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VII

PREFATA

Volumul 42 al Operelor complete ale lui V. I. Lenin cu-
prinde lucrarile scrise din noiembrie 1920 pina in marne
1921. Ele reflecta un moment de cotitura din vima Statu-
lui sovietic, cind principalele forte ale interventionistilor
straini si ale contrarevolutiei interne fusesera zdrobite si in
fga Republicii sovietice se puneau din nou, in .toata am-
ploarea lor, sarcinile construc;iei socialiste pasmce.

In urma victoriilor repurtate de Armata Rosie, guvernul
burghez al Poloniei, Inca in octombrie 1920, s-a vazut ne-
voit sa incheie armistiviul. La inceputul lui noiembrie 1920,

dupa eroicul asalt impotriva fortificAiilor de la Perekop,
Armata Rosie 1-a zdrobit pe Vranghel ultima creatura
a imperialismului mondial si a eliberat Crimeea. Incer-
carea imperiahstilor din toate 0:ri1e, care se aliasera cu con-
trarevolutia interna, de a desfiinta Statul sovietic a suferit
un esec total. /n urma victoriei obcinute, pe care Lenin a
calificat-o drept uria sa, interna;ionalasituatia a Republicu
sovIetice s-a consolidat.

Dupa terminarea razboiului civil, Lenin muta centrul de
greutate al intregii activitati de partid si de stat in dome-
niul organizarii constructiei socialiste.

Situavia interna a Ora era extrem de grea. Cei patru
am de razboi imperialist si cei trei ani de razboi civil si de
interventie straina adusesera economia Rusiei Sovietice
intr-o stare de ruina si dezorganizare totalà. Era mare lipsa
de piine, de combustibil si de materii prime. Poporul
cum spunea Lenin era peste masura de istovit. Munci-
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torii rabdau de foame, o mare parte dintre ei erau nevoiti
sa practice diverse mestesuguri ocazionale sau s faca co-
merv cu desaga. Multi dintre ei, cautind sâ scape de foame,
plecau la tara si pierdeau astfel legatura cu clasa lor. Clasa
muncitoare se destrama, ceea ce ducea la o slabire a bazei
sociale a dictaturii proletariatului.

Agricultura se afla intr-o stare dezastruoasa ; produccia
ei reprezenta doar 65% din aceea a Rusiei tariste. Tarami
se aratau nemulcumiti de sistemul predarii obligatorii a
surplusurilor de produse agricole, ceea ce facea ca ei sa fie
lipsivi de un stimulent in dezvoltarea gospodanei lor. Poli-
tica comunismului de razboi, care fusese introdusa in mod
provizoriu ca o masura necesara, obligatorie ..in timpul
razboiului, nu mai corespundea noilor condivii. 0 parte
dintre muncitori, in special aceia care aveau legaturi cu
satul, se lasau §i ei influentati de stihia rnic-burgheza. En-
pinsi de foame, i§i manifestau nemulvumirea fata de poli-
tica econornica a Puterii sovietice. Toate acestea au dus la
aparitia unor serioase dificultavi politice.

Volumul de faca incepe cu cuvintarea rostita de Lenin
la 6 noiembrie 1920, la sedinta festiva a Sovietului din
Moscova, a Comitetului organizaciei de partid Moscova si
a Consiliului ora'senesc al sindicatelor din Moscova, inchi-
nata celei de-a treia aniversari a Revoluciei din Octombrie.
Azi a spus Lenin putem sarbatori victoria noastra.
In ciuda greutacilor nemaipomenit de mari pnn care an-i
trecut, in ciuda eforturilor fara seaman depuse de dusmanii
nostri, am invins" (volumul de fata, p. 1). Oprindu-se
asupra cauzelor care au dus la victoria asupra inter-
vencionistilor straini si a albgardistilor, Lenin a aratat ca
ea se datoreste in primul rind orinduirii sociale si orinduirii
de stat a Republicii sovietice, eroismului §i abneggiei de
care au dat dovada ostasii rosii pe front, precum i entu-
ziasrnului de care erau cuprinsi muncitorii §i varanii, care
au acceptat once privatiuni, numai sa creeze un puternic
spate al frontului si s. mencina puterea in miinile lor. Lenin
a aratat c, paralel cu procesul de consolidare a sistemului
socialist, are loc un proces de slabire a sistemului capitalist.
Asa ceva este si firesc, spunea el, deoarece capitalistii sint
o clasa care merge spre pieire, oricit de bogata §i de pu-
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ternica ar fi ea, in timp ce noi reprezentam o clasa care
se apropie de victorie" (p. 3).

Aceste teze au fost dezvoltate de Lenin si lii cuvintarile
-ulterioare. In cu vintarea rostita la 21 noiembrie 1920, la
Conferinta organizatiei guberniale Moscova aP.C. (b) din
Rusia, Lenin a spus cal Statul sovietic nu numai ca a obtinut
un ragaz, dar, ceea ce e mult mai important, a intrat intr-o
perioada noua, in care au fost dobindite posibilit.çi te-
meinice pentru existenta noastra internationala intr-o re-
tea dc state capitaliste" (p. 23).

Elaborind principiile de baza ale politicii de coexistenta
pasnica a statelor cu orinduiri sociale diferite, Lenin con-
sidera stabilirea unei colaborari reciproc avantajoase cu
cercurile de afaceri burgheze ca un prim pas pe calea nor-
malizarii relatiilor cu çrile capitaliste. Stabilirea i dez-
voltarea legaturilor economice erau privite de el ca unul
din mijloacele de prevenire a unui nou razboi impotriva
Statului sovietic. Mentinerea pcii i deplina posibilitate
de a ne consacra toate forcele refacerii economiei noastre,
spunea Lenin, este, pentru noi, lucrul cel mai pretios. El a
demonstrat ca contradictiile dintre sistemul capitalist si
cel socialist pot si trebuie sa fie solutionate nu printr-un
razboi, ci pe calea intrecerii economice pasnice, a luptei
pe frontul economic, in cursul careia socialismul Ii va do-
vedi in mod inevitabil superioritatea fata de capitalism.

Lenin a subliniat in repetate rinduri ca politica externa
de pace dusa de Statul sovietic, in ciuda intrigilor si planu-
rilor secrete urzite de imperialisti, confera socialismului o
neasemuita forta de atractie, facind s treaca de partea
lui, in toate tarile, mase largi populare. 0 mare importanta
acorda Lenin inriuririi revolutionare exercitate de socia-
lism asupra altor taxi, puterii pe care o are exemplul. Cu
cit societatea socialista, in dezvoltarea ei, inregistreaza suc-
cese mai importante, cu cit constructia economica in tarile
socialiste se dovedeste a fi mai eficienta, cu cit aceste ri
devm mai puternice din punct de vedere economic si po-
litic, cu atit influenta exercitata de ele asupra directiei
ritmului dezvoltarii istorice va fi mai mare. ...Noi atra-
gea atentia Lenin am spus i spunem : .Socialismul hi
exercita influenta prin puterea exemplului». Violenta este

si
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eficace atunci cind este folosita impotriva celor ce vor sa-si
restaureze puterea. Doar la atit se reduce insemnatatea
violentei, iar mai cleparte trebuie folosità puterea influentei
si a exemplului. Trebuie sa aratarn in mod practic, prin
exemple, insemnatatea comunismului" (p. 76). Tocmai de
aceea Lenin a aratat ca sarcina consta in a intari Rusia
Sovietica astfel ca ea sa devina invincibila.

Principiile leniniste ale politicii de coexistenta pasnica
sint un mijloc eficace de solidarizare internationala a po-
poarelor din toate tarile in lupta lor pentru pace, pentru
socialism. Ele au fost dezvoltate in continuare in hotaririle
congreselor al XX-lea si al XXII-lea ale P.C.U.S., in noul
program al partidului comunist reprezinta in mod con-
stant lima generala a politicii externe sovietice.

Totodata Lenin facea apel la vigilenta oamenilor muncii,
aratindu-le c. e necesar s. urmareasca cu atentie uneltirile

Atita timp cit republica noastra continua sa
ramina singurul stat socialist in conditiile existentei siste-
mului capitalist sublinia Lenin , noi nu ne putem
gindi la disparitia pericolului unui nou razboi daca nu
vrem sâ firn niste visatori i utopisti ridicoli. Atragind
atentia c pericolul unei agresiuni armate din partea im-
perialistilor continua sã persiste, el sfatuia pc oamenii
muncii sa fie mereu in garda.

Pentru ca s invingem capitalismul, arata Lenin, trebuie
sa rezolvam sarcina de a rasturna prin mijloace revo-
lutionare pe exploatatori, precum i o sarcina construc-
tiva, aceea de a fauri noi relatii economice. Aceste sarcini
sint indisolubil legate intre ele. Daca cea de-a doua sar-
cilia nu va fi rezolvata, atunci nici un fel de succese in lupta
pentru rasturnarea exploatatorilor si nici un fel de victorn
militare asupra imperialistilor nu vor da rezultate, si in-
toarcerea la vechea stare de lucruri famine inevitabila. De
aceea, problemele constructiei economice trebuie sa capete
un rol determinant in activitatea partidului comunist si a
intregului popor sovietic.

Lucrarile lui Lenin incluse in acest volum (cuvintarea
rostita la 21 noiembrie la Conferinca organizatiei guber-
niale Moscova a P.C.(b) din Rusia ; raportul prezentat la

si

imperialistilor.
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6 decembrie la adunarea activului organizatiei Moscova
a P.C.(b) din Rusia ; cuvintärile, rapoartele i interventiile
la cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor etc.)
au avut un rol hotaritor in stabilirea sareinilor constructiei
economice.

In perioada de trecere la constructia pasnica, principala
sarcina, dupa parerea lui Lenin, este aceea de a atrage in
si mai larga masura pe oamenii muncii, de a-i face sa
participe in mod activ la opera de constructie economica.
Cu cit este mai mare avintul, cu cit este mai mare am-
ploarea actiunilor istorice sublinia el , cu atit mai
mare este numarul celor ce iau parte la aceste actiuni, i, in-
vers, cu cit este mai profunda transformarea pe care vrem
s-o infaptuim, cu atit mai mult trebuie s trezim intercsul
pentru aceasta transformare si o atitudine constienta fata
de ea, sal convingem de necesitatea ei alte milioane si zeci
de milioane de oameni" (p. 145). Aceasta este una din tezele
de baza ale marxism-leninismuluicu privire la rolul hotari-
tor al maselor populare in istorie, si ea capata o impor-
tanta deosebita in zilele noastre, in conditille constructiei
desfasurate a comunismului.

Lenin si-a exprimat increderea ca victoria pe frontul eco-
nomic va fi obtinuta daca partidul si Puterea sovietica vor
sti s. dezvolte spiritul de initiativa i sa stimuleze activ ita-
tea majoritatii oamenilor muncii. Pentru aceasta, spunea
el, este necesar ca intreaga agitatie i propaganda' sa fie
stramutata pe fagasul constructiei economice. In Teze cu
privire la propaganda pe linie de productie", Lenin a pro-
pus ca propaganda pe linie de productie sa capete o orga-
nizare larga, pe scara intregului stat. El a aratat ca este
necesar ca in coloanele ziarelor s'a se acorde mai multa
atentie planului economic, sa fie invatati muncitorii i ta-
ranii cum sa conduca statul, cum sa exercite controlul apli-
carii efective a legilor i masurilor adoptate de organele
sovietice, si sa se organizeze un larg schimb de opinii.
Definind sarcinile presei ca arma de lupta a partidului,
Lenin scria : Mai putina flecareali politica, mai putine
consideratii generale si lozinci abstracte din acelea cu care
se delecteazi comunistii lipsiti de experienta si cei care nu
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si-au inteles sarcinile ; mai multa propaganda pe linie de
productie i, in primul rind, mai multa atentie folosirh
concrete, judicioase a indicatiilor experientei practice, fo-
losire care sa fie adaptata la nivelul de dezvoltare al ma-
selor" (p. 344-345).

Deosebit de acut a pus Lenin problema refacerii agri-
culturn, Fara de care nu e cu putinta nici un fel de con-
structie economica. Consiliul Comisarilor Poporului a pre-
zentat spre aprobare celui de-al VIII-lea Congres al
Sovietelor un proiect de lege cu privire la masurile pentru
intanrea i dezvoltarea agriculturii, care a fost elaborat
sub conducerea i cu participarea directa a lui Lenin. Pro-
iectul prevedea imbinarea unor masuri de reglementare de
catre stat a dezvoltarii agriculturii cu cointeresarea perso-
nala a taranilor in sporirea productiei la hectar i ridicarea
productivitatii gospodariilor lor. Explicind esenta acestui
proiect de lege, Lenin arata ca e necesar ca taranimea sa fie
mobilizata la lupta impotriva rutinei si a ignorantei
se faca totul pentru a obtine imbunatatiri in agricultura,
fie ele oricit de mici si de elementare, dar, in orice caz, in
proportii de masa. El atragea atentia muncitorilor i a-
ranilor sa nu uite nici un moment ca numai prin sporirea
productiei, numai prin marirea productivitatii muncii va fi
in stare Rusia Sovietica sa invinga" (p. 148).

Cu multa insufletire a vorbit Lenin, la acest congres,
despre necesitatea crearii fundamentului economic al so-
cialismului despre electrificarea Rusiei, despre planul
GOELRO. Acest plan, care este o creatie a lui Lenin, repre-
zinta primul plan economic de perspectiva al Statului so-
vietic, la temelia caruia au stat ideile leniniste despre crea-
rea bazei tehnice-materiale a socialismului. Planul
GOELRO, elaborat pentru o perioada de 10-15 ani, re-
prezenta un larg program de reconstructie radicala a in-
tregii economii a tarii. Lenin a aratat ca principala sarcina
in activitatea partidului si a tuturor oamenilor muncii tre-
buie sa fie lupta pentru infaptuirea planului de electrificare
a tarii, prin care se urmareste victoria comunismului.

Lenin nu s-a multumit sà traseze un plan general de
perspectiva al constructiei economice, ci 1-a i concretizat.

i sa
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El a aratat c electrificarea st a. la temelia crearii bazei teh-
nice-materiale a socialismului i comunismului. In gernala
formula data de el Comunismul este Puterea sovie-
tica plus electrificarea intregii tari" se exprimi unitatea
indisolubila dintre latura politica i cea economica a con-
structiei societatii comuniste. Comunismul, sublima Lenin,
presupune Puterea sovietica ca organ politic care da posr-
bilitate masei celor asupriti sa conducà toate treburrle".
Dar victoria economica a comunismului poate fi asigurata
numar atunci cind intreaga economie va fi reorganizata pe
baza marii prod uctii mecanizate, care se sprijina pe cele
mai noi cuceriri ale stiintei i tehnicii. Aceasta formula ce-
lebra a lui Lenin ofera o baza reala pentru intelegerea co-
munismului, traduce o teza teoretica generala in limbajul
unor acpuni concrete ale milioanelor de oameni ai muncii
care construiesc comunismul.

Planul de electrificare a fost caracterizat de Lenin ca un
al doilea program al partidului, ca un plan al lucrarilor de
refacere a intregii economii, ca un mare plan economic. Fara
electrificare, spunea el, nu poate fi dezvoltata industria.
Atita timp cit Rusia va continua sa ramina o tara de ta-
rani cu gospodarie mica, o tara inapoiata, ea va constitui
o baza economica mai trainica pentru capitalism decit pen-
tru comunism.

Expunind programul de electrificare a Rusiei, Lenin a
formulat teza, extrem de importanta, ca realizarea planu-
lui de electrificare, construirea cu succes a socialismului in
Tara sovietica vor avea o mare importanta internationala

vor constitui un exemplu pentru popoarele din alte tari
care au pasit pe calea socialismului. ...Atunci chid Rusia
se va acoperi cu o deasa retea de centrale electrice si de pu-
ternice instalaçii tehnice, constructia noastra econornica co-
munista va deveni un model pentru viitoarea Europa so-
cialista i Asie socialista" (p. 167). Astazi aceste cuvinte
profetice s-au adeverit. Succesele Uniunii Sovietice si ex-
perienta dobindita de ea constituie un exemplu pentru multe
sari din Europa, Asia si America si le insufla incredere in
victoria socialismului.
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In planul, de mare anvergura, al refacerii economiei na-
tionale, Lenin a atribuit un rol insemnat concesiumlor. In
raportul prezentat de el si in cuvintarile rostite la adunarea
secretarilor celulelor de partid din Moscova, la adunarea
activului de partid al organizatiei Moscova, in faca fraqi-
unii P.C. (b) din Rusia la cel de-al VIH-lea Congres al
Sovietelor si in alte cuvintari si intervencii ale sale, Lenin
acorda o mare atenvie concesiunilor. El a elaborat 4i fun-
damentat sub toate aspectele principiul admisibilitatii con-
cesiunilor ca una din formele capitalismului de stat, regle-
mentat si controlat de dictatura proletara, intr-o tara care
construieste socialismul. Indicind caile pe care poate fi in-
vinsi ruina economica, Lenin considera ca atragerea de
capital strain sub forma de concesiuni va face cu putinva
refacerea mai rapida a industriei 4i va contribui la imbuna-
tacirea situaciei muncitorilor si Ora/Idol%

Lenin vedea in concesiuni un argument economic si po-
litic impotriva razboiului. El a aratat ca conceslimile sint
si ele o forma de lupta impotriva lumii capitaliste, o lupta
in care razboiul cu arme si tancuri este inlocuit printr-un
razboi economic. Tara sovietica, acordind concesiuni capi-
talistilor, paseste pe calea razboiului pe tarim economic,
dar in aceasta situatie noi nu mai distrugem forcele noastre
de productie, ci le dezvoltam" (p. 44).

Greutatile prin care trecea atunci taxa au avut repercu-
sium si asupra partidului, au provocat oscilari in rindurile
membrilorsai mai sovaielnici, fapt care s-a manifestat mai
ales atunci cind s-a pus problema rolului sindicatelor in
construirea societatii socialiste. In noiembrie 1920, la cea
de-a V-a Conferinta generala a sindicatelor, partidul a pus
problema renuncarii.la metodele militaresti de activitate in
sindicate si a trecern la o democratie larga. Impotriva dez-
voltarii democra.viei muncitoresti in sindicate s-a ridicat
Trotki. El pretindea ca munca in intreprinderi sa fie mili-
tarizata si propunea sa se stringa surubul" comunismului
de razboi, sa se procedeze la etatizarea sindicatelor", la
transformarea lor intr-o anexa a aparatului de stat. Lenin
a aratat ca propunerile lui Trotki urmaresc sa impinga
partidul pe calea nefasta a izolarii de clasa muncitoare, sa
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rup'a alianta dintre clasa muncitoare i .t5leanime, care st5.
la baza dictaturii proletariatului. Actiunile fractioniste,
antipartinice ale lui Trotki au fost sprijimte de Buharin:
Trotki, Buharin i tovarasii lor de idei au impus partidului
o discutie cu privire la sindicate. In cursul acestei discutn,
impotriva partidului s-au ridicat i alte grupuri antiparti-
nice : opozitia muncitoreasck.", grupul centrahsmului de-
mocratic", ignatovistii.

Noua linie a politicii economice a partidului a fost elabo-
rata. in conditiile luptei incordate impotriva grup5.rilor
fractioniste. Aceasta lupth a fost condusi direct de Lenin.
In zilele cind s-a desfa'surat discutia a fost nevoie de in-
treaga lui intelepciune, de perspicacitatea lui genialI, de
neobisnuita lui ba'rb'atie si hoarire, pentru a respinge atacu-
rile grupurilor antipartinice, pentru a apa'ra smgura
linie just a. de construire a socialismului pentru a mentine
unitatea partidului.

Volumul de fata cuprinde articole i cuvinari ale lui
Lenin care oglindesc activitatea desfasurat'a de el pentru
zdrobirea gruparilor antipartinice, pentru inta'rirea unitatii
partidului 4i ridicarea rolului ssati de inspirator i organi-
zator al luptei maselor muncitoare, pentru refacerea
economicl a ç.rii, pentru crearea fundamentului economiei
socialiste. In aceastI categorie se situeafa cuvintarea
Despre sindicate, despre momentul actual si despre
gresehle tovar5isului Trotki", articolul Criza din partid",
raportul i cuvintul de incheiere, in legituth cu rolul

sarcinile sindicatelor, rostit la cel de-al II-lea Con-
gres general al muncitorilor mineri din Rusia, brosura
o (lath' despre sindicate, despre momentul actual si despre
gresehle tovatisilor Trotki si Buharin" i altele. In aceste
lucfari, care au eapatat un caracter programatic in activi-
tatea sindicatelor sovietice, au fost fundamentate formele
si metodele de munc a. ale partidului in rindul maselor in
conditiile constructiei pasnice, a fost demascat caracterul
antipartinic al grup5irilor fractioniste, au fost formulate si
dezvoltate o serie de teze principiale din cele mai importante
despre rolul i sarcinile sindicatelor in sistemul dictaturii
proletariatului. Lenin a caracterizat sindicatele drept o

si
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scoala de conducere, o scoala de gospodarire, o scoala a co-
rnunismului.

Cu toata puterea intransigentei partinice a atacat Lenin
asa-zisul grup-tampon" al lui Buharin. Sub pretext ca vrea
sa atenueze divergentele ivite litre Lenin si Trotki, Bu-
harin a incercat s. mpace leninismul cu trotkismul. El si-a
asumat rolul de 'impaciuitor", insa n realitate a incercat
sa-1 apere in fel si chip pe Trotki si 1-a atacat pe Lenin,
iar curind dupa aceea s-a alaturat fatis pozitiei .lui Trotki:
Lenin 1-a infierat pe Buharin ca pe un complice al celui
mai rau si mai daunator fractionism" (p. 277). El a aratat
ca lozinca democratiei de productie", formulata de Bu-
harin, reprezinta o alunecare spre sindicalism. Platforma
grupului-tampon", a aratat Lenin, inseamna, din punct
de vedere logic, teoretic i practic, o ruptura intre

partid, reprezinta culmea descompunerii ideolo-
gice" (p. 251).

Demascind interpretarea antimarxista, eclectica data' de
catre Buharin raportului dintre politic si economic, Lenin a
subliniat ca politicul este expresia concentrata a economi-
cului, c politicul nu trebuie rupt de economic. Pentru a
mentine puterea politica si a avea posibilitatea sa constru-
tasca o economie socialista, proletariatul trebuie sà mentina
§i sa intareasca alianta sa cu taranimea.

Lenin a dezvaluit imensul prejudiciu adus de platforma
opozitiei muncitoresti", care nega rolul conducator al
partidului tn sistemul dictaturii proletariatului i cerea inlo-
cuirea sistemului organelor de stat sovietice cu o asa-zisa
organizatie a producatorilor". Opozitia muncitoreasca"
a pus problema preluarii mijloacelor de productie din ml-
nile statului socialist, care exprima interesele i vointa
tregii clase muncitoare, i trecerea lor n proprietatea si sub
conducerea unor organizatii obstesti fara partid ale clasei
muncitoare, create dupa criteriul profesional, care sa apere
interesele diferitelor ei detasamente. 0 asemenea pozitie
anarho-sindicalistä, a aratat Lenin, inseamna de fapt ne-
garea dictaturii proletariatului ca principal instrument al
construirii socialismului. Subliniind necesitatea rolului con-
ducator al partidului, Lenin a spus : Pentru a guverna

sindi-
calisti i

in-
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trebuie s ai o armata de revolutionari cliçi, o armata de
comunisti. 0 asemenea armata exista §i poarta denumirea
de partid" (p. 266).

Lenin a fost nevoit s lupte §i impotriva grupului anti-
partinic al centralismului democratic", care nega rolul con-
ducator al partidului in Soviete §i in sindicate, se pronunta
impotriva principiului conducerii unice 0 a raspunderii per-
sonale a directorilor in industrie, impotriva principiilor le-
niniste in problemele constructiei de partid §i cerea s5. se
recunoasca libertatea fractiunilor §i a gruparilor. Lenin
spunea despre grupul centralismului democratic" ca." este
fractiunea celor ce striga mai tare" §i ca aceasta fractiune
are o platforma esero-men§evica".

Ca o contrapondere la platformele antipartinice, Lenin
a propus sa fie sprijinite tezele lui I. E. Rudzutak cu privire
la sarcinile pe linie de productie ale sindicatelor, ad.optate
de cea de-a V-a Conferinta generala a sindicatelor. La baza
acestor teze au stat principiile leniniste privind necesitatea
de a intari rolul sindicatelor in dezvoltarea productiei, de
a extinde aplicarea principiilor democratice in activitatea
l or, i§de a mentine intari conducerea de catre partid, a
rniKarii sindicale. Ulterior o comisie speciala a elaborat §1
a dat publicitatii Proiectul de hotarire a Congresului al
X-lea al P.C. (b) din Rusia cu privire la rolul sindicatelor",
care a fost semnat de Lenin §i de o serie de alti membri ai
Comitetului Central i care a intrat in istorie ca platforma
celor zece". /n cursul discutiei a fost desfawrata o ampla
munca de lamurire printre comunisti §i membrii de partid
pentru demascarea lozincilor oportuniste, antipartinice ale
opozitioni§tilor. Ca urmare, inca inainte de Congresul al
X-lea gruparile antipartinice au suferit o infringere.

Lenin a studiat sub toate aspectele formele §i me-
todele de construire a societatii socialiste, relatiile dintre
clasa muncitoare i taranime, care s-au schimbat ca rezultat
al trecerii de la starea de razboi la cea de pace. Priceperea
de a face o analiza marxista a raportului fortelor de clasa
dinauntrul farii 0 de pe arena internavionala' se imbina la
Lenin cu o profunda cunoaere a situatiei concrete, ceea
ce ii permitea s. sesizeze intotdeauna la timp necesitatea

2



XVIII PREFATA

unei schimbari a politicii. El studia cu mult interes si cu. o
deosebita atentie starea de spirit a taranilor, citea scrisorile
kr, primea delegavi de-ai taranilor si statea de vorba cu
ei, era atent la ceea ce spuneau ei si verifica, pe baza acestor
convorbiri, concluziile sale anterioare. In decembrie 1920
Lenin a participat la o consfatuire a taranilor fara partid
delegaci la cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor,
si-a insemnat amanunOt ceea ce au spus ei (vezi p. 400-405)
si a trimis apoi aceste insemnari membrilor Comitetului Cen-
tral al partidului, precum si comisarilor poporului, pentru
ca ei sa afle care shit nevoile si cerinvele taranilor. /n cu-
vIntarea rostita in ziva de 4 februarie 1921, la conferinta
metalurgistilor din Moscova, Lenin a spus foarte categoric
ca este necesar ca toate eforturile sa fie indreptate spre nor-
malizarea relatiilor dintre muncitori si 0:rani si ca, pentru
aceasta, trebuie schimbata baza economica a aliantei kr.
Luind cuvIntul la sedinca plenara din 28 februarie 1921 a
Sovietului din Moscova, Lenin a aratat ca trebuie sa se villa
seama de dorinta taranilor de a trece de la predarea obli-
gatorie a surplusurilor de cereale la impozitul In natura, ca
aceasta problema va fi discutata la Congresul al X-lea al
partidului, iar congresul va adopta o hotartre care sa satis-
faca pe varanii fara partid si masele largi ale populaviei"
(p. 380).

In acest volum a fost inserat si Conceptul preliminar
de teze cu privire la tarani", In care Lenin a formulat prin-
cipalele teze cu privire la Inlocuirea predarii obligatorii a
surplusurilor de cereale cu impozitul In natura. /n acest
concept el a dat unele indicavii cu privire la trecerea la
noua politica economica, care consta, in esenta, In stator-
nicirea unei aliante tramice Imre clasa muncitoare si Ora-
nime, in intarirea dictaturii proletariatului cu scopul de a
crea o puternica industrie mecanizata si a construi temelia
economiei socialiste. Aceste idei ale lui Lenin, care erau re-
zultatul unui studiu aprofundat al tuturor laturilor viecii
Statului sovietic, au stat la baza hotadrii cu privire la In-
locuirea sistemului de predare obligatorie a surplusurilor
de cereale cu impozitul In natura, adoptata de Congresul
al X-lea al partidului.
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In Proiectul de hotarire a Comisiei economice a Con-
siliului Comisarilor Poporului", Proiectul punctului prin-
cipal din hotarirea Consiliului Muncii §i Apararii cu privire
la Comisia centrala a planificarn", Cu privire la planul
economic unic" i n alte lucrari qi-au gash oglindire prin-
cipalele probleme ale dezvoltarii economiei sovietice §i ale
conducerii economiei nationale. Programul de conducere §i
planificare a economiei nationale, elaborat de Lenin, urma-.
rea intarirea rolului conducator al partidului comunist §i

Statului sovietic n viata economica a tarii. Nu trebuie
flecarim despre plan in general, spunea Lenin, ci sa stu-

diem in mod amantnitit indeplinirea lui, sa ne ferim de spi-
ritul de comanda, sa analizam greFlile §i sa cautam mo-
dalitatea de a le indrepta.

Para lel cu problemele constructiei economice i de stat,
Lenin a definit sarcinile ce revin partidului in dezvoltarea
culturii i tiintei in Statul sovietic. lntr-o serie de lucrari
incluse in volumul de fata, el a formulat unele teze, din
cele mai importante, cu privire la faurirea culturii socialiste
§i la esenta §i caile revolutiei culturale in perioada de tre-
cere de la capitalism la socialism. In Insemnarile" pe mar-
ginea tezelor Nadejdei Konstantinovna Krupskaia despre
invatamintul politehnic, in Directive le Comitetului Cen-
tral catre lucratorii comuni§ti din Comisariatul poporului
pentru invatamint", in articolul Cu privire la activitatea
Comisariatului pentru invatamint" §i in alte lucrari, Lenin
a dezvoltat tezele din programul partidului in domeniul
invatamintului public. El a schitat unele masuri concrete
privind organizarea invatamintului general §i politehnic,
elaborarea programelor pentru institutiile de invatamint,

i§Intarirea extinderea retelei institutiilor de educatie
biblioteci, cluburi, case de citit etc. Lenin considera

e necesar ca n munca de conducere k domeniul inva-
tarnintului public sa fie atra§i in mai larga masura specia-
l4tii-pedagogi, care imbina profunde cuno§tinte teoretice cu
o temeinica pregatire practica, sa se studieze experienta lor
5 i sa se verifice rezultatele activitatii desfa§urate de ei.

Lenin a subliniat in repetate rinduri marea importanta
pe care o prezinta §tiinta §i tehnica in construirea socialis-
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mului. El considera c economia nationala socialista trebuie
sa se dezvolte pe baza ultimelor cuceriri ale stiintei i teh-
nicii, ca progresul tehnic trebuie s constituie obiectul unei
griji permanente din partea Statului sovietic. E necesar sa
fie usurata munca muncitorului, ca el sa fie eliberat de
munca fizica grea, care sa fie facuta de masina, si in acelasi
timp trebuie ridicata productivitatea generala a muncii.

In prezentul volum este inclusa i hotarirea Consiliului
Comisarilor Poporului Cu privire la crearea unor conditii
optime, care sa asigure munca 5tiintificI a academicianului
I. P. Pavlov si a colaboratorilor sai". Aceasta hotarire do-
vedeste ca, chiar i intr-o perioada de grava dezorganizare
economica, de foamete si de imense dificultati, Lenin a ma-
nifestat o grija deosebita pentru dezvoltarea tiinçei, pentru
crearea unor conditii optime de munea oamenilor de stiinta.
In lucrarea sa Cu privire la planul economic unic", el
sfatuieste pe comunisti s dea dovada de o deosebita atentie

pricepere in raporturile cu specialitii burghezi, care in
majoritatea cazurilor sint imbibati de conceptii burgheze.
Comunistii, spunea Lenin, nu trebuie s comande specialisti-
lor, ci ajute sa-si largeasca orizontul i, n acelasi timp,

invete de la ei, sa-si insuseasca cunostintele lor. El scria
nu trebuie sâ uitam ca un inginer va ajunge la recunoas-
terea comunismului nu asa cum a ajuns propagandistul ile-
plist sau publicistul, ci in virtutea datelor stiintei sale, ca
In felul sau va ajunge la recunoasterea comunismului un
agronom, in felul sau un silvicultor s.a.m.d." (p. 362).

In volumul 42 se publica, pentru prima oara, doua cuvin-
tari rostite de Lenin in fata fractiunii P.C. (b) din Rusia
la cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor (cuvin-
tarea de la 22 decembrie si raspunsurile la intrebari date
de el la 27 decembrie 1920) si cuvintarea de la adunarea
din 24 februarie 1921 a activului de partid din Moscova.
In aceste cuvintari, Lenin explick" amanuntit rolul i impor-
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tanta decretului Consiliului Comisarilor Poporului cu pri-
vire la concesiuni, staruie asupra multor probleme impor-
tante legate de politica extern i interna a Statului sovietic

de activitatea partidelor comuniste.
In volum slut cuprinse lucrari care au fost incluse pentru

prima oara in Opere, ca : Scrisoare catre membrii C.C.
al P.C. (b) din Rusia", proiecte de hotariri ale plenarelor
C.C. al P.C. (b) din Rusia si ale Consiliului Comisarilor
Poporului, cuvintarea rostita la 7 noiembrie 1920, la adu-
narea festiva a Sovietului din Sokolniki, cuvintul de in-
cheiere la raportul cu privire la concesiuni, rostit la adu-
narea din 6 decembrie 1920 a activului organizatiei de
partid din Moscova, cuvintul de incheiere la raportul cu pri-
vire la concesiuni, rostit In ziva de 21 decembrie 1920 in
fata fractiunii P.C. (b) din Rusia de la cel de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor, cuvintarea in legatura cu
completarile la proiectul de lege al Consiliului Comisarilor
Poporului rostita in ziva de 27 decembrie 1920 In fata
fractiunii P.C. (b) din Rusia de la cel de-al VIII-lea Con-
gres al Sovietelor si alte lucrari.

In sectiunea Materiale pregatitoare" se publica concepte
de proiecte de rezolutii si de decrete, planuri i materiale
pentru lucrarile incluse In acest volum. Printre ele figu-
reaza : Schita proiectului de rezolutie cu privire la .Sar-
cinile sindicatelor si metodele de indeplinire a loro", Pen-
tru tezele cu privire la propaganda pe linie de productie",
Planul raportului pentru cel de-al VIII-lea Congres gene-
ral al Sovietelor din Rusia", Conspectul cuvIntarii .Des-
pre sindicate, despre momentul actual si despre greselile
tovarasului Trotki»", Insemnari pentru membrii Comite-
tului Central si pentru comisarii poporului", Schita partii
finale a articolului .Criza din partid»", Materiale pentru
brosura .Inca o data despre sindicate, despre momentul
actual si despre greselile tovarasilor Trotki i Buharin»",
Materiale pentru articolul cDespre activitatea Comisaria-
tului poporului pentru invatamiont»", Insemnari facute cu
prilejul primirii delegatiei daghestane" i altele. Aceste ma-
teriale ne arata In chip concret ce uriasa munca preliminara
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XXII PREFATA

efectua Lenin and isi scria lucrarile. 0 importanca deose-
bit5, prezinta. Planul cuvintarii rostite la o sedinti a Co-
mitetului organizatiei din Moscova a P.C. (b) din Rusia cu
activul de partid" si Planul scrisorii citre tovarasii din
Baku". Nici textul cuvintarii i nici acela al scrisorii n-a
putut fi gasit. Toate aceste documente se publica in Ope-
rele lui V. I. Lenin pentru prima oara.

Institutul de marxism-leninism
de pe Hugel C.C. al P.C.U.S.
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CUV1NTARE ROSTITA LA SEDINTA FESTIVA
A SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR,
TARANILOR SI OSTASILOR R0511 DIN MOSCOVA,

A COMITETULUI ORGANIZATIEI MOSCOVA
A P.C. (b) DIN RUSIA SI A CONSILIULUI

ORASENESC AL SINDICATELOR DIN MOSCOVA,
INCHINATA CELEI DE-A TREIA ANIVERSARI

A REVOLUTIEI DIN OCTOMBRIE
6 NOIEMBRIE 1920

(A p 1 auz e prelungit e.) Tovarasi, ne-am adunat
astazi aici pentru a comemora zilele de lupta ale proleta-
riatului nostru, pentru a evoca cuceririle noastre revolucio-
nare. Azi putem sarbatori victoria noastra. In ciuda greu-
tavilor nemaipomenit de mari prin care am trecut, in ciuda
eforturilor fara seaman depuse de dusmanii nostri, am
vins. De trei ani de zile, noi sintem mereu invmgatori.
Am obvinut o victorie uriasa, pe care altadata nici
unul dintre noi n-ar fi crezut-o cu putinva. Acum trei ani,
cind ne aflam la Smoinli, s-a vazut c insurecvia muncito-
rilor din Petrograd este mai unanim." decit ne-am fi putut
astepta ;.clar. daca in noaptea aceea cineva ne-ar fi spus cà
peste tret am are sa fie ceea ce este acum, cã vom mentine
aceast." victorie, pe care am repurtat-o atunci, nimeni, nici
cel mai incorigibil optimist, n-ar fi crezut acest lucru. Stiam
atunci ca victoria dobindita de noi va fi trainica numai
cind cauza noastra va invinge n lumea intreaga, fiindca
um am porrut amunea noastra numai pentru cà ne-am pus
nadejdea n revolutia mondiala. Razboiul imperialist a
schimbat toate formele de via%a pe care le traiseram pina
atunci, si nu aveam de unde sa stim ce forme avea s ca-
pete aceasta lupta, care s-a prelungit cu mult mai mult
decit ne-am fi asteptat. Acum, dupa trei ani, s-a vazut ca
sintem cu mult mai puternici ca inainte, dar i burghezia
rnondiala este inca foarte puternica, i, cu toate ca ea este
incomparabil mai puternica decit noi, putem totusi spune
ca am invins. Am depus toate eforturile pentru a descom-
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pune aceasta burghezie, §i in acest domeniu activitatea
noastra n-a fost lipsita de succes. Aceasta datorita faptului
al am mizat pe revolucia mondiala, i pozicia noastra a
fost, fara indoiala, justa. Stiam ca intreaga lume merge
spre prabu§ire, §tiam ca dupa razboiul imperialist lucrusile
nu mai pot sa ramina ca inainte, fiindca razboiul impe-
rialist a facut sa se naruie din temelie toate relaciile eco-
nomice §i juridice vechi, a distrus toate condiciile de viacar
pe care s-a sprijinit pina atunci vechea orinduire. Si dacä .
intr-un asemenea moment, cind razboiul imperialist a pre-
gatit prabuirea acestei orinduiri intr-o masura de o mie
de ori mai mare deck propaganda noastra, proletariatul ar
fi pornit o acciune victorioasa macar intr-o singura taxa,
aceastä acciune ar fi fost suficienta pentru a submina for-
tele burgheziei internacionale.

Daca, acum, vom arunca o privire de ansamblu asupra
relaciilor internacionale caci noi am subliniat intotdeauna
cä privim lucrurile din punct de vedere internacional §i
vom cerceta istoria razboaielor care au fost duse impotriva
Rusiei Sovietice, vom vedea c. ne aflam in relacii de pace
cu aproape toate micile state burgheze din jurul nostru, in
care domne§te tirania §i sint prigonici bolevicii. Aceste state
nu sint altceva deck ni§te slugi §i ni§te sclave ale Antantei 1,
§i ele vor s. ruineze i sa nimiceasca Rusia Sovietica ; §i,
cu toate acestea, noi am incheiat cu ele pace, impotriva voin-
cei Antantei. Trei ri atit de mari ca Anglia, Franca
America n-au fost in stare sa se coalizeze impotriva noastra.

au fost infrinte in razboiul pe care 1-au inceput, cu force
unite, impotriva noastra. De ce ? Pentru c economia, viaca
acestor cari este subminata ; pentru câ ele sint pe jumatate
cadavre ; pentru ca ele nu mai pot trai ca inainte pentru

clasa prin a carei voinca se mencin clasa burgheza
a intrat in putrefaccie. Aceasta clasa a impins lumea intr-un
razboi imperialist §i a facut s piara peste 10 000 000 de
oameni. 5i asta pentru ce ? Pentru ca lumea sa fie impâr-
it un numar restrins de capitali§ti ! In acest razboi

clasa burgheza §i-a sleit puterile §i §i-a subminat propria
ei temelie, §i oricit de puternica ar parea ea acum din punct
de vedere militar, este in fond neputincioasa. Aici nu mai
e vorba de o proclamacie in spirit bol§evic, aici este vorba
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CUVINTARE LA SEDINTA SOVIETULUI DIN MOSCOVA 3

de un fapt dovedit prin foc §i sabie. Burghezia este o. clasa
care merge spre pieire, crick de bogata §i de putermca ar
fi ea, in timp ce noi reprezentam o clasa care se apropie de
victorie. Si cu toate ca sintem mai slabi decit burghezia, de
trei ani incoace noi invingem mereu §i, fara sa ne laudam,
sintem indreptatiti sa spunem ca. am invins.

Spunind aceasta nu trebuie sa uitam nici celalalt aspect
al situatiei: nu trebuie sa uitam ca n-am invins decit pe
jumatate. Si am invins pentru ca am fost in stare sa rezistam
in fata unor state mai puternice decit noi §i care, in plus,
s-au unit cu exploatatorii nomi emigrati cu moperii. §i
capital4tii. Noi am tiut intotdeauna §i nu vom uita mac-
data ca.' cauza noastra are un caracter international, ca,
atita timp cit n-a fost infaptuita revolutia in toate tarile
inclusiv in cele mai bogate §i mai civilizate , victoria
noastra este numai o jumatate de victorie sau, poate, ma
macar atit. Abia acum ducem lupte victorioase impotriva
lui Vranghel ; de la o zi la alta a4teptam §tiri care sa con-
firme sperantele noastre 2 Sintem convin§i ca, daca nu vom
reusi sa cucerim Crimeea in zilele acestea, vom reusi in zi-
lele ce vin ; n-avem insa nici o garantie ca aceasta este
ultima incercare intreprinsa impotriva noastra de burghezia
internationala. Dimpotriva, dispunem de informatii care
arata Ca aceasta incercare se va repeta i la primavara.
Sum ca ansele lor sint infime, §i totodata §tim cal fortele
noastre militare vor fi mai solide i mai puternice decit ale
oricarui alt stat, dar, cu toate acestea, pericolul n-a dis-
parut ; el continua sà existe i va exista atita timp cit re-
volutia n-a invins intr-una sau in citeva din tarile inaintate.

$tim ca intr-acolo merg lucrurile, §tim ca cel de-al II-lea
Congres al Internationalei a III-a, care a avut loc in vara
asta la Moscova, a realizat o opera de importanta imensä
§i Fara precedent 3. Poate unii dintre dv. ati ascultat ra-
portul prezentat de tov. Zinoviev, care a relatat in mod
amanuntit despre Congresul de la Halle al independentilor
germani 4. In felul acesta ati capatat, cred, o imagine con-
creta de ceea ce se petrece intr-una din tarile in care exista
cele mai mari §anse pentru revolutie. Dar asemenea lucruri
se petrec azi in toate tarile. In toate tarile inaintate comu-
nismul s-a dezvoltat, s-a intarit, s-a inchegat §i s-a consti-
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tuit intr-un partid. Cauza revolutiei mondiale a suferit
.acest timp o serie de infringeri in unele tari mici, in care
miscarea a fost inabusita cu ajutorul marilor state pradal-
nice. Asa, de pilda, Germania a ajutat la inabusirea revolu-
tiei in Finlanda 5, iar niste colosi ai capitalismului ca An-
glia, Franta si Austria au inabusit revolutia din Ungaria 6.
Dar, facind acest lucru, ei au sporit de o mie de ori ele-
mentele revolutiei in propriile lor tari. Si acum principala
cauza a vlaguirii lor in aceasta lupta este ca spatele fron-
tului lor nu este asigurat, deoarece muncitorii i Omni din
toate tarile nu vor sa lupte impotriva noastra, deoarece
marinari capabili de fapte eroice nu s-au ga'sit numai la
noi, la Kronstadt, dar si la ei. In intreaga Franta, numele
marinarilor care au fost la noi in Marea Neagra evoca amin-
tiri despre revolutia rusa ; muncitorii francezi stiu c cei
care acum n tam lor zac Inca in inchisori s-au rasculat pe
Marea Neagra pentru ca n-au vrut sa fie calaii muncitorilor

taranilor rusi 7. Iata de ce este Antanta acum atit de
slabita si de ce noi putem spune 1initiçi c. pe plan inter-
navional avem o situatie sigura.

Dar victoria noastra, tovarasi, este departe de a fi de-
plina, noi n7am obtinut nici macar jumatate din aceasta
victorie. Desigur, noi am repurtat o victorie uriasa, datorita
abnegatiei i entuziasmului muncitorilor i taranilor rusi,
si am reusit sa dovedim ca tara noastra este capabila s. dea
nu numai eroi izolai, ca aceia care odinioara porneau la
lupta impotriva tarismului i Ii jertfeau viata, fara sa fie
sprijiniti de muncitori i tarani. Da, noi am avut dreptate
cind am spus Ca in Rusia se vor ridica asemenea eroi din
rindul maselor, ca Rusia este in stare sa dea, cu sutele
miile, asemenea eroi. Am spus ca asa o O. se intimple i ca
atunci cauza capitalismului va fi pierduta. Principala cauza
a victoriei repurtate de noi acum, principalul ei izvor se
afla n eroismul, abnegatia i taria fara seaman, dovedite in
lupta de ostasii rosii care cadeau pe front, de muncitorii si
taranii care au avut atita de indurat i, mai ales, de munci-
torii din industrie, care, in marea lor majoritate, au avut
de suferit in acesti trei ani mai mult decit in primii ani de
robie capitalista. Ei au indurat foamea, frigul i suferintele
numai pentru mentine puterea. $i prin aceasta tarie,
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prin acest eroism al lor, ei au creat un spate al frontului
care s-a dovedit a fi singurul puternic in comparatie cu cel
de care dispun toate fortele aflate in lupta in acest mo-
ment. De aceea sintem noi tad si puterruci, in timp ce An-
tanta se destrama mereu, sub ochii nostri.

Dar numai cu acest entuziasm, cu acest elan si cu acest-
eroism nu putem sa ducem pita la capat revolutia, nu pu-
tern s-o ducem la victoria deplina. Aceste calnaci ne-au
permis sa-1 respingem pe inamic cind el s-a napustit asupra
noastra, cautind sa ne sugrume ; cu ajutorul lor am putut
repurta victoria intr-o incaierare singeroasa, dar asta nu
e de ajuns pentru a duce lucrurile pina la capat. St nu e
de ajuns pentru ca in faca noastra sta, in momentul de
faca, a doua parte, mai mare, a sarcinii, mai mare funda
este mai grea. Si triumful nostru de astazi, convingerea
noastra ca vom invinge trebuie sa le transformam in call-
tatile de care avem nevoie pentru a obtine in indephnirea
celeilalte jumatati a sarcinii o victorie tot atit de decisivi-
Numai entuziasmul, numai hotartrea muncitorilor si varani-
lor de a merge la moarte pentru indeplinirea acestei a doua
jumatAi a sarcirni nu este de ajuns, fiindca aceasta este
sarcina, extrem de grea, a construirii, a muncli creatoare.
Capitalismul ne-a lasat mostenire nu numai o civilizavie ca-
zuta in ruma, nu numai uzine distruse, nu numai o inte-
lectualitate ajunsa la desperare, dar si o masa ignoranta,
farimitata de proprietari razleci, precum si nepriceperea,
hpsa deprmderii de a munci in comun si solidar, neintele-
gerea neceshavii de a pune cruce trecutului.

Aceasta este problema pe care trebuie s-o rezolv5m acum.
Sa tmem minte el trebuie sa profitarn de actuala stare de
spirit pentru a o imprima, in forme durabile, muncii noastre,
pentru a hchida intreaga farimivare a vietii noastre .eco-
nomice. 0 reintoarcere la trecut nu mai este cu putmca.
Prm insusi faptul 61 am doborit puterea exploatatorilor am
mdephnit mai mult de jumatate din treaba. Acum trebuie
sa unim laolalta pe tori cei ce muncesc, barbaci si femei, si
sa-i facern sa lucreze impreuna. Am intrat aici asa cum intr'l
cuceritorul intr-o regiune noua, si cu toate acestea, in ciuda
conchtnlor in care muncim, am iesit biruitori pe front. Ve-
dem ca astazi munca noastra merge mai bine decit anul
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trecut. Stim ca nu-i putem hr5ni indeajuns pe toti si nu
avem certitudinea c5 foamea i frigul nu vor bate la usile
caselor, colibelor i cocioabelor ; dar, cu toate acestea, stim
c5. am invins. Stim c dispunem de o uriasa fort5 produc-
tiva chiar i acum, dupä aceste fazboale grele celim-:
perialist cel civil ; stim cal putem ferirn pe muncitori

pe Orani de foame si de frig, ins5 pentru asta se cere s.
inregistfam tot ce avem i s facem o repartitie just5. Dar
noi nu putem face asa ceva, fiindc5. capitalismul 1-a inv5tat
pe fiecare mic proprietar s51 se gindeasc5 in primul rind la
sine insusi : cum s5 se imbog5teasca, cum sa ajung5 mai re-
pede in rindul celor instariti, iar nu cum s5. lupte irnpreuna
pentru o anumit5 idee. Trebuie s. adopfam acum o altI
orientare. Avem de indeplinit acum a doua parte cea
mai grea a sarcinii. Entuziasmul de care sintem cuprinsi
acum poate s5 mai tin5 inc 5. un an, inca cinci ani. Dar noi
nu trebuie s5. uitam cà in lupta pe care ne e dat s-o ducern
vom avea s5. ne ocup5m numai de lucruri marunte. Peste
tot avem de-a face cu treburi gospodaresti m5runte. In afar5.
de asta, dv. stiti ca acel aparat, alc5tuit din mici uniati
cu ajutorul earora se desf5.soar5. viata economic5, este for-
mat din vechi luctitori : mici functionari, mici birocrati
deprinsi cu vechile tendinte egoiste. Combaterea acestor
tendinte trebuie sa devina o sarcida a noastrà in momentul
de fata. In aceste zile solemn; cind s5rbatoritn vidtoria
noasträ, in zilele celei de-a treia anivers5ri a Puterii so-
vietice, trebuie s5. ne p5trundem de entuziasmul muncii, de
vointa de a munci, de perseverenta de care depinde acum
salvarea cit mai grabnica a muncitorilor i aranilor, sal-
varea economiel nationale, i atunci vom vedea c5 in inde-
plinirea acestei sarcini vom obtine o victorie si mai sigur5
si mai trainic5 decit in toate luptele singeroase de pin5. acum.
(Aplauze prelungite.)

Pub heat in noiembrie 1920,
in buletinul : Thiri de s,arnil

stenografiate ale tedintelor
Sovietulni de deputati ai muncitorilor,

Pranilor ji ostarilor roiii
din Moscove nr. 15

Se tipiireite dupa textul
buletinului

si of



SCRISOARE CATRE MEMBRII C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA

6.XI.1920
Catre membrii C.C. al P.C. (b) din Rusia

V. recomand sa reflectaci in mod serios, iar la plenara
din 8.XI. sa-1 insarcina%i pe G. M. Krjijanovski, prgedintele
GOELRO (Comisia de stat pentru electrificarea Rusiei),
sa intocmeasca raportul la punctul 2 din ordinea de zi a
Congresului Sovietelor de la 20.XII.1920 : Principalele
sarcini ale refacerii economiei nationale" 8.

Noi vom obtine succese reale in infaptuirea planului
general de refacere a economiei nationale, insa, fara electri-
ficare, un astfel de plan nu face nici doua parale, §i in lipsa
lui ar fi neserios sa discutam despre principalele sarcini".

Pentru o informare prealabila anexez :
1) 0 copie dupa memoriul lui Krjijanovski Stadiul lucra-

rilor GOELRO".
2) Broura : Principiile de ball ale proiectului de electri-

ficare a Regiunii de nord" in trei exemplare, pentru
Trotki, Rikov §i Buharin ; miine o pot procura §i pentru
ceilahi membri ai Comitetului Central ; daca vor s-o
capete, sa telefoneze la centrala de la etajul 3.

3) Citeva harvi de electrificare.
4) Corectura articolului : Planul

de electrificare a regiunii
Volgai.

5) Tezele lui Stiunkel.

1 exemplar pentru tova-
ra§ul Trotki, care sa-1
transmita tovara§ului
Rikov, iar apoi celor-
lalci membri ai Comite-

tului Central.

7
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6) Tezele lui Krug.
7) Lista completa a materialelor GOELRO (peste 200 de

lucrari).
Din toate aceste documente reiese clar ca este pe deplin

posibil (daca vom corecta la timp tezele i planul raportultu
lui Krjijanovski vom prezenta in numele Comitetulut
Central) sa obtinem la congresul Sovietelor tocmai ceea ce
este necesar partidului i arii : un raport serios si care,
in acelasi timp, sa ne ofere un plan de lucru amplu i atra-
gator cu privire la Principalele sarcini ale ref acerii eco-
nomiet nationale".

Presedinteie Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Lenin

Pub Ileac pentris prima oaril in 1959,
XXXVI

Se tip:ireftc dupil o copie
Jn Cniegeri din Lenin', vol. dactilografiatii

si-1
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PROIECT DE REZOLUTIE
CU PRIVIRE LA SARCINILE SINDICATELOR

SI METODELE DE ADUCERE A LOR
LA INDEPLINIRE" 9

Conformindu-se hot5.ririlor adoptate de Congresul al
IX-lea al P.C. (b) din Rusia 10, conferinta atrage Inca o.
data atentia sindicatelor asupra necesitavii de a le indeplini
in mod consecvent. In special, tine sa le arate c necesita-
tea de a aplica principiul prioritatii, in sensul de a respecta
planul economic unic, care reclami instituirea unei anumite
ordini de succesiune in domeniul constructiei economice,
este indiscutabila. Totodata, in momentul de fata, asa curn
a stabilit Conferinta de partid din septembrie 1920, trebuie
saincepem sa trecem treptat, dar neabatut, de la principiul
prioritatii la principiul nive1.rii indeosebi prin trimiterea
a o serie de organizatori din cei mai buni, alesi din diferite
sindicate, ca sa intareasca C.C.S. din Rusia in ansamblu,
sa imbunatateasca aparatul sau, s obtinä o mai buna siste-
matizare a muncii in toate sindicatele i s. consolideze, in
felul acesta, miscarea sindicala in ansamblu.

Aceste masuri sint valabile indeosebi pentru Tektran 12 ;
trebuie sa se puna capat intaririi lui disproportionate, in
comparatie cu celelalte sindicate, si un numar suplimentar
de forte din cele mai bune sà extinda in intreaga miscare
sindicala metodele de intarire a democratismului, de crestere
a spiritului de initiativa, a participarii la conducerea Indus-
triei, de dezvoltare a intrecerii etc., care in practica au dat
cele mai bune rezultate.

Considerind ca este absolut necesar ca, potrivit hotaririi
adoptate de Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia,
actionam in directia unei participari mai ample, mai largi

sä
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mai intense a sindicatelor la conducerea industriei, confe-
rinca insarcineazi C.C.S. din Rusia sa faca de indata un
bilanc al experiencei practice dobindite in acest domeniu
de cele mai bune sindicate §i intreprinderi §i, totodata, sa
elaboreze instrucciuni cit mai amanuncite, care sa contribuie
la folosirea acestei experience de catre toate sindicatele i sa
le oblige sa porneasca cu mai multa energie §i in mod mai
sistematic la aplicarea ei.

Aceasta mai cu seama in ce privqte atragerea specia-
li§tilor.

Scris nu mai devreme de 8 noiembrie
1920

Pub liras pentru prima oarii in 1950,
in editia a 4-a a Operelor
lui V. I. Lenin, vol. .31

Se tipiireste dupd manuscris
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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA FESTIVA
A PLENAREI SOVIETULUI DE DEPUTATI

AI MUNCITORILOR $1 SOLDATILOR
DIN SOKOLNIKI, LA CARE AU PARTICIPAT

$1 REPREZENTANTI AI COMITETELOR
DE INTREPRINDERE SI AI CONDUCERILOR

INTREPRINDERILOR DIN MOSCOVA
7 NOIEMBRIE 1920

In cuvintarea sa toy. Lenin a aratat ca victoria repur-
tata de noi are o importanta capita1a. Burghezia interna-
tionala ne-a impiedicat s ne ocupam de munca productiva
si, de aceea, timp de trei ani toate fortele noastre au fost
angajate n razboiul pe care 1-am dus iimpotriva ei. Acum
este necesar s. obtinem victoria pe frontul intern. Bur-
ghezia ne-a sustras de la aceasta munca. Toy. Lenin a
enumerat problemele care figureaza pe ordinea de zi a
viitorului congres al Sovietelor : transporturile, agricul-
tura etc. El a spus c. trebuie sa stim s canalizam spre
munca de constructie economica pasnica tot entuziasmul
toata disciplina i ca este necesar s. antrenam in aceasta
munca masele de oameni simpli.

Totodata, trebuie s ducem lupta impotriva birocratis-
mului si a pletorei de functionari, trebuie s iesim victo-
riosi i n acest domeniu, dar pentru aceasta exista un sin-
gur mijloc, si el consta in a dezvolta constiinta i spiritul
de initiativa al maselor de muncitori. In incheiere tov. Lenin
si-a exprimat deplina incredere c. vom birui si frigul si
foamea.

Scurt2 relatare
apiiruta la 9 noiembrie 1920

in Thavda nr. 251

Publicat pentru prima oarii
in intregime in 1957, in revista

Voprosi !stone 1CPSS' nr. 1

Se tipiireste dupl copia
dactilografiata a procesului-ve?bal

3 - Lenin Opere complete, vol. 42

si
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PROIECT DE HOTARIRE A PLENAREI C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA

CU PRIVIRE LA PROLETCULT 13

Confirmind rezolutia Biroului Politic, Comitetul Central
aproba in linii generale proiectul de instructiuni elaborat,
in dezvoltarea ei, de Comitetul general pentru educatia
politica' 14 insarcineaza Biroul Politic s-o redacteze defi-
nitiv, in aa fel inch ea sa exprirne cit mai exact ideea de
capetenie ca activitatea Proletcultului in domeniul invaca-
mintului tiinific i politic se contopqte cu aceea a Comisa-
riatului poporului pentru Invçmint i a secciilor de in-
vacamint guberniale, ca in domeniul artistic (al muzicii,
al teatrului, al artelor plastice, al literaturii) ea ramine
autonoma, iar rolul conducator al organelor Comisariatului
poporului pentru invata.mint, care au fost temeinic verifi-
cate de P.C. (b) din Rusia, se mentine numai in vederea
luptei impotriva unor devieri vadit burgheze.

Scris la noiembrie 1920

Publicat pentru prima oara in 1958,
in revista

Voprosi 1storii KPSS nr. 1

Se tipareste dupii manuscris

§i
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PROIECT DE HOTARIRE
A PLENAREI C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA 15

S. fie ins'arcinat Zinoviev cu intocmirea unei directive
amanuntite pentru Kopp si alci tovarasi din Comisariatul
poporului pentru comercul exterior, precum si pentru to-
varasii care lucreaza in Germania.

Sa se arate ca primim si pretuim in cel mai inalt grad
ajutorul pe care ni-1 dau muncitorii de rind in domeniul
executarii comenzilor pentru Rusia, inclusiv cei ce fac parte
din sindicatele cele mai reaccionare.

Totodata sa fie demascaci Legien et Co, care vor
stoarca ceva bani pentru ei sau pentru partidul lor, si
nu li se dea nici un ban.

Textul intocmit va fi prezentat Biroului Politic.

Scris la 10 noiembrie 1920
Publicat pentru prbna oara in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

3'

Se tipareste dupii manuscris
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TEZE CU PRIVIRE
LA PROPAGANDA PE LINIE DE PRODUCTIE "

(CONCEPT)

1. In momentul de fata, ca urmare a victoriilor militare
obti,nute de R.S.F.S.R. si a situatiei ei internationale in ge-
neral, propaganda pe linie de productie trebuie sa fie din
nou pusa pe primul plan, intensificat i intarita din punct
de vedere organizatoric.

2. Ziarele de directiva, si in primul rind Izvestiia"
Pravda", trebuie : (a) sa reduca spatiul rezervat proble-
melor politice i sa mareasca rubrica destinata propagandei
pe linie de productie ; (b) s exercite o influenta asupra
intregii activitati a partidului si a institutiilor sovietice in
sensul ca ele trebuie s. consacre mai multe forte propa-
gandei pe linie de productie ; (c) sa caute s organizeze in
mod sistematic, pe scara intregului stat, propaganda pe
linie de productie si sa elaboreze masuri ample pentru dez-
voltarea i imbunatatirea ei, si in special pentru verificarea
succeselor ei reale, efective.

3. De asemenea trebuie sistematizata, largita si dezvol-
tata munca de promovare a unor administratori, organiza-
tori si inventatori capabili din rindurile masei muncitoresti
si taranesti.

4. Propaganda pe linie de productie in intreaga R.S.F.S.R.
trebuie unificata sub conducerea unui singur organ, pentru
a obtine o economie de forte si o mai justa orientare a
muncii. Totodata este absoluta nevoie de o foarte larga
autonomie locala si profesionala. Trebuie sa se acorde in
mod sistematic o recompensa, stabilita in mod just (pre-

ti
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mii in natura etc.), pentru oHce succes insemnat ; sa se
organizeze o verificare impartiala i competenta a suc-
ceselor.

5. Organul conducator unic al propagandei pe linie de
productie trebuie sa fie redactia unui ziar popular de
masa cu un tiraj de 500 000-1 000 000 de exemplare.

Un asemenea ziar trebuie s devina Bednota" 17.
Impartirea ziarelor de acest tip in industriale i agricole

este daunatoare, fiindca sarcina socialismului este de a apro-
pia si uni industria si agricultura. Din punct de vedere prac-
tic insa, rolul conducator al proletariatului industrial, atit
la orase cit si la sate, indeosebi in opera de urbanizare a
agriculturii, ca i in aceea de electrificare a intregii tari,
necesiti tocmai un ziar unic care sa trateze problemele
de productie (si o conducere unica a propagandei pe linie
de productie) atit pentru muncitori cit i pentru tarani.

6. Colegiul de conducere trebuie sa fie alcatuit din re-
prezentanti ai urmatoarelor institutii : 1) din partea Con-
siliului Central al Sindicatelor din Rusia ; 2) din partea
Consiliului economic superior ; 3) din partea Comisariatu-
lui poporului pentru agricultural ; 4) din partea Comitetului
general pentru educatie politica ; 5) din partea C.C. al P.C.
din Rusia (sau redactorul responsabil). Colegiul si ziarul
trebuie s depinda de Consiliul Central al Sindicatelor
din Rusia. (Eventual si un reprezentant al Directiei gene-
rale a invatamintului profesional ?)

7. Ziarul pentru problemele de productie trebuie sa fie
popular, adica pe intelesul a milioanelor de cititori, dar in
nici un caz sa nu cada in vulgarizare. El nu trebuie sa
coboare la nivelul cititorului inapoiat, ci sa caute necon-
tenit treptat i cu multa prudenta sa ridice nivelul
lui de pregatire. Politicii rezerve un spatiu redus,
cam 1/4, si nu mai mult. Locul principal trebuie rezervat
planului economic unic, frontului muncii, propagandei pe
linie de productie, pregatirii muncitorilor si taranilor in
vederea exercitarii conducerii, pentru controlul aplicarii
efective a legilor si a masurilor luate de institutiile i gos-

1
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pod5riile sovietice §i pentru un amplu §i regulat schimb de
p5.reri cu masele largi de cititori.

8. Materialul care se pub1ic5 in ziar, sau care este primit
de ziar, precum §i oricare alt material, trebuie s5 fie reti-
p5rit sistematic §i periodic, in form5 de bro§uri §i foi vo-
lante, pentru aprovizionarea obligatorie a bibliotecilor §i,
apoi, a tuturor fabricilor §i intreprinderilor din ramura de
productie respectiva (in bro§uri §i in foile volante mate-
rialul trebuie s5 fie sistematizat pe ramuri de productie).
Al5turi de manuale §i de informatiile cu privire la tehnica
din stfain5tate, acest material trebuie sa serveasc5. la ras-
pindirea cunotintelor tehnice-profesionale §i politehnice.

0 atentie deosebit5 trebuie acordat5 difuz5rii mai re-
gulate a ziarului, precum §i a bro§urilor §i a foilor volante
care trateaza" probleme de productie, in toate bibliotecile
din R.S.F.S.R.

9. E necesar s5." fie atra§i in mod planificat, organizat §i
sistematic inginerii, agronomii §i profesorii, precum §i func-
tionarii sovietici care posed5 o anumita calificare in ac-
tiunea de propagand5 pe linie de productie (in leg5tur 5. cu
lichidarea analfabetismului).

S5 se organizeze prelegeri, convorbiri, 66 de seana etc.
Toti cei ce sint in stare s5 explice populatiei ce inseamna

electrificarea, taylorizarea etc. s5 fie obligati sà fac5
treaba asta.

10. S5. fie folosite pe scar5 mai larg5 §i in mod mai sis-.
tematic filmele pentru propaganda pe linie de productie.
In acest scop s5 se colaboreze cu sectia cinematografiei.

Discuri sovietice. S5 fie expuse diagrame i cartograme la
cluburi, in case de lectur5, pe stfazi etc. S5 fie lipite afi§e

placarde in apropierea fabricilor, atelierelor, §colilor teh-
nice etc.

11. S5 se organizeze, impreuna cu Comisariatul poporu-
lui pentru problemele muncii §i cu alte institutii, o inspectie
pe linie de productie. Activitatea aceasta sa. fie coordonat5
cu munca de propaganda* pe linie de productie, ca §i cu
munca instructorilor, a trenurilor §i vapoarelor cu brigazi
de instructaj etc.

ei
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12. Sa fie evidentiate i popularizate pe scara larga in-
treprinderile model. Muncitorii care au experienca muncii
industriale din strainatate sa fie concentrati n ateliere, sec-
toare sau celule aparte etc. Acesti muncitori sa fie folosici
la instruirea muncitorilor cu un nivel mai scazut, la ras-
pindirea cunostinwlor tehnice-profesionale i politehnice etc.

N. Lenin
18. XI. 1920

Publicat pentra prima oar:I in 1923,
in ediriile a 2-a si a 3-a ale
Operelor lui Lenin, vol. XXV

Se tip'dreite dup2 manuscris
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CONFERINTA ORGANIZATIEI GUBERNIALE
MOSCOVA A P.C. (b) DIN RUSIA

20-22 NOIEMBRIE 1920 "

1

SITUATIA NOASTRA EXTERNA $1 INTERNA SI
SARCINILE PARTIDULUI

CUVINTARE ROST1TA LA 21 NOIEMBRIE 1920

(A plauz e.) Tovarasi ! Facind o expunere asupra si-
tuaviei internavionale a Republicii sovietice, trebuie, cum e

firesc, sa v vorbesc mai ales despre razboiul cu Polonia 19
si despre lichidarea lui Vranghel. Cred Ca la o adunare a
unor activisti de partid, care, fara indoiala, au urmarit
presa de partid si nu o data au ascultat referate fundamen-
tate in aceasta problema, nu e nevoie i n-are nici un rost
sa intru In amanuntele acestei istorii i sa v vorbesc despre
fiecare intorsatura din istoria acestui razboi cu Polonia,
despre caracterul ofensivelor noastre i despre insemnatatea
infringerii de linga Varsovia. Presupun c majoritatea to-
varasilor cunosc atit de bine acest aspect al problemei, incit
as fi nevoit sa repet lucruri stiute, si in felul acesta sa
provoc nemulvumirea tovarasilor. De aceea n-am sa vor-
besc despre istoria diferitelor episoade i ntorsaturi ale
razboiului nostru cu Polonia. Am sa m opresc doar asu-
pra rezultatelor la care s-a ajuns n momentul de fava.

Dupa stralucitele victorii repurtate in vara de Armata
Rosie si dupa marea infringere suferita linga Varsovia,
dupa incheierea pacii preliminare cu Polonia, care chiar
acum, la Riga, se transforma, sau trebuie sa se transforme,
intr-o pace definitiva, sansele ca aceasta pace preliminara

devina intr-adevar o pace definitiva au crescut enorm,
datorita infringerii lui Vranghel. Acum, cind aceasta
fringere a devenit fapt cert, presa imperialista a Antantei
incepe sa dea carvile pe fava i s recunoasca ceea ce a
ascuns mai mult aina acum.

sS

in-
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Nu stiu daca aci dat atencie unei scurte note, aparuta. In
ziare astazi sau in zilele acestea, in care se arata ca.
Le Temps" 20, principalul organ de presa al burgheziei
imperialiste franceze, scrie acurn ca Po Ionia a incheiat pace
fara sa çin. seama de sfaturile Francei. Nu incape
ea de data asta reprezentancii burgheziei au spus un adevar
pe care ei ar fi dorit cel mai mult tina ascuns i pe
care vreme indelungata au incercat sa-1 ascunda. In ciuda_
condiciilor dezavantajoase ale pacii cu Po Ionia (desi ele
sint mai avantajoase decit cele pe care noi insine le-am
propus in aprilie anul acesta mosierilor polonezi, pentru a
cvita orice razboi) insa dezavantajoase In comparatie
cu ceea ce am fi putut obine daca n-ar fi fost situmia
extrem de grea care s-a creat la Varsovia , am reusit
totusi sa ob%inem cond4ii care zadarnicesc o mare parte
din planul general al imperialistilor. Burghezia francezi
recunoaste acum ca ea a insistat ca Po Ionia sa continue
razboiul, ca s-a pronuntat impotriva incheierii pacii, pen-
tru ca se ternea de infringerea lui Vranghel i dorea sI-
sprijine o noua interventie, o noua campanie impotriva.
Republicii sovietice. Cu toate ca conditiile imperialismului
polonez au impins i imping la un razboi cu Rusia, planul
irnperialistilor francezi a dat gres, si rezultatul este ca noi
obtmem acum ceva mai substanial decit un simplu ragaz.

In cei trei ani care au trecut, dintre statele mici care alta-
data au facut parte din fostul imperiu rus, Po Ionia a fost
printre acelea care au dusmanit cel mai mult naciunea ye-
licorusa si au ridicat cele mai mari pretentii la o buna_
parte din teritoriile nelocuite de polonezi. Si pacea cu.
Finlanda, cu Estonia si cu Letonia 21 am incheiat-o tot
impotriva voimei Antantei imperialiste, dar lucrul acesta
I-am putut realiza mai usor, pentru c in Finlanda, Estonia_

Letonia burghezia nu-si avea propriile ei scopuri impe-
rialiste, care sa creeze impresia ca lupta impotriva Repu-
blicii sovietice este ceva necesar, pe cind aspiratiile repu-
blicii burgheze poloneze erau indreptate nu numai spre
Lituania. si Bielorusia, dar i spre Ucraina. In afara de
aceasta, ea este impinsa in aceasta directie de vechea lupta
seculara a Poloniei, care a fast pe vremuri o mare putere
care se opune acum unei mari puteri, i anume Rusiei. Nici

sa-1

si

indoiala

si



20 V. I. LENIN

astazi ea nu poate s renunce la aceasta veche lupta secu-
lara. Iata de ce Po Ionia a dat dovada de mai mult spirit
razboinic si de mai multa dirzenie, in planurile ei militare
indreptate impotriva republicii noastre, si de ce acum suc-
cesul pe care 1-am obcinut noi prin incheierea pacii, in ciuda
Antantei, ni se pare mult mai important. Daca Antanta,
in planul ei de intervencie militara alcatuit pentru o pe-
rioada indelungata, poate conta pe vreuna din carile care
se invecineaza cu Rusia si care au pastrat orinduirea bur-
gheza, apoi o asemenea cara este doar Polonia, si de aceea
acum, cind toate statele burgheze nutresc atita ura im-
potriva Puterii sovietice, ele considera ca este in interesul
lor ca Galicia rasariteana sa fie ocupata de mosierii po-
lonezi.

In afara de asta, Polonia ridica pretencii asupra Ucrai-
nei si a Lituaniei. Aceasta imprima campaniei un caracter
deosebit de acut si de indirjit. Aprovizionarea Poloniei cu
material de razboi a constituit, fireste, o principala pre-
ocupare pentru Franca i pentru celelalte state, iar sumele
acordate de ele n acest scop sint de-a dreptul incalculabile.
De aceea victoria pe care a repurtat-o, In cele din urma,
Armata Rosie, in ciuda infringerii suferite linga Varsovia,
este de o importanca cu totul deosebita, fiindca ea a pus
Polonia intr-o asemenea situaice, incit e complet lipsita de
force pentru a continua razboiul. Polonia a fost nevoita
sa accepte incheierea unei paci prin care obcine mai pucin
decit i-am oferit noi in aprilie 1920, inainte de ofensiva
poloneza, cind, din dorinca de a nu intrerupe munca de
construccie economica, i-am propus granite care erau cit se
poate de dezavantajoase pentru noi. Atunci prcsa patrio-
cilor mic-burghezi, din care faceau parte si socialistii-revo-
lucionari si mensevicii nostri, ii invinuia pe bolsevici de
impaciuitorism si reprosa Puterii sovietice ca manifesta o
atitudine aproape tolstoiana. Ea califica drept atitudine
tolstoiana faptul ca noi ne-am declarat de acord sa incheiem
pace pe baza liniei de atunci a lui Pilsudski, potrivit careia
Minskul rárninea in mlinile Poloniei, iar granica trecea cu
50, iar pe alocuri chiar cu 100 de verste mai spre rasarit
de cea stabilita acum. Dar, se incelege, nu e nevoie s arat,
in faca unei adunari a activistilor de partid, de ce eram gata
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si acceptam i trebuia sà acceptam niste granite mai
dezavantajoase intreaga noastra munca economica era
intrerupta. Rezultatul este ca Polonia, in care s-a mentinut
regimul burghez, a ajuns, prin acest razboi, sa provoace o
extrema dezorganizare economica a intregii tari i o pu-
ternica crestcre a nemultumirii, sa declanseze o teroare bur-
gheza care este indreptata nu numai impotriva muncito-
rilor industriali, dar i impotriva muncitorilor agricoli. Si-
tuatia generala a burgheziei din Polonia a devenit atit de
instabila, ca nici vorba nu mai putea fi de o continuare a
razboiului.

Succesele obtinute in aceasta privinta de catre Puterea
sovietica sint uriase. Cind, acum trei ani, am pus problema
sarcinilor i conditiilor victoriei revolutiei proletare in
Rusia, noi am afirmat in permanenta si in mod categoric ca
aceasta victorie nu poate fi considerata drept asigurata daca
nu va fi sprijinita de o revolutie proletara in Apus si c o
apreciere justa a revolutiei noastre poate fi facuta numai
daca ea e privita din punct de vedere international. Pentru
a obtine o victorie trainica, trebuie s facem ca revolutia
proletara s iasl invingatoare in toate sau, cel putin, in
citeva din tarile capitaliste principale. $i dupa trei ani de
razboi inversunat i indirjit vedem in ce sens nu s-au ade-
verit prezicerile noastre i in ce sens s-au adeverit. Ele nu
s-au adeverit in sensul ca nu s-a ajuns la o solutionare ra-
pida i simpla a acestei probleme. Fireste, nici unul dintre
noi nu se astepta c o lupta atit de inegala ca aceea pe care
o ducea Rusia impotriva tuturor statelor capitaliste din
lume ar putea sa dureze trei ani. S-a vazut ca nici o parte,
mci cealalta, nici Republica Sovietica Rus i nici celelalte
tari, cele din lumea capitalista, n-au iesit invingatoare
mci n-au fost infrinte, i totodata a reiesit ca, daca prezi:
cerile noastre nu s-au implinit atit de simplu, de repede
de direct, ele s-au implinit totusi in masura in care am ob-
%mut ceea ceera principal, caci principalul lucru, pentru noi,
era sa menitnem posibilitatea de existenta a puterii prole-
tare si a Republicii sovietice, chiar in cazul unei intirzieri
a revolutiei socialiste mondiale. $i in aceasta privinta tre-
buie sa spunem d situatia internationala a republicii a
evoluat astfel, inch a confirmat in modul cel mai convinga-
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tor si mai exact toate calculele noastre i intreaga noastra

Nu e nevoie sa mai dernonstram ca in nici un caz forcele
militare ale R.S.F.S.R. nu se pot compara cu forcele mill-
tare ale tuturor statelor capitaliste. In aceasta privinca noi
sintem de zeci si sute de ori mai slabi decit ele ; i, totusi,
clupa trei ani de razboi, noi am silit aproape toate aceste
state sa renunce la gindul de a-si continua intervencia. S-a
intimplat, asadar, ceea ce noi Inca de acum trei am, cind
razboiul imperialist nu luase Inca sfirsit, consideram ca este
cu putinca, si anume o prelungire indelungata a situaciei in
care lucrurile n-au capatat o rezolvare definitiva pentru o
parte sau pentru cealalta.". Dar de ce s-a intimplat sa fie
.asa ? S-a intimplat nu pentru ca din punct de vedere miii-
tar noi ne-am dovedit a fi mai puternici, iar Antanta mai
slaba, ci pentru ca in statele Antantei a avut loc, in tot
acest timp, un intens proces de descompunere internal, pe
,cind la noi, dirnpotriva, s-a produs o continua consolidare
interna, i razboiul ne ofera o confirmare i o dovada in
aceasta privinca. Antanta n-a putut s lupte impotriva
noastra cu propriile ei trupe. Muncitorii i caranii din sta-
tele capitaliste n-au putut fi constrinsi sa lupte impotriva
noastra. Din razboiul imperialist, statele burgheze au reusit

iasa tot burgheze. Ele au reusit s intirzie, sa amine
aceasta criza, care le ameninca in mod direct, dar in fond
si-au subminat din temelii situacia, astfel ca, desi dispuneau
de uriase force militare, dupa trei ani au trebuit sa recu-
noasca ca nu sint in stare sa zdrobeasca Republica sovie-
tica, care nu dispunea aproape de nici un fel de force mi-
litare. A reiesit, asadar, ca, in fond, politica noastra si pre-
zicerile noastre au fost pe de-a-ntregul confirmate si ca
am avutintr-adevar drept aliaci masele asuprite din fiecare
cara capitalista, fiindca aceste mase au zadarnicit razboiul.
Ne-am pomenit intr-o situacie cind n-am obtinut o victori,
internacionala, care ar fi fost singura victorie trainica pen-
tru noi, daram reusit sà ne cream condicii in care putem
exista alaturi de puterile capitaliste, care sint acum nevoite
sa intrecina relacii comerciale cu noi. In procesul acestei
lupte ne-am cucerit dreptul la o existenca de sine sta-
tatoare.

s.
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Asadar, daca aruncam o privire de ansamblu asupra
situaiei noastre internaiionale, vedem ca am obcinut suc-
cese uriase, ca am capatat nu numai un ragaz, dar ceva mult
mai important. In mod obisnuit, noi dentin-um ragaz .un
scurt interval de timp in cursul caruia puterile impertaliste
au avut de multe ori posibilitatea sa intreprinda, cu mat
multe force, o noua incercare de razboi impotriva noastra.
Noi nici acum nu ne lasam amagici si nu negam posibilita-
tea ca in viitor sa se produca o intervencie armata a cartlor
capitaliste in treburile noastre. Este necesar sä ne menvnern
capacitatea de lupta. Dar daca luam in considerare

in care am zdrobit toate incercarile contrarevoluciet
ruse si am obcinut o incheiere formala a pacii cu toate
statele apusene, devine clar c. avem de-a face nu numal cu.
un ragaz, dar cu o perioada noua, in care au fost dobindite
posibilitçi temeinice pentru existenca noastra internaclonali
intr-o recea de state capitaliste. Condiciile interne nu i-au
permis nici unuia din statele capitaliste puternice sa-si
arunce armatele impotriva Rusiei, ceea ce denota ca in.
aceste cari revolucia s-a maturizat si nu le da posibilitate
ne .invinga cu repeziciunea cu care ar fi vrut. In decursul
ultuntlor trei ani, pe teritoriul Rusiei s-au aflat armate en-
gleze, franceze si japoneze. Nu incape nici o indoiala ca o
cit de mica incordare de force a acestor trei state ar fi fost
cu totul suficienta pentru ca in citeva luni, daca nu chiar
in citeva saptamini, sa ne invinga. Daca am reusit sa im-
piedicam atacul lor, faptul se datoreste numai descompu-
nern care a cuprins trupele franceze i framintarilor care
incepusera sa se produca in rindurile englezilor i japonezi-
lor. De aceasta deosebire intre interesele imperialistilor
ne-am folosit noi tot timpul. Daca i-am invins pe interven-
cionisti, asta se datoreste numai faptului ca ei erau dez-
binact de propriile lor interese, in timp ce pe noi interesele
noastre ne uneau si ne intareau. In felul acesta ne-am asi-
gurat un ragaz si am facut irnposibill obcinerea unei victorii
depline de catre imperialismul german in perioada pacii de
la Brest 22.

Acum, in ultima vreme, aceasta dezbinare s-a adincit
mai mult, indeosebi cu prilejul proiectului de incheiere a
unlit acord de concesiuni cu un grup de rechini capitalisti

condi-
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americani dintre cei mai feroci, n frunte cu un miliardar
care spera sa stringa laolalta un intreg grup de miliardari 23
Noi stim ca acum nu exista aproape nici o informatie din
Extremul Orient in care sa nu se arate ca, in legatura cu
incheierea acestui acord, in Japonia spiritele sint extrem de
agitate, desi acest acord n-a fost Inca incheiat, ci se afla
doar in forma de proiect. Dar opinia publica din Japonia
este de pe acum in fierbere, si astazi am citit o comunicare
in care se spune c aceasta tara acuza Rusia Sovietica cä
vrea s-o asmuta impotriva Americii.

Noi am dat toata atentia cuvenita acestei cresteri a ri-
valitatii dintre statele imperialiste i ne-am spus c trebuie
sa folosim in mod sistematic dezbinarea dintre ele, pentru
a ingreuia lupta pe care o duc impotriva noastra. In rela-
tiile dintre Anglia si Franca a si inceput sa se manifeste un
dezacord politic. Acum e cazul s vorbim nu numai de un
ragaz, dar chiar de existenta unor sanse serioase de a ne
ocupa, un timp mai indelungat, de noua opera de construc-
tie. Intr-adevar, pina acum noi n-am avut inca nici un fel
de baza pentru relatiile internationale. Acum avem o ase-
menea baza, i existenca ei ti are explicacia in atitudinea
statelor mici, care sint Intr-o totala dependenta, sub raport
militar si economic, fata de marile puteri. Acum vedem ca
Po Ionia, in ciuda presiunii exercitate de Franca, a Incheiat
pace cu noi. Ura capitalistilor polonezi impotriva Puterii
sovietice este foarte puternica ; ei reprima cu o nemaipome-
nita ferocitate pin i cele mai simple greve. Ei nutresc o
dorinta .apriga de a duce razboi impotriva Rusiei Sovietice,

totust prefera s. incheie pace cu noi decit sa indepli-
neasca conditiile puse de Antanta. Puterile imperialiste do-
mina intreaga lume, dar in acelasi timp vedem ca ele repre-
zinta doar o infima parte din populatia globului pamintesc.
$i faptul ca a aparut o taxa care de trei ani opune rezis,
tenta imperialismului mondial a schimbat considerabil si-
tuatia internationala In intreaga lume. De aceea, toate sta-
tele mici care formeaza majoritatea populatiei globului

vor pace cu noi.
Un factor deosebit de important care a facut posibila

existenta noastra in aceasta situatie compiex 1 cu totul ex-
ceptIonala este acela c. noi, care sintem 0 tara socialista,

st
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Incepem sa avem relatii comerciale cu farile capitaliste.
Mi-a fost dat s vad cum un social-sovinist american

care se apropie de socialistii-revolucionari de dreapta si de
mensevicii de la noi, si anume Spargo, care este unul dintre
liderii Internacionalei a II-a si membru al Partidului socia-
list din America 24, un fel de Aleksinski american, care a
scris o sumedenie de carri impotriva bolsevicilor, ne aduce
invinuirea ca vorbim despre tranzacrii cu puterile capita-
liste, ceea ce, dupa parerea lui, constituie o dovada a fali-
mentului total al comunismului. El a scris : o mai buna
dovada a falimentului total al comunismului si a esecului
programului sau nici nu-mi pot inchipui. Eu cred c cei ce
vor reflecta mai atent asupra acestei probleme vor spune
tocmai contrariul. Nici nu poate sa existe o mai buna
dovada a victoriei materiale si morale repurtate de Repu-
blica Sovierica Rusa asupra capitalistilor din intreaga lume
decit faptul ca state care, din pricina terorii exercitate de noi
si din pricina intregii noastre orinduiri, au pornit razboi im-
potriva noastra sint acum nevoite, impotriva dorinrei lor, sa
intrecina relaii comerciale cu noi, desi stiu c prin aceasta
contribuie la intarirea noastra. A prezenta aceasta ca o
dovada de faliment al comunismului ar fi posibil numai in
cazul and noi am fi fagaduit sau am fi visat sa transfor-
mam intreaga lume numai cu fortele Rusiei. Dar noi n-am
mers niciodata pina la a suscine o asemenea aberavie, ci
intotdeauna am spus ca revolucia noastra va invinge numai
cind va fi sprijinita de muncitorii din toate rarile. S-a
vazut ca ei ne-au sprijinit pe jumatate, Intrucit au redus
fora bracului care s-a ridicat impotriva noastra, dar si in
felul acesta ne-au dat un ajutor.

N-am sa insist asupra acestei chestiuni ; vin numai sà
remarc ca in Caucaz s-a creat acum un ansamblu de con-
dirii foarte complexe, In care nu este usor s te descurci.
$i razboiul ne poate fi impus de la o zi la alta. Dar acest
razboi, intr-o vreme cind pacea cu Polonia este aproape
asigurata, iar Vranghel este complet lichidat, nu poate
ne sperie prea mult i, daca el ne va fi totusi impus, va
duce la o intarire si o consolidare si mai mare a situaviei
noastre deck pIn. acum. Stirile aparute in presa In legatura
cu ceea ce se petrece in Armenia si in Turcia v dau o oa-

sa
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recare imagine despre toate acestea 25 Se creeaza o situatie
extrem de complicata, dar eu sint ferm convins c vom iei
din aceasta situa0e daca vom mencine pacea pe baza ei
actuala, care in uncle privinte este, desigur, foarte avanta-
joasa pentru noi, ne satisface i ne d posibilitatea de a
exista econornicqte. $i in aceasta direcvie noi depunem
toate eforturile. Dar s-ar putea ca imprejurarile s. ne
irnpuna direct razboiul sau s ne impinga spre el pe cale
indirecta. Putem privi in deplina 1inite aceasta perspectiva,
fiindca e vorba de un razboi intr-o regiune periferica inde-
partata, in care superioritatea forcelor va fi de partea
noastra, astfel ci vom avea, probabil, rnai mult de ci§tigat
decit in razboiul cu Polonia. Razboiul cu Polonia a fost un
razboi pe doua fronturi, fiindca eram amenintaci §i din
partea lui Vranghel, un razboi care nu putea fi calificat
drept periferic, deoarece linia Pilsudski se afla la o distanta
nu prea mare de Moscova. Cu aceasta inchei sumara mea
expunere asupra situatiei internationale.

Trec acum la situatia interna. Datorita e§ecului suferit de
o serie intreaga de incercari de interve4e mi1itar, situatia
noastra economica s-a imbunatatit considerabil. Principala
cauza a situatiei desperate in care ne aflam mai inainte era
faptul ca noi, cei din Rusia centrala, din Rusia industriala,
proletara, din Petrograd, Moscova §i Ivanovo-Voznesensk,
eram izol4 de regiunile cele mai bogate in cereale Si-
beria, sudul, sud-estul eram lipsiti de una din prin-
cipalele surse de combustibil bazinul Donecului
eram lipsiti de sursele de petrol, §i parea absolut neverosimil
ca in asemenea situa0e republica sa se poata efectiv men-
vne. Dv. §titi prin ce calamitati nemaipomenite am trecut

ce privaciuni teribile am indurat, cit am suferit din cauza
lipsei de piine i a foametei, datorita izolrii noastre de re-
giunile cele mai bogate in cereale i cele mai importante din
punct de vedere economic. $i imbunatatirea care se observa
acum se datorqte in mare masura realipirii acestor regiuni.
Colectarile de produse alimentare ne permit acum dato-
rita posibilitacii de a atrage Siberia §i Caucazul, precum §i
datorita schimbarilor sociale in favoarea noastra care au loc
acum in Ucraina ca din apropiata campanie de colectari
de produse alimentare s ieim Lira goluri in sac, cum s-a
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intimplat anul trecut, i totodata s asiguram in masura. su-
ficientâ cu produse alimentare pe toti muncitorii industriali.
Aceasta este prima campanie cind putem conta ca, datorita
irnbunätatirii incontestabile care a inceput sa se produca in
domeniul transporturilor, statul va putea sa dispuna de un
fond de circa 250 000 000-300 000 000 de puduri de ce-
reale. In aceasta situatie vom avea posibilitatea nu numai
sal vorbim despre constructia socia1ist i s facem treaba
putina, cum se intimpla acum, ci s operarn in mod efectiv
cu adevairate armate ale muncii, vom avea intr-adevar po-
sibilitatea sa punem sute de mii de muncitori industriali sau
de muncitori care lucreaza in domeniul aprovizionarii in-
dustriei s faca o munca urgenta, de importanta vitala, si s5.
imbunatatim aceasta munca, asa cum am imbunatatit
situatia in domeniul combustibilului, ceea ce ne-a dat posibi-
litatea s refacem industria textila. In gubernia Ivanovo-
Voznesensk, fabricile au inceput sa lucreze. La inceput au
fost puse in functiune nu mai mult de 250 000 de fuse, in
timp ce astazi functioneaza deja 500 000-600 000 si pina
la sfirsitul anului credem ca. vom ajunge la 1 000 000, iar
in anul viitor speram ca vom ridica numarul lor la
4 000 000. De la vechea situatie, din care am iesit cu multa
greutate, cheltuind vechile rezerve, incepem abia acum sa
trecem la noi conditii, care permit Rusiei sa se apuce de
refacerea productiei distruse i ii dau posibilitatea sa obtina
de la sat cereale i s dea taranului sare, petrol si in can-
maçi cit de mici produse textile. Fara asa ceva nici nu
se poate vorbi de constructia socialista.

Daca pe plan international noi ne-am creat o baza prin
faptul cal am pus capat unei serii intregi de atacuri militare
si am smuls tratate de pace unei serii intregi de state, pe
plan economic abia acum capâtam posibilitatea de a apro-
viziona cu.piine pe muncitorii ocupati in industrie si de a
procura pime pentru industrie, adica combustibil, in canti-
tati suficiente ca s pornim la constructia socialista. In
aceasta consta principala noastra sarcina i aici se afla
insusi miezul problemei, aceasta este trecerea pe care am
incercat s-o infalptuim de citeva ori. /mi amintesc c in
aprilie 1913, la o sedinta a C.E.C. din Rusia, am spus cal
sarcinile noastre militare par a lua sfirsit, c noi nu numai

4
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ca am convins Rusia, nu numai ca am cucerit-o smul-
gind-o din mtinile exploatatorilor pentru cei ce muncesc,
dar ca acum trebuie sa trecem la sarcina de a conduce Rusia
in vederea constructiei economice 28 Ragazul pe care-1 ea:-
patasem atunci s-a dovedit a fi cu totul neinsemnat. Raz-
boiul care ne-a fost impus, Incepind cu rascoala cehoslova-
cilor din vara anului 1918 27, s-a dovedit a fi extrem de
crunt. Dar noi am facut aceasta incercare de citeva ori :
atit in primavara anului 1918, cit i, pe scara mai larga, in
primavara acestui an, cind problema armatelor muncii a
fost pusa in mod practic 28 Acum trebuie sa punem din
nou pe primul plan aceasta trecere i sa ne incordam toate
fortele pentru a o infaptui. Aceasta este, din punct de ve-
dere international, din punctul de vedere al victoriei asupra
capitalismului in general, o sarcina extrem de importanta
a intregii revolutii socialiste. Pentru a invinge capitahsmul,
in general, trebuie, in primul rind, sa invingem pe exploata-
tori si sa aparam puterea celor exploatati cu alte cu-
vinte sa infaptuim sarcina de a rasturna pe exploatatori cu
fortele revolutionare ; in al doilea rind ne revine o sarcina
constructiva, care consta in a fauri noi relatii economice, a
da un exemplu de felul cum se face acest lucru. Aceste doua
laturi ale sarcinii de infaptuire a revolutiei socialiste sint
indisolubil legate intre ele i fac ca revolutia noastra sa se
deosebeasca de toate celelalte revolutii anterioare, care s-au
limitat doar la latura destructiva.

Dar daca nu vom rezolva cea de-a doua sarcina, nici un
fel de succese i nici un fel de victorii obtinute in lupta pen-
tru rasturnarea exploatatorilor, in rezistenta opusa, cu arma
in mina, imperialistilor internationali nu vor folosi la ni-
mic, si intoarcerea la vechea stare de lucruri va fi

In aceasta privinta din punct de vedere teoretic nu
pot exista doua pareri. Trecerea este aici extrem de brusca
si de grea ; ea impune alte metode, o alta repartizare i fo-
losire a fortelor, cere ca atentia, gindirea sa fie indreptate
in alta directie s.a.m.d. In locul metodelor de rasturnare
revolutionara a exploatatorilor si de respingere a atacurilor
agresorilor, trebuie s folosim metode de organizare, de con-
structie, trebuie s. ne manifestam i sa ne afirmam In fata
intregii lumi nu numai ca o foga in stare sa se impotri-

inevita-
bila.
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veasca sugrumarii pe calea armelor, dar i ca o foga capa-
bila sa dea exemplu. Intotdeauna, in toate scrierile celor
mai mari publicisti socialisti putem gasi indicavii cu privire
la aceste dota laturi ale revolutiei socialiste, care, ca douk
laturi ale unei asemenea sarcini, au in vedere atit lumea
externa, statele care au ramas in miinile capitalistilor, cit
masele neproletare din propria vara. Noi am convins va-
ranimea c proletariatul ii asigura condivii mai bune de
existença decit cele pe care i le oferea burghezia, si am
convins-o in mod practic. Atunci cind varanimea, desi ne-
mulvumita de regimul bolsevic, a facut o comparavie in
practica intre acest regim i rinduielile constituantei, ale lui
Kolceak etc., ea a ajuns la concluzia ca bolsevicii i-au asi-
gurat existença mai bine si au aparat-o cu arma in mina
impotriva agresiunii imperialistilor din lumea intreaga. Or,
in conditiile regimului burghez, jumatate din taranime a
trait in chip burghez, i nici nu putea s. traiasca altfel. Acum
proletariatul trebuie sa rezolve cea de-a doua sarcina :
sa-i arate taranului, sa-i dovedeasca prin exemple ca in
practica el e capabil sa faureasca relavii economice supe-
rioare acelora in care gospodareste in felul ei fiecare familie
taraneasca. Pina acum varanimea a avut incredere numai
in aceasta rinduiala veche, i pe ea o considera si acum
drept normala. In aceasta privinva nu incape nici o in-
doiala. Ar fi pur i simplu absurd sa ne inchipuim ca,
sub influença propagandei noastre, varanimea si-ar fi
schimbat atitudinea fata de problemele vitale, fava de
economie. Ea are o atitudine de expectativa, de la o neutra-
litate ostila ea a trecut la o neutralitate binevoitoare.
Ea ne prefera pe noi oricarui alt guvern, fiindca vede
ca statul muncitoresc, statul proletar, dictatura proletara
nu inseamna foga brutala, nu inseamna uzurpare, asa
cum i-a fost infavisata, ci este un aparator mai bun
al varanimii decit kolceakistii, denikinistii etc.

Dar asta nu-i de ajuns. Noi n-am facut ceea ce e mai
important, i anume n-am aratat ca proletariatul va reface
marea industrie i economia nationala in asa fel ca varanirnea
sa poata trece la o orinduire economica superioara. Dupa ce
am dovedit ca prin organizarea revoluvionara sintem in stare
sa dam o riposta violentei exercitate impotriva celor exploa-

4*
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tati, trebuie sa dovedim acest lucru §i in alt domeniu, dind
un exemplu care nu cauta sa convinga prin vorbe, ct sa
arate prin fapte intregii mase uriw a taramlor §i elemen-
telor mic-burgheze, precum §i celorlalte tari ca orinduirea
sociala sau formatia comunista poate fi faurita de proletaria-
tul care a ie§it invingator in razboi. Aceasta sarcina are o
importanta mondiala. Pentru a obtine cea de-a doua juma-
tate a victoriei, sub raport international, trebuie sa rezolvam
cea de-a doua jumatate a sarcinii, §i anume pe aceea a con-
structiei economice. Despre asta am vorbit noi la ultima
conferinta de partid *, §i de aceea mi se pare ca nu este
necesar §i nici posibil sa ma' ocup acum in mod amanuntit de
uncle aspecte izolate ale problemei ; aceasta sarcina im-
brati§eaza intreaga opera de constructie economica. Am
aratat, pe scurt, care sint conditule menite sa asigure piinea
pentru muncitorii ocupati in industrie i combustibilul pen-
tru intreprinderile industriale. Aceste conditii constituie
fundamentul care ne asigura posibilitatea de a continua
opera noastra de constructie. Trebuie sa adaug ca la apropia-
tul congres al Sovietelor, dupa cum ati vazut din ordinea de
zi publicata in ziare, aceasta problema a constructiei econo-
mice trebuie sa ocupe locul central. Intreaga ordine de zi a
fost astfel intocmita, inch toata atentia §i grija tuturor de-
legatilor veniti la congres, a intregii mase de activi§ti de
partid §i de lucratori sovietici din intreaga republica sa fie
concentrata asupra laturii economice, asupra refacerii
transporturilor i industriei, asupra a ceea ce in mod pru-
dent a capatat denumirea de ajutorare a gospodariei
taranqti", dar care inseamna mult mai mult, §i anurne
un intreg sistem, o serie de masuri bine chibzuite pen-
tru ca gospodaria taraneasca, care se va mentine Inca
destul de multa vreme, sa fie ridicata la inaltimea cuvenita.

In legatura cu aceasta, pe ordinea de zi a congresului So-
vietelor a fost inscris un raport cu privire la electrificarea
tarii, pentru ca in planul economic unic de refacere a eco-
nomiei nationale, despre care am vorbit, sa fie precizata
si latura tehnica a problemei. Daca nu vom crea in tara
noastra o tehnica noua, superioara celei de pina acum, nu

* Vezi V. 1. Lenin. Opere complete, vol. 41, Bucurei, Editura politic5., 1966,
ed a doua, p. 285, 291 Nota rcd.



CONFERINTA ORG. GUBERN. MOSCOVA A P.C. (b DIN RUSIA 31

va putea fi vorba de refacerea economiei nationale si de
comunism. Comunismul este Puterea sovietica plus elec-
trificarea Intregii tari, fiindca fara electrificare industria
nu poate fi ridicata pe o treapta mai inalta. Aceasta este o
sarcina de lunga durata, pentru care e nevoie de cel putin
10 ani, cu conditia ca la infaptuirea ei sa fie atrasa masa
tehnicienilor, care sa prezinte congresului Sovietelor o serie
intreaga de documente tiparite, in care acest plan sa fie
elaborat in mod amanuntit 29 Avem nevoie de cel putin
10 ani pentru a infaptui in linii mari acest plan, pentru a
crea 30 de raioane mari de centrale electrice, care sa ne dea
posibilitatea sa punem intreaga industrie pe baze moderne.
Se intelege ca fara aceasta reconstructie a intregii industrii,
in sensul crearii conditiilor necesare pentru marea pro-
ductie mecanizata, constructia socialista va continua sa fie
doar o suma de decrete, o legatura politica intre clasa mun-
citoare i aranime, sa nu insemne altceva decit salvarea ta-
ranimii de kolceakism, denikinism i sa constituie un exem-
plu pentru toate statele din lume, dar fara sa aiba o
proprie. Comunismul presupune Puterea sovietica ca organ
politic care da posibilitate maselor de asupriti sa conduca
toate treburile tarii ; fara asa ceva comunismul este de ne-
conceput. $i dovada in aceasta privinta o avem in intreaga
lume, fiindca ideea Puterii sovietice, programul ei repur-
teaza, fâr indoialä, victorii In Intreaga lume. Acest lucru
11 putem vedea In fiecare episod al luptei impotriva Inter-
nationalei a II-a, care se mentine cu ajutorul politiei, at
popilor si al vechilor functionari burghezi ai miscarii mun-
citoresti.

Prin aceasta este asigurata latura politic, pe cind cea
economica va putea fi asigurata numai atunci cind in mii-
nile statului proletar rus vor fi intr-adevar concentrate
toate firele rnarii masini industriale construite pe baza teh-
nicii moderne ; dar aceasta inseamna electrificare, i in acest
scop trebuie sa cunoastem principalele conditii de folosire a
electricitatii i, potrivit cu aceasta, sa ne pricepem i in in-
dustrie i ti agricultura. Aceasta este o sarcina uriasa, pen-
tru a carei indeplinire este nevoie de un timp mult mai in-
delungat decit acela in care ne-am aparat existenta impo-
triva invaziei militare. Dar un asernenea termen nu ne

baza.
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sperie ; noi consideram drept o realizare faptul ca am atras
de partea noastra zeci qi sute de ingineri §i oameni de §tiinta
imbicsiti de conceptii burgheze §i le-am incredintat sarcina
de a reorganiza intreaga economie, intreaga industrie .§1
agricultura, le-am trezit interesul am obtinut un material
considerabil, care insumeaza o serie intreaga de brosuri.
Fiecarui raion care urmeaza sa fie electrificat li este con-
sacrata o browra. Planul de electrificare a Raionului de
nord este gata ; cei pe care ii intereseaza acest plan il pot
obtine. Pentru congresul Sovietelor vor fi publicate brown
consacrate fiecarui raion, i in ele va fi expus intregul plan
de reorganizare. Se pune sarcina ca pretutindeni, in fiecare
celula de partid §i in fiecare institutie sovietica, sa se des-
f4oare o munca sistematica dupa acest plan unic, care e
calculat pe un lung §ir de ani, pentru ca intr-un viitor nu
prea departat s putem arata in mod concret in ce masura
am progresat, fara s ne lasam amagiti cu nimic §i fara sa
ascundem greutatile care ne stau in fata. Aceasta este sar-
cina planului economic unic, a carui infaptuire se impune
imperios pentru intreaga republica. In legatura cu aceasta
sarcina trebuie sa-§i organizeze partidul comunist intreaga
activitate de agitatie §i propaganda, intreaga munca de
partid. Teoretic nu o data s-a vorbit despre acest lucru,
§i nimeni nu contesta valabilitatea lui, dar s-a facut poate
abia a suta parte din ceea ce trebuie facut.

Noi, cum era qi firesc, ne-am deprins cu perioada raz-
boiului politic, ne-am calit cu totii in lupta politica-mi-
litara, §i de aceea tot ce a facut pina acum actuala Putere
sovietica nu este decit un inceput de solutionare a problemei,
care ne cere acum sa trecem trenul pe alta linie, iar acest
tren trebuie sa duca zeci de milioane de oameni. Trecerea
unui astfel de tren pe alta linie, cind pe alocuri nici nu
exista de loc linii, cere o atentie incordata, cere cunNtinte
§i foarte multa perseverenta. $i cum nivelul cultural al ta-
ranilor i al majoritatii muncitorilor nu corespundea sarcinii
ce ne revenea, iar noi, in proportie de aproape 99%, eram
deprini cu sarcinile politice-militare, s-a ajuns la o reinviere
a birocratismului. Acest lucru este recunoscut de toata lu-
mea. Sarcina Puterii sovietice consta in a sfarima complet
vechiul aparat, ceea ce s-a facut in Octombrie, §i de a trece

si
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puterea de stat in mina Sovietelor ; dar chiar in programul
nostru noi recunoastem c s-a ajuns la o inviere a birocra-
tismului, ca nu exista Inca baze economice pentru o societate
cu adevarat socialista. Conditii culturale, stiin0 de carte

in general, o cultura mai inalta in rindurile masei de
muncitori i varani nu existä. Aceasta situatie se dato-
reste faptului ca sarcinile militare au absorbit cele mai
bune elemente din rindurile proletariatului. Proletariatul
a adus jertfe uriase pentru rezolvarea sarcinilor militare,
pentru care au trebuit sa fie mobilizati milioane i milioane
de tarani si a fost nevoie sa fie atrasi n munca oameni
imbicsi0 de conceptii burgheze, fiindca alcii nu erau. De
aceea a si fost necesar ca 'in program, intr-un document cum
este programul partidului, s spunem c birocratismul a
reinviat i c impotriva lui trebuie s ducem o lupta sis-
tematica 30 Se incelege de la sine ca birocratismul, care a
reinviat n institutiile sovietice, nu putea sa nu exercite o
influenca nefasta si in organiza6i1e de partid, dat fiind
virfurile partidului sint i virfuri ale aparatului sovietic :
sint unul i acelasi lucru. Prin urmare, dac ne-am dat seama
de existenta acestui rau a vechiului birocratism, care a
putut sa se manifeste in aparatul de partid , este evident
si firesc ca in organizatiile de partid sa se constate toate
simptomele lui. Astfel stind lucrurile, a trebuit ca aceasta
problema sa fie pusa pe ordinea de zi a congresului Soviete-
lor i s i se acorde o deosebita atentie la actuala conferinca,

pe buna dreptate, fiindca boala de care sufera partidul
si a carei prezenta a fost recunoscuta n rezolOile confe-
rmtei generale a partidului 31 exista nu numai la Moscova,
dar se raspindeste si n intreaga republica. Aceasta situaiie
se datoreste faptului ca am fost nevoivi s desfasuram o
activitate politica-militara in care a trebuit s. antrenam
masele de tarani, i astfel n-am putut s marim exigenca, in
sensul elaborarii unui plan mai amplu, legat de ridicarea
nivelului economiei faranesti, a nivelului maselor Oranesti

Permiteci-mi ca, in incheiere, sa spun citeva cuvinte des-
pre situacia existenta in interiorul partidului, despre lupta
si manifestarile opoziçiei, pe care cei de fa0 le cunosc
foarte bine si care la conferinta oreneasc i la cea gu-
berniala de la Moscova ne-au cerut multe force i multa

§i
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atentie, poate mult mai multa decit am fi dorit cu totii.
Este firesc cà uriasa trecere infaptuita acum, cind fortele
pe care in cei trei ani de lupta republica le-a luat din
rindurile proletariatului si ale partidului erau secatuite,
ne-a pus intr-o situatie grea, in fata unei sarcini ale carei
proportii ne este peste putinta sa le apreciem in mod exact.
Trebuie s recunoastem cal nu stim care sint adevaratele
proportii ale raului, ca nu putem sa stabilim in mod exact
care sint corelatiile si gruparile. Deosebita importanta a
acestei conferinte de partid consta in faptul ca ea trebuie
sa puna problema, sa nu ascunda neajunsurile existente,
atraga atentia partidului asupra lui si s. faca apel la toti
membrii de partid s. depuna eforturi pentru remedierea lor.
Fireste, pentru Comitetul Central, si cred c i pentru
imensa majoritate a tovarasilor membri de partid, nu in-
cape indoiala (in masura in care cunosc conceptiile lor, de
care nimeni nu se dezice) ca, cu prilejul crizei din partid,
in cadrul opozitiei care exista nu numai la Moscova, dar
si in intreaga Rusie se manifestä foarte multe tendinte
cu totul sanatoase, necesare i inevitabile intr-o perioada de
cretere fireasea a partidului si de trecere de la o perioada
in care intreaga atentie era indreptata asupra sarcinilor
politice i militare la o perioada de constructie i organi-
zare, cind trebuie s cuprindem zeci de institutii birocratice
si cind nivelul de cultural al majoritatii proletariatului
taranilor nu corespunde acestei sarcini. Inspectia muncito-
reasca-taraneasca, la drept vorbind, este mai mult un dezi-
derat ; ea n-a putut sa fie Inca pusa in functiune, fiindca cei
mai buni muncitori fusesera luati pe front, iar nivelul cul-
tural al maselor taranesti nu permitea ca din rindurile lor
sa fie promovati un numar prea mare de lucratori.

Se intelege ca opozitia, care si-a fixat drept lozinca
infaptuirea cit mai rap& a trecerii, atragerea unui numar
cit mai mare de forte proaspete i tinere, promovarea de
muncitori din diferite localitati in functii de mai mare
raspundere, e animata de nazuinte i tendinte cit se poate
de sanatoase si are si un program foarte sanatos. Nici in
Comitetul Central si nici in cercurile tovarasilor care detin
functii de oarecare raspundere, pe cit putem judeca dupa
cele spuse de ei, nu exista doua pareri in aceasta privinta.

sa
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Totodata, insa, nu incape indoiala ca, pe linga aceste ele-
mente sanatoase, care se unesc pe baza unei platforme care
urmarqte s aplice hotaririle adoptate de conferinca, exista
§i alte tendinte. La toate consfatuirile, inclusiv cele prelimi-
nare, la care in mod obimuit numarul participantilor era
mai mare cleat la prezenta conferinta, n-ati fi putut auzi
doua pareri in legatura cu aceasta problema. Programul
nostru general trebuie indeplinit n aceasta privinta nu
incape nici o indoiala i acum ne ateapta o munca grea.
Desigur c n cazul de fatal, prin ins4i natura lucrurilor,
nu mai putem sa ne multumim cu rasturnarea acestui
adversar, sa ne limitm la o riposta. Fiindca aici avem in
fata noastra stihia mic-burgheza, care ne Inconjur i care e
intruchipata in zeci de milioane de oameni, iar noi sintem
mai putini, sintem foarte pucini n comparatie cu aceasta
masa mic-burgheza. Trebuie sa educam aceasta masa, s-o
pregatim ; dar toate fortele organizate care erau in stare
sa faca acest lucru am fost nevoiti sa le mobilizam intr-un
alt domeniu, foarte interesant, foarte greu §i foarte riscant,
care cerea maxi sacrificii, §i anume sa le mobilizam la
razboi. Dar astea sint legile razboiului §i impotriva lor
n-ai ce face.

$i iata ca, n legatura cu aceasta situatie, trebuie sa
ne dam seama daca acum s-a produs o insanatoi§re
deplina a partidului, daca am obtinut o victorie deplina
asupra birocratismului pentru ca sa putem organiza
construirea economiei pe o baza mai potrivita, §i s nfap-
tuim Inspectia muncitoreasca-taraneasca nu sub forma unor
decrete, ci prin atragerea efectiva a maselor de muncitori.
Aceasta este o treaba grea, i principala noastra sarcina tre-
buie sa fie, daca e s vorbim de sarcinile de partid, aceea
de a lichida at mai repede a§a-zisa linie a opozitiei. Daca
e s, vorbim de conceptii diferite, de o intelegere diferita a
celor ce se petrec, de programe diferite, fie chiar §i in ceea
ce privqte activitatea viitoare, atunci, la toate consfatuirile
Biroului Politic §i la plenarele in care exista pareri de nuance
diferite, Comitetul Central trebuie s acorde cea mai mare
atentie acestei probleme. Indeplinirea acestei sarcini va fi
asigurata printr-o conlucrare tovaraFasca in rindurile in-
tregului partid. Consideram cä acest lucru este extrem de
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important. Acum ne asteapa o munca pe tarim economic,
mai grea decit cea desfasurata pe tarim militar, pe care am
reusit s-o ducem la capat datorita entuziasrnului Oranilor,
fiindca varanii au preferat, fara indoiala, statului kolcea-
kist pe cel muncitoresc. Cu totul altceva este acum, cind
masele varanesti trebuie trecute la o construcvie care le e cu
totul straina, pe care n-o inwleg si in care nu pot avea in-.
credere. Aceasta sarcina cere mai multa sistematizare, mai
multa tenacitate, mai multe aptitudini organizatorice ; or,
in ceea ce priveste aptitudinile organizatorice, rusul lasa
foarte mult de dorit. Aceasta este latura noastra cea mai
slaba ; de aceea, daca exista vreun obstacol care impiedica
aceasta munca, trebuie sa cautam sa-1 inlaturam cit mai
repede. Opozicia care reprezinta ceva trecator are in sine,
fara indoiaI, ceva sanatos ; dar cind tinde sa se transforme
in opozkie de dragul opoziviei, atunci trebuie neaparat s.
i se puna capat. Am pierdut multa vreme cu certurile,
gilcevile i zizaniile ; acum trebuie sa ne spunem : ajunge !"

cautam s facem ca in orice condicii sa se desfasoare
o munca sanatoasa. S facem anumite concesii, mai bine
mai mari decit mai mici, celor ce sint nemulvumici, care
isi dau denumirea de opozi;ie, dar s obtinem ca activitatea
sa se desfasoare in deplina unitate, fiindc altfel este im-
posibil sa existam in condivii ca acestea, cind sintem incon-
juraci de dusmani din afara i dinauntrul Orli.

Nu incape indoia1 c purtatorii vechii stihii mic-bur-
gheze, micii proprietari, sint mult mai numerosi decit noi.
Ei reprezinta o força mai mare decit producvia economiei
socialiste, care este unità in vederea satisfacerii nevoilor
muncitorilor. Oricine a venit in contact cu satul si a vazut
specula care se practica la ora ii da foarte bine seama
aceasta societate, bazata pe mica producvie, este mai tare
deck noi ; de aceea aici este nevoie de o activitate desfasu-
rata in deplina unitate, si aceasta condivie trebuie s-o asi-
guram cu orice prec. Cind mi-a fost dat s. aud ce contro-
verse se poarta si ce lupta se da in organizatiile din Mos-
cova, s. aflu ce discuvii se angajeaz5. la adunarile lor, ce
ciorovaieli si ce polemici se isca, am ajuns la concluzia
e timpul sa. se puna capat acestei situaçii i s. ne unim cu
to0 pe baza platformei stabilite de conferinva. Trebuie
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spun ca aceasta concluzie ne costa destul de scump. Era cit
se poate de trist sa vezi, de pilda, cum la adunarile de partid
se pierdeau ore intregi cu dispute menite sa lamureasca
daca cutare sau cutare a venit la timp la sedinta, daca s-a
manifestat asa sau altfel. Oare pentru asa ceva sint con-
vocati oamenii la o adunare ? Pentru asemenea chestiuni
exista o comisie anumita, care apreciaza daca cutare per-
soana, in privinta careia a fost sesizata comisia, s-a maul-
festat intr-un fel sau altul. Dar aici se pune problema con-
tinutului unei adunari. SI luam, de pilda, un tovaras cu
atita experienta in munca de partid cum este Bubnov. Am
ascultat cuvintarea rostita de dinsul in legatura cu plat-
forma propusa de conferinta. Aceasta platforma se rezuma
la o mai mare libertate de critica. Dar conferinta a avut
loc in septembrie, si acum sintem in noiembrie. Libertatea
de critica este un lucru minunat, dar, dupa ce am subscris
cu totii pentru ea, n-ar fi rau sa ne ocupam si de continutul
criticii. Mensevicii, socialistii-revolutionari si altii au cautat
multa vreme sa ne sperie cu libertatea criticii, dar noi nu
ne-am speriat. Daca libertatea criticii inseamna libertatea
de a apara capitalismul, atunci o s-o strivim. Noi am mers
inainte. A fost proclamata libertatea criticii, dar trebuie sa
ne gindim si la continutul ei.

Si in aceasta privinta trebuie sa recunoastem un lucru
trist, si anume ca nu se prea vede continutul criticii. Vii
intr-un raion si te gindesti la continutul pe care 11 are cri-
tica. Nestiinta de carte nu poate fi lichidata, cu ajutorul
organizatiilor de partid, prin vechile metode birocratice. Pe
ce alta cale se poate pune capat birocratismului daca nu
prin antrenarea muncitorilor si taranilor ? Or, la adunarile
raionale continutul criticii se refera la lucruri marunte, iar
despre Inspectia muncitoreasca-taraneasca n-am auzit nici
un cuvint. N-am auzit ca un raion sa fi antrenat in aceasta
munca pe muncitori sau pe tarani. 0 adevarata munca de
constructie consta in aplicarea criticii si in continutul ei. La
Moscova, fiecare gospodarie a unei case mici, fiecare fa-
brica mare, fiecare uzina trebuie sa-si aiba experienta ei.
Daca vrem sa luptam impotriva birocratismului, trebuie sa
antrenam in acest sens paturile de jos. Trebuie sa stim ce
experienta are cutare sau cutare fabrica sau uzina, ce a facut
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ea pentru a indeparta pe cutare birocraci, ce experienva a
capatat o gospodarie de cartier sau o asociacie de consurn.
Este necesar ca intregul mecanism economic sa functioneze
cu toata viteza ; or, despre asta nu se aude nici un cuvint,
in timp ce ciorovaieli si zizanii sint cite vrei. Desigur c.
o asemenea rasturnare uriasa nu putea sa fie lipsita de aceste
laturi, de aceasta spuma care nu straluceste intotdeauna
prin curavenie. E timpul s punem nu numai problema

criticii, dar i pe aceea a convinutului ei. E timpul
sa spunem c, inind seama de experienva noastra, trebuie
facem o serie intreaga de concesii. Trebuie sa ne spunem
de acum incolo nu vom mai ingadui nici cea mai mica incer-
care de a provoca zizanii. Trebuie s punem cruce trecutu-
lui nostru i sa ne apucam de adevarata constructie eco-
nomica, de reorganizarea intregii activitaci a partidului in
asa fel ca el sa fie in stare s5." conduca constructra economica
a Orii sovietice i sa obvina succese practice, sa faca propa-
ganda mai mult prin fapte decit prin vorbe. Fiindca acum
pe muncitor i pe Oran nu puteci sa-i convingevi prin vorbe,
ei pot fi convinsi numai prin exemple. Ei trebuie convinsi

vor putea sa-si imbunataceasca gospodaria lor fara ca-
pitalisti, cã pentru inlaturarea conflictelor nu au nevoie de
bastoanele sau de infometarea provocata de ca-
pitalism, ci de o conducere exercitata de membri de partid.
Pe acest punct de vedere trebuie sa ne situam, i atunci, in
construqia economica ce va urma, vom obvine succese care
pe plan internavional vor duce la desavirsirea victoriei
noastre.

Publicat in 1920 in broiura
Probleme imediate ale muncii

curente de partid", Editura
Comitetului organizatiei

Moscova a P.C. (b) din Rusia

Se tipareste dripa textul brows:,
confruntat en stenograma
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CUVINTARE ROSTITA CU PRILE JUL ALEGERILOR
PENTRU COMITETUL ORGANIZATIEI MOSCOVA

21 NOIEMBRIE

Tovarasi ! De multe ori, poate de prea multe ori, mi-a
fost dat sa particip la alegeri de partid care aveau loc dupa
lupta dintre diferite grupuri, curente i chiar fractiuni, ca
st la alegeri care se desfasurau in conditiile celor mai in-
versunate forme de lupta, chid controlul reciproc mergea
pina acolo, incit nici o votare intr-o celula de partid nu era
considerata legala daca nu erau de fata reprezentanti im-
puterniciti ai ambelor fractiuni, care numarau voturile in-
trunite, dar la alegerea organelor conducatoare Comi-
tetul din Petrograd, Comitetul din Moscova, sau Comitetul
Central nu s-a aplicat niciodata principiul reprezentarii
proportionale. Daca la alegeri se afla in lupta doua gru-
puri, doua curente sau doua fractiuni, atunci pentru a con-
voca o conferinta a partidului, ca organ deliberativ, sau
pentru a convoca un congres al partidului, e nevoie de o
reprezentare proportionala. Dar principiul reprezentarii
proportionale n-a fost niciodata aplicat cu prilejul alegerii
unui organ executiv, care urmeaza sa desfasoare o activitate
practica, i cred c aplicarea lui nici nu poate fi considerata
ca fiind justa. Mi se pare ea', in aceasta privinta, antevorbi-
torul meu a renuntat el insust la principiul reprezentarii
proportionale atunci cind, impreuna cu Ignatov, a declarat
c. meritul listei prezentate de ei consta in faptul ca ea ofera
posibilitatea sa fie alese unsprezece persoane, cum s-a ex-
primat el. Nu am posibilitatea sa-i verific pe cei 11 din 38,
dar cred c trebuie s facem o concesie mai mare decit ar
dori rnajoritatea directa a adunarii sau grupul care se con-
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sidera partizan al Comitetului din Moscova. Temeiurile
acestei pareri le-am aratat deja, dar acum principalul consta
in a asigura alegerea persoanelor celor mai potrivite. Ma-
joritatea tovara§ilor care figureaza pe aceste liste imi sint
necunoscuti, dar dv., care la aceasta conferinta aveti drept
de vot deliberativ, Ii cunoa§teti desigur pe toti, i cred
prin alegerea unor tovar4i pe care i cunoateti personal
yeti urmari, fara tndoiaI, sa creati un grup in stare sa lu-
creze in deplina armonie. In acest grup trebuie sa-§i ga-
seasca expresia fiecare curent din partid care contine in
sine ceva sanatos, indiferent de faptul ca el a capatat forme
precise sau ca a ramas in unele privinte imprecis, dar care,
in ansamblul lui, sa fie un grup in stare sa conduca poli-
tica practica §i sa nu reprezinte in mod proportional nuan-
tele acestei adunari, ci sa actioneze §i sa lupte in spiritul
hotaririi adoptate de conferinta impotriva dupianilor nc3T-
tri dinauntru i din afara in a§a fel ca sa nu mai fie loc
pentru neintelegeri §i pentru lipsa de coordonare. Iata de
ce considerentul hotaritor trebuie sa fie acela ca dv., parti-
cipantii la conferinta, sa cunoweti personal pe fiecare
candidat §i s. dati preferinta grupului care prezinta garantie

va activa in deplina unitate, §i nu principiului reprezen-
tarii proportionale, care n-a fost aplicat niciodata la ale-
gerea organului executiv §i a carui aplicare n-ar fi nici acum
nimerita.

Publicat pentru prima oarii in 1952,
in editia a 4-a a Operelor lui

V. I. Lenin. tol. 31
Se tipiirefte dup.i stenogramii
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CUVINTARE
ROSTITA LA CONFERINTA COMITETELOR

SINDICALE DE LA INTREPRINDERILE
POLIGRAFICE DIN MOSCOVA

25 NOIEMBRIE 1920"
SCURTA DARE DE SEAMA APARUTA IN PRESA

(La primul punct de pe ordinea de zi
situatia internaional i interna a

republicii i sarcinile curente ale cla-
sei muncitoare tovarasul Lenin, in-
timpinat cu ovatii furtunoase, a pre-
zentat un amplu raport.) Tov. Lenin a aratat
cauzele care au impiedicat imperialismul mondial sa-si rea-
lizeze planul sau de a sugruma republica proletara. Aceste
cauze rezida mai ales in descompunerea sistemului capitalist
si n cresterea miscarii revolutionare n rindurile munci-
torilor din toate rile. Limbajul Armatei noastre Rosii se
dovedeste a fi cel mai convingator si mai accesibil pentru
tilharii i jefuitorii care se va'd acum nevoiti s poarte cu
noi tratative in legatura cu reluarea relatiilor comerciale.
Dar victoria Armatei Rosii nu va fi deplin i trainica daca
nu vom face fa ta. unei alte sarcini, care e mult mai grea
mai impunkoare, si care consta in redresarea industriei
imbunatätirea economiei nationale.

Tov. Lenin a atins problema electrificarii, far a. de care
nu se poate concepe refacerea Orli. Dupa ce s-a ocupat de
problema atragerii de capital strain si a concesiunilor, vor-
bitorul a aratat importanta pe care o au intreprinderile poli-
grafice in ansamblul economiei nationale si in incheiere

exprimat convingerea c muncitorii i taranii din Rusia,
care au repurtat numeroase victorii pe fronturile

vor repurta acum o victorie tot atit de stralucita pe
frontul muncii pasnice. (A plauze prelungit e.)
"Pravda nr. 269 din 30 noiembrie 1920 Se tiparefte dupii textul

aparut in ziar
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CUVINTARE ROSTITA LA 0 ADUNARE
A SECRETARILOR DE CELULE

DIN ORGANIZATIA MOSCOVA A P.C. (b)
DIN RUSIA

26 NOIEMBRIE 192033
RELATARE APARUTA EV PRESA

In primul biletel un tovaras intreaba daca e adevarat c.
toate institutiile isi muta sediul la Petrograd. Nu-i ade-
varat. Acest zvon a pornit de acolo c Sovretul din Mos-
cova s-a gindit ca, din cauza crizei de locuinte, institutiile
care nu sint neaparat necesare n acest oras sa fie transferate
la Petrograd. S-a stabilit ca din cei 200 000 de functionari
sovietici, citi are astazi Moscova, Petrogradul poate s pri-
rneasca vreo 10 000. Pentru clarificarea acestei probleme sub
toate aspectele, a fost creata o comisie, care a si inceput
lucreze, i hotaririle ei urmeaza sa fie prezentate spre apro-
bare marelui Consiliu al Comisarilor Poporului 34. Precum
vedeti, n unele privinte acest zvon este inexact.

In al doilea si al treilea biletel se vorbeste despre conce-
siuni. Asupra acestei chestiuni permiteti-mi s m opresc
ceva rnai mult.

Socialistul american Spargo, un ins in genul lui Alek-
sinski al nostru, care nutreste o ura" inversunata impotriva
bolsevicilor, vorbeste intr-una din cartile sale despre con-
cestuni, pe care le prezinta ca o dovada a falimentului co-
munismului. Ace Iasi lucru it spun si mensevicii nostri. Ne-a
fost azvirlita o provocare i sintem gata s-o primim.
examinarn problema din punct de vedere practic. Cine a
dat faliment, noi sau burghezia europeana ? Timp de trei
ani ea ne-a calomniat, ne-a tratat ca pe niste uzurpatori
niste banditi, a cautat in fel si chip sa ne infringa, iar acum
e nevoita sa recunoasca ca nu ne-a infrint ; i aceasta recu-
noastere inseamna, prin ea insasi, 0 victorie pentru noi.

Sa

s6
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Mensevicii sustin c noi am vrut sa invingem singuri bur-
ghezia mondiala. Dar noi am spus intotdeauna ca, nu sintem
deck o veriga in lantul revolutiei mondiale i niciodati nu
ne-am pus ca sarcina s invingem numai prin fortele noas-
tre. Revolutia mondiala n-a inceput inca, dar nici noi n-am
fost Inca invini. Militarismul se descompune, in timp ce
noi ne intarim, iar faliment au dat ei, si nu noi.

Acum conducatorii ei vor sa ne supuna prin clauzele
unui tratat. Atka timp cit n-a izbucnit Inca revolutia, not
avem nevoie de capital burghez. Cum poate fi accelerata
dezvoltarea economiei intr-o ara ca a noastra, care este
foarte slaba din punct de vedere economic ? Cu ajutorul
capitalului burghez. In momentul de fata avem cloud
proiecte de concesiuni. Unul din proiecte are in vedere con-
tractul unei concesiuni in Kamciatka, pe timp de 10 ani.
A fost pe aici un miliardar american care a aratat foarte
deschis care este mobilul incheierii acestui contract, si anume
ca America vrea sa aiba o baza in Asia in cazul unui razboi
cu Japonia. Acest miliardar spunea ca, daca sintem dispust
sa vindem Americii Kamciatka, el ne asigura ca acest lucru
ar stirni un atit de mare entuziasm in rindurile populatiet
din Statele Unite, inch guvernul american ar recunoaste
numaidecit Puterea sovietica din Rusia ; dar daca le vom
da Kamciatka numai in arenda, entuziasmul va fi mai po-
tolit. Acum el se intoarce in America sa comunice celor de
acolo ca Rusia Sovietica nu este citusi de putin ceea ce si-au
inchipuit ei.

Pina acum noi am invins burghezia mondiala pentru ca
ea n-a fost in stare sa se uneasca. Atit tratatul de la Brest,
cit i cel de la Versailles 35 au dezbinat-o. Acum dusmania
dintre America si Japonia devine tot mai inversunata. Noi
cautam s. profitam de aceasta situatie i ne declarant dis-
pusi sa dam in arenda Kamciatka, in loc sa le-o oferim pe
degeaba. Se stie doar cà Japonia ne-a i luat cu forta ar-
melor o imensa bucata de pamint in Extremul Orient 36
Si pentru noi e mult mai convenabil sa nu riscam, sa dam
in arenda Kamciatka i sa primim de acolo o parte din
produse, cu atit mai mult cu cit si asa tot nu putem dispune
in mod efectiv de ea si s-o folosim. Contractul nici n-a

5 Lenin Opere complete, vol. 42

3
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fost inca semnat, §i in Japonia se i vorbe§te cu multa ura
despre el. Prin acest contract noi am facut.sa se adinceasea
§i mai mult divergentele dintre dugnanii no§tri.

Al doilea tip de con cesiuni : dam in arena citeva mi-
lioane de deseatine de padure din gubernia Arhanghelsk,
pe care, cu toate eforturile noastre, nu le putem folosi. Se
va forma un sistem de intercalare a terenurilor, astfel c.
alaturi de parcelele date in arenda concesionarilor vor fi
parcelele noastre, pe care le vom putea exploata noi, iar
muncitorii no§tri vor putea sa invete tehnica de la ei. Toate
acestea sint foarte convenabile pentru noi.

Acurn ultimul aspect al problemei.
Concesiunile nu inseamna pace ; ele sint tot razboi, nu-

mai ca intr-o alta forma, mai convenabila pentru noi. Ina-
inte se ducea razboi cu ajutorul tancurilor, al tunurilor etc.,
care ne impiedicau sa muncim ; acum razboiul se desfa-
§oara pe frontul economic. S-ar putea ca domnii concesio-
nari sa incerce sa reintroduca comertul liber, dar nu vor
putea sa faca acest lucru f'ara noi. In afara de asta, ei sint
obligati sa se supuna tuturor legilor noastre, muncitorii
no§tri vor putea sa invete de la ei, iar hi caz de ra.zboi

i noi trebuie sa fim intotdeauna gata pentru un razboi
cu burghezia toate bunurile, conform dreptului razboiu-
lui, ne vor ramine noua. Repet, concesiunile sint o conti-
nuare a razboiului pe tarim economic, dar in aceasta situa-
tie noi nu mai distrugem fortele noastre de productie, ci le
dezvoltam. Fara tndoiai c ei vor incerca sa ne inwle
sa eludeze legile noastre, dar pentru a§a ceva avem organe
corespunzatoare Ceka * din Rusia, Ceka din Moscova,
Ceka guberniala etc., §i sintern siguri ca vorn ie§i invin-
gatori.

Acurn un an §i jumatate am vrut sa semnam un tratat
de pace prin care un imens teritoriu era lasat in stapinirea
lui Denikin §i a lui Kolceak. Ei n-au vrut s accepte un
asemenea tratat §i au pierdut totul. 37 Noi am indicat in
mod just calea spre revolutia mondiala, dar aceasta cale
nu este o linie dreapta, ea merge in zigzag. Noi am facut

slabeasca fortele burgheziei, §i ea nu va putea sa ne in-
* Comisia extraordinara pcntru lupta impotriva contrarcvolutiei, sabotalului

cpcculei. Nora trad.
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vinga prin forth armata. Inainte burghezii ne interziceau
sal facem propaganda. comunista ; acum ei au renuntat la
aceasta interdictie, fiindca e ridicol sa ne pretinda asa ceva.
La ei are loc un proces de descompunere lanntrica, si asta
ne intareste. Nu ne inchipuim ca vom putea invinge bur-
ghezia mondiala doar prin forth miIitar, degeaba ne atri-
buie mensevicii o asemenea intentie.

N-am ascultat raportul prezentat de tov. Kamenev cu
privire la conferinth, dar afirm ca din dezbaterile ei putem
trage o invatatura, si anume c, oricum s-ar desfasura lupta,
once amintin ar putea ea sa. trezeasca, trebuie sa terminam
definitiv cu toate, trebuie sà tinem minte c sarcina prin-
cipala, sarcina cea mai importanth, consta in unirea strinsa
a fortelor. Urmeaza s trecem la sarcinile constructiei eco-
nomice. Dupa 6 ani de razboi, aceasta trecere este cit se
poate de grea, i trebuie sa pasim strins uniti, avind ca plat-
forma rezolutiile Conferintei generale din Rusia, pe care se
cuvine sa le traducem in fapt. Lupta impotriva birocratis-
mului, munca economic 5. administrativa necesita o strinsa
unitate. Se asteapth de la noi sa facem propaganda prin
exen-iple : trebuie sa dam un exemplu masei celor fara par:
tid. Infaptuirea rezolutiilor este o treaba grea ; asupra ei
trebuie sa ne concentram toate fortele si sa trecem la munca
practica, i acest indemn vi-1 adresez dv.

Pravda° nr. 269 din 30 noienibrie 1920

5'

Se tipareite
dupii textul aparut in ziar,

confruntat cu stenograma
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PROIECT DE HOTARIRE A BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA 38

Se va trasa Comisariatului poporului pentru aprovizio-
nare ca principala sarcina politica si economica aprovizio-
narea obligatorie i regulata cu alimente a orasului Baku in
proporcie de 1000/0 din norma prevazuta.

In Azerbaidjan se va introduce o politica moderata de
predare obligatorie a surplusurilor de cereale, i anume :
de la Oranii din afara regiunii Mugani nu se vor lua de loc
cereale, iar de la cei din Mugani se vor lua cu mult discer-
namint.

I se va comunica imediat lui Frumkin câ e obligat s.
raporteze precis, de doua ori pe luna, Comitetului Central
si Consiliului Apararii 39 daca aceste directive sint aduse la
indeplinire in mod consecvent cu toata strictecea.

Fata de Gruzia, Armenia, Turcia si Persia se va adopta
o politica cit se poate de concilianta, care sa urmareasca in
primul rind evitarea razboiului.

Nu ne vom pune ca obiectiv o campanie impotriva Gru-
ziei, Armeniei sau Persiei.

Vom considera drept principala sarcina apararea Azer-
baidjanului i stapinirea temeinica asupra intregii Mari
Caspice.

Pentru aceasta vom intensifica i accelera prin toate mij-
loacele transferarea a cel pucin 7 divizii in Azerbaidjan.

Vom intensifica prin toate mijloacele propaganda, agi-
t4a, dezvoltarea comitetelor saracimii 40 j, in general, con-
structia sovietica in Azerbaidjan, insarcinindu-1, in acest
scop, pe tov. Stalin sa recruteze de pretutindeni, prin inter-

si
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mediul Biroului organizatoric, un nurn'ar clt mai mare de
musulmani-comuni§ti, care s5. fie trimi§i s'al activeze in
Azerbaidjan.

Se va insarcina Comisariatul poporului pentru eaile de
comunicacie §i Consiliul superior al transporturilor Sal g5.-
seasc5. o modalitate de a transporta zilnic la Baku cel puvin
8 e§aloane de trupe, fara a stinjeni aprovizionarea Rusiei
cu alimente.

Scris la 27 noiembrie 1920
Publicat pentru prima oath' in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XXXV1

Se tiplreste dupii n:anuscris
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RAPORT PREZENTAT
LA ADUNAREA GENERALA A COMUNISTILOR

DIN CARTIERUL ZAMOSKVORECIE
29 NOIEMBRIE 1920

SCURTA DARE DE SEAMA APARUTA IN PRESA

Tovar4ul Lenin s-a ocupat destul de amanuntit de lupta
Impotriva birocratismului, din care a§a-zisa opoziite" de
la noi, In divergentele ei cu majoritatea de la conferinta
guberniala, aproape ca a facut o problema principiala. Re-
cunoscind drept sanatos faptul c opozitia" pune la ordi-
nea zilei problema birocratismului, tov. Lenin a atacat
opozitia pentru modul superficial In care ea abordeaza
aceasta problema. Dezvaluind cauzele care au dus la rein-
vierea birocratismului In Statul nostru sovietic, precum §i
radacinile care il alimenteaza in momentul de fata, Lenin
pune foarte staruitor in garda pe tovara§i impotriva ideii
ca aceasta plaga ar putea fi remediata prin rezolutii for-
male, printr-o critica goala, lipsita de orice continut. Se
§tie c atit menevicii, cit §i sociaNtii-revolutionari, care
vor faca un capital din specularea acestei probleme,
ne reproFaza ca nu sintem In stare sa invingem birocra-
tismul din aparatul nostru sovietic. Ace§ti domni au mai
afirmat §i alta data ca nu vom fi in stare sa salvam Statul
nostru sovietic, iar acum ei ne spun : de salvat l-ati sal-
vat voi, dar iata c birocratismul continua' s existe in insti-
tutiile sovietice, cu toate ca Lenin a scris in cutare broura
ca in regimul sovietic birocratismul va fi lichidat".

In realitate Irma, lucrurile stau cu totul altfel.
Mai intli de toate trebuie sa Imbunatatim conditiile ge-

nerale de viata, pentru ca muncitorul sa nu fie nevoit s.
umble cu traista dupa pline, pentru ca sute de mii §i mi-
lioane de oameni ai muncii s treaca prin §coala Inspectiei

sa-si
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muncitoresti-taranesti i s invete s. conduca. statul (caci
nimeni nu ne-a invatat acest lucru), pentru ca ei sa. poata
lua locul sutelor de mii de birocrati burghezi.

As vrea sa spun citeva cuvinte despre inspectia munci-
toreasca-taraneasca 41. Acest organ a fost creat aproape cu
un an in urma, Insa 'Dina acum el nu prea s-a dovedit a fi
o scoala de pregatire pentru conducerea statului. N-ar fi
rau ca tovarasii care vor intr-adevar sa. intensifice lupta
impotriva birocratismului s. depuna mai multe eforturi in
aceasta directie i s traga invataminte folositoare.

Lenin a subliniat c. problema luptei impotriva birocra-
tismului se pune deosebit de acut tocmai la Moscova, pentru
Ca aici se afla institutiile centrale si tovarasii au de-a face
nu numai cu birocratii din Moscova, dar si cu cei din in-
treaga Rusie. In Moscova exista 200 000 de functionari so-
vietici, dintre care, intr-un viitor foarte apropiat, vor putea
fi mutati la Petrograd, impreuna cu institutiile respective,
numai 10 000.

Birocratismul din aparatul de stat nu putea sa nu pa-
trunda si in aparatul de partid, deoarece ambele aparate
se impletesc steins Intre ele. In momentul de fata, lupta
impotriva acestei plagi poate si trebuie sa fie pusa la ordinea
zilci, dar nu pe planul unei critici de dragul criticii, ci pe
planul unor indicatii concrete cu privire la metodele ce
trebuie folosite n aceasta lupta sau, si mai bine, pe planul
unei adevarate lupte in institutiile unde lucreaza tovarasii
care critica si al comunicarii rezultatelor si invataminte-
lor ei.

CUVINT DE INCHEIERE

In cuvintul sau de incheiere, tov. Lenin a aratat opo-
nentilor" sai, in termeni destul de aspri, ca nu le sade bine
unor comunisti sa faca o critica atit de neintemeiata, sa
aduca asemenea acuzatii gratuite Comitetului Central
fara sã prezinte macar un singur fapt concret si s terfe-
leasc5. numele fie si al unor specialiti, declarindu-i in bloc
burghezi", fara a incerca sa afle ce fel de oameni sint ei.
Lenin a dat o serie intreao-ba de nume de muncitori care au
stiut sa asigure o buna colaborare cu specia1itii, sa stabi-
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leascä raporturi juste cu ei si sa invece de la ei ceea ce este
necesar. Astfel de muncitori nu se piing de specialisti, si
numai cei ce nu obcin rezultate bune in munca bombanesc.
Sä luam, bunaoara, chiar pe Sleapnikov (unul dintre opo-
nenci care s-a recomandat drept membru al opoziciei mun-
citoresti" 42), care cauta din rasputeri, dupa.' cum s-a expri-
mat Lenin, sa scorneasca divergence", ridicind obieccii
impotriva afirmaciei facute de tov. Lenin in raport ca noi
sintem indatoraci caranimii si al-kind ea' in aceasta ches-
tiune opozicia", pasamite, nu este de acord cu tov. Lenin":
Sau acelasi Sleapnikov care, din incapacinare, inchide ochii
asupra activitacii sale nesatisfacatoare si tine cu orice chip
sa prezinte plecarea sa la Arhanghelsk ca un surghiun ce
i-a fost impus de Comitetul Central. Sau sa-1 luam pe
tov. Bubnov, care a vorbit atit de mult despre lupta im-
potriva birocratismului si nu ne-a spus nimic despre felul
cum combate el birocratismul fie si in Direccia generala a
industriei textile, unde lucreaza si in care exista nu mai
pucin, ba, poate, chiar mai mult birocratism decit in alte
institucii. De aceea i-a prevenit Vladimir Ilici pe to va-
rasii din Zamoskvorecie cind auzici o asernenea critica,
o critica lipsita de concinut, o critica de dragul criticii, fici
cu ochii in patru si cautaci sa vedeci daca tovarasul care
critica n-a fost cumva ranit in amorul sail propriu sau,
poate, s-a siincit ofensat personal, sau iritat intr-un fel
oarecare, ceea ce 11 si impinge spre o opozicie lipsita de
temei, spre o opozicie de dragul opoziciei.

In incheiere, tov. Lenin a raspuns la bilecelele primite,
ocupindu-se in mod amanuncit de problema concesiunilor.

Frazde nr. 273 din 4 decembrie 1920 Se tip2refte
aplirut

dupui textul
in ziar
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PROIECT DE HOTARIRE
A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

CU PRIVIRE LA IMPOZITELE DIRECTE 43

1. 1) Comisia va fi insarcinata ca in decurs de o sapta-
rnina sal examineze in mod suplimentar problerna :

in primul rind, a posibilitatii de a desfiinta impozi-
zele locale in bani si sa adune date precise pentru guber-
niile Petrograd si Moscova, cit si, in masura posibilitatii,
pentru alte gubernii ;

in al doilea rind, a necesitatii de a pregati si pune
in aplicare in mod simultan atit desfiintarea impozitelor
in bani, cit si inlocuirea predarii obligatorii a surplusu-
rilor de produse agricole printr-un impozit in natura.
2. 2) Comisariatul poporului pentru afacerile interne se
va adresa Prezidiului C.E.C. din Rusia cu rugamintea ca,
in vederea congresului sovietelor, sa ceara tuturor comi-
tetelor executive locale date si materiale in legatura cu
toate problemele mentionate la § 1.
3. 3) Comisariatul poporului pentru finante va prezenta
Consiliului Comisarilor Poporului un proiect de hotarire
cu privire la problemele mentionate la § 1, in functie de
hotarirea adoptata de comisie.

Scris la 30 noiembrie 1920
PuHicat pentru prima earl in 1945,
in , Culeger, din Lenin°, vol. XXXV

Se tiplirege dup.1 manuscris
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PROJECT DE HOTARIRE
A COMISIEI ECONOMICE

A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI 44

Considerind ca, in urma imbunatacirii situa%iei externe
si interne a R.S.F.S.R., este necesar ca centrul de greutate
al activitacii Consiliului Muncii i Apararii sa fie stramu-
tat intr-o masura mai mare deck pina acum asupra sar-
cinilor construc0.ei economice.

Consiliul Comisarilor Poporului staruie pe linga
C.E.C. din Rusia sa procedeze la legiferarea ur-
matoarelor masuri :

a) 1. Consiliul Muncii i Apararii sa. fie completat cu
comisarul poporului pentru agricultura.

2. Consiliul Muncii Apararii sa examineze ches-a tiunea impartirii sedintelor sale in sedirqe obis-f ost nuite i edinte speciale consacrate problemelorInlo- economice *.cuit b) 3. Sa fie largite atributiile departamentului Con-
siliului Muncii si Apararii, astfel ca si cu-
prinda si :

1) (a) unificarea intregii activitAi a comisariate-
lor econornice ;

2) (b) aprobarea si realizarea planului economic
unic al R.S.F.S.R. ;

3) (c) indrumarea activitatii comisariatelor econo-
mice in conformitate cu acest plan, precum si
stabilirea, in caz de nevoie, a derogarilor de la
acest plan.

* In manuscrisul lui V. I. Lenin, punctul 2 este tiiiat. Nola red.

si
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Subcomisia va fi insarcinata cu elaborarea mai amanun-
Ota a § 6 din proiectul ei (In forma lui definitiva) §i cu
intocmirea unui grafic precis al comisiilor existente care
coordoneaza activitatea comisariatelor economice in rapor-
turile dintre ele, precum i in legatura lor cu mate comi-
siile speciale" prevazute la § 6.

Scris la 1 decembrie 1920

Publicat pentru prima oarii in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. X XXVI

Se tiplreite dupa manuscris
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TELEGRAMA
CATRE PRE$ED1NTELE COMITETULUI

MILITAR-REVOLUTIONAR AL ARMENIEI 45

Erevan. Tovarasului Kasian, presedinteie Comitetului
militar-revolutionar al Armeniei

Adresez prin dumneavoastra un salut Armeniei Sovie-
tice muncitoare, eliberata de sub jugul imperialismului. Nu
ma indoiesc ca veci depune toate eforturile pentru stator-
nicirea unei so1idarita0 fratesti Imre oamenii muncii din
Armenia, Turcia si Azerbaidjan.

Presedinteie Consiliului Comisarilor Poporului

Moscova, 2 decembrie 1920
Lenin

Pravda" nr. 273 din 4 decembrie 1920 Se tipareite dup3 textul
apirat in ziar
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ADUNAREA ACTIVULUI
ORGANIZATIEI MOSCOVA A P.C.(b) DIN RUSIA

6 DECEMBRIE 1920

1

RAPORT CU PRIVIRE LA CONCESIUNI

Tovarasi, am constatat cu multa placere i, ca s fiu
sincer, cu multi uimire ca problema concesiunilor stirneste
un puternic interes. De pretutindeni se fac auzite glasuri,
care vin mai ales din sinul maselor. Cum vine asta
treaba oamenii , am alungat pe propriii nostri exploa-
tatori, i acurn ti chemam pe cei straini ?

Este de inteles de ce mi fac placere asemenea glasuri.
Daca din rindul maselor se aud strigate de teama ca nu
cumva sa se intoarca vechii capita1iti, i daca aceste stri-
gate sint provocate de un act de importanta atit de redusi
cum este decretul cu privire la concesiuni, devine evident

constiinta primejdiei pe care o reprezinta capitalismul
si a marilor pericole pe care le implica subestimarea luptei
impotriva lui este Inca extrem de vie. 0 asemenea mani-
festare este, desigur, admirabila, cu atit mai mult cu cit
temerile, dupa cum am mai spus, pornesc din sinul mase-
lor. In ceea ce priveste decretul, tovarasul presedinte a si
aratat aici c acest decret nu facea posibila o intelegere
clara a problemelor. $i intr-adevar asa stau lucrurile, dar
prin acest decret nu se urmarea claritatea. Prin el se ur-
marea atragerea domnilor capitalisti din strainatate. $i se
intelege ca, atunci cind vrei atragi pe acesti domni,
n-ai s vorbesti ca in fata unei adunari de partid. Pravda"
insa a publicat tocmai ceea ce nu trebuia. Se intelege ca la
o adunare de partid eu nu pot sa. ramin tot presedinte al
Consiliului Comisarilor Poporului i s. vorbesc asa cum
vorbesc cu capitalistii straini. La adunarile de partid se

ca
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spun lucruri pe care nu trebuie sa le afle ei. Pravda" se
tipareste nu numai pentru membrii de partid, dar si pentru
strainatate. Sint foarte recunoscator tovarasului Stepanov,
care a si publicat o dezmintire in legatura cu cuvintarea
mea 46 Pentru ca pe viitor sa nu mai fiu pus in asemenea
situatie, rog ca ceea ce se vorbeste la adunarile de partid
sa nu se publice in ziare, si daca totusi se publica, acest
lucru sa se faca numai dupa ce textul a fost supus unei
triple cenzuri, iar cuvintarile sa fie redactate de un om
care ii &à bine seama ce trebuie i ce nu trebuie spus capi-
talistilor straini. $i acurn, dupa aceasta scurta introducere,
imi voi permite sa trec la problema de fond, la problema
concesiunilor. Voi incepe expunerea mea prin uncle con-
siderente politice.

Principalul in problerna concesiunilor din punctul de ve-
dere al considerentelor politice si aici exista considerente
atit politice cit i economice 11 constituic regula pe care
noi nu numai c ne-am insusit-o din punct de vedere teo-
retic, dar am si aplicat-o din punct de vedere practic
care rnulta vreme, pina la victoria definitiva a socialis-
mului in intreaga lume, va fi pentru noi regula fundarnen-
tala, si anume : trebuie s folosim contradictiile i anta-
gonismele dintre doua imperialisme, dintre doua grupuri
de state capitaliste, i s asmutim pe unul impotriva celui-
lalt. Atita timp cit n-am atras de partea noastra intreaga
lume, atita timp cit pe plan economic si militar sintem Inca
mai slabi decit restul lumii, decit lumea capitalista, sintem
nevoiti sa ne conducem dupa urmatoarea regula : trebuie
sa folosim cu pricepere contradictiile i antagonismele din-
tre imperialisti. Daca nu ne-am fi condus dupa aceasta
regula, am fi fost demult spinzurati fiecare de cite un co-
pac, spre satisfactia capitalistilor. Cea mai importanta ex-
perienta in aceasta privinta am capatat-o cu prilejul inche-
ierii tratatului de la Brest. De aici nu trebuie sa tragem
numaidecit concluzia c. toate tratatele pot sa fie numai
ca acela de la Brest sau ca acela de la Versailles. 0 ase-
menea parere ar fi gresità. Poate sa existe si un al treilea
fel de tratate, care sa fie avantajoase pentru noi.

Experienta de la Brest este remarcabila prin faptul ca
atunci am stiut sa folosim, pentru prima ()aril, pe scara

si
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uriasa si in cond4iile unor greutavi extraordinar de mari,
contradicciile dintre imperialisti, astfel ca pina la urma
socialismul s aiba de cistigat. In perioada pacii de la
Brest existau doua grupuri de rechini imperialisti extrem
de puternice : cel austro-german i cel anglo-franco-ameri-
can. Ele erau angajate intr-o lupta crincena, care trebuia

hotarasca soarta lumii pentru perioada ce avea s urmeze.
Daca am putut s rezistam, desi reprezentam o forca egala
cu zero sub raport militar, intrucit nu aveam nimic i ne
miscam mereu pe o linie descendenta, cufundindu-ne in
abisul dezastrului economic , aceasta minune s-a Intim-
plat numai pentru ca am folosit cum trebuie contradictiile
dintre imperialismul german si cel american. Am facut o
concesie imensa imperialismului german i, facind aceasta
concesie unuia dintre imperialisme, ne-am pus dintr-o data
la adapost impotriva unui atac din partea ambelor impe-
rialisme. Germania nu se putea ocupa de sugrumarea Rusiei
Sovietice pe plan economic sau pe plan politic ; nu de
asta-i ardea ei. Noi i-am cedat Ucraina, de unde putea sa
scoata grine i carbune cit poftea, bineinceles, daca.' se pri-
cepea i daca avea forta vitala necesara. Imperialismul
anglo-franco-american nu putea s ne atace, fiindca noi
i-am facut de la inceput propuneri de pace. Acum in Ame-
rica apare o carte voluminoasa, scrisa de Robins, care rela-
teaza ca s-au purtat tratative cu Lenin si Trotki i ca ei
au fost de acord sa se incheie pace. Imperialistii Antantei
i-au ajutat pe cehoslovaci si au cautat sa-i impingi la
intervergie, dar, fiind ocupaii cu propriul lor razboi, n-au
putut sa se amestece.

S-a creat, poate, impresia ca' s-a format un fel de bloc
al primei republici socialiste cu imperialismul german in-
dreptat impotriva unui alt imperialism. Dar noi n-am
cheiat nici un fel de bloc si n-am mers in nici un fel atit
de departe inch puterea socialista sa fie primejduita sau
compromisa, ci am folosit in asa fel discordia existenta
intre cele doua imperialisme, inch pina la urma' amindoua
au pierdut partida. Pacea de la Brest n-a adus altceva
Germaniei decit citeva milioane de puduri de cereale, in
schimb a facut ca ea sa se molipseasca de descompunerea
bolsevica. Iar noi am cistigat timp, in cursul ca'ruia a

sa

in-



68 V. I. LENIN

inceput sa se formeze Armata Rosie. Chiar i marile cala:
mitati care s-au abatut asupra Ucrainei s-au dovedit a ft
remediabile, desi cu pretul unor man i grele sacrificii. Eve-
nimentul pe care contau adversarii nostri prabustrea ra-
pida a Puterii sovietice in Rusia nu s-a produs. Inter-
valul de timp, ragazul pe care ni 1-a acordat istoria, 1-am
folosit tocmai pentru a ne intari in asa fel, ca sa nu putem
fi invinsi prin foga armata. Am cistigat in ce priveste
ritmul, am cistigat putin timp, numai ca am cedat,, in
schimb, toarte mult spatiu. Pe cit imi amintesc, au tost
atunci unii care au conchis filozofic c pentru a cistiga
timp trebuie sa cedezi spatiu. Si tocmai potrivit acestei
teorii a filozofilor despre timp i spatiu am procedat no:
atunci din punct de vedere practic si politic : am cedat
mult spatiu, dar am cistigat timp atit cit s ne putem in-
tari. Dupa aceea insa, cind toti imperialistii au vrut sa
porneased un mare rizboi impotriva noastra, s-au convins
ca asa ceva este imposibil, deoarece pentru un razboi mare
ei n-aveau nici mijloacele i nici fortele necesare. Noi n-am
sacrificat atunci interesele fundamentale ; le-am sacrificat
pe cele secundare i le-am salvat pe cele fundamentale.

Aici se ridica, printre altele, problema oportunismului.
Oportunismul consta in sacrificarea intereselor fundamen-
tale pentru a obtine unele avantaje partiale, temporare.
Acesta este miezul problemei, daca e sa luam definitia
teoretica a oportunismului. Aici multi s-au lasat derutati.
Incheind pacea de la Brest, noi am sacrificat interesele
Rusiei, asa cum sint ele intelese din punct de vedere pa-
triotic, dar din punctul de vedere al socialismului ele erau
de ordin secundar. Noi am facut sacrificii imense, si totusi
aceste sacrificii erau de importanta secundara. Germanii
purtau o ura neimpacata Angliei. La fel ii urau si pe

dar noi le-am aruncat o momeala, i ei s-au Fasat
prinsi. Au ealutat tot timpul sã ne asigure ca nu vor merge
atit de departe ca Napoleon, i, intr-adevar, n-au ajuns
pina la Moscova, dar au inaintat pina in Ucraina i acolo
s-au prAbusit. Ei credeau ca au invatat multe de la Napo-
leon, dar in realitate a iesit altfel. Noi insa am avut foart
mult de cistigat.

bol-
Fvici,
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Din exemplul pacii de la Brest am avut multe de invacat.
In momentul de faca ne aflam intre doi du§mani. Nu putem

invingem pe amindoi, §i ca atare trebuie sa §tim sa ne
organizam forcele in asa fel, ca ace§ti dusmani sa se in-
caiere intre ei, fiindca, asa cum se intirnpla intotdeauna,
cind doi hoci se bat intre ei, omul cinstit are de cistigat ;
dar de indata ce vom fi destul de puternici ca s doborim
intregul capitalism, ii vom pune numaidecit mina-n piept.
Force le noastre cresc, §i Inca foarte repede. Daca prin pacea
de la Brest am primit o leccie pe care n-o s-o uitam nici-
odata §i care, prin concluziile ce se pot trage din ea, este
mai eficace decit orice propaganda §i decit orice predici,
apoi acum noi am avut de ci§tigat, in sensul cä st'am pe
propriile noastre picioare. Sintem inconjuraci de state im-
perialiste, care ii urasc din tot sufletul pe bolqevici §i care
cheltuiesc sume colosale de bani, pun in mi§care force ideo-
logice, se folosesc de puterea presei etc., dar care totusi n-au
putut, in trei ani de zile, sa ne invinga sub raport militar,
de§i din punct de vedere militar-econornic noi sintem ne-
spus de slabi. Nu avem nici a suta parte din forcele de
care dispun statele imperialiste coalizate impotriva noas-
tra, i totusi ele nu sint in stare sa ne sugrume. Ele nu pot
sa ne sugrume pentru ca soldacii lor nu vor O. le dea ascul-
tare ; muncitorii i caranii lor, obosici de razboi, nu doresc
un razboi cu Republica sovietica. Asa se prezinta situacia
in momentul de faca, si ea trebuie sa constituie pentru noi
punctul de plecare. Cum o sa fie ea peste ciciva ani, nu se
poate §ti, fiindca de la un an la altul puterile apusene Ii
revin din oboseala pricinuita de razboi.

Cu incepere de la Congresul al II-lea al Internacionalei
a III-a, noi am pus ferm piciorul in carile imperialiste, §i
nu numai sub raport ideologic, dar i din punct de vedere
organizatoric. In toate carile exista, in momentul de faca,
nuclee care desfasoara i vor desfa)ura o activitate de sine
statatoare. Lucrul acesta s-a facut. Dar viteza, ritmul de
dezvoltare al revoluciei in carile capitaliste este mult mai
lent decit la noi. Era evident ca, duya ce popoarele vor
obcine pacea, ritmul mi§carii revolucionare ise v incetihi
in mod inevitabil. De aceea, fara sa aceen previiiuni ast-
pra viitorului, nu putem conta de pe a6.1111, c acest Ditm ,h.re

6
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sa se transforme intr-unul accelerat. Sarcina noastra este
de a hotari ce trebuie s facem in momentul de fata. Oa-
menii traiesc in state, si fiecare stat face parte dintr-un
sistem de state care se afla, unul fata de altul, intr-un anu-
mit echilibru politic.

Daca luam in considerare faptul ca., in intreaga lume,
capitali§tii au achizitionat imensa majoritate a celor mai
bogate surse de materii prime sau, daca nu le-au achizitio-
nat, le-au acaparat din punct de vedere politic, din moment
ce exista un echilibru pe o baza capitalista, trebuie s tim
sa tinem seama de aceasta situatie §i sã profitam de ea.
Razboi impotriva actualei Antante nu putem duce. Cit
despre activitatea noastra de agitacie, ea §i-a indeplinit §i
i§i indepline§te admirabil rolul ei, de asta sintern convin§i.
Pe plan politic trebuie s ne folosim de divergentele exis-
tente intre adversari, §i numai de divergentele esentiale, care
se explica prin profunde cauze economice. Daca vom cauta
sa ne folosim de divergentele marunte, ocazionale, vom
ajunge in situatia unor politicieni marunti §i a unor diplo-
mati de duzina. Dar in felul acesta nu vom putea obtine
rezultate importante. Exista un mare numar de diplomati
care mizeaza pe aceste divergence, mizeaza citeva luni, i§i
fac o cariera, iar apoi i§i fring gitul.

Exista oare in lumea capitalista de astazi contradiccii
fundamentale pe care este necesar s le folosim ? Exista
trei contradictii principale, pe care a§ vrea sa le enumar
aici. Prima contradictie, care ne prive§te indeaproape, este
aceea a relatiilor dintre Japonia §i America. Aceste tali se
pregatesc de razboi. Ele nu pot sa convietuiasca in pace pe
tarmurile Oceanului Pacific, cu toate ca' le desparte o dis-
tanta de 3 000 de verste. Aceasta rivalitate se explica, in
mod incontestabil, prin trasaturile specifice ale celor doua
capitalisme. Au aparut pina acum o multime imensa de
scrieri consacrate unui viitor razboi americano-japonez. Ca
acest razboi este in curs de pregatire, ca el este inevitabil,
nu incape nici o indoiala. Pacifi§tii incearca sa ocoleasca
aceasta problema, s-o estompeze prin fraze generale, dar
pentru cine studiaza istoria relatiilor economice §i a diplo-
matiei nu incape nici umbra de indoiala ca razboiul s-a
maturizat sub aspect economic §i se pregate§te din punct
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de vedere politic. Luati orice carte consacrata acestei pro-
bleme, si yeti vedea ca razboiul e in curs de pregatire. pa-
mintul este deja imparvit. Japonia a pus mina pe un numar
imens de colonii. Ea are 50 000 000 de locuitori si este rela-
tiv slaba din punct de vedere economic. America are
110 000 000 de locuitori si n-are nici un fel de colonii, cu
toate câ e mult mai bogata decit Japonia. Japonia a cotro-
pit China, care are o populatie de 400 000 000 si poseda
cele mai bogate zacaminte de carbune din lume. Cum poate
ea sa pastreze aceasta prada ? Ar fi ridicol sa ne inchipuim
ca un capitalism mai puternic nu va cauta sa smulga de la
un capitalism mai slab tot ceea ce acesta a jefuit. Daca asa
stau lucrurile, este oare posibil ca americanii sa ramina im-
pasibili ? Poate cineva sa creada ca niste capitalisti puter-
nici o sa stea alaturi de niste capitalisti slabi fara sa-i depo-
sedeze ? La ce ar mai fi ei buni atunci ? Dar intr-o asemenea
situacie putem noi sa raminem indiferenti i sa nu facem
altceva decit sa spunem in calitate de comunisti : vom
face propaganda comunista in aceste taxi" ? Asaceva e bine,
dar nu e de ajuns. Sarcina practica a politicii comuniste
consta in a folosi aceasta dusmanie dintre capitalisti i a-i
asmup pe unul impotriva altuia. Acum s-a creat o noua si-
tuacie. Daca luam doua vari imperialiste, Japonia si Ame-
rica, vedem ca ele vor sa se razboiasca intre ele, si se vor
ràzboi, pentru a obtine suprematia in lume, pentru asi-
gura dreptul de a jefui. Japonia va duce razboi pentru a
capata posibilitatea sa jefuiasca in continuare Coreea, pe
care o jecmaneste cu o nemaipomenita cruzime, imbinind
cele mai noi inventii ale tehnicii cu metode de tortura spe-
cific asiatice. Nu demult am primit un ziar coreean, in care
se relateaza despre ceea ce fac japonezii acolo. Ei imbina
toate metodele tarismului i cele mai noi invenvii ale teh-
nicii cu un sistem de tortura specific asiatic i cu o nemai-
pomenita cruzime. Dar aceasta bucacica grasa care este
Coreea vor s-o smulga americanii. Se irlelege ca a apara
patria intr-un asemenea razboi inseamna a comite cea mai
mare crima, inseamna a trada socialismul. Se intelege cà
a sprijini o cara impotriva alteia inseamna a savirsi o crima
irnpotriva comunismului, dar noi, comunistii, trebuie sa fot
losim o tara impotriva alteia. Nu comitem noi in felui
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acesta o crima impotriva comunismului ? Nu, nu comitem,
pentru ca noi facem acest lucru ca stat socialist, care des-
fa§oara propaganda comunista i care este nevoit sa folo-
seasca fiecare ceas pe care i-1 acorda imprejurarile pentru
a se Intari cit mai repede. Am inceput sa ne intarim, dar ne
intarim prea Mut. Puterea economica §i militara a Ame-
ricii §i a celorlalte tari capitaliste crqte cu o repeziciune
diabolica. Oricit ne-am incorda noi fortele, puterea noastra
va cre§te incomparabil mai incet.

Trebuie sa folosim situatia ce s-a creat : in aceasta consta
tot rostul concesiunilor din Kamciatka. A venit la noi in
vizita Vanderlip, o ruda departata a vestitului miliardar,
daca e sa credem ce ne spune el, dar intrucit serviciul nostru
de contrainformatii din Ceka, care este, de altfel, admirabil
organizat, n-a cuprins 'Inca, din pacate, Statele de nord ale
Americii, n-am putut deocamdata sa stabilirn noi in§ine
daca intre ace§ti Vanderlipi exista vreo legatura de rude-
me. Unii afirma chiar ca nu exista nici un fel de rudenie
intre el. Nu pot sa-mi dau o parere, intrucit cunNtintele
mele in aceasta privinta se limiteaza la citirea unei carti a
lui Vanderlip, nu a celui care a fost la noi, ci a celui care
este infati§at ca un potentat pe care toti regii §i minimii 1-au
primit cu mari onoruri, ceea ce ne permite sa deducem ca e
gros la punga, iar el a vorbit cu ace§tia pe tonul cu care
discuta Intre ei oamenii la o §edinta, curn e, de pilda, a
noastra de aici, §i a vorbit pe indelete despre refacerea
Europei. Daca minimii au vorbit atit de respectuos cu
Vanderlip, inseamna ca el are legaturi cu miliardarii : in
cartea sa el ne prezinta punctul de vedere al unui om de
afaceri pe care nu-1 intereseaza nimic altceva §i care, ob-
servind ce se intimpla in Europa, spune : Probabil ca
de-aici n-o s5. iasa nimic bun §i totul o sa se duca dracului".
Cartea asta e plina de ura Impotriva bohevismului. El vor-
be§te §i de felul cum trebuie aranjate legturile de afaceri.
Este o carte foarte interesanta §i, ca mijloc de agitatie, e
mai buna decit unele carti comuniste, deoarece concluzia
ei finala este : Ma tern ca acest bolnav n-o sa poata fi
vindecat, de§i avem destui bani §i destule mijloace ca sa-1
tratam".
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Vander lip a adus cu sine o scrisoare adresata Consiliului
Comisarilor Poporului. Aceasta scrisoare este foarte intere-
santa, fiindca in ea se spune absolut deschis, cu cinismul

grosolania unui parvenit american : In 1920 noi sintem
foarte puternici, in 1923 flota noastra va fi si mai pu-
ternica ; totusi sintem stinjeniti de Japonia i va trebui sà
ne razboim cu ea, dar fara petrol, lira mei nu putem duce
razboi. Daca ne vindeti Kamciatka, va garantez ca entu-
ziasmul poporului american va fi atit de mare, inch va vom
recunoaste. Alegerile prezidentiale, care vor avea loc in
martie, vor aduce victoria partidului nostru. Dar daca ne
dati Kamciatka in arenda, vã declar cà in cazul acesta
entuziasmul nu va fi atit de mare" 47. Acesta este, aproape
textual, cuprinsul scrisorii lui. Avem n fata noastra im-
perialismul gol-golut, care nici nu considera necesar sa se
acopere cu ceva, fluid convins ca si ga arata minunat.
and am primit aceasta scrisoare, ne-am spus : trebuie sà
ne agatam de propunerea lui cu amindoua miinile. Ca din
punct de vedere economic are dreptate, ne-o dovedeste fap-
tul ca in America partidul republican se afla in ajunul vic-
toriei. Pentru prima oara in istoria Americii s-au gasit in
sud oameni care sa voteze impotriva democraitlor. E clar
deci ca avem de-a face cu un rationament just, din punct
de vedere economic, al unui imperialist. Kamciatka a apar-
tinut fostului imperiu rus. Asta-i adevarat. Dar cui apar-
tine ea in prezent nu se stie. Se pare ca este proprietatea
unui stat care se numeste Republica Extremului Orient,
dar granitele acestui stat nu sint precis stabilite 48 E drept
ca se intocmesc uncle documente in aceasta privinta, dar,
in primul rind, ele n-au fost Inca definitiv redactate, iar
in al doilea rind ele n-au fost Inca aprobate. In Extremul
Orient domina Japonia, care poate face acolo tot ce pof-
teste. Daca vom ceda Americii Kamciatka, care din punct
de vedere juridic ne apartine noua, dar de fapt e cotropità
de Japonia, este clar ca vom fi in cistig. Acesta a fost te-
meiul rationamentului meu politic, i, sprijinindu-ne pe el,
noi am luat din capul locului hotarirea de a incheia neapa-
rat un acord cu America. Desigur, va trebui sa ne tocmim
cu acest prilej, fiindca nici un om de afaceri n-o sa ne res-
pecte daca nu ne tocmim. De aceea tov. Rikov a inceput sa

si
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se tocmeasca, iar noi am alcatuit un proiect de acord. Dar
cind s-a ajuns la semnatura, noi am spus : Cine sintem nor,
stie toata lumea, dar dv. cine sintevi ?" A reiesit ca" Van-
derlip nu poate sal ne dea garancii ; atunci noi i-am spus c.
sintem ingaduitori. E limpede c acesta nu e decit un pro-
ject, si chiar dv. ati spus ca." acordul va intra in vigoare abia
dupa ce partidul dv. va iesi invingator ; dar el n-a invins
Inca, asa ca o sa mai asteptam. Si s-a intimplat urmatorul
lucru noi am intocmit un proiect de acord, care n-a fost
Inca. semnat i prin care cedam americanilor pentru o pe-
rioada de 60 ani Kamciatka imensul teritoriu din partea
de est si nord-est a Siberiei cu dreptul de a-si amenaja
o rada militara in portul de acolo, care e deschis tot anul
in care se afla petrol si carbune.

Proiectul de acord nu ne obliga la nimic ; putem si spu-
nern in orice moment ca contine unele puncte neclare si
sà renuntam la el. In cazul acesta nu vom avea de pierdut
cicctt timpul folosit pentru discutiile cu Vanderlip i citeva
foi de hirtie. Dar noi sintem de pe acum in cItig. E de
ajuns sa citim informatiile primite din tarile Europei pen-
tru a ne convinge c. sintem in cistig. Din Japonia nu ne
vine nici o stire in care sa nu se vorbeasca despre marea ne-
liniste provocata de concesiunile ce urmeaza sa fie acor-
date. Japonia declara : Nu vom tolera asa ceva, fiindca
loveste in interesele noastre". Poftim, n-aveti decit
invingeti America, noi n-o sà facem nici o obiectie. Noi
ca sà ma exprim .pe sleau am asmutit Japonia si Ame-
rica una impotriva celeilalte i prin aceasta sintem in

Sintem n cistig si tn ceea ce priveste americanii.
Cine este acest Vanderlip ? Noi n-am stabilit inca cine

este, dar in lumea capitalista se stie precis ca nu se trimit
telegrame in intreaga lume atunci cind e vorba de simpli
cetateni. Or, cind Vanderlip a parasit tara noastra, au in-
ceput s. curga telegramele in lumea intreaga. El spunea
ca a obtinut o concesrune avantajoasa i s-a apucat peste
tot sa-1 laude pe Lenin. Aceasta lauda are in sine ceva umo-
ristic, dar permiteti-mi sa spun ca in aceasta nota umoris-
tica este si o leaca de politica. Dupa ce a terminat toate
tratativele pe care le-a dus aici, Vanderlip exprimat
dorinta sa obtina o intrevedere cu mine. M-am sfatuit cu
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reprezentantii departamentelor respective, pe care i-am in-
trebat daca e cazul sa-1 primesc. Mi s-a raspuns : Primi-
ti-l. 0 s plece mai multumit". A venit Vander lip la mine
§i am discutat amindoi despre toate aceste chestiuni. Cind
a inceput s. spuna ca a fost in Siberia, ca cunoaste Siberia,
ca el, ca §i cei mai multi dintre miliardarii americani, pro-
vine din rindul muncitorilor s.a.m.d., c ei pun pret numai
pe ceea ce este practrc, c. apreciaza un lucru numai dupa
ce Ii vad, i-am raspuns : Bine, dv. sInteti oarneni practici,
uitati-va §i vedeti ce este sistemul sovietic si introduceti-1
si la dv.". El s-a uitat lung la mine, uimit de aceasta intor-
satura a discutiei, i mi-a spus pe ruse§te (intreaga convor-
bire fusese purtata in limba engleza) : S-ar putea". Ii
intreb surprins : De unde cunoasteti limba rusa ? Cum
sI n-o cunosc daca in decurs de-25 de ani am colindat ca-
lare o mare parte din regiunile Siberiei !" A§ vrea s redau
§i o remarca a lui care e de domeniul umoristicii. Cind
ne-am luat ramas bun, el a spus : Va trebui sa spun celor
din America ca mister Lenin (mister inseamna domnul),
ca domnul Lenin n-are coarne". N-am inteles imediat ce
vrea s. spuna, fiindca, in genere, nu cunosc bine limba en-
gleza. Ce-ati spus ? Mai spuneti, va rog, o data". Van-
derlip, care e un batrinel vioi, pune degetele la timple si
spune : N-aveti coarne". Translatorul care era de fata
spune : Da, chiar asa !" In America toata lumea e con-
vinsa c trebuie sa am coarne, caci intreaga burghezie spune
ca sint insemnat de diavolul. $i acum va trebui sa spun
ca n-aveti coarne", a adaugat Vanderlip. Ne-am despartit
in raporturi foarte cordiale. Mi-am exprimat speranta ca, pe
baza relatiilor de prietenie dintre cele doua state, nu numai
ca se va incheia un contract de concesiune, dar se vor dez-
volta in mod normal si relatiile de ajutor economic re-
ciproc. Toata convorbirea a decurs pe acest ton. Dupa aceea
au inceput sa vina telegrame in care se relatau cele spuse de
Vanderlip la intoarcerea lui din strainatate. El ii compara
pe Lenin cu Washington §i cu Lincoln. M-a rugat dau
un portret cu dedicatie. Am refuzat, pentru ca in asemenea
ocazie se obisnuie§te sa scrii : Tovarasului cutare" ; or, eu
nu puteam s scriu : tovarasului Vanderlip". Sa-i scriu asa
ceva lui Vanderlip, cu care incheiem un acord de conce-
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siune, era imposibil, fiindca acordul urmeaza sa fie semnat
de guvern, cind isi va lua functiile in primire. Cum sa
scriu nu stiu. Sa ofer portretul meu unui imperialist
notoriu era ceva nelogic. Si totusi am primit asemenea te-
legrame. De aici reiese clar ca in politica impertalista toata
aceasta poveste a avut un anumit rol. Cind au aparut unele
informatii in legatura cu concesiunile lui Vander lip, Har-
ding care a fost ales presedinte, dar care va intra in
functie abia in martie anul vittor a dat o dezmintire
oficiala in care spunea : nu stiu nimic, nu intretin relatii
cu bolevicii, n-am auzit despre nici un fel de concesiuni".
Asta s-a intirnplat in timpul alegerilor ; si a recunoaste, in
timpul alegerilor, ca ai de-a face cu bolsevicii inseamna, in
cazul cel mai bun, a pierde o parte din voturi. De aceea el
a dat o dezmintire oficiala. Aceasta dezmintire a fost tri-
misa la toate ziarele care li ataca pe bolsevici. Harding si
ceilalti sint cu totul in solda partidelor imperialiste. Noi ne
dam perfect de bine seama de avantajele politice pe care
le putem obtine din partea Americii si a Japoniei. Aceasta
usre prezinta importanta prin faptul ca ne arata concret

ce concesiuni am vrea sa acordam si in ce conditii anume.
Fireste, in paginile ziarelor nu trebuie s vorbim despre
asta. Asa ceva se poate spune numai intr-o adunare de
partid : in ziare nu trebuie sa trecem sub tacere aceasta
tranzactie, caci ea este avantajoasa, dar nu trebuie s sca-
pam nici un cuvint care ar impiedica incheierea unei astfel
de tranzactii, pentru ca ea inseamna un mare avantaj pen-
tru noi si ar duce la o slabire a pozitiilor atit ale imperia-
lismului american, cit si ale celui japonez, in ceea ce ne
priveste pe noi.

