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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA PLENARA
A SOVIETULUI DIN MOSCOVA

20 NOIEMBRIE 1922 174

(Aplauze furtunoase, Internationala".)
Tovara§i ! Imi pare foarte rau §i va cer multe scuze
pentru faptul câ n-am putut veni mai devreme la sedinta
dumneavoastra. Pe cit §tiu, ati vrut Inca de acum citeva
saptamini sa-mi oferiti posibilitatea sa vizitez Sovietul din
Moscova. N-am reu§it s. fac acest lucru, deoarece, datorita
bolii mele, incepind din iuna decembrie, eu, ca s. ma exprim
in limbaj profesional, mi-am pierdut pentru un timp destul
de indelungat capacitatea de munca §i, ca urmare a
capacitatii de munca scazute, m-am vazut nevoit sa amin de
la o saptdmina la alta aceasta vizita. Am fost, de asemenea,
nevoit sa-1 impovarez §i pe tov. Kamenev cu o parte con-
siderabila din munca mea, cu care la inceput, dupa cum va
amintiti, I-am impovarat pe toy. Tiurupa, iar apoi pe tov.
Rikov. Si trebuie sa spun ca el ca sa recurg la o compa-
ratie pe care am mai folosit-o §i altadata s-a pomenit pe
nea§teptate inhamat la doua carute. Totu§i ca sa reiau
aceea§i comparatie trebuie sa spun ca acest cal s-a do-
vedit a fi extrem de capabil §i de zelos. (A plauz e.)
Dar, oricum, nu se cuvine ca cineva s. traga la doua carute,
§i eu a§tept acum cu nerabdare momentul cind se vor in-
toarce tovara§ii Tiurupa §i Rikov, ca sa repartizam cit de cit
echitabil aceasta munca. Mie insa, din cauza scaderii capa-
citatii de munca, imi trebuie pentru rezolvarea proble-
melor un timp mult mai lung decit a§ fi dorit.
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In decembrie 1921, cind am fost silit sa-mi intrerup
complet lucrul, ne aflam la sfirsit de an. Pe atunci noi in-
faptuiam trecerea la noua politica economica, i Inca de pe
atunci s-a vazut ca aceasta trecere, desi a fost pornita Inca
de la inceputul anului 1921, este destul de grea, as spune
chiar foarte grea. A trecut mai bine de un an si jumatate
de cind realizam aceasta trecere i sc pare ca. ar fi de a cum
timpul ca majoritatea oamenilor sa fie trecuti la noile lor
posturi si repartizati potrivit noilor conditii, in special
potrivit conditiilor noii politici economice.

In ce priveste politica external, la noi s-au produs foarte
putine schimbari. In acest domeniu, noi am urmat drumul
pe care am mers si mai inainte, i eu cred ca. pot spune cu
constiinta impacata ca 1-am urmat in mod absolut consec-
vent si cu un succes deosebit. In legatura cu aceasta nu
este nevoie s v prezint un raport amanuntit : eliberarea
Vladivostokului, demonstratia care a urmat dupa aceea
declaratia de alipire la statul nostru federativ, pe care ati
citit-o zilele acestea in ziare, au dovedit i aratat cit se
poate de clar ca in aceasta privinta nu este nevoie de nici
c schimbare 175. Ne aflam pe un drum care a fost trasat
absolut limpede si precis i, in mod vadit pentru toate
statele din lume, ne-am asigurat succesul, cu toate Ca unele
din ele shit i acum gata sa declare ca nu vor lua loc la
aceeasi masa cu noi. Cu toate acestea, relatiile economice

dupa ele, i cele diplornatice intra, trebuie s intre i vor
intra neaparat pe fagasul lor normal. Orice stat care se
opune acestei normalizari risca sa se afie in intirziere si,
poate, sa se pomeneasca, in legatura cu vreo chestiune esen-
tiala, intr-o situatie defavorabila. Asta o vedem acum cu
totii, si nu nurnai din ziare. Cred ca si in calatoriile lor
prin strainatate tovarasii au .prilejul sa se convinga cit de
mari sint schimbarile care s-au produs pina acum. In aceasta
privinta, noi ca sa ma folosesc de o veche comparatie
n-am avut nevoie de transbordare in alt tren sau in alta
diligenta.

