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Pod sąd klasy robotniczej!
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Towarzysze! Robotnicy!
)d szeregu miesięcy jest prowadzona ze strony
P. P. 3. prawicy zaciekła walka przeciwko lewicowe
mu ruchowi robotniczemu w ogólności, a przeciw
P. P. 5. Lewicy w szczególności. Masy robotnicze od
wracaj;; śę coraz bardziej od ugodowych przywódców
P. P. S prawicy i kierowane instynktem samozacho
wawcza. pr -suwają się zdecydowanie na lewo.
wadza „g órę pepesowką” do wściekło
ści
ej, im bezsilniejszej. Wściekłością ogar
nięci
{ się menerzy P. P. S. . prawicy takich
metod
, które są niegodne nietylko socjalisty, ale
wogóle przeciętnie uczciwego człowieka. Najulubieńszą
bronią P. P. S. prawicy jest:
a) gruntowne okłamywanie robotników przez
stałe podawanie w prasie i w specjalnie wydawanych
uiotnikach fałszywych komunikatów i sprawozdań
z robotniczego ruchu,
b) rzucanie w prasie i w uiotnikach nikczemnych
i niczem nieuzasadnionych oszczerstw na lew ico
wych działaczów robotniczych,
c) korumpowanie robotników przez łapowni
ctwo i synekury, przez zjednywanie zwolenników
przekupstwem i teroryzow anie robotników,
d) ordynarne współdziałanie z policją w tro
pieniu radykalniejszych działaczów i uprawianie p ro
wokacji oraz denuncjacji.
Szczególnie ohydnemi środkami walki posługuje się
pepesowska klika z Białej, Bielska i Cieszyna, a organ
tej kliki „Wyzwolenie Społeczne” przemienił się z robot
niczego pisemka w dół kloaczny, wypełniony po brzegi
kałem oszczerstw, insynuacji, denuncjatorstwa i pro
wokacji. Dlatego jesteśmy zmuszeni ostrzec Was, abyście
nie wierzyli chuliganom, abyście wszelkie rozsiewane
wieści przyjmowali z pełną pogardą.
Przypatrzcie się Towarzysze faktom. W niedzielę
19. września br. obchodziliśmy 25-cio Jecie Amsterdam
skiej (Zawodowej) Międzynarodówki, pod hasłem
wszyscy robotnicy do związków zawodowych. Każdy
świadomy robotnik wie, że to hasło tylko wtedy może
mieć rację bytu, jeżeli związki zawodowe będą orga
nizacją ściśle bezpartyjną, co zresztą P. P. S. prawica
oficjalnie głosi. Kiedy atoli 19/1X. br. chciał przemawiać
tow. Kazimierz Pietach, sekretarz Zw. R ob. Chem.
wiecu robotniczym na pl. Rlichowym z ramienia le
wicy związkowej i P. P. S. Lewicy, sprzeciwili się
temu tak przedstawiciele P. P. S. prawicy, jak i przed
stawiciel Niem. Socjal. Dem. Partji Dr. Glucksmann,
— ten ostatni podobno bez jakiejkolwiek zgody na to
ze strony swych partyjnych władz.
Wobec takiego pogwałcenia wolności słowa na
wiecu zawodowym, zaczął tow. Pietsch przemawiać
wbrew zakazowi, a zdecydowana większość robotników
stanęła po jego stronie. Wtedyto poseł Reger, zma
nierowany polityk czechożerca i polski szowinista, po
lecił rozdzielić zgromadzonych na „prawicę” i „lew icę”.
Znikoma grupa poszła za renegatem socjalistycznym,
co było powodem nasłania na tow. Pietscha silnego
oddziału policji i w rezultacie aresztowania tow.
Pietscha, który po 3 dniach został z więzienia wypu
szczony, jednak ma wytoczony proces o odbycie niele
galnego wiecu i podburzanie zgromadzonych. A no
trudno, , strach ma wielkie oczy. Jest ohydne, że pepesowcy w dniu 19. września sprowadzili na robotników
odmiennych przekonań politycznych policję, — jest
dziwne i smutne, że niektórzy wybitni niemieccy
socjaliści szli w tym wypadku ręka w rękę z peWe wrześniu 1926 roku.