Toata aceasta tranzactie inseamna o slabire a presiunii
fortelor imperialiste deocamdat imperialitii stau

suspina, asteptind sa se iveasca momentul prielnic pentru
a-i sugruma pe bolsevici, iar noi indepartam acest moment.
Cind s-a incercat antrenarea Japoniei in aventura coreeana,
japonezii au spus americanilor : Desigur, noi putem
invingem pe bolsevici, dar ce ne dati pentru asta ? China ?
Noi i asa o s-o luam ; dar pentru ca sa-i batem pe bolsevici
va trebui s strabatem 10 000 de verste, in timp ce ameri-
canii vor sta in spatele nostru. Nu, asa nu se face poli-
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tica". Inca de atunci am fi fost invinsi de japonezi in ci-
teva saptamini, daca ei ar fi dispus de o linie ferata dubla
si daca americanii i-ar fi ajutat cu mijloace de transport.
Ne-a salvat faptul ca Japonia, care era pe punctul
de a inghici China, nu putea sa inainteze spre apus, straba-
tind intreaga Siberie si avind in spate America, si ca ea
n-a vrut s scoata castanele din foc pentru America.

0 sans a. si mai mare de salvare pentru noi ar fi daca pu-
terile imperialiste s-ar afla in razboi. Daca sintem nevoici
sa-i suportam pe niste nemernici ca tilharii capitalisti, care
1st ascut cu tovii cuvitele pentru a se napusti asupra noastra,
este de datoria noastra directa sa-i facem sa-si indrepte
cuvitele unul impotriva celuilalt. Cind doi tilhari se Inca-
iera, oamenii cinstivi n-au decit de cistigat. Celalalt avan-
taj este pur politic ; chiar daca nu se va realiza aceasta
concesiune, insusi proiectul de concesiune va insemna un
avantaj pentru noi. Avantajul economic consta. in aceea
ca vom primi o parte din produse. Daca americand vor
incepe sà obcina o parte din produse, asta ar constitui un
avantaj pentru noi. In Kamciatka petrolul si minereurile
se gasesc in cantitati atit de mari, câ noi, in mod vadit, nu
sintern in stare sa le exploatam singuri.

V-am aratat una din contradicciile imperialiste pe care
sintern obligati s-o folosirn, si anume pe aceea care exista
intre Japonia si America ; o alta contradiccie este aceea
dintre America si tot restul lumii capitaliste. Aproape in-
treaga lume capitalised'. a Invingatorilor" a iesit din fazboi
considerabil imbogAità. America este puternica, toti sint
acum datornici ei, totul depinde de ea. Ura impotriva er
creste tot rnai mult, caci ea ii jefuieste pe toci, si ii jefuieste
intr-un mod foarte original. Ea n-are colonii. Anglia a iesit
din razboi cu colonii imense, la fel si Franp.. Anglia a pro-
pus Americii s accepte un mandat acesta este termenul
care se foloseste azi asupra uneia din coloniile jefuite,
dar ea n-a acceptat. Se vede c negustorii americani judeca
altfel lucrurile. Ei au vazut ca razboiul are un rol foarte
bine definit, atit in ce priveste ruina economica cit si in
ce priveste starea de spirit a muncitorilor, si au ajuns la
concluzia ca nu este avantajos pentru ei sa primeasca man-
datul. Dar ei nu vor admite, binein/eles, ca alte state sa
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traga foloase de pe urma acestei colonii. Intreaga presa
burgheza oglindqte ura mereu crescinda impotriva Ame-
ricii, §i In aceasta cara spore§te numarul celor ce se pro-
nunca pentru incheierea unui acord cu Rusia. America a
incheiat un acord cu Kolceak in care se prevedea recu-
noaterea §i sprijinirea acestuia, dar In aceasta privinca ea
a mai pacit-o o data, alegindu-se doar cu pierderi §i ru-
One. Avem astfel in faca noastra cel mai mare stat din
lume, care va dispune in 1923 de o flota mai puternica
deck aceea a Angliei ; dar acest stat este intimpinat cu o
ura tot mai apriga de catre celelalte cari capitaliste. De
acest concurs de imprejurari trebuie sa cinem seama. Ame-
rica nu se poate impaca cu restul Europei, acesta este un
fapt dovedit de istorie. Nimeni n-a infaci§at atit de bine
tratatul de la Versailles cum a facut-o Keynes, reprezentan-
tul Angliei la Versailles, intr-o carte scrisa de el. In aceasta
carte, Keynes §i-a batut joc de Wilson i de rolul pe care
1-a avut el in tratatul de la Versailles. Wilson s-a dovedit
a fi mi prostanac i jumatate, pe care Clemenceau i Lloyd
George 1-au manevrat ca pe o rnarioneta. Totul arata deci
ca. America nu se poate impaca cu celelalte cari, pentru ca
intre ea i aceste cari exista profunde divergence economice,
pentru ca America este mai bogata deal ele.

De aceea toate problemele in legatura cu concesiunile le
vom examina din acest unghi de vedere ; trebuie folosita
din plin orice posibilitate, oricit de mica, de a inteci discor-
dia dintre America §i restul lumii capitaliste. Intre America
§i colonii exista in mod inevitabil contradiccii, i, daca ea va
incerca sa se atinga mai mult de colonii, ne va da un ajutor
de zece ori mai mare. In colonii clocotqte revolta, §i, daca
te atingi de ele, atunci, de vrei sau de nu vrei, de qti sau
nu bogat i cu cit qti mai bogat, cu atit mai bine ne
ajuci pe noi, iar domnii Vanderlipi o sa-§i fringa gitul. Iata
de ce aceasta discordie constituie pentru noi principalul con-
siderent de la care trebuie sa pornim.

A treia contradiccie este aceea dintre Antanta i Ger-
mania. Germania invinsa este strivita de tratatul de la
Versailles, dar dispune de imense posibilitaci economice.
Ea este a doua cara din lume sub raportul dezvoltarii eco-
nomice, daca consider-am ea' prima este America. Specia-
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litii spun chiar ca in ceea ce priveste industria electro-
tehnica, Germania este superioara Americii, i dv. stiti ce
mare importanta are industria electrotehnica. In ceea ce
priveste folosirea pe scara larga a electricita0i, America
ocupa primul loc, dar in ceea ce priveste perfecciunea teh-
nica Germania se afla pe o treapta mai inalta. $i iata ca
unei asemenea can i se impune tratatul de la Versailles, cu
care ea nu se poate impaca. Germania este una din tarile
capitaliste cele mai puternice si mai inaintate, si ea nu poate
suporta tratatul de la Versailles ; ea este la rindul ei o sara
imperialista dar, fiind asuprita, trebuie sa-si caute un aliat
impotriva imperialismului mondial. Aceasta este situacia de
care trebuie sà ne folosim. Tot ce adinceste antagonismul
dintre America si celelalte cari ale Antantei, sau antagonis-
mul dintre Antanta in ansamblul ei si Germania, trebuie
privit prin optica favorizarii concesiunilor. De aceea tre-
buie sa ne straduim sa-i atragem pe capitalisti, de aceea
brosura pe care a promis Miliutin s-o aduca, i pe care a
adus-o i o va distribui, contine o serie de decrete ale Con-
siliului Comisarilor Poporului care au fost scrise in asa fel
inch sa atraga pe actualii amatori de concesiuni 49. La
aceasta carte s-au anexat niste harci cu explicacii. 0 s-o
traducem in toate limbile i o sà cautam s-o popularizam
in fel si chip, pentru a antrena in special Germania impo-
triva Angliei, intrucit pentru Germania concesiunea ar fi
un mijloc de salvare. Trebuie sa antrenam America impo-
triva Japoniei, intreaga Antanta impotriva Americii si in-
treaga Germanie impotriva Antantei.

Iata care sint cele trei categorii de contradictii care
incurca in mod iremediabil tot jocul imperiabitilor. Iata
care este miezul problemei. Si iata de ce, din punct de ve-
dere politic, trebuie s. firn cu tot sufletul sau, mai bine zis

pentru ca nu de suflet e nevoie aici sa manifestam
tot interesul pentru concesiuni.

Trec acum la problema economiei. Cind noi am atins aici
problema Germaniei, am si ajuns la aspectul economic. Prin
pacea de la Versailles, existenta economica a Germaniei a
fost subminata ; si nu numai a Germaniei, dar si a celor-
lalte tari invinse, ca Austro-Ungaria in vechea ei intindere,
din care o parte a fost inclusa in statele invingatoare, dar
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care in conditiile tratatului de la Versailles nu poate sa rnai
existe. In Europa centrala aceste tari constituie un bloc pu-
ternic, care dispune de o uriag forta economica §i tehnica.
Din punct de vedere economic, toate aceste tan sint nece-
sare pentru refacerea economiei mondiale. Daca yeti citi §i
reciti cu atentie decretul din 23 noiembrie cu privire la
concesiuni, yeti vedea ca" noi subliniem importanta econo-
miei mondiale, §i facem acest lucru in mod intentionat.
Acesta este, incontestabil, un punct de vedere just. Pentru
refacerea economiei mondiale este nevoie §i de materii prime
din Rusia. Nu te poti dispensa de folosirea lor iata care
e adevarul din punct de vedere economic. Acest adevar 11
recunoaste §i cel mai autentic burghez care studiaza econo-
mia §i care privwe lucrurile sub un unghi de vedere pur
burghez, l recunoaste Keynes, care a scris cartea Conse-
cintele economice ale pacii". Iar Vander lip, care a colindat
intreaga Europa ca magnat al finantei, recunoaste §i el ca
nu poate fi refacuta economia pentru ca in lume sint prea
putine materii prime, intrucit au fost irosite n timpul
razboiului. El spune ca Rusia trebuie sa constituie un punct
de sprijin in aceasta directie. Si iata ca. Rusia se ridica acum
in fata intregii lumi §i declara : ne angajam sa refacem
economia internationala iata care este planul nostru.
Aceasta pozitie este justa din punct de vedere economic. In
aceasta perioada Puterea sovietica s-a imam, §i nu numai
ca s-a intarit ea insa§i, dar vine cu un plan de refacere a
intregii economii mondiale. Intre economia mondiala §i pla-
nul de electrificare a fost stabilita o legatura bine inteme-
iata din punct de vedere §tiintific. Prin planul nostru ne
vom ci§tiga, fara indoiala, nu numai simpatia tuturor mun-
citorilor, dar §i pe aceea a capita14ti1or rezonabili, inde-
pendent de faptul ca pentru ei noi sintem aceqti bo4evici

teror4ti teribili" ; de aceea planul nostru eco-
nomic este just, §i intreaga democratie mic-burgheza, citin-
du-1, va inclina spre noi, fiindca imperiali§tii au §i inceput
sa" se incaiere, pe cind noi venim cu un plan impotriva
caruia tehnicienii §i economi§ni n-au nimic de obiectat. Noi
trecem la domeniul economic §i propunem intregii lumi un
program pozitiv de constructie, dezvoltam acele perspec-
tive care se intemeiaza pe baze economice §i pe care Rusia
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nu le considera ca un centru egoist, menit sa distruga toate
celelalte economii, economiile altor tari, cum se intimpla
altadata, cad acum Rusia este aceea care face propuneri de
refacere a economiei in interesul intregii lumi.

Noi punem problema pe un plan anticapitalist. Noi ve-
nim §i declaram : ne angajam s. construim intreaga lume
pe baze economice rationale, §i nu incape indoiala d acest
lucru este just. Nu incape indoiala d, daca ne vom apuca

lucram cum trebuie, cu ma§ini moderne §i cu ajutorul
§tiintei, intreaga economie mondiala va fi refacuta fara
intirziere.

Noi facem un fel de propaganda pe linie de productie
atunci cind spunem patronilor : Dv., domnilor capitali§ti,
IIU sinteti buni de nimic ; in timp ce dv. va ruinati, noi con-
struim a§a cum §tim noi, §i in acest caz n-ar fi timpul sa
ajungeti la o intelegere cu noi ?" La care toti capitali§tii
din intreaga lume se vad nevoiti s raspunda, de§i scarpi-
nindu-se la ceafi : Dar poate d ar fi timpul sa semnam
un acord comercial".

Englezii au §i intocmit un proiect §i ni 1-au trimis ". El
este acum studiat, §i in legatura cu asta trebuie s spunem
ca incepe o perioada notia. Englezii au dat gre§ in razboi,
§i acum trebuie s lupte pe tarim economic. Pentru noi a§a
ceva este cit se poate de limpede. Noua nici prin gind nu
ne-a trecut ca, dupa ce vom lupta, o s vina pacea, §i mielul
socialist o sa se imbrati§eze cu lupul capitalist. Departe de
a§a ceva. Faptul d sinteti nevoiti s vâ luptati cu noi pe
tarim economic reprezinta un mare progres. Noi v-am pro-
pus un program international, in care concesiunile sint pri-
vite din punctul de vedere al intregii economii mondiale.
Din punct de vedere economic justetea acestui program este
indiscutabila. Nici un ingmer, nici un agronom care pune
problema economiei nationale nu va putea sa ridice obiec-
tiuni impotriva lui. Si multi dintre capitali§ti spun : Fara
Rusia nu va exista un sistem trainic de state capitaliste",
dar noi prezentam un asemenea program in calitate de con-
structori ai economiei mondiale pe baza unui alt plan.
Aceasta are o uria§a insemnatate propagandistica. Chiar
dad nu ne vom alege cu nici o concesiune ceea ce con-
sider ca e perfect posibil chiar dad din toata aceasta

sf



72 V. I. LENIN

zarva in legatura cu concesiunile nu ne vom alege decit cu
citeva adunari de partid, cu citeva decrete §i fara nici o
concesiune, tot vorn fi c4tigat ceva. Fara sa mai vorbim
de faptul Ca am prezentat un plan de construire a econo-
miei, noi atragem de partea noastra toate statele care au
fost ruinate de razboi. La congresul Internationalei a III-a,
al Internationalei Comuniste, am spus Ca intreaga lume se
imparte in natiuni asuprite §i natiuni dominante *. Na-
tiunile asuprite reprezinta nu mai putin de 700/0 din in-
treaga populatie a globului. Pacea de la Versailles a facut
sa li se adauge Inca 100 000 000 sau 150 000 000 de oameni.

De fapt, noi actionam acum nu numai ca reprezen-
tanti ai proletarilor din toate çri1e, dar qi ca reprezentanti
ai popoarelor asuprite. Nu de mult a aparut o revista a
Internationalei Comuniste intitulata Popoarele din Ori-
ent" 51 Internationala Comunista a lansat pentru popoarele
din Orient urmatoarea lozinca : Proletari din toate tarile
§i popoare asuprite, uniti-va !" Unul dintre tovar4i a pus
aici intrebarea : Dar cind a dat Comitetul Executiv dis-
pozitie sa se schimbe lozincile" ? Eu, drept sa spun, nu pot
sa-mi amintesc. Desigur, din punctul de vedere al Mani-
festului Comunist", aceasta lozinca nu e justa, dar Mani-
festul Comunist" a fost scris in conditii cu totul diferite,
iar din punctul de vedere al politicii actuale ea este justa.
Relatiile s-au inasprit. Intreaga Germanie e in fierbere. La
fel §i intreaga Asie. Dupa cum ati aflat din ziare, in India
se incheaga o rni§care revolutionara. In China se manifesta
o ura inver§unata impotriva japonezilor, ca §i impotriva
americanilor. In Germania domnqte o ura atit de apriga
impotriva Antantei, incit ea nu poate fi inteleasa decit daca
iti dai seama de ura pe care o nutresc muncitorii germani
impotriva propriilor lor capitali§ti. in consecinta, ei au
facut din Rusia reprezentanta direcfa a intregii mase a
populatiei asuprite de pe glob ; popoarele, prin insa§i forta
lucrurilor, se deprind sa vada in Rusia un centru de atrac-
tie. De curind un ziar men§evic din Gruzia a scris : Exista
in lume doua puteri : Antanta i Rusia Sovietica". Dar ce

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 41, Bucurqti, Editura politici, 1966,
ed. a doua, p. 241. Nota red.
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sint mewvicii ? Ni§te oameni care hi schimba parerile dupa
cum bate vintul..Cind eram slabi din punctul de vedere al
situatiei internationale, ei strigau : Jos cu bol§evich !"
Cind am inceput sa ne intarim, ei strigau : SIntem neutri".
Dupa ce am respins pe du,mani, ei spun : Da, aici exista
doua puteri".

in decretul cu privire la concesiuni, noi prezentam in
numele intregii omeniri un program ireproabil dm.punct
de vedere economic de refacere a fortelor econonuce ale
lumii pe baza folosirii tuturor materiilor prime, oriunde
s-ar afla ele. Pentru noi este important ca nicaieri sa nu
existe foamete. Dv., capitalimi, nu §titi cum sa lichidaçi
foametea, dar noi tim. Noi sintem reprezentanti a 700/0
din populatia globului pamintesc. Si aceasta superioritate
numerica va avea urmarile ei. Oricare va fi soarta acestui
proiect, sub raport economic importanta lui este incontes-
tabila. Latura economica a concesiunilor hi are importanta
ei, indiferent de faptul c acordul va fi Incheiat sau nu.

Precum vedeti, a trebuit s fac o introducere extrem de
Eung i s demonstrez avantajele concesiunilor. Desigur,
pentru noi concesiunile prezinta importanta i n sensul ca
vom putea obtine produse. Acest lucru este, fara indoiala,
adevarat, dar principalul const n relaçiile politice. Inamte
de congresul Sovietelor yeti primi un volum care cuprinde,

cele 600 de pagini ale sale, planul de electrificare a Ru-
siei. Acest plan a fost elaborat de cei mai buni agronomi
§i ingineri. Fara ajutorul capitalului strain §i fara mijloace
de productie din strainatate nu putem accelera infaptuirea
lui. Dar pentru ca s primim ajutor trebuie sa pltim. Plna
acum am luptat impotriva capital4ti1or, §i ei ne spuneau :
ori va constringem s platiti cele 20 de miliarde, ori vã
sugrumam. Dar ei nu sint in stare sa ne sugrume, iar noi
nu vorn plati datoriile. Deocamdata am obtinut o oarecare
amtnare. Atita timp cit avem nevoie de un ajutor economic,
stntem de acord s. v pltim. A§a stau lucrurile, i orice alt
mod de a pune problema este netntemeiat din punct de
vedere economic. Rusia este ruinafai din punct de vedere
industrial i, n comparatie cu ceea ce era inainte de razboi,

in
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situatia s-a inräutatit de zece ari, daca nu si mai mult.
Daca acum trei ani ni s-ar fi spus c. o s. purtam razboi
timp de trei ani impotriva intregii lumi capitaliste, n-am
fi crezut. Acum insa o sa ni se spuna : dar sa refaci eco-
nomia, atunci cind dispui numai de o zecime din avuvia
nationala de dinainte de rlzboi, este o sarcina si mai grea:
Intr-adevar, asta e mai greu decit s. duci un razboi. Razboi
puteai sa." duci sprijinindu-te pe entuziasmul maselor de
muncitori si de tarani, care se aparau impotriva mosierilor.
Acum insa nu mai e vorba de aparare impotriva moieri-
br ; acum e vorba de refacerea economiei in conditii
neobisnuite pentru tarani. In aceasta directie victoria nu
mai poate fi obtinuta prin entuziasm, asalt i jertfire de sine,
ci printr-o munca plicticoasa, marunta, prozaica de zi cu zi.
Acest lucru este incontestabil mai greu. De unde sa laam
mijloacele de produccie de care avem nevoie ? Pentru a-i
atrage pe americani trebuie sa le platesti : ei stilt oameni de
afaceri. Dar cu ce sa platim ? Cu aur ? Dar aurul nu-1
putem risipi. Aur ne-a ramas puvin. Cu cel pe care-1 avem
nu putem acoperi nici macar cheltuielile de infaptuire a
programului de electrificare. Inginerul care a intocmit pro-
gramul de electrificare a calculat c pentru infaptuirea lui
avem nevoie de cel putin un miliard si 100 000 000 de
ruble aur. Dar o asemenea rezerva de aur n-avem. Sa le
dam rnaterii prime nu putem, pentru ca in propria noastra
tara oamenii nu slot Inca hraniti cu totii pe saturate.
Atunci and in Consiliul Comisarilor Poporului se pune
problema sa dam 100 000 de puduri de cereale italienilor,
se ridica comisarul poporului pentru aprovizionare si spune
ca nu se poate. Ne tocmim pentru fiecare tren de cereale.
Fara cereale nu putem dezvolta comertul exterior. Dar ce
sa dam ? Maruntisuri ? Au ei destule. Ni se spune sa facem
comert cu cereale ; dar noi nu putem sa dam cereale. De
aceea cautam sa rezolvarn problema cu ajutorul con-
cesiunilor.

Trec acum la punctul urmator. Concesiunile dau nastere
la noi primejdii. Ma refer la ceea ce am spus la inceputul 1

cuvintarii mele, si anume ca. se aud strigate de jos, din en-
durile maselor de muncitori : Nu va lasati pacaliti de ca-

ei grit oameni destepci 4i dibaci". E placut sa auzipitalisti,
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rostindu-se asemenea indemnuri, fiindca vezi cum cresc
mase uria§e care sint in stare sa lupte cu dirzenie impotriva
capitali§tilor. In articolele tovara§ului Stepanov, care au
fost concepute in mod pedagogic (la inceput, s-a gindit
el, am sa aduc toate argumentele impotriva concesiumlor,
iar apoi am sa spun 61 trebuie s. le acceptam ; numai c urui
cititori, Oda' ajunga la partea pozitiva, o s abandoneze
probabil lectura, dupä ce se vor fi convins ca nu e nevoie
de concesiuni), Ant o seama de idei juste ; dar chid spune
ca nu trebuie sa acordam concesiuni Angliei, fiindca are
sa vina Lockhart, nu Ant de acord cu dnsu1. Noi am scos-o
la capat cu Lockhart intr-o vreme and Ceka era abia tn
curs de formare §i nu era o institutie atit de soli& ca
acum. Si claca dupa trei ani de razboi nu shitem in stare
sa-i prmdem pe spioni, atunci va trebui sa se spuna despre
noi c asemenea oameni nu trebuiau sa se apuce sa conduca
un stat. Noi rezolvam probleme incomparabil mai grele.
De pildà, acum sint n Crimeea 300 000 de burghezi.
Acesta este un izvor de viitoare specula', de viitor spionaj,
de ajutor dat in fel §i chip capitalwilor. Dar noi nu ne
temem de ei. Noispunem ca o s ne ocupam de ei, o sa-i
repartizam, o si-i supunem §i o sa-i

Este richcol O. se sputa, dupa toate acestea, ca strainii
carora le vor fi atribuite diferite concesiuni vor fi pri-
mejdiNi pentru noi sau c5. nu vom §ti sa-i supraveghem.
Atunci nici nu trebuta sa ne apucam de treaba, nu trebuia
sa ne asumam sarcina de a conduce statul. Aici e vorba
de .o sarcina pur organizatorica, asupra careia nu face sa
insistam prea mult.

Dar ar fi, desigur, o mare gre§eala sa credem c. conce-
siumle inseamni pace. /n nici un caz ele nu inseamna a§a
ceva. am nu Ant altceva decit o noua forma de
razboi. Europa a luptat impotriva noastra, §i acum razboiul
se duce pe un alt plan. Inainte el s-a desfa§urat intr-un
domeniu in care imperiali§tii erau infinit mai puternici,
§i anume in domeniul militar. Daca ar fi fost dupa
numarul tunurilor §i al mitralierelor pe care le au ei i pe
care le avem noi, daca ar fi fost dupa numarul soldatilor
pe care-i pot mobiliza guvernul nostru i guvernul lor,
fara indoial a. ca. am fi fost zdrobiti in doua saptamim.

7 - Lenin Opere complete, vol. 42

sa

asimilam.
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Totusi noi am rezistat in acest domeniu si ne pregatim sa.
luptam mai departe, sa trecem la razboiul economic. Noi
am spus clar cal alaturi de o parcela concesionata, alaturi
de un teren concesionat, va fi terenul nostru, iar dupa
aceea iarasi terenul lor ; vom invata de la ei cum se or-
ganizeaza intreprinderi model, organizind alaturi de el o
intreprindere de-a noastra. Daca nu vom reu§i sa facem
acest lucru, atunci n-are rost sa vorbim. Utilarea dupa ul-
timul cuvint al tehnicii nu este, in momentul de fata, o
sarcina usoara, trebuie sa invavarn acest lucru, sa-1 invatam
din practica, fiindca el nu se Inv*" in nici un fel de
scoala sau de universitate, la nici un fel de cursuri, si de
aceea noi acordam concesiunile in a§a fel, ca ele sa fie in-:
tercalate cu exploatarile noastre : venivi deci §i kivacati
chiar aici, la fata locului.

Din punct de vedere economic, concesiunile sint de mare
folos pentru noi. Desigur, concesionarii, creind a§ezari, vor
aduce cu ei deprinderi capitaliste si vor cauta sa exercite
influenta dizolvanta asupra taranimii. Dar noi trebuie sa-i
supraveghem si sa le opunem la fiecare pas influen/a
noastra comunista. $i aceasta este tot un fel de razboi, o
intrecere militara Intre doua sisteme, intre doua formatiuni,
intre doua sisteme economice cel comunist si cel capi-
talist. Vom dovedi ca sintem mai puternici deck ei. Ni se
spune : Ei bine, avi rezistat pe frontul extern, Incepeti
acum sal constru4i ; hai sa construim, si atunci o sa vedem
cine o sa invinga....". Desigur, aceasta e o sarcina grea, dar
noi am spus si spunem: Socialismul isi exercita influenta
prim puterea exemplului". Violenta este eficace atunci dmt
este folosita impotriva celor ce vor sa-si restaureze puterea.
Doar la atit se reduce insemnatatea violenvei, iar mai de-
parte trebuie folosita puterea influentei §i a exemplului.
Trebuie sa aratam In mod practic, prin exemple, insemna-
tatea comunismului. Noi n-avem ma§ini, fiindca razboiul
ne-a ruinat, i-a rapit Rusiei resursele ei economice, §i totu5i
nu ne temem de aceasta Intrecere, pentru ca ea va fi, in
toate privintele, avantajoasa pentru noi.

Acesta va fi un razboi in cursul caruia, de asemenea,
va trebui sa nu facem nici cea mai mica concesie. Acest
razboi este, in toate privintele, avantajos pentru noi ;
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avantajoasa este si trecerea de la vechiul razboi la acest nou
razboi, fat-a sa mai vorbim de faptul ca el ne ofera o oare-
care garancie indirecta de pace. Am spus la o adunare
despre care Pravda" a publicat o relatare cit se poate de
nefericita ca in momentul de fava noi am trecut de la
razboi la pace, dar câ noi n-am uitat c o s vina din nou
razboiul*. Atita timp cit capitalismul continua sã existe
alaturi de socialism, ele nu pot trai in pace : pina la urinal
o s invinga ori unul, oH celalalt ; o s i se cinte prohodul
oH Republicii sovietice, oH capitalismului mondial: Este
vorba doar de o aminare a razboiului. Capitalitii vor
cauta pretexte pentru un razboi. Daca ei o s accepte
propunerea noastr i o s. treaca la luarea in concesiune,
acest lucru o sa le fie mai greu. Pe de o parte, in caz de
razboi o s avem conditiile cele mai favorabile ; pe de
alta parte, cei ce vor razboi n-o sâ accepte concesiuni.
Existenta concesiunilor constituie un argument economic
si politic impotriva razboiului. Statele care ar putea s.
porneasca razboi impotriva noastra nu vor putea sa in-
treprinda acest pas daca vor primi concesiuni, fiindca se
vor simti cu miinile legate. Noi punem atita pre; pe
aceasta legatura, inch nu ne temem s plàtim, cu atit mai
mult cu cit plata se va face cu mijloace de produccie pe
care noi nu le putem dezvolta. Pentru Kamciatka vom
pad 100 000 de puduri de ticei, din care vom opri pentru
noi 201o, vom plati cu iei, iar daca nu vom plati, nu vom
okine nici 2 puduri. Acesta, ce-i drept, e un pre; camataresc,
dar atita timp cit exista capitalismul nu ne putem astepta
sa dea un pre; mai omenesc. $i totusi avantajele sint in-
contestabile. Cit despre pericolul unei ciocniri intre ca-
pitalism si bolsevism, trebuie s spunem ca concesiunile
constituie o continuare a razboiului, dar pe un alt teren.
Va trebui s urmarim fiecare pas al inamicului. Va fi ne-
vole sa folosim toate mijloacele de conducere, de supra-
veghere si de influemare. $i asta inseamna tot razboi.
Noi am luptat intr-un razboi mai mare, dar in acest
razboi vom mobiliza si mai multi oameni decit in primul.
In acest razboi vor fi mobilizaci, fara nici o excepcie, mci

* Vezi volumul de fact p. 44. Nota red.
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cei ce muncesc ; li se va spune i li se va explica : Daca
capitalismul face cutare sau cutare lucru, voi, munchorn

tararni care avi rasturnat pe capitalisti, nu trebuie sa
faceti mai putin dech ei. Cautati s invatati deci".

Sint convins cã Puterea sovietica va ajunge din urma
va intrece pe capitalisti i cä vom fi in cistig nu numai

din punct de vedere pur economic. Vom primi aceste doua
nenorocite de procente ; e foarte putin, dar tot e ceva. In
afara de asta, ne vom insust stiinva i vom capata expe-
rienta : nici o scoala i nici o universitate nu face doi bani
daca n-ai pricepere practica. Din harta anexata la brosura
pe care are sa v-o arate tov. Miliutin yeti vedea c noi
acordam concesiuni cu precadere in regiunile periferice. In
Rusia europeana padurile din nord se intind pe o suprafata
de 70 000 000 de deseatine. Vreo 17 000 000 de deseatine
sint destinate pentru concesiuni. Exploatarile noastre fo-
restiere sint intercalate cu terenurile concesionate ; padurile
se afla in Siberia apuseana si in nordul indepartat. N-avern
nimic de pierdut. Principalele intreprinderi se afla in Si-
beria apuseana, ale carei bogatii sint imense. In zece ani
nu vom putea sa valorificam nici a suta parte din ele. Cu
ajutorul capitalistilor straini, insa, cedindu-le o mina, ca-
patam posibilitatea de a exploata minele noastre. Atunci
cind acordam concesiuni, alegem noi insine locul lor.

Cum sa procedam pentru a asigura supravegherea con-
cesionarilor ? Ei vor incerca s provoace descompunere

rindurile taranimii noastre, ale maselor noastre. Tiranul,
ca mic proprietar, nclina prin insasi natura lui spre co-
mertul liber, iar noi consideram c o asemenea practica
constituie o crima. Aici este vorba de o lupta pe care trebuie
s-o ducal statul. Aici, tocmai aici trebuie s contrapunem
cele doua moduri de a conduce economia : cel capitalist si
cel socialist. Aici este vorba tot de un razboi in care tre-
buie sa dam o batalie decisiva. Avem o recolta extrem de
proasta, ducem lipsa de nutret i printre vite bintuie epi-
zootiile ; n acelasi timp, imense intinderi de pamint sint
lasate in paragina. Zilele acestea se va emite un decret
sensul ca trebuie depuse toate eforturile pentru insamincarea

§1
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unor suprafete cit mai man i pentru imbunatatirea situa-
tiei agriculturii 52.

In plus de asta, avem 1 000 000 de deseatine de pamint
intelenit, pe care nu-1 vorn ara, pentru c n-avem vite de
munca, n-avem uneltele necesare. Cu tractorul insa acest
pamint poate fi arat la orice adincime. De aceea eavanta-
jos pentru noi sa dam in arena' acest pamint. Chiar daca
vom ceda jumatate i chiar trei sferturi din produse, vom
avea totusi de cistigat. Iata politica de care sint calauzite
actiunile noastre. Si pot sa spun ca la baza acestor actium
trebuie sa stea nu numai considerentele econormce si con-
junctura economiei mondiale, dar si profunde considerente
politice. Orice alt mod de a pune problema ar fi o dovadi
de miopie. Daca e vorba de avantajele sau dezavantajele
economice ale concesiunilor, trebuie spus c ele prezinta in
mod incontestabil un avantaj din punct de vedere econo-
mic. Fara concesiuni nu vom putea s. indeplinim progra-
mul nostru i sã infaptuim electrificarea tarii ; fara ele nu
ne va fi cu putinta sã refacem econornia noastra in urma-
torii zece ani ; iar dupa ce o vom reface, nu vorn putea fi
invinsi de catre capital. Concesiunile nu inseamna pace cu
capitalismul, ci razboi pe un alt plan. In loc de un razboi
cu arme i tancuri se duce un razboi economic. E adevarat

acest razboi prezinta noi greutati i noi primejdii. Dar
eu sint convms ca le vom birtn. Sint convins ca, punind
in acest fel problema concesiunilor, vom convinge cu usu-
rinta marea majoritate a membrilor de partid ca concesi-
umle sint necesare, iar teama instinctiva despre care am
vorbit este o teama folositoare i sanatoasä, pe care noi o
vom transforma intr-o forta motrice care sa ne aduca o
victorie mai rapicla in razboiul economic ce ne asteapta.

0 dare de seam3 rezurnativl a apärut
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2

CUVINT DE INCHEIERE LA RAPORTUL
CU PRIVIRE LA CONCESIUNI

Tovarasi ! Bilevelele primite de mine sint atit de nume-
roase, ca n-am sa pot raspunde la toate. Pe de alta parte,
in cursul dezbaterilor cele mai multe argumente au sifost
combatute, asa ca am s'a." fac mai intli unele observavii in
legatura cu brosura Despre concesiuni". Am sa vorbesc mai
amanuncit. PrefaAa, scrisa de tov. Lomov, expune intr-o
pagina si jumatate problema extrem de sumar. Dupa aceea
urmeaza chiar decretul din 23 noiembrie, in care este ex-
pusa ideea despre interesele economiei mondiale. Procesul
de refacere a forcelor de produqie din Rusia, si totodata
a intregii economii mondiale, poate fi considerabil acce-
lerat prin atragerea instittgiilor de stat i comunale din
strainatate, a intreprinderilor particulare, a societavilor pe
ac;iuni, a cooperativelor i organizaciilor muncitoresti din
alte a."1-i la extragerea i prelucrarea bogAiilor naturale ale
Rusiei". Aceasta teza are, fireste, doar o importanca pro-
pagandistica, dar din punct de vedere economic ea este in-
discutabila. Economia mondiala trebuie refacuta. Capitalis-
mul accioneaza intr-un fel, noi facem de asemenea propu-
nerile noastre, dar deocamdata economia mondiala ii pas-
treaza caracterul ei capitalist.

Am vrut atragem pe straini, de aceea la sfirsitul de-
cretului shit enumerate conditiile :

Punctul 1 : Concesionarului i se acorda partea cuvenita
din produs care e stipulata in contract, cu dreptul de a o
exporta". Fara o asemenea condivie, ei n-o s accepte. Cit
reprezinta aceasta parte nu se spune. 0 sa dam batalie

sa-i
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pentru aceasta parte, o s ne tocmim, o sa ne razboim si fie-
care dintre noi se va apuca s cintareasca avantajele. To-
varasii au spus aici câ trebuie sa fim cu ochii in patru,
ei au perfecta dreptate.

Punctul 2 : In caz c. vor fi introduse perfectionari teh-
nice speciale si de mari proportii, se vor acorda concesio-
narului unele avantaje comerciale (de pilda : daca se acln-
zitioneaza masini, se incheie contracte speciale pentru co-
menzi mari Ce inseamna avantaje comerciale ?
Firma cutare va beneficia de un contract cu clauze prefe-
rentiale, in timp ce altele nu. Iar daca firma va obtine
concesiuni, noi vom putea rascumpara instalatiile ei si poate

vom acorda un spor de pret. Principalul este Ina ca
ei sa ne dea maini. Mi se pare ea acest considerent este
destul de clar i totodata ne ofera elemente de propaganda.

Punctul 3 : In raport cu caracterul i conditiile fie-
carei concesiuni, vom acorda termene lungi, astfel ca sa se
asigure concesionarului o deplina compensatie pentru riscul
la care e supus i pentru mijloacele tehnice folosite". Aici
este vorba de durata concesiunilor. Aceasta durata nu este
de loc precisa, iar in alte conditii noi n-am fi putut da
Kamciatka, si au dreptate tovarasii Fedotov i Skvortov
cind spun ca asta este o concesiune speciala, pe care noi o
acceptam din importante considerente politice. Acordind
concesiuni in asemenea conditii, noi daruim cu placere ceea
ce noua nu ne trebuie, iar de pe urma acestei pierderi nu
vom fi dezavantajati nici economiceste i nici politiceste.

Punctul 4 : Guvernul R.S.F.S.R. garanteaza ca bunurile
investite de concesionar in intreprinderea respectiva nu vor
forma obiectul unei nationalizari, confiscari sau rechizitio-
nari". Sper c. n-ati uitat ca mai avem si tribunal. Aceasta
e o fraza bine gindita, pe care am avut tot interesul s-o
formulam cum trebuie. La inceput am vrut sä vorbim de
tribunal, dar dupa aceea am mai chibzuit, ne-am razgindit
si am ajuns la concluzia c. e mai bine sa ne abtinem. Vorba
e. de argint, tacerea e de aur. Nu se vor face confiscari
mci rechizitii, dar tribunalul ramine, iar el e al nostru

pe cit stiu, se compune din membri alesi de Soviete. In

si

si

s.a.m.d.)".
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ce m priveste, trebuie sa.' spun ca personal n-am o parere
chiar atit de proasta despre tribunalele noastre. Asa c o
sa le folosim.

Punctul 5 : Concesionarului i se acordi dreptul sa an-
gajeze muncitori i functionari pentru intreprinderile sale
din R.S.F.S.R., cu conditia s1 respecte prevederile codului
rnuncii sau ale unei conventii speciale, care sl garanteze
respectarea, in ce priveste acesti angajati, a unor anumite
conditii de munca menite sa le ocroteasca viata i sanata-
tea". Aici nu exista nici un dedesubt. Iar daca muncitorii
vor face greva si ea va fi rationala, noi i vom putea sus-
tine in secret pe grevisti. Cu ce arneninta capitaIitii ? Te
aruncam n strada, si n-o sa ai ce minca". Aici insa s-ar
putea sa le i pice de undeva o ratie ; asta, se stie, sta in
puterile noastre. Noi putem sa le-o dam, si o sà le-o dam.
Iar daca greva e absurda, neintemeiata, atunci sa pofteasca
la Soviet si acolo o s le tragem o sapuneala de-o sa tina
minte. Aici sta scris c exista o conventie speciala, si for-
mularea e bine chibzuita. Cu titlu de exceptie insa va tre-
bui s introducem aceasta conventie in Kamciatka, pentru
ca acolo nu putem s. cream nici un fel de organe sovie-
tice. Asa ca. in acest caz Vander lip a fost nevoit s Tuna'

e nevoie de o conventie speciala. Dar nici noi n-am
cercat inca sa aplicam in Kamciatka legile noastre.

Punctul 6 : Guvernul R.S.F.S.R. garanteaza concesio-
narului ca conditiile contractului de concesiune nu vor
fi schimbate unilateral prin vreo dispozitie sau vreun de-
cret al guvernului". Noi nu ne vom apuca sa schimbam uni-
lateral conditiile contractului, fiindca in acest caz nimeni
n-o sa accepte. Prin urmare, e nevoie de arbitri. Dar cine

indeplineasca atributia asta ? Tarile neutre sint, toate,
tari capitaliste. Organizatiile muncitoresti ? Poate c o sa
firn nevoiti sal apelim la organizatii muncitoresti mense-
vice. In Europa occidentala ele formeaza majoritatea. Poate
ca mensevicii vor hotari pe rind : numar cu sot pentru
bolsevici, numar fara sot pentru capitalisti. Dar daca
n-o s ajungem la intelegere, putem rezilia contractul. Acest

ca in-

sa
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pericol continua. sa existe, dar daca contractul se refera la
bunuri, asemenea masura nu e interzisa. Din punctul de ve-
dere al principiilor de bath' ale dreptului internacional, aici
e vorba de un contract particular, pe care poci reziliezi,
dar trebuie sa suporci daune. Dac a. l-ai reziliat, platesti des-
pagubiri. In practica dreptului internacional au fost cazuri
cind, din greseala, in timp de razboi era scufundat un vas
strain. Se credea ca e un vas inamic, dar dupa aceea iesea
la iveala ca e unul neutru. $i atunci ce-i de facut ? Suporta
daunele. Tot asa si aici, in cel mai rau caz nu ne va raminea
decit sa platim. Totusi ramine o posibilitate de a scapa de
razboi. Se incelege ca, in ultima analiza, pericolul de rizboi
este argumentul principal si cel mai important. Fireste,
atita timp cit exista pe lumea asta capitalisti, trebuie sa firn
gata de razboi, daca sintem un stat socialist. Apoi, Inca de
pe acum ne aratam nelinitiçi, cu toate ca. la noi nimeni n-a
concesionat Inca nimic. Cind unii tovarasi spun : Gata, a
venit sfirsitul, acum o sa se napusteasca cu tocii asupra
noastra", eu repet ca s-ar putea ca, in general, nimeni sa
nu doreasca asa ceva.

Secciunea 1 : Concesiuni forestiere in Siberia apuseana".
Calea maritima de nord e deschisa, putem exporta pe acolo,
dar n-avem flota. Un tovaras ne spune ca au sosit niste
reprezentanci care ar dori sa obcina 6 000 de deseatine in
loturi intercalate. In brosura despre regiunea de la nord se
spune ca, daca am lua centralele electrice care au ramas de
prisos la Petrograd si le-am folosi pentru exportul de ma-
terial lemnos din regiunile de la nord, am putea organiza o
produccie care ne-ar aduce valuta pina la suma de 500 000
de ruble aur. Iar dupa calculele comisiei de stat, intreaga
electrificare ar costa un miliard si o suta de milioane. Se
pune intrebarea daca vom fi sau nu in stare sa realizam
acest plan. Concesiunile insa ne-ar usura aceasta sarcina.
Cind te afli intr-o situacie buna, nu te apuci sa oferi con-
cesiuni, dar daca oamenii rabda de foame, daca trebuie sa
recurgi la tot felul de tertipuri pentru ca poporul sa capete
un ragaz, atunci esti nevoit sa judeci altfel.
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Sectiunea a treia : Concesiuni miniere in Siberia". In
Siberia sint imense zacaminte de cupru. Cuprul se bucura
de o mare pretuire in economia mondiala §i este unul dm
principalele metale folosite in industria electrotehnica. Not
oferim o concesiune, dar nu §tim cine are s-o accepte, Ame-
rica sau Germania. America o sa-§i faca socoteala câ, clack'
n-o ia ea, are s-o ia Germania.

Cind vom fi infaptuit electrificarea, vom fi, din punct
de vedere economic, de o suta de ori mai puternici. Atunct
vom vorbi altfel. Atunci vom vorbi de rascumparare. Et
§tiu c societatea socialista nu numai ca-§i creeaza repede
o Armata Ro§ie, dar i in oHce alt domeniu poate inainta
mai repede.

Urmeaza, apoi, diferite concesiuni izolate. 3 000 000 de
deseatine numai in partea europeana a Rusiei, dintre care
in fosta Regiune a Oastei Donului sint peste 800 000. Gos-
podarii sovietice §i vite, acolo nu exista. In regiunea flu-.
viului Ural, stanite intregi sint ruinate, §i minunate terenun
intelenite stau nelucrate. Chiar daca am da trei sferturi din
gnul ce s-ar recolta, i tot ne-ar ramine un sfert. Trebuie
s. intensificam transportul nostru, i atunci vom putea
stipula ca tractoarele s ne fie date pe un prey mai mic.

Daca nu vom fi in stare sa valorificam 3 000 000 de de-
seatine de cel mai bun pamint, care poate da cite 100 de
puduri la deseatina, atunci ce gospodarie mai e i asta ? Ce
politica mai e §i asta ?

Italicnii sint interesati in aceasta privinta, dar tara lor
este in ajunul revolutiei. In Italia principalul argument
impotriva revolutiei este acesta : N-o s avem ce minca,
tarile capitaliste n-o s ne dea cereale". Iar statul socialist
spune : Am 3 000 000 de deseatine de parnint, am titei §i
benzina". Trebuie sa intelegem ca se poate face agitatie in
diferite domenii, c capitalismul trage s. moara §i c. tre-
buie sugrumam. Noua ne-a fost dat s vedem multe.
Iar europeanul se gasqte in aceleai conditii in care se afla
rusul atunci cind de la un razboi chinuitor se ducea la re-
volutie. La capitali§ti razboiul s-a terminat, §i acum ei
traiesc din jefuirea altor popoare. De aceea acest argument

sa-1
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capata si mai rnulta greutate. Ei nu pot sa-si refaca eco-
nomia, in timp ce noi ne propunem acum sa trecem la opera
de refacere. Aici argumentul politic se irnbma cu agitatra
socialista, dar intr-o alta forma. Trebuie sa stim sa facem
agitatie ; altfel se vor duce de AO.' planurile de dezvoltare
a economiei nacionale. Si noi flU sintem doar niste agitatori,
noi sintem Republica socialista, care s-a ridicat impotriva
intregii lumi capitaliste. Voi nu stiti s gospodarici, dar noi
stirn. Aici exista o posibilitate de comparatie.

Publicat pentru prima oath' in 1963,
in revista

Voprosi istorii KPSS" nr. 4
Se tiparege dupâ stenograma
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MESAJ DE SALUT
ADRESAT CONFERINTEI GENERALE

A SECTIILOR GUBERNIALE
PENTRU MUNCA IN RINDURILE FEMEILOR 53

Catre prezidiul Conferintei generale a sefelor de sectii
guberniale pentru munca in rindurile femeilor

6.XII.1920
Tovarase ! Imi pare foarte rau ca nu pot sa asist la lu-

crarile conferintei d-voastra. Va rog sa transmiteti partici-
pantelor si participantilor salutul meu sincer si cele mai
bune urari de succes.

Participarea femeilor la munca de partid si sovietica ca-
pata o imensa importanta tocmai acum, cind razboiul a
luat sfirsit si cind munca organizatorica pasnica e pusa

pentru multa vreme, sper pe primul plan. Or, in
aceasta munca femeile trebuie sa aiba un rol principal, si
cu siguranta ca-1 vor avea.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Pravda nr. 286 Se tiplreite 414 marmscris
din 19 decembrie 1920
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PROIECT DE HOTARIRE A PLENAREI C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA CU PRIVIRE

LA REORGANIZAREA COMISARIATULUI
POPORULUI PENTRU INVATAMINT 54

1. Se creeaza n cadrul Comisariatului poporului pentru
invavamint functia de adjunct al comisarului poporului,
miinile caruia va fi concentrata intreaga conducere admi-
nistrativa.

3. Se considera c e necesara o reorganizare generala a
Comisariatului poporului pentru invatamint, dar ea trebuie
sa fie pregatita mai temeinic i, indeosebi, sa fie dezbatuta
intr-o serie de consfatuiri organizate in legatura cu con-
gresul Sovietelor. In cadrul acestor consfatuiri se va discuta-
si se va stabili in mod exact cum trebuie repartizate atri-
butiile intre organul central si organele locale ale Comisa-
riatului poporului pentru invatamint.

4. Se considera In principiu necesara unificarea scolilor
de gradul 2 (sau a claselor lor superioare) cu invatarnintul
tehnic-profesional, respectindu-se neaparat urmatoarele doua
condi%ii : 1) extinderea obligatorie, In colile tehnice si pro-
fesionale, a predarii obiectelor de cultura generall si a co-
munismului ; 2) asigurarea imediata i concreta a trecerii la
invatamintul politehnic, folosind in acest scop orice cen-
trala electrica i orke uzina potrivita.

Infaptuirea acestei transformari se amina pin): la reorga-
nizarea generala.

5. Va fi numit in functia de adjunct al comisarului po-
poporului tov. Litkens, care va fi obligat sa acorde cel pucin
1/2 din timpul sau de lucru Comitetului general pentru edu-

II
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cacia politica, pink' ce acesta va fi pe deplin asigurat cu
cadrele necesare.

6. Biroului organizatoric ii revine sarcina de a grabi re-
crutarea de lucratori necesari Comitetului general pentru
educatia politica si de a-i asigura acestuia neaparat corn-
pletarea efectivului necesar.

Scris la 8 decembrie 1920

Publicat pentru prima oara in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XX XVI

Se tipiireite dupa manuscris
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COMPLETARI LA PROIECTUL DE HOTARIRE
A PLENAREI C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
CU PRIVIRE LA CREAREA UNUI ORGAN

DE PRESA SPECIAL
PENTRU PROBLEMELE DE PRODUCTIE 55

1) Se vor da directive ziarelor Izvestiia" §i Pravda"
sa se ocupe mai mutt de problemele de produccie deck de
cele politice i s nvete i toate celelalte ziare din
R.S.F.S.R. sa faca. la fel ;

2) Bednota" va fi transformata. Intr-un ziar care sa se
ocupe de problemele de producvie, publicind in mod obliga-
toriu materiale concrete §i avind drept misiune sa apropie
pe ;Irani de muncitori, iar agricultura de industrie.

Scris la 20 decembrie 1920

Publicat pentru prima oarti in 1959.
in Culegeri din Leni z', vol. X XXVI

8

Se tipiire,te dup3 manuscris



93

AL VIII-LEA CONGRES GENERAL
AL SOVIETELOR DIN RUSIA 56

22-29 DECEMBRIE 1920

8*
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1

RAPORT CU PRIVIRE LA CONCESIUN1,
PREZENTAT IN FATA FRACTIUNII

P.C. (b) DIN RUSIA DE LA
CONGRESUL AL VIII-LEA AL SOVIETELOR

21 DECEMBRIE 57

Tovarasi, eu cred ca. luat o hotirire cit se poate de
justa atunci cind ati considerat nimerit ca problema conce-
siunilor sa fie mai intii discutata in cadrul fractiunii. Dupa
informatiile pe care le avem, aceasta problema a provocat
pretutindeni, nu numai in cercurile de partid i in masele
rnuncitoresti, dar si in masele largi ale taranimii, o framin-
tare destul de mare, si chiar neliniste. Ton tovarasii au ara-
tat ca, dupa decretul de la 23 noiembrie anul acesta, la ma-
joritatea adunarilor care au dezbatut diferite teme, cele mai
multe intrebari adresate verbal si in scris se refereau la
concesiuni, iar tonul general, atit al acestor intrebari cit
al discutiilor, 1-a constituit temerea c dupa ce i-am alungat
pe capitalitii nostri, i lasam pe cei strlini sa vina. Eu cred
c. aceasta temere si acest interes puternic fata de conce-
slum, care s-au mandestat nu numai la membrii de partid,
sint un semn bun care ne arata ca in acesti trei ani de lupta
peste masura de grea puterea muncitoreascalaraneasca s-a
intarit pina-ntr-atit si n ceea ce priveste capitalisni am
capatat o experienta atit de solida, incit masele largi consi-
dera c. puterea muncitoreasca-taraneasca este indeajuns de
trainicl pentru a se descurca i fara concesiuni, iar ele, la
rindul lor, au devenit destul de intelepte pentru a nu ac-
cepta, fara neaparata nevoie, o tranzactie cu
Acest control exercitat de cei de jos, aceste temeri care por-
nesc din rindul maselor, aceasta framintare care se observa
in cercurile celor fara partid ne dovedesc c relatiile dintre
noi i capitalisti sint urmarite cu o atentie extraordinar de

ati
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capitalistii.
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incordata. Cred ca din acest punct de vedere trebuie, fara
aceste temeri ca pe un indiciu al unei

anumite sthri de spirit a maselor largi.
Totusi, cred eu, in problema concesiunilor vom ajunge cu

totii la convingerea cal nu putem sa ne calauzim numai dupa
acest instinct revolutionar. Analizind problema sub toate
aspectele ei, ne vom convinge de justetea politicii pe care
am adoptat-o si care consta in acordarea de concesiuni. Pe
scurt, pot spune ca principala tema a raportului meu, sau,
mai bine zis, a acestei expuneri care repeta convorbirea pe
care am avut-o de curind la Moscova cu citeva sute de acti-
visti cu functii de raspundere * fiindca n-am pregatit
si nu pot sa va prezint un raport principala tema a
acestei convorbiri o constituie demonstrarea a doua teze,

anume, in primul rind, ca orice razboi este continuarea
politicii duse in timp de pace, dar cu alte mijloace, iar
al doilea rind ca concesiunile pe care le acordam, pe care
sintem nevoiti sa le acordam, constituie o continuare a
razboiului sub alta forma si cu alte mijloace. Pentru a
demonstra aceste doua teze sau, mai bine zis, numai
pe a doua, fiindca prima nu mai are nevoie de o demonstra-
tie speciala voi incepe cu aspectul politic al problemei.
Ma voi opri asupra relatiilor dintre statele imperialiste mo-
derne, caci ele prezinta o importanta fundamentala pentru
intelegerea intregii politici externe contemporane. Acest
lucru este esential pentru a intelege de ce am adoptat o ase-
menea

Americanul Vanderlip a adresat Consiliului Comisarilor
Poporului o scrisoare in care spunea : Noi, republicanii,
care facem parte din partidul republican din America, din
partidul marelui capital financiar, si care sintem legati de
amintirea razboiului de eliberare dus impotriva statelor din
Sud, nu sintem acum la putere". El a scris aceste rinduri
Inca inainte de alegerile care au avut loc in noiembrie :
Noi vom invinge in alegerile din noiembrie (acum ei au si
invins), iar n martie vom avea un presedinte al nostru.
Politica noastra nu va repeta prostiile care au facut ca
America sa fie amestecata in treburile Europei ; noi o s ne

* Vezi volumul de fa;a p. 55-85. Nota red.

salutamindoiala, sa
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vedern de interesele noastre. Interesele noastre americane
ne duc la un conflict cu Japonia i ne vom razboi cu ea.
Poate ca nu e lipsit de interes pentru dv. s. stiti ca in 1923
flota noastra va fi mai putermca decit cea engleza. Pentru
a lupta trebuie s. dispunem de petrol ; fara petrol nu pu-
tern duce un razboi modern. $i nu numai ca trebuie sã avem
petrol, dar trebuie s luam masuri pentru ca inamicul sa
nu dispuna de petrol. In aceasta privinta, Japonia se afla
in conditii proaste. Foarte aproape de ea, IMO: Kamciatka,
se afla un golf (am uitat cum se numeste) unde sint surse
de petrol, si noi nu vrem ca japonezii sâ ajunga in pose-
siunea acestui petrol. Daca ne vindeti acest teren, v ga-
rantez ca poporul nostru va fi atit de entuziasmat, inch
vom recunoaste imediat guvernul dv. Daca nu ni-1 vindeti,
ci numai ni-1 concesionati, nu pot sa spun ca vom refuza sa
examinam acest proiect, dar nu pot sa. promit ca el va
stirni un entuziasm care sa asigure recunoasterea guvernu-
lui sovietic".

In scrisoarea lui Vander lip este expus, fara nici un incon-
jur, i cu un cinism nemaipomenit, punctul de vedere al
unui imperialist care vede limpede c razboiul cu Japonia
se apropie si care ne face in mod direct si fatis propu-
nerea : incheiati cu noi aceasta tranzactie, i atunci yeti
obtine anumite avantaje. Problema se punea astfel : Extre-
mul Orient, Kamciatka i o portiune din Siberia se afla
acum, de fapt, in stapinirea Japoniei, fiindca acolo sint
atotputernice fortele ei militare, fiindca, dupa cum stiti,
imprejurarile au dus la crearea unui stat-tampon, sub forma
Republicii Extremului Orient, si noi stim foarte bine ce
suferinte fara seaman indura taranii siberieni de pe urma
imperialismului japonez, ce barbarii nemaipomenite au sa-
virsit japonezii in Siberia. Astea le stiu tovarasii din Sibe-
ria, fiindc n publicatiile lor mai recente se vorbeste despre
ele in mod amanuntit 58. Totusi, noi nu putem duce razboi
impotriva Japoniei si trebuie sâ facem totul, s. ncercam
nu numai sa aminam acest razboi, dar, clack e posibil,

evitam, pentru ca, din motive cu totul de inteles, in mo-
mentul de fata un asemenea razboi este peste puterile noas-
tre. Totodata, Japonia, impiedicind legaturile noastre cu
comertul mondial pe calea Oceanului Pacific, ne aduce un

sa-1
si



98 V. I. LENIN

prejudiciu imens. In asemenea conditii, cind sub ochii nostri
se pregateste un conflict, o ciocnire intre America st Japo-
nia fiindca pentru Oceanul Pacific pentru stapintrea
tarmurilor lui se duce de multe decerni o lupta foarte in-
versunata intre Japonia si America, si intreaga istorie a ch-
plomatiei, a economiei si comertului referitoare la Oceanul
Pacific si la tarmurile lui ne ofera o multime de indict'
absolut precise el acest conflict se accentueaza si face ca
razboiul dintre America si Japonia sa devma inevitabil
noi ajungem in aceeasi situatie in care ne-am aflat in decurs
de trei ani : republica socialista este inconjurata de tari im-
perialiste, incomparabil mai puternice decit noi sub raport
militar, care pun in miscare toate mijloacele de propaganda

agitacie pentru a face sa creasca ura impotriva Republicii
sovietice si care nu vor pierde nici un prilej pentru o inter-
ventie militara, curn se exprima ele, adica pentru a sugruma
Puterea sovietica.

Daca, tinind seama de toate acestea, aruncam o privire
generala, din punctul de vedere al situatiei internationale
a Republicii sovietice, asupra celor trei ani care s-au scurs,
devine limpede ca ne-am putut mentine si am fost in stare
sa.invingem alianta, extrem de puternica, a statelor Antan-
tel., care era sprijinita de albgardistii nostri, numai datorita
faptului ca intre aceste state nu exista nici un fel de uni-
tate. Am putut sa invingem pina acum numai multumita
profundelor disensiuni dintre puterile imperialiste, numai
datorita faptului ca aici nu e vorba doar de intimplatoare
disensiuni interne intre partide, ci de un profund i ireme-
diabil antagonism intre interesele economice ale tarilor im-
perialiste, .care, bazindu-se pe proprietatea privata asupra
pamintulut st a capitalului, duc, prin forta lucrurilor, o
politica tilhareasca in care incercarile lor de a-si uni fortele
impotriva Puterii sovietice s-au dovedit zadarnice. Daca
luam Japonia, care tinea sub stapinirea ei aproape intreaga
Siberie si care ar fi putut, desigur, ajute oricind pe
Kolceak, vedem ca principala cauza pentru care ea n-a
facut acest lucru este ca interesele ei sint radical diferite
de acelea ale Americii, ca ea nu voia sa scoata castanele
din foc pentru capitalul american. Cunoscind aceasta sla-
biciune, noi, firesre, n-am putut s ducem decit o politica
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ce-si pune ca sarcina s foloseasca aceste disensiuni dintre
America si Japonia in asa fel inch sa. ne intarim i sa im-
piedicam cit mai mult posibilitatea ca Japonia si America
sä incheie un acord indreptat impotriva noastra ; c un
asemenea acord este cu putinta, avem de pe acum un
exemplu : in ziarele americane a fost publicat textul unui
acord intre toate tarile care au promis ca-1 vor sprijini pe
Kolceak 59.

Bineinteles, acest acord a ramas balta, dar nu este exclus
ca la prima ocazie ei sa incerce sa-1 reinnoiasca. Si cu cit
miscarea comunista va creste in profunzime i va deveni
mai amenintatoare, cu atit incercarile lor de a sugruma
republica noastea vor fi mai frecvente. De aici rezulta poli-
tica noastra, care consta in a folosi disensiunile dintre pu-
terile imperialiste pentru a ingreuia sau, in masura
posibilitatilor, a zadarnici pentru un anumit timp inche-
ierea unui acord intre ele. Aceasta este, de trei ani de zile,
linia fundamentala a politicii noastre, care a dus la necesi-
tatea de a semna pacea de la Brest, de a semna tratatul cu
Bullit un tratat de armistitiu si de pace extrem de
dezavantajos pentru noi. Acum aceasta linie se precizeaza
in asa fel pentru noi, c trebuie sa ne apucam cu ambele
mlini de o astfel de propunere cum sint concesiunile. Noi
cedam acum Americii Kamciatka, care in fond tot nu este
a noastra, intrucit acolo se afra trupe japoneze. Sà luptam
impotriva Japoniei, in mornentul de fata, nu sintem in stare.
Noi dam Americii in folosinta economica un teritoriu in
care nu avem de loc force militare sau forte maritime si
nici nu putem trimite asemenea forte. $i, dind acest teri-
toriu, atragem imperialismul american impotriva celui japo-
nez si impotriva burgheziei japoneze, care se afla in ime-
diata noastra vecinatate si care pina in momentul de fata
tine in miinile ei Republica Extremului Orient.

Asadar, principalele interese dupa care ne-am calauzit
in tratativele cu privire la concesiuni au fost cele politice.
Si evenimentele din ultima vreme au dovedit cit se poate
de clar ca chiar i discutiile in legatura cu aceste concesiuni
au insemnat un cistig pentru noi. Deocamdata noi n-am
acordat inca concesiuni si nu le putem acorda pina ce pre-
sedintele Americii nu-si va lua postul in primire, ceea ce
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nu se va indmpla inainte de luna martie ; in afara de asta,
avem posibilitatea ca la elaborarea in detalii a acordului
sa refuzam semnarea lui.

Prin urmare, din punct de vedere economic aceasta este
o problema absolut secundara, i ea 4i pastreall sensui
doar prin interesul politic pe care-I prezinta. Ca sintem in
c4tig, ne-o dovedesc toate publicatiile pe care le-am primit.
Vanderlip insu§i a insistat ca deocamdata proiectul de con-
cesiuni sa ramina secret. El trebuie tinut secret pina cind
partidul republican va iqi invingator. Si noi am cazut de
acord sa nu publicam scrisoarea lui §i nici intregul proiect
preliminar. S-a vazut insa ca un asemenea secret nu poate
fi tinut multa vreme. Abia a ajuns Vanderlip in America,
ca au i inceput sa apara in presa tot felul de dezvaluiri.
Pentru postul de pre§edinte in America a fost desemnat
drept candidat Harding, care intre timp a igit invingator.
Acest Harding a publicat in ziare o dezmintire in legatura
cu versiunea ca el intretine, prin intermediul lui Vanderlip,
relatii cu Puterea sovietica. Aceasta dezmintire era foarte
categorica, §i ea suna cam ap. : nu-I cunosc pe Vanderlip ,i
nu admit nici un fel de relatii cu Puterea sovietica. Dar
este cit se poate de limpede ce anume I-a determinat sa dea
aceasta dezmintire. A trece, in ajun de alegeri, in America
burgheza, drept adept al unui acord cu Puterea sovietica ar
fi insemnat pentru Harding sa piarda, poate, citeva sute
de mii de voturi ; de aceea el s-a grabit sa publice decla-
ratia ca nu cunoa§te pe nici un Vanderlip. Dar, de indata
ce alegerile s-au terminat, au inceput sa ne parvina din
America §tiri care au cu totul alt caracter. Intr-o serie de
articole aparute in ziare, Vanderlip recomanda in mod
staruitor sa se incheie un acord cu Puterea sovietica, iar
intr-unul din aceste articole a scris chiar ca el il pune pe
Lenin alaturi de Washington. Am ajuns, a§adar, sa avem
in varile burgheze propagandisti in favoarea incheierii unui
acord cu noi, si nu ambasadorul sovietic sau nu stiu ce
ziaristi fac o asemenea propaganda, ci reprezentanvii unor
exploatatori de speta cea mai rea, cum este Vanderlip.

Chid, la o adunare a activistilor cu munci de raspundere,
am avut prilejul sal povestesc toate astea pe care le spun
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aici *, un tovara§ care se intorsese din America, unde lu-
crase la uzinele lui Vander lip, a ramas ingrozit si a spus ca
exploatare ca aceea de la uzinele lui Vanderhp n-a mai
vazut nicaieri. Si iata ca intr-un asemenea rechin al capita-
lismului avem un propagandist in favoarea relatnlor co-
merciale cu Rusia Sovietica, §i chiar daca n-am obtine ni-
mic in afara de acordul de concesiuni despre care este vorba,
tot am putea s spunem c sIntem in cistig. Am primit o
serie intreaga de comunicari, desigur secrete, care arata
tarile capitaliste n-au renuntat la intentia de a porni in
primavara un nou razboi impotriva Rusiei Sovietice. Avem
o serie intreaga de informatii din care reiese cã unele state
capitaliste fac pregatiri, si s-ar putea spune c albgardistu
desfasoara o munca de pregatire in toate statele. De aceea
principalul nostru interes este sa obtinem restabilirea rela-
tiilor comerciale, iar pentru aceasta trebuie s avem macar
o parte dintre capitalisti de partea noastra.

In Anglia se desfasoara de multa vreme o lupta in acest
sens. Sintem de pe acum in cistig prin aceea ca printre re-
prezentantii celei mai crincene exploatari capitaliste se ga-
sesc oameni care se pronunta pentru o politica de restabilire
a relatiilor comerciale cu Rusia. Tratatul cu Anglia, acor-
dul comercial cu Anglia, n-a fost Inca semnat. In momentul
de fata Krasin duce, la Londra, tratative intense in acest
sens. Guvernul englez ne-a propus un proiect al sau, noi

prezentat un contraproiect al nostru, dar vedem to-
tusi ca guvernul englez tafaiganeaza incheierea acordului,

acolo manevreaz5. din plin partidul reactionar al razboiu-
lui, care pina acum a iesit mereu invingator si care impie-
dica incheierea unor acorduri comerciale cu noi. Interesul
nostru direct si datoria noastri directa este sa sprijinim
tot ce poate stimula partidele §i gruparile care nazuiesc spre
incheierea acestui acord cu noi. In Vanderlip noi am capa-
tat un asemenea adept, si acest lucru nu este o simpla in-
timplare §i nu poate fi explicat doar prin aceea ca. Vander-
lip este extrem de intreprinzator sau ca el cunoaste foarte
bine Siberia. Aici e vorba de cauze mai profunde, legate
de dezvoltarea intereselor imperialismului englez, care po-

* Vezi volumul de faci, p. 62-67. Nota red.
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seda un numar imens de colonii. Din acest punct de vedere,
intre imperialismul american §i cel englez exista disensiuni
profunde, §i este o datorie imperioasa pentru noi s ne folo-
sim de aceste disensiuni.

Dupa cum am mai spus, Vander lip cunoa§te foarte bine
Siberia. Cind tratativele noastre se apropiau de sfigit,
tov. Cicerin a fost de parere c e cazul sa-1 primesc pe
Vander lip, fiindca aceasta ar exercita o influenta excelenta
asupra actiunii pe care avea s-o intreprinda ulterior in
Europa apuseanà. $1 cu toate ca, cum e §i de inteles,
perspectiva de a sta de vorba cu un asemenea rechin capi-
talist nu era dintre cele mai placute, totui, dupa ce fusesern
nevoit, prin ins4i functia pe care o detin, sa discut in ter-
meni foarte curtenitori pink' i cu defunctul Mirbach, nu
putea, fire§te, sa ma sperie nici convorbirea cu Vander lip.
Este interesant ca, atunci cind schimbam cu el tot felul de
amabilitati §i a inceput sa spuna in gluma ca americanii
sint un popor extrem de practic §i cà ei nu cred nimic pink
nu vad cu ochii lor, i-am raspuns i eu pe jumatate in
gluma : Iata, acum yeti vedea ce bine e in Rusia Sovretica
§i yeti introduce toate astea §i la dumneavoastra, k Ame-
rica". El mi-a raspuns, dar de data asta nu k englezwe,
ci k ruse§te : Poate". Cum aa, titi §i ruse§te ?" El mi-a
raspuns : Cu multi ani in urma am strabatut 5 000 de
verste prin Siberia, §i ea mi-a trezit un puternic interes".
Acest schimb de glume amabile cu Vanderlip s-a terminat
prin aceea ca la plecare el mi-a spus : Da, trebuie sa re-
cunosc ca mister Lenin n-are coarne, §i va trebui sa spun
acest lucru tuturor cunoscutilor mei din America". A§a
ceva n-ar fi, desigur, prea rau, clack' nu ne-ar parveni Inca
§tiri din presa europeana in care se spune cá Puterea so-
vietica este un monstru i ca nu poti intretine relatii cu ea.
Noi am capatat posibilitatea saaruncam o piatra In aceasta
mocirla multumita lui Vanderlip, care se pronunta pentru
restabilirea relatiilor comerciale cu noi.

A existat macar o §tire primita din Japonia in care sa
nu fie vorba de nemaipomenitele framintari care au loc in
cercurile comerciale de acolo ? Opinia publica japoneza
spune ca nu va renunta niciodata la interesele ei, ca ea
este impotriva unor concesiuni pe care le-ar acorda Puterea
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sovietica. Intr-un cuvint, am reusit s. facem ca dusmania
dintre Japonia si America sa capete un caracter foarte acut,
si in felul acesta s-a ajuns la o slabire incontestabila a pre-
siunii pe care aceste tari o exercita asupra noastra.

La adunarea activistilor cu munci de raspundere din
Moscova, la care am avut prilejul s relatez acest fapt, s-a
pus In timpul discutillor o intrebare de felul acesta : Re-
iese dupa cum scria un tovaras c noi Impingem
Japonia si America la un razboi hare ele, dar de luptat
vor trebui s lupte muncitorii si taranii. Si, cu toate ca este
vorba de niste state imperialiste, ne sea bine noua,

sa impingern doua state la razboi i sa facem sa
curga singele muncitorilor ?" La aceasta intrebare am rds-
puns el, daca intr-adevar i-am impinge la razboi pe mun-
citori i pe tarani, am savirsi o crima. Dar intreaga noastra
politica si propaganda nu urmareste citusi de putin
pinga popoarele la razboi, ci s puna capat razboaielor.
Si experienta a aratat indeajuns ca numai revolutia socia-
lista constituie o iesire din vesnicele razboaie. Politica noas-
tra nu consta deci In instigarea la rzboi. Noi n-am facut
nimic care sa justifice, direct sau indirect, un razboi Intre
Japonia si America. Intreaga noastra propaganda si toate
articolele publicate de noi in presa explica adevarul ca
un razboi intre America si Japonia va fi tot un razboi im-
perialist, cum a fost razboiul dintre grupul englez cel
german in 1914, ca nu la apararea patriei vor trebui sa se
gindeasca socialistii, ci la rasturnarea puterii capitalistilor,
la revolutia muncitorilor. Dar daca noi, care facem tot ce
ne sta In putinta pentru a grabi aceasta revolutie, ne gasim
in situatia unei republici socialiste slabe asupra careia se
napustesc tilharii imperialisti, este oare justa politica noas-
tra care incearca sa foloseasca discordia ivita intre ei pentru
a-i impiedica sa injghebeze o alianta indreptata impotriva
noastra ? Desigur ca o asemenea politica este justa. Noi am
dus aceasta politica timp de patru ani de zile. $i principalul
fapt concret in care s-a manifestat aceasta politica a fost
tratatul de la Brest. Atha timp cit am avut de infruntat
impotrivirea imperialismului german, noi, folosind contra-
dictille dintre imperialisti, am putut sa ne mentinem chiar

atunci cind Armata Rosie nu fusese Inca creata.
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Iata in ce situavie a luat nastere politica noastra de con-.
cesiuni cu aplicare la Kamciatka. Acest gen de concesium
este destul de neobisnuit. Ceva mai departe am sa vorbesc
despre modul cum se formeaza celelalte obiective de con-
cesiune. Deocamdata am sa ma limitez la aspectul politic
al problemei. As vrea sa arat ca in relatille dintre Japonia
si America trebuie cautata explicavia pentru ce propunerea
de concesiuni sau ademenirea prin concesiuni este avanta-
joasi pentru noi. 0 concesiune presupune restabilirea intr-un
fel sau altul a unor in;elegeri pasnice, presupune reluarea
relatiilor comerciale ; ea ne ofera posibilitatea de a cumpara
in mod direct si pe scara larga masinile ce ne sint necesare.
Si noi trebuie sa ne indreptam toate eforturile spre realizarea
acestui lucru. El nu a fost inca realizat.

Tovarasul care pune intrebarea cu privire la restabilirea
relaliilor comerciale cu Anglia vrea sa stie de ce se tara-
ganeaza semnarea acordului respectiv ? Raspund : se tara-
ganeaza pentru ca guvernul englez sta Inca in cumpana.
Cea mai mare parte din burghezia comerciala si industriala
din Anglia este pentru restabilirea relatiilor si vede lim-
pede ca a intreprinde acviuni de sprijinire a razboiului in-
seamna a te expune la un risc extraordmar si a grabi revo-
luvia. Tinevi minte cum, in timpul campaniei noastre
impotriva Varsoviei, guvernul englez ne-a amenincat cu un
ultimatum si a declarat ca va da ordin flotei sa porneasca
impotriva Petrogradului. Va amintivi cum in intreaga
Anglie a aparut o larga revea de Cornitete de acviune" 60
si cum liderii mensevici ai clasei muncitoare engleze au
declarat Ca ei sint impotriva razboiului, ca nu vor permite
sa fie declansat acest razboi. In acelasi timp, partea reactio-
nara a burgheziei engleze si clica militarista de la curte se
pronunta pentru continuarea razboiului. Nu incape indo-
iala ca. influentei lor trebuie sa-i atribuim faptul ca sem-
narea acordului comercial intirzie Inca. N-o sa ma apuc
acum sa va relatez diferitele peripecii ale acestor relavii
comerciale cu Anglia, ale acestui acord cu privire la re-
laviile comerciale cu Anglia, fiindca asta rn-ar duce prea
departe. /n cadrul Comitetului Central al partidului nostru
a trebuit in ultima vreme sa analizam cu multa staruinta
aceasta problema delicata. Noi am revenit de multe ori
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asupra ei, i in aceasti privinti politica noastri a fost lim-
pede definiti in sensul unei concesivitivi impmse la maxi-
mum. In momentul de favi scopul nostru este si ajungem
la incheierea unui acord comercial cu Anglia, pentru a trece
la un schimb de mirfuri mai regulat, pentru a capita posi-
bilitatea s cumpirim cit mai repede masinile necesare
indeplinirii planului nostru vast de refacere a economiei
navionale. Cu cit vom face mai repede treaba asta, cu atit
vom crea o bazi mai temeinici pentru independenva noastri
economici Eva' de virile capitaliste. Tocmai acum, cind au
dat gres cu intervenvia lor armati impotriva Rusiei, ele nu
se pot gindi numaidecit la o reincepere a rizboiului ; tre-
buie s. prindem momentul i s. depunem toate eforturile
pentru a ajunge, chiar i cu prevul celor mai mari concesii,
la infinparea unor relavii comerciale, fundci in relavii co-
merciale trainice cu puterile imperialiste nu credem nici un
moment : vom capita astfel doar un rigaz vremelnic. Ex-
penenta pe care ne-o oferi istoria revoluviilor, a marilor
conflicte ne invavi c rizboaiele un sir de rizboaie
sint inevitabile. 0 asemenea problemi ca existenva Repu-
blicii sovietice alituri de virile capitaliste a Republicii
sovietice inconjurate de viri capitaliste este ceva atit de
inadmisibil pentru capitaliti, cá ei vor ciuta s. profite de
once posibilitate ce li se va oferi, pentru a reincepe rizboiul.
Acum popoarele sint obosite de rizboiul imperialist si arne-
ninvi cu rizvritirea in caz c rizboiul va continua, dar
nu este exclusi posibilitatea ca, dupi ce vor trece civiva
ani, capita1itii s poati incepe din nou rizboiul. Iati de
ce trebuie sà depunem toate eforturile pentru a folosi orice
posibilitate ce ni se oferi i s incheiem acorduri corner-
ciale. In aceasti privinvi pot sa spun urmitoarele (val rog
si.nu notati ceea ce am si va spun). Cred ci in aceasti

prin pozivia noastri fermi, intrucit Internavionala
Comunisti nu este o instituvie guvernamentali, pini la
urmi vom iei invingitori. Cu atit mai mult cu cit, in
mod rational, burghezia englezi trebuie sa-si dea seama
cit de absurdi este incercarea ei de a se ridica impotriva
Internavionalei a III-a. Internavionala a III-a s-a consti-
tuit in martie 1919. In iulie 1920 a avut loc cel de-al II-lea
Congres al ei, iar dupi aceea in toate virile au fost procla-

privinta,

1
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mate deschis conditiile de la Moscova 61 Se duce lupta
fati sa. pentru afilierea la Internationala Comunista. Pretu-
tindeni exista baze organizatorice pentru partide comu-
niste. In asemenea conditii, incercarea capitalistilor de a
pune in mod transant, ultimativ chestiunea : fiti buni
terminati cu Internationala Comunista este ceva inadmi-
sibil. Dar faptul ca insista asupra acestei chestiuni ne arata

doare pe ei i ce nu le place lor in politica noastra.
Dar si fara asta noi stiam ce nu le place lor in politica
noastra. 0 alta chestiune despre care se poate vorbi la o
adunare de partid, si care o deranjeaza pe Anglia, e aceea
a.Orientului. Anglia vrea si ne oblige sa nu intreprindern
nirnic din ceea ce ar fi impotriva intereselor ei in Orient.
Noi bucuros ne-am asuma o asemenea obligatie. Bunaoara,
Congresul popoarelor din Orient 62, care era un congres
comunist, s-a tinut la Baku, in Azerbaidjan, o republica
de sine statatoare, si nu in R.S.F.S.R. Guvernul englez nu
va reusi s dovedeasca c noi intreprindem ceva impotriva
intereselor tarn sale. Necunoscind bine constitutia noastra,
el confunda citeodata Republica Azerbaidjana cu Repu-
blica Sovietica Rusa. In acest sens, legile noastre Ant cit se
poate.de clare si precise, asa ea' interpretarile calomnioase
ale mmistrilor englezi pot fi lesne combatute. Si totusi di-
vergenele pe aceasta tema persista Inca, si iii jurul celor
doua .puncte nevralgice au loc discutii intre Krasin si mi-
nistru englezi.

In iulie, cind Polonia era amenintata de o infringere to-.
tala, cind era in pericol de a fi zdrobita de Armata Rosie,
Anglia ne-a prezentat textul integral al unui acord in care
se spunea va trebui sa faceti o declaratie principiala ca nu
yeti desfasura nici o propaganda oficiala si nu yeti 'Imre-
prinde nirnic impotriva intereselor Angliei in Orient.
Aceasta chestiune va fi discutata de o conferinta politica
ce va avea loc ulterior, iar acum vom incheia cutare acord
comercial. Sinteti dispusi sa-1 semnati ? Noi am raspuns :
sintem. Noi spunem i acum ca semnam acest acord: La
conferinta politica se va stabili mai precis care sint inte-
resele Angliei in Orient. Avem i noi anumite interese in
Orient §i, cind va fi nevoie, le vom expune in mod ama-
nun tit. Anglia nu poate sa spuna direct ca se dezice de pro-
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punerea ei din iulie. De aceea taraganeaza lucrurile §i as-
cunde propriului ei popor adevarul in legatura cu tratativele.
Tratativele se afla intr-un stadiu nedefinit, §i noi nu putem
sa garantam c. acordul are sa fie semnat. Influenca extrem
de puternica pe care o exercita in Anglia cercurile de la
curte §i cele militariste lucreaza impotriva acestui acord.
Dar noi sintem acum hotarici sa facem cele mai mari con-
cesii §i credem ca este in interesul nostru sa ajungem la
incheierea unui acord comercial §i sa" cump5Ifam cit mai
repede cite ceva din ceea ce este esencial pentru refacerea
transportului adica locomotive , pentru refacerea in-
dustriei §i pentru electrificare. Aceasta prezinta pentru noi
mai multa importanca ca orice. Daca vom reu§i sa facem
acest lucru, in ciciva ani ne vom intari atit de mult, incit
chiar §i in cazul cel mai rau, claca peste ciciva ani s-ar
produce o intervencie armata, ea ar qua, fiindca noi vom
fi rnai puternici deck acum. Politica noastra in cadrul Co-
mitetului Central merge pe linia unor concesii maxime
facute Angliei. $i daca ace§ti domni i§i inchipuie ca ne pot
avea la mina cu ni§te promisiuni oarecare, noi declaram ca
guvernul nostru nu va face nici un fel de propaganda ofi-
ciala, ca nu avem intencia sá lezam nici un fel de interese
ale Angliei in Orient. Daca ei spera sa se aleaga din asta
cu cine §tie ce citig, n-au deck sa incerce ; noi nu vom
avea nimic de pierdut.

Am ajuns acum la problema relaciilor dintre Anglia §i
Franca. Aceste relacii sint destul de incurcate. Pe de o parte,
Anglia §i Franca fac parte din Liga Naciunilor 63 §i sint
obligate sa accioneze impreuna, iar pe de aka parte, ori de
cite ori situacia se complica, ele nu accioneaza impreuna.
Acest lucru s-a vazut deosebit de limpede cind tov. Kame-
nev era la Londra §i purta tratative impreuna cu Krasin.
Franca era pentru sprijinirea Poloniei §i a lui Vranghel, in
timp ce guvernul englez declara : Nu vom merge im-
preuna cu Franca". Pentru Anglia concesiunile sint mai
acceptabile decit pentru Franca, care tot mai viseaza la
restituirea datoriilor, in timp ce in Anglia capitali§tii in-
zestraci cit de cit cu simc practic nici nu se rnai gindesc la
a§a ceva. $i din acest punct de vedere, noua ne convine
sa folosim disensiunile existente intre Anglia §i Franca, §i

9 - Lenin Opere complete, vol. 42.
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de aceca trebuie sa insistam asupra propunerii care pre-
zinta o importanta politica de a acorda concesnmi
Angliei. In momentul de fata avem un proiect de contract
in legatura cu concesionarea de paduri in nordul indepar-
tat. Ne aflam intr-o situatie cind, datorita faptului c intre
Anglia si Franta nu exista o unitate politica, este de datoria
noastra sa acceptam chiar un anumit risc daca prin aceasta
vom reusi sa facem ca injghebarea unei aliante militare
intre Anglia si Franta, indreptata impotriva noastra, sa fie
ingreuiata. Un nou razboi impotriva noastra, care ar fi
sprijinit de Anglia si Franta (chiar i n cazul cind s-ar ter-
mina cu victoria noastra deplina, asa cum s-a termmat
acum razboiul impotriva lui Vranghel), ne-ar provoca
greutati imense, ar impiedica dezvoltarea noastra econo-
mica, ar inrautati situatia muncitorilor si taranilor. De
aceea trebuie s5." acceptam tot ce ne-ar aduce mai putine
pagube. Este limpede c pagubele pe care ni le-ar aduce
concesiunile nu inseamna nimic n comparatie cu cele pe
care ni le-ar pricinui o intirziere a constructiei noastre eco-
nomice si pieirea a mii de muncitori .si tarani in cazca nu
vom reusi sa rezistam in fata unei aliante a imperialistilor.

un asemenea mijloc de a rezista aliantei lor 11 constituie
tratativele cu Anglia in legatura cu concesiunile. Acesta
este aspectul politic al problemei.

Sa examinam, in fine, o ultima chestiune, si anume ati-
tudinea Angliei si a intregii Antante fata de Germania.
Exceptind America, Germania este taxa cea mai inaintata.
/n ce priveste dezvoltarea industriei electrotehnice, ea se
afla chiar la un nivel tehnic mai inalt. 5i iata ca aceasta
tara, ferecata prin tratatul de la Versailles, se afla in con-
ditii insuportabile de existenta. In aceasta situatie, Germa-
nia tinde, fireste, spre o alianta cu Rusia. and trupele ru-
sesti se apropiau de Varsovia, intreaga Germanie era in
fierbere. at despre o alianà mre Rusia si aceasta tara,
careia i s-a infipt mina in git, dar care are posibilitatea sa
puna n miscare uriase forte de productie, trebuie spus ca
in Germania s-a ajuns la o situatie politica incilcita : ultra-
reactionarii germani s-au dovedit a fi alaturi de sparta-
chisti 64 in simpatia lor fata de bolsevicii rusi. $i acest lucru
este cu totul de inceles, fiindca el este rezultatul unor cauze

Si
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economice ; el constituie fundamentul intregii situacii eco-
nomice si al politicii noastre externe.

Atita timp cit sintem singuri, iar lumea capitalisth este
puternica, politica noastra externa consta, pe de o parte, in
necesitatea de a folosi divergencele (cel mai placut ar fi,
desigur, s invingem toate statele imperialiste, dar o vreme
destul de indelungata noi nu vom fi in stare sa facem acest
lucru). Existenca noastra depinde, pe de o parte, de faptul

exista divergence fundamentale intre puterile imperia-
liste, iar pe de alth parte de faptul ca victoria Antantei
pacea de la Versailles au condamnat imensa majoritate a
naciunii germane la o situacie in care li este imposibil sa
existe. Pacea de la Versailles a creat o asemenea situacie
ca Germania nu poate nici macar sa viseze la obcinerea unui
ragaz, nu poate nici sa viseze sa nu fie jefuita, sa nu i se
rapeasca mijloacele de trai, i populacia th.nu-i fie condarn-
nata la foamete si la pieire ; pentru ea, smgurul mijloc de
a se salva este, fireste, doar o alianca cu Rusia Sovietica,
spre care ii i indreapta privirile. Capitalitii germani sint
foarte pornici impotriva Rusiei Sovietice, urasc pe bolsevici

aidoma celor mai autentici albgardisti, irnpusca pe co-
munistii din propria lor taxa. Guvernul burghez german
nutreste o ura inversunath impotriva bolsevicilor, dar in-
terese dictate de situacia internacionala 11 imping, impo-
triva propriei lui dorince, spre pace cu Rusia Sovietica.
Acesta este, tovarasi, cel de-al doilea pilon pe care se spri-
jina politica noastra externa, internacionala : sa dovedim
popoarelor, care isi dau seama de povara jugului burghez,
ca nu exista pentru ele alth salvare decit Republica sovie-
tica. i faptul ca, timp de trei ani, Republica sovietica a
putut sa reziste asaltului imperialistilor dovedeste c exista
in lume o cara, o singura cara, care respinge cu succes acest
jug al imperialismului. 0 fi asta o cara de tilhari", de
jefuitori", de bandici", de bolsevici dar fara
ea nu poate fi imbunatacita situacia economica.

Intr:o asemenea situacie, problema concesiunilor mai ca-
pata si un alt aspect. Iata, in aceasta brosura pe care o
cm in mina se afla decretul de la 23 noiembrie cu privire
la concesiuni. Ea va fi distribuith tuturor delegacilor la
congres. Avem de gind sa" publicam aceasta brosura in
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strainatate, in citeva limbi 65. Scopul nostru este sa facern
de indata totul spre a trezi interesul pentru concesiuni in
rindurile populatiei dintr-un numar cit mai mare de tan,

anume din tarile cele mai asuprite. Contradictia de in-
terese dintre Japonia si America este foarte mare. Ele nu
se pot intelege in privinta impartirii Chinei, a o serie de
insule etc. Contradictia de interese dintre Germania si
Antanta este de alta natural. Existenta Germaniei a devenit
imposibila, datorità conditiilor ce i-au fost impuse de An-
tanta. Acolo poporul se stinge de foame din cauza ca
Antanta ii ia motoarele i vitele. Aceasta situatie impinge
Germania spre o apropiere de Rusia Sovietica. Nu cunosc
amanuntele tratatului dintre Germania si Antanta, dar in
orice caz se stie ca el interzice orice relatii comerciale
directe Intre Germania si Rusia Sovietica. De aceea, cind
am incheiat o tranzactie pentru locomotive germane, am
facut in asa fel ca partea noastra contractanta sa nu fie
Germania, ci Elvetia. Este indoielnic ca Germania va putea
sa." reia legaturile comerciale directe cu noi inainte de
aprilie 1921. $i, totusi, noi facem progrese mult mai ra-
pide in ceea ce priveste reluarea legaturilor noastre corner-
ciale cu Germania, deck in a celor cu Antanta. Conditiile
de existenta deterrnina intregul popor german, inclusiv
ultrareactionarii i capitalitii germani, sa caute sa stabi-
leasca relatii cu Rusia Sovietica. Germania este Inca de pe
acum legata de noi prin uncle relatii comerciale. Ea poate
fi si mai strins legata de noi, intrucit ii oferim o conce-
siune agricola. Asadar, este limpede ca trebuie sã recurgem
la concesiuni ca mijloc economic, indiferent de masura in
care vomreusi s realizam proiectul nostru. Interesul fata
de concesiuni este atit de vadit, ca chiar daca n-am reusi
s5." acordam nici o concesiune, chiar daca nici unul din
contractele propuse de noi n-ar fi acceptat (si acest lucru
este Inca perfect posibil), chiar daca s-ar intimpla asa ceva,
tot am fi in cistig, tot ar trebui sa ducem aceasta
deoarece astfel cream piedici pentru o campanie a tarilor
imperialiste irnpotriva noastra.

Independent de aceasta, trebuie sa ne adresam tuturor
popoarelor asuprite i sa le aratam ca un grup restrins de
ori inabuse celelalte popoare ceea ce decurge din clau-

§i
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zele tratatului de la Versailles si, pe fata sau pe ascuns,
constient sau inconstient, aceste popoare apeleaza la ajuto-
rul nostru, deoarece ele incep sa-si dea seama de necesitatea
economical a unei aliante cu Rusia Sovietica indreptata im-
potriva imperialismului international. De aceea concesiunde
agricole ies din cadrul vechilor concesiuni burgheze, nu mai
seamana cu vechile concesiuni capitaliste. Ele rimin capita-
liste, intrucit noi spunem capitalistilor germani : aduceti-ne
atitea si atitea tractoare, iar noi va vorn da minunate tere-
nuri intelenite i cereale. Noi atragern capitalul prin
perspectiva obtinerii unor profituri uriase. In aceasta pri-
vinta concesiunea famine o intreprindere pur capitalista,
dar ea capata o importanta incomparabil mai mare, de-
oarece Germania, ca natiune, Austria si alte tari nu pot
sa-si asigure existenta, deoarece ele au nevoie de un ajutor
in produse alimentare, i intregul popor, independent de
faptul a capitalistul obtine un cistig de o suti sau cloud
sute la suta, Ii d. seama, cu toate prejudecatile lui fata
de bolsevism, ca bolsevicii fauresc cu totul alte relatii inter-
nationale, care dau posibilitate tuturor popoarelor asuprite
sa scape de jugul imperialist. De aceea succesului obtinut
de noi n decursul ultimilor trei ani ii va urma, in cursul
anului viitor, un succes si mai mare in domeniul politicii
noastre externe. Politica noastra face ca in jurul Republicii
sovietice sa se grupeze tarile capitaliste pe care le inabuse
imperialismul. Iata de ce aceasta propunere de concesium
prezinta importanta nu numai pentru capitaliti, iata de
ce ea este nu numai o mina intinsa capitalistilor germani :
Aduceti-ne sute de tractoare i asigurati-va chiar un cistig
de trei sute la suta", ci este totodata o mina intinsa po-
poarelor asuprite, este o alianta a maselor asuprite, care
constituie unul din factorii revolutiei proletare ce se apro-
pie. Indoiala i teama ce mai exista Inca in tarile inaintate,
care spun ca Rusia a putut sâ riste o revolutie socialista
pentru ca este mare si are mijloace proprii de existenta, in
timp ce ele, tank industriale din Europa, nu pot sa. faca
asa ceva pentru ca nu au aliati, nu sint intemeiate, si noi
le spunem.: Aveti de pe acum un aliat, i acest aliat este
Rusia Sovietica". $i, cind noi vom realiza concesiunile, vom
infaptui o alianta care va intari pe cea indreptata impo-
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triva imperialismului mondial. Acest principiu calauzitor
nu trebuie scapat din vedere, fiindca el justifica politica
noastra de concesiuni i pledeaza pentru necesitatea de a
acorda asemenea concesiuni.

Mai departe, as vrea sa" fac citeva consideratii..de natura
pur economica. Am sa trec acum la consideratule econo-
mice si am sa vâ citesc citeva articole din lege, desi na-
dajduiesc ca tovarasii prezenti aici au citit aceasta lege din
23 noiembrie. Dar am sa v-o reamintesc pe scurt : legea
spune ca li se va da concesionarilor ca recompensa o parte
din produse, c n caz de vor introduce perfectionari teh-
nice deosebite, noi sintem gata s le acordam avantaje co-
merciale, cä durata pe care se acorda concesiunea va fi mai
mult sau mai putin indelungata, in functie de volumul
caracterul cheltuielilor. Totodata garantam c bunurile in-
vestite in intreprindere nu vor fi confiscate sau rechi-
zitionate.

Fara o asemenea garantie, cum e si de inteles, capitalul
privat i proprietarul particular nu pot sa intretina relatii
cu noi. Or, din aceasta lege a fost inlaturata chestiunea
jurisdictiei, care fusese initial prevazuta in proiectul de
acord. Dupa aceea ne-am dat seama c acest lucru nu este
avantajos pentru noi. Ca atare, pe teritoriul nostru puterea
judecatoreasca ramine in miinile noastre. In caz de ivire a
unui conflict, problema va fi rezolvata de judecatorii nostri.
Aici nu va putea fi vorba de o rechizitie, ci de o aplicare
a drepturilor legale ale instantelor noastre judiciare.

La punctul al cincilea se vorbeste despre codul muncii.
In proiectul initial de acord se previzuse, in intelegere cu
Vanderlip, ca regiunile in care traiesc nu stiu ce triburi
slab dezvoltate sint exceptate de la aplicarea codului muncii.
In aceste regiuni nu este posibila aplicarea codului muncii.
Exceptarea va consta in aceea ca, in loc sa se introduca
codul muncii, se va incheia un contract special cu privire
la garantiile ce se dau muncitorilor.

Ultimul punct este acela in care garantam concesionaru-
lui ca nu se admite nici o modificare unilaterala. Fara' o
asemenea prevedere, fireste, nici vorba nu poate fi de acor-
darea de concesiuni. Dar ce trebuie inteles prin modificari
neunilaterale ramine o problemi deschisa. Aceasta de-

si
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pinde de textul contractului cu privire la fiecare concesiune
in parte. Se poate admite instituirea unei comisit de arbi-
traj alcatuite din reprezentanti ai unor tart neutre. Acesta
este un punct care poate da loc la divergence de parer' st
care lasa o anumità libertate la stabilirea a Insesi conclitulor
concesionarii. Trebuie sa aratam, bunaoara, ca in .lumea
capitalista liderii mensevici ai muncitorilor sint considerati
drept niste oameni de nadejde. Ei fac parte din guvernele
burgheze, i guvernelor burgheze le vine prea greu
cuze asemenea mediatori sau arbitri cum sint mensevicii
sau social-tradatorii din tarile europene. Or, experienta
ne-a aratat ca, in cazul unor conflicte cit de cit sertoase,
acesti domni mensevici americani i europeni se comporta
intocmai ca niste mensevici rust, adica nu .stiu cum sa se
comporte, sint nevoiti sa cedeze presiumi exercitate de
masele revolutionare, raminind totodata dusmani ai revo-
lutiei. Aceasta chestiune famine deschisa. N-o putem rezolva
cu anticipatie.

Din aceste conditii, pe care vi le-am infatisat aici, v.
dap seama ca relatiile economice dintre concesionarii

Republica sovietica sint departe de a fi trainice
si stabile. Este de la sine inteles c un capitalist, care men-
tine proprietatea privata i relatii de exploatare, nu poate
sa fie in republica socialista altceva decit un corp strain.
De aici rezulta ceea ce constituie una din tezele principale
ale raportului meu, i anume ca concesiunile constituie 0
continuare a razboiului, numai ca intr-o alta forma. Voi
analiza numaidecit aceasta problema in mod amanuntit,
dar mai intli a vrea sa va vorbesc despre cele trei forme
sau obiecte principale ale concesiunilor.

In aceasta brosura noi am aratat care sint principalele
obiecte ale concesiunilor, iar tovarasii din Consiliul eco-
nomic superior, care ne-au furnizat materialul pentru
aceasta brosura si au redactat-o, au anexat niste harti care
indica in mod concret aceste obiective. Din aceste harti se
vede c. exista trei categorii principale de obiecte ale con-
cesiunilor : prima concesiunile forestiere, in nordul in-
departat ; a doua concesiunile agricole ; a trcia con-
cesiunile miniere, in Siberia.

capi-
talist' .si

si re-

ei
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Concesionarea de pacluri in nordul indep5rtat al Rusiei
europene unde existä zeci i sute de milioane de deseatine
de padure, pe care noi nu sintem citusi de pucin in stare a
le exploatam pentru c5 ne lipsesc calk de comunicacie
mijloacele de produccie, pentru c5 n-avem posibilitatea s5.
transportam alimente pentru muncitorii de acolo, dar unde
un stat care posed5 o flota puternicl are posibilitatea s5
stocheze i s transporte in mod normal cantitaci uriase de
lemn prezint5 pentru noi un avantaj economic evident.

Daca vrem sa facem schimb de m5rfuri cu str5inkatea
i noi vrem s facem acest schimb, intelegem necesitatea

lui atunci avem tot interesul sa ob%inem cit mai repede
din càrile capitaliste mijloacele de productie (locomotive,

aparate electrice) far 5. de care nu vom putea
refacem cit de cit serios industria noastr5, iar in uncle
cazuri nu vom putea s-o refacem de loc, fiindca nu putem
procura masinile necesare pentru fabricile noastre. Trebuie
sa momim capitalismul asigurindu-i un profit deosebit de
ridicat. El va obcine un profit in plus treaca de la noi
si acest profit in plus , noi insa vom obcine astfel prin-
cipalul lucru cu ajutorul c5ruia ne vom int5ri, ne vom pune
definitiv pe picioare i vom invinge capitalismul pe plan
economic. Pentru a obcine cele mai bune masini etc. tre-
buie s platim. Dar cu ce s platim ? Avem cele citeva mi-
lioane fond aur care ne-au mai famas. Veti vedea, din pla-
nul special de electrificare a Rusiei, csa acest plan, care este
intocmit pentru zeci de ani, va necesita impreuna cu
lucrárile suplimentare de refacere a industriei unele
cheltuieli care, dup5 calcule aproximative, se ridica la
vreo 17 miliarde de ruble aur. Numai electrificarea va
costa, ea singur5, peste un miliard de ruble aur. Cu fondul
nostru aur nu putem acoperi aceste cheltuieli ; s5. exporam
produse alimentare nu este in nici un caz de dorit i, tot-
odata, este cit se poate de periculos pentru noi, deoarece
nu avem indeajuns asemenea produse pentru a asigura pro-
pria noastr5 Industrie. Totusi trebuie s51 procuram mijloa-
cele necesare. Si in aceast5 privinc5 nu exista un obiectiv
mai convenabil pentru noi din punct de vedere economic
decit p5clurile din nordul indep5rtat, care se intind pe
suprafece imense si care putrezesc acolo, se irosesc, pentru
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ca, din punct de vedere economic, noi nu sintem in stare sa
le exploatam. tri acelasi timp, lemnul reprezinta pe piaça
internationala o valoare uriasa. Sub acest raport, nordul
indepartat ne convine si din punct de vedere politic, pentru
ea este o regiune periferica indepartata. Aceasta concesiune
ne convine deci atit din punct de vedere politic, cit si din
punct de vedere economic, si asupra ei trebuie sa insistarn
cel mai mult. La o adunare care a avut loc la Moscova
despre care v-am vorbit 66, Miliutin a comunicat ca trata-
tivele cu Anglia in legatura cu aceasta concesiune din nordul
Rusiei europene sint destul de inaintate. Acolo exista citeva
zeci de milioane deseatine de padure. Daca vom da conce-
sionarilor 3 000 000 sau 5 000 000 de deseatine de padure,
repartizate dupa sistemul terenurilor intercalate, si ne vom
crea astfel posibilitatea de a folosi intreprinderi cu un inalt
nivel de tehnicitate, posibilitatea de a invata, posibilitatea
pentru tehnicienii nostri de a lucra in aceste intreprinderi,
vom avea mult de cistigat si vom face ca pentru tarile ca-
pitaliste care au incheiat tranzacvii cu noi sa fie mai greu
sa intreprinda actiuni militare impotriva noastra, fiindca
un razboi anuleaza toate tratatele, si in caz de razboi con-
struqiile, instalaviile, caile de comunicacie vor trece in po-
sesiunea noastra. Totodata nu vor fi inlesnite eventuale
acOuni impotriva noastra, care ar fi intreprinse de noi
Kolceaki, Denikini etc.

A doua forma de concesiuni este aceea a concesiunilor
agricole. In afara de Siberia apuseana, unde exista o imensa
intindere de pamint de prima calitate, care e inaccesibila
pentru noi din cauza ca se afla departe de caile de comu-
nicatie, numai in Rusia europeana si de-a lungul fluviului
Ural mai exista paminturi minunate Comisariatul nostru
pentru agricultura dat dispozitiile necesare i s-a stabilit
ca suprafata de pamint pe care nu sintem in stare s-o lu-
cram este, de-a lungul fluviului Ural, de cel putin 3 000 000
de deseatine, care au fost parasite de cazaci ca urmare a
terminarii victorioase a razboiului civil, cind stanice in-
tregi si-au parasir vetrele lor ; aceste paminturi trebuie
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destelenite, dar, din cauza lipsei de animale si a insuficientei
fortelor de productle, nu vom putea sà le lucram.

In sovhozurile din regiunea Donului exista vreo 800 000
de deseatine pe care nu le putem lucra i pentru a caror
cultivare am avea nevoie de un numar imens de vite sau
de intregi coloane de tractoare, de care nu dispunem, dar
pe care ar putea sà le trimita unele tari capitaliste buna-
oara cele care au imperioasa nevoie de produse alimentare :
Austria, Germania, Boemia obtina astfel, in cam-
pania de vara, un griu minunat. In ce masura am putea
noi sa realizam acest lucru, nu stim. La noi functioneaza
acum douà uzine de tractoare, una la Moscova i alta la
Petrograd, dar, in grelele conditii in care lucreaza, ele nu
pot produce tractoare in numar prea mare. Am putea
ne usuram situatia prin cumpararea unui numar mai mare
de tractoare. Tractoarele constituie cel mai important
mijloc de transformare radicala a vechii agriculturi si de
extindere a suprafetelor cultivabile. Prin aceste concesiuni
putem arata unei serii intregi de taxi c. sintem in stare
sa contribuim la dezvoltarea in proportii gigantice a eco-
nomiei mondiale.

Daca propaganda noastra si propunerea noastra nu vor
fi incununate de succes, daca propunerea noastra va fi
considerata inacceptabila, ea ne va aduce totusi un anumit
folos nu numai sub raport politic, dar si sub raportul so-
cialismului. Ceea ce se petrece in lumea capitalista nu este
numai o irosire a avutiei, dar pur i simplu o nebunie
o crima, fiindca in unele tari exista un surplus de alimente
care nu pot fi vindute din cauza revolutiilor valutare,
deoarece intr-o serie intreaga' de tari care au fost invinse
moneda e depreciata. Cantitati imense de alimente sint
lasate s putrezeasca si, in acelasi timp, in tari ca Germania
zeci de milioane de oameni pur i simplu flaminzesc
pier. Aceasta absurditate, aceasta crima a capitalismului,
devine evidenta pentru toate tarile capitaliste, ca i pentru
tarile mici situate in vecinatatea Rusiel. In asemenea si-
tuatie, vine Republica sovietica si le spune : Avem sute
de mii de terenuri excelente, care pot fi destelenite cu aju-
torul tractoarelor, iar voi aveti tractoare, aveti benzina,
aveti tehnicieni instruiti ; si iata ca noi propunem tuturor
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popoarelor, inclusiv celor din tarile capitaliste, s puna la
baza politicii lor refacerea economiei nationale i salvarea
de la foamete a tuturor popoarelor". Daci capitalistit nu
inteleg acest lucru, ei dau dovada de putreziounea, absur-
ditatea si caracterul criminal al orinduirii capitaliste.
Aceasta va avea nu numai o importanta propagandistica,
dar va fi si o chemare comunista la revolutie, fiindca
arata, cu o certitudine care patrunde din ce in ce mai
adinc in constiinta tuturor popoarelor, ca capitalismul se
destrama, ca el nu poate sa le satisfaca nevoile. 0 mi-
noritate infima de tari imperialiste se imbogatesc, in timp
ce o serie intreaga de alte tari se afla pur i amplu pe
marginea prapastiei. Economia mondiala are nevoie de o
reorganizare. Si acum vine Republica sovietica cu acest
plan de reorganizare, cu aceasta propunere absolut
concreta, incontestabila, realizabil i spune : Voi, cei din
regimul capitalist, muriti de foame cu toata tehnica voastra
nemaipornenit de dezvoltata ; noi avem posibilitatea ca,
imbinind tehnica voastra cu materiile prime de la noi,
punem capat crizei, dar capitalistii sint capitalisti. Noi le
propunem s faca acest lucru, dar ei pun piedici, cauta sa
zadarniceasca totul". Aceasta este a doua forma de con-
cesiuni, care ne-ar asigura tractoare i produse agricole.

A treia forma de concesiuni sint cele miniere. Ele figu-
reaza pe harta Siberiei, unde este amanuntit indicata fiecare
regiune in care este vorba sa se acorde concesiuni. Bogatiile
miniere ale Siberiei sint pur si simplu incalculabile, i noi,
chiar in cel mai bun caz, in cazul c vom obtine mari
succese, nu vom putea s exploatam in citiva ani nici a suta
parte din ele. Ele se afla in conditii care fac necesara
utilarea cu cele mai bune masini. Aici exista bogatii na-
turale cum e minereul de cupru, de care tarile capitaliste
duc mare lipsa si de care au neaparata nevoie pentru in-
dustria lor electrotehnica. Prin stabilirea unor relatii nor-
male cu noi se creeaza posibilitatea de a reface economia
mondiala si de a ridica nivelul tehnicii mondiale.

Realizarea acestor concesiuni este, fireste, destul de grea;
in sensul ca ele prezinta mai multe dificultati decit cele
forestiere i cele agricole. In cazul concesiunilor agricole

sa
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este vorba de campanii de lucrari efectuate cu tractoarele
intr-o perioada scurta de timp. Nici concesiunile forestiere
nu prezinta prea man dificulti, cu atit mai mult cu cit
ele constituie un obiectiv inaccesibil pentru noi, in timp ce
concesiunile miniere se afla in parte la o mica' distanta de
caile ferate, in parte in locuri foarte populate. Aici ele pre-
zinta un mare pericol, si noi vom chibzui mai atent daca
e cazul sa le acordam sau nu, vom stabili conditii precise,
fiindca nu incape nici o indoiala c concesiunile inseamna
un nou razboi. Capita listii yin la noi ca sa duca un nou
razboi, i insasi existenta lor inseamna un razboi impotriva
lumii socialiste ce-i inconjura. Intreprinderile economice
capitaliste intr-un stat socialist inseamna razboi pentru co-
mertul liber, impotriva politicii de predare obligatorie a
surplusurilor de cereale, inseamna razboi pentru proprieta-
tea privata, impotriva republicii care a desfiintat aceasta
propnetate. Si din aceasta raclacina economica iau nagere
o serie intreaga de relatii (in genul relatiilor de razboi din-.
tre Suharevka" 67 si institutille noastre). Ni s-ar putea
obiecta ca am inchis Suharevka", dar deschidem o serie de
noi suharevka", lasindu-i pe capitalisti sa." intre la noi in
tara. Noi nu inchidem ochii asupra acestei situatii, dar spu-
nem ca daca am invins pina acum, daca am invins intr-o
vreme dnd dusmanii nostri puneau in miscare toate mijloa-
cele pentru a ne torpila toate planurile, cind aceasta torpi-
bare se facea si dinauntru si din afara, inseamna c acum in
anumite sectoare, cind vor fi create conditii i relatii bine
determinate, vom putea sa le venim de hac, sa-i supra-
veghem indeaproape. Avem experienta practica a luptei
impotriva spionajului militar, impotriva sabotajului capi-
talist. Am stiut sa ducem lupta atunci cind capitalistii
se ascundeau chiar in institutiile noastre, i sa nu fim noi
in stare sa facem fata situatiei atunci cind capitalistii vor
fi lasati s. intre in tara numai pe baza unor liste precise si
in conditii bine determinate ? Noi stim, fireste, ca ei vor
incerca sal incalce aceste conditii, dar vom duce lupta im-
potriva acestor incalcari. Fiindca, tovarasi, concesiunile
bazate pe principii capitaliste inseamna razboi. Atita
timp cit n-am rasturnat capitalul in celelalte ta'ri, atita
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timp cit el e mult rnai puternic decit noi, va putea oricind
sa-si indrepte fortele impotriva noastra, sa porneasca din
nou razboi impotriva noastra. De aceea trebuie s. devenim
mai puternici, iar pentru asta trebuie sa dezvoltam marea
industrie i s refacem transporturile. Ducind o asemenea
politica ne expunem la un risc, fiindca se vor crea din nou
relatii de razboi, va incepe din nou lupta, dac5.

vor incerca s zadarniceasca politica noastra, ne
vom razboi cu ei. Ar fi o mare greseala sa credern ca un
acord pasnic de concesiune este un tratat de pace cu

Acesta este un tratat care inseamna razboi, dar
un tratat rnai putin prirnejdios pentru noi i totodata mai
putin apasator pentru muncitori i taram, mai putin
apasator decit atunci cind impotriva noastra au fost
aruncate cele mai bune tancuri si cele mai bune tunari.
De aceea trebuie s folosim toate mijloacele pentru ca, cu
pretul unor concesii economice, sa dezvoltam fortele
noastre economice, s inlesnim opera de refacere a economiei
noastre. Capitalitii, desigur, n-o s respecte contractele

spun tovarasii care se tern de concesiuni. E de la sine
inteles ca in nici un caz nu trebuie s ne facem iluzii c.
capitalistii vor respecta contractele. 0 sa fie razboi, i ul-
timul argumeht care in general ramine argument in re-
latille republicii socialiste este razboiul.

Acest razboi ne ameninta acum ceas de ceas. Noi ducem
tratative de pace cu Polonia i avern toate sansele ca
pacea sa fie semnata sau cel putin, ca s fiu mai precis,
avem foarte multe sanse ca pacea sa fie incheiata. Nu
incape insa indoiala ca Savinkovii i capitalistii francezi
actioneaza in directia torpilarii acestui tratat. Daca nu
astazi, apol rniine razboiul va deveni ceva posibil
pentru capitaliti, i ei 1-ar incepe bucuros chiar acurn
daca n-ar fi invatat ceva din experienta acestor trei ani.
Concesiunile irnplica un anumit risc ; ele inseamna
pagube, inseamna continuarea razboiului. Acest lucru este
neindoielnic, dar un asemenea razboi este rnai avantajos
pentru noi. Cind vom obtine un anumit minim de mijloace
de productie, de locomotive si maini, atunci nu vorn mai
fi, din punct de vedere economic, in situatia in care am

is, capi-
talistii

capi-
talistii.
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fost pina acum, §i tarile imperialiste vor prezenta o i mai
mica primejdie pentru noi.

Ni s-a spus ca concesionarii vor crea conditii excep-
tionale pentru muncitorii lor, le vor aduce imbracammte
§i incaltaminte mai buna, hrana mai buna. In felul acesta
vor face ei propaganda in rindurde muncitorilor no§tri,
care sint nevoiti sa indure lipsuri §i vor indura Inca multä
vreme de acum incolo. S-ar ajunge astfel la situatia ca am
avea o republica socialised' in care muncitorii traiesc in
mizerie, §i alaturi de ea s-ar afla o insula capitalista in
care muncitorii o duc de minune. Asemenea terneri sint
foarte des exprimate in adunarile noastre de partid.
Desigur ca un asemenea pericol exista, §i el do-
vedqte ca concesiunile sint o continuare a razboiului, ca
ele nu inseamna pace ; dar clack' noi am indurat
lipsuri mult mai mari §i totu§i am vazut ca .mun-
citori din tarile capitaliste yin la noi, §flu ca
conditiile economice care ii ateapta. in Rusia sint mult mai
proaste, atunci nu vom fi noi in stare sa ne aparam im-
potriva unei asemenea propagande prin contrapropaganda
noastra, nu vom putea noi sa demonstram muncitorilor ca
capitalismul poate, firete, sa creeze conditii mai bune
pentru unele grupuri de muncitori ai sai, dar ca prin
aceasta nu se imbunatatesc conditiile celorlalte mase de
muncitori ? In sfiqit, de ce din toate contactele pe care
le-am avut cu Europa §i America burgheza am ie§it in-
totdeauna noi in chtig, i nu ele ? De ce pink' in ziva de
azi ele sint acelea care se tern sa trirnita delegatii la noi,
§i nu noi la ele ? Pina acum noi am reu§it intotdeauna sä
atragern de partea noastra macar o mica parte din de-
legatn trimi§i de ele la noi in tara, cu toate ca delegatiile
erau alcatuite mai ales din elemente men§evice §i ace§ti
oameni veneau la noi doar pentru citva timp. $i s ne
temem noi ca nu vom fi in stare sa explicarn muncitorilor
adevarul ? ! Ar insemna ca nu sintern buni de nimic daca
ne-am teme de .a§a ceva, daca am pune aceste considerente
mai presus de mteresul nostru direct, care, in ce privqte
concesiurnle, prezinta o importanta cu totul deosebita.

Situatia taranilor §i muncitorilor nostri continua sa fie
destul de grea. Trebuie s-o imbunatatim. In aceasta pri-

desi
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vinta pentru noi nu exisa nici o ndoial. Cred c sintem
cu totii de acord ca politica de concesiuni este si o politica
de continuare a razboiului. Dar sarcina noastra este O.
aparam existenta republicii socialiste, care e izolat i e
inconjurata de dusmani mentinem neatinsa
aceasta republica, care este mult mai slaba decit dusmanii
capitalisti din jurul ei, lipsim astfel pe acestia de
posibilitatea de a incheia o alianta intre ei in vederea
luptei impotriva noastra, sa-i impiedicam sa-si realizeze
politica lor i sa nu le dam posibilitatea de a obtine
victoria ; sarcina noastra este sa-i asiguram Rusiei unel-
tele si rnijloacele necesare pentru a-si reface economia,
fiindca, atunci cind le vom obtine, vom sta atit de solid
pe picioarele noastre, ca nu vom mai avea a ne terne de
nici un fel de dusmani din lumea capitalista. Acesta este
punctul de vedere de care ne-am lasat calauziti in politica
noastra de concesiuni i pe care am tinut sa vi-1 expun aici.

Publicat la sjir1itul
lid decembrie 1920 in brofura

V. Lenin Despre concesiuni
( Ra port prezentat in lap fracçiunii Se tip.ireite dupa textul stenogramei,
P.C. (b) din Rusia de la Congresul confrontat cu f pa ltu rile bra furii
al V111-lea al Sovietelor) lloscova corectate de V. I. Lenin

Gosizdat

S.

i sa-i
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2

CUVINT DE INCHEIERE LA RAPORTUL
CU PRIVIRE LA CONCESIUNI,

ROSTIT IN FATA FRACTIUNII P.C. (b)
DIN RUSIA DE LA CONGRESUL

AL VIII-lea AL SOVIETELOR
21 DECEMBRIE

Tovarasi ! Am in fata mea o serie intreaga de biletele,
si am sa raspund, pe scurt, doar la acelea din ele la care
nu s-a primit inca raspuns. Dar mai intii am sa dau citire
inca unui biletel cu caracter informativ, care mi se pare
de asemenea caracteristic :

La congresul judetean din Arzamas, gubernia Nijni Novgorod, un
Oran f.rä partid a rostit n legatura cu concesiunile urmatoarele
cuvinte,
indiciu

pe care
deosebit

vi le
de

comunic 4i
caracteristic

dumneavoastra, Intrucit ne ofera un
: Tovarisi ! Va trimitem la Con-

gresul general si declaram ca noi, %äranii, sintem hotariti sa rabdam
de foame si de frig Inca trei ani, si facem tot felul de prestatii,
numai sa n-o vindeti pe concesiuni pe maicuta noastra Rusia".

Cred c ar fi foarte util i ar trebui s inseram aceasta
declaratie in raportul oficial ce urmeaza sa fie prezentat
la congres*, entru ca. ea va scoate la iveala o latura a
problemei pe care capitalistii n-o .au in vedere si pe care
noi n-avem nici un motiv s-o tainthm, i anume c. aici
se ascunde o primejdie care ne obliga sa" fim cu ochii in
patru. C. aceste avertismente fac s sporeasca atentia
muncitorilor i aranilor am mai spus-o, iar daca din rin-
durile taranilor analfabeti ne yin asemenea avertismente,
este un lucru deosebit de important, pentru c ele scot in
relief o sarcina care in momentul de fata prezinta o
semnatate exceptionala, intrucit la acest congres va trebui

examinati proiectele de legi cu privire la ajutorarea

* Vezi volumul de fatI, p. 140 Nota red.

in-

sa



AL VIII-LEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR DIN RUSIA 123

gospodariei taranesti, care au fost prezentate Consiliului
Comisarilor Poporultn. Trebuie sa stim convingem pe
taranii fari partid, atragem de partea noastra
facem s. manifeste spirit de initiativa. Un asemenea bi-
letel ne arata ca In aceasta directie avem toata posibilitatea
sa." obtinem succese deosebit de mari, si le vom obtine.

Iata un alt biletel :
N-o sa creeze oare capitaiistii-concesionari In rindurile maselor

muncitoresti proletare o stare de spirit potrivnica Puterii sovietice,
aratInd cà, ntruch trecem printr-o perioada de criza economica si de
ruina, nu vom fi in mäsur s satisfacem nevoile muncitorului asa
cum pot sa le satisfacal capita1itii ?

Am mai spus ca in tarile inaintate, In cele mai multe din
ele, muncitorii sint aprovizionati mai bine ca la noi ; si to-
tusi muncitorul rus din toate tarile inaintate nazuieste sa
vina neaparat in Rusia Sovietica, fara s. inchida cltusi de
putin ochii asupra lipsurilor pe care le au de suportat
muncitorii.

Impreuna cu capitaILtii englezi i americani n-o sa-si faca aparitia
si Reabusinskii rusi, i altii de teapa lor ?

Trebuie s facern o legatura intre acest biletel si acela in
care sintem intrebati daca nu cumva concesionarn vor be-
neficia de dreptul de exteritorialitate. Nu, bineinteles ca
nu ; noi in nici un caz n-o s. le acordam acest drept. Drep-
tul de exteritorialitate se acorda numai ambasadorilor,
asta numai in anumite conditii. Daca Reabusinski sconteaza
sa se ascunda de anumite organe, cred ca socoteala lui e
gresita.

Apoi, tovarasi, vreau sa v comunic ca tov. Lejava
scrie : Vanderlip a prezentat un mandat din partea
a 10 mari sindicate ale capitalistilor. Acest lucru a fost
controlat de organele noastre speciale si a fost confirmat
si de la Londra de Krasin, care a verificat si el acolo cit
Ant de serioase grupurile care 1-au imputernicit pe
Vanderlip".

Repet, pentru tovarasii care ma intreaba de ce n-a fost
publicat acordul, ca. nu ne convine sa-1 publicam, pentru
ca capitalistii, care se incaiera intre ei, cred ca acest acord

10
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contine lucruri mult mai proaste. Asta ne-o dovedeste
zarva care s-a iscat n presa. N-au declt sa creada, noi
n-avem citusi de putin intentia sa-i dezamagim. Iar cei
ce vor s ia cunostinta de continutul acordului au toata
posibilitatea s-o faca. Afara de aceasta, eu am mai spus
ca acordul poate intra n vigoare numai dupa ce noul pre-
sedinte al Statelor Unite ale Americii i va lua postul In
primire. Tar la noi, congresul partidului se va tine In
cursul lunii februarie 68. Prin urmare, partidul are toata
posibilitatea sa controleze tot ce e necesar i s ia hotaririle
cuvenite.

VI rog sa-mi explicati, daca se poate, pe cit timp a fost conce-
sionata Kamciatka (sau pe ct timp se presupune ca are sa fie con-
cesionata) i daca, in afar de avantaje politice, R.S.F.S.R. capata
avantaje economice si sub ce forma ?

Kamciatka n-a fost concesionata, si Inainte de martie
nu poate fi concesionata. Avantajele economice constau
aceea ca, dupa cum prevede proiectul de acord, ei shit
obligati sa ne dea noua o parte din produsele miniere pe
care le vor extrage.

Acord'ind concesiuni, nu recunoastem prin aceasta ca statele capita-
liste vor continua O. existe Inca multa vreme si nu credem ca teza
noastra cu privire la izbucnirea in curind a revoluOei mondiale este
gresitl ?

La aceasta Intrebare a raspuns Buharin. Aici nu este
vorba ca noi am recunoaste c ele mai pot sal existe Inca
multa vreme, ci cä forte gigantice le Imping In prapastie.
Existenta noastra si iesirea clit mai rapida din actuala si-
tuatie critical i izbavirea de foamete reprezinta o forta
uriasa si un factor al revolutiei mult mai puternic deck
acele surne, nelnsemnate din punct de vedere al economiei
mondiale, pe care le vor capata de la noi. 0 suta sau o
mie de masini si locomotive In plus au pentru noi o im-
portanta uriasa, deoarece, dupa ce am redus durata re-
facerii mijloacelor de transport, pe care Trotki a evaluat-o
la patru ani si jumatate, iar apoi a redus-o la trei ani
jumatate, am putea s-o mai reducem cu Inca un an. Iar
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micsorarea perioadei de mina si de foarnete cu un an are
pentru noi o importanta uriasa.

Nu s-ar putea intimpla ca Japonia, pentru a ne pune in imposibili-
tate si concesionam Americii Kamciatka, s-o ia in stapinire, s-o ocupe
cu forta armata i sa declare ca-i apartine ?

In realitate, ea este si acum staptna pe Kamciatka,
daca ar putea s-o ocupe cu foga arrnata, ar ocupa-o, dar
nu poate, pentru c ti e teama de America.

Spuneti-mi, de unde o s ia capitalistul farça de munca ? 0 s-o
aduca cu sine ? Ma indoiesc. Iar daca o sà angajeze muncitori rusi,
atunci, in afara de faptul ca acestia vor fi la discretia capitalistului,
se va dezorganiza, la noi, piata fortei de munci, ceea ce la rindul sat'
va duce la dezorganizarea planului economic unic.

Nu inteleg n ce fel o sa se dezorganizeze planul nostru
economic prin faptul c muncitorii nostri se vor duce sa
lucreze la capitalist. Ei nu vor putea sa se angajeze peste
capul sindicatelor noastre, al organizatiilor noastre econo-
mice, al partidului nostru. Muncitorii de la intreprinderile
capitaliste Inaintate i vor invata pe muncitorii nostri cele
mai bune metode de productie, ceea ce va fi spre folosul
nostru. Supunindu-se conditiilor de munca capitaliste,
muncitorii nostri vor aplica codul muncii existent la noi
sau prevederile unor conventii speciale, care i vor ingradi
pe capitahti, iar daca conditiile de munca vor fi proaste,
ci vor putea sa plece de-acolo fara nici o teama. Daca
conditiile nu le vor conveni, ei vor pleca. Unii tovarasi se
tern ca conditiile de munca vor fi bune, iar altii c vor fi
proaste. 0 sa urmarim i noi toate astea, ca i muncitorii

taranii nostri, si o sa stabilim masurile cuvenite.

0 data ce au fost acordate concesiunile, iar concesionarii si-au in-
ceput activitatea, munca clesfasurata de P.C. (b) din Rusia in directia
organizarii de celule comuniste in rindurile celor ce lucreazi pe teri-
toriul concesiunii va avea un caracter legal sau exclusiv ilegal ?

Aici avern de-a face cu o idee gresita despre concesiuni
concesionari. Concesionarul nu este o autoritate de stat.

El nu va capata nici un teritoriu n afara de cel necesar
pentru exploatarea economica respectiva. Toate organele
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puterii, toate tribunalele ramin exclusiv in miinile
R.S.F.S.R.

Daca 'in America somajul grabeste izbucnirea revolutiei, Inseamna
prin concesiunile pe care le acordam noi dam posibilitate acestei

tan sa Invinga criza, adica sa intirzie izbucnirea revolutiei.

Netemeinicia acestui argument a fost aratata de tov.
Buharin.

Daci burghezia internationala afla care este tactica Puterii sovietice
in materie de concesiuni, atunci care va fi situatia Puterii sovietice ?
N-o sa constituie asta un neajuns pentru noi ?

Dimpotriva, in Europa toata lumea stie c noi vrem
acordam concesiuni, iar zarva ce s-a iscat acolo do-

vedeste ca burghezia este cuprins a. de neliniste. Se observa
ca se teme sal nu intirzie. Toti capitalistii care nu voiau
sa-si asume riscul de a relua relatiile cu Rusia au simcit
ca ei au ramas in urm i c cei mai intreprinzatori cu-
ceresc teren. Iar noi cautam sa profitam de contradicOile
dintre

Exista planuri sau proiecte de concesionare a unor maxi intreprin-
deri industriale din Moscova i, 'In general, din centrul taxa ? Se vor-
beste, bunaoara, de trei concesiuni de acest fel : una la Moscova, alta
la Iaroslavl si alta la Liubertl.

Eu nu stiu nimic despre asemenea concesiuni. La Liu-
berci exista o uzirfa americana, care nu este si n-a fost
niciodata nacionalizata, dar nu s-a acordat nici o con-
cesiune. Singura concesiune in centru, despre care tovarasii
de la Consiliul economic superior spuneau ca e posibila,
ar fi aceea care s-ar acorda, in vederea dezvoltarii in-
treprinderilor de coloranti, unor chimisti germani, carora
ii s-ar ceda si o fabrica. In Consiliul Comisarilor Poporului
au fost cu tocii de parere c o asemenea concesiune este
posibila, dar discuciile n-au avut nici o urmare practica.

Germania este intr-un stadiu atit de avansat faca de noi,
inch in timpul razboiului imperialist chiar i àri1e inaintate
s-au gasit intr-o situatie dificila atunci cind industria
chimica germana a incetat sa le mai livreze produse. Iar
noi, ca sa punem pe picioare industria chimica, trebuie sa
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fim dispusi s plitim mai mult chimistilor germani. Cel
mai bun mijloc de a invaca este acela de a concesiona o
fabrica germanilor. In acest domeniu nici un fel de qcoli
sau de prelegeri nu pot avea rezultatul pe care-1 are munca
practica intr-o fabrica, unde poci sa-1 faci pe muncitor sa
invece meseria Intr-o jumatate de an, iar dupa aceea sa
construiasca o alta fabrica asemanatoare, alaturi. A ne
teme ca germanii, In actuala lor situacie internacionala, ar
putea cu o singura fabrica s ne faca cine stie ce e ridicol.
In Consiliul Comisarilor Poporului nu s-au iscat diver-
gence in acest sens, in principiu, aceasta concesie poate fi
acceptata. Din pacate, n aceasta problema nu s-a ajuns
la o solucie concreta. Trebuie sâ subliniez ca la noi se
vorbeste foarte mult despre concesiuni, dar deocamdata
n-am reusit s incheiem nici un contract de concesionare.
Vom considera ca am obcinut un mare succes atunci cind
vom Incheia ma.'car un singur contract de concesiune, cind
vom vedea condiciile ei concrete.

Mai departe.

Caror tari putem si le acordarn concesiuni ? Putem acordam
Poloniei ?

Noi credem ca putem s acordam tuturor carilor, in-
clusiv Poloniei.

N-ar putea capitaIitii sa se foloseasci de concesiuni pentru a pre-
veni crizele in propria lor %ark' si a amina astfel revolutia sociall ?

Daca capitalistii ar putea sa previna crizele n propria
lor taxa', capitalismul ar fi ceva etern. Ei, bineinceles, stnt
niste pioni orbi intr-un mecanism general lucru dovedit
de razboiul imperialist. Cu fiecare luna ce trece devine tot
mai vadit c criza capitalismului se agraveaza, ca n lumea
Intreaga procesul de descompunere se adinceste mereu
numai n Rusia a inceput un avint n direccia unei im-
bunataciri serioase si trainice.

S-ar putea ca concesionarii sa asigure muncitorior lor conditii mai
bune cu scopul de a semana discordie tn rindurile muncitorilor.

si-i
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Prin aceasta nu vor putea sa semene discordie n lin-
durile muncitorilor no§tri, fiindca noi am devenit mult
mai puternici.

Se vor organiza celule sindicale i pe teritoriul concesionarilor ?

Concesionarii flU capa.ta decIt exploatarea economica,
autoritAile §i legile continua sa fie exclusiv sovietice.

N-aci putea sa ne indicati care sint condiviile menite sä ne asigure
impotriva pericolului de denaturare a sistemului nostru de stat sovietic
si de introducere a regimului capitalist ?

Aceste conditii sint legile R.S.F.S.R. Daca cealalta parte
contractanta le Incalca, avem dreptul sa denuntam
contractul.

In ce consta proiectul preliminar de
concesionarea

contract cu
Kamciatkai

imperialistii
?

ame-
ricani, care are ca object

Am spus ca concesionarea se va face pe o perioada de
50-60 ani. Noi vorn obtine o parte din produse, iar ei
capata dreptul de au amenaja o baza maritima militara.
intr-un golf din apropierea sursei de ;4ei.

Dv. spuneci ca acordarea de concesiuni unor capitalisti din farile
subjugate, de pildi din Germania, are o importanta mai mare. Dar
cum priviti faptul ca capitalistii dintr-o asemenea cara, capatind con-
cesiuni, vor Imbunatavi situacia ei economica, ceea ce ar face ca acolo
sa Intirzie momentul izbucnirii revoluciei ?

In sens revolutionar, situacia internaiionala este axata.
pe lupta dintre Rusia Sovietica §i celelalte àri, tarile ca-
pitaliste. A intari Rusia Sovietica §i a o face invincibila

iata care e obiectivul principal, care e strins legat de
lupta ;arilor asuprite i coloniale.

Ce rol joaca In concesiunile noastre bumbacul turkestan ?

Deocamdata nu e vorba de concesionarea bumbacului
turkestan ; nu s-a discutat despre a§a ceva.

Se va concesiona refacerea unor Intreprinderi industriale si se vor
acorda concesiuni in exploatarea cailor ferate ?
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o asemenea situatie este exclusa, intrucit caile ferate
constituie o intreprindere unitara.

Nu s-a pus si chestiunea concesionarii abatoarelor ?

N-am auzit nimic in acest sens.

In protestele impotriva concesiunilor, asa cum au fost ele formulate
in diferite regiuni ale tarii, nu se manifesta de doc o stare de spirit
sanatoasi, ci sentimentele patriotice ale pIturii mic-burgheze instärite
de la sate si ale micii burghezii de la orase.

Patriotismul omului care prefera sa rabde de foame trei
ani de zile decit sa cedeze strainilor Rusia este un pa-.
triotism adevarat, si fara el noi n-am fi rezistat trei am
de zile. Fara acest patriotism noi n-am fi reusit sa aparam
Republica sovietica, s lichidam proprietatea privata si
sa colectam acum, in cadrul predarii obligatorii a surplu-
surilor, 300 000 000 de puduri de cereale. Acesta este cel
mai bun patriotism revolutionar. Si nu este adevarat ca
chiaburii ar prefera sa rabde de foame trei ani de zile de-
cit sa lase sa intre in tara capita1itii straini, de la care
s-ar mai pricopsi cu cite ceva. Aici nu e vorba de chiaburi,
ci de taranii mijlocasi fara partid.

N-ar trebui sa ne temem ca, o data cu razboiul care se asteapta sà
izbucneasca intre America si Japonia, s-ar putea ca Japonia sI por-
neasca un serios atac impotriva Rusiei noastre Sovietice ? /n acest caz,
ce-ar trebui sa facem ? S ne aparam de Japonia, incheind o alianta
cu America imperialista i folosind ajutorul ei ca o forta reall ?

Bineinteles, o s ne aparam, si nu o data am spus ca,
atunci cind e vorba de consolidarea republicii sociahste,
alianta cu unul dintre imperialisme indreptata impotriva
altuia nu e ceva inadmisibil din punct de vedere prin-
cipial. In prezent pentru Japonia este mult mai greu decit
acum un an sa atace Rusia Sovietica.

Explicati-ne care e politica Antantei fata de Turcia si care sint
relatiile dintre ea si noi.

Intr-un raport oficial nu putem, bineinteles, sa vorbim
deschis despre aceasta chestiune, pentru c relatiile stnt
extrem de incurcate. Aici totul depinde de complicatul
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joc de relatii din Gruzia burgheza, care se afla in fata
unei catastrofe. Tovarasii pe care-i preocupa aceasta pro-
blema vor asculta, sint convins, cu mult folos i cu un in-
teres deosebit raportul tovar4u1ui MeKeriakov, redactor
al ziarului Pravda", care s-a intors din Gruzia, unde a
stat citeva saptamini, daca nu citeva luni, §i a adunat
materiale foarte interesante despre regimul mensevic. Gru-
zia se afla in pragul catastrofei. Ofensiva tura' urma sa
fie dezlantuita impotriva noastra. Antanta ne-a sapat nouá
groapa si a cazut singura in ea, caci noi am capatat Ar-
menia Sovietiea.

In Turcia domina cadetii, octombristii, nationali§tii, care
sint dispusi sa ne vinda Antantei. Dar asa ceva ar fi ex-
trem de greu, pentru c poporul turc este revoltat de
salbaticul regirn de asuprire instaurat de Antanta, iar sirn-
patia fata de Rusia Sovietica devine cu atit mai pronun-
tata, cu cit sprijinim mai mult Republica Azerbaidjana in-
dependenta in efortul ei de eliberare efectiva a taranilor
musulmani, care au alungat pe mo§ieri, dar se tern s ia pa-
rnintul, si care peste un timp oarecare n-o sa se mai teama ;
iar atunci cind ei o sá puna stapinire pe pamint, mosierul
turc n-o sä se mai poata mentine.

Noi, personal, am avut si vorn avea o atitudine cit se
poate de pasnica in Caucaz, si tovarasii de acolo trebuie
sa stie ca nu vorn admite nici cea mai mica imprudenta
care ne-ar putea antrena intr-un razboi. Politica noastra
de pace a fost pina acum atit de reusita, ca Antanta da
semne de nervozitate, ia masuri hotarite impotriva noastra,
dar toate se intorc impotriva ei.

Ce se va intimpla mai &parte cu Gruzia ?

Asta n-o stie nici Allahul musulmanilor, insa daca vom
da dovada de destula stapinire de sine, atunci, fara sa
riscarn nimic, vom cistiga cite ceva.

Sintem intrebati daca s-au discutat §i alte concesiuni in
afara de Kamciatka. Cu Vander lip nu s-a discutat despre
nici o alta concesiune.

Cu privire la distribuirea materialelor. Ele nu pot fi dis-
tribuite, in primul rind, pentru ca tipografiile au mult de



AL VIII-LEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR DIN RUSIA 131

lucru, iar in al doilea rind ca sa nu poata ajunge in stra-
inatate, unde sint unii care cauta sa zadarniceasca efortu-
rile noastre. Or, noi deocamdata n-am concesionat nimic,
n-am incheiat nici un contract, asa ca trebuie mai intii

incheiem un contract si abia dupa aceea s vorbim de
primejdii. Deocamdata nu avem nimic la mina si actionam
semioficial.

Ce se va intimpla cu concesiunile, precum cu lucrarile si con-
structiile executate de concesionari in caz cã : a) ei vor incalca legile
R.S.F.S.R., b) va izbucni un razboi cu statul al carui reprezentant
este concesionarul i c) cu alte state ?

In caz c vor incalca prevederile contractului, conce-
sionarii vor fi deferiti justitiei, conform legilor tarii
noastre. In caz de razboi, contractul de concesionare se
reziliaza, iar bunurile, potrivit regulilor razboiului, trec
in posesiunea tarii noastre.

Burghezii rusi care au sters-o in strainatate vor avea posibilitatea
sa participe cu capitalul lor la exploatarea concesiunilor. Nu s-ar
putea intimpla ca sub firma capitalului strain sa apara vechii patroni ?

Daca un vechi patron sub firma unui capital strain are
sa treaca prin padurile din nordul Rusiei europene, n-are
sa se intimple nimic. La noi, in centrul Moscovei se gasesc
multi fosti patroni. Asa ca trebuie sa ne temem de o mie
de ori mai putin de conditiile cind vom dispune de lista
tuturor strainilor care yin la noi decit de patronii care
actioneaza in intreprinderile noastre si care, din pacate,
n-au fost Inca luati in evidenta.

Ati aratat i ati subliniat importanta politica a concesiunilor. Totul
e clar. Dar provincia este mai ales nelinistita de urmatoarele : vorn
acorda concesiuni si vom avea relatii comerciale. Ce riscuri i pericole
apar astfel pentru republica, in sensul descompunerii orinduirii so-
vietice si al subminarii ei dinauntru (poate intensificarea speculei etc.)
si cum trebuie sä ne aparam ?

Despre asta am mai vorbit. Specula a constituit pentru
noi o amenintare teribila, sub forma suharevkai", impo-
triva careia am dus o lupta permanenta. Ne dam seama,
fireste, ca, o data cu lichidarea Suharevkai, specula a con-

sa
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tinuat totusi si continua sa existe pretutindeni unde se afla
un mic proprietar ; i astfel de proprietari Ant la noi cu
zecile de milioane. Iata unde trebuie cautat adevaratul pe-
ricol, si nu in marele capital, care la noi va fi supus unei
supravegheri speciale din toate parcile. Totodata, nu trebuie

uitam ca vom avea un contract pe care 11 putem oricind
rezilia, pericolul cel mai mare reduclndu-se la plata unor
despagubiri.

Spuneti-ne cum stau lucrurile cu datoriile contractate de guvernele
-tariste ; va fi dispusa Antanta sa incheie vreo tranzactie fr sa-i
fie platite datoriile ?

Inca de pe acurn Anglia se declara de acord sa nu ne
pretinda achitarea datoriilor, fiindca i-am prezentat un
proiect de acord comercial. In conformitate cu acest
proiect s-a trecut acum la incheierea unor tranzactii ; si
el nu prevede pentru noi obligacia de a plati datoriile. Am
spus c Anglia se declara de acord, dar Franta nu. $i
atunci ii spunem Franei ca in principiu nu refuzam sal
pratirn. Despre cuantumul exact al acestor plati o s vor-
bim la conferinO, la care o s spunem ca si ei sint raspun-
zatori de toate daunele pe care ni le-au pricinuit prin
interventia lor. In legatura cu aceasta problema functio-
neaza o comisie speciala, care, la un calcul preliminar, a
stabilit c. daunele se ridica la 10 miliarde de ruble aur.

Publicat pentru prima oara in 1963. Se tipareste dupa stenograma
in revista Kommunsst nr 6

sA
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3

RAPORTUL COMITETULUI
EXECUTIV CENTRAL DIN RUSIA

$1 AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI
CU PRIVIRE LA POLITICA EXTERNA SI INTERNA

22 DECEMBRIE

(E xclamacii in sala: Traiasca tovarasul
Lenin!". Ropote de aplauze. Ovavii
f ur tunoas e.) Tovarasi, imi revine sarcina de a pre-
zenta un raport cu privire la politica external i interna
a guvernului. Eu inceleg aceasta sarcina nu ca o insirare
de proiecte de lege si masuri, fie ele oricit de ample si de
importante, adoptate de puterea muncitoreasca-Olraineasca.
Cred totodat c o relatare a evenimentelor din aceasta
perioada n-ar aduce nimic interesant pentru dv. si n-ar
prezenta o importanca deosebita. Mi se pare ca e cazul sa
incercam a sintetiza principalele invkaminte trase de noi
in cursul acestui an, care in domeniul politicii nu a fost
mai pucin bogat in cotituri vertiginoase decit ceilalci ani
ai revolkiei, si din sintetizarea invkamintelor trase din
experienca acestui an sa deducem cele mai urgente sarcini
politice i economice care ne stau in faca si in care Puterea
sovietica, atit prin proiectele ei de lege ce v-au fost su-
puse spre examinare i aprobare, cit i prin ansamblul
masurilor luate, ti pune acum cele mai multe sperance, le
acorda cea mai mare importanca si se asteapta s obtina
prin indeplinirea lor succese insemnate in opera noastra de
constructie economica. De aceea permiteti-mi sa m li-
mitez doar la citeva observacii sumare in legatura ca
situkia internacionala a republicii si cu principalele re-
zultate obtinute in anul ce s-a scurs in domeniul politica
externe.
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Stivi, desigur, cu tovii cum sub presiunea farilor capita-
liste din Europa apuseana, i nu numai din Europa apuseana,
rnosierii §i capitali§tii polonezi ne-au impus razboiul. V5. e
de asemenea cunoscut ca. in aprilie anul trecut noi am pro-
pus pace guvernului polonez in conchcii incomparabil mai
avantajoase pentru el decit cele actuale §i ca numai sub pre-
siunea unei extreme necesitavi, dupa qecul total al trata-
tivelor noastre de armisticiu cu Po Ionia, am fost nevoiti sa
recurgem la un razboi care cu toata infringerea extrem
de grea suferita de trupele noastre linga Varsovia, datorita
faptului ca erau, Far a. indoiala, istovite de razboi s-a
terminat totusi cu o pace mai avantajoasa pentru noi decit
aceea pe care am. propus-o Poloniei in aprilie. A fost sem-
nata o pace prehminara cu aceasta vara, i acum au loc
tratative in legatur5. cu semnarea unei paci definitive. Nu
ascundem citusi de putin primejdia ce o prezinta presiunea
pe care o exercita unele van capitaliste dintre cele mai tenace,
precum i anumite cercuri ale albgardi§tilor ru§i cu scopul
de a evita ca aceste tratative sa se termine prin incheierea
pacii. Totusi trebuie s spunem ca politica Antantei, care
este indreptata spre intervenvie militara §i spre sugrumarea
Puterii sovietice prin forca armelor, sufera mereu esecuri

noi atragem de partea politicii noastre de pace un
numar tot mai mare de state, care au, fara Indoial, o po-
zitie ostila fa0 de Puterea sovietica. Devine tot mai mare
numarul statelor care au semnat tratate de pace cu noi §i
este foarte probabil ca in cel mai scurt timp sa fie semnat
tratatul de pace definitiv cu Po Ionia. In felul acesta alianca
forvelor capitaliste, care incearca sa ne smulga puterea prin
razboi, va primi Inca o lovitura cit se poate de serioasa.

De asemenea, tovarasi, va este desigur cunoscut ca hi-

succesele noastre vremelnice in razboiul cu Po Ionia i situa-
via grea in care ne-am aflat in unele momente ale razboiu-
lui s-au datorat faptului ca a trebuit sa luptam impotriva
lui Vranghel, care era recunoscut oficial de catre o putere
imperialista 69 j primea un imens ajutor material, militar

de alta natura. In felul acesta, ca sa terminam cit mai
repede razboiul, am fost nevoiti sa recurgem la o concen-
trare rapida a trupelor, spre a-i da lui Vranghel lovitura
decisiva. V. este desigur cunoscut eroismul fara seaman de

si c

6
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care a dat dovada Armata Roie, biruind piedici §i cucerind
fortificatii pe care chiar speciali§tii i somitati in problemele
militare le considerau inexpugnabile. Una din paginile cele
mai stralucite din istoria Armatei Ro§ii este victoria ei de-
plina, decisiva §i extraordinar de rapida repurtata asupra
lui Vranghel. In felul acesta a fost lichidat razboiul ce ne-a
fost impus de albgardi§ti §i de imperiali§ti.

Acum putem sa pornim cu incomparabil mai multa
credere §i fermitate la infaptuirea operei de constructie
economica, care ne este atit de scumpa §i de necesara §i care
ne atrage de multa vreme, s. pornim cu convingerea ca
domnii capitali§ti nu vor reu§i atit de imr, ca 'Ana acum,
s-o zadarniceasca. Dar, se intelege, trebuie sa firn in garda.
In nici un caz nu putem spune ca acum sintem asigurati
impotriva razboiului. Si aceasta lipsa de garantie impotriva
razboiului nu consta de loc n aceea ca n-avem Inca tratate
formale de pace. Stim prea bine cal rama§itele armatei
lui Vranghel n-au fost nimicite §i cal ele stau ascunse nu
prea departe, ca se afla sub tutela §i protectia puterilor
capitaliste §i se refac cu ajutorul lor, ca organizatiile alb-
gardiste rusqti desfa§oarl o activitate intensa, incercind sa
formeze noi unitati militare, care, impreuna cu fortele de
care dispune Vranghel, sa fie pregatite, la momentul po-
trivit, pentru un nou asalt impotriva Rusiei.

De aceea, pentru orice eventualitate, trebuie ca i de aci
inainte sa fim pregatiti de razboi. Nebizuindu-ne pe lovi-
turile pe care le-am dat pina acum imperialismului, trebuie
cu orice pret sa mentinem gata de lupta Armata noastra
Row §i s intarim capacitatea ei de lupta. Aceasta, bine-
inteles, nu ne impiedica sa trecem la eliberarea unei anumite
parti din armata §i la rapida ei demobilizare. Ne bizuim
pe convingerea cal uria§a experienta dobindita de Armata
Row §i de conducatorii ei in timpul razboiului ne va ajuta
sa imbunatatim acum calitatile ei. $i vom reu§i ca, reducind
efectivul armatei, sa mentinem nucleul ei principal, care
nu va constitui o povara prea mare pentru republica in ce
privqte intretinerea, i in acelai timp, prin reducerea aces-
tui efectiv, vom asigura mai bine decit inainte posibilitatea
ca, la nevoie, sa punem din nou pe picioare i sa mobilizam
o forta militara §i mai mare.

in-
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Si sintem convinsi ca toate statele vecine, care au avut
ping acum mult de pierdut prin sprijinirea comploturilor
organizate de albgardisti impotriva noastra, au tinut inde-
ajuns seama de invatamintele incontestabile trase din expe-
rienta si au apreciat la justa lui valoare spiritul nostru de
conciliere, pe care toata lumea 11 interpreta ca pe o dovada
de slabiciune. Dupa acesti trei ani de experienta ele trebuie
sa se fi convins ca, atunci cind ne afirmarn vointa noastra
statornica de pace, sintem totodata pregatiti si din punct
de vedere militar. Si orice incercare de a dezlantui un
razboi impotriva noastra va insemna, pentru statele care se
lasa tirite intr-un asernenea razboi, o inrautatire a conditii-
lor pe care le-ar fi putut avea fara razboi i inainte de razboi

comparatie cu cele pe care le vor obtine ca rezultat al
razboiului i dupa razboi. Acest lucru a fost dovedit in ceea
ce priveste citeva state. $i el este o cucerire a noastra, la
care nu vom renunta i pe care n-o va uita nici unul dintre
statele care ne inconjura sau care se afla in contact politic
cu Rusia. Datorita acestui fapt, relatiile noastre cu statele
vecine se imbunatatesc continuu. Precum tiçi, pacea a fost
definitiv semnata cu o serie intreaga de state situate la gra-
nitele de vest ale Rusiei care inainte faceau parte din fostul
imperiu rus si a caror independenta si suveranitate au fost
neconditionat recunoscute de Puterea sovietica potrivit
principiilor fundamentale care stau la baza politicii ei. 0
pace incheiata pe aceastg." baza are toate sansele si fie mai
trainica decit ar fi dorit-o capitalitii i unele state din
Europa occidentala.

In ceea ce priveste guvernul leton, trebuie sa spun ca a
fost o. vreme cind parea cg." ne ameninta pericolul unei
rautatiri a relatiilor, si lucrurile au mers pina acolo ca s-a
ajuns la ideea ruperii relatiilor diplomatice. Dar tocmai
ultimul raport al reprezentantului nostru In Letonia arata
c. s-a i produs o schimbare a politicii, ca au fost inlaturate
multe din neintelegerile si motivele legitime de nemultu-
mire. Sint serioase sperante ca in cel mai scurt timp vom
stabili relatii econornice strinse cu aceasta tara, care in
schimbul de marfuri cu Europa apuseana se va dovedi,
bineinteles, si mai folositoare pentru noi decit Estonia si
celelalte state invecinate cu R.S.F.S.R.

in

in-
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Se cuvine de asemenea s. mentionez, tovarasi, ca in
Orient politica noastra a repurtat in acest an mari succese.
Trebuie s. salutam formarea i consolidarea republicilor
sovietice Buhara, Azerbaidjana i Armeana, care nu numai
ca si-au restabilit pe deplin independenta, dar au trecut
puterea in miinile muncitorilor i taranilor. Aceste republici
constituie o dovad i o confirmare c. ideile i principiile
Puterii sovietice sint accesibile i imediat realizabile nu nu-
mai in tarile dezvoltate din punct de vedere industrial, nu
numai acolo unde au un sprijin social cum e proletariatul,
dar i acolo unde au o baza cum e taranirnea. Ideea soviete-
lor faranesti a invins. A fost asigurata trecerea puterii in
miinile taranilor ; in miinile lor se afla pamintul, mijloa-
cele de produccie. Relaiiile de prietenie dintre republicile
sovietice taranesti si Republica socialista rusa au fost conso-
lidate prin rezultatele practice ale politicii noastre.

Putem saluta totodata si apropiata semnare a unui tratat
cu Persia 70, cu care au fost asigurate relatii de prietenie
datorita comunitatii de interese fundamentale existente in-
tre toate popoarele care indura jugul asupririi imperialiste.

Trebuie de asemenea s remarcam ca se normalizeaza
se consolideaza tot mai mult relatiile noastre de prietenie
cu Afganistanul i, mai ales, cu Turcia. In ce priveste Turcia,
statele Antantei au facut totul pentru a impiedica stabili-
rea unor relatii cit de cit normale intre acest stat
din Europa apuseana. Aceasta imprejurare cu toata im-
potrivirea i intrigile burgheziei, cu toate c in jurul Ru-
siei continua' s existe tari burgheze asigura tot mai mult,
datorita consolidarii Puterii sovietice, o intarire a aliantei

a relatiilor de prietenie dintre Rusia si natiunile asuprite
din Orient, fiindca principalul fapt in toata politica prac-
ticata aci este violenta exercitata de imperialism impotriva
popoarelor care n-au avut norocul sa se enumere printre
invingatori, i aceasta politica mondiala a imperialismului
duce la apropiere, a1ianç i prietenie intre toate popoarele
asuprite. Iar succesul pe care 1-am obtinut noi, in aceasta
directie, si in Apus in ce priveste statele mai europenizate
arata ca' actualele baze ale politicii noastre externe sint juste

imbunatatirea situatiei noastre internationale are a
temelie trainica. Sintem convinsi c, ducind si de acum in-

i tarile
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colo o politica de pace, facind unele concesii (pe care tre-
buie s le facem pentru a evita razboiul), in ciuda tuturor
intrigilor i planurilor urzite de imperialisti, care, desigur,
vor cauta intotdeauna s bage zizanie intre noi i alte state,
linia fundamentala a politicii noastre i principalele inte-
rese care decurg din insasi esenca politicii imperiahste se vor
dovedi mai tan i vor duce la stabilirea unor legaturi din
ce in ce mai strinse intre R.S.F.S.R. i statele vecine, al
caror numar e in continua crestere. Si aceasta e o chezasie
ca vom putea s ne consacram in intregirne operei de con-
structie economica, c. vom putea sa muncim in liniste, cu
toati hotarirea i plini de incredere, vreme mai indelungata.

Trebuie s va mai spun ca in prezent se duc tratative cu
Anglia in vederea semnarii unui acord comercial. Din pa-
cate, aceste tratative se taraganeaza cu mult peste astepta-
rile noastre, dar in aceasta privinta noi n-avem absolut nici
o vina. Inca in iulie, cind guvernul englez, intr-un moment
in care trupele sovietice repurtau mari succese, ne-a propus
in mod oficial textul unei conventii care ne asigura posi-
bilitatea stabilirii unor relatii comerciale, noi ne-am decla-
rat intru totul de acord cu el, dar de atunci lupta dintre
diferite curente in guvernul englez si in statul englez a facut
sa intirzie rezolvarea acestei chestiuni. Am constatat ca gu-
vernul englez sovaie, Ca ameninta sa rupa complet relaciile
cu noi j sa trimita imediat flota impotriva Petrogradului.
Toate astea le-am vazut, dar in acelasi timp am vazut cum,
drept raspuns la aceasta amenintare, in intreaga Anglie s-a
creat o intmsa recea de Comitete de acciune". Am vazut
cum cei mai Inveterati adepti ai curentului oportunist
conducatoril lor au fost nevoivi, sub presiunea muncitorilor,
sa paseasca pe aceasta cale a unei politici cu totul neconsti-
tucionale", pe care pina mai ieri chiar ei o condamnau. S-a
vadit ca foga presiunii si a constiincei maselor muncitoare,
in ciuda tuturor prejudecatilor mensevice care au dominat
pina acum in miscarea sindicala engleza, si-a croit drum
in asa masura, inch a feint taisul politicii militariste a im-
perialistilor. $i acum noi, continuind politica noastra de
pace, ne situam pe platforma proiectului propus in iulie de
guvernul englez. Sintem gata sa semnam imediat acordul
comercial, i, daca el n-a fost semnat pina acum, vina o

5i
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poarta numai acele curente si tendinte din cercurile guver-
nante engleze care vor sa zadarniceasca Incheierea acordu-
lui comercial si care, infruntind nu numai vointa majori-
tpa' muncitorilor, dar si pe aceea a majoritatii burgheziei
engleze, vor sa aiba Inca o data mlinile libere pentru a ataca
Rusia Sovietica. Asta le priveste.

Cu cit va dainui mai mult aceasta politica, practicata de
unele cercuri influente din Anglia, de cercurile capitalului
financiar .si ale imperialistilor, cu atit va agrava mai mult
situatia financiara, va face sa intirzie semnarea semiacor-
dului, devenit acum necesar, intre Anglia burgheza si Repu-
blica sovietica si va apropia pe imperialisti de momentul
cind, mai drziu, vor fi nevoiti sa accepte nu un semiacord,
ci un acord deplin.

Tovarasi, trebuie sa spun ca In legatura cu acest acord
comercial cu Anglia se pune una din cele mai Insemnate
probleme ale politicii noastre economice : problema conce-
siunilor. Printre legile cele mai importante adoptate de
Puterea sovietica in perioada de care se ocupa raportul
figureaza si legea cu privire la concesiuni adoptata la 2 3 no-
iembrie anul curent. Cunoasteti, desigur, cu totii textul aces-
tei legi. Stiti cu totii ca am publicat acum materiale supli-
mentare care pot oferi tuturor delegatilor la congresul Sovie-
telor o documentare mai ampla in aceasta problema. Am
publicat o brosura care cuprinde nu numai textul acestui
decret, dar si o lista a principalelor obiecte de concesium,
si anume : de concesiuni agricole, forestiere si miniere. Am
luat masuri ca tipariturile cu textul acestui decret sa ajunga
cit mai repede in statele din Europa occidentala si nadaj-
duim ca politica noastra de concesiuni va fi Incununata de
succes si din punct de vedere practk. Nu ascundem cItusi
de putin pericolele legate de aceasta politica pentru Repu-
blica sovietica socialista, care este si o tara slaba si inapo-
iata. Atka timp cit Republica noastra sovietica continua sà
fie o regiune izolata la periferia intregii lumi capitaliste, ar
fi o fantezie absolut ridicola sau o utopie sa credem ca am
ajuns la o deplina independenta economica si ca. cutare sau
cutare pericol a disparut. Fireste, atita timp cit mai exista
Inca asemenea contradictii fundamentale, exista si pericole,

11 Lenin Opere complete, vol. 42
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si de ele nu poti fugi nicaieri. Trebuie numai s ne punem
temeinic pe picioare ca s putem birui aceste pericole st s.
stim sa le deosebim pe cele mai importante de cele mai putm
importante i sa" preferam pe cele care sint mai putm im-
portante.

Nu demult ni s-a comunicat ca la congresul judetean din
Arzamas al Sovietelor din gubernia Nijni Novgorod, un
Oran fara partid a spus urmatoarele n legatura cu conce-
siunile : Tovarasi Va trimitem la Congresul general si
declaram ca noi, taranii, sintem hotarhi sa rabdam de
foame si de frig Inca trei ani, sa facem tot felul de prestatii,
numai sa n-o vindeti pe concesiuni pe maicuta noastra Ru-
sia". Salut din tot sufletul o asemenea stare de spirit, care
este foarte raspindita. Cred ca pentru noi este chiar semni-
ficativ ca in eindurile maselor muncitoare fara partid, si nu
numai in acelea ale muncitorilor, dar i n acelea ale tara-
nilor, s-a maturizat in decurs de trei ani aceasta experienta
politica si economica care permite i ne impune sa pretuim
mai mult ca orice faptul ca ne-am eliberat de capitalisti
care ne obliga sa fim extrem de vigilenti si de circumspecti
fata de orice masura ce implica, eventual, noi pericole in
sensul unei restaurari a capitalismului. Fara ndoiaIa, noi
acordam toata atentia unor asemenea declaratii, dar tre-
buie sa aratam ca nu poate fi chusi de putin vorba sa vin-
dem Rusia unor capitalisti, ca aici e vorba de concesiuni,
ca fiecare contract de concesiune va fi incheiat pentru un
anumit timp i n fiecare din ele sint stipulate anumite con-
ditii i prevazute toate garantule, care vor fi elaborate cu
minutiozitate, care vor fi analizate si discutate nu o data.
impreuna cu dumneavoastra la prezentul congres si la toate
consfatuirile vihoare, si aceste contracte vremelnice nu pot
fi asemuite cu o vInzare. Ele n-au nimic comun cu o vn-
zare a Rusiei si nu reprezinta altceva dech o anumita con-
cesie economica facuta capitalistilor pentru a putea obtine
ch mai repede masinile si locomotivele necesare, fat-a de
care nu putem sa infaptuim refacerea economiei noastre.
N-avem dreptul sa neglijam nimic din ceea ce ar putea sa
contribuie, fie si intr-o mica masura, la imbunatatirea situa-
tiei muncitorilor si taranilor.

fi
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Trebuie sa facem tot ce e cu putinva pentru a restabili in
cel mai scurt timp relatiile cornerciale. Or, respectivele tra-
tative se desfasoara acum in mod sernioficial. Noi comandam
locomotive si masini intr-o cantitate care e departe de a
fi suficienta, dar am inceput totusi sa le comandam. Daca
worn duce tratativele in mod oficial, vorn dezvolta in masura
considerabila aceste posibilitati. Cu ajutorul industriei vom
obOne multe, i inca intr-un termen mai scurt, dar, chiar
daca vom obtine succese mari, acest termen se masoara in
ani, reprezinta un sir de ani. Trebuie sà aveci in vedere
chiar daci acurn am repurtat o victorie militara si am ob%i-
nut pace, istoria ne inva%a ca nici o problerna irnportanta
n-a fost altfel rezolvata i soarta nici unei revohivii n-a
fost altfel hotarita decit printr-o serie de razboaie. Si noi
nu vom uita aceasta invatatura. Acum am dezvatat o serie
intreaga de tari puternice sa mai porneasca razboiul irnpo-
triva noastra, dar nu putem garanta ca pentru mult timp.
Trebuie s ne asteptam ca la cea mai mica schimbare a si-
tuaciei rechinii irnperialisti sa porneasca din nou impotriva
noastra. Trebuie sa fim pregativi pentru o asemenea even-
tualitate. De aceea trebuie, in prirnul rind, sa refacem eco-
nomia, s-o punern temeinic pe picioare. Dar, fara utilarea
intreprinderilor, fara masini din tarile capitaliste, nu putem
face in scurt timp acest lucru. $i nu ne pare rau daca capi-
talistii vor obvine un profit in plus, nurnai sa reusim sa ne
ref acem economia. E necesar ca muncitorii i taranii sa aiba
aceeasi stare de spirit ca fara partid care au spus
ca nu se tern de sacrificii si de lipsuri. Dindu-si searna de
pericolul pe care-I prezinta arnestecul capitalist, ei nu pri-
vesc concesiunile sub un unghi de vedere sentimental, ci vad
in ele o continuare a razboiului, in care necrutatoarea lupta
este doar transpusa pe alt plan, vad posibilitatea unor noi
incercari intreprinse de burghezie pentru a restaura vechiul
capitalism. Aceasta atitudine este un lucru minunat, ea
constituie pentru noi o chezasie ca supravegherea si apararea
mtereselor noastre vor constitui o preocupare nu nurnai
pentru organele Puterii sovietice, dar i pentru fiecare mun-
citor i caran in parte. $i in acest caz sintem convinsi c.
vorn reusi sa punern apararea intereselor noastre, chiar in
conditnle aplicarii contractelor de concesionare, pe o temelie
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atit de trainica, incit nici vorba n-o sa mai poata fi despre
o restaurare a puterii capitalistilor ; i vom reusi sa facern
in asa fel ca acest pericol sa fie redus la minimum, sa facem
ca el sa fie mai mic decit pericolul de razboi, ca sa fie in-
greuiata izbucnirea unui nou razboi i sa ne fie inlesnita
posibilitatea ca intr-un timp mai scurt, intr-un numar mai
mic de ani (este vorba de un sir de ani destul de lung) sa
refacem si sa dezvoltam economia noastra.

Tovarasi, sarcinile economice, frontul economic devin
acum iarasi pentru noi preocuparea cea mai importanta,
preocuparea principala. Cercetind materialul legislativ de
care trebuie s ma ocup in aceasta dare de seama, rn-am
convins ca cea mai mare parte din masurile si hotaririle
luate de Consiliul Comisarilor Poporului si de Consiliul
Apararii o constituie in prezent masurile de amanunt

adeseori cu totul marunte care sint legate de aceasta
activitate economica. Dumneavoastra, desigur, nu asteptati
din partea mea sa va fac o enumerare a acestor masuri. Ar
fi ceva extrem de plicticos i cu totul lipsit de interes. Vreau
numai sã va amintesc ca nu e pentru prima data cind noi
revenim la situatia in care frontul muncii se situeaza pe
primul plan. Sa ne amintim de rezolutia adoptata de
C.E.C. din Rusia la 29 aprilie 1918 * Era in perioada chid
pacea de la Brest, ce ne fusese impusa, a ciuntit Rusia din
punct de vedere economic, si noi am fost pusi in conditii
extrem de grele printr-un tratat nemaipomenit de pradalmc.
S-a vazut insa atunci ca putem conta pe un ragaz care sa
ne creeze conditii pentru reluarea activitatii economice pas-
nice, si de indata desi, dupa cum stim, acest ragaz a fost
de foarte scurta durata C.E.C. din Rusia, in rezolutia
sa de la 29 aprilie, a stramutat intreaga atentie asupra
constructiei economice. Aceasta rezolutie, care n-a fost anu-
lata si care ramine lege pentru noi, ne ofera perspective
juste care ne permit sa apreciem felul cum am atacat pro-
blema si s. vedem caror aspecte ale ei trebuie sa le acordam
acum mai multa atentie pentru a duce la bun sfirsit opera
noastra.

* VeLi V. 1. Lenin. Opere complete, vol. 36, Ducurqti, Editura politica, 1963,
ed a doua, p. 291-294. Aota red.
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Din examinarea acestei rezolutii reiese clar c multe din
problemele cu care trebuie s ne batem capul noi astazi au
fost puse cit se poate de clar i raspicat i destul de cate-
goric Inca din aprilie 1918. Amintindu-ne de acest lucru,
noi spunem : repetarea este mama invataturii. Si nu ne
sfiim sa repetam acum aceste adevaruri elementare ale
constructiei economice. 0 sa le repetam Inca de multe ori,
dar vedeti ce deosebire este intre proclamarea unor prin-
cipii abstracte, facuta in 1918, si activitatea economica,
care in mod practic a si inceput. Si, cu toate ca munca
noastra intimpina greutati imense si este continuu submi-
nata, ne apropiem tot mai mult si mai concret de abordarea
practica a sarcinilor economice. Si acest lucru il vom mai
repeta Inca de multe ori. In munca de constructie nu te poti
lipsi de nenumarate repetari, de unele reveniri i verificari,
de unele rectificari, de procedee noi, de o incordare a for-
telor pentru a convinge elementele inapoiate i nepregatite.

Intregul specific al momentului politic actual consta in
aceea ca noi trecem acum tocmai printr-o perioada de coti-
tura, de tranzitie, in care facem un anumit zig-zag, ca ne
aflam intr-o perioada in care trecem de la razboi la con-
structia econornica. Acest lucru 1-am facut si inainte, dar
niciodata in proportii atit de mari. Si aceasta trebuie sa ne
aminteasca din nou care sint sarcinile politice generale ale
Puterii sovietice, in ce consta specificul acestei treceri. Dic-
tatura proletariatului a obtinut succese, pentru ca a stiut
sa Imbine constringerea cu convingerea. Dictatura prole-
tariatului nu se teme sa recurga la constringere si sa exer-
cite o categorica, hotarita i necrutatoare constringere pe
linie de stat, deoarece clasa inaintata, care a fost cea mai
asuprita de capitalism, are dreptul sa exercite o asernenea
constringere, fiindca o exercita in interesul tuturor celor
ce muncesc si sint exploatati i poseda mijloace de con-
stringere si de convingere de care nu dispunea nici una din
clasele anterioare, desi ele aveau posibilitati materiale de
propaganda si agitatie incomparabil mai mari decit noi.

Daca ne punem intrebarea care e bilantul experientei
noastre din acesti trei ani (fiindca e greu sa cuprinzi pe
baza citorva puncte esentiale, bilantul unui singur an), dacl
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ne punem intrebarea prin ce se explica, in ultima instança,
victoriile noastre asupra unui dusman cu mult mai pu-
ternic, raspunsul este urmatorul : prin aceea ca, in organi-
zarea Armatei Roii, consecvenva i fermitatea conducerii
proletare in alianta dintre muncitori i taranii muncitori,
indreptata impotriva tuturor exploatatorilor, gasit o
rninunata infaptuire. Cum s-a putut inttmpla acest lucru ?
Cum se explica faptul c imensa masa a varanimii a accep-
tat cu draga inima o asemenea conducere ? Prin aceea c.
ea care in covirsitoarea ei majoritate era compusa din
oameni fara partid era convinsa ca nu exista alta sea--
pare decit sprijinirea Puterii sovietice. $i aceasta convin-
gere ea n-a capatat-o, desigur, din carci sau din propa-
ganda, ci din experienta. A convins-o experienta razboiului
civil, si rnai cu seama aliança dintre mensevici i socialistii-
revoluvionari, care au mai multe afinitaci cu unele parti-
cularitavi fundamentale ale micii gospodarii varanesti. Ex-
periença oferita de aceste partide de mici proprietari in
aliança lor cu mosierii i capitalitii, ca i experienta cu
Kolceak i Denikin, a convins masa caraneasca ca nu e po-
sibila o cale de mijloc, ca politica sovietica rectilinie este
justa, ca conducerea de fier exercitata de proletariat este
singurul mijloc menit sa-1 izbaveasca pe varan de exploa-
tare si mpi1are. i tocmai pentru ca 1-am putut convinge
de acest lucru pe Oran, politica noastra de constringere,
care era bazata pe aceasta convingere temeinica i catego-
rica, a avut un succes atit de mare.

Acum nu trebuie s uitam ca, trecind pe frontul muncii,
ne revine aceeasi sarcina, ce-i drept, intr-o situacie noua
si in proporvii mai ample, insa ea e aceeasi sarcina care sta-
tea In fava noastra atunci cind duceam razboi impotriva
albgardistilor i cind masele muncitoresti i aranesti da-
deau dovada de un entuziasm i o incordare a energiei
cum in alte state n-au existat si nu puteau sa existe in nici
un razboi. Taranii fara partid, asemenea taranului din
Arzamas ale carui cuvinte le-am citat adineaori, s-au con-
vins in mod efectiv, observInd i cunoscind viava, ca" ex-
ploatatorii sint dusmani necrucatori i c pentru a-i zdrobi
e nevoie de o putere de stat necruvatoare. $i am reusit,
mai mult ca oricind, sa atragem de partea noastra mase

§i-a
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largi populare, facindu-le sa adopte o atitudine constienta
fata de razboi i sa-1 sprijine in mod activ. Ca muncitorii,
membri i nemembri de partid, i aranii fara partid (caci
'a.ranii in marea lor majoritate sint fara partid) sa. aprobe

atit de unanim razboiul i sa-i inveleaga rostul nu s:a
intimplat, in nici un regim politic, nici macar In proporcie
de o zecime faca de ceea ce se observa in condiviile Putern
sovietice. Aici trebuie cautate principalele cauze care au
dus in cele din urma la infringerea pe care am pricinuit-o
unui dusman atit de puternic. Aici ii gaseste confirmarea
una din tezele cele mai profunde ale marxismului, care
este in acelasi timp cea mai simpla si mai lesne de 'hive-
les. Cu cit este mai mare avintul, cu cit este mai mare
amploarea acviunilor istorice, cu atit mai mare este nu-
marul celor ce iau parte la aceste acviuni, i, invers, cu
cit este mai profunda transformarea pe care vrem s-o
infaptuim, cu atit mai mult trebuie sa trezim interesul
pentru aceasta transformare i o atitudine constienta faca
de ea, sa convingem de necesitatea ei alte milioane i zeci
de milioane de oameni. Ceea ce, in ultima instanta, a facut
ca revoluvia noastra sa lase cu mult in urma toate celelalte
revoluvii este ca, prin intermediul Puterii sovietice, ea a
atras si a facut sa participe in mod activ la constructia
de stat zeci de milioane de oameni care inainte nu manifes-
tau nici un interes in aceasta privint.a. Sa privim acum sub
acest aspect problema noilor sarcini care ne-au stat in fava,
care au fost trasate in zeci si sute de hotariri de tot felul,
adoptate de Puterea sovietica in aceasta perioada, care au
constituit noua zecimi din activitatea Consiliului Muncii

Apararii (despre asta am sa vorbesc ceva mai incolo) si,
probabil, mai bine de jumatate din activitatea Consiliului
Comisarilor Poporului problema sarcinilor economice :
intocmirea unui plan economic unic i reorganizarea a in-
sesi..bazelor economiei tarii, a insesi bazelor micii gospo-
darn faranesti. Acestea sint sarcini care cer sa fie antrenavi
toci membrii sindicatelor, fara excepcie, in vederea infap-
tuirii acestei opere cu totul noi, care le era straina sub
capitalism. Puneti-va acum intrebarea daca exista acea
cond4ie necesara pentru o victorie rapida si sigura
care s-a creat in timpul razboiului, i anume antrenarea

§i
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in munca a maselor. Sint convinsi membrii sindicatelor
majoritatea celor fara partid de necesitatea noilor noas-

tre metode, de necesitatea maretelor sarcini ale constructiei
noastre economice, sint ei convinsi de toate acestea asa
cum erau convinsi de necesitatea de a da totul pentru
razboi, de a face toate sacrificiile pentru a obtine victoria
pe frontul razboiului ? Daca yeti pune astfel problema, va
trebui sä raspundeti : fara indoiala ca nu. Ei nu sint nici
pe departe atit de convinsi pe cit ar trebui sa fie.

In decurs de secole si milenii, razboiul a fost ceva de in-
teles si obisnuit. Actele de violenta de altadata ale mosie-
rilor si sà1bticii1e comise de ei erau atit de evidente, inch
ne-a fost usor convingem pe oameni, ne-a fost usor sá
convingem pina i pe taranii din regiunile periferice cele
mai bogate in cereale, cei mai putin legati de industrie, ca
noi ducem un razboi care e in interesul oamenilor muncii,
si in felul acesta s trezim un entuziasm aproape general.
0 sa fie mai greu s facem ca masele taranesti i membrii
sindicatelor sa inteleaga acum aceste sarcini, sa-si dea seama
ca nu se mai poate trai ca altadata, c. exploatarea capita-

oricit de adinc s-a inradacinat ea in decursul dece-
niilor, trebuie lichidata. Trebuie sa facem ca toata lumea
sa inteleaga ca a noastra este aceasta tara, c. numai noi,
masele de muncitori i tarani, putem prin activitatea
noastra, printr-o stricta disciplina in munca sa trans-
formam vechile conditii economice de existenç i sa trans-
punem in viata maretul nostru plan economic. Alt mijloc
de salvare nu exista. Noi am ramas i vom ramine in urma
tarilor capitaliste, vom fi invinsi de ele daca nu vom reusi
s. refacem economia noastra. lath.' de ce trebuie nu numai

repetam vechile adevaruri pe care vi le-am amintit adi-
neauri, vechile adevaruri despre importanta sarcinilor or-
ganizatorice, despre disciplina in munca, despre rolul extrem
de important al sindicatelor, care e cu totul exceptional in
aceasta privinta caci nu exista o aka' orgaMzatie care
sa uneasca mase atit de largi dar si sa ne dam perfect
de bine seama ca trecerea de la sarcinile militare la cele
economice a inceput.

Am obtinut un succes deplin in domeniul militar, i acum
trebuie sa pregatim un succes asemanator pentru niste sar-

sa
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cini mai grele, a caror Infaptuire cere entuziasm i abne-
gatie din partea imensei majoritati a muncaordor qt. tara:
nilor. Trebuie sa convingem de necesitatea noilor sarcint
sute de milioane de oameni, care din generaite in .generatie
au trait in conditii de robie asuprire, de inabuqtre a on-
carei initiative ; sa convingem milioane de muncitori care
fac parte din sindicate, dar care nu sint Inca conqttentt
din punct de vedere politic, nu sint obiqnuiti sa se vada
stapini ; trebuie sa-i organizam nu pentru a se opune pu-
terii de stat, ci pentru a o sprijini, pentru a pune in aph-
care masurile luate de puterea lor muncitoreasca, pentru
a le aplica in mod consecvent. Aceasta trecere este legata
de greutati. Din punctul de vedere al simplei formulari
ea nu este o sarcina noua. Dar este o sarcina noua In ma-
sura in care sarcina economica se pune acum pentru prima
oara pe scara de masa, qi noi trebuie sa ne dam bine searna

sa tinem minte ca razboiul pe frontul economic va fi mat
greu qi mai indelungat ; pentru a invinge pe acest front va
trebui ca un numar mai mare de muncitori i tarani sa
devina oameni activi, devotati cauzei i capabili de ini-
pativa. Si aqa ceva se poate face dupal cum ne-o arata
experienta dobindita de noi in domeniul constructiei eco-
nomice deoarece conqtiinta c5. mizeria, frigul, foamea

diferitele lipsuri sint legate de insuficienta fortelor de
productie este adinc inradacinata in rindurile maselor. Tre-
bute sa ne indreptam acum atentia spre trecerea intregii
agitatii i propagande de pe fagaqul intereselor politice
militare pe acela al constructiei economice. Am proclamat
de multe ori acest adevar, dar nu destul de staruitor, qi
cred ca printre masurile infaptuite in acest an de Puterea
sovietica una deosebit de importanta este infiintarea Bi-
roului central de propaganda pe linie de productie de pe
linga C.C.S. din Rusia 71, imbinarea activitatii lui cu aceea
a Comitetului general pentru educatie politica, fondarea
unor ziare not, axate pe planul de productie, care si puna
in centrul atentiei nu numai propaganda pe linie de pro-
ductie, dar qi organizarea acestei propagande pe scara in-

tregului stat.
Necesitatea organizarii acestei propagande pe scara in-

tregului stat reiese din toate particularitatile momentului
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politic actual. Lucrul acesta este necesar atit pentru clasa
muncitoare §i pentru sindicate, cit §i pentru caranime ; el
constituie o sarcina imperioasa pentru aparatul nostru de
stat, pe care nici pe departe nu-1 folosim in masura suti-
ciena in acest scop. Cuno§tinve despre modul cum trebuie

conducem industria, cum sa cointeresam masele, cu-
nogii.ge livre§ti in acest domeniu avem de o mie de ori
mai multe decit exemple de transpunere a lor in practica.
Trebuie s facem in asa fel ca absolut toci membrii sin-
dicatelor sa manifeste interes pentru productie §i s .nu
uite nici un moment ca numai prin sporirea producciet,
numai prin marirea productivita;ii muncii va fi in stare
Rusia Sovietica sa invinga. $i numai in felul acesta va
scapa Rusia Sovietica cu 10 ani mai devreme de cond4ii1e
ingrozitoare in care se afla acum, de foamea i frigul
pe care le indura. Daca nu incelegem aceasta sarcina, putem
sa pierim cu tocii, pentru ca, aparatul nostru de stat fiind
slab, va trebui sa ne retragem, intrucit capitaNtii pot ori-
cind sa reinceapa razboiul dupa ce se vor odihni puvin, iar
noi nu vom fi in stare atunci s continuam acest razboi.
Nu vom fi in stare atunci s punem in mi§care masele
noastre de milioane de oameni, §i in acest ultim razboi vom
fi zdrobici. Tocmai asa se pune problema, fiindca soarta
tuturor revoluciilor, a tuturor revoluviilor mari, a fost
hotarità pina acum de un lung §ir de razboaie. 0 asemenea
revoluçie mare este i revolucia noastra. Am terminat o pe-
rioada de razboaie i trebuie s ne pregatim pentru a doua ;
dar cind o s vina ea nu tim, §i de aceea trebuie
facem in asa fel ca, atunci cind va veni, s'a" fim la inalcimea
sarcinilor. Iata de ce nu trebuie sa renunOm la masurile
de constringere, §i nu numai pentru ca noi men%inem dicta-
tura proletara, pe care au inceles-o de pe acum atit masele
%aranqti, cit i muncitorii fara partid, care §tiu bine ce in-
seamna dictatura proletariatului §i nu se tem de ea, nu se
sperie, fiindca vad in ea reazem §i tarie, adica ceea ce pot
ei opune mo§ierilor §i capitali§tilor §i fara de care este
imposibila victoria.