Cit despre politica noastra internal, transbordarea pe care
am facut-o in primavara anului 1921 i care ne-a fost dic-

si,
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tata de imprejurari extrem de importante si de convinga-
toare astfel ca intre noi n-au existat nici un fel de dis-
cutii sau divergence in aceasta privinta continua Inca si
ne creeze unele greutaci si chiar sa ne pricinuiasca, as putea
spune, mari greutati. $i asta nu pentru ca ne-am fi indoit
de necesitatea unei asemenea cotituri in aceasta privinta
n-au existat nici un fel de indoieli si nici pentru ca ne-am
fi indoit ca experienta acestei noi politici economice o s. ne
aduck succesele la care ne-am asteptat. Pot afirma cu toata
certitudinea ca in aceastä privinta, atit in rindurile parti-
dului nostru cit si in acelea ale imensei mase de muncitori

tarani fara partid, n-au existat nici un fel de indoieli.
Sub acest aspect problema nu prezinta nici un fel de difi-

cultate. Dificultatile provin din faptul Ca in Eta noastra
s-a ivit o sarcina pentru a carei rezolvare foarte adeseori e
nevoie sa atragem noi oameni si care ne cere sa aplicam
masuri i metode extraordinare. La noi se manifesta Inca
indoieli in ce priveste justetea unui lucru sau a altuia, se
produc Inca schimbari intr-o directie sau alta, i trebuie sa
spun ca ele vor dura Inca destul de multa vreme. Noua
politica economica" ! 0 denumire ciudata. Aceasta politica
am numit-o noua politica economica fiindca ea reprezinta
un pas inapoi. In prezent noi ne retragem, mergem oarecum

dar facem asta pentru ca intii sa ne retragem, iar
apoi sa ne luarn avint pentru a face un salt si mai mare
inainte. Numai cu aceasta condive am mers inapoi, aplicind
noua noastra politica economica. Unde si cum va trebui
acum sa ne regrupam, sa ne adaptam, sa ne reorganizam,
pentru ca dupa retragere sa incepem o cit mai dirza ofen-
siva, nu stim Inca. Pentru a infaptui in ordine normala
toate aceste actiuni, e nevoie sa masuram nu de doua ori,
cum spune o zicala, ci de zece ori inainte de a lua o hota-
rire. Aceasta cerinta se impune pentru a face faca greuta-
tilor extraordinare ce ne stau in cale in rezolvarea tuturor
sarcinilor i problemelor noastre. Stici foarte bine cu cite
sacrificii au fost obtinute toate realizarile noastre, stiti cit
de mult a durat razboiul civil si cite eforturi ne-a cerut.
Dar iata ca acum recucerirea Vladivostokului ne-a dovedit
(ce-i drept, Vladivostokul este departe, dar el este totusi
unorasalnostru) (aplauze indelung repetate),

si

inapoi,
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ne-a dovedit tuturor simpatia generala pentru noi, pentru
realizarile noastre. $i aici i acolo e tot R.S.F.S.R. Aceasta
simpatie ne-a salvat si de dusmanii dinauntru si de cei din
afara, care s-au napustit asupra noastra. Ma refer la
Japonia.

Am cucerit o situatie diplomatical bine definita, care nu
este altceva decit o situatie diplomatica recunoscuta de
toata lumea. Dumneavoastra vedeti toate acestea, vedeti re-
zultatele, dar cit timp ne-a trebuit ca sà le obtinem ! Am
obtinut acum recunoasterea drepturilor noastre de catre
dusmanii nostri, atit in politica economical cit si in cea
comerciala. Acest fapt e dovedit de incheierea unor acor-
duri comerciale.

