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CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA U.R.S.S.
SCRISOARE CATRE L. B. KAMENEV PENTRU

(b) DIN
MEMBRII
RUSIA 134BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C.

26/IX
Toy. Kamenev ! Açi primit, probabil, de la Stalin re-

zoluvia adoptata de comisia de sub conducerea lui cu pri--
vire la intrarea republicilor independente in R.S.F.S.R.

Daca n-a0 primit-o, cereti-o de la secretara i citici-o,
va rog, numaidecit. Am discutat despre asta ieri cu Sokol-
nikov i astazi cu Stalin. Mline am sa-1 vad pe Mdivani
(un comunist gruzin suspectat de independentism").

Aceasta problema, dupa parerea mea, este extrem de im-
portanta. Stalin manifesta unele tendince de pripeala.
Trebuie ca clumneavoastra (care a0 avut cindva intergia
de a v5." ocupa de aceasta chestiune i chiar v-ati ocupat
intr-o oarecare masura) sa chibzuici temeinic ; la fel si
Zinoviev.

Stalin a si acceptat s. faca o concesie. La paragraful 1
s5. se spuna, in loc de intrarea" in R.S.F.S.R.,

Unirea formala, impreuna cu R.S.F.S.R., intr-o uniune
a republicilor sovietice din Europa si Asia".

Sensul acestei concesii este, cred, destul de clar : noi ne
consideram egali in drepturi cu R. S. S. Ucraineana etc.
impreuna cu ele, in rind cu ele, intram in noua uniune, in
noua federacie Uniunea Republicilor Sovietice din Eu-
ropa si Asia".

In acest caz, i paragraful 2 necesita unele modificari.
Ceva in genul cre5.rii, alaturi de C.E.C. al R.S.F.S.R.,
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a unui Comitet Executiv Central Federal al Uniunii
Republicilor Sovietice din Europa si Asia".

Daca cel dintli o s tina sedinta o data pe saptamina,
iar cel de-al doilea o data pe saptamina (sau chiar o data
la doua saptamini) asta e o chestiune usor de rezolvat.

Important este sa nu dam apa la moara independen-
tistilor", sa nu distrugem independenta lor, ci sa inaltam
Inca un etaj, sa cream o federatie de republici, egale in
drepturi.

Partea a doua a paragrafului 2 ar putea sa ramina : cei
nemultumiti (de hotaririle C.M.A. §i ale C.C.P.) pot sa se
adreseze Comitetului Executiv Central Federal, fard ca prin
aceasta sà nceteze sa le aduca la indeplinire (ca
R.S.F.S.R.).

Paragraful 3 ar putea sa ramina, cu urmatoarele modifi-
cari de redactare : se contopesc in comisariate federale
ale poporului cu sediul la Moscova, astfel ca respectivele
comisariate ale R.S.F.S.R. sa-si aiba in toate republicile
care fac parte din Uniunea Republicilor din Europa fi
Asia imputernicitii lor cu un aparat redus".

Partea a 2-a din paragraful 3 ramine ; poate ca, pentru
a sublinia si mai mult egalitatea in drepturi, ar fi cazul s.
se spuna : de comun acord cu Comitetele Executive Cen-
trale ale republicilor care fac parte din Uniunea Republici-
lor Sovietice din Europa si Asia".

Asupra partii a 3-a trebuie sa mai reflectam : n-ar fi
bine sa inlocuim cuvintul utila" cu cuvintul obligatorie" ?
S-au n-ar fi cazul sa introducem o obligatie conditionatd,
fie si sub forma unei consultari §i a posibilitatii de a hotart
fara consultare numai in cazurile de extrema importanta" ?

Paragraful 4 poate cà ar prevedea, de asemenea, ca ele
vor fi contopite de comun acord cu Comitetele Executive
Centrale".

La paragraful 5 poate cà ar fi cazul sa se adauge : or-
ganizindu-se con ferinte i congrese comune (sau generale)
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cu caracter pur consultativ (sau numai cu caracter con-
sultativ)".

De facut modificarile corespunzatoare in notele 1 si 2.
Stalin a acceptat sa amine prezentarea rezolutiei in fata

Biroului Politic al Comitetului Central pina la sosirea mea.
Eu am sa yin luni 2 octombrie. As vrea sa am o intrevedere
de vreo doua ore cu dumneavoastra si cu Rikov, dimineata,
sa zicem, de la 12 la 2, si, daca o sa fie nevoie, seara, de la
5 la 7 sau de la 6 la 8.