Aceasta comtiinfa, aceasta convingere, care in ceea ce
prive§te sarcinile militare §i politice a patruns adinc in ma-
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sele taranesti, trebuie extinsa i asupra sarcinilor economice.
Aceasta trecere poate ca nu vom reusi s-o infaptuim dintr-o
data. Poate ca ea nu va fi infaptuita fara unele sovaieli
recidive ale vechii delasari si ale ideologiei mic-burgheze.
Trebuie sa ne apucam cu si mai multa rivna i insufletire
de aceasta treaba, sa nu pierdem din vedere c vom reusi
sa-i convingem pe varanii fara partid i pe membrii mai
puOn constienti ai sindicatelor, fiindca adevarul este de
partea noastra, fiindca nu se poate tagadui ca in a doua
fazd a rázboaielor nu vom putea sa-i invingem pe dusmani
fara sa ne ref acem via4a economica ; trebuie numai s facem
in asa fel ca milioanele de oameni sa aiba o atitudine mai
constienta fata de razboiul pe frontul economic. In aceasta
consta sarcina Biroului central de propaganda pe linie de
productie, in aceasta consta sarcina Consiliului Central al
Sindicatelor din Rusia, in aceasta consta sarcina tuturor
activistilor de partid, in aceasta consta sarcina tuturor or-
ganelor Puterii sovietice, in aceasta consta sarcina intregii
noastre propagande, prin care am obtinut succesele noastre
pe plan mondial, caci propaganda noastra a spus i spune
intotdeauna muncitorilor i taranilor din intreaga lume
adevarul, in timp ce oricare alta propaganda le spune min-

Trebuie sa indreptam acum propaganda noastra spre
un domeniu mult mai greu, spre problemele legate de munca
de zi cu zi a muncitorilor din ateliere, oricit de grele ar fi
conditiile acestei munci si oricit de inradacinate ar fi amin-
tirile fostei orinduiri capitaliste, care a facut ca in rindu-
rile muncitorilor si taranilor sa apara neincrederea in pu-
terea de stat. Trebuie sa-i convingem pe muncitori si pe
Omni ca, fara o noua imbinare a fortelor, fara noi forme
de unire pe linie de stat, fara noi forme legate de aceasta
constringere, nu vom iesi din mocirla, din prapastia ruinei
economice in care ne aflam Inca, dar din care am si inceput
sa iesim.

Trec acum, tovarasi, la unele date in legatura cu poli-
tica noastra economica si la sarcinile noastre economice,
care, dupa parerea mea, sint caracteristice pentru actualul
moment politic si pentru toata aceasta trecere pe care ur-
meaza s-o infaptuim. In primul rind, trebuie sa mentionez
proiectul nostru agrar, proiectul de lege al Consiliului Co-
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misarilor Poporului cu privire la consolidarea i dezvoltarea
producciei agricole si la ajutorarea gospodariei taranesti.
Proiectul a fost publicat la 14 decembrie anul acesta,
principiile lui au fost comunicate dinainte tuturor activisti-
lor locali printr-o radiograma speciala, care lamurea insasi
esenta lui.

Trebuie s organizam numaidecit lucrurile in asa fel ca
acest proiect de lege pornind de la experienta locala (si
el porneste de la aceasta experienta), fapt care a si inceput
sa se observe in intreaga tara sa fie discutat foarte ama-
nuncit la congres, precum si de reprezentantii comitetelor
executive locale si ai secciilor acestor comitete. Poate ca
nu yeti gasi astazi nici un tovaras care sa se indoiasca de
necesitatea unor masuri speciale i deosebit de energice de
ajutorare care sa fie nu numai un imbold, dar i un mijloc
de constringere, menit sa duca la o sporire a productiei
agricole.

Noi am fost si am ramas o tara in care predomina mica
productie taraneasca, i trecerea la comunism este pentru
noi incomparabil mai grea decit in oricare alte condicii.
Pentru ca sa se infaptuiasca o asemenea trecere este nevoie
ca participarea taranilor inii sa fie de zece ori mai masiva
deck in razboi. Razboiul a putut i a trebuit sa mobilizeze
o parte din populatia adulta de sex barbatesc. Dar tara
noastra, care are un caracter taranesc, este acurn istoviti

trebuie sa mobilizeze absolut toti muncitorii i aranii,
barbati i femei. Nu e greu sa ne convingem noi, comunistii,
activistii din sectiile agricole, de necesitatea obligativitatii
muncii in folosul statului. Sper ca nu vor exista in aceasta
privinta nici un fel de divergence principiale atunci cind
se va discuta proiectul de lege din 14 decembrie, care v-a
fost supus spre examinare. Trebuie sa intelegem ca. aici di-
ficultatea sta in a convinge pe caranii fara partid. Taranii
nu sint socia1iti. $i a intocmi planurile noastre socialiste
in asa fel ca si cum ei ar fi socialisti inseamna a cladi pe
nisip, inseamna ca n-am inteles sarcinile noastre, inseamna
ca in acesti trei ani noi n-am invatat sa intocmim progra-
mele noastre i sa desfasuram actiunile noastre potrivit cu
realitatea, cu starea de saracie, uneori chiar de mizerie, lii
care ne aflam. Trebuie sa avem o imagine clara a sarcini-
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lor ce ne stau in fata. Prima sarcina este sa unim pe lucra-
torii comunisti din sectiile agricole, sâ generalizam expe-
rienta lor, s sesizarn ceea ce s-a facut pe teren i sa
introducem toate acestea in proiectele de lege care vor fi
publicate in capitala àrii in numele institutiilor de stat, In
numele Congresului general al Sovietelor din Rusia. Si spe-
ram c noi 1mpreuna cu dv. vom face acest lucru. Dar
acesta este doar primul pas. Iar al doilea pas consta in
a-i convinge pe taranii fara partid, subliniez : pe cei fara
partid, pentru c. ei constituie masa, si noi nu putem face
ceea ce sintem In stare sa facem decit daca intarim n rIn-
durile acestei mase care In sine este activa si are spirit
de initiativa constiinta necesitatii de a trece la 11114:
tuirea acestei opere. Gospodaria taraneasca, in forma ei
veche, nu mai poate sa dainuiasca. Daca am putut sa ieism
din prima perioada a razboaielor, apoi din a doua peri-
oada n-o sa iesim atit de lesne ; de aceea trebuie sa ne
dreptam Indeosebi atentia In aceasta direccie.

Este necesar ca fiecare Oran fara partid s nteleaga acest
adevar incontestabil, i sintem siguri ca-1 va Intelege. Nu
degeaba a trecut el prin toti acesti sase ani chinuitori si
grei. El nu mai searnana cu taranul de dinainte de razboi.
A suferit amarnic, a chibzuit Indelung si a trecut prin nu-
meroase greutati politice i economice care I-au facut sa
uite multe lucruri din trecut. Cred ca el insusi i da de pe
acum seama ca nu mai poate trai ca inainte, ca trebuie
traiasca altfel, i noi trebuie sa folosim toate mijloacele
noastre de propaganda, toate posibilitatile de care dispune
statul nostru, toate cunostintele noastre, toate mijloacele
si fortele partidului, sa le folosim ca o forta de soc pentru
a convinge pe taranul fara partid, i numai atunci proiec-
tul nostru de lege agrara pe care sper ca-1 yeti adopta
in unanimitate, 11 veti adopta, fireste, cu Indreptarile
amendamentele cuvenite va fi asezat pe o baza reala.
Numai atunci va fi el temeinic, cum temeinica este si
tica noastra, chid vorn convinge majoritatea taranilor
vorn atrage la infaptuirea acestei opere, pentru ca asa
cum, pe buna dreptate, spunea intr-un articol tov. Kuraev,
pe baza experientei capatate de Republica Tatara
ranii muncitori, taranii mijlocasi i saraci, sInt prietenii
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Puterii sovietice, iar trintorii stilt du§manii ei. Acesta e
adevarul adevarat, care n-are in el nimic socialist, dar
care este atit de incontestabil i de evident, cal la orice in-
trunire sateasca, la orice adunare a taranilor fara partid,
el va patrunde in con§tiinta lor §i va deveni o convmgere
a majoritatii covNitoare a populatiei muncitoare de la sate:

Toate acestea, tovar4i, vreau sa le subliniez indeosebi
acum, cind de la perioada de razboi am trecut la construc-
tia economica. In aceasta tara de mica. productie taraneasca,
sarcina noastra de capetenie, sarcina noastra fundamentala
este si §tim s trecem la constrIngere pe linie de stat pentru
ridicarea gospodariei tarane§ti, tnceptnd cu masurile cele
mai necesare, cele mai urgente, pe deplin accesibile taranu-
lui §i lesne intelese de el. $i vom reu§i sâ facem acest lucru
numai cind vom §ti s convingem noi milioane de oameni
care nu stilt pregatiti pentru o asemenea trecere. Pentru
aceasta trebuie sa punem in mi§care toate fortele §i s avem
grija ca aparatul de constringere, inviorat §i intarit, s aiba.
o baza temeinica, sa fie pregatit pentru o noua §i ampla
actiune de convingere, §i atunci vom termina printr-o vic-
tone aceasta campanie mi1itar. Acum Tncepe o campanie
pentru combaterea rama§itelor de rutina, de ignoranta §i
de neincredere n rindul maselor tarane§ti. In aceasta lupta
nu poti invinge cu vechile metode ; dar prin metodele de
propaganda', de agitatie §i de influentare organizata, pe
care ni le-am Insuit deja, vom repurta victoria §i vom
reu§i nu numai s facem sa fie adoptate diferite decrete, sa
fie create diverse institutii, sa fie trimise instructiuni,
dam de lucru birocratiei caci nu e de ajuns s dai ordine
peste tot , ci §i s facem ca n primavara insamintarile
fie efectuate mai bine ca Inainte, sa.' se produca o oarecare
imbunatatire, oricit de modesta, in gospodaria micului ;á-
ran §i cu cit vom proceda mai prudent, cu atit va fi mai
bine , dar aceasta Imbunatatire trebuie infaptuita cu orice
pret n proportii de masa. Daca vom intelege In mod just
sarcina noastra §i ne yom Indrepta toata atentia spre Ora-
nul fara partid, daca ne vom concentra in acest sens toata
priceperea, toata experienta dobindita de noi in acqti trei
ani, vom invinge. Fara o asemenea victorie, fara o imbu-
natatire practica In proportii de masa a gospodariei micului
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Oran nu exista salvare pentru noi : fara aceasta baza nu
este posibila nici o constructie economica, §i toate planurile
noastre marete nu vor servi la nimic. Acest adevar si nu-1
uite tovara§ii §i sa-1 imparta§easca §i taranilor ; s spuna
taranilor fara partid de felul celui din Arzamas, al caror
numar se ridica la zece, cincisprezece milioane, ca nu putem

induram la nesfir§it foamea §i frigul, fiindca in urma-
toarea perioada a razboaielor am fi rasturnati de la putere.
Aici e vorba de interesele statului, ale statului nostru. Cine
manifesta o cit de mica slabiciune sau delasare in aceasta
directie savir§e§te cea mai mare crima impotriva puterii
muncitore§ti-tarane§ti, ajuta pe mo§ieri §i pe capitali§ti ; or,
mo§ierii §i capitali§tii i§i tin armata la indemina, gata pre-
gatita pentru a se napusti asupra noastra de indata ce vor
observa c sintem mai slabi. $i nu exista alt mijloc pentru
a ne inthri deck acela de a redresa principala noastra baza

agricultura §i industria de la ora§e §i ea nu poate fi
redresata decit daca vom convinge de necesitatea acestui
lucru pe taranul fara partid, daca vom mobiliza toate for-
tele pentru sprijinirea lui §i daca el va fi sprijinit in mod
efectiv.

Recunoa§tem c ii sintem datornici thranului. Am luat
de la el cereale pe bani de hirtie, le-am luat pe datorie ;
trebuie sa achitam aceasta datorie, §i o vom achita indata
ce ne vom reface industria. Dar pentru refacerea ei avem
nevoie de surplusurile de productie agricola. Iata de ce pro-
iectul nostru de lege agrara prezinta importanta nu numai
prin aceea cã urmare§te infaptuirea unor scopuri practice,
dar §i prin aceea c in jurul lui se grupeaza, ca in jurul
unui focar, sute de hotariri §i de proiecte de lege ale Puterii
sovietice.

Vreau sa arat acum in care se formeaza in momen-
tul de fata, la noi, baza pentru constructia noastra indus-
triala, care ne va permite s trecem la refacerea fortelor
economice ale Rusiei. Si in legatura cu aceasta, din mor-
manul de dari de seama pe care le-ati primit sau pe care
le veti prirni zilele acestea de la toate comisariatele, tre-
buie sa v atrag in primul rind atentia asupra unui pasaj
din darea de seama a Comisariatului nostru pentru apro-
vizionare. Fiecare cornisariat v va pune la dispozitie zilele
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acestea o multime de rapoarte cu materiale concrete, care
in ansamblu te coplesesc prin abundenta lor, dar trebuie
sã desprindeti din ele ceea ce este mai esential pentru a ob-
tine un succes clt de modest, ceea ce este principal pentru
infaptuirea Intregului nostru plan economic, pentru ref a-
cerea economiei noastre nationale si a industriei noastre.
$i iata ca una din aceste baze este situatia colectarilor noas-
tre de cereale. In aceasta brosura, care v-a fost distribuita
si care cuprinde darea de seama pe trei ani a Comisariatu-
lui pentru aprovizionare, exista un mic tabel din care am
sa va citesc numai cifrele globale, si acelea rotunjite, pen-
tru c e greu sa citesti cifre si mai ales sa le urmaresti.
Acestea sint cifrele globale ale colectarilor pe fiecare an.
De la 1 august 1916 si pina la 1 august 1917 au fost colec-
tate 320 de milioane de puduri, in anul urmator 50 de mi-
lioane, apoi 100 si 200 de milioane. Aceste cifre 320,
50, 100 si 200 de milioane constituie baza istoriei eco-
nomice a Puterii sovietice, a activitatii desfasurate de
Puterea sovietica in domeniul economic, ne arata prega-
tirea fundamentului pe care 11 vom crea, pentru ca dupa
aceea s 1ncepem cu adevarat munca noastra de constructie.
320 de milioane de puduri cit s-a colectat inainte de
revolutie iata minimul aproximativ fara de care nu se
poate construi. In primul an al revolutiei, &id am colectat
50 de milioane de puduri, am Indurat in cel mai inalt grad
foamea, frigul i mizeria ; in al doilea an s-au colectat
100 de milioane, in al treilea an 200 de milioane. Asadar,
In fiecare an de doua ori mai mult deck In cel precedent.
Potrivit datelor primite ieri de la Sviderski, pina la 15 de-
cembrie au fost colectate 155 de milioane de puduri. Pentru
prima oath' ne punem pe picioare, dar cu pretul unor efor-
turi extraordinare, Invineind greutati fara precedent si
av1nd adeseori misiunea s asiguram aprovizionarea fara
Siberia, fara. Caucaz i fara Sudul Orli. Acum, cind dam
mai mult de un milion i jumatate de puduri, putern spune
fr nici o exagerare ca, in ciuda unor greutati imense, am
reusit totusi s rezolvam aceasta sarcina. Vom dispune de
un fond de aproximativ 300 de milioane de puduri, poate
si mai mult ; fara un fond ca acesta nu putem s refacem
industria tarii, nu ne putem gindi la refacerea transporturi-
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lor si nici macar s abordam maretele sarcini legate de
electrificarea Rusiei. Nici o tara sociahsta nu poate sa
existe ca stat al puterii muncitoresti-taranesti daca nu e
in stare sä stringa, prin eforturile comune ale muncitorilor
si taranilor, un fond de produse alimentare care sa asigure
hrana muncitorilor din industrie dea posibilitatea
sa trimita zeci si sute de mii de muncitori acolo unde are
nevoie Puterea sovietica. Fara aceasta totul se reduce la
vorbe goale. AdeVarata bazi a economiei o constituie fon-
dul de produse alimentare. Si in aceasta privinta am obcmut
un succes urias. Pornind de la asemenea succese, dispunind
de acest fond, putem pasi la refacerea economiei nacionale.
Noi stim ca aceste succese au fost obtinute cu pretul unor
privaiiuni imense, cu pretul foametei si al lipsei de nutrec
la sate, care pot sa sporeasca Inca. Stim ca seceta din acest
an a facut sa se adinceasca in chip nemaipomenit suferin-
ele i lipsurile taranilor. De aceea vom lua in primul rind

masurile de ajutorare expuse in proiectul de lege despre
care v-am vorbit. Consideram acest fond de produse ali-
mentare ca un fond de refacere a industriei, ca un fond de
ajutorare a taranimii. Fara un asemenea fond puterea de
stat nu poate face nirnic. Fara el politica socialista ramine
un simplu deziderat.

$i trebuie s. avem in vedere ca, pe lingal propaganda
pe linie de produc;ie, pe care sintem ferm hotariti s-o des-
fasuram, exista si un alt mijloc de inriurire, i anume acor-
darea de premii in natura. Unul din cele mai importante
decrete si hotäriri ale Consiliului Comisarilor Poporului

ale Consiliului Apararii a fost legea cu privire la pre-
nuerea in natura. N-am reusit s promulgam indata aceasta
lege. Incepind din aprilie, dupa cum puteti lesne constata,
au fost adoptate o serie intreaga de hotariri i decizii,
aceasta lege a fost promulgata abia atunci cind, prin efor-
tun uriase facute in domeniul transporturilor, am reusit
sa cream un fond de produse alimentare de o jumatate de
milion de puduri. 0 jumatate de milion de puduri este o
cifra foarte rnodesta. Darile de seama pe care le-aci citit,
desigur, ieri in Izvestiia" arata ca din aceste 500 000 de
puduri 170 000 au si fost consumate. Fondul, precum ye-
deti, este destul de redus i departe de a fi suficient, si to-
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tusi noi am pasit pe o cale pe care vom merge mai departe.
Aceasta dovedeste ca. nu numai pe calea convingerii vorn
trece la noile metode de lucru. Nu e destul sa spunem ta-
ranilor i muncitorilor : Intariti disciplina in munca: Tre-
buie, In acelasi timp, sa-i ajutam, rasplatim pe cei care,
dupa ce au indurat nesfirsitele lipsuri, continua s dea
dovada de eroism pe frontul muncii. Fondul 1-am creat,
dar el este Inca departe de a fi folosit In mod satisfacator ;
Consiliul Comisarilor Poporului dispune de o serie intreaga
de date care arata ca, in practica, premiul in natura in-
seamna adeseori un simplu spor de salariu. In aceasta di-
rectie mai sInt Inca multe de facut. $i, in afara de con-
sfatuiri si de proiecte suplimentare ale organelor centrale,
e nevoie de munca cea mai importanta, i anume de munca
pe teren, In rindul maselor largi. Nu e greu de Inteles ca
statul nu numai ca urmareste sa convinga pe oameni, dar
si rasplateste pe aceia dintre ei care lucreaza bine, creln-
du-le conditii mai bune de trai. Pentru a Intelege acest
lucru nu e numaidecit nevoie sa fii socialist ; si In aceasta
privinta ne este asigurata dinainte simpatia maselor mun-
citoresti si taranesti fara partid: E nevoie numai de o
popularizare mai larga a acestei idei si de o aplicare a ei
mai priceputa pe teren.

trecem acum la problema combustibilului. In tezele
prezentate de tov. Rikov yeti gasi cifre care arata ci In
acest domeniu s-a produs o Imbunatatire, si nu numai in
ce priveste lemnele,- dar i in ce priveste petrolul. Acum,
cind muncitorii din Republica Azerbaidjana dau dovada
de un mare entuziasm, cind intre noi i aceasta republica
s-au stabilit relatii prietenesti, clnd Consiliul economic su-
perior a trimis acolo conducatori priceputi, problema
petrolului se rezolva satisfacator i incepem sa ne punem
pe propriile noastre picioare i In ce priveste combustibilul.
In loc de 25 de milioane de puduri de carbune pe luna, cit
primim din Donet, vom primi 'Ana la 50 de milioane,
datorita activitatii depuse de o comisie de Imputerniciti
care a fost trimisa In Donbass, sub presedintia toy. Trotki,
si In cadrul careia s-a luat hotarirea sa fie trimisi acolo
activisti cu munci de raspundere si cu experienta. Acum
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a fost trimis acolo toy. Peatakov, s preia dinsul con-
ducerea.

Prin urmare, pentru a obtine succes In ce priveste corn-
bustibilul, noi am luat unele masuri. Donbassul, una din
bazele cele mai importante, se afla de pe acum la dispozitia
noastra. In procesele-verbale ale Consiliului Comisarilor
Poporului si ale Consiliului Apararii se pot gasi hotariri
referitoare la Donbass. In ele se vorbeste despre trirniterea
pe teren a unor comisii superioare investite cu autoritate,
care sa cuprincla reprezentanti ai puterii centrale si acti-
visti locali. Trebuie sa." obtinem neaparar o imbunatatire
a activitatii organelor locale, si eu cred ca aceste comisii
vor reusi sa faci acest lucru. Rezultatele muncii acestor
comisii, pe care noi le vom organiza si de acum incolo, le
Yeti yedea curind. Trebuie sa exercitam unele prestunt
asupra principalei ramuri a industriei noastre, si anume
asupra industriei combustibilului.

Trebuie sa spun ca. in domeniul combustibilului am ob-
tinut unul din cele mai mari succese, si el consta in extra-
gerea turbei prin metoda hidraulica. Turba este un corn-
bustibil care se gaseste la noi in cantitati imense, dar pe
care n-am putut sa-1 exploatam, deoarece pink' acum eram
nevoiti s lucram in conditii insuportabtle. $i aceasta me-
toda noua ne va ajuta sa punem capat lipsei de combustibil,
care reprezinta una din marile primejdii de pe frontul
nostru economic. Ani de zile n-o s fim in stare sa iesim
din acest impas clack' o sa." raminem la vechiul mod de gos-
podarire, daca nu vom reface industria i transporturile.
Lucratorii din comitetul nostru pentru exploatarea turbei
au ajutat pe doi ingineri rusi sal duca la capat aceasta noua
inventie, i, prin eforturile lor, noua metoda.' este pe punctul
de a fi pusa in aplicare. Ne aflam astfel in ajunul unei mari
revolutii, care va constitui pentru noi un mare sprijin din
punct de vedere economic. Nu trebuie s uitam c avern
rezerve imense de turba. Dar noi nu putem sa le folosim,
pentru ca nu putem trimite oameni la aceasta munca de
ocnas. In orinduirea capitalista oamemi puteau fi trimist
la asemenea munci. In statul capitalist oamenii se duceau
sa." munceasca acolo impinsi de foame, pe cind in statul
socialist nu-i putem trimite la aceasta munca de ocnas si
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n-o sa mearga nimeni de bunavoie. Orinduirea capitalista
facea totul pentru paturile suprapuse ale societatii. De pa-
turile de jos nici nu se sinchisea.

Trebuie sã introducem pretutindeni mai multe ma§ini,
sa trecern la o folosire cit mai larga a tehnicii mecanizate.
Extragerea turbei prin metoda hidraulica, care a fost or-
ganizata cu atita succes de Consiliul economic superior, ne
da posibilitatea sa obtinem combustibil in cantitati imense
§i inlatura necesitatea de a folosi muncitori calificati, intru-
cit cu ajutorul acestei metode pot lucra §i muncitori ne-
instruiti. Noi am fabricat asemenea maini, i, personal,

sfatui pe tovar4ii delegati sa vizioneze filmul cu lucra-
rile de extragere a turbei, care a fost prezentat la Moscova

poate rula §i pentru delegatii la congres. El va va oferi
imagineo concreta a uneia din bazele victoriei asupra lip-

sei de combustibil. Noi am fabricat mainile care sint
folosite la aplicarea noii metode, dar treaba a fost prost
facuta. Trimiterile de delegatii in strainatate, indata ce
schimbul de marfuri cu alte tari se va normaliza, §i chiar
in cadrul actualelor relatii comerciale semioficiale, ne va
ajuta sa obtinern, in excelente conditii de executie, aceste
mavni care au fost proiectate de inventatorii notri. Nu-
marul ma§inilor de acest fel §i succesele obtinute de Comi-
tetul general pentru exploatarea turbei §i de Consiliul eco-
nomic superior, in activitatea desfa§urata de ele in acest
domeniu, vor constitui un criteriu pentru succesele noastre
pe tarirn economic, caci fara a remedia lipsa de combustibil
nu putem repurta victorii pe frontul economic. De acest
lucru sint legate §i succesele de importantä vitala obtinute
in domeniul refacerii transporturilor.

Ati vazut, printre altele, din tezele prezentate de tova-
r4ii Empnov §i Trotki, ca aici, in acest domemu, avem
de-a face cu un plan adevarat, elaborat pentru multi ani.
Ordinul nr. 1 042 cuprinde prevederi valabile pentru
cinci ani 72, §i in acqti cinci ani noi putem reface trans-
porturile noastre, putem reduce numarul locomotivelor care
au nevoie de reparatii. A vrea sa subliniez constatarea,
facuta in cea de-a 9-a teza, ca noi am §i redus acest termen,
ceea ce era, poate, lucrul cel mai greu.
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$i iata ca, atunci cind e vorba de planuri mari, elabo-
rate pentru o perioadâ de mai multi ani, se gasesc adeseori
sceptici care spun : ce sa mai intocmim planuri pentru mai
multi ani, sa dea dumnezeu sa putem face ceea ce e necesar
acum. Tovarasi, trebuie sa stim s imbinam una cu aita ;
nu se poate lucra fara a avea un plan pentru o perioada mat
indelungata i contind pe succese importante. C asa
stau intr-adevar lucrurile ne-o dovedeste imbunatatirea in-
contestabil a a muncii in transporturi. Tin sa v atrag atentia
asupra unui pasaj din teza a 9-a in care se spune ca ter-
menul stabilit pentru refacerea transporturilor era de
cinci ani, dar ca el a si fost redus, pentru ca lucram peste
norma ; el a fost fixat la trei ani si jumatate. Asa trebuie
sa lucram si in celelalte ramuri ale economiei. $i la
aceasta se reduce din ce in ce mai mult sarcina practica,
reala a Consiliului Muncii si Apararii. Urmarind inde-
aproape experienta stiintifica i practica, trebuie sa ne stra:
duim continuu ca pretutindeni planul sa fie indeplinit mai
repede decit s-a prevazut, pentru ca masele s vada c expe-
rienta poate sa rnicsoreze lunga perioada care ne desparte
de refacerea completa a industriei. Aceasta depinde de noi.

ne imbunatatim organizarea muncii in fiecare atelier,
in fiecare depou, in fiecare rarnura, si atunci vom scurta
timpul necesar. $i noi 11 scurtam. Nu va temeti de planu-
rile prevazute pentru un sir lung de ani : fara ele nu se
poate reface economia, asa c trebuie sa depunem eforturi
pentru ca ele sa fie indeplinite la fiecare loc de munca.

Este necesar ca planurile economice sa fie indeplinite
pe baza unui anumit program si ca depasirea continua a
acesttn program sa fie re1evat i stimulata : masele trebuie
nu numai s tie, dar s i simta ca scurtarea perioadei de
foamete, de frig si de mizerie depinde in intregirne de in-
dephnirea mai rapida a planurilor noastre economice. Toate
planurile diferitelor ramuri de productie trebuie sa fie strict
coordonate, corelate intre ele, si toate laolalta sa alcatuiasck
planul economic unic, de care avem atita nevoie.

In legatura cu aceasta, in fata noastra sta" sarcina de a
umfica comisariatele poporului pentru problemele economice
intr-un centru economic unic. Noi am pasit la rezolvarea
acestet sarcini si v-am supus spre exammare o hotarire a

SI



160 V. I. LENIN

Consiliului Comisarilor Poporului si a Consiliului Muncii
Apararii cu privire la reorganizarea acestuia din urma.
Veci examina acest proiect §i sper Ca, dupa ce i se vor fi

facut indreptarile necesare, va fi adoptat in unanimitate.
Acest proiect are un continut foarte modest, dar el pre-
zinta o importança destul de mare, deoarece avem nevoie
de un organ care sa"-i cunoasca precis rolul i si unifice
intreaga activitate economica, care este pusa acum pe
primul plan.

In materialele aparute inainte de congres, aceasta sarcina
a fost abordata de tov. Gusev Intr-o bro§ura care, in
treacat fie spus, nu este atit de reu§ita cum era cea scrisa de
el mai inainte 73. In aceasta bro§ura este prezentat un plan
amplu de organizare a Consiliului Muncii si Apararii, po-
trivit caruia ar urma ca la aceasta institOe sa treacã
numero§i activisti de seama, printre care §i Troçki §i Rikov.
In aceasta privima a avea de spus doar atit : mai domol
cu fanteziile de acest fel. Nu putem s renunçam la un
aparat pentru a carui organizare a fost nevoie de trei ani.
Cunoastem deficiencele lui uria§e §i vorn vorbi amanunvit
despre ele la acest congres. Aceasta problema a fost pusa
pe ordinea de zi ca una din cele mai importante. Ma refer
la problema imbunatatirii aparatului sovietic. Dar acum
noi trebuie sa procedam cu prudenç i s facem schimbari
in aparatul nostru numai in masura in care acest lucru se
dovedeste necesar, pe baza experiencei practice. Tov. Gusev
face ironii pe seama proiectului propus de noi §i spune c5."
noi propunem ca actualului Consiliu al Muncii si Apararii

i se anexeze Comisariatul poporului pentru agriculturà.
E adevarat ca noi propunem un astfel de proiect. In acest
proiect noi acordam un loc foarte modest Consiliului
Muncii §i Apararii, care urmeaza s capete forma unei Co-
misii a muncii i apararii pe linga Consiliul Comisarilor
Poporului. Inna acum noi am muncit in Consiliul Muncii

Apararii fara nici un regulament. Limitele competentei
Consiliului Comisarilor Poporului §i a Consiliului Muncii

Apararii nu erau bine determinate ; uneori noi am de-
p4it limitele normale si am ac%ionat ca un organ legiuitor.
Dar aceasta n-a constituit niciodata un prilej de conflict.
Noi am rezolvat aceste cazuri transferindu-le imediat Con-
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siliului Comisarilor Poporului. Cind a devenit limpede ca
este necesar ca Consiliul Muncii §i Apararii sa devina un
organ care sa asigure intr-o masura mai mare unitatea
politicii economice, in faca noastra s-a pus problema cum
sa determinam aceste relavii pe cale legislativa. In aceasta
privinca exista doua planuri. Primul consta in a delimita
sfera de competenva a Consiliului Comisarilor Poporului
§i a Consiliului Muncii qi Apararii. Dar pentru a infaptui
acest plan ar trebui sa angajam numero§i specialiti in
materie de codificare, sa facem multa risipa de hirtie, §i
totu§i sa nu avem nici o garanvie c. vom evita gre§elile.

Sa mergem pe aka. cale. Consiliul Muncii i Apararii era
pus cam pe acelai plan cu Consiliul Comisarilor Poporului.
SI renumam la aceasta idee. El trebuie s. devina o co-
misie pe linga Consiliul Comisarilor Poporului. Vom evita
astfel o sumedenie de frictiuni §i ne vom apropia de In-
faptuirea efectiva a hotaririlor. Daca" un membru al Consi-
liului Comisarilor Poporului este netnulcumit, n-are decit
sa se adreseze Consiliului Comisarilor Poporului, care
poate fi convocat in citeva ore. Vom inlatura astfel
friqiunile dintre departamente §i vom face din Consiliul
Muncii §i Apararii un organ care sa lucreze repede.
Aceasta nu e o sarcina u§oara. Ea este legat a. de crearea
efectiva a unui plan economic unic. Sarcina, pentru a ca-
rei indeplinire am facut cite ceva i pentru a carei re-
zolvare am lucrat timp de doi ani, consta in a ajunge la
o unificare a comisariatelor poporului pentru problemele
economice. Iata de ce va atrag atemia asupra acestui
proiect de lege cu privire la Consiliul Muncii §i Apararii
§i sper ca, dupa ce i se vor aduce completarile necesare, 11
vei aproba, qi atunci munca de unificare a comisariatelor
poporului pentru problemele economice se va desfa§ura mai
lin, mai repede, cu mai multa fermitate §i hotarire.

vrea s m opresc acum asupra ultimului punct
problema electrificarii, care figureaza pe ordinea de zi a
congresului ca o problema aparte, §i dv. yeti asculta un
raport pe aceasta tema. Eu cred ca in momentul de fata
trecem printr-o cotitura foarte importanta, care, in orice
caz, constituie inceputul unor mari succese ale Puterii so-
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vietice. Pe viitor, de la tribuna congreselor generale din
Rusia nu vor vorbi numai oameni politici i administratori,
ci si ingineri i agronomi. Acesta este inceputul celei mai fe-
ricite epoci, cind se va face tot mai putina politicã, cind
despre politica se va vorbi mai rar si nu atit de mult, i isi
vor spune cuvintul mai mult inginerii i agronomii. Pentru
a trece intr-adevar la opera de constructie economica,
trebuie sa introducem acest obicei incepind cu Congresul
general al Sovietelor din Rusia, si sa-1 extindem de sus si
pina jos, in toate Sovietele si organizatiile, in toate ziarele,
in toate organele de propaganda si agitatie, in toate in-
stitutiile.

fara indoiala, am invatat sa facem ; in acest
domeniu nu putem fi derutati, fiindca aici avem o baza
soli& Dar cu economia stain prost. De acum inainte cea
mai buna politica este sa facem mai putina politica. Puneti
in miscare mai multi ingineri i agronomi, invatati de la ei,
controlati-le munca, faceti ca congresele i conferintele sa
nu semene cu niste mitinguri, ci sa devina organe de verifi-
care a succeselor economice, in cadrul carora si avem
intr-adevar ce invata in materie de constructie economica.

Veti asculta raportul Comisiei de stat pentru electrifi-
care, care a fost creata prin hotarirea din 7 februarie 1920
a C.E.C. din Rusia. La 21 februarie 1920, prezidiul Con-
siliului economic superior a semnat hotarirea definitiva cu
priv ire la componenta acestei comisii, i o serie intreaga
peste o suta de specialisti i lucratori dintre cei mai buni,
in primul rind ai Consiliului economic superior, irnpreuna
cu cele mai bune forte ale Comisariatului poporului pentru
comunicatii si ale Comisariatului poporului pentru agri-
cultura s-au consacrat acestei opere. In acest volumas, care
astazi sau miine v va fi distribuit tuturor, ni se prezinta
rezultatele lucrarilor Comisiei de stat pentru electrificarea
Rusiei. Sper ca el n-are sa v. sperie si cred ca nu-mi va fi
greu sa va conving de importanta lui deosebita. Dupa pa-
rerea mea, acesta este un al doilea program al partidului
nostru. Noi avem un program al partidului, care a fost
foarte bine explicat de tovarasii Preobrajenski si Buharin
intr-o carticica mai putin groasa, dar cit se poate de Ira-
loroasa. Acesta este un program politic, care expune sarci-

Politica,
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nile noastre si lamureste relatiile dintre clase i mase. Dar,
totodata, nu trebuie sa uitam c e timpul s pasim intr-ade-
var pe aceasta cale si sa apreciem rezultatele practice ob-
cinute. Programul partidului nostru nu poate sa ramina
doar un program al partidului. El trebuie sá devina un pro-
gram al construcciei noastre economice ; altfel nu este bun
nici ca program al partidului. El trebuie completat cu un
al doilea program al partidului, cu un plan de lucrari pen-
tru refacerea intregii economii nationale si pentru ridicarea
ei la nivelul tehnicii moderne. Fara un plan de electrificare
nu putem trece la o construccie efectiva. Atunci and vorbim
despre refacerea agriculturii, industriei i transporturilor,
despre imbinarea lor armonioasa, nu putem sa nu vorbim
despre un plan economic de mari proporcii. Trebuie ajun-
gem la adoptarea unui anumit plan ; fireste, acest plan va
fi adoptat numai n prima aproxim4e. Acest program al
partidului nu va ramine atit de neschimbat ca programul
nostru actual, care poate fi modificat numai de congresele
partidului. Nu, el va fi in fiecare zi imbunatacit, dezvoltat,
perfectionat i modificat n fiecare atelier, in fiecare plasa.
Avem nevoie de el chiar si sub forma de schica inicialà,
care va aparea in fata ntregii Rusii ca un marev plan eco-
nomic prevazut pentru cel pupn 10 ani si va arata cum sa:
punem aceasta tara pe o adevarata baza economica, nece-
sara pentru cornunism. Care a fost unul din cele mai pu-
ternice imbolduri care au facut sa sporeasca inzecit fortele

energia atunci and am luptat cu succes si am repurtat
victoria pe frontul razboiului ? Faptul ca eram constienti
de primejdie. Ne-am pus cu totii atunci intrebarea : este
oare cu putinca ca mosierii si capitalistii sa se intoarca din
nou n Rusia ? $i raspunsul a fost : da, este cu putinca. De
aceea ne-am incordat si mai mult de o suta de oH mai
mult fortele noastre, si am invins.

Ginditi-va si la frontul economic si puneci-va intrebarea :
este oare cu putinca din punct de vedere economic ca
Rusia sa vina iarasi capitalismul ? A trebuit sa ducem lupta
impotriva suharevkai". Mai zilele trecute, in preajma des-
chiderii Congresului general al Sovietelor din Rusia, Sovie-
tul de deputaci ai muncitorilor si ai ostasilor rosii din Mos-
cova a desfiintat aceasta institigie putin agreabila.
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(A plauz e.) Suharevka" a fost desfiimata, dar nu
aceasta suharevka" care a fost desfiintata prezinta peri-
col. A fost desfiintata fosta suharevka" din Piga Suha-
revskaia, i asta nu era o treaba grea. Pericolul 11 prezint'a
suharevka" ce dainuie in spiritul i faptele fiecarui mic
proprietar. Aceasta suharevka" trebuie desfiintata. Aceasta
suharevka" st a. la baza capitalismului. Atha timp cit exista
ea, exista i posibilitatea pentru capitalisti de a se intoarce
in Rusia si de a deveni mai puternici decit noi. De asta
trebuie s ne dam bine seama. Acesta trebuie sa fie pentru
noi principalul imbold in munc i s constituie conditia,
criteriul succeselor noastre reale. Atita timp cit traim intr-o
Iara in care predomina mica gospodarie varaneasca, in
Rusia exista o bath economica mai trainica pentru capita-
lism decit pentru comunism. Acest lucru trebuie sa ni-1 in-
tiparim bine In minte. Oricine a observat cu atentie viata
satului si a facut o comparatie cu aceea a orasului stie
noi n-am smuls Inca din radacini capitalismul i n-am sur-
pat Inca fundamentul, temelia dusmanului intern. Acesta
se mentine inca datorita micii gospodarii, i pentru a-i
surpa temelia exista un singur mijloc : sa punem economia
varii, inclusiv agricultura, pe o baza tehnica noua, pe baza
tehnica a marii produccii moderne. 0 asemenea baza este
numai electricitatea.

Comunismul este Puterea sovietica plus electrificarea
intregii tari. Altfel vom ramine o tara cu mica gospodarie
taraneasca, si trebuie sa intelegem limpede acest lucru. Sin-
tem mai slabi decit capitalismul nu numai pe plan mondial,
Jar si In interiorul carii. Asta o stie toata lumea. Noi
ne-am dat seama de situatie i vom face in asa fel ca baza
economica sa nu mai fie mica gospodarie Iaraneasca,ci ma-
rea industrie. Numai atunci cind cara va fi electrificata,
cind industria, agricultura si transporturile vor fi asezate
pe baza tehnica a marii industrii moderne, numai atunci
vom invinge definitiv.

Noi am elaborat de pe acum un plan preliminar de elec-
trificare a tärii, la care au lucrat 200 de oameni de stiinca

tehnicieni dintre cei mai buni pe care-i avem. Acesta este
un plan care ne permite sa facem pentru o perioada mai
indelungata, de cel pucin zece ani, o evaluare a mijloacelor
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materiale i financiare necesare. Acest plan ne arata de cite
milioane de butoaie de ciment si de cite milioane de Cara-
mizi avem nevoie pentru a infaptui electrificarea. Pentru
a indeplini sub raport financiar sarcinile electrificarii, s-a
facut socoteala c va fi nevoie de 1-1,2 miliarde de ruble
aur. Dupa cum stiti, fondul nostru de aur nu poate nici pe
departe s acopere in intregime o asemenea suma. Nici fon-
dul nostru de produse alimentare nu e prea mare. De aceea
va trebui ca aceasta cheltuiala s-o acoperim prin acordarea
de concesiuni, potrivit planului despre care v-am vorbit.
Vevi vedea din calculele preliminare cum se planifica, pe
aceasta baza, refacerea industriei 5i a transporturilor
noastre.

Am avut prilejul nu demult s asist la o serbare Ora-
neasca intr-o localitate mai indepartata din gubernia Mos-
cova, in judetul Volokolamsk. Acolo varanii au acum lu-
mina electrica 74. S-a organizat un miting sub cerul liber,

unul dintre tarani a iesit in falai si a tinut o cuvintare in
care a salutat acest nou eveniment in viaca taranilor. El a
spus : noi, ;aranii, am trait in intuneric, dar iata ca acum
la noi s-a facut lumin, o lumin nenaturala, care va im-
prastia intunericul in care au trait caranii". Pe mine per-
sonal nu m-au mirat aceste cuvinte. Desigur, pentru masele
de varani fara partid lumina electrica este o lumina ne-
naturala", dar pentru noi este nenatural d timp de secole
milenii varanii j muncitorii au putut sa traiasca in aseme-
nea intuneric, in mizerie, asupri;i de mosieri si de capitalisn.
Nu se poate iei repede din acest intuneric. Dar in mo-
mentul de fatal trebuie sa facem in asa fel ca fiecare cen-
trala electrica construita de noi s. devina intr-adevar un
sprijin in opera de luminare a maselor, sa se ocupe, ca sa
zicem asa, de raspindirea in rindul maselor a cunostinvelor
despre electricitate. Este necesar ca toti sa stie de ce aceste
mici centrale electrice, care la noi se numara de pe acum cu
zecile, sint legate de refacerea industriei. Noi am elaborat
un plan de electrificare, dar pentru indeplinirea lui va fi
nevoie de ani de zile. Trebuie sâ indeplinim cu orice pret
acest plan si s reducem termenul indeplinirii lui. Cu acest
plan trebuie sa se intimple ceea ce s-a intimplat cu unul din
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primele noastre planuri economice, si anume cu planul de
refacere a transporturilor cuprins in decretul nr. 1 042 -,
care a fost prevazut pentru cinci ani,.dar al carui termen
de indeplinire a fost redus Inca de pe acum la trei ani
jumatate, intrucit se depasesc normele de lucru. Pentru rea-
lizarea planului de electrificare vom avea nevoie, poate, de
10 sau 20 de ani, ca sa Infaptuim transformari menite sã
elimine oHce posibilitate de revenire la capitalism. $i acesta
va fi un exemplu, nemaivazut de cind e lumea, de rapida
dezvoltare sociala. Trebuie s infaptuim cu orice pret acest
plan si sa scurtam termenul indeplinirii lui.

Pentru prima oara vom desfasura o activitate economica
in conditiile in care, in afara de diferite planuri ca acelea
care apareau la noi in diferite ramuri industriale de
pilda, in transporturi si care erau apoi transpuse in alte
ramuri industriale, avem i un plan general, calculat pe un
sir intreg de ani. E o activitate grea, o activitate prin care
se urmareste victoria comunismului.

Dar trebuie s intelegem i sa ne intiparim bine in minte
a nu putem infaptui electrificarea atita timp cit la noi
,exista Inca analfabeti. Nu e suficient ca comisia noastral o
sa se straduiasca sa lichideze analfabetismul. Ea a facut
mult in comparatie cu ceea ce era inainte, dar prea putin
fata de ceea ce trebuie facut. E nevoie ca oamenii muncii
riu numai sa tie sa scrie i s. citeasca, dar sa posede un
inalt nivel de cultura, de constiinta si de pregatire profe-
sionala ; trebuie ca cea mai mare parte din tarani sa aiba
o imagine exacta a sarcinilor ce ne stau in fata. Acest pro-
gram al partidului trebuie sa devina o carte de capatli, care
sa fie studiata in toate scolile. In aceasta carte yeti gasi, pe
linga planul general de electrificare, si planuri speciale,
pentru fiecare regiune din Rusia. $i fiecare tovaras, plecind
la locul sau de munca, va avea gata elaborat un plan pre-
cis de electrificare a regiunii sale, un plan care va asigura
trecerea de la intuneric la o existenta normala. $i dv., to-
varasi, puteti si trebuie sa comparati, sa studiati, sa verifi-
cati la fata locului directivele ce v-au fost date si sa aveti
grija ca, in fiecare scoala, in fiecare cerc, la intrebarea ce
este comunismul sa se raspunda nu numai prin ceea ce scrie

si
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in programul partidului, dar totodata sa se vorbeasca §i
despre modul cum se poate iei din starea de intuneric.

Cei mai buni activi§ti, cei mai buni speciali§ti in pro-
blemele economice §i-au indeplinit sarcina ce le-a fost data
in legatura cu elaborarea planului de electrificare a Orli §i
de ref acere a econorniei. Acum trebuie sa facem totul pentru
ca muncitorii §i çaranii s tie cit de mareaca §i de grea este
aceasta sarcina, cum trebuie sal pornim la infaptuirea ei.

Trebuie s. facem in aa fel ca fiecare fabrica, fiecare
uzina electrica s. devina un focar de cultura, §i atunci cind
Rusia se va acoperi cu o deasa retea de centrale electrice
§i de puternice instalacii tehnice, construccia noastra eco-
nomica comunista va deveni un model pentru viitoarea Eu-
ropa socialista i Asie socialista. (A p 1 a u z e furt u-
noase, indelung repetate.)

Publ icat in 1921, in cartea :
Al VIII-lea Congres general

al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor, iaranilor,

ostasilor rosii
si cazacilor din Rusia.

Dare de seama stenograf late

Se tipareste clupa textul
con fruntat cu stenograma
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4

CUVII:ITARE ROSTITA
IN FATA FRACTIUNII P.C. (b) DIN RUSIA

DE LA CONGRESUL AL VIII-LEA
AL SOVIETELOR IN LEGATURA CU DISCUTIILE

PE MARGINEA RAPORTULUI COMITETULUI
EXECUTIV CENTRAL DIN RUSIA

$I A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI
CU PRIVIRE LA POLITICA EXTERNA $1 INTERNA

22 DECEMBRIE 75

Tovar4i, permiteci-mi sà ncep cu citeva observacii fa-
cute de antevorbitorii mei §i s raspund la unele bilecele, cel
pucin la acelea care ating probleme mai importante. Din
critica facuta de toy. Korzinov am desprins ideea in lega-
tura cu inginerii §i agronomii. Trebuie sa acceleram prega-
tirea inginerilor §i agronomilor provenici din rindurile mun-
citorilor i caranilor. Aceasta e o necesitate indiscutabila,
§i Puterea sovietica ia masuri in acest sens, insa nu putem
conta pe un succes rapid ; chiar daca pentru treaba asta
nu se cere atita timp ca pentru electrificare, totu§i va fi
nevoie de ciciva ani. Propunerea, facuta de tov. Korzinov,
ca sa aminam toate treburile Ora ce vom ajunge sã avem
agronomii no§tri este grepta. In momentul de faca trebuie
sa gasim §i sà folosim pe cei mai buni agranomi, sa-i in-
vitam la adun'arile noastre, s. le cerem sa ne prezinte ra-
poarte, §i in felul acesta vom putea alege pe cei con§tiincio§i
§i bine pregatici.

Tov. Korzinov a ajuns s faca opozicie de dragul opo-
ziciei, atunci cind a spus ca decretul cu privire la concesiuni
trebuia publicat mai devreme. Dar la noi, in Consiliul Co-
rnisarilor Poporului i in Consiliul Muncii §i Apararii,
munca e in ap fel orinduita, d trebuie sa easpundem nu-
maidecit, iar situacia este de ap natura ca, daca in Comi-
tetul Central i in Consiliul Comisarilor Poporului nu
exista divergence, hot'aririle silt adoptate imediat. Daca
decretul cu privire la concesiuni este grqit, atunci trebuie
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sa propuneti ca el sa fie abrogat, pentru ca principala con-
cesiune acordata lui Vander lip va capata caracterul unui
acord oficial nu mai devreme de martie anul viitor.

Atunci cind am publicat acest decret, principalul nostru
scop era, dupa cum continua sa fie si azi, acela de a incheia
cit mai curind un acord comercial si de a atrage pe capi-
talistii amatori de concesiuni. Despre acest aspect politic al
chestiunii am vorbit deschis in raportul prezentat in faca
fracciunii ; n-am auzit atunci nici o obieccie, si de aceea am
ramas mirat cind tov. Ignatov, vend neaparat sa faca opo-
zi0e, a spus c n legatura cu Vander lip lucrurile n-au iesit
prea bine, ca noi n-am lamurit cine este acest domn. Am
citit declaratia locciitorului comisarului poporului pentru
comercul exterior in care se spune c s-au facut toate in-
vestigaTiile tn legatura cu grupul pe care-1 reprezinta Van-
derlip, ca respectivele informatii au fost verificate
strainatate i c ele n-au fost cu nimic infirmate. Insusi
Vander lip a spus c 'Dina la inscaunarea la putere a candi-
datului partidului republican, adica a noului presedinte, nu
poate fi incheiat acordul, pentru ca el nu poate fi incheiat
fara stirea guvernului american.

Acesta este un acord prin care guvernului american i se
pune la dispozitie o bath militara. Prin urmare, chiar claca
acest Washington Vander lip despre care tov. Reazanov,
asa cum i se i'ntimpla destul de des, a inceput sa povesteasca
aici niste amanunte fara nici o legatura cu chesuunea in
discutie n-ar reprezenta pe nimeni si ar fi pur si simplu
un escroc, adica prin proiectul de acord s-ar urmari ca gu-
vernul Statelor Unite sa puna mina pe o baza maritima
care sa-i serveasca pentru un atac irnpotriva Japoniei, noi
nu putem in acest caz s fim inselati, pentru ca in America
presedinte al Statelor Unite va fi intr-adevar un reprezen-
tant al partidului republican. Dupa ce vom incheia discutiile
cu Vander lip, vom avea posibilitatea s ne formam o pa-
rere definitiva despre acest acord comercial. Din toata cri-
tica lui Ignatov se alege praful i pulberea, fiindca el, pur

simplu, nu urmareste cu atentie ceea ce se vorbeste la
consfatuirea noastra.

Toy. Korzinov a spus ca, in ceea ce priveste Po Ionia, C.C.

in
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ar fi trebuit s. ne previna mai dinainte. Se crease o situatie
extrem de grea §i a fost un moment cind trupele noastre
inaintau, iar Comitetul Central avea tot temeiul sa creada
ca, de§i situatia s-a complicat, trecind la ofensiva, noi vom
putea s obtinem mult.

Intr-un asemenea moment cind, in urma notei din 11 iulie
a lui Curzon 76, trebuia sa" dam raspuns in citeva zile, avea
vreun rost sa convocam adunari de partid §i s punem in
discutie aceasta chestiune ? Dar orice tovara§ §tie ca, daca
intr-un moment prielnic am fi putut trece la un razboi
ofensiv, noi n-am fi ezitat in nici un caz sa facem acest
lucru. Si nicaieri §i niciodata nu ni s-ar ti facut opozitie in
aceasta privinta. Am constatat c. ni se facea opozitie toc-
mai in sens invers, §i anume ni se aducea invinuirea ca poli-
tica noastra externa n-a fost indeajuns de activa. Ca s-au
facut aici gre§eli nu incape nici o indoiala, dar tot atit de
neindoielnic este ca in momentul de fata orice discutie in
legatura cu aceste gre§eli n-are nici un rost, pentru cal nu de
activitatea noastra trecuta ne arde noua acum. Dupa ce va
mai trece timp, dupa ce vor fi adunate documente §i mate-
riale, vom putea aprecia la justa lor valoare gre§elile noas-
tre. De aceea in interventia tovara§ului Korzinov eu nu vad
nimic altceva decit dorinta de a face opozitie. Cu alta oca-
zie, cind conditiile ne vor fi favorabile, ne vom folosi la
fel de succesele noastre. $i atita timp cit partidul nu ne va
interzice, vom trece totdeauna la ofensiva. Eu cred ca nici
partidul §i nici unul din membrii lui nu va propune, la
vreuna din adunari, s. urmam o politica opusa.

In legatura cu observatia tovara§ului Gusev trebuie sa
spun ca eu consider drept o gre§eala faptul ca am introdus
elemente de polemica intr-un raport oficial, §i de aceea am
§i propus ca sa se scoata aceasta parte din textul oficial §i
sa se adauge un mesaj de salut catre Armenia Sovietica, pc
care, dintr-o gre§eala de neiertat, am omis sa-1 includ in
raportul meu.

Degeaba spune aici toy. Gusev ca rn-am laudat cu mo-
destia mea, dar nu despre asta a fost vorba, ci despre ne-
cesitatea ca, atunci cind trecem la o mai serioasa apropiere
practica a comisariatelor economice §i 1a infaptuirea pla-
nului economic unic, sa ne ferim de proiectomanie.
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Tov. Gusev spune c eu n-am criticat brosura lui in an-
samblu. Dar eu am vizat ceea ce e eseriqal, i anume invi-
taçia fa'cuta tovarasilor Trotki i Rikov sa paraseasca
departamentele respective si sa intre in Consiliul Apararii,
care, nefiind departamental, ii va crea un aparat nou. Nu
inteleg cum, dupa trei ani de existenta a Puterii sovietice,
poate fi enuntata i sustinuta aici o asemenea idee. Nu ga-
sesc cuvinte sa-mi exprim nedumerirea ; ni se propune ceva
cu totul neserios, care se reduce la desfiintarea departa-
mentului intr-un loc si infiintarea lui in alt loc. A propune
asa ceva inseamna a nu avea idee de aparatul nostru. Nu
stiu daca tov. Popov a reusit sâ tipareasca foaia volanta pe
care mi-a aratat-o. In ea sInt cuprinse unele date din re-
zultatele recensamintului din 1920. Stiti c acest recensa-
mint a fost efectuat in mod satisfacator i ca ne ofera un
material bogat i foarte pretios cu privire la numarul
functionarilor din Moscova. Noi am mai facut un asemenea
recensamint in 1919, dar de data asta e vorba de un recen-
samint mai complet. In Moscova sint nu mai putin de
230 000 de functionari de stat, dintre care in principalele
comisariate 30 000, daca nu si mai mult, iar in Sovietul
din Moscova 70 000 77. Incercati s v dati seama ce repre-
zinta aceste cifre, reflectati asupra lor, i atunci o sa
spuneti : daca o sa luati un tovaras cu autoritate, unul
&rare cei mai competenti, care in departamentul s'au a
mtrodus un anumit stil de munca, i, scotindu-1 din acest
departament, o puneti sa unifice citeva departamente,
n-o sa iasa altceva decit haos. Nu in felul acesta trebuie
inteleasa sarcina de a duce lupta impotriva birocratismului.
Aceasta este o atitudine complet neseriosa fata de aceasta
problema i dovedeste o totala necunoastere a realitatii.
Inteleg cà birocratismul e o problema serioasa, dar in pro-
gramul partidului n-am inclus si lichidarea lui. Aceasta nu
e o problema care sa fie rezolvata la un congres, fiindca ea
priveste o intreaga perioada, si dumneavoastra vi s-a pre-
zentat un raport special consacrat acestei probleme.

St nu e greu .sa ne dam seama ca printr-o simpla dispozi-
tte, luind mste tovarap care au asigurat cea mai buna
organizare in unul sau altul dintre departamentele cele mai
importante 6 transferindu-i in Consiliul Muncii si Api-

13 - Lenin Opere complete, vol. 42
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rarii, se va obcine un departarnent nou, cu imputerniciri
imprecise, care nu va reusi sa realizeze o unificare econo-
mica. Cind in Consiliul Muncii si Apararii s-a pus in mod
practic problema care departament este economic si care
e neeconomic, nu nurnai Comisariatul poporului pentru
cornercul exterior a spus ca este un comisariat economic, ci

Comisariatul poporului pentru finance. Si se poate oare
desfasura o activitate economica Lira Comisariatul po-
porului pentru ocrotirea sanatacii ? Fireste, atunci cind vom
reusi sa obcinem succese importante in opera de reconstruc-
cie economica, raportul dintre cornisariatele economice
cele neeconomice are sa fie, poate, altul dupa ce vom ob-
cine succese deosebit de maxi in schimbarea bazelor eco-
nomiei. In momentul de faca insa nu avem nimic din toate
acestea. De aceea, a adopta o atitudine atit de superficiali
faca de principiul organizarii pe departamente, cum se ob-
serva la Gusev, care in alte parci ale brosurii a reluat, de
altfel, uncle idei excelente pe care le-a mai formulat intr-o
brosura anterioara, este cu totul gresit.

N-am sa m ocup de cele spuse de Reazanov, pentru Ca
falsitatea lor a fost suficient dovedita de Kamenev. Tin

reamintesc doar c. atit Reazanov, cit i Gusev, care s-a
lasat antrenat de exemplul lui negativ, s-au apucat s po-
vesteasca ca au auzit de la cineva, poate de la mine, ca la
Consiliul Comisarilor Poporului eu am vrut, dupa cum a
spus unul dintre ei, sa ma inec, iar dupa cum a spus cela-
lalt, sa m. impusc. Daca tovarasii o sa se lege de fiecare
vorba mai tare, pe care o spui cind esti tare obosit j o
te oblige sa vorbesti despre asta in faca a o mie de oameni,
cred ca ei o sa submineze o data' pentru totdeauna incre-
derea in ceea ce spun si o sa apara ca niste oameni nese-
riosi. (A plauz e.)

Se prea poate ca noi, in Consiliul Comisarilor Poporu-
lui, sa ne ocupam de o mulcime de treburi marunte. Asta-i
adevarat. Dar, daca Maksimovski a facut din asta un
motiv pentru a-si dovedi spiritul sau de opozicie si a
subliniat in mod special acest lucru, atunci eu trebuie si
spun ca nu exista si nu poate sa existe nici o institucie de
stat care sa nu fie nevoita sa se ocupe de treburi marunte.
Dumneavoastra n-aci adaugat c. Comitetul Central a avut

si
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de rezolvat probleme care aveau legatura cu politica. Atita
timp cit conducerea o exercita un partid de guvernamint,
atha timp cit acest partid trebuie sa rezolve toate proble-
mele in legatura cu diferite numiri, nu yeti admite ca nu-
mirile de cea mai mare importança pentru stat sa fie facute
de un partid care nu conduce. La urma urmelor, n-are im-
portanta cine i ce politica trebuie si aplice. Oare Corm-
tetul Central nu este nevoit sa se ocupe de treburi ma-
runte ? Ba bine ca nu ! Si nu se intimpla sa fie cite o ordine
de zi dupa care, cind ai terminat de rezolvat citeva zeci de
probleme, poti sa spui nu numai ca-si vine sa te ineci, dar
chiar ceva si mai rau ? Repet, nu e de loc greu sa ma prinzi
cu asemenea declaratii, dar sa iei aici cuvintul i sa faci din
asta un object de opozitie, sa te pronuni impotriva tre-
burilor marunte e pur si simplu neserios.

Daca am incerca, in cadrul unui organ care in general
stabileste doar principiile, sa formam un organ care sa se
ocupe numai de treburile marunte, concrete, am strica toata
treaba. Pentru ca am ajunge atunci la o ruptura intre ge-
neralizare i fapte concrete, si o asemenea ruptura ar fi o
pura fantezie i o treaba neserioasa. In Comitetul Central
nu putem sa Imparim problemele in doua categorii
unele principiale i altele marunte pentru Ca in fiecare
lucru marunt poate s. apara i o latura principialâ.

Aici treaba nu se reduce la a alege intre Ivan Sidorovici
Sidor Carpovici. Aici nu e de ajuns sa-1 punem pe Carp

in locul lui Ivan, sau invers. Caci s-ar putea ca ei sa nu fie
de acord. Si daca acesti Ivan si Carp sint amindoi comisari
ai poporului, .atunci ce-i de facut ? Comitetul Central are

un.Secretariat, are si un Birou Organizatoric, i un Birou
Politic, in sfirsit, se intrunesc plenarele Comitetului Cen-
tral, si foarte des se intimpla ca chiar la plenarele Comi-
tetului Central sa ajunga probleme dintre cele mai marunte
si mai plicticoase, si din acelea cu care iti bati capul ore
intregi i pina la urma hi vine sa te duci sate ineci. Dar
a imparti problemele in marunte i principiale inseamni
a submina orice baza a centralismului democratic. In ace-
Iasi timp, nu se poate spune ca Comitetul Central aglome-
reaza celelalte institutii cu probleme marunte. Deocamdata
n-am reusit Inca sa modificam constitutia si am actionat

13*
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k mod autonom. Iar clack' k unele chestiuni am cazut de
acord, iar in altele ne-am angajat in discutii, asta este abso-
lut inevitabil atita timp at exista aparatul pe care-I avem
azi. Chiar daca Comitetul Central devine un organ de con-
trol §i daca la repartizarea generala a sarcinilor tovara§ului
Kalinin i se incredinteaza misiunea de a supraveghea, de a
controla munca de agitatie §i i se cere, in general, macar
sa-§i imparta§easca impresiile personale capatate in cursul
unei deplasari sau in timpul activitatii sale, asta nu in-
seamna, bineinteles, c trebuie sa ipam ca' toate lucrarile
sint transmise de la Consiliul Comisarilor Poporului la
Comitetul Central, §i kvers. A proceda astfel inseamna
a provoca un nou haos §i o noua harababura, iar fondul
lucrurilor sa ramina acela§i. Organele superioare sint nece-
sare pentru exercitarea controlului §i pentru respingerea
unor probleme.

Au spus unii aici §i s-au jeluit c Prezidiul C.E.C. din
Rusia este impovarat de lucrari §i, cu toate ca este orga-
nul nostru superior, este aglomerat cu treburi marunte. Dar
a§ vrea sa v intreb, pe toti cei de fata, cii dintre dv. ati
citit zecile de procese-verbale ale acestor §edinte ale noas-
tre ? Cine le-a citit de la un capat la altul ? Probabil Ca
nimeni, pentru c sint plictisitoare, pentru cl nu le pop
cid pina la capat. Trebuie sa spun ci orice membru al parti-
dului nostru §i orice cetacean al Republicii are dreptul sa
aduca la cuno§tinta C.E.C. din Rusia o chestiune oricit de
neinsemnata §i o imprejurare oricit de neinsemnata, §i
aceasta chestiune va trece prin intreaga filiera, prin birou
§.a.m.d., pina ce va ajunge la prezidiul C.E.C. din Rusia,
unde va fi examinata. $i a§a o sâ fiepina la completa re-
educare comunista a oamenilor muncii, la care o s ajun-
gem dupa citeva decenii de la infa."ptuirea completa a
electrificarii. In acest sens nu avem a ne teme de nici o
schimbare.

Voi trece acum la citeva bilee1e. Tov. Minkin scrie :

A adus tov. $leapnikov la cuno§tinta Consiliului Comisarilor Po-
porului toate lucrurile revoltatoare care se petrec la Comisariatul
poporului pentru comertul exterior, sau le-a pus la rezervi, ca si vor-
beasca despre ele la congres ? Daca ele au fost aduse la cuno§tinca, am
vrea sa §tim ce s-a facut pentru inlaturarea lor ?
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Pentru a raspunde la aceasta intrebare, m-am adresat
toy. Serebreakov, care e informat mai bine decit mine.
El a fost numit de Cornitetul Central in comisia din care
fac parte tovarasii Serebreakov, Dzerjinski, Krestinskr
Lejava si care are menirea sa ia rnasurile necesare pentru
irnbunatatirea relatiilor dintre Comisariatul poporului pen-
tru comertul exterior si Comisariatul poporului pentru
afacerile interne, intrucit reprezentantii nostri din strarna-.
tate au fost inforrnati ca aceste relatii sint departe de a tr
satisfacatoare. La rugarnintea mea, Serebreakov raspunde
la biletelul trimis de delegatul Minkin n felul urrnator :
Tov. Minkin declara..." (c it est e).

Dupa instituirea acestei comisii a fost creata i o sub-
cornisie. E foarte usor sa te joci de-a opozitra, fiindca
la noi in fiecare cornisariat se petrec lucruri revoltatoare,
iar nefericita idee de a invoca garantille i pe cei 30 000 de
salariati de la editura tehnica a comisariatului este foarte
caracteristica, in sensul ca aici intotdeauna ai sa dai de
lucruri strigatoare la cer. Asernenea faradelegi ai sa gasesti
in fiecare divizie a Armatei Roii. $i totusi Armata noas-
tra Rosie a repurtat intotdeauna

Trebuie sa ne adresam la timp institutiei care are sarcina
sii indrepte lucrurile si nu sa vorbim despre ele aici, unde
nu putem avea date precise referitor la ceea ce toy. Reaza-
nov a auzit despre un oarecare tovaras, fara sa verifice
nimrc i fara sii afle nimic precis. Asta-i centralism demo-
cratic ? Nu, acest procedeu nu este de loc democratic si nu
este rad centralism, pentru ca creeaza dezordine si pro-
voaca haos. Reclamatille trebuie prezentate institutiilor de

rar daca vreuna din ele nu-si face datoria, atunci
va fi trasa la raspundere cu toata asprirnea.

Dintre biletelele ce mi-au fost prezentate, trebuie sa ma
opresc asupra aceluia care se referi la reducerea efectivu-
lui armatei. In aceasta privinta, toy. Trotki va face o co-
municare speciali, i durnneavoastra yeti hotari daca e
cazul ca chestiunea sa fie discutata astazi sau la una din
viitoarele sedinte speciale ale fractiunii. Pot sa spun ca
dupa ce a fost creata cornisia speciala pentru dernobilizare,
in frunte cu Trotki i Dzerjinski, Cornitetul Central a si

si
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hotarit sa se inceapa demobilizarea, care e in curs de des-
fa§urare. De efectuarea ei se ocupa departamentul militar,
iar dv. veci primi informaiii precise.

Vreau sa stiu daca Consiliul Muncii si Apararii este conceput ca
un organ al perioadei de trecere, care are menirea sa unifice comisa-
riatele economic; urmind ca dupa aceea sa fie desfiintat, sau, dimpo-
triva, constituie baza viitorului plan economic unic i, totodata, care
este aparatul local pe care se sprijina Consiliul Muncii si Apararii ?

Aceasta problema n-a fost Inca rezolvata, §i noi con-
sideram ca n-are rost s-o dezbatem acum. La ordinea zilei
este, la noi, verificarea modului de organizare a comisa-
riatului. Consiliul Comisarilor Poporului a desemnat o co-
misie organizatorica, care are menirea sa reexamineze apa-
ratul comisariatelor poporului din punct de vedere al
sarcinilor ce le revin §i, in legatura cu aceasta, sa analizeze
problema schemelor de organizare. In prezent este imposibil
sa desfiintam Consiliul Muncii §i Apararii §i sa ne ocupam
de crearea unui alt aparat atita timp cit problema electri-
ficarii n-a fost Inca rezolvata. Chiar acum o sa vi se distri-
buie diferite materiale in legatura cu electrificarea, iar
Consiliul Muncii §i Apararii va trebui sà tina seama de ob-
servatiile facute pe marginea acestor materiale §i de rapoar-
tele respective. In prezent dispunem de un organ care ne
este necesar i cu care, de bine, de rau, am lucrat i am
facut fatal sarcinilor ce ne reveneau. $i nici nu ne gindim
sa ne apucam de reorgaruzari inainte de a verifica in mod
practic cum va fi indeplinit planul economic unic. In
aceasta privinta trebuie s. ne calauzim dupa dictonul :
masoara de doua on i taie o data.

Cine are sa incheie contractele de concesionare in Extremul Orient,
noi ari tamponul, 4i intr-un caz sau in celalalt de ce ?

Aceasta, tovar4i, e o chestiune delicata. Definitia tam-
ponulut devme foarte dificila atunci cind ni se pune intre-
barea voi sau tamponul ? Pe de o parte, exista un tampon,
iar pe de alta parte exista respectivul birou al P.C. (b) din
Rusia. Tamponul e tampon ca sa mai c4tigarn timp, iar
dupa aceea sa-i infringem pe japonezi. Cu: aparcine Kam-
ciatka, nu §tiu ; in realitate ea aparcine japonezilor, care

:
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sint nemultumiti ca o cedam arnericanilor. Ni se pun intre-
bari, se tine seama de directivele noastre, i nimeni n-a
protestat impotriva tratativelor duse de noi cu Vander lip,
nici un grup de tovarasi membri de partid n-a considerat

aceasta problema e atit de importanta, incit sa ceara ca
ea sa. fie discutata la o plenari a C.E.C. din Rusia i exarni-
nata de Comisia de control. Acesta e un drept al oricarui
membru de partid, dar nimeni nu s-a prevalat de el pina
acum. Cine va afla ce fapte fac ca incheierea acordului
se amine pina in martie, nu va cauta sa se prevaleze de
acest drept.

Cum priviti sindicatele in momentul de faca, and se discutH despre
concesiuni ? Este adev'arat c sintevi pentru organizarca unui sindicat
al tiranilor ?

Trebuie sa va spun ca in programul p.artidului nostru se
vorbeste de necesitatea de a cauta noi forme de smdicate,
care sa uneasca partea cca mai saraca a taranimii 78 Aceasei
sarcini a fost inclusa in programul partidului, eu am
aratat in repetate rinduri c, desi in momentul de fata nu
sintem in masura s-o rezolvam, nu putem s renuntamla
ca. Nu ne putem limita la activitatea desfasurata de Sin-
dicatul muncitorilor agricoli i forestieri, care este destul
de slab si nu ne poate da activisti de valoare. Intr-o si-
tuatie ca aceasta, cind in rindurile taranimii are loc un
proces de nivelare, de aliniere, de unire a taranimii mun-
citoare, a partii nechiaburesti a tiranimii, aceasta sarcina
nu poate fi scoasa de pe ordinea de zi a construirii socia-
lismului. A intari activitatea sindicatelor inseamna a o
extinde nu numai asupra proletariatului satesc, ci si asupra
intregii taranimi muncitoare. Cum trebuie s facem acest
lucru, nu stim Inca. Am formulat aceasta sarcina in pro-
gramul partidului, vom mai reveni de multe ori asupra ei
si vom face totul pentru ca sa-si afle o rezolvare practica
sub diferitele ei aspecte. In legatura cu aceasta chestiune
nu pot spune mai mult decit atit.

Cind vor fi incheiate contractele de concesionare, sin-
chcatelor le vor reveni, fireste, sarcini de mare raspundere
in ce priveste verificarea, controlul i legatura cu munci-
torn nostri care vor lucra la aceste concesiuni. Ce forme

cä
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concrete vor capata aceste sarcini, deocamdata nu stiu.Nu
este rational s punem acum aceasta problema la ordinea
zilei, pentru c. in fata sindicatelor stau sarcini mai im-
portante.

Nu incape indoiala ca, in lupta pe care o ducem impo-
triva birocratismului, avem nevoie de ajutorul sindicatelor,
ca trebuie sb." ne sprijinim pe ele. Acest lucru a si fost spus,
in linii generale, in programul partidului 79. De aici se vede
ce lupta indelungata trebuie sa ducem noi i ce activitate
sistematica ne asteapta. Cind vom dispune de un material
din care vom vedea ca in cutare localitate industriala supra-
vegherea este organizata in cutare mod si s-au obtinut anu-
mite rezultate, iar in cutare cartier, judet etc. intr-un alt
mod, cind vorn cintari toate aceste rezultate, atunci trebu-
rile vor incepe, la noi, sa mearga bine, si acest lucru se va
vedea nu numai din discutiile cu privire la agitatie", ci si
din faptul c vom verifica in mod practic ceea ce am facut

pe baza celor constatate, vom aplica masurile concrete
care au dat deja rezultate.

Se tipareite pentru prima oara
dupa stenograma

si,
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5

CUVINT DE INCHEIERE
LA RAPORTUL C.E.C. DIN RUSIA

SI AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULU1
CU PRIVIRE LA POLITICA EXTERNA $1 INTERNA

23 DECEMBRIE

(A plauz e.) Tovarasi, va trebui s'a m limitez la cheva
scurte observatii pe marginea cuvintarilor si declaratiilor
pe care le-ati ascultat acum. Intr-unul din biletelele primite
de mine, un tovaras ii exprirna nedumerirea i ntrenba
la ce-i poate folosi congresului Sovierelor sL ascuite ase-
menea declaratii i cuvintari. Cred ca cei mai multi din-
tre dv. nu vor fi de acord cu aceasta parere. Fara indoiala
ca nu poate fi niciodata inutil sa se aminteasca ce urmari
pot avea, n situatia noastra politicà, unele cuvintele
devenite acum, poate, destul de populare asa cum au
fost enuntate de partidele ale caror parti, prin reprezen-
tantii lor, au dat acum citire declaratiilor lor. S. luam,
bunaoara, aprecierile facute de un reprezentant al parti-
dului mensevic sau, mai exact, al unei parti din acest partid.
Nu e vina noastra ca partidul mensevicilor i acela al socia-
listilor-revolutionari, care si-au pastrat 'Ana azi denumirile
lor, reprezinta o grupare de parti eterogene, o trecere con-
tinua a unei parti la cealalta, care face ca ele sa devina, cu
voie sau fara voie, niste complice ale imperialismului in-
ternational. Acest lucru se vede din decla ratiile i cuvinta-
rile rostite de ei la congres.

Mi s-a reprosat, de pilda, ca am emis o teorie noui,
potrivit careia urmeaz s nceapa o noua perioada de
razboaie. Nu e nevoie s fac o incursiune tn istoria nde-
pàrtat pentru a arata pe ce se bazeaza cele spuse de mine.
Nu de mult noi am terminat cu Vranghel, dar trupele lui
exista pe undeva, nu prea departe de granitele republicii
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noastre, i asteapta ceva. De aceea, cine va uita de primejdia
care ne aineninta in permanenta si care nu va inceta sa ne
arneninte atita timp cit va exista imperialismul mondial,
acela va uita si de republica noastra muncitoreasca. Dar
sa ni se spuna ca facem diplomatic secreta, ca trebuie sá
ducem numai un razboi de aparare, and deasupra capete-
lor noastre atIrn i acum sabia, cind, in ciuda sutelor de
propuneri facute de noi si a concesiilor Lira precedent pe
care ne-am aratat dispusi sa le facem, nici una dintre marile
puteri n-a incheiat pina acum pace cu noi, s ni se
spuna toate astea inseamna a repeta vechile fraze ale paci-
fismului mic-burghez, care si-au pierdut de mult orice sens.
Daca in fata unor asemenea forte dusmane noua, care se
dovedesc a fi tot atit de active ca inainte, am face lega-
mint, asa cum ni se propune, ca nu vom intreprinde nici-
odata anumite actiuni care din punct de vedere strategic-.
militar ar putea fi calificate drept ofensive, am fi nu nurnai
nistc prostanaci, dar i niste criminali. Iata la ce situatie
ne pot duce aceste fraze i rezolutii pacifiste. Ele ar putea
duce la incercarea de a lega de miini si de picioare Puterea
sovietica, care e inconjurata de dusmani, si de a o da prada
rechinilor impenia1iti internationali.

Cind, dupii aceea, ni se vorbeste despre unitatea prole-
tariatului, cind ni se spune c subminm aceasta unitate,
nu poti sa asculti toate acestea fara s3. zirnbesti. Am auzit
vorbindu-se aici, la noi, despre unitatea proletariatului
acum ne-am convins in mod practic ca in epoca revolutici
sociale unitatea proletariatului nu poatc fi infaptuita decit
de un partid marxist consecvent revolutionar, decit
printr-o lupta necrutatoare impotriva tuturor celorlalte
partide. (Aplauze furtunoase.)

Ni se vorbeste apoi despre inarmarea intregului popor
si ni se repeta platitudinile vechii lozinci burghezo-demo-
cratice intr-o vreme cind in rindurile acestui popor cloco-
teste cea mai hotarita lupta de clasa.

Am avut ieri placerea sa asist din pacate, nu prea
mult timp la o mica consfatuire neoficiala a taranilor
fara partid, delegati la congresul nostru, si am avut foarte
mult de invatat din dezbaterile lor in legatura cu cele mai
nevralgice probleme din viata satului situatia aprovizio-

160
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narii, ruina economica, lipsurile pe care le cunoateti
cu totii 80. In aceste discutii, ceea ce mi-a atras mar mult
atentia a fost gradul de profunzime al luptei care se desra-
voara intre taranii saraci, acevti adevarati oameni ai muncu,
de o parte, vi chiaburi i trintori, de alta parte. Imcnsa in-
semnatate a revolutiei noastre consta in aceea ca. am reuvit
sa facem ca in paturile cele mai de jos ale satelor, in .masele
cele mai putin convtiente din punct de vedere politic, in
rindul taranilor fara partid aceasta problema fundamentala
a revolutiei sociale sa nu fie pusa doar teoretic, ci sa ca-
pete, in larga masura, i un caracter practic. Acum, in toate
satele i catunele de pe intinderile de necuprms ale Rusiei
Sovietice oamenii analizeaza, discuta vi se conving cut ii
sint de folos masurile noastre politice i economice ; pretu-.
tindeni, in cele mai retrase colturi de provincie, oamenu
vtiu sa se orienteze in problema taranimii muncitoare vi a
chiaburirnii. Uneori se intimpla ca oamenii sa se invinuiasca
unii pe altii cu prea multà ardoare i patima, dar, in once
caz, intr-un fel sau altul, ei vtiu sa se lamureasca inteleg
ca e necesar i obligatoriu sa-1 ajutam i sa-1 punem pe
picioare pe taranul muncitor vi s zadarnicim toate unelti-
rile chiaburului, care Ii face de cap.

Lupta de clasa la sate, in adincul maselor taranevti,
devenit realitate, vi noi am facut i facem totul pentru ca
tarami sa devina convtienti de ea. Si cind, dupa toate
acestea, se prezinta in fata noastra nivte conducatori ai
unei anumite Internationale" 81 aparte vi ne vorbesc despre
inarmarea poporului, te simti in materie de marxism
socialism nevtiutor ca un elev de vcoala primara. A scapa
din vedere lupta de clasa, care clocotevte in intreaga lume,
inseamna a da, fara sa vrei, ajutor imperialivtilor de pretu-
tindeni impotriva proletariatului care lupta. Inarmarea
poporului estelozinca duvmanilor novtri, in timp ce noi ne
situam pe pozitia inarmaril de clasa, fiindca de pe aceasta
pozitie am invins i vom invinge intotdeauna. (A p 1 a u zefurtunoase.)

Reprezentantii menvevicilor i ai socialivtilor-revolutio-
nan ne-au intrebat aici cum de putem admite un asemenea
lucru cum sint concesiumle fara sa consultam in mod spe-
cial poporul vi de ce nu punem in centrul politicii noastre

i
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economice egalitatea in munca (in rezolutia socialistilor-
revolutionari aceasta egalitate in munca este denumita
suveranitatea muncii", iar in rezolutia rnensevicilor, ea
este parafrazata si poarta denumirea de egalitate a oame-
nilor muncii de la orase si sate). Dar ce inseamni toata
aceasta frazeologie despre suveranitatea muncii", daca nu
o agitatie in favoarea independentei sindicatelor fata de
puterea proletara de clasa ? De aceasta independenta" a
sindicatelor se ingrijeste .si tinjeste, impreuna cu men-

socialistu-revolutionari, intreaga presa burgheza
din Europa apuseana.

Cind la Congresul de la Halle al independentilor
facut aparitia Martov i, nestinjenit de dictatura bolsevici-
lor, care nu-i e pe plac, a vorbit acolo despre tot ce a poftit,
ce s-a intimplat ? Dupà citeva zile, cuvintarea lui a fost
publicata n intregime, ca ceva senzational, in presa cea
mai reactionara i imperialista din Anglia. Aceasta presa
i-a multumit cetateanului Martov (de altfel, acolo nu i se
spune caatean, ci domn) pentru ca a dat in vileag inten-
tiile bolsevicilor. $i daca asemenea cuvintari se tin intr-o
vreme cind toata lumea lupta impotriva noastra, ce altceva
stilt ele daca nu o particica din politica Antantei ? Dv. pu-
teti, fireste, sa spuneti ca, astfel exprimata, ideea dv. despre
suveranitatea muncii etc. este o ineptie mic-burgheza, dar,
repet, in realitate ea nu este altceva decit o particica din
politica Antantei. Miine, daca se afla aici vreun mediator
de-al Antantei, aceasta cuvintare a dv. va fi trimisa in toate
tarile capitaliste si acolo va fi tiparita n milioane de
exemplare pentru a insela si a induce in eroare, cu ajutorul
cuvintarii dv., cetatene Dan, o parte din rnuncitorii euro-
peni cu un nivel de constiinta scazut.

Cetateanul Dan prezinta lucrurile ca si curn in cele spuse
de mine despre disciplina n munca as pleda numai pentru
constringere ; reprezentantul partidului socialistilor-revolu-
tionari a fost mai precis si a spus cà eu sint pentru con-
stringere pe baza de convingere. Intreaga noastra politica
da un ra'spuns clar la aceasta chestiune. Noi nu pretindem
citusi de putin ca in activitatea noastra nu exista greseli,
dar fiti huni si aratati-ne care sint aceste greseli, indicati-ne

si
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alte metode. Despre alte metode insa noin7am auzit vor-
bindu-se aici. Nici mensevicii i nici socialistn-revolutionari
nu spun : Iatà lipsurile si mizeria in care traiesc munci-
torii i taranii, i iata calea pe care se poate iesi din aceasta
mizerie". Nu, despre asa ceva ei nu vorbesc. Ei spun numal
ca ceea ce facem noi este constringere. Da, asa ceva nu se
poate contesta. Dar va intrebam pe dv., cetatene Dan :
sustineti lucrul acesta sau nu ? Iata care este esenta, iata
care este miezul problemei. Raspundeti concret : da sau
nu ? Nici da, nici nu !" Ei, vedeti dv., vor numai s vor-
beasca despre suveranitatea munch, sa spuna cà noi atentam
la libertatea taranilor. Dar cine sint acesti tarani ? Oare
in Constitutia noastra sovietica nu se spune c aranii sint
oameni care muncesc, Ca ei sint oameni ai munch ? Pe
acesti tarani noi ii respectam si-i consideram frati egali in
drepturi cu rnuncitorii. Fara o asemenea taranime noi n-am
fi putut face nici un pas in politica noastra sovietica. Intre
taranimea muncitoare si muncitori exista o intelegere fral-
teasca, care este cuprinsa in Constitutia noastra. Dar existà
si un alt element al taranimii. Este elementul din care este
formata suharevka", cea cu milioane de capete. Sper Ca
orice adunare, chiar i aceea a unor nemembri de partid, va
putea sa se descurce cit se poate de bine in aceasti pro-
blema. Oare taranii care fac specula sint reprezentanti ai
oamenilor muncii ? Iata care e esenta problemelor econo-
mice ale satului. Taranii, micii proprietari si muncitorii
reprezinta clase diferite, si deosebirea care exista intre ele
o vom desfiinta atunci cind vom desfiinta bazele micii
gospodarii i vom crea baze noi, pentru o mare gospodarie
mecanizata, de proportii gigantice, asa cum am aratat in
raport. 0 asemenea transformare este inevitabila din punct
de vedere economic, iar mensevicii i socialistii-revolutio-
nari care au luat cuvintul aici au ingaimat ceva despre
nu .stiu ce egalitate in munca a tuturor taranilor si munci-
torilor. Dar astea nu-s altceva decit vorbe, care pe deasu-
pra sint gresite din punct de vedere economic si infirmate
de marxismul tiinçific. Luati in considerare revolutia noas-
tra din Siberia si din Gruzia sau experienta revoliatiei
Internationale, si và yeti convinge in mod concret ca toate
aceste vorbe sforaitoare despre egalitatea in munca nu sint

VIII-LEA
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decit minciuni. Ele exprima politica dusa. de burghezie
impotriva noastra, i nirnic altceva.

Dan a facut aici afirmavia ca k cancelaria Comisiei
extraordinare din Rusia exista. o dispozivie scrisa, in sensul
ca rnensevicii nu beneficiaza de amnistia din octombrie.
Si cetaveanul Dan trage de aici concluzia ci Comisia extra-
ordinara din Rusia dascaleste Prezidiul C.E.C. din Rusia
si-1 vine sub tutela. Noi, care ne aflam la putere, putern
oare sa dam crezare unei asemenea afirmavii ? Oare comu-
nistii prezenvi aici, care formeaza 70-80010 din numarul
delegavilor, nu stiu cii k fruntea Comisiei extraordinare
din Rusia se afla tov. Dzerjinski, membru al Cornitetului
Executiv Central si al Comitetului Central al partidului,
si ca in Prezidiul C.E.C. din Rusia sint sase membri ai
Comitetului Central al partidului nostru ? A crede, in
aceste condivii, ca prezidiul Comisiei extraordinare din
Rusia sau direcvia ei operativa dascaleste Prezidiul Comite-
tului Executiv Central si-1 vine sub tutela este, fireste, cu
totul nepotrivit, este pur si simplu ridicol. In toate acestea
nu e nimicinteresant, i reprezentantul partidului mensevic
a jucat aici Fur i simplu o comedie. Dar as vrea sii va ui-
tavi, peste citeva zile, in oricare din ziarele burgheze care
apar k Europa apuseana sau in America, intr-un tiraj de
o jumatate de milion sau de un milion de exemplare, i yeti
vedea ca acolo o sa scrie cu litere de-o schroapa ca ceta-
veanul Dan a dat in vileag cum Comisia extraordinara din
Rusia da directive si isi exercita dominavia asupra Prezi-
diului C.E.C. din Rusia.

Publieat la 29 decembrie 1920,
in buletinul Al VIll-lea Congres

al Sovietelor. Buletinul
etlnic al congresului" nr. 9

Se tipiireste dup2 text:41
apirut in Wean,

COniruntat Cu stcnograma
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6

CUVINTARE ROSTITA
IN FATA FRACTIUNII P.C. (b) DIN RUSIA

DE LA CEL DE-AL VIII-LEA CONGRES
AL SOVIETELOR, CU PRILE JUL DEZBATERII

PROIECTULUI DE LEGE AL C.C.P.
CU PRIVIRE LA MASURILE NECESARE
PENTRU INTARIREA SI DEZVOLTAREA

GOSPODARIILOR TARANESTI"
24 DECEMBRIE 82

Tovara§i, a vrea, in primul rind, sa spun citevacuvinte
in legatura cu interpretarea greit a problernei violence'.
Pentru a va arata ca aceasta interpretare este grepta, am
sa va citesc trei rinduri din procesul-verbal al Congresului
al VIII-lea 83.

Toate cele spuse de mine impotriva violentei erau legate
de problema comunei. Eu cred ca, in acest domeniu, chiar
§i cea mai mica violenca este daunatoare. Se face incercarea
de a se aplica cele spuse de mine in cuvintarea cu privire
la comuna in care at-51am ca ar fi absurd ca n acciunea
de intemeiere a comunelor sa fie folosita violenca la
problema convingerii §i constringerii in general. 0 asemenea
interpretare este, evident, forcata §i gre§ita. In legatura cu
proiectul nostru de lege §i cu schimbul de pareri care a
inceput, trebuie sa spun ca modul cum pun unii problema,
cautind sa-i imprinle un caracter mai de stinga, mi se pare
mai pucin practic. Eu n-am vazut nimic concret i practic
propunerea facuta de toy. Hanov, care se considera de
extrema stinga. Sfatul dat de tov. Slihter de a nu trans-
forma acest proiect de lege in lege §i de a lasa ca el sa fie
adoptat de urmatoarea sesiune a C.E.C. din Rusia, eu 1-am
considerat cit se poate de daunator. In Consiliul Comisa-
rilor Poporului noi ne-am straduit sa dam mai repede o
forma cit mai finita acestui proiect de lege, pentru ca con-
gresul Sovietelor, la care participa un numar atit de mare
de reprezentanci locali, sa poata adopta o hotarire defini-

in
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tiva. Ne ameninva pericolul unej intirzieri in desfasurarea
acester campanii pe teren. Ca sa incepem aceasta campame,
avem nevoie de instrucOuni, iar pentru elaborarea instruc-
tiunilor, e nevoie de cel putin doua-trei saptamini. Nirmc
nu e mai daunator decit sfatul pe care ni 1-a dat Slihter
atunci cind a luat cuvintul, la un alt punct de pe ordinea
de zi, in legatura cu drepturile Comitetului executiv gu-
bernial. Esenta proiectului de lege consta in a trece numar-
decit la adoptarea de masuri practice pentru sprijinirea
gospodariei àrincti individuale, care predomina, i aceasta
sprijinire trebuie sa constea nu numai in stimulare, ci si in
constringere.

Trebuie sa spun ca aici, in proiectul de lege, se arata
precis despre ce masuri este vorba. In articolul 11, care e
cel mai important, se spune ca comitetul gubernial pentru
insamintari, sub conducerea si controlul Comisariatului po-
porului pentru agricultura. poate sà stabileasca reguli
obligatorii cu privire la metodele principale de cultivare
a ogoarelor cu ajutorul masinilor, de ameliorare a finetelor,
de efectuare a insamintarilor i cu privire la mijloacele
de mencinere a fertilitAii naturale a solului". De unde sà
luam aceste reguli obligatorii ? Mai departe se spune ca se
va da preferinta metodelor folosite de agricultorii

Ce metode trebuie sa legiferarn ? Trebuie s legiferam
si sa popularizarn metodele cunoscute, metodele de ridicare
a agriculturii. La sfirsit citim : Este interzis a introduce
reguli si cerinte : 1) care sa. duca la o transformare radicala
a gospodariei taränesti, in caz ca ele nu sint introduse pe
baza propunerii congreselor de plasa sau in caz c statul
nu asigura regiunea respectiva cu unelte i mijloace de pro-
ductie perfectionate, 2) care sint greu de indeplinit pentru
o gospodarie mijlocie si 3) care sint legate de riscuri".

Un tov aras a spus aici CA, dupa parerea lui, o lipsa
a referatului tovarasului Osinski consta in aceea cä cla in-
dicacii peste masura de practice si de concrete, ceea ce este
in contradigie cu modul just de a pune problema. Dim-
potriva, aportul cel mai de pret al referatului tinut de
tovarasul Osinski consta in aceea ca el a apucat taurul de
coarne, indemnindu-va sa pornici la discutarea unor pro-
bleme exclusiv practice : ce urmeaz s facem cu semin-

sirguin-
ciogi.
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tele, nu trebuie sâ permitem ca ele sa fie consumate. Tocmai
in Rusia europeana acest lucru o sa fie mult mai greu decit
intr-un tinut bogat cum este Altai, uncle, dupa cum s-a
vazut, e atit de usor sa dai ordine. Daca acolo e usor de
dat ordine, o sa obtineti prin acest procedeu succese prac-
tice. Atunci orice seccie agricola guberniala din Altai
sau din alt tinut va merita sa fie cit mai mult stimulati.

in guberniile, mult mai sarace, din Rusia europeana,
situatia, din pacate, nu se prezinta nici pe departe atit de
bine. Aici, pentru actuala campanie, ca i pentru congresul
nostru, intreaga sarcina consta in a pune in asa fel pro-
blema, ca ea sa fie cit mai ferita de rationamentele cu
caracter general spre care vor sa ne impinga $lihter i alti
tovarasi. Imi permit sa fac apel la dv. sa puneti problemele
intr-un mod mult mai practic 5i mai concret i imi exprim
satisfactia pentru orientarea pe care a cautat s-o imprime
Osinski. Sä vorbim despre ceea ce trebuie sa facem cu
semintele. Ele ar putea sa fie consumate. Trebuie sâ le sal-
vam. Cum sa procedam, cit mai practic, in acest caz ? Tre-
buie sa le depozitam in hambare obstesti, sa oferim tara-
nilor garantia si certitudinea ca aceste seminte n-or sacada
prada unei taraganeli birocratice i unei distribuiri ne-
drepte, i ca in momentul de fata scopul nostru este sa
luam in pastrarea statului cantitatea de seminte necesara
pentru insamintarile prevazute. Pe taranul millocas ii vom
convinge, fara indoiala, de acest lucru, pentru ca aici e
vorba de o necesitate cit se poate de evidenta. Daca unii
vor aduce obiectii, spunind ca nu inteleg sa munceasca
pentru Tiurupa, si vor incerca sa-1 prezinte ca pe un fel
de animal de prada, le vom spune : Lasati glumele si ras-
pundeti-ne direct la intrebarea : cum o sa refaceti indus-
tria ?" Dati-i taranului unelte agricole i inventar. Pentru
ca statul sa dispuna de intregul fond necesar pentru
acoperi toate nevoile i s aiba tot inventarul agricol
tehnic, este nevoie de un fond din ce in ce mai mare, iar
noi abia ne apropiem de momentul cind vom avea acest
fond. Iatä de ce consider gresita afirmatia ca aici se incurca
sarcinile sovhozurilor cu acelea ale colhozurilor. Colhozu-
rile nu constituie o problerni urgenti. $tiu ca ele sint Inca.
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atit de putin organizate, Ca se afrà intr-o stare atit de
deplorabila, inch isi merita denurnirea de aziluri. Eu nu
sint impotriva ca delegatii la cel de-al VIII-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia sii atraga atentia Consiliului
Comisarilor Poporului sau C.E.C. din Rusia asupra nece-
sitatii de a adopta unele masuri speciale pentru imbunat5.-
tirea muncii Sindicatului muncitorilor agrrcoli i forestieri
din Rusia. Sub acest raport, sindicatul constituie un sprijin
foarte important, cu conditia ca el sa fie alcatuit din ele-
mente cu adevarat semiproletare, capabile s ne ajute sà
devenim adevarati gospodari. Nu s'int de loc impotriva
unor asemenea masuri.

Dar sarcina pe care o pune prezentul project de lege
este alta. In marea majoritate a cazurilor, sovhozurile se
afla acum situatie care e sub nivelul mijlociu. Tre-
buie s ne sprijinim pe taranul individual, care este asa
cum este si nu va fi altfel intr-un viitor apropiat, si nu e
cazul s ne &dim la trecerea lui la socialism si la colec-
tivizare. De la considerentele generale trebuie sa trecem
mai departe, sa ne &dim la primul pas practic, pe care

facem neaparat n primavara aceasta i n nici un caz
mai drziu. Numai n felul acesta va fi pusa practic pro-
blema. i pentru a infaptui acest deziderat, trebuie sa apro-
barn chiar acum proiectul de lege, fiindca el a si fost pre-
gatit de Consiliul Comisarilor Poporului ; sã facem chiar
acum indreptarile i modificarile necesare, dar n nici un caz
sa nu taraganam lucrurile.

In ce priveste socializarea inventarului, dv. va dati mai
bine seama ce reguli general obligatorii se pot stabili
numele statului. Totusi, n legatura cu aceasta, as vrea sa
va pun in garda. Noi avem o lege care ne d dreptul
socializam inventarul taranilor instariti 84 Acolo unde o
asemenea socializare poate fi infaptuita cu succes, liberta-
tea deplina a municipalizarii este asigurata prin existenta
acestei legi. Dar metodele prin care poate fi infaptuita
aceasta masura snt departe de a fi pretutindeni j intot-
deauna precis stabilite ; de aceea, a introduce aceasta ma-
sura intr-o lege al carei scop este cu totul altul inseamna
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a crea pericolul.de a ne risipi fortele, de a nu le concentra
asupra unui obrectiv care se skueaza pc prirnul plan
pentru care este, poate, nevore de un etort mai mare. De
aceea e mai bine sa ne concentram toate fortele asupra a
ceea ce este absolut necesar, s. avem grija sa stringem cu
oHce prey o cantitate suficienta de seminte, sa nu ramina
nici o fhie de pamint neinsamintata §i sa fie infapturta, in
masura considerabila, in proportii de masa', o imbunatatire
a agriculturii, verificata prin experienta, acolo unde numa-
rul taranilor muncitori saraci §i rnijloca§i precumpa-
nqte. Asta-i esentralul. Cu cit vorn propune acum mai pu-
tine masuri de acest fel, cu adt va fi mai bine, pentru ca,
infaptuind terneinic un numar mic de masuri, vom pune
intregul mecanism al ridicarii agriculturii pe fagawi cel
bun §1 vom face sa creasca §i sa se intareasca convingerea
taranilor c aceasta este calea cea justa. Daca, dirnpotriva,
ne vom apuca de ceea ce depa§e§te puterile noastre, nu vom
face deck sa ne compromitem in ochii taranilor. Daca
exista gubernii in care puteti face mai mult printr-un simplu
ordin, n-aveti decit, nu e interns. In aceasta privinta se
spune : tined seama de intreaga experienta a taranilor din
partea locului, tined seama de ceea ce sinteti in stare sa
faceti, pentru ca s. stringed inventarul viu §i mort. Daca
intr-o gubernie a ramas inventar in stare buna, necesar
pentru agricultura, atunci veti obtine succese. Dar daca
legea va fi extinsa asupra unei gubernii in care, sub acest
raport, situatia este mai proasta, iar taranul nu este in
stare s-o aplice, ordinul va ramine pe Mrtie, va adrna in
aer, i taranii, in loc sa inteleaga insemnatatea acestei cai,
vor fi dezamagiti. De acest lucru ma tern mai mult deck
de orice pe viitor, §i de aceea trebuie sa incepem in primul
rind cu ceea ce este absolut necesar, adica cu pastrarea
semintelor.

SI trecem acurn la acele masuri de imbunatatire a rnicii
gospodarii tarane§ti individuale care sint pe deplin posi-
bile §i pe care trebuic sa le discutam neindrziat, sa le
discutam n amanuntime, §i sa le decretam aici, sa le sta-
tornicim prin reguli obligatorii, prevazind neaparat masuri
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de constringere pentru aplicarea lor, astfel ca ceea ce s-a
hotarit in urma unor discutii indelungate sa fie indeplinit
cu orice pret. Eu a§ propune sà alcatuim sectii chiar acum,
lark' sa mat a§teptam momentul cind, dupa discutarea ra-
portului la adunarea plenara a congresului, vor putea fi
create in mod formal aceste sectii. De la aceasta sectie care
neformal poate fi alcatuita chiar acum, sau in oHce caz
astazi, am putea trece la alcatuirea formala a unei
dar ar fi o greseala sa aminam acest lucru cu o zi sau cu
jumatate de zi. Noi avem, oricum, in total 2 500 de dele-
gati, §i cred c. o zecime din ei, dupa citiva ani de munca,
s-au familiarizat in mod practic cu aceasta problema, si
daca sint 250 de oameni, adica mai mult de 25 de fiecare
raion, intrucit republica noastra este impartita in noua.
rawane agricole, cred c cu acest numar de reprezentanti
putem trece de pe acum la discutarea problemei practice,
la discutarea masurilor concrete pe care trebuie sa le luam.

Ce masuri anume trebuie s. luam si sa legiferam in ve-
derea imbunatatirii agriculturii, §i in care raioane ? In-
tr-un raion se vor putea lua, eventual, masuri in vederea
insamintanlor obligatorii, in altul sint poate create condi-
iile a da un ordin mai energic, de felul aceluia

despre care vorbea tovarasul care abia din primavara cu-
noaste gubernia Altai. Intr-un al treilea raion vom putea
lua, eventual, masuri in legatura cu aratul §i boronitul la
vrerne, antrenind la infaptuirea lor pe agronomi si pe ta-
ranii fara partid. Mi se pare ca ar trebui sa alcatuim chlar
acum sectii, impartind regiunile in raioane, filndca nu se
pot lua aceleasi masuri in raioane difente, §i s. consacram
o 5LImatate de zi sau o zi intreagl dezbaterii unor probleme
care nu sint mentionate direct in decret, dar care constituie
esentialul in proiectul de lege. In acest proiect se spune :
pregatiti cum se cuvine munca de convingere a taranilor
fara partid, si daca sub acest raport am ramas in urma,
apoi, sprijinindu-ne pe aceasta agitatie de masa, pe care
o desfasuram in momentul de fata si careia ii vom imprima
pe viitor o amploare §i o vigoare de o suta de oH mai
mare, vom putea sa elaboram pentru fiecare raion §i pentru
fiecare gubernie o serie de masuri care vor fi infaptuite cu

pentru
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succes printr-o imensa incordare a fortelor, printr-o in-
cordare tot atit de mare ca aceea pe care am cautat s-o
obtinem cind am pornit la infaptuirea politicii de aprovi-
zionare. Atunci era vorba de o sarcina nu prea complicata ;
li se cerea taranilor s. cedeze o anumita cantitate de pro-
duse, pe cind acurn li se cere sa introduca in propria lor
gospodarie schimbarile pe care puterea de stat le-a conside-
rat necesare. Principalul este ca la stabilirea acestor schim-
bari sa nu se faca nici o gre§eala. Acesta este lucrul cel mai
important. Faptul ca toy. Kuraev a pus aceste probleme
in mod concret vade§te, dupa mine, o orientare justa, dar
trecerea de la aceasta maniera concreta la rationamentele

legatura cu planul general de colectivizare, cu rolul sov-
hozurilor, care este uneori foarte neplacut, cu modul
marxist de a pune problema colectarilor echivaleaza cu in-
cercarea de a ne trage inapoi de la munca noastra nemijlocit
practica §i a ne abate spre rationamente generale, care pot
fi §i ele utile, dar nu la un congres al Sovietelor care are
menirea sa infaptuiasca un act de stat de mare importanta.
Pentru a pregati o asemenea masura, e necesar s chibzuim
cu rnulta grija §i sa lamurim care trebuie sa fie activitatea
§i rolul Sovietelor sate§ti. Trebuie s ne gindim bine de tot
dad. nu cumva pre§edintele Sovietului satesc, cel care in
primul rind face sa fie aplicate de taranime masurile tra-
sate de noi, este acela cu care putem sa ne sfatuim n lega-
tura cu aceste masuri. Ar fi oare util ca una §i aceea§i per-
soana s. ndeplineasca functia de pre§edinte al Sovietului
satesc §i pe aceea de pre§edinte al comitetului de sprijin ?
Pun aici un semn de intrebare. A§ vrea ca tovara§ii care sint
familiarizati cu munca ce se desfa§oara la sate sa acorde
atentie acestei probleme. Comitetele de sprijin trebuie sa
discute despre masurile ce trebuie legiferate. La o asemenea
discutie n-are rost s ne ferim de nemembrii de partid. Vom
c'intari toate propunerile lor §i vom §ti concret cine e cu
noi §i cine impotriva noastra. Trebuie s facem n a§a fel
ca in fiecare plasa §i in fiecare sat lucrurile sa fie bine
lamurite. Cerintele care au fost enuntate aici sint intr-ade-
var realizabile, §i cu un oarecare efort de pot fi indeplinite

in
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chiar in primavara asta. A§ vrea sa v propun s. ncheiem
dezbaterile acestei consfatuiri a fracciunii noastre. and vei
considera c. discutiile generale au fost epuizate, va trebui

constituim seccii pe raioane §i s pornirn fara intirziere,
chiar aici, la discutarea problernei in seccii pe diferite
raioane, care se deosebesc prin cutare sau cutare particula-
ritaci agricole. Acest procedeu este potrivit din punct de
vedere practic §i constituie o garamie pentru succesul pro-
iectului de lege.
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7

CUVINTARE IN LEGATURA CU UNELE
COMPLETARI LA PROIECTUL DE LEGE

AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI :
CU PRIVIRE LA MASURILE NECESARE
PENTRU INTARIREA SI DEZVOLTAREA

COSPODARIILOR TARANESTI", ROSTITA IN FATA
FRACTIUNII P.C. (b) DIN RUSIA

DE LA AL VIII-LEA CONGRES AL SOVIETELOR
27 DECEMBRIE

Tovarasi, Comitetul Central a examinat astazi hotarirea
adoptata de fractiune de a scoate cuvintele gospodari in-
dividuali" din paragraful rezolutiei cu privire la agricultura
in care se vorbeste de imbunatatire si recompense. El a
adoptat hotarirea ce urmeaza, pe care rn-a insarcinat s-o
apar 85. (Ci test e.) Acesta este, tovarasi, textul hotaririi
Comitetului Central. Permiteti-mi acum s expun motivele
pentru care noi n-am putut sâ firn citusi de putin de acord
cu hotarirea adoptata de fractiune. Noi nu ne-am indoit

sedmta Comitetului Central am subliniat in mod deose-
bit c. principalele considerente dupa care s-a calauzit
fractrunea atunci cind a hotarit s renunte la prernierea
unor gospodari individuali a fost teama de a premia pe
chiabur i dorinta de a pune pe primul plan, inainte de
toate, premierea comunitatii satesti, a plasii, a colectivi-
tatu a muncii comune, iar nu a celei individuale. Cu
acest punct de vedere sintem intru totul de acord. Socotim
insa ca aceste considerente cit se poate de juste, principial
indiscutabile pentru orice marxist, care nu pot fr puse la
indoiala si care, din punctul de vedere al tarammir, sint
deosebit de pretioase, nu trebuie s ne faca s mergem pink
acolo incit sa renuntam cu totul la prermerea unor gospo-
dari individuali.

Permiteti-rni s v reamintesc un mic amanunt din isto-
ricul aparitiei acestei legi. Am urnaarit destul de atent isto-.
ricul elaborarii ei de catre Consiliul Comisarilor Poporuhn

trebuie sa spun ca. in primul proiect, care a fost prezentat
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de Comisariatul poporului pentru aprovizionare, in centrul
atentiei a fost pus, in general, gospodarul harnic. Propu-
nerile prezentate de tov. Sereda, dimpotriva, sint axate pe
ideea cà nu e just sa punem accentul pe gospodarul harnic

trebuie s punem accentul pe comunitatea sateasca, pe
colectivitate. In aceasta privinta, Consiliul Comisarilor Po-
porului, sau cel putin eu, am fost de parere cä trebuie cin-
tarite bine argumentele pro si contra, trebuie intrebati
oamenii care lucreaza la sate. Intr-adevar, mi se pa.'rea ea'
ar fi o greseala s. renuntam la premierea gospodarului
individual, dar poate cl e bine si s punem comunitatea
sateasca pe primul plan, daca oamenii care desfasoara acti-
vitate la sate, care au experienta practica, vor confirma
acest lucru poate i trebuie sa fie facut. In aceasta lupta din-
tre cele doua puncte de vedere s-a ajuns la formularea care
a fost adoptata in proiectul de lege prezentat de Consiliul
Comisarilor Poporului : sa se pastreze i una i alta, stabilin-
du-se un anumit raport intre cele doua forme de premiere.
In elaborarea ulterioara era enuntat, bineinteles, conside-
rentul, care fusese deja formulat de Consiliul Comisarilor
Poporului, ca acest lucru trebuie sa-1 precizeze instruc-
tiunile. $i in hotarirea adoptata de Consiliul Comisarilor
Poporului se spune c. instructiunile trebuie elaborate intr-un
anumit termen, bine precizat, de catre Comisariatul po-
porului pentru agricultura, apoi puse de acord cu Comi-
sariatul poporului pentru aprovizionare si aprobate de
Consiliul Comisarilor Poporului. Ca o derogare de la pro-
cedura obisnuita, cind instructiunile sint emise printr-o
simpla dispozitie a comisariatului respectiv, in cazul de
fata am stabilit nu numai Ca trebuie sa se faca o verificare

cu participarea a doi comisari ai poporului dar am
adaugat in mod special ca Consiliul Comisarilor Poporului
cere ca instructiunile sa-i fie prezentate spre aprobare. Re-
iese cit se poate de limpede c aceste instructiuni au in prea
multe privinte un rol determinant.

Dupa unele explicatii date de tovarasi, hotarirea dv. ca
gospodariile individuale si nu fie premiate ne-a devenit
clara. Comitetul Central a inteles ce e esential in cazul de
fata. Si esentiala este aici dorinta de a nu se ajunge la o
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premiere nejusta, la premierea unor chiaburi. Se intelege
ca gospodarille cele mai bine orgarnzate sint acelea ale ta-
ramlor instariti §i ale chiaburilor, care, bineinteles, la sate
shit Inca destul de numeroi In aceastä privinta 1111 avem
Mci cea mai mica Indoiala. Daca noi, acordind recompensa
unei gospodarii..bine Ingrijite, nu urmarim cum se ajunge
la aceastä Ingripre, atunci o s. ajungem, fire§te, sa vedem
ca, In ce prive§te succesele gospodareqti, cel mai grijuliu
este chiaburul. $i daca n-o sa cautam sa vedem cu ce pret
se obtine imbunatatirea gospodariei, o sa ajungem sa acor-
dam In mod nejust privilegii chiaburului. Daca o sa-1 re-
compensam cu mijloace de productie, adica cu ceea ce
servqte la largirea gospodariei, atunci o sa contribuim in-
direct, §i poate ca nu chiar indirect, la dezvoltarea chiabu-
rimih fiindca, premiind pe un gospodar harnic fara sä luam
in considerare daca nu cumva bunele rezultate au fost ob-
tinute prin procedee chiaburqti i, In plus de asta, raspla-
tindu-1 cu asemenea lucruri cum sint mijloacele de produc-

adica tocmai cu ceea ce-I poate ajuta sa-§i Intareasca §i
mai mult influenta, noi o sa actionam in contradictie nu
numai cu tezele fundamentale ale politicii agrare, dar i cu
acelea ale Intregii politici sovietice, §i o sa incalcam prin-
cipiul de baza care ne cere sa sprijinim interesele oameni-
lor muncii Impotriva intereselor chiaburimii. Prin aceasta
chiar ca ar fi complet subminate principiul i bazele in-
tregii politici sovietice In general, §i nu numai ale Intregii
politic' agrare.

Dar daca e sa tragem de aici concluzia ca n-avem nevoie
sa premiem gospodari individuali, atunci saluam urmatorul
exemplu : noi premiem diferiti muncitori din fabrici §i
uzine, unde caracterul colectiv al muncii, socializarea ei au
atins un grad incomparabil mai inalt decit in agricultura.
Cum sa procedam atunci cu gospodaria taraneasca ? Intr-o
tara eminamente taraneasca, unde munca individuala, de
unul singur, a taranului domina In proportie de 9/10
sau, i mai probabil, In proportie de 99°/o unde avem
20 000 000 de gospodarii taranesti, noi vrem sa ridicam
aceste gospodarii, §i acest lucru trebuie sa-1 facern cu orice
pret. Noi qtim ca abia dupa mai multi ani, dupa ani in-

tie,
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delungati de reforma tehnica radicala, vom putea ridica
nivelul muncii lor. In acesti trei ani de munca practica am
invatat i noi cite ceva. Stim cum sal asiguram bazele comu-
nismului in agricultura : acest lucru se poate face cu pretul
unei uriase evolutii tehnice. Noi avem o imagine clara a
acestui plan, deja elaborat, cu bocaliti1e in care vor fi ri-
dicate centrale electrice, cunoastem programul-minimum,
intocmit pentru viitorii zece ani, dar in aceasta carte despre
electrificare avem un program-maximum, in care este
planificata, pe multi ani de zile, o munca uriasa. In prezent
insal exista la noi 20 000 000 de gospodarii individuale, care
muncesc separat, si nu pot sä munceasca altfel ; i, dac . n-o
sa le recompensarn pentru ridicarea productivitatii, o sa
comitem o greseala fundamentala, o sa dam dovacla de
exagerare si de incapatinarea de anu tine seama de o teali-
tate care sare in ochi, care trebuie luata in considerare
de la care trebuie sa pornim. Fireste, ar fi de dorit ca gos-
podarille sa se .ridice prin colectivism, sa se ridice sate in-
tregi, plasi intregi etc. Dar in ce masura pot face ele acest
lucru in momentul de fata iata de ce trebuie s inem
seam a. Duval dv., in activitatea pe care o desfaswati in
localitatile .respective, yeti sprijini ridicarea in acest sens
a gospodarnlor i veti ajunge la intarirea unei intregi obsti
sau a unei intregi pli, atunci va fi foarte bine, si atunci
tot ce exista mai bun ca mijloc de premiere dati-1 lor. Dar
aveti siguranta c o s. reusiti, si nu e vorba doar de o
fantezie, care in munca practical va da nastere unor mari
greseli ?

De aceea và propunem ultima parte a rezolutiei Comi-
tetului Central, cu uncle formulari schimbate sau modifi-
cari, care, poate, la aprecierea practicienilor, vor fi incluse
in rezoluvia congresului Sovietelor, astfel ca hotarirea in
aceasta problema sa emane chiar de la dv., ca dv. sa spu-
neci aci : se admite sa fie recompensaci §i premiavi gospodarii
individuali, dar cu respectarea celor trei conditii mencio-
nate. Prima condivie sa fie premiate in primul rind
ob§tile sate§ti, iar gospodarii individuali sa fie trecuvi pe
planul al doilea, sa primeasca ceea ce mai ramine cu
asta sintem de acord. La punctul doi se spune : nu vor fi
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recompensavi gospodarii individuali care au obvinut succese
in gospodarie prin procedee chiaburesti, prin urmare, pro-
blema nu se pune astfel : ai obcinut succese in gospodarie,
vei fi premiat. Dimpotriva, daca cineva a obcinut succese,
dar a recurs la procedee chiaburesti, indiferent daca ele au
imbracat forma imprumutului, a dijmei sau speculei
chiaburii recurg la tot felul de procedee pentru a eluda
legea daca cineva a obvinut succese folosind un pro-
cedeu cit de cit chiaburesc, nu i se da nici un prerniu.
Aceasta este a doua restricvie, care satisface intr-o masura
si mai mare punctul dv. de vederemprincipial cu privire la
lupta impotriva chiaburilor sprijirea caranilor mijlo-
ca si saraci care muncesc. A treia restrictie are in vedere
ceea ce trebuie sL dam ca premiu. Putem sa dam mijloace
de productie, adica ceea ce serveste la largirea i imbuna-
tavirea gospodariei : unelte i masini ; putem sa dam obiecte
de consum, adica ceea ce in viava de toate zilele serveste
la infrumusetarea casei, adica ceea ce face ca viava sa fie
mai frumoasa si mai buna. Noi spunem : Gospodarilor
individuali dati-le numai obiecte de intrebuincare curenta
si de uz casnic i, bineimeles, distinctii speciale". In acest
sens avi i adoptat hotarirea cu privire la ordinul Steagul
Rosu al Muncii" 86 Iar mijloace de producvie pot fi date
gospodarilor individuali numai din acelea i nurnai in asa
fel ca sa nu poata fi folosite in mod chiaburesc. Masini sä
nu li se dea, chiar daca e vorba de cel mai harnic gospodar,
chiar daca el a obcinut succese fara sa recurga citusi de
putin la procedee chiaburesti. Nu se poate da o maisna,
pentru ca ea, prin insasi structura ei, cere munca colec-
tiva, i un gospodar, primind o masina, n-o poate folosi
de unul singur.

Acestea sint considerentele dupa care s-a calauzit Comi-
tetul Central si pe baza carora ne-am adresat dv. cu ruga-
mintea s va revizuivi hotarirea, s faceci un schimb de
Oireri i sa vedqi daca ea n-ar putea fi schimbata, in
sensul de a se admite i posibilitatea premierii unor gospo-
dari individuali, sub rezerva respectarii celor trei condivii
aratate mai sus. Daca nu vom adopta aceasta hotarire, s-ar
putea sa nu obtinem rezultatele necesare, pentru ca fara

i
i§
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un efort deosebit intr-o cara obosita i ruinata nu se poate
ajunge la o ImbunatAire a gospoclarrei, iar cei ce depun
acest efort trebuie recompensati. Orice munca intensa, daca
nu recurge la procedee chiaburesti, trebuie recompensata.
lath' de ce credem ca, dupa ce aci ascultat aceste consi-
deracii, yeti fi de acord c trebuie adrnisa premierea cu cele
trei condivii restrictive sus-mencionate, care In se par
intr-adevar necesare pentru construccia noastra economica.

Publicat pentru prima oara in 1959, Se tipdrefte dupd stenogramd
in Culegeri din Lenin', vol. XXXV1
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8

RASPUNSURI LA INTREBARILE PUSE IN SEDINTA
FRACTIUNII P.C. (b) DIN RUSIA DE LA CEL
DE-AL VIII-LEA CONGRES AL SOVIETELOR

27 DECEMBRIE

Inainte de a raspunde la biletele primite, trebuie spus
precis daca intre fracviune §i Comitetul Central existä vreo
divergenca formala. /n ce privqte cele spuse de primii vor-
bitori : noi am adoptat o anumita hotarire, socotind ca.
trebuie dusa lupta impotriva chiaburimii, dar atunci dv.
nu dispuneati inca de acele mijloace de lupta care au fost
mentionate de noi n cele trei completari. Ce au spus aici
tovarasii care s-au pronuntat Impotriva acestor comple-
tari ? In fond n-au spus nimic. Tovara§ul caran-osta ro§u
care a luat aici cuvintul 87 a spus c exista chiaburime, ca
chiaburii se Intaresc, Insa noi spunem categoric : dna ei
shit chiaburi, n-o sa primeasca recompensa. Vi se propune

faceti sa fie votata o lege in acest sens. Mai mult decit
atit : daca un mijloca obvine de unul singur o imbunata-
sire, dar se poate folosi de ea pentru a deveni chiabur,
atunci este interzis sa i se dea premiu. Prin urmare, ce
argument a fost adus aici tmpotriva consideratiilor noas-
tre ? Nici unul. Ni se spune Inca o data ca chiaburul nu
trebuie recompensat. Dar noi sintem de acord cu aceasta
propunere.

Trec acum la bilevelele care mi-au fost trimise. Primul
bilecel :

1) Dup a. ce criteriu se va stabili cine e chiabur harnic" 4i cine e
mijlocas harnic" ?

2) SI presupunem c o sa gasim un criteriu in aceasta privinta, cà
o sä elaboram un plan ; dar cum o sa-1 punem in aplicare la sate, mai
ales acolo unde si astazi rolul principal il detin chiaburii ?

3) Cum se va face delimitarea : va fi prerniat intregul colectiv, sau
nurnai gospodarul individual, sau si unul si altul ?

sa
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In primul rind, taranii .stiu mai bine acest lucru. Daca
legea spune ca nu se admite sa. fie recompensat acela care
a folosit procedee chiaburesti, inseamna ca e vorba de o
notiune mai larga decit aceea de chiabur. Chiabur este
acela care foloseste in general procedee chiaburesti, n timp
ce aproape mice mijlocas recurge in mod izolat la aseme-
nea procedee. Prin urmare, noi nu nurnai c interzicem
se acorde premii chiaburilor, dar interzicem totodata ca ele
sa fie acordate oricarui mijlocas care foloseste procedee chia-
buresti, si aceste procedee sint extrem de variate. Nu
numai procedee atit de grosolane ca acela ckd un cal a fost
cumparat cu 5 puduri de cereale 88. Oare unui astfel de
chiabur o s. i se dea premiu ? Ce va face sa credeti ca la
sate oamenii o sa inchida ochii n asemenea cazuri ? Iar
daca intrebati dupa ce criteriu se va stabili cine este chia-
bur harnic sau mijlocas harnic, apoi s titi ca la sate acest
criteriu este foarte bine cunoscut. Noi n-avem de gind sa
intocmirn o lege in acest sens, pentru ca ar insemna s.
scriem un intreg volum despre procedeele chiaburesti, care
la sate sint foarte bine cunoscute.

In al doilearind, n-avem noi comitete judetene de partid,
toata chestiunea premierilor nu va fi discutata de in-

treaga obste a satului, de sectia agricola de plasa, de celula
de partid ? Cum se poate vorbi de o lupta impotriva chia-
burului la sate, daca acolo nu exista celule de lupta ? Acest
argument e de neinteles pentru mine.

In al treilea rind, legea spune c pe primul plan se pune
premierea colectivului, iar pe planul al doilea premierea
gospodarului individual. Delimitarea mai precisa o s-o faca
fiecare comitet judetean de partid i toate celelalte insti-
tutii care exista acolo.

Al doilea biletel :

Comitetul Central, faicind aceastà indreptare, o concepe ca pe un
act politic, menit cointeresme pe taranii harnici" in ridicarea
agriculturii i, in general, a industriei, pentru ca, dupl o anumitH pe-
rioadi de timp, si poati introduce mai lesne lucrarea in comun a
pämintului ? Dna' se poate, raspundeti-mi.

In primul rind, avem aici o dovada ca aceasta pro-
blerna nu prezinta nici un aspect politic special pe care sa

s.

sä-i
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fie nevoie ascundem Oranilor fara partid. De aceea
consider c5. ar fi cit se poate de just si c ar trebui s ham
obiceiul ca la acele sedin;e ale fractiunii care sint consa-
crate unor asemenea problerne sa invitarn i nemembri de
partid. Nu vor avea drept de vot deliberativ la sedirqele
fracciunii noastre, dar de ce sa nu ne sfatuim cu ei ? Prac-
tica noastra economica a aratat ca e necesar s mergem
de la munca individuala spre munca colectivk dar, dupa
ce ne-am dat seama ce inseamna a merge, sa nu ne repezim,
ci sa imelegern c. trebuie s mergem inainte, i cu cit vom
merge mai incet, cu atit va fi mai bine.

Al treilea biletel :

Mi se pare ca. este necesar sa aratam celor ce sint pentru premieri
colective ca nu avem un numar prea mare de pluguri si de alte unelte
pentru a premia obstea. Iar dac . nu avem, ce rost are sa mai discutam ?

Acest argument este lipsit de orice temei. Pentru pre-
mien. avem, in general, puvine obiecte, iar pluguri avem
atit de putine Melt, fiind mijloace de productie, n-o sa le
dam unor persoane izolate, ci unor obsti intregi. Dar de
ce, in caz ca se poate, sa nu dam plug unui Oran care a
depus eforturi deosebite pentru ridicarea productivitavii ?
Dar cine poate sa precizeze daca el e un element chiabu-
resc sau nu ? Trebuie s ne plecam urechea la ceea ce se
vorbeste jos.

Un alt bawl :
rog, daca se poate, sa-mi raspundevi imediat, pe verso, la urma-

toarea intrebare. Judetul Sveatokrestovski din gubernia Stavropol, in
care lucrez eu, a fost impus cu 10 000 000 de puduri de cereale, pe
care trebuie sa le predea pIna la 1 decembrie 1920. Am strins
3 200 000. Pentru c treaba merge anevoie, noi aplicam In mod intens
confiscarea avutului elementelor chiaburesti, si de accea v rog Inca
o data sa-mi spunevi cum sl procedam de acum incolo ? S continuam
cu confiscarile, sau sa le aplicarn numai in cazuri extreme, pentru
nu distruge gospodaria ?

Aceasta intrebare nu are nici o legatura cu legea despre
care vorbim. Procedavi ca i pina acum. In stricta confor-
mitate cu decretul Puterii sovietice i cu constiino dv.

sa-1

a
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comunista, sinteti liberi s procedati i pe viitor asa cum
açi procedat pina acum.

Alt biletel :

Cum sa delimitam notiunea de Oran harnic" de aceea de chiabur
harnic" ?

In aceasta privinta gasiti in legea noastra explicatiile
necesare, iar daca puneti aici o asemenea intrebare, abuzati
de bunavointa.

Altcineva ne intrea ba :

Cine si cum poate sã stabileasca, bunaoara intr-un sat oarecare,
care taran este harnic ? Daca treaba asta o s-o facã delegatii alesi sau
imputernicitii satului, s-ar putea ca ei sâ comita abuzuri.

Am mai spus ca la treaba asta trebuie atras partidul
nostru ; noi avem comitete ale saracimii satelor, iar in
Ucraina comitete ale celor nevoiasi.

1) va rog sä luati in consideratie ea in 1920 au fost premiati t'arani-
gospodari pentru preclarile de clnepa. Au fost cazuri cind ei au primit
phial la 100 de arsini* de textile, iar taranii säraci n-au primit in 1920
nici un arsin.

2) Se tine seama de faptul ca masura de a premia gospodari indi-
viduali constituie o frinâ pentru unirea in colective si, in parte, con-
solideaza temeliile, zdruncinate, ale capitalismului in agricultura ?

Tovarasi, dv. stiti ca la noi gospodariile taranesti in-
.dividuale constituie, ca s zic asa, temeliile capitalismului.
In privinta asta nu incape indoialà, i eu am aratat acest
lucru in raportul meu, spunind deschis ca nu suharevka"
ce se practica in Piga Suharevka sau, pe ascuns, undeva
in alta piata prezinta pericol pentru noi, ci aceea care se
.afla in sufletul fiecarui %Aran cu gospodarie individuala **.
Putem noi scapa de aceasta suharevka" intr-un an sau
.doi ? Nu putem. Dar gospodaria trebuie s-o imbunatatim
numaidecit. Va calauziti dupa o minunata nazuinta cornu-
nista, dar vreti sa sariti de la etajul acesta pe culmea aceea,

* 1 ar§in 0,711 m. Nota trad.
+0, Vezi volumul de No, p. 118. Nota red.
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iar noi va. spunem : n-o s reusiti, trebuie sa actionati cu
mai multi prudenta i incetul cu incetul.

Mai departe :

De ce Comisariatul poporului pentru aprovizionare si alte institutii
nu dau produse pentru premierea anuncitorilor harnici din grupa a 3-a ?

Nu stiu de ce, dar cauza, cred eu, e c avem extrem de
putine produse pentru premieri.

Fiti ath de bun si spuneti-mi cum priveste C.C. al P.C. (b) din
Rusia premierea taranilor mai instariti, adica a acelora care au ceva
mai mult pamint, dar H lucreaza singuri ? $i, totodata, care va fi
situatia taranilor cu pamint putin, care n-au posibilitate sa se afirme,
pentru ca au pamint putin ?

De ce are cutare Oran un lot mare de pamint ? Daca nu
e just ca el sa aiba pamint mult, de ce nu i-1 ia obstea sau
sectia agricola ? Pentru ca altii nu slut In stare sa-1 lucreze.
Atunci de ce sa-1 pedepsim daca el munceste cu slrguinta ?
Iar daca recurge la metode chiaburesti, nu-i dati atita pa-
mint i, daca nu-1 stapineste pe drept, luati-1 i dati-1 altora
ca sa-1 lucreze ei, si nu va legati de om nurnai pentru cã
are mult pamInt. In Rusia nu exista proprietate privata
asupra pamIntului ; dv. iniv i intreaga obste Irnpartiti
pamintul. In Rusia shit oameni care dispun de o mare in-
tindere de pamint. Daca comitetul de partid i organele
sovietice vad acest lucru, dar nu iau nici o masura., atunci
e cazul ca ele sa fie dizolvate, iar nu sa fie oamenu hpsiti
de premii.

Ultimele doua biletele. Primul :
Acest punct din proiectul de lege se aplica si iii Ucraina ?

Cred ca da, i e cit se poate de regretabil c. aici nu si-a
spus parerea nici unul dintre tovarasii care au lucrat In
cadrul cornitetelor saracimii din Ucraina ; de aceea con-
sider ca. am f5.cut o mare gresea1a incheind dezbaterile prea
devreme.

Al doilea bawl :
Daca fractiunea nu accepta hotirirea adoptata de Comitetul Cen-

tral, vom fi noi atunci demni de calitatea de membri ai P.C. (b) din
Rusia, sau nu vom face dedt sa dam dovada de incapatinare ?

15 Lenin Opere complete, vol. 42
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La acest biletel am sa raspund cu un document care se
numqte Statutul Partidului Comunist din Rusia". In
acest document, la paragr. 62, sea' scris : In problemele
vietii sale interne §i ale activitatii sale curente, fracciunea
este autonomr 89 Prin urmare, toti membrii fractiunii au
dreptul §i sint datori s voteze cum le dicteaza con§tiinta,
iar nu dupa indicatiile Comitetului Central. Daca dv., vo-
tind a§a cum va dicteaza con§tiinta, yeti adopta o a doua
hotarire impotriva propunerii Comitetului Central, atunci
pe baza celor prevazute in paragraful 62 sintem obligati s'a
convocam i vom convoca imediat Comitetul Cen-
tral, la a carui §edinta v yeti trimite §i dv. reprezentanti.
0 problema atit de serioasa e mai bine s-o discutam de
doua sau de trei ori, pentru a incerca sa inlaturam orice
divergenta existenta intre noi. A§a stau lucrurile §i aa
trebuie sa procedam. Acum trebuie s votati nu pentru
cà un organ superior al partidului a dat directive in acest
sens, ci pentru c sinteti sau nu convmp.

Gre§it s-a spus aici c lucrurile nu stau prea bine cu pro-
punerea daca a fost trimis tov. Lenin ca s pledeze in
favoarea ei 90 0 asemenea afirmatie este eronata, pentru
ca in statutul partidului sint precis stabilite drepturile dv.
Aceasta in primul rind. Ea este eronata, in al d.oilea rind,
§i pentru c. in Comitetul Central n-a existat nici o diver-
genta in aceasta problema, ci s-a spus numaidecit : ne-am
lasat antrenati de lupta impotriva chiaburimii, dar n-am
avut simtul proportiilor. Trebuie s remediem acest lucru.

Comitetul Central a desemnat doi tovara§i, pentru
s-a intimplat ca ace§ti doi membri ai sai sa participe mai
mult decit altii la discutarea proiectului §i chiar sa participe
personal la dezbateri. S-a nimerit ca eu sa analizez toate
proiectele ; la fel s-a intimplat §1 cu Preobrajenski. De
aceea am fost desemnati noi doi.

Se tiplreite pentru prima oara.
dupil stenogramii

ci
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9

PROIECT DE REZOLUTIE
LA RAPORTUL DESPRE ELECTRIFICARE

Al VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia,
ascultind raportul prezentat de pre§edintele Comisiei de
stat pentru electrificare, aduce multumiri, in primul rind,
prezidiului Consiliului economic superior, iar dupa aceea
Comisariatului poporului pentru agricultura §i Comisaria:
tului poporului pentru caile de comunicatie i ndeosan
Comisiei pentru electrificarea Rusiei, pentru elaborarea
planului de electrificare a tarii.

Congresul insarcineaza C.E.C. din Rusia, Consiliul Co-
misarilor Poporului, Consiliul Muncii §i Apararii §i prezi-
diul Consiliului economic superior, precum §i celelalte corm-
sariate ale poporului sa desavirwasca elaborarea acestui
plan §i sa-1 aprobe, §i asta neaparat in termenul cel mai
scurt.

Totodata, congresul insarcineaza guvernul i cere Consi-
liului Central al Sindicatelor din Rusia §i Congresului ge-
neral al sindicatelor din Rusia sa ia toate masurile necesare
pentru popularizarea pe scara cit mai larga a acestui plan,
astfel ca el sa fie cunoscut de masele cele mai largi de la
orae i sate. Studierea acestui plan trebuie introdusa in
toate institutiile de invatamint ale republicii fara exceptie ;
fiecare centrala electrica §i fiecare uzin i sovhoz cit de
cit organizate trebuie s devina centre de initiere in do-
meniul electricitatii §i al industriei moderne, centre de
popularizare a planului de electrificare, centre de raspin-
dire sistematica a cuno§tintelor in acest domeniu. Toti cei
ce poseda o suficienta pregatire §tiintifica sau practica tre-

15*
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buie mobilizaci pina.' la unul pentru a populariza planul
de electrificare si a yaspindi cunostincele necesare pentru
incelegerea lui.

Congresul ii exprima' convingerea nestramutafa c. toate
institutiile sovietice, toate Sovietele de deput4, toci mun-
citorii si Oranii muncitori isi vor incorda toate for-vele si
nu se vor da in l'aturi de la nici un sacrificiu pentru a in-
f'aptui, cu orice prec si in pofida oriearor piedici, planul
de electrificare a Rusiei.

Scris intre 21 si 29 decembrie
1920

Pub licat pentru prima oard in 1930,
in editiile a 2-a ti a 3-a ale

'col XXVI'Operelor ha V. 1. Lenin,
Se t1parc Zr dupa man.oclis
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10

PROIECT DE REZOLUTIE
AL FRACTIUNII P.C. (b) DIN RUSIA

DE LA CONGRESUL AL VIII-LEA AL SOVIETELOR

Toti membrii P.C. din Rusia sint obligati ca Ora la
Congresul al X-lea al P.C. din Rusia (6.11.1921) :

1) sa cunoasca cit mai bine cu putinta planul de electri-
ficare ;

2) sa ia masuri ca fiecare plan raional sa fie studiat, in
fiecare localitate, pe scara cit mai larga si in mod cit mai
amanuntit ;

3) sa pregateasca pentru Congresul al X-lea al P.C. din
Rusia propuneri practice

cu privire la metodele ce trebuie folosite pentru o cit mai
larga popularizare a planului de electrificare in rindurile
tuturor oamenilor muncli,

cit si cu privire la masurile necesare pentru a trece irne-
diat i pretutindeni la infaptturea practica a acestui plan.

Scris intre 21 ,ti 29 decembrie 1920

.Pub licat pentru prima oath' in 1930,
in editiile a 2-a i a 3-a ale

Operelor lui V. I. Lenin, vol XXVI

Se tipareite dupa manuscres
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11

COMPLETARE LA REZOLUTIA
CU PRIVIRE LA PROBLEMA AGRARA

Premierea gospodarilor individuali trebuie,
in primul rind, pusa pe planul doi in comparavie cu pre-

mierea unor obsti intregi si, in general, a unor colective ;
in al doilea rind, gospodarii individuali vor fi premiavi

si, in general, recompensavi numai cu respectarea in modul
cel mai riguros a conditiei ca ei sa obtina succese econo-
mice fara sa foloseasca, in cit de mica. masura, procedee
chiaburesti ;

in al treilea rind, gospodarilor individuali care sint pre-
miavi trebuie sa li se acorde distinctii, obiecte de folosinta
personala, de uz casnic etc. ; li se pot acorda drept premii
mijloace de productie numai respectindu-se in mod obliga-
toriu conditia ca aceste mijloace de productie sa fie de ase-
menea natura si atribuite in asemenea conditii incit si nu
poata fi folosite drept instrument de transformare a gos-
podarului in chiabur 91

Scris la 27 decembrie 1920
Publicat pentru prima oara in 1959,

XXXV1En Culegeri din Lenin', vol. Se tipiireite dupii manuscriss
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SCRISOARE CATRE MUNCITORII
DIN KRASNAIA PRESNEA

Cu cincisprezece ani tn urma, proletariatul din Moscova
a ridicat steagul insurectiei impotriva tarismului 92 Acesta
a fost punctul culminant al dezvoltarii primei revolutii
muncitorqti impotriva tarismului. Muncitorii au suferit o
infringere, §i strazile Presnei au fost stropite cu singele lor.
Eroismul de neuitat al muncitorilor din Moscova a oferit
tin exemplu de lupta tuturor maselor muncitoare din Rusia.
Dar pe atunci masele acestea erau inca prea putin dezvol-
tate, prea razlete i n-au sprijinit pe eroii din Presnea, pe
eroii din Moscova, care se ridicasera cu arma n mina im-
potriva monarhiei tariste, mOerqti.

Dupa infringerea muncitorilor din Moscova a urmat
fringerea, n intregime, a primei revolutii. Cei doisprezece
ani lungi de cumplita reactiune mOereasca au adus sufe-
rinte nemaipomenite tuturor muncitorilor i taranilor, tutu-.
ror popoarelor din Rusia.

Actele de eroism ale muncitorilor din Presnea nu s-au
irosit in zadar. Jertfa lor n-a fost inutiM In bastionul mo-
narhiei tariste a fost facuta prima bre0, care s-a largit
Ince; dar continuu, ducind la slabirea vechiului regim
medieval.

In rindurile maselor muncitoare de la ora§e i sate, fap-
tele eroice ale muncitorilor din Moscova au provocat fra-
mintari adinci, ale caror urme n-au disparut inca, n ciuda
tuturor persecutiilor.

Pina la insurectia armata din decembrie 1905, n Rusia
poporul n-a fost in stare sa duel o lupta armata cu carac-
ter de masa impotriva exploatatorilor.

in-
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Dup'al evenirnentele din decembrie, acest popor n-a mai
fost cel dinainte. A rena'scut. A primit botezul focului. S-a
caiit in focul insurectiei. A preOtit cohortele de lupthitori
care aveau sa" invingl in 1917 si care acum, infruntind
nenumarate greut'aci de nedescris, biruind chinurile foametei
si ale ruinei, provocate de falzboiul imperialist, apa'ra cauza
victoriei mondiale a socialismului.

TrAiasc 5. muncitor.ii din Krasnaia Presnea, detasament
de avangard 5. al revolutiei muncitoresti mondiale !

Pub licat la 25 decembrie 1920,
In Congresul al VIII-lea al Sovietelor.

Buletinul zilnic" nr. 5
Semnat : N. Lenin

Se tipiireite dup2 textul buletinului
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DESPRE SINDICATE, DESPRE MOMENTUL ACTUAL
SI DESPRE GRESELILE TOVARASULUI TROTKI 93

CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA COMUNA
A FRACTIUNILOR COMUNISTE ALE CONGRESULUI AL VIII-LE

AL SOVIETELOR, CONSILIULUI GENERAL AL SINDICATELOR
DIN RUSIA $1 CONSILIULUI ORA$ENESC

AL SINDICATELOR DIN MOSCOVA
30 DECEMBRIE 1920

Tovarasi, mai intii de toate trebuie s va cer scuze ca nu
respect ordinea normala, intrucit, pentru a participa la
discutii, ar fi trebuit, desigur, sã ascult raportul, coraportul
si dezbaterile. Din pacate, ma simt atit de rau, ca nu sint
In stare sa fac acest lucru. Dar am avut ieri posibilitatea
sa citesc principalele documente tiparite i sa-mi pregatesc
observatiile. Se in%elege ca aceasta abatere de la ordinea
normala, despre care v-am vorbit, are sa v creeze unele
inconveniente : s-ar putea ca, nestiind ce au vorbit ceilalvi,
sà repet unele lucruri si sa las fara raspuns unele intrebari
la care ar trebui sa raspund. Dar n-am putut proceda altfel.

Principalul material de care dispun este brosura tova-
rasului Trotki intitulata Despre rolul i sarcinile sindica-
telor". Citind cu aten0e cele scrise in aceasta brosura
comparindu-le cu tezele prezentate de el Comitetului Cen-
tral, am ramas uimit de mulvimea greselilor teoretice si a
erorilor flagrante intilnite in paginile ei. Cum de a fost cu
putinta ca, pregatindu-se pentru o ampla discOe de partid
in jurul acestei probleme, sa ne ofere ceva atit de nereusit,
in loc sa pregateasca o lucrare cit mai bine gindita ? As
vrea s. arat aici, pe scurt, principalele puncte care, dupa
parerea mea, contin erori teoretice fundamentale.

Sindicatele sint o organizatie nu numai istoriceste nece-
sara, dar si istoriceste inevitabila a proletariatului indus-
trial, o organizatie care, in condiviile dictaturii proletariatu-
lui, ii cuprinde aproape in intregime. Aceasta este teza cea
mai importanta, dar tovarasul Trotki o dà mereu

si
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n7o ia ca punct de plecare, nu-i da importanta cuvenita.
totusi tema aleasa de el, Rolul si sarcinile sindicatelor",

este extrem de ampla.
Din cele spuse pina aici reiese ca, In intreaga opera de

infaptuire a dictaturii proletariatului, sindicatelor le re-
vine un rol cu totul esenvial. Dar ce rol anume ? Trecind
la examinarea acestei probleme, care este una din proble-
mele teoretice fundamentale, am ajuns la concluzia ca aici
e vorba de un rol cu totul deosebit. Pe de o parte, sindica-
tele, ca unele ce cuprind pe toci muncitorii industriali
mclud n rindurile organizaciei, sint o organizacie a clasei
guvernante, dominante, conducatoare, a clasei care Infip-
tuieste dictatura, a clasei care exercita constringerea de
stat. Dar ele nu slut o organizacie de stat, o organizacie de
constringere, ci o organizatie de educare, de antrenare, de
instruire, adica o scoala, o scoala de conducere, o scoala
de gospodarire, o scoala a comunismului. Aceasta este o
scoala de tip cu totul neobisnuit, fiindca aici nu e vorba de
profesori i elevi, ci de o anumita imbinare, extrem de ori-
ginalä, a ceea ce a ramas si nu putea sa nu ratrana
de la capitalism si a ceea ce promoveaza din rindurile lor
detasamentele revolutionare Inaintate sau, ca sa zicem asa,
avangarda revol4onara a proletariatului. De aceea este
limpede ca cine vorbeste despre rolul sindicatelor fara sa
tina seama de aceste adevaruri ajunge inevitabil la o serie
de greseli.

Prin locul pe care-I ocupa bfl sistemul dictaturii proleta-
riatului, sindicatele se situeaza, daca ne putem astfel ex-
prima, Intre partid i puterea de stat. In perioada de tre-
cere la socialism, dictatura proletariatului este inevitabila,
dar aceasta dictatura nu este exercitata de o. organizatie

nmuncitorcare cuprinde in rindurile ei pe toti
De ce ? Raspunsul la aceasta intrebare ii gasim in tezele
Congresului al II-lea al Internalionalei Comuniste cu pri-
vire la rolul partidului politic in general. Aici n-am sa ma
ocup de aceasta chestiune. Lucrurile se prezinta in asa fel
cà partidul absoarbe, ca sa zicem asa, avangarda proleta-
riatului, i aceasta avangarda infaptuieste dictatura prole-
tariatului. i fara a dispune de o temelie cum shit sindica-

industriali.
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tele, nu se poate infaptui dictatura, nu pot fi indeplinite
func%iile statului. Si totusi ele trebuie indeplinite prin in-
termediul a o serie de institucii speciale, care i ele sint de
un anumit tip nou, §i anume prin intermediul aparatulm
sovietic. In ce consta specificul acestei situavii in ceea ce
privqte concluziile practice ? In faptul c. sindicatele
creeaza o lega t 14 r a ntre avangard i mase, ca prin
munca lor de fiecare zi ele conving masele, masele acelei
clase care este singura in stare sa ne duca de la capitalism la
comunism. Aceasta pe de o parte. Pe de alta parte, sindi-
catele constituie un rezervor" pentru puterea de stat. Iat
ce sint sindicatele in perioada de trecere de la capitalism
la comunism. In general, aceasta trecere nu poate fi infap-
tuita fara hegemonia acelei clase care este singura educata
de capitalism pentru marea productie §i este straina de
interesele de mic proprietar. Dar dictatura proletariatului
nu poate .fi infaptuita prin intermediul unei organiza0i
care cuprmde intregul proletariat. Fiindca nu numai la
noi, in una din cele mai inapoiate %ari capitaliste, dar §i in
toate celelalte vari capitaliste proletariatul mai este Inca
atit de farim4at, atit de injosit §i, pe alocuri, atit de corupt

anume de imperialism in unele tari), inch o organizacie
care cuprinde intregul proletariat nu poate exercita in mod
nemijlocit dictatura lui. Dictatura poate fi exercitata
nurnai prin intermediul avangardei, care a absorbit ener-
gia revolutionara a clasei. In felul acesta rezulta oarecum
o serie de rovi dinvate. $i acesta este mecanismul pe care se
spripna insasi dictatura proletariatului, care e ins4i esenta
trecerii de la capitalism la comunism. Chiar §i de aici se
vede ca avem, in fond, de-a face cu ceva eronat din punct
de vedere principial atunci cind, in prima sa teza,
tov. Trocki, referindu-se la o confuzie ideologica", ne vor-
be§te de o criza speciala, §i anume de o criza a sindica-
telor. Daca e sa vorbe§ti de o criza, poci s-o faci nurnai
dupa o analiza a momentului politic. 0 confuzie ideolo-
gica" rezulta tocmai la Trocki, pentru ca tocmai intr-o
problema fundamentala ca aceea a rolului sindicatelor, din
punct de vedere al trecerii de la capitalism la comunism, el
a scapat din vedere, n-a luat in consideracie ca aici avem
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de-a face cu un sistern complicat, alcatuit din citeva roci
dincate, i nu cu un sistem simplu, pentru cã dictatura pro-
letariatului nu poate fi exercitata de proletariatul organizat
in ansamblul sau. Dictatura nu poate fi exercitata fara
citeva curele de transmisie" de la avangarda la masa clasei
inaintate, §i de la aceasta la masa celor ce muncesc. In
Rusia, aceasta masa este alcatuita din caranime in alte
tali nu exista o asemenea masa, dar chiar §i in cele mai
inaintate din ele exista o masa' neproletara sau care nu este
pur proletara. Chiar i de aici rezulta intr-adevar o confu-
zie ideologica. Degeaba invinuie§te Trocki pe alcii de ase-
menea confuzie.

Daca ma refer la rolul sindicatelor in produccie, constat
ca principala grewala a lui Trocki este ca el vorbe§te despre
aceasta problema in principiu", vorbe§te despre un prin-
cipiu general". In toate tezele lui, lucrurile sint privite din
punctul de vedere al unui principiu general". Insu§i felul
cum pune el problema este complet gre§it. Nu mai vorbesc
de faptul ca Congresul al IX-lea al partidului nostru s-a
ocupat suficient, §i mai mult decit suficient, de rolul sindi-
catelor in produccie 94. Nu mai vorbesc de faptul ca insu§i
Trocki citeaza, in propriile sale teze, declaraciile cit se
poate de clare ale lui Lozovski §i Tomski, care trebuie sa-i
serveasca cum se spune drept cal de bataie" sau drept
obiect de exercicii polemice. Divergence principiale nu se
constata aici, §i este cu totul nefericita ideea de a alege in
acest scop pe Tomski §i pe Lozovski, fiindca ei au scris
lucruri care sint citate de insui Trocki. Cu oricita asidui-
tate am cauta, nu vom gasi aici nimic serios de domeniul
divergencelor principiale. In general, o greFala enorma, o
gre§eala principiala a tovaraplui Trocki este ca dinsul,
punind acum problema din punct de vedere principial",
trage inapoi partidul i Puterea sovietica. Noi, slava dom-
nului, am trecut de la principii la munca practica, concreta.
La Smolnii am tot vorbit despre principii, §i, fara indoiala,
mai mult decit era nevoie. Acum, dupa trei ani de zile, pen-
tru toate punctele care privesc problema producciei, pentru
o serie intreaga de elemente componente ale acestei pro-
bleme, dispunem de decrete §i ce lucru trist sint aceste



DESPRE SINDICATE 215

decrete, pe care noi le semnam i dupa aceea tot noi le
uitam, tot noi nu le aplicam. Iar dupa aceea se nascocesc
consideratii pe tema principiilor, se nascocesc divergence
de principii. Am sa Va vorbesc mai incolo despre un decret
care se refera la rolul sindicatelor in produccie *, despre
un decret care a fost uitat de toti i pe care, marturisesc,
1-am uitat i eu.

Divergentele reale, care intr-adevar exista, nu privesc
citusi de putin principiile generale, daca facem abstractie
de cele care au fost enumerate de mine aici. Iar aceste di-
vergente" dintre mine si tov. Trotki trebuia s le arat,
deoarece, abordind o tema atit de vasta cum e Rolul si
sarcinile sindicatelor", tov. Trotki a cazut, dupa parerea
mea, intr-o serie de greseli legate de insasi esenca problemei
dictaturii proletariatului. Dar daca lasam la o parte
aceasta chestiune, se pune totusi intrebarea de ce la noi
nu se ajunge intr-adevar la o conlucrare armonioasa, de
care avem atita nevoie ? Cauza reala a acestei situatii o
constituie tocmai divergentele cu privire la metodele de
aproptere de mase, de cucerire a maselor, de stabilire a
legaturilor cu ele. Aici e miezul problemei. $i tocmai in
aceasta consta specificul sindicatelor ca institutie creata sub
capitalism, care este inevitabila in perioada de trecere de
la capitalism la comunism si a carei existenta in viitor se
afla sub semnul intrebarii. Abia intr-un viitor indepartat
existenta sindicatelor va fi pusa sub semnul intrebarii ;
despre asta vor vorbi nepotii nostri. Acum insa se pune in-
trebarea cum sa ne apropiem de mase, cum sa le atragenA de
partea noastra, cum sa stabilim legaturi cu ele, cum sa
punem la punct complicatele curele de transmisie ale mun-
cii (ale muncii de infaptuire a dictaturii proletariatului).
Bagaci de seama ca, atunci cind vorbesc despre complicatele
curele de transmisie ale muncii, nu am in vedere aparatul
sovietic. Ce o sa mai fie in materie de complexitate a cure-
lelor de transmisie, asta-i alta poveste. Deocamdata vorbesc
doar in mod abstract si in principiu despre relatiile dintre
clase in societatea capitalista ; acolo exista proletariat,
exista mase muncitoare neproletare, exista mica burghezie

* Vezi volumul de fat5, p. 235. Nota red.
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exista burghezie. Chiar i numai din acest punct de ve-
dere, chiar daca." n-ar exista birocratism in aparatul Pu-
terii sovietice, tot rezulta o extraordinara complexitate a
curelelor de transmisie datorita situatiei create de capita-
lism. $i tocmai la asta trebuie, in primul rind, sa te gindesti
atunci cind pui problema : in ce consta greutatea sarcinii"
sindicatelor. Adevarata divergenta, repet, nu este in nici
un caz acolo unde o vede tov. Trotki, caci ea priveste mo-
dul cum sa cucerim masele, cum sa ne apropiem de ele, cum
sa stabilim legaturi cu ele. Trebuie sa spun ca, daca am fi
studiat in mod amanuntit si temeinic, fie si pe scara
restrinsa, propria noastra practica, experienta noastra, am
fi evitat sutele de divergence" inutile si de greseli princi-
piale de care abunda aceasta brosura a tov. Trotki. De
pilda, teze intregi din aceasta brosura sint consacrate pole-
micii cu trade-unionismul sovietic". S-a nascocit o noua
sperietoare numai asta ne mai lipsea. $i cine-i aceasta
sperietoare ? Toy. Reazanov. Eu 11 cunosc pe toy. Reaza-
nov de douazeci de ani si mai bine. Dv. 11 cunoasteti de
mai putina vreme, dar nu-i cunoasteti mai putin activita-
tea. Stiti foarte bine ca printre calitatile lui si el are o
seama de calitati nu se numr i aprecierea justa a lo-
zincilor. $i s ne apucam noi sa infatisam, in tezele noastre,
drept trade-unionism sovietic" niste cuvinte nu tocmai po-
trivite care i-au scapat uneori tovarasului Reazanov ? Ar fi
oare serios s facem asa ceva ? Daca-i asa, atunci am avea
trade-unionism sovietic", antiincheiere sovietica a pacii"
si mai stiu eu ce. Nu exista nici un punct pentru care sa
nu poti scorni un ism" sovietic. (R e az an ov : anti-
brestism sovietic".) Da, chiar asa, antibrestism sovietic".

Dar tov. Trotki, care ne prezinta asemenea neseriozitati,
comite, la rindul sau, o greseala. Dupa el, reiese ca In statul
muncitoresc sindicatelor nu le revine rolul de a apara inte-
resele materiale i spirituale ale clasei muncitoare. Aceasta
este o greseala. Tov. Trotki vorbeste despre statul munci-
toresc". S. ma iertati, dar asta-i o abstractie. Cind in 1917
scriam despre statul muncitoresc, era ceva explicabil ; dar
acum, cind ni se spune : De ce s aparam clasa munci-
toare, i impotriva cui s-o aparam, din moment ce nu exista
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burghezie i avem un stat muncitoresc ?" se comite o gre-
seala vadita. Acest stat nu e in intregune muncitoresc, si
tocmai asta e problema. $i tocmai in asta consta una din
greselile fundamentale ale tov. Trotki. Noi am trecut acum
de la principiile generale la o dezbatere concreta si la de-
crete, iar ei ne trag inapoi de la acest inceput de activitate
practica i concretà. Asa nu se poate. In realitate, statul
nostru nu este un stat muncitoresc, ci un stat muncitoresc-
taranesc, asta in primul rind. Iar de aici decurg foarte
multe lucruri. (Buharin : Ce fel de stat ? Muncitoresc-fara-
nesc ?) 5i cu toate cà tov. Buharin striga : Ce fel de stat ?
Muncitoresc-taranesc ?", n-am sa-i raspund. Cine pofteste
n-are decit sa-si aminteasca de congresul Sovietelor care si-a
incheiat de curind lucrarile, si va gasi raspunsul cuvenit.

Mai mult decit atit. Chiar din programul partidului
nostru document, pe care autorul A.b.c.-ului comu-
nismului" ii cunoaste foarte bine, reiese ca noi avem un stat
muncitoresc cu o deformare birocratica. $i a trebuit
punem aceasta tristä cum sa-i spun ? etichetà. Asta-i
realitatea perioadei de trecere. Ei bine, se poate oare spune
ca, intr-un stat care in mod practic s-a format in felul
acesta, sindicatele nu mai au nimic de aparat, ca fara ele
poate fi asigurata apararea intereselor materiale i spirituale
ale proletariatului, care in totalitatea lui este organizat ?
Aceasta e o parere cu totul gresita din punct de vedere teo-
retic. Asa ceva ne transpune in domeniul abstractiilor sau
al unui ideal pe care 11 vom atinge abia peste 15-20 de
ani, si eu nu sint convins ca-1 vom atinge chiar intr-un
asemenea termen. Noi avem ins'a in fata o realitate pe care
o cunoastem bine, afara de cazul c ne lasam imbatati
antrenati de vorbarie intelectualista sau de consideratii
abstracte, sau de ceea ce uneori pare a fi teorie", dar de
fapt este o eroare, o apreciere gresita a particularitatilor
perioadei de trecere. Statul nostru de azi este in asa fel al-
catuit, c proletariatul organizat in totalitatea lui trebuie
sa se apere, iar noi trebuie sà folosim aceste organizatii
muncitoresti pentru a apara pe muncitori de propriul lor
stat i pentru a apara statul nostru cu ajutorul muncitori-

sa-i
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lor.$i o aparare, si alta se infaptuiesc printr-o impletire
specifica a masurilor noastre de stat si a incelegerii Inge-
manarii" noastre cu sindicatele noastre.

Despre aceasta ingemanare voi mai avea prilejul sa vor-
besc. Dar insusi acest cuvint arata Ca a nascoci un dusman
reprezentat de trade-unionismul sovietic" inseamna a
comae o greseala. Fiindca nociunea de ingemanare" ne
spune ca avem de-a face cu lucruri diferite, care abia tre-
bute ingemanate ; nociunea de Ingernanare" implica ideea
ca trebuie sa stim sa folosim masurile puterii de stat pentru
a apara interesele materiale si spirituale ale proletariatului
organizat in totalitatea lui de aceasta putere de stat. Iar
atunci cind in loc de ingemanare vom avea o imbinare i o
contopire, ne vom intruni intr-un congres, la care va fi
concret analizata experienca practica, iar nu divergencele"
prmcipiale sau unele consideracii teoretice abstracte. Incer-.
carea de a descoperi divergence principiale cu tov. Tomsk'
si cu tov. Lozovski, care la tov. Trocki figureaza ca biro-
craci" sindicali cine anume dal dovada de tendince biro-
cratice in aceasta controversa, despre asta voi vorbi mai
departe , este de asemenea nereusita. $tim foarte bine ca,
daca tov. Reazanov are uneori mica slabiciune de a inventa
neaparat o lozinca, si anume o lozinca aproape principiala,
in schimb tov. Tomski, care are numeroase pacate, nu mai
are si acest pacat. De aceea ni se pare ca a declansa, in acest
caz, o lupta de principii irnpotriva tovarasului Tomski (aa
cum face tov. Trocki) inseamna a intrece orice ma'sur51. Sint
pur si simplu uimit de acest procedeu. A fost o vreme cind
noi, cu tocii, am pacatuit mult in materie de divergence
fraccioniste, teoretice sau de alta natura, dar am facut,
bineinceles, si cite ceva folositor, si se pare ca de atunci am
mai crescut. Acum e timpul sa trecem de la nascocirea st
exagerarea divergencelor principiale la munca practica.
N-am auzit mciodata ca" in Tomski ar precumpani teoreti-
cianul, ca el ar avea pretencia sa fie considerat drept un
teoretician ; poate ca. asta este o lipsa a lui, dar asta-i alta
poveste. Dar, daca Tomski, care este atit de legat de mis-
carea sindicala, trebuie sa oglindeasca constient sau in-
constient, asta-i alta chestiune, si eu nu spun ca" o face in-
totdeauna in mod constient , dna el, prin situacia pe care
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o detine, trebuie s oglindeasca aceasta complexa perioada
de trecere si daca masele au ceva ce le doare i singure nu
stiu ce le doare, i nici el nu stie ce le doare (a pl au z e,
r is et e), daca, cu toate acestea, el striga in gura mare, eu
afirm ca asta constituie un merit, si nu o lipsa. Sint absolut
convins ca la Tomski pot fi gasite numeroase greseli teore-
tice de amanunt. $i noi toti, daca ne vom aseza la masa
cu multa chibzuiala, vorn scrie o rezolutie sau niste teze,
vom face cu totii indreptari, sau poate ca nici nu ne vorn
apuca sa le facem, fiindca munca practica este mai intere-
santa decit rectificarea unor marunte divergente teoretice.

Trec acum la democratia de productie" ; asta ca sa
zic asa pentru Buharin. Stirn foarte bine ca fiecare om
are micile lui slabiciuni. Asemenea slabiciuni pot avea
oamenii mari. $i Buharin nu face exceptie. De indata ce
aude o expresie fistichie, el nu poate sa nu si-o insuseasca.
La plenara din 7 decembrie a Cornitetului Central, el a
scris, cu o placere impinsa 'Ana la voluptate, o rezolutie
despre democratia de productie. $i cu cit reflectez mai
atent asupra acestei dernocratii de productie", cu atit imi
dau mai bine searna de falsitatea ei teoretica, de superficia-
litatea ei. Aici nu gasesti nimic altceva decit confuzie. $i
pe baza acestui exemplu trebuie sa spunem inca o data, cel
putin intr-o adunare de partid : Tovarase N. I. Buharin,
mai lasa-te de vorbe fistichii, si asta o sa fie spre folosul
dumitale, al teoriei si al republicii". (A plauz e.) Produc-
-Oa este intotdeauna necesara. Dernocratia este o categorie
exclusiv politica. Nu avem nimic de obiectat impotriva fo-
losirii acestei expresii intr-o cuvintare sau intr-un articol.
Un articol sesizeaza si exprirna in mod pregnant o corelatie,

atita tot. Dar cind vrei sa transformi aceasta intr-o teza,
cind vrei sa faci din aceasta o lozinca menita sa uneasca
pe cei ce sint de acord" i pe cei ce nu sint de acord, cind
spui asa cum face Trotki c. partidul va trebui sa
aleaga intre doua tendinte", asta are o rezonanva" extrem de
ciudata. Daca partidul va trebui sau nu sa aleaga", si a
cui este vina ca el a fost pus intr-o situatie care-1 obliga sa
aleaga", asta e o chestiune, despre care voi vorbi aparte.
Dar fiindca asa stau azi lucrurile, trebuie sa spunem : In
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orice caz, alegeti cit mai putine lozinci gresite din punct
de vedere teoretic si care nu contin in ele altceva decit con-
fuzie, cum este aceasta lozinci a .clemocratiei de pro-
ductie*". Nici Trotki, nici Buharin n-au aprofundat cum se
cuvine, din punct de vedere teoretic, acest termen si s-au
incurcat. Democratia de productie" te face sa te gindesti
la ceva ce nu intra de loc in sfera ideilor care i-au atras pe
ei. Ei au vrut sa sublinieze c trebuie s. acordam mai multa
atentie productiei. Sa subliniezi acest lucru intr-un articol
sau intr-o cuvintare este una, dar cind faci din el o teza
cind partidul e pus sa aleaga, eu spun : nu alegeti aceasta
formula, fiindca provoaca confuzie. Productia este intot-
deauna necesara, pe cind democratia nu intotdeauna. De-
mocratia de productie sugereaza o serie de idei cu totult
gresite. Teri Inca noi mai pledam in favoarea conducerit
unice. Nu trebuie sà provoci confuzie, s. creezi pericolul
ca oamenii sa se incurce : cind democratie, cind conducere
unica, ciond dictatura. Nici la dictatura nu trebuie sa renun-
tam in nici un caz. Ii aud de aici pe Buharin cum mormaie :
Foarte just !" (R iset e. Aplauz e.)

Mai departe. Incepind din septembrie, noi vorbim despre
trecerea de la principiul prioritatii la acela al nivelarii.
Despre aceasta trecere vorbim intr-o rezolutie a conferinvei
generale a partidului, care a fost confirmata de Comitetul
Central 95. Aceasta este o problema grea, fiindca intr-un fel
sau altul trebuie sa imbinam principiul nivelarii cu acela al
prioritatii ; or, se stie cà aceste notiuni se exclud intre ele.
Dar noi am invatat totusi cite ceva din marxism, am in-
vatat cum si cind pot fi unite contrariile, cum si cind tre-
buie unite ; i ceea ce e mai important in revolutia
noastra, in decurs de trei ani i jurnatate, in mod practic
noi le-am unit in repetate rinduri.

Problema, bineinteles, trebuie abordata cu multa precau-
tie si chibzuinta. Noi Inca la acele plenare, de trista amin-
tire, ale Comitetului Central *, la care s-au format grupuri

* Este vorba de plcnarele Comitetului Central din noiembrie si decernbrie 1920.
Vezi textul rezoluliilor adoptate de ele, care a apirut in Pravda nr. 255 din
13 noiembrie 1920 si nr. 281 din 14 decembrie 1920, precum si expunerea publicatl.
tn Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusie " nr. 26 din 20 dccembrie 1920.
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de sapte si de opt, precum i faimosul grup tampon" 97 al
tovarasului Buharin, am vorbit despre aceste probleme
principiale i inca de atunci am stabilit ca trecerea de la
prioritate la nivelare nu este de loc usoara. $i iata ca pen-
tru a aduce la indeplinire aceasta hotarire a conferintei din
septembrie trebuie s ne mai straduim putin. Fiindca aceste
notiuni opuse pot fi imbinate in asa fel inch s iasa o
cacofonie, dar si in asa fel inch sa iasa o simfonie. A acorda
prioritate inseamna a acorda preferinta uneia din ramurile
scle productie necesare, pentru considerentul ca. raspunde
mai mult decit altele unei necesitati vitale. Dar in ce consta
aceasta preferintä ? Si cit de mare poate fi ea ? Aceasta este

problema grea, si trebuie sa spun ca pentru rezolvarea ei
nu este suficienta constiinciozitatea ; aici n-ar fi suficient
iici eroismul unui om care poate s. aiba multe insusiri alese,

dar care este bun numai la locul salt. Aici trebuie
rezolvi o problema cu totul specifica. Asa ca, daca pui pro-
blema prioritatii si a nivelarii, trebuie in primul rind s-o
tratezi in mod chibzuit, i tocmai asta nu se observa in
lucrarea tov. Trotki ; cu cit isi prelucreaza mai mult tezele
sale initiale, cu atit emite mai multe propozitii gresite. Iata
ce citim in ultimele lui teze :

...ln domeniul consumului, adicI al conditiilor de existenti indi-
viduali ale oamenilor muncii, este necesar s mergem pe linia

In domeniul productiei, dimpotrivi, principiul priorititii va
famine multi vreme md pentru noi principiul hotiritor..." (teza
41, p. 31 din bropira lui Trotki).

Din punct de vedere teoretic se face aici o totalva confu-
zie. Se sustine o teza complet gresita. Prioritate inseamna
preferinta, dar preferinta fara consum nu inseamna nimic.
Daca mi se va da preferinta in asa fel ca s primesc 50 de
grame de pline, ma. las psiguba§ de asemenea foloase. Priori-
tatea in domeniul productiei trebuie s insemne preferinta
si in domeniul consumului. Altfel prioritatea este un vis, o
ilu7ie, i noi sintem, totusi, materialisti. Iar muncitorii sint
si ei tot materialisti ; daca vorbesti de prioritate, atunci cla

piine, d irnbracaminte si came. Numai asa am inteles
intelegem noi lucrurile cind dezbatem, in Consiliul Apärâ-
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rii, de sute de ori aceste probleme in cazuri concrete, cind
unul trage cizmele spre el i spune : Eu am prioritate", iar
altul spune : Mie sS-mi dati cizmele, altfel muncitorii tai,
care au prioritate, nu vor rezista, §i prioritatea ta se va.
duce de ripa".

RezultS deci cH, in ce privqte nivelarea §i prioritatea,
in teze problema este pusH intr-un mod cu totul greit. In
afarS de aceasta, se face un pas inapoi fatH de ceea ce in
practicS a fost deja verificat qi cucerit. A§a ceva nu se
admite, i pe aceastS cale nu se poate obtine nimic bun.

Mai departe : problema ingemSnkii". In momentul de
fatS, cel mai nimerit ar fi ca, un timp oarecare, sa nu se
mai vorbeascS despre IngemSnare". Vorba e de argint, iar
tkerea e de aur. De ce ? Pentru c5. de ingemanare am §i
inceput sH ne ocupSm in practica ; nu existS la noi nici un
consiliu economic gubernial mai important, nici o sectie
mai importantà a Consiliului economic superior sau a Co-
misariatului poporului pentru cHile de comunicatie etc. unde
sS nu existe in practica ingemSnare. Dar rezultatele sint ele
intru totul satisfacStoare ? Tocmai aici e buba. StudiazS
experienta practica, pentru a vedea curn s-a efectuat inge-
mSnarea §i care a fost rezultatul. Decretele prin care s-a in-
trodus ingemSnarea intr-o institutie sau alta sint atit de
numeroase, c n-ai cum s'S le citoti pe toate. Dar ca s stu-
diem in mod practic ce a iqit din asta, s vedem ce ne-a
adus cutare ingemSnare in cutare ramurS industrials., cind
cutare membru al sindicatului gubernial detinea cutare
functie in consiliul economic gubernial, ce rezultate au fost
obtinute, cite luni a realizat el aceastS ingemanare §.a.m.d.

asta inca n-am fost in stare s-o facem in mod concret,
prin propria noastrà experienta practicS. Am tiut s nasco-
cim o divergentà de principii in chestiunea ingemSnkii §i
sa facem cu acest prilej o grqeala in aceastS privinta
sintem mqteri mari dar sa. studiem propria noastra ex-
perientS i s-o verificSm, la asta nu ne pricepem. $i cind
vom avea congrese ale Sovietelor la care, in afarS de co-
misii pentru studierea raioanelor agricole din punctul de
vedere al aplickii intr-un fel sau altul a legii cu privire la
imbunStStirea agriculturii, vor fi §i comisii pentru studierea
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ingemanarii, a rezultatelor obcinute prin ingemanare in in-
dustria moraritului din gubernia Saratov, in industria me-
talurgica din Petrograd, in industria carbonifera din Don-
bass etc., cind aceste comisii, dupa ce vor fi strins nurneroase
materiale, vor declara : Am studiat cutare i cutare
chestiune", atunci am sa spun si eu : Da, am inceput sa
facem treaba, am iesit din virsta copilariei !". Dar daca,
dupa ce timp de trei ani ne-am ocupat de ingemanare, ni
se ofera teze" in care se nascocesc divergence de principii
cu privire la ingemanare, ce poate sa fie mai trist si mai
gresit ? Noi am pornit pe calea ingemanarn, si nu rna in-
doiesc ca am pornit cum trebuie, dar n-am studiat Inca curn
se cuvine rezultatele experiencei noastre. De aceea singura
tactica intehgenta in privinca ingemanarii este tacerea.

Este necesar s studiem experienca practica. Eu am sem-
nat decrete si hotariri in care se dau indicacii cu privire la
cazurile de ingemanare practica, i practica este de o suta
de ori mai importanta decit orice teorie. De aceea, cind ni
se spune : Hai sa discutarn despre .ingemanare.", eu ras-
pund : Sa studiem ceea ce am facut". C. am facut multe
greseli, e in afara de orice indoial. Totodata se prea poate
ca o mare parte din decretele noastre s aiba nevoie de
unele modificari. Sint de acord cu aceasta observacie, si nu
sint de loc un admirator al decretelor. Dar faceci atunci
propuneri practice : sa se modifice cutare i cutare punct.
In felul acesta va fi pusa in mod concret chestiunea.
aceasta nu va fi o munca neproductiva. Nu va duce la pro-
iectomanie birocratica. Daca iau capitolul al VI-lea, inti-
tulat Concluzii practice", din brosura lui Trocki, constat
ca tocmai de acest pacat sufera concluziile lui practice.
Fiindca acolo se spune ca 1/3 pina la 1/2 din numarul total
al membrilor Consiliului Central al Sindicatelor din Rusia
5i ai prezidiului Consiliului economic superior trebuie sa
faca parte din ambele institucii, iar in cazul colegiilor, 1/2
'Ana la 2/3 s.a.m.d. De ce ? Uite asa, din ochi". Desigur, in
decretele noastre asemenea raporturi se stabilesc de multe
ori chiar asa, din ochi" ; dar de ce este inevitabil acest
procedeu in decrete ? Nu sint un aparator al tuturor decre-
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telor si nu vreau sa le prezint ca fiind mai bune decit sint
in realitate. In ele, de cele mai multe ori, asemenea marimi
convencionale ca jumatate sau o treime din numarul total
al membrilor etc. sint stabilite din ochi. Cind intr-un decret
se spune asa ceva, asta inseatnna : incercaii s faceci asa,
tar dupa aceea o sa cintarim noi rezultatele incercarii"
voastre. Dupa aceea o s vedern ce anume a iesit. Dupa ce
vom stabili ce a iesit, vorn merge inainte. Noi realizam in-
gemanarea i o vom realiza din ce in ce mai bine, pentra

devemm tot mai practici si mai priceputi.
Dar mi se pare ca am inceput s ma ocup de propa-

ganda pe linie de productie". Ce sa-i faci ! Cind se vor-
beste despre rolul sindicatelor in produccie, trebuie atinsa.

aceasta problema.
Voi trece, asadar, la aceasta problema a propagandei pe

lime de productie. Aceasta, de asemenea, este o problemã .

practica, i noi o punem in mod practic. Pentru desfasu-
rarea propagandei pe linie de produc%ie exista institutii de
stat ; ele au si luat fiinca. Nu stiu daca sint bune sau rele ;
trebuie sa le incercarn. $i nu e de loc nevoie sa scriern
teze" in legatura cu aceasta problema.

Daca e s vorbim in ansamblu despre rolul ce revine
sindicatelor in productie, trebuie s spunem ca in ce pri-
veste democratia nu este nevoie de altceva decit de demo-
cratismul obisnuit. Subterfugiile de felul democraciei de
productie" sint eronate, i ele nu vor duce la nimic. Asta in
primul rind. In al doilea rind, propaganda pe linie de pro-
duccie. Institutii in acest scop au si fost create. In tezele lui
Trocki se vorbeste despre propaganda pe linie de produccie.
Dar degeaba se vorbeste, fiindca in aceasta privinca te-
zele" reprezinta ceva invechit. Nu stim, deocamdata, daci
institutiile sint bune sau rele. S. le supunem la proba.
practica, i abia dupa aceea s ne pronuntam. Hai sa in-
treprindem o anchet i s. studiem problema. Sa presupu-
nem ca la congres se constituie 10 comisii de cite 10 oameni :
Te-ai ocupat cu propaganda pe linie de produccie ? Cum
anume ai procedat si care au fost rezultatele ?". Dupa ce
vom studia toate aceste rezultate, vom rasplati pe cei care
au avut succese deosebite si vom lasa la o parte experienta
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care a dat gres. Am capatat de pe acum experienta practica
ce-i drept, destul de modesta, dar am capatat totusi,

se gasesc unii care incearca s ne traga inapoi de la aceasta
experienta la teze principiale". Asta este mai degraba o
miscare reactionara" decit trade-unionism".

Apoi, in al treilea rind, chestiunea premiilor. Aici rolul
sarcina sindicatelor in domeniul productiei consta in

acordarea de premii in natura. Lucrul acesta a fost inceput
..si treaba merge. Au fost puse la dispozitie, in acest scop,
500 000 de puduri de cereale, din care 170 000 au si fost
distribuite. Nu stiu daca au fost distribuite bine, in mod
echitabil. Consiliul Comisarilor Poporului a fost sesizat
mu se face o justh distribuire, ca in loc de premii s-a ajuns
la un adaos la salariu. Lucrul acesta 1-au aratat cei de la
sindicate, ca si cei de la Comisariatul poporului pentru pro-
blemele rnuncii. Noi am numit o cornisie care sa studieze
chestiunea, dar ea n-a studiat-o Inca. Au fost puse la dispo-
zitie 170 000 de puduri de cereale, dar ele trebuie distribuite
in asa fel incit sa fie thsplatiti cei care au dat dovada de
eroism, de constiinciozitate, de talent si de devotament in
munca pe tarim economic, intr-un cuvint de acele calithti
pc care le lauda atit de mult Trotki. Dar ceea ce intereseaZa
acum nu este sa coplesim pe oameni cu laude in tezele emise
de noi, ci s. le dam pline si came. N-ar fi de preferat,
bunaoara, sa nu mai darn carne cutarei categorii de mun-
citori i, in schimb, s-o distribuirn, sub forma de premii,
altor muncitori, care au prioritate" ? La o asernenea prio-
ritate nu renuntam. Aceasta prioritate este necesara. Sa stu-
diem temeinic experienta practica pe care am capatat-o in
aplicarea principiului prioritatii.