Putem vedea pentru ce noua, care de un an si jumatate
am pornit pe drumul asa-numitei noi politici economice,
ne este atit de greu sa mergem pe acest drum. Traim intr-un
stat care e atit de ruinat de razboi, care afost in asa masura
scos de pe orice fagas dt de c it isnormal care a suferit si a
indurat atitea, inch acum, vrind-nevrind, trebuie sal por-
nirn, n toate calculele noastre, de la un procent mic, de
la procentul de dinainte de razboi. Aceasta masura o apli-
cam la conditiile noastre de viata, o aplicam citeodata cu
multa nerabdare i ardoare si totdeauna capatam convin-
gerea ca n acest domeniu exista greutati imense. Sarcina
pe care ne-am pus-o ni se pare si mai mare cind o com-
param cu conditiile existente intr-o obisnuita tara burgheza.
Ne-am pus aceasta sarcina pentru ca am inteles ca nu ne
putem astepta la un ajutor din partea unor tari bogate, asa
cum se obisnuieste in asemenea imprejurari *. Dupa raz-
bowl civil am fost pusi intr-o situatie aproape identica cu
boicotul, adica ni s-a spus : nu vom intretine cu voi lega-
turile economice pe care sintem obisnuiti sa le intretinem si
care in lumea capitalista constituie ceva normal.

A trecut mai mult de un an si jumatate de cind am pasit
pe calea noii politici economice, s-a scurs si mai multa.

* In stenograma urmeaz1 mai departe urm'atorul text : si chiar clacI am avea
in vedere, bunioari", dobinzile nemalpomenit de ridicate pe care, in aceste cazuri,
trebuie si le pliteasdi statul caruia dupa cum se spune de obicei i se vine
in ajutor. De fapt, ele sint cu totul departe de a da un ajutor. Trebuie sS spunern
lucrurilor pe nume si s ne intrebäin daca n-ar fi mai indicat si se fo/oseasci o
denumire mai putin delicati decit aceea de ajutor, dar chiar st aceste conditii obis-
nulte s-au dovedit a n apisatoare pentru not". :Nora red.
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vrerne de cind am incheiat primul nostru acord interna-
tional, cu toate acestea intreaga burghezie i toate guver-
nele continua sa practice tin asemenea boicot impotriva
noastra. Nici nu ne-am putut astepta la altceva atunci cind
am trecut la noile conditii economice, cu atit mai mult
nu ne-am indoit de faptul ca trebuie sa efectuam aceasta
trecere i c trebuie sa ne .asiguram singuri succesul. Cu clt
trece timpul, cu atit devme mai limpede ca once ajutor
care ni s-ar fi putut da si care ni se va da de catre tarile
capitaliste nu numai ca nu va inlatura aceasta situatie, dar,
dupa toate probabilitatile, in majoritatea covirsitoare a ca-
zurilor ea se va accentua, se va inaspri si mai mult. Sa
ne ajutam singuri", ne-am spus noi. Ajutati-va singuri", ne
spune aproape fiecare dintre statele capitaliste cu care in-
cheiem unele tranzactii, cu care avem anumite relatii, cu
care incepem tratative, de orice ordin ar fi ele. $i in aceasta
consta mai ales greutatea. Trebuie sa ne dam seama de
aceasta greutate. Noi am faurit orinduirea noastra de stat
in mai mult de trei ani de munca extraordinar de grea si
plina de un eroism de neinchipuit. In conditiile In care
ne-am aflat pina acum n-am avut timp sa cercetam daca
nu cumva distrugem i ceea ce nu trebuie, daca nu cumva
vom face prea multe sacnficii, fiindca sacrificiile au fost
destul de numeroase, fiindca lupta pe care am inceput-o
noi atunci (acest fapt va e bine cunoscut, asa ca nu e ne-
vole sa insist prea mutt asupra lui) a fost o lupti pe viata