Acesta este proiectul meu initial. Pe baza celor discutate
cu Mdivani si cu alti tovarasi voi face unele completari
si modificari. Va rog foarte mult sa procedati si dumnea-
voastra la fel si sa-mi raspundeti.

Al dumneavoastra, Lenin

P. S. Sa. se trimita cite o copie tuturor membrilor
Biroului Politic.

Scris la 26 septembrie 1922
Publicat pentru prima oara in 1959,

In Culegeri din Lenin', vol. XXXVI
Se tip'ereste dupe manuscris
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educativa a sindicatelor, 8) asigurarile sociale, 9) raportul infor-
mativ asupra activitatii sindicatelor in cadrul aplicarii masurilor
pentru combaterea foametei, 10) raportul Internationalei Sindi-
cale, 11) alegeri.

Inainte de congres, la inceputul lunii septembrie, M. P. Tomski,
presedintele prezidiului C.C.S. din Rusia, 1-a rugat pe Lenin si
trimita o scrisoare congresului. Lenin a raspuns ea' accepta. Cu
multa placere içi voi indeplini rugamintea ii scria Lenin lui
Tomski la 9 septembrie. Comunica-mi, te rog, clack exista
vreun subject special pe care trebuie sa-1 ating in scrisoarea mea.
Am ramas mult in urma, si nu stiu daca e bine sa ma limitez
la un simplu mesaj de salut conceput in termeni generali, sau
trebuie sa abordez, mai mutt sau mai putin temeinic, o anumita
tema. speciala. Ca 1de salutari comuniste intregului prezidiu.
Lenin". Conceptul de scrisoare, scris la 13 septembrie, Lenin 1-a
trimis lui I. V. Stalin cu urmatorul bilet : Tov. Stalin ! Arata,
te rog, tov. Tomski acest concept de scrisoare (iar, daca trebuie,
si lui Kamenev, Zinoviev, Rikov etc.) si restitule-mi-1,
transcris la ma,sind, nu mai tirziu de miine.
0 voi trimite congresului la 16 sau cind va fi necesar. Lenin".
Pe acest bilet, care i-a fost restituit lui Lenin, figureaza insem-
narile facute de membrii Biroului Politic, in sensul c sint de
acord cu textul scrisorii, precum i urmatoarea remarca a lui
Tomski : Ar fi bine sal vorbiti ceva mai pregnant despre man-
citori, sa adaugati citeva cuvinte pe tema ca marea industrie
este baza socialismului". Se pare ca in urma acestei observatii
a introdus Lenin in conceptul de scrisoare cuvintele : aceasti
industrie, asa-zisa oindustrie grea*, este principala temelie a so-
cialismului".

Scrisoarea lui Lenin a fost citita in prima sedinta a con-
gresului, in dupa-amiaza zilei de 17 septembrie ; cu aceasta
ocazie, din insarcinarea lui Lenin si in numele sau, Tomski a
transmis verbal congresului si, prin el, tuturor lucratorilor or-
ganizati in sindicate salutul fierbinte al lui Vladimir Ilici i cele
mai bune urari de succes. Congresul a trimis lui V. I. Lenin un
raspuns la mesajul de salut, in care se spunea : Numai la gin-
dul ca va aflati iarasi in mijlocul nostru, ca va vom vedea iar la
cirma tarii, simtim ca in inimile noastre creste optimismul,
increderea in victoria finala devine certitudine. Vom depune
toate eforturile se spunea mai departe, in raspunsul la
mesajul de salut pentru ca in anii urmatori marea noastra
industrie sa fie refacuta in proportii care sa depaseasca cons--
derabil pe cele dinainte de razboi. In numele muncitorilor or-
ganizati, congresul Ii ia in acest sens un angajament solemn,
care va fi indeplinit cu sfintenie". 225.