Apoi, in al patrulea rind, comisiile de disciplina. Rolul
sindicatelor in productie, dernocratia de productie" sa
nu-i fie cu suparare tovarasului Buharin sint doar vorbe
goale, daca n-avem cornisii de disciplina. Or, in tezele dv.
nu se pomeneste de asa ceva. Prin urmare, din punct de ve-
dere principial i teoretic, cit si din punct de vedere practic
se poate trage o singura concluzie in ce priveste tezele lui
Trotki i pozitia lui Buharin : sa ne fereasca sfintul de
asa ceva !

ca
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cu atit mai mult ajung la aceasta concluzie cind imi
spun : dv. nu puneti problerna in mod marxist. Nu numai
cà tezele dv. contin o serie de gre§eli teoretice, dar modul
dv. de a aprecia rolul §i sarcinile sindicatelor" nu este
marxist, pentru ca nu poti aborda o tema atit de vasta fara,

analizezi particularitatile momentului actual in ce pri-
vqte latura lui politica. Doar nu degeaba am scris eu im-
preuna cu tov. Buharin, in rezolutia Congresului al IX-lea
al P.C. (b) din Rusia cu privire la sindicate, c politicul
este expresia cea mai concentrata a economicului.

Daca analizam situatia politica actuala, putem spune
ne aflam intr-o perioada de trecere in cadrul unei perioade
de trecere. Intreaga dictatura a proletariatului reprezinta o
perioada de trecere, dar acum avem, ca s zic a§a, o serie
intreaga de noi perioade de trecere. Demobilizarea armatei,
incetarea razboiului, posibilitatea de a avea un ragaz de
pace mult mai indelungat deck cel dinainte, de a ne asigura
o trecere mai trainica de pe frontul razboiului pe acela al
muncii. Chiar numai prin acest fapt, chiar numai datorita
acestui fapt a i inceput sa se schimbe atitudinea clasei
proletariatului fata de clasa taranimii. Si cum se schimba.
ea ? Acest lucru trebuie examinat cu atentie, iar din tezele
dv. nu reiese a§a ceva. Atita timp cit nu 1-am examinat,
trebuie s tim sa a§teptam. Poporul e istovit, o serie in-
treaga de rezerve care fusesera prevazute pentru unele ra-
muri de productie, care se bucura de prioritate, au fost deja
consumate ; atitudinea proletariatului fata de taranime se
schimba. Razboiul a provocat o stare de oboseala extrema,
nevoile au crescut, in timp ce productia n-a crescut sau a
crescut intr-o masura insuficienta. Pe de alta parte, eu, Inca
in raportul prezentat la cel de-al VIII-lea Congres al So-
y ietelor, am atras atentia c noi am folosit in mod just 5i
cu succes constringerea atunci cind am tiut mai intii sal
facem ca ea sa se sprijine pe convingere *. Trebuie sa spun
cà Trotki §i Buharin n-au tinut de loc seama de acest con-
siderent extrern de important.

Am desf4urat noi o munca de 1amurire suficient de
ampla §i de terneinica, pentru a convinge pe muncitori de

* Vel I volumul de fao, p. 144-145. Nota red.
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necesitatea noilor sarcini de producvie ? Nu, abia am in-
ceput s-o facem. N-am antrenat Inca masele. Dar pot oare
masele sal treaca dintr-o data la aceste sarcini noi ? Nu,
nu pot, pentru ca, de exemplu, problema dual trebuie do-
borit mo§ierul Vranghel, daca trebuie facute in acest scop
toate sacrificiile nu necesita o propaganda speciala. In ce
prive§te insa rolul sindicatelor in producvie, daca avem in
vedere nu problema principialr, nu discuviile despre
trade-unionismul sovietic" §i alte asemenea fleacuri, ci la-
tura practica a problemei, trebuie sa spunem cà abia am
inceput sà elaboram problema, abia am creat o institucie
pentru propaganda pe linie de producvie ; nu avem Inca
experiença. Am instituit premii in natura, dar n-avem Inca
experienta. Am creat comisii de disciphna, dar nu cu-
noatem Inca rezultatele. Or, din punct de vedere politic,
tocmai pregatirea maselor este lucrul cel mai important.
Am pregatit noi problerna, am studiat-o, am chibzuit
asupra ei, am cintarit-o sub acest aspect ? Nici pe departe.
Si aceasta e o grewala politica fundamentala, o gre§eala.
grava §i periculoasa, pentru ca aici, mai mult decit in ori-
care alta problema, trebuie sa procedezi dupa regula :
masoara de doua ori §i taie o data", iar ei s-au apucat s.
taie fara sa fi masurat macar o data. Se spune ca partidul
trebuie sa aleaga intre doua tendinve", dar n-au masurat
Inca macar o data, §i, in plus, au mai nascocit §i falsa lo-
zinca a democraciei de producvie".

Trebuie sa Intelegem semnificavia acestei lozinci, mai ales
intr-un asemenea moment politic, cind birocratismul a apa-
rut in faca maselor intr-o forma concreta pentru ele §i cind
noi am pus la ordinea zilei problema birocratismuld.
Tov. Trotki spune, in tezele sale, ca in problerna dernocra-
oei muncitore§ti congresului nu-i famine decit sa fixeze in
mod unanim". Nu e adevarat. Nu e de ajuns sa fixezi : a
fixa inseamna a consfinti ceea ce a fost pe deplin chibzuit
§i masurat ; or, problema dernocraviei de productie este
departe de a fi fost chibzuita 'Dina la capat, incercata, yeti-
ficata. Gindivi-va ce interpretare poate capata in rindul
maselor lozinca den..ocratiei de producvie".

Noi, oarnenii de rind, oamenii de mas:i, spunem ca este
nevoie de innoire, de indreptare, ca trebuie si izgonirn pe
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birocr4, iar tu vrei s. mi duci cu vorba, mi spui
ocup de produccie, sa dau dovada de democraie obtinInd
succese in produccie ; dar eu vreau s ma ocup de productie
nu cu actualele cadre birocratice ale conducerilor de
Intreprinderi, ale direcviilor generale etc., ci cu altele". Dv.
n-ati dat maselor ragaz sa-si spuna cuvIntul, sa-si Insu-
seasca lozinca si sa chibzuiasca, n-ati dat partidului ragaz
s. doblndeasca o notia. experien0, i va i grabici, sarivi
peste cal, nascocici formule care din punct de vedere teore-
tic shit false. Si cit de mult o sa mai agraveze executancii
prea zelosi aceasta greseala ! Un conducator politic ras-
punde nu numai pentru felul cum conduce, ci i pentru
ceea ce fac cei pe care mi conduce. Uneori el nu stie acest
lucru, adeseori nu-1 doreste, dar raspunderea cade
asupra lui.

Trec acum la plenarele din noiembrie (9 noiembrie)
decembrie (7 decembrie) ale Comitetului Central, in care
toate aceste greseli si-au gasit expresia nu In disocieri lo-
gice, premise, rationamente teoretice, ci In fapte. A iesit un
ta!me-ba1me i o harababura In Comitetul Central ; asa
ceva s-a Intimplat pentru prima oara in istoria partidului
nostru in timpul revoluciei, si este un lucru periculos. Prin-
cipalul este cä s-a produs o despicare, a aparut grupul
tampon" al lui Buharin, Preobrajenski i Serebreakov,
care a pricinuit mai mult rau si mai multa confuzie
ca oricare.

Amintici-va de istoria cu Glavpolitputi 98 Tektran.
1ntr-o rezolutie a Congresului al IX-lea al P.C. din Rusia
din aprilie 1920, se spunea ca se creeaza Glavpolitputi ca
un organ provizoriu", urmind ca intr-un termen cit mat
scurt posibil" sa se treaca neaparat la situatia normala 99.

In septembrie a%i putut citi : Treceti la o situaiie nor-
mala" *. In noiembrie (9 noiembrie) se intruneste plenara,

Trovki prezinta tezele sale, parerile sale despre trade-
* Vezi, in Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia" nr. 26, p. 2, rezolutia pie-

narei din septembrie a Comitetului Central, paragr. 3 : Comitetul Central cons:-
Aera totodati ci situatia grea a sindicatelor din transporturi, care a facut ne-
.cesari crearea organizatiilor Glavpolitputi i Politvod '°' ca pirghii temporare pen-
tru sprijinirea si normalizarea muncii, este in prezent considerabil
De aceea acum este posibil si necesar si se procedeze la includerea acestor organi-
aatii in sindicat in calitate de organe sindicale, care si se adapteze si si se dizolve
in aparatul sindicar.
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unionism. Oricit de placuta rezonanta au avut unele din
frazele lui tn legatura cu propaganda pe linie de productie,
a trebuit sa spunem ca. toate astea sint gresite, cà n-au nici
o legatura cu problema, c inseamna un pas inapoi i ca in
momentul de fata Comitetul Central nu poate sa se ocupe
de asemenea lucruri. Buharin spune : toate astea sint foarte
bune". Poate c-or fi ele foarte bune, dar acesta nu este un
raspuns la chestiunea in discutie. Dupa dezbateri furtu-
noase se adoptà, cu 10 voturi contra 4, o rezolutie in care,
intr-o forma po1iticoas i tovaraseasca, se spune Ca insusl
Tektranul a pus deja la ordinea zilei" intarirea i dez-
voltarea metodelor democratiei proletare n sinul sindica-
tului". Dupa aceea se spune ca Tektranul trebuie sa par-
ticipe indeaproape la activitatea generala a C.C.S. din
Rusia, in cadrul caruia sa se bucure de aceleasi drepturi ca

celelalte uniuni sindicale".
Care este ideea fundamentala a acestei hotadri a Comi-

tetului Central ? Ea este clara : Tovarasi din Tektran !
Indepliniti nu numai formal, ci i in mod efectiv hotaririle
congresului si ale Comitetului Central, pentru ca prin
munca voastra sa ajutati toate sindicatele, pentru ca sH nu
mai ramina nici urrnà de birocratism, de preferinta, de in-
gimfare, sa nu se mar spuna : noi sintem mai buni decit
altii, mai bogati decit altii i primim mai mult ajutor".

Dupa aceea trecem la munca practica. Se creeaza o co-
misie, a carei cornponenta este data publicitatii. Trotki iese
din comisie, torpileaza lucrarile ei, la care nu mai vrea s.
participe. De ce ? Pentru simplul motiv ca Lutovinov se
joaca uneori de-a opozitia. Ce-i drept, i Osinski face la
fel. Este un joc neplacut, vi-o spun deschis. Dar este acesta
un argument ? Osinski a condus excelent campania de in-
samintari. Cu toata campania opozitionista" dusa de el,
a trebuit sa lucram impreuna ; dar procedeul acesta de
a torpila lucrarile comisiei este birocratic, nesovietic,
nesocialist, nejust i claunator din punct de vedere politic.
Intr-un moment and trebuie sa separam ceea ce este sana-
tos de ceea ce este nesanatos in opozitie", un asemenea
procedeu este de trei ori nejust i daunator din punct de
vedere politic. Cind Osinski duce o campanie opozitio-

§i
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nista", eu ii spun : aceasta este o campanie daunatoare",
dar, cind conduce o campanie de insamincari, nu poci avea
decit cuvinte de lauda pentru el. ca Lutovinov, ca §i

I§cenko §i Sleapnikov, comite o gre§eala prin campania
opozicionista" dusa de el, n-am sa contest niciodata, dar
aceasta nu constituie un motiv sa torpilezi lucrarile comisiei.

Dar ce insemna o asemenea comisie ? Ea insemna ince-
tarea discuciilor intelectualiste in legatura cu ni§te diver-
gence lipsite de concinut §i trecerea la munca practica. Pro-
paganda pe linie de produccie, premiile, comisiile de
disciplina iata despre ce trebuia si se vorbeasca §i de ce
trebuia sa se ocupe comisia. Si iata ca toy. Buharin, §eful
grupului tampon", impreuna cu Preobrajenski §i Sere-
breakov, vazind periculoasa despicare ce s-a produs in Co-
rnitetul Central, s-a apucat sa creeze un tampon, un astfel
de tampon ea' mi-e greu sa gasesc o expresie parlamentara
pentru a-1 califica. Daca m-a§ pricepe sa fac caricaturi, a§a
cum se pricepe tov. Buharin, I-a§ prezenta sub chipul unui
om care cine in mina o galeata cu gaz §i toarna gaz pe foc,
iar dedesubt a§ scrie : gaz tampon". Tov. Buharin a vrut
sa creeze ceva ; nu incape indwala ca dormca lui a fost
cit se poate de sincera §i. de tamponista". Dar din incer-
carea lui n-a ie§it un tampon, ci a reie§it doar ca dinsul n-a
cinut seama de momentul politic §i, in afara de asta, a
comis unele gre§eli teoretice.

Era nevoie sa aducem intr-o larga discucie toate aceste
controverse, sa ne ocupam de asemenea fleacuri, sa ne pier-
dem cu ele saptaminile dinaintea congresului, care ne sint
atit de necesare ? In acest timp am fi putut sa elaboram §i
sa studiem problema premiilor, a comisiilor de disciplina,
a ingemanarii. Tocmai aceste probleme le-am fi rezolvat in
mod operativ in comisia Comitetului Central. Daca
tov. Buharin voia sa creeze un tampon, §i nu sa ajunga in
situacia unuia despre care se spune : una a vrut, §i alta a
ie§it", el trebuia sa ceara §i sa insiste ca tov. Trocki sa ra-
mina in comisie. Daca ar fi spus §i ar fi facut acest lucru,
am fi pornit pe o cale practica, ne-am fi dat seama, in
aceasta comisie, cum arata intr-adevar conducerea unica,



DESPRE SINDICATE 231

cum arata democratia, cum se comporta cei numiti in di-
ferite posturi etc.

Mai departe. In decembrie (plenara din 7 decembrie) se
produsese deja ruptura cu cei din transporturile pe apà,
care a dus la agravarea conflictului, i, ca urmare, in Comi-
tetul Central ne-am pomenit acum cu 8 voturi impotriva
celor 7 ale noastre. Tov. Buharin, vrind cu tot dinadinsul
sa impace" lucrurile i sa puna in functiune tamponul",
a scris in pripa partea teoretica" a rezolutiei plenarei din
decembrie ; dar se intelege c, dupa ce au fost torpilate
lucràrile comisiei, din asta nu putea sa iasa nimic.

In ce consta deci greseala comisa de Glavpolitputi si de
Tektran ? /n nici un caz in faptul 61 au facut uz de
constringere. Dirnpotriva, acesta este un merit al lor. Gre-
seala lor consta in aceea ca n-au stiut s. treaca la timp si
Fara conflicte, potrivit cerintelor formulate de Congresul
al IX-lea al P.C. (b) din Rusia, la o munca sindicala nor-
mala, n-au stiut sa se adapteze cum trebuie sindicatelor,
n-au stiut sa le ajute i s. stabileasca raporturi de egalitate
in drepturi cu ele. Exista o pretioasa experienta militara :
eroism, executare intocmai a ordinelor primite etc. ExistA
lucruri rele in experienta celor mai proaste elemente din
rindurile militarilor : birocratism, infurnurare. Tezele lui
Trotki, cu sau fara voia lui, sprijina nu ceea ce este mai
bun, ci ceea ce este mai rau in experienta militara. Nu tre-
buie sa uitam c un conducator politic raspunde nu numai
pentru politica sa, dar i pentru ceea ce fac cei pe care
ii conduce.

Ultimul lucru pe care am vrut sa' vi-1 spun si pentru care
a trebuit s ma* oca.rasc eu insumi ieri, spunindu-mi ca. sint
un prost, este ca am scapat din vedere tezele tovarasului
Rudzutak. Rudzutak are cusurul c5. nu se pricepe sa. .vor-
beasca frumos, impresioneze. $i de aceea nu bag' de
seama, 1ai sa-ti scape ceea ce spune. Teri, neavind posibilt-
tatea sa yin la adunare, mi-am revazut materialele si am
gasit printre ele o mica tipariturA, publicata in vederea celei
de-a V-a Conferinte generale a sindicatelor, care a avut loc
intre 2 si 6 noiembrie 1920. Aceasta tiparitura are ca
titlu : Sarcinile sindicatelor in productie". Am sa va.
citesc intreg textul ei, care nu este prea lung :

s

si
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PENTRU CEA DE-A V-A CONFERINTA GENERALA
A SINDICATELOR DIN RUSIA

Sarcinile sindicatelor
pe linie de productie

(TEZELE RAPORTULUI TOV. RUDZUTAK)

1. Indata dupa Revolutia din Octombrie, sindicatele au fost aproape
singurde organe care, paralel cu exercitarea controlului muncitoresc,
puteau i trebuiau s ia asupra lor munca de organizare si de condu-
cere a productiei. In prima perioada de existenta a Puterii sovietice,
aparatul de stat pentru conducerea economiei nationale nu era Inca. or-
ganizat, iar sabotajul proprietarilor de intreprinderi si al personalului
tehnic superior facea ca in fata clasei muncitoare sal se puna in mod
imperios sarcina de a mentine industria si de a restabili functionarea
normala a intregului aparat economic al ;aril.

2. In perioada urmatoare a activitatii Consiliului economic su-
perior, cind o parte considerabili din aceasta activitate se reducea
la lichidarea intreprinderilor particulare si la organizarea conducerii
lor de catre stat, sindicatele au desfa,surat aceasta activitate paralel
irnpreuna cu organele de stat pentru conducerea economica.

Slabiciunea organelor de stat nu numai cà facea explicabil un ase-
menea paralelism, dar ii i justifica ; din punct de vedere istoric el se
justifica prin faptul c intre sindicate i organele de conducere eco-
nomica se stabilise un contact deplin.

3. Conducerea exercitata de organele economice de stat, luarea
treptatl in stapinire, de catre ele, a aparatului de productie si de
conducere i coordonarea diferitelor parti ale acestuia au facut ca
centrul de greutate al muncii de conducere a industriei si de elaborare
a programului de productie sa se mute in aceste organe. In legatura cu
aceasta, activitatea sindicatelor in domeniul organizarii productiei s-a
redus la participarea lor la alcatuirea colegiilor directiilor generale,
ale centralelor si ale conducerilor intreprinderilor.

4. In momentul de fata, pentru noi se pune din nou, si in chip
nemijlocit, problema stabilirii unei legaturi cit mai strinse intre or-
ganele economice ale Republicii sovietice i sindicate, cind este ne-
aparatl. nevoie s folosim in mod rational fiecare unitate de munca
si s atragem intreaga masa a producatorilor, s-o facem sa participe
in mod constient la procesul de productie ; cind aparatul de stat
pentru conducerea economiei, devenind tot mai amplu si mai com-
plex, s-a transformat intr-o mairtà birocratica disproportionat de
mare in comparatie cu productia mnsi, ceea ce determina in mod
necesar sindicatele sa participe nemijlocit la organizarea productiei, nu
numai prin reprezentare personala in organele economice, ci ca orga-
nizatie in ansamblul ei.

5. Daca Consiliul economic superior abordeazi problema stabilirii
programului general de productie, pornind de la existenta elernentelor
materiale ale produc;iei (materii prime, combustibil, starea masini-
lor etc.), sindicatele trebuie sa abordeze aceasta problemi din punctul
de vedere al organizarii muncii in vederea realizarii sarcinilor de pro-

p
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ductie si a folosirii rationale a muncii. De aceea, la intocmirea pro-
gramului general de productie, atit in partile lui componente, cit
ansamblu, trebuie sã participe neaparat sindicatete, pentru a imbina
cit mai rational folosirea resurselor materiale ale productiei cu folo-
sirea muncii.

6. Introducerea unei adevarate discipline a muncii, combaterea
cu succes a dezertarii de (la munci etc. nu sint posibile decit cu con-
ditia ca intreaga masa a celor ce participa la productie sa contribute
in mod constient la indeplinirea acestor sarcini. Acest lucru nu se
poate infaptui prin metode birocratice i prin ordine de sus, ci este
necesar ca fiecare dintre cei ce participal la procesul de productie
inteleag a. necesitatea i rostul sarcinilor de productie pe care be
indeplineste ; ca fiecare dintre ei nu numai sä contribuie la indepli-
nirea sarcinilor primite de sus, dar i sä participe in mod constient la
remedierea tuturor deficientelor de ordin tehnic i organizatoric din
domeniul productiei.

In acest domeniu, sindicatelor le revin sarcini uriase. Ele trebuie-
sa invete pe membrii lor din fiecare sectie, din fiecare fabrica sa
observe si sa semnaleze toate deficientele in folosirea for(ei de munca
care se datoresc unei utilizári nepotrivite a mijloacelor tehnice sau
unei munci administrative nesatisficatoare. Intreaga experienta a di-
feritelor intreprinderi i ramuri de productie trebuie folositi pentru
o lupta dirza impotriva târàgànelii, delasarii i birocratismului.

7. Pentru a sublinia in mod deosebit importanta acestor sarcini
pe linie de productie, este necesar ca, din punct de vedere organi-
zatoric, ele sa fie precis incadrate intr-o anumita munca curenta.
Sectiile economice care sint in curs de organizare pe linga sindicate,
conform hotaririi adoptate de cel de-al III-lea Congres general, tre-
buie ca, desfasurIndu-si munca lor, sa puna treptat in lumina' si sa.
defineasca caracterul intregii activitati sindicale. Asa, de pada, in
aotualele conditii sociale, cind intreaga productie este indreptata spre
satisfacerea nevoilor oamenilor muncii Inii, tarifele de salarizare
premierea trebuie sa fie in strinsa legatura dependenta de gradul
de indeplinire a planului de productie. Premierea in natural 5i plata
partiala in naturi a salariului trebuie sa se transforme treptat intr-un
sistem de aprovizionare a muncitorilor in functie de gradul producti-
vitàii

8. 0 asemenea organizare a activitatii sindicatelor este menita, .pe
de o parte, sa puni capat existentei unor organe paralele (sectide
politice etc.), iar pe de aka parte sa stabileasca o strinsa legatura
Imre mase i organele de conducere economical.

9. Dupa Congresul al III-lea, sindicatele n-au reusit, intr-o ma-
sura Insemnata, sa-si indeplineascal programul in ce priveste partici-
parea lor la construirea economiei nationale, 5i aceasta datoriti, pe
de o parte, conditiilor create de razboi, iar pe de aka parte slabictunii
/or organizatorice i lipsei lor de legaturâ cu munca de conducere si
activitatea practica a organelor economice.

10. In legatura cu aceasta, sindicatele trebuie sa-si puna urmatoa
rele sarcini practice imediate : a) o participare cit mai activa la re

fi in

muncii.
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zolvarca problemelor de produccie si de conducere ; b) o participare
directa, impreuna cu organele economice respective, la organizarea
unor organe de conducere competente ; c) o urmgrire atenta a dife-
ritelor tipuri de conducere i a influencei exercitate de ele asupra
producciei ; d) o participare obligatorie la elaborarea i stabilirea
planurilor economice si a programelor de produccie ; organizarea
muncii in concordanca cu ordinea importancei sarcinilor econo-
mice ; f) organizarea pe scara larga a agitatiei i propagandei pc linie
de produccie.

11. Secciile economice ale sindicatelor i ale organizaciilor sindicale
trebuie, in mod efcctiv, transformate in pirghii puternice, cu o ac-
ciune rapid2i, astfel ca sa asigure o participare sistematica a sindica-
telor la organizarea producciei.

12. Pentru a se asigura o aprovizionare planificata a muncitorilor
cu cele necesare, trebuie ca sindicatele sa-si exercite influenta kr asu-
pra organelor de distributie ale Comisariatului aprovizionarii, atit
asupra celor locale, cit i asupra celui central, participind in mod
practic i concret la munca tuturor organelor de distributie si exerci:
tind un control asupra ei, i sa acorde o atencie deosebita activitach
comisiilor centrale i guberniale pentru aprouizionarea muncitorilor.

13. Dat fiind ca. asa-zisa prioritate", datorita tendincelor ingust
departamentale manifestate de diversele direccii generale, centrale etc.,
a ajuns s capete un caracter de-a dreptul haotic, trebuie ca pretu-
tindeni sindicatele sa lupte pentru o aplicare efectiva a prioritacii in
economie si pentru revizuirea actualului sistem de stabilire a priori-
tacii, potrivit cu importanca diverselor ramuri de produccie i cu
resursele materialc ale carii.

14. 0 deosebita atencie trebuie acordata asa-numitului grup de in-
treprinderi model, pentru a le transforma in adevarate intreprin-
deri model, prin crearea unei conduceri competente si faurirea dis-
ciplinei lit munca, ca i prin activitatea desfasurata de organizacia
sindicala.

15. In domeniul organizarii muncii este necesar ca, pe ling gru-
parea intr-un sistem armonios a masurilor privitoare la tarifele de
salarizare si revizuirea sub toate aspectele a normelor de produccie,
sindicatele sii porneascà o lupta intransigenta impotriva diferitelor
forme de dezertare de la munca (absence nemotivate, intirzieri etc.).
Cornisiile de disciplina, carora Oda' acum nu li s-a acordat atencia
cuveniti, trebuie s devina intr-adevar un mijloc de lupti impotriva
incalcarii disciplinei proletare a muncii.

16. Indeplinirea sarcinilor enumerate pink' aci, ca i elaborarea
unui plan practic de propaganda pe linie de produccie si a unei serii
de masuri pentru imbunitacirea situaciei economice a muncitonlor,
trebuie sa fie date in seama secciilor economice. De aceea este necesar
ca seccia economica a C.C.S. din Rusia sa fie insärcinata cu convo-
carea, in cel mai scurt timp, a unci cons fatuiri speciale pe intreaga
tarii a sectiilor economice, in vederea examinarii problemelor practice
ale construcciei economice in legatura cu activitatea organelor econo-
mice de star.
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Cred ca acum v dati seama de ce a trebuit s m. oca-
rasc eu insumi. Asta este intr-adevar o platforma ; ea este
de o suta de ori mai buna deck ceea ce a scris, dupa o in-
delunga chibzuiala, toy. Trotki §i decit ceea ce a scris, fara
sa chibzuiasca de loc, tov. Buharin (rezolutia plenarei din
7 decembrie). Noi, membrii Comitetului Central, care timp
de multi ani n-am mai lucrat in miKarea sindicala, ar tre-
bui s invatam cu totii de la tov. Rudzutak ; de la el ar
trebui s invete §i tov. Trotki, §i tov. Buharin. Aceasta
platforma a fost adoptata de sindicate.

Am uitat cu totii de comisiile de disciplina ; or, faith pre-
mii in natura, fara comisii de disciplina, dernocratia de
productie" este o vorba. goala.

Vreau sa compar acum tezele lui Rudzutak cu cele pre-
zentate de Trotki Comitetului Central. La sfNitul tezei a
5-a citesc :

...trebuie sa se procedeze Inca de pe acum la reorganizarea sindi-
eatclor, adica inainte de toate la seleevionarea personalului de eon-
ducere, tocmai din acest punct de vedere...".

Iat o adevarata mostra de birocratism ! Trocki i Kres-
tinski vor selecciona personalul de conducere" al sindica-
telor !

Inca .o data spun : iata prin ce se explica greFala Tek-
tranulur. Grewala lui nu e cà a facut uz de constringere :
asta c un merit al lui. Grwala lui e cà n-a iut sa abor-
dcze sarcinile generale ale tuturor sindicatelor, ca n-a§trut
sà treaca el insu §i la o folosire mai justa, mai rapida mai
eficace a comisrilor de disciplina §i s ajute tuturor sindi-
catelor s faca acest lucru. and am citit cele spuse de tov.
Rudzutak, in tezele sale, despre comisiile de disciplina,
mi-am zis : probabil ca exista un decret In aceasta privinta.
Si intr-adevar exista un asemenea decret. E Legea cu pri-
vire la cornisiile disciplinare rnuncitorqti de judecata to-
vara§easca", publicatà la 14 noiembrie 1919 (Colectia de
legi nr. 537).

In aceste comisii, un rol deosebit de important revine
sindicatelor. Nu §tiu daca Ant bune aceste comisii, nu §tiu
cu cit succes actioneaza ele §i daca actioneaza intotdeauna.

17 Lenin Opere complete, vol. 42

i
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Daca am studia propria noastra experienca practica, am
face o treaba de un milion de ori mai folositoare decit tot
ce au scris tovarasii Trocki i Buharin.

Inchei. Ca o concluzie la cele spuse k aceasta chestiune,
trebuie sa arat c. aducerea acestor divergence Intr-o larga
discucie de partid si la congresul partidului este o mare gre-
seala. Este o greseala din punct de vedere politic. In co-
misie, si numai In comisie, noi am fi avut o discucie con=
creta si am fi mers Inamte ; acum insa mergem inapoi,
timp de citeva saptamIni vom merge Inapoi spre teze teo-
retice abstracte, In loc s abordam problema In mod con-
cret. In ce m priveste, trebuie sa spun ca' toata chestiunea
asta m-a plictisit de moarte si, chiar daca n-as fi bolnav,
rn-as lepada de ea cu cea mai mare placere ; a fi gata s.
plec unde m-or duce ochii.

In concluzie : tezele lui Trocki si ale lui Buharin concin
o serie Intreaga de greseli teoretice, o serie de inexactitaci
principiale. Din punct de vedere politic, modul cum abor-
deaza ei problerna dovedeste o totala lipsa de tact. Tezele"
tovarasului Trocki sint daunatoare din punct de vedere po-
litic. Politica lui se reduce, In fond, la o harcuire birocra-
tica a sindicatelor. Si congresul partidului nostru, sint
convins, va condanma i va respinge aceasta politica.
(Aplauze f u r t u n o a s e, I n d e l u n g r epe-
t a t e.)

Pub beat in brolur5 in 1921,
la Petrograd

Se tipareste dupa textul
confruntat cu stenograma
corectatii de V. I. Lenin

bromrii,

si
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INSEMNARI CU PRIVIRE LA ELECTRIFICARE

1

Importanta electrificarii
1.. Tehnica modernd.
2. Refacerea fortelor de productie.
3. Centralizare la maximum.
4. Comunismul = Puterea sovieticii
5. Plan general si unic: centralizarea

poporului.
6. Ridicarea nivelului cultural (al
7. Nu simplà stiintà de carte.

9

Dezvoltarea lor.

electrificarea.
atentiei si a fortelor

oamenilor muncii).

Cu privire la electrificare
1) Decretul de aprobare a planului...
2) Mobilizarea fortelor tehnice.

Inmrinuncherea fortelor electrotelinice,
cit si a celor muncitoresti.

Folosirea centralelor.
Agitatia si propaganda.
Predarea cunostintelor teoretice

si practice despre electricitate.
3) Decretul cu privire la GOELRO.
4) Decretul cu privire la Sectia tehnicA-stiinlificri...
5) Decretul cu privire la Congresul electrotehnic general.
6) Petrograd. Cdrbune din stràintitate prin Murmansk.

Scris in decembrie 1920
Pub licat pentru prima oard: parlea 1
in 1942, in Culegeri din Lenin", vol.
A XXIV; partea a 2-a in 194.5, in
Culegeri din Lenin", vol. X X XV

Se tipdreste dupd manuso is
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DESPRE INVATAMINTUL POLITEHNIC
INSEMNARI PE M1R(TNEA TEZELOR NADEJDET

KONSTANTINOVNA1o1

(Neoficial. Concept. Nu se publiea.
Am sa mai examinez o data sau de
doua ori problema asta.)

Nu se poate scrie in fetal acesta despre invkamintul
politehnic: rezulta ceva abstract, pentru viitorul indepar-
tat, nu se tine seama de realitatea vie, acluala, care e atit
de trista.

E necesar
1) sA se adauge o teza sau doua despre insemniliatea

principialä a invalamintului politehnic
Jdupg Marx 1

ldupa programul nostru, al P.C. (b) din Rusia. J
2) S. se spuna limpede ca in nici un caz nu putern

renunta la principinl inval,amintului politehnic si la
infaptuirea lui imediata, in milsura posibilului.

Teza a 17-a trebuie eliminatei.
Despre ciclul II (12 17) trebuie spus:
Situatda economica, extrem de grea, a republicii noes-

tre cere ea, in momentul de feta, sd se procedeze neaparat
qi imediat la
contopirea* ciclului II cu scolile tehnice-profesionale,
transformarea* ciclului II in s col i tehn ice-prof es ionale ,

dar in acelasi timp, pentru ca sii nu rezul-
te o transformare in simple scoli di
ineserii, trebuie stabilite urmatoarele reguli precise:

" (De Indreptat: nu se ra contopi 1ntreg ciclul II, ci incepind de la \ irs 1 a
de 13, 1 4 ani, polrivit indica(Mor 0 hotthirii pedagogilor.)
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1) se va evita specializarea timpurie; vor fi elaborate
instructiuni in acest sens;

2) in toate §coliie tehnice-profesionale se va da o
mai mare amploare disciplinelor de cultura
general a.

Se va intocmi o programa pe ani de seoala:
(Daca asemenea comun ism geografie 1

prograrne rm istoria in general literatura
exista Inca, me- revolutiilor etc.
rad sti fie spin- revol iei
zurat Lunacear-

f din 1917
ski)

3) se va trasa ca sarcina neapeiratit treeerea i in e-
dia t a la invatamintul politehnic sau, mai
bine zis, infaptuirea imediata a unei serii de in as ur
realizabile 'filed de pe aeum, in directia "Inv a-
teimintu in i politehnic, cum. sint:

vizitarea celei mai apropiate centrale
electrice Si o serie de lectii insotite deimpreuna experiente la aceasta centrala; o s e

cu GOELRO rie de lucrciri practice de
tot felul in domeniul electricitatii; se
vor elabora imediat programe detaliate
(pentru o vizita;
pentru un curs de 5, 10 leelii; pentru
o lunà, douti luni etc.),

b) idem la fiecare sovhoz organizat
in mod acceptabil,

c) idem la fiecare uzinei organi-
zata in mod acceptabil,

d) mobilizarea tuturor inginerilor i agro-
nomilor, a tuturor absolventilor facul-impreund tatii de f izico-matematici (pentru lectdi ineu GOELRO domeniul electricitatii si al invatamin-
tului politehnic, pentru conducerea lu-
crarilor practice, a excursiilor etc.),

e) amenajarea unor mici muzee de invata-
mint politehnic, a unor trenuri, va-
poare etc.

i
),

a)

-

1

1
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Toate acestea sint extrem de importante. Sintem sAraci
de tot. Avem urgenta nevoie de timplari, l'acAtusi
etc. Avem neap dr a td nevoie. Toti trebuie sA devinA
timplari, l'acAtu§i etc., d a r avind §i un anumit mini-
mum de cuno§tinte de culturà generalà §i politehnice.

Sarcina colilor de gradul II (mai bine zis: a claselor su-
perioare ale scolilor de gradul II) (12 17): sA pregAteascA

un timplar,
un dulgher,
un lacatu.y etc.,

care sd cunoascA bine meseria sa, sA fie pe deplin capabil
sA devinA maistru §i, din punct de vedere practic, sA fie
pregAtit in aceast A. directie, cu conditia, insei, ca acest
meseriW sä aibA
o suficient de largd culturd generalci (sA posede un mini-
mum de cuno§tinte de bath in cutare §i. cutare Olinte;
se va indica precis care §tiinte anume);

sci fie comunist (se va indica precis ce trebuie sd tie);
sdaibdun orizont politehnic si sei posede
b az e le (elementele) unei culturi po lite hn i c e,

§i anume:
(aa) notiuni fundamentale de electricitate (se va sta-

bili precis ce no[duni anume),
(bb) despre folosirea electricithlii in industria

mecanicei,
(cc) idem in industria chirnicd,
(dd) idem despre planul de electrifi care a R.S.F.S.R.,
(ee) sA. fi vizitat eel putin de 1-3 ori o centrald

electricA, o fabricd, un sovhoz,
(ff) sA cunoascA cutare baze ale agronomiei etc.

Se va elabora o programA ameinuntitd,
cuprinzind un minimum de cunostinte.

(Se vede c5. Grinko s-a prostit de tot dacA a ajuns sA
nege importanta invAtamintului politehnic (in parte,
poate, §i 0.I. Schmidt)102. Set se facd indrepta-
rea cuvenitd.)

Scris la sfirsitul anului 1920
Publicat pentru prima oard in 1929,

in revista Se tipeireste dupd manuscris
Na puteah li Newf. Shole" nr. 2
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PROIECT DE HOTARIRE
A PLENAREI C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

CU PRIVIRE LA COMISARIATUL
POPORULUI PENTRU AGRICULTURA 1°3

Toy. Osinski, Impreuna cu intregul colegiu al. Comisaria-
tulm poporului pentru agricultura, este insarcmat sa ela-
boreze si sa prezinte Consiliului Cornisarilor Poporului
viitoarei sesiuni a C.E.C. din Rusia un regulament de orga-
nizare a comisariatului in ansamblu, ct i unul special in
legatura cu o mai larg i mai sisternatica folosire in munca
a specialistilor-agronomi 1°4.

Scris la 4 ianuarie 1921
Publicat po.tru prima oath' in 1959,

Culegeri din Lenin', vol. XX XVI
Se tipareite dupii manuscris

i
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Discucia prernergatoare congresului a luat o amploare
destul de mare. Micile dezacorduri si divergence au crescut,
au capatat proporcii, asa cum se intimpla intotdeauna cind
cineva staruie intr-o greseala mica si se opune din rasputeri
indreptarii ei, sau cind de greseala mica a unuia sau a
chorva se cramponeaza oameni care comit o greseala mare.

Asa cresc intotdeauna divergencele i sciziunile. Asa am
crescut" si noi, ajungind de la niste divergence mici la sin-
dicalism, care inseamna o ruptura totala cu comunismul
duce la o inevitabila scindare a partidului daca partidul nu
se va dovedi destul de sanatos si de puternic ca si scape
repede si definitiv de aceasta boala.

Trebuie sa avem curajul sa privirn in faca amarul adevar.
Partidul este bolnav. Ii scutura frigurile. Toata problerna
este daca boala a cuprins numai virfurile atinse de fe-
bra", i poate cal numai pe cele de la Moscova, sau a pus
stapinire pe intregul organism ; iar in acest caz daca
organismul va putea sa se vindece pe deplin in citeva sap-

(pina la congresul partidului si in timpul lui) si sa
faca cu neputinca o revenire a bolii sau, dimpotriva, boala
se lungeste si devine periculoasa.

Ce trebuie sa facem pentru ca vindecarea sa fie cit mai
rapida si mai sigura ? Trebuie ca tori membrii de partid sa
studieze cu tot calmul si cu cea rnai mare atencie, in primul
rind, esenca divergencelor si, in al doilea rind, evolucia
luptei din partid. E neaparat necesar sa fie studiate ambele
probleme, deoarece esenca divergencelor se dezvaluie, se

tarnini

si
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clarifica, se concretizeaza (i de cele mai multe ori se si mo-
difica) in cursul luptei, care ne arata intotdeauna, in fie-
care etapa pe care o strabate, c. partile aflate in lupta nu
ramin neschimbate ca numar si componenta, ca pozitiile lor
etc. nu ramin aceleasi. Trebuie sa studiern ambele probleme,

pentru aceasta e neaparat necesar sa cerem documente
absolut precise, care sa fi fost publicate i care sa poata fi
verificate sub toate aspectele. Cine crede pe cuvint este un
idiot iremediabil, pe care e cazul sa-1 1ai in plata domnu:
lui. Daca nu exista documente, trebuie sa fie interogati
martori ai arnbelor parti sau ai rnai multor parti i sa fie
neaparat supusi la un interogatoriu drastic" si la un inte-
rogatorm in prezenta unor martori.

Am sa incerc sa v infatisez pe scurt cum 1nteleg eu atit
esenta divergentelor, cit i succesiunea etapelor luptel.

Prima etapa. A V-a Conferinta generala a sindicatelor
din Rusia din 2-6 noiernbrie. Lupta incepe. Singurii corn:
batanti" dintre membrii Comitetului Central sint Trotki si
Tomski. Trotki arunca o vorba de efect" : scuturarea"
sindicatelor. Tomski 11 combate cu inversunare. Cei mai
multi dintre membrii Comitetului Central stau in expecta-
tiva. Marea lor greseala (si in primul rind a mea) a fost
ca arn scapat din vedere" tezele lui Rudzutak despre sar-
cmile de productie ale sindicatelor", adoptate de Conferinta
a V-a. Ele constituie cel mai important document din
toatie discutia.

Etapa a doua. Plenara Comitetului Central din 9 noiem-
brie. Trotki prezinta conceptul de teze" : isSindicatele
rolul lor in viitor", in care preconizeaza o politica de scu-
turare", camuflata sau infrumusetat5. prin consideratii des-
pre criza extrem de grea" prin care trec sindicatele i des-
pre noile sarcmi si metode. Tomsk", sprijinit cu energie de
Lenin, considera ca centrul de greutate al discutiilor 11 con-
stituie tocmai scuturarea" in legatura cu greFlile si exage-
rarile birocratice comise de cei din Tektran. Totodata, in
cursul discutiei, Lenin are unele iesiri" vadit exagerate
de aceea, gresite, ceea ce duce la necesitatea cream' unui
grup tampon", care si ia fiinta, compus hind din 10 membri
ai Comitetului Central (din el fac parte si Buharin, i Zino-
viev, i nu face parte nici Trotki, nici Lenin). Grupul

si
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tampon" decide ca divergentele sa nu formeze obiectul
unor largi discutii" si, hotarind ca raportul (la sindicate)
sã nu fie prezentat de Lenin, numeste ca raportor pe Zino-
viev, caruia i dà indicatia de a face un raport construc-
tiv, iar nu polemic".

Tezele lui Trotki sint respinse. Sint adoptate tezele lui
Lenin. In forma ei definitiva, rezolutia este adoptata cu
10 voturi contra 4 (Trotki, Andreev, Krestinski i Rikov).
Aceasta rezolutie apara si ea formele sanatoase ale mili-
tarizarii rnuncii", condamna degenerarea centralismului

formelor de munca militarizate in birocratism, sama-
volnicie, cancelarism" etc. I se recomanda Tektranului sa
participe indeaproape la activitatea generala a C.C.S. din
Rusia, in cadrul caruia sa se bucure de aceleasi drepturi ca
si celelalte uniuni sindicale".

Comitetul Central alege o comisie sindicalà, din care
face parte si tov. Trotki. Trotki refuza s lucreze in aceasta
comisie, i numai acest pas agraveaza greseala lui
care duce mai tirziu la fractionism. Fara acest pas, greseala
tovarasului Trotki (prezentarea unor teze gresite) ar fi fost
cu totul neinsemnata : tuturor membrilor Cornitetului Cen-
tral, fara exceplie, ii s-a intimplat sa faca asemenea

Etapa a treia. Conflictul din decembrie dintre lucratorii
de la transporturile pe ap i Tektran. Plenara Comitetu-
lui Central din 7 decembrie. De data asta, cornbatantii"
principali nu mai sint Trotki si Lenin, ci Trotki si Zinoviev.
Zinoviev, ca presedinte al comisiei sindicale, a exarninat
conflictul din decembrie dintre lucratorii din transporturile
pe apa si Tektran. La 7 decembrie are loc plenara Comite-
tului Central. Zinoviev face propunerea practica de a se
schimba imediat componenta Tektranului. Majoritatea Co-
mitetului Central se pronunta impotriva unei asemenea
schimbari. Rikov trece de partea lui Zinoviev. Se adopta
rezolutia lui Buharin, care in partea ei practica se pronunta
pe trei sferturi pentru lucratorir din transporturile pe
apa, iar in introducere, respingind reorganizarea de
sus" a sindicatelor (paragr. 3), aproba faimoasa demo-
cratie de productie" (paragr. 5). Grupul nostru de
membri ai Comitetului Central rämine in minoritate ;
noi ne pronuntam impotriva rezolutiei lui Buharin mai

si a

greseli.
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ales pentru motivul cá grupul tampon" exista, dupi pa-
rerea noastra, nurnai pe hirtre, intrucit refuzul lui Trotki
de a face parte din comisia sindicala inseamna de fapt
continuarea luptei si stramutarea ei in afara Comitetului
Central. Noi propunem sa se fixeze pentru congresul par-
tidului data de 6 februarie 1921. Se accepta. Aminarea
pentru data de 6 martie a fost facuta mai tirziu, la cererea
regiunilor periferice indepartate.

Etapa a patra. Congresul al VIII-lea al Sovietelor. La
25 decembrie Trotki publica brosura-platforma" : Rolul
si sarcinile sindicatelor". Din punct de vedere al democra-
tisrnului formal, Trotki avea in mod incontestabil dreptul
si prezinte o platforma, dat fiind ca la 24 decembrie Co-
mitetul Central admisese libertatea discutiilor. Sub raportul
utilitiiçii revolutionare insa, aceasta a insernnat o profunda
agravare a greselii prin crearea unei fractiuni bazate pe o
platforrna gresita. Brosura citeaza din rezolutia din 7 de-
cembrie a Comitetului Central numai ceea ce se refera la
dernocratia de productie" si nu citeaza cele spuse impo-
trtva reorganizarii de sus". Grupul tampon, creat de Bu-
harin la 7 decembrie cu sprijinul lui Trotki, a fost sfarimat
de acesta la 25 decembrie. Intreg continutul brosurii, de la
inceput i pina la sfirsit, este patruns de spiritul scutu-
rarii". Cit priveste sarcinile i metodele noi", care erau
menite s infrumuseteze, sa camufleze sau sa justifice
scuturarea", brosura nu a reusit sa le arate, abstractie fa-
cind de extravagantelc formularii intelectualiste (atmos-
fera de productie", democratic de productie"), care sint
cronate din punct de vedere teoretic si care, in partea lor
practica, se integreaza complet in notiunea, in sarcinile
in sfera propagandei pc linie de productie.

Etapa a cincea. Discutia in fata a mii de activisti de
partid cu munci de raspundere din intreaga Rusie, in cadrul
sedintei din 30 decembrie a fractiunii P.C. (b) din Rusia
de la al VIII-lea Congres al Sovietelor. Se angajeaza con-
troverse ample. De o parte Zinoviev si Lenin, iar de cea-
lalta parte Trotki si Buharin. Buharin vrea sá faca oficiul
de tampon", dar vorbeste nurnai impotriva lui Lenin si
Zinoviev si nu rosteste nici un cuvint impotriva lui Trotki.
El citeste o parte din tezele sale (publicate la 16 ianuarre),
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insa numai pe acelea in care nu se spune nimic despre rup-
tura cu comunismul i despre trecerea la sindicalism. Sleap-
nikov prezinta (in numele opozidei muncitoresti") o plat-
forma sindicalista, pe care tov. Trocki o spulberase nc
dinainte (in teza 16 din platforma sa) i pe care (In parte,
probabil, tocmai din aceasta cauza) nimeni n-o ia in serios.

Lucrul cel mai important din intreaga discude de la
30 decembrie, dupa parerea mea personala, a fost prezenta-
rea tezelor lui Rudzutak. Intr-adevar, nici tov. Buharin
nici tov. Trotki nu numai câ n-au avut nimic de obiectat
impotriva acestor teze, dar au nascocit chiar legenda ca
mai mult de jurnatate" din ele au fost elaborate de catre
rektraniiti, de catre Gold-nan, Andreev si Liubimov. Si, in
legatura cu aceasta, Trotki facea spirite foarte nostime
driigalase pe seama diplomadei" nereusite a lui Lenin,
care, pasamite, voia sa impiedice", sa torpileze" discucia,
cauta un paratrasnet" i, intimplator, a pus mina nu pe
paratrasnet, ci pe Tektran".

Aceasta legendà a fost spulberata chiar atunci, la 30 de-
cembrie, de catre Rudzutak, care a aratat ca in sfera de
activitate a C.C.S. din Rusia" nu exista nici un Liubimov,
ca in prezidiul C.C.S. din Rusia Goldnan a votat impotriva
tezelor lui Rudzutak si ca aceste teze au fost elaborate de
o comisie compusa din Andreev, Tiperovici si Rudzutak 1°5.

SA presupunem insa pentru moment ca legenda lansata
de tovarii Buharin si Trocki este adevarata. Nimic nu
face sa se naruie In asa masura pozida lor ca o asemenea
presupunere. Caci, daca cektranistii" au introdus noile"
lor idei In rezoluda lui Rudzutak si acesta le-a acceptat,
daca toate sindicatele au adoptat (la 2-6 noiembrie ! !)

aceasta rezolude i daca Buharin i Trocki nu pot sa obiec-
teze nimic impotriva ei, ce rezulta de aici ?

Rezulta ca toate divergencele despre care vorbeste Trocki
sint simple nascociri, ca nici el si nici cektranistii" nu au
sugerat nici un fel de sarcini si metode noi", ca tot
ce este practic i esencial a fost spus, adoptat, hota.rit de
catre sindicate, si chiar inainte ca problema sä fi fost pusii
in cadrul Comitetului Central.

§i

§i



CRIZA DIN PART1D 249

Daca trebuie sa fie cineva ocarit §i zdravan scuturat",
apoi acela nu este C.C.S. din Rusia, ci mai degraba C.C.
al P.C. (b) din Rusia, pentru ca a scapat din vedere" tezele
lui Rudzutak §i, datorita acestei grqeli, a putut s ia pro-
porcii o disct4ie cu totul lipsita de obiect. Grewala ektra-
ni§tilor (care, in fond, nu este o greFala prea mare, ci una
cu totul obimuita, care consta intr-o oarecare exagerare a
birocratismului) n-ai cum s-o acoperi. Si ea nu trebuie aco-
perita, infrurnusetatâ sau justificata, ci numai indreptata.
Atit, §i nirnic mai mult.

Esenca tezelor lui Rudzutak a fost forrnulata de mine la
30 decembrie in patru puncte * : 1) democratism obimuit
(fara nici un fel de exagerari, fat-a nici un fel de renuncare
la dreptul Comitetului Central de a face numiri" etc., dar
§i fara o aparare indaratnica a gre§elilor i exagerarilor care
au fost comise de unii dintre cei numiti" §i care se cer
indreptate) ; 2) propaganda pe linie de produccie (aici intra
tot ce este judicios in n4te formule" atit de greoaie, ridi-
cole §i gre§ite din punct de vedere teoretic cum sint demo-
cracia de producOe", atmosfera de producOe" etc.). La
noi a fost creata o institutie sovietica : Biroul central de
propaganda pe linie de produccie. Trebuie sa sprijinirn prin
toate mijloacele aceasta institutie, §i nu sa impiedicam
munca in produccie prin productia de... teze nereufite. Atit

nimic mai mult ; 3) premii in natura §i 4) comisii de
disciplin tovar4easca. Fara punctele 3 §i 4, toate discu-
ciile despre rolul §i sarcinile in produccie" i alte lucruri
de acest fel sint o deprta palavrageala intelectualista ; or,
itt bro§ura-platformbl" a lui Trot,.ki tocmai aceste doua
puncte au fost uitate. In tezele lui Rudzutak insa ele exista.

Vorbind despre discucia de la 30 decembrie, trebuie sã
indrept Inca o gre§eala a mea. Eu am spus : In realitate,
statul nostru nu este un stat muncitoresc, ci un stat munci-
toresc-Oranesc". Tov. Buharin a exclarnat nurnaidecit : Ce
fel de stat" ? lar eu, drept faspuns, rn-am referit la mate-
rialele Congresului al VIII-lea al Sovietelor, careii in-

* Vczi volumul dc fqa, p. 219-226. Nota red.

si
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cheiase de curind lucrarile *. Citind acurn darea de searna
asupra discutiei, \rad ca nu eu am avut dreptate, ci tov.
Buharin. Trebuia sa spun : Statul muncitoresc este o abs-
tractie. In realitate statul nostru este un stat muncitoresc,
care, in primul rind, prezmta particularitatea ca in tara nu
precumpaneste populatia muncitoreasca, ci cea taraneasca ;
iar in al doilea rind, el este un stat rnuncitoresc cu o de-
formare birocraticr. Oricine va citi intreaga mea cuvin-
tare va vedea cI aceasta rectificare nu schimba nici argu-
mentarea i nici concluziile

Etapa a sasea. Apelul catre partid" al organizatiei din
Petersburg, indreptat impotriva platformei lui Trotki,
riposta data de Comitetul organizatiei Moscova (in
Pravda" din 13 ianuarie) 10G.

Trecerea de la lupta dintre fractiunile create de sus la
interventia organizatiilor de jos. Un mare pas inainte spre
insanatosire. Este curios ca Comitetul din Moscova a re-
rnarcat aspectul periculos" al publicarii platformei orga-
nizatiei din Petersburg, dar n-a vrut sa remarce aspectul
periculos pe care-1 prezenta crearea unei fractiuni, la 25 de-
cembrie, de catre tov. Trotki ! ! ! Despre o asemenea orbire
(la un singur ochi) mucalitii spun ca e caracteristica celor
din grupul tampon"...

Etapa a saptea. Comisia sindicala isi termina lucrarile
si publica o platforma (o brosura cu titlul : Proiect de ho-
tarire a Congresului al X-lea al P.C. (b) din Rusia cu pri-
vire la rolul i sarcinile sindicatelor 107, aparuta la 14 ia-
nuarie sub semnatura a 9 membri ai Comitetului Central :
Zinoviev, Stalin, Tomski, Rudzutak, Kalinin, Kamen3v,
Petrovski, Artem si Lenin si a unui membru al comisiei sin-
dicale, Lozovski ; tovarasii $leapnikov i Lutovinov au
sters-o", intrind, pe cit se pare, in opozitia rnuncitoreasca".
In Pravda" platforma a fost publicata la 18 ianuarie,
avind de asta data si semnaturile lui $midt, Tiperovici
Miliutin.

In Pravda" din 16 ianuarie apare platforma lui
(semnata : Din insarcinarea unui grup de tovarasi",

Buharin, Larin, Preobrajenski, Serebreakov, Sokolnikov,
* Vezi vulumul de fqa, p. 217. Nota red.

nick.
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Iakovleva) §i platforma lui Sapronov (senmata : Un grup
tie tovara§i care se situeaza pe platforma centralisrnului
democratic", Bubnov, Boguslavski, Kamenski, Maksirnov-
ski, Osinski, Rafail, Sapronov) 108 La §edinca largita din
4 7 ianuarie a comitetului organizaiei din Moscova iau cu-
intul §i reprezentancii accstor platforme, precurn i igna-

tov4tii" 1°9 (tezele lor au fost publicate in Pravda" din
19 ianuarie sub semnatura lui Ignatov, Orehov, Korzinov,
Kuranova, Burovcev, Maslov) *.

Vedem aici, de o parte, o coeziune tot mai puternica
(fiindca platforma celor 9 membri ai Cornitetului Central
este in deplina concordanta cu hotarirea celei de-a V-a Con-
ferince generale a sindicatelor din Rusia), iar de alta parte
disensiune i descompunere. Culmea descornpunerii ideo-
logice au atins-o tezele lui Buharin 8.: Co. Aici s-a realizat
o cotitura" din acelea despre care pe vremuri marxi§tii
spuneau in gluma : e o cotitura mai mult isterica decit
istorica". In teza 17 citim : ...in momentul de fata este
necesar ca aceste candidaturi" (§i anume candidaturile de-
semnate de sindicate pentru direqiile generale i centra-
lele" respective) sa devina obligatorii".

A suscine o asemenea teza insearnna a rupe complct cu
comunismul §i a trece pe pozitiile sindicalismului. Inseamna,
in fond, a repeta lozinca lui $leapnikov : sindicalizarea
statului" ; inseamna ca diferitele parti ale aparatului Con-
siliului economic superior sa treaca pe rind, in miinile sin-
dicatelor respective. A spune : eu desemnez candidaturi
obligatorii" este tot una cu a spune : ,eu numesc".

Comunismul spune : avangarda profetariatului, partidul
comunist, conduce masa muncitorilor fara partid, luminind,
pregatind, instruind, educind aceasta masa (Koala" co-
munismului), mai intli pe muncitori, iar apoi i pe
pentru ca ea sa poata ajunge i sa ajunga in mod efec-
tiv sa concentreze in miinile sale conducerea intregii
economii n4onale.

* In treac.it fie zis, partidul trebuie sI ceari ca liecare platforma" sI tie
.publicati sub semnitura IntreagI a tuturor tovarasilor care raspund pentru ea.
Accasti cerinti este satisfacuta. de ignatovisti" si de sapronovistt", dar nu §i de
trotkisti", buharinisti" si sleapnikovisti", care se 'Tiara la niste tovarasi pc
care ei nu-i numesc st care, prctind ei, raspund pentru platforma respectiva.

18
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Sindicalismul transmite masei muncitorilor fara partid,
impartki pe ramuri de produccie, conducerea ramurilor in-
dustriei (directiile generale si centralele"), negind implicit
necesitatea existentei partidului si nedesfasurind o activi-
tate indelungata in direccia educarii maselor si a concen-
trarii efective a conducerii intregii economii nationale in
miinile lor.

Programul P.C. (b) din Rusia spune : ...Sindicatele
trebuie sa ajunga" (ceea ce inseamn cà n-au ajuns si nici
nu sint inca pe cale sa ajunga) sa concentreze efectiv in
miinile lor (adica in miinile sindicatelor, ale maselor unite
in totalitatea lor ; oricine vede cit de departe sintem noi
pina .si de o oarecare apropiere de aceasta concentrare
efectiva)... s. concentreze ce ? toata conducerea intregii
economii nationale ca un singur tot economic" (deci nu a
ramurilor industriale si nu a industriei, ci a industriei p/us-
agricultura s.a.m.d. Sintem noi aproape de situatia de a
concentra efectiv in mlinile sindicatelor conducerea agri-
culturii ?). Si frazele urmatoare din programul P.C. (b) din
Rusia vorbesc despre legatura" dintre conducerea cen-
trala de stat" i masele largi ale oamenilor muncii", despre
participarea sindicatelor la conducerea economiei"

Daca sindicatele, care in proporcie de 9/10 sint compuse
din muncitori fara partid, desemneaza conducerea indus-
triei (candidaturi obligatorii"), ce rost mai are partidul ?
Din punct de vedere logic, teoretic si practic, nastrusniciile
lui Buharin inseamna o scindare a partidului sau, mai bine
zis, o ruptura intre sindicaliti i partid.

Pina acum matadorul" in aceasta lupta era Trocki. Acum
Buharin 1-a intrecut" cu mult, 1-a eclipsat" cu totul, a
creat o corelmie cu totul noua in aceasta lupta, fiindca a
ajuns s sugina o greseala de o suta de ori mai mare deck
acelea ale lui Trocki luate la un loc.

Cum de-a ajuns Buharin sa spuna asemenea lucruri, care
inseamna o ruptura cu comunismul ? Noi stim cit de ma-
leabil este tov. Buharin, si aceasta este una din insusirile
pentru care dinsul este atit de iubit si nu se poate sa nu fie
iubit. $tim ca nu o data s-a spus despre dinsul in gluma ca
e ceara moale". Iar acum vedem ca pe aceasta ceara
moale" orice orn fara principii", orice demagog" poate

us.
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scrie ce-i place. Aceste expresii tari, puse aci in ghilirnele,
le-a folosit si a avut tot dreptul sa. le foloseasca tov. Ka-
rnenev in cadrul discuviei de la 17 ianuarie. Dar nici lui si
nici altcuiva nu-i va trece prin minte sã explice cele intim-
plate printr-o demagogic lipsita de principii, sa reduca totul
la aceasta demagogie.

Dimpotriva, exista o logica obiectiva a luptei fraccioniste,
care duce inevitabil, chiar si pe cei mai buni dintre oameni

daca ei staruie in pozivia gresita pe care au adoptat-o
la o situaçie care de fapt nu se deosebeste cu nimic de de-
magogia lipsita de principii. Intreaga istorie a luptelor
fractioniste ne arata acest lucru (de exemplu : unirea vpe-
redistilor" cu rnensevicii impotriva bolsevicilor 1"). Tocrnai
de aceea este necesar s studiem nu numai esenva abstracta
a divergenvelor, dar si dezvaluirea lor concret i modifi-
carea lor in cursul desfasurarii diferitelor etapc ale luptei.
Discuvia de la 17 ianuarie a exprimat bilanvul acestei des-
fasurari "2. Nu se rnai pot preconiza nici scuturarea" si
nici noi sarcini de producvie" (fiindca tot ce este rezonabil

practic a intrat in tezele lui Rudzutak). Nu-vi mai ramine
decit s gasesti in tine ca sa folosirn o expresie a lui
Lassalle taria fizica de spirit" (si de caracter) pentru

recunoaste greseala, a o indrepta si a intoarce aceasta
papal a istoriei P.C. (b) din Rusia, sau... sau s te agavi de
aliavii care au rnai ramas, oricare ar fi ei, fara a vine
searna" de nici un fel de principii. Au mai rämas adepvii
democraviel" pina hz inconftientä. Si Buharin aluneca spre
ei, aluneca spre sindicalism.

In timp ce noi absorbirn treptat tot ce a fost sanatos in
democratica" opozivie muncitoreasca", lui Buharin ii e
dat sa se agave de ceea ce este nesim'atos. Tov. Bumajnii, un
vektranist sau trovkist mai de searna, a declarat la 17 ia-
nuarie ca este gata s. accepte propunerile sindicaliste ale
lui Buharin. Sapronovistii" au mers pina acolo, inch in
cuprinsul aceleiasi teze (nr. 3) vorbesc despre criza pro-
funda" i anchilozarea birocratica" a sindicatelor si pro-
pun In acelasi timp, ca o masura absolut" necesara, lar-
girea drepturilor sindicatelor in producvie..." probabil in
virtutea anchilozarii lor birocratice". Poate oare sa fie
luat in serios un asernenea grup ? Ei au auzit vorbindu-se

18*
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despre rolul sindicatelor in produccie i, ca s strige mai
tare decit ceilalci, au trintit o vorba mare : largirea drep-
turilor" in virtutea anchilozarii birocratice". E de ajuns
sa citesti primele rinduri din propunerile lor practice" :
prezidiul Consiliului economic superior este desemnat de
plenara C.C.S. din Rusia si este confirmat definitiv de
C.E.C. din Rusia", ca sa nu mai citesti nimic mai departc.
Dar pozicia lor democratica principialr ? Ascultaci :
(teza 2) ...Ei (Zinoviev i Trocki) exprima de fapt doua
curente din unul si acelasi grup, i anume din grupul foitt-
lor promotori ai militarizarii economiei" ! !

Daca e lualm in serios, aici avem de-a face cu un
mensevism si un eserism de cea mai proasta speca. Dar Sa-
pronov, Osinski & Co. nu pot fi luaci in serios atunci cind,
inaintea fiecarui congres al partidului (de fiecare data tot
pe locul asta"), acesti activisti dupa parerea mea, foarte
valorosi cad intr-un fel de paroxism febril, cautá si
strige neaparat mai tare decit toci (fracciunea celor ce
striga mai tare") si stirsese prin a se face de ris. Ignato-
vistii" se cin de sapronovisti". Incheierea de blocuri intre
diferite grupuri (mai ales inainte de congres) este, fireste,
perrnisa (la fel si goana dupa voturi). Dar acest lucru tre-
buie facut in cadrul comunismului (si nu al sindicalismului),
si in asa fel ca sa nu stirneasca risul. Cine da mai mult ?
Voi, cei ce fagaduici mai multe drepturi" celor fara par-
tid, folosici prilejul pe care vi-1 ofera congresul P.C. (b) din
Rusia si unici-va !...

Pina acurn in platforma noastra se prevedea ca. nu trebuic
aparam excesele de birocratism, ci s le inlaturam. Corn-

baterea birocratismului este o treaba grea si de lunga du-
rata. Inlaturarea exceselor poate si trebuie sa fie realizata
imediat. Autoritatea lucratorilor din armata si a celor nu-
mici de sus o submineaza nu acei care atrag atencia asupra
unor excese daunatoare i cauta sa le inlature, ci aceia care
se opun unor asemenea eforturi. Tocrnai acestea au fost
cxcescle unor cektranisti, care vor fi totusi (si au fost) lu-
cratori valorosi, folositori. Nu trebuie sa harcuim sindicatelc
si s nascocim divergence intre noi si de, din moment ce
tot ce este nou, concret i practic in problerna sarcinilor
sindicatelor pc linie de produccie a fost reclinoscut si triscris

si
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in hotadrile lor. Trebuie ca pe acest teren sa desfasuram,
in deplina unitate, o activitate practica intensa.

Acum platforma noastra mai prevede Inca ceva : s.
luptam Impotriva confuziei ideologice si a elementelor ne-
stinatoase din rindurile opozitiei, care merg pina acolo inch
sustin c trebuie sa se renunve la orice fel de militarizare
a economiei", sa se renunte nu numai la metoda nurnirilor"
de sus, care a fost practicata cu precadere pina acum, dar
la once fel de nurniri", adica, in ultima analiza, hi rolul
onducator al partidului fata de masa fill-a partid. Tre-
bine s luptam impotriva devierii sindicaliste, care amen:*
sa duca partidul la pieire dac . nu ne lecuim definitiv de ea.

De boala de care sufera partidul nostru vor cauta, de:
sigur, s profite atit capitalistii Antantei in vederea uner
nor invazii, cit i socialistii-revolucionari pentru a pune la
cale noi comploturi si rascoale. Asta nu ne sperie, pentru
ne vorn uni cu tocii ca unul, fara sa ne temem a recunoaste
cà aceasta boala exista, dar fiind totodata constien;i ca ea
ne impune tuturora, in orice post ne-am afla, mai multa
disciplina, mai multa 011ie de caracter si mai multa fermi-
tate. Partidul nu va slabi, ci se va Inari atit in penoada
care ne mai desparte de cel de-al X-lea Congres al sau din
martie, cit si dupa aceea.
19 ianuarie 1921

Pravda nr. 13 din 21 ianuarie 1921 Se tiplrelte dnpa textul
Semnat : N. L enin apiirut in ziar, care a jost confruntat

cu textul broiurii :
N. Lenin Criza din partid", 1921

ca
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AL II-LEA CONGRES GENERAL
AL MUNCITORILOR MINERI DIN RUSIA "3

25 IANUAR1E-2 FEBRUARIE 1921

1

EXPUNERE CU PRIVIRE
LA ROLUL SI SARCINILE SINDICATELOR,

PREZENTATA LA SEDINTA
FRACTIUNII COMUNISTE DE LA CONGRES

23 IANUARIE

Caracterul nevralgic pe care 1-a capatat problema rolului
sarcindor sindicatelor se explica prin aceea ca ea a de-

venit prea devreme obiectul unei lupte fractioniste. Aceasta.
problerna foarte ampla, de necuprins chiar, nu poate fi
tratata asa, in pripa, cum s-a facut la noi ; si de acest fel
de a proceda cu multa graba, cu excesiva pripeala
11 invinuiesc in primul rind pe tov. Trotki. Fiecaruia dintre
noi i s-a intimplat i o sa i se intimple si de aci inainte sa
prezinte Comitetului Central teze nu indeajuns de bine
pregatite, pentru ca intreaga munca s desfasoara, la noi, in
cea mai mare graba. Este o greseala nu prea mare, si fie-
caruia dintre noi i s-a intimplat sa se pripeasca. Aceasta
este, in fond, o greseala obisnuita, de care nu ne vom lecui,
fiindca ne aflam in conditii obiective prea grele. Dar cu
atit mai precauti trebuie si fim in problemele cu caracter
fractionist, in problemele care constituie un obiect de con-
troversa. Fiindca in asemenea situatii chiar un om nu prea
iute din fire, ceea ce nu pot spune despre oponentul meu,
este lesne expus s cad a. in aceasta greseala. Si, pentru a va
dovedi in mod concret acest lucru si a trece imediat la fon-
dul chestiunii, am sâ vã citesc numaidecit citeva din prin-
cipalele teze ale lui Trotki.

in brosura sa, in teza a 1 2-a, la sfirsit, tov. Trotki scrie :

Observam cã, pe masurii ce sarcinile econornice tree pe prirnui
plan, nymeroi activisti sindicali se pronunta tot mai raspicat si mat
Lategoric irnpotriva perspectivelor ngemantri > si a concluziilor prac-
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tice care decurg din ea. Printre acesti activisti sindicali gasim pe tova-rii i Lozovski.
Mai mult decit atit. Numerosi activisti sindicali, respingind noile

sarcini i metode, cultivi trt mediul kr un spirit de inchistare corpo-
ratista, de animozitate fata de noile cadre atrase in domeniul econo-
mic respectiv si tn felul acesta intretin de fapt ramasivele spiritului de
breaslà k rindurile muncitorilor organizati in sindicate".

.P4 putea sa va citez din browa lui Trocki multe pasaje
de acest fel. V. intreb : este admisibila o asemenea man:-
festare fractionista, este admisibil ca un om cu atita auto-
ritate, un conducator atit de marcant s vorbeasca in felul
acesta despre n4te tovar4i ai sai de partid ? Sint convms
ca 990/o din tovar4i, afara doar de cei care au ajuns sa se
ia la harca, vor raspunde Ca nu e admisibil.

Daca tovar4ii Tomski i Lozovski ar fi vinovavi sau ar
putea fi banuici cã sint vinovati, bunaoara, ca au refuzat
din capul locului sa semneze pacea de la Brest sau Ca au re-
fuzat din capul locului s duck' razbol, a ncelege un ase-
menea procedeu. Utilitatea revolucionara este mai presus de
dernocratismul formal. Dar a proceda cu atita nesabuinca
intr-un asemenea moment este o greFala extrem de serioasa.
Aa ceva nu-i admisibil. In acest pasaj se spune ca numero§i
activii smdicali cultiva in mediul lor un spirit de animozi-
tate i de inchistare. Ce inseamna asta ? Ce discucie este
aceasta i ce limbaj este acesta ? Se poate oare proceda in
felul acesta ? Daca mai inainte spuneam ca voi reui, poate,
sa adopt o pozwe tampon" §i sa nu particip la discucie,
pentru ca e daunator sa te lei la harca cu TroOci e da-
unator pentru no:, pentru partid i pentru republica dupa
apariv a aceste: brwr: am spus ca trebuie sa intervin in
discucie.

Trocki afirma.ca numero§i activ4ti sindicali cultiva un
spirit de animozitate fala de noile cadre". Cum vine asta ?
Daca e adevarat ca numero§i activ4ti sindicali cultiva in
mediul lor un spirit de animozitate fa4a de noile cadre",
atunc: trebuie sa ni se spuna cine sint cei ce cultiva acest
spirit de animozitate. Iar daca nu ni se spune, inseamna ca
avem de-a face cu o scuturare, cu o abordare birocratica a
problemei. $i chiar daca exista un spirit de animozitate faci
de noile cadre, tot nu este permis sa se vorbeasca in felut

Tomski
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acesta. Trotki invinuieste pe Lozovski si pe Tomski de bi-
rocratism. Eu insa as spune ca lucrurile stau tocmai invers.
$i nici nu poti citi mai departe, fiindca, prin modul lui de
a proceda Trotki a stricat totul : el a turnat n miere o lin-
gura de catran si, oricha miere ar mai pune dupa aceea,
totul famine stricat.

Dar cine este vinovat ca nurnerosi activisti sindicali cul-
tiva un spirit de animozitate fata de noile cadre ? Desigur,
un tamponist sau un tektranist va spune c activistii sin-
dicali.

In realitate insa aici totul e tras de par ; sint multe lu-
cruri nascocite si se indruga verzi i uscate. Dar In aceasta
chestiune, tovarasi, trebuie sa ne lamurim i s. intelegem
esentialul. $i esentialul este ca o serie de manifestari lipsite
de tact provoaca in rindurile masei un spirit de animozitate.
Oponentul meu afirma ca au fost oameni care au cultivat
un spirit de animozitate. Asta arata cal modul cum pune el
problema este cu totul gresit. Trebuie totusi sa lamurim
lucrurile. In noiembrie s-a intrunit Conferinta generala a
sindicatelor din Rusia si acolo a fost rostit indemnul la
scuturare". Trotki a facut o greseala ca a spus vorba asta.
Din punct de vedere politic este clar ca un asemenea mod
de a pune problema duce la sciziune i la rasturnarea dic-
taturii proletariatului.

Trebuie sa se inteleaga cà sindicatele nu slut un depar-
tament n genul comisariatelor poporului, ca ele reprezinta
intregul proletariat organizat, ca ele sint o institutie aparte
si cà fata de ele nu se pot adopta asemenea procedee. Si
cind s-a pus chestiunea procedeului gresit care ameninta sa
duca la sciziune, eu am spus : Deocamdata sa nu VI apu-
cati sa flecariti pe tema unei discutii pe scara larg ; intru-
niti-va in comisie si lamuriti acolo chestiunea cu toata pre-
cautia necesara". Dar tovarasii spun : Nu, cum se poate ?
Asta-i o incalcare a democratismului". Tov. Buharin
mers chiar pina acolo ca a inceput sa vorbeasca despre
sfinta lozinca a democratiei rnuncitoresti". Am redat tex-
tual cuvintele lui. Le-am citit era cit pe-aci sa ma
crucesc. (R Iset e.) Eu spun ca se incepe totdeauna cu o
greseala mica, care apoi capata proportii. Divergentele de
pareri incep intotdeauna cu chesnuni marunte. Oricui i s-a

si...
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intimplat sa capete o rana mica, dar, daca o asemenea rana
incepe sa se cangreneze, poate s duca la o boala mortala.
Si n cazul nostru avem de-a face tocmai cu cangrenarea
unei rani mici. In noiembrie se vorbeste de scuturare, iar
decembrie ne si aflarn in prezenta unei greseli mari.

Plenara din decembrie a Comitetului Central s-a pro-
nurgat impotriva noastra. La acea plenara, majoritatea
alaturat lui Tro;ki si a fost adoptata rezolutia propus5. dc-
ci si de Buharin, pe care, desigur, aci citit-o. Dar chiar si
acei membri ai Comitetului Central care n-au fost alaturi
de noi au trebuit sà recunoasca ca lucratorii din transportu-
rile pe apa aveau mai multa dreptate decit Tektranul.
Asta-i realitatea. Si, cind ma ntreb care a fost vina Tek-
tranului, trebuie s. raspund ca ea n-a constat in faptul ca
a;i facut uz de constringere asta este un merit al vos-
tru ci n faptul ca ati comis excese de birocratism.

Dar daca aci imeles cii exista asemenea excese, trebuia.
sa le lichida;i, iar nu sa va ridicaci impotriva lichidarii lor.
Asta-i tot. Pentru lichidarea birocratismului e nevoie dc
decenii. E vorba de o lupta extrem de grea, si cine vii spunc
ca, daca vom adopta platforme antibirocratice, vom scapa
numaidecit de birocratism este pur si simplu un sarlatan,
Ufl amator de vorbe mari. E necesar ca excesele de biro-
cratism sa fie numaidecit lichidate. Trebuie sii descoperim
aceste excese de birocratism, sa le lichidam i sa nu numim
bun ceea ce este rau sau alb ceea ce este negru. Muncitorii

caranii stiu ca ei insisi mai au de invacat cum sa conduca,
dar j dau bine seama ca exista si excese de birocratisrm
si ca, daca nu vrei sa le lichidezi, faci o mare greseala.
Trebuie sa le lichidezi la timp, asa cum au aratat lucratorii
din transporturile pe apa, si nu atunci cind le-au aratat
alcii.

Si unor lucratori dintre cei mai buni Ii s-a intimplat
uneori sa greseasca. La Tektran exista lucratori excelenci ;
noi vom continua sa-i numim in posturi, ca si pina acum,
dar vorn cauta sa inlaturam excesele de birocratism comise
de ei. Tov. Trotki considera ca tovarasii Tomski i Lozovski

activisti sindicali au vina de a cultiva in mediul lor
un spirit de animozitate faca de noile cadre. Dar asta-i put
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§i simplu monstruos. Trebuie sa fie cineva aproape bolnav
sau peste masura de patimas ca s spuna asa ceva.

Din cauza acestei pripeli se ivesc controverse, oamenii
prezinta platforme, scriu c exista vinovati, si rezultatul
-este ca totul se strica de-a binelea.

$titi ca, atunci cind niste oameni se cearta, dupa doua
zile ajung s pomeneasca toate rudele, pink' la a zecea gene-
racie, si stau si tot sporovaiesc. Ii intrebi pe unul : Tu de
ce te-ai certat ?" Pai sa vezi, asta are o matusa, iar asta
un bunic". ,Nu, nu te intreb de ce te certi acum, ci de
ce te-ai certat la inceput ?" Reiese ca in doua zile au fost
scornite tot felul de divergence.

La Tektran s-au comis o serie de exagerari cu caracter
claunator si s-a practicat un birocratism inutil. Exagerari
se comit peste tot. Exista departamente care au numai
la Moscova cite 30 000 de funccionari. Asta-i cifra, nu
gluma. Cauta sa remediezi aceasta racila, s strapungi
acest zid. Nu trebuie sa te terni de nimic, nu trebuie s te
gindesti c cutare 1-a jignit pe cutare sau ca cutare a fost
hartuit. Daca pornesti o lupta fractionista si spui c vinovat

Tomski, care a cultivat in sinul maselor un spirit de ani-
mozitate faca de cektranisti, insearnna cal te pretezi la o
completa denaturare a lucrurilor, care nu face decit
zdruncine din temelii toata activitatea noastra, toate rela-
-ciile noastre cu sindicatele. Or, sindicatele reprezinta in-
tregul proletariat. Daca staruim in aceasta directie si vo-
tarn pe baza de platforme diferite, impingem spre prabusire
Puterea sovietica.

Daca s-ar crea o ruptura intre partid si sindicate, vinovat
ar fi partidul, si asta ar insemna fara doar si poate pieirea
Puterii sovietice. Noi nu avem alt sprijin decit rnilioanele
de proletari, care au un nivel de constiinta destul de re-
dus, care in rnajoritatea lor sint oameni inculti, inapoiati,
fara stiinta de carte, dar care, ca proletari, urmeaza parti-
dul lor. Timp de doua decenii ei au socotit ca acesta e
partidul lor. Urmeaza apoi o clasa care nu este a noastra,
care va fi, poate, de partea noastra daca vom fi destul de
intelepti si vom duce o politica justa in rindurile clasei
noastre. Am ajuns la unul din cele rnai importante mo-
mente din revolutia noastra, am pus in rniscare masele de
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proletari si de tarani saraci, le-am facut sa ne sprijine in
mod constient. Nici o revoluite n-a mai facut asa ceva. Nu
exista clasa care sa ne poata rasturna, fiindca de partea
noastra se afla majoritatea proletarilor si a taranilor sa-
raci. Nimic nu ne poate duce de ripa, afara de propriile
noastre greseli. In acest daca" sta tot miezul problemeL
Daca vom provoca o sciziune, de care noi vorn fi vinovati,
atunci totul se va narui, pentru c sindicatele sint nu numai
o institutie, ci izvorul intregii noastre puteri. Ele repre-
zinta clasa din care economia capitalista a facut un factor
de unificare economica si care prin industria sa uneste mi-
lioanele de tarani irnprastiati, razleti. De aceea un singur
proletar este mai puternic decit 200 de Omni.

Iata de ce felul cum pune Trotki problerna este complet
gresit. Asputea sa iau i sa analizez oricare din tezele
dar atunci as.avea nevoie nu de o ora, ci de zece, ati fugi
de aici cu tow, fiindca ar fi ceva plictisitor. In fiecare teza
yeti gasi acclasi punct de vedere, complet gresit : numerosi
activisti sindicali cultiva un spirit de animozitate". In rin-
durile sindicatelor s-a dezvoltat un spirit de animozitate
fata de noi din cauza greselilor, din cauza birocratismului
de care au dat dovada cei de sus, printre care si eu, fiindca
Glavpolitputi a fost numit de mine. Ce-i de facut ?
indreptam greselile ? Trebuie sa lichidarn excesele comise
de Tektran, ca unii care intelegem cii partidul nostru mun-
citoresc sta ferm pe propriile lui picioare si judeca cu pro-
priul sau cap. Noi nu renuntarn nici la sistemul numirilor
de sus si nici la dictatura. Muncitorn, care in tara noastra
au trecut printr-o scoala de doua decenii, nu vor admite
asa ceva. Daca vorn starui in aceasta greseala, ne vom pra-
bust la sigur ; aici este greseala si in ea sta miezul chestiunii.

Trotki spune ca Lozovski i Tomski nici nu vor sa auda
de noile sarcini. Daca se dovedeste ca este asa, atunci si-
tuatia se schimba. In ce constau noile sarcini ?

Ni se vorbeste aici de atmosfera de productie", de
democratic de productie", de rolul in productie". Eu am
spus de la bun inceput, in cadrul discutiei din 30 decem-
brie, ca asta e o vorbarie pe care muncitorul n-o intelege,
ca toate astea intra in sarcina propagandei pc linie de pro-

lui,
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Noi nu renuncam la dictatura si la principiul con-
.clucerit unice ; ele ramin, i eu am sa le sprijin, insa n-am
s. apar prostia si excesele. Atmosfera de produccie", este
o expresie ridicola, de care muncitorii Ii vor bate joc. \Tor-
beste mai simplu si mai clar asta e propaganda pe linie
de produccie. Dar pentru asta a fost creata o institucie
speciala.

In legatura cu modul cum poate fi ridicat rolul sindica-
telor in produccie, am raspuns la 30 decembrie ; in ras-
punsul meu, care a aparut in presa, am aratat ca exista o
rezolucie care a fost prezentata de tov. Rudzutak
si adoptata de conferinca la 5 noiembrie. Tovarasii Trocki

Buharin au afirmat ca aceasta. rezolucie a fost intocmita
de Tektran. Cu toate ca. aceasta afirrnacie a fost

eu a vrea s. intreb : dac . au intocmit-o ei, atunci
cine o nesocoteste ? Tektranul a intocmit-o, iar sindicatele
.au adoptat-o. Atunci totul e in ordine. Dupa aceea, copiii
iu trebuie sa se certe si s. provoace divergence fraccioniste.
A propus toy. Trocki sarcini noi ? Nu. Si ceea ce este nou
la el arata mai rau. Tocmai aici e neajunsul. Tov. Trocki
se lupta sa obcina din partea partidului o condamnare a
.acelora care resping sarcinile noi, i dinsul considera ca
cei mai mari vinovaci sint Tomski i Lozovski.

In rezolucia lui Rudzutak, totul este spus mai limpede
si mai simplu ; in ea nu se vorbeste de atmosfera de pro-
duccie" i nici de democracie de produccie". In ea scrie
limpede c fiecare membru de sindicat trebuie sa fie pa-
truns de constiinca cii ridicarea productivitacii muncii in
pra noastra este absolut necesara. Acest adevar este expri-
mat intr-un limbaj simplu, pe intelesul tuturor. Totul este
spus mai bine decit la Trotki, §i intr-o forma mai "completa,
pentru ca se vorbeste i despre prerniile in natura i despre
comisiile de disciplina. Fara aceasta, toate discuciile pe
tema imbunatacirii transporturilor si a indreptarii situaciei
,sint vorbe goale. Trebuie sa cream comisii, sa cream co-
Tnisii de disciplina. La Tektran s-a mers prea departe in
aceasta direccie. Noi sintem de parere ca trebuie sa se spuna
ca exagerarile shit exagerari i cii n-are mci un sens sa le

* Ve2d volumet de fo42, p. 219 --225. Nora red.
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aperi prin trasarea de sarcini noi ; ele trebuie indreptate.
Noi nu renuncam la constringere. Nici un muncitor cu ju-
decata s'anatoas k. nu se va incumeta sa spuna ca' acum ne-am
putea lipsi de constringere sau c acum am putea s dizol-
vam sindicatele sau sa le incredinOm intreaga produccie.
Numai tovarasul Sleapnikov a putut s sputa o asemenea
enormitate.

In toata cuvintarea tovarsului Sleapnikov exist;i un
singur pasaj excelent, si anume acela in care spune ca la
noi, la Sormovo, s-a facut o experierga i c numarul ab-
sentelor nemotivate a scazut cu 30010. Se spune ca acesta
c adevarul, dar eu sint un om neincrezator i propun sa se
trimita o comisie ca sa cerceteze si sa compare situatia de
la Nijni Novgorod cu cea de la Petrograd. 0 treaba ca
asta nu se poate face in cadrul unei adunari, ci intr-o co
misie de lucru. Trotki afirma ca se urmareste impiedicarea
ingemanarli. Astea-s fleacuri. Dinsul spune ca trebuie s.
mergern inainte ; daca rnasina e buna, trebuie s mergem
inainte, dar, daca a apucat-o intr-o parte, trebuie sa dam
inapoi. Si acest lucru este folositor pentru partid, pentru ca
este necesar sa studiem experienca.

Produccie nu avem, in schimb unii dintre noi s-au apucat
produca teze proaste. 0 asemenea munca cere studiu si

experien0. Dumneavoastra, ca activisti sindicali, ca mun-
citori mineri, sinteti ocupati cu munca voastra. Dar dacii
v-aci apucat de treaba asta, atunci intrebaci oamenii, ce-
reti s vi se prezinte cifre, nu credeti nimic pe cuvint, yen--
ficai de douazeci de oH i pe urma spuneci ce a iesit. Daca
a iesit bine, rnergeci inainte ; daca a iesit prost, mergeti
inapoi. Asta-i treaba, nu fleca'reala. Iata ce trebuia sa se
faca la adunarile de partid.

La Congresul al VIII-lea al Sovictelor am spus Ca ar fi
bine sa ne ocupam mai pucin de politica *. Spunind
aceasta, eu credeam c. la noi n-o sa se comita greseli poli-
tice, dar dup. trei ani de la revolutia sovietica vorbim
despre sindicalism, ceea ce e o rusine. Daca in urma cu o
jumatate de an mi s-ar fi spus ca am sa scriu despre sin-
dicalism, a fi spus ca prefer sa scriu ceva despre Donbass.

* Vezi volumul tie (.1;a, p. 162. Nota red.

sa
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$i acum unii incearc s ne abata din drum si s traga
partidul inapoi. 0 greseala mica se transforma intr-una
mare. Trec acum la tov. $leapnikov. Greseala lui este just
caracterizata de tov. Trotki la punctul 16 al tezelor sale.

Buharin, in virtutea pozitiei sale tampon, s-a agatat de
$leapnikov, dar ar fi fost mai bine daca s-ar fi agatat de
un fir de pai. Dinsul promite sindicatelor candidaturi obli-
gatorii. Asta inseamna ca sindicatul face numirile. Este
tocmai ce spune si $leapnikov. In intreaga lume, marxistii
au dus lupta impotriva sindicalismului. De peste douazeci
de ani ducem si noi lupta impotriva lui in cadrul parti-
dului nostru. Noi am aratat muncitorilor, prin fapte, iar
nu prin vorbe, ca partidul reprezinta ceva aparte, ca el
are nevoie de oameni constienti, gata de sacrificiu, ca el
face greseli, dar le indreapta, ca el conduce si recruteaza
oameni care stiu ce drum mai avem de strabatut i ce
greutati mai trebuie sa invingern. El nu insala pe muncr-
ton sr nu face promisruni care nu pot fi implimte. $i, clack'
yeti trece peste sindicate, yeti duce de ripa toata munca
desfasurata de noi in acesti trei ani, veti pune totul sub
semnul intrebarii. Tov. Buharin, cu care am vorbit despre
aceasta greseala, spune : Dumneata, tovarase Lenin, cauti
nod in papura".

Eu inteleg candidaturile obligatorii in sensul ca ele vor
fi desemnate sub conducerea Comitetului Central al parti-
dului. Si ce drepturi dam noi atunci ? Atunci n-ai sa poti
infaptui nici un fel de bloc. Muncitorii i aranii sint doua
clase distincte. Daca electricitatea va fi raspindita peste
tot, in intreaga tar% daca vom face acest lucru in douazeci
de ani, va insemna ca 1-am facut nespus de repede. Acest
lucru nu se poate face de azi pe miine. Atunci, abia atunci
yeti putea sa vorbiti despre transmiterea drepturilor catre
sindicate, dar pina atunci a promite asa ceva inseamna a
insela pe muncitori. Dictatura proletariatului este lucrul
cel mai durabil din lurne, pentru ca aici increderea a fost
cucerita prin fapte si pentru cã partidul a vegheat cu stras-
mcie sa nu se produca nici o delasare.

$i ce inseamna asta ?
Stie oare fiecare rnuncitor cum sa conduca statul ? 0a-

menii practici stiu cà astea-s basme, ca la noi milioanele
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de muncitori organiza0 in sindicate trec prin acea §coala
a comunismului §i a conducerii pe care, dupa cum am mai
aratat, o constituie sindicatele. Dupa ce vor trece prin
coala n ace§ti ani, ei vor capata priceperea necesara, dar

treaba asta merge incet. Noi nici negiinca de carte n-am
lichidat-o Inca. Stim cum muncitorii 1ega0 de carani se
lasa antrenati de lozinci neproletare. CIO dintre muncitori
au avut o munca de conducere ? Citeva mii in intreaga
Rusie, §i nu mai multi. Daci von-i spune ca nu partidul
fixeaza candidaturile i devine conducerea, ci sindicatele
inse§i, o asemenea afirma0e ar avea o rezonaka foarte
democratica, cu ea s-ar okine, poate, voturi, dar nu pentru
multa vreme. Aa ceva ar duce la prab4rea dictaturii
proletariatului.

Citivi rezolucia Congresului al II-la al Internacionalei
Comuniste 114. Rezolkiile i hothririle adoptate de el au
facut ocolul intregii lumi. Nu de mult congresul sociali§-
tilor din Franca a aratat ca in aceasta cara, care e imbic-
sita de cel mai aprig §ovinism, am cucerit majoritatea, am
scindat partidul, am dat afara pe conducatorii descornpui,
§i acest lucru 1-am facut impotriva sindicali§tilor "s. Cei
mai buni muncitori §i cei mai buni conducatori au adoptat
cu topi teoria noastra. Pin i sindicalistii din intreaga
lume, sindicali§tii revolutionari, trec de partea noastra. Eu
insumi am stat de vorba cu sindicali§ti americani care au
fost in vizita la noi i care acum spun : Intr-adevar, fara
partid nu poci conduce proletariatul". Dv. o tici din expe-
rieka. Si nu-i sade bine de loc proletariatului sa se arunce
in bratele sindicalismului, s5. vorbeasca despre candidaturi
obligatorii fixate de congresele generale ale producatorilor
din Rusia". Acesta este un procedeu periculos, care submi-
neaza rolul conducator al partidului. In prezent exista in
ara noastra doar un procent infirn de muncitori organi-

zaci. $i majoritatea aranilor vor urma partidul, pentru cal
politica lui este justa, pentru ea in perioada, extrem de grea,
a pacii de la Brest el a §tiut s recurga la sacrificii §i re-
trageri temporare, i s-a vazut ca a procedat just. Se poate

abandonam toate acestea ? Sint ele oare ceva intirnpla-
tor ? Ele reprezinta realizari pentru care partidul a luptat
sa
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timp de decenii. Pe bolsevici, care au trecut printr-o
scoala de partid de douazeci de ani, toci ii cred pe cuvint.

Pentru a guverna trebuie s ai o armata de revolucionari
o armata de comunisti. 0 asernenea armata exista si

poarta denumirea de partid. Toate inepciile sindicaliste,
toate candidaturile obligatorii ale producatorilor trebuie
aruncate la cos. A merge pe aceasta cale inseamna n reali-
tate a da partidul la o parte, inseamna a admite c n Rusia
nu poate exista dictatura proletariatului. Acesta este punc-
tul de vedere pe care am socotit ca. este de datoria mea de
membru de partid s vi-1 arat aici si care, dupa parerea
mea, este expus sub forma* de teze practice in platforma
numita Proiect de hotarire a Congresului al X-lea
al P.C. (b) din Rusia" i semnata de Lenin, Zinoviev,
Tomski, Rudzutak, Kalinin, Kamenev, Lozovski, Petrovski,
Sergheev si Stalin. Lozovski, care nu este membru al Co-
mitetului Central, figureaza si el printre semnatari, pentru
ca a lucrat in comisia sindicala, din care s-au retras, din
pacate, Sleapnikov si Lutovinov. Muncitorii vor judeca
daca Sleapnikov a facut bine sau nu ca. s-a retras. Daca
n-a facut bine, 11 vor dezaproba. Sint convins cã toci mun-
citorii constienci vor accepta aceasta" platforma si ca ac-
tualele divergence din partidul nostru vor ramine doar o
febra a virfurilor, iar muncitorii ii vor corecta pe condu-
catori, vor ramine la postul lor, vor apara disciplina de
partid i, cu orice prec, prmtr-o activitate practica, concreta
si precauta, desfasurata in dephna unitate, vor ridica pro-

duccia i ne vor aduce victoria deplina. (A plauze pr e-
lu ngit e.)
Publfrat la 25 ianuarie 1921,

Buletinul celui de-al 1 (-lea
Congres general al munotorilor

miner: din Rusia" nr. 1
Se tiparefie dupa textul buletinului

calici,
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2

CUVINT DE INCHEIERE
LA RAPORTUL CU PRIVIRE LA ROLUL

SI SARCINILE SINDICATELOR,
ROSTIT IN SEDINTA

FRACTIUNII COMUNISTE DE LA CONGRES
24 IANUARIE

Tovarasi, la inceputul expunerii mele as vrea s m ocup
tocmar de chestiunea cine pe cine vrea s sperre, precum
de cele spuse de tov. Sleapnikov, care ne-a bagat in e
rrecr. Aici toti au spus ca Lenin vrea s v sperrecu sindr-
calismul. A afirma c. Lenin vrea sval sperie pe cineva in-
seamna a te pune intr-o situa4ie ridico1, frindca ideea pc
care si-o fac unii despre sindicalism ca o sperretoare este
pur si simplu ridicoi.. Cred c rnai intii trebuie s incepem
cu prograrnele noastre, sa parcurgern programul partidulur
comunist i s vedem ce se spune in el. Tovarasii TroN
Sleapnikov invoca unul i acelasi pasaj din programul co-
munist, sr acest pasaj se afla la punctul 5 din program. Am

vi-1 citesc in intregime :
5. Aparatul organizatoric al industriei socializate

trebuie sa se sprijine in primul rind pe sindicate. Ele
trebuie sã se elibereze in tot mai mare masura de spr7
ritul ingust de breasla si sa se transforme in marl
uniuni pe ramuri de productie, care sa cuprinda majo-.
ritatea cu timpul, pe absolut toti oamem i nmunc
din ramura de productie respectiva".

Acest pasaj a fost crtat de tov. Sleapnikov in cuvintarea
sa. Dar, daca cifrele sint exacte, rezuit c acest aparat
este alcatuit in proporcie de 600/0 din conducatori de orga-
niza0i, adica din muncitori. Mai departe. Daca te referi
la program, trebuie sa-1 citezi cum trebuie, sa nu uiti ca
membrii de partid II cunosc in intregime, iar nu sa citesti
doar un crimpei, si atita tot, cum procedeaza Trotki si

19 Lenin Opere complete, vol. 42

sa

1i,
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Sleapnikov. Tovarasi, este istoriceste dovedit ca rnuncitorii
nu se pot uni altfel decit pe ramuri de productie. De aceea,
in intreaga lume, ei toti au ajuns la ideea infiintarii de sin-
dicate pe ramuri de productie. Aceasta, fireste, deocamdat..
Se vorbeste despre necesitatea de a ne elibera de spiritul
ingust de breasla. Dar ne-am eliberat noi de acest spirit
ingust macar in proportie de o zecime ? Oricine vrea sa fie
sincer va raspunde, fara indoiali, ca nu ne-am eliberat. Dar
atunci de ce sa uitam acest lucru ?

Dar cine spune sindicatelor : Voi nu v-ati eliberat Inca_
de spiritul ingust de breasla, insa trebuie s. va. eliberati" ?
o spune P.C. (b) din Rusia in programul sau. Cititi acest
program. A te abate de la aceasta idee inseamna a te abate
de la program si a te indrepta spre sindicalism. Oricit ar
pretinde unii ca Lenin vrea sà sperie pe cineva, programul
exista totusi. A cita prima parte si a o da uitarii pe cea de-a
doua inseamna a te abate. In ce directie ? In aceea a sin-
dicalisrnului. Citesc mai departe :

Sindicatele, care, potrivit legilor Republicii sovie-
tice si practicii statornicite, participa la activitatea
tuturor organelor locale si centrale de conducere ale
industriei, trebuie sa ajunga sa concentreze efectiv in
miinile l or economiitoata conducerea intregii natio-
nale, privita ca un singur tot economic".

Toti invoca acest pasaj. Dar ce se spune aici ? Un lucru
absolut indiscutabil : trebuie sa ajunga". Nu se spune ca.
au ajuns. Nu se vede aici acea exagerare pe care este de
ajuns s-o faci, ca sa iasa o prostie. Aici se spune : sa.
ajunga" : La ce sa ajung ? La o conducere si o concentrare
efectiva. Cind yeti ajunge la o asemenea situatie ? Pentru
aceasta este nevoie de educatie. Oamenii trebuie educati in
asa fel ca absolut toti sa fie in stare sa conduca, sa stie cum
sà conduca. Puteti dv., sincer vorbind, sa spuneti acum cii.
sindicatele sint in masura sa dea intotdeauna si in numar
oricit de mare, lucratori destoinici pentru posturile de con-
ducere ? Pentru asemenea posturi nu e nevoie, fireste, de
6 000 000 de oameni, ci, poate, de 60 000 sau, sa zicem, de
100 000. Pot da ele un asemenea numar de lucratori pentru
munci de raspundere ? Oricine nu alearga dupa formule
teze si nu se lasa antrenat de cei ce striga mai tare va spune

§i
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ca nu, ca ele nu pot, ca asa ceva Inca nu este cu putinta.
Ani de zile de acum incolo partidul trebuie sa desfasoare
munca de educatie, incepind cu lichidarea analfabetismului
si terminind cu intregul ansamblu al formelor de activitate
ale partidului in sindicate. Trebuie depusa multa munca in
sindicate pentru a merge spre acest tel pe calea cuvenita.
Asa se si spune : trebuie sa ajunga sa concentreze efectiv
In miinile lor toata conducerea intregii economii nationale".
Nu se spune : a rarnurilor industriale, cum se spune in tezele
lui Troki. Intr-una din primele teze se citeaza exact. Dar
Intr-o alta teza se spune : organizarea industriei. Sa fie cu
iertaciune, dar nu este permis sa citezi in felul acesta. Daca
scrieti teze, daca vreti s invocati programul, cititi-1 pina
la capat. oricine va citi de la inceput i pina la sfirsit
acest paragraf 5 si-si va rezerva zece minute ca sa reflectezc
un pic asupra lui, va vedea ca Sleapnikov s-a abatut de la
program, iar Trotki a luat-o razna. Cititi acest paragraf 5
pina la capat :

Asigurind in felul acesta o legatura
intre administratia centrala de stat, economia natio-
nala i masele largi ale oamenilor muncii, sindicatele
trebuie sa le atraga pe scara cit mai larga pe acestea
din urma la munca directa de conducere a economiei.
Participarea sindicatelor la conducerea economiei
atragerea de catre ele a maselor largi la aceasta munca
este totodata principalul mijloc de lupta impot4iva
birocratizarii aparatului economic al Puterii sovietice

da posibilitatea de a organiza un control cu ade-
varat popular asupra rezultatelor productie.

Precum vedeti, mai intli trebuie sa ajungeti la o con-
centrare efectivl. Dar ce asigurati dv. acum ? 0 lega-
tura intre administratia centrala de stat asta-i una. E o
masina greoaie. Nu ne-ati invatat cum s-o stapinim. Asa-
dar, trebuie asigurata legatura intre administratia centrala
de stat una, economia nationala doua si masa trei.
Am asigurat noi aceasta legatura ? Ce, pot sindicatele sa
conduca ? 0 sa rida cu hohote toti cei care au trecut de
treizeci de ani si care au o oarecare experienti proprie In
tnaterie de constructie sovietica. Cititi :

19*
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Participarea sindicatelor la conducerea economiei
atragerea, de catre ele, a maselor largi la aceasta

munca constituie totodata principalul mijloc de lupta
impotriva birocratizarii aparatului economic al Puterii
sovietice i dau posibilitatea de a organiza un control
cu adevarat popular asupra rezultatelor productiei".

In primul rind, trebuie asigurata legatura intre aparatele
centrale ale statului. Noi nu ascundem aceasta board, si in
program am spus : asigurati legatura cu masele i, in al
doilea rind, participarea sindicatelor la conducerea econo-
miei. Aici nu exista cuvinte grandilocvente. Cind vevi face
acest lucru in asa fel inch sa rnicsorati numarul absen;elor
nemotivate nu cu 300/0, ci chiar cu 30/o, atunci vom spune :
iata o treaba minunata, folositoare i precioasa. Partici-
parea sindicatelor la conducerea economiei si atragerea de
catre ele a maselor largi la aceasta munca". Iata ce se spune
in programul pentru ziva de azi. Programul nu face nici o
promisiune, flU concine in el nimic grandilocvent, nimic in
sensul c dv. insiva trebuie sa alegeti. In el nu se face de-
magogie si se spune ca exista mase inculte, cu un nivel
scazut, exista sindicate care sint atit de puternice, inch duc
dupa ele intreaga aranime si ele insele activeaza sub con-
ducerea partidului, care s-a calit in cei douazeci de ani de
lupta impotriva arismului. Nici o cara n-a trecut prin cite
a trecut Rusia. Numai asa se explica faptul ca am reusit

ne mentinem. De ce se consideraca asta este o minune ?
Pentru cii intr-o cara cu populatie precumpanitor Ora-
neasca numai sindicatele pot uni, din punct de vedere eco-
nomic, milioanele de gospodarii razlete, daca aceasta masa
de sase milioane de oameni crede in partidul.ei urmeaza,
asa cum 1-a urmat pina acurn. Iata mecanismul prin care
ne mentinem noi. Cum funcOoneaza acest mecanism
asta este o problema politica. De ce poate minoritatea sii
guverneze intr-o imensa ara cu populatie precumpanitor
araneasca si de ce sintem noi linitici ? Dupa experiema
pe care am acumulat-o timp de trei ani de zile, nimeni in
lumea asta nici o fora externa sau interna nu poate
sa ne infringa ; daca nu vom cornite vreo prostie din
cale-afara de mare, care sa duca la sciziuni, ne vom pastra

is
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situatia ; altfel ne vom duce de ripa. De aceea, cind
tov. Sleapnikov scrie si spune n platforma sa :

Congresul general al produeatorilor din Rusia alcrge conducerea
economiei nacionale",

eu va spun : cititi in intregime paragr. 5 din programul
nostru, pe care vi 1-am citat eu aici, si yeti vedea ca nici
Lenin, nici altcineva nu cauta sa sperie pe careva din dv.

In incheierea cuvintarii sale, Sleapnikov a spus Sa
punem capat birocratismului din aparatul de stat i celui
din economia nationala". Eu afirm ca asta este demagogie.
Noi am pus la ordinea zilei problema birocratismului ince-
pind din iulie anul trecut. Anul trecut, in iulie, dupa Con-
gresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia, a pus si Preobrajenski
problema daca la noi nu exista un exces de birocratism
spunea ca trebuie sa firn cu ochii in patru. In august,
Comitetul Central aproba scrisoarea lui Zinoviev, care
demna la lupta impotriva birocratisrnului. In septembrie se
intruneste conferinta partidului i aproba aceasta hotarire.
Rezulta deci ca nu Lenin a nascocit o cale noua, cum sus-
tine Trotki, ci partidul a spus : A aparut o noua
fiti cu ochii in patru !" In iulie Preobrajenski pune aceasta
problema, in august aprobarn scrisoarea lui Zinoviev, in
septembrie se intruneste conferinta partidului, iar in decem-
brie la congresul Sovietelor se prezinta un amplu
raport asupra birocratismului. Insearnna ca s-a ivit o ra-
cila. In 1919 am aratat, in programul nostru, Ca la noi
exista birocratism. Cine va propune si puneti capat biro-
cratismului este un demagog. Sleapnikov a fost totdeauna
asa cum e acum el cam sufera de acest pacat. Daca vine
cineva in fata dv. si va spune : sa punem capat birocra-
tismului" face demagogie. Astea-s baliverne. Impotriva
birocratismului mai avem Inca de luptat ani de zile, si cine
spune altfel e un sarlatan i un demagog, caci, pentru a
invinge birocratismul, e nevoie de sute de masuri si este
necesar ca toata lurnea sa stie carte, sa aiba un nivel cultu-
ral ridicat i sa participe la activitatea Inspectiei munci-
toresti-taranesti. Sleapnikov a fost comisar al poporului
pentru problemele rnuncii, a fost comisar al poporului
pentru comert si industrie. Ei bine, a pus el capat birocra-
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tismului ? Kiselev a lucrat la Directia generala a industriei
textile. A pus el capat birocratismului ?

Tin sa val spun Inca o data c, atunci cind toate congre-
sele noastre se vor imparti pe sectri i vor stringe fapte
concrete cu privire la rezultatele pe care le-a dat ingerna-
narea Ia muncitorii din industria moraritului si la cei din.
Donbass, vom putea spune ci sintern oameni maturi. Dar,
daca noi am scris o intreaga serie de platforme inutilizabile,
asta dovedeste ca nu sintem buni gospodari. Repet, nirnic
nu ne va invinge, nici o forta external sau interna, daca. nu
vom impinge lucrurile pina la sciziune. Eu spun ca Tektra-
nul nu este nurnai o bità, dar aceasta exagerare a dus la
sciziune. Exagerari birocratice exista pretutindeni, iar Co-
mitetul Central cunoaste situatia i raspunde de ea. In
aceasta privinta greseala lui Trotki consta tocmai in faptul

toate tezele lui silt scrise anapoda. Toate aceste teze sint
scrise in spiritul scuturarii, i ele, laolalta, au dus sindicatul
in pragul sciziunii. Aici nu e vorba s i se puna tovarasului
Trotki o nota proasta ; noi nu sintem scolari si n-avem
nevoie de note, dar trebuie s spunern ca, prin intregul lor
continut, tezele tovarasului Trotki sint gresite si de aceea
trebuie respinse.

Publicat la 26 ianuarie 1921,
in ,,Thlctinul celui de-al ll-lea

Congres general al muncitorilor
mineri din Rusia° nr. 2

Se tipareite dupl textu3
apa'rut in buletin

cd
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CU PRIVIRE LA CREAREA UNOR CONDITII
OPTIME PENTRU MUNCA STIINTIFICA

A ACADEMICIANULUI I. P. PAVLOV
SI A COLABORATORILOR SAI

HOTARIRE A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

Luind in considera;ie meritele stiincifice cu totul excep-
ionale ale academicianului I. P. Pavlov, care au o imensà

insemnatate pentru oamenii muncii din lumea intreaga,
Consiliul Comisarilor Poporului hotaraste :

1. Se instituie, pe baza propunerii Sovietului din Petro-
:grad, o comisie speciala cu largi imputerniciri, compusa din
toy. M. Gorki, toy. Kristi, directorul invatamintului su-
perior din Petrograd, si tov. Kaplun, membru al colegiului
ecciei administrative a Sovietului din Petrograd. Aceasta

comisie va avea sarcina de a asigura in cel mai scurt timp
.cond4ii cit mai favorabile pentru activitatea stiin/ifiel a
academicianului Pavlov si a colaboratorilor

2. Editura de stat va tipari in edicie de lux, in cea mai
buna tipografie din republiea, lucrarea stiin0fica' pregkia
.de academicianul Pavlov, in care gilt sintetizate rezulta-
tele cercefairilor sale stiinvifice din ultimii dou'azeci de ani ;
-totodata se vor rezerva academicianului I. P. Pavlov drep-
:virile de autor asupra acestei opere atit in Rusia, cit si in
strainatate.

3. Comisia pentru aprovizionarea muncitorilor va acorda
.academicianului Pavlov si sc4iei sale o raiie speciala, avind

valoare calorica egala cu doua ratii de academician.
4. Sovietul din Petrograd va asigura profesorului Pavlov
sociei sale folosinca viagera a locuintei ocupate de ei

sai.

o

,.,i si
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va inzestra aceasta locuinva, precum §i laboratorul acade-
micianului Pavlov, cu maximum de confort.

PreFdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Moscova, Kremlin. V. Ulianov (Lenin)
24 ianuarie 1921

Publicatil la 11 februarie 1921,
nr.in Izvestiia C.E.C. din Rusia" 30

Se tipareste dupä exemplarul
dactilagrafiat, sernnat de

V. 1. Lenin
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INCA 0 DATA DESPRE SINDICATE,
DESPRE MOMENTUL ACTUAL

$1 DESPRE GRE$EL1LE
TOVARA$ILOR TROTKI $1 BUHARIN 116

Discutia din partid i lupta fractionista care se desfa-
soara acum, in preajma congresului, adica inainte de ale-
geri i n legatura cu apropiatele alegeri pentru Congresul
al X-lea al P.C. (b) din Rusia, s-au intetit. Dupa o prima
manifestare fractionista, si anume dupa ce tov. Trotki, in
numele unei serii intregi de activisti cu munci de raspun-
dere", a publicat o brosura-platforma" (Rolul i sarcinile
sindicatelor" ; prefata e datata : 25 decembrie 1920), a
urmat o manifestare vehementa (de o indreptatita vehe-
menta", dupa cum yeti vedea din cele ce urmeaza) a orga-
nizatiei din Petrograd a P.C. (b) din Rusia (Apel catre
partid", care a aparut la 6 ianuarie 1921 in Petrogradskaia
Pravda" 117 §i, apoi, la 13 ianuarie 1921 in Organul Cen-
tral al partidului in Pravda" din Moscova). Dupa aceea
Comitetul din Moscova a luat atitudine (in aceeasi zi, in
Pravda") impotriva organizatiei din Petrograd. Pe urma
biroul fractiunii P.C. (b) din Rusia din Consiliul Central
al Sindicatelor a publicat o dare de seama stenografica
asupra discutiei care a avut loc, la 30 decembrie 1920, la
o mare si extrem de importanta adunare de partid, i anume
la aceea a fractiunii P.C. (b) din Rusia de la Congresul
al VIII-lea al Sovietelor. Aceasta dare de seama stenogra-
fica este intitulata : Despre rolul sindicatelor in productie"
(prefata e datata : 6 ianuarie 1921). Desigur, toate acestea
nu reprezinta nici pe departe intregul material de discutie.
$i aproape pretutindeni au loc adunari de partid in care
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se discuta problemele controversate. La 30 decembrie 1920 *
am fost nevoit sa iau cuvintul n conditii de nerespectare
a ordimi", cum rn-am exprirnat eu, i anume lii conditii in
care n-am putut st particip la dezbateri i sa ascult pe vor-
bitorii care rn-au precedat i pe cei care au luat cuvintul
dupa mine. Voi incerca acum sa restabilesc ordinea care a
fost incalcata si sa-mi expun parerile in mod mai ordonat".

PERICOLUL PE CARE-L REPREZINTA PENTRU PARTID
MANIFESTARILE FRACTIONISTE

Reprezinta brosura tovarasului Trotki intitulata Rolul
si sarcinile sindicatelor" o manifestare fractionista ? Pre-
zinta acest gen de rnanifestari, independent de continutul
lor, vreun pericol pentru partid ? In mod deosebit (fara sä
mai vorbirn, bineinteles, de tov. Trotki) prefer s treaca
sub tacere aceasta chestiune rnembrii Cornitetului din Mos-
cova, care vad fractionism la cei din Petrograd, si tovarasul
Buharin, care, totusi, intr-o cuvintare rostita la 30 decem-
brie 1920 in numele fractiunii tampon", s-a considerat
obligat sa declare :

...clnd un tren are o oarecare tendinta spre deraicre, tampoanele
nu sint un lucru chiar atit de rau" (p. 45 din darea de searna asupra
discutiei de la 30 decembrie 1920).

Asadar, o oarecare tendinta spre deraiere exista. Dar se
poate oare concepe existenta unor membri de partid con-
stienti pentru care chestiunea : unde, prin ce si cum anume
a inceput sa se manifeste aceasta tendinta sa nu prezinte
nici un interes ?

Brosura lui Trotki incepe prin declaratia ca ea este
rodul unei munci colective" ; ca la alcatuirea ei au partici-
pat o serie intreaga de activisti cu munci de raspundere,
mai ales activisti sindicali (membri ai prezidiului Consi-
liului Central al Sindicatelor din Rusia, ai Comitetului
central al Sindicatului rnetalurgistilor, ai Tektranului etc.)";
ca ea este o brosura-platforma". Iar la sfirsitul tezei nr. 4
citirn ca apropiatul congres al partidului va trebui sã

* Vczi volumul de facl, p. 211. Nota red.
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aleagâ (subliniat de Trotki) intre doua. tendinte existente
domeniul miscarii sindicale".

Daca asta nu arata ca un membru al Comitetului Central
isi creeaza o fractiune, daca asta nu denota o oarecare
tendinta de deraiere", s ncerce atunci toy. Buharin sau
oricare dintre tovarasii lui de idei sa explice partidului
ce alt sens au cuvintele fractionism" i tendinta de dera-
iere a partidului". Se poate imagina o orbire mai mon-
struoasa decit aceca pe care o dovedesc niste oameni care
vor s joace rolul de tampon" si inchid ochii n fata unei
asemenea tendinte de deraiere" ? ?

Ginditi-va si dv. : dupa douà plenare ale Comitetului
Central (cea din 9 noiembrie i cea din 7 decembrie), con-
sacrate unei discutari nemaipomenit de amanuntite, de in-
delungate si de aprinse a conceptului initial al tezelor to-
varasului Trotki si a intregii politici pe care sustine el c5.
trebuie s-o duca partidul in sindicate, un membru al Comi-
tetului Central, unul singur din 19, isi alcatuieste un grup
in afara Comitetului Central, publica o lucrare" colec-
tiva" a acestui grup, pe care o prezinta drept o platforma",
si propune congresului sa aleagà ntre doua tendinte" ! !

Nu mai vorbesc de faptul c aceasta proclamare, facuta de
Trotki la 25 decembrie 1920, a doua si numai doua ten-
dinte, cu toate ca Inca de la 9 noiembrie Buharin se ma-
nifestase ca un tamponist", lasa sa se vada limpede ade-
varatul rol al grupului lui Buharin, de complice al celui
mai rau si mai daunator fractionism. Asta in treacat fie
spus. Dar intreb pe oricare dintre membrii de partid : nu
este oare uluitor sa vezi cum, pentru a alege" intre doua
tendinte n domernul miscarii sindicale, se recurge la un
asalt si la un atac de-a dreptul ametitor ? Nu ramii pur
simplu inmarmurit cind vezi ca, dupa trei ani de dictatura
proletara, s-a mai putut gasi in partid fie chiar si un singur
membru in stare sa atace" in acest fel problema celor
doua tendinte din domeniul miscarii sindicale ?

Dar nu numai atit. Priviti atacurile fractioniste cu care
este garnisita aceasta brosura. Chiar in prima teza gasim o
acuzatie" teribila impotriva unor activisti din miscarea
sindicala", care sint invinuiti de alunecare pe pozitiile
trade-unioniste. pe care din punct de vedere principial

in
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partidul le-a lichidat de multa vreme" (pe semne ca un
singur membru al Comitetului Central din cei 19
reprezinta partidul). In teza a 8-a este condamnat pe un
ton grandilocvent conservatismul de breasla al paturii
conducatoare a miscarii sindicale" (observati aceasta ma-
niera cu adevarat birocratica de a indrepta atentia asupra
paturii conducatoare" !). In teza a 11-a, la inceput, gasim
o nespus de delicatà, convingatoare si concreta... cum sa

exprirn mai politicos ?... aluzie", in sensul c majori-
tatea activistilor sindicali" recunosc in mod formal, adica
doar in vorbe", rezolutia Congresului al IX-lea al P.C.
din Rusia.

Iata ce judecatori autorizati avem in fata noastra : ei
sustin ca majoritatea (!!) activistilor sindicali recunosc doar
in vorbe hotaririle partidului !

In teza a 12-a :

...numerosi activisti sindicali se pronunca tot mai raspicat si mai
categoric impotriva perspectivelor Printre acesti acti-
visti sindicali gasim pe tovarasii Tomski i Lozovski. Mai mult deck
atit. Numerosi activisti sindicali, respinend noile sarcini i metode,
cultiva in mediul dor un spirit de inchistare corporatista, de animo-
zitate fata de noile cadre atrase tn domeniul economic respectiv,
In felul acesta Intrein de fapt ramasite ale spiritului de breasli in
rindurile muncitorilor organizati in sindicate".

Recititi cu atentie aceste consideratii i reflectati serios
asupra lor. Gasiti aici o uimitoare abundenta de perle".
In primul rind, apreciati aceasta manifestare din punctul
de vedere al caracterului ei fractionist ! Inchipuiti-va ce ar
fi spus si cum ar fi reactionat Trotki daca Tomski ar fi
publicat o platforma in care 1-ar fi acuzat pe el si pe nu-
merosi" lucratori din armata c. cultiva un spirit birocratic,
ca sprijina ramasite ale barbariei etc. ? Ce rol" au Buharin,
Preobrajenski, Serebreakov i ceilalti, care nu vad sau
pur si simplu nu observa, nu observa de loc vehementa
si fractionism aici, nu vad in cit de mare masura aceasta
are un caracter mai fractionist decit manifestarea celor din
Petrograd ?

In al doilea rind. Luati aminte la acest mod de a aborda
problema : numerosi activisti sindicali cultiva in mediul
lor un spirit"... E un mod complet birocratic. Esentialul
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este, vedeti dv., ce spirit" cultiva Tornski i Lozovski In
mediul lor", si nu nivelul de cultura i conditiile de trai ale
maselor, ale milioanelor de oameni.

In al treilea rind. Fara sa vrea, tov. Trotki a exprimat
aici esenta ntregii controverse, care e ocolita si estompati
cu atita grija atit de el, cit si de tamponistii" Buharin & Co.

In aceasta consta oare esenta intregii controverse
aceasta sa fie oare cauza luptei ca numeroi activisti sin-
dicali resping noile sarcini i metode i cultiva in mediul
lor un spirit de animozitate fata de noii activisti ?

Ori in faptul ca masele de muncitori organizati in sin-
dicate protesteaza, pe burial dreptate, i isi exprima in mod
inevitabil hotarirea de a izgoni acele cadre noi care nu vor
sa inlature inutilele i daunatoarele excese de birocratisrn ?

In aceasta consta oare esenta controversei c cineva nu
vrea sli inteleaga noile sarcini i metode" ?

Ori in faptul ca. cineva incearca fara succes s camufleze,
prmtr-un torent de vorbe despre noile sarcini i metode,
faptul ca apara unele exagerari inutile si daunatoare ale
birocratismului ?

Aceasta esentii a intregii controverse merita sa fie re-
tinuta.

DEMOCRATISMUL FORMAL
SI UTILITATEA REVOLUTIONARA

Democratia muncitoreasca nu cunoaste fetisuri"
scrie toy. Trotki in tezele sale, care sint rodul unei munci
colective". Ea cunoaste doar utilitatea revolutionara"
(teza 23).

Cu aceste teze ale tov. Trotki s-a intimplat o istorie ne-
placuta. Ceea ce este just in ele nu numai ca nu e nou, dar
se intoarce impotriva lui Trotki. Iar ceea ce este nou in
ele e cu totul eronat.

Am extras acele teze ale tovarasului Trotki care sint
juste. Ele se intorc impotriva lui nu numai in problema
atinsa in teza a 23-a (despre Glavpolitputi), dar i in alte
probleme.

Din punct de vedere formal-democratic, dinsul avea
dreptul sa prezinte o platforma fractionista chiar daca era
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indreptata impotriva intregului Comitet Central. Acest
drept este indiscutabil. Indiscutabil este si faptul c Comi-
tetul Central a confirmat acest drept formal prin hotarirea
sa din 24 decembrie 1920 cu privire la libertatea discu-
tiilor. Tamponistul Buharin recunoaste acest drept formal
lui Trotki, dar nu si organizatiei din Petrograd pro-
babil pentru c la 30 decembrie 1920 Buharin a ajuns s.
vorbeasca de lozinca sfinta a democratiei muncitoresti"
(p. 45 din darea de seama stenografica)...

Bine, dar cum famine cu utilitatea revolutionara ?
S-o fi gasind macar un singur om serios care nu s-a risat

orbit de vanitatea fractionista a fractiunii tamponiste"
sau tektraniste" si care, in deplinatatea facultatilor sale
mintale, sa considere ca o asemenea manifestare, in
problemele miscarii sindicale, din partea unui asemenea
conducator cu autoritate curn e Trotki este utila din punct
de vedere revolutionar ?

Se poate oare contesta ca Trotki, chiar daca noile sar-
cini si metode" ar fi fost indicate de el in chip tot atit de
just pe cit de gresit sint ele indicate in realitate (despre asta
voi vorbi mai jos), prin insusi acest mod de a pune pro-
blerna, el si-ar fi daunat lui insusr, cit i partrdului, mis-
carii sindicale, educarii milioanelor de membri ai sindica-
telor si republicii ? ?

Bunul nostru Buharin i grupul sau, pe cit se pare, de
aceea Ii zic tamponisti", pentru ca sint ferm hotariti sã
nu se gindeasca la obligatiile pe care le impune acest titlu.

PRIMEJDIA POLITICA A UNOR SCIZIUNI
IN MI$CAREA SINDICALA

Oricine stie ca marile dezacorduri se nasc uneori din
divergente foarte mici, care la inceput sint chiar cu totul
neinsemnate. Oricine stie ca o rana mica, nebagata in
seama, sau chiar o zgirietura, curn i s-a intimplat fiecaruia
din noi sa aiba de zeci de ori in viata, se poate transforma
intr-o boala extrem de periculoasa, ba chiar intr-una de-a
dreptul mortala, daca rana incepe sa se infecteze, daca
apare o septicemie. Asa se intimpla in toate conflictele,

2,1
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chiar i in cele cu caracter pur personal. Asa se intimpla si
in politica.

Orke divergenta, fie ea cit de neinsemnata, poate de-
veni primejdioasa din punct de vedere politic daca exista
posibilitatea ca ea sa se transforme intr-o sciziune, i inca
intr-una din acelea care pot sa zdruncine si sa distruga in-
tregul edificiu politic, sva" provoace ca sa folosim o corn-
paratie a toy. Buharin deraierea trenului.

E limpede ca, Intr-o tara care traieste sub regimul dicta-
turii proletariatului, o sciziune in rindurile proletariatului
sau o ruptura intre partidul proletar si masa proletariatului
este nu nurnai prirnejdioasa, dar chiar extrem de primej-
dioasa, mai ales daca in aceasta tara proletariatul forrneaza
o mica minoritate in cadrul populatiei. Or, a provoca sci-
ziuni in miscarea sindicala (care, asa cum am cautat sa
subliniez cu toata taria n cuvintarea mea de la 30 decem-
brie 1920, este o miscare a proletariatului aproape in intre-
gime organizat in sindicate *) insearnna a provoca sciziuni
tocmai in masa proletariatului.

Iata de ce, atunci cind s-a iscat zarva" la cea de-a V-a
Conferinta generala a sindicatelor din Rusia din 2-6 no-
iernbrie 1920 (si ea s-a iscat tocrnai la aceasta conferinta),
cind imediat dupa aceasta conferinta... nu, gresesc, in
timpul acestei conferinte, la Biroul Politic si-a facut apa-
ritia tov. Tomski, care era extrern de agitat i, sprijinit din
plin de un tovaras atit de ponderat ca Rudzutak, a inceput
sa povesteasca despre felul cum a vorbit toy. Trotki, la
aceasta conferinta, despre scuturarea" sindicatelor si cum
el, Tomski, s-a angajat intr-o polemica cu Trotki, cind
s-a intimplat acest lucru, eu am ajuns numaidecit la con-
vingerea definitiva c. tocmai in politica (adica in politica
partidului fata de sindicate) se afla esenta controversei
ca.', in aceasta controversa cu toy. Tomski, toy. Trotki, cu
politica sa de scuturare", nu are de loc dreptate. Fiindca
politica de scuturare", chiar dacci in parte ar fi indreptel-
tita de noile sarcini i metode" (teza a 12-a a lui Trotki),
este cu totul inacceptabila in acest moment si in actualele
imprejurari, intrucit creeaza pericolul unei sciziuni.

* Vezi volumul de 1'20, p. 211-212. Nota red.

si
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Tovara§ului Trotki i se pare acum ceea ce i se atribuie
ca o politica de scuturare de sus", este o pura carica-

tura" (L. Trotki : Raspuns tovara§ilor din Petrograd", in
Pravda" nr. 9 din 15 ianuarie 1921). Dar aceasta scutu-
rare" este un adevarat cuvint inaripat" nu numai in sensul
ca, o data ce a fost rostit de tov. Tr 46 la cea de-a V-a
Conferinta generala a sindicatelor din Rusia, el, ca sa zicem
ap., a §i facut inconjurul" partidului §i sindicatelor. Nu,
din pacate, acest cuvint ramine potrivit §i acum intr-un
sens mult mai adinc. $i anume el singur exprirna, in forma
cea mai concisa, intregul spirit, intreaga tending a brNu-
ru-platforma Rolul §i sarcinile sindicatelor". Toata aceasta
bro§ura-platforma a tov. TroOci este patrunsa, de la un
capat la altul, tocmai de spiritul politicii de scuturare de
sus". E de ajuns sa ne amintim de acuzatia adusa tovar4u-
lui Tomski sau unor numero§i activi§ti sindicali" ca cul-
tiva in mediul lor un spirit de animozitate fata de noile
cadre" !

Dar daca la cea de-a V-a Conferinca generala a sindica-
telor din Rusia (2-6 noiembrie 1920) abia incepuse sa se
creeze o atmosfera care prezenta un pericol de sciziuni, la
inceputul lunii decembrie 1920 sciziunea Tektranului a de-
venit realitate.

Acest eveniment este elementul fundamental, principal,
esential pentru aprecierea fondului politic al controverselor
noastre ; i degeaba cred tovar4ii Tr 4ci §i Buharin ca tre-
cerea sub tacere a acestor controverse poate fi de vreun
folos aici. Trecerea sub tacere, in cazul de faca, nu actio-
neaza ca un tampon", ci, dimpotriva, aprinde spiritele,
intrucit problema nu numai cá a fost pusa de viava la
ordinea zilei, dar este i subliniata de tov. Trotki in bro-
§ura-platforma publicata de el. Caci tocmai aceasta bro§ura,
in pasajele citate de mine, i mai cu searna in teza a 12-a,
pune in repetate rinduri problema : oare esential este aici
ca nurnero§i activ4ti sindicali cultiva in mediul lor un
spirit de animozitate fa0 de noile cadre", sau ca animozi-
tatea" maselor este legitima, data fiind existença unor exa-
gerari inutile i daunatoare ale birocratisrnului, ca, de pilda,
in Tektran ?

ca
lui
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Toy. Zinoviev, chiar in prima sa cuvintare, rostita la
30 decembrie 1920, a pus pe buna dreptate in mod deschis
aceasta problema, spunind ca partizanii peste masura de
zeloi ai tov. Trotki" sint aceia care au dus la sciziune.
Poate ca asta 1-a facut pe tov. Buharin s califice drept
palavrageala" cuvintarea tovara§ului Zinoviev. Dar de
netemeinicia acestui repro§ se va convinge acum orke
membru de partid care va citi darea de seama stenografica
asupra discuciei de la 30 decembrie 1920 §i va vedea ca
tocmai tov. Zinoviev citeaza fapte precise §i se bazeaza pe
fapte precise, in timp ce vorbaria" intelectualista,
de orice baza concreta, predomina tocmai la Trotki 5i la
Buharin.

Cind tov. Zinoviev a spus : Tektranul sta pe picioare
de lut §i s-a scindat de pe acum in trei tov. Sosnovski
1-a intrerupt, apostrofindu-1 :

Iar dv. aci incurajat asemenea tendinta" (Darea de
seama stenografica, p. 15).

Aceasta este o acuzatie serioasa. Daca ea se dovede§te a
fi intemeiata, atunci, fire§te, cei ce s-au facut vinovati de
incurajarea sciziuni i, fie chiar §i intr-un singur sin-
dicat, n-ar avea ce cauta in C.C. §i in P.C. din Rusia, §i nici
in sindicatele din republica noastra. Din fericire, aceasta
acuzacie serioasa a fost adusa intr-o forma neserioasa de
catre un tovara§ care, din pacate, nu o data ne-a oferit
asemenea mostre de neserioasa inflacarare" polemica.
Tov. Sosnovski, chiar §i in excelentele sale articole de pro-
paganda pe linie de productie, bunaoara, a §tiut uneori
sa toarne o lingura de catran", care tragea cu mult mai
greu in cumpana decit toate parcile pozitive ale propagan-
dei pe linie de produccie. Exista firi fericite (ca, de pilda,
Buharin) care, chiar §i in momentele cind lupta devine
extrem de inver§unata, nu sint citu§i de putin in stare sa
puna venin in atacurile lor ; exista §i alte firi, nu prea feri-
cite, care umplu prea des cu venin atacurile lor. Tovara§ului
Sosnovski nu i-ar strica sa se supravegheze in aceasta pri-
virqa §i chiar s roage pe prietenii sai sa-1 supravegheze.

Dar ar putea sa spuna unii a fost totu§i adusa
aceasta acuzatie, fie chiar §i intr-o forma neserioasa, ne-
reu§ita, vadit fractionista". Dar e mai bine sa spui acte-
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varul intr-o forma nereusita, decit sa-1 treci sub tacere
atunci cind e vorba de un lucru serios.

E vorba, Fara indoiala, de un lucru serios, fiindca, repet,
aici se afla, mai mult decit se crede, esenta intregii contro-
verse. Si noi, din fericire, dispunem de dare destul de con-
vingatoare si de obiective pentru a da un raspuns de fond
la chestiunea ridicata de tov. Sosnovski.

In primul rind, pe aceeasi pagina din darea de seama:
stenografica citirn declaratia facuta de tov. Zinoviev, care
nu numai ca a raspuns tovarasului Sosnovski : Nu-i ade-
varat !", dar a si facut referiri precise la fapte decisive.
Tov. Zinoviev a aratat c tov. Trotki (adaug de la mine :
lasindu-se cuprins in mod vadit de pasiune fraccionista)
a incercat sa aduca cu totul alta acuzatie decit cea adusa,
de tov. Sosnovski, anume sa-1 acuze pe tov. Zinoviev ca,
prin cuvintarea sa de la conferinta generala din septern-
brie a P.C. (b) din Rusia, a contribuit la aparitia sciziunii
sau chiar a provocat-o. (0 acuzacie care in paranteza
fie spus este inconsistenta fie si numai pentru simplul
fapt ca cuvintarea rostita de Zinoviev n septembrie a fost
aprobata, in principiu, si de Comitetul Central, si de
partid, si nirneni n-a formulat vreodata un protest formal
impotriva ei.)

Si tov. Zinoviev a raspuns ca, la sedinta Comitetului
Central, tov. Rudzutak a dovedit, cu procesele-verbale in
mina, ca aceasta problema" (a unor exagerari inutile si
daunatoare ale birocratismului n Tektran) a fost exami-
nata atit in Siberia, cit si n regiunea Volgai, atit n nord
cit si in sud, cu mult inainte ca eu (adica Zinoviev) sâ fi
rostit vreo cuvintare i cu mult inainte de a se deschide
conferinta generala".

Aceasta este o declaratie cit se poate de clara si de pre-
cisa, care e bazata pe fapte. Ea a fost facuta de tov. Zino-
viev in prima sa cuvintare, rostita n fata a mii de membri
ai P.C. din Rusia, oameni cu munci de raspundere, i nici
tov. Trotki, care a vorbit de doua ori dupa aceasta cuvin-
tare a lui Zinoviev, nici tov. Buharin, care a vorbit tot
dupa aceasta cuvintare, nu au dezmintit afirmatiile lui, ba-
zate pe fapte.
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"n al doilea rind, o dezrnintire si mai precisa, si mai ofi-
ciala a acuzatiei aduse de tov. Sosnovski o constituie rezo-
Julia cuprinsa in aceeasi dare de seama stenografica
a plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la conflic-
tul dintre comunigii din transporturile pe apa i fractiunea
comunista de la consfatuirea Tektranului, care a fost adop-
tata la 7 decembrie 1920. Iata ce se spune in acea parte din
rezolutie care este consacrata Tektranului :

In legatura cu conflictul dintre Tektran i lucratorii din transpor-
turile pe apa, Comitetul Central a hotarit : 1) Si se creeze in Tek-

-tranul unit o sectie a lucratorilor din transporturile pe api. 2) SI'
se convoace in februarie un congres al feroviarilor si al lucratorilor
din transporturile pe apa, la care sa se faca alegeri normale pentru
un nou Tektran. 3) Pina atunci s ramina in funcviune Tektranul in
vechea lui componenva. 4) Sa se desfiinveze imediat Glavpolitvod
Glavpolitputi, urmind ca toate cadrele i fondurile lor sa fie trans-
ferate Ia organizaciile sindicale, pe baza de democratism normal".

Din cele de mai sus se poate vedea c. nici nu poate fi
vorba de o condamnare a lucratorilor din transporturile pe
apa si ca, dirnpotriva, in tot ceea ce este esential se recu-
noaste c ei au dreptate. Totodata, aceasta rezolutie nu a
fost votata (in afara de Kamenev) de nici unul dintre
membrii Comitetului Central care au semnat platforma
comuna din 14 ianuarie 1921 (Despre rolul i sarcinile
sindicatelor". Project de hotarire a Congresului al X-lea
al P.C. (b) din Rusia, prezentat Comitetului Central de

catre un grup de membri ai Comitetului Central i membri
ai cornisiei sindicale. Lozovski a semnat aceasta platforma
in calitate de membru al cornisiei sindicale, si nu in aceea de
membru al C.C. ; ceilalti semnatari, membri ai Comitetului
.Central erau : Tornski, Kalinin, Rudzutak, Zinoviev, Stalin,
Lenin, Kamenev, Petrovski i Artem Sergheev).

Aceasta rezolutie a fost adoptata irnpotriva sus-numiti-
lor membri ai Comitetului Central, adica impotriva grupu-.
1ui nostru, fiindca noi am fi votat impotriva mentinern
ternporare a vechiului Tektran. Si faptul ca victoria grupu-
lui nostru era inevitabila I-a silit pe Trotki sa voteze pen-
tru rezolutia lui Buharin, caci altfel ar fi fost adoptata
rezolutia noastra. Tov. Rtkov, care in noiembrie era de
partea lui Trotki, in decembrie a participat la lucrarile
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comisiei sindicale pentru aplanarea conflictului dintre lu-
cratorii din transporturile pe ap i Tektran i s-a convins

cei dintli au dreptate.
In concluzie : majoritatea din decembrie (7 decembrie)

a Comitetului Central era alcatuita din tovarasii Trotki,
Buharin, Preobrajenski, Serebreakov etc., adica din membri
pe care nimeni nu i-ar banui c sint porniti impotriva
Tektranului. Si aceasta majoritate, prin ceea ce e esential
in hotarirea ei, a condamnat nu pe lucratorii din transpor-
turile pe apa, ci Tektranul, si s-a abtinut doar de la in-
locuirea lui imediata. Asadar, inconsistenta acuzatiei lui
Sosnovski este dovedita.

Pentru a nu da loc la nici o confuzie, trebuie sa atingem
inca un punct. In ce constau in fond acele exagerari inu-
tile si claunatoare ale birocratismului" despre care am po-
menit in repetate rinduri ? N-a fost si nu este aceasta
vinuire o afirmatie gratuita sau o exagerare ?

Repet : raspunsul a fost dat de toy. Zinoviev chiar in
prima sa cuvintare de la 30 decembrie 1920, si el e de o
precizie care nu Iasi.i nimic de dorit. Tov. Zinoviev a citat
un pasaj dintr-un ordin tiparit al tov. Zof, adresat perso-
nalului din transporturile pe apa (la 3 mai 1920) si care
contine urmatoarea declaratie : comitetomania si-a trait
traiul" 118. Tov. Zinoviev a calificat, pe buna dreptate,
aceasta declaratie drept o greseala fundamentala. Acesta
chiar si este un exemplu de exagerare inutila si daunatoare
a birocratismului si a sistemului numirilor de sus". Tot-
odata, toy. Zinoviev a mentionat ca exista tovarasi mult
rnai putin incercati si mai putin experimentati" decit
tov. Zof si care au fost numiti de sus. Am auzit, la Comi-
tetul Central, spunindu-se despre Zof ca este un lucrator
foarte pretios, si cele constatate de mine in Consiliul
Apararii confirma pe deplin aceasta apreciere. Nimeni nu
se gindeste sa submineze autoritatea unor asemenea to-
varasi i nici sa faca din ei niste tapi ispasitori" (cum
banuieste tov. Trotki in raportul sau, la pagina 25, fara
sa aiba absolut nici un temei). Nu cel ce cauta sa indrepte
greselile sapa autoritatea celor numiti", ci, dimpotriva,
cel ce se gindeste sa-i apere chiar atunci cind gresesc.

in-
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Vedem deci ca pericolul unei sciziuni in miscarea sindi-
cala nu era ceva inchipuit, ci, dimpotriva, ceva real. De
asemenea vedem in mod concret in ce anume consta ade-
varatul fond al divergencelor : in lupta pentru ca unele
exagerari inutile si daunatoare ale birocratismului si ale
sistemului numirilor de sus sa nu fie aparate, sa nu fie
justificate, ci inlaturate. Atit, §i nimic mai mult.

DESPRE DIVERGENTELE PRINCIPIALE

Dar ar putea s ne spuna unii daca exisfa diver-
gente principiale, esentiale i profunde, nu justifica ele
pina i manifestarile cele mai vehemente §i mai fractio-
niste ? Daca trebuie sa spui ceva nou, care nu este inteles,
nu ai prin aceasta, citeodata, o justificare chiar §i pentru
o sciziune ?

Desigur c ai o justificare daca, intr-adevar, divergentele
sint extrem de profunde si dac . nu poci obtine pe alta cale
o indreptare a orientarii grqite a politicii partidului sau
a clasei muncitoare.

Dar tocmai asta-i chestiunea, ca nu exisfa asemenea
divergence. Tov. Trotki s-a ostenit s ni le arate, dar n-a
reuit. Si daca pina la aparicia brosurii sale (25 decembrie)
se putea i trebuia sa se vorbeasca in mod conditio-
nal sau conciliant (nu se poate aborda astfel chestiunea,
chiar daca exisfa sarcini noi care n-au fost intelese, chiar
daca exista divergence"), dupa aparicia acestei brosuri
ne-am vazut nevoiti sa spunem : in tot ce este nou la el,
tov. Trotki nu are in fond dreptate.

Acest lucru se vede cit se poate de !impede daca com-
param tezele tovafasului Trotki cu tezele lui Rudzutak,
care au fost adoptate de cea de-a V-a Conferinta generala
a sindicatelor din Rusia (2-6 noiembrie). Eu le-am citat
in cuvintarea mea de la 30 decembrie §i in Pravda" din
21 ianuarie *. Aceste teze sint mai juste i mai complete
decit acelea ale lui Trotki. Ceea ce este diferit in tezele lui
Trotki faca de acelea ale lui Rudzutak este gresit la Trotki.

* Vezi volumul de NO, p. 232-234. Nota red.
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S. pentru inceput faimoasa dernocratie de pro-
ductie", pe care tov. Buharin s-a grabit s-o includa in re-
zolutia din 7 decembrie a Comitetului Central. Fireste, ar
fi ridicol s. ne legam de acest termen stingaci si artificial
intelectualist (terrnen pretios"), daca el ar fi fost folosit
intr-o cuvintare sau intr-un articol. Dar iata c tocmai
Trotki i Buharin s-au pus intr-o situatie atit de ridicoll
prin faptul ca in tezele lor ei insista tocmai asupra acestui
termen, prin care platforma" lor difera de tezele lui
Rudzutak, adoptate de sindicate !

Acest termen este gresit din punct de vedere teoretic_
Orice democratie, ca i, n general, orice suprastructura_
politica (care este inevitabila adta timp cit n-a fost de-
savirsita desfiintarea claselor si n-a fost creata societatea
fara clase), serveste, in ultima instanta, productiei si este
determinata, n ultima instanta, de relatiile de productie
ale societatii respective. De aceea a separa democratia de
productie" de orke alta democratie inseamna a nu spune
nimic, inseamna a crea confuzie si a spune vorbe goale.
Asta n primul rind.

In al doilea rind, priviti ce explicatie d insusi Buharin
acestur termen in rezolutra, intocmita de el, a plenarei din
7 decembrie a Cornitetului Central. De aceea scria
Buharin in aceasta rezolutie metodele democratiei mun-
citoresti trebuie sa fie metode ale democratiei de productie.
Aceasta inseamna" observati : asta inseamna" ! Bu-
harin ii incepe apelul sau catre mase cu un termen atit de
subtil, inch necesita o explicatie speciala : dupa parerea
mea, din punctul de vedere al dernocratisrnului, acest pro-
cedeu e nedemocratic ; pentru mase trebuie sa se scrie faril
asernenea termeni noi, care necesita o explicatie speciala ;
din punctul de vedere al productiei", el este daunator,
fiindca te face sa-ti pierzi vremea degeaba cu explicarea
unui termen inutil asta inseamna ca la toate alegerile,
la intocmirea listelor de candidati, la sustinerea lor
trebuie sa se tina seama nu numai de consecventa
ci si de aptitudinile gospodaresti, de stagiul adrninistrativ,
de calitatile organizatorice si de grija, practic verificata,

Inane
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pentru interesele materiale si spirituale ale maselor
muncitoare".

Aceasta e o argumentare vadit fortata i gresita. Demo-
cratia nu inseamna numai alegeri, intocmirea listelor de
candidati, sustinerea lor Asta pe de o parte. Iar
pe de ala parte nu la toate alegerile trebuie s. privim
lucrurile din punctul de vedere al consecventei politice

gospodaresti. Intr-o organizatie care numára
milioane de oameni trebuie s avem, contrar parerii lui
Trotki, i UII anumit procent de trepadusi, de birocrati (de
birocrati buni n-o s ne putern dispensa multi ani de acum
incolo). Dar noi nu vorbirn despre o democratic a tre-
-padusilor" sau a birocratilor".

In al treilea rind, este gresit s ai in vedcre numai ele-
mentele elective, numai pe organizatori, pe administra-
tori etc. Acestia, oricum, forrneaza doar o minoritate de
,oameni proeminenti. Trebuie s ai in vedere oainenn de
rind, masele. La Rudzutak, aceasa idee gasit o expri-
mare mai sirnpla, mai pe inteles i, totodat a, justamai din
punct de vedere teoretic (teza a 6-a) :

...este necesar ca fiecare din cei ce participa la procesul de pro-
ductie sa inteleaga necesitatea si rostul sarcinilor de productie pe care
ie indeplincste ; ca fiecare dintre ei nu numai s contribuie la inde-
plinirea sarcinilor fixate de sus, dar i s participe in mod constient
Ia inlaturarea tuturor deficientelor de ordin tehnic i organizatoric din
4:lorneniu1 productiei".

In al patrulea rind, democratia de productie" este un
termen care poate da loc la interpretari gresite. El poate
fi inteles in sensul unei negari a dictaturii si a conducerii
tmice. El poate fi interpretat in sensul unei aminari a demo-
cratiei obisnuite sau al unei eschivari de la aceasa demo-
.cratie. Ambele interpretari sint daunatoare si nu pot fi
,evitate fara a recurge la lungi comentarii speciale.

Expunerea simpla a acelorasi idei, facuta de Rudzutak,
este mai adecvata si este feria de toate aceste neajunsuri.

Trotki, in articolul siu Democratia de productie", apa-
rut in Pravda" din 11 ianuarie, nu numai ca nu dezminte
existenta acestor erori j neajunsuri (el ocoleste toaa

s.a.m.d.".
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aceast5 chestiune i nu compara tezele sale cu cele ale
lui Rudzutak), ci, dimpotriva, confirm5 indirect inconve-
nientul i inexactitatea termenului sau tocmai prin aceea
c5 foloseste, paralel cu el, si expresia democratie
Din fericire, noi, pe cit imi amintesc, nu ne-am angajat
niciodat5. in dispute fractioniste pentru un asemenea termen.

Si mai putin fericit este un asemenea termen al lui Trotki
ca atmosfer 5. de productie". Zinoviev pe buna dreptate
1-a luat in deridere. Trotki s-a suparat foc si i-a raspuns :
La noi a existat o atmosfera de ràzboi... Acum trebuie ca
in masele muncitoresti, in adincurile lor si nu numai 1a
suprafat5, sa se creeze o atmosfera de productie, adic5
aceeasi incordare, acelasi interes practic i aceeasi atentie
fat5 de productie care au existat fata de front..." Tocmai
asta e, cä maselor muncitoresti, adincurilor lor" trebuie
s5 le vorbesti asa cum se vorbeste in tezele lui Rudzutak,
si nu recurgind la astfel de cuvinte ca atmosfer5 de pro-
ductie", care provoac5 nedumerire sau te fac s. zimbesti.
In fond, folosind un termen ca atmosfera de productie",
tov. Trotki exprima aceeasi idee ca i notiunea de propa-
gand5 pe linie de productie. Dar tocmai pentru masele
muncitoresti, pentru paturile lor largi, propaganda pe linie
de productie trebuie dus5 in asa fel ca s5 se evite asemenea
expresii. Aceasta expresie e buna ca exemplu de felul cum
nu trebuie dus6 in mase propaganda pe linie de productie.

POLITICUL SI ECONOMICUL.
DIALECTICA SI ECLECTISMUL

Este curios c5 trebuie s punem din nou o chestiune atit
de elementar5, atit de simp15. Din p5cate, Trotki si Buharin
ne silesc sa facem acest lucru. Amindoi imi reproseaz5
eu substitui" problema sau c. o privesc din punct de
vedere politic", in timp ce ei o privesc din punct de ve-
dere economic". Buharin a inclus chiar aceasta afirmatie
in tezele sale si a incercat s5 se ridice deasupra" ambelor
p5rti aflate in disputa : el, vedeti dv., imbin5. ambele puncte
de vedere.

Aceasta este o flagrant5 eroare teoretic5. Politicul este
expresia concentrat 5. a economicului am repetat eu in

militar51".
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cuvintarea mea, deoarece auzisern Inca mai inainte acest
repros absurd, inadmisibil din partea unui marxist pentru
faptul ca abordez problema ,din punct de vedere politic".
Politicul nu poate sa nu aib'd indietate fa0. de economic.
Cine gindeste altfel cla dovada ca a uitat abecedarul
marxismului.

Dar poate ca aprecierea mea politica este gresita. Spu-
neci i dovedici ca e asa. Dar a spune (sau a admite macar,
fie si indirect, ideea) ca punctul de vedere politic are aceeasi
valoare ca i cel economic" ca se poate lua si una
alta" insearnna a da uitarii Lecedarul marxismului.

Cu alte cuvinte, a privi lucrurile din punct de vedere
politic inseamna a admite ca o atitudine gresita fava de
sindicate dr duce la distrugerea Puterli sovietice, a dicta-
turii proletariatului. (Intr-o cara cu populacie precumpa-
nitor caraneasca atit de pronuncat curn este Rusia, o rup-
tura intre partid i sindicate, in caz cii partidul n-ar avea
dreptate, ar duce cu siguranca la rasturnarea Puterii sovie-
tice.) Se poate (si este necesar) sa se procedeze la o verifi-
care de fond a acestui considerent, adica sa se analizeze,
se cerceteze, sa se hotarasca daca acest punct de vedere este
just sau gresit. Dar sa spui : eu apreciez" punctul dumi-
tale de vedere politic, insa" el e numai politic, pe dud
noi avem nevoie ,si de unul economic", e ca si curn ai
spune : eu apreciez" considerentul durnitale ca, daca vei
face cutare pas, o sa-ci frIngi gitul, insa ia aminte ca e mai
bine sa fii satul i imbracat decit flarnind i gol.

Din punct de vedere teoretic, Buharin a alunecat spre
eclectisrn, pledind pentru imbinarea punctului de vedere
politic cu cel economic.

Trocki i Buharin prezinta In asa fel lucrurile, de parcii
ei s-ar ingriji de cresterea producciei, iar pe noi ne-ar pre-
ocupa numai democracia formala. Acest mod de a prezenta
lucrurile este gresit, fiindca chestiunea se pune (si din punct
de vedere marxist se poate pune) numai asa : fara o justa
abordare politica a acestei probleme, clasa respectiva rt.0 va
putea sa-si mentina dominacia i, prin urmare, nu va putea
sa rezolve nici sarcina ce-i revine in domeniul productiei.

Mai concret. Zinoviev a spus : Dumneavoastra comiteci
o greseali politicii, mpingInd lucrurile pina la provocarea

si
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de sciziuni in sindicate. Cit priveste cresterea productiei,
despre ea am vorbit si am scris inca in ianuarie 1920, cind
am dat ca exemplu construirea unei bai". Trotki a raspuns :
Auzi, mare lucru (p. 29) sa scrii o brosura in care sa dal
ca exemplu o baie ; in schimb nu se gaseste la dumneata
«nici un cuvint», «nici un singur cuvint» (p. 22) despre
ceea ce trebuie sa faca sindicatele".

Nu e adevarat. Exemplul cu baia face, iertati-mi calam-
burul, cit zece atmosfere de productie" plus citeva demo-
cratii de productie". Exemplul cu baia arata limpede,
simplu, tocmai maselor, tocrnai paturilor largi", ce tre-
buie s faca sindicatele, in timp ce atmosferele de pro-
luctie" i dernocratiile de productie" nu silt altceva decit
praf in ochii maselor muncitoresti, care le intuneca ve-
..clerea si le inipiedica sal inteleaga lucrurile cum trebuie.

Tov. Trotki mi-a reprosat i mie ca Lenin n-a spus
nict un cuvint" (p. 66) despre rolul pe care-I joaca i pe
care trebuie sa-I joace acele pirghii care poarta denunurea
cle aparat sindical".

S-avem iertare, tovarase Trotki : citindu-va in intregime
tezele lui Rudzutak i raliindu-ma lor, am vorbit despre
.asta mai mult, mai cuprinz'ator, mai temeinic, mai simplu
,si mai limpede decit toate tezele dumitale i decit tot ra-
portul sau coraportul i cuvintul dumitale de incheiere.
Fiindca, asa cum am mai spus, premiile in natura i comi-
siile de disciplina tovaraseasca inseamna de o suta de ori
mai mult pentru stapinirea economiei, pentru conducerea
industriei, pentru ridicarea rolului sindicatelor in produc-
-tie decit cuvintele absolut abstracte (si de aceea gaunoase)
clespre democratia de productie", despre ingemanare" etc.

Sub pretext ca se pune pe primul plan punctul de ye-
.dere al productiei" (Trotki) sau ca se inlatura unilatera-
litatea punctului de vedere politic si se imbina acest punct

vedere cu cel economic (Buharin), ni s-a oferit :
1) o dovada de uitare a marxismului, fapt care si-a gasit

cxpresia intr:o defmire eclectica si gresita din punct de
vedere teoretic a raportului dintre politic si economic ;

2) o aparare sau o camuflare a greselii politice, care-si
gaseste expresia in politica de scuturare", care strabate ca
can fir rosu intreaga brosura-platforma a lui Trotki. Iar
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aceasta greseala, daca nu va fi recunoscuta si indreptata,
va duce la prabusirea dictaturii proletariatului.

3) un pas inapoi in domeniul problemelor care privesc
exclusiv productia, economia, al problemelor referitoare la
modul cum poate fi sporita productia, i anume un pas
inapoi de la tezele practice ale lui Rudzutak, care pun
sarcini concrete, practice, vitale, vii (desfasuraci propa-
ganda: pe linie de productie, invataci s. distribuiti dupa
merit premiile in natur i s folosi;i mai judicios constrin-
gerea prin intermediul comisiilor de disciplina tovara-
seasca) la teze generale, abstracte, gaunoase", gresite din
punct de vedere teoretic, formulate in chip intelectualist
care dau uitãrii ceea ce este mai practic si mai concret.

Iata care este, in realitate, raportul dintre Zinoviev si_
mine, de o parte, si Trocki i Buharin, de alta parte, in pro-
blema politicului i economicului.

De aceea n-am putut citi fara sa zimbesc obiectia pe care
mi-a facut-o tov. Trotki la 30 decembrie : Tovarasul
Lenin, in cuvintul sau de incheiere la raportul despre si-
tuacia noastra, rostit la Congresul al VIII-lea al Soviete-
lor, a spus c e necesar s. ne ocupam mai putin de politica_
si mai mult de economie, iar in problema sinclicatelor el
a pus pe primul plan latura politica a problemei" (p. 65).
Aceste cuvinte i s-au parut tovarasului Trocki grozav de
nimerite". In realitate, ele exprimi o jalnica confuzie de
nociuni, o confuzie de idei" cu adevarat extraordinara.
Desigur, eu mi-am exprimat, imi exprim i imi voi exprima
intotdeauna dorinta de a ne ocupa mai putin de politica
mai mult de economic. Dar nu e greu de in;eles ca aceasta
dorinta nu poate fi implinitá decit atunci cind nu exista
primejdh politice grefeli politice. Greselile politice facute
de tov. Trotki i adincite, agravate de toy. Buharin abat
partidul nostru de la sarcinile economice, de la munca de
productie", ne silesc, din piicate, sã ne pierdem vremea
cu indreptarea acestor greseli, cu dezbaterile pe tema de-
vierii sindicaliste (care duce la prabusirea dictaturu prole-
tariatului), cu combaterea atitudinii gresite fa;a de miscarea
sindicala (atitudine care duce la prabusirea Puteru sovie-
tice), cu dezbaterile pe marginea unor teze" generale, in
loc sa discutam in mod practic, concret, gospodaresc" cine

si
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a distribuit mai bine i cu mai mult succes premiile in
natura, cine a organizat mai bine comisiile de disciplina,
cine a realizat mai bine ingemanarea pe baza tezelor lui
Rudzutak, adoptate de cea de-a V-a Conferinta generala
a sindicatelor din Rusia de la 2-6 noiembrie : muncitorii
morari din Saratov, sau minerii din Donbass, metalurgi0ii
din Petrograd etc.

sa luam chestiunea utilitatii unei discutii largi". $i
aici vom vedea cum grgelile politice ne abat de la sarcinile
economice.Eu am fost impotriva a4a-zisei discutii largi"
0 am considerat i consider drept o greFala, drept o gre-
Ka la politica a tovar4u1ui Trotki, faptul ca a torpilat
lucrarile comisiei sindicale, in care urma s aiba loc o discu-
tie practica. Consider drept o greFala politica a grupului
tampon, in frunte cu Buharin, faptul c n-a inteles rostul
unui grup tampon (0' aici a substituit dialecticii eclectismul) ;
tocmai din punctul de vedere al rolului de tampon",
el ar fi trebuit sa se pronunte cu toata energia impotriva
unei discutii largi §i s lupte pentru stramutarea discutiet
in comisia sindicala. Acum vedeti ce-a

La 30 decembrie Buharin nu s-a sfiit sa declare ca noi
am proclamat o lozinca noua, lozinca sfintá a democratiei
muncitorgti, care consta in aceea c toate problemele ur:
meaza sa fie discutate nu in colegii restrinse, in adunari
mici sau in vreo corporatie proprie, ci in cadrul unor adu-
nari largi. Ei bine, eu afirm ca, aducind problema rolului
sindicatelor in fata unei adunari atit de mari ca cea de
azi, noi nu facem un pas inapoi, ci un pas inainte" (p. 45):
$1 omul acesta 1-a invinuit pe Zinoviev de flecareala
de exagerare a democratiei ! Curata flecareala i tranca-
neala", totala neintelegere a adevarului ca democratismul
formal trebuie subordonat utilitçii revolutionare !

Lucrurile nu stau de loc mai bine nici la Trotki. El aduce
invinuirea ca Lenin vrea cu orice pret sa torpileze discu-
via cu privire la fondul problemei i s-o zadarniceasca"
(p. 65). El declara : Am aratat limpede celor din Comi-
tetul Central de ce n-am vrut sa fac parte din comisie :
atita timp cit nu-mi va fi permis sa pun ca §i toti ceilalti
tovara0 aceste probleme in toata amploarea lor in presa
de partid, nu ma a§tept la nici un folos de la o examinare

ie§it.
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a acestor probleme cu usile inchise i, prin urmare, nici de
la o participare a mea la lucrarile comisiei" (p. 69).

Si care e rezultatul ? N-a trecut nici o luna de cind
Trotki a inceput, la 25 decembrie, o larga discutie", si
nu stiu daca din o suta de activisti de partid cu munci de
raspundere s-o gasi unul earuia s nu-i fie lehamite de
aceasta discutie, care sa nu-si fi dat seama ea ea este inutila
(daca nu si mai rau decit atita). Aceasta pentru c Trotki
a rapit timpul partidului cu o cearta de cuvinte n jurul
unor teze proaste, si a calificat drept o examinare cu usile
inchise" tocmai examinarea practica, gospodareasca intr-o
comisie care si-ar fi pus drept sarcina studierea i verifi-
carea experientei practice, pentru ca, invatind din aceasta
experienta, sä mearga inainte, n adevarata munca de pro-
ductie", si nu inapoi, de la activitatea vie la scolastica
moarta a diverselor atmosfere de productie".

Sa luam faimoasa ingemanare". Eu am recomandat la
30 decembrie sa nu se vorbeasca despre ea, fiindca noi
n-am studiat propria noastra experienta practica, si fara
aceasta conditie prealabila orice discutii pe tema ingema-
narii vor degenera inevitabil in flecareala, intr-o inutila
distragere a fortelor partidului de la munca gospod5reasca.
Iar tezele lui Trotki, referitoare la acest punct, care con-
tineau propunerea de a introduce in consiliile economice,
in proportie de 1/3 pina la 1/2 §i de 1/2 ph-1'a la 2/3, re-
prezentanti ai sindicatelor, eu le-am calificat drept proiecto-
manie birocratic5.*

Asta I-a suparat foarte mult pe Buharin, care, dup cum
vad din pagina 49 a darii de seama, a cautat s5.-mi
demonstreze in mod amplu i arnanuntit ca, atunci cind
niste oameni se aduna laolalt i vorbesc despre ceva, nu se
cade s faca pe surdomutii" (asa sta scris, textual, la pa-
gina indicata !) S-a suparat atunci i Trotki, care a declarat
cu emfaz5 :

Rog pe fiecare dintre dv. sa-si noteze in carnet ea la data cutare
tovarasul Lenin a calificat aceasta propunere drept birocratism, iar eu

incumet sa prezic ca peste citeva luni se va lua nota de ea si va
fi considerata drept un indreptar, in sensul ca in Consiliul Central

* Vezi volumul de faia, p. 223. Nota red.
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al Sindicatelor din Rusia si in Consiliul economic superior, in Comi-
tetul central al siderurgistilor si in sectia siderurgica etc. sa se afle,
in proportie de o treime pina la jumatate, lucratori comuni ambelor
institu/ii..." (p. 68).

Dupa" ce am citit toate astea, I-am rugat pe tov. Miliutin
(vicepresedinte al Consiliului economic superior) s5.-mi tri-

'mita" rapoartele tiparite in problema ingerna'n'arii. S.
m-apuc o data", mi-am zis eu, sa" studiez cit de cit expe-
rienta noastra practica, fiindc. e cit se poate de plictisitor
sa" te ocupi de vorba'rie de partid" (o expresie a lui Buha-
rin tnti1nit la pagina 47 si care va deveni, probabil, un
cuvint inaripat", nu mai putin decit faimoasa scutu-
rare") asa, la intimplare, fari material, ark' fapte, sugind
'din deget divergew, definicii, democra0i de produccie".

Toy. Miliutin mi-a trimis citeva earci, printre care si Ra-
portul Consiliului economic superior la cel de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia" (Moscova, 1920 ;
prefaa e datat'a 19 decembrie 1920). La pagina 14 se gsa-
seste un tabel in care se arafa gradul de participare a mun-
.citorilor la organele de conducere. Reproduc acest tabel
(care cuprinde numai o parte din consiliile economice gu-
berniale i o parte din intreprinderi)

Din care:

Aparatul de conducere :

Prezidiul Consiliului
economic superior si
al consiliilor econo-

Nr.
total

Munci-
tori %

Specie:
li1ti 70

Func-
tionari

etc.

mice guberniale . . 187 107 57,2 22 11,8 58 31,0
Colegii ale directiilor

generale ale seqtilor,
ale centrelor si ale
centralelor . . . 140 72 51,4 31 22,2 37 26,4

Conduceri unice si prin
colegii ale fabricilor

uzinelor . . . 1 143 726 63,5 398 34,8 19 1,7

Total 1 470 905 61,6 451 30,7 114 7,7

%

5i
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Asadar, Inca' de pe acum participarea muncitorilor re-
premed" n medie 61,60/0, adica e mai aproape de doua
treirni decit de jumatate ! Caracterul birocratic si nerealist
al celor scrise, in aceasta privinta, de tov. Trotki in tezele
sale este deja dovedit. S vorbesti, s discuti, s. scrii plat-
forme in care sal spui : 1/3 Oda la 1/2" sau 1/2
la 2/3" toate astea nu sint decit o desarta vorbarie de
partid", o incercare de a sustrage forte, mijloace, atentie

timp muncii n productie, inseamna s te pretezi la un
simplu politicianism fatal continut serios. Dar o comisie in
care s-ar fi gasit oameni cu experienta si care n-ar fi accep-
tat sa se scrie teze fara sa studieze faptele s-ar fi putut ocupa
in chip util de verificarea experientei, bunaoara chestio-
nind vreo zece oameni (din miile de lucratori comuni
ambelor institutii"), comparind impresiile si concluziile lor
cu datele obiective ale statisticii 4i incerdnd s obtina in-
dicatii concrete, practice pentru viitor, din care sa se vad_
daca, n prezenta cutaror rezultate ale experientei, este
cazul s naintam imediat in aceeasi directie sau s. schirn-
bam intrudtva directia, procedeele, metoda si cum anume-
sa le schimbam, sau, in interesul cauzei, sil. ne oprim, sa
verificam inca si Inca o data experienta, sa modificam poate
cite ceva s.a.m.d.

Tovarasi, un adevarat lucrator din domeniul economic
(permiteti-mi si mie sa fac putina propaganda pe linie de-
productie" !) stie c capitalistii i organizatorii de trusturi,
chiar si n tarile cele mai inaintate, s-au ocupat ani de-a
rindul, uneori cite zece ani si mai bine, cu studierea si
verificarea experientei practice dobindite de ei (§i de altii)
si ca, n acest timp, ei au corectat si refacut cele incepute,
s-au intors inapoi, au facut multe indreptari pentru a ajunge-
la un sistem perfect adecvat de conducere si de selectionare
a functionarilor administrativi superiori i inferiori etc. Asa
era in regimul capitalist, care, in intreaga lume civilizata,
s-a sprijinit In activitatea lui economica pe experienta ;i pe-
deprinderile capa'tate in decurs de veacuri. Noi insa con-
struim pe un teren nou, pe care, intr-o perioada foarte in-
delungata, trebuie sâ depunem o n-iunca foarte perseverenta_
§i plina de rabdare pentru a schimba deprinderile pe care-
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ni le-a lasat mostenire capitalismul si a caror schimbare nu
se poate face cleat incetul cu incetul. Este cu totul gresit
sa pui aceasta problerna asa cum o pune Trotki. Au oare

a intrebat el pe un ton exclamativ in cuvintarea sa de la
30 decembrie , au oare muncitorii nostri, activistii nostri
de partid si de sindicat o educatie pe linie de productie ? Da
sau nu ? Eu raspund : nu" (p. 29). E ridicol s pui astfel o
asemenea problema. E ca si cum ai intreba : are oare cutare
divizie o cantitate suficienta de pislari ? Da sau nu ?

Noi i peste .zece ani vom fi, desigur, nevoiti sa spunem
cá toti activimi nostri de partid si sindicali nu poseda o
suficienta educatie pe linie de productie. Asa cum peste
zece ant nu vor avea o suficienta educatie militara toti ac-
tivitii de partid sindicali si aceia ai departamentului
armatet. Dar un inceput de educatie pe linie de productie
a fost facut la noi prin aceea ca circa o mie de muncitori
membri i delegati ai sindicatelor fac parte din admi-
mstratie sau conduc intreprinderi, direcvii generale si insti-
tutii si mai inalte. Principiul fundamental al educatiei pe
linie de productie", al educatiei noastre, a vechilor

si ziaristi de profesie, consta in a ne apuca noi Inine
st a invata i pe altii sa se apuce sa studieze cu cea mai
mare atentie si in modul cel mai amanuntit propria noastra
experienta practica potrivit regulii masoara de doua ori

taie o data". 0 verificare perseverenta, lenta, prudenta,
concreta, practica .a ceea ce au facut acesti o mie de oa-
meni, o corectare st mat prudenta, si mai concreta a muncii
lor i o Inaintare mai departe numai dupà ce utilitatea
procedeului respectiv, a sistemului de conducere respectiv,
a proportiei respective, a selectionarti respective a oarneni-
lor etc. va fi fost pe deplin dovedita iata regula princt-
pala, esentiala, pe care trebuie s-o urmeze neaparat edu-
catia pe linie de productie". $i tocmai aceasta regula o
Incalca tov. Trotki prin toate tezele sale, prin intregul sau
mod de a pune problema. Toate tezele, intreaga brosura-
platforma a tovarasului Trotki sint de asa natura, inch prin
greselile lor au distras atentia i fortele partidului de la
munca practica de productie" si le-au antrenat intr-o
logomahie desarta, lipsita de continut.

i
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DIALECTICA SI ECLECTISM.
KOALA" $1 APARAT"

Una dintre numeroasele califati pretioase ale tovar5.sului
Buharin este capaoitatea sa teoretiel i interesul cu care
cauta' sa. descopere in fiecare problema radacinile ei teore-
tice. Aceasta este o calitate foarte pretioas'a, fiindca' nu-ti
poti lrnuri nici un fel de greseli, inclusiv cele politice, clack'
nu descoperi radacinile kr teoretice la cel ce le cornite
daca nu pornesti de la tezele adoptate de el in mod con-
stient.

Potrivit acestei tendinte de a aprofunda din punct de
vedere teoretic problema, tov. Buharin, incepind cu discu-
Oa de la 30 decembrie, daca' nu si mai devreme, a deplasat
controversa, mutind-o tocmai in domeniul afatat.

Eu a spus toy. Buharin la 30 decembrie , consider ca e ab-
solut necesar In aceasta consta esenta teoretica a ceea ce se nu-
meste aici «fractiunea tampon* sau a ideologiei ei i mi se pare
absolut indiscutabil ca nu poate fi lasat la o parte nici acest factor
politic si nici acest factor economic..." (p. 47).

Esenta teoretica' a greselii pe care o face aici tov. Buha:
rin consta' in aceea c raportul dialectic dintre politic si
economic (despre care ne Inv* marxismul) este, la dinsul,
inlocuit prin eclectism. $i una, si alta", pe de o parte, pe
de alta parte" iatsa care este pozitia teoretica' a lui
Buharin. Tocmai in asta consta eclectismul. Dialectica cere
ssa iei n considerare, sub toate aspectele, relatiile in dez-
voltarea lor concretil, iar nu sa' smulgi la intimplare o
bucatica de ici si una de colo. Acest lucru I-am mai aratat
atunci cind rn-am referit la politic si economic.

El este tot atit de neindoielnic si atunci cind e vorba
de tampon". Un tampon este folositor i necesar daca'
trenul partidului are tendint'a de deraiere. Acest lucru e
indiscutabil. Buharin a pus sarcina tamponului" in mod
eclectic, luind o bucatica de la Zinoviev i una de la
Trotki. Ca tamponist", el ar fi trebuit sa' stabileasca' sin-
gur unde, cind si in ce greseste unul sau altul, unii sau
altii, sà stabileasca daca' este vorba de o greseala teoretica'
sou de o greseala' care const n lipsa' de tact politic, in
forme fractioniste de manifestare sau in exagerare etc., si

21 Lenin Opere complete, vol. 42
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sa atace cu toata puterea fiecare greseala de acest fel.
Buharin nu si-a inteles aceasta mistune de a actiona ca
un tampon". lath: o dovada graitoare n acest sens :

Fractiunea comunista din biroul de la Petrograd al Tek-
tranului (C.C. al sindicatului feroviarilor si al lucratorilor
din transporturile pe apa) organizatie care simpatizeaza
cu Trotki si care declara deschis ca, dupa parerea ei, in
problema de bath', in problema rolului sindicatelor in pro-
ductie, pozitiile tovarasilor Trotki i Buharin reprezinta
variante ale unuia i aceluiasi punct de vedere" a editat
la Petrograd, intr-o brosura, coraportul prezentat de
tov. Buharin la 3 ianuarie 1921 la Petrograd (N. Buharin.
Despre sarcinile sindicatelor". Petrograd, 1921). In acest
coraport citim :

La inceput tovarasul Trotki s-a exprimat in sensul ca trebuie
locuita conducerea sindicatelor, ca trebuie selectionati tovarasi co-
respunzatori etc., iar mai Inainte s-a situat chiar pe punctul de ve-
dere al «scuturaribb, la care acum a renuntat, si de aceea este cu
totul absurd sa prezinti 4cscuturarea* ca un argument impotriva to-
varasului Trotki" (p. 5).

N-am s ma opresc asupra numeroaselor inexactitati de
fond cuprinse in aceasta expunere. (Cuvintul scuturare"
a fost folosit de Trotki la cea de-a V-a Conferinta gene-
rala a sindicatelor din Rusia, care a avut loc intre 2 si 6 no-
iembrie. Despre selectionarea personalului de conducere",
Trotki a vorbit in paragr. 5 al tezelor sale, pe care le-a
prezentat Comitetului Central la 8 noiembrie si care, in
treacat fie zis, au fost publicate in foaie volanta de catre
unul din partizanii lui Trotki. Intreaga brosura a lui
Trotki : Rolul i sarcinile sindicatelor", aparuta la 25 de-
cembrie, este patrunsa de acelasi mod de a gindi, de acelasi
spirit care a fost semnalat de mine mai inainte. Unde
prin ce s-a exprimat aceasta renuntare", nu se stie.) Dar
alta este tema de care ma ocup eu acum. Daca tamponul"
este eclectic, el trece cu vederea unele greseli i vorbeste
despre altele ; trece sub tacere greselile la 30 decembrie 1920

la Moscova, in fata a mii de activisni de partid din intreaga
tarsi, i vorbeste despre greseli la Petrograd la 3 ia-
nuarie 1921. Daca tamponul" este dialectic, el ataca cu

in-
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toata puterea orice greseala pe care o constata la cele doua
parti sau la toate partile. Or, tocmai acest lucru nu-1 face
Buharin. El nici nu incearca s analizeze brosura lui Trotki
din punctul de vedere al politioii de scuturare. El o trece
pur Fi simplu sub tacere. Nu e de mirare Ca acest fel de a-si
indeplini rolul de tampon provoaci risetele tuturor.

Mai departe. In aceeasi cuvintare rostita de Buharin la
Petrograd citim la pagina 7 :

Greseala tovarasului Trovki este cal el nu suscine in masura sufi-
cienta factorul scoalä a comunismului".

In discutia de la 30 decembrie, Buharin emite urmatorul
rationament :

Tov. Zinoviev a spus c sindicatele sint o scoala a comunismului,
iar Trotki a afirmat c. ele sint un aparat tehnic-administrativ de
conducere a productiei. Eu nu vad nici un temei logic pentru a con-
chide a prima tez.i sau cea de-a doua nu este justä : sint juste aMin-
doua, precum justa este i o imbinare a lor" (p. 48).

Aceeasi idee o gasim in teza a 6-a a lui Buharin si a
grupului" sau fracviunii" sale : ...pe de o parte, ele
(sindicatele) sint o scoala a comunismului,... pe de aka
parte, stilt i nca intr-o masura din ce n ce mai mare
o parte integranta a aparatului economic si a aparatului
puterii de stat in general..." (Pravda" din 16 ianuarie).

Tocmai asta este principala greseala teoretica a tovara-
sului Buharin ca el inlocuieste dialectica marxismului prin
eclectism (care e deosebit de raspindit printre autorii dife-
ritelor sisteme filozofice la moda" si reactionare).

Tov. Buharin vorbeste de temeiuri logice". Intreaga sa
argumenta0e dovedeste ca. el poate fara sa-si dea
seama se situeaza aici pe punctul de vedere al logicii
formale sau scolastice, si nu pe acela al logicii dialectice
sau marxiste. Pentru a lamuri acest lucru, am sa incep cu
un exemplu foarte simplu, dat chiar de tov. Buharin. La
discutia de la 30 decembrie, el a spus :

Tovarasi, multora dintre dv. discutiile care au loc aici le fac
o impresie cam de felul acesta : yin doi oameni si se Intreabà until
pe altul ce este paharul care se afla pe masa. Unul spune «este

21*
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un cilindru de sticli, si afurisit s5. fie eine o spune ca. nu-i
spune : cpaharul este un recipient de 13'aut, i afurisit si fie cine

o spune ea' nu-i asa." (p. 46).

Prin acest exemplu, Buharin, precum vedeti, voia sa-mi
explice in mod popular cit de mare e prejudiciul unilate-
ralitatii. Primesc cu recuno§tinca aceasta explicatie §i, pen-
tru a-i dovedi prin fapte recunostinta mea, am sa-i raspund
explicindu-i in mod popular ce este eclectismul spre deose-
bire de dialectica.

Un pahar este, incontestabil, un cilindru de sticla §i,
totodata, el este un recipient de baut. Dar el nu are numai
aceste doua insusiri sau ca1iti sau laturi, ci§i un numar in-
finit de alte nsuiri, calitavi, laturi, relatii §i mijlociri"
cu tot restul lumii. Paharul este un obiect greu, care poate
servi ca proiectil. El poate servi ca presse-papiers, ca ada-
post pentru un fluture prins, poate fi precuit ca obiect cu
incrustacii sau desene artistice, cu totul independent de
faptul ca este sau nu bun pentru baut, ca este sau nu facut
din sticla, ca are o forma perfect cilindrica sau nu tocmai
cilindrica etc. etc.

Mai departe. Daca acum am nevoie de un pahar ca reci-
pient de baut, pentru mine nu este de loc important sa
§tiu daca forma lui este perfect cilindrica sau daca el este
intr-adevar facut din sticla ; in schimb, este important ca
el sa n-aiba vreo crapatura la fund §i ca, folosindu-ma de
el, sa nu-mi tai buzele etc. Daca n-am nevoie de un pahar
pentru baut, ci pentru o intrebuintare la care poate servi
orice cilindru de sticla, atunci ma pot servi §i de un pahar
cu crapatura la fund sau chiar fara fund etc.

Logica formala, la care ne limitam n colile noastre (§i
trebuie s. ne limitam cu unele corectari in clasele
inferioare), ia definiviile formale, conducindu-se dupa ceea
ce este mai obi§nuit sau dupa ceea ce sare mai ades in ochi
§i se limiteaza la adt. Daca, n acest caz, luam doua sau
mai multe definitii diferite §i le imbinam cu totul la intim-
plare (§i cilindru de sticla, §i recipient pentru baut), obvi-
nem o definitie eclectica, care ne arata diferite laturi ale
obiectului, §i altceva nimic.