pe moarte impotriva vechii orinduiri sociale, pentru a
ne fauri dreptul la existenta si la dezvoltare pasnica. Acest
drept 1-am dobindit prin lupta. Acestea nu sint cuvintele
noastre, nu sint depozitiile unor martori care ar putea fi
acuzati de partinire fata de noi. Acestea sint depozitiile
unor rnartori care se afla in lagarul dusmanilor nostri si
care, desigur, sint partinitori, dar nicidecum fata de noi,
ci fata de altii. Acesti martori s-au aflat in lagarul
lui Denikin, s-au aflat in fruntea ocupantilor. $i stim ca.
Ortinirea lor ne-a costat foarte scump, ne-a costat multe
distrugeri. Din cauza lor am avut tot felul de pierderi, am
pierdut valori de tot felul si, intr-o masura nemaipomenit
de mare, valoarea cea mai de pret vietile omenesti. Acum

si

si
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trebuie sa analizam cu toata atenvia sarcinile noastre
incelegem c principala sarcina ce ne revine azi este sa nu
cedam nimic din ceea ce am cucerit. $i nu vom ceda nici
una din vechile cuceriri. (A plauz e.) In acelasi timp,
avem in fau noastra o sarcina CU totul noua ; ceea ce este
vechi poate sa devina de-a dreptul un obstacol. A incelege
aceasta sarcina este mai greu ca orice. $i ea trebuie iwleasa,
pentru ca s. invacam sa muncim in condicii cind, ca sa zic
asa, trebuie s facem o rasucire brusca. Eu cred, tovarasi, ca
aceste cuvinte i lozinci Ant lesne intelese fiindca, timp de
aproape un an cit am fost nevoit s lipsesc, dumneavoastra,
care aveci de-a face in mod direct cu problemele muncii, aci
avut in mod practic prilejul s5. reflectati asupra acestui
lucru i sa vorbivi despre el in diferite feluri, in sute de
ocazii, i sint convins ca aceste reflexii va pot duce doar la
o singura concluzie : in momentul de fga ni se cere intr-o
masura si mai mare acea elasticitate de care am dat dovada
pina acum pe cimpurile de batalie ale razboiului civil.

Nu trebuie s renunçam la ceea ce e vechi. 0 serie in-
treag5. de concesii prin care noi ne apropiem de tarile capi-
taliste dau deplina posibilitate acestor iri s reia legaturile
cu noi j le asigura profituri care citeodata sint, poate, mai
mari decit trebuie. In acelasi timp noi le cedam numai o
mica parte din mijloacele de producvie, care se afla aoroape
in intregime in mlinile statului nostru. Zilele acestea. in
coloanele ziarelor s-au purtat discucii in legatura cu con-
cesiunea propusa de englezul Urquhart 176, care pina acum,
in razboiul civil, a luput mai tot timpul impotriva noastra.
El spunea : Ne vom atinge scopurile noastre in acest
razboi civil impotriva Rusiei, impotriva aceleiasi Rusii care
a cutezat s ne priveze de cutare si cutare lucruri". Si dupa
toate acestea a trebuit sa intram in relacii cu el. N-am res-
pins asemenea relacii, le-am acceptat cu cea mai mare
bucurie, dar am spus : Sa ne fie cu iertare, dar ceea ce am
cucerit n-o sa mai dam inapoi. Rusia noastra este atit de
mare, dispunem de atitea posibilit5ci economice i totusi
consideram ca nu e cazul sa refuzam amabila dumneavoastri
propunere ; dar o s-o examinam cu singe rece, ca niste
oameni de afaceri". Ce-i drept, prima noastra convorbire