134 La 10 august 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
a propus Biroului Organizatoric sa creeze o comisie care sa pre-
gateasca pentru viitoarea plenara a Comitetului Central problema
rel4ilor reciproce dintre R.S.F.S.R. i republicile sovietice na-
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tionale independente. Din aceasta comisie a Biroului Organiza-
toric al C.C., formati la 11 august, au facut parte I. V. Stalin,
V. V. Kuibi5ev, G. K. Ordjonikidze, C. G. Racovski, G. I. So-
kolnikov 5i reprezentantii republicilor nationale S. A. Aga-
mali-ogli (Azerbaidjan), A. F. Measnikov (Armenia), P. G. Mdi-
vani (Gruzia), G. I. Petrovski (Ucraina), A. G. Cerveakov (Bie-
lorusia) i altii.

Stalin a elaborat proiectul de rezolutie a comisiei, intitulat
Cu privire la relatiile reciproce dintre R.S.F.S.R. 5i republicile
independente", care prevedea intrarea Ucrainei, Bielorusiei, Azer-
baidianului, Gruziei si Armeniei in Federatia Rusa in calitate de
republici autonome. Proiectul lui Stalin a fost trimis spre exami-
nare Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste din republi-
cile sovietice nationale. Proiectul a fost sprijinit de Comitetele
Centrale ale partidelor comuniste din Azerbaidjan gi Armenia.
C.C. al P.C. din Gruzia s-a pronuntat impotriva proiectului,
adoptind in 5edinta sa din 15 septembrie 1922, cu majoritate de
voturi, urmatoarea hotarire : C.C. considera ca unirea prin
transformarea republicilor independente in republici autonome,
propusi pe baza tezelor tov. Stalin, este prematura. Unirea efor-
turilor economice 5i coordonarea politicii generale sine necesare,
dar cu pastrarea tuturor atributelor independentei". C.C. al P.C.
din Bielorusia s-a pronuntat pentru mentinerea relatiilor con-
tractuale dintre republicile independente. C.C. al P.C. din Ucraina
nu a discutat proiectul.

Sedintele comisiei au avut loc in zilele de 23 5i 24 septembrie
1922 5i s-au desfa5urat sub pre5edintia lui V. M. Molotov. Comisia
a adoptat in principiu (cu 1 abtinere din partea reprezentantului
Gruziei) proiectul lui Stalin. Totodata, ea a respins In mod expres
rezolutia C.C. al P.C. din Gruzia. In urma discutarii pe puncte
a proiectului lui Stalin, acestea au fost adoptate cu majoritate de
voturi 5i cu unele mici modificari i completari care nu schimba
esenta proiectului. Punctul doi, in special, care prevedea c ho-
taririle C.E.C. din Rusia, ale C.C.P. 5i ale C.M.A. al R.S.F.S.R.
sint obligatorii pentru institutiile respective ale republicilor na-
tionale, a fost adoptat cu 8 voturi contra 1 (Mdivani) 5i 1 ab-
tinere (Petrovski).

Textul definitiv al rezolutiei adoptate de comisie i pe care
V. I. Lenin o analizeaza in scrisoarea de fata, adresata mem-
brilor Biroului Politic, este urmatorul :

1. Comisia considera oportuna incheierea unui acord intre
republicile sovietice Ucraina, Bielorusia, Azerbaidjan, Gruzia,
Armenia 5i R.S.F.S.R. cu privire la intrarea formala a celor
dintli in cadrul R.S.F.S.R., lasind deschisi problema Buharei, a
Horezmului 5i a Republicii Extremului Orient, cu care se vor
incheia deocamdata doar acorduri vamale, precum i acor-
duri cu privire la comert exterior, relatii externe, aparare etc.

Nota : Schimbarile corespunzatoare in constitutiile republicilor
enumerate la punctul 1 5i In Constitutia R.S.F.S.R. vor fi efec-
tuate dupa adoptarea respectivelor hotariri pe linie de stat.
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2. In conformitate cu aceasta, hotaririle C.E.C. al R.S.F.S.R.
vor fi obligatorii pentru institutiile centrale ale republicilor enu-
merate in punctul 1, iar hotaririle C.C.P. si C.M.A. ale R.S.F.S.R.
vor fi obligatorii pentru comisariatele unificate ale acestor re-
publici.

Nota : Din Prezidiul C.E.C. al R.S.F.S.R. vor face parte si
reprezentanti ai acestor republici.