Logica dialectica ne cere s. mergem mai departe. Pentru
a cunoa§te intr-adevar un obiect, trebuie sâ cuprindem,

,
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studiem toate laturile, toate conexiunile i mijlocirile" lui.
Acest lucru nu ne va reusi niciodata pe deplin, dar cerinta
multilateralitatii ne fereste de greseli si de anchilozare.
Asta in primul rind. In al doilea rind, logica dialectica
cere sa iei obiectul in dezvoltarea, in automiscarea" lui
(cum spune uneori Hegel), in schimbarea lui. In ce pri-
veste paharul, acest lucru nu se vede clar dintr-odata, dar
nici paharul nu ramine neschimbat, i indeosebi se schimba
destinatia lui, intrebuintarea lui, legatura lui cu lumea
inconjuratoare. In al treilea rind, intr-o definitie" corn-
pieta a obiectului trebuie sa intre intreaga practica umana,
si ca criteriu al adevarului i ca determinant practic al
legaturii dintre object si ceea ce este necesar ornului. In
al patrulea rind, logica dialectica ne invata ca nu exista
adevar abstract, adevarul este intotdeauna concret", cum
obisnuia sa spuna, impreuna cu Hegel, raposatul Plehanov.
(Mi se pare ca este cazul, in paranteza, sa atrag atentia
tinerilor membri de partid ca nu poti deveni un comunist
constient, un comunist adevarat fara a studia subliniez :
a studia tot ceea ce a scris Plehanov in dorneniul filo-
zofiei, fiindca asta-i tot ce-i mai bun in intreaga literatura
marxista internationala *.)

Bineinteles, eu n-am epuizat notiunea de logica dialec-
tica. Dar deocamdata ajunge i atit. Se poate trece de la
pahar la sindicate i la platforma lui Trotki.

Pe de o parte scoala, iar pe de alta parte aparat",
spune. Buharin i asa scrie si in tezele sale. Greseala lui
Trotk: este ca nu sustine in suficienta masura factorul
scoala"... greseala lui Zinoviev este ca nu tine suficient
seama de factorul" aparat.

De ce este acest rationatnent al lui Buharin un eclectism
mort i lipsit de continut ? Pentru ca Ia Buharin nu gasim
nici urma de incercare de a analiza in mod independent,

* Cu acest prilej nu putem Si nu ar'it'im, in primul rind, ci ar fi de dorit
ca in editia, in curs de aparitie, a operelor lui Plehanov, toate articolele de filo-
zofie si fie grupate taolalti intr-unul sau mai multe volume aparte, cu indexuri
aminuntite etc., fiindca volumele acestea trebuie si faci parte din seria de manuale
obligatorii ale comunismului. In al doilea rind, statul muncitoresc, dupi parerea
mea, trebuie si pretindi profesorilor de filozofie si cunoasci expunerile lui Plc-
hanov asupra filozofiei marxiste si si tie si transmiti cunostintels lor studentilor
Dar, vorbind in felul acesta, am si inceput sa ma abat de la propagandr la
, administrare.
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din punctul sat: de vedere, atit intreaga istorie a acestei
controverse (marxismul, adica logica dialectica, cere sa se
faca neaparat o asemenea analiza), cit i intregul mod de
a ataca problema, intregul mod de a pune sau, clack
vreti, Intreaga orientare a modului de a pune problema
in momentul de fata, in imprejurarile concrete date. Nu
vedem la el nici urma de incercare in acest sens ! El abor-
deaza problema fara s procedeze cit de cit la o studiere
concreta, recurge la abstractii goale, ia o bucatica de la
Zinoviev i una de la Trotki. Tocmai in asta consta
eclectismul.

Ca sa explic si mai clar acest lucru, am sa dau un exem-
plu. Eu nu stiu absolut nimic despre insurgentii i revolu-
tionarii din China de sud (in afara de cele aflate din
2-3 articole ale lui Sun Iat-sen si din citeva carti i arti-
cole de ziar pe care le-am citit cu multi ani in urma). Din
moment ce acolo au loc insurectil, exista, probabil,
controverse intre chinezul nr. 1, care spune ca insurectia
este un produs al luptei de clasa, care s-a ascutit extrem
de mult si a cuprins intreaga natiune, i chinezul nr. 2, care
spune c insurectia este o arta. Fara sa stiu ceva mai mult,
eu pot sa scriu niste teze ca acelea ale lui Buharin : pe de
o parte, pe de alta parte". Unul n-a tinut indeajuns
seama de factorul" arta, iar celalalt de factorul ascu-
tire" etc. Asa ceva ar fi un eclectism mort i lipsit de con-
tinut, fiindca lipseste o studiere concreta a controversei
date, a problemei date, a felului dat de a o aborda etc.

Sindicatele sint dintr-un punct de vedere o scoala ;
dintr-alt punct de vedere un aparat ; dintr-un al treilea
punct de vedere o organizatie a oamenilor muncii ;
dintr-un al patrulea punct de vedere o organizatie
aproape numai a muncitorilor industriali ; dintr-un al cinci-
lea punct de vedere o organizatie pe ramuri de produc-
tie * s.a.m.d. La Buharin nu gasim nici urma de fundamen-
tare, de analiza proprie, menita sa demonstreze de ce tre-
buie luate primele doua laturi" ale problemei sau ale

* In treacit fie spus, Trotki a comis i aici o greseall. El crede cI sindicat
de productie Inseamni un sindicat al cirui rol este si selpineasci produmia. Asta

adevirat. Sindicat de productie inseamia un sindicat care organizeazI pe
muncitori pe ramuri de productie, ceea ce este §i inevitabil itt conditiile actualului
nivel al tehnicii §i culturii (atlt in Rusia, eft si In intreaga lume).

si
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obiectului, si nu a treia, a patra, a cincea s.a.m.d. De aceea
nici tezele grupului buharinist nu sint altceva decit vorba-
rie eclectica. Buharin pune cu totul gresit, in mod eclectic
intreaga problema a raportului dintre Koala" i aparat".

Ca sa punem in mod just aceasta problema, trebuie sa
trecem de la abstractiile goale la controversa concreta, adica
la controversa data. Luati cum vreti aceasta controversa,
asa cum s-a ivit ea la cea de-a V-a Conferinta generala a
sindicatelor din Rusia sau asa cum a tratat-o si a orientat-o
insusi Trotki prin a sa brosura-platforma din 25 decem-
brie, si yeti vedea ca intregul mod de a pune problema,
intreaga orientare a lui Trotki sint gresite. El n-a inteles
ca sindicatele trebuie si pot sa fie privite ca o scoala
atunci cind pui chestiunea trade-unionismului sovietic",

atunci cind vorbesti despre propaganda pe linie de pro-
ductie in general, si atunci cind pui, a,sa cum pune Trotki,
problema ingemanarii", a participarii sindicatelor la con-
ducerea productiei. In aceasta din urma problema, asa curn
este ea pusa in intreaga brosura-platformi a lui Trotki,
greseala consta in neintelegerea faptului ca sindicatele sint
o coala de conducere tehnicii-administrativa a produc-
tiei. Nu pe de o parte scoala, iar pe de alta parte altceva",
ci sub toate aspectele in cadrul actualei controverse, cind
Trotki pune problema asa cum o pune sindicatele sint
o coa1ã, o scoala a unirii, o scoala a so1idaritii, o scoala
a apararii intereselor proprii, o scoala de gospodarire, o
scoala de conducere. Toy. Buharin, in loc sa inteleaga si si
indrepte aceasta greseala fundamentala a tov. Trotki, a
procedat la o corectare ridicola : pe de o parte, pe de
alta parte".

Sa abordam problema in mod si mai concret. S vedem cc
sint actualele sindicate ca aparat" de conducere a produc-
tiei. Am vazut cum dintr-o serie de date incomplete reiese
ca aproxirnativ 900 de muncitori membri si delegati ai sin-
dicatelor fac parte din personalul de conducere a produc-
tiei. Mariti, daca vreti, aceasta cifra de zece ori si chiar de
o suta de ori sa presupunem chiar, pentru a va face o
concesie si a va explica cit de adinca e greseala voastra, ca
in mersul nostru inainte" se va inregistra in timpul cel
mai apropiat o asemenea viteza de necrezut si tot nu

ti



306 V. I. LENIN

vom ajunge s avem decit un procent infim de conducatori
directi n comparatie cu masa totala a celor 6 000 000 de
membri ai sindicatelor. Si de aici se vede si mai clar ca a-ti
indrepta intreaga atentie spre patura conducatoare", cum
face TroOsi, a vorbi despre rolul sindicatelor n productie

despre conducerea productiei fara a tine seama de faptul ca
98,5°/o invata (6 000 000 90 000 = 5 910 000 = 98,5%
din nurnarul total), ,si trebuie sa mai invete mult timp, in-
seamna a face o greseala esentiala. Nu scoala i conducere,
cr scoala de conducere.

Combatindu-1 pe Zinoviev la 30 decembrie i invinuin-
du-1 in mod absolut gratuit i nejust ca. neaga sistemul
numirilor de sus", adica dreptul i datoria Comitetului
Central de a face numiri, tov. Trotki a emis, fara sa vrea,
o antiteza extrem de caracteristica :

...Zinoviev a spus el abordeaza in mod prea propagandistic
fiecare problema practica, concreta, uitind cã aici are in faça nu
numai un material pentru agitatie, dar §i o problema care trebuie
rezolvata in mod administrativ" (p. 27).

Am sa explic numaidecit, si in mod amanumit, cum ar
putea sa fie abordata in mod administrativ problema data.
Dar tocmai aici e greseala de capetenie a tov. Trotki, ca
problemele puse de el insusi, in a sa brosura-platforma, le-a
abordat (rnai bine zis, le-a exarninat in pripa) ca un admi-
nistrator, pe cita vreme el putea i trebuia sa abordeze
aceste problerne numai si numai ca propagandist.

Intr-adevar, ce-i bun la Trotki ? Ceea ce-i bun la el, dar
nu in tezele sale, ci in cuvintarile rostite de el mai cu
seama atunci cind uita de polemica sa nereusita cu asa-zisa
aripa conservatoare" a activistilor din sindicate , este,
fara indoiala, propaganda pe linie de productie. Printr-o
munca practica gospodareasca" in cornisia sindicala, prin
cuvintarile sale si prin activitatea sa publicistica, in calitate
de membru si colaborator al Biroului central de propaganda
pe linie de productie, tov. Trotki ar fi adus, fara indoiala
(si va aduce, fara indoiala), un mare folos cauzei. Greseala
o constituie tezele-platforma". Ca un fir rosu trece prin
ele maniera lui administrativa de a aborda criza" din rnis-
carea sindicala, cele doua tendinte" din sindicate, inter-

§i



INCA 0 DATA DESPRE SINDICATE 307

pretarea programului P.C. (b) din Rusia, trade-unionismul
sovietic", educatia pe linie de productie" i Ingemanarea".
Am enurnerat acurn toate temele principale ale platformei"
lui Trotki, si in momentul de faca, cu materialul de care
dispune Trotki, tocmai aceste teme pot fi abordate in mod
just numai prin procedee propagandistice.

Statul sine de domeniul constringerii. Ar fi o nebunie
renuntam la constringere mai ales In epoca dictaturii prole-
tariatului. Administrarea" i metodele administrative stilt
aici obligatorii. Partidul este avangarda direct cIrmui-
toare a proletariatului, este conducatorul. Excluderea din
partid, iar nu constringerea iata mijlocul specific de in-
fluentare, de curavire i calire a avangarzii. Sindicatele sInt
un rezervor al puterii de stat, sInt o scoala a comunismului,
o scoala de gospodarire. In acest domeniu, ceea ce e specific
si principal nu e conducerea, ci I eg a tur a" intre admi-
nistratia centrala" (si local, &este) de stat, economia na-
cionala si masele largi ale oarnenilor muncii" (asa cum spune
programul partidului nostru, n paragr. 5 din partea eco-
nomica, consacrat sindicatelor).

Ca un fir rosu trece prin Intreaga brosura-platforma a lui
Trotki modul gresit cum pune el aceasta problema i cum
Intelege acest raport.

Inchipuiti-va c Trotki ar fi elaborat aceasta faimoasa
Ingemanare" n legatura cu celelalte teme ale platformei
sale si c ar fi abordat Intreaga problema sub alt aspect.
Inchipuivi-va c brosura lui ar fi fost in Intregime consa-
crata sarcinii de a examina in mod amanuntit, s zicem,
90 din cele 900 de cazuri de Ingemanare", de cumulare,
de catre persoanele respective, a functiilor detinute in Con-
siliul economic superior, pe linia conducerii industriei cu
functiile detinute n calitate de alesi ai sindicatelor, de cumu-
lare a calitacii de membri ai sindicatelor cu calitatea de
activisti permanenti ai miscarii sindicale. Inchipuivi-va ca
aceste 90 de cazuri ar fi fost analizate impreuna cu datele
furnizate de sondajul statistic, Impreuna cu rapoartele
darile de seama prezentate de revizorii i instructorii Inspec-
%lei muncitorestilaranesti i ai respectivelor comisariate ale
poporului, adica ar fi fost analizate pe baza datelor furni-
zate de institutiile administrative, ar fi fost analizate din

x sa
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punctul de vedere al rezultatelor obtinute n munca, al
succeselor inregistrate in produccie etc. Am fi avut,
acest caz, o justa abordare administrativa a problemei,
ea ar fi indreptatit pe deplin linia scuturarii", care consta
in a-ti indrepta atemia asupra unor chestiuni de felul
acesta : cine trebuie destituit, cine transferat i cine numit,

ce cerinve trebuie formulate chiar acum fata de patura
conducatoare". Daca Buharin, n cuvintarea sa de la 3 ia-
nuarie, care a fost publicata de tektranistii din Petrograd,
a spus ca mai inainte Trotki s-a pronuntat pentru scutu-
rare", dar c. acum a renuntat la acest punct de vedere,
inseamna ca si de asta data Buharin cade intr-un eclectism
ridicol sub raportul practic i absolut inadmisibil din punct
de vedere teoretic pentru un marxist. Buharin priveste pro-
blema in mod abstract, nestiind (sau nevrind) s-o abordeze
in mod concret. Atita timp cit noi, C.C. al partidului
Aintregul partid, vom administra, adica vom conduce statul,
nu vom renuma si nu vom putea renunta niciodata la
scuturare", adica la destituiri, transferari, numiri, conce-
dieri etc. Dar in brosura-platforma a lui Trotki nu se folo-
seste de loc acest material si nu se pune in nici un caz o
problema practica concreta". Nu despre o problema
practica concreta" au discutat Zinoviev i Trotki, nu despre
ea discut eu cu Buharin, si nu despre ea discuta intregul
partid, ci despre problema tendinfelor din miscarea
sindicala" (sfirsitul tezei a 4-a a lui Trotki).

Aceasta este prin esenta ei o problema politica. 0 indrep:
tare a greselii lui TroOci prin mici corectari i completan
eclectice, asa cum vrea Buharin, care, se imelege, este ani-
mat de sentimentele i intenciile cele mai umane, este, prin
insasi esenta problemei a problemei" concrete, date
imposibila.

In acest caz exista doar o singura solutie.
Sa fie just rezolvata problema politica a tendincelor din

miscarea sindicala", a raportului dintre clase, a raportului
dintre politic si economic, a rolului specific al statului, al
partidului, al sindicatelor ca scoala" i ca aparat etc.
Aceasta in primul rind.

In al doilea rind : pe baza rezolvarii politice juste, sa
ducem mai bine zis, sa desfasuram cu rabdare o in-

§i

§i

§i

in



INCA 0 DATA DESPRE SINDICATE 309

delungata, sistematica, perseverenta, variata, repetata pro-
paganda pe linie de productie, s-o desfasuram pe scara
intregului stat, in numele si sub conducerea unei institutii
de stat.

In al treilea rind : sa nu confundam problemele prac-
tice concrete" cu acele controverse despre tendin%ele care
sint intr-adevar de domeniul vorbariei de partid" si al
discutiilor largi, ci sa" le punem in mod concret in cadrul
unor comisii care sa procedeze in mod practic, audiind mar-
tori, studiind rapoarte, dari de seama, date statistice i pe
baza tuturor acestor elemente si numai pe baza lor,
numai in astfel de condivii, numai in urma unei hotariri a
organului sovietic sau a organului de partid respectiv, sau
a ambelor acestor organe procedam la o scuturare".

Or, la Trotki si la Buharin a iesit un mismas de greseli
politice in modul de a pune problema, insotite de o rupere
a legaturii de transmisie, a curelelor de transmisie, de un
atac sau de o sarja impotriva administrarii" in vint, in
gol. Sursa teoretica" a greselii din moment ce Buharin,
prin exemplul lui cu paharul", a pus chestiunea sursei
teoretice este clara. Greseala teoretica in cazul de
fata, gnoseologica a lui Buharin consta in inlocuirea
dialecticii prin eclectism. Punind problema in mod eclectic,
el s-a incurcat de tot si a alunecat in sindicalism. Greseala
lui Trotki este ca priveste lucrurile in mod unilateral, se
aprinde repede, exagereaza, se indaratniceste. Platforma lui
se bazeaza pe ideea ca paharul e un recipient de baut, dar
in cazul de fata se constata ca el n-are fund...

INCHEIERE

Irni mai ramine acurn s ma ocup, pe scurt, de unele
puncte care, daca ar fi trecute sub tacere, ar putea s dea
loc la nedumeriri.

In teza a 6-a a platformei" sale, tov. Trotki a repro-
dus, din partea economica a programului P.C. (b) din
Rusia, paragr. 5, in care se vorbeste despre sindicate.
Peste doua pagini, in teza a 8-a, dinsul spune :

vechea lor baza de existenta lupta
economica de clasa sindicatele"... (aici se face o afir-

sa
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m4e inexactI, se comite o exagerare pripit. : sindicatele
au pierdut o baz. cum este lupta economicI de c1as4, dar
n-au pierdut de loc i, din pIcate, multi ani de acum in-
colo nu vor putea s piardI o bath' cum este lupta eco-
nomicr Jarã caracter de clas67, n sensul luptei impotriva
deformIrilor birocratice ale aparatului sovietic, in sensul
apararii intereselor materiale i spirituale ale maselor de
oameni ai muncii.pe prin mijloace inaccesibile acestui
aparat etc.)..., sindicatele, datoritI unei serii de cond4ii,
n-au reusit sâ adune in rindurile lor for-tele necesare
elaboreze metodele necesare pentru a fi in stare sI rezolve
noua sarcinI pe care le-o pune in fatI revolutia proletara
si care este formulatI de programul nostru : aceea de a
organiza productia" (subliniat de Trotki, p. 9, teza a 8-a).

Si aceasta este o exagerare pripitI, care poartI in sine
germenul unei grave erori. Programul nu dI o asemenea
formulare si nu pune in faça sindicatelor o sarcinI ca aceea
de a organiza produccia". Sã urmIrim pas cu pas fiecare
idee i fiecare tezI din programul partidului nostru in
ordinea in care ele figureazI in textul programului :

(1) Aparatul organizatoric" (nu orice aparat) al m-
dustriei socializate trebuie sa se sprijine in primul rind"
(iar nu exclusiv) pe sindicate" (2). Ele trebuie sa. se eli-
bereze tot mai mult de spiritul ingust de breaslr (cum sà
se elibereze ? sub conducerea partidului si n procesul in-
riuririi educative si de orice alt gen pe care proletariatul
o exercitI asupra masei muncitoare neproletare) si sa se
transforme in mari uniuni pe ramuri de productie, care &I
cuprinda majoritatea oamenilor muncii si, cu timpul, pe
absolut toti oamenii muncii din ramura respectivI de pro-
ductie..."

Aceasta este prima parte a seqiunii din programul parti-
dului care este consacratI sindicatelor. Precum vedeti, in
aceastI parte se pun conditii" foarte stricte" pentru
viitor si care cer o rnuncI foarte indelungatI. Dar iatI ce
urmeazI mai departe :

...Sindicatele, care potrivit legilor Republicii sovietice
practicii statornicite, (un cuvint, dupI cum

vedevi, foarte prudent : numai participI) ...la actrvitatea
tuturor organelor locale si centrale de conducere a in-

ci i
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dustriei, trebuie s ajunga sa concentreze efectiv in miinile
lor toata conducerea intregii economii nationale, privita
ca un singur tot economic..." (notati trebuie s ajunga
concentreze efectiv conducerea nu a unor ramuri industriale
si nu a industriei, ci a intregii economii nationale, i chiar
ca un singur tot economic ; aceasta conditie, care e o con-
ditie economica, va putea fi socotita ca flind intr-adevar
indeplinita abia atunci cind, in industrie ca i in agricul-
tura, micii producatori vor reprezenta mai putin de juma-
tate din populatie si din economia nationala)... Asigurind
in felul acesta"... (numai in felul acesta", care permite
sa se realizeze treptat toate conditiile indicate mai sus)...
o legatura indisolubil intre administratia centrala de
stat, .economia nationala masele largi ale oamenilor
muncn, sindicatele trebuie s. le atraga pe scara cit mai
larga pe acestea din urma"... (adica masele, adica majori-
tatea populatiei)... la munca directa de conducere a eco-
nomiei. Participarea sindicatelor la conducerea econorniei

atragerea de catre ele a maselor largi la aceasta munca
Ant totodata principalul mijloc de lupta impotriva biro-
cratizarii aparatului economic al Puterii sovietice i dau
posibilitatea de a organiza un control cu adevarat popular
asupra rezultatelor productiei".

Asadar, in ultima fraza gasim din nou o expresie foarte
prudenta : participarea la conducerea economiei" ; din
nou se arata ca' atragerea maselor largi constituie princi-
palul (dar nu singurul) mijloc de lupta impotriva birocra-
tismului ; si in incheiere o indicatie extrem de prudenta :
cla posibilitatea" de a organiza un control popular",
adica muncitoresc-taranesc, i nicidecum unul exclusiv
proletar.

A trage din toate acestea concluzia c. programul parti-
dului nostru a formulat" sarcina sindicatelor de a orga-
niza productia" este vadit gresit. $i daca starui in aceasta
falsa interpretare, clack' o introduci in tezele-platforma,
din asta n-o sa poata iei nimic altceva decit o deviere
anticomunista, sindicalista.

In treacat a vrea s remarc ca, in tezele sale, tov. Trotki
scrie ca, in ultima perioada, noi nu ne-am apropiat de
telul fixat in program, ci, dimpotriva, ne-am indepartat"

: sa
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(p. 7, teza a 6-a). Asta este o afirmatie gratuita §i, dupà
parerea mea, inexacta. Nu poti dovedi acest lucru, a§a cum
a incercat sa faca Trotki in cadrul discutiilor, invocind
faptul ca a fost recunoscut chiar" de catre sindicate.
Pentru partid ele nu sint instanta suprema. Si in general
acest lucru poate fi dovedit numai printr-o foarte serioasa
studiere obiectiva a unui mare numar de fapte. Aceasta
in primul rind. Si, in al doilea rind, chiar daca acest lucru
ar fi dovedit, ar ramine Inca deschisa chestiunea : din
ce cauza ne-am indepartat ? Din cauza c numero§i
activigi sindicali" resping noile sarcini §i metode", a§a
cum crede Trotki, sau din cauza ca noi" n-am reu§it sa
adunam in rindurile noastre fortele necesare §i s elaboram
metodele necesare pentru" a curma §i inlatura unele exage-
rani inutile i daunatoare ale birocratismului.

In legatura cu aceasta ar fi cazul s. vorbim despre impu-
tarea pe care ne-a facut-o tov. Buharin la 30 decembrie

pe care Trotki a repetat-o ieri, 24 ianuarie, in cursul
discutiei purtate de noi in cadrul fractiunii comuniste de
la Congresul al II-lea al minerilor), anume ca am renegat
linia trasata de Congresul al IX-lea al partidului" (p. 46
din darea de seama asupra discutiei de la 30 decembrie).
La Congresul al IX-lea, zic ei, Lenin s-a pronuntat pentru
militarizarea muncii §i a luat in deridere referirile la de-
mocratie, iar acum a renegat" aceasta pozitie. In cuvintul
sau de incheiere de la 30 decembrie, tov. Trotki §i-a con-
dimentat, ca s zicem asa, aceasta imputare a sa cu ni§te
afirmatii deosebit de incisive : Lenin ia in consideratie
faptul ca in sindicate are loc... o grupare a tovara§ilor cu
tendinte opozitioniste" (p. 65) ; el abordeaza chestiunea
sub un unghi de vedere diplomatic" (p. 69) ; se fac
unele manevrari inauntrul gruparilor din partid" (p. 70) etc.
Modul acesta in care prezinta tov. Trotki lucrurile este,
desigur, foarte magulitor pentru dinsul, dar este mai rau
decit nemagulitor pentru mine. Dar sa vedem ce spun
faptele.

In cadrul aceleiai discutii de la 30 decembrie, Trotki
Krestinski fac constatarea c. Inca in iulie (1920) tov. Pre-.
obrajenski a ridicat, in fata Comitetului Central, chestiunea
ca noi trebuie sa adoptam o linie noua in ceea ce privqte
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viata interna a organizatiilor noastre muncitore§ti" (p. 25).
In august, tov. Zinoviev intocme§te un proiect de scrisoare
§i Comitetul Central aproba scrisoarea Comitetului Central
cu privire la lupta impotriva birocratismului §i la largirea
democratismului. In septembrie problema este pus n dis-
cutia conferinvei de partid §i hotarirea acesteia este apro-
bata de Comitetul Central. In decembrie problema luptei
impotriva birocratismului este dezbatuta de Congresul
al VIII-lea al Sovietelor. Prin urmare, intregul Comitet
Central, intregul partid i intreaga republica muncito-
reasca-caraneasca au considerat ca este necesar sa puna la
ordinea zilei problema birocratismului §i a combaterii lui.
Rezulta oare de aici Ca s-a comis o renegare" a hotariri-
lor adoptate de Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia ?
Nu, nu reiese. Nu poate fi vorba aici de nici o renegare.
Justgea hotaririlor cu privire la militarizarea muncii etc.
este incontestabila, §i eu n-am nici un motiv sa-mi retrag
ironiile mele pe seama referirilor la democravie facute de
cei ce combateau aceste hotariri. De aici rezulta numai
ca, in organizaciile muncitore§ti, noi vom largi democra-
tismul, dar fara sa facem din el un fet4 ; Ca vom acorda
o atentie deosebita luptei impotriva birocratismului ;
ca vom inlatura cu deosebita grija orke exagerari inutile
§i daunatoare ale birocratismului, indiferent de cine ar fi
ele semnalate.

Si acum o ultima observatie in legatura cu problema
mai putin importanta a prioritatii §i a nivelarii. La discu-
Oa de la 30 decembrie eu am spus ca felul cum a formulat
tov. Trotki acest punct in teza a 41-a este grqit din punct
de vedere teoretic, deoarece din el rezulta ca in domemul
consumului e valabila nivelarea, jar in acela al producviei
prioritatea. Prioritatea, am raspuns eu, inseamna prete-
rima, iar preferinta fara consum nu inseamna
Toy. Trovki mi repro§eaza acest lucru §i spune 61 sint un
mare uituc" §i ca i§terorizez" lumea (p. 67 68) ; ma
mir ca nu ma invinovave§te §i de manevrare, de diploma:
vie q.a.m.d. El, Trovki a facut, cica, unele concesu hniei
mele nivelatoare, §i totui eu 11 atac.

In realitate, oricarui cititor care manifesta interes pen-
tru treburile partidului i stau la dispozivie documente pre-

nimic.



314 V. I. LENIN

cise de partid : rezolutia din noiembrie a plenarei Comi-
tetului Central, punctul al 4-lea, si tezele-platforma ale lui
Trotki, teza a 41-a. Oricit as fi eu de uituc" si oricit de
buna memorie ar avea tov. TroOd, cert este cal teza a 41-a
contine o eroare teoretica, care in rezolutia din 9 noiembrie
a Comitetului Central nu exista. In aceasta rezolutie se
spune : Recunoscind necesitatea de a mentine principiul
priontatii in infaptuirea planului economic, Comitetul
Central, pe deplin solidar cu hotarirea ultimei conferince
generale (adica a conferintei din septembrie), gaseste cd
este necesar sa se treaci treptat, dar ferm la o nivelare in
situacia diferitelor grupuri de muncitori si a sindicatelor
respective si sa se intareasca mereu intreaga organizatie
sindicala". Este clar ca acest punct este indreptat impotriva
Tektranului si intelesul precis al acestei rezolutii nu poate
cu nici un chip sa fie rastalmacit. Principiul prioritatii nu
se deshinteaza. Preferinta data intreprinderii, sindicatului,
trustului, departamentului de prima importanta (in infap-
tuirea planului economic) se mentine, dar totodata linia
nivelarii", care nu a fost aparata de tov. Lenin", ci apro-
bata de conferinta partidului fi de Comitetul Central,
adica de intregul partid, cere in mod clar sa se t r ea c a
treptat, dar ferm, la nivelare. Ca Tektranul n-a aplicat
aceasta rezolutie din noiembrie a Comitetului Central
reiese din hotarirea din decembrie a Comitetului Central
(adoptata datorita lui Tro;ki si Buharin), in care .vedern
ca se aminteste din nou de principiile democratismului
normal". Eroarea teoretica a tezei a 41-a consta in aceea
ca in ea se spune : in domeniul consumului nivelare,
iar in domeniul productiei prioritate. Asa ceva este
absurd din punct de vedere economic, fiindca inseamna o
ruptura intre consum si productie. Eu n-am spus niciodata
si nici nu puteam sa spun asa ceva. Daca o uzina nu e
necesara, sa fie inchisa ; sa fie inchise toate uzinele care
nu sint absolut necesare. Dintre cele absolut necesare sa
se dea preferinta celei de prima importanfa. S. se dea pre-
ferinca, bunaoara, transporturilor. In aceasta privinca nu
mai incape discutie. Dar pentru ca aceasta preferinca sa
nu fie excesiva si avind in vedere ca. la Tektran ea era
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excesiva, directiva partidului (si nu a lui Lenin) glasuieste :
sa se treacii treptat, dar ferm la nivelare. Daci dupa ple-
nara din noiembrie, care a adoptat o hotarire precisä
din punct de vedere teoretic justa, Trocki a publicat o
brosura fraccionista despre cele doua tendince" i, in teza
a 41-a, a propus o formulare proprie, care este gresita din
punct de vedere economic, vinovat de aceasta este el

Astazi, 25 ianuarie, se implineste o luna de la manifes-
tarea fraccionista a tov. Trocki. Cii, datorita acestei ma-
nifestari neracionale ca forma si gresite ca fond, partidul
a fost distras de la munca concreta, practica, gospodareasca,
de produccie, ca a fost distras pentru ca a trebuit sa in-
drepte anumite greseli politice i teoretice, se vede de pe
acum cit se poate de clar. Doar nu degeaba spune o veche
zicala : nu e rau fara bine".

legatura cu divergencele interne din Comitetul Cen-
tral au fost puse in circulacie, dupa cit se spune, o seama
de zvonuri monstruoase. In jurul opoziciei s-au acivat (si
se aciueaza, fara indoiala, si acum) mensevici i socialisti-
revolucionari, care amplifica zvonurile, le formuleaza in
termeni nemaipomenit de veninosi i scornesc tot felul de
basme cu scopul de a ne ponegri in fel si chip, de a da o
rastalmacire mirsava conflictelor, de a le agrava si a za-
darnici astfel munca partidului. Acesta este un procedeu
politic al burgheziei, ca si al democracilor mic-burghezi,
al mensevicilor i socialistilor-revolucionari, care spumega
de mime impotriva bolsevicilor, si nu pot sa nu spumege,
din motive lesne de inceles. Fiecare membru constient al
partidului cunoaste acest procedeu politic al burgheziei
stie cite parale face.

Divergencele din Comitetul Central ne-au determinat sa
ne adresam partidului. Discucia a aratat in mod clar esenca
acestor divergence si proporciile lor. S-a pus capat zvo-
nurilor i birfelilor. Partidul invaca si se caleste in lupta
cu aceasta boala noua (noua in sensul ca dupa Revolucia
din Octombrie am uitat de ea) care e fraccionismul. Iii
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fond avem de-a face cu o boala veche, ale carei recidive
sint, probabil, inevitabile timp de citiva ani, dar a care'
vindecare poate §i trebuie sa mearga acum mai repede §i
mai wr.

Partidul invata sa nu exagereze divergentele. Aici este
locul sa repetam observatiile juste acute de tov. Trotki la
adresa tov. Tomski : In toiul celei mai aprinse polemici
cu tov. Tomski, eu am spus totdeauna c pentru mine este
absolut clar ca nu putem avea n sindicate altfel de condu-
catori decit oameni cu experienta, cu autoritate, cum este
tov. Tomski. Am spus acest lucru in fractiunea de la cea
de-a V-a Conferinta a sindicatelor, i 1-am spus §i zilele
acestea la teatrul Zimiim. Lupta de idei n rindurile parti-
dului nu inseamna inlaturare reciproca, ci inriurire red-
proca" 119 (p. 34 din darea de seama asupra discutiei de la
30 decembrie). Se intelege de la sine ca partidul va aplica
§i tovaraplui Trotki aceste consideratiuni juste.

In cursul discutiei a ie§it la iveala o deviere sindicalista,
mai cu seama la tov. Sleapnikov §i la grupul sau, a§a-zisa
opozitie muncitoreasca". Intrucit aceasta este o deviere
vadita de la linia partidului, de la comunism, trebuie s-o
combatem in mod deosebit, s. ne ocupam in mod special
de ea, sa." dam o deosebita atentie explicarii caracterului
eronat al acestor conceptii, sa aratarn pericolul pe care-I
reprezinta o asemenea gre§eala. Tov. Buharin, care nu s-a
sfiit s enunte fraza sindicalista : candidaturi obligatorii"
(din partea sindicatelor, pentru organele de conducere),
se apara a zi in Pravda" intr-un mod foarte nereu§it §i
vadit nejust. El, vedeti dv., a vorbit in alte paragrafe des-
pre rolul partidului ! Cred §i eu ! Altfel, atitudinea lui
1-ar fi dus la iqirea din partid. Altfel n-ar fi fost vorba
doar de o greieala care trebuie indreptata §i care e lesne
de indreptat. Daca vorbgti despre candidaturi obligatorii"
§i nu adaugi imediat Ca ele nu sint obligatorii pentru partid,
inseamna ca comiti o deviere sindicalista, ca adopi o
pozitie incompatibila cu comunismul, incompatibila cu
prograrnul de partid al P.C. (b) din Rusia. Daca adaugi ca
nu sint obligatorii pentru partid", inseamna ca tneli pe
muncitorii fara partid prin mirajul unei sporiri oarecare a
drepturilor lor, pe cind in realitate nu se va produce nici
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c ea mai mica schimbare fata de ceea ce este acum. Cu cit
toy. Buharin va continua sa apere devierea sa de la comu-
nism, care e vadit gre§ita din punct de vedere teoretic
'Imelatoare din punct de vedere politic, cu atit mai triste
vor fi rezultatele incapatinarii lui. Dar nu poti apara ceea
ce nu poate fi aparat. Partidul nu este impotriva oricarei
largiri a drepturilor muncitorilor fara partid, dar e de ajuns
sa stai §i s te ginde§ti putin, ca sa intelegi care cale poate
Ii urrnata in acest scop qi care nu.

La discutia din cadrul fractiunii comuniste de la Con-
gresul al II-lea al rnuncitorilor mineri din Rusia, platforma
lui $leapnikov, dqi a fost aparata de tov. Kiselev, care se
bucura de o deosebita autoritate in acest sindicat, a suferit
o infringere platforma noastra a intrunit 137 de voturi,
platforma lui $leapnikov 62 de voturi, iar aceea a lui
Trotki 8. Devierea sindicalista trebuie lichidata §i va fi
lichidata.

In decurs de o luna, atit Petrogradul i Moscova, ch
o serie de oraw de provincie au i aratat c. partidul a
reactionat la discutie i a respins cu o majoritate covri-
toare linia grqita a tov. Trotki. Daca la virfuri" i la
periferie", in comitete §i in institutii s-au semnalat, fara
indoiala, unele §ovaieli, in schimb masa membrilor de rind
ai partidului, masa muncitoreasca din partid, in majori-
tatea ei, ba chiar in covir§itoarea ei majoritate, s-a pro-
nuntat impotriva acestei linii grgite.

Toy. Kamenev mi-a comunicat ca, la discutia care a
avut loc la 23 ianuarie in raionul Zamoskvorecie din Mos-
cova, tov. Trotki a declarat ca renunti la platforma sa
se unqte, pe baza unei noi platforme, cu grupul lui Bu-
harin. Din pacate, nici la 23 ianuarie, nici la 24 ianuarie
n-am auzit nimic despre asta de la tov. Trotki, care, luind
cuvintul in cadrul fractiunii comuniste de la congresul mi-
nerilor, rn-a combatut. $i-a schimbat tov. Trotki din nou
intentiile i platformele, sau lucrurile se explica altfel
nu §tiu. Dar, in orice caz, declaratia facuta de el la 23 ia-
nuarie arata ca partidul, chiar fara sa fi ajuns mo-
bilizeze toate fortele, ci apucind sa exprime doar vederile
Petrogradului, Moscovei i ale unei rninoritati a centrelor
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din provincie, a indreptat totusi dintr-odata, cu fermitate
si hotarire, cu repeziciune i fara sovaiala, greseala tova-
rasului Trotki.

Degeaba au jubilat dusrnanii partidului. Ei n-au reusit si
nu vor reusi sä profite de divergergele uneori inevi-
tabile ivite in rindurile partidului, sal se foloseasca de
ele in dauna partidului si a dictaturii proletariatului din
Rusia.

25 ianuarie 1921.

Publkat 14 25 fi 26 ianuarie 1921.
intr-o brofura editat11 de sectia

de presii a Sovietului de deputali
ai muncitorilor, Pranilor

fi ostafilor rofii din Moccova
Semnat : N. Lenin

Se tiparefte dupZ textul brofurii,
confruntat cu manuscrisul
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PROIECT DE HOTARTRE
A BIROULUI POLITIC AL C.C.

AL P.C. (b) DIN RUSIA
CU PRIVIRE LA DECLARATIA

LUCRATORILOR DIN TEKTRAN12°

Avind in vedere c problema c eh se poate de clafa,
propun sa ne lirnitam la o consultare a membrilor Comite-
tului Central. Propun urrnatoarea rezolutie :

Dat fiind cã pina la deschiderea congresului (atit a
congresului Tektranului, cit §i a congresului P.C. (b)
din Rusia) a rarnas atit de putin timp, eliberarea din
munca este absolut imposibila i inadmisibila. Cea rnai
mica manifestare de nprigonire», adica de polemica
daunatoare activitatii transporturilor §i susceptibila sa
degenereze In atacuri care ar duce la naruirea discipli-

va fi aspru sanctionata de Comitetul Central, care
se adreseaza tuturora cu rugarnintea ca astfel de cazuri
sa-i fie aduse la cuncvinta".

31. I. Lenin

Scris la 31 ianuarie 1921
Publicat pentru prima oarii in 1959,
in ,,Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

Se tipiire,te dupii manuscris

nei,
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CUVINTARE ROSTITA LA CONFERINTA LARGITA.
A MUNCITORILOR METALURGISTI

DIN ORASUL SI GUBERNIA MOSCOVA
4 FEBRUARIE 1921 121

Va rog sa ma iertaci ca nu pot sa particip la lucrarile
conferincei dv. ; am sa-mi expun doar punctul de vedere.

Din cele spuse de tovarasii care au luat cuvintul inaintea
mea am aflat ca va intereseaza in mod deosebit campania
de insamincari. Foarte multi cred ca in politica Puterii
sovietice faca de caranime se ascunde nu stiu ce siretenie.
Politica pe care o ducem noi in acest domeniu este de asa
natura ca o expunem intotdeauna deschis in faca intregii
mase. Problema fundamentala a Puterii sovietice consta in
faptul ca victoriile obcinute de noi n-au fost Inca urmate
de victorii in alte cari. Daca yeti citi cu atencie Constitucia
noastra, yeti vedea ca nu promitem marea cu sarea, ci vor-
birn despre necesitatea dictaturii, fiindca impotriva noastra
se ridica intreaga lume burgheza.

Ni se spune : caranii nu se afla in condicii egale cu mun-
citorii, aici umblaci cu siretlicuri. Dar noi vorbim deschis
despre acest

Cine a reflectat cit de cit calm asupra raportului de
force dintre noi i burghezie stie ca burghezia este mai
puternica decit noi, i totusi in trei ani de zile ea n-a fost
in stare sa ne striveasca. Asta nu e o minune ; noi nu credem
in minuni: Totul se explica pur i simplu prin faptul ca ei,
capitalistn, nu se pot uni intre ei si se cearta pentru impar-
circa prazu. 0 mare parte din cinuturile asuprite sint co-
lonii ; un numar mic de OH care traiesc din munca acestor
colonii stau ca pe un vulcan.

sint mai puternici decit noi, dar si acolo, la
ei, miscarea e in crestere. Forca lor militara este mai mare

siretlic.

Capitalistii



CUVINTARE LA CONFERINTA MUNCITORILOR METALURGI$T1 321

decit a noastra, dar incercarile acute de ei au dat gres,
noi spunem : ce a fost mai greu a trecut, dar dusmanul va

face noi incercari. Nici unul dintre europenii care ne-au
vizitat tara nu spune ca, in conditii similare, la ei n-ar fi
fost oameni zdrentarosi i cozi" la magazine ; ei spun ca,
clupa sase ani de razboi, si Anglia s-ar fi aflat in aceeasi
situatie.

Trebuie sa depunem toate eforturile pentru a stabili re-
latii juste intre muncitori i tarani. Taranii formeaza o alta
clasa ; vom avea socialism atunci cind nu vor mai fi clase,
dnd toate uneltele de productie se vor afla in miinile oa-
menilor muncii. La noi au mai ramas inca clase, i pentru
desfiintarea lor e nevoie de ani multi, multi de tot, si cine
promite s faca in scurt timp treaba asta este un sarlatan.
Taranul traieste izolat, gospodareste de unul singur,
cerealele sint in mlinile lui ; prin aceasta el poate sa-i
aserveasca pe toti. Ne pindeste un dusman inarmat, i, pen-
tru ca el sa nu ne doboare, trebuie s stabilim relatii juste
intre muncitori i tarani.

Daca facem o comparatie intre muncitori i tarani, ve-
dem ca. taranii sint mai numerosi. Burghezia spune ca la
ea exista democratie i ca muncitorii i taranii se bucura
de aceleasi drepturi. Atita timp cit taranii merg alaturi
de burghezie, iar muncitorii situ singuri, ei totdeauna vor
fi nfrIni. Daca vom uita acest lucru, vom fi invinsi de
capital. Noi nu promitem egalitate ; ea nu exista la noi.
$i nu poate sa existe atita timp cit unul are pline din
belsug, iar celalalt n-are nimic.

Capitalistii au inteles cit se poate de bine ca. nu poate
fi impartita o fabrica, dar poate fi impartit pamintul. La
noi exista dictatura proletariatului, i acest cuvint i sperie
pe tarani, dar acesta este singurul mijloc de a-i uni si a-i
determina s mearga sub conducerea muncitorilor. Noi
credem ca aceasta este o solutie justa, ca clasa muncitoare
ii va uni pe tarani. Numai atunci drumul va fi deschis
mai departe, numai atunci vom putea pasi spre lichidarea
claselor.

Ce politica duc capitalistii n America ? Ei impart pa-
mintul in mod gratuit, si de aceea sint urmati de tarani,
pe care cauta linisteasca prin vorbe despre egalitate 122
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Ori te lasi prins in plasa acestei inethciuni, ori iti dai
seama de ea si te unesti cu muncitorii ca alungi pe

Aceasta este politica noastra, pe care o yeti gasi inscrisa
in Constitutie. Mi s-a spus aici ca trebuie revizuita cam-
pania de insamintari. Stiu ca in primávara aceasta situatia
taranilor este foarte grea. Pentru muncitori, ce a fost mai
greu a trecut. Noi n-am promis egalitate nimanui vrei
fii cu muncitorii mergi cu noi, treci de partea socialisti-
lor ; nu vrei sa fii du-te la albi. Noi n-am promis o
putere de stat care sa nu comporte greutäti ; dar ea ne-a
scos de sub puterea mosierilor si capitalistilor. In acesti
trei ani muncitorii au indurat foarnea i frigul si au luat
in primire fabrici care nu lucrau. Dar ei au dobindit pu-
terea. Pink' i aranii din regiunile bogate in cereale au inte-
les deosebirea dintre puterea muncitorilor i aceea a lui
Denikin, si au ales. Daca 1-am invins pe Denikin, asta nu
se datoreste unei minuni, ci faptului ca pin i aranii bo-
gati au vazut la ce rezultate a ajuns in realitate Adunarea
constituanta. $i taranul a inceput sa-si dea seama de situatie

verifice lucrurile prin proprie experienta.
Taranii si-au dat seama ca, cu cit albii ocupa mai mult

pamint, cu atit ii rnobilizeaza mai mutt in armata ; si de
indata ce s-au strins acolo in numar mare, 1-au doborit pe
Denikin.

Noi nu promitem ca in tara o s curga lapte si miere, pe
cind cei de acolo promit egalitatea, dar in realitate ii
aduc... pe mosier. lath' de ce am invins noi.

Ni se spune c trebuie revizuita campania de insamin-
Ori, iar eu spun ca nirneni n-a suferit asa cum au suferit
muncitorii. In acest timp taranul a prirnit parnint si a putut

strincra cereale. In iarna asta taranii au ajuns intr-o si-
tuatie Ara ieire, i nemultumirea lor este intru totul

procedam la o revizuire a relatiilor dintre muncitori
tarani. Noi am spus c muncitorii au facut sacrificii

nemaipornenite ; acurn a venit un an cind taranii se afla
intr-o situatie extrem de grea, i noi cunoastem aceasta si-
tuatie. Noi nu sintem impotriva unei revizuiri a acestor
relatii. In ce consea principala sarcina a campaniei de in-

capitahsti.
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samintari ? In aceea c. trebuie insamintata intreaga supra-
fata de pamint, altfel mergem inevitabil spre pieire. Stiti
ce cantitate de cereale am luat n acest an de la tarani ?
Aproape 300 000 000 de puduri ; altfel ce s-ar fi facut clasa
muncitoare ? Si asa ea a rabdat destul de foame ! Noi stim
ca situatia taranilor este grea, dar nu exista alta cale pentru
a o remedia. Acum in 13 gubernii sistam cu desavIrsire
predarea obligatorie a surplusurilor. Anul trecut am dat
pentru samInca 8 000 000 de puduri si am primit inapoi,
din recolta, 6 000 000, iar acum am dat vreo 15 000 000.
A renunça la campania de Insamincari e tot una cu a te
arunca de la etajul cinci. Noi nu putem prornite taranilor

vom scoate dintr-o data din nevoi ; pentru asta e ne-
voie ca fabricile sa produca de o suta de ori mai mult.

.Daca nu le-am fi asigurat muncitorilor nici aceasta ratie
rmzera, am fi facut sa inceteze productia n ntreaga in-
dustrie.

E adevarat ca, timp de trei ani de zile, muncitorii n-au
primit nimic. Dar nu po;i gasi un remediu dintr-o data ;
asa ceva nu exista.

Clasa muncitoare s-a istovit in acesti trei ani, iar pentru
tarani a venit primavara cea mai grea. Ajutaci-ne sa efec-
tuarn campania de insamincari, s insamincam toate ogoarele

atunci vom putea s iesim din impas.
In Ungaria, ;aranii nu i-au ajutat pe muncitori si de aceea

au ajuns din nou sub puterea mosierilor.
Iata in ce alternativa ne aflam. Cum sa iesim din aceasta

situacie dificila ? Sa depunern toate eforturile pentru a
sprijini campania de insamintari, sà aratam unde Ant gre-
selile i sa le indreptam la timp ; altfel nu vom iesi din
impas.
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AL MUNCITORILOR
DIN INDUSTRIA DE CONFECTII

6 FEBRUARIE 1921 123

(A plauze prelungit e.) Tovarasi, sint foarte
bucuros ca pot aduce acestui congres salutul Comitetului
Central al partidului nostru si al Consiliului Comisarilor
Poporului. Sint si mai bucuros ca, dupa eforturi conside-
rabile, din care o mica parte au revenit i Biroului Politic
al Comitetului Central al partidului nostru, si dupa marile
eforturi pe care a trebuit sa le depuneti dv. cu totii am
reusit totui s sa aplanam, printr-o impacare fericit i prin
hotarirea unanima pe care ati adoptat-o ieri, conflictul,
ciocnirile i frictiunile care au avut loc in rindurile dv.
Sint convins, tovarasi, d acest mic conflict si solutionarea
fericita pe care si-a gasit-o vor fi pentru noi o chezasie ca
in munca dv. viitoare yeti ti, atit ca membri ai sindicatu-
lui, cit i ca membri de partid, sa faceti fata tuturor greuta-
tilor i sarcinilor mari care ne mai stau in fata.

Tovarasi, daca e sa vorbim despre situatia republicii
noastre in general, despre situatia externa i cea interna a
Puterii sovietice, trebuie sa spunem, fireste, c cele mai
mari greutati pe care le-am avut de infruntat au fost cele
in legatura cu politica externa a republicii noastre. Cele
mai mari greutati ale intregii revolutii proletare din Rusia
au constat in aceea ca, datorita cursului pe care I-a luat
razboiul imperialist si datorita dezvoltarii precedente a
primei revolutii, din 1905, a trebuit sa ne asumam initiativa
declansarii revolutiei socialiste ; i aceasta initiativa ne-a
pus pe noi si a pus si taxa in fata unor greutati nemaivazute

nemaiauzite. Dv. stiti, desigur, cu totii i in ramura dv.si
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industriali acest lucru VI este, cred, si mai clar decit mun-
citorilor din alte ramuri in ce mare masura reprezinta
capitalul o forta internationala, cit de strins legate intre ele
sint marile fabrici, intreprinderi si magazine capitaliste din
intreaga lume. Si de aici, desigur, reiese clar ca, prin insasi
firea lucrurilor, capitalul nu poate fi definitiv invins intr-o
singura tara. El reprezinta o forca internationala, i pentru
a-1 invinge definitiv este nevoie si de actiuni comune ale
muncitorilor pe scara intern4ona1a. $i noi am aratat in-
totdeauna, Inca de pe vremea cind, in 1917, luptam impo-
triva guvernelor burghezo-republicane din Rusia, Inca de
pc vremea cind, la sfirsitul anului 1917, am faurit Puterea
sovietica, am aratat in permanenca muncitorilor c sarcina
principala, fundamentala i conditia de capetenie a vic-
toriei noastre o constituie extinderea revoluciei in cel puvin
citeva %ari dintre cele mai inaintate. $i cele mai mari greu-
tati pe care le-am avut de infruntat in decursul acestor
patru ani au constat in aceea ca capitalistii din Europa
occidentala au reusit sa termine razboiul si au facut sa in-
tirzie revolucia.

Noi am vazut cu tocii, in chip deosebit de concret, ca
in timpul razboiului imperialist situacia burgheziei din
Rusia era extrem de precara ; dupa aceea am auzit ca in
toate celelalte tocmai sfirsitul razboiului, cind poporul
era inarmat, a insemnat in primul rind o criza politic5.
pentru statele respective si tocmai in acel moment prole-
tariatul ar fi putut rastoarne dintr-o singura lovitura
pe capita1iti. Dintr-o serie intreaga de cauze, muncitoril
din apusul Europei n-au reusit sa faca acest lucru, i iata
ca de patru ani trebuie sa ne aparam singuri pozitia noastra.

Greut4i1e pe care a avut sa le infrunte, din aceasta
cauza, Republica sovietica rusa au fost imense, deoarece
forca militara a capitalistilor din intreaga lume, care au
facut tot ce le-a stat in putinta pentru a sprijini pe mosiern
de la noi, este, desigur, mult mai mare decit a noastra. $1
daca acum, dupa trei ani si mai bine, iesim la liman, dupa
ce am biruit toate piedicile si am zadarnicit lor
militare, sintem totusi indreptativi sa spunem, fara mci o
exagerare ca unii care cunoastem prea bine dificultavile,
greutatile, privaviunile i calamieavile fara seaman care s-au

àni

i nvaznle
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abatut in acest timp asupra clasei muncitoare din Rusia
ea, principalele greutati sint de domeniul trecutului. Daca
burghezia rnondiala, cu toata imensa ei superioritate

n:a reusit n timp de trei ani s infringa o tara slaba
si inapoiata, asta s-a intimplat numai pentru c. aceasta
tara a trecut la dictatura proletariatului, pentru ca ea se
bucural de simpatia maselor muncitoare din 'intreaga lume,
am putea spune, din fiecare tara fara exceptie. Daca capi-
talistii din Intreaga lume n-au reusit sa atinga acest obiec-
tiv, care nu era prea greu pentru ei, pentru c. dispuneau
de o uriasa superioritate mi1itar, putem spune c din
punct de vedere international sub acest aspect, care este
cel mai periculos pentru intreaga revolutie sovietica, prin-
cipala greutate, asa cum am mai aratat, e de domeniul
trecutului.

Pericolul, bineinteles, n-a trecut inca ; i acum se mai duc
tratative pentru incheierea unei paci definitive, si tocmai
acum, judecind dupa unele indicii, aceste tratative intra
intr-o faza destul de grea datorita mai ales faptului ca im-
perialistii francezi continua sa impinga Po Ionia intr-un
nou razboi i raspindesc tot felul de stiri mincinoase, In
sensul ca Rusia Sovietica nu doreste pacea.

In realitate, noi am facut totul pentru a dovedi ea vrem
pace : acum citeva luni am semnat niste conditii prelimi-
nare, al caror continut, prin concesivitatea de care am dat
dovada, a uimit pe toata lumea. Noi nu ne abatern citusi
de putin de la aceste conditii, dar in nici un caz nu putern
admite ca, sub pretextul impartirii bunurilor care in timpul
tarismului au apartinut poporului polonez i poporului rus,
care s-au aflat pe atunci sub jugul tarismului, aceasta im-
partire sa se transforme pentru noi intr-un nou tribut. Asa
ceva in nici un caz nu putern admite. 0 impartire echita-
bila a bunurilor care trebuie considerate comune, i in parte
a materialului feroviar, precum si restituirea tuturor valo-
rilor culturale care prezinta o deosebita importanta pentru
poporul polonez si care in timpul tarismului au fost jefuite
si aduse in Rusia constituie pentru noi o chestiune indiscu-
tabila. Noi ne-am asteptat intotdeauna ca la reglemen-
tarea acestei chestiuni sa se iveasea probleme grele ; dar
daca, sub presiunea irnperialistilor francezi, polonezii vor
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cauta s provoace un conflict si s zadarniceasca cu orice
prev pacea, atunci nu maie nimic de facut. Pentru a ajunge
la o impacare este nevoie de consirmamintul benevol al
ambelor parti, si nu numai al uneia din ele ; asta indife-
rent daca e vorba de un mare conflict in cadrul unui sindi-
cat sau de un mare conflict si de o ciocnire intre doua state.
Daca polonezii vor ceda si de data asta in fava presiunii
imperialistilor francezi, atunci pacea, repet inca o data,
poate fi zadarnicita. $titi, desigur, cu tovii, ce greutavi noi
vor cadea pe umerii nostri dac imperia1itii francezi vor
reui s s zadarniceasca aceasta pace. $i noi stim bine, dintr-o
serte intreaga de informavii si documente, ca se fac asemenea
incercari i ca se depun eforturi imense in aceasta direccie,
ca i acum capitalitii straini pun iarasi la bataie multe
milioane pentru a organiza pina in primavara o noua in-
vazie in Rusia Sovietica. Acurn, dupa evenimentele prin
care am trecut in acesti trei ani si mai bine, avem destula
experienva in ce priveste modul cum se organizeaza aseme-
nea mvazii. Noi stim ca fara ajutorul unui stat vecin capi-
talism striani n-au cum sa organizeze o campanie cit de cit
serioasa, asa c cele citeva milioane pe care ei.le arunca
diverselor grupuri in fruntea carora se afla Savinkov, sau
grupului de socialisti-revoluvionari care scot la Praga un
ziar propriu 124 si vorbesc uneori in numele Adunarii con-
stituante, vor fi aruncate in vint, si din asta n-o s iasa
mane altceva decit o maculatura confeccionata in diverse
imprimerii din Praga.

Dar au mai ramas unele state, ca Romania, care n-a
incercat s lupte impotriva Rusiei, j ca Polonia, unde
exist i ii exercita rolul lor dominant o clica militara de
aventurieri i o clasa exploatatoare. $tim c ei nu pot sa
adune force man i sa le indrepte impotriva noastra ;.tot-
odata stim c. cel mai pretios lucru pentru noi 11 consul=
mentinerea pacii §i deplina posibilitate de a ne consacra
toate forvele refacerii economiei, ca trebuie s fim precauvi,
extrem de precauvi. Sintem in drept sa spunem c principa-
lele greutavi din domeniul politicii internationale au ramas
in urma, dar ar fi s. dam dovada de prea multi usurinva
daca am inchide ochii in fava posibilitivii unor noi ten-
tative. Se invelege ca, daca Romania nu s-a hotarit sa por-
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neasca razboi intr-un moment favorabil pentru ea, apoi
acum, dupà ce la noi a fost complet lichidat frontul lui
Vranghel, e si mai putin probabil ca ea sa se incumete sä
faca acest pas ; dar nu trebuie sa uitam c. clasa guvernanta
din Romania si din Polonia se afla intr-o situatie pe care o
putem considera ca fiind aproape desperata. Ambele tari
sint vindute cu ridicata si cu amanuntul capitalistilor straini.
Ele sint inglodate in datorii, pe care n-au cu ce le plati.
Falimentul lor este inevitabil. Miscarea revolutionara a
muncitorilor i aranilor este in continua crestere. Nu o
data s-a intimplat ca, intr-o asemenea situatie, un guvern
burghez sa se arunce orbeste n cele mai absurde si mai ne-
bunesti aventuri, care nu pot fi altfel explicate decit prin
situatia desperata si lark' iesire a claselor dominante. Iata
de ce trebuie sà tinem i acum seama de posibilitatea unor
noi tentative de invazie militara.

Ceea ce ne da mai mult ca oHce certitudinea c. aceste
tentative vor fi zdrobite i, in afara de asta, ca situatia pu-
terilor capitaliste, in general vorbind, e instabill in intreaga
lume, este adincirea crizei economice in toate tarile i cres-
terea miscarii muncitoresti comuniste. In Europa, revolutia
se desfasoara altfel de cum s-a desasurat la noi. Asa cum
am mai aratat, n statele vest-europene sfirsitul razboiului,
cind armele se aflau in miinile muncitorilor i taranilor,
n-a putut fi folosit pentru o revolutie rapida i cit mai ne-
dureroasa ; dar razboiul imperialist a zdruncinat pina
intr-atit situatia acestor state, ca acolo criza nu numai ca
nu s-a terminat nici pina azi, dar, dimpotriva, tocmai
acum, in pragul primaveni, criza economica se accentueaza
tot mai mult, pretutindeni, fara exceptie, in cele mai bogate

ri inaintate. Capitalul este o calamitate internationala,
dar tocmai pentru ca este o asemenea calamitate, toate tarile
au ajuns sa fie atit de strins legate intre ele, ca pieirea unora
le va trage in prapastie pe toate celelalte.

Tarile bogate s-au inavutit, bineinteles, i capitalistii lor
s-au pricopsit in timpul razboiului, i totusi, datorita rui-
narii totale nu numai a Rusiei, dar si a unei OH cum e
Germania, datorita starii de depresiune, datorita depre-
cierii banilor, in marea majoritate a tarilor europene rela-
tiile comerciale sint perturbate, zdruncinate ; tarile cele mai
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bogate simt ca se sufoca, neavind posibilitatea sa-si desfaca
produsele kr industriale, fiindca banii s-au depreciat, so-
majul capata in toate tarile proportii nemaipomenite si
treaga lume e tot mai mult cuprinsa de o criza economica
Fara precedent.

In acelasi timp, clasa muncitoare, alta data corupta de
burghezia din propria ei taxa, care pentru a o ademeni si
a o indeparta de revolutie ceda o parte considerabila din
profiturile ei virfurilor clasei muncitoare, in cei trei ani

jumkate .de razboi impotriva Rusiei Sovietice a inceput,
pretutindem, sa se trezeasca din ratacirea ei i in intreaga
lume miscarea comunista se dezvolta continuu, se intareste
si se adinceste, si nu numai in rindurile partidelor, dar
in acelea ale sindicatelor, desi nu atit de repede pe cit am
vrea noi. Clasele guvernante din intreaga lume se tern mai
ales de schimbarile care au kc in miscarea sindicala. Un
partid care sa poata conduce proletariatul revolutionar
asa curn s-a intimplat in revolutia rusa, cind in decurs de
citeva luni sau de citeva saptamini partidul, care pina

ilegal,atunci era a devenit un partid care dispune de for-
tele intregului popor un asemenea partid, care sa fie
urmat de milioane de oameni, nu s-a vazut de zeci de ani in
Europa si nu inspira temeri celor de acolo. Dar orice capi-
talist vede sindicatele i tie c ele grupeaza' milioane de
oameni, ca fara sindicate adica daca capitalistii nu tin
sindicatele in mlinile lor prin intermediul unor lideri care
ii zic socialisti, dar care duc politica capitalistilor
fara sindicate s-ar prabusi intreaga masina a capitalismu-
lui. Ei stiu, simt, isi dau limpede seama de acest lucru.
Pentru Germania, bunaoara, faptul cel rnai caracteristic
este, poate, ca ceea ce a provocat furia extraordinara a
intregii prese burgheze, a intregii prese a social-tradatorilor
din Internationala a II-a care ii zic socialisti, dar care in
realitate slujesc cu credinta si devotament pe capitalisti,
ceea ce a provocat acolo aceasta furie extraordinara a fost
nu atit calatoria lui Zinoviev, cit calatoria facuta de un
numar de activisti sindicali rusi in Germania, fimdca ni-
meni contribuit in asemenea masura la descompunerea
sindicatelor germane ca muncitorii-activisti sindicali rusi
atunci cind au facut, pentru prima oara, o foarte scurti

n-a

in-

ti
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calatorie prin Germania ; si aceasta furie salbatica a tu-
turor ziarelor burgheze germane, a tuturor capitalistilor,
care-iuräsc pe comuni sti, subredaarata cit de instabila si de
este situatia lor. In intreaga lume s-a incins o lupta, pe
scara internationala, pentru influenta in rindul sindicatelor,
care grupeaza. in prezent, in toate statele civilizate, mi-
lioane de muncitori si de care depinde toata aceasta munca
internal, care la prima vedere pare neinsemnata ; acum,
cind criza econornica se adinceste, se hotaraste inevitabil
soarta statelor capitaliste.

Incercarea partidului monarhist german de a savirsi o
lovitura de stat a esuat datorita irnpotrivirii opuse de sin-
dicatele muncitoresti din Germania : muncitorii, care pina
atunci urrnasera pe Scheidemann, pe ucigasii lui Liebknecht

ai Rosei Luxemburg, s-au ridicat cu totii si au infrint
fortele armate. Acelasi lucru se petrece acum in Anglia 51,
intr-o masura insemnata, in America, si asta cu atit mai
repede, cu cit criza economical se adinceste tot mai mult.
Iata de ce tocmai situatia internationala ne insufla, mai mult
ca orice, nu numai speranta, dar i convingerea ca situatia
internal a statelor capitaliste duce la subminarea definitiva
a fortelor lor i ca situatia noastra internationala care
ieri era grea si care, cu toate marile succese obtinute, con-
tinua sa fie si astazi grea se va imbunatati, fara
si noi vom avea posibilitatea s ne consacram toate fortele
solutionarii sarcinilor noastre interne. N-am sa vorbesc prea
mult despre aceste sarcini, deoarece dumneavoastra tuturor,
care sinteti familiarizati cu problemele productiei, aceste
sarcmi ale constructiei va sint, desigur, mult mai cunoscute
si mai clare decit mie, i ar fi de prisos sa insist prea rnult
asupra lor.

Am ascultat adineauri remarca facuta de vorbitorul pre-
cedent la sfirsitul cuvintarii sale, si nu pot decit sa mL
rahez in totul la parerea lui ca ceea ce se cere acum in
primul rind de la fiecare membru in parte este sa-si con-
centreze atentia asupra sarcinilor practice ale productiei,
ale constructiei economice, care ne stau in fata. Sindicatele
grupeaza acum in rindurile lor aproape pe toti muncitorii
industriali ; ele unesc clasa careia i-a fost dat sa suporte in
acesti trei ani cele mai multe greutati. Clasa muncitoare

indoiala,
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exercita dictatura in Rusia ; ea este clasa guvernanta intr-o
tara in care muncitorii constituie minoritatea ; dar tocmai
pentru câ la cirma se afla clasa muncitoare, tocmai pentru

muncitorul a. cunoscut §i a suportat povara exploatarii
capitaliste, clasei muncitoare li sint asigurate simpatia §i
sprijmul intregii mase muncitoare a taranimii, simpatia §i
sprijinul tuturor celor ce nu traiesc din munca altora. Toc-
mai de aceea s-a §i intimplat un lucru pe care nu numai
burghezia nu-1 poate intelege, dar nici sociali§tii care au
ramas du§mani ai Internationalei a III-a, un lucru care lor
li se pare a fi o §iretenie a guvernului nostru, §i anume ca
clasa muncitoare a putut sa lupte, timp de trei ani, cu ase-
menea greutati i sa le invingi. Dar tocmai din cauza ca,
pentru prima oara in istorie, s-a intimplat ca oamenii
muncii s vina la putere, ca clasa cea mai exploatata s3. ia
puterea in miinile ei, tocmai de aceea majoritatea taranilor
nu pot sa nu sprijine clasa muncitoare ; ei vad c. aceasta
clasa are dreptate i nu nutresc nici un fel de simpatie
pentru burghezie. Acest cuvint are pentru ei o rezonanta
ofensatoare ; mi s-a intimplat sa aud cum un Oran care
se plingea de actualele rinduieli §i care in mod vadit nu
aproba politica Puterii sovietice in domeniul aprovizionarii
§i intr-o serie intreaga de alte probleme spunea ca. se
simte jignit ca taranii saraci Ii zic burjui". Nu pot sa in-
gadui, spunea el, sa mi se arunce mie o asemenea vorba de
ocara ; §i faptul ca taranii chiar §i mijloca§ii mai insta-.
riti, daca au muncit ei nii i §tiu ce inseamna sa-ti e4tigt
pimea prin mtinca proprie §i daca au vazut cum arata
exploatarea practicata de mo§ieri §i de capitali§ti, §i asta
au vazut-o cu totii nu pot sa nu considere c asta e o
vorba de ocara, inseamna totul : pe ea se bazeaza propa-
ganda §i agitatia noastra, ca §i influenta pe care o exercita,
prin intermediul statului, clasa muncitoare. Si tocmai acest
sprijin al maselor tarane§ti, cu toata impotrivirea opusa de
masa taranilor instariti §i a speculantilor, bi este asigurat
clasei muncitoare. Tocmai de aceea, la noi, sindicatele ac-
tioneaza nu numai ca uniuni ale oamenilor muncli, nu
numai ca constructori ai economiei noastre in asta consta
sarcina lor principals. dar §i ca forte de stat care con-

23 Lenin Opere complete, vol. 42
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struiesc un stat nou, fara mosieri si fara capitalisti si care,
desi constituie o mmoritate, pot sa construiasca o societate
noua, comunista, si o vor construi, pentru ca le este asi-
gurat sprijinul zecilor de milioane de oameni care au trait
din munca lor. Iata de ce, salutind congresul dv., imi
exprim convingerea ca, cu toate greutacile ce ne stau in
fata, ne vom indeplini sarcinile cu succes. (Aplauze
prelungite.)
Publicat pentru prima oaril in 1922,
in cartea Al 1V-lea Congres general

al muncitorilor din industria
de con f ectii ( 1-6 februarie 1921)

(Dare de seamii stenogra f icil)' .
Petrograd

Se tipiiireste dupli textul artii,
con I runtat cu textul dactilogra fiat

al procesului-verbal
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DIRECTIVELE COMITETULUI CENTRAL
CATRE LUCRATORII COMUNI$TI
DIN COMISARIATUL POPORULUI

PENTRU INVATAMINT

1. Situindu-se in mod categoric pe pozicia stabilita de
programul P.C. (b) din Rusia in ceea ce priveste invaca-
mintul politehnic (vezi in special paragr. 1 si 8 ale capi-
tolului din program care este consacrat invacamintului
public), partidul trebuie s considere reducerea limitei de
virsta pentru invacamintul general si politehnic de la 17
la 15 ani numai ca o necesitate practica vremelnica, dictat5
de starea de mizerie si de ruina in care a ajuns cara sub
povara razboaielor ce ne-au fost impuse de Antanta.

Realizarea unei legaturi" intre invacamintul profesio-
nal, pentru persoanele de la 15 ani in sus, si cunostincele
politehnice generale" (paragr. 8 din sus-mencionatul capitol
al programului P.C. (b) din Rusia), in masura in care
exista cea mai mica posibilitate in acest sens, este, pretu-
tindeni, absolut obligatorie.

2. Principala lipsa a Comisariatului poporului pentru
invacamint este ca nu da dovada de suficienta operativi-
tate si spirit practic, ca nu asigura in suficienta masura
evidenca i verificarea experiencei practice, ca nu foloseste
in mod sistematic invacamintele acestei experience si ca in
activitatea sa precumpanesc racionamentele generale si lo-
zincile abstracte. Principala atencie a comisarului poporului
si a colegiului trebuie indreptata spre combaterea acestor
lipsuri.

3. In Comisariatul poporului pentru invacamintul public
in general si in Direccia generala a invacamintului profe-
sional in special este gresit organizata atragerea la munca

23*
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in organele centrale a specialistilor, adica a pedagogilor
care au pregatire teoretica si o indelungata experienta prac-
tica, precum si a persoanelor care au o astfel de pregatire
in domeniul invatamintului tehnic-profesional (inclusiv
agronomic).

Este necesar sa se organizeze imediat inregistrarea aces-
tor specialisti, sa se procedeze la verificarea stagiului lor,
a rezultatelor obtinute de ei in munca si la atragerea lor
sistematica in posturi de raspundere in institutiile locale si
mai cu seama in cele centrale. Nici o masura serioasa nu
trebuie infaptuita fara avizul unor asemenea specialisti
fara participarea lor permanenta.

La atragerea specialistilor trebuie, bineinteles, sa fie res-
pectate urmatoarele dou'a" conditii obligatorii : 1) specia-

necomunisti trebuie s lucreze sub controlul comunisti-
lor ; 2) continutul invatamintului, in masura in care este
vorba de obiecte de cultura generala i in special de
filozofie, de stiintele sociale si de educatia comunisfa
trebuie sa fie stabilit numai de comunisti.

4. Trebuie elaborate si aprobate, de catre colegiu si co-
misarul poporului, programe pentru principalele tipuri de
scoli, apoi programe pentru cursuri, conterinte, prelegeri,
convorbiri i activitati practice.

5. Sectia colii unice a muncii i indeosebi Directia ge-
nerala a invatamintului profesional trebuie s acorde o
deosebita atentie atragerii intr-o masura mai 1arg i in
mod sistematic a tuturor fortelor tehnice si agronomice
corespunzatoare in invatamintul tehnic-profesional i poll-
tehnic, folosind in acest scop fiecare intreprindere indus-
triala i agricola, organizata intr-un mod cit de cit accep-
tabil (sovhoz, statiune agricola experimentala, gospodarie
buna etc., centrala electrica etc.).

Formele i modalitatea de folosire a intreprinderilor si
institutiilor economice pentru nevoile invatamintului poli-
tehnic trebuie stabilite de comun acord cu organele econo-
mice respective, in asa fel ca sa nu tulbure bunul mers al
productiei.

6. Trebuie elaborate forme de evidenta practice, cit mai
sumare, dar clare si precise, pentru a face cu putinta o evi-
denta si un control al volumului muncii depuse si al rezul-
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tatelor obcinute. Sub acest raport, tn Comisariatul poporu-
lui pentru invacamintul public munca este organizata In-
tr-un mod cu totul nesatisfacator.

7. Cu totul nesatisfacator este organizat i repartizarea
ziarelor, a brosurilor, a revistelor si a carcilor la biblioteci
si la salile de lectura, atit la cele de pe linga coli, cit si la
cele din afara bor. Asa se explica de ce ziarele i cartile sint
acaparate de catre o patura subcire de funccionari sovietici
si doar intr-o masura cu totul redusa ajung §i tn mlinile
muncitorilor i caranilor. Este nevoie, in acest domeniu, de
o reorganizare radicala a intregii activitati.

Pravde nr. 25 d:n 5 februarie 1921 Se tiAreite dupa manuscris
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CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISARIATULUI
POPORULUI PENTRU INVATAMINT

In nr. 25 din 5 februarie al ziarului Pravda" au fost
publicate Directive le C.C. al P.C. (b) din Rusia catre
lucratorii comunisti din Comisariatul poporului pentru
vaiamint (in legatura cu reorganizarea comisariatului)".

Din pacate, la primul punct s-a strecurat o greseala de
tipar, care se repeta de trei ori si care denatureaza sensul :

de invatamintul politehnic" a aparut : invatamin-
tul politic !

vrea sa atrag atentia tovarasilor asupra acestor direc-
tive si sa-i provoc la un schimb de pareri asupra unor
puncte deosebit de importante.

In decembrie 1920 a avut loc o consfatuire de partid in
legatura cu problemele invatamintului public. Au participat
134 de delegati cu vot deliberativ si 29 cu vot consultativ.
Consfatuirea a durat cinci zile. 0 dare de seama asupra
lucrarilor ei a aparut in Suplimentul la buletinul Congresu-
lui al VIII-lea al Sovietelor, consacrat consfatuirii de
partid in legatura cu problemele invatamintului
(editat de C.E.C. din Rusia la 10 ianuarie 1921). Din rezo-
lu;iile consfatuirii, din darea de seama in legatura cu lucra-
rile ei, din toate articolele publicate in memionatul Supli-
ment la buletin" in afara de articolul introductiv al
toy. Lunacearski si de articolul tov. Grinko se poate
vedea c problema invatamintului politehnic este gresit
pusa, se poate vedea deficiença pentru a carei combatere
directivele Comitetului Central atrag principala atergie"

in-
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a comisarului poporului si a colegiului, si anume pa-
siunea" pentru consideratii generale si lozinci abstracte.

Problema invatamintului politehnic este rezolvata, in linii
generale, de programul partidului nostru prin paragr. 1 si 8
din capitolul consacrat invatamintului public. Si tocmai
asupra acestor puncte de program atrage atentia directiva
Comitetului Central. Paragr. 1 vorbeste despre
tul politehnic pina la 17 ani, iar paragr. 8 despre dez-
voltarea pe scara larga a invatamintului profesional pen-
tru persoanele de la virsta de 17 ani in sus, in legdturd cu
cunogintele politehnice generale".

Asadar, in programul partidului problema este pusa cit
se poate de clar. Consideratiile pe tema : invatamint
politehnic sau invcitdrnint monotehnic ?" (si tocmai aceste
cuvinte puse de mine in ghilimele i subliniate le ga'sim, in
toata absurditatea lor monstruoasa, in pagina a 4-a a sus-
mentionatului Supliment la buletin" !) sint absolut gresite,
iar pentru un comunist de-a dreptul inadmisibile, si ele
vadesc atit o necunoastere a programului, cit i o pasiune"
desarta pentru lozinci abstracte. Daca sintem nevoiti s.
reducem vremelnic limita de virsta (la trecerea de la inva-
tamintul politehnic general la invatamintul politehnic pro-
fesional) de la 17 la 15 ani, partidul trebuie sã considere"
aceasta reducere a limitei de virsta numai" (punctul 1 din
directivele Comitetului Central) ca o necesitate practica, ca
o masura vremelnica, dictata de starea de mizerie fi de
ruinii in care a ajuns tara".

Consideratiile generale si incercarile zadarnice de a
fundamenta" o asemenea reducere sint cu totul absurde.
Trebuie sa se termine o data cu jocul de-a consideratiile
generale si cu asa-zisa teoretizare. Centrul de greutate al
activitatii noastre sa. fie stramutat in intregime asupra evi-.
dentei verificarii experientei practice", asupra folosirit
sistematice a invagimintelor acestei experiente".

Oricit de putini oameni priceputi, competenti i cu expe:
rienta in practica pedagogica am avea noi, exista totusi
astfel de oameni ; in aceasta privinta nu exista nici o in-

Ne lipseste doar priceperea de a-i gasi si de a-i pune
in posturi de conducere potrivite, priceperea de a studia
impreuna cu ei experienta practica a constructiei sovietice.

invdpimin-
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Or, tocmai acest lucru nu se vede la consfatuirea de partid
din decembrie 1920 ; i daca acest lucru nu se vede la o
consfatuire la care au participat 163 o suta saizeci
trei ! de lucratori din invatamintul public, atunci nu
mai incape indoiala ca in organizarea muncii exista o anu-
mita lipsa generala, fundamentala, care a facut sa fie ne-
cesara o directiva speciala a Comitetului Central al
partidului.

ri Comisariatul pentru invatamint exista doi i numai
doi tovarasi cu atributii speciale. Acestia sint : comisarul
poporului, tov. Lunacearski, care exercita conducerea ge-
nerala, i loctiitorul sau, tov. Pokrovski, care exercia con-
ducerea, in primul rind, in calitate de loctiitor al comisa-
rului poporului i, n al doilea rind, in calitate de consilier
(si indrurnator) obligatoriu in problemele stiintifice, in pro-
blemele marxismului hi general. Intregul partid, care cu-
noaste bine si pe tov. Lunacearski i pe tov. Pokrovski, nu
se indoieste, fireste, cal ei amindoi sint, in privintele ara-
tate mai sus, un fel de specialisti" in Comisariatul po-
porului pentru invatamint. Cit despre ceilalti lucratori, in
cazul lor nu se poate vorbi de o asemenea specialitate".
Specialitatea" tuturor celorlalti lucratori trebuie sa con-
stea in priceperea de a atrage in munca pe pedagogii de
profesie, de a organiza munca lor in modul cel mai potrivit
si de a folosi sistematic invatamintele pe care le ofera ex-
perienta lor practica. Despre asta se vorbeste atit in
paragr. 2, cit si in paragr. 3 si 5 ale directivelor Comitetu-
lui Central.

La consfatuireaactivistilor de partid ar fi trebuit sal fie
ascultati specialisti, pedagogi care au o activitate practica
de cel putin zece ani si care ne pot spune noua, tuturor,
ce s-a facut si ce se face in cutare i cutare domeniu, de
pilda in domeniul invatamintului profesional, si cum ne
achitam de sarcinile constructiei sovietice in acest domeniu,
ce rezultate bune s-au obtinut, prin ce exemple pot fi ilus-
trate aceste rezultate bune (asemenea exemple se pot da,
desigur, desi intr-un numar extrem de redus), ce indicatii
concrete exista cu privire la principalele neajunsuri si ce
rnasuri trebuie adoptate pentru inlaturarea lor.

1
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La consfatuireaactivistilor de partid nu a fost luata ri
consideratie experienta practica, n-au fost ascultate apre-
cierile unor pedagogi care au aplicat intr-un fel sau altul
aceasta experienta, ci s-au tacut doar incercari nereusite
de a enunta uncle consideratii generale" si de a face apre-
cieri asupra unor lozinci abstracte". E necesar ca intreg
partidul, toti cei ce lucreaza in Comisariatul poporului
pentru invatamint sa-si dea searna de aceasta lipsa i, cu
force unite, sa pormm la inlaturarea ei. E necesar ca lucra-
torii din institutiile locale sa faca schimb de experienta iii
aceasta privinca si sa ajute partidului s scoata in evidenta
guberniile, judetele sau raioanele model, sau institutiile de
invatamint model, sau pe pedagogii model care au obtinut
rezultate bune pe scara relativ redusA, locala sau intr-un
dorneniu special. Bazindu-ne pe aceste realizari, care au
fost verificate de practica, trebuie sa mergem mai departe,
sa extindem in intreaga Rusie dupa cuvenita verificare
experienta 1ocal, s prornovam pe pedagogii talentati sau
pur i simplu capabili in posturi de mai mare raspundere,
cu o sfera de activitate mai larga

Succesul muncii unui comunist care activeaza in dome-
niul (si in institutille) invatamintului public trebuie apre-
ciat in primul rind dupa felul cum este organizata atra-
gerea specialistilor, dupa priceperea de a-i gasi, de a-i fo-:
losi, de a realiza o colaborare intre specialistul-pedagog
cornunistul-conducator, de a verifica ce anurne si in ce
masura se infaptuiege in mod practic, de a merge inainte
fie chiar i extrem de incet, in proportii extrem de mo-.
deste, insa numai pe teren concret, pe terenul experientek
practice. Dar daca la Comisariatul poporului pentru inva-
tamint se vor afla si de aici inainte o droaie de oameni care
au pretentia s exercite o conducere comunista" in timp
ce in domeniul practic nu se face nimic si se resimte o in-
suficienta sau o lipsa de practicieni-specialisti, daca noi nu
vom sti promovam, sa-i ascultam, s tinem seama de
experienta lor, atunci n-o sa mearga treaba. Comunistul-
conducator trebuie sa-si dovedeasca dreptul de a conduce
numai i numai prin aceea ca el gasege multi, tot mai multi
ajutori in rindurile pedagogilor-practicieni, se pricepe

si
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ajute in munca, promoveze, s scoata in evidenta ex-
perrenta lor §i s ina seama de ea.

In acest sens, lozmca noastra trebuie sa fie neaparat :
mai putind conducere" si mai multa munca practica, adica
mai putine consideratii generale, mai multe fapte, i anume
mai multe fapte verificate, care sa arate in ce privinta, in
ce conditii, in ce masura mergem inainte sau stam pe loc
sau dam inapoi. Un conducator comunist care a indreptat
programele de predare ale unor pedagogi-practicieni, care
a intocmit un manual izbutit, care a obtinut o imbunata-
tire oricit de mica, dar cu rezultate practice in ceea ce
priveste continutul muncii, in ceea ce priveste conditiile
de munca ale unui numar de zece, de o sutii sau de o mie
cle pedagogi-specialisti iata cine este un adevarat con-
ducator. Iar un comunist care, dimpotriva, face conside-
ratii asupra conducerii" i nu 'tie sa antreneze pe specia-
liti intr-o munca practica, nu stie sa asigure succesul lor
in practica, nu stie s. foloseasca experienta practica a sute

sute de profesori, un asemenea comunist nu e bun de
nimic.

E de ajuns sa parcurgi brosura Comisariatul poporului
pentru invatamint. Octombrie 1917octombrie 1920.
Scurta dare de seama", care e o lucrare bine intocmita, ca
sa-ti dai seama c. intreaga munca a acestui comisariat
sufera mai ales de lipsa mentionata. Tov. Lunacearski Ii
cia seama de acest lucru, caci in prefata (p. 5) el vorbeste
despre o incontestabila lipsa de spirit practic". Dar mai
e nevoie de multa munca perseverenta pentru ca sa-si dea
seama de acest lucru toti comunistii din Comisariatul po-
porului pentru invatamint i ca ei sa poata intr-adevar sa
transpuna in viata adevarurile intelese. Brosura sus-mentio-
nata arata ca noi cunoastem putine, extrem de putine fapte
si nu stim sa le adunam ; ca nu stim care anume sint pro-
blemele pe care trebuie s le punem i la care (in conditille
nivelului nostru de cultura, si avind in vedere moravurile
noastre i mijloacele noastre de comunicatie) putem s as-
teptam un raspuns ; ca nu tirn s adunam inv'afamintele
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scoase din experienta practicA i sA le generalizAm ; c`a ne
indeletnicim cu desarte consideratii generale si lozinci
abstracte" si nu stim sA folosim pe profesorii priceputi in
general si pe inginerii i agronomii destoinici pentru invA-
tAmintul tehnic in special, nu stim s. folosim pentru in-
vatAmintul politehnic uzinele, sovhozurile, gospodAriile
organizate in mod acceptabil, precum i centralele electrice.

Cu toate aceste lipsuri, Republica sovieticA merge inainte
in domeniul invAtAmintului public ; in aceasti privinta nu
incape indoialä. De jos", adica din masa oamenilor muncii
pe care capitalismul in mod fatis, prin violentA, cit
prin duplicitate i inselAciune Ii inlAtura de la invAta-
turA, se manifestA o puternicA nAzuinç 5. spre lumin, spre
stiinta. Sintem indrept4iti sA ne mindrim cA sprijinim
aceastA nazuinta i o slujim. Dar ar fi pur i simplu o crina
sA inchidem ochii in fata lipsurilor care exista: in munca
noastrA, sa pierdem din vedere ca n-am invAtat Inca
organizeirn cum trebuie aparatul invAtAmintului de stat.

Sà exarninAm acum i problema repartizArii ziarelor si
cArtilor, cAreia li este consacrat ultimul punct, al 7-lea,
din directivele Comitetului Central.

La 3 noiembrie 1920 a fost publicat decretul Consiliului
Comisarilor Poporului Cu privire la centralizarea condu-
cerii bibliotecilor" (art. 439 din Colectia de legi 1920,
nr. 87), cu privire la crearea unei retele unice de biblioteci

R.S.F.S.R.
Iatà citeva date concrete in legaturà cu aceastA problema,

pe care am reusit 01 le obtin de la tov. Malkin, de la
Directia difuzArii presei" si de la tov. Modestov, de la
sectorul biblioteci al Sectiei de invAlamint public din Mos-
cova. In cele 38 de gubernii, in cele 305 judete din Rusia
SovieticA centrala (fAra Siberia si Caucaz) existau :

Biblioteci centrale 342
33 raionale or4ene§ti 521
>, de plasa" 4 474
, 2

Case
ambulante 1 661

de citit 14 734
Diverse (biblioteci satqti pentru copii §i de informare ;

biblioteci ale diferitelor institutii i organizatii") 12 203
Total 33 940
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Tovarasul Modestov, bazindu-se pe propriile sale consta-
-tari, considera ca circa 3/4 din aceste biblioteci au o exis-
tenta efectiva, pe cind celelalte figureaza doar pe hirtie.
Din datele comunicate de Directia difuzarii presei" re-
iese ca in gubernia Moscova sint 1 223 de biblioteci, iar
din datele prezentate de tov. Modestov reiese c ele sint
in numar de 1 018, dintre care 204 in orasul Moscova
814 in restul guberniei, fara a socoti bibliotecile sindicatelor
(probabil vreo 16) si cele militare (vreo 125).

Din cit putem deduce dintr-o comparare a datelor pe
gubernii, nu punem prea mult ternei pe aceste cifre ; nu
stiu daca ele corespund realitatii macar in proportie
de 75% ! In gubernia Veatka, de pilda, sint 1 703 case de
citit, in gubernia Vladimir 37, in gubernia Petrograd

98, in gubernia Ivanovo-Voznesensk 75 etc. In gu-
bernia Petrograd exista 36 de biblioteci diverse", in gu-
bernia Voronej 378, in gubernia Ufa 525, in gu-
bernia Pskov 31 etc.

Pe cit se vede, din aceste date reiese tocmai ca masele de
muncitori i tarani sint animate de dorinta de a sti cit mai
mult, c nazuinta de a invata si de a infiinta biblioteci ca-
pata caracterul unei puternice miscari populare" in ade-
Yaratul inteles al cuvintului. Dar noi sintem Inca departe
de a ne pricepe sa organizam, s coordonam, sa indrumarn
.aceasta nazuinta a poporului, s-o satisfacem in modul cu-
yenit. Trebuie si depunern inca eforturi considerabile i cit
se poate de sustinute pentru a crea o rerea de biblioteci cu
adevarat unica.

Cum repartizam noi ziarele i cartile ? Din datele furni-
zate de Directia difuzarii presei" reiese ca, in ce priveste
ziarele, in 1920 s-au distribuit 401 000 000 de exemplare,
jar in ce priveste cartile 14 000 000 de exemplare
(in 11 luni). Iata datele cu privire la repartizarea a trei
ziare (la 12.1.1921), potrivit planului alcatuit de sectia
presei periodice din C.C.E.R. 125 (cifrele reprezinta mu de
exemplare) :

si
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Agenliile Direcliei difuzarii presei"
Biroul militar pentru difuzarea presei
Organele si sectiile feroviare ale

.,Dir. difuz. presei", punctele de

Izvestiia"

191
50

Pravda"

139
40

Bednota"

183
85

agitalie . 30 25 16
Instituliile si organizatiile din orasul

Moscova 65 35 8

Comisariatul militar al orasului
Moscova 8 7

1

6
Co lectii pentru trenurile de cal'atori 1 1

Afisare si colec/ii 5 3 1

Total . 350 250 300

Este extrem de redus nurnarul exemplarelor folosite pen-
tru afisare, adica al exemplarelor destinate maselor celor
rnai largi. Este uimitor de ridicat numarul celor reparti-
zate institutiilor" din capitala etc., care vor fi, probabil,
acaparate de catre dernnitarii sovietici", atit militari cit

folosite in scopuri pur birocratice.
lath.' Inca citeva cifre extrase din rapoartele prezentate

de subsectiile locale ale Directiei difuzarii presei". In
cursul lunii septembrie 1920, agentia guberniala din Voro-
nej a Directiei difuzarii presei" a primit ziare de 12 ori
(ceea ce inseamna ca in 18 din cele 30 de zile ale lunii
septembrie nu s-au distribuit ziare). Ziarele primite au fost
repartizate precum urmeaza Izvestiia", agentiilor jude-
tene ale Directiei difuzarii presei" 4 986 de exemplare
(4 020 ; 4 310 *), agentiilor raionale 7 216 (5 860 ;
10 064), iar celor de plasa 3 370 (3 200 ; 4 285) ; orga-
nizatiilor de partid 447 (569 ; 3 880) ; institutiilor sovie-
tice 1 765 (1 641 ; 509), notati ca institutiile sovietice
au primit aproape de trei ori mai multe exemplare din
Pravda" decit organizatiile de partid ! Apoi centrului
de agitatie si educatie de pe linga comisariatul militar
5 532 (5 793 ; 12 332), punctelor de agitatie 352 (400 ;
593) ; caselor de citit de la sate nici un exemplar. Abo-
natilor 7 167 (3 080 ; 764). Asadar, abonatii", adica,
de fapt, demnitarii" sovietici, au fost aprovizionati din
plin. Pentru afisare au fost distribuite 460 de exemplare
(508 ; 500). Total : 32 517 (25 104 ; 37 237).

* Prima cifrl d n parantez5 se ref,r5 la Pravda°, iar a doua la Bednota".
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In gubernia Ufa, n luna noiembrie 1920 s-au primit
ziare de 25 de ori, ceea ce inseamna câ numai in cinci zile
n-au venit de loc. Ele au fost repartizate astfel : organiza-
viilor de partid 113 (1 572 ; 153) ; instituviilor sovie-
tice 2 763 (1 296 ; 1 267) ; centrului de agitacie i edu-
cavie de pe linga comisariatul militar 687 (470 ; 6 500) ;
comitetelor executive de plasa 903 (308 ; 3 511) ; case-
lor de citit 36 (8 8 exemplare din Pravda" !
2 538 ; abonatilor nici un exemplar ; diferitelor orga-
nizacii judecene" 1 044 (219 ; 991). Total : 5 841 (4 069 ;
15 429).

In sfirsit, din darea de seam 5. a agenviei din plasa Pustosa,
judevul Sudogod, gubernia Vladimir, reiese ca pe luna de-
cembrie 1920 au primit : organizatiile de partid 1

(1 ; 2) ; instituciile sovietice 2 (1 ; 3) ; centrul de agi-
tavie i educavie de pe linga comisariatul militar 2
(1 ; 2) ; comitetele executive de plasa 2 (1 ; 3) ; posta

telegraful 1 (1 ; 1) ; comitetul de uzina din Urselski
1 (1 ; 2) ; comisia raionala de asistenvi sociala 1

(0 ; 3) Total : 10 (6 ; 16).
Ce concluzii se desprind din aceste date fragmentare ?

Dupa parerea mea, concluzia este aceea pe care o exprima
programul partidului nostru cind spune ea" momentul
de fa0... abia se fac primii pasi spre trecerea de la capita-
lism la comunism" 126.

Capitalismul a transformat ziarele n niste intreprinderi
capitaliste, a facut din ele un instrument de Inavutire, de
informare i distracvie pentru cei bogati, un instrument de
inselare i prostire a maselor de oameni ai muncii. Noi am
sfartmat instrumentele de imbogacire i inselare. Am
inceput sâ facem din ziare un instrument de luminare a
maselor pentru a le inv.* cum sa traiasca si cum sa-si
construiasca economia lor fara" mosieri si capita1iti. Insa
acest lucru abia am inceput sa-1 facem. In trei ani i ceva
am facut prea pucin. Mai avem Inca foarte mult de facut

trebuie s strabatem o cale lunga de tot. Mai pucina
flecareala politica.", mai putine consideracii generale si lo-
zinci abstracte, din acelea cu care se delecteaza comunistii
lipsivi de experienta i cei care nu si-au inceles sarcinile ;
mai multi propaganda pe linie de produccie i, n prirnul

§i

in

§i
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rind, mai multa atentie folosirii concrete, judicioase a in-
dicatiilor experientei practice, folosire care sa fie adaptata
la nivelul de dezvoltare al maselor.

rn cadrul repartizarii ziarelor (in ce priveste cartile nu
dispun de date ; pe cit se pare, acolo lucrurile stau si mai
prost) am desfiintat abonamentele. Aceasta masura consti-
tuie un pas inainte de la capitalism la comunism. Dar capi-
talismul nu poate fi lichidat dintr-o data. El reinvie sub
forma demnitarilor sovietici", a birocratiei sovietice",
care, sub diverse pretexte, acapareaza ziarele. Nu se poate
calcula in ce proportii le acapareaza, dar, pe cit se pare,
in numar mare. Trebuie sa facem eforturi perseverente
sistematice ca sa-i dam peste mina" birocratiei, sa nu-i
permitem sa acapareze ziarele i cartile, s micsoram partea
ei, sa reducem necontenit insusi numarul demnitarilor
sovietici". Din pacate, nu sintem in stare sa micsoram
dintr-o data de zece ori, de o suta de ori numarul lor
cu actualul nostru nivel de cultura ar fi o sarlatanie si
promitem asa ceva dar putem i trebuie sa-1 mic-
soram incontinuu i lark' sovaiala. Un comumst care nu
face acest lucru este numth in vorbe comumst.

Trebuie sá depunem eforturi, sa facem totul pentru ca,
de regula, ziarele si cartile sal fie repartizate in mod gra-
tuit numai bibliotecilor i caselor de citit, a caror retea sa
deserveasca regulat intreaga tax* intreaga masa a munci-
torilor, soldatilor i taranilor. Atunci aspiratiile poporului
spre stiinta de carte, spre lumina si stiinta se vor manifesta
de o suta de ori mai puternic si mai navalnic i vor fi in-
cununate de mai mult succes. Atunci opera de culturalizare
va merge inainte cu pasi gigantici.

Pentru a ilustra cele spuse aici, pentru a da un exemplu,
sa facem o mica socotealâ. Dispunem de 350 000 de exem-
plare din Izvestiia" si de 250 000 din Pravda" pentru
intreaga Rusie. Sintem saraci. N-avem hirtie. Muncitorii
indura frigul i foamea, sint dezbracati i desculti. Masi-
mle sint uzate. Cladirile se naruie. Sa ne inchipuim ca
avem in toata tara, in cele peste 10 000 de plasi, 50 000 de
biblioteci si case de citit, dar ca ele exista in realitate,
nu doar pe hirtie. Cel putin cite trei in fiecare plasa
neaparat cite una in fiecare uzina sau in fiecare fabrica

si
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si in fiecare unitate militant SI ne inchipuim cd am in-
vItat sá facern nu numai primul pas de la capitalism la
comunism", dar si pe al doilea, si al treilea. SI ne inchipuim
cI am invItat sà aprovizionIm in mod regulat fiecare
bibliotecI si casa de citit cu cite trei exemplare de ziar,
din care douI, sa. zicem, sa. fie pentru lipit" (presupunind
ci am facut si al patrulea pas de la capitalism la comunism,
eu admit, mI incurnet sI admit, al, in loc sI lipim"
ziarele, in loc sà folosirn acest procedeu barbar care duce
la deteriorarea lor, le vom fixa cu cuie de lemn fiindcl
cuie de fier nu avem si fier nu vom avea indeajuns nici
cind vom face al patrulea pas" ! pe o tablI netedI,
pentru ca sI fie usor de citit si sä poatI fi pIstrate). Asa-
clan pentru fiecare dintre cele 50 000 de biblioteci si case
de citit ar reveni cite douI exemplare pentru lipit" si unul
pentru colectie. S. ne inchipuim, totodatI, cl am invItat
sI nu irosim decit intr-o cantitate moderata ziare pentru
demnitarii sovietici", sI zicern cel mutt citeva mii de
exemplare pentru fIsfItatii dregItori" din institutiile cen-
trale ale Republicii sovietice.

Intr-o ipotez. atit de indrIzneatI, 160 000 sau,
175 000 de exemplare vor satisface de cinci ori mai bine
nevoile intregii tari decit acum. Toti vor avea posibilitatea
sl se informeze din ziare (in cazul unei bune organizIri a
bibliotecilor ambulante", pentru care pleda in chip atit
de reusit, dupa pIrerea mea, tovarasa F. Dobler intr-un
recent articol din Pravda" 127). Vom avea astfel in total
350 000 de exemplare din cele douI ziare. Acum 600 000 de
exemplare sint .acaparate de demnitarii sovietici" care le
irosesc in chip munl, pentru tigIri" etc., pur si simplu in
virtutea unor deprinderi capitaliste. Am face o economie
de 250 000 de exemplare. Cu alte cuvinte, cu toatI srcia
noastrI, am putea s. scoatem, printr-o asemenea economie,

douil publicatii cotidiene cu cite 125 000 de exemplare
fiecare. $i in fiecare din aceste cotidiene i-am putea oferi
poporului, in iecare zi, un material publicistic serios si
pretios, scrieri beletristice inclusiv clasice de cea
mai buna calitate, manuale de culturI generalI, precum
manuale de domeniul agriculturii i industriei. DacI bur-

s zicem,

inca
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ghezii francezi, inca inainte de fazboi, au invHcat sH cistige
bani din publicarea unor romane pentru popor nu in forma
unor carci luxoase la precul de 3,50 franci, ci in forma
unor gazete pentru proletari la precul de 10 centime (cu
alte cuvinte de 35 de ori mai ieftin, adicH cu 4 copeici la
cursul dinainte de falzboi), de ce n-am inv5.ta i noi la
cel de-al doilea pas de la capitalism la comunism sa"

facem la fel ? De ce n-am invaca i noi, procedind In felul
acesta, s facem ca intr-un singur an chiar si in actualele
condicii, cind ne zbatern in sIfacie, s'a d'am poporului,
in cite dou'a exemplare pentru fiecare din cele 50 000 de
biblioteci si case de citit, toate manualele necesare si toate
operele necesare ale clasicilor literaturii universale i pe
acelea ale stiiiwi si tehnicii moderne ?

0 s'a invaTam s facem si treaba asta.
7 februarie 1921.

Pravda" nr. 28 din 9 februarie 1921 Se tipareite
aparut

dupa textul
Semnat : N. Lenin in ziar

21
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CONCEPT PRELIMINAR DE TEZE
CU PRIVIRE LA TARANI 128

1 . Sa fie satisfacuta dorinca exprimata de Oranimea fara
partid ca predarea obligatorie (a surplusurilor de ce-
reale) sa fie inlocuita cu un impozit n cereale.

2. Cuantumul acestui impozit sa fie mai mic dedt acela al
surplusului predat obligatoriu anul trecut.

3. Sa se adopte principiul potrivit caruia cuantumul impo-
zitului trebuie pus in concordana cu harnicia produca-.
torului, in sensul unei scaderi procentuale a impozitului
atunci and producatorul da dovada de mai multa hr-
nicie.

4. Sa se acorde mai multa libertate producatorului de a
folosi ceea ce-i ramine, dupa achitarea impozitului, in
circulaAia economica locala, cu cond4ia ca impozitul sa
fie achitat complet si fara intirziere.

Serie la 8 februarie 1921

Publicat pentru prima oani
la 26 iunie 1930,

in ziarul Pravda` nr. 174

Se tipireite dup2 manuscris
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SCRISOARE IN LEGATURA
CU CONCESIUNILE PETROLIERE

Pentru membrii Biroului Politic si pentru tov. Rikov
Pentru Stalin.

Buharin
Kamenev
Krestinski
Rikov

La intrebarile puse de Biroul Politic in legatura cu con-
cesiunile petroliere, s-au primit raspunsuri atit de la Krasin
(si Bogdatian), cit si de la Dosser, presedintele Comitetului
general al petrolului, si cei patru specialisti ai

Aceste raspunsuri, impreuna cu raportul despre Situatia
industriei petroliere la sfirsitul anului 1920" (Baku, 1920),
le trimit tovarasului Stalin si rog pe toti membrii Biroului
Politic sa ia legatura telefonica cu dinsul ca s poata primi
la timp aceste materiale i sa le citeasca. (In raportul tipa-
nit este de ajuns s parcurga cu privirea doar pasajele care
au fost subliniate de mine cu creion albastru n paginile
notate pe coperta interioara, adica pe fila care precede
textul propriu-zis.)

Aceste materiale trebuie citite cit mai repede, deoarece
este de dorit ca la sedinta Biroului Politic (luni, 14 februarie,
orele 8 seara) sa se adopte o hotarire.

Aceste materiale dovedesc din plin :
(a) ca ne arneninta o catastrof i ca ea se apropie ;
(b) cã trebuie s depunem toate eforturile pentru a

acorda concesiuni (adica a gasi concesionari) la
Baku ;

(c) ca seful Comitetului general al petrolului e prost
de d n gropi. Prostia unei asemenea persoane
sus-puse este periculoasa.

Citeva cuvinte in legatura cu toate aceste trei puncte :
(a) Se apropie catastrofa. Acest lucru a fost aratat cu

o deosebita claritate de specialiftii din Comi-

24*

sai.
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tetul general al petrolului. In raportul"
sau, nerodul de Dosser incearca sa subaprecieze pericolul.
Asta-i o mare prostie. Trebuie sa cititi avizurile date de

specialiitii din Comitetul general al petrolului i sa le
comparati cu concluzia superficiala a lui Dosser.

(b) Folosul atragerii concesionarilor este problematic",
asa i formuleaza Dosser concluzia. Ca un adevarat
prostanac bine intentionat ce este, el a cautat, probabil,
sa-i sperie pe specialistii sai, spunindu-le cà unui om so-
vietic" ii ade bine sa fie impotriva concesiunilor ! ! Iata
ce insearnna a face un prost serviciu ! !

In realitate, din rapoartele prezentate de specialistii din
Comitetul general al petrolului (rapoarte concrete si riguros
confirrnate de darea de seama tiparita, care infatiseaza si-
tuatia pink* la sfirsitul anului 1920") se vede cit se poate
de clar ce conditii trebuie sa punem concesionarilor.

Este, desigur, problematic" daca se va gasi vreun con-
cesionar care sa accepte aceste conditii. Dar nici un om
politic care nu si-a pierdut mintile nu se va apuca sa con-
suite, n aceasta privinta, pe Dosser sau pe

Ceea ce trebuie sa facem noi este sa depunem toate efor-
turile pentru a gasi asemenea concesionari.

Daca nu-i vom gasi, va fi cu atit mai rau pentru noi.
Daca nu vom fi In stare sa depunem toate eforturile pen-

tru a gasi concesionari, atunci noi vom fi aceia care vom
da faliment.

Trebuie sa urgentam elaborarea conditiilor.
Trebuie sà pornim numaidecit lupta impotriva unei pre-

judecati, extrem de daunatoare, de care se pot lesne lasa
influentati o parte din muncitori si care trebuie lichidata
cu orice pret. Aceasta prejudecata consta in ideea" : nu
vrem sâ lucram pentru capitalisti" sau n varianta ei : nu
vrern sa lucram pentru capitalisti atunci cind alaturi de noi
sint muncitori care nu lucreaza pentru capitalisti".

Cit de daunatoare este aceasta prejudecata (condamnata
si de programul nostru, al P.C. din Rusia, ca si de marxism
in general) se vede limpede din urmatorul calcul aproxi-
mativ, care face un bilant concret al rapoartelor spe-
cialistilor.

Noi extragem 100a petrol.

toti

specialisti.
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Extractia scade.
Inundarea ameninta s devina catastrofala.
Daca vorn atrage un concesionar care sa ne ajute sI ex-

tragem petrol in cantitate de 100a + 100b i daca Ii vom
plati pentru asta 98b, producvia noastra va creste, dei
incet (100a + 2b), in loc sa scada.

Se pune intrebarea : pentru cine lucreaza muncitorii care
dau concesionarului 98b din 100b, pentru capitalisti" sau
pentru Puterea sovietica ?

Waspunsul nu este greu de gasit.
rog foarte staruitor sa cititi cit mai repede mate-

rialele si darile de seama anexate, ca s putem adopta
cit mai curind o hotarire. 0 intirziere ar fi extrern de
periculoasa%

Lenin
12. II. 1921

Publicat pentru prima oar1 in 1945, Se tip1reite dup1 manuscris
in Culegeri din Lenin', :ol. XXX V

Va
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PROIECT DE HOTARIRE
A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

CU PRIVIRE LA PLANUL DE IMPORT 129

1) Consiliul Comisarilor Poporului nu aproba planul de
import ce i-a fost prezentat, pentru ca el este de cel puin
cinci ori mai mare dectt trebuie *.

2) Consiliul Comisarilor Poporului insarcineaza Con-
siliul Muncii i Apararii sa instituie imediat o comisie cen-
trala a planificarii din care sa faca parte si expervi
traseze acestei comisii (sau unei subcomisii a ei) sarcina de
a reduce acest plan si de a-1 revizui din punctul de vedere
al posibilitatii practice de a utiliza, n actualele condivii
economice, marfurile ce vor fi cumparate n strainatate.
Aprobarea lui definitiva va fi data de Consiliul Muncii
Apararii.

3) Pe viitor, pina la revizuirea acestui plan, Comisaria-
tul poporului pentru comervul exterior n-are voie s. depa-
seasca 1/5 din planul de fava pentru fiecare din cele 71 de
articole de baza, iar pentru departamentul militar 1110 ;
aceasta cu conditia obligatorie ca pe primul plan sa fie pusa
satisfacerea necesita%ilor industriei de extractie a combusti-
bilului si ale industriei metalurgice. Derogarile se acorda de
Consiliul Muncii i Apararii.

Scris Ia 15 lebruarie 1921

Publicat pentru prima oarii in 1959,
in Culegeri din Lenin`, vol. XXXV1

Se tiparette dupii manuscris

* In manuscris, V. I. Lenin a thin punctul 1 si a scris deasupra : PIanul
Note red.

si si

i

Krauts'.
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PROIECTUL
PUNCTULUI PRINCIPAL DIN HOTARTREA

CONSILIULUI MUNCII $I APARARII
CU PRIVIRE LA COMISIA CENTRALA

A PLANIFICARII "°

C`dtre rnembrii Consiliului Muncii
din partea toy. Lenin personal

Depunind mline (18/II.) la Consiliul Muncii i Apararii
proiectul de hotarire cu privire la comisia centrala a pla-
nificarii, va prezint spre luare de cunostinta proiec-
tul principalului punct din hotarire i o lista preliminara
a membrilor (intocmita dupa o consfatuire cu tovarasii
Rikov i Krjijanovski) *. Va rog sa pregatiti pentru sedinta
din 18/II. a Consiliului Muncii i Apararii amendamente
sau un contraproiect.

Pe linga Consiliul Muncii si Apararii se instituie o comi-
sie centrala a planificarii, care sa elaboreze, pe baza pla-
nului de electrificare aprobat de cel de-al VIII-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia, un plan economic de stat
unic i sa exercite un control general asupra modului cum
se realizeaza acest plan.

Sarcinile economice din prima etapa, 5i In special acelea
care trebuie indeplinite in viitorul cel mai apropiat, buna-
oara in cursul anului 1921, trebuie elaborate de comisia
centrala a planificarii sau de o subcomisie a ei cit mai ama-
nuntit posibil si tinind neaparat seama de actualele con-
ditii ale realitatii economice concrete.

Scris la 17 februarie 1921
Publicat pentru prima oarli in 1932,

in Culegeri din Lenin', vol. XX
Se tipareite dupii un exemplar

dactilografiat

* Vezi Culegeri din Lenin', vol. XX, p. 24. Nota red.

i Apdrcirii,
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CU PRIVIRE LA PLANUL ECONOMIC UNIC

Articolele i discutiile pe aceasta tema produc o impre-
sie penibilã. Cititi, bunaoara, articolele lui L. Kritman
aparute in Ekonomiceskaia Jizn" 131 (I - 14 decem-
brie 1920 ; II 23 decembrie ; III 9 februarie ;
IV 16 februarie ; V 20 februarie). Vorbarie goalà.
Simple exercitii stilistice. Nu se vede de loc dorinta de a
lua in considerare §i a studia ceea ce inseamna creatie con-
creta in acest domeniu. In loc de o analiza a datelor §i a
faptelor, ni se ofera in cinci lungi articole ! o serie
de rationamente despre felul cum trebuie ele studiate.

Luati tezele lui Miliutin (Ekonomiceskaia Jizn" din
19 februarie), ale lui Larin (Ekonomiceskaia Jizn" din
20 februarie), urmariti cu atentie cuvintarile rostite de
tovara§i cu munci de raspundere". Veti gasi in ele ace-
lea§i lipsuri esentiale ca §i la Kritman. 0 scolastica extrem
de plicticoasa, care merge pina la trancaneala despre legea
inlantuirii etc., o scolastica cind literaturizanta, cind biro-
cratica, iar munca vie de loc.

Mai rau decit atit. 0 ingimfata' desconsiderare birocra-
tica a operei vii care a fost realizata pina acum §i care
trebuie continuata. Ni se ofera mereu aceeasi gaunoasa
productie de teze" sau se debiteaza lozinci §i proiecte
supte din deget, in .loc sa se treaca la o studiere atenta
minutioasa a propriei noastre experiente practice.

Singura lucrare serioasa in legatura cu planul economic
unic este Planul de electrificare a R.S.F.S.R." raportul
prezentat la Congresul al VIII-lea al Sovietelor de catre

1i
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GOELRO (Comisia de stat pentru electrificarea Rusiei),
care a fost publicat in decembrie 1920 si irnpartit delega-
tilor la acest congres. In aceasta carte este expus planul
economic unic, care, din insarcinarea organelor superioare
ale republicii, a fost elaborat bineinteles, numai in cifre
foarte aproximative de cei mai buni oameni de stiinta
ai nostri. Lupta impotriva infurnurarii ignorante a demni-
tarilor i impotriva infumurarii intelectualiste a publicisti-
lor comunisti trebuie inceputa cu o treaba cit se poate de
modesta, cu simpla prezentare a istoricului acestei carti, a
continutului si a insemnatatii ei.

Intre 2 si 7 februarie 1920, adieal acurn un an si mai
bine, a avut loc sesiunea C.E.C. din Rusia, care a adoptat
o rezolutie cu privire la clectrificare. In aceasta rezolutie
se spune :

...Pe linga sarcinile imediate, vitale, primordiale, de extrema ur-
gentl privind organizarea transporturilor, lichidarea crizei de com-
bustibil si de alimente, combaterea epidemiilor, organizarea unor dis-
ciplinate armate ale muncii, Rusia Sovietica are, pentru prima oara,
posibilitatea de a trece la o constructie economici mai sistematica, la
elaborarea stiintifica i aplicarea consecventa a unui plan de stat al
intregii economii nationale. Luind tn considerare insemnatatea pri-
mordialà pe care o are electrificarea... tinind seama de importanta pc
care o prezinta electrificarea pentru industrie, agricultura, transpor-
turi... etc. etc.... C.E.C. din Rusia hotaraste : Consiliul economic su-
perior este insarcinat sà elaboreze, impreuni cu Comisariatul poporului
pentru agricultura, un proiect de construire a unei retele de centralc
electrice..."

_Se pare ca este clar. Elaborarea stiintifica a unui plan
de stat al intregii economii nationale" se poate sa nu
inteleaga cineva aceste cuvinte, aceasta hotarire a celui
mai 'Malt organ al nostru de stat ? Daca niste literati si
demmtari care se lauda in fata specialistilor" cu comunis-
mul lor nu cunosc aceasta hotarire, nu ne mai ramine
altceva de facut decit sa le amintim c necunoasterea pro-
prrilor noastre legi nu constituie un argument.

In conformitate cu aceasta hotarire a C.E.C. din Rusia,
prezidiul Consiliului economic superior a confirmat, la
21 februarie 1920, comisia de electrificare instituita pe
linga sectia de electrificare, iar dupa aceea Consiliul
Apararii a aprobat legea cu privire la GOELRO, a carui
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componenta urma sa fie stabilita i confirmata de Consiliul
economic superior in intelegere cu Comisariatul poporului
pentru agricultura. Inca de la 24 aprilie 1920, GOELRO a
scos primul numar al Buletinului" 132 Sall, care cuprindea
un program extrem de amanuntit al lucrarilor §i o lista a
persoanelor de raspundere oameni de tiinta, ingineri,
agronomi §i statisticieni, care fac parte din diferite subco-
misii, care conduc activitatea in diferite raioane sau care

asurnat diferite sarcini bine definite. Simpla enume-
rare a acestor lucrari §i a persoanelor insarcinate cu elabo-
rarea lor ocupa, in nr. 1 al Buletinului", zece pagini
tiparite. Cele mai capabile elemente de care dispuneau
Consiliul economic superior i Comisariatul poporului pen-
tru agricultura, precum §i Comisariatul poporului pentru
caile de cornunicatie au fost atrase in aceasta activitate.

Rezultatul muncii depuse de GOELRO a fost ampla
i excelenta lucrare §tiintifica mentionata mai sus.

La alcatuirea ei au participat peste 180 de specia14ti. Nu-
marul lucrarilor prezentate de ei la GOELRO trece de 200.
Avem, in primul rind, o situatie centralizatoare a acestor
lucrari (prima parte a volumului mentionat, care cuprinde,
ea singura, peste 200 de pagini) : a) electrificarea §i planul
economiei de stat ; apoi b) aprovizionarea cu combustibil
(cuprinzind un buget al combustibilului" al R.S.F.S.R.
pentru deceniul urmator, care a fost elaborat in amanuntime,
tinindu-se seama de numarul necesar de muncitori) ; c) ener-
gia hidraulica ; d) agricultura ; e) transportul §i f) in-
dustria.

Planul este calculat pe o durata de aproximativ zece ani
in el se indica numarul cIe muncitori i puterea instalata

(calculata in mii de cai putere). Acesta este, fire§te, doar
un plan aproximativ, initial, brut, cu gre§eli, un plan
elaborat in cifre foarte aproximative", dar este un ade-
varat plan tiintific. Dispunem de calcule precise, facute
de specialisti, in toate problemele fundamentale. Dispunem
de calculele lor pentru toate ramurile industriei. Avem

ca sa dau doar un mic exemplu calculul volumului
productiei de piele, de incaltaminte, cite doua perechi pen-
tru fiecare om (300 000 000 de perechi) etc. In concluzie,
avem i o balanta de materiale §i o balanta financiara (in

si-au

si
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ruble aur) a electrificarii (circa 370 000 000 de zile de
lucru, atitea i atitea butoaie de ciment, atitea §i athea
caramizi, puduri de fier, de arama etc., atita putere a
turbogeneratorilor etc.). Balanca prevede o sporire (dupa
o evaluare cu totul aproximativa") a industriei prelucra-
toare, in 10 ani, cu 800/0, iar a celei extractive cu
80-100°/o. Deficitul balantei aur (+ 11 miliarde 17 mi-
liarde, in total, un deficit de circa 6 miliarde) poate fi
acoperit prin concesiuni §i operacii de credit".

Se indica unde vor fi amplasate cele 20 de termocentrale
cele 10 uzine hidroelectrice raionale din prima serie si se

face totodata o descriere amanuncita a importantei econo-
mice pe care o prezinta fiecare din ele.

In afara de situatia centralizatoare, in acelasi volurn
sint prezentate, in pagini separat numerotate, lucrari ce
privesc fiecare regiune in parte : Regiunea de nord, Re-
giunea industriala centrala (aceste doua lucrari sint deose-
bit de bune, precise, amanuncite, bazate pe un material
stiin;ific foarte bogat), Regiunea de sud, regiunea Volgai,
Uralul, Caucazul (acesta este considerat in ansamblu, por-
nindu-se de la premisa incheierii unui acord economic intre
diferitele republici), Siberia apuseana §i Turkestanul. La
fiecare regiune ni se prezinta nu numai calculul pentru
centralele electrice din prima serie, ci §i asa-zisul program
A GOELRO", adica un plan pentru folosirea cea mai ra-
ionala §i mai economicoasa a centralelor electrice existente.

Inca un mic exemplu : in ceea ce prive§te Regiunea de nord
(regiunea Petrogradului), s-a calculat c prin conectarea
centralelor din Petrograd s-ar obtine o economie care ar
putea fi evaluata in felul urmator. Aproape jumatate din
curentul electric ar putea fi dirijat (pagina 69 din darea
de seama cu privire la Regiunea de nord) spre locurile de
plutarit din nord, la Murmansk, Arhanghelsk etc. In aceste
conditii, o extindere a exploatarilor forestiere §i o sporire
a cantitatii de lemn pentru export ne-ar putea aduce, chiar
in viitorul cel mai apropiat, pina la o jumatate de miliard
de ruble devize anual".

Venitul anual realizat din exploatarea padurilor din
nord ar putea s atinga, n urmatorii chiva ani, proportiile
rezervei noastre de aur" (loc. cit., p. 70), bineinteles claca

si
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vom sti s. trecem de la discutiile despre plan la studierea
aplicarea planului elaborat in mod real de catre oamenii

de stiinta !
Trebuie sa mai spunem ca, intr-o serie de probleme (bine-

inteles ca nici pe departe in toate), noi avern un inceput
de program calendaristic, adica nu numai un plan in ge-
neral, ci un calcul prealabil pentru fiecare an, din 1921 si
pima in 1930, privind numarul centralelor care pot fi puse
in functiune i masura in care pot fi largite centralele
existente (insa tot cu conditia sus-aratata, care nu poate fi
prea usor indeplinita, date fiind moravurile intelectualist-
publicistice i dregatoresti-birocratice existente la noi).

Pentru a aprecia intreaga amploare i intreaga valoare
a muncii efectuate de GOELRO, sa aruncam o privire
asupra Germaniei. Acolo, un savant, Ballod, a facut o treaba
analoga. El a alcatuit un plan stiintific de reconstructie
socialised a intregii economii nationale a Germaniei 133 In
Germania capitalised, planul a ramas suspendat in aer, a
ramas litera moarta, opera unui om izolat. Noi am trasat
o sarcina de stat, am mobilizat sute de specialisti, am reusit
sa intocmim in zece luni (fireste, nu in doua, cum ne pro-
pusesem la inceput) un plan economic unic, intemeiat pe
baze tiinçifice. Avem tot dreptul sa ne mindrim cu aceasta
lucrare ; trebuie numai sã ne pricepem s-o folosim, i toc-
mai impotriva acestei nepriceperi trebuie s ducem acum
lupta.

Rezolutia celui de-al VIII-lea Congres al Sovietelor
spune : ...Congresul... aproba munca depusa de Consiliul
economic superior etc. si indeosebi de GOELRO pentru
elaborarea planului de electrificare a Rusiei... apreciaza
acest plan ca un prim pas al unei marete initiative econo-
mice, insarcineaza C.E.C. din Rusia etc. sa desavirKasca
elaborarea acestui plan Fi aprobe, §i neaparat in ter-
menul cel mai scurt. El traseaza sarcina de a se lua toate
masurile pentru a se asigura o cit mai larga popularizare a
acestui plan... Studierea acestui plan trebuie introdusa in
toate institutiile de invatamint ale republicii, fara excep-

"4 etc.
Nimic nu caracterizeaza atit de sugestiv existenta in

aparatul nostru mai cu seama in cel de conducere a

§i
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unor racile, atit birocratice, cit si intelectualiste, ca atitu-
dinea care se observa azi la Moscova fata de aceasta re-
zolutie, ca incercarile de a o interpreta" In fel si chip, care
merg aproape pina la a o anula. Publicistii nu cauta sa
popularizeze planul elaborat, ci scriu teze si se lanseaza

consideratii lipsite de orice continut asupra modului
cum ar trebui sa se procedeze la elaborarea planului.
Demnitarii pun accentul, in mod pur birocratic, pe necesi-
tatea aprobarii" planului, intelegInd prin aceasta nu sta-
bilirea unor sarcini concrete (sa se construiasca cutare lucru
in cutare interval de timp, sa se cumpere cutare lucru din
strainatate etc.), ci ceva cu totul confuz, n genul elabo-
rarii unui nou plan ! Se ajunge astfel la o monstruoasa
neintelegere a chestiunii i auzirn pe unii spunind : inainte
de a construi ceva nou, s refacem mai ntIi, macar in
parte, ceea ce e vechi ; electrificarea seamana a electro-
fictiune ; de ce nu gazificare ? ; la GOELRO se afla spe-
cialisti burghezi, iar comunisti shit putini ; GOELRO ar
trebui sa fie elaborat de cadre de experti, iar nu de o co-
misie centrala a planificarii etc.

Tocmai aceasta divergenta de pareri este periculoasa,
intrucit dovedeste ca oamenii nu se pricep sa lucreze
infumurarea intelectualista si birocratica predomina asupra
activitatii reale. Ironiile pe seama caracterului fantezist al
planului, Intrebarile in legatura cu gazificarea etc. nu fac
decit sa demaste ingimfarea ignorantei. Nu este oare o
rusme sa corijezi la repezeala munca a sute de specialisti,
dintre cei mai buni, sa incerci a te eschiva prin glume de
prost gust, sa te mIndresti cu dreptul de a nu aproba" ?

Trebuie sa invatarn o data sa pretuim stiinta, s respin-
gem infurnurarea comunista" a diletantilor i birocratilor,
trebuie s invatarn

experienta,
o data muncim sistematic si folo-

sim propria noastra propria noastra practical !
Fireste, planurile" sint prin insasi esenta lor un lucru

despre care se poatc vorbi si discuta la infinit. Dar nu tre-
buie admise flecarelile i discutiile generale despre prin-
cipii" (de construire a planului) atunci and se cere sa ne
apucam de studierea acestui plan, care e singurul
si sa procedam la corectarea lui pe baza datelor furnizate
de experienta practica si pe baza unui studiu mai amanuntit.

s. sa

stiintific,

in

si el
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Desigur, demnitarii vor avea si de aci inainte oricind
dreptul de a aproba" sau de a nu aproba". Daca acest
drept este inteles in mod rezonabil i clack' hotaririle Con-
gresului al VIII-lea cu privire la aprobarea planului, care
a fost adoptat de el si care se recomanda sa fie larg
popularizat, sint interpretate cum trebuie, atunci prin apro-
bare trebuie sa se inteleaga o serie de comenzi si de dispo-
zitii : sa se cumpere cutare lucru, la cutare data si din
cutare kc ; sa se inceapa construirea cutarui obiectiv, si
fie procurate i transportate cutare materiale etc. Dar daca
acest drept este interpretat in mod birocratic, atunci prin
aprobare" trebuie inteles arbitrarul demnitarilor, Mrtoga-
ria birocratica, jocul de-a comisiile de control, intr-un cu-
vint inabusirea pur birocratica a unei actiuni vii.

privim chestiunea si sub un alt aspect. E necesar ca
planul stiintific de electrificare sa fie strins legat de pla-
nurile practice curente si de inflptuirea kr reala. Acest
lucru este, desigur, absolut indiscutabil. Dar cum sa asigu-
ram aceasta legatura ? Pentru a putea raspunde la aceasta
intrebare, este necesar ca economistii, publicitii i statisti-
cienii sa nu flecareasca despre plan in general, ci s stu-
dieze amanuntit modul cum sint indeplinite planurile
noastre, s vada ce greseli am savirsit noi in aceasta munca
practica i prin ce mijloace pot fi ele indreptate. Fara o
asemenea studiere sintem orbi. Daca se procedeaza in felul
acesta i daca, totodata, se studiaza experienta practica,
ramine problema, cu totul marunta, a tehnicii administra-
tive. Comisii de planificare sint la noi cleft' frunza si iarba.
la pentru coordonare doi oameni din departamentul incre-
dintat lui Ivan Ivanici i unul din departamentul incredin-
tat lui Pal Palki, sau invers. Repartizeaza-i la o subcomi-
sie a comisiei centrale a planificarii. Este dar cal asta este
doar o chestie de tehnica administrativa, si nimic mai mult.

incerci i asa, si asa, i s alegi ce e mai bun, e si ridicol
sa discuti despre asa ceva.

Esentialul este ca la noi oamenii nu stiu s puna problema
inlocuiesc munca vie prin proiectomanie intelectualista
birocratica. Noi am avut i avem planuri curente de

aprovizionare cu alimente si combustibil. Am comis o gre-
seala evidenta si in unele, si in celelalte. In aceasta privinta

si
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nu pot exista doua päreri. Un economist priceput, in loc
sà emità teze lipsite de concinut, s-ar apuca sa studieze
faptele, cifrele, datele, s analizeze propria noastra expe-
rienIa practica i ar spune : in cutare loc este o greseala
trebuie indreptata in cutare fel. Un administrator priceput,
pe baza unui asemenea studiu, ar propune sau ar efectua el
insusi transferarea unor persoane, schimbarea sistemului de
evidentd, reorganizarea aparatului etc. La noi n-ai sa vezi
pe nimeni privind in mod practic si concret planul eco-
nomic unic.

Tocmai aici e neajunsul, ca se pune in mod nejust pro-
blema atitudinii comunistului fata de specialisti, a adrni,-
nistratorului fata de oamenii de stiinta si de publicisin
problema planului economic unic, ca si in orice aka pro-
blema, exista asemenea aspecte si oricind pot sa apara
alte aspecte noi care nu pot fi rezolvate cleat de comu-
nisti sau care necesita doar metode administrative. Asta e
indiscutabil. Dar asta e o pura abstracie. Si acum, la noi,
tocmai publicistii comunisti si administratorii comunisti
privesc gresit aceasta problema, fiindca nu sint in stare sa
inwleaga ca aici trebuie sa invatam mai mult de la specia-
listii i oarnenii de stiin0 burghezi si sa ne jucam mai putin
de-a administrarea. Nu exista si nu poate sa existe alt plan
economic unic in afara de cel care a fost deja elaborat de
GOELRO. El trebuie completat, dezvoltat, corectat si pus
in aplicare pe baza datelor furnizate de studicica atenta a
experientei practice. Parerea contrara, ca sà ne exprimam in
cuvintele programului partidului, este doar in aparenca o
parerc radicala, in realitate insa denota o ignoranta plina de
ingimfare" 135. 0 dovada de ignoranta plina de ingimfare
ne-o oferd si ideea ca in R.S.F.S.R. ar fi posibila o alta
comisie centrala a planificarii, in afara de GOELRO,
spunind aceasta, nu contestarn, fireste, folosul pe care 1-ar
putea aduce uncle schimbari parciale, cu caracter practic,
in componenca ei. Numai pe aceasta baza, numai printr-o
continuare a celor incepute se poate face ceva scrios in
sensul irnbunatacirii planului general al economiei noastre
nationale ; altfel, din toate astea iese un joc de-a admi-
nistrarea sau, ca sá ma exprim mai simplu, o domnie a bu-
nului plac. Sarcina comunistilor din GOELRO este sa

si
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comande mai pucin sau, mai bine zis, sa nu cornande de
loc, ci sa se apropie cu o deosebita atencie si pricepere de
specialistii in tiinç i tehnica .(in majoritatea cazurilor,
acestia sint inevitabil imbibatt de conceptii si obiceiun
burgheze", cum se arata in programul P.C. (b) din Rusia),
sá invece de la ei si ajute sa-si largeasca orizontul. In
acest sens, ei trebuie sa porneasca de la cuceririle i datele
stiintei respective si sa tina seama c un inginer va ajunge
la recunoasterea comunismului nu aid cum a ajuns propa-
gandistul ilegalist sau publicistul, ci in virtutea datelor
,stiintei sale, ca in fetid s'au va ajunge la recunoasterea co-
munismului un agronorn, in felul sau un silvicultor s.a.m.d.
Un comunist care nu si-a dovedit priceperea de a imbina
si a dirija cu modestie munca specialistilor, patrunzind in
fondul problemei i studiind-o in arna.nuntirne, este adeseori
daunator. Asemenea comunisti avem noi multi, si i-as da
cu duzina pentru un singur specialist burghez care isi stu-
diaza in mod constiincios meseria si o cunoaste bine.

Comunistii care nu fac parte din GOELRO pot sa ajute
in doua feluri la intocmirea i aplicarea planului economic
unic. Daca sint economisti, statisticieni sau pub1iciti, tre-
buie mai intli sa studieze propria noastra experienta prac-
tica, i numai pe baza unui studiu amanuntit al faptelor
respective sa faca recornandari pentru indreptarea greseli-
lor i imbunatatirea muncii. Aceasta studiere este o treaba
de om de stiima, si cum la noi de multa vreme nu mai e
vorba de principii generale, ci tocmai de experienta prac-
tica, pentru noi un specialist in stiinta si tehnica", fie el

burghez, dar bine pregatit, este de zece ori rnai pretios
decit un comunist ingimfat, care e gata, la orice ora din
zi si din noapte, sa scrie teze", s lanseze lozinci", sa ne
ofere abstractii goale. Mai multa cunoastere a faptelor
mai putina vorbarie cu pretentii de principialitate co-
munista !

Pe de alta parte, daca un comunist indeplineste o functie
administrativa, prima lui datorie este sa nu se lase antrenat
de tendinta de a comanda, sa caute, in primul rind, sa tina
seama de ceea ce a fost deja elaborat de stiintä, sa se in-
formeze din capul locului daca faptele sint controlate, sa
aiba grija mai intli sa cerceteze (in rapoarte, in paginile

si
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presei, in dezbaterile adunarilor etc.) unde anume s-a facut
o greseala, i numai pe aceasta baza s treaca la indreptarea
celor facute. Mai putine procedee de-ale lui Tit Titici *
(pot sa aprob sau sa nu aprob"), mai multa atentie stu-
dierii greselilor comise de noi in practica.

De multa vreme s-a observat ca lipsurile oamenilor sint,
de cele mai dese ori, legate de calitatile lor. Ace lasi lucru
se poate spune i despre lipsurile multora dintre cornunistii
cu munci de conducere. Zeci de ani noi am infaptuit o
opera mareata, am facut propaganda pentru rasturnarea
burgheziei, i-am invatat pe oameni s n-aiba incredere in
specialistii burghezi, pe care i-am demascat, i-am indepar-
tat de la putere, si am zdrobit impotrivirea lor. A fost o
opera mareata, de irnportanta istorica mondiala. Dar e de
ajuns sa exogcrezi un pic, si se confirma adevarul sa" de la
sublim la ridicol nu e decit un pas. Noi am convins Rusia,
am smuls-o din miinile exploatatorilor, pentru oamenii
muncii, am zdrobit pe exploatatori si acum trebuie s in-
vatam s-o guvernam. Pentru asta trebuie s invatam s5. fim
modesti i s respectam munca eficienta depusa de spe-
cialistii in stiinta i tehnica" ; pentru aceasta trebuie
vatam s facem o analiza concret i atenta a numeroaselor
greseli practice facute de noi si sa le indreptam treptat, dar
cu persevereriva% Mai putina infumurare intelectualista
birocratica, o mai atentai studiere a ceea ce ne ofera expe-
rienta noastra practical la centru si pe teren, ca si a ceea ce
ne-a oferit pina acum stiinta.
21 februarie 1921.

.,Pratela" nr. 39 din 22 februarie 1921
Semnat : N. Lentn

Se tipiirette dupa textul
aparat in ziar, care a lost

confruntat cu ,rpalturile
corectate de V. I. Lenin

* Personaj din comedia Unnl face, altul trage° de A. Ostrovski. Nota traa.

25 Lenin Opere complete, vol. 42
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CUVINTARE ROSTITA LA ADUNAREA
ACTIVULUI DE PARTID DIN ORASUL MOSCOVA

24 FEBRUARIE 1921 136

mira intrucitva caracterul convorbirii noastre de
astazi. Mi se pare ca acum nu e momentul politic potrivit
pentru asa ceva. Trebuie sa facem fata situatiei create, care
s-a inrautatit atit pe plan intern, cit i pe plan internatio-
nal. Pacea cu Po Ionia n-a fost tnc ncheiata, iar inauntru
ia amploare banditismul si se inmultesc rascoalele chiabu-
resti. In domeniul aprovizionarii cu alimente si combustibil
se observa o inrautatire considerabila. Anul trecut, in pri-
mul semestru, noi am distribuit 15 000 000 de puduri, in
semestrul doi 8 000 000, iar anul acesta, in primul semestru,
25 000 000 de puduri, iar acum trebuie s reducem ratia,

nici asa n-avem certitudinea ca o s-o distribuim si pe
asta regulat. Noi facut in mod vadit greseala ca
primul semestru am distribuit in mod nerational cerealele ;
nu trebuia s marim consumul de cereale pina la
25 000 000 de puduri. In prezent nu mai aducem cereale
din Siberia, pentru c chiaburii rasculati au intrerupt
traficul pe calea ferata. Tovarasii nostri siberieni spuneau
ca. este posibila o rascoala a chiaburilor, dar e foarte greu
de stabilit amploarea ei. Aici nu e vorba de un razboi, ca
sa-ti poti da seama de ce forte dispune inamicul. Taranii
siberieni inca nu s-au obisnuit cu greutatile, cu toate ea' au
mult mai putin de indurat decit cei din Rusia europeana,

s-a ajuns la o intrerupere a legaturii cu Siberia si la o
sistare a transporturilor de cereale. De la 1 si pima' la
10 martie nu se vor produce irnbunatatiri in domeniul
aprovizionarii. Noi n-am pastrat rezerve. In momentul de
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faç a. trebuie sa facem totul ca sa rezistam, sa dam dovada
de maximum de fermitate in faca situaciei ce s-a creat.
Aprovizionarea din Caucaz s-a imbunatacit intrucitva, dar
s-ar putea sa se si inrautaceasca. Pe cit se pare, rascoala
din Armenia se potoleste 137, dar transporturile din Caucaz
in nici un caz nu pot constitui o compensacie pentru cele
care intirzie sa vina din Siberia, cu toate ca se fac eforturi
pentru a folosi drumul din sud-est, in asa fel inch s aco-
pere pierderile. Stirile sint triste, dar nu-i nimic de facut.

In acest banditism se simte influenca socialistilor-revo-
lucionari. Principalele lor force se afla in strainatate ; in
fiecare primavara ei viseaza sa rastoarne Puterea sovietica.
Nu de mult Cernov a scris despre asta intr-un ziar rusesc
din strainatate. Socialistii-revolucionari au legaturi cu insti-
gatorii locali. Aceasta se vede din faptul c rascoalele au
loc tocmai in regiunile din care scoatem cereale. Cu pre-
darea obligatorie a surplusurilor treaba a mers extrem de
greu. $i in Siberia se apnea' sistemul de predare obligatorie
a surplusurilor, dar acolo mai existi rezerve din anii
trecuci.

0 inrautacire s-a produs i in domeniul combustibilului.
Nu dispunem de cifre precise in aceasta privinca, asa ci nu
putem sä tragem o concluzie clara i nici s stabilim care
sint cauzele crizei de combustibil.

Am ajuns la concluzia C exista o nemulcumire cu carac-
ter general. Aceasta nemulcumire trebuie interceptata de
jos si, daca nu putem face repede treaba asta prin inter-
mediul aparatului sovietic, atunci s-o facem direct prin
aparatul de partid.

Afara de unele indicii de birocratism, exist i greseli
de plan. El trebuie verificat, atunci cind se intocmeste,
discutat in presa si in cadrul adunarilor. Sintem nevoici sa
oprim intreprinderi, si in felul acesta intrerupem i munca
in fabricile care mai au combustibil. Cum se explica aceasta
situacie ? Este clar ca, in afara de greseli, in plan exista
si materiale pentru intentarea unui proces. Trebuie sa tri-
mitem in institucii elemente proletare.

Este evident ca' inainte de incheierea sezonului de pluta-
rit n-o sa iesim din criza de combustibil. Trebuie s facem
uz, cit mai putem, de drumul de sanie i s folosim din plin

25*

si



366 V. I. LENIN

plutaritul. Criza de combustibil s-a facut simtita si la in-
treprinderile textile, care nu pot sa-si indeplineasca nici
macar programul-minimum.

Acestea sint greutatile provocate de banditism si de in-
treruperea legaturilor cu Siberia. Dintr-o comunicare a lui
Smirnov aflarn ca acolo ei o sa-i vina de hac banditismu-
lui, dar nu garanteaza c transportul de cereale are sa se
irnbunatateasca. De aceea nu trebuie s pierdem timpul cu
discutii despre situatia generala, ci sa ne concentrarn efor-
turile asupra mijloacelor prin care sa iesim din aceasta
situatie.

Citeva cuvinte despre situatia existenti n organizatia
din Moscova. Unii tovarasi considera ca vina disensiunilor
o poarta majoritatea Comitetului organizatiei din Moscova.
Daca minoritatea este nemultumita, poate s faca apel la
Comitetul Central impotriva hotaririi adoptate de confe-
rinta. Nu stiu cum are s'a rezolve Comitetul Central aceasta.
problema, dar parerea mea personala este cà vina o poarta
minoritatea. Rezolutia conferintei generale spune cã trebuie
sa se tina seama de parerea minoritatii, ca este nevoie de
o analiza si de discutii n cadrul partidului 138 In noiem-
brie, la conferinta guberniala, s-au facut alegeri pentru
Comitetul organizatiei Moscova pe baza acestei plat-
forme 139 A fost folosit sistemul bicameral, care constituie
de fapt o fisura ; dar nu mai putem tolera asemenea pro-
cedee. N-am facut critica de dragul criticii, ci ca sä adop-
tam hotariri juste. Moscova a batut recordul n materte
de discutii. /n noiembrie s-a vorbit despre linia nejusta a
Comitetului organizatiei din Moscova, si 120 de voturi au
fost pentru. In timpul discutiei, and fiecare si-a prezentat
propria lui platforma, impotriva Comitetului organizatiei
din Moscova au fost deja mai putine voturi. Ce fel de de-
mocratie o mai fi si asta, daca conferinta nu poate sa aleaga.
Comitetul organizatiei din Moscova ? Dupa trei luni de
discutii, vina pentru disensiuni cade asupra celor nemultu-
miti. Fireste, exista un drept formal de a face apel impo-
triva hotaririi, dar datoria revolutionarilor este sa se
uneasca, n momente grele, si nu sa abuzeze de dreptul for-
mal de a face apel.
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Din 67 de ziare rusesti care apar in strainatate aflam
cum socialistii-revolucionari i al;ii vor sa incerce, in pri-
rnavara ce vine, si ne asmuta pe unii impotriva altora la
conferincele celor fara partid. Si intr-un asemenea moment
yin unii si ne spun : o s facem apel impotriva hotaririi
adoptate de conferin;a. Trebuie s. v ginditi pentru ce,
cind si in ce masura trebuie sa faceci apel. Am dat posibili-
tate tuturor s spuna ce gindesc, am organizat o discutie
si congresul o sa hotarasca, iar acum ne aflam la postul de
lupta. Trebuie sa fim strins univi i s irgelegem ca e de
ajuns s. rnai facem Inca un pas in disc4a aceasta a
noastra ca sa nu mai fim partid. Fara sa contest citusi de
p4n dreptul de apel, eu spun c i fara discutie ne-am
facut datoria si ca acum trebuie s tim care ne e datoria.
Trebuie s trimitem comunisti in toate organizaciile fara
partid ca s explice in ce situatie grea ne aflam.

Se tiplirefte pentru prima oarl,
dupli un exemplar dactilogralat

al procesului-verbal
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MESAJ DE SALUT ADRESAT
CELUI DE-AL V-LEA CONGRES GENERAL

AL SOVIETELOR DIN UCRAINA 14°

Tovarasi ! Adresez un calduros salut celui de-al V-lea
Congres general al Sovietelor din Ucraina. Imi exprim
profunda convingere ca aliança dintre varanii saraci si
muncitorii ucraineni va duce la intarirea Ucrainei sovietice
si la consolidarea Republicii Ucrainene, in ciuda tuturor
piedicilor si uneltirilor dusmane.

Rog pe toy. Petrovski sa comunice delegatilor la congres
ca, spre regretul meu, mi-e absolut imposibil sa primesc
propunerea de a participa personal la lucrarile lui. Sper
totusi ca intr-un viitor apropiat am sa pot vizita Ucraina
Sovietica. Urez congresului succes in opera de consolidare
a puterii muncitorilor si caranilor si de refacere a economiei.

Al dv., Lerun

,Kommunist° (Harkov) nr. 95 Se tipiireite (10,5 textul
din 27 februarie 1921 aparut in ziar
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HOTARIRE
A CONSILIULUI MUNCII $1 APARARII

CU PRIVIRE LA IMBUNATATIREA
APROVIZIONARII MUNCITORILOR 141

28.11.1921

Consiliul Muncii §i Apararii hotara§te sa se ia numai-.
decit masuri urgente pentru imbunatatirea aprovizionarii
muncitorilor nevoia4i cu alimente §i obiecte de prima ne-
cesitate, sa se aloce in acest scop un fond de circa zece mi-
lioane ruble aur §i sa se trimita in strainatate o delegavie
care sa achizitioneze imediat obiectele respective. Din
aceasta delegacie trebuie sã faca parte §i reprezentanvi ai
C.C.S. din Rusia.

Pre§edintele Consiliului Muncii §i Apararii,
V. Ulianov (Lenin)

Publicat pentru prima oar'ii in 1932, Se tipiireste dupl. manuscris
Culegeri din Lenin', vol. XXin
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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA PLENARA
A SOVIETULUI DE DEPUTATI

AI MUNCITORILOR SI TARANILOR DIN MOSCOVA
28 FEBRUARIE 1921 142

(A plauze prelungit e.) Inainte de a trece la si-
tuatia interna, care, cum e si firesc, trezeste un deosebit
interes, dar totodata provoaca si mula ingrijorare, permi-
teci-mi s m ocup, pe scurt, doar de principalele eveni-
mente noi din domeniul politicii internavionale. Ca s fiu
mai concis, am sa mencionez doar trei din ele : primul este
ca aici la noi, la Moscova, si-a inceput lucrarile conferinva
cu de1egaii turci 143. Acest fapt trebuie salutat 'in mod
deosebit, intrucit in calea unor tratative directe intre noi

delegatia guvernului turc au stat o sumedenie de piedici,
si noi sintem convinsi ca acum, cind exista posibilitatea de
a se ajunge aici la o invelegere, va fi pusa o baza' extrern
de solida pentru realizarea unei apropieri si stabilirea unor
relaiii de prietenie, i aceste rezultate vor fi, desigur, obvi-
nute nu prin siretlicuri diplomatice (in aceasta privinç .

adversarii nostri shit mult mai tari decit noi, ceea ce nu ne
temern si recunoastem), ci datorita faptului ca, in ultimii
ani, ambele popoare au avut de suferit nespus de mult din
partea statelor imperialiste. Unul dintre vorbitorii prece-
de0 a aratat aici raul pe care-I aduce izolarea de varile
imperialiste. Dar cind lupul se napusteste asupra oii, nu e
cazul ca oaia s. spuna ca nu trebuie sa fie izolata de lup.
(It is et e i aplauz e.) $i daca Ora acum popoarele
din Orient erau doar niste oite in fava lupului imperialist,
Rusia Sovietica a fost prima vara care a aratat ca, in ciuda
slabiciunii ei militare nemaipomenite, nu-i tocmai usor sa-si
intinda cineva ghearele si coltii spre ea. De acest exemplu

si
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al Rusiei Sovietice s-au molipsit foarte multe popoare,
indiferent daca ele nutresc sau nu simpatie faca de insti-
gatorii bolsevici". Despre acesti instigatori" se vorbeste
mult in lumea ntreag i despre noi se spune chiar ca
sintem niste instigatori periculosi pentru Turcia. Desigur,
pina acurn n-am putut sa facem nimic hi acest domemu,
totusi muncitorii i aranii turci au reusit sa arate ca re-
zistenca pe care popoarele o opun azi jafului este un lucru
de care trebuie sa se cina seama, i jaful la care guvernele
imperialiste au osindit Turcia a provocat o riposta care a
silit cele mai puternice state imperialiste sa-si retraga mina.
Iata ce ne face sa consideram c. aceste tratative cu gu-
vernul turc reprezinta o mare cucerire. Noi nu vom recurge
la nici un fel de siretlicuri. Stim d aceste tratative se vor
desfasura intr-un cadru foarte modest, dar ele prezinta
portanca prin faptul ca, hi ciuda unor piedici extraorth-
nare, apropierea dintre masele de muncitori i carani ale
tuturor popoarelor face mereu progrese, i acest lucru nu
trebuie sa-1 uitam atunci cind facem o apreciere a greutaci-
lor prin care trecem.

Cel de-al doilea fapt pe care trebuie sa-I menciona'm
atunci dud vorbim despre situacia internacionala este sta-
diul in care au ajuns tratativele de pace de la Riga 144.
Dv. stici Ca, pentru a incheia o pace cit de cit trainica, noi
facem cit mai multe concesii cu putinca acelor state care
altadata faceau parte din imperiul rus. Acest lucru e lesne
de inceles, fiindca una din principalele force care trezesc
ura impotriva imperialistilor si unesc impotriva lor po-
poarele este asuprirea nacionalit'acilor, i pucine state pe
lumea asta au pacatuit atit de mult in aceasta privinca ca
vechtul imperiu rus si republica burgheza a lui Kerenski,
a mensevicilor si a socialistilor-revolucionari aliaci cu bur-
ghezia. Acesta este motivul pentru care tocmai faca de aceste
state sintem deosebit de concesivi, acceptind condicii de
pace pentru care unii socialisti-revolucionari ne-au ocarit

pucin a hpsit sa ne zica tolstoieni. Aceste reprosuri ne
lasa indiferenci, intrucit faca de aceste state trebuie sa dam
dovada de cea mai mare concesivitate, pentru a face sa
chspara neincrederea seculara sadita in rindurile lor de
vechea asuprire si a pune bazele unei aliance intre munci-
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torii §i taranii apartinind diferitelor naviuni, care pe vre-
muri au suferit impreuna de pe urma tarismului §i a mo-
§ierilor rup, iar acum sufera de pe urma imperialismului.
In ce prive§te Po Ionia, aceasta politica a fost subminata
cel mai mult de albgardi§tii, sociali§tii-revolutionari §i

men§evicii ru§i, care beneficiaza de libertatea presei", de
libertatea cuvintului" i de alte splendide libertati",
alaturi de libertatea extraordinara de care dispun capita-
li§tii din Franca §i din alte tari, care au acaparat nestinje-
nici cea mai mare parte din Po Ionia §i au desfa§urat acolo,
in deplina libertate, o agitavie menita sa tirasca aceasta
tara intr-un razboi impotriva noastra. Acum toate efor-
turile capitali§tilor sint indreptate spre torpilarea pacii
incheiate. Una din imprejurarile care explica de ce nu
putem demobiliza armata noastra, a§a cum am vrea noi,
este ca trebuie s vinem seama de primejdia razboiului
intr-o masura mult mai mare decit cred unii. Se in§ala
aceia care spun ca am putea sa nu consacram atit de multe
forte domeniului militar. Se in§ala pentru c du§manii
no§tri recurg la tot felul de intrigi §i de uneltiri pentru a
zadarnici incheierea pacii definitive cu Po Ionia, cu care
am §i incheiat o pace preliminara. In ultimul timp, aceste
tratative au fost taraganate §i, cu toate c acum citeva
saptamini lucrurde ajunsesera intr-un stadiu care ne facea

ne temem c in aceste tratative s-a ivit o criza serioasa,
in ultimul timp am hotark sa mai facem unele concesii,
nu pentru ca am considerat c a§a ar fi just, ci pentru
am socotit ca important este sa zadarnicim intrigile urzite
la Vagovia de albgardi§tii, sociali§tii-revolutionari §i men-
§evicii ru§i §i de imperiali§tii Antantei, care se straduiesc
cel mai mult s impiedice incheierea pcii. Pacea n-a fost
Inca semnata, dar pot sa spun ca sintem indreptacici s fim
foarte optimi§ti, in sensul c. in cel mai scurt timp ea va fi
semnata §i ca vom reu§i sa zadarnicim intrigile indreptate
impotriva incheierii ei. Cred c asta o sa ne bucure pe toci,
de§i nu este vorba decit de o presupunere. Dar nu trebuie
sa zici hop pina nu sari. De aceea noi nu vom reduce §i
nu vom slabi citu§i de puvin, nici pentru un moment, for-
vele noastre armate, §i, totodata, nu ne vom teme s facem
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ceva mai multe concesii Poloniei burgheze, k sperança
astfel vom reusi s rupem de Antanta pe muncitorii i ta-
ranii polonezi i sa le dovedim c puterea muncitoreasca-
varaneasca nu incelege s. provoace discordii nalionale. Vom
apara aceasta pace chiar cu prevul unor sacrificii, care nu
totdeauna sint usoare.

Cea de-a treia problema internacionala este aceea a eve-
nimentelor din Caucaz. Acolo au avut loc n ultima vreme
evenimente de mare anvergura, ale caror amanunte,
deocamdata, nu le cunoastem, dar care in esenca denota
ca ne aflarn n pragul unui mare razboi. Conflictul dintre
Armenia si Gruzia nu putea sa nu ne ingrijoreze, i aceste
evenimente au dus la transformarea razboiului armeano-
gruzin intr-o raiscoala la care au participat i o parte din
trupele ruse. Rezultatul a fost ca, cel puvin pina acum, pla-
nurile burgheziei armene indreptate impotriva noastra s-au
intors impotriva ei, si s-au intors n asa fel ca la Tiflis,
dupa ultimele tiri, nca neconfirmate, a fost instaurata
Puterea sovietica. (A pl au z e.) Noi stim ca in Armenia
rascoala a inceput tocmai in zona neutra care se afla intre
Gruzia si Armenia si pe care Gruzia a ocupat-o cu permi-
siunea imperialistilor Antantei. In mod obisnuit, mense-
vicii, mai ales cei din Gruzia, atunci cind vorbesc despre
prejudiciul pe care-1 aduce izolarea de tarile occidentale,
inceleg prin aceasta c trebuie sa se manifeste incredere in
imperialistii Antantei, pentru a. ei sint mai puternici decit
toti. Dar ca capitalistii din tarile inaintate insala mai rau
ca oricine, asta o uita unii albgardisti, fiindca ei judeca
astfel : ce inseamna Armenia, Oranii armeni etc., ce in-
seamna Republica sovietica ruinata in compargie cu toate
puterile imperialiste din lume, care s-au coalizat intre ele ?
Capitalistii din tarile inaintate reprezinta fortele civilizate
din intreaga lume : s ne indreptam spre ei. Asa justifica
mensevicii gruzini murdara lor incercare de a apara pe
capitalisti. In mlinile mensevicilor gruzini se afla singura
cale ferata existenta, care constituia cheia aprovizionarii
cu alimente a caranilor armeni.

Nimeni n-ar avea rabdare s. citeasca toate telegramele,
declaratnle i protestele schimbate cu acest prilej intre noi

Gruzia. Daca am fi avut un tratat de pace cu Gruzia,

Cf
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ar fi trebuit sa taraganam cit mai mult lucrurile. Dar s-a
vazut cà taranimea armeana priveste altfel chestiunea
tratatului si totul s-a terminat prin izbucnirea, la inceputul
lunii februarie, a unei rascoale cumplite, care s-a intins cu
o repeziciune extraordinara si a cuprins nu numai populatia
armeana, dar si pe cea gruzina. Stirile ne parvin de acolo
cu multa greutate, si ultima informatie primita confirma
presupunerile noastre. Stim prea bine ca burghezia gruzina

mensevicn gruzini nu se sprijina pe masele muncitoare,
ci pe capitali§th din tara lor. Acesti capitalisti cauta un
pretext de gilceava, dar noi mizam de trei ani de zile pe
o singura carte, si vom miza pe ea Ora la ultima suflare,
mizam pe masele muncitoare, fie ele si dintr-o tara inapoiata
si .asuprita. pita la urma, oricit de precauti am fi noi,
omit ne-am incorda puterile pentru a intari Armata Rosie,
vom depune toate eforturile pentru a stinge incendiul care
a izbucnit in Caucaz. $i ceea ce am reusit sa aratam in
Apus si anume ca acolo unde exista Putere sovietica nu
e loc pentru asuprire nationala vom arata si in Rasarit.
De acest lucru depinde, in ultima instanta, intreaga lupta,

pina la urma forta muncitorilor si taranilor se va dovedi
mai puternic i mai mare deck aceea a capitalistilor,
pentru ca muncitorii si taranii sint mult mai numerosi deck
capitalistii.

Dupa aceste observatii cu privire la politica externa,
trec la politica interna. Din pacate, n-am putut asculta in
intregirne raportul prezentat aici de tov. Briuhanov. Dv.
ati auzit deja de la el toate amanuntele i ati eapàtat infor-
matii precise, asa ca nu este nevoie sa mai repet ce s-a spus.
A§ vrea sa ma opresc numai asupra unui lucru, care e cel
mai important si care ne va arata, poate, cauzele crizei
cumplite in care ne zbatem noi azi. Va trebui s ne asumam
o sarcina pentru a carei rezolvare vom alege o anumita
cale. Aceasta cale exista, am gasit-o, dar nu sintem Inca' in
masura s-o urmam cu perseverenta, cu consecventa e
matica pe care o cer grelele conditii lasate mostenire de
razboi. La noi e o mare saracie in toate privintele, si totusi
nu sintem mai ruinati deck muncitorii din Viena. Munci-
torii din Viena mor de foame, li se sting copiii de foame ;
insa acesti muncitori nu au principalul lucru pe care II
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avem noi : ei nu au nici o speranta. Ei se sting sub api-
sarea capitalismului si se afla intr-o situatie in care fac
sacrificii, dar nu asa cum le facem noi. Noi facem sacrificii
pentru razboiul pe care 1-am declarat intregii luuni capita-
liste. Iata prin ce se deosebeste situatia in care se afla
muncitorii din Petrograd si Moscova de situatia muncitori-
lor din Viena. Acum, in primavara, suferintele noastre
provocate de lipsa de alimente s-au agravat din nou, desi
cu citva timp in urma s-a observat o imbunatatire a situa-
tiei in domeniul aprovizionärii. Reiese c aici am scapat
din vedere ceva. Cind s-a intocmit planul de predari obli-
gatorii, succesul inregistrat atunci ne-a aratat c. e posibil
sa obtinem o imbunatätire. Poporul era atit de infornetat,
inch trebuia cu orice pret imbunatatim situatia. Trebuia
nu numai sa-1 ajutam, dar si imbunatatim neaparat si-
tuatia. Noi am scapat din vedere ca, daca facem sa fie bine
acum, o sa fie greu la sfirsit, i asta a fost greseala datorita
careia azi ne aflam in fata unei crize alimentare. Aceeasi
greseala am facut-o si in alt domeniu. 0 asemenea gre-
seala am facut si in razboiul cu Polonia i aceeasi greseala
am facut-o si in domeniul combustibilului. Aprovizionarea
cu alimente, cu combustibil carbune, petrol, lemn de
foc tine de diferite domenii de activitate, dar in toate
aceste domenii am facut aceleasi greseli. in lupta cu foamea

cu frigul ne-am supraestimat fortele, nu le-am evaluat
cum trebuie. N-am tinut seama ca am cheltuit dintr-o data
toate resursele noastre ; n-am calculat bine resursele pe care
le aveam ca rezerva i n-am lasat nimic pentru zile negre.
Aceasta este in general o regula simpla, si ea este inteleasa
de orice Oran in gospodaria lui obisnuiti, necomplicata.
Dar pe scara intregului stat noi ne-am aflat tot timpul in
urmatoarea situatie : ce sa mai vorbim de rezerve, cind nu
stim cum sa facem ca sa trecem cu bine ziva de azi ! Iar
cind ne-am lovit pentru prima oara de problema acestor
rezerve si a trebuit s ne ocupam in mod practic de ea, n-am
fost in stare sa facem in asa fel ca aceste rezerve s. ne
ajunga pentru zile negre.

In razboiul cu Polonia, Armata noastra Rosie s-a dovedit
a fi energic i indrazneata, dar am mers ceva mai departe
decit trebuia, am mers pina la portile Varsoviei, iar dupa.
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aceea ne-am retras pink' aproape de Minsk. Acelasi lucru
s-a intimplat cu aprovizionarea. Ce-i drept, noi am iesit
invingatorr dm acest razbor. In 1920 am propus mosierimii

burgheziei poloneze o pace in conditii mai avantajoase
pentru ele decit cele de azi. Ele au prirnit astfel o leccie,
intreaga lume a primit o lectie la care nimeni nu se astepta
pina acum. Cind vorbim de situavia noastra, noi spunem
adevarul, ba chiar exageram pucin in rau. In aprilie 1920
noi am spus : transporturile sint in pragul catastrofei si nu
avem alimente. Am spus-o deschis in ziarele noastre, ca
la miile de adunari care au avut loc in cele mai bune
din Moscova si din Petrograd. Spionii Europei s-au grabit
sà transmita telegrafic aceasta informacie, iar cei de acolo
au inceput sa-si frece miinile : Daci-i drumul, polonezi !
Vedevi cit de prost stau lucrurile la ei, o strivim numai-
decit !" Dar noi spuneam adevarul, exagerind uneori in
rau. S tie muncitorii i varanii ca nu s-a sfirsit cu greuta-
tile. Si cind armata poloneza, pusa sub supravegherea unor
instructori specialisti francezi, englezi etc. si finanvata
aprovizionata cu munivii de capitalistii lor, a pornit impo-
triva noastra, a fost zdrobita. 5i acum, cind spunem ca la
noi lucrurile stau prost, cind ambasadorii nostri ne infor-
rneazá ca in intreaga presa burgheza se scrie despre Stir-
situl Puterii sovietice", cind pina si Cernov a afirmat
ea, Para indoiala, merge spre prabusire, noi spunem : Urlavr
cit poftivi, ca* de-aia exista libertatea presei intrevinute cu
banii capitalistilor ! Asemenea libertate avevi din belsug,
dar noi nu ne vom teme citusi de pucin sa spunem tristul
adevar". Da, in primavara asta situavia s-a infautacit din
nou, si ziarele noastre sint pline acum de marturii din care
reiese d situacia este proasta. Dar incercavi voi, capitaIitii
de acolo, mensevicii, socialistii-revoluvionari, savinkovii, sau
cum v-o mai fi zicind, incercaci s tragevi vreun folos din
aceasta situacie, o s-o pavivi si mai rau, o s Capatavi o
trinteala si mai strasnica. (A plauz e.) Evident, a fost
grea trecerea de la starea de saracie totala in care ne aflarn
in anii 1918-1919, cind nimeni nu se putea gindi la re-
zerve sau la repartizare pe timp de un an, si ne puteam
gindi numai la trei saptamini sau numai la doua, iar in ce
priveste cea de-a treia saptamina vom vedea". Evi-
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dent, a fost grea trecerea de la aceasta situacie la cea
din 1920, cind am putut constata c. dispuneam de o ar-
mata mai mare cleat aceea a polonezilor, c. aveam de doua
oH mai multe cereale decit in anul precedent, iar combusti-
bil carbune din bazinul Donqului si din Siberia o data

jumatate mai mult. Noi n-am stiut sa repartizarn toate
acestea pe scara intregului stat. Nu trebuie sa uitam cii
pentru calcule pe un an intreg e nevoie de o metoda deose-
bita si de condicii deosebite. Ca in primavara o sa fie mai
rau decit in toamna, asta o stiam noi, dar cu cit anume
nu puteam sti. Aici nu e vorba de cifre sau de repartizare ;
ceea ce intereseaza aici e sa stim in ce masura au flaminzit
muncitorii i caranii, pina unde pot merge sacrificille lor
pentru cauza comuna a tuturor muncitorilor i taranilur.
Cine poate sa evalueze toate acestea ? Cine ne invinuieste,

ne invinuieste pe buna dreptate fiindca aici am facut
o greseala, i nimanui nu-i va trece prin minte s-o ascunda,
asa cum nu ascundem nici greseala comisa in razboiul cu
Polonia one ne atrage atencia ca am facut aceasta gre-
seala sa ne prezinte un calcul pe baza caruia sa se poata
stabili dinainte, pe scara intregului stat, ce cantitate de
cereale din rezervele existente in primul semestru al anului
trebuie pusa de o parte ca s-o avem in al doilea sernestru
pcntru zile negre. Asemenea calcule n-au existat. Noi le-am
facut pentru prima oara in 1920 si am dat gres. Intr-un
anumit sens, revollgia apare ca o minune. Daca in 1917
ni s-ar fi spus ca vom avea de sustinut, timp de trei ani de
zile, un razboi cu intreaga lurne si ca in urma acestui razboi
doua milmane de mosieri i capitalisti rusi, cu copiii lor,
vor ajunge in strainatate, iar noi vom fi invingatori, ni-
meni dintre noi n-ar fi crezut una ca asta. S-a intimplat
o asemenea minune pentru ca din mijlocul muncitorilor
taranilor s-a ridicat impotriva invaziei mosierilor i capi-
talistilor o forca atit de mare, ca pina puternicul capi-
talism s-a vazut in primejdie. Tocmai pentru ca aici a fost
o minune am pierdut obisnuinta de a face calcule pentru
un timp mai indelungat. De aceea schiopatam atit de rau
cu tocii. Viitorul congres al partidului a fost convocat mai
devreme, pentru ca trebuie sa facem un foarte serios bilant
al acestei noi experiew. In ceea ce priveste apararea pu-
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teriimuncitorilor si taranilor s-a produs o minune, dar nu
o minune cereasca, ca si cum ar fi picat ceva din cer, ci o
minune in sensul .ca revolutia, tocmai pentru ca a mers
irnpreuna cu muncitorii, a gasit k muncitori i n tarani
oricit de apasati, desconsiderati, ruinati i sleiti erau ei de
o suta de ori mai multe forte decit exista in orice stat
bogat, inamtat i civilizat. Dar cu o asemenea deprindere
nu te poti apuca de activitate economica. In aceasta acti-
vitate ca s. folosim un cuvint nu tocmai potrivit este
nevoie de o anumita carpanosenie". Noi insa n-am invatat
inca sa fim carpanosi". Trebuie sa avem in vedere ca, dest
la noi burghezia a fost invinsa, ea continua S existe,
lupta continua. $i unul din mijloacele ei de lupta impotriva
noastra este acela de a semana panica. In aceasta privinta,
burghezii sint mesteri mari, i acest lucru nu trebuie sa-I
uitam. Ei au gazete care, desi netiparite, sint foarte binP
raspindite, i totodata stiu sa faca din tintar armasar. Noi
insa nu trebuie, in nici un caz, sa ne lasam cuprimi de
panica. Situatia s-a agravat la noi din cauza ca." am facut
greseli n toate domeniile de activitate. Sa nu ne temem
insá de aceste greseli, sa nu ne fie frica sa le recunoastem,
sa nu ne aruncam invinuiri unul altuia ; iar pentru ca sa
putem folosi i incorda la maximum toate fortele in toate
domeniile de activitate, trebuie sa stim sa calculam, sa
calculam in asa fel ca s devenim stapinii intregii noastre
republici, fiindca numai cu ajutorul unui astfel de calcul
putem tine evidenta unor mari cantitati de cereale si de
combustibil. Din punctul de vedere al nevoilor unui om
sanatos vom avea prea putina piine, dar nu putem face
dintr-o data sa avem mai multa. Numai in caz ca n-o Sa
facem rezerve, n-o sa avem piine indeajuns, dar ea va fi
indeajuns daca vom face un calcul echitabil, astfel ca sa
dam acelora care au mai multa nevoie, iar de la cei care
au mai multe surplusuri sa luam mai mult decit de la cei
care in ultimii trei ani si-au dat, poate, ultima bucatica de
piine. Au inteles acest calcul taranii din Siberia si din
Ucraina ? Nu Inca. Ei au avut si au surplusuri cum n-au
existat niciodata in Rusia centrala. Ei n-au trecut inca
printr-o asemenea situatie. Ei n-au cunoscut lipsurile pe
care le-au indurat timp de trei ani de zile taranii de la noi



CUVINTARE LA SEDINTA PLENARA A SOVIETULUI DIN MOSCOVA 379

din guberniile Petrograd si Moscova (care au primit, tot-
odata, cu mult mai pmin decit cei din Ucraina) ; asernenea
lipsuri i asemenea foamete n-au cunoscut niciodata Ora-
nul din Ucraina, cel din Siberia si cel din Caucazul de nord.
Ei aveau, de obicei, surplusuri de sute de puduri i s-au
deprins cu gindul c pentru asemenea surplusuri trebuie
sa le dam imediat marfuri. Dar de unde sa le luam daca
fabricile stau ? Pentru a pune fabricile in functiune e ne-
voie de timp si de pregatire, e nevoie de muncitori. Nu
din desperare facem noi sacrificii nemaipomenite, ci pentru

ducem o lupta care ne duce la victorii. Aceasta diferema
hotaraste totul.

Acesta este principalul lucru pe care am vrut sa-1 subli-
niez aici nu din punctul de vedere al datelor precise pe
care vi le-au prezentat tovarasul de la aprovizionarea cu
alimente si cel de la aprovizionarea cu combustibil, ci din
punct de vedere economic si politic, pentru ca s v davi
seama prin ce se deosebesc greselile din ultimii ani de cele
anterioare si sa imelegeci ca, desi sint de alt gen, ele au
totusi comun faptul c noi, avind posibilitatea sa urcam
o treapta, am incercat sà urcam cloua. Dar ne aflam, ori-
cum, mai sus. Asta-i bine. $i totusi in acest an vom fi in
masura s avem o balama a combustibilului mult mai buna
decit in trecut. Cit priveste aprovizionarea, am sa va co-
munic, in incheiere, cominutul unei ultirne telegrame trans-
mise de ajutorul comandantului-sef al tuturor fortelor
armate din Siberia ale republicii. El telegrafiaza ca comu-
nicatiile au fost restabilite si ca 7 trenuri cu cereale sint in
drum spre Moscova. Un timp au fost tulburari i rascoale
chiaburesti. Aici se pot face, fireste, glume pe tema insti-
gatorilor, dar trebuie sa se imeleaga Ca in lupta de clasa
noi am invatat totusi cite ceva. Noi stim ca guvernul
tarist spunea despre noi ca sintem niste instigatori, dar cind
noi vorbim de instigatorii socialisti-revolmionari i mense-
vici, vorbim de o alta clasa, vorbim de cei ce sint alaturi
de burghezie, de cei ce cauta sa profite de orice situatie
dificila, scot manifeste si spun : Uitaci-va, vi se iau surplu-
suri de cite 300 de puduri, voi dai totul, si in schimb

doar niste hirtii colorate". Nu-i cunoastem noi pe
acesti instigatori ? Din ce clasa provin ei ? Sint aceiasi
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mosieri, oricum s-ar intitula ei : socialisti-revolutionari sau
adepci ai 1ibertçii, ai suveranitacii poporului, ai Adunarii
constituante Noi am ascultat toate vorbele lor
am invatat sa le intelegem. Aceste rascoale constituie un
indiciu ca in mediul taranesc exista paturi care nu vor sa
se impace nici cu predarea obligatorie a surplusurilor de
produse agricole, nici cu impozitul. Cineva a vorbit aici de
impozit. E mult bun-simt n cele spuse de el, dar, din
pacate, a uitat sa adauge ca, inainte ca noi sa fi vorbit
de la aceasta tribuna, n paginile ziarului Pravda", care
este Organul Central al Partidului Comunist din Rusia,
au fost publicate propuneri pentru introducerea unui impo-
zit, care erau semnate nu numai de colaboratori ocazionali,
dar si de oameni cu raspundere 145. and taranul fara partid
ne spune : Hai sa facem socoteala n asa fel ca sa se potri-
veasca cu ceea ce ii trebuie micului Oran ; lui i trebuie
certitudine : sa stiu cä dau atita i atita, iar cu restul fac
ce vreau", noi spunem : da, e buna ideea asta, e o idee
teleapta, care corespunde intru totul condithlor concrete,

atita timp cit nu avem masini, atita timp cit taranul nu
vrea el insusi sa treaca de la mica gospodarie la cea mare,
inclinam s luam in consideratie aceasta idee, i peste o
saptamina, la congresul partidului, vom pune aceasta ches-
tiune, o vom analiza si vom adopta o hotarire care sa
satisfaca pe taranii fara partid i masele largi ale popu-

Desigur, in aparatul nostru exista multe imperfec-
tiuni, multe racile, pentru ca a patruns in el mult, foarte
mult birocratism. Dar in Armata noastra Rosie n-au exis-
tat astfel de greseli i imperfectiuni ? Noi n-am putut s.
scapam de ele dintr-o data, dar, multumita ajutorului dat
de muncitori i tarani, ea a invins totusi. Ceea ce s-a pe-
trecut in Armata Rosie se va petrece, desi sub alta forma,
in toate domeniile, si de aceste racile birocratice, care re-
volta si scandalizeaza pe toata lumea, pentru ca sint greseli

calamitati ale noastre, ne vom lecui printr-o munca per-
severenta, fara a ne lasa cuprinsi de panica i fara a scapa
din vedere pe cci ce incearca sa profite de aceste greseli
pentru a repeta istoria cu Kolceak si Denikin. In Ucraina
se comit adevarate nelegiuiri : se irosesc rezervele de car-
bune, de a caror lipsa noi, cei de aici, avem atit de mult

s.a.m.d.
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de suferit. Acolo au fost 120 de guverne, iar faranimea
instarita este pervertita. Ea nu poate sa inceleaga c avern
un guvern muncitoresciaranesc, care, daca ia cerealele, o
face pentru a imbunatavi situavia muncitorilor si taranilor.
Atha timp cit acolo nu vom reusi s lamurim pe deplin
toate aceste probleme, vom continua sa primim stiri
care e vorba de dezordini, bande si rascoale. Acest lucru
este inevitabil, pentru ca inevitabile sint §i ignorança, izo-
larea §i indirjirea taranilor rzlei, carene-au ramas moste-
fire de la capitalism §i pe care trebuie reeducam in
decurs de ani de zile. Acest lucru II vedem si-1 vom mai
vedea in fiecare primavara.

Altfel stau lucrurile cu caile ferate din sud-est. Se stie
ca anul acesta noi am trait mai ales din resursele pe care
ni le-au furnizat Siberia si Caucazul de nord. Am in fava
situacii intocmite la intervale de cinci zile. Incepind de la
1 februarie 8 vagoane pe zi. In al doilea interval de
cinci zile 32, in al treilea 60, in al patrulea 109,
pe cita vreme noi trebuie sa primim 200 de vagoane pe zi ;
§i numai in ultimele cinci zile, de la 20 la 24 februarie, s-a
ajuns la 120 de vagoane. Asta inseamna trei trenuri. Astazi
insa tov. Fomin ne-a comunicat c n ultimele doua zile
am primit patru trenuri. In Donbass, situavia este asa cum
a caracterizat-o un tovara§ : nu este pline, fiindca nu sint
carbuni, si nu sint carbuni, fiindca nu este ',line. Trebuie
ca, prin energia noastra, printr-o presiune, prin eroismul
oamenilor muncii, s rupem undeva acest lanç blestemat,
pentru ca toate masinile sa fie puse in funcviune. Aici
ne-.am lovit de foarte mari greut4i, din care incepem
wpm,. A aparut o raza de speranca. Eu, tovara§i, nu vreau
de loc sa v linistesc cu promisiuni §i nu intenvionez sa
afirm c perioada grea a trecut. Nimic din toate astea !
Sint semne de imbunatavire a situatiei, dar ne aflam Inca
intr-o perioada nespus de grea, de§i in comparavie cu
toamna trecuta ar fi putut sa fie mai puvin grea, cu toate
c. sintem izolaci de Europa apuseana. Pentru a nu fi izo-
lavi de ea, a trebuit s recurgem la concesiuni : poftim
5000/o profit, dar da-ne mai multe cereale, mai mult pe-
trol etc. Sintem dispu§i s. acordam concesiuni, §i le vom
acorda. $i asta o s insemne o noua lupta, pentru c cele
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500Vo si, poate, chiar mai mult n-o sa le dam fall toc-
meala, si a trece la aceasta lupta e ca si cum ai trece toate
trenurile pe linii noi.

Pentru aceasta e necesar ca capitalistii sa se convinga ca
prmtr-un razboi impotriva noastra nu vor ol.hine nimic.
Noi am adoptat in mod definitiv aceasta politica de con-
cesiuni. Stici ca in aceasta privirha am avut destule discuçii
cu ;Aranii si muncitorii si ea' muncitorii spuneau : Am
izgonit pe burghezii nostri, dar acum o sa lasam sa vina
ahii". Si noi le-am explicat ca nu putem trece dintr-o data
de la o situatie cind nu avem nimic la o situatie cind vorn
avea de toate si ca, pentru a ne usura aceasta trecere, pen-
tru a obcine cantitatea necesara de cereale si de textile,
trebuie sa stim sa nu ne dam in laturi de la nici un fel de
sacrificii. Lasa-i pe capitalisti sa-si satisfaca lacomia lor ;
totul e sa imbunat4im situa0a muncitorilor si taramlor
nostri. Dar infaptuirea politicii de concesruni este legata
de mari dificultaci. Noi am emis, Inca din noiembrie, un
decret in acest sens, dar n-am Incheiat pina acurn nici un
contract de concesiune. Aici intervine, desigur, si influema
presei albgardiste si mensevice. Fiindca nu exista tara in
lume In care sa nu apara acum un ziar rusesc, si in toate
aceste ziare mensevicii vocifereaza Impotriva concesiunilor
sr afirma ca.' la Moscova nu e liniste si ca de aceea Puterea
sovietica are sa cada curind, asa ca dv., domnilor capita-
listi, sa nu va Incredei in ei si sa nu Incheimi tranzaclii
cu ei. Dar noi nu vom renunta la aceasta lupta ; noi i-am
invins pe capitalisti, dar nu i-am nimicit. Ei s-au mutat
pe un alt scaun si acurn isi au resedirha la Varsovia, care
a fost cindva un centru al luptei impotriva absolutismului
rus, iar acum uneste laolalta, impotriva Rusiei Sovietice,
pe toci albgardistii ; noi vom lupta Impotriva lor pretutin-
deni, ath pe frontul extern, cit si pe cel intern.