23 - Lenin Opere complete, vol. 45

i sa
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n-a dus la nici un rezultat, fiindca, din motive politice,
noi n-am putut sa acceptim propunerea lui. A trebuit sa-i
raspundem printr-un refuz. Atha vreme cit englezii n-au
vrut sa recunoasca dreptul nostru de a participa la trata-
tivele in problema strimtorilor, a Dardanelelor, a trebuit
sa raspundem printr-un refuz, insa indati dupa acest refuz
a trebuit sa procedam la o analiza realistà a acestei
probleme. Am chibzuit daca este sau nu in avan-
tajul nostru, daca este sau nu convenabil pentru noi
sa acordam aceasta concesiune, si in caz ca este, in
ce conditii. A trebuit sa. purtam discutii asupra pre-
tului. Iata, tovarasi, un exemplu, care arata in ce
masura problemele trebuie puse acum altfel dech
le puneam inainte. Inainte un comunist spunea : Imi
dau viata", si i se parea ca asta e ceva foarte simplu, desi
nu totdeauna era chiar asa de simplu. Acum insa in fata
noastra, a comunistilor, sta cu totul alta sarcina. Acum
trebuie sa calculam totul si fiecare din noi trebuie sa invete
a fi un om calculat. Trebuie sa calculam cum sa ne asiguram
existenta intr-o ambianta capitalista, cum sa obtinem avan-
taje de la dusmanii nostri, care, desigur, se vor tocmi cu
noi, care nu s-au dezvatat de tocmeala si care se vor tocmi
pe socoteala noastra. Acest lucru, de asemenea, nu-I uitam
si nu ne inchipuim citusi de putin ca s-ar putea ca niste
reprezentanti ai comertului si se transforme in miei si, odata
deveniti miei, sa ne acorde pe degeaba tot felul de avantaje.
Asa ceva nu se intimpla si nici nu nadajduim sa se intimple,
si ne bizuim pe faptul ca, fiind obisnuiti sa dam o ripostâ,
vom sti sa ne descurcam si de data asta, sa facem si comert,
sa realizam tin cistig si sa iesim din situatii economice grele.
Or, tocmai sarcina asta este foarte grea. $i rezolvarea ei ne
preocupa pe noi in momentul de fata. As vrea ca noi sa. ne
dam bine seama cit de mare este prapastia dintre sarcina
veche si cea noua. Dar oricit de adinca ar fi aceasta pra-
pastie, noi am invatat in razboi sa manevram si trebuie sa
intelegem ca manevra in fata careia ne aflam acum este
una dintre cele mai grele ; insa se pare ca ea va fi ultima.
Trebuie sa ne incercam puterile si sa dovedim nu numai ca
am Invatat pe de rost lectiile de ieri si sa repetam ceea ce
am invatat. Sa ne fie cu iertare, dar noi am inceput 01
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Invatam din nou i vom invata in asa fel ca s obtinem un
succes sigur si evident pentru toti. Si, in numele acestet
invataturi, cred ca acum trebuie din nou sa ne asiguram
unii pe altii, cu toata fermitatea, c ceea ce denumim noua
politica economica constituie o retragere, i ne-am retras
in asa fel incit sa nu .mai cedam nimic in plus, sit totodati
s. acordam capitalistilor avantaje care sa determine once
stat, oricit de ostil ne-ar fi el, sa incheie tranzactu
stabileasca relatii cu noi. Tov. Krasin, care a avut nume-
roase intrevederi cu Urquhart acest conducator i spriji-
nitor al intregii interventii spunea ca. Urquhart, dupa ce
a facut toate incercarile de a ne impune cu orice pret vechiul
regim in intreaga Rusie, s-a asezat la masa cu el si a inceput
sa discute : Cit costa ? Cit aveti ? Pe citi ani ?" (A p 1 a-
u z e.) De aici pina la incheierea a o serie de acorduri de
concesiune i pina la statornicirea, in acest fel, a unor
relatii contractuale absolut precise, stabile din punctul de
vedere al societatii burgheze, e Inca destul de mult ; dar
noi vedem de pe acum cal ne apropiem de acest obiectiv,
ca sintem foarte aproape de el, dar nu 1-am atins Inca.
Acest lucru, tovarasi, trebuie sa-1 recunoastem i sa nu ne
ingimfam. Sintem inca departe de afi obtinut pe de-a-ntre-
gul ceea ce e menit sa. ne faca puternici, independenti i sa. ne
dea certitudinea deplina ca nu trebuie sa. ne temem de nici
o tranzactie capitalista, ca, oricit de grea ar fi o tranzactie,
noi o vom incheia, vom intelege ceea ce este esential in ea
si o vom realiza. De aceea activitatea inceputa de noi in
acest domeniu atit cea politica., cit si cea de partid
trebuie continuata ; de aceea e necesar sa trecem de la me-
todele vechi la altele cu totul noi.