3. Comisariatele poporului pentru afacerile externe, comert
exterior, probleme militare, cai de comunicatie (exceptind trans-
portul local), precum i pentru posta si telegraf ale republicilor
specificate se vor contopi cu respectivele comisariate ale R.S.F.S.R.,
care vor avea in republici imputerniciti ai lor dispunind de un
aparat restrins.

Imputernicitii vor fi numiti de comisarii poporului ai
R.S.F.S.R. de comun acord cu Comitetele Executive Centrale
ale republicilor.

Comisia considera utila participarea unor reprezentan0 ai re-
publicilor interesate la respectivele reprezentante din strainatate
ale Comisariatului afacerilor externe si ale Comisariatului corner-
ului

4. Comisariatele finantelor, aprovizionarii, muncii si economiei
nationale din republici vor fi subordonate directivelor date de
respectivele comisariate ale poporului din R.S.F.S.R.

5. Celelalte Comisariate ale poporului din republicile indicate
la punctul 1, cum ar fi : Cornisariatul justitiei, invatarninrului
public, afaccrilor interne, agriculturii, Inspectiei muncitoresti-tara-
nesti, sanatatii i prevederilor sociale vor fi considerate de sine
statatoare.

Nota 1 : Organele de lupta impotriva contrarevolutiei in re-
publicile de mai sus vor fi subordonate directivelor G.P.U. (Di-
rectiei politice de stat) a R.S.F.S.R.

Nota 2: Comitetele Executive Centralc ale republicilor vor
avea drept de amnistiere numai in ce priveste crimele i delictele
ontra persoanelor i patrimoniului.

6. Prezenta hotarire, daca va fi aprobata de C.C. al P.C. din
Rusia, nu va fi publicata, ci se va transmite Comitetelor Centrale
ale partidelor din republicile nationale ca directiva-circularã, sprc
a se obtine pc linie de stat adoptarea unor legi corcspunzatoare
prin Comitetele Executive Centrale sau prin congresele Soviete-
lor din republicile de mai sus inainte de convocarea Congrcsului
general al Sovietelor din Rusia, la care aceasta hotarire va fi
proclamata ca expresie a dorintei acestor republici" (Arhiva ccn-
tralà de partid a Institutului de marxism-leninism dc pe linga
C.C. al P.C.U.S.).

Propunerea lui G. I. Petrovski de a se admitc ca birourile
cornitetelor guberniale de partid din republici s discute hotã-
utile de cornisie a fost respinsa cu 5 voturi contra 4
(Petrovski, Cerveakov, Agamali-ogli, Mdivani) ; apoi Petrovski
a cerut SI sc consemneze in procesul-verbal de sedinta a comisici

exterior.
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ca C.C. al P.C. din Ucraina nu a discutat problema relatiilor
cu R.S.F.S.R.

La 25 septembrie, materialele comisiei (proiectul lui Stalin,
rezolutia i procesele-verbale de sedinta ale comisiei, precum
rezolutiile comitetelor centrale ale partidelor comuniste din
Gruzia, Azerbaidjan si Armenia) i-au fost trimise lui Lenin, in
localitatea Gorki. Totodata, fail a astepta indicaiile lui Lenin
si färà ca Biroul Politic sa. fi discutat aceasta problema, Secreta-
riatul C.C. a trimis rezolutia de mai sus tuturor membrilor
membrilor supleanti ai C.C. al P.C. (b) din Rusia, in vederea
plenarei fixate pentru data de 5 octombrie.

Luind cunostinta de materialele comisiei, Lenin a adresat
membrilor Biroului Politic scrisoarea de fata. Scrisoarea poarta
data de 27 septembrie ; este, probabil, o scapare de condei, caci
in Condica de inregistrare a scrisorilor i dispozitiilor lui
V. I. Lenin" figureaza mentiunea ca scrisoarea lui Lenin a fost
trimisa membrilor Biroului Politic la 26 septembrie ; afara de
aceasta, discutia dintre Lenin cu Stalin, despre care se vorbeste
in scrisoare, a avut loc la 26 septembrie ; de aici se poate con-
chide ca scrisoarea a fost scrisa de Lenin la 26 septembrie.

In aceasta scrisoare, Lenin se pronunta impotriva ideii lui
Stalin cu privire la autonomizarea" republicilor sovietice natio-
nale independente i indica o aka cale, principial diferita, de
unire a lor, propunind crearea unei Uniuni a Republicilor Sovie-
tice Socialiste (vezi i scrisoarea lui V. I. Lenin In legatura cu
problema nationalitatilor sau a autonomizarii" volumul de
fata, P. 378-384).

