa

sformowali caly sze-

regi czerw

reg

Za to C.

komitetów

jak

np. w Konstantyno-

czył ją z.
ciętym prz

polu, Belgradzie, Soîji, Pradze.

niem

Бо

S. R.

ule

październi

1) „Nowoje Wremia"
w Belgradzie. Redaktor M. A. Suworyn.

2) „Rossia"
Pary»
Ema?" су;/47,2:–
nyw2-ch językach
wydawca jen.Nos-

Prasa

kow, red. Gold-

1) „Prizyw" (w Berlinie)

|

[

zamknięty.

2) „Kijewlanin" organ Szulgina (nie
wychodzi)
3) „Wielikaja Ros-

і

за" założyciel
Szulgin.

)
i
;

.
\

i

Uwagi
0005, sui, so.

1) „La Russie Democratique" organ Awksentjewa
2) „La cause commune" w blizkich
zLigą stosunkach.

1) „La Cause Commune"
2) „Obszczeje Dieto"
3) „Union" (регјоdyczne)
S
4) „Union" ajencja

1) „Gołos
2) „La R
Russe"
3) „Pour I

іеіевгаіішра
5) „La Russie De-

|
D

Urukarnia Pońsawowa Nr.

1) „Russkoje Dieto"
(Praga)
$
2) „Sławianskaja
Zaria" (organ
panslawistyczny).

obecnie

mocratique
і ;:) SII-Palglqldaah swo-

ich zbliżył się do prawiey. Jest
tem rządu jen. Wrangla.

{една tablica przedstawia tylko ugrupowania polityczne w danym momencie.
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