Aparatul de stat a ramas la noi tot cel vechi, si sarcina
noastra in momentul de fata este sa-1 transformam
punem pe baze noi. Nu putem sa-1 transformam dintr-o
data, dar trebuie sa orinduim totul in asa fel, inch comu-
nistii pe care-i avem sa fie repartizati in mod just. Este ne-
cesar ca acesti comunisti sa conduca aparatul in care lu-
creaza, iar nu cum se intimpla adeseori la noi ca ei sa
se lase condusi de acest aparat. Aici n-avem nimic de ascuns

trebuie sa prezentam lucrurile in mod deschis. Astfel de
sarcini ne stau in fata si astfel de greutati avem de intim-

23*
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pinat, i asta tocmai intr-un moment cind am p5sit pe dru-
mul nostru practic, cind trebuie s5. ne apropiem de socialism
nu ca de o icoan5 solemn zugfavit5.. Trebuie sa urm5m o
directie justà si este necesar ca totul sa fie controlat, ca
masele, n totalitatea lor, i ntreaga populatie s5. contro-
leze drumul nostru i s spuna : Da, acest regim este mai
bun decit cel vechi". Iat5 ce sarcida ne-am pus noi. Partidul
nostru, care reprezinta un mic grup de oameni n raport
cu intreaga populatie a Orli, si-a asumat aceast5 sarcin5..
Acest simbure si-a pus drept sarcin5 s5. transforme totul,

II va transforma. C. aceasta nu e o utopie, ci un fapt
real, pe care oamenii il tralesc, am dovedit-o. Acest lucru
1-am Vazut cu totii, el a si fost infaptuit. Trebuie s5 trans-
form5m totul in asa fel, ca intreaga majoritate a maselor
muncitoare, a t5rani1or i muncitorilor, s51 spuna : Nu
voi v laudati, ci noi v5 laudam, noi spunem c5. ati obtinut
rezultate mai bune si câ de aci inainte nici un om cu jude-
cat5 nu se va gindi vreodat 5. s5 se intoarc 5. la vechea stare
de lucruri". Dar la o asemenea situatie noi n-am ajuns inc5.
De aceea n.e.p.-ul continua sa fie lozinca princtpala, tme-
diata, atotcuprinzatoare a zilei de azi. Nici una din lozin-
cile pe care le-am inv5tat ieri n-o s-o uitam. Acest lucru II
putern spune cu toat5 certitudinea oricui, far5 nici o ezi-
tare, si fiecare pas intreprins de noi este o miirturie
acest sens. Dar noi mai trebuie si ne acomodam inc 5. noii
politici economice. Toate p5rtile ei negative, pe care nu
este nevoie sa le insir aici i pe care dumneavoastr5 le cu-
noasteti cit se poate de bine, trebuie s tim s5 le remediem,
sA le reducem la un anumit minim ; trebuie s tim sa orga-
nizam totul cu socotea15.. Legislatia noastra ne clá
posibilitate s facem acest lucru. Vom fi noi in stare sl
rezolvIm aceast5. problem5. ? Sintem inc5 departe de ceva
precis. Noi o studiem Inca. In fiecare numir al ziarului
nostru de partid g5sim zeci de articole in care se spuneca
la fabrica cutare, la fabricantul cutare sint cutare conditii
de arena, in timp ce acolo unde este director un rovaràs
comunist sint cutare conditii. Dar aduce beneficii acest
lucru, este el justificat sau nu ? Am patruns in miezul pro-
blemelor de fiecare zi, i aceasta e o mare cucerire. Socia-
lismul nu mai e acum o problem5. de viitor indep5rtat, o