Am primit o telegrama de la Petrograd din partea
tov. Zinoviev, care spune ca, cu prilejul arestarilor care
au fost operate acolo, la unul dintre cei re;inuci de autori-
tail s-a gash o hirtie din care rerese clar ca este un spion
al capitalistilor de peste granha. S-a mai gasit un manifest
cu titlul Catre cei devotaii", care are un cominut contra-
revolucionar. Totodata, tov. Zinoviev ne mai comunica ca
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la Petrograd au fost lipite manifeste ale mensevicilor, care
indeamna la greva ; iar aici, la Moscova, s-a lansat zvonul
ca a avut loc o demonstracie. In realitate, cineva a tras cu
arma in scop provocator si a ucis un comunist. Aceasta
este singura jertfa din aceste zile nenorocite. Cind Denikin
se afla linga Orel, ziarele albgardiste scriau ca el inain-
teaza cu o iuceala de aproape 100 de verste pe ora. Pe
noi nu ne mira ce scriu aceste ziare. Noi privim lucrurile
in mod lucid si trebuie sa firn strins unici, tovarasi ; altfel
ce perspective am avea ? Sa facem din nou proba unui
guvern de coali%ie", prezidat de un Kerenski, sau a unui
guvern Kolceak ? Fireste, Kolceak nu mai traieste, dar,
daca nu exista el, o sa vina un altul. Generali rusi exista
cici poftesti, i ar fi destui pentru o armata imensa. Trebuie

vorbim deschis, sa nu ne temem de ce-o s spuna ziarele
care apar in toate orasele lumii. Toate astea sint fleacuri,
si nu trebuie s ne faca s trecem sub tacere situa0a noastra
atit de grea. Dar noi spunem, tovarasi, ca ducem toata
aceasta lupta grea i singeroasa, i, daca ei nu pot sa por-
neasca acum impotriva noastra cu arma in mina, in schimb
fac uz de arma minciunii si a calornniei, exploateaza fie-
care caz de lipsuri i saracie pentru a-i ajuta astfel pe
dusmanii nostri. Toate acestea, cum am mai spus, le-am
simpt pe pielea noastra si am trecut prin ele. Am trecut prin
greutAi mult mai marl, 11 cunoastem prea bine pe acest
dusman vom invinge chiar in primavara asta, 11 vorn
invinge pentru c vom lucra cu mai mult succes, cu mai
multa chibzuinfa. (A plauz e.)

Pravda ns. 46 din 2 manic 1921 Se tipareste dupa textul
aparut in ztar,

con f runtat cu stenograma

sa

si-I
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SCRISOARE CATRE G. K. ORD JONIKIDZE

2. III. 1921
Lui Sergo Ordjonikidze

Transmitevi comuni§tilor gruzini, §i in special tuturor
membrilor Comitetului revolutionar din Gruzia, salutul meu
fierbinte adresat Gruziei Sovietice. Ii rog in special sa-mi
comunice daca sint complet de acord cu noi in urmatoarele
trei chestiuni :

Prima : trebuie sa inarmam imediat pe muncitori §i pe
taranii saraci, pentru a crea o puternica Armata Ro§ie
gruzina.

A doua : este necesara o politica speciala, o politica de
concesii faç a. de intelectualitatea gruzina §i de micii co-
mercianci. Trebuie sa se inceleaga ca, in cazul acestora, nu
numai c nacionalizarea n-ar avea nici un rost, dar ca." tre-
buie chiar facute unele sacrificii pentru a le imbunataci
situacia §i a le lasa posibilitatea sa practice micul comeq.

A treia : este extrem de important sa cautati sa ajungeci
la un compromis acceptabil in vederea incheierii unui bloc
cu Jordania sau cu alci men§evici gruzini de felul lui, care
Inca inainte de insurectie n-au fost absolut ostili ideii de a
instaura, in anumite condicii, orinduirea sovietica in Gruzia.

Rog sa se tina seama Ca atit condi;iile politice interne,
cit i cele internationale, in care se afra Gruzia, cer comu-
ni§tilor gruzini sa nu aplice in chip §ablonard modelul
rusesc, ci sa-§i creeze o tactici proprie, iscusita §i elastica,
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bazata pe o mai mare concesivitate fata de diversele ele-
mente mic-burgheze.

Va rog sa-mi raspundeti.
Lenin

Lui S t a li n. Va rog s-o transmiteci destinatarului ; iar
daca aveti vreo obiectie, sa mi-o comunicavi prin telefon.

Lenin

Pravda Grnzii nr. 5 Se tiparette elupa manuscris
din 6 martie 1921
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ZIUA INTERNATIONALA A MUNCITOARELOR

Ceea ce e principal, esencial in bolsevism si in Revolucia
rusa din Octombrie este ca sint atrasi in politica tocmai
aceia care erau cei mai asuprivi sub capitalism. Ei erau
oprimati, inselaci i jefuici de catre capitalisti atit in statul
monarhic, cit si in republicile democratice burgheze. Aceastä
asuprire i inselare a poporului, aceasta jefuire a muncii lui
de catre capitalisti erau inevitabile atita timp cit se men-
Onea proprietatea privata asupra pamintului, asupra fabri-
cilor i uzinelor.

Esenta bolsevismului, esenta Puterii sovietice consta in
faptul ca, demascind rninciuna i ipocrizia democr4ei bur-
gheze i desfiincind proprietatea privata asupra pamintului,
asupra fabricilor i uzinelor, concentreaza intreaga putere
de stat in miinile maselor muncitoare i exploatate. Aceste
mase iau in miinile lor proprii politica, adica opera de con-
struire a unei societaci noi. Aceasta este o treaba grea, caci
masele au fost abrutizate si strivite de catre capitalism,
insa alta iesire din robia salariata, din robia capitalista,
nu exista si nu poate sa existe.

Dar nu poci s atragi masele in politica fara sa atragi in
poIitic femeile. Fiindca femeile, care reprezinta jumatate
din omenire, au de suportat, in societatea capitalista, o
dubla opresiune. Muncitoarea i aranca sint oprimate de
capital i, in afara de asta, chiar i in cele mai democratice
republici burgheze, ele continua sa ramina lipsite de drep-
turi depline, pentru ca legea nu le acorda egalitate cu bar-
baçii, aceasta in primul rind. In al doilea rind i aceasta
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este principalul ele continua. sa ramina in sclavia cas-
nica", sã ramina sclave ale gospodariei", fiind strivite de
o munca atit de marunta, de ingrata, de grea §i de abruti-
zanta cum e munca la bucatarie i, in general, munca in
gospodaria casnica-familiala individuala.

Revolucia bol§evica, revolutia sovietica, curma atit de
radical radacinile asupririi §i inegalitacii femeilor, curn nu
s-a incumetat s-o faca nici un partid i nici o revolutie din
lume. La noi, in Rusia Sovietica, n-a mai ramas nici urma
de inegalitate legala intre femeie i barbat. Inegalitatea
deosebit de mirpva, de infarna §i de ipocrita din dreptul
matrimonial §i familial, inegalitatea in ce prive§te copilul,
a fost pe de-a-ntregul desfiincata de Puterea sovietica.

Acesta este doar primul pas spre eliberarea femeii. Dar
nici una dintre republicile burgheze, nici chiar dintre cele
mai dernocratice, nu s-a incumetat sa faca macar acest prim
pas. Si nu s-a incumetat de teama sa nu se atinga de sacro-
sancta proprietate privata".

Al doilea pas, i cel mai important, este desfiintarea pro-
prietacii private asupra pamintului, asupra fabricilor §i
uzinelor. Printr-o asemenea masura, §i numai prin ea, se
deschide calea spre eliberarea deplina §i reala a femeii, spre
eliberarea ei de sclavia casnica", prin trecerea de la mica
gospodarie casnica individuala la marea gospodarie socia-
lizata.

Aceasta este o trecere anevoioasa, fiindca aici este vorba
de transformarea celor mai inradacinate, mai obi§nuite, mai
incrernenite §i mai anchilozate rinduieli" (la drept vor-
bind, nu rinduieli", ci neorinduieli §i barbarii). Dar
aceasta trecere a §i inceput, caci noi ne-am §i apucat de
treaba, am §i pornit pe drumul cel nou.

$i de ziva internationala a muncitoarelor, in toate ta-
rile din lurne, la nenumaratele adunari ale muncitoarelor,
se vor rosti cuvinte de salut la adresa Rusiei Sovietice, care
a inceput o opera nespus de grea §i de anevoioasa, dar in
acelavi timp mare*, de proporcii mondiale §i cu adevarat
eliberatoare. Se vor rosti indemnuri insufletite ca nimeni
s. nu-§i piarda curajul in fata furibundei §i, adesea, salba-
ticei reacciuni burgheze. Cu cit o ;ark' burghezi este mai
libera" sau mai democratica", cu atit mijloacele de lupta
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folosite de banda capitalistilor impotriva revo14ei munci-
torilor sint mai crincene si mai bestiale ; un exemplu in
aceasta privinP ne ofera republica democratica a Statelor
Unite ale Americii de Nord. Dar muncitorii, in marea lor
majoritate, s-au si trezit. In America, la fel ca in Europa,
sau ca in inapoiata Asie, razboiul imperialist a trezit in
mod definitiv masele adormite, somnolente, inerte.

In toate colturile lumii, gheaça s-a rupt.
Opera de eliberare a popoarelor de sub jugul imperialis-

mului, de eliberare a muncitorilor si muncitoarelor de sub
jugul capitalului inainteaza in mod irezistibil. Aceasta
opera a fost pornita de zeci si sute de milioane de munci-
tori si muncitoare, Prani si Prance. $i de aceea cauza eli-
berarii muncii de sub jugul capitalului va invinge tn
intreaga lume.
4. III. 1921

Publicat la 8 martie 1921,
in suplimentul la nr. 51
al ziarului P ravd a"
Semnat : N. L enin

Se tiplreste dupi text's)
suplimentului
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SCHITA PROIECTULUI DE REZOLUTIE
CU PRIVIRE LA SARCINILE SINDICATELOR

SI METODELE DE ADUCERE A LOR
LA 1NDEPLINIRE"

1. Trecerea treptatà, dar neabatutd, de la principiul
priorita.tii la acela al nivel'arii se va inlaptui pretutin-
deni, inclusiv in miscarea sindicald.

2. Aceasta. másurd va fi aplicatrt cu toata strictetea si
Tektranului in ceea ce priveste relaii1e lui cu C.C.S.
din Rusia i cu miscarea sindicalri in ansamblu.

3. Se va pune capat intdririi Tektranului (cu cadre si
cu mijloace materiale) in mod disproportionat falà de
celelalte sindicate.

4. Se va elabora un program anitinuntit de intilrire
(cu activisti, ziare, mijloace financiare etc.) a intregului
C.C.S. din Rusia si a activitalii sale pe scara misCarii
sindicale luate in ansamblu.

5. Intdrirea metodelor de democratie muncitoreascd,
a democratismului in cadrul sindicatelor va fi conside-
rata drept sarcina cea mai urgentà si va fi elaboratä in
mod amdnuntit.

6. Va fi elaboratà pe puncte (procedee, metode, mo-
duri), sub forma unor instructiuni cuprinzatoare, lgrgirea
participa'rii sindicatelor la conducerea intreprinderilor.

7. Ace Iasi lucru in ce priveste specialistii,impArtirea
lor in trei sau mai multe categorii, atragerea lor justa,
folosirea lor sistematicd

Se vor elabora instructiuni.
Scris in noiembrie 1920,

nu mai tirziu de 8 ale lunii
Publicat pentru prima oard in 1959, Se tipdreste dumi manuscris

in Culegeri din Lenin", vol. XXXV1

* Vezi volurnul de fall, p. 9-10. Nola red.

9.a.m.d.
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PENTRU TEZELE
CU PRIVIRE LA PROPAGANDA

PE LINIE DE PRODUCTIE*

1) Izvestiia" si Pravda".
2) Un ziar unic pentru problemele de productie.
3) Brosuri si foi volante.
4) Filmul i diagramele.
5) Discurile (propaganda pe linie de productie).
6) Teatrul?
7) Prelegeri...
8) Dari de seama...
9) Informari in legatura cu perfectionarile...

ffi Folosirea corpului didactic...
inspectia pe linie de productie

1) Propaganda pe linie de productie trebuie pusa
pe primul plan**.

2) Izvestiia" §i Pravda"; in general publicatiile
de directiva.

3) Propaganda pe linie de productie trebuie uni-
ficata i pusd sub conducerea unui singur cole-
giu.

4) Acest colegiu = redactia ziarului Bednota",
ziar popular pentru problemele de productle".

* Vezi volumul de fatl, p. 14 17. Nota red.
"'" In manuscris, punctul acesta si cele care urmeazd au Post Mate de catre

V.I. Lenin. Nota red.

-I--
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5) Acest colegiu = 5 persoane din partea: 1) a
Consiliului economic superior ; 2) a Consiliului
Central al Sindicatelor din Rusia; 3) a Comisa-
riatului poporului pentru agricultura ; 4) a Comi-
tetului general pentru educalia politica; 5) a
Comitetului Central.

7)) 4) Aproximativ: 1/6 1/4 politica; 1/2 1/3 pro-
paganda' pe linie de productie industriala
1/4 pe linie de productie agricold; restul
raspunsuri la scrisorile cititorilor.

5) Selectionarea materialului pe ramuri de pro-
ductie si retipArirea lui in brosuri i foi volante;
pentru fiecare fabricA; pentru fiecare biblioteca.

6) 0 distribuire mai justd a ziarelor (si a altor
publicatii) la toate bibliotecile.

7) Atragerea obligatorie a tuturor profesorilor, a
I ad* 111 agronomilor, a inginerilor etc., a tuturor inte-

lectualilor" si in general a celor cu stiintA de
carte in vederea participArii in mod organizat
la propaganda pe linie de productie.

8) Filmul in legaturd cu propaganda. Sectia eine-
matograf ie.

9) Diagrame i cartograme in biblioteci, cluburi,.
pe strAzi etc.

10) Discuri.
1

ad 7 111) Prelegeri; convorbiri; Rai de seama.
12) Inspectia pe linie de productie ; instructorii ;

trenurile lor etc.

Scris
intre

in noiembrie 1920,
16 si .18 ale lunii

Publicat pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI

Se tipdreste dupa manuscriEr

gi
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PROIECT DE HOTARIRE
A COMITETULUI CENTRAL*

Reorganizarea Cornisariatului poporului pentru inva-
tamintul public in ansamblu trebuie aminatd, pentru ca
aceasta chestiune sa fie examinata mai amanuntit.

Se va aplica numaidecit urmatoarea masurd:
1) se infiinteaza functda de adjunct al comisarului

poporului, care va fi insarcinat cu intreaga conducere a
muncii administrative, subordonindu-i-se in acest sens
toate sectoarele si sectiile Comisariatului;

2) se numeste iii acest post tov. Litkens, care va face
parte si din colegiul Comisariatului poporului pentru
invalamintul public, fara sa-si inceteze activitatea in
cadrul Comitetului general pentru educatia

va consacra in mod obligatoriu cel putin jumatate
din numdrul orelor de lucru, si se insarcineazd Comitetul
general pentru educatia politica sa gaseasca si sà prega-
teasca imediat un inlocuitor al lui Litkens in Comitetul
general pentru educatia politica;

3) toy. Litkens este insarcinat s5. pregateasca un pro-
iect de instructiuni precise cu privire la functiile i drep-
turile adjunctului de comisar al poporului.

Scris in noiembrie 1920
Publicat pentru prima oar0 in 1915,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XV

Vezi volumul de fag, p. 89. Nota red.

Se tipareste dupil manuscris

politica, ca-
reia ii

*
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IN LEGATURA CU ELABORAREA
PROIECTULUI DE DECRET CU PRIVIRE

LA MASURILE NECESARE PENTRU INTARIREA
SI DEZVOLTAREA GOSPODARIILOR TARANWEI

INDICATII PENTRU MEMBRII COMISIEI

1) Se va mari numarul reprezentantilor comitetelor
de sprijin taranesti...

2) La stabilirea participarii comitetelor de sprijin
taranesti se va lua ea baza formularea data in paragraful
6 din capitolul despre Comisariatul poporului pentru
agricultura.

3) Drepturile comitetelor pentru insamintari de a
emite hotariri obligatorii vor fi limitate, punindu-se
drept condit,ie pentru emiterea unor asemenea hotariri
ca aceste masuri sa fie in prealabil dezbatute in cadrul
consfatuirilor judetene, guberniale sau regionale ale co-
mitetelor de sprijin laranesti.

4) Se scoate paragraful cu privire la confiscarea se-
mintelor si se traseaza organelor locale sarcina de a
elabora o forma de paza a fondurilor de serail*.

5) Se scoate capitolul VII cu privire la sanctiuni...
6) Cea mai mare parte din proiect va eapata forma

unor instrucliuni.

Scris la 4 decembrie 1920
Publicat pentru prima oarci in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXV

27 Lenin Opere complete, vol. 42

Se tiparqte dupd manuscris
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PLANUL RAPORTULUI
PENTRU CEL DE-AL VIII-LEA

CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR DIN RUSIA*

Planul raportului
Tema:

(A)
Raport cu privire la politica externti

(B)
si interná.

Nu o enumerare, nu o relatare, ci invA-
tAmintele experientei si sarcinile
care decurg din ele.

I. (A) Politica extern a.
1. Rdzboiul cu Polonia. (Pacea vs**

rAzboiul, propunerea noastra de
pace si zAdArnicirea ei.)

2. Infringerea de la Varsovia: obo-
seala. (I n v a t arnintal ce de-
curge de aici: avem nevoie de un
rAgaz. Doar nu intotdeauna potd
inainta in acelasi ritm ametitor.)

3. Vranghel.
4. Disensiuni in sinul Antantei.
5. RAmdsitele lui Vranghel sint Inca*

vii.
Vez1 volumul de fata, p. 133-167. Nola red.

* versus In opozitie cu. Pieta trad.

tema

planul (sau
caracterul sau
modul) de ela-

borare a temei.

RAzboiul cu
Polonia si in-
vAtAmintele

lui.

Vranghel.
InvAtAminte:

o pace
nesigurA.



i



Prima pagini a manuscrisului
lui V. I. Lenin Planul rapor-
tufui pentru ce1 de-a1 VIII-lea
Congres general al Sovietelor
din Rusia'. Deccrnbrie 1920.
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6. Tratatul cu Anglia:
de ce avem nevoie

de el?

7) Concesiunile
(legea din 23.XI.
1920)
((N.B.: avertismen-
tul 1.6ranului Ewa

partid)).

Letonia
Buhara

+ Persia
Armenia #

Concluzie din experienta
relatiilor cu imperialis-

mul mondial.
Letonia,

Buhara Si Azerbaidjan,
*Persia tratat,

Armenia. Re latii de pri-
etenie cu Afganistanul
si in special cu Turcia.

II. (B)

8. f (Apropiere i trecere la frontul muncii,
1 la politica interna.

9. Politica intern6 = trecerea la frontul muncii.
10. Cf. 29.IV.1918: rezolutia C.E.C. din Rusia*.

§ 2: sarcia. organizatoricg.
. § 5: intarirea disciplinei in

muncd §i ridicarea pro-
ductivitàtii muncii, in-
deosebi... sindicatele...

. § 6: supunerea fatd de impu-
ternicirile dictatoriale.

12. Cf. lupta impotriva birocratis-
mului. Consfätuirea organizato-
rich' de la 11.XII.

11.
repetilda =-
mama invd-

taturii".

trecerea Ia
sarcini mai

grele.
13. Frontul muncii este un front > dificil. Ergo: prin

convingere Lla constringere. Mai
multd convingere.

14. Propaganda pe linie de productle. Un birou
central. Ziarele.

Vezi V.I. Lenin. Opere complete, vol. 36, BucureM, Editura politica,
1965, ed. a doua, P. 291-294. Nola red.

27*
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15. Rolul sindicatelor.
16. Proiectul agrar (scris la 14.XII.1920).

17.

1) Reglementarea"?
Prin convingere.
Masa (Umfang der Aktion"*).
Taranii fArd partid ----= principalul.

Planul economic? Baza: colectdrile de cereale
(320 50 100 200 ?300).

18. Premii Fond:
in na- 500 mii
turd principiu: 20.IV. 1920 de puduri;

decret: 23.X.1920 distribuit
172 mii

(XI+XlI).
19. Imbundtdtirea situatiei in lemne

domeniul industriei §i al cárbune
cornbustibilului titei

20. Hidroturba". {21. turba}
21. Imbundtatirea transporturilor

(in special in P/2 si in 31/2 ani).
teza 9.

22. Din tezele lui Rikov cu privire la planul pe ani
((nottt)).

23. Unificarea cornisariatelor poporu-
1 u i din sectorul economic (C.M.A.).
(Proasta broprd a lui Gusev.)

24. Entuziasmul economic (cf.) politic; i3) militar;
y) economic).

25. Electrificarea: mai putini oarneni politici, mai
multi ingineri §i agronomi.
Comunismul =orinduirea sovieticd +electrificarea.
Electrificarea ca bud a democratiei".
Planul economic unic. Un plan mdret.
Avintul tdranilor: Iumind artificiald".

* Marimea, amploarea actiunii". Aici V.I. Lenin se retell la un cunos-
cut pasaj din Slinta familie" (vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 2,
Bucuresti, Editura politica, 1962, ed. a II-a, p. 92). Nota trad.
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Poate Rusia sd se intoarcd la capitalism?
Am desfiintat piata Suharevka.
Suharevka in sufletul $i in faptele milioanelor
de oameni.

26. EE*=Totul pentru frontul economic1H
Electrificarea.

Sarcina trasatá de C.E.C. din Rusia la 7.11.1920.
Hotdrirea prezidiului Consiliului economic superior

de la 21.11.1920
Hotdrirea Consiliului Apariirii cu privire la GOELRO

(buletinul nr. 1, 24.1V.1920).
Lucrarea: un volu m.
Al 2-lea program Mai multi ingineri ,si agro-
al partidului... nomi decit oameni politici.

Trebuie presupus ea' pentru reorganizarea industriei
va fi nevoie de 10 ani...
Programul: E = 191 pagini. 17 miliarde

balanta materiald.
30 de centrale electrice raionale

/agricultura
combustibilul
industria prelucrdtoare si cea extractivii.
transporturile

E posibilà o
+ Puterea sovie- intoarcere a

tic6 = cornunismul capitalismu-
Electrificarea ca baz6 a demo- lui?

cratiei. Suharevka?
Lumina artificiahl"... Da, poate,

deocamdatä.
In toate seolile: programul nostru:

invatamint politehnic + legdtur5. multilateralA
cu productia.

Scris intre 13 si 22 decembrie 1920
Publical pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XIV

Se tipdreste dupd manuscris

" Summa summarum total general. Nota trad.

-Electrificarea
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INSEMNARI
PENTRU MEMBRII COMITETULUI CENTRAL

PENTRU COMISARII POPORULUI

Spre cuno§tinta membrilor Cornitetului Central
§i a comisarilor poporului

Insemndrile de mai jos, pe marginea dezbaterilor i de-
claratiilor de la consfatuirea taranilor fard partid, au
fost fdcute de Lenin, care va' roagg &à le cititi.

La adunarea celor fdrei partid:
D in Bielorusia (gubernia Minsk).

Sare, fier si de toate pentru a insAminta tot parnintul.
Trebuie dat. Mai mult n-am s'a. spun.
D in Ucraina.

Ratiile (atit cele de nutret pentru vite, cit §i cele de
hran'a pentru oameni) sint mici. Noi insa n-o sa' Isàm
pdmintul neinsamintat.
D in gubernia Tver.

In anul a'sta nu merge. N-avem saminta de trifoi.Tara-
nul nu vede nici un folos de la gospodariile colective.
D in gubernia Ivanovo-Voznesensk.

? La predarea obligatorie a surplusurilor de cereale se
cere acela§i lucru de la trintor ca §i de la taranul harnic,
ceea ce este cu totul nedrept.

Fierarii trebuie sà fach" reparatii la preturi fixe (la
fel i dulgherii). Pentru cà te jupoaie, cer cite 4000 de
ruble i 5 funti, ceea ce e cu totul exagerat.
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D in gubernia Ekaterinoslay.
Mai aproape de viala si de inima taranilor saraci...
Cereale, fier, carbune iatä ce ne trebuie. Avem

nevoie de inventar.

D in gubernia Kursk.
Este necesar ca tAranii saraci sa Inv* de la taranii

gospodari...
...Osinski poate doar sa spunA vorbe frumoase, ca

acelea ca vom face ca 120 000 de oameni sà urmeze dife-
rite cursuri...

Tdranii gospodari trebuie sprijiniti...

D in Donbass.
Cerem 35 000 de puduri pentru saminta. i oamenii

doar umbla cu servieta-n subsuoard si nu fac nimic.
Daca nu puteti, dati-ne voie sà gasim noi...
?Din gubernia Cerepovet.

Sint unii care spun CA esti puturos, cind colo tu n-ai
nici plug, nici boroanA. De la un Oran sarac nu trebuie
si ceri prea mult.

Sa stabilim prin lege ca Varanii sAraci trebuie
Constringerea este neaparat necesarA.

I Voci din sald: ajunge! N.13. I

D in gubernia Tula.
Acum nu mai sint chiaburi (din salä: ba rnai sint).

Ca sa nu te facd unii de rusine spunind cd esti chiabur,
mai bine sa nu muncesti. Un om muncitor mai putea sa
agoniseasca ceva, dar un trintor nu.

Astazi earl gunoi pe ogoare, dar rniine ale cui o sà fie
ele?

D in judetul .1tn.
De insamintat o s. insaminpm noi, dar cu 18 puduri

de ovaz nu faci mare lucru. Trebuie marita ratia pentru
vite. Osinski nu cunoaste Siberia: eu de 38 de ani lucrez
pamintul, pe cind dinsul nu stie nimic din toate astea.

sprijiniti.
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D in gubernia Novgorod.
Trebuie imbunAtAtit inventarul. E nevoie de reparatii.

Se rechizitioneazd prea multe vite. Se ia pentru mAcinis.
Se ia pentru dezertori. DArile sint prea grele, trebuie
in icsorate.

D in gubernia Penza.
E nevoie de propaganda'. Numai prin propagandA se

pot obtine rezultate. Dacd rAzboiul i-a ruinat unui Oran
gospodAria, n-o sd spunem despre el cal e un lenes.

Comisia o srt-si apere toate neamurile. E nevoie de o
comisie de un nivel mai inalt.
D in gubernia Kostroma.

Trebuie sil facem in asa fel ca tAranul sd fie cointeresat.
Altfel n-o sd iasa nimic. Poti sd tai lemne cu sila, dar nu
KA faci agriculturil.

Trebuie sti se dea preferinIà aceluia care munceste, iar
nu aceluia care isi pierde vremea de pomand.
D in gubernia Novgorod.

Primilvara se pierde vremea cu reimpArtirea pilmintu-
lui. Desfiintati aceste reimpArtiri.

Trebuie, neaparat, seise ia in evidentii materialul sernincer
si sà se dea tAranilor sdraci.

Timp de trei ani de zile am tot cAutat sri ajungem la o
egal iz are.

Cum sa fie cointeresati? Simplu: prin predarea in %
a surplusurilor de cereale, ca la vite...

SA-1 imboldim pe trintor... s'a i se dea 10 puduri de
samintil sd le semene si apoi sa" predea ce se cuvine.
D in fosta gubernie Kazan . Judelail Tare-

vokoksaisk.

PAduri. Pamint putin. Secara nu ne-a ajuns nici de
sAmintA. Cotele de predare sint prea mari. Faceti demer-
suri sA se fixeze o norma potrività pentru noi, altfel o
sà mindim si ce a mai rdmas pentru insamintArile de
primavara.



INSEMNARI PT. MEMBR1I C.C. $1 PT. COMISAR11 POPORULUI 403

D in gabernia Reazan (din partea armaLei a
VII-a).

Razboiul e pe sfirsite, 1,Aranii asteapta o reimpArtire
egala a parninturilor.

Se vor comite abuzuri si cu silminia din hambarul co-
mun. Ma revolta cind aud spunindu-se despre tarani ch
sint niste nemernici. Tatal meu are 35 de deseatine.
Chiulangii n-am vazut. Taranii sAraci au de suferit. Chia-
buri (ca si dezertori) exista (aplauze furtunoase).

D in gubernia Veal/ca.
Reimpârtirile de pAmint, sint driumitoare. Trebuie là-

cute la 6 ani, nu mai des. ln ce priveste vitele... trebuie
pastrate...
D in gubernia Petrograd.

Sistemul de folosire a pamintului nu trebuie smuls
din radacini. In ce priveste predarea obligatorie a sur-
plusurilor, la noi s-au facut niste presiuni asa de mari,
cà ne-au pus revolverul in timpla. Oamenii sint revol-
tati...

Obligativitatea muncii... Daca se va tine seama de
situatie, oamenii ii vor face datoria.

Incaltam int e n-avem, unelte n-avem i ne scot la munch'
cu sila. Sinistratii de pe urma incendiilor nu sint ajutat,i.

Copiii n-au primit ceea ce era prevAzut pentru sArbato-
rile din Octombrie.
D in judeful Demiansic, din gubernia

Novgorod.
Chiaburi sint. Cerealele au fost Ingropate. Eu insumi

am dezgropat si am luat cereale. Sint pentru sprijinirea
taranului sarac...* s-au dovedit. Chiaburii au fost scosi
la iveala. Nu vom permite camuflarea bogatanilor.
D in gubernia Perm.

Ca sa ridici agricultura, trebuie sa-i scapi pe tarani de
constringere. Constringere rechizitiile de alimente.

* In manuscris, un cuv1nt a iin as Ecthscifra1. Nola rcd.

=
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In comitetele de sprijin trebuie s intre oameni prac-
tici. Poate sa se practice constringerea, dar pentru ne-
voile noastre, pentru ca cel harnic sa-1 preseze pe chiu-
langiu.
D in gubernia Samara.

Pentru reparatii e nevoie de fier vechi. Mtfel n-o s-o
scoatem la capat. Premii pentru lucrdrile de bung. cali-
tate.

Trebuie organizate expozitii. Centre de inchiriere.

D in gubernia Cernigov.
Chiulangii nu sint, taranii sdraci muncesc. Trebuie in-

samintat totul.
D in regiunea Donului.

Tot felul de bande au distrus transportul. Ruina. Tre-
buie sa ne organizam o viata de stat.
D in republica Kirghiz&

Cerealele au fost strinse pina la ultirnul bob. N-a ramas
nimic. Trebuie ajutati crescdtorii de vite. Economia a
fost distrusd de razboi. Este nevoie de propaganda.
D in gubernia Tula.

Proiectul de lege trebuie adoptat. E de folos. Lipsesc
ingrasamintele. Vite sint putine. In 10 gubernii (guber-
niile centrale) lipseste saminta. S. se procure seinanfri.
Sa se acorde concesiuni in schimbul ingräsamintelor mi-
nerale.

D in gubernia Kursk.
Sa ni se mai dea 100 de cai. Ne mai trebuie i roti.

Sare este. Boroanele lipsesc. De gaz n-avem nevoie.

D in gubernia Tarittn.
Era o gubernie producdtoare. Acuff" e o gubernie con-

sumatoare. Avem grija insamintarilor. Am avut mult
de suferit din cauza contrarevolutiei.

11
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Din gubernia lenisei.
Sintem eolonisti. La noi sint geruri mari, degerd semd-

ndturile. 0 ducern greu de tot. Ar trebui sd finn strdmutati
in locuri mai potrivite.

Scris la 22 decembrie 1920
Publicat pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXV

Se tipdrefle dupd manuscris
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INSEMNARI CU PRIVIRE LA SARCINILE
CONSTRUCTIEI ECONOMICE

Principalele sarcini ale
constructiei economice

Atitudinea fatà de t6rAnime: impozit + premii.
Impozit = predarea obligatorie.
Idem combustibil.
Idem materii prime.
Grine si combustibil. Alimente si combustibil.

(...)*

Planul economic unic si GOELRO... Raportul intre
minimum §i maximum. Metalurgia.

Scris la sfirsitul lunii decembrie 1920
Publicat pentru prima card in 1942,

In Culegeri din Lenin", vol. X XXIV
Se lipargle dupd manuscris

" Cuvintele cuprinse tn paranteze n-au lost descitrate. Nato red.
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CONSPECTUL CUVINTARII DESPRE SINDICATE,
DESPRE MOIVIENTUL ACTUAL *I DESPRE

GRWLILE TOVARAWLUI TROTKI"

Sindicatele= o organizatie istorieeste inevitabi-
1) la, care in conditiile actuale cuprinde aproape

intregul proletariat industrial.
2) De aici reiese ca ele au un rol si o sarcind deosebit

de importante in infriptuirea dietaturii proletaria-
tului.

Specificul acestui rol = pe de o parte, ele sint o
organizalie a clasei conducatoare, dominante, guver-
nante, dar nu o organizatie de constringere, nu o

3) organizatie de stat. Pe de alta parte, ele sint o orga-
nizat ie de educare, de antrenare, de instruire, o scoa-
la, o scoald de conducere, o scoalà de gospodarire,
o scoalii a comunismului.

Locul sindicatelor este, ea sd zieern asa, intre parti-
dul comunist si puterea de slat. Intregul specific
consta in imbinarea de catre sindicate a doua tra-

4) saturi: convingerea maselor, rezervor al puterii. Le-
gatura ell masele (dictatura proletariatului = avan-
garda proletariatului, careseaflii la guvern. Sindicatele
creeaza o legatura cu masele).

Un

se

rezervor pentru munca po-
litica si cea rnilitara.Prin aceasta 0 confuzieexplica slabirea sindicatelor. ideologica"Caracterul complet eronat al prin- in § 1eipalei teze a lui Trotki cu privire la Trotki .la criza ea fenomen specific
al sindicatelor.

Vezi volumul de (ala, p. 211-236. No(a red.

5)
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Rolul in productie al sindicatelor" a fost unanirn recu-
noscut la Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia1-46.
Citatele (la Trotki) sint luate din Tomskisi Lozovski.

6) In principiu" este gresit Un principiu
felul cum pune Trolki pro- general"
blema, fiindcii el trage inapoi § 9 la Trotki ;
de la infAptuirea practica la § 24 ;
principii".

7) Divergente reale in privint,a metodelor de apropiere
de mase, de cucerire a maselor, de
legeiturd cu masele.

Trade-rmionismul sovietic" § 14 la Trolki
8) al lui Reazanov? Nu-i ,,ApArarea intere-

adevdrat. La Reazanov selor materiale"
sim o dozil de adeviir (apAra-
rea intereselor materiale).

9) Sindicate intr-un stat mun- dar intr-un stat
citoresc"? Dar intr-un muncitoresc-
stat muncitoresc cu dena- tareinesc?
turdri birocratice?
Ai de ce sa" te aperi !

10) Semitrade-unionism" la Tomski s.a.? Nu-i adevArat.
Exprimarea punctului de vedere al maselor, legatura
cu ele, indicarea ritmului de muncil si a metodelor
de stabilire a leghturii cu ele.
Democratia de produc-

11) tie". Productia va rdmine Buharin si
intotdeauna, democratia va cuvintele
trece, va dispilrea. fistichii"
Productia va fi condusd de toti
atunci cind nu va fi democratie.

Alegeri privite din unghiul de vedere al produc-
tiei"? Gre#1: nu numai alegeri, ci si numiri*.

12) Prioritatea si nivelarea. La
Trotki sint apreciate gresit.

§ 41.

Ia Troki.
In locul acestei (raze, in manuscrisul lui V.I. Lenin la lnceput era scris

(s1 apoi a lost sters) asa: Gre0t: administrare. Atitudinea fata de oameni.
Munca de birou si de contabilitate a functionarilor sovietici: alegeri privite
din unghiul de vedere al uproductieio? &resit". Nola red.

grt-

(p. ::D
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13)Ingemanarea"? cu un aparat semibirocratic trebuie
facutd cu precautie si ckibzuialà. Sa se vorbeasca
mai putin de ingemanare i sa se verifice mai atent
rezultatele ei concrete (pentru ea' ele exista de multi
vreme si se vad pretutindeni).

14) Proiectomanie, birocratism", normari sau propune-
rile lui Troth: de la 1/3 si pinel la 1/2 etc.

De la 1 la 100% ar fi mai just!
15) Rolul in productie si propaganda pe linie

de productie.
Tocmai in problema rolului in
productie", totul depinde in cea
mai mica masura de constrin-
gere, de conducere, de adminis- (a.) democratism
trare si in cea mai mare masura obisnuit,
de mijloace materiale (brand, normal
imbracaminte, incaltaminte) ti (p) propaganda pe
de convingere. linie de pro-

Propaganda pe linie de produc- ductie
tie* trebuie organizata in mod (y) premii
serios, farci pretinse divergenle (a) comisii de dis-
principiale. Asa, i numai asa, cipling
poate i trebuie pusa problema
rolului sindicatelor in produc-
tie in general.

16) Momentul politic actual. Farã o apreciere a lui,
modul cum pune Trotki problema este cu totul anti-
marxist. Politicul economicul concentrat.

Trecerea de la perioada de razboi la cea de refacere
17) a econorniei, de la munca de soc din timpul razboiu-

lui la munca de soc pentru refacerea economiei.
Demobilizarea armatei.
Toata lumea asteapta sa primeasca leafa.
Asteptgri exagerate ale maselor largi (si ale proleta-

riatului si ale taranimii), care sint foarte obosite,
si posibilitàti cu totul reduse.

In manuscris urmeazE apoi un text care a fost sters de v.r. Lenin:
Dudok #147 si repartizarea nejusta a fortelor: transporturilor mai mult

deeit altora)". Aola red.

I

--=.
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Pretutindenicriza'. Ceea ce este sànátos
se and in opozitde" cu ceea ce este pr i-
mejdios.

Intr-un moment ca acesta, mai important ca orice
18) este ca activitatea in rindurile proletariatulai, in

masele lui (inclusiv miscarea sindicalà) s5. se des-
Msoare in deplina unitate. A angaja o luptà in rin-
durile lui, afara' de cazurile de extrem6 necesitate,
inseamnai a comite o gre§eald.
Nu era nevoie; pozitia lui Trotki in aceastà lupta
era gresit6.

19) Perioadà de trecere in cadrul unei perioade de tre-
cere = EZ al momentului actual.

De aici rezultà Ca problema luptei impotriva biro-
cratismului se situeaz6 pe primul plan; a chibzui,
a face ca oameni noi, paturi noi sg. se deprindà cu
ma§ina de stat, a selectiona, a inlocui, a innoi.

21) Lupta impotriva birocratismului §i ap6rarea demo-
cratismului sint inlocuite §i estompate, de care
unii, prin disculdi despre rolul in productde",
aceasta este esenta obiectiva a pozitiei lui
Trotki.
Dovadd: sfir.situl tezei nr.
Glavpolitputi vs* Tektran.

22) A consultat" oare?

1

Congresul al IX-lea al P.C.
Rusia
rezolutia
rezolutia
rezolutia
apelul din

23 a lui Trotki;

(b) din

din septembrie
din noiembrie
din decernbrie
ianuarie

(1V.1920)
a C.C. IX.1920

XIA920
XII.1920

1.1921

148

XI. 1920. Plenara.
Rezolutia impotriva tezelor lui Trotki (care erau §i

(10 §i 4) mai Vateiioase decit
cele de acum).

* versus rata de. Nola trad.
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23) Comisia i torpilarea ei.
XII.1920. Conflictul: lucrAtorii din transporturile

apA Tektranul.
Greselile lui
Iscenko etc.?

24) Nu. Hotrairea
8 contra 7

Retragerea lui Trotki
din comisie.

In Joe de pace, o ascutire a luptei.
25)+Tezele lui Rudzutak pentru cea de-a V-a

rintA a sindicatelor.
26)+Trecerea a o serie

,munca sindicaht
-71 Personalul de conducere"? (vechile teze ale lui
"frotki; nr. 5)
sau de jos.?

lEsecul Tektranului. Greselile unei serii intregi de
comunisti de rAzboi care n-au inteles in ce constà
specificul miscArii sindicale.
Pozitia luiTrot.ki, in mod obiectiv, constd in spri-
jinirea a ceea ce este mai rdu, a prejudecdt ilor, a
deprinderilor rele existente in ambianta comunis-
mului de rdzboi, ci nu a ceea ce este mai bun.

Pe

Buharin Preobrajen-
ski + Serebreakov

tampon sau confuzie?

Confe-

de comunisti de rilzboi" la

Bilantul acestei lupte?
27) (1) Erori teoretice la Trotki.

(2) Idem la Buharin (de-
mocratia de productie).

(3)0 serie de greseli la
Trotki in moclul cum
pune problema miscdrii
sindicale.

.(4)Lupta din sinul Tektra-
nului = esecul r o 1 u-
Ia sda, al m3todelor
folosite de el in micarea

S-a retras, pro-

28

Gresit din punct de
vedere teoretic; din
punct de vedere prin-
cipial contine o serie
de inexactitAti; din
punct de vedere poli-
tic este lipsit de tact

si dAuniltor.
o htirtuire bi-

rocraticA; congresul
partidului va con-

i

i EE

sindicala.
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vocind animozitate i sci- damna i va respinge
ziune. metodele lui.

(5) Tamponul tovargsului
Buharin? Nu frineazg. ni-
mic, nu e tampon, ci ,,of-
tat' i, pe deasupra, mai
toarnti i gaz pe foc.

(6) inapoi de la munca con-
cretà la teze" i con-
troverse principiale" in
probleme care au fost de
multrezolvate. 0 miscare
inapoi.

28) (7) Congresul partidului trebuie
(a) sa respingg. greselile teoretice...
(p) sà indrepte erorile principiale...
(y) sa' inItiture disensiunile dtiungoare
(3) s'a' opreasca" mersul inapoi i sà indemne la

munca concretà
(s) s'a" inlàture tamponul, care nu e tampon, si

Irina, care nu frineazA.

cris la 29 decembrie 1920
Publicat pentru prima oard in 1959,

in Culegeri din Lenin", vol. XXXV1
Se lipargle dup0 manuscris
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SCHITA PARTII FINALE A ARTICOLCLUI
CRIZA DIN PARTID"

Comunismul si sindicalismul
Comunismul conduce masa celor fdra partid si (fiind
pentru ei o scoalrt) ii ridica la conducerea "intregii
economii nationale.
Sindicalismul transmite masei celor fara partid con-
ducerea pe ramuri a industriei.

Programul P.C. (b) din Rusia.
Ce rost mai are partidul? Scindare...
Buharin 1-a eclipsat" pe Trotki.
Ceara' moale"... Demagogie lipsitd deprincipii.

Logica luptei fractioniste.

1

Fractiunea lui S1eapnikov sindicalista.
Fractdunea celor ce striga mai tare"

(drepturile sindicatelor").
Osci1'ari1e ignatovistilor

sä ne unim cu tot,ii, poate ca atunci o sa intrunim
voturile... Cine del' mai mult?
In general, gafe (la Buharin).
f cf** minimum de numiri (XI, § 2; XII, §2)
1 vs nici un fel de numiri (Buharin, § 15, 2)

* Vezi volumul de NIA, p. 24 4
trod.

tract.

255. Nola red.` confer compara. Nola
** versus contra. Nola
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Buharin nu e *leapnikov: liderul sindicalistiior? Ni-
nocika"?
Tdria fizicd a cugetului" (Lassalle) 0 a carac-
terulai?

Nu trebuie apdrate exagerdrile birocratismului
sistemul numirilor de sus.

f eine compromite Armata Rosie?
1 si sistemul numirilor de sus?

Sd nu ndscocim tot felul de teorii despre noile sarcini",
ci sd rnuncim, strins uniti, pe baza tezelor
fludzatalc.

Anarhism sindicalism.
Criza din part id: Antonia §ieserii, induntru si in afard

sà ne unim strins rindurile, sd pa'stra'm dis-
ciplina sA firn cu totii la posturile noastre
sA ne concentrArn atentia, sa veghem etc. pind
la congres trebuie sei lecuim parti-
dal.

Seris in iarruarie 1921,
nu mai lirziu de 19 ale lunii

Publical pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI

Se tipdrefte dupd manuscris

§i

lui
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MATERIALE PE1VTRU BROURA INCA 0 DATA
DESPRE SINDICATE, DESPRE MOMENTUL

ACTUAL ijS'I DESPRE GREELILE
tovar(tsilor TROTKI ,,S'I BUHARIN"*

I

OBSERVATII PE MARGINEA BROSURII LUI
TROTKI

ROLUL SI SARCINILE SINDICATELOR"

Trotki:

Intregul
capitol I i
grand- 1
falschl****

Trotici Rolul si sarcinile sindicatelor"
1) rodul unei munci

cokctive cf .

iune: 2)frac( o serie intreagil" teza
3) brosurg-p1atform5. Y i'f'**

Prefala

teza 1. a limine*** gresit6.
Inapoi" nu ace ia
(ciTrotli), nu acolo

teza a 4-a (i.f.) s6 aleagil in-
tre 2 tendinte
(Fractiunea!)... in
domeniul miscàrii
sindicale"

teza a 5-a. Cea mai mare con-
tradictie in statul
muncitoresc"

Gresit I I!

1

ci la teze,
de la practi-
ca; la b irocra-
tism, cle /a

democratie

* Vezt volumul de fatri, p. 275-318.
Nola trad.

Nota red.
* * in fine la sfir0t.
* ' de la Ineeput; in principiu. Nota trad.' ' complet greit. Nota trod.

(
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teza a 6-a. Programul: sei ajangei s6 con- xx teza a 6-a:
centreze efectiv in miinile programul
lor intreaga conducere a eco-
nomiei nationale, ca un sin-
gur tot economic" (prin ur-
mare, si a agriculturii ! !) In
practicd... ne-am... indeptIr-
tat"??? Grefit.

teza a 7-a (i.f. p. 8): a c6zut" lupta economic6 de
clasiV. Gretl

teza a 7-a (i.f. p. 9): tot mai ciuntit, lipsit de sis-
tern"??? Gret.

teza a 8-a. conservatism sindicalist teza a S-a
in patura conducaoare" un salt

N.B.:
+ o concentrare

in componenta atacuri hirocratiat a
organelor condu- fractio- atent iei asupra
cdtoare"??? niste virfurilor"

teza a 8-a i.f. sarcina: a organiza produc-
tia" (cursive) ---= in program
IGresit din punct Gresit. Inexact.
de vedere teore- SCt ajungil"
t i c seiconcentre-

ze efectiv...

PP
teza a 9-a. (p. 10): ...direct" (ineptie!)
teza a 9-a (i.f.) nu pot fi" specialisti in organizarea

productiei si in miscarea sindicald
(ineptie! Potl I).

teza a 10-a. concentrarea intregii conduceri a produc-
tiei in miinile sindicatelor" ( = progra-
mul). Nu. Gresit.

(programul = srt ajungil srt concentreze
efectiv", §i n u a conducerii pre..
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ductiei)... (fiecare ramurà a industriei
10 i.f.")

(Yr)
N.B.

(nu aces ta)
teza a 11-a. Acest punct de vedere

este recunoscut in mod
formal, adicd in vor-
be, de majoritatea acti-
vistilor sindicali.
De pilthi, tov. Tomski..."
Un citat la Lozovski...
de 100 de
ori mai in-
tel igent

65 atac frac-
tionist in

vorbe"
(N.B.)

...Ca urmare a procesului... pe
mäsurd ce inainteaza... (b i s)
creeazA in comun"...

(si ingemilnarea i conto-
pirea la Lozovski
este justà).

teza a 12-a. Tot mai categoric impotriva ce at ac
ingem n r i i" Tomski fractio-
i Lozovski fist

teza a 12-a i.f. cultivd un spirit de inchistare corpo-
ratistd"
de animozitate fatA de noile cadre"
...intretin rdmtisite ale spiritului de brea-
sle...

teza a 14-a. Reazanov mentine pentru sindicate ap6ra-
rea intereselor lor materiale i spirituale"
trade-unionism sovietic"
Ineptie. Aici Reazanov are drep-
tate.

teza a 15-a. (...respinge... p e co n-
d a c a t o r i...")

atac frac-
tionist res-

pinge"

IUn punct de
vedere b i r o-
c r atic:sint

1

vinovati con-
duckorii

C.C.S. din
Rusia

s
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teza a 15-a (i.f.) Tomski aluneca spre
Reazanov lineptie!!

teza a 16-a i.f. sarcina fundamenta-
là: regruparea, reorgani-
zarea, reeducarea sindica-
telor"
(in conformitate cu sarci-
nileorganizAriiproductiei)
((N.B. reeducarea sindi-
catelor sau reeducarea a
6 1/2 milioane de oa-
meni? N.B.))

teza a 17-a.n u mijlocitor, c i or-
gan izator" ( inept ie ! Si una
si alta)

sindicatul
imbundtd-
testemeca-
nizarea ei"
(a munch)

birocratism:
trebuie reedu-
cate virfurile

contra 18
(din rezolutia
din 7.XII a

C.C.H9)

(pasiune
sindicalista)

(cf. leapnikov)

teza a 19-a. reeducarea in productie...
in primul rind trebuie
pus accentul pe activistii
sindicali... inciorat... Con-
ducritorii"...

teza a 20-a. Propaganda pe linie de
productie (parte compo-
nenta (?) a educatiei in
productie (?)"... ...tre-
buie sa constituie cel mai
important continut al vie-
tii si muncii sindicatelor"

teza a 20-a i.f. masa" muncitorilor
trebuie sa-si cunoasca"
condualtorul economic si
s5, innoiasca, sa intg-
reasca Increderea in el".

un punct
vedere

de
biro-

cratic
a inviora

virfurile

Gresitl
Nu cel mai
important", ci
unul din cele

importante

I

I
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v.v.*, nu acesta e subiectul. El
trebuie s-o cucereasca pe ea, iar

nu ea pe el.
teza a 2 I-a. Tend- inta unora dintre acti-

vistii sindicali" de a pre-
zenta actuala luptei ideolo-
gicd" (?) ca o lupta intre sis-
temul numirilor de sus p;
democratic

complet gre.yit".

substi-

proble-
tuirea"

mei?

Dar aplicarea gresita a
sistemului numirilor de
sus?

Sistemul numirilor de sus" -_,-_

completare inevitabild a nepu-
tintei in productie"?

teza a 22-a. Democratia muncitoreas-
ca numai ca dernocratie
de productie.

ineptie ! a dat
uitarii Si nive-
lul de culturd
si 1 000 de alte

lucruri
teza a 23-a. O stralucità mostrd de abor-

dare democratica formala"
Glacpolitputi; unii activisti
sindicali" condamnii"...

(pentru ce ?? masura, si
nu principiu"...)

teza a 24-a. Constringerea tre- aceasta sa se
buie sa se spri- este esen- sprij
June" pe... o mun- t a! mdsu- ne ! iar
ea' tot mai ampla ra! 0 abor- voi nu
de atragere si de dare cores- v-ati

organizare, punzdtoare sprijinit
de ridicare a proble-
a nivelului mei Ide culturei
general a...

substi-

proble-
tuirea"

mei?

viceversa. Nota trod.

i-
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teza a 24-a. Aripa conservatoare a orga-
nizatiei sindicale"... Tom-
ski"?

teza a 25-a. A lucra militäreste" in-
seamnd prin convingere"

teza a 26-a. Lupta impotriva birocra-
tismului... in prirnul rind
parte componente a acti-
vitàtii sindicatelor? (A trin-
tit-o !)
/V a atit aglomerare a or-
ganelor de control, cit in-
drep tare. (Perfect ! Pen-
tra Rabkrin!)*

teza a 28-a. Obiectia Ca' iiu trebuie for-
tate lucrurile, cà trebuie s'a"
se tinA searna de n ivel,
nu-si atinge linta"...
Ritmul poate fi di-
ferit (toatil greseala
tovardsului Trotki este doar
o greseald de ritm: s-a gra-
bit!)

teza a 28-a. i.f. Trebuie
f ie urmata linia,
iar nu sä se facà
pasi inapoi a-
tuncicind situa-
tia cere catego-
ric sä se facà
pasi inainte"

Rabkrin (Raboce-k.restianskaia
(.rIneascl. Nota trad.

atac
fractdonist
Minunat !

Dar
in astir a?

Dar
abordarea

problemei?

Aici
e miezul...

N.B.

Miezul! Ce EZ
situatie"? N.B.

Co nf lie- Compro-
tul dintre miterea
Tektran unei orien-, lucrd- tari juste
torii din prin exage-
transpor- rdri si in-turile pe cälcarea

.ap a? ritmului !
Inspectiia) Inspectia muncitoreascd

./M...

.0.,

1 TM i

Ha-ba 1 !

=
=
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29 i.f. Se opune noii orientari in
produc(ic... partea conserva-
toare a birocratiei sindicale"

teza a 2 9-a. ill asele"!! Suc- Trotki este
cese economice pentru suc-
palpabile pentru cese econo-
M a s e"... mice,

Lenin este
pentru
politica

VI. Concluzii practice

teza a 30-a. ...O serie de ma- I Iia-ha!
suri organizatori- Un bi-
ce"... menite sa I rocrat !
inlature starea de
iner(ie a sindica-
telor" ... de la 1/3

pind la 1/2._ si
de la 1/2 pink' la
2 /

teza a 30-a. (p. 26): intrucit activis- Aici e princi-
tul se bucura de increde- palul ! Carnuflat
rea dep lin a a sin- cu intrucitll
dicatului"...

atac
frac tio-

fist

ha-ha!!
cf. cuvin-
tul de in-
cheiere al
lu i Trotki

$i acestea
sint con-

cluziiprac-
tice?

teza a 33-a. Conflictele sint rezolvate
n u in a i de sindicate"??

teza- a 35-a. Trebuie sa dispard" in-_
sasi problema amestecu-
lui sindieatelor in con-
ducere" (?? cind?)

Gresit I Exage-
rare in alta di-
rectie. Sindi-

calis m.

1

cind? ritinul I !
$i acestea sint

concluzii
practice"??

an,

j
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teza a 38-a. Vom ajunge"... intr-o
situatie cind sindicatul,
cuprinzind ramura res-
pectivä de productie...,
va furniza(??)(??)I
Intregul aparat econo-
mic-administrativ"...

teza a 39-a. ...R i tin u. 1 nu poate
fi stabilit dinainte... re-
volutia mond iald... o po-
liticA elastic a.

Gresit 1
Nu intregul.

Sindicalisrn !

video meliora
proboque, de-

teriora
sequor...*

teza a 40-a. Reorganizarea sindicatelor = muncA de jos,
1) sd li se indice iar nu de sus?

seopul (I! Propa- rezolutia din
ganda pe linie de pro- 7.XII.1920?
ductie)

2) sd fie intArite Cuactivi$ti
3) sA Ii se asigure apa-

ratul

teza a 41-a. Consumul nivelare.
Productia prioritate. (Gre0t.)

teza a 43-a. PosibilitAti destul de tocmai acestea
largi de a imbunAtati mijlocescll
situatia locuintelor, a N.B. N.B. tocmai
imbrAcAmintei, a ali- acestea reprezMta
mentatiei"... aparareaintereselor

si
spirituale".
Cf. teza a 14-a
impotriva lui

Reazanov

vad si laud ceea ce e bun, dar rna slint atras de coca ce eräu. Ovidiu.
Metamorfoze". Nola trod.

1

ntateriale
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A tacuri fractioniste" in teze:
inapoi" (1); conservatism sindicalist in patura conducd-
toare" (8); C.C.S. din Rusia este in intregime in afara
principalei munci economice" (9); au schimbat in mai
mica masurti componenla organelor de conducere"( 8);

ace (t. 6); 13f3(t. 8); yy (t. 10); as (t. 11 inceputul);
se (t. 12 i.f.) ; U (t. 15 i.f.) ; 7111 (t. 24); Da (1. 29 i.f.)
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2

CONSPECTELE BROSURII INCA 0 DATA
DESPRE SINDICATE, DESPRE MOMENTUL ACTUAL

SI DESPRE GRESELILE TOVARASILOR
TROTKI ,SI BUHARIN"

Inca o data despre sindicate, despre momenta! actual
.Fi, despre greeala top. Tro(ki

a. Divergentee teoretice.
ip Donà tendinte" si fracl iunea f + Sovaielile" melel

lui Trotki
(substituirea problemei")

veninul tektranist"
(+Directia si ritmul")

y Nici uncuvint" vs* ingem

1 si ra'zboiul" rneu f

+Abordarebirocratia."
I a problemei la Troi,ki

nare" -Fabordare in spirit
4 puncte" ad min i stral iv

a Renegarea hotaririlor adoptate
de Congresul al IX-lea al
P.C.(b) din Rusia

Sistemul nurnirilor de sus, da sau nu?
Ipocrizia" lui Zinoviev
(Trotki, 27).

E Nu trebuie sil exageriim.
Tot räul e spre bine.

,,Temele" (nu capitolele) urmAtoare:
Divergentele noastre (00
Fractionismul si pasiunile fractioniste ale lui Trotki

(VEY)
Renegarea hot6ririlor adoptate de Congresul al IX-lea
al P.C. (b) din Rusia (3)
Pericolul exageràrii divergentei (e)
Tot raul e spre bine ()

versus impotriva. Nota trad.

I

I

I

I

K

1
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1. Caracterul fractionist al munca colectiva
cuvintarii lui Trotki de 2 tendinte
la 25.XII ---= un pericol atacurile fractioniste
pentru partid*. scuturarea

2 . Sc iziunea Tektranului= f Dernocratism formal
=-- primejdie politicd. vs Glavpolitputi Zof"

3. Sursa acestui dublu pericol: 8.XI. 1+3
bis tampon?Plenum1" si torpilarea comisiei.

4. Poate câ aceasta se justified prin adincimea i seriozi-
tatea divergentelor? Esenta dezacordului, analiza
teoreticd a tezelor etc.

5. Abordare politica si (vs) abordare
economicd

eclectism.
6. Scoald si (vs) parte componentd

a aparatului"
eclectism.

7. Democratia de productie"?
8. Trade-unionism sovietic"? Apgrarea intereselor ma-

teriale i spirituale"? mijlocitori?
9. Programul partidului i indeplinirea lui, sau vulga-

rizare?
10. Prioritate si nivelare?
11. ingernanarea". De ce nu trebuie sä vorbim de ea?

nici un cuvint la Zinoviev si Lenin"?

+5 bis: Mane-
vrare si
(vs) imbundtd-
tire economica

12. Patru puncte la mine in cuvinta-
rea de la 30.XII**.

democratismul obisnuit
p) propaganda pe linie de pro-

ductie vs atmosfera"
democratica

y) premiile in naturd
a) comisiile de discipling.

13 . Renegarea" hotaririlor adoptat e
IX-lea al P.C. (b) din Rusia

+1 2 b i s.
Venin tektra-
list"

(Incidentul cu
tezele lui Rud-
zutak)

Zof
ispdsitori"

de Congresul al

* In manuserds, punetele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 Ws, 15 $1 16 aufost sterse de dare V.I. Lenin. Nola red.
** Vezi volumul de faS, p. 213-226. Nola red.

i tap ii

politica*

7.)
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Ipocrizia" lui Zinoviev.
Sistemul numirilor de sus, da sau nu?

14. Linia, ritmul, situatia la Trotki
abordare propagandistica si administrativa a
problemei.

15. Conflictele trebuie sa fie rezolvate de sindicate?
Pasiune sindicalista.

16. Inapoi de la munca practica si concreta la teze (a
pierde vremea cu politica)

abordarea problemei si situatia

17. Nu trebuie exagerate divergentele
(nu maturare").

18. Tot 1'4111 e spre bine".
Tamponul si rufele murdare".

19.

'Manifestarile fractioniste
primejdie pentru partid.

Sciziunea Tektranului
primejdie politica.

Greseli teoretice
si tendinta gresità.

Inapoi de la munca practica, concreta, la
teze" si principii"

4 puncte".

Plat-
for-
ma"
mea:

(

cc Divergente teoretice
1. abordare politi-

ca si economica
(sau punct de ve-
dere)

(politicul" si punctul
economicul" de

scoald" vedere
si aparat" tampon"

2. eclectism sau dialectica?
3. democratie de productie". Democratismul formal

vs Glavpolitputi (teza a 23-a)... Trotki, 67, Buharin
4. trade-unionism sovietic sau apreciere gresita a

ritmului" si a situatiei

ZE =
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5. programul partidului i simplificarea i inedut5.-
tirea lui de cAtre Trotki. Apárarea intereselor
materiale i spirituale" i ceremoniile funebre".
Buharin i Trotki, p. 48.

Fractiunea a fost intemeiat6 la 25.XII.1.920 de care
Trotki. Nu va dura mult (8 atacuri fractioniste).

Dou'a tendinte" in legtiturà cu rolul in productie sau cu
apropierea de masá?

Grupul tampon si punctul de ve-
dere tampon (eclectism i dia-
lectic6)*

Nu trebuie exagerate
(sau disensiunile?)

rsot reiul
pre bine

(rufele
murdare
ale C.C."

Cum s-a agdtat Lenin, din gresealà,
de paratrdsnetul Tektranului"
si cum am fost demascat de
Trotki**

Veninul Tektranului"
(si incidentul cu Zof)

a zddárnici discutia
Trotki, 65

divergentele

grupul
tampon"
buCatAria
Curtii ?

Ingemanarea" si de ce ar fi mai
bine sä nu prea vorbim de ea
fl) Mrà fapte n-are rost

degeaba*k}12) sà nu ameninttim

mdturarea"
Trotki, 34

Trotki, 31.

Tektranul...
Sä admitem

o gresealà"
Trotki, 24

Trotki, 32
nu ca parti aflate
in litigiu, ci ca
unii care parti-
cipa' la o activi-
tate comung.

* In manuscris, textul de la cuvintul Fractiunea" Will la cuvintul dia-
lectica" a fost 5ters de catre

aceasta
V.I. Lenin. Nota red.

** In manuscris, fraza a Post stearsa de catre V.I. Lenin. Nota
red.

29 Lenin Opere complete, vol. 42

ca-i

I

I

I

I

+e

I
I
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Abordarea problemei ea propagan-
dist si ca administrator.

scoalii"
admini-
strativ6

propagandist" si
administrator

(T ro tk i, p. 27)

Linia (teza 28) si rill-nu] (teza
39) si situatia" (teza 28 i.f.)

o problemrt specialil"
dup6 Trotki, 22

Ipocrizia" lui
Zinoviev

(Trot); i, 27)

1 a 6. Nivelare si prioritate (Trotki, 67)

Conflictele vor fi solutionate de
sindicate (teza 33)?
Exemplu de pasiune, de exagerare.

Punct de vedere birocratic la Trotki (cf.* teza 24: pe ce
1113 i 1/2 trebuie sii. se spri-
ta indrepta virfurile 1 jine constringerea)

Sisternul numirilor de sus, da sau
nu? Trotki, 25
Tap i i ispirisitori". Trotki, 25

confer comparl. Aola trad.

I
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3

SCIIITA DE PLAN PENTRU CAPITOLELE
POLITICUL SI ECONOMICUL. DIALECTICA SI

ECLECTISMUL" I DIALECTICA SI ECLECTISM.
((SCOALA)) SI ((APARATe

1) Eclectismul tamponului
2) dialecticii si eclectism
3) scoalä si aparat

(pe de o parte §i pe de altei parte)
4) i ca aparat, ele

1 500 x 5 = 7 500; 7 500 x 5 = 37 500
37.5 vs 6 0 0 0 < 1% 151

5) Buharin, 3.1. la Petrograd
6) Trotki, scuturare

se cultiva spiritul de animozitate"
administrator vs propagandist (Trotki, 27)

7) statul constringere
partidul exceptie
sindicatele

1) 0 discutie larga
Cine a vrut-o?

2) ingemilnarea"
discutia in legilturä cu ea?
Cine a inceput-o?*

* Acest text, scris de catre V.I. Lenin cu creionul pe o coald de hirtie, n-a
fost sters, iar deasupra lui au fost scrise cele sapte puncte anterioare.
Nola red.

29*

= coaUi

mii

scoalti.
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Paharul": 2 parti", iar nu 222? de ce?
cind? cui? in legg.turd cu ce?

Logica formald si logica dialecticd
a) sub toate aspectele
f3) in dezvoltare
y) practica omeneasca. y compris*

1' = 8) nu existd adevar abstract". Ade-
varul e intotdeauna concret".

De la pahar la
sindicate: scoala si aparat...

in general? Da 1
in perioada dictaturii proletariatului a primilor

pasi de la capitalism la comunism" (programul
P.C. (b) din Rusia)

aparat = cind se vor contopi (nici sindicate, nici
stat)

in prezent insd scoala fi ca preg'atire comunista' =--
= scoala
§.i ca aparat = scoalci a apa-

ratalui, coald = scoala de conducere tehnica-
administrativa' a productiei"
nu pe de o parte scoala, iar pe de alta aparat,

ci sub ambele aspecte si sub toate aspectele, o §coal ci.
i mai concret.

Aparat? D a. 1 500 x 5 = 7.5; 7.5 x 5 --= 37.5 vs
6 000 < 1%
fata de acest aparat (1%) ca adnzinistrator

(cf. Trotki, p. 27)
Laid de sindicate ca propagandist".

Statul = constringere. Administrare. Inclusiv
fatà de activistii sindicali (o ininoritate, virfurile).
Partidul = exceptie

(virfuri de alt fel).
Sindicatele= masa. scoala. Propagandist.

Bilant
Nu

2 ZE.
astfelaborda problema.

* inclusiv. .Nota trad.
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mai concret.
Teza a 1.2-a a lui Trotki

se dezvoltà spiritul de animozitate. Virfurile? Jos
cu ele? masa? cc) sd indrepte Tektranul

c3) s, inveti, s. educi masa. C el
mai bun lucru e cuvintul,
propaganda

Bi1an si EZ = nu aborda astfel problema, ca in
teza a 1.2-a a lui Trotki.

De ce ca propagandist si nu ca administrator?
1) pentru cà in general este necesar mai intii ca pro-

pagandist, mai cu seam5. acum, fag de sindicate
la pàtrat, iar faá de asemenea teme la cub.

2) statul (administrator) partidul (exceptie) sin-
dicatele Jscoalá

legaturei}
3) daca." la Trotki ar fi o alta" tema":

90 scuturare"*
Si mai concret teza a 12-a.
trebuie sà vind sd organizeze productia".

Trotki despre rolul economic: la Zinoviev nici un cuvint"
(Trotki, 22). La Lenin nici un cuvint" (Trotki, 66)**.
Substituirea problemei" la Zinoviev (Trotki, 25)

Propaganda pe linie de productie vs atmosfera de
productie (Trotki, 29)

(reeducarea etc.)
(cf. teza 1.6 i.f.) Existai

educatie?
Da sau nu?

(Trotki, 29)**

* Vezi volumul de fag, p. 307-308. Nota red.
** In manuscris, aceasta frazd a lost stearsa de catre V.I. Lenin. Nota

red.
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Abordare in spirit administrativ a
probleinei

*leapnikov
Noghin
Zinoviev si Lenin
(baia)

democratismul obisnuit
propaganda pe linie de productiela mine 4 puncte premiile in natura
comisiile de disciplinO*

Pierdere de limp (de ce din punct de vedere politic (Trotki,
65), si nu ca inginer? Pentru ci tov. Trotki a luat
cuvintul.
Prin greseala sa Trotki a tras partidul
inapoi).

mele i rOzboiul.

Renegarea" hotüririlor Congresului al IX-lea al
P.C. (b) din Rusia. (Buharin, p. 46)

1) politicul si economicul
gresit

2) alegerea?
dar alegerea cui?

3) virfurile si praurile de jos.
IApreciind" abordarea politicd a problemei, esen-
tialul il constituie piinea, imbracrimintea

I Trotki, 70 I

In manuseris, textul eunrins in aeolade si euvin tele Ia mine 4 punete"
an fest terse de eatre V.I. Lenin. Nola red.

I

politica,

Oscilarile"

1
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4

PLANUL INCHEIER1I

incheiere
(1) Programul partiduhli*.
(2) Prioritate §i nivelare.
(3) Renegarea hotarlrilor Congresu-

lui al IX-lea al P.C. (b) din Rusia
teza a 9-a (?) Ne-ain indepdrtat"? teza a 7-a.

(4) Sil nu exagerdm.
(5) Tot raul spre bine.

In rnanuscris, primul punet a fost 5ters de Care V.I. Lenin. Nota red.
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5

SCHITA CUPRINSULUI BROSURII

Un fel de introducere p. 1

Pericolul pe care-I reprezinta pentru
partid manifestarile fractioniste p. 3

Democratismul formal 0 utilitatea
revolutionara p. 8

Primejdia politica a unor sciziuni
In mi§carea sindicala p. 10

Despre divergentele principiale p. 20
I democratia de productie I

Politicul si economicul p. 25
I ingemanarea" 1

Dialectica 0 eclectism. coala 0
aparat 38

Incheiere 56 pina la 70
p. 3 de introdus o zeflemea la adresa lui Preobrajenski

(-22.1)

p. 9 botarIrea din 24 (?).XII. a C.C.152

Scris6 in ianuarie 1921,
inainte de 26 ale lunii

Publicatd penlru prima oard in 1959,
XXXVIin Culegeri din Lenin", vol.

Se tipdreete dupd manuscris
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PLANUL DIRECTIVELOR COMITETULUI CENTRAL
CATRE LUCRATORII COMUNI5TI
DIN COMISARIATUL POPORULUI

PENTRU INVATAMINT"

Cu privire la Comisariatul poporului pentru invathimint:

1. Legtitura dintre invdtsdinintul politehnic
sional.

2. Folosirea centralelor electrice
fabricilor i uzinelor
sovhozurilor
colhozurilor
gospod6riilor bine organizate
statiunilor experimentale.

3. Prelegeri i cursuri
tehnice
agronomice.

4. 0 evidentil precisd
numàrul prelegerilor lichidarea

cursurilor analfabetis-,,
cursantilor mului

In special
celor ce frecventeazd cursurile
celor care le-au terminat

s.a.m.d. despre rezultatele muncii.

5. Atragerea specialistilor (pedagogi cu studii i expe-
rienta) in mod sistematic i in num'ar mare.

6. Documente calificative si o serie de m'asuri similare

cel profe-

Vezi volumul de fa45, p. 333-335. Nola red.

i
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pentru verificarea lucratorilor beau i promovarea
lor in munci la centru.

7. Principala lipsti a Comisariatului poporului pentru in.-
vàtdmint este lipsa de simt practic, insuficienta evi-
dentil i verif icare a experientei practice, precumptIni-
rea unor rationarnente generale si a unor lozinci abs-
tracte. Trebuie pus caprtt en orice pret acestei lipse.

8. Bibliotecile. Reteaua lor. Ojusti organizare a rel, elei
si a folosirii ei.

9. Repartizarea art dor si a nianualelor pe (aproximat iv)
600 de judete si (aproximativ) 10 000 de plAsi.

10. 0 forma' de evidentà concisti, dar clara i exacttl
fcare sá cuprinda si efectivul cadrelor didacticel

al functionarilor, pe sectii, subsectii etc. f
11. Programele pentru scoli.

1

7
5. 6
11
2. 3
4. 10
8. 9153

Scris intre 2 0 5 februarie 1921

Publicat pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XVI

Se tipdreste (NO manuscris

1§i
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MATERIALE PENTRU ARTICOLUL
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISARIATULUI

POPORULLTI PEi\ TRU iNVATAMINT"

Date pe

1

La 1.XII.1920
Biblioteci Nuntiiru1

biblioteeilor

Gubernii 39 Centrale
Judete 305 Raionale ordsenesti

342
521

De plasii 4 474
Arnbulante 1 661
Case de citit 14 739
D iverse** 12 203

Total 33 940

33 940
+ 305
34 245

Au adunat bibliotecile cu judet,ele!!
(si au fäcut o gresealà )a adunare)154

Datele subsectiei biblioteci a Sectiei de Inviitilmint din
Moseova
18 judete 518 bibliotecile sindicale

+137 ambulante (aprox. 16), militare
+154 case de citit (aprox. 125) si ale
+ 5 diverse (?) organizatdilor parti-

culare??
814 + 204=1 018 In guhernie si in oras.

Vezi olu nm 1 de fata, p. 33E 347. Nota red.
* Bibliotectle s51eti, cele pentru copii i cele de informare, precum §1

bibliotecile diferitelor Institulii i organizatii".

+

7
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In oras
Subsectia biblioteci 81
Biblioteci de club 42
Biblioteci ale caselor

populare 9
Biblioteci ale parti-

dului

Case de citit in gubernia Moscova
aproximativ 180 pe hirtie
154 1 n mod efectiv
Militarii au aprox. 14,
restul pe lingd cluburi

I=
139 + 65 ambulante

204

2

3/4in mod
efectiv

Centrala presei (31. I. 1921) a r e:
60 agentii guberniale

570 agentii judetene
1 640 agentii raionale (de plasà)

470 puncte de agitatie in gari
functionari

aproximativ 3 000 la Moscova
1 7 0 0 0 in R.S.F.S.R.155

3

Izvestiia" (1) 350 000 200 000 000 de
Pravda" (2) 250 0001 100 000 plclyi

600 1 300

50 000
de bi-

blioteci

mil
Sovietelor de deputati §i institutiilor 1 5 mii X 2 .-- 30
bibliotecilor 50 mii x 2 = 100

130 mii
-1- 20

150 mii

10
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mii 10 000 de plasi
3) 50 75 x 5 = 50 000 de biblioteci

mii2 1 10_15 ale armatei si
i. ale Institut iilor 20 000 = 20 000

70 000 x 2 =140 mii
+ 10

150 mii
(2)(3)

I

1

300 mii x
300

90 000 mii
90 milioane de exemplare

150 mii
2 ziare x 300 nr.

= 600 nr.
300 nr. X 2 = 600
100 beletristica 50
200 agrare 100
200 tehnica 100
100* stiinta si politica 50

600

Scris in f ebruarie 1921,
nu mai lirziti de 7 ale lunii

Publicat pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXV I

300

Se tipdrege dupd manuscris

* In manuseris, cifrele 100, 200, 200, 100 au fost sterse de cltre V.I. Lenin.
Nola rcd.
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INSEMNARI FACUTE CU PRILEJUL
PRIMI RH UNEI DELEGATH DAGIIESTANE

Daghestan
retinut!

Delega( ia daghestanti
1) Cereale...

(de vorbit cu organele de aprovizionare)
(n-au prirnit n imic)

stimintti ati primit cu 50°/0 mai putin...)
2) Textile

au primit aprox. 1 milion de ar0ni in cit au
martie 1920 primit
rnuntenii au mai primit cite 11/2-2 alti mun-
Daghestanul nimic teni...

3) Transportul. Existà o §osea. E nevoie de
camioane, minimum 40.

4) Telecomunica(ii
telefoane
telegraf
0 radio.

5) Litografii (minimum 2) §i hirtie
(6 000 de exemplare la 1,2 milioane locuitori. AtitHToti stiu carte.)

6) Rugilminte: sa se trimita de urgenta en trenul.
Subotnicele au prins radacini

Scris la 12 februarie 1921
Publicat pentru prima oara in 1915,
in Culegeri din Lenin", col. X X .1 V

Lenin

Se lipamte dupd inanuscril

De

(!;i
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PLANUL CUVINTARII ROSTITE LA 0 SEDINTA
A COMITETULUI ORGANIZATIEI DIN MOSCOVA
A P.C. (b) DIN RUSIA CU ACT1VUL DE PARTID1-56

I Planul cuvint6rii pentru 16.11.1921 I
Nemultumiri.

Virfurile si masa. Egalitate?
Birocratism?

Armata Rosie
Trecerea de la aceastA arrnatà la alta.

IIIProgramul P.C. (b) din Rusia:
1 Egalitate?
i J '

Fapte

Programul

Exemple
1

pasi GC

.

Lupta impotriva birocratismulud
Greseli:
Räzboiul polonez
Combustibilul 1920-1921
Cereale (alimente) 71

Tipografiile (15/II.1921)157.
Principalul: birocratismul?

Kiselev?
.51eapnikov? Osinski

Deviere sindicalista
Pr opor tiile divergentelor.
Dictatura proletariatului?
Primejdie?

Seris la 15 sau 16 februarie 1921
Publicat pentru prima oara in 1969,

in Culegeri din Lenin", vol. XX XV I
Se lipdrefle dupd rnanuscris

'Specialist ii?

PI
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CONCEPT DE PLAN PENTRU CUVINTAREA
ROSTITA LA SEDINTA PLENARA

A SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR
TARANILOR DIN MOSCOVA*

1) Situatia internationalào pace trainica
2) Caucazul
3) Inceputul conferintei cu delegatii turci

4) situatia intern6
manifeste la Petrograd

{ }inceput5) situatia aprovizion'arii inr6utalire si un
de imbunAtAlire

6) criza de combustibil

Scris intre 24 si 28 februarie 1921
Pub Heat pentru prima oard in 1959,
in ,,Culegeri din Lenin", vol. X XXVI

Se tiptireste dniod manuscrie

* Vezi volumul de fat8., p. 370-383. Nola red.
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PLANUL SCRISORII
CATRE TOVAR4II DIN BAKU158

Confidential
Scrisoare ceitre tovarcisii din Baku

(In legaturà cu concesiunile)
Plan prelirninar:

1. Incep sk se iveasck divergente intr-o problernk
extrem de importantà. (Hoteirirea C. C. P.
1921, textul ei159.)

2. Concesiuni la Baku? Exemplul i centrul tuturor
d ivergentelor, focarul" lor.

3-8. Contraargumente (A 1 a6).
+8 bis
9. Analiza si infirmarea lor.

10. Esenta economick a problernei.
11. 0 gresealk politick imensà.
12. Esenta principialà a problemei.
13. Model de acord.
'14. Incheiere.

N. B.
Principalele stadii ale principalelor

II argumente" (si ale principalelor
III greseli) ale adversarului

I 1

IV retragerea" adversarului
V linia de apkrare in spatele cdreia

VI incearck sd se ascundà prejudecata"

30

x I
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3. (a I) N-o sa vrea sa lucreze pentru capitalisti cind
alaturi oamenii lucreaza pentru ei

4. (a II) In sFatele lui Krasin sta Bogdatian".
{Krasin: in ce consta, in genere, con-
tinutul de principii al discutiilor en
privire la personalitatea lui Krasin?
Pur si simplu in epitetul: un specia-
list burghez" I

Inselaciunea specialistilor
fproblema rolului important al spe-
cialistilor si a atitudinii NA de 6.1

4 a. Specialist burghez"? Afar% cu ell
Trebuie sa stim sä-1 folosim, sa-1 consultam pe.
specialistul burghez", sa intelegem in ce consta
forta" lui.

4 b. Muzicanti comunisti bine intentionati", care iau
putin cam scump, dar care, in schimb, nu pun in
gura nici un pic de bautura.

5. (a III) Capitalismul privat e rapace, numai pu-
terea de stat (nationalizarea) e in stare sa
gospodareasca rational".

6. (a IV) Nu exista nici o dovada ca nu vom putea
sa ne procuram singuri utilaj"
(= o sd ne descurcam singuri).

7. (a V) Nu vom reusi sa-i controlam pe straini.
8. (a VI) Specialistii naytri spun: e problematic"

(ce anume este problematic si despre ce.
trebuie .96 stirn sa-1 intrebam pe specialist)._

8 bis (a VII) p3 a k u: catastrofá. 1

1Groznii. Varianta.f
1/4 din exploatdri, utilaj etc. s p a tele
frontului" capitalismului inaintat.

10. 0 intrebare de domeniul economic: care capitalismul
inaintat ne este superior in momentul de fata in ce
priveste tehnica i organizarea?

.
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10 a. Ne putem noi pune acum drept sarcina: sü ne
descurertin singuri, ad ica srt cadem astfel intr-un stin-
gism pueril sau intr-un dootrinarisrn prostese?

10 b. Nu este obligatoriu sa. punem acurn problema in
felul urmator: data fiind marea primejdie in care
se afla Puterea sovietica de a se prabusi din cauza
ruinei si a inapoierii ei eeonomice, dat fiind peri-
colul de a rarnine in Ilona altor feiri, de a nu le ajunge
din urnici, problema trebuie push' numai astfel:
prin intermndiul unei aliante cu capitalul strain,
et le ajungem din urma?

Daca le vom da th, vom reduce cu2/4 rdminerea
in urmil", rata un ideal pe care nu-1 vom atinge
intr-un an, iar dacit 11 vom atinge in 5 ani, inseamna
ed am repurtat o mare vietorie.

Aeesta este un mod serios si nu pueril de
a pune problema.

11. De ce E reprezinta o mare greseala politicii? 0
gresita apreciere a perspectivelor, a raportului de
elasei atit in Rusia (proletariat, -tdranirne, burghe-
zie), cit i iii intreaga lunie.

12. Importarqa econornica = ((z) un bloc cu capitalismul
de stat inaintat impotriva stihiei mic-bargheze §i
in ap o i a t e = (p) bloc cu un trust imperialist
impotriva al tu ia.
Nu von putea f i supravegheati"? De eine? De func-
tionarii taristi i burghezi? De noi.

Sa dam 1/4? Ar fi un ideal pentru invataturri.
Sa" dam 1/4 ca sz.1 reducern eu 2/4 rtiminerea in
urma (3/4 e un ideal de neaLins). Atunci peste 30
de ani (cit este (Errata medic a concesiunilor) va fi
siguratá o victorie pa,nica, dar e probabil ca in

15 ani vorn ajunge la o rascumparare.

E t w a* :
13 . § 1 . S5. fie respectate regulile tehnice-stiint if ice ale

ultimelor cuceriri ale tehnicii.
De exe.nplu. Nola trod.,

30
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14.

§ 2. Sa aduca cereale, imbracaminte i alte obiecte
de consum (pentru muncitorii de la intreprin-
derile lor").

§ 3. S. aduca utilaj.
§ 4. Orice transport din straindtate ( § 2 si § 3)

ne ofera 1/4-1/3 din produsul respectiv.
(Prin tragere la sorti, din 3 ldzi", una ne
revine noud.)

§ 5. Noi ofei im un minimum (bundoara, lemn) si
pentru o plata speciald.

§ 6. Legile noastre sint obligatorii.
§ 7. Ii" vom da 50-75% din titei.
§ 8. Ii supraalimentdm, pe rind, pe muncitorii si

spec ial ist i i nostri.
§ 9. 0 sa invatiim serios, i n-o sa tipam ca nu e

usor invingem.
Trebuie sä ne straduim sá gasim astfel de concesio-
nari, care sa admità astfel de conditii?
Iata singurul mod just de a pune problema.

Scris in a doua jurndtate
a lunii februarie 1921

Publicat pentru prima oard in 1959, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV I
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COMPLETARE LA PROIECTUL DE HOTARIRE
A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

CU PRIVIRE LA MINIMUL STIINTIFIC
OBLIGATORIU IN INSTITUTIILE

DE INVATAMINT SUPERIOR

Trebuie sd addug6m, pe baza rezolutiei adoptate de
cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia,

{planul de electrificare,
bazele lui cconomice,
geografia economicd a Rusiei,
importanta planului si conditiile in care poate fi
infàptuit.

Scris la 5 mantic 1921
Pub Heat pentru prima (gird In 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Lenin

Se tipdreste dupd manttscris
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V.I. LENIN
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LISTA LUCRARILOR LUI V. I. LENIN
CARE N-AU FOST GASITE PINA IN PREZENT

(6 noiembrie 1920-7 martie 1921)

SCRISOAREA CATRE L. M. KARAHAN

Intr-un registru de iesire al documentelor lui V. I. Lenin figureaza
urmatoarea insemnare facut a. sub nr. 98 din 18 noiembrie 1920 : Seri-
soare catre Karahan cu privire la numirea lui Suht in calitate de
curier diplomatic" (Arhiva centrala de partid a Institutului de mar-
iism-leninism de pe lingi C.C. al P.C.U.S.).

SCRISOAREA CATRE F. E. DZERJINSKI

Intr-un registru de iesire al documentelor lui V. I. Lenin figureaza
urmatoarea insemnare ficutà sub nr. 107 din 22 noiembrie 1920 :
Scrisoare catre Dzerjinski cu privire la Galan (Arhiva centrala de
partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

SCRISOAREA CATRE G. V. CICERIN

Intr-un registru de iesire al documentelor lui V. I. Lenin figureaza
urmatoarea insemnare facuta sub nr. 143 din 16 decembrie 1920 :
Pentru Cicerin, o scrisoare a guvernului Kareliei, cu intrebarea
daca trebuie intreprins ceva" (Arhiva centrala de partid a Institu-
tului de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

SCRISOAREA CATRE V. P. MILIUTIN

Intr-un registru de iesire al documentelor lui V. I. Lenin figureaza
urmatoarea insemnare facuta sub nr. 144 din 16 decembrie 1920 :
Scrisoare catre Miliutin. Intreaba daca se iau masuri in vederea

unix materiale curente cu privire la concesiuni" (Arhiva cen-
trali de partid a Institutului de marxism-leninism de pe lingi C.C.
al P.C.U.S.).

pu-
blicarii
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SCRISOAREA CATRE G. I. LOMOV 51 N. P. BRIUHANOV

Intr-un registru de ie5ire al docurnentelor lui V. I. Lenin figureaza
utmatoarca insemnare, facuta sub nr. 154 din 5 ianuaric 1921 : Scri-
soare catre Lomov 5i Briuhanov. Se cer explicatii in legatura cu de-
claratia pre5edintelui Comitetului executiv gubernial Ivanovo-Vozne-
sensk Ca botairlrea Consiliului Apararii cu privire la aprovizionarea
cu alimente 5i petrol n-a fost indeplinita" (Arhiva centrala de partid
a Institutului de marxism-leninism de pc linga C.C. al P.C.U.S.).

SCRISOAREA CATRE G. V. CICERIN

Intr-un registru de ie5ire al documentelor lui V. I. Lenin figureaza
urmatoarca insemnare facuta sub nr. 155 din 9 ianuarie 1921 : O
telcgramä a lui Krasin In legatura cu un nou complot, urzit de Franca
impotriva Rusiei, 5i intrebarea, pusa de V. I. lui Cicerin : cc are de
gind sa intreprindä" (Arhiva centrala de partid a Institutului de mar-
xism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

SCRISOAREA CATRE V. V. FOM1N

Intr-un registru de ie5ire al documentelor lui V. I. Lenin figureaza
urmatoarea insemnare facuta. sub nr. 166 din 10 februarie 1921 :
,,Scrisoare catre Fomin. Confidential, pentru a prezenta Consiliului
Muncii 51 Apararii un raport in legkura cu trenurile speciale" (Ar-
hiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. al P.C.U.S.).

SCRISOAREA CATRE I. S. UN$LIHT

S-a pastrat plicul In care a fost trimisa scrisoarea, cu adrcsa scrisa
de V. I. Lenin : Ceka. Pentru toy. Un5liht (din partea lui Lenin)"
51 semnatura de primire a lui I. S. Un5liht, datata 18 februarie 1921
(Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe
linga C.C. al P.C.U.S.).
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LISTA DOCUMENTELOR
LA A CAROR REDACTARE A PARTICIPAT

V. I.LENIN

HOTARIREA CU PRIV1RE
LA CONSILIUL MUNCII SI APARARII

Lenin a prezidat sedintele Comisiei economicc a Consiliului Co-
misarilor Poporului In care s-a discutat problema organizarii legaturii
dintre toate comisariatele economice si in cadrul carora a fost dezbatut
proiectul de hotarire cu priyire la Consiliul Muncii i Apärrii. In
Arhiva centraLi de partid a Institutului de marxism-leninism cte pe
linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza proiectul de hotarire cu modi-
ficarile facute de V. I. Lenin. Hotarirea a fost adoptata de cel de-al
VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia la 29 decembrie 1920.

INSTIINTARE" PENTRU DELEGATII
LA CEL DE-AL VIII-LEA CONGRES GENERAL

AL SOVIETELOR DIN RUSIA

Aceastai Tnstiintare" semnata de N. P. Gorbunov, directorul
treburilor C.C.P. cu privire la modul in care delegatii se puteau
adresa lui Lenin sau Directiei treburilor C.C.P. cu diferite probleme
sau cereri care nu aveau nici o legatura cu lucrarile congresului a
fost scrisa, din insarcinarea lui Lenin, de catre Gorbunov. La Arhiva
centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe iIngá
C.C. al P.C.U.S. se pastreaza manuscrisul acestei Instiintari", cu
indreptarile si completarile facute de V. I. Lenin.

PROIECTUL DE LEGE AL C.C.P.
CU PRIVIRE LA MASURILE NECESARE PENTRU INTARIREA

$1 DEZVOLTAREA GOSPODARIILOR TARANESTI"

V. I. Lenin a participat la lucrarile comisiei agrare a celui de-al
VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, a facut o serie de
observatii pc marginea amendamentelor la acest proiect de lege, care
au fost prczentate de Kuracv fractiunii P.C. (b) din Rusia la cel
de-al VIII-lea Congres al Sovietelor, a scris o completare la rezo-
lutia celui de-al VIII-lea Congres al Sovietelor cu privire la pro-
blema ag-ara. In Arhiva centrala de partid a Institutului de
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marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza proiectul
de deoret Cu privire la masurile necesare pentru intarirea i dezvol-
tarea gospodariilor taränesti", elaborat de comisia agraral a congresului,
cu indreptarile facute de V. I. Lenin si o completare scrisa de el.
Proiectul de lege a fost adoptat de cel de-al VIII-lea Congres general
al Sovietelor la 28 decembrie 1920.

HOTARTREA CU PRIVIRE
LA COMISARIATUL POPORULUI PENTRU INVATAMINT

Lenin a condus lucrarile comisiei pentru reorganizarea Comisaria-
tului poporului pentru invatamint, care a fost instituita la plenara
C.C. al P.C. (b) din Rusia, in vederea elaborarii unei Hotariri cu
privire la Comisariatul poporului pentru invatamint", a prezidat
toate sedintele acestei comisii, a facut o serie de observatii pe mar-
ginea proiectelor de hotarire prezentate de diferiti membri ai comi-
siei. In Arhiva centrall de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe lingi C.C. al P.C.U.S. se pastreaza un proiect de hotarire cu
privire la Comisariatul poporului pentru invatämint scris de E. A. Lit-
kens, cu completarile i indreptarile redactionale facute de Lenin.
Hotarirea cu privire la Comisariatul poporului pentru invatamint"
a fost publicata in Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 33 din 15 fe-
bruarie 1921.

HOTARIRI ALE PLENARELOR 51 ALE BIROULUI POLITIC
ALE C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

HOTARIREA PLENAREI C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA CU PRIVIRE LA
MICUL C.C.P. 10 noiembrie 1920.

HOTARIREA PLENAREI C.C. AL P.C.(b) DIN RUSIA CU PRIVIRE
LA STRUCTURA INTERNA A C.C." 8 decembrie 1920."

HOTARIREA PLENAREI C.C. AL P.C.(b) DIN RUSIA CU PRIVIRE
LA PROPAGANDA PE LINIE DE PRODUCTIE. 8 decembrie 1921.

HOTARIREA PLENAREI C.C. AL P.C.(b) DIN RUSIA CU PRIVIRE
LA CREAREA UNUI ORGAN DE PRESA SPECIAL PENTRU PROBLE-
MELE DE PRODUCTIE. 20 decembrie 1920.

HOTARIREA BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C.(b) DIN RUSIA
CU PRIVIRE LA AJUTORAREA TARANILOR CARE AU AVUT DE
SUFERIT DE PE URMA SECETEI. 2 februarie 1921.

In Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de
pe linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza proiectele sus-mentionatelor
hotarin, cu indreptarile i completarile facute de Lenin.

DECRETE SI HOTARIRI ALE C.E.C. DIN RUSIA,
ALE C.C.P. SI C.M.A.

HOTARTREA C.C.P. CU PRIVIRE LA APROVIZIONAREA FUNC-
TIONARILOR SI MUNCITORILOR DIN INSTITUTIILE SOVIETICE.
6 noiembrie 1920.

5

T
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HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE
noiembrie

LA NORMELE DE APROVIZIO-
NARE A MUNCITORILOR. 6 1920.

HOTARIREA C.M.A. PRIN CARE AUTOCAMIOANELE DIFERITE-
LOR DEPARTAMENTE ERAU PUSE LA DISPOZITIA IMPUTERNICI-
TULUI EXTRAORDINAR CU APROVIZIONAREA ARMATEI. 12 noiem-
brie 1920.

HOTARIREA C.M.A. CU PRIVIRE LA APROVIZIONAREA FA-
BRICILOR DIN IVANOVO-VOZNESENSK CU TITEI, PACURA SI
ALIMENTE. 17 noiembrie 1920.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA CONFISCAREA /NTREGII
AVERI MOBILE A CETATENILOR CARE AU FUGIT PESTE GRANITA
SAU CARE CONTINUA SA STEA ASCUN$I. 19 noiembrie 1920.

HOTAR /REA C.C.P. CU PRIVIRE LA CIRCULATIA BANEASCA IN
REPUBLICA DIN EXTREMUL ORIENT. 20 noiembrie 1920.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVI RE LA RED RESAREA EXPLOATARH
CARBUNILOR /N DONBASS. 23 noiembrie 1920.

HOTARIREA C.C.P. PRIN CARE PREVEDERILE HOTARIRII
C.C.P. CU PRIVIRE LA PROTECTIA MUNCII

EXTINSE
MUNCITORILOR $1

ASUPRA INTRE-FUNCTIONARILOR URMEAZA SA FIE $1
PRINDERILOR SI INSTITUTHLOR CU CARACTER MILITAR. 26
noiembrie 1920.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA DESFIINTAREA SISTEMULUI
DE LUCRU IN ANTREPRIZA. 30 noiembrie 1920.

HOTAR /REA C.C.P. PRIN CARE SE APROBA CA DIRECTIA GENE-
RALA A PADURILOR SA CONTINUE LUCRARILE DE E XPLOATARE
INCEPUTE INAINTE DE INCHIDEREA SEZONULUI DE EXPLOATARI
FORESTIERE. 6 decembrie 1920.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA SCUTIREA DE SERVICIUL
MILITAR PENTRU MOTIVE DE CONVINGERI RELIGIOASE. 14 decem-
brie 1920.

HOTARIREA C.E.C. DIN RUSIA $1 A C.C.P. CU PRIVIRE LA INSTI-
TUIREA UNOR REPREZENTANTE ALE COMISARIATULUI PO-
PORULUI PENTRU PROBLEMELE NATIONALITATILOR IN REPU-
BLICILE $1 RE GIUNILE AUTONOME. 16 decembrie 1920.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA $COLILE SUPERIOARE DE
ARTE SI MESERI1 DIN MOSCOVA. 18 decembrie 1920.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA FOLOSIREA CRIMEII PENTRU
REFACEREA SANATATII OAMENILOR MUNCH. 21 decembrie 1920.

HOTARIREA C.M.A. CU PRIVIRE LA ACORDAREA DE CONCEDIU
NELIMITAT OSTASILOR DIN ARMATA ROSIE CARE AU LOC DE
MUNCA LA INTREPRINDERILE INDUSTRIALE $1 IN INSTITUTIILE
CIVILE. 4 februarie 1921.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA ELIBERAREA LUI L.P. SERE-
BRIAKOV DIN FUNCTIA DE LOCTIITOR AL COMISARULUI PO-
PORULUI PENTRU PROBLEMELE MUNCH $1

PROBLEMELE
DE PRESEDINTE AL

DIRECTIEI GENERALE PENTRTJ MUNCH. 8 februarie
021.

DECRETUL C.C.P. CU PRIVIRE LA APROVIZIONAREA CU ALI-
MENTE SI OBIECTE DE LARG CONSUM A INSTITUTHLOR MEDICALE,
A ASEZAMINTELOR PENTRU OCROTIREA MAMEI $1 COPILULUI,
A $COLILOR $1 INSTITUTIILOR PENTRU COPII. 8 februarie 1921.

HOTARIREA C.M.A. CU PRIVIRE LA LUPTA IMPOTRIVA FURTU-
RILOR DE COMBUSTIBIL IN DONBASS. 9 februarie 1921.

HOTARIREA
A

C.M.A. CU PRIVIRE LA MASURILE
februarie

DE INTENSIFI-
CARE EXPORTURILOR DE PETROL. 11 1921.
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HOTARTREA C.C.P. CU PRIVIRE LA DESFIINTABEA COMISIEI
ORGANIZATORICE PENTRU SIMPLIFICAREA APARATULUI SOVIE-
TIC $1 A COMISIEI PENTRU INTOCMIREA SCHEMELOR DE ORGANI-
ZARE. 15 februarie 1921.

HOTARIRE C.M.A. CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TRANSPOR-
NELIMITAT.TULUI OSTASILOR RO$II CARE AU PRIMIT CONCEDIU

18 februarie 1921.
HOTARIREA C.M.A. CU PRIVIRE LA INZESTBAREA TR ANSPOR

TURILOR PE APA CU ATELIERE DE REPARATII PROPRIL 18 fe-
bruarie 1921.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA COMISARII POPORULUI, LOC-
TIITORII LOR $1 REPREZENTANTII COMISARIATELOR POPORULUI
IN C.C.P. 22 februarie 1921.

HOTARIREA CU PRIVIRE LA COMISIA CENTRALA A PLANIFI-
CARII. 22 februarie 1921.

HOTARIREA C.M.A. CU PRIVIRE L 1 REORGANIZAREA PAZEI
CAILOR FERATE PENTRU LUPTA IMPOTRIVA BANDITISMULUI.
martie 1921.

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA
DE

MINIMUL DE CUNOSTINTE
-OBLIGATORILI IN INSTITUTHLE INVATAMINT SUPERIOR.
7 marhe 1921.

In Arhiva centralii de partid a Institutului de marxism-leninism
de pc linga. C.C. al P.C.U.S. se pastreaza proiectele decretelor si
hotäririlor enumerate mai sus, cu indreptarile, completarile i obser-
vatiile lui Lenin. Informatii in legatura cu redactarea de catre
V. I. Lenin a decretului din 21 decembrie 1920 al C.C.P. cu privire la
folosirca Crimeii pentru refacerea sanatatii oamenilor muncii gasim
in arnintirile lui N. A. Semasko Lenin si ocrotirea sinatatii in 1921"
(vezi Amintiri despre V. I. Lenin". Partea a 2-a, Bucuresti, Editura
politica, 1958, p. 874-876).

TELEGRAME, TELEFONOGRAME $1 SCRISORI

TELEGRAMA CATRE I.V. STALIN DE L 1 N.N. KRESTINSKI.
Voiembrie 1920, inainte de 8 ale

SCRISOARE A, C.C. AL P.C.(b) DIN RUSIA CU PRIVIRE LA PROLET-
CULT". 1 deeembrie 1920.

PROTECT DE SCRISOA RE CATRE L.B. KRASIN. 16 decembrie 1920.
TELEFONOGRAMA CATRE N . EISMOND. 22 decembrie 1920.
CIRCULAR 1 C.C. AL P.C.(b) DIN RUSIA CATRE LUCRATORII DIN

DOMENIUL APROVIZIONARII. 5 februarie 1921.
LUI S.P. SEIN II 1N L k TIFLIS. 18 februarie 1921.

In Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza textele scrisorilor si tele-
gramelor enumerate mai sus, cu indreptarile, completarile i obser-
vatiile lui Lenin.

lunii.
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ADNOTARI

1 Antanta bloc de state imperialiste (Anglia, Franca si Rusia),.
care s-a constituit definitiv in 1907 5i care era indreptat irnpo-
triva imperialistilor din Trip la Alianta (Germania, Austro-Un-
garia si Italia). Ii tragea numele de la intelegerea anglo-franceza
Entente cordiale", incheiata in 1904. In primul razboi mondial
au aderat la Antanta S.U.A., Japonia i alte tari. Dupa Marea
Revolutie Socialista din Octombrie, principalii membri ai accstui
bloc Anglia, Franca, S.U.A. i Japonia au fost inspiratorii

organizatorii interventiei militare impotriva Tarii sovietice
au participat efectiv la aceastä interventie. Dupa terminarea pri-
mului razboi mondial 5i zdrobirea interventiei antisovietice,
blocul s-a destramat. 2.

2 Ofertsiva Arrnatei Rosii impotriva trupelor generalului tarist
Vranghel a inceput in ultimele zile ale lunii octombrie 1920. In.
urma unar batalii crincene, Vranghel a fost azvirlit in Crimeea.
In noaptea de 8 noiembrie a inceput eroicul asalt al Perekopului,
iar la 16 noiernbrie intreaga Crimee era curatita de albgardisti.
Prin zdrobirea lui Vranghel s-a incheiat, in linii generale, pc-
rioada razboiului civil g a interventiei straine. 3.

3 Congresul al II-lea al Internationalei Comuniste, care a pus ba-
zele programatice, tacticc si organizatorice ale Comintcrnului,
a avut loc intre 19 iulie si 7 august 1920 in Rusia Sovictica.
Deschiderea congresului a avut loc la Petrograd ; sedintele urma-
toare, incepind de la 23 iulie, s-au tinut la Moscova. La congres
au participat 169 de delegati cu vot deliberativ si 49 cu vot
consultativ, reprezentind 67 de organizatii muncitoresti din 37 de
tari. Intreaga munca de pregatire in vederca convocarii Congre-
sului al II-lea a fost condusa de catre Lenin, care a acordat o
deosebita importanta acestui congres international al organizatii-
lor comuniste i muncitoresti. Un rol de seama in stabilirea sar-
cinilor Internationalei Comuniste 5i in elaborarea liniei ei poli-

5i 5i
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tice 1-a avut cartea lui Lenin «Stingismul» boala copilariei
comunismului", scrisa de el inainte de deschiderea congresului
al II-lea. 3.

4 Congresul extraordinar al Partidului social-democrat independent
din Germania a avut 1oc intre 12 si 17 octombrie 1920 la Halle.
Problema centrala de pe ordinea de zi au constituit-o raportul
cu privire la Internationala Comunista i cele 21 de conditii de
primire in aceasta organizatie. Cu o majoritate de 237 de voturi
contra 156, congresul s-a pronuntat pentru afilierea la Internatio-
nala Comunista. Ca urmare a acestui fapt, aripa de dreapta s-a
retras de la congres si a format un partid aparte, care a fiintat
sub vechea denumire pina in septembrie 1922, cind a fuzionat
cu partidul social-democrat. Aripa de stinga a Partidului social-
democrat independent din Germania s-a unit, in decembrie 1920,
cu Partidul Comunist din Germania. 3.

5 In urma revolutiei care a inceput la 27 ianuarie 1918 in Finlanda,
guvernul burghez a fost rasturnat si puterea a trecut in mlinile
muncitorilor. La 29 ianuarie a fost constituit guvernul revolutio-
nar al Finlandei Consiliul imputernicitilor poporului, in care
au intrat E. Gyling, 0. Kuusinen, I. Sirola, A. Taimi si altii.
Principalele masuri ale guvernului muncitoresc au fost : adoptarca
unei legi prin care paminturile lucrate de taranii fara pamint
erau trecute, fara plata, in proprietatea lor deplina ; scutirea de
orice impozite a pIturilor slrace ale populatiei ; exproprierea
intreprinderilor care apartineau proprietarilor fugiti ; instituirea
controlului de stat asupra bancilor particulare (functiile lor au
fost transmise bancii de stat) si altele.

Dar revolutia proletara invinsese numai in sudul Finlandei.
Contrarevolutia s-a intarit in nordul tarii si a cerut ajutorul
guvernului kaiserului german. In urma interventiei fortelor ar-
mate germane, in mai 1918, dupa un razboi civil inversunat,
revolutia din Finlanda a fost infrinta. In tara s-a instaurat te-
roarea alba' ; mii de muncitori i tarani revolutionari au fost
executati sau ucisi in torturi intre zidurile inchisorilor. 4.

6 Republica sovietica din Ungaria a 1uat fiin 1a 21 martie 1919 si
a durat pina la 1 august 1919. In fruntea ei s-a aflat un guvern
format din reprezentanti ai partidelor comunist i social-de-
mocrat, care au fuzionat, formind Partidul socialist din Ungaria.
Revolutia socialista din Ungaria a avut un caracter pasnic ; neavind
posibilitatea s lupte, burghezia n-a indrgznit atunci sa opuna
rezistenta instaurarii Puterii sovietice.

Chiar in prima sedinta, Consiliul guvernamental revolutionar
a adoptat hotarirea de a crea o Armata Rosie, care sa asigurc
apararea republicii. La 26 martie, guvernul sovietic al Ungarici
a emis decretele cu privire la nationalizarea intreprinderilor in-
dustriale, a transporturilor si a bancilor, iar la 2 aprilie decretul
cu privire la monopolul comertului exterior. Au fost majorate
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salariile muncitorilor, in medie cu 250/0 si a fost introdusa ziva
de munca de 8 ore ; la 3 aprilie a fost adoptatl legea reformei
agrare, potrivit careia toate domeniile mai mari de 100 de holzi
(57 ha) erau confiscate. Dar paminturile confiscate n-au fost
impartite taranilor cu parnint putin i celor ark pamint, ci puse
la dispozitia cooperativelor agricole de productie si a gospodarii-
lor de stat organizate in localitatile respective. Täranimea saraca,
care nadajduia sa primeasca pamint, s-a vazut inselata in astep-
tärile ei, ceea ce a impiedicat stabilirea unei aliante trainice intre
proletariat si taranime si a dus la slabirea Puterii sovietice in
Ungaria.

Imperialistii din Antanta au intirnpinat cu ostilitate instau-
rarea dictaturii proletariatului in Ungaria ; Republica sovietica a
fost supusa blocadei economice. Impotriva Republicii Sovietice
Ungare a fost organizatal o interventie militarà. Ofensiva trupe-
lor interventioniste a activizat contrarevolutia ungara. Tradarea
comisa de social-democratii de dreapta, care au intrat in aliantä
cu imperialismul international, a fost o alta cauza care a dus
la pieire Republica Sovietica UngarI.

Situatia internationala nefavorabila care s-a creat in vara
anului 1919, cind Rusia Sovietica era asediata din toate prçile
de dusmani si nu putea sa dea ajutor Republicii Sovietice Un-
gare, a avut si ea un rol negativ. La 1 august 1919, in urma
actiunilor comune intreprinse de interventia imperialista straina
si de contrarevolutia intern'a, Puterea sovietica din Ungaria a
fost rasturnati. 4.

7 Eroica rascoalii din mai 1919 a marinarilor din escadra a 2-a
a flotei franceze din Marea Neagra era indreptata impotriva
politicii duse de guvernul francez, care a trimis vreo 300 000 de
soldati i marinari ca sb sugrume tinära republica sovietica.
Efectivul trupelor interventioniste din sudul Rusiei se ridica
la 130 000. Un rol deosebit de important in formarea spiritului
revolutionar In rindurile soldatilor i marinarilor din armatele
interventioniste a avut Comitetul ilegal din Odesa al partidului
bolsevic, condus de I. F. Smirnov (Lastocikin), si Colegiul pen-
tru straini", infiintat de acest comitet, din biroul caruia facea
parte si Jeanne Labourbe, glorioasa fiica a poporului francez. In
acest colegiu activau agitatori comunisti cu experientà, ca Iakov
Elin, Vladimir Degoti si altii, care au stabilit legaturi cu soldatii si
cu echipajele unor vase. Rascoala a inceput la 20 aprilie pe
bastimentele France" si Jean Bart", care se aflau in rada por-
tului Sevastopol. Acestor echipaje ii s-au alaturat echipajele altor
nave de razboi franceze i soldatii Regimentului de infanterie 175.
Dup5." aceea rascoala a cuprins i vasele din rada portului Odesa.
RAsculatii cereau incetarea imediata a interventiei si trimiterea
kr In patrie, amenintind cà, in caz contrar, vor trece de partea
Armate.i Rosii. Comandamentul francez a arestat pe organizatorii
actiunii revolutionare i i-a trimis imediat in tara, unde au fost
supusi unor crunte represium. Rasculatii au fost infrinti pentru
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erau lipsiti de o perspectivä revolutionara clara si de o con-
ducere adevarata : pe atunci in Franca nu luase Inca fiinta parti-
dul comunist. Dar faptele eroice ale soldatilor i marinarilor
francezi, care au reprezentat un act de solidaritate revolutionara
cu primul stat din lume al oamenilor muncii, a contribuit la
cresterea miscarii revolutionare in Franca.

Succesele Armatei Rosii, actiunile revolutionare din armata
flota franceza, ccrerile formulate de muncitori au silit guvernul

francez sa-si recheme trupele din Rusia Sovietica. In legatura cu
aceasta, Lenin ..a scris : Prin agitatie si propaganda am luat
Antantei proprnle ei trupe. I-am invins pe imperialisti nu numai
cu ajutorul soldatilor rtostri, ci i sprijinindu-ne pe simpatia pe
care propriii lor soldati o manifestau fata de noi" (V. I. Lenin.
Opere complete, vol. 40, Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a
doua, p. 131). 4.

8 In sedinta plenarei din 9 noiembrie 1920 a C.C. al P.C. (b) din
Rusia, G. M. Krjijanovski a fost insarcinat sa pregateasca pentru
cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor raportul Cu
privire la electrificarea Rusiei". La congresul Sovietelor, care a
avut loc la Moscova intre 22 si 29 decembrie 1920, la propune-
rea prezidiului, acest raport a fost inclus in ordinea de zi. 7.

9 Documentul de fail a stat la baza rezolutiei cu privire la sarcinile
miscarii sindicale, care a fost adoptata la 8 noiembrie 1920 de
catre fractiunea P.C. (b) din Rusia de la cea de-a V-a Conferinta
generala a sindicatelor i publicata la 13 noiembrie in Pravda".
Pentru aceastä rezolutie au votat peste 200 de persoane, iar
12 s-au abtinut.

La conferinti, care s-a cinut la Moscova intre 2 si 6 noiembrie
(deschiderea ei oficiala a avut loc la 3 noiembrie), partidul a
ridicat problema reorganizarii activitatii sindicatelor in conformi-
tate cu sarcinile constructiei socialiste, ale clezvoltarii democratic:,
ale renuntarii la metodele de comandi si administrative folosite
in timp de razboi. Impotriva trecerii la noile metode de munca
s-a ridicat Trotki. In sedinta de la 3 noiembrie a fractiunii
comuniste, Trotki, dupa cum s-a exprimat Lenin, a aruncat un
cuvint inaripat" : scuturarea" sindicatelor si a cerut sa se
stringa surubul" i si se procedeze imediat la etatizarea sindi-
catelor". Cuvintarea lui Trotki, care a insemnat inceputul discu-
tiei in rindurile partidului, a capatat riposta cuvenitã din partea
comunistilor delegati la conferinta. Divergenta cu Trotki in
problema sindicatelor era o divergenta cu privire la metodele
de apropiere de mase, de cucerire a maselor, de stabilire a lega-
turilor cu ele" (vezi volumul de fata, p. 215). Infaptuirea cerintelor
formulate de Trotki ar fi dus de fapt la lichidarea sindicatelor,
la subminarea dictaturii proletariatului" ; de aceea ele au devenit
obiectul unei dezbateri in cadrul C.C. al partidului. La 8 noiem-
brie, in sedinta plenara a Comitetului Central, Lenin a prezentat
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o serie de teze, pe care le-a opus conceptiilor lui Trotki. Tezele
lui Trotki au intrunit 7 voturi, iar cele ale lui Lenin 8.

Tezele lui Lenin au stat la baza proiectului sau de rezolutie
Sarcinile sindicatelor i metodele de aducere a lor la indeplinire",
adoptat de plenara cu majoritate de voturi (10 contra 4 si o
abtinere). 9.

10 Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia a avut loc intre
29 martie si 5 aprilie 1920 la Moscova. Numarul delegatilor la
acest congres a fost mai mare decit la oricare dintre congresele
anterioare ale partidului : la lucrarile lui au participat 715 dele-
gati, dintre care 553 cu vot deliberativ si 162 cu vot consul-
tatrv, reprezentind 611 978 de membri de partid. La conores au
fost reprezentate organizatille de partid din Rusia Centra7la, din
Ucraina, din Ural, din Siberia si din alte regiuni ale tarii recent
eliberate d catre Armata Rosie. Multi delegati au venit la con-
gres direct de pe front.

Ordinea de zi a congresului a fost : 1) Raportul Comitetului
Central ; 2) Sarcinile imediate ale constructiei economice ; 3) Mis-
carea sindicall ; 4) Probleme organizatorice ; 5) Sarcinile Inter-
nationalei Cornuniste ; 6) Atitudinea fati de cooperatie ; 7) Tre-
cerea la sistemul armatei-militie ; 8) Alegerea Comitetului
Central ; 9) Probleme curente.

Lucrarile congresului s-au desfasurat sub conducerea directä
a lui V. I. Lenin, care a prezentat raportul de activitate politica
al Comitetului Central 4i a rostit cuvintul de incheiere la acest
raport, a luat cuvintul in problema constructiei economice, in
problema cooperatiei, a rosta cuvintul de incheiere a lucrarilor
congresului si a prezentat o propunere in legatura cu lista mem-
brilor supleanti ai Comitetului Central al partidului.

In rezolutia Cu privire la sarcinile imediate ale constructiei
economice", congresul a subliniat c principala conditie a refa-
cerii economice a tarii este elaborarea i adoptarea unui plan
economic unic, esalonat pe urmatorii citiva ani" (Rezolutiile
hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor
C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954,
p. 493). Locul central in planul economic unic ii ocupa electri-
ficarea, pe care Lenin a caracterizat-o drept un grandios program
pentru o perioada de 10-20 de ani. Directivele Congresului
al IX-lea au stat la baza planului intocmit de Comisia de stat
pentru electrificarea Rusiei (GOELRO), care a fost elaborat de-
finitiv i aprobat in decembrie 1920 de cel de-al VIII-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia. 0 deosebita atentie s-a acordat
la acest congres organizarii conducerii industriei. In rezolutia la
aceasta problema s-a aratat ca e necesara crearea unei conduceri
competente, ferme i energice, pe baza principiului conducerii
unice.

Impotriva liniei partidului s-a ridicat, la acest congres, grupul
antipartinic centralismul democratic" (Sapronov, Osinski, V. Sim"-
nov etc.). Camuflindu-se in dosul frazeologiei lor despre centra-
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lismul democratic, dar in realitate denaturind acest principiu,
centralistii democrati" negau necesitatea conducerii unice in intre-
prinderi, se pronuntau impotriva unei discipline ferme de partid
si de stat, sustineau, contrar adevarului, ca in cadrul Comitetului
Central nu se aplica principiul conducerii colective. Grupul cen-
tralismului democratic" a fost sprijinit la congres de Rikov,
Tomski, Miliutin i Lomov. Congresul a dat riposta cuvenita
centralistilor democrati" si a respins propunerile lor anti-
partinice.

0 atentie deosebita a fost acordati, la acest congres, intrecerii
in munc i subotnicelor comuniste. Pentru extinderea intrecerii,
s-a recomandat sa se foloseasc a. pe scari larga sistemul premial
de retribuire a muncii. Congresul a hotarit ca ziva de 1 Mai,
sarbatoarea internationala a proletariatulwi, care in 1920 cadea
intr-o simbata, sa fie transformata, in Rusia, intr-un grandios
subotnic general.

Un loc important in lucrarile acestui congres a fost rezervat
problemei sindicatelor, care a fost analizata prin prisma adaptarii
intregii lor activitati la indeplinirea sarcinilor economice. In ho-
tarirea adoptata de el in aceasta problema, congresul a definit
cu precizie rolul sindicatelor, a aratat care trebuie sa fie relatiile
dintre sindicate, de o parte, stat i partid, de alta parte, si a
stabilit formele i metodele de conducere a sindicatelor de cátre
partidul comunist, formele de participare a sindicatelor la cons-
tructia economica. Congresul a dat o riposta hotarità elementelor
anarho-sindicaliste ($leapnikov, Lozovski, Tomski si Lutovinov),
care se pronuntau pentru independenta" sindicatelor i incercau
sa le contrapuna partidului comunist i Puterii sovietice.

La 4 aprilie, in sedinta inchisa, congresul a ales noul Comitet
Central, format din 19 membri si 12 membri supleanti. 9.

I I Vezi rezolutia Cu privire la sarcinile imediate ale constructiei
de partid", adoptata de cea de-a IX-a Conferinta generali
P.C. (b) din Rusia (Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferin-
telor P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura
pentru literatura politica, 1954, p. 521).

A IX-a Conferinta. generalä a P.C. (b) din Rusia a avut loc
intre 22 si 25 septembrie 1920 la Moscova. La lucrarile ei au
luat pane 241 de delegati (116 cu vot deliberativ si 125 cu vot
consultativ), care reprezentau 700 000 de membri de partid. Pe
ordinea de zi au figurat urmatoarele probleme : 1) Raportul
reprezentantului comunistilor polonezi ; 2) Raportul politic al
Comitetului Central ; 3) Raportul organizatoric al Comitetului
Central ; 4) Cu privire la sarcinile imediate ale constructiei de
partid ; 5) Raportul comisiei pentru studierea istoriei partidului ;
6) Darea de seama cu privire la Congresul al II-lea al Interna-
tionalei Comuniste.

Raportul politic al Comitetului Central a fost prezentat in
prima sedinta de V. I. Lenin. Principala problema din raportul
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politic al Comitetului Central a fost aceea a incheierii pacii cu
Po Ionia si a pregatirilor necesare pentru zdrobirea armatei alb-
gardiste a lui Vranghel. Conferinta a adoptat in unanimitate
rezolutia cu privire la conditiile incheierii pacii cu Po Ionia. A
fost aprobata declaratia C.E.C. din Rusia cu privire la condiliile
concrete de incheiere a pacii cu Po Ionia, intocmita sub condu-
cerea directa a lui Lenin si redactata de el.

Un loc important in lucrarile Conferintei a IX-a a avut dis-
cutarea problemei sarcinilor imediate ale constructiei de partid.
Inca de la inceputul lunii septembrie 1920, Comitetul Central a
adresat tuturor organizatiilor de partid o circulark in care erau
semnalate unele fenomene nesanatoase care se manifestasera, in
acea perioadl, intr-o serie de organizatii de partid ; se atragea
atentia ca' unii comunisti cu functii de conducere in institutiile
de stat si econornice nu combateau birocratismul, abuzau de si-
tuatia lor, se izolau de organizatia lor de partid si de masele
muncitoresti. La propunerea Comitetului Central, organizatiile
locale de partid au discutat, in adunarile lor, aceasta scrisoare si,
prin delegatii respectivi, au prezentat conferintei propuneri prac-
tice pentru lichidarea lipsurilor. La conferinta, in cadrul discu-
tiilor pe marginea sarcinilor constructiei de partid, a luat pozitie
si grupul antipartinic al centnalismului democratic", care a
desemnat drept coraportor pe T. V. Sapronov. Membrii acestui
grup s-au pronuntat impotriva disciplinei de partid si a rolului
conducator al partidului comunist in Soviete si in sindicate. Ca
si Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia, conferinta de partid
a dat o riposta hotarita grupului centralismului democratic".

Conferinta a adoptat rezolutia Cu privire la sarcinile ime-
diate ale constructiei de partid", al carei proiect a fost scris de
Lenin ; tot Lenin a scris Propuneri la rezolutia cu privire la
sarcinile imediate ale constructiei de partid" (vezi Opere com-
plete, vol. 41, Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a doua,
p. 294). In irezolutie eran indicate o serie de masuri concrete,
menite sa duca la intarirea mai departe a rindurilor partidului
si sa faca sa creasca rolul sau conducator in Statul sovietic, sa
dezvolte pe toate Calle democratia interna de partid si democratia
sovietica. Se recomanda sa se convoace cit mai des adunari ge-
nerale ale membrilor de partid, cu partieiparea obligatorie a tutu-
ror activistilor cu munci de raspundere" (Rezolutiile si hotaririle
congreselor, conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea
I, Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954, P. 522).
Conferinta a atras atentia ca e necesar sa fie antrenati pe scara
mai larga comunistii de rind la o activa participare la conferintele
guberniale si la plenarele comitetelor guberniale ale P.C. (b) din
Rusia. De asemenea, a indicat masuri pentru lichidarea oricaror
urme de birocratism in munca organelor sovietice si economice.
Pentru combaterea difenitelor abuzuri si pentru examinarea plin-
gerilor venite din partea comunistilor, conferinta a considerat ea'
e necesari instituirea unei comisii de control, iar pe linga comi-
tetele guberniale, infiintarea unor comisii de partid speciale.
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La raportul organizatoric al Comitetului Central, Conferinta
a IX-a a adoptat o rezolutie in care se recomanda sa se intensi-
fice activitatea Secretariatului Comitetului Central in directia
unei cit mai depline cunoasteri a muncii locale, pentru a trage
invataminte din experienta ei, sa se acorde mai multa auntie
activitatii desfasurate de sectia de propaganda si agitatie ; de
asemenca, se arata ca e nevoie sa fie imbunatatita conducerea
directa, de catre Comitetul Central, a muncii organizatorice a
organizatiilor comuniste din rindurile Armatei Rosii si ale Flotei
si sa nu se admiti ca activitatea acestor organizatii sa fie izolata
de viata socialä. 9.

12 Tektran Comitetul central al sindicatului unificat al feroviari-
lor i al lucratorilor din transporturile pe ap ; a fost infiintat
in septembrie 1920. Unificarea acestor doua sindicate a fost im-
pusa de necesitatea de a crea o conducere centralizata, ferma,
capabill sa asigure indeplinirea unor sarcini menite sä duel la
refacerea rapida a transporturilor, a caror dezorganizare ame-
ninta sal paralizeze intreaga economie nationala. Dificultatea sar-
cinilor trasate facea necesari aplicarea temporara, in cadrul
organizatiei sindicale, a unei politici de masuri exceptionale si de
metode rnilitare. Dupa ce a efectuat o importanta munca de re-
facere a transporturilor, Tektranul a degenerat, cu timpul, intr-un
organ birocratic, rupt de masa sindicall. Birocratismul, procedeele
pur administrative, sistemul numirilor de sus si renuntarea la
metodele de munca democratice, toate aceste practici introduse
in mod perseverent de trotkisti, care puseseri mina pe conducerea
Tektranului, creau in rindurile muncitorilor o stare de spirit
ostill partidului, provocau dezbinare in rindurile lucratorilor din
transporturi. Aceste metode defectuoase au fost condamnate de
Comitetul Central al partidului. Plenarele din 8 noiembrie
7 decembrie 1920 ale C.C. al P.C. (b) din Rusia au adoptat hota-
rirea de a include Tektranul in sistemul general de activitate al
C.C.S. din Rusia cu aceleasi drepturi ca i celelalte sindicate si
au recomandat Tektranului sa-si schimbe metodele de munca in
sensul largirii democratiei sindicale, al aplicarii pe scara largi.
principiului eligibilitçii tuturor organelor sindicale, al restringerii
sistemului numirilor de sus etc. Primul Congres general al lucra-
torilor din transporturi, convocat, in urma unei hotariri a C.C.
al partidului, in martie 1921, a izgonit pe trotkisti din conducerea
Tektranului si a indicat noi metode de munca. 9.

13 Proletcult organizatie muncitoreasca cultural-educativa cu ca-
racter de masa. Aparut Inca in septembrie 1917, ca o organizatie
muncitoreasca de sine statatoare, Proletcultul, a cárui conducere
era concentratä in miinile lui A. A. Bogdanov si ale adeptilor
lui, a continuat si dupa Revolutia din Octombrie sä-si apere
independenta" lui, opunindu-se astfel statului proletar. Ca ur-
mare, in aceasta organizatie au patruns intelectuali burghezi, care
au inceput s influenteze in mod decisiv pozitia ei. Proletcultul
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cauta sa se sustraga de sub conducerea partidului comunist
sa-si mentina independenta fati de organele Puterii sovietice, in
special fata. de Comisariatul poporului pentru invatamint. Pro-

contestau de fapt insemnatatea mostenirii culturale a
trecutului, clutau sa se delimiteze de sarcinile muncii cultural-
educative de nias i, rupti de viata, sa creeze prin mijloace de
laborator" o cultura deosebita, o cultura proletara". Recunoscind
in vorbe marxismul, Bogdanov, principalul ideolog al Proletcultu-
lui, propaga de fapt o filozofie idealist-subiectiva, machista.
Proletcultul nu era o organizatie omogenä. Alaturi de intelectualii
burghezi, care aveau un rol conducator in multe organizatii ale
Proletcultului, acestea cuprindeau in rindurile lor si tineret mun-
citoresc, care era patruns de dorinta sincer a. de a contribui la
constructia culturala a Statului sovietic. Organizatiile prolet-
cultiste au ajuns la cea mai mare dezvoltare in 1919. La inceputul
deceniului al 3-lea ele au inceput sl se destrame, iar in 1932
Proletcultul incetat existenta.

Partidul, luptind pentru scoaterea membrilor de rind ai organi-
zatiei de sub influenta conceptiilor idealiste ale lui Bogdanov,
s-a ridicat impotriva starilor de spirit separatiste ale Proletcul-
tului. In octombrie 1920, Lenin pune problema Proletcultului in
discutia Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia. Pornind de
la o hotirire a Biroului Politic, la baza careia a stat proiectul de
rezolutie scris de V. I. Lenin (vezi Opere complete, vol. 41,
Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a doua, p. 336-337), Comi-
tetul general pentru educatia politica a elaborat instructiunile cu
privire la relatiile dintre Proletcult i Comisariatul poporului
pentru invatamint. Tocmai aceste instructiuni au format obiectul
dezbaterilor de la plenara din 10 noiembrie 1920 a Comitetului
Central. Proiectul de hotarire al plenarei Comitetului Central cu
privire la Proletcult, prezentat de Lenin, a fost adoptat aproape

modificari. 12.

14 Comitetul general pentru educatia politica de pe linga Comisa-
riatul poporului pentru invatamint a luat fiinta printr-un decret
al Consiliului Comisarilor Poporului Cu privire la Comitetul
general pentru educatia politica al Republicii", elaborat pe baza
indicatillor lui V. I. Lenin (vezi Opere complete, vol. 41, Bucu-
resti, Editura politica, 1966, ed. a doua, p. 397) si semnat de el
la 12 noiembrie 1920. Decretul a fost publicat in Izvestiia
C.E.C. din Rusia" nr. 263 din 23 noiembrie 1920. Comitetul general
pentru educatia politica facea parte din Comisariatul poporului
pentru invatimint si li era subordonat din punct de vedere admi-
nistrativ i organizatoric, dar in problemele continutului ideologic
al muncii sale era subordonat direct C.C. al P.C. (b) din Rusia.
Comitetul general pentru educatia politic avea in atributia sa
intreaga activitate de educatie politica si de propaganda si agi-
tatie, indruma munca de instruire i educare comunistä, cu ca-
racter de masa, a adultilor (cursurile de alfabetizare, colile, clu-
burile, bibliotecile, casele de citit), precum si invatamintul de
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partid (universitatile comuniste, scolile de partid). Pina la reorga-
nizarea lui ca sector al muncii de masa din Comisariatul poparului
pentru invatamint (in iunie 1930), Comitetul general pentru edu-
catia politica a fost condus de N. K. Krupskaia. 12.

15 Prezentul document a fost adoptat de plenana C.C. al P.C. (b) din
Rusia in sedinta din seara zilei de 10 noiembrie 1920, in urma
raportului ,Cu privire la atragerea sindicatelor de sub conducerea
tut Legien Ia controlul indeplinirii comenzilor noastre", prezentat
de Artem (F. A. Sergheev). 13.

16 Prezentul document a stat la baza proiectului de teze ale Comi-
tetului general pentru educatia politicã, publicat in nr. 267 din
27 noiembrie 1920 al ziarului Pravda", sub titlul Propaganda
pe linie de productie (Proiect de teze ale Comitetului general
pentru educatia politica)".

Probkma propagandei pe linie de productie a fost pusa pentru
prima oara cu prilejul discutiei asupra sarcinilor imediate ale
constructiei economice, care a avut loc la Congresul al IX-lea al
partidului (29 martie-5 aprilie 1920). Dar, datorita faptului cä
scurtul ragaz de pace a fost intrerupt de atacul dezlantuit de
Polonia burghezo-mosiereasca impotriva Tarii sovietice, proble-
mele constructiei economice au fost impinse din nou pe planul al
doilea. Si abia la sfirsitul anului 1920, dupi incheierea tratatului
provizoriu de pace cu Polonia i zdrobirea lui Vranghel, s--a pus
cu toata stringenta problema necesitatii propagandei pe linie de
productie, pentru antrenarea maselor populare la o participare
constienta la refacerea economiei nationale. Ideea propagandei pe
linie de productie, emisa. de V. I. Lenin, continua sal fie si astdzi
una dintre principalele sarcini ale activitatii cultural-educative
desfasurate de partid si de Statul sovietic. 14.

17 Bednota" ziar pentru tarani ; a aparut la Moscova cu ince-
pere de la 27 martie 1918. A fost infiintat in urma unei hotariri
a C.C. al P.C. (b) din Rusia, in locul ziarelor Derevenskaia
Bednota", Derevenskaia Pravda" si Soldatskaia Pravda". A mi-
litat activ pentru intarirea aliantei dintre clasa muncitoare si
tiranime, pentru organizarea maselor de tarani saraci i mijlocasi

unirea lor in jurul partidului comunist si al Puterii sovietice.
Bednota" a jucat un rol important in opera de educare politica
si ridicare culturala a paturilor rnuncitoare ale taranimii, in pro-
movarea de activisti pe tarim obstesc din xindurile taranimii sa-
race si mijlocase, in educarea unei numeroase armate de corespon-
demi la sate. La 1 februarie 1931, Bednota" a fuzionat cu
ziarul Sotialisticeskoe Zemledelie". 15.

18 Conferinta organizatiei guberniale Moscova a P.C. (b) din Rusia
a avut loc intre 20 si 22 noiembrie 1920 la Kremlin. La aceasta
conferinta au luat parte 289 de delegati cu vot deliberativ
89 cu vot consultativ. Pe ordinea de zi au figurat urmatoarele

9!
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rapoarte : cu privire la activitatea Comitetului organizatiei guber-
male Moscova a P.C. (b) din Rusia ; cu privire la situatia externa.
si internal i sarcinile partidului ; cu privire la situatia econornica.
a tarii ; cu privire la propaganda pe linie de productie i alege-
rile pentru Comitetul organizatiei guberniale Moscova.

La 19 noiembrie, in ajunul deschiderii conferintei, a avut loc
o consfatuire preliminara a delegatilor, la care a luat cuvintul
V. I. Lenin (stenograma cuvintarii nu s-a pistrat). La 21 noiem-
brie, in sedinta de seari a conferintei, la punctul doi de pe ordi-
nea de zi, V. I. Lenin a prezentat un raport care a durat doui
ore. Acest raport a fost publicat, in acelasi an, in brosura, ir
limbile rusa, franceza i gerinana. In aceeasi sedinci, Lenin a
rostit o cuvintare in legatura cu alegerile pentru Comitetul orga-
nizatiei guberniale Moscova. Stenograma cuvintarilor rostite la
consfatuirile premergatoare alegerilor nu s-a pastrat.

Conferinta a avut loc in perioada cind incepuse discutia cu
privire La sindicate. Lucrarile ei s-au desfasurat intr-o atmostera.
incarcata, dat fiind ca gruparile opozitioniste desfasurau o lupti
apriga impotriva liniei partidului. Grupurile antipartinice repre-
zentate la conferinta, centralismul democratic" si opozitia mun-
citoreasca", precum si grupul lui Ignatov, au supus unor violente
atacuri demagogice politica partidului. Atit in perioada de prega-
tire a conferintei, cit si in timpul lucrarilor ei, aceste grupuri art
incercat sa-si asigure o influentä preponderenta in arganizatia
guberniala de partid Moscova. Cautind s obtina alegerea unui
numar mai mare de adepti ai kir in comitetul acestei organizatii,
membrii grupului opozitia muncitoreasca" au organizat, intr-c>
sala a Kremlinului, o consfatuire speciala a delegatilor-muncitori,
opunind-o celorlahi delegati, care-si tineau sedintele intr-o aka sala-
In noiembrie, cind a avut loc conferinta cu doua. incaperi
spunea V. I. Lenin la Congresul al X-lea al partidului cinct
aici stateau unii, iar in aka incipere de la acelasi etaj
ahii, cind am avut de suferit i eu, fiind nevoit s umblu in cali-
tate de curier de la o incapere la alta aceasta dauna muncii,
era inceputul fractionismului si al sciziunii (V. I. Lenin. Opere,
vol. 32, Bucuresti, E.S.P.L.P. 1956, P. 186).

Sub conducerea lui Lenin, conferinta a dat o riposta manifesta-
a-ilor antipartinice si a aratat ca e necesar sä se duel lupta im-
potriva grupurilor lipsite de principii, care au aparut ca rezultat
al unor intrigi. La raportul Comitetului organizatiei Moscova a
fost adoptata o rezolutie care reflectä punctul de vedere al Co-
mitetului Central al partidului. Lista de membri ai Comitetului
organizatiei guberniale Moscova, intocmita de opozitionisti la
consfatuirea lor particulara, a fost respinsi si ea de conferinta
care a adoptat lista recomandata de Biroul Politic al Comite-
tului Central. 18.

19 Razboiul Poloniei burghezo-mosieresti impotriva Rusiei Sovie-
tice a fost organizat i declansat de imperialistii din S.U.A. i din

,
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Antanta. Pregatind o nou a. campanie armati impotriva Tarii so-
vietice, ei au hotarit sal foloseasca drept principala forta
de soc Po Ionia panilor albi i rarnasitele armatei lui Denikin,
adunate de generalul Vranghel in Crimeea. V. I. Lenin spunea
ca Po Ionia si Vranghel erau cele doua miini ale irnperialistilor,
care urmareau sá desfiinteze Statul sovietic. Efectivul total al
celor doua armate se ridica la aproape 1 000 000 de oameni, iar
in ceea ce priveste inzestrarea tehnica, ele erau superioare Ar-
matei Rosii.

Instigata de imperialisti, Polonia evita cu incapatinare si ras-
punda la propunerile de pace ale guvernului sovietic, conside-
rindu-le drept un semn de släbiciune. La 25 aprilie 1920 trupele
poloneze de sub comanda lui Pilsudski, fara sa declare razboi,
au navalit pe teritoriul Rusiei Sovietice. La 26 aprilie hnerven-
tionistii au ocupat orasele Jitomir, Korosten i Radomisl, iar la
7 mai Kievul.

La 30 aprilie, C.E.C. din Rusia i Consiliul Comisarilor Po-
porului au adresat un apel catre toti muncitorii si taranii si
citre toti cetatenii cinstiti din Rusia", iar la 23 mai C.C. al P.C. (b)
din Rusia a publicat tezele Frontul polonez si sarcinile noastre".
Aceste documente au devenit un program de lupta, de mobilizare
a fortelor poporului sovietic pentru zdrobirea interventionistilor.
La sfirsitul lunii mai a inceput contraofensiva trupelor de pe
Frontul de sud-vest. La 12 iunie a fost eliberat Kievul. La mij-
locul lunii august trupele sovietice s-au apropiat de Varsovia si
de Lvov. Totusi, comandamentul armatelor albe poloneze, cu
sprijinul Antantei, a reusit sà mobilizeze rezervele, i la 16 august
inamicul a dezlantuit un atac puternic impotriva trupelor sovie-
lice, care erau obosite si cu rindurile rarite in urma bataliilor de
pina atunci. La 15 octombrie polonezii au ocupat din nou orasul
Minsk. Dar insuccesele de la Varsovia n-au insemnat o infringere
a Statului sovietic. Trupele sovietice s-au pregatit pentru o noua
ofensiva. Temindu-se de o infringere totali, la 12 octombrie Po-
Ionia burghezo-mosiereasci a semnat armistitiul. Tratatul defini-
tiv de pace intre R.S.F.S.R. si R.S.S.U., de o parte, si Polonia,
de aka parte, a fost semnat la 18 martie 1921 la Riga. 18.

20 Le Temps" cotidian, aparut la Paris din 1861 yina in 1942.
Oglindea interesele cercurilor guvernante ale Frantei si era de
fapt organul oficial de presa al Ministerului de Externe. 19.

21 Tratatul de pace Intre R.S.F.S.R. i Finlanda a fost semnat la
14 octombrie 1920. In acest tratat se proclama incetarea razboiu-
lui intre aceste doua state, se confirmau independenta i suvera-
nitatea Finlandei, care-i fusesera acordate de guvernul sovietic in
1917, se stabilea granita intre Finlanda i R.S.F.S.R.

Tratatul de pace intre R.S.F.S.R. si Estonia a fost semnat la
2 februarie 1920 la Iuriev (astazi Tartu), in pofida uneltirilor urzite
de imperialistii din S.U.A. si din Antantà. care cautau sä torpi-



ADNOTARI 469

leze tratativele de pace duse din initiativa guvernului sovietic.
Rusia Sovieticá a recunoscut independenta Estoniei. At/the le state
Ii luau obligatia si nu permita prezenta pe teritoriul lor a unor
grupuri inarrnate straine sau ostile celeilalte parti. Intre aceste
state se stabileau legaturi diplomatice. Tratatul cu Estonia era
primul pas spre stabilirea unor relatii pasnice Imre Statul sovie-
tic si tarile capitalisre. El deschidea posibilitatea unor schimburi
de marfuri cu Europa si America. Dupä o expresie plasticá a lui
Lenin, prin acest tratat Tara Sovietelor Ii deschidea o fereas-
tra spre Europa" (vezi Opere complete, vol. 40, Bucuresti, Editura
pohtica, 1966, ed. a doua, P. 115), spargind zidul compact al izo-
larii diplomatice si al blocadei economice inaltat de statele
itnperialiste.

0 data cu zdrobirea, in 1919, a interventionistilor straini si a
albgardistilor i cu consolidarca situatiei internationale a Rusiei
Sovietice, cercurile guvernante din Letonia au fost nevoite sa. faca
demersuri pentru incheierea unui tratat de pace cu R.S.F.S.R. La
25 martie 1920, Ministerul de Externe al Letoniei s-a adresat .gu-
vernului sovietic cu propunerea de a incepe tratative de pace.
La 16 aprilie s-a deschis la Moscova o conferinta a reprezentan-
tilor R.S.F.S.R. i ai Letoniei pentru tratative in vederea incheierii
tratatului de pace, iar la 11 august a fost semnat, la Riga, tra-
tatul de pace cu Letonia. 19.

22 Pacea de la Brest tratat de pace intre Rusia Sovietica si sta:
tele Cvadruplei Aliante (Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria st
Turcia), semnat la 3 martie 1918 la BrestLitovsk si ratificat Ia.
15 martie de cel de-al IV-lea Congres general extraordinar al
Sovietelor din Rusia. Conditiile de pace erau extrern de grele
pentru Rusia Sovietica. Potrivit acesrui tratat, Polonia, Tinutul
baltic, aproape in intregirne, si o parte din Biclorusia urmau 55.
treaca sub controlul Germaniei si al Austro-Ungariei. Ucraina era
despartita. de Rusia Sovietica 5i transformata intr-un stat depen-
dent de Germania. Orasele Kars, Batumi 5i Ardagan treceau in
posesiunea Turciei. In august 1917 Germania a impus Rusiei So-
vietice un tratat suplimentar 5i o conventie financiara, in care
erau formulate noi cereri tilharcsti.

Incheierea pacii de la Brest a fost legata de o lupti sustinutá
impotriva lui Trotki si a grupului antipartinic al comunistilor
de stinga". Numai multumita uriaselor eforturi depuse de V. I. Le-
nin a fost semnat tratatul de pace cu Germania. Pacea de la
Brest a constituit un stralucit exemplu de intelepciune si suplete
a tacticii aplicate de Lenin, de pricepere de a elabora, in conditii
exceptional de complexe, singusa politica justa. lncheierea acestei
pad a constituit un intekpt compromis politic. Tratatul de la
Brest a dat Statului sovietic un ragaz de pace, i-a permis sa de-
mobilizeze vechea armata, aflata in descornpunere, 5i sa creeze
una noua Armata Rosie , sa-si desfilsoare opera de construe-
tie socialista 5i sa acumuleze forte pentru lupta impotriva contra-
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revolutiei interne si a interventionistilor straini. Incheierea pacii
de la Brest a contribuit la intensificarea continua a luptei pentru
pace, la cresterea starii de spirit revolutionare in rindul trupelor
si al maselor largi populare din toate tarile beligerante. Dupa
revolutia din noiembrie 1918 din Genmania, care a risturnat regi-
mul monarhist, C.E.C. din Rusia a anulat, la 13 noiembrie 1918,
tratatul pradalnic de la Brest. 23.

23 In toamna anului 1920, la Moscova a venit Washington Vander lip,
reprezentantul marelui Sindicat Vander lip" din America, pentru
a duce tratative cu privire la concesionarea exploatarii locurilor
de pescuit, a prospectiunior si a extractiei de petrol si de carbune
in Kamciatka si in celelalte regiuni ale Siberiei rasaritene situate
la est de meridianul 160. In vederea acestor tratative a fost insti-
tuita o comisie compusa din reprezentanti ai Consiliului economic
superior, ai Comisariatului poporului pentru afacerile externe
ai Comisariatului poporului pentru comertul exterior. Tratativele
cu privire la concesiuni au nelinistit cercurile guvernante din Ja-
ponia, care se temeau de o continua intasire a pozitiilor S.U.A.
in Extremtvl Orient.

Proiectul definitiv al contractului a fost elaborat la sfirsitul
Iunii octomhrie. In baza acestui contract, Sindicatul Vander lip"
capata o concesiune pe 60 de ani. Dupi 35 de ani, guvernul sovie-
tic obtinea dreptul de a rascumpara inainte de termen ware intre-
prinderile concesionate, iar la expirarea termenului prevazut in
contract, intreprinderile impreuna cu utilajul bor in plina func-
;iune treceau, fitra nici o despagubire, in proprietatea R.S.F.S.R.

Acceptind sä acorde aceasta concesiune, guvernul sovietic ur-
marea nu numai sa stabileasca o colaborare reciproc avantajoasa

cercurile de afaceri americane, dar i s1 normalizeze relatiile
dintre Rusia Sovietica si State le Unite ale Americii. Sindicatul
Vander lip" insa n-a fost sprijinit nici de guvern i nici de cercu-
rile financiare influente din S.U.A., i contractul n-a fost semnat.
24.

24 Partidul socialist din America s-a constituit in iulie 1901, la Con-
gresul de la Indianopolis, prin unificarea grupurilor ce s-au des-
prins din Partidul muncitoresc socialist si din Partidul social-de-
mocrat din S.U.A., care a avut printre arganizatorii siA pe Eugen
Debs, militant popular al miscarii muncitoresti din S.U.A. i unul
dintre fondatorii noului partid. Acest partid avea o compozitie
sociala neomogenl : el cuprindea in rindurile sale o parte din
muncitorii americani, muncitori imigranti, preoum i mici fermieri
si Damen' provemti din mica burghezie. Conducerea centrista
oportunista-de dreapta a acestui partid (Victor L. Berger, Moris
Hillquit s.a.) contesta necesitatea dictaturii proletariatului, respin-
gea metodele de lupta revolutionare, reducind in fond activitatea
partidului La participarea la campaniile electorale. In anii

razboi mondial s-au format in acest partid trei curente :
social-sovinistii, care sprijineau politica imperialista a guvernului ;

si

cu
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mului
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centristii, care erau numai cu vorba impotriva razboiului impe-
rialist ; minoritatea revolutionara, care se situa pe pozith inter-
nationaliste si ducea lupt a. impotriva razboiului.

Aripa stingi a partidului, in frunte cu Charles Rutenberg,
William Foster, Bill Haywood etc., sprijinindu-se pe elernentele
proletare, lupta impotriva conducerii oportuniste a partidului,
pentru organizarea de actiuni politice independence ale proleta-
riatului, pentru crearea de sindicate ale producatorilor bazate pe
principiile luptei de clasa. In 1919, in Partidul socialist din Ame-
rica s-a produs o sciziune. Aripa stingi, care s-a desprins din
partid, a devenit initiatoarea crearii Partidului Comunist din
S.U.A. i nucleul lui principal.

In prezent, partidul socialist este o organizatie sectarl, cu un
numar restrins de membri. 25.

25 Diplomatii Antantei, cautind s intarite Turcia impotriva Rusiei
Sovietice 4i si. zadarniceasca tratativele in vederea stabilirii unor
relatii prietenesti, au provocat run atac al Armeniei dasnace im-
potriva Turciei. Dasnacii, visind sa creeze o Armenie Mare",
din care si Lel parte aproape jumatate din Asia Mica, au adoptat
o pozitie ostila fata de Turcia. La 24 septembrie 1920, guvernul
dasnac a inceput operatiile militare rimpotriva Turciei. La 29 sep-
tembrie armata turca, oprind ofensiva dasnacilor, a trecut la
contraofensiva si din septembrie pina in noiembrie a ocupat ora-
sele Sarikamis, Kars si Alexandropol. Guvernul turc a hotarit s.
profite de politica aventuriera a dasnacilor pentru a cotropi teri-
toriul Armeniei.

La 11 noiembrie Comisariarul poporului pentru afacerile externe
al R.S.F.S.R. si-a oferit oficiile de^ mediator intre partile belige-
rante. Turcia a respins propunerea sovietica, iar guvernul dasnac
a preferat s incheie un tratat inrobitor, prin care Armenia era
declarata protectorat turc. Tratatul n-a intrat insa in vigoare,
pentru Ca inainte de semnarea lui, la 29 noiembrie, in Armenia a
fost proclamata Puterea sovietica, iar guvernul dasnac a fost ras-
turnat. Guvernul tare incerca sa demonstreze ca tratatul famine
in vigoare si taragana evacuarea trupelor sale din regiunea Ale-
xandropod. Numai dupà demersul energic al guvernului R.S.F.S.R.,
la .mijlocul lunii mai 1921, trupele turcesti au parasit aceasta
regnine. 26.

26 V. I. Lenin se refera la Raportul cu privire la sarcinile imediate
ale Puterii sovietice", prezentat de el la §edinta din 29 aprilie 1918
a C.E.C. din Rusia (vezi Opere complete, vol. 36, Bucuresti, Edi-
tura politica, 1965, ed. a doua, p. 253-280). Pentru cuvintele
citate de Lenin, vezi luerarea Sarcinile imediate ale Puterii so-
vietice" (op. cit., p. 182). 28.

27 Este vorba de rebeliunea contrarevolutionara a corpului de al-7
mata cehoslovac, care a fost organizati de imporialistii Antantes
cu participarea activa a mensevioilor si a socialistilor-revolutio-
nari. Corpul de armata cehoslovac, alcatuit din prizomert de
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razboi celd i slovaci, a fost organizat in Rusia Inca inainte de
victoria Marii Revolutii Socialiste din Octombrie. In vara anului
1918 el numara peste 60 000 de oameni (in Rusia se aflau pe
atunci aproape 200 000 de prizonieri cehi i slovaci). Dupa. instau-
rarea Puterii sovietice, finantarea acestui corp de armata a fost
preluata de statele Antantei, care hotarisera foloseasca in
lupta impotriva Republicii sovietice. T. Masaryk, liderul natio-
nalistilor burghezi cehi si presedintele Consiliului national ceho-
slovac, a declarat corpul de armatà cehoslovac o parte integranta

armatei franceze, iar reprezentantii Antantei au pus problema
evacuarii lui In Franca. Guvernul sovietic a consimtit sa. fie
evacuaTi cchoslovacii. insa cu conditia repatrierii soldatilor rusi
aflati Iti Franta. Prin acordul de la 26 martie 1918, corpului de
armata cehoslovac i s-a dat posibilitatea de a parasi Rusia prin
Vladivostok, cu conditia de a preda armamentul. Dar comanda-
mentul contrarevolutionar al corpului de armata cehoslovac a
ine5.1cat in mod perfid acordul incheiat cu guvernul sovietic re-
feritor la predarea armamentului i, la ordinul imperialistilor
Antantei, a declansat, la sfirsitul lunii mai, o rebeliune armatd.
Guvernele S.U.A., Anglici si Frantei au pornit pe calea sprijinirii
ftitise si multilaterale a rebeliunii, la care au participat nemijlocit
st ofiteri franceLi. Actionind in strinsa legatura cu albgardistii
cu chiaburimea, rebelii cehoslovaci au ocupat o mare parte din
Ural, din regiunea Volgai si din Siberia, restaurind pretutindeni
puterea burgheziei. In regiunile ocupate de rebelii cehoslovaci
au fost formate, cu participarea mensevicilor si a socialistilor-
revolutionari, guverne albgardiste : la Omsk guvernul" Sibe-
riei, la Samara Comitetul membrilor Adunarii constituante etc.

Curind dupa izbucnirea rebeliunii, la 11 iunie, Comitetul exe-
cutiv central al grupurilor comuniste cehoslovace din Rusia a
adresat soldatilor corpului de arrnati cehoslovac un apel in care
demasca caractcrul contrarevolutionar ad rebeliunii si inclemna
pe muncitorii i täranii cehi si slovaci sa puna capit acestei re-
beliuni i sa se Inroleze In unitatile cehoslovace ale Armatei Rosii.
Majoritatea prizonierilor cehi si slovaci, care nutreau simpatii tata
de Puterea sovietica, nu s-au làsat influentati de propaganda
antisovietica desfasurata de virfurile reactionare ale corpului de
armata cehoslovac. Dindu-si seama cä fusesera inselati, multi
soldati s-au retras din rindurile corpului de armati, refuzInd sa
lupte impotriva Rusiei Sovietice. Aproape 12 000 de cehi i slovaci
au luptat In rindurile Armatei Rosii.

In toamna anului 1918, regiunea Volgai a fost eliberati de
clue Armata Rosie. Rebelii celd au fost definitiv infrinti o data
cu lichidarea aventurii lui Kolccak. 28.

28 Transformarea unor unitati regulate ale Armatei Rosii In armate
ale muncii, pentru a fi folosite in dameniul constructiei econo-
mice, a fost impusa de situatia care s-a creat pentru Tara so-
vietic a. in perioada ragazului de pace de la inceputul anului 1920,
cind In fiecare zi era posibill o reincepere a interventiei armate

si-1

si
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a imperialistilor. In legatura cu crearea armatelor muncii,
V. I. Lenin a aratat in februarie 1920 : Acum se impune sarcina
trecerii de la razboi Ia constructia pasnicl in conditii atit de
specifice, incit nu putem demobiliza armata, deoarece trebuie
tinem seama fie chiar si de eventualitatea unei ofensive din partea
aceleiasi Polonii sau din partea oricaruia dintre statele pe care
Antanta continuta sa le instige impotriva noastra" (V. I. Lemn.
Opere complete, vol. 40, Bucuresti, Editura politica, ed. a doua,
1966, p. 111). La 15 ianuarie 1920, Consilial Apararii a adoptat
hotarirea cu privire la transformarea Armatei a 3-a in Armata.1
a muncii si a constituit Consiliul Armatei 1 a muncii, format din
membri ai Consiliului militar-revolutionar i reprezentanti ai
Comisariatului poporului pentru aprovizionare, ai Comisariatului
poporului pentru calk de comunicatie, ai Comisariatului poporu-
lui pentru agricultura, ai Comisariatului poporului pentru proble-
mele muncii si ai Consiliului economic superior. La 17 si 18 ia-
nuarie, problema folosirii unitatilor militare pe frontul economic
a fost discutata in Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia.
A fost aprobata hotarirea Consiliului Apararii cu privire la trans-
formarea Armatei a 3-a in Armata 1 a muncii i adoptata hotal-
rirea cu privire la pregatirea proiectelor de creare a unor armate
ale muncii in regiunile Kuban-Groznii, Ucraina, Kazan si Petro-
grad. La 21 ianuarie, Consiliul Comisarior Poporului al R.S.F.S.R.,
de comun acord cu Comitetul revolutionar al Ucrainei, a adoptat
hotarirea de a crea in regiunea Frontului de sud-vest Armata
muncii din Ucraina. La 10 februarie, Consiliul Apararii a hotarit
ca Armata a 7-a sa poarte denumirea de Armata revolutionara
a muncii din Petrograd. La sfirsitul lunii ianuarie i inceputul lunii
februarie, la munca de constructie economical au fost atrase Armata
de rezerva a Republicii i unitati ale Armatei a 2-a, in martie
.trupe ale Armatei a 8-a, iar ceva mai tirziu citeva alte mari
unitati. Razboiul cu Po Ionia burghezo-moiereasc i cu Vranghel,
care a inceput atunci, a impus transformarea armatelor muncii
in armate combatante. 28.

29 Este vorba de Planul de electrificare a R.S.F.S.R. Raport pre-
zentat la cel de-al VIII-lea Congres al Sovietelor de Comisia de
stat pentru electrificarea Rusiei" (Moscova, 1920). Aceasta lu-
crare stiintifica colectiva, Intocraita de catre coi mai renumiti
specialistt si oameni de stiinta, a fost primul plan de stat de
perspectiva pentru crearea bazei materiale a socialismului pornind
de la electrificarea tarii. Lenin a caracterizat planul GOELRO
drept un al doilea program al partidului". 31.

30 Vezi Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S.
si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru litera-
tura politica, 1954, p. 429. 33.

31 Lenin se refera la rezolutia Cu privire la sarcinile imediate ale
construct-lei de partid", adoptata de cea de-a IX-a Conferinta
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generala a P.C. (b) din Rusia (vezi Rezolutiile i hotaririle congre-
selor, conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucu-
resti, Editura pentru literatura politica, 1954, p. 521-528). 33.

32 Conferinta comitetelor sindicale de la intreprinderile potigrafice
din Moscova a avut loc la 25 noiembrie 1920, in Sala coloanelor
a Casei sindicatelor. La lucrarile ei au participat peste 2 000 de
membri ai sindicatului. V. I. Lenin a prezentat raportul cu pri-
vire la situatia internationala i interna a Republicii sovietice
sarcinile curente ale clasei muncitoare. 41.

33 Adunarea secretarilor de celule din organizatia de partid Moscova
a avut loc la 26 noiembrie 1920, in Sala coloanelor a Casei sindi-
catelor. Pd ordinea de zi au figurat urmatoarele probleme : darea
de seami cu privire la Conferinta organizatiei guberniale Moscova
a P.C. (b) din Rusia si raportul ou privire la situatia militara.
La aceasta conferinta, V. I. Lenin a rostit o cuvintare despre
decretul cu privire la concesiuni, care fusese publicat la 25 noiem-
brie. 42.

34 Consiliul Comisarilor Poporului (C.C.P.), in frunte cu V. I. Lenin,
a fost constituit la cel de-al II-Ilea Congres general al Sovietelor,
care a avut loc in octombrie 1917. Citeodata purta denumirea
de Marele C.C.P., spre deosebire de Micul C.C.P., care a fiintat
pe ling el din decembrie 1917 ping. in 1926, ca o comisie pentru
examinarea chestiunilor marunte i pregatirea problemelor pentru
Marele C.C.P. 42.

35 Tratatul de pace de 'la Versailles, cu care s-a incheiat razboiul
mondial din 1914-1918, a fost semnat la 28 iunie 1919 de S.U.A.,
Imperiul britanic, Franca, Italia, Japonia i statele aliate cu ele,
de o parte, si Germania, de aka' parte.

Facind o apreciere asupra Tratatului de pace de la Versailles,
Lenin a spus : Este o pace fira pereche, o pace tilhareasca, care
pune intr-o situatie de sclavi zeci de milioane de oameni, printre
care si multi dintre cei mai civiliz.ati" (V. I. Lenin. Opere complete,
vol. 41, Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a doua, p. 352). Prin
acest tratat se urmarea consfintirea reimpartirii lumii capitaliste
in folosul puterilor invingatoare, precum si crearea sistemunui
de relatii intre state care sa faca posibila sugrumarea Rusiei Sovie-
tice i infringerea 1niscarii revolutionare din lumea intreaga. 43.

36 Guvernul imperialist al Japoniei, in intelegere cu cercurile guver-
nante din America si Anglia, a pornit in prinavara anului 1918
o interventie militara in Extremul Orient, prin care urmarea sa
cotropeasca Parninturile sovietice de la rasarit de Baikal. La
5 aprilie 1918 trupele japoneze au debarcat la Vladivostok. Dupa
ce au flout din acest oras principala lor ban strategica, inter-
ventionistii au ocupat Primorie, Sahalinul de nord i Transbai-
kalul. Zdrobirea trupelor lui Kolceak de clue Armata Rosie la
sfirsitul anului 1919, extinderea masivei miscari de partizani,
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criza economica din anii 1920-1921 in Japonia, care a fost
adincita de contradictiile japono-americane, au facut irnposibill
raminerea mai departe a trupelor japoneze pe teritoriul sovietic.
In toamna anului 1922, interventia japoneal. a suferit un esec
total ; la 25 octombrie interventionistii japonezi au parasit Vla-
divostokul. 43.

37 Lenin se refer a. la tratativele duse cu Bullitt, care in martie 1919
a venit in Rusia Sovietica pentru a afla in ce conditii guvernul
sovietic ar fi de acord sal incheie pace cu aliatii, precum si cu
guvernele albgardiste care s-au format pe teritoriul Rusiei. Bullitt
a transmis o serie de propuneri care porneau de la Wilson, pre-.
sedintele S.U.A., i ide la Lloyd George, primul ministru al Marii
Britanii.

Guvernul sovietic, care nazuia spre o incheiere cit mai grab-
nica a pacii, a acceptat sa duel tratative pe baza conditiilor pro-
puse, aducindu-le insä amendamente substantiale (vezi textul
praiectului de propunere de pace a *Ear aliate si a acelora care
Ii s-au alaturat, elaborat de reprezentantul guvernului S.U.A.,
Bunt, si de guvernul R.S.F.S.R., in culegerea Documente ale
politioii externe a U.R.S.S.", vol. II, Moscova, 1958, p. 91-95).

Curind dupa plecarea lui Bullitt din Rusia Sovietica, Kolceak
a reusit si obtina unele succese pe Frontul de räsärit, iar guvernele
imperialiste, sperind cl Statul sovietic va fi zdrobit, au trenuntat
la tratativele de pace. Wilson a interzis publicarea proiectului de
acord adus de Bullitt, iar Lloyd George, luind cuvintul in parla-
ment, a declarat el in general n-are nici un amestec in tratativele
duse cu guvernul sovietic. 44.

38 Proiectul de hotarire a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia a fost adoptat, cu nnele adaugiri neinsemnate, la sedinta
din 27 noiembrie 1920 a Biroului Politic. 46.

39 Consiliul Apärarii (Consiliul Apãrãrii Muncitoregi Fi Taranegi)
a fost creat printr-o hotarire a Comitetului Executiv Central al
Sovietelor din Rusia la 30 noiembrie 1918. In aceasta hotarire
se arata ca sarcina Consiliului Apararii este aceea de a traduce
in fapt decretul C.E.C. din 2 septembrie 1918, prin care Republica
sovietica a fost declarata lagar militar. Consiliul Apararii era
un organ extraordinar al Statului sovietic i infiintarea lui a
fost dictata de situatia extrem de grea care se crease in tara. El
dispunea de puteri depline in tot ce priveste mobilizarea fortelar

resurselor tarii in interesul apararii. Presedinte al Consiliului
Apararii a fost numit V. I. Lenin.

Hotaririle Consiliului Apararii erau obligatorii pentru toate
departamentele i institutiile centrale si locale, pentru toti ceta-
tenii Republicii sovietice. El a fost principalul organ central mili-
tar, economic si de planificare al Republicii in perioada interven-
tiei straine si a razboiului civil. Sub controlul lui permanent a

32

;i



476 ADNOTARI

fost pusi activitatea Consiliului militar-revolutionar si a altor
organe militare.

La inceputul lunii aprilie 1920, Consiliul Apararii Muncitoresti
si Taranesti a fost reorganizat si a capatat denumirea de Consiliul
Muncii i Apararii (C.M.A.). Printr-o hotarire a celui de-al
VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, in decembrie
1920, Consiliul Muncii si Apararii a fost transformat intr-o co-
misie a Consiliului Comisarilor Poporului, a carei sarcina principall
era aceea de a coordona activitatea tuturor departamentelor in
domeniul constructiei econornice ; a functionat pina in 1937. 46.

40 Comitetele sarlicimii au fost instituite prin decretul din 11 iunie
1918 al C.E.C. din Rusia Cu privire la organizarea i aprovizio-
narea saracimii satelor". Decretul prevedea ca in sarcina acestor
comitete intra. : evidenta rezervelor de produse alimentare ale gos-
podarillor tarinesti ; descoperirea rezervelor i surplusurilor de
produse alimentare ale gospoclaxiilor chiaburesti ; sprijinirea orga-
nelor sovietice de aprovizionare la confiscarea acestor surplusuri ;
aprovizionarea taranimii sarace cu produse alimentare confiscate
de la gospodariile chiaburesti ; distribuirea de inventac agricol
si marfuri industriale etc. In practica ins, activitatea desfasurati
de comitetele saracimii imbratisa toate aspectele muncii la sate.
De fapt, ele au devenit puncte de sprijin, organe ale dictaturii
froletariatului la sate ; organizarea lor a insemnat dezvoltarea
in continuare j revolutiei socialiste la sate. La sfirsitul anului
1918, comitetele saracimii, care isi indeplinisera sarcinile ce le
fusesera incredintate, au fuzionat cu Sovietele satesti si de plasa.

In satele din Azerbaidjan, comitetele saracimii au aparut dupl
ce Azerbaidjan a fost proclamat republici sovietica
Hotarirea cu privire la organizarea lor a fost adoptata de C.C.
al P.C. (b) din Azerbaidjan in august 1920. 46.

41 Inspectia muncitoreascii-Praneasea (Rabkrin) a fost creata, din
initiativa lui V. I. Lenin, in februarie 1920, prin reorganizarea
Comisariatului poporului pentru controlul de stat, care a luat
fiinta in primele luni de dupa instaurarea Puterii sovietice.

Lenin acorda o mare importanta controlului si verificarii in-
deplinirii sarcinilor de sus si pina jos. El a elaborat, sub toate
aspectele, principiile organizarii controlului in Statul sovietic, a
urmarit cu atentie activitatea Rabkrinului, a criticat lipsurile lui
si a luptat cu perseverenta pentru imbunatatirea muncii lui. Mai
tirziu, in ultimele sale articole : Cum sa ireorganizarn Rabkrinul"
si Mai bine mai putin, dar mai bine", el a prezentat un plan
de reorganizare a Rabkrinului. Principiile de baza ale acestui
plan constan in a imbina controlul de partid cu controlul de stat
si in a atrage, pe scars. larga, in activitatea lui pe muncitori si pe
farani. Lenin considera ca in aceasta sta chezasia unei activitati
rodnice 4i izvorul fortei nesecate a partidului si a statului. Po-
trivit indicatiilor lui Lenin, Congresul al XII-lea al P.C. (b) din
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Rusia a creat tin organ unificat C.C.C. I.M.T., care avea
functii de control de partid si de stat. 49.

42 Opozitia muncitoreasca" grup fractionist anarho-sindicalist
cu caracter antipartinic, in frunte cu A. G. Sleapnikov, S. P. Med-
vedev, A. M. Kollontai, I. I. Kutuzov, I. H. Lutovinov, Acest
grup s-a manifestat pentru prima oará sub aceasta denumire de-
magogica in septembrie 1920, la cea de-a IX-a Conferinta generala
a P.C. (b) din Rusia ; in noiembrie el a pasit pe calea luptei frac-
tioniste si a subrninarii unitatii partidului si la Conferinta orga-
nizatiei guberniale Moscova a P.C. (b) din Rusia a organizat o
consfitture separati. Opozitia muncitoreasca" s-a constituit de-
finitiv in cursul discutiei cu privire la sindicate din anii 1920
1921. Conceptiile acestui grup erau o expresie a devierii anarho-
sinthcaliste din partid. Ele si-au glsit o expunere mai completa
intr-o brosura a Aleksandrei Kollontai, Opozitia muncitoreascr,
publicata in preajma Congresului al X-lea al P.C. (b) din Rusia.
Opozitia propunea ca conducerea economiei nationale sa fie in
intregime incredintata unui congres general al producatorilor"
grupati in sindicate de productie ; acestia urmau sa aleaga un
organ central, care sa conduca intreaga economie a tarii. Opozitia
cerea ca toate organele de conducere ale economiei nationale sa fie
alese numai de sindicatele respective, iar candidaturile propuse
de un sindicat sa nu poata fi recuzate de organele de partid sau
sovietice. Aceste revendicari insernnau o negare a rolului condu-
cator al partidului si a dictaturii proletariatului ca principal
instrument de construire a socialismului. Opozitia muncitoreasca"
opunea Statului sovietic si partidului comunist sindicatele, consi-
derind ca cea mai inalta forma de organizare a clasei muncitoare
nu este partidul, ci sindicatele.

Platforma opozitiei muncitoresti" in ceea ce priveste proble-
mele interne de partid consta in acuzatiile calomnioase aduse
conducerii partidului, anume Ca s-a rupt de masele de partid",
ca subapreciaza fortele creatoare ale proletariatului", ca virfu-
rile partidului au degenerat".

Un timp oarecare opozitia muncitoreascr s-a bucurat de
un anumit sprijin in rindurile muncitorilor mai inapoiati, care
eTau cel mai lesne influentati de stihia mic-burgheza. Ea a incer-
cat sa profite de oscilarile acestei parti sovaielnice a clasei mun-
citoare, pentru satisface interesele sale inguste, fractioniste.
Intr-o serie de organizatii de partid, atit centrale, cit si locale,
opozitia muncitoreasca" se bucura de simpatie. La Conferinta
din noiembrie 1920 a organizatiei guberniale Moscova a P.C. (b)
din Rusia, platforma ei a intrunit 210/o din totalul voturilor, iar
la sedinta fractiunii comuniste de la cel de-al II-lea Congres
general al minerilor din Rusia, care a avut loc la inceputul anti-
lui 1921 30°/o din voturi. In urma muncii de limurire, prin
care erau demascate lozincile demagogice antipartinice ale opozi-
tiei, Oita la Congresul al X-lea, rindurile ei s-au rarit considera-
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bil. La acest congres, platforma ei a intrunit mai putin de 6Glo
din voturi. Congresul a dat lovitura de gratie coaceptiilor opo-
zitiei muncitoresti". /n rezolutia Cu privire Ia devierea sindica-
lista si anarhista din partidul nostru", prezentata de V. I. Lenin,
se sublinia c conceptiile Opozitiei anuncitoresti" nu numai ci
sint gresite din punct de vedere teoretk, dar i slabesc in fapt
linia calauzitoare consecventa a partidului comunist, ajuti in fapr
dusmanilor de clasa ai revolutiei proletare (Rezolutiile i boa-
ririle congreselor, conferintelor P.C.U.S. i ale plenarelor C.C.",
partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954,
p. 549). Congresul al X-Iea al partidului a considerat ca propa-
garea ideilor opozitiei muncitoresti" este incompatibila cu cali-
tatea de membru al partidului comunist. Rezolutia cu privire la
unitatea partidului, adoptata de congres, cerea dizolvarea irne-
diatä a tuturor grupurilor, fara exceptie, care s-au format pe
baza unei platforme sau a alteia. Dupa congres, cea mai mare
parte din membrii de rind au rupt mice degatura cu opozitia
muncitoareasca" si au sprijinit far a. rezerve linia partidului. Unele
resturi ale opozitiei insa, in frunte cu Sleapnikov i Medvedev,
au mentinut arganizatia ilegall si au continuat sä desfisoare pro-
paganda antipartinica, pe care incercau s-o camufleze cu o
frazeologie ultrarevalutionara. In februarie 1922 acestia au inaintat
Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste o declaratie
a celor 22", care era de fapt o insailare de calomnii veninoase la
adresa partidului. Analizind cu atentie declaratia celor 22",
Comitetul Executiv al Internationalei Cornuniste a condamnat cu
hotatire actiunile acestui grup i 1-a avertizat ca, claca Ii va
continua activitatea, se va pune in afara rindurilor Internatio-
nalei a III-a. Din punct de vedere organizatoric, opozitia mun-
citoreasca" a fost definitiv zdrobita in 1922, la Congresul al XI-lea
al P.C. (b) din Rusia. 50.

43 Proiectul scris de V. I. Lenin a fost adoptat de Consiliul Comisa-
rilor Poporului la 30 noiembrie 1920. 51.

44 Documentul de fata a stat la baza hotiririi Cu privire la Con-
siliul Muncii si Apararii", care a fast prezentata, in numele
C.E.C. din Rusia si al Consiliului Comisarilor Poporului, la Con-
gresul al VIII-lea al Sovietelor si aprobata de el la 29 decem-
brie 1920.

Cornisia economica comisie pentru organizarea legaturii
lucre toate comisariatele economice a fost instituita la 26 noiem-
brie 1920 si pusa. sub presedintia lui V. I. Lenin. Ea a elaborat
un proiect de reorganizare a Consiliului Muncii si Apararii, cau-
tind sa" mute centrul de greutate al activitatii lui pe sarcinile
constructiei economice. Ulterior, aceasta comisie s-a ocupat de
elaborarea unui proiect de hoax-ire a Consiliului Comisarilor
Poporului Cu privire da organizarea activitatii comisariatelor
economice in conformitate cu hotarirea «Cu privire la Consiliul
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Muncii i Aparasii*, adoptata de cel de-al VIII-lea Congres al
Sovietelor". Dupa unele modificari ,redactionale, acest proiect a
fost aprobat la 17 martie 1921 de acre Consiliul Comisarilor
Poporului ca Regulament de functionare al comisiilor de pla-
nificare". 52.

45 La 30 noiembrie 1920, Comitetul militar-revolutionar al Armeniei
a trimis un mesaj de salut lui V. I. Lenin cu prilejul instaurarii
Puterii sovietice in Armenia. Telegrama de fata a fost trimisa
ca raspuns la acest mesaj. 54.

46 In nr. 269 din 30 noiembrie 1920 al ziarului Pravda" a fost
publicat textul incomplet al cuvintarii rostite de V. I. Lenin la
adunarea secretarilor de celule din organizatia Moscova a P.C. (b)
din Rusia (vezi volumul de fata, p. 42-45) si au fost publicate
unele teze, expuse in cuvintare, pe care Lenin nu voia pe atunci
le dea publicitatii, din considerente politice (de pilda, ca, in caz
de razboi, intregul utilaj al concesiunilor ramine statului sovietic,
cit i referirea la organele Greseala redactiei a fost in-
dreptat5. de I. I. Skvortov-Stepanov in articolul CM nu trebuie
sa-i acordam concesiuni", aparut in Pravda" nr. 274 din 5 de-.
cembrie 1920. El scria ca organele Cekai vor urmari ca concesio-
narii sa nu desfasoare o activitate ostill Statului sovietic. Si
este clar ca tov. Lenin in cuvintarea sa, care a fost reprodusä
in Pravda" (nr. 269 din 30 noiembrie) intr-un mod prea cancis

cu multe denaturari, s-a referit tocmai la un asemenea caz
atunci cind a pomenit de existenta organelor Cekii.. Tot asa,
atunci cind a spus ca, caz de razboi, toate bunurile ne vor
famine nou in virtutea legilor razbaiului, a vrut s arate
pe buna dreptate c, gindindu-se la asta, vor don sä capete
concesiuni de la noi numai acele grupuri care au ajuns la convin-
gerea c interesele propriilor dor taxi cer sa faci negot, iar nu sä
se razboiasca cu noi". 56.

47 Aici i la pag. 96-97, V. I. Lenin nu citeaza scrisoarea lui
Washington Vander lip, ci reda doar continutul ei. 63.

48 Republica Extremului Orient a fost creata in aprilie 1920, pe un
teritoriu care cuprindea regiunile Transbaikal, Amur, Primorie
Kamciatka, precum i Sahalinul de nord. Constituirea acestei
republici, care ca forma era run stat burghezo-democratic, dar in
fond aplica politica sovietica, corespundea intereselor Rusiei So-
vietice, care cauta sa-si asigure un ragaz mai indelungat pe Fron-
tul de est si s evite un razboi cu Japonia. In acelasi timp, crea-
rea unui stat tampon" in Extremul Orient era o masura dictata
de imprejurari. Dupi cum a relevat V. I. Lenin, imprejurarile
au dus la crearea unui stat-tampon, sub forma Republicii Extre-
mului Orient" (vezi volumul de fata, p. 97).

Dupa curatirea teritoriului din Extremul Orient (cu exceptia
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Sahalinului de nord) de interventionisti si albgardisti, Adunarca
populari a Republicii Extremului Orient a adoptat, la 14 noicm-
brie 1922, hotarirea de a se uni cu R.S.F.S.R. 63.

49 V. I. Lenin se refera la brosura Cu privire la concesiuni. Decretul
din 23 noiembrie 1920 al Consiliului Comisarilor Poporului.
Textul decretului. Obiectivele concesiunilor. Harti". Moscova,
1920. 69.

50 Este vorba de proiectul unui acord comercial intre Marca Bri-
tanie si R.S.F.S.R., care a fost inminat, la 29 noiernbrie 1920, de
Wise, ministrul camertului al Marii Britanii, lui L. B. Krasin, scful
delegatiei comerciale sovietice la Londra. Tratativele in legatura
cu normalizarea relatiilor economice i politice, care incepuserl
in mai 1920, erau taraginate, iar citeodata erau chiar intrerupte
din vina guvernului englez. Ele s-au incheiat la 16 martie 1921
prin semnarea unui acord comercial. 71.

51 Popoarele din Orient" revista lunara, organ al Consiliului de
propaganda si actiune al popoarelor din Orient. Editarca acestei
reviste a fost hotarita la primul congres al popoarelor din Orient
care a avut loc la Baku intre 1 si 7 septembrie 1920. A aparut
un singur numar in octombrie 1920 la Baku, in limbile rusa, tura,
persanl si arabá. 72.

52 Lenin se refera la proiectul de lege Cu privire Ia masurile ne-
cesare pentru intarirea si dezvoltarea gospodariilor taranesti",
pc care Consiliul Comisarilor Poporului 1-a inaintat Prezidiului
C.E.C. din Rusia pentru a fi aprobat la cel de-al VIII-lea Con-
gres general al Sovietelor. A fost publicat in Izvestiia" nr. 281
din 14 decembrie 1920.

Acest proiect prevedea o imbinare a masurilor de reglementare
de cátre stat a dezvoltarii agriculturii cu cointeresarea personala
a taranilor in ridicarea productivitatii gospodariilor bor. Proiectul
a fost adoptat de catre Congres in unanimitate. 79.

53 Conferinta generala a tefelor de sectii guberniale pentru munca
in rindurile femeilor a avut doe la Moscova intre 1 si 6 decem-
brie 1920. La lucrarile ei au participat peste 200 de delegate, care
reprezentau 5 republici, 65 de gubernii si 5 regiuni. La conferintl
au fost prezentate raportul cu privire la situatia internationala
interna a tarii, raportul sectiei C.C. cu privire da munca in rin-
durile femeilor ; totodata au fost dezbatute probleme privind
sarcinile imediate ale sectiilor pentru munca in rindurile femeilor,
precum si probleme ale protectiei mamei si copilului. 0 atentie
deosebita a fost acordata sarcinilor de productie, desfasurarii pro-
pagandei pe linie de productie, participarii muncitoarelor la acti-
vitatca sindicatelor si a Inspectiei muncitoresti-taranesti.

Telefonogramei de salut adresate de V. I. Lenin participante-
lor la conferinta i s-a dat citire in sedinta de la 6 decembrie. 86.
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54 Proiectul de hotarire cu privire la reorganizarea Comisariatului
poporului pentru invatamint, prezentat de V. I. Lenin cu adau-
girea punctului 2, a fost adoptat de plenara din 8 decembrie
1920 a C.C. al P.C. (b) din Rusia.

La punctul 2 se spune : Conducerea muncii ComisariatuIui
Poporului pentru invatimint in domeniul organizatoric si admi-
nistrativ pe scara intregii tari, precum si in insusi aparatul Co-
misariatului poporului pentru invatamint, este infaptuita de co-
misarul poporului numai prin loctiitorul sau".