pesowcami, — nie ulega bowiem najmniejszej kwestji,
iż policja zjawiła się na żądanie posła Regera, który
jak ten uciekający złodziej wola : łapaj złodzieja, —
widząc nadchodzący oddział policji, śmiał wołać dla
braku odrobiny wstydu: patrzcie robotnicy, to Czuma
wysłał na was policję. A przecie policja aresztowała
tylko „czumowców” .
Napiętnować takie musimy nikczemne zachowa
nie się na' tym wiecu posiepaków Pająka, Pysza,
fcękawy i Schuberta z Mikuszowic. Te indywidua z pod
ciemnej gwiazdy wprost palcami pokazywali policji,
kogo należy aresztować.
Lecz i krakowski „Naprzód” mało się różni od
bialskiego „Wyzwolenia” . Weźcie Robotnicy to socja
listyczne pismo z dnia 22. IX br. J^fs219 do ręki i czy
tajcie. Na 3-ciej stronicy (szpalta L, wiersz 27-my) znaj
dziecie takie zdanie: „Chcem y politycznych swobód
dla wszystkich, chcemy, aby więzienia opróżniono
z więźniów politycznych” . A na tej samej stronicy
3-ciej (szpalta III., wiersz 8-my zamieszczono taką kore
spondencję :
„ T r z e b in ia . Zwołane dla uczczenia 25-lecia Międzyna
rodówki związków zawodowych zgromadzenie na rynku, posta
nowili komuniści rozbić. W tym celu z konferencji komunisty
cznej w Zakopanem, odbytej pod przewodem posła Socha
ckiego i Rosenzweiga-Różyckiego, przysłanych zostało do Trze
bini aż 6 krzykaczów komunistycznych, niewiadomo skąd po
chodzących, a na ich czele niejaki Brauła, rosyjski agitator
komunistyczny z Zawiercia, były essaul kozacki, kanalja z pod
ciemnej gwiazdy. Na zgromadzeniu przemawiał redaktor „Na
przodu” tow. iiaecker z Krakowa, którego referat, z uwagą
wysłuchany, nagrodzony został hucznemi oklaskami. Po refe•racie dorwał się głosu wspomniany szubrawiec Brauła, który
przemawiał za zniszczeniem Międzynarodówki Amsterdamskiej
i nikczenmemi oszczerstwami spotwarzał tow. Szuwarę i tow.
posłów Żuławskiego i Kwapińskiego. Oburzeni tern towarzysze
gwałtownie zaprotestowali przeciw tym łajdackim potwarzom,
wszczął się tumult i w ten sposób z góry zamierzony cel ko
munistów został osiągnięty, mianowicie zgromadzenie zostało
przez przysłanych agentów komunistycznych przy pomocy gar
stki miejscowych szumowin rozbite”.

Korespondencja ta to szczyt podłości P. P. S.
prawicy. Najzupełniej bezpodstawnie denuncjuje „Na
przód” tow. Różyckiego, bo żadna konferencja w Za
kopanem miejsca nie miała, dalej, śmie rzucić pismak
pepesowski na tow. Braułę zarzut, jakoby ten był „by
łym essaułem", czyli dowódcą kozackim, i że obecnie
jest rosyjskim agitatorem. Ohyda, ohyda i jeszcze
raz oh yd a ! ! ! Słuchajcie Towarzysze Robotnicy! Gdy
by w zarzutach „Naprzodu" była choć szczypta prawdy,
toby tow. Różycki musiał być z miejsca aresztowany,
— toby tow. Brauła nie wyszedł z kryminału.
Na wyzwiska tego rodzaju, jak; kanalja z pod
ciemnej gwiazdy, —• szubrawiec itd..., odpowiadać nie
można, boć nie można polemizować ze skończonymi
łobuziakami. Z tęgo też powodu nie polemizujemy t
takimi osobnikami, jak paszkwilanci z P. P. S. prawi
cy. Marny- atoli pełne prawo odwołać się do Was Ro
botnicy, - - pepęsowcy i niepepesowcy, a szczególnie
Towarzysze niemieccy! Czyż nie widzicie, że w po
stępowaniu przeciwników naszych niema ani szczypty
socjalistycznej uczciwości, — czy chcecie Iść z po
mocnikami tajnej policji wywiadowczej, czy chcecie
nurzać się w kałuży oszczerstw, insynuacji, socjalzaprzaństwa i denuncjacji? Przecie socjalizm to nietylko
chleb dla wszystkich, ale i moralność u wszystkich.
Nie dajcie się dłużej ostukiwać, ale w ejdźcie
czemprędzej na drogę bezwzględnej i bezkom prom i
sowej walki o Socjalizm , a taką drogą kroczy
P. P. S. Lewica !

Komitet U/ykotiawcsy P. P. S. Lewicy.