in
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schema abstracta sau o icoana. In ceea ce prive§te icoanele,
noi am ramas la vechea noastra parere, cit se poate de
proasta. Noi am introdus socialismul in viaa de toate zilele
§i acum trebuie sa ne descurcam. Iata care este sarcina zilei
de astazi, iata care este sarcina epocii noastre. Permiteci-mi
sa inchei prin a-ani exprima convingerea ca, oricit de grea
ar fi aceasta sarcina, oricit de nouà ar fi ea in comparatie
cu cele de pink' acum i orich de multe ar fi greutavle pe
care ni le provoaca Inca, noi cu tocii Impreuna, daca nu
mline, apoi in chiva ani, vom rezolva neaparat aceasta
sarcina, astfel ea, Rusia n.e.p.-ului va deveni o Rusie so-
cialista. (A plauze furtunoase si indelung
repetate.)

Pravda nr. 263
din 21 noiembrie 1922

Se tipArefie dupii textul
aparut in ziar,

conjruntat cu stenograma
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o mare organizatie 4i sa exercite o inriurire considerabill. Curind
dupa plecarea lui Barbusse (in aprilie 1924) din postul de re-
dactor al revistei Clarte", aceasta pierdut caracterul pro-
gresist ; in 1928 ea si-a incetat aparitia, iar grupul s-a destramat.

In biblioteca personala a lui V. I. Lenin, la Kremlin, se
pastreaza manifestul grupului, intocmit de H. Barbusse cartea
O raza in intuneric. Ce vrea grupul «Clarte»" cu dedicatia :
Lui Lenin, primul care a scris marile legi nescrise, omagiu
fierbinte. Henri Barbusse". 321.

4 74 Plenara Sovietului din Moscova, care se intrunise laolalta cu
plcnarcle tuturor Sovietelor raionale din Moscova in sala Tea-
trului mare, a ascultat raportul de activitate al prezidiului So-
vietului din Moscova si al comitetului sau executiv, in preajma
noilor alegeri pentru Sovietul orasenesc si pentru Sovictele raio-
nale. V. I. Lenin a venit la sedinta dupi epuizarea problemelor
de pe ordinca de zi. Aparitia pe scena a tov. Lenin scria
Pravda" intr-o scurta nota informativa a fost intimpinata
.cu urale si cu aplauze indelungate, care s-au transformat in pu-
ternice ovatii, acoperind aproape cu desivirsire acordurile nu
mai putin puternice ale «Internationalei», executata de orchestra...
Ovatiile au continuat tot timpul cit a durat tripla executare a
«Internationalei». Tov. Lenin incearca sa-si inceapa cuvintarea,
dar este mereu intrerupt de strigate entuziaste ce se aud din
toate partile «Traiasca conducatorul revolutiei mondiale !»,
«Traiasca tovarasul Lenin !»". Desi slabit de boala, isi amintesc
participantii la plenara, Vladimir Ilici a vorbit cu mult elan.
Cuvintarea sa a fost deosebit de optimista i insufletitoare"
(vezi Amintiri despre V. I. Lenin, partea a 2-a, Bucuresti, Edi-
tura politica, 1958, P. 522).

Aceasta a fost ultima manifestare publica a lui V. I. Lenin.
322.

175 V. I. Lenin se refcra la hotarirca din 14 noiembrie 1922 a Adu-
narii Populare a Republicii Extremului Orient privind unirca
acesteia din urma cu R.S.F.S.R., hotarire a carei adoptare a fost
anuntata la 15 noiembrie 1922. Textul complet al hotaririi a fost
publicat in pres1 la 21 noiembrie 1922, a doua zi dupa ce Lenin

rostit cuvintarea de fatä. 323.