Problerna reorganizarii muncii Cornisariatului poporului pen-
tru invatamint a fost pusa de Lenin in noiembrie 1920 (vezi
volumul de fata, P. 394). Necesitatea acestei reorganizari era dic-
tati de faptul ca rnunca si structura comisariatului nu corespun-
deau noilor sarcini in domeniul invatamintului public, apirute in
urma trecerii la constructia socialista pasnica. Din initiativa lui
Lenin, Biroul Politic al C.C. a instituit, da 24 noiembrie 1920, o
comisie alcatuita din A. V. Lunacearski (cu dreptul de a fi in-
locuit de M. N. Pokrovski), E. A. Litkens si N. P. Gorbunov (cu
dreptal de a fi inlocuit de V. I. Soloviev) pentru elaborarea pla-
nului de reorganizare a aparatului acestui comisariat.

Proiectul Regulamentului de functionare a Comisariatului
poporului pentru invätamint", elaborat de Litkens si Soloviev,
nu 1-a satisfacut pe Lenin. Comunicind acest lucru intr-o scri-
soare adresati la 29 noiembrie lui Lunacearski, Vladimir Ilici
si-a expus considerentele sale prealabile cu privire la reorgani-
zarea Comisariatului poporului pentru invatamint (vezi Culegeri
din Lenin", vol. XXXV, p. 179-180).

La plenara din 8 decembrie a C.C. al P.C. (b) din Rusia, Re-
gulamentul de functionare a Comisariatului poporului pentru in-
vatamint" a fost discutat, dar n-a fost aprobat. Lenin considera
ca proiectul de rearganizare generala a Comisariatului poporului
pentru invatamint trebuie pregltit mai temeinic si apoi discutat
la o consfatuire de partid in legatura cu invatamintul public.

La consfätuirea care a avut loc intre 31 decembrie 1920 si
4 ianuarie 1921, dezbaterile s-aru redus la consideratii generale.
In legatura cu aceasta, Lenin a dat indicatii ca aplicarea rezolutn-
lor cu privire la reorganizarea Comisariatului poporului pentru
invaçamint, adoptate de consfatuire (vezi Culegeri din Lenin°,
vol. XXXVI, P. 164), sa fie suspendata. La 26 ianuarie, plenara
C.C. ia din nou in discutie problema acestui comisariat si instituie
o comisie, in frunte cu Lenin, pentru elaborarea unui proiect de
reorganizare generalà. De aici inainte Lenin incepe sa se ocupe
intens ou studiul problemelor legate de reorganizarea acestui co-
misariat. La 28 ianuarie, intr-o scrisoare adresata membrilor
colegiului Comisariatului poporului pentru invatamint, Lenin cere

Y sg i se trimita de urgenta materiale in legatura cu scolile de toate
categoriile, precurn si textul legilor in vigoare (vezi Culegeri din
Lenin", vol. XXXV, p. 211-212). in Arhiva centrala de partid



482 ADNOTARI

a Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.
se pastreaza urmatorul document al lui Lenin :

Decret cu privire Ia ucenicie : 29. VII. 1920 (nr. 70, p. 325) ;
Regulamentul colii unice a muncii.

16. X. 1918 (Colectia de legi nr. 74, p. 812) ;
Directia generall a invacamintului profesional. 29.1.1920 (nr. 6,

p. 41)".
Pe cit se vede, e vorba de o lista de materiale cerute de Lenin

sau care i-au fost trimise lui.
La 20 si 31 ianuarie si la 2 februarie au avut loc sedintele

Comisiei sub presedintia lui Lenin. Comisia a ajuns la concluzia
reorganizarea Comisariatului poporului pentru invitimint nu

trebine sa se reduca la adoptarea unui regularnent. Lenin consi-
dera ca e nevoie si de directive politice, clupa care sa se orienteze
lucratorii comunisti din acest comisariat atunci cind e vorba de
indreptarea unor hotartri gresite adoptate de consfatuirea de
partid pentru problemele invatamintului. La propunerea lui Lenin,
la 2 februarie Biroul Politic al Comitetului Central a acordat
comisiei dreptul de a da, in numele Comitetului Central, directive
colegiului Comisariatului poporului pentru invatamint. La 5 fe-
bruarie, in nr. 25 al ziarului Pravda" au fost publicate Directi-
vele Comitetului Central citre lucratorii comunisti din Comi-
sariatul poporului pentru invatamint", sorise de Lenin (vezi
volumul de fata, p. 333-335).

La 11 februarie, Consiliul Comisarilor Poparului a aprobat
Regulamentul de functionare a Comisariatului poporului pentru
invatamint", care a fost elaborat de membrii comisiei si redactat
de Lenin. El a fost publicat in nr. 33 din 15 februarie al ziarului
Izvestiia C.E.C. din Rusia" si, pe baza lui, in cursul anului 1921
a fost infaptuitä reorganizarea acestui comisariat. 89.

55 Prezentul document a fost inclus in textul hotaririi adoptate de
plenara din 20 decembrie 1920 a CC. al P.C. (b) din Rusia cu
privire la crearea unui organ special de presi pentru problemele
de productie. 91.

56 Al VIII-lea Congres general al Sovietelor de deputati ai munci-
torilor, ãranilor, ostaiilor roFii cazacilor din Rusia a avut loc
la Moscova intre 22 si 29 decembrie 1920. Prin componenta sa,
el a fost cel mai numeros dintre toate congresele de pima atunci
ale Sovietelor : la Iucrarile lui au participat 2 537 de delegati,
dintre care 1 728 cu vot deliberativ si 809 cu vot consultativ.
Componenta pe partide a delegatilor era : comunisti 91,70/0,
simpatizanti 2,70/o, fara partid 3,90f, mensevici 0,3°/o,
bundisti 0,3°/o, socialisti-revolutionari de stinga 0,15°/o,
anarhisti 0,15%, membri ai altar partide 0,8°/o. 0 aseme-
nea componenta a congresului constituia o dovada concreta a
cresterii prestigiului partidului comunist si ea arata in mod vadit

partidele mic-burgheze, care se demascasera in fata poporului

ca

fi

cà
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ca partide contrarevolutionare antisovietice, din punct de vedere
politic mergeau spre pieire.

Congresul a avut loc intr-o perioada cind razboiul impotriva
mterventiei mtlitare straine si a fortelor contrarevolutionare in-
terne se incheia cu succes i cind frontul economic devenise pre-
ocuparea cea mat importanta, preocuparea principala" (vezi volu-
mul de fata, p. 142). Pe ordinea de zi figurau urmatoarele pro-
bleme : raportul de activitate al Comitetului Executiv Central din
Rusia i al Consiliului Comisarilor Poporului ; electrificarea Rusiei,
refacerea industriei si a transporturilor, dezvoltarea productiei
agricole i spripnirea gospodariei taranesti, imbunatatirea activi-
tatii organelor sovietice i lupta impotriva birocratismului. Prin-
cipalele probleme de pe ordinea de zi au fost in prealabil discu-
tate la sedintele fractiunii P.C. (b) din Rusia. Pentru o analiza
aprofundata si multilaterala a problemelor au fost instituite, de
catre congres, trei comisii : industriala, agricola si de constructie
soviet:ca.

Lucrarile congresului s-au desfasurat sub conducerea directa
a lui V. I. Lenin. La sedinta *nark' din 22 decembrie el a pre-
zentat raportul de activitate al C.E.C. din Rusia si al Consiliului
Comisarilor Poporului, iar la cea din 23 decembrie a rostit cu-
vintul de incheiere la raport. In afara de aceasta, el a luat de
sase ori cuvintul la sedintele fractiunii comuniste de la congres
(la 21, 22, 24 si 27 decembrie) in problema concesiunilor si in
cadrul discutiilor pe marginea proiectului de lege cu privire la
masurile necesare pentru intlrirea i dezvoltarea gospodariilor
taranesti.

La raportul de activitate al C.E.C. din Rusia si al Consiliului
Comisarilor Poporului, prezentat de Lenin, congresul a adoptat,
cu o imensi majoritate de voturi, o rezolutie in care aproba acti-
vitatea guvernului. Incercarea reprezentantilor partidelor mic-
burgheze, care faceau declaratii antisovietice, de a face sa fie
votat proiectul lor de rezolutie a primit o ripostä unaniml din
partea delegatilor la congres.

Cel de-al VIII-lea Congres al Sovietelor a adoptat planul de
electrificare a %aril (planul GOELRO), intocmit din initiativa lui
Lenin si dupa indicatiile date de el. Acesta a fost primul plan
economic de perspectiv a al Starului sovietic, pe care Lenin 1-a
calificat drept un al doilea program al partidului". Rezolutia
adoptata la raportul lui G. M. Krjijanovski a fost scrisa de Lenin
(vezi volumul de fata, p. 205-206).

Una din principalele probleme de pe ordinea de zi a congresului
a fost proiectul de lege cu privire la masurile necesare pentru in-
tarirea i dezvoltarea gospodariilor taranesti, adoptat de Consillul
Comisarilor Poporului la 14 decembrie 1920. Subliniind importanta
acestui proiect, Lenin spunea ca in jurul lui se grupeaza, ca in
jurul unui focar, sute de hotiriri si de proiecte de lege ale Putern
sovietice" (vezi volumul de fata, p. 153). Principalele teze ale pro-
iectului de lege au fost discutate, cu participarea lui V. I. Lenin, la
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consfatuirea neoficiall din 22 decembrie a taranilor fara partid,
delegati la congres, precum si la 24 si 27 decembrie in cadrul
fractiunii P.C. (b) din Rusia (vezi volumul de fata, p. 185-204,
400-405). Proiectul a fost adoptat in unanimitate de catre congres.

Trecerea la constructia pasnici fäcea sã fie necesare imbuna-
tatirea si reorganizarea intregului aparat sovietic. Congresul a
adoptat o ampla hotarire cu privire la constructia sovietici, prin
care erau reglementate relatiile dintre organele centrale i cele
locale ale puterii i administratiei de stat. Un loc important in
luorarile congresului 1-au ocupat problemele reorganizarii intre-
gului sistem de conducere a economiei nationale potrivit cu noile
sarcini economice. Congresul a aprobat noul regulament de func-
tionare al Consiliului Muncii i Apararii.

Congresul al VIII-lea al Sovietelor a instituit ordinul Steagul
Row al Muncii", ca semn de distinctie pentru abnegatie,
sirguinta si spirit de organizare in indeplinirea sarcinilor eco-
nomice. 93.

57 In seara zilei de 21 decembrie 1920, la o sedinta a fractiunii
P.C. (b) din Rusia de la cel de-al VIII Congres general al So-
vietelor, care a avut loc in Sala coloanelor a Casei sindicatelor,
V. I. Lenin a prezentat un raport cu privire la concesiuni si a
rostit respectivul cuvint de incheiere.

Fractiunea a tinut sedinta in ajunul deschiderii congresului.
Ea a discutat ordinea de zi a congresului si modul in care urmau
sa se desfasoare luerarile. A fost adoptata hotarirea ca Raportul
Comitetului Executiv Central din Rusia si al Consiliului Comi-
sarilor Poporului cu privire la politica externa si interne (vezi
volumul de fatà, p. 133-167), raportul Cu privire la dezvoltarea
agriculturii i sprijinirea gospodariilor t'arauesti" si cel Cu pri-
vire la imbunatatirea activitatii organelor sovietice centrale si
locale si lupta impotriva birocratismului" sa fie in prealabil discu-
tate la sedintele fractiunii. 95.

58 Pe cit se pare, V. I. Lenin se refera la culegerea
agresorilor

Golgota rosie",
consacrata memoriei celor cazuti victime japonezi. 97.

59 La 26 mai 1919, Consiliul suprem al Antantei a adresat lui
Kolceak o nota. semnata de Wilson, Lloyd George, Clemenceau,
Orlando si Saiondzi, in care se spunea ca Antanta este dispusa
sa-1 recunoasca i sa-1 ajute cu echipament, alimente
pentru ca sa devina cirmuitor al intregii Rusii. La rindul lor,
aliatii ii cereau sa. indeplineasca si el anumite conditii : dupi
ocuparea Moscovei sa convoace o Adunare constituanta, s recu-
noasca independenta Poloniei si a Finlandei ; in caz Ca nu va
putea sa reglementeze relatiile cu Estonia, Letonia, Lituania, re-
giunile caucaziene si transcaucaziene, sa supuna aceasta chestiune
spre rezolvare Ligii Natiunilor, iar pinà atunci sa considere
aceste teritorii drept autonome s.a.m.d. In scrisoarea sa de raspuns
adresata Consiliului suprem al Antantei, Kolceak se declara de

initiativa,

i munitii,



ADNOTARI 485

acord cu o serie de condicii puse de aliaci. La 12 iulie, Anglia,
Franca, S.U.A. si Italia au declarat ca raspunsul lui Kolceak este
satisfacitor si au confirmat Inca o data hotärirea lor de a-1

99.

60 Comitetele de actiune" (Consiliile de actiune"), create de mun-
citorii englezi pentru a impiedica intrarea Angliei in razboi im-
potriva Kusiei Sovietice, au inceput sl ia fiinca pe la inceputul
lunii august 1920. Pe la sfirsitul acestei luni erau in Anglia peste
150 de organizacii de acest fel, iar in timp de o luna numarul
lor dublat. Un rol insemnat in organizarea Comitetelor de
acciune" a avut Partidul Comunist din Marea Britanie. Sub
presiunea miscarii revolucionare de masa, Comitetul de acciune
central, care avea in frunte pe liderii oportunisti ai trade-unionu-
rilor si ai Partidului laburist, a fost nevoit s ia atitudine im-
potriva politicii antisovietice duse de guvern. Dar atunci cind
guvernul, speriat de cresterea avintului revolucionar, a renuncat
la razboiul cu Rusia Sovietica, Comitetul s-a abcinut de la o des-
fasurare mai amplä a luptei si a inceput sä restringa activitatea
organizaciilor locale. Aceasta a dus la subminarea muncii Comi-
tetelor de acciune" si la slabirea miscarii ; Ia inceputul anului 1921
aceste comitete si-au incetat existenca. 104.

61 Este vorba de condiciile de primire in Internacionala Comunista,
adoptate la 6 august 1920 de catre cel de-al Thlea Congres al
Cominternului. Aceste condicii au fost in prealabil discutate in
cactrul unei comisii alese de congres. Din aceasta comisie faceau
parte reprezentanci ai partidelor comuniste din Rusia, Germania,
Bulgaria, S.U.A., Ungaria, Austria, Olanda, ai organizaciei
Muncitorii industriali ai lumii" din Irlanda, ai aripii de stinga
a Partidului social-democrat din Elvecia si ai grupului comunist
din Franca. La lucrarile acestei comisii a participat indeaproape
si V. I. Lenin. La baza lucrärilor ei au stat tezele lui Lenin
Condiciile de primire in Internacionala Comunista" (vezi Opere
complete, vol. 41, Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a doua,
P. 204-210, 211). La 29 iulie comisia a supus aceste teze spre
dezbatere congresului. 106.

62 Lenin se refera la primul Congres al popoarelor din Orient, care
a avut loc intre 1 si 7 septembrie 1920 la Baku. La acest con-
gres au luat parte 1 891 de delegaci, care reprezentau 37 de na-
cionalitaci (din Caucaz, Asia Centrala, Afganistan, Egipt, India,
Iran, China, Coreea, Siria, Turcia, Japonia si din alte OH). Din de-
legacii venici la congres doua troimi (1 273 de delegaci) erau co-
munisti. In ajunul deschiderii congresului, la 31 august, a avut loc
adunarea solemna a Sovietului de deputaci ai muncitorilor, ostasi-
lor rosii si marinarilor din Baku si a Congresului sindicatelor din
Azerbaidjan, care a salutat pe delegacii venici la congres. Con-
gresul a fost salutat si de reprezentancii unor partide comuniste

sprijini.

s-a-
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din Europa si America : Bela Kun (Ungaria), Thomas Quelch
(Anglia), John Reed (S.U.A.) si altii.

Congresul popoarelor din Orient a dezbatut urmatoarele pro-
bleme : 1) Situatia internationall i sarcinile popoarelor mun-
citoare din Orient ; 2) Problema nationall i cea coloniala ;
3) Problema agrara ; 4) Sovietele in Orient ; 5) Problema orga-
nizatorica a. Pentru pregatirea materialelor, la congres au fost
create patru comisii : pentru problema agrara, pentru problema
nationala i cea coloniala, pentru problema constructiei sovietice

pentru problema organizatorica.
Congresul popoarelor din Orient a aderat la hotaririle adoptate

de Congresul al II-lea al Internationalei Comuniste i, pe baza
lor, a elaborat o serie cle rezolutii. El a hotirit sa publice un
apel catre popoarele din Orient, pe care sa le cheme la lupta
impotriva colonialistior, i apelul catre oamenii muncii din Eu-
ropa, America si Japonia, pe care sa-i cheme sa sprijine miscarea
de eliberare a popoarelor din Orient. In vederea aplicarii hota-
Ardor adoptate, congresul a creat un organ permanent pe linga
Comitetul Executiv al Internationalei Comuniste : Consiliul de
propaganda si actiune ad popoarelor din Orient.

Vorbind despre Congresul al II-dea al Internationalei Comu-
niste i despre primul Congres al popoarelor din Orient,
V. I. Lenin a subliniat : Acestea au fost congrese internationale,
care i-au unit pe comunisti si au demonstrat ci in toate tarile
civilizate si in toate Oxide inapoiate din Orient steagul bolsevic,
programul bolsevismului, modul de a actiona al balsevicilar re-
prezinti pentru muncitorii din toate tarile civilizate i pentru
taranii din tarile coloniale inapoiate steagul salvarii, steagul
luptei ; cã in cursu.1 acestor trei ani Rusia Sovietica intr-adevar
nu numai cä i-a respins pe toti acei care au incercat s-o sugrume,
dar si-a cistigat i simpatia oamenilor muncii din intreaga lume.."
(Opere complete, voL 41, Bucuresti, Editura politica, 1966,
ed. a doua, p. 356-357). 106.

63 Liga Natiunilor organizatie internationala creati in 1919 la
Conferinta de pace de la Paris de catre puterile invingatoare
in primul razboi mondial, care, desi proclamau formal ca scop al
Ligii promovarea colaborarii internationale i mentinerii pacii
securitatii internationale, in realitate urmareau pastrarea cucc-
ririlor teritoniale si a ra,portului de forte existent la incheierea
pacii. Pactul de constituire a Ligii Natiunilor a fost semnat initial
de 44 de state, printre care si Romania. Desi S.U.A. au fost
unul dintre iniiatorii Ligii Natiunilor, ele nu au semnat pactul,
deoarece nu au ratificat tratatul de la Versailles, a carui partc
integranta a fast pactul Ligii Natiunilor. In 1934 au parasit
Liga Natiunilor Japonia si Germania, care adoptasera o orien-
tare fatis agresiva in politica lor. In acelasi an, U.R.S.S. a intrat
in Liga spre a folosi orice posibilitate de a frina agresiunea.
Nicolae Titulescu, reprezentantul permanent al Romaniei In anii
1928-1932, ales de douà ori (in 1930 si 1931) presedinte al
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Adunarii Ligii Nayiunilor, a luptat gi pentru orientarea Ligii pe un
ragas constructiv gi adoptarea unor masuri eficace impotriva
agresiunii. Datoritä politicii statelor imperialiste, Liga Nayiunilor
n-a constituit o piedica in calea agresorilor si a dezlanyuirii celui
de-al doilea razboi mondial ; ea gi-a incetat de fapt activitatea
in 1940 si a fost dizolvata in 1946. 107.

64 Spartachigii membrii organizayiei revoluyionare a social-de-
mocrayilor de stinga din Germania, infiinyata la inceputul pri-
mului razboi mondial de catre K. Liebknecht, R. Luxemburg,
F. Mehring, C. Zetkin, J. Marchlewsky, L. Ioghihes (Tyszka)
W. Pieck. Spartachigtii au desfagurat activitate de propaganda
revoluyionara in sinul maselor, au organizat ample acyiuni impo-
triva razbonilui, au condus o serie de greve, au demascat carac-
terul imperialist al razboiului mondial gi tradarea comisa de
Meru oportunigti ai social-democrayiei. Totugi, intr-o serie de
probleme teoretice §i politice de cea mai mare importanya au
comis gregeli serioase. Lenin a criticat in repetate rinduri gre-
gelile social-democrayilor de stinga din Germania, ajutindu-i
adopte o poziyie justa (vezi, de pilda, lucrarile Brogura lui
Junius", Programul militar al revoluyiei proletare", in Opere
complete, vol. 30, Bucuregti, Editura politica, 1964, ed. a doua,
p. 1-16, 133-145).

In aprilie 1917, spartachistii au intrat in Partidul social-de-
mocrat independent din Germania, de orientare centrista, insa
gi-au pastrat independenya lor organizatorica. In noiembrie 1918,
in timpul revoluyiei din Germania, spartachigtii au constituit
Uniunea Spartacus" i, publicind la 14 decembrie 1918 un pro-
gram propriu, au rupt cu independenyii". La congresul de consti-
tuire, care a avut loc intre 30 decembrie 1918 gi 1 ianuarie 1919,
spartachigtii au infiinyat Partidul Comunist din Germania. 108.

65 Decretul Consiliului Comisarilor Poporului cu privire la conce-
siuni, haryile concesiunior forestiere, agricole i miniere, precum

o serie de articole scrise de lucratori sovietici cu funcyii de
conducere au fost publicate in 1921, in limba germana, in nr. 1-2
al revistei Russische Korrespondenz". 110.

66 Este vorba de adunarea din 6 decembrie 1920 a activului orga-
nizayiei Moscova a P.C. (b) din Rusia. 115.

67 Suharevka piayi din Moscova, situata in jurul turnului Suharev,
construit in anul 1692, pe vreme.a lui Petru I. In anii intervenyiei
militare straine si ai rlzboiului civil a fost un centru de specula.
De atunci Suharevka a devenit un sinonim al comeryului liber",
particular. In decembrie 1920, Sovietul din Moscova a adoptat
hotarirea de a inchide aceasta piaya. In anii n.e.p.-ului, ea a aparut
din nou si a clainuit pina in 1932, cind a fost inchisa definitiv. In
1934 turnul Suharev a fost demolat, pentru cà impiedica circulayia.

sa
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Astazi, pe teritoriul fostei piece Suharevka se afla Piaca colhoz-
nica. 118.

68 Potrivit hotaririi plenarei din 8 decembrie 1920 a C.C. al P.C. (b)
din Rusia, Congresul al X-lea urma sä fie convocat in februarie
1921. In ianuarie Comitetul Central, dind urmare cererii organi-
zatiilor locale, a luat hotarirea ca congresul sa se cina in martie.

124.

69 La 10 august 1920, guvernul Frantei a declarat oficial recu-
noaste pe Vranghel drept cirmuitor al Sudului Rusiei" si a numit
ca reprezentant diplomatic pe lingà guvernul" lui pe de Martel,
care pink' atunci fusese reprezentant al Francei pe ling Kolceak,
lax apoi pe linga guvernele burgheze din Caucaz. 134.

70 Tratatul cu privire la stabilirea relaciilor de prietenie intre
R.S.F.S.R. si Persia a fost semnat la 26 februarie 1921 la Moscova,
cu toate piedicile puse de cercurile guvernante engleze. El se in-
temeia .pe principiile coexistentei pasnice si ale colaborarii intre
state, si anume pe egalitate, respectarea suveranitatii, neamestecului
in treburile interne si avantajului reciproc. Prin acest tratat erau
anulate toate acordurile incheiate de Rusia carista cu Persia si state
torte, care pre judiciau interesele suverane ale poporului iranian.
Persiei ii erau restituite toate concesiunile pe care le obtinuse Rusia
tarista pe teritoriul ei. Guvernul sovietic renunta la orice drepturi
asupra imprumuturilor acordate Persiei de guvernul carist. 0 im-
portanta deosebita aveau acele articole din tratat prin care ambele
parci se obligau sa nu admiti formarea sau existenta pe teritoriul
lor a unor organizatii sau grupuri avind drept scop lupta impotriva
Rusiei sau a Persiei. Acesta a fost primul tratat bazat pe egalitate
in drepturi incheiat de Persia. 137.

71 Biroul central de propaganda' pe linie de productie de pe lingi
C.C.S. din Rusia a fost infiintat in urma unei hotariri adoptate, la
8 decembrie 1920, de C.C. al P.C. (b) din Rusia. Din acest birou
taceau parte reprezentanci ai C.C. al P.C. (b) din Rusia, ai C.C.S.
din Rusia, ai Consiliului economic superior, ai Comitetului general
pentru educatia politicà, ai Direcciei generale a invatamintului pro-
fesional si ai Comisariatului poporului pentru agricultura. La
21 ianuarie 1921, Biroul Organizatoric al C.C. al P.C. (b) din Rusia
a aprobat regulamentud de functionare a acestui birou, in care erau
definite celurile si sarcinile organelor de propaganda pe lime de
productie, atit ale celor centrale, cit si ale celor locale, precum si
structura lor. Acestui Birou central li revenea misiunea de a elabora
un plan general de activitate, de a conduce si controla activitatea
de agitacie si propaganda pe Enie de produccie desfasurata de catre
diferite organe i institutii. 147.

72 Ordinul nr. 1 042 a fost emis de Direccia generala a cailor de co-
municacie la 22 mai 1920. In acest ordin era vorba de repararea



ADNOTARI 489

locomotivelor distruse in timpul razboiului mondial si al razboiului
civil. Ordinul fixa un termen de patru ani i jumatate, cu incepere
de la 1 iulie 1920, in cursul caruia procentul de locomotive aflate
la revizie trebuia sa se reduca de la 60 la 20. 158.

73 Este vorba de brosura lui S. I. Gusev Un plan economic unic si
un aparat economic unic", publicata in preajma celui de-al VIII-Ica
Congres general al Sovietelor din Rusia. Brosura lui precedenta
Probleme actuale ale constructiei economice (Cu privire la tezele
C.C. al P.C. din Rusia)" aparuse inainte de Congresul al IX-lea
al partidului. In raportul prezentat la acest congres, la 29 martie
1920, Lenin a facut aprecieri pozitive in legatura cu aceasta.
brosura (vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 40, Bucuresti,
Editura politica, 1966, ed. a doua, p. 267-268). 160.

74 La invitatia taranilor din satul Kasino, plasa Iaropol, judetul
Volokolamsk, gubernia Moscova, in ziva de 14 noiembrie 1920,
V. I. Lenin, impreuna cu N. K. Krupskaia, a luat parte la inau-
gurarea unei centra.le electrice. El a stat de vorba cu taxanii
la mitingul care a avut loc aici, a rostit o cuvintare despre situatia
internationall. i despre importana pe care o prezint g. electrifi-
carea pentru economia nationada. V. I. Lenin i N. K. Krupskaia
s-au fotografiat impreuna cu un grup de tarani din satul Kasino
care au participat la acest miting. 165.

75 Cuvintarea rostita de V. I. Lenin in seara zilei de 22 decem-
brie 1920, la sedinta fragiunii P.C. (b) din Rusia de la cel
de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor, era un raspuns la
interventiile din cadrul discutiilor purtate de membrii acestei
fractiuni pe marginea Raportului Comitetului Executiv Central
din Rusia si al Consiliului Comisarilor Poporului cu privire la
politica externa i interni". 168.

76 Nota lui Curzon a fost prilejuita de succeseIe repurtate de Ar-
mata Rosie, care in vara anului 1920 a alungat pe cotropitorii
albgardisti polonezi din Uoraina si din Bolorusia. Trupele sovie-
tice, desfasurind ofensiva, au ajuns pini aproape de Lvov si de
Varsovia ; armata polonezi era pe punctul de a fi complet zdro-
bita. Pcntru a impiedica inaintarea Armatei Rosii si a preveni o
prabusire posibila a Poloniei panilor i zdrobirea lui Vranghel,
guvernul Angliei a trimis, la 11 iulie 1920, Uniunii Sovietice o
nota semnata de ministrul de externe Curzon. Nota continea
cererea ultimativa de a opri ofensiva Armatei Rosii, de a incheia
un armistitiu cu Po Ionia si de a inceta razboiul impotriva lui
Vranghel. In aceasta nota se facea propunerea de a stabili gra-
nip. de stat dintre Po Ionia i Rusia Sovietici pe asa-zisa linie
Curzon", care urma sa treaca cam pe la 50 km est de Grodno,
prin Nemirov si Brest-Litovsk, spre Peremisl si Carpati. Guvernul
englez ii oferea oficiile de mediator si, in numele Consiliului
suprem al Antantei, ameninta ea', in caz de respingere a ultima-

91,
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tumului, va acorda Poloniei ajutor cu toate mijloacele de care
dispune".

In nota sa de raspuns, care a fost intocmità pe baza propu-
nerilor lui V. I. Lenin, guvernul sovietic a respins in mod catego-
ric mediatia lui Curzon si a insistat ca tratativele si fie purtate
direct cu Po Ionia. Guvernul sovietic exprimat protestul salu
impotriva incercarilor intreprinse de Antanta de a anexa Crimeea
si a declarat cä accepta sa garanteze securitatea personala a lui
Vranghel si a trupelor lui numai cu conditia lanai capitulari ime-
diate, fara rezerve. 170.

77 Este vorba de numarul functionarilor din toate institutiile adminis-
trative, economice i culturale care se aflau pe atunci in sub-
ordinea Sovietului din Moscova. 171.

78 Pe cit se pare, V. I. Lenin se refera la urmatorul pasaj dm
Programul Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia", In in-
treaga sa munca la sate, P.C. (b) din Rusia se sprijina, ca si
pina acum, pe paturile proletare i semiproletare ale satului, le
organizeaza, in primul rind, intr-o forta de sine statatoare, creind
celule de partid la sate, organizatii ale saracimii, sindicate de tip
special ale proletarilor i semiproletarilor satului etc., apropiin-
du-le prin toate mijloacele de proletariatul orasenesc si smulgin-
du-le de sub influenta burgheziei satesti si a intereselor de mici
proprietari" (Rezolutiile si hotaririle congreselor, conferintelor
P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pen-
tru literatura. politica, 1954, p. 438). 177.

79 V. I. Lenin se refera la urmatorul pasaj din Programul Partidu-
lui Comunist (bolsevic) din Rusia" : Participarea sindicatelor la
conducerea economiei i atragerea de cave ele a maselor largi la
aceasta conducere este totodata principalul mijloc de luptà im-
potriva birocratizarii aparatului economic ad Puterii sovietice si
permite sã se organizeze un control cu adevarat al poporului
asupra rezultatelor productiei" (Rezolutiile si hotaririle con-
greselor, conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea I,
Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954, p. 435). 178.

80 La 22 decembrie 1920, V. I. Lenin a participat la consfatuirea
neofidala a taranilor fIrà partid, delegati la Congresul al VIII-lea
al Sovietelor, care a fost organizatä, la cererea lui, de presedintele
C.E.C. din Rusia, M. I. Kalinin. Consfatuirea era consacrata unei
discutari prealabile a decretului cu privire la intarirea i dezvol-
tarea agriculturii, adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului
la 14 decembrie si pus in discutia congresului. Lenin, care a urma-
nit cu mare atentie dezbaterile, a fa:cut scurte insemniri despre
cele spuse de vorbitori (vezi volumul de fail, p. 400-405). 181.

81 Este vorba de organizatia internationala creata de liderii oportu-
nisti si alcatuita din partidele i grupurile socialiste centriste, care,

si-a
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sub presiunea maselor revolutionare, s-au retras din Internationala
a II-a. Aceasta uniune, cunoscuta sub denumirea de Interna-
tionala a II1/2" sau Internationala de la Viena" (denumirea ofi-
ciala Uniunea internationala a partidelor socialiste"), s-a consti-
tuit la Conferinta de 1a Viena din februarie 1921. Criticind in
vorbe Internationala a II-a, liderii Internationalei a I11/2 promovau,
de fapt, in toate problemele mai importante ale miscarii proletare
o politica oportunista scizionista in rindurile clasei muncitoare,
iar uniunea creati de ei cautau s-o foloseasca drept mijloc de
contracarare a influentei crescinde a comunistilor asupra maselor
muncitoresti. Domnii din Internationala a IP/2, care doresc sa
se numeasca revolutionari, se dovedesc a fi in fapt, in fiecare
situatie serioasa, niste contrarevolutionari, caci lor le este frica
de distrugerea prin violenta a vechiului aparat de stat si n-au
incredere in fortele clasei muncitoare" (V. I. Lenin, Opere, vol. 33,
Bucuresti, E.S.P.L.P. 1957, p. 5).

In mai 1923, Internationale le a II-a si a I11/2 s-au unit, for-
mind asa-zisa Internationala Muncitoreasca Socialista. 181.

82 Sedinta din dimineata zilei de 24 decembrie 1920 a fractiunii
P.C. (b) din Rusia de la cel de-al VIII-lea Congres general al
Sovietelor a fost consacrata problemei refacerii agriculturii, care
reprezenta una dintre problemele centrale inscrise pe ordinea de
zi a congresului. Proiectul de lege Cu privire la masurile ne-
cesare pentru intarirea i dezvoltarea gospodariilor taranesti",
adoptat Ia 14 decembrie de Consiliul Comisarilor Poporului si
prezentat congresului spre examinare, a stirnit un mare interes.

Dupà o analiza proliminara in sedinta fractiunii, proiectul de
lege a fost prezentat la sedinta plenara a congresului, iar apoi
transmis spre studiere comisiei agricole, care a introdus in el o
serie de amendamente si completari. Proiectul, astfel modificat
in comisie, a fost din nou klezbatut in sedintele din 25 si 27 de-
cembrie ale fractiunii. Numai dupa aceasta dezbatere amanuntita
si aprofundata el a fost adoptat de congres in ziva de 28 de-
cembrie. 185.

83 Lenin se refera la o teza formulata de el in rapornd cu privire
la munca la sate, prezentat da Congresul al VIII-lea al P.C. (b)
din Rusia la 23 martie 1919 : Violenta Jai-a de taranimea mij-
loca,cã este cel mai mare rciu" (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 38,
Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a doua, p. 198). 185.

84 Lenin se refera la legea socializarii pamintului, adoptata, la
18 (31) ianuarie 1918, de catre cel de-al III-lea Congres gencral
al Sovietelor din Rusia i publicata la 19 februarie in nr. 28 al
ziarului Izvestiia C.E.C. din Rusia". In articolul 6 se spune :
Intregul inventar agricol viu si mort proprietate particulara
trece, far 5. nici o rascumparare, din gospodariile care nu sint ba-
zate pe munca proprie, la dispozitia in functie de importança

33 Lenin Opere complete, vol. 42
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lor a sectiilor agrare ale Sovietelor
188.

judetene, guberniale sau
a Sovietului federal".

85 Cu prilejul discutarii proiectului de rezolutie al celui de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor Cu privire da mAsurile necesare
pentru intirirea si dezvolvarea gospodariilor taranesti", fractiunea
comunista de la congres s-a pronuntat pentru scoaterea punctelor
referitoare la premierea personala a gospodarilor individuali. La
27 decembrie 1920, plenara Comitetului Central, examinind aceasta
problerna, a constatat ca fractiunea de la congres a adoptat o
hotarire gresita. si a propus ca ea sA fie reexaminata. Plenara
adoptat proiectul de hotartre propus de V. I. Lenin, in care erau
stabilite conditiile i principiile de premiere a gospodarilor indivi-
duali (vezi volumul de fata, p. 208). Plenara 1-a insarcinat pe Lenin
sa prezinte in fata fractiunii un referat in acest sens. Dupa ce a as-
cultat expunerea lui, fractiunea a anulat hotarirea ei anterioara.

193.

86 Ordintil Steagul Rofti al Muncii" a fost instituit, printr-o ho-
tarire a celui de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor, ca o
distinctie pentru grupuri de oameni ai muncii sau cetateni izolati
care au dat dovadi de abnegatie, spirit de iniitativa, sirgumta

aptitudini organizatorice in indeplinirea sarcinilor economice.
197.

87 Este vorba de Eremin, delegat la cel de-al VIIl-lea Congres ge-
neral al Sovietelor din Rusia. 199.

88 Dupa ce V. I. Lenin si-a rostit cuvintarea sa la sedinta fractiunii
P.C. (b) din Rusia de la cel de-al VIII-lea Congres al Sovietelor
(vezi volumul de fata, p. 193-198), au inceput dezbaterile. Ostasul
rosu Eremin, taran mijlocas, luind cuvintul, a incercat sa de-
monstreze cI, oricum, chiaburii tot vor reusi sa le ia saracilor caii
si inventarul agricol. El a dat urmatorul exemplu : in judetul
Kozlov din gubernia Tambov, niste tarani saraci, neavind ce
minca, au fost nevoiti sa-si vinda caii chiaburilor pe cite 5 puduri
de cereale. 200.

89 Vezi Rezolutiile i hotazirile congreselor, conferintelor P.C.U.S.
si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru lite-
ratura politica, 1954, p. 483. 204.

90 Aici, V. I. Lenin raspunde la o intrebare ce i-a fost pusa. dupa
cuvintarea rostita la sedinta fractiunii P.C. (b) din Rusia de la
cel de-al VIII4ea Congres general al Sovietelor. Cel ce a pus
intrebarea si-a exprimat banuiala ea' hotarirea adoptata de ple-
nara Comitetului Central (vezi adnotarea 85) trebuie sI. contina.
niscai greseli serioase din moment ce a fost nevoie de prestigial
lui V. I. Lenin pentru a o apara. 204.

91 Punctele cu privire la premierea gospodarilor individuali au fost
adoptate la 27 noiembrie 1920 de plenara Comitetului Central

a
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si au intrat in rezolutia Cu privire la masurile necesare pentru
intarirea i dezvoltarea gospodariilor taranesti", adoptata de cel
de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia. 208.

92 Este vorba de insurectia armata care a avut loc la Moscova in
decembrie 1905, in timpul primei revolutii ruse. Dupa exemplul
Moscovei, in decembrie 1905 si in ianuarie 1906 au izbucnit in-
surectii armate intr-o serie de alte localitati : Niini Novgorod,
Rostov pe Don, Novorossiisk, Donbass, Ekaterinoslav, Perm
(Motoviliha), Ufa, Krasnoiarsk, Cita. Mari actiuni armate au avut
loc in Transcaucazia, in Polonia, in Tinutul baltic si in Finlanda.
Dar mate aceste insurectii izolate au fost inabusite cu cruzirne
de catre guvernul tarist.

Insurectia armata din decembrie reprezinta punctul culminant
al revolutiei. Dind o inalta apreciere acestei insurectii, Lenin
scria : poparul a primit botezul focului. S-a calk in focul insu-
rectiei. A pregatit cohortele de luptitori care aveau sa invinga
in 1917" (volumul de fata, p. 209-210). In legatura cu insurectia
armata din decembrie, vezi articolul lui Lenin Invatamintele
insurectiei din Moscova" (V. 1. Lenin. Opere complete, vol. 13,
Bucuresti, Editura politica, 1962, ed. a doua, p. 365-373). 209.

93 Cuvintarea rostita la sedinta comuna a fractiunilor comuniste
ale Congresului al VIII-lea al Sovietelor, Consiliului Central al
Sindicatelor din Rusia si Consiliului orasenesc al sindicatelor din
Moscova, care a avut boc in ziva de 30 decembrie 1920 la Tea-
trul Mare, a fost prima expunere facuta de V. I. Lenin in fata
activului de partid in legatura cu discutia privitoare la rolul
sarcinile sindicatGlor in construirea socialismului.

Discutia a fost impusa partidului de catre Trotki, care la se-
dinta din 3 noiembrie a fractiunii P.C. (b) din Rusia de la cea
de-a V-a Conferinta generala a sindicatelor s-a ridicat impotriva
liniei partidului, indreptata spre largirea democratiei in sindicate,
si a adresat indemnul de a stringe surubul comunismului de
razboi".

Esenta divergentelor o constituia dezacordul cu privire la
metodele de apropiere de mase, de cucerire a maselor, de stabi-
lire a legiiturii cu ele" (volumul de fata, p. 215). Divergentele care
s-au manifestat in sedinta fractiunii au fost puse in discutia ple-
narei C.C. al P.C. (b) din Rusia. Totusi, spre sfirsitul lunii de-
cembrie discutia cu privire la sindicate a capatat amploare, iesind
din cadrul Comitetului Central. La 24 decembrie Trotki a luat
cuvintul la o adunare a activistilor miscarii sindicale si a dele-
gatilor la cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor. La
25 decembrie el a publicat o brosura care a marcat constituirea
unei fractiuni antipartinice, ceea ce a servit drept semnal pentru
manifestarca unor alte grupuri antipartinice, i anume a grupului
tampon", a opozitiei muncitoresti", a centralismului demo-
cratic" etc.

4i
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Lenin a fost impotriva acestei discutii, considerind ca ea ar
abate atentia i fortele partidului de la rezolvarea unor sarcini
economice vitale, avind ca obiectiv lupta impotriva ruinei eco-
nomice si a foametei. Totusi, date fiind manifestarile opoziponisti-
lor, el a dus o lupti hotarita impotriva lor, indreptind principala
loviturà impotriva trotkistilor, care constituiau principala forti
a gruparilor antipartinice. Intr-o serie de cuvintari ulterioare,
precum si in articolele Criza din partid", Inca o data despre
sindicate, despre momentul actual si despre greselile tovarasilor
Trotki si Buharin" (vezi volumul de fatal, p. 244-255 si
275-318), Lenin a dezvaluit adevaratul sens al luptei din sinul
partidului, a demascat caracterul fractionist al actiunilor opozi-
tionistilor, care subminau unitatea partidului, si a aratat cit de
daunatoare este discutia impusa de ei. In acelasi timp el a formu-
lat i dezvoltat o serie de teze principiale, din cele mai impor-
tante, cu privire la rolul sindicatelor in sistemul dictaturii pro-
letariatului si la sarcinile ce le revin In construirea socialisrnului.

Discutia cu privire la sindicate a tinut mai bine de doul luni.
In cursul ei, majoritatea covirsitoare a organizatiilor de partid
au aprobat platforma leninista. In toate organizatiile principale
de partid, opozitia a suferit un qec total. Bilantul discutici a
fost facut la Congresul al X-lea al partidului, care a avut loc
Intre 8 si 16 martie 1921. 211.

94 In ordinea de zi a Congresului al IX-lea al partidului au fost
incluse problemele privind sarcinile imediate ale constructiei eco-
nomice si miscarea sindicala. Congresul a stabilit sarcinile eco-
nomice imediate ale construirii socialismului si a staruit indeosebi
asupra necesitatii unei participari practice a sindicatelor la aceasta
opera. Aceasta preocupare gasit oglindirea in rezolutiile
Despre sarcinile imediate ale constructiei economice" si Cu
privire la problema sindicatelor i organizarea lor" (vezi Rczo-
lutiile i hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S. si ale ple-
narelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura poli-
tica, 1954, p. 492-505, 505-509). 214.

95 Este vorba de rezolutia Cu privire la sarcinile imediate ale
constructiei de partid", adoptata de Conferinta a IX-a generala
a P.C. (b) din Rusia (vezi Rezolutiile si hotaririle congreselor,
con ferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor partea I, Bucuresti,
Editura pentru literatura politica, 1954, p. 521-528). 220.

96 hvestiia Comitetului Central al Partidului Comunist (bolsevic)
din Rusia" buletin informativ al Comitetului Central, in care
erau tratate probleme ale vietii de partid. A inceput sa apara
la 28 mai 1919, in urma unei hotariri a Congresului al VIII-Ica
al P.C. (b) din Rusia. Prime le numere au aparut ca supliment
saptaminal al ziarului Pravda", iar cu Incepere din octombrie
1920 buletinul a aparut ca un organ de presa de sine statitor.

si-a
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In anul 1929, buletinul Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia"
a facut loc revistei bilunare Partiinoe stroircistvo", care a aparut
pinä in iunie 1946, cind s-a transformat in Partimaia Jrzn", tot
o revista. bilunarä. 220.

97 Grupul tampon' unul din grupurile fractioniste antipartinice
aparute in perioada discutiei cu privire la sindicate din anii 1920
1921. In fruntea acestui grup, din care faceau parte I. Larin,
E. A. Preobrajenski, L. P. Serebreakov, G. I. Sokolnikov,
V. N. Iakovleva i altii, se afla N. I. Buharin. Sub pretextul
necesitatii de a atenua divergentele dintre V. I. Lenin si L. D.
Trotki in problema rolului 4i sarcinilor sindicatelor, grupul
tampon" incerca sa impace leninismul cu trotkismul. Asumindu-si
rolul de mediator, Buharin cauta in fel si chip sa-1 apere pe
Trotki atace pe Lenin. 0 caracterizare foarte plastica a
pozitiei lui Buharin a fost data' de Lenin, care a spus ca. acesta
seamana cu tin om care tine in mini o galeata cu gaz i toarna
gaz pe foc" (volumul de fatal, p. 230). Grupul tampon" a spri-
jinit activitatea fractionistä a lui Trotki si a adus un mare pi e-
judiciu partidului. De fapt, el s-a dovedit a fi complicele celui
mai rau si mai daunator fractionism ; tezele lui Buharin si ale
aderentilor sai au fost calificate de Lenin drept culme a descom-
punerii ideologice" (volumul de fata, p. 251). Curind dupa aceca
Buharin a renuntat la platforrna sa si a aderat in mod fatis la
pozitia lui Trotki.

0. caracterizare a grupului tampon" si o aprecicre a con-
ceptulor lui antipartinice au fost ficute de catre Lenin in artico-
lul Criza din partid", in brolura Inca. o data despre sindi-
cate, despre momentul actual si despre greselile tovarasilor Trotki

Buh.arin" (vezi volumul de fa ta,
ts

p. 245-255, 275-318), pre-
cum in alte scrieri ale sale. 221.

93 Glavpolitputi (Directia politicã generala a Comisariatului po-
porului pentru cage de comunicatie) a luat fiinta in februaric
1919, ca organ politic provizoriu sub conducerea directa a C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; in ianuarie 1920 a fost reorganizat, do-
venind Directia politica superioara a Comisariatului poporului
pentru chile do comunicatie. Glavpolitputi a fost creat in vederca
aplicrii unor masuri exceptionale, menite s preintimpine dezor-
ganizarca totall a transporturilor, provocata de razboiul im-
porialist si de razboiul civil, O. asigure imbunatiltirea conducerii
muncii politice si de partid in rindurile lucratorilor din trans-
porturi, intarirea sindicatului lucratorilor din transporturi si trans-
formarea lui intr-un instrument de dezvoltare continua'. a transpor-
turilor. Glavpolitputi a introdus o disciplina militara lii. caile fe-
rate, care au fost pe de-a-ntregul subordonate sarcinilor impuse de
razboi. Metodcle extraordinare aplicate de Glavpolitputi au facut
cu putinta ca transporturile sa fie salvate de ruina, dar totodata au
dus la intarirea birocratismului si au dat nastcre tendintei de a sc
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izola de mase, de a renunta la metodele democratice de munca in
sindicate.

In 1920, o data cu terminarea razboiului civil si cu trecerea
la constructia pasnica, Glavpolitputi, in baza hotafirii din 7 de-
cembrie a C.C. al P.C. (b) din Rusia, a fost desfiintat. 228.

99 Vezi Rezolutiile i hotaririle congresclor, conferintelor P.C.U.S.
si ale plenarelor GE.", partea I, Bucuresti, Editura pentru litera-
tura politica, 1954, P. 501. 228.

100 Politvod (Glavpolitvod Directia politica generala a transportu-
rilor pe apa din Comisariatul poporului pentru caile de comunica-
(ie) a fost infiintat in aprilie 1920, ca seccie a Directiei politice
generale a Comisariatului poporului pentru caile de comunicatii.
Avea menirea de a efectua controlul politic asupra aparatului
administrativ si tehnic, de a conduce munca de educatie
indreptata spre refacerea rapida a transporturilor pe apa, de a
duce lupta pentru ridicarea productivitatii i intarirea disciplinei
in munca. A fost desfiintat in decembrie 1920. 228.

101 Aceste insemnari au fost facute de catre V. I. Lenin pe marginea
unor teze ale Nadejdei Konstantinovna Krupskaia, pe care ea
le pregátise pentru referatul pe care urma sa-1 tidal la consfatuirea
de partid In problemele invatamintului public, convocata de C.C.
al P.C. (b) din Rusia. Aceasta consfatuire a avut loc la Moscova
intre 31 decembrie 1920 si 4 ianuarie 1921 si fixat ca sarcina
sa pregateasca pentru Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia
materialele cu privire la organizarea invatamIntului. La consfa-
tuire au fost discutate o serie de probleme, ca : educatia sociala,
reforma invatamintului, sarcinile invatamintului profesional. Se
prevazuse ca la aceasta consfatuire N. K. Krupskaia sa prezinte
un referat cu privire la invatamintul politehnic, lucru pe care nu
1-a putut face din motive de boalà. 238.

102 G. F. Grinko comisar al poporului pentru invatamint in
Ucraina a prezentat o schema proprie a invatamintului public.
Principalele teze ale acestei scheme se seduceau la doua puncte :
1) pentru copiii pina la 15 ani se creeaza un sistem unic de
educatie sociali, in care toate formele organizatorice (gradinitele
si caminele pentru copii, scolile de 7 ani etc.) se intemeiaza pe
principiul muncii" si 2) de la virsta de 15 ani Incepe, pentru ei,
o perioada de pregatire speciala intr-un domeniu sau altul al
productiei sau tntr-un grup organizatoric (industrial, agricol, in-
dustrial-economic s.a.m.d.)".

Aceasta schema era in contradictie cu programul P.C. (b) din
Rusia, care in ce priveste invatamintul public prevedea urma-
toarele : 1) Introducerea invatimintului general si politehnic
(care sa dea cunostinte teoretice si practice in toate ramurile
prmcipale ale productiei), gratuit si obligatoriu, pentru toti copiii
de ambele sexe pina la virsta de 17 ani... 8) Dezvoltarea pe scara

si-a
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larga a invat'amintului profesional pentru persoanele de la virsta
de 17 ani in sus in legatura cu cunostintele politehnice generale"
(Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S. st
ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura
politica, 1954, p. 432-433).

0. I. Schmidt, care era pe atunci vicepresedinte al Directiei
generale a invatamintului profesional, se pronunta si el, ca
Grinko, pentru necesitatea incadrarii tineretului in invatamintul
tehnic-profesional la o virsta mai timpurie..., adica de la 15 ani":
El cauta sa demonstreze el. interesele productiei, ale constructiet
economice cer imperios creducerea anilor pentru asa-zisa scoala
de pregatire generala de fapt pur literara t trecerea, cit
mai devreme, la invatarnintul special, concret". El incerca sa
ridice la rangul de principiu o masura cu caracter provizoriu,
care era dictata de mizerie si ruina. In articolele sale aparute in
presa, Schmidt se pronunta impotriva invatamintului politehnic
si pleda in favoarea invatamintului monotehnic, sustinind necesi-
tatea pregatirii pentru o anumita ramura de productie. Aceste
conceptii au fost aspru criticate de catre V. I. Lenin (vezi volu-
mul de fata, p. 336-337). 240.

103 Proiectul prezentat de V. I. Lenin a fost adoptat de Biroul Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia la 4 ianuarie 1921. 243.

104 La cea de-a II-a sesiune a celei de-a VIII-a legislaturi a C.E.C.
din Rusia (19-20 martie 1921) n-a fost supusa dezbaterii pro-
blema Comisariatului poporului pentru agriculturà. Pe ordinea de
zi a sesiunii figurau regulamentele de functionare ale comisariate-
lor poporului. In hotarirea adoptata in aceasta problema s-a sta-
bilit termenul definitiv in care urmau sa fie prezentate spre apro-
bare Prezidiului C.E.C. din Rusia regulamentele de functionare
ale comisariatelor poporului si ale organelor lor. 243.

105 La 30 decembrie 1920, la sedinta comuna a fractiunii P.C. (b) din
Rusia de la Congresul al VIII-lea au Sovietelor, a Consiiului
Central al Sindicatelor din Rusia i a Consiliului orasenesc al
sindicatelor din Moscova s-a iscat o controversa in legatura cu
chestiunea daca autorul tezelor Sarcinile in productie ale sin-
dicatelor" este I. E. Rudzutak. In legatura cu aceasta, V. I. Lenin
a cerut de la C.C.S. din Rusia date documentare cu privire la
provementa acestor teze. I-a fost prezentat un extras din pro-
cesul-verbal nr. 44 al sedintei de la 1 noiombrie a C.C.S. din
Rusia, precum i un biletel din partea lui G. A. Lozovski. Din
extras reiesea CT prezidiul, dupa ce a discutat tezele lui Rudzutak,
le-a luat drept document de baza. Cu elaborarca lor definitiva au
fost insarcinati M. P. Tomski i Rudzutak. In bilctel insa se
spunea ca Tomski n-a participat la intocmirca tezelor si el ela-
borarea lor definitiva apartine lui Rudzutak. Cea de-a V-a Con-
ferinta generala a sindicatelor, dupi ce a ascultat raportul lui
Rudzutak, a luat drept bazT tezele lui si a 1nsarcinat cu redactarea

si
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lor definitiva o comisie compusi din G. V. Tiperovici, A. A. An-
dreev i Rudzutak. Comisia a elaborat in comun citeva puncte
si a completat tezele.

Materialele adunate i tezele lui Rudzutak au fost trimise de
Lenin la redactia ziarului Pravda". In scrisoarea de insotire se
spunea : Rog redactia sa publice tezele lui Rudzutak adoptate
de cea de-a V-a Conferinta generala a sindicatelor din 2-6 noiem-
brie 1920, ele fiind absolut necesare ca material de discutie. Tot-
odata .trimit si niste materiale in legatura cu discutia iscati in
cercurile de partid cu privire la provenienta acestor teze". Scri-
soarea lui Lenin si materialele trimise de el au apirut in nr. 13
din 21 ianuarie 1921 al ziarului Pravda". 248.

106 Apelul catre partid" al organizaçiei Petrograd a P.C. (b) din
Rusia a fost adoptat la 3 ianuarie 1921, la o adunare de disc*
a reprezentantilor organizatiilor raionale de partid din acest oral.
La 6 ianuarie, el a fost aprobat de adunarea generala oraleneasca
de la Casa poporului, la care au participat peste 4 000 de membri
si candidati de partid. Impotriva lui n-au votat mai mult de
20 de persoane. Cu prilejul discutärii lui la adunarile raionale au
votat pentru apel 95-980/o din membrii organizatiilor.

In acest apel erau expuse conceptiile bolsevicilor din Petro-
grad asupra rolului i sarcinilor sindicatelor, erau aparate pozitrile
lui Lenin si aspru criticati platforma lui Trotki. Organizatia din
Petrograd chema toate celelalte organizatii de partid sã sprijine
platforma leninista si atragea atentia intregului partid asupra pri-
mejdiei pe care o reprezenta platforrna lui Trotki, a carei aplicare
ar fi dus de fapt la lichidarea sindicatelor si la subminarea dicta-
turii proletariatului. Apelul catre partid" a fost publicat in nr. 7
din 13 ianuarie al ziarului Pravda".

Comitetul organizatiei din Moscova a P.C. (b) din Rusia, care
pe atunci se situa pe pozitia tampon", a raspuns printr-un contra-
atac la apelul organizatiei din Petrograd. Intr-o rezolutie, publi-
cata in acelasi numar al Pravdei", se spunea cà Cornitetul orga-
nizatiei Moscova considera absolut imposibil" si se alature
propunerilor formulate in Apelul catre partid". Apreciind actiunca
organizatiei de partid din Petrograd drept o tendinta, extrem de
periculoasa", de a se transforma intr-un centru aparte de prega-
tire a congresului partidului, Comitetul din Moscova n-a condam-
nat crearea unei fractiuni de catre Trotki si in felul acesta a
sprijinit lupta lui fractionista. 250.

107 Proiectul de hotiirIre a Congresului al X-lea al P.C. (b) din
Rusia cu privire la rolul i sarcinile sindicatelor', prezentat spre
examinare Comitetului Central al partidului de catre un grup de
membri ai C.C. si ai comisiei sindicale de pe linga C.C., era
platforma leninista (platforma celor zece"), opusä platformelor
grupurilor antipartinice. In acest document era definit rolul sin-
dicatelor in lumina noilor sarcini care se ridicau in fata cirri o
data cu ternainarea razboiului civil si cu trecerea Ia constructia
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socialista pasnica. Sindicatelor le revenea rolul de scoala' .a con-
ducerii, de Koala a gospodaririi, de scoala a comunismului. Prin-
cipalele lor functii constau in : participarea la conducerea statu-
lui, pregatirea cadrelor pentru aparatul de stat 1i economic, lupta
pentru intarirea disciplinei in munca. Se prevedea ca la baza
activitatii lor trebuie sä stea metoda educatieisi a convingerli,
aplicarea pe scara larga. a principiilor democratice.in cadrul sin-
dicatelor. Platforma celor zece", care in timpul discutiei .cu pri-
sire la sindicate a fost sprijinita de majoritatea organizatulor
locale de partid, a stat la baza hotaririi cu privire la rolul
sarcinile sindicatelor, adoptata de Congresul al X-lea al P.C. (b)
din Rusia. 250.

108 Grupul centrdlismului democratic" grup fractionist oportunist,
in fruntea caruia se aflau : M. S. Boguslavski, A. Z. Kamenski,
V. N. Maksimovski, N. Osinski, Rafail (R. B. Farbman), T. V.
Sapronov. Pentru prima oara acest grup s-a pronuntat impotriva
principiilor leniniste in problemele constructiei de partid si de
star la Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rus.ia. La Congresul
al IX-lea al P.C. (b) din Rusia, centralistii democrati" li-au
desemnat coraportorii lor in problemele constructiei economice
si in problema organizatorica ; congresul a demascat conceptiile
lor antipartinice si le-a dat o riposta hotarita. Centralistii de-
mocrati" negau rolul conducator al partidului in Soviete si in
sindicate, erau impotriva principinlui conducerii unice si a ras-
pun derii personale a directorilor in intreprinderi, impotriva prin-
cipiilor leniniste in problemele organizatorice, cereau sa fie recu-
noseuta libertatea fractiunilor si a gruparilor. Reprezentantii aces-
tui grup se pronuntau pentru contopirea Consiliului Comisarilor
Poporului cu prezidiul C.E.C. din Rusia, cereau sa fie inliturat
sistemul subordonarii organelor locale fata de puterea centrala.
Ei erau impotriva unitatii conducerii politice i organizatorice a
Cornitetului Central si ca'utau sä obtina inlaturarea Biroului Or-
ganizatoric al Comitetului Central de la conducerea politica.
In Ucraina, ei se pronuntau impotriva crearii de comitete ale
satenilor nevoiasi", care erau instrumentul dictaturii proletare
la sate.

In rindul maselor de membri ai partidului, centralistii de-
mocrati" nu aveau nici o influenta ; actiunile lor se bucurau de
aprobarea mensevicilor, care se sulidarizau cu ei in multe pro-
bleme.

In timpul discutiei cu privire la sindicate din anii 1920-1921,
grupul centralismului democratic" si-a publicat platforma sa
fractionista si, la adunarile de alegere a delegatilor pentru con-
gres, a incercat s-o apere, obtinind in sprijinul ei uncle voturi
izolate. La Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia, centralistii
democrati" au renuntat sa-si mai apere platforma, acordind mem-
brilor grupului lor libertatea de a vota cu cine vor. Centrul de
greutate al luptei lor impotriva partidului a fost stramutat asupra
problemelor constructiei de partid, in legatura cu care, in calitate

st
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de coraportor din partea grupului, a vorbit V. N. Maksirnovski.
Dupa Congresul al X-lea, activitatea antipartinica au continuat-o
numai conducatorii grupului. In 1923 ei au incheiat un bloc cu
opozitia trotkista, iar in 1926 au injghebat asa-zisul grup al
celor 15", in frunte cu Sapronov i Smirnov. La Congresul al
XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S. acest grup a fost exclus din partid.

251.

109 lgnatoviftii sau grupul lucriitorilor activi din raioanele oralistui
Moscova" grup antipartinic anarho-sindicalist, avind in frunte
pe E. N. Ignatov, a fiintat in perioada discutiei cu privire la
sindicate din anii 1920-1921. Activitatea lui nu depisea cadrul
organizatiei de partid din Moscova. In rindul membrilor de partid
si al muncitorilor din Moscova, acest grup nu se bucura de nici
o influenta. In preajma Congresului al X-Iea al partidului, el a
publicat doua platforme : una cu privire la sarcinile imediate ale
sindicatelor i alta cu privire la problemele constructiei de partid.
Ignatovistii impartaseau conceptiile anarho-sindicaliste ale opozi-
ltiei muncitoresti", cereau ca conducerea economiei nationale sa

ie transmisa unui organ ales de congresul general al sindicatelor.
Spre deosebire de opozitia muncitoreasca", ei sustineau ca or-
ganul ales trebuie sä fie confirmat si de C.E.C. din Rusia.

ca i opozitia muncitoreascr, opuneau Statului sovietic
sindicatele, contestau rolul conducator al partidului in construirea
socialismului, se pronuntau impotriva principiilor centralismului
democratic, cereau libertatea de discutii i proletarizarea" parti-
dului. La Congresul al X-lea al partidului, Ignatov a fost rapor-
torul oficial al opozitiei muncitoresti" in problemele constructiei
de partid. Dui:a congres, grupul ignatovistilor si-a incetat exis-
tenta. 251.

110 Vezi Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S.
si ale plenarelor partea I, Bucuresti, Editura pentru lite-
ratura politica, 1954, p. 435. 252.

111 Este vorba de coalizarea vperedistilor (grupul antipartinic Vpe-
red", din care faceau parte otzovistii, ultimatistii i ziditorii de
dumnezeu) cu mensevicii lichidatori i trotkistii. Aceasta coalizare
a avut loc dupa Conferinta a VI-a generalá (de la Praga) a
P.M.S.D.R. si a avut drept obiectiv lupta impotriva hotaririlor ei.

Cautind si. sparga unitatea miscarii muncitoresti revolutionare,
sii submineze forta partidului proletar, sg-1 descompunä, oportu-
nistii au pornit o campanie furibunda. impotriva bolsevicilor. Ei
au incercat sa injghebeze un bloc pe baza lichidatorista, formulind
cerinta reorganizarii" partidului, ceea ce insemna de fapt lichi-
darea Mi. Dar aceasta coalitie, creata pe o baza lipsita de prin-
cipii, a fost extrem de nestabili si in curind s-a destramat. 253.

112 V. I. Lenin se refera la discutia in legatura cu rolul i sarcinile
sindicatelor, care a avut loc in sedinta largita din 17 ianuarie 1921

C.C.",

Igna-
tovistii,



ADNOTARI 501

a Comitetului organizaciei Moscova a P.C. (b) din Rusia, la care
au participat reprezentanci ai organizaciilor de partid din raioa-
nele Moscovei i ai organizaciilor judecene.

La aceasta sedinci au fost ascultate i discutate toate proiectele
de teze ale diferitelor grupuri, care au fost prezentate in perioada
discuciei. Procedindu-se la o votare prealabila, tezele lui Lenin
au intrunit 76 de voturi, ale lui Trocki 27, ale lui Buharin 5,
ale lui $leapnikov 4, ale lui Sapronov 11, ale lui Igna-
tov 25, ale lui Noghin 0, ale lui Reazanov 0. La votarea
color doua platforme de baza, tezele lui Lenin au intrunit 84 de
voturi, iar platforma lui Trocki 27. Au fost astfel adoptate,
cu o majoritate covirsitoare de voturi, tezele semnate de Lenin
si de tovarasii sai de idei.

A doua zi, la 18 ianuarie, Comitetul organizaciei Moscova
adoptat un apel Catre toate organizaciile de partid", in care
chema pe toci membrii de partid sa sprijine unanim platforma
leninista. 253.

113 Al II-lea Congres general al muncitorilor mineri din Rusia s-a
cinut in Sala coloanelor a Casei sindicatelor, intre 25 ianuarie
2 februarie 1921. La lucrarile lui au participat 341 de delegati
(295 cu vot deliberativ si 46 cu vot consultativ), care reprezentau
peste 332 000 de xnembri ai sindicatului minerilor. V. I. Lenin,
M. I. Kalinin si alcii au fost alesi presedinci de onoare ai con-
gresului.

Congresul a ascultat i discutat raportul C.C. al sindicatului,
raportul Consiliului minier i pe acelea ale directiilor generale,
precum i därile de searnã privind aprovizionarea cu combustibil,
sarcinile sindicatului, organizarea producciei, salariile tarifare,
problema organizatorica, activitatea cultural-educativa, proteccia
muncii, relaciile internationale, concesiunile, si a ales un nou
Comitet Central. In incheiere, el a hotarit s adreseze un apel
catre muncitorii organizaci din toate rile, pe care sg-i indemne
la unire.

Deschiderea congresului a fost precedata' de patru sedince ale
fracciunii P.C. (b) din Rusia (22-24 februarie), in cadrul carora
s-a desfasurat discucia cu privire la rolul i sarcinile sindicatelor.
Raportori la sedincele fracciunii au fost Lenin, Trocki i leap-
nikov. Majoritatea absoluta a membrilor fractiunii I-a sprijinit
pe Lenin. Platforma suscinuta de el a intrunit 137 de voturi, te-
zele lui $leapnikov 61, iar cele ale lui Trocki 8 voturi.

Lucrgrile congresului au avut o mare importanca pentru lupta
impotriva crizei de combustibil, prin care trecea pe atunci Re-
publica sovietica, i pentru elaborarea programelor de produccie
in industria nliniera. 256.

114 Este vorba de rezolutia Despre rolul partidului comunist in re-
volucia proletara", adoptata de Congresul al II-lea al Internacio-
nalei Comuniste (vezi Congresul al II-lea al Internacionalei Co-
muniste", Moscova, 1934, P. 640-646). 265.
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115 V. I. Lenin se refera la Congresul al VIII-lea al Partidului so-
cialist francez, care a avut loc la Tours intre 25 si 30 decembrie
1920. La acest congres au participat 285 de delegati, cu 4 575 de
mandate. In centrul dezbaterilor acestui congres a stat problema
afilierii partidului socialist francez la Internationala Comunista.
Congresul national a fost precedat de congresele federatiilor, care,
in majoritatea lor absoluta, s-au pronuntat pentru afilierca ime-
diata la Internationala a III-a, pe baza celor 21 de conditii. In
felul acesta, afilierea Partidului socialist francez la Internationala
a III-a a fost de fapt hotarita dinainte. Cu toate acestea, lupta
care s-a dat, la congres, intre adeptii i adversarii afilierii a el-
patat forme inversunate.

Impotriva afilierii au luat pozitie Leon Blum, Jean Longuet,
Marcel Sembat i altii. In favoarea ei s-au pronuntat Vaillant-
Couturier, Marcel Cachin, Daniel Renoult s.a. In ciuda oprelistilor
puse de guvernul francez si a supravegherii speciale exercitate de
politic, la congres a venit si Clara Zetkin. Ea a rostit o inflaca-
rata cuvintare si a transmis delegatilor salutul Internationalei
Comuniste.

Dupa dczbateri, care au durat patru zile, congresul a trecut
la vot : propunerea de afiliere la Internationala Comunista a in-
trunit 3 203 mandate, adica mai mult de 700/0 din numarul total.

Majoritatea de la congres a infiintat Partidul comunist fran-
cez, care s-a constituit definitiv in mai 1921. Minoritatea, in
frunte cu Blum, care cauta sä scindeze miscarea muncitorcasca, a
parasit congresul si a infiintat, sub vechea denumire, un partid
socialist reformist de sine statator. 265.

116 Brofura Inca" odata despre sindicate, despre mornentul actual fi
despre gree1i1e tovarafilor Trotki ;1 Buharin", V. I. Lenin a In-
ccput s-o scrie la 21 sau 22 ianuarie 1921 la Gorki, unde se duscse
sa se odihneasca. La 22 ianuaric, seara, el s-a intors la Moscova,
aducind cu sine o mare parte din textul lucrarii, pc care I-a
predat secretarei pentru a fi dactilografiat. Lucrarca a fost
terminata la 25 ianuarie si In acceasi zi a fost data la tipar. La
26 ianuarie, scara tirziu, membrii Comitctului Central al Parti-
dului care plecau in provincie pentru a participa la disculia cu
privire la rolul si sarcinile sindicatelor au primit o parte din
tirajul brosurii. Restul exemplarelor au fost gata in ziva urma-
toare, la 27 ianuarie. 275.

117 Petrogradskaia Pravda" cotidian ; a inceput sa apara la
2 aprilie 1918, ca organ al Comitetului Central si al Comitetului
organizatiei din Petrograd a P.C. (b) din Rusia. In ianuarie 1924

schimbat denumirea in Leningradskaia Pravda". In prezcnt
apare tot sub aceasti denumire. 275.

118 Ordinul lui V. I. Zof din 3 mai 1920 a fost publicat in acelasi an
in nr. 5 al Buletinului Directiei regionale Mari a transporturilor
pe apa". In acest ordin se spunca Asadar, in viata transportu-

si-a
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rilor pe apa se produce o cotitura decisiva. Sistemele primitive,
comitetomania, lipsa de organizare si de autoritate si-au trait
traiul, transporturile pe apã devin o chestiune de stat. In fruntea
lor vor fi numiti comisari politici, cu imputernicirile corespunza-
toare. Se anuleaza puterea comitetelor, a sindicatelor, a delegatilor
alesi in ceea ce priveste amestecul in treburile tehnice si admi-
nistrative".

Acest ordin este o mostra de administrare cancelarista si de
birocratism, pe care-I cultiva cu asiduitate conducerea trotkista
a Tektranului, si el ne ofera o dovada concreta de neintelegere
a rolului sindicatelor in refacerea transporturilor. Sindicatele erau
puse pe acelasi plan cu comitetele din armata, care 'hi incetasera
de mult misiunea ; ele erau acuzate de comitetomanie i, printr-un
simplu ordin, erau inlaturate de la activitatea de organizare a
transportului pe apa. 286.

119 La 24 decembrie 1920, in sala fostului Teatru Zimin", Trotki
a prezentat, da adunarea comuna a activistilor miscarii sindicale
a delegatilor la cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia, organizata de Comitetul Central al sindicatului unit
al lucratorilor de la caile ferate si din transporturile pe apa, un
referat cu privire la sarcinile sindicatelor in productie. Acest re-
ferat a constituit inceputul unei discutii deschise in intreg partidul
cu privire la sindicate. 316.

120 La 26 ianuarie 1921, 13 membri ai Tektranului s-au adresat C.C.
al P.C. (b) din Rusia cu cererea de a fi desarcinati de atributiile
lor de membri ai Tektranului. Unul din motivele acestei cereri
era acela ca criticile la adresa metodelor de lucru ale Tektranului,
care au fost aduse in cursul discutiei cu privire la sindicate, ar
crea in rindurile muncitorilor de la caile ferate si din transpor-
turile pe apa impresia ca C.C. al partidului condamna intreaga
actrvitate trecuta si prezenta a Tektranului. Criticile aduse acti-
vitçii erau caracterizate de autorii acestei cereri ca o
tendinta de persecutie manifestata de un grup de lucratori din
transporturile pe apa, de unii membri ai C.C. al partidului i ai
prezidiului C.C.S. din Rusia.

Proiectul de hotarire cu privire la cererea lucratorilor din Tek-
tran, prezentat de V. I. Lenin, a fost adoptat de Biroul Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia la 31 ianuarie. 319.

121 Conferinta largita a muncitorilor metalurgisti din oraful fi gu-
bernia Mosccva a avut loc intre 2 si 4 februarie 1921, in Sala
coloanelor a Casei sindicatelor. La aceasta con ferinta au partictpat
aproape 1 000 de delegati ai muncitorilor metalurgisti din orasul

gubernia Moscova. Conferinta s-a intrunit intr-o perioada de
acuta criza alimentara ; de aceea in centrul atentiei au stat rapoar:
tele cu privire la situatia alimentara a %aril si la atitudinea claset
muncitoare fata de tarinime. Pe ordinea de zi au figurat de
asemenea problema tarifelor de salarizare 4i aceea a rolului sin-

Tektranului
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dicatelor in productie. La raportul cu privire la relatiile dintre
=Inchon si tarani a fost adoptata o rezolutie in care se vorbea
de necesitatea de a se inlocui sistemul preclarii obligatorii a sur-
plusurilor prin impozitul in natura. Mensevicii i socialistii-revo-
lutionari prezenti la conferinta au incercat sal profite de dificulta-
tile prin care trecea tara i, prin cuvintarile lor demagogice, sa
creeze in rindurile delegatilor o stare de spirit potrivnica politicii
economice a Puterii sovietice, potrivnica partidului comunist. Dar
conferinta a condamnat asemenea incercari. La rugarnintea dele-
gatilor, in ultima sedinta a conferintei, V. I. Lenin a rostit o
cuvintare. 320.

122 Politica colonialistri dusi de imperialistii americani, sub steagul
impartini gratuite a pamintului, este demascata de V. I. Lenin
in lucrarea sa Noi date cu privire la legile dezvoltarii capitalis-
mului in agricultura" (vezi Opere complete, vol. 27, Bucuresti,
Editura politica, 1964, ed. a doua, P. 133-233). 321.

123 Cel de-al 1V-lea Congres general al muncitorilor din industria de
confecfii a avut loc la Moscova intre 1 si 6 februarie 1921. La
lucrarile lui au participat 287 de delegati. Pe ordinea de zi figurau
probleme privind activitatea C.C. al sindicatului, sarcinile eco-
nomice, normarea muncii, uniunea internationali a sindicatelor
si altele. Congresul a adresat o telegrama de salut lui V. I. Lenin.

La cea de-a noua sedinta plenary. din dimineata zilei de 6 fe-
bruarie a luat cuvintul V. I. Lenin. Conflictul la care se refers. el
la inceputul cuvintarii sale a izbucnit iii edinta fractiunii comu-
niste de la congres, cind au fost discutate candidaturile pentru
noul comitet central al sindicatului. Divergentele au avut un ca-
racter atit de ascutit, inch s fost nevoie de interventia Comitetului
Central al partidului. 324.

124 Este vorba de ziarul Volea Rossii", organul central al socialisti-
lor-revolutionari de dreapta, care a aparut la Praga de la 12 sep-
tembrie 1920 pina la 9 octombrie 1921. 327.

125 C.C.E.R. Comisia centrala de evidenta i repartizare de pe
lingä Editura de stat a fost organizata in decembrie 1919, in
vederea elaborarii unui plan unic de evidenta i repartizare a pu-
blicatiilor. 342.

126 Vezi Rezolutiile si botaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S.
si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru litera-
tura politica, 1954, p. 436. 344.

127 Este vorba de articolul lui F. Dobler Reteaua moderna de biblio-
teci", publicat in nr. 24 din 4 februarie 1921 al ziarului
Pravda". 346.

128 Conceptul preliminar de teze cu privire la girani" a fost scris
de V. I. Lenin la 8 februarie 1921, la sedinta Biroului Politic al
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Comitetului Central al partidului, cind s-a discutat despre cam-
pania insamincarilor de primavara si despre situacia caranimii.
Acest concept era primul document care definea noua baza eco-
nomica a aliancei dintre clasa muncitoare i caranime si indica
trecerea concreta de la comunismul de razboi la noua politica
economica. El a stat la baza proiectului de hotarire cu privire la
inlocuirea sistemului de predare obligatorie a surplusurilor de
cereale prin impozitul in naturà, care a fost adoptat la 15 mar-
tie 1921 de Congresul al X-lea al partidului. 348.

129 Acest proiect, scris de V. I. Lenin, a intrat in intregime In hota-
rirea la raportul comisiei pentru revizuirea planului de import
(punctele 2" si 3"), care a fost adoptatà de Consiliul Comisari-
lor Poporului la sedinca sa din 15 februarie 1921. 352.

130 Proiectul de fata, scris de V. I. Lenin, a intrat in intregime in
Regulamentul de organizare a Comisiei centrale a planificarii",
care a fost aprobat de Consiliul Comisarilor Poporului la 22 fe-
bruarie 1921 irnpreunä cu lista membrilor comisiei, intocmitl de
Lenin (vezi Culegeri din Lenin", vol. XX, p. 24). Comisia cen-
trala a planificarii a fost infiincata pe baza GOELRO si a avut
ca presedinte pe G. M. Krjijanovski.

Trockistii §i alci opozicionisti au luat atitudine impotriva ho-
taririi de a transforma GOELRO intr-o comisie centrall a plani-
ficarii. La sedinca din 18 februarie a Consiliului Muncii i Apararii
n-a fost adoptata hotarirea de constituire a acestei comisii. Dez-
baterile sedincei n-au fost stenografiate ; nu s-au pastrat decit
scurtele notice ale lui Lenin din cursul dezbaterilor, precum
insemtarile acute de el pentru cuvintul de incheiere (vezi Cule-
geri din Lenin", vol XX, p. 20-22). Dupa cum reiese din aceste
insemnari si din articolul Cu privire la planul economic unic"
(vezi volumul de faca, p. 354-363), impotriva infiincarii unei
asemenea comisii s-au pronuncat I. Larin, V. P. Miliutin, N. Osinski
si A. I. Rikov. Problema a fost apoi trimis spre examinare la
Consiliul Comisarilor Poporului. 353.

131 Eleonomiceskaia Jizn" cotidian, a aparut din noiembrie 1918
ca organ al Consiliului economic superior si al comisariatelor eco-
nornice. Sr-a incetat aparitia in noiembrie 1937 ; in ultima pe-
rioada a fost organul de presi al Comisariatului poporului pentru
finance, al Bancii de stat si al altor institucii financiare ale
U.R.S.S., precum si al C.C. al sindicatului lucratorilor bancari.

354.

132 Buletinele Comisiei de stat pentru electrificarea Rusiei" erau pu-
blicate de Editura tehnica de stat a secciei tehnice-stiincifice a
Consibiului economic superior ; au aparut la Moscova din aprilie
Orli in august 1920 ; in total au fost tiparite 5 numere. 356.

133 Este vorba de lucrarea Der Zukunftsstaat, Produktion und Kon-
sum im Sozialstaat" a lui Karl Ballod, profesor german de eco-

si
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nomie politica. A aparut in 1898 in Germania. In 1919 a aparut
o a doua editie, revazuta ; in 1920 cartea a fost editata la Moscova
in limba rusa. 358.

134 Lenin citeaza din rezolutia cu privire la electrificare, care a fost
adoptata la 29 decembrie 1920 de al VIII-lea Congres general
al Sovietelor din Rusia. Proiectul acestei rezolutii a fost scris de
el (vezi volumul de fata, p. 205-206). 358.

135 Aici si mai departe, Lenin citeaza pasaje din programul partidu-
lui, care a fost adoptat in martie 1919 de Congresul al VIII-lea
al P.C. (b) din Rusia (vezi Rezolutiile i hotaririle congreselor,
conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucurestt,
Editura pentru literatura politica, 1954, p. 436). 361.

136 Adunarea din 24 februarie 1921 a activului de partid din orasul
Moscova a fost convocata de Comitetul din Moscova al P.C. (b)
din Rusia intr-o perioada foarte grea, cind dezastrul economic
din tara ajunsese la extrem. Acuta criza de combustibil i lipsa de
materii prime dusesera la oprirea a o serie de intreprinderi din
centrele industriale. Se inrautatise aprovizionarea cu alimente a
muncitorilor. Agravarea ruinei economice complicase situatia
politica a ;aril. Crescuse nemultumirea in rindurile täranilor,
cuprinzind i unele paturi de muncitori. Dificultatile economice
erau folosite de mensevici si de socialistii-revolutionari pentru .m-
tensificarea agitatici lor contrarevolutionare. In regiunile pentence,
ei organizau rascoale ale chiaburilor si impiedicau aprovizionarea
cu alimente a regiunilor industriale din centrul

Scopul convocarii acestei adunani a fost acela de a informa
activul de partid cu privire la masurile ce trebuiau luate pentru
a imbunatati aprovizionarea oamenilor muncii din Moscova. Adu-
narea activului de partid a adoptat hotarirea ca raportul cu pri-
vire la situatia externa i interna a Rusiei Sovietice sa fie pus in
discutia adunarii plenare a Sovietului din Moscova. 364.

137 Este vorba de riscoala contrarevolutionara a dasnacilor din Ar-
menia. Dupa victoria Puterii sovietice in Armenia, dasnacii au
cautat s profite de faptul c Cornitetul militar-revolutionar la-
sase in libertate pe multi dintre oamenii politici de seamà ai
dasnacilor. Dasnacii au reusir sa mentina cite un grup conducator
de-al partidului lor intr-o serie de orase din Armenia, printre care
si in Erevan. Unii dintre dasnaci au reusit sa se strecoare in or-
ganele Puterii sovietice. Folosindu-se de funcciile pe care le de-
tineau, ei cautau cu buna stiinta ca, prin actiuni provocatoare,
sa discrediteze Puterea sovietica in rindurile oamenilor muncii.
Liderii dasnaci care se refugiasera in Gruzia mensevica au in-
fiintat un comitet contrarevolutionar, asa-zisul Comitet al sal-
varii patriei", care a inceput sà pregateasca o rascoala armata
impotriva Armeniei Sovietice. In activitatea lor complotista,

Orli.
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dasnacii au primit ajutor in arme i bani de la guvernele impe-
rialiste ale Angliei, S.U.A., Franvei, Gruziei mensevice i Turcieh

Riscoala a inceput la 13 februarie 1921. Concentrind in jurul
orasului Erevan bande cu un efectiv de aproape 6 000 de oa-
meni, la 18 februarie dasnacii, dupa citeva bãtàlii singeroase, in
alma carora trupele sovietice au fost nevoite siL paraseascal orasul,
au ocupat capitala Armeniei. Ei au reusit sã ocupe i alte citeva
regiuni. Comitetul salvarii patriei" s-a proclamat guvern. In
regiunile ocupate de ei, dasnacii au instituit un regim de teroare

arbitrar, pedepsind cu cruzime orice act de nesupunere, pirjo-
Iind i razind de pe fava pamintului sate si alte asezari ale
populatiei.

Oamenii muncii din Armenia, sub conducerea partidului bol-
sevic, s-au ridicat la lupta impotriva bandelor contrarevolutio-
nare. Cu sprijinul unor unitati ale Armatei a XI-a sovieuce,
muncitorii i taranii din Armenia, in urma unor lupte eroice, i-au
zdrobit pe dasnaci. La 4 aprilie 1921 a fost eliberat orasul
Erevan, capitala Armeniei, iar dasnacii au fost alungavi. 365.

138 Este vorba de punctul 9 din rezolutia Cu privire la sarcinile
imediate ale constructiei de partid", adoptata de cea de-a IX-a
Conferinta generala a P.C. (b) din Rusia (vezi Rezolutiile
hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor
C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura politica,
1954, P. 524). 366.

139 Vezi adnotarea 18. 366.

140 Al V-lea Congres general al Sovietilor din Ucraina a avut loc
intre 25 februarie si 3 martie 1921 la Harkov. Pe ordinea de zi
au figurat raportul guvernului R.S.S.U., precum i rapoartele cu
privire la : constructia economical, electrificarea Ucrainei, orga-
nizarea muncii, refacerea transporturilor, aprovizionarea cu ali-
mente i problemele agrare, invätamintul public.

La 25 februarie, prezidiul i-a trimis lui V. I. Lenin o tele-
grama prin care-1 invita s participe la lucrarile congresului.
Drept raspuns, Lenin a adresat celui de-al V-lea Congres general
al Sovietelor din Ucraina un mesaj de salut, caruia i s-a dat citire
in sedinta a doua de la 26 februarie. Congresul 1-a ales pe Lenin
in Comitetul Executiv Central din Ucraina. 368.

141 Hotgrirea Consiliului Muncii si Apararii cu privire la imbuna-
tatirea aprovizionarii muncitorilor a fost publicata la 1 martie
1921, in nr. 45 al ziarului Pravda". 369.

142 Sedinta plenarei Sovietului de deputati ai muncitorilor pram-
lor din Moscova, a plenarelor Sovietelor raionale din Moscova fi
a reprezentantilor comitetelor de intreprindere a fost convocata
de Comitetul de partid din Moscova, in urma unei hotariri a
adunalrii activului de partid, care a avut loc la 24 februarie 1921
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(vezi adnotarea 136). La plenarà a fost prezentat un raport cu
privire la aprovizionarea cu alimente. Raportul cu privire la
situatia internationall si internal a Tarii sovietice a fost prezentat
de catre V. I. Lenin. Plenara a adoptat in unanimitate un apel
catre muncitorii, taranii si ostasii rosii din orasul si gubernia
Moscova, in care erau aratate cauzele crizei de alimente. Apelul
chema la lupta impotriva dusmanilor care incercau sä foloseasca
in scopuri contrarevolutionare greutatile vremelnice existente in
domeniul aprovizionarii. El a fost publicat la 1 martie 1921, in
nr. 45 al ziarului Pravda". 370.

143 Este vorba de tratativele dintre guvernul R.S.F.S.R. i guvernul
Marii adunari nationale a Turciei, care au inceput la 26 fe-
bruarie 1921 la Moscova. Aceste tratative s-au incheiat prin
semnarca, la 16 martie, a unui tratat de prietenie si fratie intre
R.S.F.S.R. si Turcia. La 13 octombrie a fost semnat la Kars un
tratat de prietenie intre Turcia si republicile sovietice dirt Trans-
caucazia : Armenia, Gruzia i Azerbaidjan. 370.

144 Dupa semnarea, la 12 octombrie 1920, a tratatului preliminar
de pace dintre Po Ionia, de o parte, si Rusia Sovieticl i Ucraina
Sovietica, de aka parte, la Riga au inceput tratativele pentru
incheierea unui tratat de pace definitiv. Tratativele au durat
5 luni de zile. Guvernul polonez, instigat de Franta, nu si-a in-
cetat actiunile ostile impotriva Ucrainei Sovietice si a Bielorusiei
Sovietice si a taraganat in fel si chip lucrarile conferintei de pace.
Dar tonul hoar-it al interventillor diplomatice ale guvernului so-
vietic si zdrobirea lui Vranghel, aliatul Poloniei burghezo-mosie-
resti, de catre Armata Rosie au fortat guvernul polonez sa in-
cheie pacea. Tratatul definitiv de pace a fost semnat la 18 martic
1921 la Riga. Prin acest tratat, Ucraina apuseana i Bielorusia.
apuseana erau alipite Poloniei.

Tratatul de pace de la Riga a fost anulat de guvernul sovictic
la 17 septembrie 1939, cind, prin vointa poporului, Ucraina apu-
seana i Bielorusia apuseana s-au alipit Uniunii Sovietice. .371.

145 V. T. Lenin se refera la articolele lui P. Sorokin si M. Rogov,
publicate sub ritlul : Prcdare obligatorie a surplusurilor, sau im-
pozit ?, publicate ca articole de discutie, in nr. 35 si 43 din 17
si 26 februarie 1921 ale ziarului Pravda". Dezbaterea in presa
a problernei inlocuirii sisternului de predare obligatorie a surplusu-
rilor cu impozitul in natura a inceput in nrma unei hotariri a
Biroului Politic al C.C., adoptati la 16 februarie 1920. 380.

146 Lenin se refera la rezolutiile Congresului al IX-lea al P.C. (b)
din Rusia : Cu privire la sarcinile imediate ale constructiei eco-
nomice" si Cu privire la problema sindicatelor si organizarea lor"
(vezi Rezolutiile si hotaririle congreselor, conferintelor P.C.U.S.
si ale plenarclor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru Ii-
teratura politica, 1954, p. 492-505 ; 505-509). 408.
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147 Gudok" ziar al Directiei politice superioare a Comisariatului
poporului pentru cane de comunicatie si al Comitetului Central
al sindicatului rnuncitorilor feroviari din Rusia a inceput si apari
in mai 1920. In prezent el este organul de presa al Ministerului
Cailor de Comunicatie al U.R.S.S. si al Comitetului Central al
sindicatului lucratorilor din transporturile feroviare. 409.

148 Este vorba de hotaririle partidului cu privire la sindicate, adop-
tate la Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia, la plenarele
din septembrie, noiembrie i decembrie 1920 ale C.C., precum
de Apelul atre partid", adoptat in ianuarie 1921, la adunarea
generala a organizatiei de partid din orasul Petrograd in legatura
cu discutia despre sindicate (vezi adnotarea 106). 410.

149 Este vorba de rezolutia din 7 decembrie 1920 a C.C. al P.C. (b)
din Rusia in legatura cu conflictul dintre lucratorii comunisti din
transporturile pe ap a. fractiunea comunista de la consfatuirea
Tektranului, despre care vorbeste Trotki in paragraful 18 al
brosurii sale. Aceasta rezolutie a fost propusa de Buharin i vo-
tati cu sprijinul lui Trotki, cu toata impotrivirea opusa de Lenin
si adeptii

Conflictul s-a iscat in urma nemultumirilor provocate de me-
todele de lucru birocratice folosite de Tektran, care nu aplica
hotartrile C.C. al P.C. (b) din Rusia si ale celei de-a V-a Con-
ferinte generale a sindicatelor cu privire la trecerea la metodele
de lucru democratice. 418.

150 Este vorba de sedinta din 8 noiembrie 1920 a plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia, in cadrul careia a fost constituita cornisia
sindicala a C.C. insarcinata cu analiza divergentelor cu privire
la metodele de munca in sindicate, aparute in. legatura cu cu-
vintarea rostitä de Trotki la sedinta din 3 noiembrie a fractiunii
P.C. (b) din Rusia de la cea de-a V-a Conferinta generala a sin-
dicatelor. Lucrarile comisiei au fost zadarnicite de Trotki, care
a refuzat sa" participe la desfasurarea lor. 425.

151 Este vorba de numarul muncitorilor din organele de conducere.
Dupa uncle date incomplete, care se refereau doar la prezidiul
C.E.S. i la o parte din consiliile economice guberniale si din in-
treprinderi, acest numar se ridica la 1 470 (vezi volumul de fata,
p. 296). Aici V. I. Lenin a rotunjit cifra pina la 1 500 i, inmul-
tind-o cu 25, a obtinut 37 500, care, raportata la cci 6 000 000
de membri ai sindicatelor, reprezinta mai putin de 429.

152 La 24 decembrie 1920, plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia a
adoptat hotirirea de a organiza o discutie in legatura cu pro-
blemele de pe ordinea de zi a apropiatului Congres al X-Ica
al partidului. 434.

153 Aici, cele
iar

11 puncte ale planului initial au fost reduse de V. I. Lenin
la 7, in textul Directivelor C.C. catre lucratorii comunisti din
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Comisariatul poporului pentru invatamint" el a efectuat gruparea
de material indicata aici. In manuscris, toate cifrele au fost taiate
de Lenin. 436.

154 /n Situatia la 1 decembrie 1920 a bibliotecilor din Rusia Sovie-
tica Centrala", pe care au fost facute insemnarile, este o greseala
de adunare. 437.

155 Scris pe marginea textului cu situatia Repartizarii ziarelor cen-
trale pe gubernii i regiuni". 438.

156 Stenograma cuvintirii lui V. I. Lenin n-a fost gIsita. 441.

157 La 15 februarie 1921, Consiliul Comisarilor Poporului a ascultat
raportul lui V. P. Miliutin cu privire 1a mersul concentrarii tipo-
grafiilor. Raportul a fost prezentat in cadrul unui control asupra
modului cum au fost indeplinite hotaririle din 28 septembrie,
19 octombrie si 23 noiembrie 1920 ale Consiliului Comisarilor
Poporului cu privire la concentrarea conducerii tipografiilor din
Moscova in sectia poligrafie a Consiliului economic orasenesc si Ia
concentrarea productiei poligrafice in citeva intreprinderi bine or-
ganizate. Consiliul Comisarilor Poporului a considerat c lucra-
rile de concentrare a tipografiilor se desfasoara in mod nesa-
tisfacator. 441.

158 Partea cea mai importanti a documentului de fata (de la cuvin-
tele : N-o s. vrea s lucreze..." pina la sfirsit) reprezinta insem-
narile in legatura cu concesiunile petroliere, facute, probabil, la
plenara din 24 februarie 1921 a C.C. al P.C. (b) din Rusia. Ul-
terior, V. I. Lenin a sistematizat aceste insemnari, le-a numerotat
pe puncte (3-14) i, incadrind partea libera de deasupra, a schi-
tat planul preliminar al scrisorii (punctele 1-14). Scrisoarea lui,
intocmità dupa acest plan, nu se gaseste in Arhiva Institutului de
marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S. Principalele pro-
bleme schitate in plan au fost expuse de V. I. Lenin intr-o scri-
soare, cu data de 2 aprilie 1921, trimisa de el la Baku lui A. P. Se-
rebrovski, presedintele Azneftekom"-ului (vezi Culegeri din
Lenin", vol. XX, P. 157-159). 443.

159 Este vorba de hotHrirea cu privire la concesiunile petroliere, adop-
tati de Consiliul Comisarilor Poporului la 1 februarie 1921.
Acesta a adoptat proiectul de hotarire intocmit de V. I. Lenin,
aprobind in principiu darea in concesiune a unor regiuni petro-
lifere de la Baku si Groznii si a altor exploatari. In legatura
cu concesiunile petroliere, vezi si volumul de fata, p. 349-351,
precum si Culegeri din Lenin", vol. XX, p. 125-159, si vol.
XXXVI, P. 212-213. 443.
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INDICE DE LUCRARI $1 IZVOARE
CITATE SAU MENTIONATE

DE V. I. LENIN

Al V111-lea Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
taranilor, ostafilor rofii cazacilor din Rusia. Dare de seaml ste-
nografica". (22-29 decembrie 1920). Moscova, Gosizdat, 1921.
299 p. (R.S.F.S.R.). - 122, 162, 168, 170, 171, 179, 181-182, 183,
184, 197-198, 202, 205, 208, 226, 263, 271, 353, 358, 360, 447.

Apel catre partid. La adunarea din 3 ianuarie a activistilor organi-
zatiei Petersburg a P.C. din Rusia... s-a adoptat urm'atorul apel
ckre partid. - Petrogradskaia Pravda", 1921, nr. 4, 6 ianuarie,
p. 2. Semnat Organizatia Petersburg a P.C. din Rusia. - 250,
251, 275.

.Apelul catre partid [al organizatiei Petrograd a P.C. (b) din Rusia,
adoptat la adunarea de discufii a reprezentantilor organizafiilor de
partid orasenesti fi raionale care a avut loc la 3 ianuarie 19211.
- Pravda", Moscova, 1921, nr. 7, 13 ianuarie, p. 3, la rubrica :
Viata de partid. - 250, 251, 275, 410.

.Apelul din ianuarie vezi Apelul ckre partid al organizaciei Pe-
trograd a P.C. (b) din Rusia.

Arhanghelski, N. Prefata [la cartea : Raport la cel de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia". 19 decembrie 1920] -
In Raport la cc"! de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia. Moscova, 1920, p. 3. (C.E.S.). - 296.

Articolul introductiv al tov. Grinko vezi Experienta reformci In-
v5.0.mintu1ui din Ucraina.

Articolul introductiv al tov. Lunacearski - vezi Un nou mod de a
pune problema educatiei sociale.

Bednota", Moscova. - 15, 91, 343, 392.

[Bubnov, A. fi aliiJ Despre sindicate. (Tezele grupului de tovarIsi
care se situeath pe platforma centralismului democratic).
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Pravda", Moscova, 1921, nr. 10, 16 ianuarie, p. 1-2.
251, 254, 255, 413.

Buharin, N. I. Despre sarcinile sindicatelor. (Coraport prezentat la
adunarea din 3 ianuarie 1921 a activistilor organizatiei Petrograd
a P.C. din Rusia). Editat de fractiunea comunisa din biroul de
la Petrograd al Tektranului. Petrograd, 1921. 15. P. 299, 300,
308, 429, 430.
Sindicalism fi comunism (In legaturl cu foiletonul tov. Lenin).
Pravda", Moscova, 1921, nr. 15, 25 lanuarie, p. 1. 316.

(Buharin, N. fi altiiJ Despre sarcinile fi structura sindicatelor.
Pravda", Moscova, 1921, nr. 10, 16 ianuarie, p. 2-3. 247,
250-251, 252, 301, 303, 304, 413, 425.

Buharin, N. I. fi Preobrajenski, E. A. A.b.c.-til comunismului. 0 ex-
plicare popular a. a programului Partidului Comunist (bolsevic)
din Rusia. Moscova, Gosizdat, 1920. 341 p. (P.C. (b) din Rusia).

162, 217.

Buletinele Comisiei de stat pentru electrificarea Rusiei", Moscova,
1920, nr. 1, 24 aprilie, p. 3, 4. 162, 356, 355-356.

Buletinul celui de-al II-lea Congres general al muncitorilor mineri
din Rusia", Moscova, 1921, nr. 1, 25 ianuarie, p. 1-4. 267,
268, 269, 271, 317.
nr. 2, 26 ianuarie, p. 2-4. 267, 312, 317.

Buletinul Comisariatului poporului pentru elide de comunicatie", Mos-
cova, 1920, nr. 43, 22 mai, p. 2-3. 158, 165.

Buletinul Congresului al II-lea al Internationalei Comuniste", 1920,
nr. 6, 7 august, p. 2. Supliment la ziarul Pravda", Moscova, 1920,
nr. 173, 7 august. 72.

Buletinul Directiei regionale Mari a transporturilor pe apa", Petro-
grad, 1920, nr. 5, 21 mai, p. 1. 286.

Codul muncii. Colectia de hota'riri i dispozitii ale guvernului
muncitoresc-tazänesc", Moscova, 1918, nr. 87-88, 10 decembrie,
art. 905, p. 1 099-1 114. 82, 112-113, 125-126.

Colectia de hotariri dispozitii ale guvernului muncitoresc-tara-
nese", Moscova, 1918, nr. 87-88, 10 decembrie, p. 905, p. 1 099
1 114. 82, 112-113, 125-126.
1919, nr. 56, 22 noiembrie, art. 537, p. 572-573. 215, 235.

Comisariatul poporului pentru invatamint. 1917octombrie-1920.
Scurta dare de seama vezi 1917octornbrie-1920.
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Comunicai ea Pleura* de V. 1. Zof, membru al Colegiului Direcfiei ge-
nerale a transporturilor pe apa, la consfatuirea reprezentanfilor
imputernicifilor lucratorilor din transporturile pe apa din regiunea
Mari. 3 mai 1920. Buletinul Directiei regionale Mari a trans-
porturilor pe apa", Petrograd, 1920, nr. 5, 21 mai, p. 1, la
rubrica : Acte si dispozitii ale guvernului. 286.

Condifiile de primire in Internationala Comunista. Kommunisti-
ceskii International", MoscovaPetrograd, 1920, nr. 13, 28 sep-
tembrie, coloanele 2 387-2 392. 105-106.

Conferinta generala a P.C. din Rusia (Sedinta din 23 septembrie).
Pravda", Moscova, 1920, nr. 213, 25 septembrie, p. 1-2. 37.

Conferinta generala a P.C. din Rusia. Sedinta din dimineata zilei de
24 septernbrie. Raport cu privire la imbunatatirea muncii de
partid. -- Pravda", Moscova, 1920, nr. 215, 28 septembrie,
p. 1-2. 284.

Congresul al V1112lea al Partidului Comunist (bol,cevic) din Rusia.
Moscova, 18-23 martie 1919. Dare de seama stenografica, Mos-
cova, Kommunist", 1919, p. 294-306 (P.C. (b) din Rusia).

185.

Cons fatuirea de partid asupra problemelor invaTiimintului public.
[Dare de seama]. In : Supliment la buletinul Congresului
al VIII-lea Sovietelor, consacrat consfatuirii de partid asupra
problemelor 'invatamintului public. Editat de C.E.C. din Rusia.
Moscova, 10 ianuarie 1921, p. 8-12. 336.

Constitutia (Legea fundamentala) a Republicii Sovietice Federative
Socialiste Ruse. Publicata in Izvestiia Comitetului Executiv Cen-
tral din Rusia" nr. 151 din 19 iuLie 1918. Moscova, Ghiz, 1919.
16 p. (R.S.F.S.R.). 106, 173, 183, 320, 321, 387.

*Cu privire la concesiuni. Decretul din 23 noiembrie 1920 al Consi-
liului Comisarilor Poporului. Textul decretului. Obiectele concesiu-
nilor. Harti. Moscova, Gosizdat, 1920. 23 p. ; 3 file cu harti.
(R.S.F.S.R.). 68-70, 71-72, 73-74, 77, 78, 80-85, 95, 109
110, 111-112, 113, 138-139, 140, 164-165, 168, 169, 382,
397.

Cu privire Ia masurile necesare pentru intarirea dezvoltarea gos-
podariilor taranesti. [Rezolutie adoptata la cel de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia. 1920]. In : Al VIII-lea
Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, tarani-
lor, ostasilor rosii i cazacilor din Rusia. Dare de seama steno-

* Cu asterisc sInt notate eirtile, ziarele, articolele i documentele pe care se aflI
Insemnari ale lui V. I. Lenin si care se pistreazi in

al
Arhiva centrala de partid a

Institutului de marxism-leninism de pe lingS C.C. P.C.U.S.

al

---
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grafica (22-29 decembrie 1920). Moscova, Gosizdat, 1921, p. 267-
271. (R.S.F.S.R.). - 208,

Cu privire la ordinul Steagul Rops al Muncii. [Hotarirea celui
de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia. 1920]. -
In : Al VIII-lea Congres general al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor, taranilor, ostasilor rosii i cazacilor din Rusia. Dare
de seama stenografica (22-29 decembrie 1920). Moscova, Gosiz-
dat, 1921, p. 276. (R.S.F.S.R.). - 197.

Cu privire la sindicate la organizarea /or. [Rezolutia adoptata la
Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia. 1920]. - In : Con-
gresul al IX-lea al Partidului Comunist din Rusia. Dare de seama
stenografica. (29 rnartie-4 aprilie 1920). Moscova, Gosizdat, 1920,
p. 383-387. (P.C. (b) din Rusia). - 9-10, 214, 225-226, 408.

Declaratia minoritatii din partidul socialist-revolutionar la cel
de-al Congres general al Sovietelor din Rusia. - In :
Al VIII-lea Congres general al Sovietelor de deputati ai mun-
citorilor, taranilor, ostasilor rosii si cazacilor din Rusia. Dare de
searni stenografica. (22-29 decembrie 1920). Moscova, Gosizdat,
1921, p. 49-52. (R.S.F.S.R.). - 179, 181-182, 183.

Decretul [C.C.P.1 cu privire la centralizarea conducerii bibliotecilor
in R.S.F.S.R. [3 noiembrie 1920]. - Izvestiia C.E.C. al Soviete-
lor de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor si ostasilor rosii
din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor si ostasilor
rosii din Moscova", 1920, nr. 249 (1 096), 6 noiembrie, p. 4, la
rubrica : Acte i dispozitii ale guvernului. - 341.

Decretul Consiliului Comisarilor Poporului. Cu privire la comisiile
muncitoresti de judecati tovaraseasca (lege). [14 noiembrie 1919].
- Colectia de hotariri i dispozitii ale guvernului muncitoresc-
taranesc", Moscova, 1919, nr. 56, 22 noiembrie, art. 537, p. 572-
573. 215, 235.

Decretul cu privire la concesiuni - vezi Cu privirc la concesiuni.

eDespre rolul sindicatelor in productie. Rapoartele tov. Zinovicv si
Trotki, cuvintarea tov. Lenin, corapoartele tov. Buharin, Noghin,
Sleapnikov i Reazanov si cuvintul de incheiere al tov. Trotki
si Zinoviev la sedinta fractiunilor cornuniste ale Congresului
al VIII-Ica al Sovietelor, Consiliului Central al Sindicatelor din
Rusia i ai Consiliului orasenesc al sindicatelor din Moscova.
30 decembrie 1920. Moscova, tipografia nr. 1, 1921. 79 p. (Biroul
fractiunii comuniste a C.C.S. din Rusia. Numai pentru mernbrii
P.C. din Rusia). - 247, 248, 258, 275, 276, 277, 279, 280, 282-
283, 244, 285-286, 289-290, 291-292, 293, 294, 295, 296, 297,
298-299, 301-302, 306, 309, 312, 313, 315-316, 420, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433.

,ci
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Despre rolul i sarcinile sindicatelor vezi Project de hotarlre a Con-
gresului al X-lea al P.C. (b) din Rusia cu privire la rolud i sar-
cinile sindicatelor, prezentat spre examinare C.C. al P.C. din
Rusia de catre un grup de rnembri ai C.C. si ai comisiei sindicale
de pe linga C.C.

Despre sarcinile imediate ale constructiei economice. [Rezolutie adop-
tata la Congresul al IX-lea al P.C. (b) din Rusia], In : Con-
gresul al IX-lea al Partidului Comunist din Rusia. Dare de seama
stenografica (29 martie-4 aprilie 1920). Moscova, Gosizdat, 1920,
p. 371-383. (P.C. (b) din Rusia). 214, 228, 231, 408.

Din partea biroului fractiunii comuniste din Consilitil Central al Sin-
dicatélor din Rusia. 6 ianuarie 1920. In : Despre rolul sindi-
catelor in productie. Rapoartele tov. Zinoviev i Trotki, cuvin-
tarea tov. Lenin, corapoartele tov. Buharin, Noghin, Sleapnikov

Reazanov i cuvintul de incheiere al tov. Trotki 5i Zinoviev la
sedinta comuna a fractiunilor comuniste ale Congresului al VIII-lea
al Sovietelor, Consiliului Central al Sindicatelor din Rusia
Consiliului orasenesc al sindicatelor din Moscova. 30 decern-
brie 1920. Moscova, tipografia nr. 1, 1921, p. 3-4. (Biroul frac-
tiunii comuniste din C.C.S. din Rusia. Numai pentru membrii P.C.
din Rusia). 275.

Din partea fractiunii comuniste din biroul de la Petrograd al Tektra-
nului. In : Buharin, N. I. Despre sarcinile sindicatelor. (Co-
raport prezentat la adunarea din 3 ianuarie 1921 a activistilor or-
ganizatiei Petrograd a P.C. din Rusia). Editat de fractiunea
comunistä din biroul de la Petrograd al Tektranului. Petrograd,
1921, p. 2. 300.

Dobler, F. E. Rereaua actuald de biblioteci. Pravda", Moscova,
1921, nr. 24, 4 februarie, p. 2-3. 346.

Ekonomiceskaia Moscova, 1920, nr. 243, 30 octombrie, p. 4.
155, 398.

1920, nr. 281, 14 decembrie, p. 1 ; nr. 289, 23 decembrie, p. 1 ;
1921, nr. 28, 9 februarie, p. 2 ; nr. 34, 16 februarie, p. 1 ; nr. 38,
20 februarie, p. 1. 354.

1921, nr. 37, 19 februarie, p. 2. 354.

1921, nr. 38, 20 februarie, P. 2. 354.

Electrificarea regiunii Caucaz. Intocmit de Comisia de stat pentru
electrificarea Rusiei. Moscova, 1920, 49 p. ; 1 liana. (Sectia teli-
nicl-stiintifica a C.E.S.). 31-32, 357.

Electrificarea regiunii de sud. Intocmit de Comisia de stat pentru clec-
trificarea Rusiei. Moscova, 1920, 66 p. ; 3 harti. (Sectia tehnica-
stiintificai a C.E.S.). 31-32, 357.

si
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Electrificarea regiunii industriale centrale. Intocmit de Comisia de
stat pentru electrificarea Rusiei. Moscova, 1920, 118 p. ; 1 harta.
(Sectia tehnica-stiintifica a C.E.S.). 31-32, 357.

Electrificarea regiunii Turkestan. Intocmit de Comisia de stat pentru
electrificarea Rusiei. Moscova, 1920. 37 p. ; 1 harta. (Sectia teh-
nica-stiintifica a C.E.S.). 31-32, 357.

Electrificarea regiunii Ural. Intocrnit de Comisia de stat pentru elec-
trificarea Rusiei. Moscova, 1920. 26 p. ; 1 liana. (Sectia tehnica-
stiintifica a C.E.S.). 31-32, 357.

Electrificarea regiunii Volga. Intocmit de Comisia de stat pentru elec-
trificarea Rusiei. Moscova, 1920. 45 p. ; 1 liana. (Sectia tehnica-
stiintifica a C.E.S.). 31-32, 357.

Electrificarea Siberiei apusene. Intocmit de Comisia de stat pentru elec-
trificarea Rusiei. Moscova, 1920. 24 p. ; 1 harta. (Sectia tehnica-
stiantifica a C.E.S.). 31-32, 357.

[Emsanov, A. I. si Trotki, L. D.1 Tezele tov. Emsanov si ale toy.
Trotki la raportul cu privire la transporturi. Izvestiia C.E.C.
al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazaeilor
ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncito-
rilor i ostasilor rosii din Moscova", 1920, nr. 288 (1 135), 22 de-
cembrie, p. 1-2. 158, 159.

Ertomba" (Unitatea"), Tiflis, 1920, nr. 247, 30 octombrie, p. 2-3 ;
nr. 248, 31 octombrie, p. 2-3. In limba gruzina. 72-73.

Experienta reformei inv4iimintului din Ucraina. (0 convorbire cu
toy. Grinko, comisarul poporului pentru invatamint al Ucrainei).

In : Supliment la buletinul Congresului al VIII-lea al So-
vietelor, consacrat consfatuirii de partid asupra problemelor in-
viitamintului public". Editat de C.E.C. din Rusia, Moscova, 10 ia-
nuarie 1921, p. 7-8. 336.

Extras din procesul-verbal al s-edintei Prezidiului Consiliului economic
superior din 21 februarie 1920. [Despre componenta Comisiei de
stat pentru electrificare]. (P. 1 361). Buletinul Comisiei de stat
pentru electrificarea Rusiei", Moscova, 1920, nr. 1, 24 aprilie,
p. 3. 162, 355-356, 399.

Gorbunov, I. F. La statie. 253-254.

Griboedov, A. S. Prea multa minte stria. 230.

Gusev, S. I. *Probleme actuale ale constructiei economice. (Cu privire
Ia tezele C.C. al P.C. din Rusia). Materiale pentru Congresul
al IX-lea al P.C. din Rusia. Editat de Consiliul militar-revolucio-
nar al Frontului din Caucaz. F. I., tip. statului major al Frontului
din Caucaz, [1920], 30 p. 160, 172.
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- Un plan economic unic 1i un aparat economic unic. Harkov,
editura Poiuj, 1920. 72 p. ; 1 fi1 cu scheme. - 160, 171, 172, 398.

Hotarirea C.E.S. cu privire la componenpa Comisiei de stat pentru
electrificare - vezi Extras din procesul-verbal al sedintei Prezi-
diului Consiliului economic superior din 21 februarie 1920.

Hotarirea Consiliului Comisarilor Poporului [cu privire la concesiuni.
23 noiembrie]. - Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai
munoitorilor, taranilar, cazacilor i ostasilor rosii din Rusia si a
Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din Mos-
cova", 1920, nr. 265 (1 112), 25 noiembrie, p. 4, la rubrica : Acte
si dispozitii ale guvernului. - 55.

Hotarirea din 13 decembrie 1920 a Prezidiului Sovietului de deputapt
ai muncitorilor, paranilor ostasilor rosii din Moscova cu privire
la lichidarea piepei Suharevka. - Izvestiia C.E.C. al Sovietelor
de deputati ai muncitorilor, tIranilor, cazacilor i ostasilor rosii
din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor
rosii din Moscova" ; 1920, nr. 281 (1 128), 14 decembrie, p. 4, la
rubrica : Acre ale guvernului. Dispozitii ale organelor locale. -
163-164.

Hotarirea Prezdiului C.E.C. din Rusia fcu privire la ordinea de zi a
celui de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusiaj. -
Pravda", Moscova, 1920, nr. 251, 9 noiembrie, p. 1. - 30-31,
33-34.

lIgnatov, G. si Sarcinile imediate ale sindicatelor. - Pravda",
Moscova, 1521, nr. 12, 19 ianuarie, p. 2. - 251.

Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia", Moscova, 1920, nr. 24, 12 oc-
tornbrie, p. 2-5. - 34, 44-45.

- 1920, nr. 26, 20 decembrie, p. 2-3. - 220, 228-229, 410.

Izvestiia C.E.C. al Sovietélor de deputapi ai muncitorilor, paranilor,
cazacilor si ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputapi ai
muncitorilor
392, 438.

ostasilor rosii din Moscova". - 14, 91, 343, 345,

- 1920, nr. 157 (1 004), 18 iulie, p. 1. - 170,
- 1920, nr. 249 (1 096), 6 noiembrie, p. 4. - 341-342.
- 1920, nr. 265 (1 112), 25 noiembrie, p. 4. - 55.
- 1920, nr. 281 (1 128), 14 decernbrie, p. 3-4. - 78, 150, 151,

152, 153, 155, 163, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 199, 200,
201, 398.

- 1920, nr. 287 (1 134), 21 decembrie, p. 2-3. - 155-156, 398.
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1920, nr. 288 (1 135), 22 decembrie, p. 1-2. 158, 159.

lzvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai raranilor, muncitorilor
soldatilor ;i a Sovietului de deputati ai muncitorilor soldatt-

lor din Petrograd", 1918, nr. 28 (292), 19 (6) februarie, p. 3.
188, 189.

invatamint politehnic san invalamint monotehnic ? (Convorbire cu
tov. 0. I. Smith, director adjunct al Directiei generale a invata-
mintului profesional). In : Supliment la buletinul Congresulur
al VIII-lea al Sovietelor, consacrat consfatuirii de partid asupra
problemelor Invatamintului public. Editat de C.E.C. din Rusia.
Moscova, 10 ianuarie 1921, p. 4-5. 337.

flordania, N. N.1 Raportul lui N. Jordania. (La congresul al doilea,
din 26 octombrie, al Garzii populare). (Dare de searna steno-
grafica). Ertoba", Tiflis, 1920, nr. 247, 30 octombrie, p. 2-3 ;
nr. 248, 31 octombrie, p. 2-3. In limba gruzina. 72-73.

Kamenev, L. B. Despre rolul insemnatatea sindicatelor. (Raport si
cuvint de Incheierc la sedinta din 17 ianuarie 1921 a Cornitetului
organizatiei Moscova a P.C. din Rusia). Moscova, editat de biroul
fractiunii cornuniste din Consiliul orisenesc al sindicatelor din
Moscova, 1921. 24 p. (Numai pentru membrii P.C. din Rusia).

253.

Kommunisticeskii international", MoscovaPetrograd, 1920, nr. 13,
28 septembrie, coloanele 2 387-2 392. 106.

Kommunisticeskii Trud", Moscova, 1920, nr. 204, 23 noiembrie, p. 3.
40.

1920, nr. 207, 26 noiembrie, p. 2. 100.

Krasnaia Gazeta", Petrograd, 1920, nr. 275(856), 7 decembrie, p. 1.
80, 96, 101, 103.

Krionan, L. Despre planul economic. Ekonomiceskaia Jizn", Mos-
cova, 1920, nr. 281, 14 decembrie, p. 1 ; nr. 289, 23 decembrie,
p. 1 ; 1921, nr. 28, 9 februarie, p. 2 ; nr. 34, 16 februarie, p. 1 ;
nr. 38, 20 februarie, p. 1. 354.

Kuraev, V. V. Depozitarea cerealelor in hambarele ob;testi.
Pravda", Moscova, 1920, nr. 286, 19 decembrie, p. 1 ; nr. 287,
21 dccembrie, p. 1 ; nr. 288, 22 decembrie, p. 1. 151, 191.

La raportul tov. Krjijanovski cu privire la electrificare. [Rezolutie
adoptata la eel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia 19201. In : Al VIII-lea Congres general al Sovietclor de
deputati ai muncitorilor, taranilor, ostasilor rosii i cazacilor din

,si
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Rusia. Dare de seama stenograficg. (22-29 decembrie 1920).
Moscova, Gosizdat, 1921, p. 271-272. (R.S.F.S.R.). 353, 358,.
359-360, 447.

Larin, I. Metode de elaborare a planului economic unic. Eko-
nomiceskaia Jizn", Moscova, 1921, nr. 38, 20 februarie, p. 2.
354.

Legea cu privire la Comisia de stat pentru electrificarea Rusiei
[GOELRO]. Buletinul Comisiei de stat pentru electrificarea
Rusiei", Moscova, 1920, nr. 1, 24 aprilie, p. 4. 356, 399.

Legea cu privire la comisiile muncitoresti de judecata tovaraseasca
vezi Decretul Consiliului Comisarilor Poporului.

Legea fundamentala cu privire la socializarea pamintului [27 ianuarie
(9 februarie) 1918]. Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati
ai Oranilor, muncitorilor i soldatilor si a Sovietului de deputati
ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 28 (292)
19 (6) februarie, p. 3, la rubrica : Acte si dispozitii ale guvernu-
lui. 188, 189.

[Lenin V. I.) Cu privire la concesiuni. (Raport prezentat in fata frac-
tiunii P.C. din Rusia de la Congresul al VIII-lea al Sovietelor).
Moscova, Gosizdat, 1920. 29 p. (R.S.F.S.R. Cuvinttiri i convorbiti
ale propagandistului, nr. 18). 122, 123, 169.
Cuv,?ntarea rostita de toy. Lenin [la aduna:ea activului organt-
zatiei din Moscova a P.C. (b) din Rusia]. Krasnaia Gazeta",
Petrograd, 1920, nr. 275 (856), 7 decembrie, p. 1. Sub titlul co-
mun : Ne convin concesiunile ? 80, 96, 101, 103.
Cuvintarea rostita de toy. Lenin la adunarea secretarilor de ce-
lule din organizatia Moscova. Pravda", Moscova, 1920, nr. 269,
30 noiembrie, p. 2. 55-56.
Cuvintarea rostita de toy. Lenin la consfatuirea guberniala din
Moscova. Pravda", Moscova, 1920, nr. 232, 17 octombrie,
p. 3. 77.

Cuvintarea rostita de toy. Lenin [la sedinta fractiunii P.C. (b).
din Rusia de la cel de-al II-lea Congres general al muncitorilor
mineri din Rusial. Buletinul celui de-al II-lea Congres ge-
neral al muncitorilor mineri din Rusia", Moscova, 1921, nr. 1,
25 ianuarie, p. 1-2. 267.

Cuvintarea rostita la consfatuirea presedintilor comitetelor exe-
cutive judetene, de plasa fi satesti din gubernia Moscova vezi
[Lenin, V. I.] Cuvintarea rostieg de tov. Lenin la consfatuirea
gubernialä din Moscova.
Cuvintarea rostita la 22 septembrie 1920 la cea de-a IX-a Con-
feringi generala a P.C. (b) din Rusia vezi [Lenin, V. I.]

-
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Tov. Lenin despre razboiul cu Po Ionia i despre politica inter-
nacionala.

Cuvintarea toy. Lenin [cu privire la problema nationail si pro-
blema coloniala, rostitii la Congresul al 11-lea al Internationalei
Comuniste]. Buletinul Congresului al II-lea al Internatio-
nalei Comuniste", 1920, nr. 6, 7 august, p. 2, in art. : 26 iulie.
Supliment la ziarul Pravda", Moscova, 1920, nr. 173, 7 august.

71-72.
Despre sindicate, despre momentul actual si despre greseala
too. Trotki. Cuvintare rostita la 30 decembrie 1920 la adunarea
de discucii a membrilor fraciunii comuniste de la cel de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia. Petrograd, Gosizdat, 1921.
32 p. (R.S.F.S.R.). 246, 248-250, 261, 275-276, 281, 287,
290, 295-296, 313, 425.
Directivele Comitetului Central catre lucthtorii comunisti din
Comisariatul poporului pentru inviitamint (in l'egiitura cu reor-
ganizarea comisariatului). Pravda", Moscova, 1921, nr. 25,
5 februarie, p. 3. 336, 337, 338, 340-341, 342.
[Raport asupra muncii la sate, prezentat la 23 martie 1919 la
Congresul al WU-lea al P.C. (b) din Rusia]. In : Congresul
al VIII-lea al Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia. Moscova,
18-23 martie 1919. Dare de seama stenografica. Moscova, Kom-
munist", 1919, p. 294-306 (P.C. (b) din Rusia). 185.

Raport cu privire'la concesiuni prezentat in fata fractiunii P.C. (b)
din Rusia la Congresul al VIII-lea al Sovietelor vezi Lenin, V. I.
Cu privire la concesiuni.
Raport cu privire la concesiuni [prezentat la adunarea activulut
07-ganizatiei Moscova a P.C. (b) din Rusia. 6 decembrie 19201
vezi [Lenin, V. I.] Cuvintarea rostita de tov. Lenin la adunarea
activului organizaciei Moscova a P.C. (b) din Rusia.
Raport cu privire la rolul ;i sarcinile sindicatelor, prezentat la
sedinta fractiunii comuniste de la congres vezi Lenin V. I.
Cuvintarea rostità de tov. Lenin la sedima fraciunii P.C. (b) din
Rusia de la cel de-al II-lea Congres general al muncitorilor mi-
neri din Rusia.
[Raport cu privire la sarcinile imediate ale Puterii sovietice, pre-
zentat la sedinta din 29 aprilie 1918 a C.E.C. din Rusia]. In :
Procesele-verbale ale sedimelor Comitetului Executiv Central din
Rusia al celei de-a 4-a legislaturi. (Dare de seama stenografica).
Moscova, Gosizdat, 1920, p. 206-219. (R.S.F.S.R.). 27-28.
[Raportul C.E.C. din Rusia si al C.C.P. cu privire la politica
externa fi interna, prezentat la Congrestil al VIII-lea al Sovie-
telor]. In : Al VIII-lea Congres general ad Sovietelor de depu-
taci ai muncitorilor, Taranilor, ostasilor rosii i cazacilor din Rusia.

520
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Dare de seam5. stenografici. (22-29 decembrie 1920). Moscova,
Gosizdat, 1921, p. 8-32. (R.S.F.S.R.). 122, 168, 170, 179, 183,
202, 226-227, 263.
Raportul comisiei pentru problema nationala ,ci problema

prezentat la Congresul al 11-lea al Internationalei Comuniste
vezi [Lenin, V. I.] Cuvintarea tov. Lenin cu privire la pro-

blema naional i problema coloniall, rostitI la Congresul
al II-lea al Internacionalei Comuniste.

* Sarcinile imediate ale Puterii sovietice. Moscova, editura C.E.C.
din Rusia, 1918. 30 p. Inaintea titlului, autor : N. Lenin. 27,
142, 397.

[Seise teze despre sarcinile imediate ale Puterii sovieticel. In :
Lenin, V. I. Sarcinile imediate ale puterii sovietice. Moscova, edi-
tura C.E.C. din Rusia, 1918, P. 28-30, in circulara Prezidiului
C.E.C. din Rusia Cdtre toate Sovietele guberniale, judetene si de
plasI, atre toti ceacenii Rusiei". Inaintea titlului, autor : N. Lenin.

142-143, 397.
Toy. Lenin despre razboiul cis Po Ionia i despre politica inter-
nationala. (Scurt5 relatare despre cuvintarea rostit5 de tov. Lenin
la prima sedinta a Conferintei generale a P.C. din Rusia).
Pravda", Moscova, 1920, nr. 216, 29 septembrie, p. 1. Sub
titlul comun : Conferinta generala a P.C. din. Rusia. 29-30.
Toy. Lenin la adunarea generala a comunigilor din cartierul Za-
moskvorecie. [Raport]. Pravda", Moscova, 1920, nr. 273,
4 decembrie, p. 4, la rubrica : Viata de partid. 50.

Lomov, A. Prefaia fla brofura Despre concesiunr 1. In : Despre
concesiuni. Decretul Consiliului Comisarilor Poporului din
23 noiembrie 1920. Textul decretului. Intreprinderi care pot fi
date in concesiune. Hri. Moscova, Gosizdat, 1920, p. 3-4
(R.S.F.S.R.). 80.

[Lozovski, S. Al Sindicatele in Rusia Sovietica. Editat de C.C.S.
din Rusia. Moscova, 1920. 64 p. Inaintea titlului, autor : A. Lo-
zovski (S. A. Dridzo). 214, 218, 408, 417.

Lunacearslei, A. V. ln loc de prefata [la cartea : 1917octombrie-
1920"1. In : 1917octombrie-1920. (Scurea dare de seam5).
Moscova, Gosizdat, 1920, P. 3-14. (R.S.F.S.R. Comisariatul po-
porului pentru inv5tamint). 340.

Marx, K. i Engels, F. Manifestul Partidului Comunist. Decembrie
1847ianuarie 1848. 72.

Sfinta farnilie, sau critica criticii critice. Impotriva lui Bruno
Bauer & Co. Septembrienoiembrie 1844. 398.

colo-
niala,
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/Miliutin, V. P. Metode de elaborare a planului economic unic].
Ekonomiceskaia Jizn", Moscova, 1921, nr. 37, 19 februarie,
p. 2. Sub titlul comun : Problerna planului economic unic.
354.

Narodi Vostoka ", Baku. 72.

Neledinslei-Meletki, 1. A. Cintec (An duc la 226.

Nevskaia Zvezda", Petersburg, 1912, nr. 17, 15 iulie, p. 1. 303.

1917octombrie-1920. (Scurta dare de seama). Moscova, Gosizdat,
1920. 112 p. (R.S.F.S.R. Comisariatul poporului pentru invati-
mint). 340.

Ordin pentru intreaga retea de cai ferate. 22 mai 1920, nr. 1 042. Pla-
nul de reparatie a locomotivelor In a doua jumatate a anului
1920. Buletinul Comisariatului poporului pentru caile de co-
municatie", Moscova, 1920, nr. 43, 22 mai, p. 2-3, la rubrica :
Ordine i dispozitii ale Comisariatului poporului pentru caile de
comunicatie. 158, 166.

Ordinul tov. Zof vezi Comunicarea facuta de V. I. Zof, membru al
Colegiului superior al Directiei politice a transporturilor pe apl,
la consfatuirea reprezentantilor...

Metamorfozele. 422.

Petrogradskaia Pravda ", 1921, nr. 4, 6 ianuarie, p. 2. 249-250,
251, 275.

*Planul de elecirificare a R.S.F.S.R. Raport prezentat la cel
de-al VIII-lea Congres al Sovietelor de Comisia de stat pentru
electrificarea Rusiei. Moscova, Gostehizdat, 1920. 669 p. ; 14 file
cu scheme si harti. (R.S.F.S.R. Sectia tehnica-stiintifica a Consi-
liului economic superior). 30, 31, 70, 73-74, 114-115, 162,
163, 164, 165-167, 195-196, 205, 207, 354-355, 356-359, 360,
361, 399.

IPlatforma opozifiei muncitoreFti"]. In : Despre rolul sindicatelor
in productie. Rapoartele tov. Zinoviev si Trotki, cuvintarea
tov. Lenin, corapoartele tov. Buharin, Noghin, Sleapnikov
Reazanov si cuvintul de incheiere al tov. Trotki i Zinoviev la
sedinta comuna a fractiunilor comuniste ale Congresului al VIII-lea
al Sovietelor, Consiliului Central al Sindicatelor din Rusia si Con-
siliului orasenesc sindicatelor din Moscova, 30 decembrie 1920.
Moscova, tipografia nr. 1, 1921, p. 59-61. (Biroul fractiunii co-
muniste din C.C.S. din Rusia. Numai pentru membrii P.C. din
Rusia). 247.

riule(...").

Ovidiu.

al

5i
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Popov, P. Citeva dire cu privire la economia R.S.F.S.R. la con-
structia sovietica. Izvestiia C.E.0 al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor, tlranilor, cazacilor i ostasilor rosii din Rusia
a Sovietului de deputati ai muncitorilor si ostasilor rosii din
Moscova", 1920, nr. 287 (1 134), 21 decembrie, p. 3. - 155-156.

Thavda", Moscova - 14, 56, 91, 130, 343, 344, 345, 392, 438.
- 1920, nr. 213, 25 septembrie, p. 1-2. 37.

- 1920, nr. 215, 28 septembrie, p. 1-2 284.

1920, nr. 216, 29 septernbrie, p. 1. - 30.
1920, nr. 219, 2 octombrie, p. 1. - 9, 33, 220, 271, 313, 314,
366, 410.

- 1920, nr. 232, 17 octombrie, p. 3. 77.

1920, nr. 245, 2 noiembrie, p. 2. - 3.
- 1920, nr. 251, 9 noiembrie, p. I. - 31, 33.
- 1920, nr. 255, 13 noiembrie, p. 2. - 220, 229, 313, 314, 410.

- 1920, nr. 269, 30 noiembrie, p. 2. - 55-56.
1920, nr. 271, 2 decembrie, p. I. - 75.
1920, nr. 272, 3 decembrie, p. 1. - 75.

- 1920, nr. 273, 4 decembrie, p. I, 4. - 50, 75.
- 1920, nr. 274, 5 decembrie, p. 1. - 56, 75.

1920, nr. 275, 7 decembrie, p. 1. - 75.
1920, nr. 278, 10 decembrie, p. 1. - 75.
1920, nr. 279, 11 decembrie, p. 1. - 75.

- 1920, nr. 281, 14 decembrie, p. 2. - 219, 220, 226, 231, 234, 236,
246, 247, 258-259, 287-288, 290, 291-292, 314, 418, 422.

- 1920, nr. 286, 19 decembrie, p. 1 ; nr. 287, 21 decembrie, p. 1 ;
nr. 288, 22 decembrie, p. 1. - 152, 190.
1921, nr. 5, 11 ianuarie, p. 2-3. - 289.
1921, nr. 7, 13 ianuarie, p. 3. - 249-251, 275, 410.

- 1921, nr. 9, 15 ianuarie, p. 3. - 282.
- 1921, nr. 10, 16 ianuarie, p. 1-3. - 247, 250-251, 253, 254,

255, 301, 304, 305, 413, 425.
1921, nr. 11, 18 ianuarie, p. 1-2. - 251.
1921, nr. 12, 19 ianuarie, p. 2. - 251.
1921, nr. 13, 21 ianuarie, p. 2. - 287, 288.
1921, nr. 15, 25 ianuarie, p. 1. - 316.

35 - Lenin Opere complete vol. 42

fi

§i

-

-

--

-
-

-

----



524 INDICE DE LUCRARI SI IZVOARE

- 1921, nr. 24, 4 februarie, p. 2-3. - 346.
- 1921, nr. 25, 5 februarie, p. 3. - 336, 337, 338, 340, 341.
- 1921, nr. 35, 17 februarie, p. 1. - 380.
- 1921, nr. 43, 26 februarie, p. 1. - 380.

*Principiile proiectului de electrificare a Regiunii de nord. Yntocmit
de Comisia de stat pentru electrificarea Rusiei. Petrograd, publi-
catie tehnica-stiintifica, 1920. 74 p. ; 1 harta. (R.S.F.S.R. Sectia
tehnica-stiintifica a Consiliului economic superior). - 7, 32, 83,
357-358.

Proiectul agrar - vezi Proiect de lege prezentat de C.C.P. Prezidiu-
lui C.E.C. din Rusia pentru a fi prezentat la Congresul general
al Sovietelor din Rusia.

*Programul Partidului Comunist (bolievic) din Rusia. Adoptat de
Congresul al VIII-lea al partidului, care a avut loc intre 18 si
23 martie 1919. Moscova-Petrograd, Kommunist", 1919. 24 p.
(P.C. (b) din Rusia). - 33, 79, 162, 163, 167, 171, 177, 178, 217,
238, 252, 267-268, 269, 270, 271, 307, 309, 310-312, 316, 333,
336-337, 344, 346, 350, 362, 408, 413, 416, 425, 427, 430. 441.

*Proiect de hotarire a Congresului al X-lea al P.C. din Rusia cu pri-
vire la rolul li sarcinile sindicatelor, prezentat spre examinare
C.C. al P.C. din Rusia de catre un grup de membri ai C.C. ,si ai
Cornisiei sindicale de pe linga C.C. Moscova, Sovietul de depu-
tati ai muncitorilor, taranilor si ostasilor rosii din Moscova, 1921.
23 p. (R.S.F.S.R.). - 250, 266, 285.

Proiect de hotarire a Congresului al X-lea al P.C. din Rusia cu pri-
vire la rolul si sarcinile sindicatelor (prezentat spre examinare C.C.
al P.C. din Rusia de care un grup de membri ai C,C. si ai co-
misiei sindicale de pe linga C.C.). - Pravda", Moscova, 1921,
nr. 11, 18 ianuarie, p. 1-2. - 250.

Proiect de lege prezentat de C.C.P. Prezidiului C.E.C. din Rusia pen-
tru a fi prezentat la Congresul general at Sovietelor din Rusia.
Cu privire la masurile necesare pentru Intarirea si dezvoltarea
gospodariilor taranesti. - ,,Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de de-
putati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor si ostasilor rosii din
Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor si ostasilor rosii
din Moscova", 1920, at. 281 (1 128), 14 decembrie, p. 3-4. -
78-79, 149-150, 151, 152, 153, 155, 185, 186, 188, 190, 191-
192, 193, 194, 199, 200, 201, 398.

Raport la cel de-al 17111-lea Congres general al Sovietelor din Rusia.
Moscova, 1920, 71 p. ; 4 file cu harci. (C.E.S.). - 296-297.
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Raportul Consiliului economic superior la cel de-al Congres
general al Sovietelor din Rusia vezi Raport la cel de-al
VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia.

Regulament provizoriu cu privire la acordarea de premii in natura.
[Decretul C.C.P. din 23 octombrie 1920]. Ekonomiceskaia
Jizn", Moscova, 1920, nr. 243, 30 octombrie, p. 4, la rubrica
oficiala. 155, 398.

Rezolutia adoptata de conferinta guberniala la raportul de activi-
tate al Comitetului din Moscova al P.C. din Rusia. Kommu-
nisticeskii Trud", Moscova, 1920, nr. 204, 23 noiembrie, p. 3. Sub
tithil comun : Conferinta organizatiei guberniale Moscova a P.C.
din Rusia. (Ziva a doua, 21 noiembrie). 40.

I Rezolutia adoptata la consfatuirea din 9 noiembrie 1920 a celor
10 membri ai C.C.J. In : Despre rolul sindicatelor in productie.
Rapoartele tov. Zinoviev 4i Trotki, cuvintarea tov. Lenin, cora-
poartele tov. Buharin, Noghin, Sleapnikov i Reazanov i cuvintul
de incheiere al tov. Trotki i Zinoviev la sedinta comuna a frac-
tiunilor comuniste ale Congresului al VIII-lea al Sovietelor, Con-
siliului Central al Sindicatelor din Rusia i Consiliuluj orasenesc
al sindicatelor din Moscova. 30 decembrie 1920, Moscova, tipogra-
fia 1, 1921, p. 19-20. (Biroul fractiunii comuniste a C.C.S.
din Rusia. Numai pentru membrii P.C. din Rusia). 245-246.

[Rezolutia C.C. al P.C. din Rusia in problema conflictului dintre
comunistii din transporturile pe apa ;i fractiunea comunista de
la consfatuirea Tektranului. Adoptata in sedinta plenara din
7 detembrie 1920]. Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia",
Moscova, 1920, nr. 26, 20 decembrie, p. 3, in articolul : Raportul
de activitate al C.C. al P.C. din Rusia pe perioada 15 septem-
brie-15 decembrie. 220, 410.

Rezolutia C.C. al P.C. din Rusia in problema conflictului dintre
comunifiii din transporturile pe apa fi fractiunea comunista de la
consfatuirea Tektranului. (Adoptata in sedinta plenarä din 7 de-
cembrie 1920). In : Despre rolul sindicatelor in productie.
Rapoartele tov. Zinoviev si Trotki, cuvintarea tov. Lenin, co-
rapoartele toy. Buharin, Noghin, Sleapnikov si Reazanov si cu-
vintul de incheiere al tov. Trotki i Zinoviev la sedinta comuna.
a fractiunilor comuniste ale Congresului al VIII-lea al Sovietelor,
Consiliului Central al Sindicatelor din Rusia i Consiliului orase-
nese al sindicatelor din Moscova. 30 decembrie 1920, Moscova,
tipografia nr. 1, 1921, p. 78. (Biroul fractiunii comuniste a C.C.S.
din Rusia. Numai pentru membrii P.C. din Rusia). 285, 286.

Rezolutia C.C. al P.C. din Rusia in problerna conflictului dintre co-
munistii din transporturile pe apa fractiunea comunista de la
consfatuirea Tektranului. (Adoptata in sedinta plenara din 7 de-
cembrie 1920). Pravda", Moscova, 1920, nr. 281, 14 decem-

35*
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brie, p. 2, la rubrica : Viata de partid. - 219, 220, 226, 231,
235, 236, 246, 247, 258-259, 287-288, 290, 291-292, 314,
418, 422.

Rezolutia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor, soldatilor, Oranilor ,si cazacilor din Rusia adoptata
in iedinta din 29 aprilie 1918 la raportul toy. Lenin Cu privire
la sarcinile imediate ale Puterii sovietice". - In : Lenin, V. I.
Sarcinile imediate ale Puterii sovietice, Moscova, editura C.E.C.
din Rusia, 1918, P. 27. Inaintea titlului, autor : N. Lenin, -
142-143, 397.

Rezolutia Comitetului organizatiei Moscova. [Raspuns la Apelul
catre partid" al organizatiei Petrograd din 3 ianuarie 1921].
- Pravda", Moscova, 1921, nr. 7, 13 ianuarie, p. 3. - 250, 275.

fRezolutia cu privire la activitatea sindicatelor adoptata la plenara
din septembrie a C.C. al P.C. (b) din Rusia. 1920]. - Izvestiia
C.C. al P.C. (b) din Rusia", Moscova, 1920, nr. 26, 20 decembrie,
p. 2, in : Raportul de activitate al C.C. al P.C. din Rusia pe
perioada 15 septembrie-15 decembrie. - 220, 228-229.

Rezolutia cu privire la electrificarea Rusiei adoptara de Comitetul
Executiv Central din Rusia al celei de-a VII-a legislaturi. (Prima
sesiune 2-7 februarie 1920). - Buletinul Cornisiei de stat pentru
electrificarea Rusiei", Moscova, 1920, nr. 1, 24 aprilie, p. 3.
- 355-356, 399.

Rezolutia cu privire la rolul partidului comunist in revolutia prole-
tara jadoptata la Congresul al 11-lea al lnternationalei Comu-
niste]. - In : Congresul al II-lea al Internationalei Comuniste.
Dare de seama stenografica. Petrograd, editura Internationalei
Comuniste, 1921, p. 568-579. - 212, 265.

Rezolutia din decembrie - vezi Rezolutia C.C. al P.C. din Rusia in
problema conflictului dintre comunistii din transporturile pe apa

fractiunea comunista de la consfituirea Tektranului.

Rezolutia din noiembrie - vezi Rezolutia fractiunii P.C. din Rusia
cu privire la sarcinile miscarii sindicale...

Rezolutia din septembrie vezi Sarcinile imediate ale constructiei
de partid.

fRezolutia fractiunii P.C. din Rusia cu privire la sarcinile miscarii
sindicale adoptatci la plenara din 9 noiembrie 1920 a C.C.
al P.C. (b) din Rusia]. - Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia",
Moscova, 1920, nr. 26, 20 decembrie, p. 2-3, in : Raportul de
activitate al C.C. al P.C. din Rusia pe perioada 15 septem-
brie-15 decembrie. - 220.

-
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Rezolufia fractiunii P.C. din Rusia cu privire la sarcinile mifcarii
sindicale [adoptata la plenara din 9 noiembrie 1920 a C.C.
a/ P.C. (b) din Rusia]. Pravda", Moscova, 1920, nr. 255,
13 noiembrie, p. 2, la rubrica : Miscarea sindicala. Sub titlul :
A V-a Conferinta generalk a sindicatelor din Rusia. 220, 228,
246, 313-314, 410.

Rezolufia menjevicilor vezi Rezolutia P.M.S.D.R. Ia. rapoartele
C.E.C. din Rusia i Consiliului Comisarilor Poporului prezentata
la cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia.

Rezolufia P.M.S.D.R. la rapoartele C.E.C. din Rusia fi Consiliului
Comisarilor Poporului prezentata la cel de-al VIII-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia. In : Al VIII-lea Congres
general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, ostasi-
lor rosii i cazacilor din Rusia. Dare de seama stenografica
(22-29 decembrie 1920). Moscova, Gosizdat, 1921, P. 54-57.
(R.S.F.S.R.). 179, 182, 183.

Rezolutia socialistilor-revolutionari vezi Declaratia minoritatii din
partidul socialist-revolutionar la cel de-al VIII-lea Congres ge-
neral al Sovietelor din Rusia.

Rezolufii [adoptate la cea de-a IX-a Conferinta generala a P.C. (b)
din Rusia. 1920]. Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia",
Moscova, 1920, nr. 24, 12 octombrie, p. 2-5. 34-35, 44-45.

Rezolutiile cons fatuirii de partid. In : Supliment la buletinul Con-
gresului al VIII-lea al Sovietelor, consacrat consfatuirii de partid
asupra problemelor invatamintului public. Editat de C.E.C. din
Rusia. Moscova, 10 ianuarie 1921, p. 12-15. 336.

[Rezolufiile hotaririle Congresului al II-lea al Internafionalei Co-
muniste. 1920]. In : Congresul al II-lea al Internationalei
Comuniste. Dare de searna. stenografica. Petrograd, editura Inter-
nationalei Comuniste, 1921, p. 542-658. 265.

Rezolufiile ,si hotaririle Congresului al IX2lea al P.C. din Rusia.
In : Congresul al IX-lea al Partidului Comunist din Rusia. Dare
de seama stenografica (29 martie-4 aprilie 1920). Moscova,
Gosizdat, 1920, p. 369-397. (P.C. (b) din Rusia). 9, 278.

Rikov, A. I. Situatia industriei fi masurile pentru refacerea ei.
Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, *a-
rmor, cazacilor i ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1920,
nr. 287 (1 134), 21 decembrie, p. 2-3. 156, 398.

Rudzutak, I. E. Sarcinile de productie ale sindicatelor. (Tezele rapor-
tului tov. Rudzutak). Pravda", Moscova, 1921, n.r. 13, 21 ia-
nuarie, P. 2. 287, 288.

fi

.
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fTeze despre rolul sindicatelor in productie]. In : A V-a Con-
ferinta generala a sindicatelor din Rusia. (3-7 noiembrie 1920).
Dare de seama stenografica. Moscova, 1921, p. 71-74. 235,
245, 248, 253, 262, 289, 290, 293, 294, 414, 425.
[Teze despre rolul sindicatelor in productie]. In : Lenin, V. I.
Despre sindicate, despre momentul actual si despre greseala
tov. Trotki. Cuvintare rostita la 30 decembrie 1920 la adunarea
de discutii a membrilor fractiunii comuniste de la cel de-al
VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia. Petrograd,
Gosizdat, 1921, p. 25-30 (R.S.F.S.R.). 248-249, 287.

Sarcinile imediate ale constructiei de partid. (Rezolutie). Pravda",
Moscova, 1920, nr. 219, 2 octombrie, p. 1. Sub titlul comun :
Conferinta generall a P.C. din Rusia. 9, 33, 220, 271, 313,
314, 366, 410.

*Situatia industriei petrolului din regiunea Baku la sfirlitul anului 1920.
Raportul delegatului Consiliului muncii si apararii muncitoresti-
taranesti cu privire la extractia si transportul petrolului. Baku,
Centrul de difuzare a cartii din Azerbaidjan", 1920. 88 p. ;
3 file anexe si o hank% (Comitetul pentru problemele petrolului
din Azerbaidjan). 349, 350.

ISkvortov-Stepanov, I. 1.1 Cui i se pot da concesiuni ? Pravda",
Moscova, 1920, nr. 275, 7 decembrie, p. 1. Semnat : I. Stepa-
nov. 75.

Cui nu trebuie sa-i acordam concesiuni ! Pravda", Moscova,
1920, nr. 274, 5 decembrie, p. 1. Semnat : I. Stepanov. 56, 75.

De ce au nevoie de concesiuni? Pravda", Moscova, 1920,
nr. 272, 3 decembrie, p. 1. Semnat : I. Stepanov. 75.

De ce avem nevoie de concesiuni? Pravda", Moscova, 1920,
nr. 273, 4 decembrie, p. 1. Semnat : I. Stepanov. 75.

Despre concesiunile din Kamciatka. Pravda", Moscova, 1920,
nr. 279, 11 decembrie, p. 1. Semnat : I. Stepanov. 75.

Despre concesiunile straine. Pravda", Moscova, 1920, nr. 271,
2 decembrie, p. 1. Semnat : I. Stepanov. 75.

Nu vor intari oare concesiunile orinduirea capitalista?
Pravda', Moscova, 1920, nr. 278, 10 decembrie, p. 1. Semnat :
I. Stepanov. 75.

Sorokin, P. ii Rogov, M. Predare obligatorie a surplusurilor sau im-
pozit? Pravda", Moscova, 1921, nr. 35, 17 februarie, p. 1.

380.

Predare obligatorie a surplusurilor sau impozit? Pravda",
Moscova, 1921, nr. 43, 26 februarie, p. 1. 380.
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Statutul Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia. Moscova, Gosizdat,
1920. 16 p. (R.S.F.S.R.). 204.

Sun lat-sen. Semnificatia socialii a revolutiei chineze. Nevskaia
Zvezda", Petersburg, 1912, nr. 17, 15 iulie, p. 1. 304.

Supliment la buletinul Congresului al VIII-lea al Sovietelor, consacrat
consfatuirii de partid in legãtura cu problemele invata"mintului
public. Editat de C.E.C. din Rusia. Moscova, 10 ianuarie 1921,
16 p. 336, 337.

Sviderski, A. I. Trei ani de luptii pe frontul aprovizionarii. In :
Trei ani de Jupta impotriva foametei. Scurta dare de seamal cu
privire la activitatea Comisariatului poporului pentru aprovizio-
nare In anii 1919-1920, Moscova, 1920, p. IIIX. (Sectia
publicatii a Comisariatului poporului pentru aprovizionare).

154.

Sedintele fractiunii P.C. (b) din Rusia de la cel de-al II-lea Congres
general al muncitorilor mineri din Rusia. Sedinta din seara zilei
de 23 ianuarie. Buletinul celui de-al II-lea Congres general
al muncitorilor mined din Rusia", Moscova, 1921, nr. 1, 25 ia-
nuarie, p. 1-4. 267, 268, 269, 271, 317.

Sedintele fractiunii P.C. (b) din Rusia de la cel de-al II-lea Congres
general al muncitorilor mineri din Rusia. Sedinta din dirnineata
zilei de 24 ianuarie. Buletinul celui de-al II-lea Congres ge-
neral al muncitorilor mineri din Rusia", Moscova, 1921, nr. 2,
26 ianuarie, p. 2-4. 267, 312, 317.

Tezele Congresului al II-lea al Internationalei Comuniste cu privire
la rolul partidului politic vezi Rezolutia cu privire la rolul
partidului cornunist In revolutia proletarl...

Tomski, M. P. Militarizarea muncii. Vestnik Truda", Moscova,
1920, nr. 1, octombrie, p. 20-24. 214, 218, 408.

Trei ani de luptd impotriva foametei. Scurta dare de seami cu privire
la activitatea Comisariatului poporului pentru aprovizionare in
anii 1919-1920. Moscova, 1920. XVIII, 124 p. (Sectia publicatii
a Comisariatului poporului pentru aprovizionare). 154.

grollei, L. D.] Democratia in productie. Pravda", Moscova, 1921,
nr. 5, 11 ianuarie, p. 2-3. 289.

7n loc de prefata [la cartea Rolul sarcinile sindicatelor".
25 decembrie 1920] In : Trotki, L. D. Rolul i sarcinile
sindicatelor (pentru Gongresul al X-Iea al partidului). Moscova,
Gosizdat, 1920, p. 3. (R.S.F.S.R.). 275, 415.
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- Raspuns tovara,silor din Petrograd. - Pravda", Moscova, 1921.
nr. 9, 15 ianuarie, p. 3, la rubrica : Viata de partid. Sub titlm
comun : In leg'itura cu discutia cu privire la sindicate. - 282.

- Rolul ;i sarcinile sindicatelor (pentru Congresul al X-lea al pant-
dului). Moscova, Gosizdat, 1920, 32 p. (R.S.F.S.R.). - 211, 212,
213-214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227-228, 247, 249, 256-258, 259, 261, 262, 263, 269, 272, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281-283, 287, 288, 289, 292, 295, 296,
299, 300, 301, 304, 305, 306-307, 308, 309-310, 312, 313,
314-315, 407, 408, 409, 410, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 424, 425, 426-428, 429, 431, 433.

- Sindicatele ji rolul /or in viitor. (Schica initiala a tezelor prezen-
tate de tov. Trotki la plenara C.C. din 9 noiembrie 1920). - In :
Partidul i sindicatele. (In legkuri cu discutia cu privire la rolul

sarcinile sindicatelor). Culegere de articole i materiale, sub
conducerea redactionala a Jai G. Zinoviev. Petrograd, Gosizdat,
1921, p. 354-360. (R.S.F.S.R.). - 211, 229, 231, 234, 235, 236,
245, 246, 277, 410, 411.

Ultimatumul Angliei ,si raspunsul nostru. De la Comisariatul poporului
pentru afacerile externe. - Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, Varardlor, cazacilor i ostasilor rosii din
Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii
din Moscova", 1920, nr. 157 (1 004) 18 iulie, p. 1. - 170.

Un bancber american despre Lenin. - Kommunisticeskil Trud",
Moscova, 1920, nr. 207, 26 noiembrie, p. 2. - 100.

Un nou mod de a pune problema educatiei sociale. (0 convorbire cu
tov. A. V. Lunacearski, cornisarul poporului pentru invmint). -
In : Supliment la buletinul Congresului al VIII-lea al Sovietelor,
consacrat consfItuirii de partid asupra problernelor invkamintului
public. Editat de C.E.C. din Rusia. Moscova, 10 ianuarie 1921,
p. 1-2. - 336.

Vestnile Truda", Moscova, 1920, nr. 1, octombrie, p. 20-24. - 214,
218, 408.

Volea Rossii", Praga. - 327.

fZinoviev, G. E.1 Noile sarcini ale partidului nostru. (De la sarcinile
impuse de rizboi la sarcinile economice). Cuvintare rostita la
adunarea comuna' a membrilor i candidatilor de partid si a sim-
patizantilor din raionul Petersburg ; 28 ianuarie 1920. Petrograd,
Gosizdat, 1920, 31 p. - 291-292.

630

si



INDICE DE LUCRARI SI IZVOARE 531

Raport cis privire la congresul independentilor de la Halle, pre-
zentat de tov. Zinoviev la Teatral Mare. Pravda", Moscova,
1920, nr. 245, 2 noiembrie, p. 2. 3.

[Ballod, K.] Produktion und Konsum im Sozialstaat. Mit einer Vor-
rede von K. Kautsky. Stuttgart, Dietz, 1898. 104 S. Inaintea
titlului, autor Atlantikus. 358.

Der Zukunftstaat. Produktion und Konsum im Sozialstaat. 2. vollst.
umgearb. Aufg. Stuttgart, Dietz, 1919. IV, 240 S. 358.

Dekret des Rates der Volksleommissare uber Konzessionen [23. No-
vember 19201. Russische Korrespondenz", Berlin, 1921,
Nr. 1-2, Januar Februar, S. 86-87. 109-110.

Le Desastre de Crimee. Le Temps", Paris, 1920, N. 21 656, 16 no-
vembre, P. 1, la rubrica : Bulletin du Jour. 19.

Hard, W. Raymond Robins' own Story, by William : with many
Illustrations from Photographs. New York London, Harper,
[1920]. 4, I, 248 p. 57.

Keynes, J. M. The Economic Consequences of the Peace. London,
Macmillan, 1919. 279 p. 68, 70.

[The Notes of the People's Commissar of Foreign affairs of the
RSFSR to Curzon, Foreign Minister of Great Britain. 1. July
1920]. Soviet Russia", New York, 1920, vol. III, No 7,
August 14, p. 151. 107, 137-138.

Protokoll liber die Verhandlungen des ausserordentlichen Parteitages
in Halle. Vom 12. bis 17. Oktober 1920. Berlin, Freiheit",
[1920]. 312 S. 182.

Russische Korrespondenz", Berlin, 1921, Nr. 1-2, Januar-Februar,
S. 86-87. 110.

Soviet Russia', New York, 1920, vol. III, No 7, August 14, p. 151.
107, 137-138.

Spargo, J. Bolshevism. The Enemy of Political and Industrial De-
mocracy. New York London, Harper, 1919. 10, 389 p. 25.
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The Greatest Failure in all History". A Critical Examination
of the Actual Workings of Bolshevism in Russia. New York
London, 1920. XVII, 486 p. 25.

The Psychology of Bolshevism. New York, 1920, 150 p. 25.

Russia as an American Problem. New York London, Harper,
1920. 10, 444 p. 25.

Le Temps", Paris. 19.

1920, N. 21 656, 16 novembre, p. 1. 19.

Vanderlip, F. A. What happened to Europe. New York, Macmillan,
1920. XVIII, 188 p. 62.
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A

Aleksinski, G. A. (n. 1879) la inceputul activitatii sale politice
a fost social-democrat. In perioada primei revolutii ruse a aderat la
bolsevici. In anii reactiunii a facut parte din rindurile otzovistilor si
a fost unul dintre organizatorii grupului antipartinic Vpered". In
timpul primului razboi mondial s-a manifestat ca social-sovinist si a
colabarat la o serie de ziare burgheze. In 1917 s-a alaturat grupului
plehanovist Edinstvo". S-a situat pe pozitii contrarevolutionare. In
iulie 1917 s-a lansat in atacuri calomnioase impotriva lui V. I. Lenin
si a bolsevicilor. In aprilie 1918 a fugit in strainatate. In emigratie
s-a alaturat taberei ultrareactionare. 25, 42.

Andreev, A. A. (n. 1895) activist al partidului comunist si om
de stat sovietic, membru de partid din 1914. In anii 1915-1917 a
facut parte din Comitetul organizatiei Petrograd a P.M.S.D.R. ; a
fost unul dintre organizatorii Sindicatului muncitorilor metalurgistt
din Petrograd. In primii ani ai Puterii sovietice a detinut posturi de
conducere in aparatul sindical, de partid si de stat in Ural si in
Ucraina. In anii 1920-1922 a fost secretar al C.C.S. din Rusia,
membru al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in 1922-1927 presedinte
al C.C. al Sindicatului feroviarilor, in 1924-1925 secretar al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, in 1930-1931 presedinte al Comisiei Cen-
trale de Control a P.C. (b) al Uniunii Sovietice, in 1931-1935 co-
misar al poporului pentru caile de comunicatie, din 1932 pina in
1952 membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) al Uniunii
Sovietice, din 1935 pina in 1946 secretar al C.C. al P.C. (b)
al Uniunii Sovietice, din 1939 pina in 1952 presedinte al Comisiei
controlului de partid de pe linga C.C. al P.C. (b) al Uniunii Sovietice,
din 1943 pink* in 1946 comisar al poporului pentru agricultura,
din 1946 pina in 1953 vicepresedinte al Consiliului de Ministri
al U.R.S.S., din 1957 presedinte al Asociatiei de prietenie sovieto-
chineza. 246, 248.

Artern (Sergheev, F. A.*) (1883-1921) militant de seama
al partidului comunist si al Statului sovietic. Membru de partid din

* In paranteft shit scrise, cu litere cursive, adevIratele nume de familie.
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1901. A desfasurat activitate revolutionara la Ekaterinoslav, Harkov
si in Ural. In repetate rinduri a fost arestat. La mijlocul anului 1911
a ernigrat in Australia. In timpul emigratiei a participat activ la
miscarea muncitoreasca din Australia. Dupa revolutia burghezo-demo-
cratica din februarie 1917 s-a intors in Rusia, unde a fost ales secretar
al biroului Comitetului regional al partidului bolsevic care reunea
organizatiile de partid din Donbass si din guberniile Harkov si Ekate-
rinoslay. La Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b) din Rusia a fost
ales membru al Comitetului Central. A participat activ la Revolutia
Socialista din Octombrie si a fost unul dintre organizatorii luptei
impotriva contrarevolutiei si a ocupantilor germani din Ucraina.
Dupa revolutie a fost presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului
din Republica Sovietica Donet-Krivoi Rog, membru al C.C. al P.C. (b)
din Ucraina. In anii 1920-1921 a fost secretar al Comitetului organi-
zatiei Moscova a P.C. (b) din Rusia, din 1921 presedinte al C.C.
al Sindicatului minerilor din Rusia, membru al C.E.C. din Rusia. A
murit in timpul experimentarii unui vagon aeropropulsat pe linia ferata
Moscova-Kursk. 250, 266, 285.

Ballod, Karl (1864-1931) economist statistician, a desfasurat
activitate tiinçific i pedagogica in Germania si Letonia. Din 1905

profesor la Universitatea din Berlin. Din 1919 pina in 1931 a fost
profesor al Universitatii din Letonia. A scris o serie de lucrari pc teme
econornice, printre care si cartea Der Zukunftsstaat". 358.

Bogdatian, M. S. in 1921 a lucrat in industria petroliera, in 1922
a detinut functia de Id al Directiei centrale a industriei cornbustibilu-
lui, apoi pe aceea de viceprgedinte al consiliului de administratie
al Directiei combustibilului. 349, 444.

Boguslavski, M. S. (1886-1937) de profesiune zetar, a intrat in
partid in 1917.

Din 1905 pina in 1917 a fost membru al partidului socialist
evreiesc. Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a fost membru
al primului C.E.C. si al guvernului Ucrainei. Din 1920 a activat la
Moscova in Directia politica generala a Comisariatului poporului pen-
tru caile de comunicatii, apoi a fost presedinte al Sindicatului mun-
citorilor tipografi. In anii 1920-1921 a aderat la platforma anti-
partinica a grupului centralismul democratic", iar dupl aceea la
opozitia trotkista. In 1927, printr-o hotarire a Congresului al XV-lea
al P.C. (b) al U.R.S.S., a fost exclus din partid. 251.

Briliant, G. I. vezi Sokolnikov, G. I.

Briuhanov, N. P. (1878-1942) om de stat sovietic, membru
al P.M.S.D.R. din 1902 ; din 1904 bolsevic. A desfasurat munca
de partid la Kazan, Simbirsk, Ufa si in alte orase din Rusia. A fost
supus in xepetate rinduri mäsurilor de represiune ale autoritatilor
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cariste. Dupa Revolucia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost
membru al Comitetului unificat al organizaciei P.M.S.D.R. din Ufa

presedinte al Sovietului de deputaci ai muncitorilor i soldacilor din
Ufa. In octombrie 1917 membru al Comitetului revolucionar gu-
bernial din Ufa. Dupi Revolucia Socialista din Octombrie a decinut
funccia de adjunct al comisarului poporului, apoi de comisar al
poporului pentru problemele alimentaciei, de adjunct al comisaru-
lui poporului pentru finance, de adjunct al comisarului poporului pentru
aprovizionare si de vicepresedinte al Comisiei pentru evaluarea re-
coltei de pe linga C.C.P. al U.R.S.S. La Congresele al XV-lea si
al XVI-lea a fost ales membru supleant al C.C. al P.C. (b) al Uniunii
Sovietice. 374.

Bubnov, A. S. (1883-1940) militant de seama al partidului
bolsevic i om de stat sovietic. Membru partidului bolsevic din 1903.
A desfasurat munci de partid la Ivanovo-Voznesensk, Moscova,
Petersburg si in alte orase. Dupa revolucia burghezo-democratica din
februarie 1917 a fost membru al Biroului organizaciei regionale Mos-
cova a P.M.S.D. (b) din Rusia, membru al Comitetului organizaciei
Petersburg si al C.C. al partidului. A luat parte activa la pregatirea
si infaptuirea Revoluciei Socialiste din Octombrie, a fost membru
al Comitetului militar-revolutionar din Petrograd si al Centrului
militar-Tevolucionar pentru conducerea insurecciei armate. Incepind
din 1918 a decinut funccii de raspundere pe linie de partid si de stat
si in armata. A facut parte din grupul antipartinic al comunistilor
de stinga". A fost membru al guvernului sovietic al Ucrainei si al C.C.
al P.C. (b) din Ucraina, membru al Consiliului militar-revolucionar
al Frontului ucrainean si al Consiliului militar-revolucionar al distric-
tului militar Caucazul de nord. In anii 1920-1921 a facut parte din
grupul oportunist centralismul democratic". In anii 1922-1923 a
condus seccia de agitacie si propaganda a C.C. al P.C. (b) din Rusia.
In 1923 a semnat declaracia trockista a celor 46 ; ulterior a participat
la lupta impotriva trockismului. Incepind din 1924 a fost seful Direc-
ciei politice a Armatei Rosii muncitoresti-caraneisti si membru al Con-
siliului militar-revolucionar at U.R.S.S. ; in 1925 secretar al C.C.
al P.C. (b) din Rusia. Din 1929 pina in 1937 a fost comisar al po-
porului pentru invacimint al R.S.F.S.R. A fost ales in repetate rinduri
membru i membru supleant al C.C. al partidului. 37, 50, 351.

Buharin, N. I. (1888-1938) a intrat in partidul bolsevic in
1906 ; a activat ca propagandist in diferite raioane ale Moscovei.
In 1911 a emigrat. In 1915 a colaborat la revista Kommunist" ; s-a
situat pe po7icii nemarxiste in problema statului, a dictaturii prole-
tariatului, a dreptului naciunilor la autodeterminare etc. La Congresul
al VI-lea al partidului a prezentat o schema antileninista de dezvol-
tare a revoluciei, bazata pe negarea aliancei dintre clasa muncitoare

caranimea saraca.
Dupa Revolucia Socialistà din Octombrie a fost redactor a.l ziarului

Pravda", membru al Biroului Politic al C.C., membru al Comitetului

si
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Executiv al Internationalei Comuniste. S-a pronuntat in repetate
rinduri impotriva politicii leniniste a partidului ; in 1918 s-a aflat
in fruntea grupului antipartinic al comunistilor de stinga" ; in timpul
discutiei din partid cu privire la sindicate (1920-1921) s-a situat mai
intii pe o pozitie tampon", iar apai a aderat la grupul lui Trotki ;
incepind din 1928 a condus opozitia de dreapta din rindurile partidu-
lui. In 1929 a fost scos din Biroul Politic al C.C. In 1937 a fost
exclus din rindurile partidului pentru activitate antipartinica. - 7,
124, 126, 162, 217, 219, 221, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 258, 259, 262, 264, 275-318,
349, 354, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 426, 427, 429, 432.

Bullitt, William Christian (n. 1891) ziarist si diplomat reactionar
american, unul dintre promotorii activi ai politicii antisovietice a
imperialistilor din S.U.A. In 1917 a fost sef al Biroului de informatii
pentru Europa centrall al Departamentului de Stat al S.U.A. In 1918-
1919 a detinut functia de atasat al delegatiei americane la Conferinta
de pace de la Paris. In 1919 a fost trimis de Wilson si de Lloyd
George in Rusia Sovietica cu o misiune speciala. Dupa aceea dat
demisia. A revenit la activitatea diplomatica in 1933. In anii 1933-
1936 a fost primul ambasador american in U.R.S.S., iar in anii
1936-1941 - ambasador in Franca. In timpul sederii sale in U.R.S.S.
si in Franca a promovat o linie ostila Uniunii Sovietice. In anii
1942-1943 a detinut functia de adjunct special al ministrului marinei
al S.U.A. Dupa cel de-al doilea razboi mondial se manifesta' ca
partizan activ al politicii razboiului rece". - 99.

Bumajnii, E. I. (n. 1894) - membru de partid din 1917. A dus
munca de partid la Orehovo-Zuevo. Dupai Revolutia Socialista din
Octombrie a fost membru al colegiului Comisariatului poporului pen-
tru problemele snuncii, membru al Biroului regional Ural pentru
problemele muncii de pe linga C.C. al P.C. (b) din Rusia. In anii
1920-1921 a activat in cadrul C.C.S. din Rusia. In timpul discutiei
cu privire la sindicate a aderat la platforma lui Trotki. Din 1922 pita
in 1923 a fost secretar al Comitetului organizatiei de partid din gu-
bernia Briansk, in 1924-1925 - seful sectiei agitatie si propaganda,
membru al secretariatului organizatiei Moscova a P.C. (b) din Rusia.
In 1926 - director adjunct in sectia presei de pe Fingal C.C.
al P.C. (b) din Rusia. Din 1930 pensionar. - 253.

Burovov, M. V. (1889-1954) - a intrat in partid in 1905. Dupa
Revolutia Socialista din Octombrie a activat in Sovietul din Moscova,
a fost seful sectiei pentru problemele muncii a orasului Moscova,
membru al coleOului sectiei de invatamint din Moscova. In anii
1921-1922 a fost seful sectiei pentru problemele minoritatilor natio-
nale de pe linga C.C. al P.C. (b) din Rusia. In timpul discutiei cu
privire la sindicate (1920-1921) a fost membru activ al grupului
lui E. Ignatov, care impartasea conceptiile grupului antipartinic
opozitia muncitoreasca". In anii 1923-1924 s-a alaturat opozitiei

-
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trotkiste. In anii 1922-1926, cu unele intreruperi, a lucrat in cadrul
Comisariatului poporului pentru afacerile interne. In 1937 a lost
exclus din partid pentru participarea la opozitia trotkista. 251.

Cernov, V. M. (1876-1952) unul dintre liderii partidului
eserilor. Din mai ping In august 1917 a fost aninistru al agriculturii
in guvernul provizoriu burghez ; a promovat o politic a. de crunte
represiuni impotriva taranilor care trecusera la ocuparca piminturilor
mosieresti. Dupa Revolucia Socialista din Octombrie a fost unul dintre
organizatorii rascoalelor antisovietice. In 1920 a emigrat ; in strama-
tate a continuat s desfasoare activitate antisovietica. 365, 376.

Cicerin, G. V. (1872-1936) om de stat sovietic, diplomat emi-
nent. In anii 1904-1917 s-a aflat In emigratie, unde, in 1905, a intrat
In P.M.S.D.R. In perioada reactiunii a fost adept al mensevismului ;
in anii primului razboi mondial s-a situat pe pozitii internationaliste ;
la sfIrsitul anului 1917 a trecut pe pozitiile bolsevismului si in 1918
a fost primit in rindurile P.C. (b) din Rusia. Din 1918 ping in 1930
a fost comisar al poporului pentru afacerile externe, a condus delega-
tiile sovietice la conferintele internationale de la Genova 5i Lausanne.
A fost membru al C.E.C. din Rusia si al C.E.C. din U.R.S.S. La con-
gresele XIV-lea si al XV,lea ale partidului a fost ales membru
al Cornitetului Central. 102.

Clemenceau, Georges Benjamin (1841-1929) fruntas politic si
om de stat reactional- francez ; timp de mai multi ani a fost unul
dintre liderii partidului radical. Din 1876 membru al Camerei
deputatilor. In anii 1906-1909 a fost sef al guvernului. Aparind
interesele marelui capital, a promovat o politica' de crunte represiuni
impotriva clasei muncitoare. In primul razboi mondial s-a manifestat
ca un sovinist inveterat. In noiembrie 1917 a venit din nou in fruntea
guvernului, instaurind In tail un regim de dictaturg militara. A fost
unul dintre inspiratorii i organizatorii blocadei i ai interventiei
anmate impotriva Rusiei Sovietice. In 1920, infrint in alegerile prezi-
dentiale, s-a retras din viata politic. 68.

Curzon, George Nataniel (1859-1925) om politic si diplomat
reactionar englet, lord, unul dintre liderii conservatorilor, reprezen-
tant al cercurilor celor mai agresive ale imperialismului englez. In
anii 1898-1905 a fost vicerege al Indiei, unde a Inabusit cu cruzirne
miscarea de eliberare nationala. In anii 1915-1918 a detinut o serie
de posturi in guvern i In parlament. In anii 1919-1924 a fost mi-
nistru de externe al Marii Britanii. A fost unul dintre principalii
organizatori ai interventiei militare straine impotriva Rusiei Sovietice.
La 12 iulie 1920, in timpul razboiului polono-sovietic, a cerut gu-
vernului sovietk s opreasca ofensiva Armatei Rosii pe linia stabilita
de Consiliul suprem al Antantei in decembrie 1919 ca granità de
rasgrit a Poloniei si care a capatat apoi denumirea de linia Curzon".

("3
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In mai 1923 a trimis guvernului sovietic un ultimatum provocator
(asa-zisul ultimatum Curzon") care a constituit o incercare de a
relua politica de interventie antisovietica ; ultimatumul a fost respins
in mod categoric de guvernul si de poporul U.R.S.S, 170.

Dan (Gurvici), F. I. (1871-1947) unul dintre liderii mensevici-
bor. In anii reactiunii si ai noului avint revolutionar a condus in
strainatate un grup de lichidatori. In timpul primului razboi mondial
s-a situat pe pozitii social-sovine. Dupa. revolutia burghezo-democratica
din februarie 1917 a fost membru al Comitetului executiv al Sovietului
din Petrograd si a facut parte din Prezidiul Comitetului Executiv
Central in prima legislatura ; a sprijinit guvernul provizoriu burghez.
Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a luptat impotriva Puterii
sovietice. La inceputul anului 1922 a fost expulzat din tara ca dusman
al Statului sovietic. 182, 183, 184.

Denikin, A. I. (1872-1947) general al armatei tariste ; in pe-
rioada interventiei militare straine si a razboiului civil (1918-1920)
a fost omul de incredere al imperialistilor franco-englezi si americani ;
a detinut functia de comandant-sef al fortelor armate albgardiste din
sudul Rusiei. Dupa ce acestea au fost zdrobite de trupele sovietice
(manic 1920), a emigrat. 44, 115, 144, 322, 383.

Dobler, F. E. (n. 1890) bibliotecar. Din 1911 a lucrat la bi-
bliotecile din Moscova ; dupa Revolutia Socialista din Octombrie in
sectorul biblioteci al sectieti invatamintului public din Moscova. Din
1921 pink' in 1939 a lucrat la Comisariatul poporului pentru in-
valtamint ; in decurs de mai multi ani a condus cursurile de pregatire
a muncitorilor pentru admiterea in institutele de bibliotecari. In 1940
a fost numit profesor de discipline bibliotecare la $coala medic tehnica.
de bibliotecari din Moscova. Din 1956 pensionar. 346.

Dosser, Z. H. (1882-1938) membru de partid din 1917 ; de
profesiune petrolist. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie pre-
sedinte al colegiului Directiei generale a petrolului din Consiliul eco-
nomic superior, director al Trustului petrolu.lui, reprez,entant al Trustu-
lui petrolului in China, reprezentant comercial al U.R.S.S. In Italia.
Din 1928 pina in 1937 director in Comisariatul poporului pentru
comert al R.S.F.S.R. 349, 350.

Drabkin, I. D. vezi Gusev, S. I.

Dridzo, S. A. vezi Lozovski, S. A.

Dzerjinski, F. E. (1877-1926) militant de seami al partidului
comunist i om de stat sovietic, membru de partid din 1895. A fost
unul din organizatorii social-democratiei din Po Ionia si Lituania. A
desfasurat munca de partid in Po Ionia si in Rusia. In repetate rinduri
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a avut de suferit de pe urma masurilor de represiune ale guvernului
tarist : a stat peste 11 ani in inchisori, la ocna si in deportare. La
Congresul al IV-lea al partidului a fost ales membru al C.C.
al P.M.S.D.R. Dup a. revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a desfasurat munca de partid la Moscova.

In petioada pregatirii i infaptuirii Revoluciei Socialiste din Oc-
tombrie a fost membru al Comitetului militar-revolutionar din. Petro-
grad si al Centrului militar-revolutionar pentru conducerea insurectiei
creat de Comitetul Central al partidului. Dupa victoria revolutiei a
fost presedinte al Comisiei extraordinare din Rusia pentru lupta im-
potriva speculei, sabotajului si contrarevolutiei (Ceka). La inceputul
anului 1918 a avut o pozitie gresita. in probletna incheierii pacii de la
Brest. In 1921 a fost numit comisar al poporului pentru calk de co-
municatie, continuind s devina in acelasi timp i functiile de presedinte
al Celtai si de comisar al poporului pentru afacerile interne ; in 1924
a fost ammit presedinte al Consiliului economic superior. Incepind
din iunie 1924 a fost membru supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia i membru al Biroului Organizatoric. 175, 184.

Emianov, A. I. (1891-1941) membru do partid din 1917, lucra-
tor la transportul feroviar. In anii 1917-1920 a fost presedinte
al Comitetului sindical de linie din directia caii ferate Perm, apoi sef
al acestei directii. In 1920-1921 a fost comisar al poporului pentru
caile de comunicatii, iar in 1921-1922 adjunct al comisarului
poporului pentru cane de comunicalie. Dupa aceea a lucrat in cadrul
Comisariatului pentru caile de comunicatii. 158.

Eremin delegat la cel do-al VIII-lea Congres general al Soviete-
lor din Rusia. 199.

Farbman, P. B. vezi Rafail.

Fedotov, F. (1897-1933) membru de partid din 1914 ; munci-
tor. Din cauza prigoanei dezlantuite de ohrana tarista a fost nevoit
sa se refugieze in America, unde a continuat sa duel munca revoluvro-
narä ; nu o data a avut de suferit de pe tirma rnasurilor de represiune
ale autorititilor americane. Dupa intoarcerea in U.R.S.S. a detinut o
serie de functii pe linie de partid si sindicall : secretar de organizatie
judeteana in gubernia Moscova, secretar al organizatiei guberniale de
partid din Semirecie, activist al Comisiei Centrale de Control. A stu-
diat la $coala superioara de partid. La inceputul anului 1933 a fost
numit sef al sectiei politice a sovhozului cerealier din Altai. 81, 101.

Fomin, V. V. (1884-1942) membru de partid din 1910. A dus
munca de partid la Orenburg. A fost arestat in repetate rinduri gi
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deportat. Dupa revolucia burghezo-democratica din februarie 1917 a
redactat ziarul de front Zvezda". In anii 1918-1920 a facut parte
din colegiul Comisiei extraordinare din Rusia pentru lupta impotriva
speculei, sabotajului i contrarevoluciei (Ceka), a fost comisar militar
la cäile ferate, in anii 1921-1922 sef de seccie in Ceka, in 1923

comisar in Direccia generala a cailor de comunicatii, in 1924
adjunct al comisarului poporului pentru caile de comunicatii. In 1925
a devenit membru al Comisiei Centrale de Control. In anii 1926-1930
a lucrat in Comisariatul poporului pentru comercul interior, iar dupa.
aceea a fost numit adjunct al comisarului poporului pentru trans-
porturile pe apa. In anul 1938 a fost numit director al Oficiului
pentru desfacerea produselor industriei textile si de confeccii". 381.

Frumkin, M. I. (1878-1939) a intrat in P.M.S.D.R. in 1898.
Dupa revolucia burghezo-democratica din februarie 1917 a lucrat la
Comitetul executiv gubernial i comitetul gubernial de partid Krasno-
iarsk. Dupa Revolucia Socialista din Octombrie a activat pe linie de
partid si in aparatul de stat : a fost adjunct al comisarului poporului
pentru aprovizionare, vicepresedinte al Comitetului militar-revolucionar
din Siberia, adjunct al comisarului poporului pentru comercul exteror,
adjunct al comisarului poporului pentru finance. Participant activ la
opozicia de dreapta, in 1937 a fost exclus din partid pentru activi-
tatea sa antipartinica. 46.

Goldendah, D. B. vezi Reazanov D. B.