Stalin a adoptat o atitudine complet gresita fata de critica
pc care i-a facut-o Lenin si fata de propunerea lui Lenin cu pri-
vire la unirea republicilor sovietice pe baza egalitatii in drepturi
si cu mentinerea suveranitatii lor. Intr-o scrisoare adresata la
27 septembrie 1922 membrilor Biroului Politic, Stalin, fara a se-
siza esenta internationalistã a ideii crearii U.R.S.S., aprecia po-
zitia lui Lenin ca national-liberalism". El se declara impotriva
ideii de a se crea, paralel cu Comitetul Executiv Central al
R.S.F.S.R., un Comitet Executiv Central al Uniunii, i propunea
ca cel dintii sa fie transformat in Comitet Executiv Central fe-
deral. $tiind tns ca Comitetul Central al partidului ii va sprijini
pe Lenin, Stalin nu s-a decis sa insiste asupra punctului sau de
vedere si a modificat rezolutia comisiei Biroului Organizatoric al
C.C. in spiritul propunerilor facute de Lenin. Semnat de Stalin,
Ordjonikidze, Measnikov si Molotov, noul proiect a fost trimis
membrilor i membrilor supleanti ai C.C. Dar in partea intro-
ductiva a proiectului nu se arata ca el a fost refacut pe baza
indicatiilor principiale ale lui Lenin si se estompa deosebirea
fundamentalä dintre proiectul autonomizarii" i proiectul leni-
nist de creare a U.R.S.S., afirmindu-se ca noua rezolutie repro-
duce intr-o formulare usor modificata, mai precisr, rezolutia
comisiei Biroului Organizatoric al C.C., care este in fond justi

intru totul acceptabila".
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ha' textul noii rezolutii :
1. C.C. considera necesari incheierea unui acord lucre Ucraina,

Bielorusia, Federatia Republicilor din Transcaucazia si R.S.F.S.R.
cu privire la unirea lor in cadrul «Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste», cu dreptul pentru fiecare din ele de a se retrage ori-
cind din aceasta «Uniune».

2. Organul suprem al «Uniunii» este «Cornitetul Executiv Cen-
tral al Uniunii», care se compune din reprezentanti ai Comitete-
lor Executive Centrale ale R.S.F.S.R., Federatiei Transcaucaziene,
Ucrainei si Bielorusiei, proportional cu numarul populatiei pe care
o reprezinta ele.

3. Organul executiv al «Comitetului Executiv Central al
Uniunii» este «Consiliul Comisarilor Poporului al Uniunii», care
e numit de «Comitetul Executiv Central al Uniunii».

4. Comisariatcle poporului pentru afacerile externe, corner; ex-
terior, probleme militare, cai de comunicatie, precum si pentru
posta si telegraf ale republicilor si federatiilor care fac parte din
«Uniune» se vor contopi cu respectivele comisariate ale «Uniuni
Republicilor Sovietice Socialiste», care vor avea in rcpublici si
federatii imputerniciti ai lor dispunind de un aparat restrins ; im-
puternicitii vor fi numiti de comisarii poporului ai «Uniunii» de
comun acord cu Comitetele Executive Centrale ale federatiilor
si republicilor. ,

Nota : C.C. consideri necesar ca reprezentanti ai republicilor
interesate sa faci parte din reprezentantele din strainatate ale
Comisariatului poporului pentru afacerilc cxterne si ale Comisa-
riatului poporului pentru comertul exterior.

5. Comisariatele poporului pentru finante, aprovizionare, eco-
nomia nationala, problemcle muncii si Inspectra muncitoreasca-
taraneasca ale republicilor si federatiilor care fac parte din «Uniu-
nea republicilor» precum si organele lor centrale de lupta impo-
triva contrarevolutiei se vor conforma directivelor emisc de
respectivele comisariate si hotaririlor C.C.P. si C.M.A. ale
«Uniunii republicilor*.