Vor das Volksgericht!
Gcnossen! Arbeiter!
Ssit einigen Mor.aten fiihrt die rechts orientierte
polnische sotialistiiche Partei (PPS prawica) g< gen
der linka orientierten Arbeileruewegung im ellgemei•r. u; d der links orientierten polnischen soziałisti<,-hen Partii (P P S L euico) im besondern, einen erLi:t-.Ttftr. Kanipf. Die Mnssen-det Arbeiterscheft fliehen
brunet mehr von dert fuhrern der rechts orientierten
; liu-chen soziaiistlschen Partei und gehen stets narh
iinks.
Das i Jhrt jedoch die Fiihrer der PPS rechten
zjr machtiosen Tollheit. Darum gteifen sie zu solchen
Kónipfinethoden, die nicht nur einen Sozialisten, aber
im Aligeineinen eir.en durchschnittlich ehrlirhen Menschen nicht wiirdig sind. Die allerliebste Waffe der
PPS rechten ist:
a) grundliche Beldgung der Arbeiter durcb fortwdfrrcnde in der Pressa und spezieUen Flugblattem
falscber Komunikulen und Bericfrte Ober die Arbeitcrbewegung.
b) In der Presse und Plugbldltern nicbtswurdige
und grundlose Ver!eumdungen auf die links orientier
ten Fiibrer der Arbeiterscbaft werfen.
c) Durcb Korruption. Bestecljungen, Sc/jmiei
geldern und Terror die Arbeiter an sicb zu locken.
d) Ordinare Mitarbeit mit der Polizei beim ausforscben der rudikalen Fubrer, Prwokation und Demonstratbn.
Besonders mit ordinliren Miiteln kampfte die
Sippschaft der PPS rechten von Bielit/, Biała und
Teschen — und- das Srhmi rblatt ,,Wyzwolenie Spo
łeczne* hauen sie /u eincm iatrinen Ding unigewoi-.delt, welches mit Vcrlaen,.iungen, Denunzlationen
und Provokationen voi!gefulit ist. Desholb sind wir
gezwungen Euch zu warnen, damit Ihr diesen Verlaunidern keinen Glauben scbenkt und alle v»rbreiteten falschen Nachri. hten mit vollor Verachtung annimint.
Folgenda Tałsache diene Euch ais Beweis;
am Sonntag, den J9. Seprember I. J. feicrten
wir das 25-jhhrige Bestand Fest der gewerkscheftlichen Internationale in Amsterdam unter der Pa
role : , Alle Arbaiter in die Gewerkscbaften4*. Jeder
selhstbewusste Arbeiter weiss, doss dieser Ruf nur
dar.n den Zweck erfiillt, wenn die Gewerkscbaften
eine wlrklich unparteiische Organisaiion bleioen. Wie
aber am 19. S^pt. I. J. der Genosse Kasimir Pietscb
Sekretar des Chemischen Verbandes auf der Manifestations - Vcrsammlung a:n Bleichplatz seftens der
Linken Gewerkscbaften wie auch der P P S L in k en
s rechen wollte, da waren die Vcrtreter der P. P.
rechten wic auch der Vertreter der Deutschen Sozia*li:.tischen Partei Dr. Gliicksmann dagegen obwohl
er k- inen Auffrag seitens der Parteileitung dezu hette.
Nach solchcr Vergewaltigung der Freiheit der
politis hen Meinur.gen wie auch Wortfreiheit auf einer gew erl srhaftlichen Massen Versammlung het Gen.
Pietsch trotz Verbot mit dem Sprerhen begonnen u.
die cmschlossene Mehrheit war auf Seiten des Gen.
Pietsch. Da befiehl der Ahgeordnete Keger, der dem
Bankerott nahestchender Poliliker, poinischer Chauvinist die Versammiung auf „rechte" und , linkę” zu
leih n. Ein sehr geringer Teil der Anwesnden ging
hinler dem sozialisiischen Renegaten, was der Grund
war eine starkę Polizeiabteilung auf Gen. Pietsch zu
hetzen d< r verhaftet wur>ie und nach 3 Togen wieder

im Scptember 1926.