76 La sfirsitul lunii octombrie inceputul lunii noiembrie 1922 au
aparut la rubrica Discutii" a ziarului Pravda" citeva articole
consacrate incheicrii acordului cu L. Urquhart. Discutia fusese
organizata la propunerea lui V. I. Lenin. In scrisoarea sa din
30 octombrie 1922 catre G. L. Peatakov si M. I. Frumkin, Lenin
scria : Telegrarna primita cu privire la intrevederea dintre
tov. Krasin i imputernicitul lui Urquhart ne obliga sa accele-
ram publicarca articolelor consacrate acestei probleme. De accea,
va rog sa publicati chiar miMe in «Pravda» articolul lui Peata-
kov, mentionind ca se publica ca material de discutie. Poimline
trcbuie publicat articolul lui Frumkin sau al altcuiva, la alegerca

si-a

si-a
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acestuia" (Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). 327.

177 Al V-lea Congres general al Sindicatulni lucratorilor din aparatul
de stat a avut loc la Moscova intre 16 si 21 noiembrie 1922. La_
congres au participat 201 delegati. Printr-un vot al Congresului
al VI-lea al Sindicatului lucratorilor din aparatul de stat din
gubernia Tver, V. I. Lenin a fost ales delegat de onoare la cel
de-al V-lea Congres general, care, la rindul sau, 1-a ales pre-
sedinte de onoare i i-a ady sat un mesaj de salut. Congresul
discutat urmatoarele probleme : darea de seaml a C.C. al sin-
dicatului, sarcinile imediate ale sindicatului, probleme organi-
zatorice, lucrarile de stabilire a tarifelor de salarizare si altele-

Mesajul de salut al lui Lenin, primit dupa incheierea lucrarilor
congresului, a fost citit la 24 noiembrie 1922 in prima sedinta a
noului prezidiu al Comitetului central al Sindicatului lucratorilor
din aparatul de stat. Sarcinile trasate de Lenin, precum i reco-
mandarea sa ca problema aparatului de stat s formeze obiectul
unei dczbateri speciale au stat la baza pregatirii si a tuturor lu-
crarilor Congresului al VI-lea al lucratorilor de stat din Rusia,,
in ziva deschiderii caruia, la 21 decembrie 1922, mesajul de salut
al lui Lenin a fost citit in fata delegatilor. 332.

178 Scrisoarea lui V. I. Lenin a fost trimisä membrilor Biroului Po-
litic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, cu rugamintea de a se pro-
nunta asupra propunerii privind reducerea programului de repa-
ratii nvale. 333.

179 Este vorba de comisia numita de C.C. al P.C. (b) din Rusia in
vederea examinarii planului anual de construccii navale si de lu-
crari de fortificatii. 333.

180 Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, discutind In sedinta
sa din 30 noiembrie 1922 programul de reparatii navale, a hotark
ca suma totala a alocatiilor pentru reparatii navale sa fie redusa la
8 000 000 de ruble. La propunerea lui V. I. Lenin, fondurile eco-
nomisite au fost alocate Comisariatului poporului pentru Invata-
mintul public (vezi volumul de fata, p. 348). 334.

181 Este vorba de urmatoarea obiectie formulati de Trotki pe scri-
soarea adresati de Lenin la 25 noiembrie 1922 membrilor Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia si trimisa lor spre a se-
pronunta asupra ei : Nu pot considera drept justa o asemenea,
metoda de reducere <din ochix.". 334.

182 La votarea propunerii lui V. I. Lenin formulati In scrisoarea pre-
cedenta, L. B. Kamenev s-a pronuntat pentru aprobarea sumei de
10 000 000 de ruble, motivindu-si votul prin aceca cal comenzile
au si fost trimise" uzinelor. 335.

/ 83 Al IV-lea Congres general al Sindicatulrei lucratorilor din invii-
kimint s-a tinut la Moscova intre 21 si 26 noiembrie 1922. La.
congres au participat 183 de delegati. In centrul atentiei con-
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