6. Celelalte comisariatc ale republicilor care fac parte din
«Uniune», cum sint : Cornisariatul justitici, invatamintului pu-
blic, afacerilor interne, agriculturii, sanatatii si prevederilor so-
ciale vor fi considerate de sinc statatoare" (Arhiva centrala de
partid a Institutului de marxism-leninism de pc linga C.C. al
P.C.U.S.).

La 6 octombrie 1922, in ziva in care plenara C.C. al P.C. (b)
din Rusia urma sa dezbata problema relatiilor reciproce dintre
R.S.F.S.R. si republicile independent; Lenin, care nu a putut
participa la sedinta, a adresat lui L. B. Kamenev o scrisoare in
care sublinia necesitatea luptei impotriva sovinismului de mare
puterc si, in complctarca rezolutier, a propus ca in Comitetul
Exccutiv Central al Uniunii locul de prcsedinte sa fie ocupat
pc rind de reprezentanti ai ficcarcia dintre republicile care se
unesc (vczi volumul de fatii, p. 230).
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Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia a sprijinit fira rezerv a. po-
zitia lui Lenin, a adoptat ca directiva a C.C. rezolutia intocmita
pe baza propunerilor lui si a insarcinat o comisie noui sk
elaboreze un proiect de lege cu privire la constituirea U.R.S.S.,
spre a fi prezentat la Congresul Sovietelor. In cuvintarile lor,
membrii C.C. au condamnat cu hotarire manifestarile de sovinism
de mare putere. Plenara a respins totodata punctul de vedere al
lui Mdivani, care se declarase initial impotriva constituirii
U.R.S.S., iar apoi a insistat ca Gruzia sa faca parte din U.R.S.S.
nu prin intermediul Federatiei Transcaucazia, ci in mod ne-
mijlocit.

Calauzindu-se dupa indicatiile de principiu ale lui Lenin, Co-
mitetul Central al partidului a indrurnat toate lucrarile ulterioare
pentru unirea republicilor. A fost adoptata propunerea lui
V. I. Lenin ca Comitetul Executiv Central al Uniunii sk: aibk
atitia presedinti cite republici unionale exista, urmind ca fiecare
din ei sk exercite pe rind functia de presedinte. La propunerea
lui M. I. Kalinin, s-a hotarit ca Congresul general al Sovietelor
din U.R.S.S. ski fie declarat organ suprem al Uniunii republicilor ;
congresul alege Comitetul Executiv Central al Uniunii, care, la
rindul sau, a lege Consiliul Comisarilor Poporului al Uniunii. Ple-
nara din 18 decembrie 1922 a C.C. al P.C. (b) din Rusia a exa-
minat proiectul acordului de constituire a Uniunii prezentat de
comisie. Plenara a stabilit c congresul unional trebuie ski adopte
o declaratie cu privire la constituirea U.R.S.S., sa aleaga C.E.C.
al Id.R.S.S., sã elaboreze textul unui acord pe baza directivei
plenarei din 6 octombrie a Comitetului Central ; textul acordu-
lui elaborat de congres va fi apoi supus spre aprobare sesiunilor
Comitetelor Executive Centrale ale republicilor care-I incheie ;
textul acordului intra in vigoare imediat dupa aprobarea lui de
catre Comitetele Executive Centrale ale republicilor semnatare
de catre sesiunea urmatoare a C.E.C. al Uniunii ; el va fi supus
spre aprobare definitiva Congresului al II-lea al Sovietelor din
U.R.S.S. ; alegerea Consiliului Comisarilor Poporului al Uniunii
R.S.S. i organizarea comisariatelor poporului se amina pink la.
sesiunea C.E.C. al Uniunii, care va fi convocata in aprilie 1923.

La 30 decembrie 1922 a avut loc primul Congres general al
Sovietelor din U.R.S.S., care a proclamat constituita Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste. 227.

1 35 Al V-lea Congres general al Sindicatului muncitorilor textiliiti dirt
Rusia a avut loc la Moscova intre 6 si 11 octombrie 1922. La.
congres au participat 350 de delegati cu vot deliberativ si 117 cu_
vot consultativ. Congresul a discutat darea de seama a Comitetului
Central al sindicatului i rapoartele cu privire la situatia industriei
textile, lucrarile congresului general al sindicatelor din Rusia, pro-
bleme organizatorice, conditiile de munca, munca culturall
miscarea muncitoreasca internationala in rindurile muncitorilor
textilisti.
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