freikam und gegen ihn das Gerichtsvorfehren seitens
des Prokuratora eingtleltet wurde u. iw . wegtn liegalem Auftreten und angeblich aufwiegler ischer Rcde.
Des herenfiihren der Polizei durch die PPS iechte
am 19. Sept. i. J. ist eine Schmach Schande.
E't ist auch sel.r treurig, dass euch inariche
hervorragende deutsche Sozialibteii Hand in H o n d
mit der PPS rechten gingen. Es unterliegt keinen
Zweifel, dass die Polizei auf Anordnung des Abgeordneten Reger erschien, welcher wie der fliehenie Dieb
ruft: „haltet den Dieben", donn v. ie die Polizei erschien hatte er die Frechheit zu rufen ; „Sehet Arbeiter, der Czuma schickt auf Euch aie Polizei". Und
doch wurden nur die sogenannten ,,Czumowcy“ l.inken verh3ftet. Gehrandtmaikt muss das ordina-e Verhalten des Pysz, Łękawa und Szubert aus Mikuszowice werden. Diese Indiv duen „z pod ciemnej gwiazdy"
hahen direkt mit den Fingern gedeutet ven dic Poli
zei verhaften Soli.
Auch der Krakaucr .Naprzód* unie. icheidet sich aehr
wer.iy von dem .Wyzwolenie*. Arbeiter! nimmt das .tozialislische Blatt vom 22. IX. I. J. Nr. 219 in die Hand und leset
auf Se ite 3, Spnlte 1, Zeile 27 do.t werdet Ihr iinden foigenden Absatz. „ W i r v e i f a n g « n !iir a l i e d i e p o l i t t e c h e
F reih eit, veriu r.gen . d a s s d ie G e f ii n g n is s e v o n d en
p o i t t i a c h e n G ć f a u g e r t e n e n t l e e r t w e r d e n . Und ecid e rselben Scite, Spahe 3, Zeile S ftndet Ihr fuljendes :
T rzebin ia. Oie einb.-rufene Volksversammlung zur
Feier des 23 jahrigen Ucstandes der gewerkachaftlichen In
ternationale beschlossen die Kommuuiaten zu zersprengeri.
Z u diesetn Zwccke sind von der kommunistischcn Kortferenz
welcbe in Zakopane unter dem Vorsitz des kommunistischen Abceordneten Sochacki und Rosenzweig hóiycki nbtici.alten wurde, 6 Kuinniunistcn ei.isar.dt ttor.tn. An der
Spitze dieser war ein gewisser Brania, russischer Agitator
aus Zawiercie, gewesener Kosaken-Fiihrer, Kanalie .z pod
ciemnej gwiazdy*. Aui dieser Versammlung sprach Genosse
Haecker aus Krakau, welches Referat ruhig engehort wurde
und auch Applaus erntete. Nach dicscm Refer&te kam auch
zum Wort Brauia, welcher gegen der Amsterdamer Interna
tionale sprach und den Gen. Szuwara wie auch die Gg
Abgeordneten Żuławski und Kwapiński mit nichtswiirdigen
Wortcn angriff. Die Versamincltcn erhobsn energischen Pro
test gegen die Ausfuhrungen Braula‘s. Da entstand ein Tu
mult und so wurde das 2ie) der Kommunisten erreicht in
dem die Versamm!ung mit łlilfe noch einiger Ortskrakeeler
zersprengt wurde".
Diese Korrespondenz ist die h U c h s t e ( i c m e i n h e i t
d er PPS rech ten . Grundios ver!eumdef der .Naprzód'
Gen. Różycki, da in Zakopane iiberhaupt keine Konferenz
stattfand, weiters untersteht sich ein PPS-Schmierer in den
PPS-Blatten Gen. Brauia vorzuwerfen, dass er gewesenes
MitglieJ der .S. A. U.* bez-.v. Kosaken-Kommandant war und
gegenwiirtig rusischer Agitator sei. Ptui, p f u i u. Eckeł.
Genossen und Genossinenl Wen in den Vorwiirfen de*
.Naprzód* nur ein U jrtch en dieser Verleumdur.gcn wahr ware
musste Gen Różycki schon langst im Gefangnis sitzen und
rue dessen Maoern verla>sen.
Um sich solcher Schimplworte wie: Kanalie ,z pod cie
mnej gwiazdy" Schurke u. s. w . ., zu benutzen w-iire sinnlos, da
man mit solchen Gassenjungcn nicht polemisieren will. Und
deswegen wollen wir mit solchen Individuen, wic die ,P. P. S.
rechten" sie het, nicht polemisieren. Wir haben das volle Recht
en Euch Arbeiter, — Sozialdemokraten und Mitglieder enderer Parteien, besonders an unscre deutschen Geaossen zu
appelicren Sehet Ihr denn nicht ein, dass an dem Vorgehen
unscrer I nde nicht im gerinsten soz aiistische Ehrlichkeil
haftet,
oder wollet Ihr in die Hand den geheimen Polizeiogenten gehen, wollet Ihr verkommen in den Siiinpfen der
Verleumdung, der Firn hmeichler, Sozialheuchler und Dcnunzianten.
Dor Sozialisinus ist nicht nur Broi fur jedermann aon
dern auch Morał bei je Jem
Lasset buch nicht liinger betrugen. schiaget achnelisten
Jen Weg zum ruciisichtsloser. und Kompromissireien Kampl
liir den Sozialismus ein. S o lch e W eg c HCiireltet dla

P. I*. 8 . Linke
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