Goliman, A. Z. (1894-1933) a intrat in miscarea muncito-
reasca in 1910. In aprilie 1917 a intrat in partidul bolsevic. Dupi
Revolucia Socialista din Octombrie a avut munci de conducere pe
linie sindicala i economica. Din 1917 pina in 1920 membru
al C.C. al Sindicatului metalurgistilor. In anii 1920-1921 membru
al Prezidiului C.C.S. din Rusia ; in timpul discutiei cu privire la
sindicate adept activ al platformei lui Trocki. Din 1922 a inde-
plink munci de raspundere in Consiliul economic suporior din Rusia,
in C.C.C.-I.M.T., in Direccia generall a aviaciei civile. 248.

Gorki, Maxim (Pegeov, A. M.) (1868-1936) mare scriitor
proletar, parinte al literaturii sovietice. 273.

Grinko, G. F. (1889-1938) membru de partid din 1919 ; mai
inainte facuse parte din partidul national ucrainean al borotbisti-
lor". Dupa Revolucia Socialista. din Octombrie a activat in Ucraina.
A fost ales membru al guvernului Ucrainei i membru al C.C.
al P.C. (b) din Ucraina, a decinut o serie de funccii de raspundere :
comisar al poporului pentru invicamint, presedinte al Comisiei de
stat a planificarii, vicepresedinte al Consiliului Comisarilor Poporu-
lui din R.S.S.U. In anii 1926-1929 a fost vicepresedinte al Comisiei
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de stat a clanificarii din U.R.S.S. ; in 1929 adjunct al comisaru-
lui poporului pentru agricultura, iar din 1930 pina in 1936 co-
misar al poporului pentru finance. 240, 336.

Gurvici, F. I. vezi Dan, F. I.

Gusev, S. I. (Drabkin, I. D.) (1874-1933) bolsevic. $i-a inceput
activitatea revolucionara in 1896, in rindurile Uniunii de luptà
pentru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg ; in repetate rin-
duri a avut de suferit de pe urma masurilor de represiune ale guver-
nului carist. In octombrie 1917 a fost secretar al Comitetului militar-
revolucionar din Petrograd ; incepind din 1918 lucrator politic
in Armata Rosie ; in anii 1921-1923 §e+ful Direcciei politice si
mernbru al Consiliului militar-revolucionar al republicii ; din 1923

secretar al C.C.C. a P.C. (b) din Rusia i membru al colegiului
Cornisariatului poporului pentru Inspeccia muncitoreasca-caraneasca,
iar din 1925 sef al secciei de presa a C.C. al P.C. (b) din Rusia.
In anii 1928-1933 membru supleant al Prezidiului Comitetului
Executiv al Internacionalei Comuniste. Autor al brosurilor Un plan
economic unic si un aparat economic unic" (1920), Probleme ac-
male ale construcciei economice (Cu privire la tezele C.C. al P.C.
din Rusia)" si al altor lucrari in legitura cu construirea socialismu-
lui. 160, 170, 171, 172, 398.

Hanov, A. M. (n. 1889) membru de partid din 1917. In anii
1919-1920 a lucrat in Armata Rosie. In 1920 a fost presedinte
al Comitetului executiv gubernial din Nijni Novgorod. La cel
de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor a fost ales membru al
Comitetului Executiv Central din Rusia. 185.

Harding, Warren (1865-1923) om politic american, ziarist,
membru al Partidului republican ; in anii 1921-1923 a fost presedinte
al S.U.A. 66, 100.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) mare filozof
german, idealist obiectiv, ideolog al burgheziei germane. Meritul isto-
ric al lui Hegel consta in elaborarea profunda i multilaterala a
dialecticii, care a constituit unul dintre izvoarele teoretice ale mate-
rialismului dialectic. Dialectica lui Hegel avea Insg un caracter idea-
list, fiind indisolubil legata de sistemul sau filozofic, in totalitate
conservator, metafizic. Prin concepciile sale politice, Hegel era un
adept al monarhiei constioucionale.

Principalele lucrari ale lui Hegel sint : Fenomenologia spiritului",
$tiinca logicii", Enciclopedia stiincelor filozofice", Prelegeri de
istorie a filozofiei" etc. 303.
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lakovleva, V. N. (1885-1944) membra a partidului bollevic
din 1904. A desfasurat munca de partid la Moscova. In 1917 a fost
secretar al Biroului organizatiei P.M.S.D.R. (b) din regiunea Moscova.
Dupa Revolutia Socialista din Octornbrie a lucrat in aparatul de
stat si pe linie de partid : a fost membra a colegiului Comisariatului
poporului pentru afacerile interne si a colegiului Comisariatului po-
porului pentru aprovizionare, director al treburilor in Consiliul eco-
nomic superior, secretar al Comitetului organizaciei de partid
Moscova, seoretar al Biroului regional de partid din Siberia, adjunct
al comisarului poporului pentru invacamint al R.S.F.S.R., comisar
al poporului pentru finance al R.S.F.S.R. In 1918 a facut parte din
grupul antipartinic al comunistilor de stinga" ; in timpul discutiei
din 1920-1921 cu privire la sindicate a facut parte din grupul
tampon", care ulterior s-a unit cu Trocki ; in 1923 a semnat decla-
ratia trockista a celor 46. In anii 1924-1926 a activat in cadrul
centrului trotkist, apoi a rupt ou opozicia. 251.

lgnatov, E. N. (1890-1938) membru al partidului bolsevic din
1912. In 1917 a facut parte din comitetul executiv si din prezidiul So-
vietului din Moscova. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a acti-
vat ca membru al Comitetului organizatiei de partid Moscova. In pe-
rioada discutiei cu privire la sindicate (1920-1921) a infiincat grupul
anarhosindicalist al asa-zisilor ignatovisti", care impartasea concepciile
opozitiei muncitoresti". Dupa Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia
s-a indepartat de opozitie, a lucrat la Comitetul gubernial de partid
Vitebsk, a fost presedinte al comitetului executiv al Sovietului din
aceasta gubernie. Din 1929 director al $colii superioare de construe-
tie de stat de pe 1inga C.E.C. al U.R.S.S. 39, 169, 251.

licenleo, A. G. (n. 1895) a devenit membru de partid in aprilie
1917. In iulie 1917 membru al C.C. al Sindicatului muncitorilor din
intreprinderile de navigacie de la Petrograd. In octombrie 1917
comisar al unei flotile de torpiloare. Din 1919 pina in 1921 si din
1924 pita in 1927 presedinte al C.C. al Sindicatului muncitorilor din
transporturi. Participant activ la opozitia trotkista din 1923 si membru
al centrului trockist din Moscova, fapt pentru care in 1927 a fost exclus
din partid ; in noiembrie 1929 a fost reprimit, i apoi din nou exclus,
in februarie 1935, pentru activitatea sa contrarevolutionarà. 230, 411.

Jordania, N. N. (1870-1953) social-democrat, lider al mense-
vicilor din Caucaz. Dupa revolucia burghezo-democratica' din februarie
1917 a fost presedinte al Sovietului de deputaci ai muncitorilor din
Tiflis ; in anii 1918-1921 a fost seful guvernului mensevic contra-
revolutionar din Gruzia ; din 1921 emigrant alb. 384.
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Kalinin, M. 1. (1875-1946) eminent militant al partidului co-
munist i om de stat sovietic. Membru de partid din 1898. A activat
in primele cercuri muncitoresti marxiste ilegale si in Uniunea de 1upta
pentru eliberarea clasei muncitoare" intemeiata de V. I. Lenin la Pe-
tersburg. A participat activ la prima revolntie rusa. A desfasurat
munca de partid la Petersburg, Tiflis, Reval, Moscova si in alte
orase din Rusia. A fost supus in repetate rinduri masurilor de repre-
siune ale autoritatilor tariste. In 1912, la Conferinta a VI-a (de la
Praga) a partidului a fost ales membru supleant al C.C., iar apoi
a fost cooptat in Biroul din Rusia al C.C. al P.M.S.D.R. A fost until
dintre organizatorii editärii ziarului Pravda". In timpul revolutiet
burghezo-demooratice din februarie 1917 a fost membru al Comisiei
executive a Comitetului organizatiei Petrograd a partidului. A parti-
cipat activ la insurectia armata din octombrie 1917 la Petrograd.
Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al Dumei
-oräsenesti, apoi comisar pentru problemele gospodariei comunale al
orasului Petrograd. Din martie 1919 a fost presedinte al Comitetului
Executiv Central din Rusia, din decembrie 1922 presedinte al Co-
mitetului Executiv Central al U.R.S.S., iar din 1938 presedinte al
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Din 1919 a fost membru
al C.C., iar din 1926 membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
ul U.R.S.S. 250, 266, 285.

Kamenev (Rozenfeld), L. B. (1883-1936) a intrat in partid in
1901. A facut parte din redactia ziarelor Proletarii" si Pravda". La
Conferinta a VII-a generala (din aprilie) a P.M.S.D. (b) din Rusia a
fost ales in Comitetul Central. Dupi revolutia burghezo-democratici
din februarie 1917 a adoptat o pozitie semimensevica fata de guvernul
provizoriu si in problema razboiului, s-a ridicat impotriva liniei
leniniste a partidului orientate spre revolutia socialista. In octombrie
1917, in numele sau si al lui Zinoviev, a publicat in ziarul semimen-
sevic Novaia Jizn" o declaratie in care se arata c ei nu sint de
acord ou rezolutia Comitetului Central cu privire la insurectia armata,
ceea ce insemna divulgarea unei hotariri secrete a partidului, un act
de tradare a cauzei revolutiei.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al So-
vietului din Moscova, vicepresedinte al Consiliului Comisarilor Po-
porului, membru al Biroului Politic al Comitetului Central. In repe-
tate rinduri ridicat impotriva politicii leniniste a partidului : in
notembrie 1917 s-a pronuntat pentru constituirea unui guvern de
coalitie in care sa intre si reprezentanti ai mensevicilor i ai socialisti-
lor-revolutionari, in 1925 a fost unul dintre organizatorii noii opo-
zitii", iar in 1926 unul dintre liderii blocului antipartinic trotkist-
zinovievist. In 1927, Congresul al XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S. 1-a
exclus din partid ca militant activ al opozitiei trotkiste. In 1928 a
declarat ca-si recunoaste greselile si a fost reprimit in partid, dar nu

incetat activitatea sa antipartinica si in 1932 a fost din nou
exclus. In 1933 a fost din nou reprimit in partid, iar in 1934, din

5-1
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cauza activitatii sale antipartinice, a fost exclus pentru a treia oara.
45, 107, 250, 253, 266, 285, 317, 349.

Karnenski, A. Z. (1885-1938) membru de partid din 1917. Dupa
Revolutia Socialistä din Octombrie a lucrat 'in aparatul de partid, so-
vietic i sindical ; in 1920-1921 a fost adjunct al comisarului poporu-
lui pentru problemele nationalitatilor in R.S.F.S.R., in anii 1921
1922 secretar al Comitetului organizatiei de partid din linutul Do-
nului. In perioada discutiei cu privire la sindicate a facut parte din
grupul antipartinic centralismul democratic", in 1925-1926 a aderat
la opozitia trotkista. In anii 1922-1923 a fost membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru agricultura. Din 1927 pink' in 1933
director al Academiei industriale ; din 1933 pink' in 1936 mernbru
al colegiului Comisariatului poporului pentru industria usoara, iar din
1936 a lucrat in Comisariatul poporului pentru finante al R.S.F.S.R.

251.

Kaplun, B. G. (n. 1894) a intrat in partid in 1917. In 1918
1921 a fast membru al colegiului sectiei administrative a Sovietului din
Petrograd, apoi a lucrat in consiliul economic din Petrograd. In noiem-
brie 1921, printr-o hotarire a Comisiei de verificare din Petrograd, a
fost exclus din partid pentru carierism i abuz de putere. 273.

Kasian (Ter-Kasparian), S. I. (1876-1938) membru de partid
din 1905. A dus muncl. revolutionara in Transcaucazia, a redactat pri-
mul ziar bollevic ilegal Benvori Dzain". A fast arestat in repetate
rinduri i deportat.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a activat mai departe in
Transcaucazia. In 1920 a fost numit presedinte al Comitetului revolu-
tionar al Armeniei. Din 1923 pina in 1927 a fon rector al Universi-
tatii comuniste din Transcaucazia. Din 1927 pina in 1931 presechnte
al C.E.C. din Transcaucazia si al C.E.0 din R.S.S. Armeana, membru
al C.E.C. din U.R.S.S. 54.

Kerenski, A F. (n. 1881) socialist-revolutionar. In anii primului
razboi mondial a fost un social-sovinist fervent. Dupa revolutia bur-
ghezo-democratica din februarie 1917 a fost ministru al justitiei, mi-
nistru de razboi si ministru al marinei, iar apoi prim-ministru in
guvernul provizoriu burghez i comandant suprem al armatei. Dupà Re-
volutia Socialista din Octombrie a dus lupti impotriva Puterii sovie-
tice ; in 1918 a fugit peste graniti. In prezent traieste in S.U.A., uncle
desfasoara propaganda antisovietica. 371, 383.

Keynes, John Maynard (1883-1946) economist burghez englez.
Incepind din 1915 a fost functionar la Ministerul de Finante al Angliei.
In 1919 a participat la lucrarile Conferintei de pace de la Paris. Dupa
ce in iunie 1919 a demisionat, a supus, intr-o serie de lucrari,
unei critici aspre inconsistenta economica a sistemului tratatului de pace
de la Versailles. Incepind din 1921 a fost presedintele unei mari corn-
panii engleze de asigurari. In deceniul al 4-lea a fost intemeietorul
unuia dintre curentele principale din economia politica burghezi

.
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(keynesismul"). Dupà cel de-al doilea razboi mondial, doctrina lui
Keynes continua pastreze, mai ales in S.U.A. si Anglia, influenta
asupra stiintei economice burgheze. 68, 70.

Kiselev, A. S. (1879-1938) membru de partid din 1898. A dus
munca de partid in numeroase orase din Rusia, a fost arestat in repe-
tate rinduri i deportat. Dupi Revolutia burghezo-democratica din fe-
bruarie 1917 a fost presedinte al Sovietului din Ivanovo-Voznesensk,
membru al Comitetului orasenesc al P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupi
Revolutia Socialista din Octombrie a activat pe linie de stat, econo-
mica si sindicala. In 1918 a fost ales presedinte al Centralei textilelor,
apoi membru al prezidiului Consiliului economic superior. In 1920
presedinte al Sindicatului muncitorilor mineri. /n 1921 a facut parte
din grupul antipartinic opozitia muncitoreasca". La Congresul
al XII-Iea a fost ales rnembru al Prezidiului Comisiei Centrale de
Control a P.C. (b) din Rusia, dupa aceea a fost comisar al poporului
pentru Inspectia muncitoreasca-taräneasca in R.S.F.S.R. si adjunct al
comisarulut poporului pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca in
U.R.S.S. Din 1924 pina in 1938 secretar al Comitetului Executiv
Central din U.R.S.S. 272, 317, 441.

Kolceale, A. V. (1873-1920) amiral al flotei tariste, monarhist ;
In anii 1918-1919 a fost until dintre principalii conducatori ai con-
trarevolutiei ruse si protejat al Antantei. Dupa Revolutia Socialisti
din Octombrie, cu sprijinul imperialistilor din S.U.A., Anglia si Franca,
el s-a proclamat cirmuitor suprem al Rusiei si a trecut in fruntea die-
taturii militare burghezo-mosieresti din Ural, Siberia si Extremul
Orient. Loviturile date de Armata Rosie si cresterea miscarii revolu-
tionare a partizanilor au grabit sfirsitul dictaturii lui Kolceak. Luat
prizonier, la 7 februarie 1920 el a fost impuscat in baza unei hotariri
a Comitetului revolutionar din Irkutsk. 44, 68, 98, 115, 144, 383.

Kopp, V. L. (1880-1930) membru de partid din 1917. In mis-
carea revolutionara a intrat in 1898 ; a activat la Harkov, Ekateri-
noslav si Petersburg. A luat parte la munca ilegala de transportare a
Iskrei". A fost arestat In repetate rinduri si deportat. In timpul
primului frazboi mondial a fost mobilizat, iar in artii 1915-1918 a lost
prizonier in Germania. Din 1919 pina in 1930 a lucrat in cadrul Co-
misariatului poporului pentru afacerile externe al U.R.S.S. 13.

Korzinov, G. I. (1886-1926) membru de partid din 1904 ; a
participat la revolutia din 1905-1907. A dus munci de partid la
Petersburg, Riga, Helsingfors i Moscova. In 1917 a luat parte la in-
surectia armata din octombrie de la Moscova. Dupa Revolutia So-
cialista din Octombrie a avut diferite functii pe link de partid, de
stat j economka ; membru al Comitetului executiv al Sovietului din
Moscova, membru al Cornitetului din Moscova al P.C. (b) din Rusia.
In anii 1920-1921, in timpul discutiei sindicale, s-a alaturat grupului
anarhosindicalist al lui E. Ignatov, care impartasea conceptiile anti-
partinice ale opozitiei munatoresti". Din 1921 pink' in 1926 a fost
director de intreprindere. 168, 169, 170, 251.

sail
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Krasin, L. B. (1870-1926) eminent om de stat sovietic. A intrat
in miscarea social-damocrata in ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.
Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici. A parti-
cipat activ la prima revolucie rusa. Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a luorat in domeniul aprovizionarii Armatei Rosii, a fost
membru al prezidiului Consiliului economic superior, comisar al po-
porului pentru comer i industrie, si apoi pentru cäile de comunicatie.
In 1919 a intrat in diplomatic. In 1922 a fost numit comisar al po-
porului pentru camertul exterior. In 1924 a fost trimis ca reprezentant
plenipotentiar al U.R.S.S. in Franta, iar in 1925 in Anglia. 101,
106, 107, 349, 444.

Krestinski, N. N. (1883-1938) a intrat in miscarea social-
democrata in 1903 ; in 1905 a aderat la bolsevici. In 1917 a fost
preiedinte al comitetelor regionale Ekaterinburg si Ural ale P.M.S.D. (b)
din Rusia. In anii 1918-1921 a fost comisar al poporului pentru
finance al R.S.F.S.R., secretar al C.C. al P.C. (b) din Rusia. Ulterior
a fost reprezentant plenipotentiar al U.R.S.S. in Germania si adjunct
al comisarului poporului pentru afacerile externe. In 1918 s-a pro-
nuntat, impreuna cu comunistii de stinga", impotriva incheierii pacii
de la Brest. In timpul discutiei cu privire la sindicate (1920-1921) a
fost partizan al platformei lui Trotki. In 1937 a fost exclus din partid
pentru activitate antipartinica. 175, 235, 246, 312, 349.

Krjijanovski, G. M. (1872-1959) vechi militant al partidului
comunist ; renumit savant sovietic, inginer-energetician. A luat parte
la miscarea revolucionara incepind din 1893 ; impreuna cu V. I. Lenin
a fost unul dintre organizatorii Uniunii de lupta pentru eliberarea
clasei muncitoare" din Petersburg. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
a fost ales, in. lip* membru al Comitetului Central. A participat in-
deaproape la revolutia din 1905-1907. Dupa revolutia burghezo-de-
mocratica din februarie 1917 a fost membru al Sovietului din Moscova,
a flout parte din fractiunea bolsevici. Dupa victoria Revolutiei So-
cialiste din Octombrie a lucrat la refacerea si dezvoltarea sistemului
energetic din Moscova. In 1920, din insarcinarea lui Lenin, a condus
Comisia de stat pentru electrificarea Rusiei (GOELRO). In anii 1921
1930 a fost presedinte al Comisiei de stat a plartificarii, a luat parte la
elaborarea primului plan cincinal de dezvoltare a economiei nationale
a U.R.S.S., iar intre 1930-1932 a fost sef al Direcciei generale a
energeticii din Comisariatul poporului pentru industria combustibilului.
In anii 1932-1936 a fost presedinte al Comitetului pentru invata-
mintul superior de pe linga Comitetul Executiv Central din U.R.S.S. si
adjunct al comisarului poporului pentru invatamint al R.S.F.S.R. A
fost ales in repetate rinduri membru al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S.
al C.E.C. din U.R.S.S. In 1929 a fost ales membru al Academiei de
Stiince a U.R.S.S., iar din 1929 pina in 1939 a fost vicepresedinte al
Academiei, 'mecum si director permanent al Institutului de energetica
al Academiei de Stiince a U.R.S.S., infiintat de el ; a scris o serie de
lucrari stiintifice in domeniul energeticii. 7, 8, 205, 353.

5i
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Kristi, M. P. (1875-1956) membru de partid din 1898 ; a dus
activitate revolutionara din 1893. In anii 1905-1906 a luat parte la
prima revolucie rusa. Dupà revoluçia burghezo-democratica din 1917
a activat la Kerci, apoi la Petrograd. Din 1918 pink' in 1926 a fost
imputernicit al Comisariatului poporului pentru invIcImint la Petro-
grad ; din 1926 adjunct al lefului Directiei generale a cercetlrilor-
stiinlifice. Din 1928 pina in 1937 director al galeriilor Treteakov,
iar din 1938 pina. in 1948 indrumator artistic la Asociavia oarne-
nilor de arta din Moscova. 273.

Krim:an, L. N. (1890-1938) economist, rnembru de partid din
1918. Dupa Revoluçia Socialista din Octombrie a detinut diferite
functii in domeniul economiei ; presedinte a o serie de comisii pe linga
Consiliul economic superior si Consiliul Muncii i Apararii din U.R.S.S.,
vicepresedinte al Comisiei de stat a planificarii din U.R.S.S. In-
cepind din 1932 s-a indeletnicit cu munca de cercetare stiincifica.

354.

Krug, K. A. (1873-1952) electrotehnician sovietic. Incepind
din 1905 a fost profesor la Scoala tehnica superioara din Moscova ;
dupl Revolutia Socialista din Octombrie a organizat o facultate de
electrotehnica in cadrul 5colii tehnice superioare N. E. Bauman".
In 1920 a luat parte la intocmirea planului GOELRO. In anii 1921
1930 a fost director al Institutului electrotehnic al U.R.S.S. A scris o
serie de lucrari in domeniul electrotehnicii teoretice. 8.

Krupskaia, N. K. (1869-1939) revolutionara de profesie, acti-
vista de seaml a partidului comunist i om de stat sovietic ; tovarasa
de lupta, sovia i prietena lui V. I. Lenin. Membra de partid din
1898. Si-a inceput activitatea revoluvionara in 1890, in cadrul cercu-
rilor imarxiste studencesti din Petersburg, iar dupa aceea a desfasurat
propaganda social-democrata in rindurile muncitorilor. In 1895 a facut
parte din Uniunea de lupti pentru eliberarea clasei muncitoare" din
Petersburg. In august 1896 a fost arestata i condamnata la deportare
pe termen de trei ani, pe care i-a petrecut in satul $usenskoe, iar apoi
la Ufa. In 1901 a emigrat ; a lucrat ca secretar de redaqie al ziarului
Iskra". Dupl Congresul al II-lea al P.M.S.D.R a indeplinit funcvia
de secretar de redacçie la ziarele bolsevice Vpered" i Proletarii" ; in
perioada prLmei revolutii ruse (1905-1907) a lucrat ca secretar al C.C.
al partidului in Rusia, iar in 1907 a emigrat din nou. In anii reac-
Ounii a participat activ la lupta impotriva Echidatorilor i otzovisti-
lor ; dupa. Conferinca de la Praga a P.M.S.D.R. (1912) I-a ajutat pe
Lenin sa stabileasca legaturile cu organiza/iile de partid din Rusia,
cu ziarul Pravda" si cu fractiunea bolsevica din Duma a IV-a de stat.

Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 s-a ma-
poiat, impreuna cu V. I. Lenin, in Rusia, unde a lucrat in secretariatul
C.C. al partidului ; a participat activ la pregatirea i infaptuirea Re-
volutiei Socialiste din Octombrie. Dupa revolutie a fost membra a
colegiului Comisariatului poporului pentru invavamint ; incepind din
1921 a condus Comitetul general pentru educavia politica ; din 1929
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a detinut functia de loctiitor al comisarului poporului pentru invata-
mint. A scris o serie de lucrari cu privire la problemele invatamintului
public, ale educatiei comuniste, ale misckii de femei si de tineret. Este
autoarea unui volum de amintiri despre V. I. Lenin. Incepind din 1924
a fost membra a Comisiei Centrale de Control, iar din 1927 mem-
bra a Comitetului Central al partidului. A fost membra a C.E.0 din
Rusia si a C.E.C. din U.R.S.S. in toate legislaturile, deputata si membra
a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. In prima legislatura.
238-240.

Kuraev, V. V. (1892-1938) membru de partid din 1914. A dus
munca de partid la Petrograd si la Penza, precum i printre soldati in
anii primului razboi mondial.

In 1917 a fost unul dintre organizatorii Sovietului de deputati ai
soldatilor, muncitorilor i taranilar din Penza. Dupà Revolutia Socia-
lista din Octombrie a fost presedinte al Comitetului executiv al Sovie-
tului gubernial din Penza, secretar al Comitetului organizatiei guber-
niale de partid din Penza. In 1918 a participat activ Ia zdrobirea
rebeliunii contrarevolutionare cehoslovace, iar dup1 aceea a activat
pe linie politica-militara in Armata Rosie. Din martie 1920 mem-
bru al colegiului Comisariatului poporului pentru agricultura, membru
al Prezidiului Consiliului economic superior, apoi a detinut functii de
taspundere in Comisia de stat a planificarii din U.R.S.S. 151, 191.

Kuranova, E. I. (n. 1891) membra a P.C. (b) din Rusia, in anii
1920-1921 a facut parte din Sovietul de deputati ai muncitorilor, ta-
ranilor si soldatilor din gubernia Moscova. In timpul discutiei cu pri-
vire la sindicate (1920-1921) a sprijinit grupul antipartinic al lui
E. Ignatov, care avea o orientare anarhosindicalista. 251.

Zarin, I. (Lurie, M. A.) (1882-1932) luorator in aparatul so-
vietic. A activat in miscarea social-democrata incepind din 1901 ;
mensevic. Duca revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a
condus grupul mensevicilor-internationalisti. In august 1917 a fost pri-
mit in partidul bolsevic. Dupa Revolutia Socialisti din Octombrie a
luorat in aparatul sovietic si in diferite organizatii economice. In
timpul discutiei cu privire la sindicate (1920-1921) s-a situat pe plat-
forma lui Buharin, apoi pe aceea a lui Trotki. 250, 354.

Lassa Ile, Ferdinand (1825-1864) socialist mic-burghez german,
intemeietorul lassalleanismului, o varianti a oportunismului in miscarea
muncitoreasca germana. A fost unul dintre intemeietorii Uniunii ge-
nerale a muncitorilor germani (1863). Crearea acestei uniuni a avut
o insemnatate pozitiva pentru miscarea muncitoreasca, dar.Lassalle, in
calitatea sa de presedinte, a indreptat-o pe o cale oportunista. Lassal-
leenii socoteau ca prin agitatia legalE pentru dreptul de vot uni-
versal, prin crearea de asociatii de productie subventionate de statul
iuncherilor se va ajunge la crearea unui scat popular liber". Lassa lle
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a sprijinit politica unificarii de sus" a Germaniei sub hegemonia
Prusiei reactionare. Politica oportunista a lassalleenilor a constituit
piedicã pentru activitatea Internationalei I i pentru crearea unui ade-
vgrat partid muncitoresc in Germania, a intirziat formarea constiin-
tei de clasa a muncitorilor.

Conceptiile teoretice i politice ale lassalleenilor au fost aspru cri-
ticate de catre clasicii marxism-leninismului (vezi K. Marx. Critica
Programului de la Gotha" ; V. I. Lenin. Statul i revolutia" si alte
lucrgri). - 253, 414.

Legien, Karl (1861-1920) - social-democrat de dreapta german,.
unul dintre liderii sindicatelor germane, revizionist. In 1890 a fost ales
presedinte al Camisiei generale a sindicatelor germane. Din 1903 a fost
secretar, iar din 1913 presedinte al Secretariatului international al sin--
dicatelor. In anii 1919-1920 a fost membru al Adunarii nationale a.
Republicii de la Weimar. A luptat impotriva miscarii revolutionare a
proletariatului. - 13.

Lejava, A. M. (1870-1937) - om de stat sovietic. Membru de
partid din 1904. Dupa Revolutia Sooialistä din Octombrie a ocupat
posturi de conducere in domeniul economic si in aparatul de stat. In
anii 1918-1920 a fost presedinte al Uniunii centrale a cooperativelor
de consum, din 1920 ping' in 1925 - vicepresedinte al Consiliului Co-
misarilor Poporului al R.S.F.S.R. Membru al C.E.0 din Rusia si al
C.E.C. din U.R.S.S. in diferite legislaturi. Din 1933 pina in 1937 a
detinut functia de sef al Directiei generale a culturilor subtropicale
din U.R.S.S. - 123, 169, 175.

Lenin, V. I. (Ulianov, V. I.) (1870-1924) - date biografice. -
11, 23, 28, 36, 41, 48, 49, 50, 57, 64, 65, 72, 96, 100, 102, 103, 122, 170,
180, 204, 211, 215, 223, 231, 236, 245, 246, 247, 248-250, 251, 264,
275-276, 285, 287, 292, 293, 295, 320, 353, 374, 400.

Liebknecht, Karl (1871-1919) - militant de seam a. al miscarii mun-
citoresti germane si internationale ; unul dintre conducatorii aripii de
stinga a social-democratiei germane ; fiul lui Wilhelm Liebknecht. A
luptat activ impotriva oportunismului si a militarismului. In 1912 a.
fost ales deputat in Reichstag. In anii primului razboi mondial s-a
situat pe pozitii internationaliste-revolutionare. A fost until dintre or-
ganizatorii i conducatorii grupului Die Internationale", care ulterior
si-a schimbat denurnirea in Spartacus", iar mai tirziu in Uniunea
Spartacus". Pentru propaganda sa antimilitaristi, in 1916 a fost ju-
decat si condamnat la muncg silnica. In timpul revolutiei burghezo-
democratice din noiembrie 1918 din Germania a avut un rol de seama
in organizarea luptei proletariatului german. A fost redactor al zia-
rului Die Rote Fahne". A fost unul dintre intemeietorii Partidului-
Comunist din Germania si conducator insurectiei muncitorilor ber-
linezi din ianuarie 1919. Dupa ingbusirea insurectiei, a fost ucis in
mod bestial de catre contrarevolutionari. Caracterizind activitatea lui
K. Liebknecht, Lenin scria ca acest nume este simbolul conducltoru-

o

al
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lui devotat intereselor proletariatului, simbolul devotamentului faca
de revolucia socialista... Acest nume este simbolul luptei neimpacate
impotriva imperialismului, nu in vorbe, ci in fapte..." (Opere com-
plete, vol. 37, Bucuresti, Editura politic, 1965, ed. a doua, p. 474).
Unele din scrierile mai importante ale lui K. Liebknecht au fost adu-
nate intr-un volum de Cuvintari, scrisori i articole alese", care a
aparut si in limba romana (1959). 330.

Lincoln, Abraham (1809-1865) eminent om de star american,
unul dintre liderii Partidului republican, presedinte al S.U.A. A dus
o suscinuta campanie pentru abalirea sclaviei. Alegerea sa ca pre-
sedinte al S.U.A. (1859) si abolirea sclaviei au provocat razboiul de
secesiune (1861-1865) intre statele din sudul S.U.A., care suscineau
mencinerea sclaviei, i cele din nord, abolicioniste. A fost asasinat in
1865 de catre un sudist fanatic. 65.

Litkens, E. A. (1888-1922) membru de partid din 1904. Dupa
revolucia burghezo-democratica din 1917 membru al Comitetului
executiv al Sovietului gubernial din Moscova. In 1918 sef al sec-
ciei de invacamint public a Sovietului gubernial Moscova. Din 1919
a activat in Armata Rosie. In 1920 director adjunct in Comitetul
general pentru educacia politica, iar dupa aceea adjunct al comisa-
rului poporului pentru invacámint din R.S.F.S.R. 89, 394.

Liubimov. 248.

Lloyd George, David (1863-1945) om de stat si diplomat englez,
Eder al partidului liberal. Din 1890 membru al parlamentului. In
anii 1905-1908 a fost ministru al comercului, iar in 1908-1915 mi-
nistru de finance. Prin maguleli, minciuni, precum i prin fa;aduieli
facute muncitorilor, a incercat sä impiedice crearea in Anglia a unut
partid revolucionar al clasei muncitoare. In anii 1916-1922, in calitate
de prim-ministru, a cautat sa consolideze poziciile imperialismului
englez in Orientul Apropiat si Mijlociu, precum si in Balcani ; a re-
primat cu cruzime miscarea de eliberare nacionala din colonii si din
carile dependente. A fost unul din autorii tratatului de pace de la
Versailles. Dupa Revolucia Socialista din Octombrie din Rusia, a lost
unul dintre inspiratorii i organizatorii intervenciei armate si ai blo-
cadei impotriva Statului sovietic. 68.

Lockhart, Robert Hamilton (n. 1887) agent englez, ziarist. Din
1911 a fost vice-consul englez la Moscova, iar in anii 1915-1917
consul general in Rusia. Din ianuarie 1919 seful misiunii speciale
engleze pe lingl guvernul sovietic ; unul din principalii organizatori
ai complotului contrarevolucionar prin care se urmarea rasturnarea gu-
vernului sovietic i resraurarea capitalismului In Rusia. A fost arestat
si, in octombrie 1918, expulzat. 75.

Lomov, A. (Oppokov, G. I.) (1888-1938) membru al partidu-
lui bolsevic din 1903, revolucionar de profesie, om de star sovietic.
Dupi revolucia burghezo-democratica din februarie 1917 a devenit
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membru al Biroului organizatiei regionale Moscova si al Comitetului
organizatiei Moscova a P.M.S.D. (b) din Rusia. In octombrie 1917
a fost membru al Comitetului militar-revolutionar din Moscova, vice-
presedinte al Sovietului de deputati ai muncitorilor din Moscova. La
cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia a intrat in
Consiliul Comisarilor Poporului in calitate de comisar al poporului la
justitie. In 1918 s-a situat pe pozitiile comunistilor de stinga". A fost
membru al prezidiului i vicepresedinte al Consiliului economic su-
perior, vicepresedinte al Comisiei de stat a planificarii, membru al C.C.
al P.C. (b) din Bielorusia, membru supleant si membru al C.C.
al P.C. (b) al Uniunii Sovietice. 80.

Lozovski (Dridzo), S. A. (1878-1952) membru al P.M.S.D.R.
din 1901. Din 1909 pina in 1917 a trait in emigratie, unde a aderat
la grupul bollevicilor-conciliatori. In iunie 1917 s-a inapoiat in Rusia ;
la cea de-a III-a Conferinca generala a sindicatelor din Rusia (iulie
1917) a fost ales secretar al C.C.S. din Rusia. In decembrie 1917 a
fost exclus din rindurile P.M.S.D. (b) din Rusia pentru actiunile sale
indreptate impotriva politicii partidului. Ulterior a condus grupul so-
cial-democratilor internationalisti ; in decembrie 1919 a fost reprimit
in P.C. (b) din Rusia impreuni cu membrii acestui grup. /n 1920 a
fost presedintele Consiliului gubernial al sindicatelor din Moscova.
Din 1921 pina in 1937 a fost secretar general al Internationalei Sin-
dicale Rosii, apoi director la Goslitizdat. In anii 1939-1946 adjunct
al comisarului poporului pentru afacerile externe (apoi al ministrului
de externe) al U.R.S.S. Incepind de la Congresul al XV-lea al parti-
dului membru supleant al C.C., iar de la Congresul al XVIII-lea

membru al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. 214, 218, 250, 257,
258, 259, 261, 262, 266, 278, 279, 285, 408, 417.

Lunacearski, A. V. (1875-1933) remarcabil om de stat sovietic.
A intrat in miscarea revolutionarä la inceputul ultimului deceniu al
secolului trecut. Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R, a devenit bol-
sevic. A facut parte din redactiile ziarelor bolsevice Vpered", Pro-
letarii" si Novaia Jizn". In anii reactiunii stolipiniste a fost influentat
de machism 6 de curentul ziditorilor de dumnezeu". In timpul pri-
mului razboi mondial s-a situat pe pozitii internationaliste. Inapoin-
du-se in Rusia, in anul 1917, Lunacearski a aderat la grupul in-
terraionistilor", impreuna cu care, la Congresul al VI-lea al P.M.S.D.R
a fost primit in partid. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a
fost, pina in 1929, comisar al poporului pentru invatarnint, iar apoi
presedinte al Comitetului pentru problemele stiintifice de pe linga
C.E.C. al U.R.S.S. In 1930 a devenit academician. In august 1933 a
fost numit reprezentant plenipotentiar al U.R.S.S. n Spania. Publicist
si dramaturg, Lunacearski este autorul unor lucrari in domeniul artei
si literaturii. A aprofundat problemele mostenirii leniniste in domeniul
esteticii. 0 serie de scrieri ale sale au aparut In culegerea Despre
literatura" (trad. rom. 1960). 239, 336, 338, 340.

Lurie, M. A. vezi Larin, I.
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Lutovinov, I. H. (1887-1924) membru de partid din 1904. A
desfasurat activitate de partid intr-o serie de orase din Rusia. A avut
de suferit in repetate rinduri de pe urma masurilor de represiune ale
guvernului tarist. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a parti-
cipat activ la rizboiul civil pe Don si in Ucraina ; a facut parte din
C.C. ilegal al P.C. (b) din Ucraina. Ulterior a activat pe linie sin-
dicala si de stat. Din 1920 membru al C.C. al Sindicatului metalur-
gistilor i membru al Prezidiului C.E.C. din Rusia ; a facut parte din
prezidiul C.C.S. din Rusia. In timpul discutiei cu privire la sindicate
(1920-1921) a fost un participant activ al grupului antipartinic opo-
zitia muncitoreasca". 229, 230, 250, 266.

Luxemburg, Rosa (1871-1919) militanta de seama a miscarii
muncitoresti internationale, unul dintre liderii aripii de stinga a In-
ternationalei a II-a. A fost unul dintre intemeietorii i conducitorii
Partidului social-democrat din Po Ionia. Incepind din 1897 a participat
activ la miscarea social-democrata germana, a luptat impotriva bern-
stenusmului 5i a millerandismului. A luat parte la prima revolutie rusa
(la Varsovia).

De la inceputul primului razboi mondial s-a situat pe pozitii inter-
naionaliste. A fost unul dintre initiatorii crearii in Germania a grupu-
hii Die Internationale", care ulterior si-a schimbat denumirea in
Spartacus", iar mai tirziu in Uniunea Spartacus", care a constituit

.nucleul Particlului Comunist din Germania. In timpul revolutiei bur-
ghezo-democratice din noiembrie 1918 din Germania a fost unul dintre
conducatorii avangarzii evol4onare a muncitorilor german!. A parti-
cipat la Congresul de constituire a Partidului Comunist din Germa-
nia, la care a avut un rol de seami. In ianuarie 1919 a fost arestata

ucisa in mod bestial de contrarevolutionari. 0 serie de scrieri ale ei
au fost adunate intr-un volum intitulat Cuvintari i articole alese",
care a fost tradus i in limba româna (1962). 330.

Maksimovski, V. N. (1887-1941) membru de partid din 1903.
A desfasurat activitate de partid intr-o serie de orase din Rusia. Dupa
Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat pe linie de partid si de
stat : secretar al Comitetului organizatiei regionale de partid Moscova,
seful sectiei de evidenç i repartizare a C.C. al partidului, adjunct
al comisarului poporului pentru invatamint al R.S.F.S.R. In perioada
incheierii pacii de la Brest a fost comunist de stinga". In anii 1920
1921 a fost un membru activ al grupului antipartinic centralismul
democratic" ; in 1923 a semnat declaratia trotkista a calor 46, ade-
rind apoi la noua opozitie". Dupa Congresul al XIV-lea al partidului
a parasit rindurile opozitiei. Incepind din 1929 a desfasurat activitate
stiintifica si didactici in diferite institutii de invatamint superior.

172, 251.

Malkin, B. F. (1891-1938) membru al partidului
partidului

socialistilor-
,-.revolutionari din 1908 ; unul din organizatorii
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revolutionari de stinga si membru al Comitetului Central. Dupa Re-
volutia Socialista din Octombrie membru al Prezidiului C.E.C. in
a II-a 5i a VI-a legislatura, a conclus Agentia telegrafica din Petro-
grad ; a fost redactor la Izvestiia". ln primlvara lui 1918 a devenit
membru al partidului bolsevic. A detinut functia de director la Izo-
ghiz. 341.

Martov, L. (Tederbaum, I. 0.) (1873-1923) unul dintre liderii
mensevismului. In anii reactiunii i ai noului avint revolutionar a fost
lichidator. In perioada primului razboi mondial s-a situat pe pontit
centriste. In 1917 s-a aflat in fruntea grupului mensevicilor interna-
tionalilti. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a luat atitudine
impotriva Puterii sovietice. In 1920 a emigrat In Germania ; a editat
la Berlin revista mensevica contrarevolutionara Sotialisticeskii Vest-
nik" ; a fost unul dintre organizatorii Internationalei a 182.

Marx, Karl (1818-1883) vezi articolul lui V. I. Lenin Karl'
Marx (scurti schita biografica i expunere a marxisrnului)", Opere
complete, vol. 26, Bucuresti, Editura politica, 1964, ed. a doua, p. 43
92. 238.

Maslov, I. N. (1891-1938) membru de partid din 1917. Din
1918 pina in 1937 a detinut urmatoarele functii : adjunct al comisa-
rului poporului pentru postä, telegraf 5i presa, 5ef al sectiei comuni-
catii a Comitetului executiv regional Moscova, secretar al Comitetului
organizatiei orasenesti de partid Moscova, director al Trustului bumba-
cului, lef al Trustului bumbacului din Comisariatul poporului pentru
industria ward. In timpul discutiei cu privire la sindicate (1920-1921)
a aderat la platforma lui E. Ignatov, care Impartasea conceptiile
grupulm antipartinic opozitia muncitoreasca". 251.

Meicereakov, N. L. (1865-1942) membru de partid din 1901.
In miscarea revolutionara a intrat In 1885. In repetate rinduri a avut
de suferit de pe urma masurilor de represiune ale autoritatilor tariste..
In 1902 a activat la Moscova ca reprezentant al Iskrei" ; in 1906 a
fost membru al Comitetului organizatiei regionale Moscova a P.M.S.D.R.
Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost mem-
bru al Comitetului arganizatiei Krasnoiarsk a P.M.S.D. (b) din Rusia,.
lax apos presedinte al Sovietului de deputati ai muncitorilor din gu-
hernia Moscova.

Dupà Revolutia Socialista din Octombrie a fost redactor al ziarului
Izvestna Moskovskogo Soveta", membru colegiului redactional al
ziarului Pravda", presedinte al colegiului redactional la Gosizdat. In
anii 1927-1938 a detinut functia de redactor-sef al Micii Enciclopedii
Sovietice i pe cea de redactor-sef adjunct al Marii Enciclopedii So-
vietice. 130.

Miliutin, V. P. (1884-1938) a intrat In miscarea social-democrata
In 1903 ; la inceput a fost menlevic, iar din 1910 bolsevic. A dus
munca de partid intr-o serie de orase din Rusia. La Conferinta a VII-a
generala (din aprilie) a P.M.S.D. (b) din Rusia a fost ales membru ab

al
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Comitetului Central. La cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor a
fost numit comisar al poporului pentru agricultura. In noiembrie 1917
s-a pronuntat pentru formarea unui guvern de coalitie in care O. intre
si mensevicii i socialistii-revolutionari si, declarindu-se in dczacord cu
politica partidului, a demisionat din Comitetul Central si din guvern. In
anii 1918-1921 a fost vicepresedinte al Consiliului economic superior,
apoi a detinut alte functii de raspundere in aparatul de stat i in do-
meniul economiei ; a fost membru suplcant al Comitetului Central al
partidului si membru al Comisiei Centrale de Control. 69, 78, 115,
250, 296, 354.

Minlein, A. E. (1887-1955) membru de partid din 1903. A dus
munca de partid la Varsovia si in Ural. In repetate rinduri a avut de
suferit de pe urma masurilor de represiune ale autoritatilor tariste.
Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost mem-
bru al Comitetului organizatiei Petrograd si presedinte al comitetului
unei organizatii raionale de partid din Petrograd a P.M.S.D. (b) din
Rusia. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut functii de
raspundere pe linie de partid, sovietica i diplomatica : secretar al
Comitetului organizatiei guberniale de partid Penza si presedinte al
comitetului executiv gubernial ; secretar al Comitetului organizatiei
guberniale de partid Perm si presedinte al comitetului executiv gu-
bernial ; secretar al Comitetului organizatiei guberniale de partid
Arhanghelsk ; membru al colegiului Comisariatului po-,orului pentru
comert ; reprezentant plenipotentiar al U.R.S.S. in Ur Iai ; loctiitor
de presedinte al Tribunalului Suprem al R.S.F.S.R. . 4, 175.

Mirbach, Wilhelm (1871-1918) conte, diplomat german. In anii
1915-1917 a fost ambasador al Germaniei la Atena. Din aprilie 1918

ambasador al Germaniei la Moscova. La 6 iulie 1918 a fost asasi-
nat de socialistii-revolutionari de stinga in scopul provocarii unui razboi
intre Germania si Rusia Sovietica. 102.

Modestov, V. A. (1880-1960) bibliotecar. In anii 1902-1917 a
fost invatator in gubernia Tver. Dupi Revolutia Socialista din Octom-
brie a inceput si. lucreze in domeniul bibliotecilor. In primii ani ai
regimului sovietic a condus sectorul biblioteci al sectiei de invatamint
public din Moscova. In 1918 a organizat prima biblioteca sindicala
din Moscova, pe linga Casa Sindicatelor, si a condus-o timp de peste
35 de ani. 341.

Napdleon I (Bonaparte) (1769-1821) imparat al francezilor in
1804-1814 si in 1815. 58.

Noghin, V. P. (1878-1924) membru al P.M.S.D.R. din 1898, re-
volutionar de profesie, bolsevic. Dupa victoria Revolutiei Socialiste
din Octombrie a facut parte din Consiliul Comisarilor Poporului in
-calitate de comisar al poporului pentru comert si industrie. In noiem-
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brie 1917 s-a pronuntat pentru formarea unui guvern de coalitie la care
si participe mensevicii i eserii si, nefiind de acord cu politica parti-
dului, a demisionat din Comitetul Central si din guvern. Ulterior si-a
recunoscut greselile ; a detinut functii de rispundere in aparatul de
stat si in organizatii economice : adjunct al comisarului poporului
pentru problemele muncii, membru al Prezidiului Consiliului economic
superior, presedinte al Consiliului de administratie al Trustului textil
din Rusia. 432.

0
Obolenski, V. V. vezi Osinski, N.

Oppokov, G. I. vezi Lomov, A.

Ordjonikidze, G. K. (1886-1937) activist de seama al partidului
comunist i proeminent om de stat sovietic. Membru de partid din
1903. A desfasurat activitate revolutionara in Gruzia apuseana, in
Abhazia si la Baku. In repetate rinduri a fost inchis i deportat. In
1912, la Conferinta a VI-a (de la Praga) a partidului a fost ales
membru al C.C. al P.M.S.D.R. Dupa revolutia burghezo-democratica
din februarie 1917 a lucrat la organizarea puterii revolutionare In
Iakutia. In iunie 1917 a fost ales membru al Comisiei executive a Co-
mitetului organizatiei Petersburg a P.M.S.D. (b) din Rusia. A participat
activ la insurectia armata din octombrie de la Petrograd. Dupa Re-
volutia Socialista din Octombrie a fost comisar extraordinar in
Ucraina, iar dupi aceea in sudul Rusiei. In anii razboiului civil a
facut parte din Consiliul militar-revolutionar al Armatelor a 16-a
si a 14-a si al Frontului din Caucaz. In anii 1920-1921 a fost unul
dintre organizatorii luptei pentru instaurarea Puterii sovietice in Ad-
zerbaidjan, Armenia si Gruzia. In anii 1921-1926 a fost presedinte
al Biroului din Caucaz al Comitetului Central, iar dupi aceea secre-
tar al Comitetului organizatiei regionale de partid Transcaucazia si, in
acelasi timp, membru al Consiliului militar-revolutionar al U.R.S.S.
In 1926 a fost ales presedinte al Comisiei Centrale de Control a
P.C. (b) al Uniunii Sovietice i comisar al poporului pentru Inspectia
muncitoreasca-taraneasca din U.R.S.S. In 1930 a fost numit presedinte
al Consiliului economic superior al U.R.S.S., iar in 1932 comisar al
poporului pentru industria grea al U.R.S.S.

In 1921 a devenit membru al Comitetului Central, in 1926 membru
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) al Uniunii Sovietice, iar
in 1930 membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) al Uniunii
Sovietice. 384.

Orehov, A. M. (n. 1887) membru de partid din 1907. Din 1918
pina in 1920 a facut parte din Armata Rosie. In timpul discutiei cu
privire la sindicate din anii 1920-1921 a aderat la platforma lui
E. Ignatov, care impartasea vederile antipartinice ale grupului anti-
partinic opozitia muncitoreasca". In 1920 a fost ales membru al pre-
zidiului Sovietului din Moscova si al Consiliului economic din Mos-

37 Lenin Opere complete vol. 42
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cova. Din 1921 pina in 1923 director de intreprindere, iar din
1923 pina in 1929 presedinte al Trustului inului. 251.

Osinski, N. (Obolenski, V.V.) (1887-1938) membru al partidu-
lui bollevic din 1907. Dupa revolutia burghezo-democratica din fe-
bruarie 1917 a lucrat in Biroul organizatiei regionale Moscova a
P.M.S.D. (b) din Rusia si a facut parte din redactia ziarului bollevic
Sotial-Demokrat".

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost director al Bancii
de stat a R.S.F.S.R. i presedinte al C.E.S. In 1918 a fost unul dintre
autorii platformei comunistilor de stinga", care a fost publicata in
revista Kommunist". In anii 1918-1919 a lucrat in redactia ziarului
Pravda" si la sectia de propaganda a C.E.C. din Rusia ; a fost delegat
la primul Congres al Internationalei Comuniste. In anii 1920-1921 a
fost membru activ al grupului antipartinic centralismul democratic".
Ulterior a aderat la opozitia trotkista. In anii 1921-1923 a fost
adjunct al comisarului poporului pentru agricultural, in 1925 mem-
bru al prezidiului Comisiei de stat a planificarii din U.R.S.S. Ince-
pind cu Congresul al XIV-lea al partidului, a fost membru supleant
al C.C. al P.C. (b) al Uniunii Sovietice. In anii 1926-1928 a condus
Directia centrala de statistica a U.R.S.S. In 1929 a fost vicepresedinte
al Consiliului economic superior al U.R.S.S. In anii urmatori a avut
munci de raspundere in domeniul economic-administrativ. 186, 187,
229, 243, 251, 254, 401, 441.

Pavlov, I. P. (1849-1936) eminent fiziolog rus, academician,
care a elaborat teoria materialista a activitatii nervoase superioare a
animalelor si a omului si a pus bazele psihologiei materialiste.

In 1875 a absolvit Universitatea din Moscova, iar in 1879 Academia
medico-chirurgicali. Din 1890 pina in 1925 a fost profesor la Academia
de medicina militara, iar din 1891 pina la sfirsitul vietii sale a condus
sectia de fiziologie a Institutului de medicina experimentala. Activi-
tatea creatoare a lui Pavlov a inregistrat rezultate deosebit de stra-
lucite dupa Revolutia Socialista din Octombrie. 273-274.

Peatakov, G. L. (1890-1937) membru al partidului bolsevic din
1910. A dus munca de partid in Ucraina si in strainatate ; a colaborat
la revista Kommunist". In anii 1915-1917 s-a situat pe o pozitie
antileninista in problema dreptului natiunilor la autodeterminare si in
alte probleme din cele mai importante ale politicii partidului. Dupi
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost presedinte al
Comitetului organizatiei din Kiev a P.M.S.D. (b) din Rusia i membru
al Comitetului executiv al Sovietului de deputati ai muncitorilor din
Kiev ; s-a pronuntat impotriva liniei partidului orientata spre revo-
lutia socialista.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a facut parte din guvernul
sovietic al Ucrainei. Incepind din 1920 a lucrat in domeniul economic
si in aparatul de stat ca vicepresedinte al Comisiei de stat a plani-
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ficarii si al Consiliului economic superior, reprezentant comercial in
Franca, presedinte al Consiliului de conducere al Bancii de Stat, ad-
junct al comisarului poporului pentru industria grea. La Congresele
al XII-lea, al XIII-lea, al XIV-lea si al XVI-lea ale partidului a fost
ales membru al Comitetului Central. S-a ridicat in repetate rinduri
impotriva politicii leniniste a partidului : in 1918 s-a aflat in fruntea
grupului antipartinic al comunistilor de stinga" din Ucraina ; in
timpul discutiei din partid cu privire la sindicate (1920-1921) a fost
adept al platformei lui Trotki, iar din 1923 militant activ al opo-
zitiei trockiste. In 1927, Congresul al XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S.
l-a exclus din partid pentru activitatea sa fractionista. In 1928 a
declarat ca-si recunoaste greselile si a fost reprimit in partid, dar,
intrucit nu si-a incetat activitatea sa antipartinica, in 1936 a fost
din nou exclus. 157.

Petrovski, G. I. (1878-1958) unul dintre cei mai vechi parti-
cipanti la miscarea muncitoreasca revolutionara, bolsevic, eminent
activist de partid si de stat. Membru de partid din 1897. In timpul
primei revolutii ruse a fost unul dintre conducatorii miscarii munci-
toresti la Ekaterinoslav (azi Dnepropetrovsk). Deputat in Duma
a IV-a de stat din partea muncitorilor din gubernia Ekaterinoslav, a
fost membru al fractiunii bolsevice din Duma. In noiembrie 1914,
pentru activitate revolutionarl indreptata impotriva razboiului impe-
rialist, a fost arestat impreuna cu ceila1i deputati bolsevici si deportat,
in 1915, in tinutul Turuhan. A participat activ la Revolutia Socialista
din Octombrie. In anii 1917-1919 a fost comisar al poporului pentru
afacerile interne al R.S.F.S.R., din 1919 pina in 1938 a fost presedinte
al C.E.C. din Ucraina ; dupa constituirea U.R.S.S. vicepresedinte
al C.E.C. din U.R.S.S. ; in anii 1938-1940 vicepresedinte al Pre-
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. In anii 1926-1939 a fost
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S.
Incepind din 1940 a detinut postul de director adjunct la Muzeul
Revolutiei al U.R.S.S. 250, 266, 285, 368.

Pilsudski, Josef (1867-1935) om de stat reactionar al Poloniei
burghezo-mosieresti, dictator fascist. In anii primului razboi mondial
(1914-1918) a comandat formatiunile militare poloneze care actionau
de partea Germaniei. In anii 1918-1922, ca sef al statului polon, a
reprimat cu cruzime miscarea revolutionara a oamenilor rnuncii.
In 1920 a fost unul dintre organizatarii razboiului Poloniei albgardiste
impotriva Statului sovietic. In mai 1926 a organizat o lovitura de
stat, in urma careia a instaurat in Polonia iin regim de dictatura
fascistà. In 1934 a incheiat o alianta cu Germania hitlerista. 20, 26.

Plehanov, G. V. (1856-1918) revolutionar i teoretician marxist
rus, fondatorul miscarii social-democrate din Rusia. La inceputul acti-
vitatii sale a condus pe rind organizaiiile narodnice Zemlea i volea"

Ciornii peredel". In 1880 a fost nevoit s emigreze in Elvetia, unde
a ramas pina in 1917. In contact cu miscarea muncitoreasci din A.pus,
a aprofundat operele lui K. Marx si F. Engels si s-a eliberat treptat de

37*
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sub influenta narodnicismului. In a doua perioada a activitatii sale
(1883-1903), el s-a afirmat ca unul dintre cei mai eminenti teoreti-
cieni marxisti. In 1883 a infiintat la Geneva grupul Eliberarea
muncii". Plehanov a dezvoltat creator marxismul in opere ca : So-
cialismul i lupta politica" (1883), Divergentele noastre" (1894),
Contributii la problema clezvoltarii conceptiei moniste a istoriei"
(1895), Contributii la istoria materialismului" (1896), Despre con-
ceptia materialista a istoriei" (1897), Rolul personalitatii in istorie"
(1898) etc. El a adus contributii importante indeosebi in problema
corelatiei complexe a formelor ideologiei, a rolului istoric al maselor
si personalitatii si a rolului ideilor in dezvoltarea sociala. Plehanov a
dezvoltat conceptia marxista despre arta, a opus cu fermitate realis-
mul conceptiilor decadente ale esteticii burgheze i a adus contri-
butii.pretioase la valorificarea mostenirii culturale progresiste a lite-
raturn ruse si universale. Plehanov a luptat impotriva revizionisrnului
in miscarea muncitoreasca internationala. El a facut parte din redactia
ziarului Iskra" si a revistei Zarea". Dar, Inca in aceasta perioada,
el a inceput sa manifeste greseli importante, care au constituit ger-
menul conceptiilor sale mensevice de mai tirziu. Dupa Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R., Plehanov s-a situat pe o pozitie impaciuito-
rista fata de oportunism, iar mai tirziu s-a alaturat mensevicilor. In
revolutia rusa din 1905-1907, el s-a situat, in toate problemele fun-
damentale, pe pozitii mensevice. In anii reactiunii i ai noului avint
revolutionar, Plehanov a luat atitudine impotriva revizuirii marxismu-
lui de catre machisti i impotriva lichidatorismului, situindu-se in
fruntea grupului mensevicilor-partiiti. In timpul primului razboi mon-
dial a trecut pe pozitii social-sovine.

Criticind in mod principial greselile oportuniste ale lui Plehanov,
V. I. Lenin a dat o inalta apreciere lucrarilor sale filozofice, consi-
derind ca acestea trebuie incluse printre manualele obligatorii ale
comunismului".

Dintre scrierile lui au aparut in limba rom'ana : articolul 1 Mai
in Rusia" (numarul festiv din 1 mai 1895 al ziarului Lumea noua"),
studiul Augustin Thierry i conceptia materialista a istoriei" (Lumea
noua", nr. 6-7, 1896), recenzia romanului lui N. G. Cernisevski
Ce-i de facut ?" (reprodusa. in Revista ideei", cu prilejul aparltiei
acestei carti in limba romana) ; studiile Despre conceptia materia-
lista a istoriei" (Ed. P.C.R., 1945) si Contributii la istoria mate-
rialismului, Holbach, Helvetius, Marx" (Ed. P.C.R., 1947), Opere
filozofice alese, vol. I si II (Editura politica, 1958 si 1962). 303.

Pokrovski, M. N. (1868-1932) membru al partidului bolsevic
din 1905, remarcabil om de stat sovietic, militant pe tarim obstesc,
istoric. A participat activ la revolutia din 1905-1907 ; a fost membru
al Comitetului de partid Moscova. La Congresul al V-lea (de la
Londra) al P.M.S.D.R. a fost ales membru supleant al C.C. Din 1908
pina in 1917 a trait in emigratie. In anii reactiunii a aderat la otzo-
visti si ultimatisti, iar apoi la grupul antipartinic Vpered", de care
s-a desprins in 1911. In 1917 s-a intars in Rusia, a participat la in-
surectia armata din Moscova, a fost membru al statului-major revo-
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lutionar din raionul Zamoslivorecie. Din noiernbrie 1917 pina in
martie 1918 a fost presedinte al Sovietului din Moscova. Un timp a
aderat la grupul comunistilor de stinga" si s-a pronuntat impotriva
semnárii tratatului de pace de la Brest. In 1918 a fost numit adjunct
al comisarului poporului pentru invatamint din R.S.F.S.R. In anii
1923-1927 a participat activ la lupta impotriva trotkismului. In de-
cursul anilor a condus Academia comunista, Institutul de istorie al
Academiei de Stiinte a U.R.S.S., Academia Armatei Rosii etc. In 1929
a devenit academician. A fost ales in repetate rinduri in C.E.C. din
Rusia si in C.E.C. din U.R.S.S. 338.

Popov, P. I. (1872-1950) statistician. Membru al partidului
bolsevic din 1924. Din 1918 a condus Directia centrala de statistica
si a fost membru al prezidiului Comisiei de Stat a Planificarii a
U.R.S.S. Din 1926 pini in 1949 a fost membru al prezidiului Comi-
tetului de stat al planificarii al R.S.F.S.R. si al Academiei unionale
de stiinte agricole V. I. Lenin", seful sectiei agricole a Comitetului
de stat al planificarii al R.S.F.S.R. ; dupa aceea membru al Consiliului
stiintific-metodologic de pe linga Directia Centrala de Statistica a
U.R.S.S. A scris lucrari de statistica. 171.

Preobrajenski, E. A. (1886-1937) membru al partidului bolsevic
din 1903. Dupi revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a lucrat in Ural. La Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b) din Rusia
s-a pronuntat impotriva liniei partidului orientata spre revolutia so-
cialista. Dui:a Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat pe linie de
partid si in aparatul politic al armatei. In 1918 s-a situat pe pozitiile
comunistilor de stinga". In tirnpul discutiei din partid cu privire la
sindicate (1920-1921) partizan al platformei lui Trotki. Din 1923
adept activ al opozitiei trotkiste, fapt pentru care in 1927 a fost exclus
din partid. In 1929 a fost reprimit in partid, dar in anii care au ur-
mat a fost din nou exclus din rindurile lui pentru activitate anti-
partinica. 162, 204, 228, 230, 250, 271, 278, 286, 312, 411, 434.

Rafail (Farbman, P. B.) (n. 1893) a intrat in partid in 1910.
In 1920 a fost secretar al C.C. al P.C. (b) din Ucraina, iar dupà
aceea sef al sectiei de invatamint din Moscova. Din 1930 director
adjunct si sef al serviciului de cadre in organizatia pentru desfacerea
minereurilor i metalelor. In anii 1920-1921 adept al grupului
centralismul democratic", in 1927 membru activ al opozitiei unite".
In 1927 a fost exclus din partid. In 1932, recunoscindu-si greselile,
a fost reprimit in partid, iar in 1933, printr-o hotarire a Comisiei
Centrale de Control, a fost din nou exclus. 251.

Reabu,sinski, P. P. (n. 1871) mare bancher i industrias din
Moscova, una dintre capeteniile contrarevolutiei. A participat activ
la crearea partidului burghez al progresistilor. In august 1917 a ame-
nintat ca va inàbusi revolutia cu mina scheletica a foametei" ; a

12
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fost unul dintre iniciatorii i organizatorii rebeliunii lui Kornilov.
Dupa victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie a emigrat in Franca,
unde a desfasurat activitate contrarevolucionara impotriva Statului
sovietic. 123.

Reazanov (Goldendah), D. B. (1870-1938) social-democrat,
mensevic. La Congresul al VI-lea al partidului (1917) a fost primit
in P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupa Revolucia Socialista. din Octombrie
a decinut posturi de conducere in miscarea sindicala. La inceputul
anului 1918, nefiind de acord cu hotárirea adoptata in problema pdcii
de la Brest, a iesit temporar din rindurile partidului ; in timpul discu-

cu privire la sindicate (1920-1921) s-a situat pa o pozitie anti-
partinica, ceea ce a dus la inlaturarea lui din postul ce-1 decinea in
miscarea sindicala. Incepind din 1921 a fost director al Instinnului
K. Marx si F. Engels. In februarie 1931 a fost exclus din rindurile
P.C. (b) al U.R.S.S. pentru sprijinul dat mensevici.lor in activitatea
lor contrarevolucionara. 169, 172, 175, 216, 218, 408, 417, 418, 422.

Rikov, A. I. (1881-1938) membru al P.M.S.D.R. din 1899. A
dus munca de partid intr-o serie de orase din Rusia. La Congresul
al III-lea al P.M.S.D.R. a fost ales membru al Comitetului Central.
Dupa revolucia burghezo-democratici din februarie 1917 s-a ridicat im-
potriva liniei leniniste a partidului, care era orientata spre revolucia
socialista.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost comisar al poporului
pentru afacerile interne, presedinte al Consiliului economic superior,
vicepresedinte al Consiliului Comisarilor Poporului si al Consiliului
Muncii si Apararii, presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului
din U.R.S.S. si R.S.F.S.R. ; a fost membru al Biroului Politic al Comi-
tetului Central. In rcpetate rinduri a luat pozitie impotriva politicii
leniniste a partidului : in noiembrie 1917 s-a pronuncat pentru for-
marea unui guvern de coalicie la care sä participe si mensevicii si
socialistii-revolucionari si, declarindu-se in dezacord cu politica parti-
dului, si-a dat demisia din Comitetul Central si din Consiliul Comisa-
rilor Poporului ; in 1928 a fost unul dintre liderii devierii oportuniste
de dreapta din P.C. (b) al Uniunii Sovietice. In 1937 a fost exclus din
partid pentru activitate antipartinica. 7, 63, 156, 160, 171, 246,
285, 349, 353, 398.

Robins, Raymond (n. 1873) reprezentant al viecii publice bur-
gheze americane, de profesiune avocat. In anii 1917-1918 a fost con-
ducatorul misiunii Crucii Rosii americane itt Rusia. In calitate de re-
prezentant al Crucii Rosii a avut o intrevedere cu V. I. Lenin. S-a
indeletnicit cu studiul problemelor sociale in Rusia. 57.

Rudzutak, 1. E. (1887-1938) activist de seama al partidului
comunist si om de stat sovictic ; participant activ la prima revolucie
rusa in Letonia ; membru de partid din 1905. In 1906 a devenit
membru al Comitetului organizatiei de partid din Riga. In 1907 a fost
arestat si condamnat la 10 ani munca silnica ; in 1917 a fost eliberat
de revolucia burghezo-democratica din februarie. Dupa Revolucia
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Socialista din Octombrie a detinut posturi de conducere in miscarea
sindicalà, apoi a fost membru al prezidiului Consiliului economic su-
perior, presedinte al Centralei textilelor. Din 1920 membru al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, membru al Prezidiului i secretar general al
C.C.S. din Rusia. In anii 1921-1924 a fost presedinte al Biroului
P.C. (b) din Rusia pentru Asia Centrala, in 1923-1924 secretar
al C.C. al P.C. (b) din Rusia ; in 1924-1930 comisar al poporului
pentru caile de comunicatii, din 1926 vicepresedinte al Consiliului
economic superior si al Consiliului Muncii i Apararii din U.R.S.S.,
din 1932 presedinte al Comisiei Centrale de Control a P.C. (b) al
Uniunii Sovietice i comisar al poporului pentru Inspectia muncito-
reascd-taraneasca din U.R.S.S., iar in 1927-1932 membru al Bi-
roului Politic al C.C. al P.C. (b) al Uniunii Sovietice. 232, 235,
245, 248, 249, 250, 253, 262, 266, 281, 284, 285, 287, 288, 289, 290,
292, 293, 294, 411, 414, 425.

Sapronov, T. V. (1887-1939) membru al partidului bolsevic
din 1912. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut posturi
de raspundere in aparatul sovietic, in partid i in miscarea sindicala.
S-a ridicat in repetate rinduri impotriva politicii partidului. In 1918
a facut parte din grupul comunistilor de stinga". In timpul discutiei
cu privire la sindicate din anii 1920-1921 a condus grupul anti-
partinic al centralismului democratic". In 1923 a semnat declaratia
trotkista a celor 46". In anii 1925-1927 a fost unul dintre membrii
activi ai noii opozitii" i ai blocului trotkisto-zinovievist. In 1927,
la Congresul al XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S., a fost exclus din partid
pentru activitate antipartinica. 251, 254.

Savinleov, B. V. (1879-1925) unul dintre conducatorii partidu-
lui eserilor. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a fost adjunct al ministrului de razboi, iar apoi guvernator general
militar al Petrogradului. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie
a participat la organizarea mai multor rebeliuni contrarevolutionare,
a sprijinit interventia militara impotriva Republicii sovietice ; emigrant
alb. In 1924 a venit clandestin in U.R.S.S. si a fost arestat.
militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. 1-a condamnat la moarte
prin impuscare, dar printr-o hotarire a C.E.C. al U.R.S.S. pedeapsa
.capitala i-a fost comutata in inchisoare pe timp de 10 ani. In 1925,
pe cind se afla in inchisoare, si-a pus capat zilelor. 119, 327.

Scheidemann, Philipp (1865-1939) unul dintre liderii aripii de
extrema dreapta, oportunista, a social-democratiei germane. In timpul
revolutiei din noiembrie 1918 din Germania a facut parte din asa-zisul
Consiliu al imputernicitilor poporului, a carui activitate era determi-
nati de interesele burgheziei contrarevolutionare. Din februarie pina
in iunie 1919 s-a aflat in fruntea guvernului de coalitie al Republicii
de la Weimar ; a fost unul dintre organizatonii reprimarii singeroase

Cole;iul



562 INDICE DE NUME

a miscarii muncitoresti germane in anii 1918-1921. Ulterior s-a re-
tras din viata politica. 330.

Serebreakov, L. P. (1888-1937) a intrat in partid in 1905.
In 1917 a fost membru al Sovierului de deputati ai muncitorilor din
Kostroma. Dupi Revolutia Socialistä din Octombrie membru al
Comitetului regional de partid Moscova, secretar al C.C. al P.C. (b)
din Rusia si secretar al C.E.C. din Rusia. Incepind din 1921 a activat
in cadrul Comisariatului poporului pentru caile de comunicatii. In
timpul discutiei cu privire la sindicate din anii 1920-1921 a fost
adept al platformei lui Trotki. Incepind din 1923 a fost unul dintre
fruntasii activi ai opozitiei trotkiste. In 1927, la Congresul al XV-lea,
a fost exclus din P.C. (b) al Uniunii Sovietice. In 1930 a fost re-
primit in rindurile partidului, iar in 1936 a fost din nou exclus pen-
tru activitate antipartinica. 175, 228, 230, 250, 278, 286, 411.

Sereda, S. P. (1871-1933) remarcabil om de stat sovietic.
Membru al partidului bolsevic din 1903. A desfasurat munca de partid
la Smolensk, Kiev si Kaluga. Dupl revolutia burghezo-democratica
din februarie 1917 a fost membru al Comitetului executiv al Sovie-
tului de deputati ai muncitorilor, soldatilor si taranilor din Reazan.
Dupà Revolutia Soria lista din Octombrie a detinut diferite functii
de raspundere : in anii 1918-1921 a fost comisar al poporului pentru
agricultura al R.S.F.S.R., din 1921 membru al prezidiului Consi-
liului economic superior si al Comisiei de stat a planificarii, director-
adjunct si apoi director al Directiei centrale de statistica a
din 1930 vicepresedinte al Comisiei de stat a planificarii. 194.

Sergheev, F. A. vezi Artem.

Skvortov-Stepanov (Stepanov), I. I. (1870-1928) unul dintre
cei mai vechi militanti ai miscarii revolutionare din Rusia, remarcabil
activist de partid si om de stat somietic, publicist marxist, autor a
numeroase lucrari economice, istorice si antireligioase. A tradus si a
redactat cele trei volume ale Capitalului" si o serie de alte lucrari
ale lui K. Marx si F. Engels. Incepind dirt 1892 a participat la rnis-
carea revolutionara, iar in 1896 a intrat in P.M.S.D.R. ; la sfirsitul
anului 1904 a devenit bolsevic. Pentru activitatea sa revolutionara a
fost in repetate rinduri arestat si deportat. In perioada Revolutiei
Socialiste din Octombrie a facut parte din Comitetul militar-revolu-
tionar din Moscova ; a fost cel dintii comisar al poporului pentru
finante al Republicii sovietice. A fost ales in repetate rinduri membru
al C.E.C. din Rusia si al C.E.C. din U.R.S.S. ; a fost membru al
Comisiei centrale de revizie a P.C. (b) din Rusia (in perioada con-
greselor XXIII), membru al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. (incepind
de la Congresul al XIV-dea), redactor al mai multor organe de partid
si sovietice, director al Institutului Lenin de pe linga C.C. al P.C. (b)
al U.R.S.S., membru al Prezidiului Academiei comuniste. 56, 75, 81.

Smirnov. 366.

R.S.F.S.R.;
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Sokolnikov (Brilliant), G. I. (1888-1939) membru al partidului
bolsevic din 1905. Dupl revolucia burghezo-democratica din februa-
rie 1917 a fost membru al Comitetului organizaciei Moscova si al Bi-
roului organizaciei regionale Moscova a P.M.S.D. (b) din Rusia, membru
al redacciei ziarului Pravda". Dupa Revolucia Socialista din Octom-
brie a decinut o serie de funccii in aparatul de partid si de stat ;
din 1922 a fost comisar al poporului pentru finance, din 1926 vice-
presedinte al Comisiei de stat a planificarii din U.R.S.S. iar apoi
adjunct al comisarului poporului pentru afacerile externe. A lost
membru i membru supleant al Comitetului Central. In 1925 s-a alatu-
rat noii opozicii", apoi a intrat in blocul unit trotkist-zinovievist.
In 1936 a fost exclus din partid pentru activitate antipartinica. 250.

Sosnovski, L. S. (1886-1937) membru al partidului bollevic
din 1904. In anii 1918-1924 a fost, cu uncle intreruperi, redactor al
ziarului Bednota". In timpul discuciei cu privire la sindicate (1920
1921) a sprijinit platforma lui Trocki. In 1927, la Congresul al XV-le a,
a fost exclus din P.C. (b) al Uniunii Sovietice ca militant activ al
opoziciei trockiste. In 1935 a fost reprimit, iar in 1936 a fost din nou
exclus pentru activitate antipartinica. 283, 284, 285, 286.

Spargo, John (n. 1876) socialist american. Din 1901 membru
al Comitetului executiv national al Partidului socialist. In 1917 s-a
retras din Partidul socialist si a participat la intemeierea Federaciei
americane a muncii si democraciei si a partidului nationalist. A luat
atitudine impotriva bolsevismului. A scris o serie de lucrari social-
economice. 25, 42.

Stepanov vezi Skvorcov-Stepanov, I. I.

Stiunkel, B. E. inginer electrician. In 1920 a luat parte la in-
tocmirea planului GOELRO. In anii 1920-1922 a fost presedinte al
Consiliului tehnic i membru al colegiului Direcciei generale a meta-
lelor, apoi membru al direcciei Societacii pe acciuni Caldura
forca". 7.

Sun lat-sen (1866-1925) eminent democrat-revolucionar si om
de stat chinez. $i-a inchinat viaca luptei antifeudale i antiimperialiste.
In 1905 a creat larga organizacie revolucionara Tun-Min-Hui. In 1907
a proclamat cele trei principii pe care s-a bazat programul revoluciei
din 1911 : nationalism (rasturnarea dinastiei manciuriene Tin), pu-
terea popularl. (crearea republicii) i propasirea poporului (drepturi
egale asupra pamintului). In urma revoluciei, Sun Iat-sen a decinut
funccia de presedinte provizoriu al Republicii Chineze (noiem-
brie 1911februarie 1912). Puterea fiind insa acaparata de un guvern
reaccionar sprijinit de puterile imperialiste, Sun Iat-sen a fost nevoit

demisioneze. In 1914 el a pus bazele partidului Ciun Hua Gomin-
dan, in vederea luptei impotriva regimului reaccionar. Experienca Re-
voluciei Socialiste din Octombrie 1917 a avut o deosebità insemnatate
in activitatea lui Sun Iat-sen. In 1922-1924 el a reorganizat partidul

8
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Gomindan. A sprijinit activ colaborarea dintre acest partid i Partidul
Comunist Chinez. 304.

Sviderski, A. I. (1878-1933) activist de seami al Statului so-
vietic. Membru al P.M.S.D.R. din 1899, bolsevic. A dus munca de
partid la Petersburg, Samara si Ufa. A fost arestat in repetate nfl-
dun i deportat. In 1917 a fost redactor al ziarului bolsevic Vpered",
care aparea la Ufa, iar apoi presedinte al Sovietului de deputati ai
muncitorilor i soldatilor din Ufa. Dupa Revolutia Socialista din Oc-
tombrie a fost membru al colegiului Comisariatului poporului pentru
aprovizionare, membru al colegiului Inspecciei muncitoresti-taranesti.
Din 1923 pina in 1928 a fost adjunct al comisarului poporului pentru
agricultural al R.S.F.S.R. Cu incepere din 1929 reprezentant pleni-
potentiar al U.R.S.S. in Letonia. 154.

Sleapnikov, A. G. (1885-1937) membru de partid din 1901 ;
bolsevic. A dus munca de partid intr-o serie de orase din Rusia. Dupa
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost membru al
Comitetului organizatiei Petersburg a P.M.S.D. (b) din Rusia,
membru al Comitetului executiv al Sovietului de deputati ai muncito-
rilor i soldatilor din Petrograd si presedinte al Sindicatului metalur-
gistilor din Petrograd. Dupa Revolutia Socialisti din Octombrie a
facut parte din Consiliul Comisarilor Poporului, detinind functia de
comisar al poporului pentru problemele muncii ; apoi a lucrat pe linie
sindicala' si in sectorul economic. In anii 1920-1922 a fost organizator

lider al grupului antipartinic opozitia muncitoreascr. In 1933, cu
prilejul curatirii rindurilor partidului, a fost exclus din P.C. (b) al
U.R.S.S. 50, 230, 248, 250, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 316,
317, 413, 414, 418, 432, 441.

Slihter, A. G. (1868-1940) a intrat in miscarea social-democrati
in 1891, bolsevic. A dus munca de partid la Poltava, Samara, Kiev,
Moscova si Petersburg. A fost arestat in repetate rinduri si deportat.
Dupa revolutia burghezo-democratica" din februarie 1917 membru
al Comitetului executiv al Sovietului de deputati ai muncitorilor
soldatilor din Krasnoiarsk si al Comitetului organizatiei guberniale
Krasnoiarsk a P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupi Revolutia Socialista din
Octombrie a fost comisar al poporului pentru agricultura, apoi comisar
al poporului pentru aprovizionare al R.S.F.S.R. Din 1921 reprezen-
tant plenipotentiar in Austria, imputernicit al Comisariatului poporu-
lui pentru afacerile interne in Ucraina. Din 1927 comisar al po-
porului pentru agriculrura in Ucraina. Din 1923 membru al C.C.
al P.C. (b) din Ucraina ; in anii 1923-1924 membru al Biroului
Organizatoric, in 1925-1937 membru supleant al Biroului Politic
al P.C. (b) din Ucraina ; a fost membru al C.E.C. din Rusia in citeva
legislaturi 4i al C.E.C. din U.R.S.S. si al C.E.C. din R.S.S.U. in toate
legislaturile. 185, 187.
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$rnidt, 0. 1. (1891-1956) eminent savant sovietic, academician,
specialist in domeniul matematicii, astronomiei i geofizicii, explorator
al Arcticii, activist pe tarim obstesc. Membru de partid din 1918. In
primii ani ai Puterii sovietice a facut parte din colegiul Comisariatului
poporului pentru aprovizionare (1918-1920), din conducerea Uniunii
centrale a cooperativelor de consum (1920), din colegiul Comisariatului
poporului pentru invacamint (1920-1921) si din cel al Comisariatului
poporului pentru finance (1921-1922). Din 1921 pina in 1924 a fost
director la Gosizdat, din 1932 pina in 1939 seful Direcciei caii
maritime de nord ; a fost fondator i redactor-sef al Marii Enciclo-
pedii Sovietice. Profesor la o serie de institucii de invacamint superior ;
a condus in mai multe rinduri expedicii pentru explorarea Arcticii
sovietice. A scris o serie de lucrari stiincifice. A fost membru al C.E.C.
din U.R.S.S., deputat in Sovietul Suprem al U.R.S.S. in prima legisla-
tura. 240.

$midt, V. V. (1886-1940) membru al partidului bolsevic din
1905. A dus munci de partid la Petersburg, in strainatate si la Eka-
terinoslay. In anii 1914-1917 a fost secretar al Sindicatului metalur-
gistilor din Petrograd si al Comitetului organizaciei din Petersburg
a P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupa revolucia burghezo-democraticl. din
februarie 1917 a fost secretar al Consiliului sindical din Petrograd.
In anii 1918-1928 a fost secretar al Consiliului Central al Sindicate-
lor, apoi comisar al poporului pentru problemele muncii ; din 1928
viceprcsedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al U.R.S.S. S-a
alaturat opoziciei de dreapta din P.C. (b) al U.R.S.S., dar s-a inde-
partat de ea curind. La congresele al VII-lea, al XIV-lea si al XV-lea
ale P.C. (b) al U.R.S.S. a fost ales membru al Comitetului Central.

250.

Ter-Kasparian, S. I. vezi Kasian, S. I.

Tomslei, Al. P. (1880-1936) membru al partidului bolsevic
din 1904. In anii reacciunii si ai noului avint revolucionar a avut o
atitudine impaciuitorista faca de lichidatori, otzovisti si trockisti.
In 1917 a facut parte din Comisia executiva a Comitetului organiza-
ciei Petersburg a P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupa Revolucia Socia-
lista din Octombrie a fost presedinte al Consiliului sindical din Mos-
cova ; din 1919 presedinte al prezidiului Consiliului Central al Sin-
dicatelor. La Congresul al VIII-lea al partidului a fost ales membru
al Comitetului Central, iar la Congresul al XI-lea membru al Bi-
roului Politic. In repetate rinduri a luat atitudine impotriva politicii
leniniste a partidului, a sprijinit pe centralistii democraci", a aparat
asa-zisa independenca" a sindicatelor de conducerea partidului. In 1928

dreapta din P.C. (b) al
258, 259, 260, 261, 262,
420.

a fost unul dintre liderii deviatorilor de
U.R.S.S. 214, 218, 219, 245, 250, 257,
266, 278, 279, 281, 282, 285, 316, 408, 417,
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Tiurupa, A. D. (1870-1928) militant de seama al partidului
comunist si eminent om de stat sovietic. In miscarea revolutionara a
intrat in 1891 ; membru al P.M.S.D.R. din 1898. Dupa revolutia bur-
ghezo-democratica din februarie 1917 a fost membru al Comitetului
unificat, apoi al Comitetului bollevic al P.M.S.D.R. si al Sovietului de
deputati ai muncitorilor si soldatilor din Ufa, presedinte al comitetu-
lui gubernial de aprovizionare si al Dumei orasenesti din Ufa. In zilele
insurectiei armate din octombrie a fost membru al Cornitetului militar-
revolutionar din Ufa. Din noiembrie 1917 adjunct al comisarului
poporului pentru aprovizionare ; de la inceputul anului 1918 comi-
sar al poporului pentru aprovizionare al R.S.F.S.R. Din 1921 vice-
presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului si al Consiliului Muncii

Apararii. In anii 1922-1923 comisar al poporului pentru Inspec-
tia muncitoreasca-taraneasca, in anii 1923-1925 presedinte al Co-
misiei de stat a planificarii, iar in 1925 comisar al poporului pentru
comertul interior si exterior. La congresele al XII-lea, al XV-lea
ale P.C. (b) al U.R.S.S. a fost ales membru al C.C. ; a fost membru
al Prezidiului C.E.C. din Rusia si al C.E.C. din U.R.S.S. 187.

Tiperovici, G. V. (1871-1932) economist si literat. In mis-
earn. revolutionara a intrat in 1888. A fost arestat in repetate nfl-
dun i deportat. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost
activist sindical si a colaborat la diferite publicatii. In timpul discu-
tiei cu privire la sindicate (1920-1921) adept al platformei lui
Lenin. In anii care au urmat rector al Academiei industriale din
Leningrad, membru al Consiliului economic din Leningrad. 248, 250.

V

Vander lip, Frank Arthur (1864-1937) bancher american, autorul
unor lucrari cu caracter economic. In anii 1901-1909 a fost vice-
presedinte, iar apoi, pina in 1919, presedinte la National City Bank"
din New York. 24, 62, 68, 70.

Vander lip, Washington, B. (n. 1866) inginer, reprezentant al
cercurilor industriale americane, care a venit in Rusia Sovietica in 1920
cu propunerea de a incheia un acord de concesiuni petroliere i carbo-
nifere in Kamciatka. 65, 100.

Vranghel, P. N. (1878-1928) general in armata tarista, baron,
monarhist inveterat. In perioada interventiei militare straine si a
razboiului civil agentul imperialistilor anglo-francezi i americani ;
unul dintre conducatorii contrarevolutiei in sudul Rusiei. In perioada
aprilie-noiembrie 1920 a fost comandant suprem al fortelor armate"
albgardiste din sudul Rusiei" ; dupa zdrobirea ior de catre Armata
Rosie a fugit in strainatate. 3, 18, 19, 25, 107, 134, 135, 179,
227, 396.
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Washington, George (1732-1799) om de stat i conducator
militar american. In anii 1775-1783 a fost comandant suprem al
trupelor colonistilor americani in lupta pentru independenta impotriva
Angliei. In anii 1789-1797 a fost primul presedinte al S.U.A.
65, 100.

Wilson, Woodrow (1856-1924) om de stat american. In 1913
a fost ales presedinte al S.U.A. din partea partidului democrat si a
detinut acest post pina in 1921. In interiorul tarii a promovat o poli-
tica de reprimare cruntal a miscarii muncitoresti. Politica externa a
guvernului Wilson a avut un caracter pradalnic, expansionist, mai ales
in ceea ce priveste tarile Americii Latine, in ale caror treburi s-a
amestecat in repetate rinduri, folosind foga armata. Aparind interesele
miliardarilor americani, Wilson a contribuit la atragerea Statelor
Unite ale Americii in razboiul imperialist mondial de partea Antantei.
La Conferinta de pace de la Paris din 1919 a incercat sa introducl
un program indreptat spre instaurarea dominatiei mondiale a S.U.A.
Dar din cauza rezistentei opuse de reprezentantii Angliei si Francei,
Wilson n-a reusit sa-si infaptuiasca planurile sale.

Dupi victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie, Wilson a propus
un plan de dezmembrare a Rusiei ; a fost unul dintre organizatorii
interventiei militare a S.U.A. impotriva Rusiei Sovietice. In 1918 a
propus un program de pace imperialist" (cele paisprezece puncte"),
care urmarea instaurarea dominatiei mondiale a S.U.A. In 1920, infrint
in alegerile prezidentiale, s-a retras din viata politicã. 68.

Zinoviev (Radomislski), G. E. (1883-1936) a intrat in P.M.S.D.R.
in 1901. Din 1908 pini in aprilie 1917 s-a aflat in emigratie, a facut
parte din redactia ziarelor Proletarii" si Sotial-Demokrat", organui
central al partidului. La Congresul al V-lea al P.M.S.D.R. a fost ales
membru al Comitetului Central. In perioada pregatirii iinfãptuirii
Revolutiei Socialiste din Octombrie a avut o atitudine sovaielnica, s-a
pronuntat impotriva insurectiei armate. Declaratia publicata de Kame-
nev in numele sau si al lui Zinoviev in ziarul semimensevic
Novaia Jizn", in care se arata ca ci nu sint de acord cu rezolutia
Comitetului Central cu privire la insurectia arrnata, a constituit o di-
vulgare a unei hotariri secrete a partidului, un act de tradare a cauzei
revolutiei.

Dupi Revolutia Socialista' din Octombrie a fost presedinte al So-
vietului din Petrograd, membru al Biroului Politic al Comitetului
Central, presedinte al Comitetului Executiv al Internationalei Cornu-
niste. S-a pronuntat, in repetate rinduri, impotriva politicii leniniste
a partidului : in noiembrie 1917 s-a declarat pentru crearea unui gu-
vern de coalitie din care sa faci parte si mensevicii i socialistii-
revolutionari ; in 1925 a fost unul dintre organizatorii noii opozitii",
jar in 1926 unul dintre conducatorii blocului antipartinic trotkist-
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zinovievist. In noiembrie 1927 a fost exclus din partid pentru acts-
vitate fractionista. In 1928 a declarat ca-si recunoaste greselile si a
fost reprimit in partid, dar nu si-a incetat activitatea sa antipartinica
si in 1932 a fost din nou exclus. In 1933 a fost, pentru a doua oara,
reprimit in partid, iar in 1934 a fost din nou exclus pentru activitate
antipartinica. - 3, 13, 245-246, 247, 250, 254, 266, 271, 283, 284,
285, 286, 290, 291, 293, 294, 299, 303, 304, 306, 308, 313, 329, 382,
424, 425, 426, 428, 431, 432.

Zof, V. I. (1889-1940) - om de star sovietic, membru de partid
din 1913, participant la razboiul civil ; a avut functii de raspundere
in cadrul fortelor armate. In 1920 a fost membru al colegiului, apoi
sef al Directiei politice generale a transporturilor pe apa. In 1924
cornisar al Fortelor navale ale U.R.S.S. i comandant al Fortelor na-
vale ale Flotei rosii muncitoresti-taranesti ; in 1925 - cornandant
comisar al Fortelor navale ale Flotei rosii muncitoresti-taranesti, mem-
bru al Consiliului militar-revolutionar al U.R.S.S. In anii 1927-1929
- membru al colegiului Comisariatului pentru caile de comunicatii
presedinte al Consiliului flotei comerciale ; din 1930 - adjunct al
comisarului poporului pentru caile de comunicatii ; din 1931 - prim-
adjunct al comisarului poporului pentru transporturile pe apa. -
286, 425, 427.

5i

-



569

DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA
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Noiembrie, 6

(6 noiembrie 1920 7 martie 1921)

1 9 2 0

Lenin rosteste o cuvintare la plenara festiva a
Sovietului din Moscova, a Comitetului organiza-
tiei Moscova a P.C. (b) din Rusia si a Consi-
liului orasenesc al sindicatelor din Moscova, in-
chinata celei de-a treia aniversari a Revoluciei
din Octombrie.
lntr-o scrisoare adresata membrilor C.C. al P.C. (b)
din Rusia, Lenin le atrage atentia sa se prega-
teasca pentru plenara Comitetului Central, in ca-
drul careia se va pune chestiunea ca G. M. Krjija-
novski, presedintele Comisiei de stat pentru
electrificarea Rusiei (GOELRO), si fie insarcinat
cu intocmirea unui raport pentru apropiatul con-
gres al Sovietelor.
Lenin ii scrie lui G. M. Krjijanovski in legatura
cu sarcinile Comisiei de stat pentru electrificarea
Rusiei.
Lenin are o convarbire cu I. V. Lomonosov, im-
puternicitul Consiliului Comisarilor Poporului pen-
tru comenzile de material feroviar in strainatate.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisa-
rilor Poporului ; scrie punctul b" din proiectul
de hotarire cu privire la normele de aprovizionare
a muncitorilor ; introduce modificari in proiectul
de hotarire cu privire la aprovizionarea functio-
narilor i muncitorilor din institutiile sovietice. In
aceasta sedint'a shit, de asemenea, discutate uncle
probleme privind trimiterea in Donbass a unei co-
misii Investite cu depline puteri, prezentarea unor
scurte &Ili de seama menite sa' informeze comisa-
riatele poporului in legatura cu colectarile si trans-
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portul de cereale, paza depozitelor de zahar din
Ucraina, standardizarea principalelor categorii de
materii prime, includerea unui reprezentant al
Sovietului din Moscova in comisia pentru apro-
vizionarea muncitorilor, o adresa catre Micul Con-
siliu al Comisarilor Poporului in legatura cu ince-
tineala cu care este examinat Codul sanctiunilor
pentru incalcarea disciplinei muncii", proiectul de
hotartre cu privire la modificarea decretului, emis
de Consiliul Muncii si Apararii la 1 octom-
brie 1920, in legatura cu acordarea ratiei de ostas
row, precum si alte probleme...

Noiembrie, 6 Lenin are o convorbire cu socialista francell
sau 9 He Ilene Brion ; face insemnari in timpul con-

vorbirii.

Noiembrie, 7 La sedinta festiva a plenarei Sovietului raional
din Sokolniki, la care participa si reprezentanti
ai comitetelor de intreprindere si ai conducerilor
intreprinderilor, Lenin rosteste o cuvintare con-
sacrata celci de-a treia aniversari a Revolutiei din
Octombrie.

Lenin, impreuna. cu F. E. Dzerjinski si N. I. Mura-
lov, asista la festivitatea inaltarii in grad a noilor
absolventi ai $colii de cavalerie din Moscova ;
adreseaza felicitari noii promotii si rosteste o cu-
vIntare in legatura cu ce-a de-a treia aniversare
a Revolutiei din Octombrie.

Noiembrie, 8 Lenin participa la lucrarile plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia, in cadrul careia sint exami-
nate si adoptate ca baza de discutie tezele, intoc-
mite de el, cu privire la sarcinile miscarii sindicale.
Lenin este ales membru al comisiei pentru elabo-
rarea unei rezolutii in aceasta problema. Cu pri-
lejul discutiei in legatura cu cea de-a V-a Confe-
rinta generala a sindicatelor din Rusia, plenara
Imputerniceste pe Lenin sa prezinte un raport la
aceasta conferinta. La plenara este, de asemenea,
examinata problema raportului pe care prezidiul
Comitetului central al Sindicatului unificat al fe-
roviarilor si al lucratorilor din transporturile pe
apa (Tektran) urmeaza sa-I prezinte la cca de-a
V-a Conferinta a sindicatelor, precurn si alte pro-
bleme.

Noiembrie, 9 Lenin participa la o sedinta a plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia, in care se discuti problema
ordinii de zi a sedintei de la 9 noiembrie a celei
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de-a V-a Conferinte generale a sindicatelor din
Rusia.

Lenin participa la o sedinta a plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia, in care sint examinate pro-
bleme privind organizatia de partid Moscova,
cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia etc.

Noiembrie, 10 Lenin participa la lucrarile plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia, scrie o completare la punc-
tul b" din proiectul de rezolutie cu privire la
Micul Consiliu al Comisarilor Poporului. La se-
dinta este examinat i raportul Comisiei Centrale
de Control, precum i alte probleme.
Lenin participa la lucrärile plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia ; scrie proiectul de hotarire cu
privire la Proletcult in legatura cu discutia asu-
pra formelor de contopire Intre Proletcult si Co-
misariatul poporului pentru invatamint, precum
un protect de rezolutie pe marginea raportului lui
Artem (F. A. Sergheev) cu privire la atragerea
muncitorilor din Germania in munca de control
asupra felului cum sint executate comenzile pentru
Rusia Sovietica, facute de clue Carnisariatul po-
porului pentru comertul exterior. La plenara slot,
de asemenea, discutate unele probleme privind
Consiliul international al sindicatelor, Comitetul
general pentru educatia politic, raportul comisiei
pentru cercetarea activitatii Comisariatului poporu-
lui pentru afacerile externe, Infiiintarea unui Co-
misariat al poporului pentru aparare si a unui
Comisariat al poporului pentru caile de comu-
nicatii in Ucraina, demobilizarea contingentelor
rnai vechi din Armata Rosie, trimiterea unui re-
prezentant al Comitetului Central la Conferinta
Partidului Comunist din Ucraina i altele.

Noiembrie, 11 Lenin primeste pe comunistul francez Henri Guil-
beaux ; scrie un bilet Catre tovarasii membri ai
P.C. din Rusia si catre tovarasii din toate institu-
tiile sovietice", carora le cere acorde incre-
dere lui Guilbeaux i sa-i dea informatii ama-
nuntite.

Noiembrie, 12 Lenin trirnite lui N. P. Briuhanov, P. I. Popov,
V. A. Avanesov si M. F. Vladimirski, din comisia
pentru aprovizionarea muncitorilor, o scrisoare in
legatura cu introducerea unor norme de baza pcn-

sa-i

41
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Noiembrie, 13

Noiembrie, 14

tru aprovizionarea muncitorilor si organizarea unei
evidence in acest domeniu.

Lenin trimite Consiliului anilitar-revolucionar al
Frontului de sud o telegrama in care di indicacii
in legatura cu condiciile de capitulare a lui
Vranghel.

Lenin are o convorbire cu M. I. Kalinin, presedin-
tele Comitetului Executiv Central din Rusia, in
legatura cu concesiunile.
Lenin li trimite lui Ivl. I. Kalinin proiectele de
hotariri ale Consiliului Comisarilor Poporului in
legatura cu concesiunile din Siberia, care au lost
elaborate de o comisie, i il roaga s puna la punct
toate chestiunile privind concesiunile agricole.

Lenin prezideaza o sedinca a Consiliului Muncii
si Apararii in care sint discutate probleme pri-
vind aprovizionarea cu furaj a orasului Moscova,
transformarea locomotivelor incalzite cu lemne in
locomotive care folosesc drept combustibil ciceiul,
aprovizionarea diferitelor intreprinderi cu imbra-
caminte de proteccie i cu incalcaminte din rezer-
vele Departamentului armatei, acardarea raciei de
ostas rosu unor muncitori de la monetaria din
Petrograd care lucreaza la fabricarea insignelor
Ordinul Steagul Rosu", raportul cu privire la
mijloacele de lupta impotriva incercarilor de dezer-
tare ale ostasilor din Armata Rosie mobilizaci la
lucrarile de aprovizionare cu combustibil sau la
cele de la calea ferat i alte probleme.

Lenin primeste pe P. K. Zaicev, delegat al mund-
torilor de la Groznii, care li precla, din partea
secciunii din Groznii a Uniunii minerilor, o seri-
soare prin care acestia solicita sa fie aprovizionaci
cu literatura i publicacii de specialitate ; sta de
vorba cu el.
lntr-o telegrama adresata lui I. V. Stalin, Lenin
cere informacii in legatura cu mersul luptei im-
potriva bandelor din Caucaz si intarirea cailor de
acces spre Baku ; cere sa-i comunice ce parere are
despre posibilitatea unei reglementari pasnice a
relaciilor Republicii Sovietice Federative Socialiste
Ruse cu Gruzia si Armenia.

Lenin participa la inaugurarea Centralei electrice
din satul Kasino, judecul Volokolamsk, gubernia
Moscova ; sta de vorbl cu caranii, rosteste o cu-
vintare in legatura cu unportanca pe care o prc-
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zinta electrificarea pentru economia nationala ; se
totogratiaza impreuna cu taranii.
Lenin vorbeste taranilor adunati la Casa poporu-
lui din satul Iaropolet.

Noiembrie, nu Lenin parcurge completarile facute de N. K. Krup-
mai devreme de 11 skaia la proiectul de scrisoare a C.C. al P.C. (b)

din Rusia Cu privire la Proletcult", scrie cã e de
acord cu ele i propune sä se adauge citeva cu-
vinte despre imbinarea muncii de educatie po-
litica cu cea de raspindire a cunostintelor
ftiinFifice".

Noiembrie, 15 Lenin primeste pe presedintele Comitetului exe-
cutiv gubornial din Ivanovo-Voznesensk, G. K. Ko-
rolev, care a fost trimis la Moscova sä raporteze
despre oriza alimentara din aceastä gubernie, despre
incetarea transporturilor de combustibil la fabri-
cile cu regim prioritar i despre slaba aprovizio-
nare cu mijloace financiare ; asculta raportul lui
si sta de vorba cu el ; semneaza o teletonograma
adresata lui A. M. Anikst, membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru problemele mun-
cii, care e insarcinat s organizeze, pentru znia
de 16 noiembrie, o consfatuire la care sa participe
Korolev, precum i reprezentanti ai Comisariatu-
lui poporului pentru aprovizionare, ai Directiei
generale a combustibilului si Directiei generale a
petrolului din Consiliul economic superior, ca si
ai altor institutii, pentru a elabora hotariri precise
in legatura cu problemele ridicate de Comitetul
executiv gubernial din Ivanovo-Voznesensk.
Lenin cere lámuriri Comisariatului poporului pen-
tru agricultura in legatura cu posibilitatea de a
fabrica pluguri electrice pentru Ivanovo-Vozne-
sensk, Suia i Kinesma.

Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in care se exami-
neaza propunerea Comisariatului poporului pentru
afacerile externe cu privire la rezilierea contrac-
tului cu Suedia, proiectul de instructiuni cu pri-
vire la relatiile dintre presedintele si membrii
delegatiei de pace a R.S.F.S.R., problema com-
ponentei Comitetului revolutionar din Crirneea

altele.

Noiembrie, 16 Lenin are o convorbire cu N. S. Bodeakov, delegat
al taranilor din judetul Mosalsk, gubernia Kaluga,
in legatura cu predarea obligatorie a surplusurilor
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Noiembrie, nu
mai devreme de
16 nu mai
tirziu de 18

Noiembrie, 17

de produse agricole ; in cursul acestei convarbiri
el face insemnari in legatura cu nevoile taranilor,
se adreseazi printr-o scrisoare Comisariavului po-
porului pentru aprovizionare i Comisariatului
poporului pentru agricultura, carora le cere sa-i
trimita informatii in legatura cu posibiitatea de
a satisface nevoile taranilor.
Lenin primeste pe ziarista elvetiana A. Riigg.
Lenin are o convorbire cu M. P. Tomski, pre-
sedintele C.C.S. din Rusia, in legatura cu organi-
zarea propagandei pe linie de productie.

Lenin prezideazä o sedinta a Consiliului Comisa-
rilor Poporului ; scrie un proiect de hotarire cu
privire la acordarea de concesiuni in Siberia.
Printr-o hotarire a Consiliului Comisarilor Po-
porului, Lenin este numit membru al comisiei
pentru elaborarea i redactarea proiectului de
decret cu privire la concesiuni. In aceasta sedinta
se examineaza, totodata, proiectul de decret cu
privire la abrogarea sistemului lucrarilar in antre-
priza, probleme privind finantarea concesiunilor,
planul unor concesiuni pentru araturi cu tractorul,
acordarea de credite Comisariatului poporului
pentru agricultura in vederea aplicarii masurilor
de protectie a patrimoniului zootehnic al tarii,
confirmarea noii componente a Micului Consiliu
al Comisarilor Poparului, raportul comisiei, nu-
mita de Lenin la 15 noiembrie, pentru elaborarea
unei hotariri cu privire la memoriul prezentat de
G. K. Korolev, presedintele Comitetului executiv
gubernial din Ivanovo-Voznesensk.

Lenin lucreaza la tezele cu privire la propaganda
pe hnie de productie : scrie doua variante de plan
pentru aceste teze.

Lenin are o convorbire cu E. A. Litkens, membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru in-
vatamint.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
Apardrii ; ia cuvintul in legatura cu instituirea

unei comisii pentru examinarea rezolutiei adop-
tate la consfatuirea imputernicitilor speciali ai
Consiliului Muncii si Apàràrii pentru problemeie
combustibilului ; face unele indreptari in proiec-
tul de hotarire cu privire la aprovizionarea fabri-
cilor din Ivanovo-Voznesensk cu petrol, pacura

fi

7

6 i
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.Noiembrie, 18

Noiembrie, 19

Noiembrie, 20

produse alirnentare. In aceasta sedinta se discuta,
de asernenea, problema aprovizionarii Petrogradu-
lui cu combustibil, precum i referatul cu privire
la rezultatele anchetei asupra cazurilor de negli-
jenta i nepasare in aplicarea hotaririi din 12 oc-
tornbrie a Consiliului Muncii i Apararii cu pri-
vire la masurile de pregatire a cailor ferate din
intreaga tara in vederea sezonului de desprima-
varare.

Lenin scrie Teze cu privire la propaganda pe linie
de productie (concept)".
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in care se discura
chestiunea unei consfatuiri a Comitetului Central
cu delegatii la Conferinta guberniala de parrid
din Moscova, precum si o serie de problerne in
legatura cu Bielorusia, Gruzia etc.
Lenin prirneste pe A. A. Ioffe, presedintele dek-
gatiei ruso-ucrainene la tratativele de pace cu
Po Ionia.

Lenin participa la o intrunire a delegatilor orga-
nizatiilor de partid din raionul Bauman ; ia cu-
vintul in cadrul discutiior la rapoartele cu privire
la activitatea Comitetului raional al P.C. (b) din
Rusia si la situatia existenta in organizatia
Moscova.

Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic, in
cadrul careia se discuta lista noului Comitet de
partid din Moscova, recomandat de Comitetul
Central.
Lenin ii scrie lui Cicerin, comisarul pentru afa-
cerile externe, Itt legatura cu acordul comercial cu
Anglia.
Lenin prezinta un referat la consfatuirea inchisa
a delegatilor la Conferinta guberniala de partid
din Moscova, la care se discuta candidaturile
pentru alegerile de mernbri ai Comitetului din
Moscova al P.C. (b) din Rusia.
Lenin scrie un bilet lui A. M. Anikst, pe care il
roaga sa organizeze o consfatuire care sa cerceteze
cauzele neindeplinirii hotaririi din 8 octom-
brie 1920 in legatura cu aprovizionarea cu imbra-
caminte a minerilor din Donbass.
Lenin are o convorbire cu C. A. Kurkov, taran
din satul Kasino, judetul Volokolamsk, gubernia
Moscova, care li vorbeste despre planul de con-
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struire a unei centrale electrice raionale si cere
sa fie ajutat ca sa procure un dinam. Lenin scrie
o nota catre sectia electricitate a Consiliului eco-
nomic din Moscova, in legatura cu fabricarea unui
electrodinam la Uzina Dinamo".

Lenin prezideall o sedinta a Consiliului Comisari-
lor Poporului ; face indreptari in proiectul de
hotartre in legatura cu cele comunicate in tele-
grama lui A. M. Krasnoscekov despre circulatia
monetar i situatia economica a Republicii Extre-
mului Orient. In aceasta sedintl se discuti si
proiectul codului de legi cu privire la asigurarile
sociale, bugetul Comisariatului poporului pentru
ocrotirea sanatatii pe anul 1920, probleme privind
acordarea unui fond extrabugetar Comisariatului
poporului pentru caile de comunicatie ca alocatie
in bani pentru muncitorii si functionarii de la
transporturile pe apa, finantarea cooperatiei etc.

Noiembrie, 21 Lenin ia cuvintul la Conferinta guberniala de
partid din Moscova, unde rosteste o cuvIntare
despre Situatia noastra externa si interna i sar-
cinile partidului", ia parte la consfatuirile in care
sint discutate candidaturile pentru Comitetul or-
ganizatiei Moscova a P.C. (b) din Rusia ; rosteste
o cuvintare cu prilejul alegerilor pentru Comitetul
organizatiei Moscova.

Noiembrie, 23 Lenin prezideaza o sedintä a Consiliului Comisari-
lor Poporului ; face 1ndreptari In proiectul de
hotarire la raportul prezentat de comisia de Im-
puternicii pentru bazinul Donetului in legatura
cu dezvoltarea industriei carbonifere din Donbass.
In aceasta sedinta se discuta, de asemenea, rapor-
tul comisiei pentru concesiuni, proiectul de decret
cu privire la dezvoltarea exportului lemnului, pro-
iectele de hotariri cu privire la granitele regiunilor
autonome ale popoarelor kalmic i mari, ale Re-
giunii autonome votelta (udmurta) si ale guberniei
Astrahan, probleme privind masurile pentru refa-
cerea industriei bumbacului, reorganizarea sectiei
poligrafice a Consiliului economic superior, refe-
ratul cu privire la mersul lucrarilor pentru produc-
tia de pluguri Fowler, precum i alte probleme.

Noiembrie, no Intr-o scrisoare adresata Micului Consiliu al Co-
mai tirziu misarilor Poporului, Lenin cere ca pina la 23 no-
de 23 iembrie sa fie rezolvata problema comenzii utila-

jului pentru aratul electric, necesar Comisariatului
poporului pentru agricultura.
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Noiembrie, Lenin parcurge brosura Despre concesiuni. De-
nu mai devreme cretul Consiliului Comisarilor Poporului din 23 no-
de 23 ,si nu mai iembrie 1920. Textul decretului. Intreprinderi care
tirziu de 27 pot fi concesionate. Harti". Pe ultima pagina a

brosurii, el scrie citeva rinduri lui V. P. Miliutin,
membru al Consiliului economic superior, cáruia
ii cere sa sanctioneze persoana care s-a facut vi-
novata de uncle scapari in text.

Noiembrie, 24 Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in care se discuta
probleme privind instituirea unei comisii pentru
elaborarea planului de reorganizare a aparatului
Comisariatului poporului pentru invatämint, situa-
tia din Donbass, Congresul al VIII-lea al Sovie-
telor, propaganda pe linie de productie, reparti-
zarea comunistilor demobiizati, traducerea in viata
a tuturor hotaririlor Conferintei generale a P.C. (b)
din Rusia, Diskussionnii Listok", rapoartele in
legatura cu problema razboiului, Conferinta gene-
rala din Ucraina, propunerea lui G. V. Cicerin
in legatura cu incheierea unui tratat intre
R.S.F.S.R. si Republica Extremului Orient etc.
Lenin, Intr-o telegrama adresata tuturor comitete-
lor executive guberniale, comitetelor silvice guber-
niale, comitetelor feroviare, imputernicitilor Con-
siliului Muncii si Apararii pentru aprovizionarea
cu combustibil, di dispozitie sa se ia masuri ur-
gente pentru aplicarea deciziei Consiliului Muncii
si Apararii din 8 si 22 octombrie cu privire la
aprovizionarea cu combustibil a cailor fe rate.
Lenin are o convorbire cu N. A. Miliutin, care a
fost numit imputernicit extraordinar al Comitetu-
lui Executiv Central din Rusia, al Consiliului
Comisarilor Poporului, al Consiliului Muncii
Apararii si al Comisariatului poporului pentru
aprovizionare, In vederea conducerii campaniei de
aprovizionare din 1920-1921 In guberniile Voronej
si Orel, si cu presedintele consfatuirilor guberniale
pentru aprovizionare din Voronej si Orel ; sem-
neaza mandatul lui ; primeste, de asemenea, pe
S. P. Sereda, comisar al poporului pentru agri-
cuitura.

Lenin rosteste o cuvintare la conferinta comite-
telor sindicale de la intreprinderile poligrafice din
Moscova ; dupa aceea raspunde la intrebarile
scrise puse de delegatii prezenti la conferinta.

Noiembrie, 25

P
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Lenin are o convorbire cu V. A. Antonov-Ov-
seenko, care a fost numit vicepresedinte al Micului
C.C.P.

lnainte de 26 Lenin are o convorbire cu A. Z. Kamenski, ad-
noiembrie junctul comisasului poporului pentru problemele

nationalitatilor ; ii atrage atentia asupra necesi-
tatii unor tiparituri in problema nationali.

Noiembrie, 26 Lenin rosteste o cuvintare la adunarea secretarilor
de celule din organizatia Moscova a P.C. (b) din
Rusia.

Primind o scrisoare de la A. Z. Kamenski, care-i
face cunoscut ca Editura de stat refuza s ti-
pareasca in termenul cuvenit culegerea de hotariri
ale Puterii sovietice in problema nationala, in-
tocmita cu prilejul consfatuirii activistilor din
republicile i regiunile nationale, Lenin da, in scris,
dispozitie Editurii de stat sa publice neaparat
culegerea in termenul stabilit i sa-1 informeze
asupra executarii acestei dispozitii.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii

Apararii, in care se discuta proiectul de hotarire
cu privire la intreprinderile prioritare, un raport
al lui A. B. Halatov, membru al colegiului Comi-
sariatului poporului pentru aprovizionare, in le-
gaturi cu aducerea la indeplinire a hotaririi
Consiliului Muncii i Apar.arii din 29 octombrie
cu privire la aprovizionarea cu imbracarninte
incaltaminte calduroasä a instructorilor, pentru
lichidarea analfabetismului, un proiect de hotirire
cu privire la prelucrarea urgenta a materialelor
recensamintului Armatei Rosii i Flotei, probleme
privind aprovizionarea cu arbune a uzinelor
prioritare din sudul tarii, declararea starii de
razboi in gubernia Taritin, aprovizionarea cu
imbracaminte i incaltaminte a unor unitati ale
Armatei de muncl care executa lucrari de incar-
care a materialelor, precum i alte probleme.

Lenin are o convorbire cu comunistul englez Wil-
liam Pall.

Noiembrie, nu Lenin face insemnari pe marginea proiectelor de
mai devreme de hotariri in legatura cu Comisariatul poporului
26 Fi nu mai pentru invatamint, elaborate de E. A. Litkens si
drziu de 28 V. I. Soloviev, membri ai comisiei de reorganizare

a acestui comisariat.

et

ti
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Noiembrie, 27 Lenin participa la o edin ta a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, intocmeste un
proiect de hotarire la raportul cu privire la si-
tuatia din Caucaz si face propuneri scrise in le-
gatura cu discutarea tezelor cu privire la lupta
impotriva birocratiei, care urmeazi sa fie prezen-
tate la cel de-al VIII-lea Congres al Sovietelor.
Printr-o hotarire a Biroului Politic, Lenin este
numit membru al comisiei pentru redactarea
circularei Cornitetului Central in legatura cu or-
ganizatiile proletcultiste. In aceasta sedinti este,
de asemenea, discutata propunerea lui G. V. Ci-
cerin in legatura cu Polonia ; este examinat rapor-
tul unei comisii in legatura cu rezultatul cerce-
tarilor intreprinse la unele organizatii de partid
un alt raport in legatura cu posibilitatea i mij-
loacele de demobilizare a contingentelor mai
vechi, se discuta problema subotnicelor etc.

Noiembrie, 28 Lenin, luind cunostinta de cuprinsul scrisorii pe
care directorul general al Uzinei Electrosila" a
adresat-o lui V. P. Miliutin, membru al prezidiului
Consiliului economic superior, in legatura cu co-
menzile de utilaj pentru aratul electric facute
de Comisariatul poporului pentru agricultura, tri-
mite aceasta scrisoare lui S. P. Sereda cu rugamin-
tea de a-I informa clack' comanda este formulata
in modul cuvenit i daca este informat despre
mersul lucrarilor.

Lenin are o convorbire cu E. A. Litkens, membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru in-
vatamint, care a fost ales in comisia de reorgam-
zare a acestui comisariat, in legitura cu lacunele
pe care le prezintä proiectul de hotarire, prezentat
de el, cu privire la situatia din Comisariatul po-
porului pentru invatamint.

Noiembrie, 29 Intr-o scrisoare adresata lui A. V. Lunacearski,
comisarul poporului pentru invatämint, Lenin face
o apreciere a proiectelor de hotarire cu privire
la Comisariatul poporului pentru invatamint, care
au fost elaborate de E. A. Litkens si V. I. So-
loviev, expune punctul de vedere in legaturi
cu reorganizarea acestui comisariat.

Lenin ia parte la adunarea generall a comunisti-
lor din raionul Zamoskvorecie, unde tine o cuvin-
tare in legatura cu bilantul lucrarilor Conferintei
guberniale de partid din Moscova i rosteste cu-
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Noiembrie, 30

Noiembrie

Decembrie, I

Decembrie, 2

vintul de incheiere la raport ; raspunde la intre-
barile puse in biletelele primite.
Lenin primeste pe A. V. Lunacearski, precum i pe
G. E. Zinoviev.

Lenin primeste pe K. A. Mehanosin, membru al
Consiliului militar-revolutionar al Armatei a 3-a
a Frontului de Vest ; pe I. V. Stalin ; pe
A. P. Rozengolt, membru al Consiliului militar-
revolutionar al Armatei a 15-a ; pe F. E. Dzer-
jinski.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisari-
lor Poporului, supune discutiei proiectul de hota-
rire cu privire la impozitele directe, intocmit de
el pe baza raportului prezentat de o comisie insti-
tuita de Consiliul Comisarilor Poporului la 3 no-
iembrie 1920 ; face indreptari in proiectul de
hotárire cu privire la abrogarea sistemului lucra-
rilor in antrepriza. In aceasta sedinta sint, de
asemenea, discutate raportul comisiei pentru con-
trolul sesizarilor in legatura cu distribuirea nejusta
a ratiilor alimentare in cadrul fiecarui departa-
ment, raportul comisiei pentru evaluarea pagubelor
provocate de razboi si de blocada, raportul cu
privire la imputernicitii Comisariatului poporului
pentru problemele nationalitatilor in republicile

regiunile autonome, chestiunea aprobarii noii
structuri a Comisariatului poporului pentru apro-
vizionare si alte problerne.

Lenin scrie un proiect de hotarire a C.C. al
P.C. (b) din Rusia cu privire la necesitatea de a
amina reorganizarea Comisariatului poporului
pentru invatamint 5i supune aceasta problema unei
analize mai meticuloase.

Lenin prezideaza cea de-a doua sedinta a Con-
siliului Comisarilor Poporului ; scrie o schita de
hotarire i un proiect de hotarire pe marginea
raportului prezentat de subcomisie cu privire la
masurile pentru stramutarea centrulni de greutate
al activitatii Consiliului Muncii si Apararii asupra
sarcinilor constructiei economice.

Lenin are o convorbire cu A. A. Lebedev, membru
al directiei politice a Armatei a 13-a.

Lenin trimite lui S. Kasian, presedintele Consiliului
militar-revolutionar din Armenia, o telegrama in
care adreseaza un salut Armeniei Sovietice.
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Decernbrie, 3

Decembrie, 4

Decembrie, 5

Lenin are o convorbire cu M. P. Tomski, pre-
sedintele C.C.S. din Rusia.
Lenin participa la o consfatuire a reprezentantilor
muncitorilor metalurgisti din Petrograd, a textilisti-
lor din Ivanovo-Voznesensk, a C.C. al Sindicatu-
lui muncitorilor metalurgisti, a C.C. al Sindica-
tului muncitorilor comunali etc., in legatura cu
activitatea Comisariatului poporului pentru apro-
vizionare ; face insemnari pe marginea celor
discutatc.

Lenin semneazi o hotarire a Consiliului Comisari-
lor Poporului in legatura cu sarbatorirea profe-
sorului N. E. jukovski cu prilejul Implinirii a
50 de ani de activitate
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
si Apararii, scrie punctul a" din proiectul de
hotarire la raportul Comisiei centrale a transpor-
turilor cu privire la mersul lucrarilor de reparatii
la mijloacele de transport, de constructii navale
si de aprovizionare cu combustibil a cailor terate.
In aceasta sedinta sint de asemenea discutate : ra-
portul cu privire la transporturile pe calea ferata
Vladikavkazkaia, proiectul de hotarire cu privire
la lupta irnpotriva banditismului si cel cu privire
la Comandamentul trupelor pentru serviciul inte-
rior din Ucraina ; problema scutirii armatelor
muncii din sud-est de misiuni de lupta etc.
Lenin participa la sedintele Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, scrie un proiect de hotarire
cu privire la acordul comercial cu Anglia. In
aceasta sedinta se discuta despre apropiata plenara

Cornitetului Central, precurn si alte probleme.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisari-
lor Poporului. In legatura cu discutarea proiectului
de decret Cu privire la masurile necesare pentru
intarirea i dezvoltarea gospodariilor taranesti",
Consiliul Comisarilor Poporului stabileste ca la
elaborarea dccretului de catre comisie sa. se ia ca
baza tezele scrise de Lenin in legatura cu accasta
problemä. In aceasti sedinta se discuta despre
unificarea comisariatelor economice, despre reparti-
zarea unci cantitati de cereale pentru schirnbul de
marfuri cu Letonia si Lituania, despre grupul
prioritar de institutii superioare de invatarnint
pedagogic si despre altele.

Intr-un bilet trimis lui M. N. Pokrovski, Lenin
da o inalta pretuire càrii lui Scurta schica a.

a

piintifica.
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Decembrie, 6

Decembrie, 7

Decembrie, 8

istoriei Rusiei" i ii recomanda s-o completeze cu
un indice cronologic §i cu tabele.

Lenin scrie o telefonogrami de salut adresata pre-
z.idiului Conferinvei generale a §efilor de seccii
guberniale pentru munca n rindul femeilor.
La adunarea activului organizaciei Moscova a
P.C. (b) din Rusia, Lenin prezinta un raport cu
privire la concesiuni i rostqte un cuvint de in-
cheiere la raport.
Lenin prezideaza a treia §edinva a Comisiei eco-
nomice a Consiliului Comisarilor Poporului.

Lenin semneaza o radiotelegrama catre toate co-
mitetele executive guberniale, seciile agrare gu-
berniale §i comitetele de aprovizionare guberniale,
carora li se aduce la cunoginca ca Consiliul Co-
misarilor Poporului elaboreaza un proiect de ho-
tarire cu privire la masurile necesare pentru Intl-
rirea i dezvoltarea gospodariilor taranqti, care
urmeaza sa fie prezentat la cel de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia ; el le cere
s. treaca la o ampla dezbatere a tezelor de baza
ale proiectului i sä pregateasca materiale §i pro-
puneri pentru congres.
Lenin participa la lucrarile plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia, care dezbate urmatoarele pro-
bleme : conflictu1 dintre Sindicatul lucritorilor
din transporturile pe apa §i Tektran ; viitoarea
§edirgi a plenarei Comitetului Central ; propu-
nerile lui G. V. Cicerin privind acordarea de
concesiuni la Batumi, tratatul cu Turcia §i prin-
cipiile tratatului cu Persia ; reglementarea rela-
viilor internationale §i juridice dintre R.S.F.S.R.
§i R.S.S.U. §i alte probleme.

Lenin participa la lucrarile plenarei C.C.
a1 P.C. (b) din Rusia ; scrie punctul 1 din pro-
iectul de hotarire cu privire la propaganda pe
linie de producvie §i proiectul de hotarire cu pri-
vire la reorganizarea Comisariatului poporului
pentru invavamint. In aceasta §edinTa se discuta
problema instituirii unui colegiu pentru administra-
trea arhivei de stat §i aceea a organizarii primului
muzeu de marxism din lume" ; sint analizate
tezele cu privire la refacerea transporturilor, care
urmeazi sa fie prezentate la cel de-al VIII-lea
Congres al Sovietelor ; se discuta raportul cu
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Decembrie, 9

Decembrie, 10

Decembrie, 11

privire la Comitetul general pentru educatia poli-
tica si alte probleme.
Lenin participi la sedinta plenarei C.C. al P.C. (b)
din Rusia, in care se discuta : propunerea facuta
de el ca la conducerea treburilor Consiliului Co-
misarilor Poporului sa fie numit N. P. Gorbunov ;
rugamintea Proletcultului ca in Pravda" sa se
publice o explicatie la scrisoarea C.C. al P.C. (b)
din Rusia in legaturä cu Proletcultul ; o propu-
nere in legatura cu subotnicele ; raportul cu pri-
vire la mahnovisti ; data convocarii celui de-al
X-lea Congres al P.C. (b) din Rusia ; unele
chestiuni in legatura cu Comisariatul poporului
pentru problemele muncii etc.

Lenin participa la sedinta plenarei C.C. al P.C. (b)
din Rusia, in care se discuta : tezele cu privire
la productia agricola ; propunerea de a insarcina
C.C.S. din Rusia si vegheze asupra aplicarii ho-
taririi plenarei Comitetului Central in legatura cu
Tektranul si Sindicatul lucratorilor din transpor-
turile pe apa ; tezele cu privire la lupta impotriva
birocratismului, care urmeazi sa fie prezentate la
eel de-al VIII-lea Congres al Sovietelor ; pro-
blema intririi Prezidiului C.C.S. din Rusia ;
problema directivelor politice ale C.C. al P.C. (b)
din Rusia clue Comitetul Central al Partidului
Cornunist din Ucraina ; in legatura cu Congresul
al X-lea al P.C. (b) din Rusia i ordinea de zi a
acestuia etc.

Lenin primeste o delegatie guvernamentala a Per-
siei (Iranului), in frunte cu ambasadorul Ali Goli-
han Mosaver-ol-Memalek ; discuta' impreuna des-
pre relatiile dintre R.S.F.S.R. si Persia (Iran).
Lenin are o convorbire cu Fernando de los Rios
si Daniel Angiano, delegati ai celui de-al II-lea
Congres extraordinar al Partidului muncitoresc
socialist spaniol, in legatura cu afilierea acestui
partid la Internationala Comunista ; discuta im-
preuna despre situatia Rusiei Sovietice i despre
alte probleme.

Lenin prezideaza cea de-a patra sedinta a Corni-
siei economice a Consiliului Comisarilor Poporului.
Lenin scrie articolul Vorbe false despre libertate"
(In loc de postfata) postfata la articolul Des-
pre lupta dinauntrul Partidului socialist italian".
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Decembrie, 13

Decembrie, 14

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisari-
lor Poporului, face o comunicare despre demersu-
rile lui A. E. Badaev pentru desfiintarea pietei
Suharevka ; introduce modificari tn proiectul de
decret Cu privire la masurile necesare pentru in-
tarirea si dezvoltarea gospodariilor taranesti" si in
proiectul de hotarire cu privire la Consiliul Mun-
cii si Apararii. tn aceasta sedinta se discuta, de
asemenea, proiectul de schema de organizare si de
statut al comisiei pentru stabilirea schemelor de
organizare ale diferitelor institutii si studierea
normelor de munca ale functionarilor sovietici, a
numárului lor si a rezultatelor muncii lor, proiec-
tul de decret cu privire la finantarea cooperatiei,
chestiunea acordarii de concesiuni Societatii de
comunicatii telegrafice din nord", mersul lucrari-
lor la Ghidrotorf (Intreprinderea pentru exploa-
urea hidraulica a turbei) i alte problerne.

Lenin prezideaza cea de-a cincea sedinta a Co-
misiei economice a Consiliului Comisarilor Po-
porului.

Lenin are o convorbire cu G. L. Peatakov, care
a fost numit presedinte al Directiei generale a
industriei carbonifere din Donbass, si o convorbire
cu A. D. Tiurupa, comisar al poporului pentru
aprovizionare.

Lenin are o convorbire cu S. M. Ter-Gabrielian si
A. Mravian, membri ai Comitetului revolutionar
armean, despre situatia din Armenia Sovietica ;
promite ca va da ajutor Armeniei.
Lenin primeste pe G. Maharadze, ambasadorul
Gruziei mensevice, si discuta cu el despre apro-
vizionarea Armeniei cu produse alimentare.

Intr-o scrisoare adresata lui A. D. Tiurupa, Lenin
ii arata deficientele care se manifesta in activi-
tatea sectiei de distributie din Comisariatul poporu-
lui pentru aprovizionare si ii propune sa instituie
pe linga acest comisariat o comisie in care sa fie
atrasi muncitori cu experienta in materie de apro-
vizionare.

Lenin sta de vorba cu un reprezentant al Uzinei
Novii Lessner", S. Borodkov, care il informeazl
despre situatia din aceasta uzina.
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Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisa-
rilor Poporului ; face indreptari in proiectul de
decret al C.E.C. din Rusia cu privire la instituirea
unor reprezentante ale Comisariatului pentru pro-
blemele nationalitatilor in republicile i regiunile
autonome. In aceasta: qedinca se discuta, totodata,
proiectul de hotirire cu privire la fondul de
marfuri pentru acordarea de premii cultivatorilor
de in 5i cinepa, proiectul de decret cu privire la
sprijinirea culturii tutunului i alte probleme.
Lenin merge la vinatoare in imprejurimile satului
Modenovo, plasa Bogorodsk, judetul Vereisk, gu-
bernia Moscova ; la rugamintea taranilor, adunati
din satele Modenovo, $alikovo etc., face o expu-
nere asupra momentului actual ; dup1 aceea
discuta cu taranii despre predarea obligatorie a
surplusurilor de produse agricole.

Decembrie, 16 Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
5i Apararii, in care se discuta problema reducerii
transporturilor din Siberia.

Decembrie, 17 Lenin participa la o sedinta a plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia. Printr-o hotarire a plenarei,
el este inclus in comisia pentru redactarea tezeior
cu privire la Comisariatul poporului pentru agri-
cultura. In aceasta sedinta se discuta. totodata :
ordinea de zi a celui de-al VIII-lea Congres
al Sovietelor, asa cum va fi ea anuntata de pre-
zidiul lui ; probleme privind cel de-al VIII-lea
Congres al Sovietelor, modul de reprezentare la
Congresul al X-lea al partidului, delegarea unui
reprezentant al Comitetului Central la o consfa-
tuire a sefilor de sectii nationale locale organi-
zata de Comisariatul poporului pentru problemele
nationalitatilor care sa. faca o expunere despre
politica nationala ; imbunitatirea din punct de
vedere tchnic a gazetelor din capitala ; transpor-
turile militare etc.

Decembrie, 18 Lenin discuta cu o delegatie a plenarei C.C.
al Consiliului central al Proletcultului, compusa
din V. N. Pletnev, F. Volghin, F. Blagonravov
I. Nikitin.
Lenin are o convorbire cu Peatakov, presedintele
Directiei generale a industriei carbonifere din
Donbass.

Lenin semneaza o telegrama catre Comitetul re-
volutionar din Vladikavkaz, caruia ii da dispozi-

Ii
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tie sa acorde de urgenta ajutor pentru arnenajarea
de domiciliu stabil refugiatilor care au avut de
suferit de pe urrna bandelor contrarevolutionare in
anul 1919.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisari-
lor Poporului ; impreuna cu T. V. Sapronov,
presedintele Micului Consiliu al Comisarilor Po-
porului, prezinta proiectul de decret prin care lo-
catarii caselor nationalizate sau municipalizate sint
scutiti de plata chiriei si a taxelor pentru servicide
comunale ; face, in scris, observatii si introduce
modificari in proiectul de hotarire cu privire la
scolile superioare de arte si meserii din Moscova.
In.aceasta sedinta sint, de asemenea, supuse discu-
tier proiectul de hotarire cu privire la arnenajarea,
in Crimeea, a unui sanatoriu pentru muncitori
proiectul de decret cu privire la nationalizarea
unei cladiri pentru Galeriile de stat Treteakov",
comunicarea in legatura cu semnarea unei hotariri
cu privire la specialistii din agricultura i alte
probleme.

Decembrie, 19 Lenin participa la lucrarile comisiei agrare a celui
de-al VIII-lea Congres al Sovietelor.
Lenin are o convorbire cu V. N. Iakovleva.

Decembrie, 20 Lenin participa la lucrarile plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; intocmeste o schita de
hotarire cu privire la raporturile dintre L. B. Kra-
sin, comisar al poporului pentru comertul exte-
rior, si G. V. Cicerin in cursul tratativelor co-
merciale cu Anglia ; in legatura cu discutia asu-
pra propunerii ficute de C.C.S. din Rusia de a
infiinta un organ de presi special pentru proble-
mele de productie, scrie o completare la hotarirea
ce urmeaza sa fie adoptata. Cu prilejul dezbaterii
unor probleme in legatura cu cel de-al VIII-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia, se adopta
hotarirea ca Lenin sa faca parte din grupul central
al prezidiului acestui congres ; lui Lenin si Pre-
obrajenski li se incredinteaza' misiunea de a face
sà fie definitiv adoptate tezele in problema agrara ;
se ia hotarirea ca lucrärile congresului sa fie
deschise printr-un raport prezentat de Lenin. La
plenara e analizat i propunerea, facuta de Sin-
dicatul muncitorilor din transporturi, ca la con-
gresul Sovietelor sa fie prezentat si un raport cu
privire la organizarea transportului local, precum
si propunerea, facuta de C.C.S. din Rusia, ca un

si
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reprezentant al sat' sa faca parte din comisia de
reorganizare a Comisariatului poporului pentru
invatimint, de asemenea problema instituirii or-
dinului Steagul Rosu al Muncii" si aceea a unei
chemari pe care congresul Sovictelor s-o adreseze
maselor de oameni ai muncii din R.S.F.S.R. etc.
Lenin are o convorbire cu comunistul francez
H. Guilbeaux.

Decembrie, 21 La consfatuirea reprezentantilor regiunilor si
grupurilor delegayi la cel de-al VIII-lca Con-
gres general al Sovietelor din Rusia, Lenin este
ales in biroul fractiunii P.C. (b) din Rusia de la
acest congres.
Lenin participa la sedinta fractiunii P.C. (b) din
Rusia de la cel de-al VIII-lea Congres general
al Sovietelor, unde prezinta raportul cu privire
la concesiuni si rosteste un cuvint de incheiere.

1ntre 21 i 29 Lenin scrie un proiect de rezolutie al fractiunii
decembrie P.C. (b) din Rusia cu privire la electrificare.

Decembrie, 22 La prima scdinta a celui de-al VIII-lea Congrcs
general al Sovietclor din Rusia, Lenin este ales in
prezidiu ; prezinta raportul Comitetului Executiv
Central din Rusia si al Consiliului Comisarilor
Poporului cu privire la politica extern i interna
a tarii.

Lenin participa la sedinta fractiunii P.C. (b) din
Rusia de la cel de-al VIII-lea Congres al Soviete-
lor ; ia note de ceea cc se vorbestc in cadrul
discutillor pc marginea raportului C.E.C. din Rusia
si al Consiliului Comisarilor Poporului cu privire
la politica externa i interna si rostote o cuvintare
in legatura cu aceasta problema.
Lenin participa la o consfatuirc a taranihr Para
partid, delegati la cel de-al VIII-lea Congres
al Sovietelor, convocata, la cercrea lui, de
M. I. Kalinin ; face insemnari pc marginea celor
spuse de tarani si le trimitc mcmbrilor C.C.
al P.C. (b) din Rusia, precum i comisarilor po-
porului, ca sa ia cunostinta de continutul bor.

Decembrie, 23 In sedinta a doua a cclui de-al VIII-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia, Lenin rostote
cuvintul de incheiere la raportul C.E.C. d n Rusia
si al C.C.P. cu privire la politica externa si
interni.

39 Lenin Opere complete, vol. 42
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DecernbIie, 24 In sedinta fractiunii P.C. (b) din Rusia la cel
de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia, Lenin rosteste o cuvintare cu prilejul dez-
baterii proiectului de lege al Consiliului Comisari-
lor Poporului Cu privire la masurile necesare
pentru intlrirea si dezvoltarea gospodariilor ta-
ranesti".

Lenin participa hi o sedir.ca a plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia, in care se discuta. probleme
privind componenta C.E.C. din Rusia, aminarea
datei convocarii celui de-al X-lea Congres al P.C. (b)
din Rusia, trutatul dintre R.S.F.S.R. i R.S.S.U.,
desfiintarea Dircctiei politice generale a Comisaria-
tului poporului pentru caile de comunicatie (Glav-
politputi) si a Directiei politice generale a trans-
porturilor pe apa din Comisariatul poporului pen-
tru caile de comunicatie (Glavpolitvod), deschi-
derea discutiei in legatura cu ordinea de zi a
viitorului congres al partidului, presa sindicala.

Lenin prczideaza o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii, in care se discuta probleme privind

transporturile de produse alimentare, distribuirea
unor ratii suplimentare (de sarbatori) la Moscova,
Petrograd, Ivanovo-Voznesensk i Kronstadt si
altele.

Decembrie, Lenin scrie o Serisoare catre muncitorii din Kras-
inainte de 25 nala Presnea" cu prilejul celei de-a 15-a aniversari

a insurectiei armate care a avut loc la Moscova
in decembrie 1905.

Decembrie, 27 Lenin participa la o sedinta" a plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; depune proiectul de re-
zolutie la raportul cu privire la electrificare, care
urmeaza sa fie adoptat de cel de-al VIII-lea Con-
gres al Sovietelor. Cu prilejul dezbaterii, in ple-
nara, a proiectului de rezolutie in problema agrara
pentru cel de-al VIII-lea Congres al Sovietelor,
scrie o completare la acest proiect. Plenara con-
firma pe Lenin ca raportor in aceasta problema
in cadrul fractiunii P.C. (b) din Rusia de la Con-
gresul Sovietelor. In sedinta se discuta, de ase-
menea, despre inscrierea pe ordinea de zi a con-
gresului a problemei Consiliului Muncii si Apärarii,
se dezbate proiectul de comunicat al guvernului
cu privire la reducerea efectivului armatei, despre
proiectul de hotarire cu privire la Ordinul Stea-
gul Rosu al Muncii" si despre alte probleme.

ci
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Decembrie, 28

Sfir,citul lui
decembrie, nu
mai tirziu de 29

Decembrie, 29

Decembrie, 30

Decembrie, 31

Sfiriitul lui
decembrie

In cadrul fractiunii P.C. (b) din Rusia de la cel
de-al VIII-lea Congres al Sovietelor, Lenin rosteste
o cuvintare in legatura cu completarile la proiec-
tul de lege Cu privire la masurile necesare pen-
tru intarirea si dezvoltarea gospodariilor taranesti"
5i raspunde la intrebarile puse de delegati.

Lenin ii scrie lui N. P. Gorbunov, pc care-1 in-
sarcineaza sä urmareasca mersul fabricarii pluguri-
lor electrice i sa discute aceasta chestiune la Con-
siliul economic superior.

Intr-o scrisoare adresata lui G. M. Krjijanovski,
Lenin schiteaza un plan de masuri practice in lc-
gatura cu electrificarea.

Lenin scrie conspectul cuvintarii Dcspre sindicate,
despre momentul actual si despre greselile tovara-
sului Trotki".
In cea de-a saptea sedinta a congresului, Lenin
este ales membru in C.E.C. din Rusia al celei
dc-a VIII-a legislaturi.

In sedinta comuna a fractiunilor comuniste ale
Congresului al VIII-lea al Sovietelor, C.C.S. din
Rusia si Consiliului orasenesc al sindicatelor din
Moscova, Lenin rostestc o cuvintare Despre sin-
dicate, dcspre momentul actual si despre gresclile
tovarãsului Trotki".

In prima sedinta a C.E.C. din Rusia al celei de-a
VI1I-a legislaturi, Lenin este confirmat, cu una-
nimitate de voturi, presedinte al Consiliului Co-
misarilor PoporuJui.

Intr-o telegrama adresata intreprinderilor din Mos-
cova si Petrograd care fabrica pluguri electricc,
Lenin cere sa se depuna toate eforturile pentru ca
comanda de utilaj pentru aratul electric facuti de
Comisariatul poporului pentru agricultura sa fie
executata pina la 1 aprilie 1921.

Lenin face insemnari in legatura cu sarcinile con-
strumei economice.

Lenin da dispozitie lui N. P. Gorbunov sa dea
ajutor lui E. A. Gil ling, presedintele comunei (re-
giunii) de munca Karelia, la elaborarea planului
de electrificare a comunei.
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Decembrie Intr-o scrisoare adresatl lui G. M. Krjijanovski,
Lenin arata ca e nevoie de o actiune de propa-
ganda si de popularizare a electricitatii in rindu-
rile populatiei, de elaborarea unui plan pe citiva
ani pentru introducerea iluminatului electric in
fiecare casa din R.S.F.S.R. si a unui plan de elec-
trificare mai restrins.
Lenin face insemnari in legatura cu electrificarea.

Stir,fierd Lenin parcurge tezele Despre invatamintul poli-
anului tehnic", intocmite de N. K. Kruspkaia in vederea

consfatuirii de partid in legatura cu invatimintul
public ; face insemnari despre politehnizarea

1-23 ianuarie

lanuarie, 1

lanuarie, 3

lanuarie, 4

1 9 2 1

Lenin se afla in concediu, pe care 1i-1 petrece in
satul Gorki, de uncle vine la Moscova pentru a
participa la sedintele C.C. al P.C. (b) din Rusia
si ale Consiliului Muncii si Apar-66i.

Lenin are o convorbire cu I. N. Smirnov, pre-
sedintele Comitetului revolutionar din Siberia ;
citeste raportul acestuia in legatura cu situat.ra
politica si economica a Siberiei.
Lenin li scrie lui S. P. Sereda in legatura cu re-
partizarea persoanelor stramutate in Siberia si in
Kirghizia, ii da dispozitie ca in aceeasi zi sa
ajunga Ia o intelegere cu presedintele Consiliu-
lui Cornisarilor Poporului din Kirghizia, V. A. Ra-
dus-Zencovici, cu privire la numarul celor ce vor
fi stramutati in Kirghizia.

Lenin 11 insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa ccara
informatii de la sectia tehnica-stiintifica a Consi-
liului economic superior in legatura cu posibili-
tatea extragerii aramei din bronz.

Lenin participa la o sedinta a plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; scrie punctul 4 din proiec-
tul de hotarire cu privire la Comisariatul poporu-
lui pentru agricultura. In aceasta sedinta sint, de
asemenea, analizate probleme privind Republica
Extrernului Orient, tinutul Urianhai (Tuva) etc.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii ; supune discutiei chestiunea raportu-

rilor dintre Consiiul Muncii si Apararii i Micul
Consiliu al Cornisarilor Poporului. In aceasta se-

ycolii.

yi
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lanuarie, 7

lanuarie, 9

lanuarie, 10

lanuarie, 11

dinta se discuta si despre divergentele dintre So-
vietul din Moscova si comisia pentru aprovizio-
narea muncitorilor si se analizeaza situatia apro-
vizionarii cu combustibil.

Lenin semneaza o telegrama adresati lui Mustafa
Kemal (Atatiirk), presedintele Marii Adunari Na-
tionale a Turciei, drept raspuns la telegrama prin
care acesta Ii exprima aprobarea pentru recunoas-
terea de catre guvernul sovietic a autonomiei
Daghestanului sovietic si face propuneri de co-
laborare cu Rusia Sovietica.

Lenin ia cuvintul la o adunare a taranilor din
satul Gorki si face o expunere asupra sttuatiei
interne si internationale.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
si Apararii ; face insemnari in cursul discutiilor
In legatura cu situatia aprovizionarii cu combusti-
bil la Petrograd, supune examinarii protestul lui
A. G. Belovorodov, membru al Biroului din Cau-
caz al Comitetului Central, impotriva ordinului
comandantului-sef, prin care sase contingente, cele
mai tinere, din Armata muncii din Caucaz ur-
meaza sa fie trecute in rindurile arrnatei corn-
batante.

Lenin semneaza o telegrarna-circularii catre comi-
tetele executive guberniale, comitetele de aprovi-
zionare guberniale i sectiile agrare guberniale, in
legatura cu organizarea de comitete pentru insa-
mintari in fiecare localitate i pregatirea campa-
niei de insamintari.

Lenin 11 1nsarcineaza pe N. P. Gorbunov : sã afle
care e parerea lui N. A. Sernasko, comisar al po-
porului pentru ocrotirea sanatatii, despre mate-
rialele pentru rasp1ndirea cunostintelor sanitare
trimise lui Lenin de doctorul Gromov din Kamis-
lov ; s ceara inginerului P. A. Kozmin si-i
expuna mai aminuntit problemele atinse de el
intr-o scrisoare adresata lui Lenin, in legatura cu
folosirea motoarelor eoliene la iluminatul satelor

cu noul sistem de termos, inventat de profesorul
N. A. Artemiev ; s adreseze o interpelare oficiala
Sovietului din Moscova si Comisariatului poporului
pentru ocrotirea sanatatii, in legatura cu reclama-
via lui V. D. Bonci-Bruevici, presedintele Comi-
tetului pentru organizarea punctelor de prelucrare

;IL
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lanuarie, 12

lanuarie, 13

sanitara de la garile din Moscova, in care se arata
sediile acestora duc lipsa de combustibil.

Lenin participa !a sedinta de dimineata a plenarei
C.C. al P.C. (b) din Rusia, in care se discuta
probleme privind congresul consiliilor economice,
congresul partidului etc.
Lenin di dispozitie in scris lui N. P. Gorbunov

telefoneze la sectia eleotricitate a consiliului
economic gubernial Moscova i sa accelereze pe
toate caile introducerea electricitatii in satul Gorki.
Lenin are o convorbire cu ziarista americana
Luison Bryant, vaduva lui John Reed ; ii elibe-
reaza permis pentru o calltorie la Asia Centrali.
Lenin participa la sedinta de seara a plenaret
C.C. al P.C. (b) din Rusia ; prezinta, in numele
a 8 membri ai Comitetului Central, propunerea
de a se pune din nou la vot rezolutia lui Buharin
(de a se adopta prima parte din rezolutia care
prevede ca plenara urmeaza sa se adreseze printr-o
scrisoare intregului partid). In cadrul discutiei cu
privire la desemnarea raportorilor pentru Congre-
sul al X-lea al P.C. (b) din Rusia, plenara im-
puterniceste pe Lenin sa prezinte raportul cu
privire la activitatea politica a Comitetului Cen-
tral si rapartul cu privire la sarcinile curente ale
constructlei economice. In aceasta sedinta se
discuta despre starea de spirit a taranilor, despre
comunicarea plenarei C.C. al P.C. (b) din Ucraina
in legatura cu necesitatea de a se infiinta un
consiliu superior al transporturilor in Ucraina,
despre hotarirea Biroului Organizatoric al Comi-
tetului Central cu privire la dizolvarea Sectiei
cazacesti a C.E.C. din Rusia, conform propunerii
facute de delegatii la cel de-al VIII-lea Congres
al Sovietelor din Rusia din partea tinuturilor
cazacesti si a sectiei cazacesti, i alte probleme.

Intr-o scrisoare adresata lui I. M. Steklov, redac-
tor al ziarului Izvestiia C.E.C. din Rusia", Lenin
ii exprima parerea sa aprobativa pentru articolul
lui In tara Comunei", consacrat Congresului de
la Tours al Partidului socialist francez,
sfituieste sa scrie o brosuri despre socialismul
francez.

lanuarie, 14 Lenin
lui al

sernneaza proiectul de hotarire a Congresu-
X-lea al P.C. (b) din Rusia cu privire la

ca

si
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lanuarie, 18

1anuarie, 19

lanuarie, 20

lanuarie, 21

rolul si sarcinile sindicatelor, la a carui elaborare
a luat i el parte.

Luind cunostinta de memoriul si relatarile lui
A. V. Eiduk, imputernicitul special al Consiliului
Muncii si Apararii pe linga directiile generale ale
combustibilului, cu privire la starea si perspectivele
aprovizionarii Republicii sovietice cu combustibil,
Lenin trimite aceste materiale lui N. P. Gorbunov,
cu indicatia de a le citi, de a sta de \ orba cu
Eiduk si de a incerca, impreuna cu el, sa for-
muleze propuneri practice cu privire la imbu-
natatirea aprovizionarii cu combustibil.

Lenin scrie articolul Criza din partid", 11 trimite
la redactia Pravdei" impreuna cu materialele
privitoare la discutia despre sindicate i o seri-
soare in care roaga sa se publice in acest ziar te-
zele lui I. E. Rudzutak, secretar general al C.C.S.
din Rusia, cu privire la sindicate.

Lenin ii dà lui N. P. Gorbunov unele insarcinari in
legatura cu munca Directiei treburilor C.C.P.
C.M.A., 11 roag sii alba grija ca la prezentarea
filmului Ghidrotorf" sa se dea explicatii intere-
sante i pe 1ntelesu1 tuturor ; Ii cere s urmareasca
modul cum e descongestiona ta Moscova de ins titu-
tiile de prisos, sa se informeze despre activitatea
comisiei instituite in acest scop ; totodati, si
inceapa lucrarile pregatitoare pentru organizarea
unui Consiliu de expel-0 pe Dna C.M.A. etc.

Lenin se adreseaza, intr-o scrisoare, muncitorilor,
maistrilor, functionarilor 4i cclulei comuniste din
gara Proletarskaia, de pe linia ferata Vladikav-
kazkaia, care au trirnis o delegatie cu daruri pen-
tru oamenii muncii din Moscova (griu, orz si
faina) ; le dà sfaturi in legatura cu organizarea
muncii in comuna lor agricol i cu stabilirea de
relatii juste intre ei i aranii din imprejurimi.

Lu1nd cunostinti dintr-o declaratie a organi-
zatiei de plasa din Bakur (judetul Serdobsk, gu-
hernia Saratov) a P.C. (b) din Rusia de actiu-
nile contrarevolutionare intreprinse in aceasta lo-
calitate de niste lucratori de la aprovizionare.
Lenin scrie organizatiei din Bakur o scrisoare in
care li atrage atentia ca e de datoria ei s lupte
prin toate mijloacele impotriva contrarevolutiei lo-
cale si sà faca tot ce e cu putinta pentru ca contra-
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revolutionarii sa fie deferiti tribunalului revolu-
tionar.

Lenin II Insarcineaza pe N. P. Gorbunov ca, de
comun acord cu A. I. Rikov, presedintele Consi-
liului economic superior, sa Intocmeasca un proiect
de directive pentru M. M. Litvinov, adjunct al co-
misarului poporului pentru afacerile externe, drept
raspuns la telegrama lui din 16 ianuarie, In le-
gaturi cu Intrebarea pusi de sindicatul petrolier
olandez Royal Dutch" clack' R.S.F.S.R. n-ar fi
dispusa sa-i acorde monopohil asupra exportului
de petrol si titei i sa-i concesioneze sursele petro-
lifere Inca neexploatate.
Citind reclamatia facuta de G. I. Lomov, vicepre-
sedinte al Consiliului economic superior, impotriva
Comisariatului poporului pentru afacerile externe,
care refuz s autorizeze intrarea in Rusia a lui
Mac-Dugall, comerciant de cherestea, si a unor re-
prezentanti ai sindicatului fabricantilor suedezi de
materii colorante, Lenin face Insemnari pe margi-
nea ei i cla dispozitii lui N. P. Gorbunov sã apla-
neze el litigiul.

lanuarie, 23 Lenin ia parte la o sedinta a fractiunii P.C. (b)
din Rusia de la cel de-al II-lea Congres general al
muncitorilor mineri din Rusia, unde rosteste un
raport cu privire la rolul i sarcinile sindicatelor.

lanuarie, 24 La sedinta fractiunii P.C. (b) din Rusia de la eel
de-al doilea Congres general al muncitorilor mi-
neri din Rusia, Lenin rosteste cuvintul de in-
cheiere la raportul cu privire la rolul si sarcinile
sindicatelor.

Lenin are o convorbire cu A. M. Gorki, in legatura
cu Imbunatatirea conditiilor de viata ale academi-
cianului I. P. Pavlov.
Lenin semneaza hotarirea Consiliului Comisarilor
Poporului cu privire la crearea unor conditii favo-
rabile pentru munca stiintifica a academicianului
I. P. Pavlov si a colaboratorilor sai.
Lenin prezideaza o sedinti a Consiliului Muncii si
Apararii ; ia note In timpul discutillor cu privire la
situatia combustibilului la Petrograd. In aceasta
sedinta se discuti i raportul Consiliului superior
al transporturilor in legatura cu extractia, In-

cárcarea i transportul carbunelui, raportul lut
A. B. Halatov cu privire la incarcarea i transpor-
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tul griului i carnii la centru, precum i probleme
privind criza alimentara din. Regiunea industriall
centrala, modul cum se desfasoarä demobilizarea
armatei, situatia In bazinul carbonifer al Mosco-
vei, exploatarea cailor ferate etc.

lanuarie, nu mai Lenin lucreaza la brosura Inca o data despre sin-
sirziu de 25 dicate, despre momentul actual si despre greselile

tovarlsilor Trotki si Buharin" : face observatii pe
marginea brostirii lui Trotki Rolul si sarcinile
sindicatelor" ; scrie patru variante de conspect la
aceasta brosura ; intocmeste schite de plan pentru
capitolele : Politicul si economicul", Dialectica

eclectism" i Dialectica i eclecrism. 45coalao
.aparaty" ; scrie planul incheierii si intocrneste o
schita a continutului brosurii.

lanuarie, 25 Lenin termina de scris brosura Inca o data despre
sindicate, despre momentul actual si despre gre-
selile tovarasilor Trotki i Buharin".
Lenin semneaza scrisoarea de salut adresata de Co-
mitetul Executiv al Internationalei Comuniste
Partidului Comunist din Italia cu prilejul consti-
tuirii lui.
Lenin scrie un bilet lui N. P. Gorbunov in lega-
tura cu decizia Consiliului Comisarilor Poporului
prin care directorul treburilor C.C.P. este insarci-
nat sa urmäreasca executarea hotaririlor C.C.P. si
i se prescrie sä aiba totdeauna un dosar sau un
tabel cu hotaririle neindeplinite sau care necesita
o supraveghere continua pentru a fi aduse la in-
deplinire.

Lenin insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa corn-
pleteze cu cele mai noi date hartile ce i s-au trimis,
iar pe cele astfel completate sa le atirne, unele, de
peretii incaperilor de la sediul Consiliului Comi-
sarilor Poporului, iar altele sa le distribuie gra-
tuit, in nu.mele lui, cluburilor muncitoresti din
Moscova.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Cornisa-
rilor Poporului ; protesteaza irnpotriva hotaririi
adoptate de Micul C.C.P. de a modifica Regula-
mentul provizoriu cu privire la premiile in na-
tura. In aceasta sedinta se discutii, de asemenea,
urmatoarele probleme : numirea lui E. A. Litkens
ca adjunct al comisarului poporului pentru in-
vatamint, normele de lucru ale comisiei pentru
descongestionarea orasului Moscova, aprobarea

I

si
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lanuarie, 26

planului de insamintari, Codul disciplinar al mun-
cii, procedura de ratificare a tratatelor cu statele
straine, instructiuni cu privire la normele i mij-
loacele de creare a unui fond semincer i alte
probleme.

Luind cunostinta dintr-o scrisoare a inginerului
electriciav. P. A. Ostreakov, directorul biroului din
Moscova al laboratorului de radio de la Nijni Nov-
gorod, despre mersul lucririlor de constructie
statiei radiotelefonice, Lenin il insarcineaza in
sem pe N. P. Gorbunov sa se ocupe in mod spe-
cial de treaba asta, s prezinte indata spre apro-
bare Micului C.C.P. proiectul de decret cu pri-
vire la construirea unci statii radiotelefonice la
Moscova si sa-1 informeze pe Lenin, de doua ori
pe luna, despre mersul lucrarilor.
Lenin semneaza o telegrami adresata uzinci din
Sormovo, careia i se cere sà termine in aprilie fa-
bricarea macaralei pe senile pentru Intreprinderea
de exploatare hidraulica a turbei, pentru ca la
inceputul lunii mai ea si poata fi expediata, spre
experimentare, la statiunea Elektroperedacea".
Lenin participi la lucrarile plenarei C.C. al P.C. (b)
din Rusia ; scrie proiectul de hotarire in legatura cu
Gruzia. Cu prilejul discutarii Regulamentului de
functionare a Comisariatului poporului pentru in-
vatamint", plenara instituie o comisie in frunte
cu V. I. Lenin. In aceasta sedinta se discuta, de
asemenea, proiectul de decret cu privire la centrul
academic si cel cu privire la Directia generala a
invatamintului profesional, cererea Comisiei Cen-
trale de Control de a se permite pe viitor mem-
brilor ei sa participe la sedintele plenarelor si
ale Biroului Politic al Comitetului Central, pro-
bleme privind reorganizarea editurii Vsemirnaia
literatura", comenzile facute de departamentul
armatei in strainatate, acordul comercial cu An-
glia, situatia din Buhara, editarea unui cotidian
al C.C.S. din Rusia, conferinta internationall a
sindicatelor, situatia din Armata Rosie, tezele cu
privire la sindicate etc. Potrivit dispozitiei date
de Lenin, la sfirsitul sedintei, M. I. Gleasser, loc-
tiitorul de secretar al C.C.P. i C.MA., distribuie
membrilor Comitetului Central care urmeaza
plece in provincie, pentru a face expuneri in le-
gatura cu discutia despre sindicate, brosura nou
aparuta a lui Lenin Inca o data despre sin-

sa

a
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lanuarie, 27

lanuarie, 28

dicate, despre mornentul actual si despre gre-
selile tovarii1or Trotki i Buahrin".

Lenin semnealal o hothire a C.M.A. cu pri-
vire la instituirea, ape linga" Directia generali a
aviatiei, a unei cornisii pentru elaborarea unui
program maximum de navigatie aerianI si de
constructie de avioane.
Intr-o scrisoare adresafi lui V. P. Miliutin, vice-
presedinte al Consiliului economic superior, Lenin
cere informatii in legHturà cu m5surile luate de el
pentru publicarea in stelinitate a decretului cu
privire la con cesium.

Lenin primeste pe D. Hardy, secretarul uniunii
Muncitorii industriali ai lumii" ; pe V. L. Kopp,
reprezentantul guvernului sovietic pentru prizo-
nierii de razboi din Germania ; pe L. B. Krasin,
cornisar al poporului la comertul exterior.

Lenin primeste pe A. M. Gorki si o delegatie a
Consiliului unit al institutiilor stiintifice si al in-
stitutelor de infata'rnint superior din Petrograd,
compus5 din profesorii S. F. Oldenburg, V. A. Stek-
loy si V. N. Tonkov, discuta cu ei despre crearea
conditiilor necesare pentru munca de cercetare stiin-
tificl in Republica sovietia ; trimite lui N. P. Gor-
bunov un proiect de decret in acest sens, care
i-a fost predat de delegatie, si-i cere ssal grii-
beasa formaliatile necesare pentru puncrea
lui in vigoare.
Lenin se adreseazI, printr-o scrisoare, lui
M. N. Pokrovski, adjunct al comisarului poporu-
lui pentru invitamint, si lui E. A. Litkens si
0. I. Smidt, membri ai colegiului aceluiasi comi-
sariat, pe care-i roagl trimità pina la ora
8 seara toate materialele existente i textul le-
gilor in vigoare cu privire la scoli si la institu-
;Hie de invat'ainint de toate tipurile si de mate
gradele.

Lenin participit la sedinta comunl a Biroului Po-
litic si a Biroului Organizatoric al C.C. al P.C. (b)
din Rusia in care se discua despre situatia din
Unal.

Lenin prezideaz'a o sedinta a Consiliului Muncii
Apirarii, in care se analizeaza' raportul cu privire-
la mersul demobiIizrii armatei, proicctul de hotii-
tire cu privire la premierea muncitorilor si functio:
narilor de la intreprinderile care fabrica plugurr

5i

sa-i
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lanuarie, 29

Januarie, 30

lanuarie, 31

electrice si cel cu privire la trimiterea in Ural a
unei comisii cu Imputerniciri extraordinare, si se
discuta probleme privind organele economice re-
gionale, legaturile telegrafice ale unitatilor armatei,
situatia In domeniul aprovizionarii cu produse ali-
mentare i aceea a combustibilului pentru caile fc-
rate etc.

Lenin insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa faca de-
mersuri la Micul C.C.P. pentru aprobarea cererii
celor de la uzina Elektrosila" de a se acorda ra-
tie alimentarl i sprijin binesc familiei defunctu-
lui inginer electrician I. D. Evnin ; in scrisoare el
arata cä accasta cerere este sprijinita de V. V. Vo-
rovski, vechi marxist i bolsevic ; In ceea ce pri-
veste cunoasterea oamendor scrie Lenin ma
bizui complet pe dinsul".
Lenin prezideaza sedinta comisiei

poporului
pentru
pentru

reorga-
inva-nizarea Comisariatului

tamint.

Lenin stá de vorba cu A. I. Gusev, Oran din satul
Ligovo, judetul Staritk, gubernia Tver, care a venit
la Moscova din Insarcinarea conferintei guberniale
a taranilor fara partid.
Lenin are o convorbire cu N. Osinski, adjunct al
comisarului poporului pentru agricultura, In le-
gatura cu activitatea comisariatului respectiv
cu atragerea taranilor la aceasta activitate.

Lenin primeste pe B. F. Malkin, directorul Direc-
tiei difuzarii presei ; pe P. G. Smidovici, membru
al Prezidiului C.E.C. din Rusia ; pe I. P. Jukov ;
pe F. V. Lengnik, membru al colegiului Comisa-
riatului poporului pentru invatamint ; pe A. V. $ot-
man g pe E. A. Rahia, membru al P.C. din Fin-
landa.

Intr-o scrisoare de raspuns adresata lui M. A. Kru-
cinski, Lenin ii cere sà faca propuneri concrete
pentru imbunatatirea activitatii Comisariatulm
poporului pentru agricultura.
Lenin se adreseaza, printr-o scrisoare, Comitetului
Central al P.C. (b) din Rusia i scrie un proiect
de hotarire a Biroului Politic al Comitetului Cen-
tral In legatura cu declaratia din 26 ianuarie a
membrilor Tektranului care rugau Comitetul Cen-
tral al P.C. (b) din Rusia sa le examineze cit mai
curind tererea de a fi eliberati din munca in ca-
drul Tektranului.
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Februarie, 1

Lenin semneaza o telegrama scrisa de cornisarul
poporului pentru aprovizionare i adresata lui
N. N. Narimanov, presedintele C.C.P. al Azer-
baidjanului, cu resedinta la Baku, in legatura cu.
organizarea industriei pestelui in regiunca Marii
Caspice.

Lenin ii trimite lui N. P. Gorbunov o scrisoare a
lui G. Kotlearov, reprezentant al muncitorilor mi-
neri, in legatura cu insuficienta utilare tehnica a
intreprinderilor miniere, §i ii cere s stringa in-
formatii i sa lamureasca cc se poate face pentru
sprijinirea producttei mirdere.

Lenin ii insarcineaza pe N. P. Gorbunov .55 cearl
avizul sectiei tehnice-stiintifice a Consiliului eco-
nomic superior In legatura cu cele trei inventii iIi
domeniul mecanizarii exploatarii torestiere despre
care se vorbea in Pravda" din 28 ianuaric.

Lenin prezideazi o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii in care este examinata sesizarea in lega-
tura cu starea catastrofa1i a cailor ferate, pro-
blema situatiei alimentare in Moscova etc. Cu pri-
lejul dezbaterii problemei alimentare se instituie-
o comisie a cerealclor", sub prcsedintia lui Lenin,
cu misiunea de a controla i coordona miscarea tre-
nurilor cu produse alimentare spre centru si apro-
vizionarea lor cu cele necesare.

Lenin
nizare

prezideaza o sedinta a cornisiei de reorga-
a Comisariatului poporului pentru invata-

mint.
Luind cunostinta, dintr-o scrisoare a lui P. I. Mes-
kov, ca incarcarea celor 30 000 de puduri dc car-
bune care au fost extrase pentru muncitorli din
Moscova este impiedicata de autoritati in vederea
completarii rezervelor Consiliului Muncii st Apa-
rarii, Lenin da, in scris, dispozitie lui N. P. Gor-
bunov sa intervina la Directia generali a carbune-
lui, iar scrisoarea lui Meskov s-o trimità la ziare
spre a fi publicata.

Lenin prezideaza o sedinta a comisiei pentru rc-
organizarea Comisariatului poporului pcntru in-
vatamint.

Lenin are o convorbire cu P. I. Popov, seful Di-
rectiei centrale de statistics.

Lenin asculta raportul lui S. M. Zaks-Gladnev, seful
sectiei pentru strainatate a Editurii de stat, in le-

si
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Inainte de
2 februarie

Februarie, 2

gatura cu mersul lucrarilor de tiparire a cartilor in
strainatate.
Lenin ii explica, intr-o scrisoare, lui M. I. Frum-
kin, membru al Biroului pentru sud-est al C.C. al
partidului, ca izolationismul" Ucrainei in actiunea
de aprovizionare cu alimente este inadmisibil 5i

ea in acest domeniu e nevoie de o deplina clarifi-
care a situatiei.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisari-
lor Poporului ; scrie un concept de hotarire la
referatul cu privire la concesiunile petroliere i un
proiect de hotarire In legatura cu rapoartele pe
care toate comisariatele trebuie sa le prezinte Con-
siliului Cornisarilor Poporului. In aceasta sedinta se
discuta, de asemenea, probleme privind actiunea
efectiva a legii cu privire la comisiile de discipiina,
acordarea de prernii in produse, cumpararea de
carbune din strainatate pentru Petrograd, asigu-
rarea conditiilor pentru activitatea normala a in-
stitutiilor de Invatamint si a celor tehnice-stiin-
tifice etc.

Lenin, intr-o scrisoarc adresata lui D. B. Rcazanov,
directorul Institutului K. Marx si F. Engels, in-
treaba daca In biblioteca institutului existä o co-
lectie a tuturor scrisorilor lui K. Marx si F. En-
gels aparute in ziare i reviste si un catalog al tu-
turor scrisorilor ; cere s i se trirnita catalogul ca
sa ia cunostinta de cuprinsul lui.

Lenin prezideaza cea de-a saptea sedinta a Cornisici
economice a Consiliului Cornisarilor Poporului.
Lenin participa la o scdinta a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, face propuncrea ca
in comisia de reorganizare a Comisariatului po-
porului pentru invatamint, in locul lui M. P. Tom-
ski, care era plecat, sa fie numit I. E. Rudzutak si
si se acorde acestei cornisii imputernicirea de a da,
in numele Comitetului Central al partidului, di-
rective colegiului Comisariatului poporului pentru
invatamint. In aceasta sedinta se discuta totodata
un raport al comisiei pentru ajutorarea taranilor
care au avut de suferit de pe urma unsecetei,
raport despre situatia la sate, chestiunea transpor-
turilor de produse alimentare si a transporturilor
militare din Caucaz, situatia din Siberia, problcme
privind Comisariatul poporului pentru agricultura,
o p-ropunere in legatura cu cooperatia mestesuga-
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reasca, tezele cu privire la Comitetul general pen-
tru educatia politica si la munca de agitatie si pro-
paganda a partidului, care urmeaza sa fie pre-
zentate la cel de-al X-lea Congres al P.C. (b) din
Rusia, i alte probleme.

Intr-o scrisoare adresata lui D. B. Reazanov, di-
rectorul Institutului K. Marx si F. Engels, Lenin
cere sa fie informat despre stringerea i pastrarea
operelor postume ale lui K. Marx si F. Engels si
despre posibilitatea de a achizitiona noi docu-
mente In strainatate.

Intr-o scrisoare adresata lui A. G. Goihbarg, vice-
presedinte al Micului C.C.P., Lenin cere sa se
acorde o atentie deosebita indeplinirii celor mai
importante hotariri adoptate de C.C.P. in urma
rapoartelor prezentate de comisariatele poporului,
atrage atentia asupra extremei acuitati a proble-
mei locuintelor, di dispozitie sa se controlcze re-
partizarea acestora i totodata sa se verifice modul
cum se fac comprimarile de personal in comisaria-
tele poporului.

Lenin are o convorbire cu V. N. Sokolov, impu-
ternicitul pentru Siberia al Comisariatului poporu-
lui pentru agricultura i membru al Comitetului
revolutionar din Siberia, in legatura cu situatia ce
s-a creat in satul siberian dupà cc, in 1920, a fost
introdusa predarea obligatorie a surplusurilor, si
in legatura cu propunerea lui Sokolov de a se
schimba formele de predare obligatorie a surplusu-
rilor, acordindu-se taranilor dreptul de a dispune
cum vor de cerealele ce le ramin ; ii da dispozitie
lui Sokolov si prezinte un raport la Consiliul Co-
misarilor Poporului, s stea de vorba cu A. D. Tiu-
rupa in aceasta chestiune i sa vorbeasca prin fir
direct cu Siberia ; ii cere scrie tezelc rapor-
tului sàu i proiectul de hotarire si sa prezinte
aceste materiale la Comitetul Central al partidului.
Lenin sta de vorba cu G. M. Krjijanovski, presedin-
tele Comisiei de stat pentru electrificarea Rusiei
(GOELRO), i cu inginerul Rujicika.
Luind cunostinti de observatiile facute de
inginerul P. A. Kozmin in legatura cu planul
GOELRO, Lenin ii cil dispozitie lui N. P. Gor-
bunov propuna lui Kozmin sa prezinte la
GOELRO un referat in legatura cu folosirea ener-
giei eoliene pentru electrificarea satelor i orga-

sa-si

sa-i
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Februarie, 3

Inainte de
4 februarie

Februarie, 4

nizarea de centrale electrice de mica capacitate
actionate de motoare cu ardere internä.

Lenin prezideaza in douà rinduri sedinta comisiei
pentru reorganizarea Comisariatului poporului pen-
tru invatamint.

Lenin semneaza telegramele adresate lui C. G. Ra-
covski i tuturor reprezentantilor comitetelor exe-
cutive guberniale, ai comitetelor revolucionare gu-
berniale, ai comitetelor revolutionare din Siberia,
Baskiria, Kirghizia, Turkestan, Tataria i Azerbaid-
jan, carora le cla dispozitie s sprijine prin toate
mijloacele birourile guberniale de statistica in
munca lor de prelucrare a materialelor statistice
pe anul 1920.
Lenin merge la vinatoare in imprejurimile satului
Podsolnecinaia, judetul Klin, gubernia Moscova.

Lenin are o convorbire cu A. B. Halatov in lega-
tura cu situatia aprovizionarii la Petrograd.

Lenin primeste pe V. P. Miliutin, vicepresedintc
al Consiliului economic superior, precum si pe
G. M. Krjijanovski, presedintele Comisici de stat
pentru clectrificarea Rusiei.
Lenin are o convorbire cu K. Tschilbum, repre-
zentantul Partidului social-democrat de stinga din
Suedia in Comitetul Executiv al Internationalei
Comuniste, i cu finlandezul Usenius in legatura cu
situatia din Peninsula Scandinava si din Partidul
social-democrat de stinga din Suedia.
Lenin rosteste o cuvintare la conferinta largita a
Sindicatului muncitorilor metalurgisti din Mosco vo.

Lenin are o convorbire cu A. D. Tiurupa in le-
gatura cu situatia cadrelor din Comisariatul po-
porului pentru aprovizionare.
Lenin prezicleaza o sedinta a Comisiei cerealelor
de pe lingE Consiliul Muncii i Apararii.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii si
Apararii ; face o comunicarc in legatura cu tele-
grama prin care I. N. Smirnov, presedintele Con-
siliului militar-revolutionar din Siberia, cere ca
toate unitacile militare din aceasta regiune sa treaca
la regimul ratiilor ostasilor de pe front ; luindu-se
in discutie problemea masurilor cu privire la ac-
celerarea productiei de utilaj i motoare pentru
aratul electric, Lenin cere sa fie sanctionat cu aspra
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Februarie, 5

Februarie, 6

mustrare, pentru lipsa de initiativa, P. A. Bog-
danov, membru al Prezidiului Consiliului economic
superior. In aceasta sedinta se discuta proiectul
de hotarire cu privire la organele economice re-
gionale, raportul cu privire la modul cum decurge
demobilizarea armatei, proiectul de hotarire cu
privire la detasamentele de muncl, probleme in
legatura cu intensificarea productiei la fabricile de
conserve, situatia aprovizionarii cu combustibil la
Petrograd etc.

In numarul 25 al ziarului Pravda" apar direc-
tivele scrise de Lenin ale C.C. al P.C. (b)
din Rusia catre lucratorii comunisti din Comisa-
riatul poporului pentru invatamint, in legatura cu
organizarea acestui comisariat.

Lenin prezideazi cea de-a opta sedinta a Comisiei
economice a Consiliului Comisarilor Poporului.
Lenin participa la sedinta Biroului Politic al Co-
mitetului Central al P.C. (b) din Rusia, in care se
discuta probleme privind Consiliul superior al
transporturilor, concesiunile petroliere, conflictul
din fractiunea P.C. (b) din Rusia de la congresul
muncitorilor din industria de confectii etc.
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia ; face indreptari in
proiectul circularei C.C. al P.C. (b) catre lucra-
torii din domeniul aprovizionarii. In vederea dis-
cutarii tezelor lui I. V. Stalin in problema natio-
nal:a, care urmeaza sl fie prezentate la cel
de-al X-lea Congres al P.C. (b) din Rusia, Biroul
Politic instituie o comisie compusa din Lcnin,
Stalin si Buharin pentru redactarea definitiva
a tezelor. In sedinta sint de asemenea discutate
probleme privind Sovietul nationalitatilor i cursu-
rile ce se tin pe linga Comisariatul poporului pen-
tru problemele nationalitatilor i altele.

Lenin rosteste o cuvintare la cel de-al IV-lea Con-
gres general al muncitorilor din industria de con-
fectii din Rusia.
Lenin di dispozitie secretarei sale sa ia legatura,
prin telefon, cu B. F. Malkin, directorul Directiei
difuzarii presei, i sä-i ceara sa repete, intr-o
forma scurta, propunerile sale practice, spre a fi
trimise la Comisariatul poporului pentru invã-
çàmint ca sa-si dea avizul.

40 Lenin Opere complete vol. 42
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Februarie, 7

Februarie, 8

Lenin primeste pe A. A. Preobrajenski, seful ser-
viciului administrativ de la calea ferati Samara-
Zlatoust.

Intr-o scrisoare adresata lui E. M. Skleanski, vice-
presedinte al Consiliului militar-revolutionar, Lenin
cere sä i se comunice ce masuri s-au luat pentru
intensificarea luptei impotriva banditismului si
cum sint folosite, in acest scop, cavaleria, trenurile
blindate i avioanele ; ell dispozitii sa se ceara co-
mandantuluilef un scurt raport, cu o schema a
dispozitiei pe teren a unitatilor din Armata Rosie
si a bandelor, si o enumerare a masurilor folosite in
lupta impotriva banditismului.

Lenin are o convorbire cu V. A. Modestov, direc-
torul sectorului biblioteci al sectiei de invatamint
public din Moscova, in legatura cu situatia biblio-
tecilor. Lenin scrie articolul Cu privire la acti-
vitatea Comisariatului poporului pentru inväçL-
mint

Lenin se adreseaza, printr-o scrisoare, lui M. N. Po-
krovski, adjunct al comisarului poporului pentru
invatamint, cerindu-i sa-si dea avizul la propu-
nerea lui B. F. Malkin cu privire la organizarea
Directiei difuzarii presei.
Lenin primeste pe A. I. Rikov, presedintele Con-
siliului economic superior, precum si pe
A. G. Goihbarg, vicepresedinte al Micului Consiliu
al Comisarilor Poporului.
Lenin participa la o sedinta a comisiei instituite de
Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia pen-
tru redactarea tezelor in problema nationala in
vederea celui de-al X-lea Congres al partidului.

Lenin scrie Concept preliminar de teze cu pri-
vire la tarani".
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in cadrul cireia se
discuta raportul lui N. Osinski in legatura cu
campania de insamintari si situatia faranimii, pre-
cum si probleme privind situatia transporturilor,
lupta impotriva banditismului etc.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii in care se discuti despre trimiterea la ca-
lea ferata sud-est a unui imputernicit extraordi-
nar cu dirijarea transporturilor de produse ali-
mentare ; despre aprobarea acordului dintre

si
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Februarie, 9

40*

A. B. Halatov i comandantul-sef S. S. Kamenev
cu privire la intarirea supravegherii exercitate de
Directia generala a transmisiunilor militare ale
Armatei Rosii asupra transporturilor de produse
alimentare pe caile ferate, i in primul rind pe
calea ferata. sud-est ; despre deschiderea liniei fe-
rate MorozovskaiaTaritin etc.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisa-
rilor Poporului ; face indreptari in proiectul de
hotarire cu privire la eliberarea lui L. P. Sere-
breakov din functia de adjunct al comisarului
poporului pentru problemele muncii i in cel cu
privire la alcatturea unor fonduri locale de pro-
duse alimentare pentru satisfacerea nevoilor

spitalelor etc. In aceasta sedinta se discutl,
totodata, proiectul de hotarire cu privire la con-
vocarea pentru 1 aprilie, la Moscova, a unui con-
gres general al electrotehnicienilor din Rusia i cel
cu privire Ia unificarea Directiei centrale de stasis-
tica a R.S.F.S.R. cu directiile centrale de statistica
ale celorlalte republici, raportul comisiei pentru
evaluarea pagubelor pricinuite de razboi si de
blocadi, comunicarea in legatura cu codul sane-
tiunilor pentru incalcarea disciplinei muncii, pro-
blema activitatii comisiilor de judecata tovark-
seasca din Moscova etc.

Lenin are o convorbire cu A. K. Paikes, membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru In-
spectia muncitoreasca-tiraneasca, in legatura cu
trecerea la ncria politica economica.

Lenin primeste pe N. Osinski, adjunct al comisa-
rului poporului pentru agricultura ; pe Bela Kun,
secretar al Comitetului Executiv al Internationalei
Comuniste ; pe M. N. Pokrovski, adjunct al comi-
sarului poporului pentru invatamintul public ; pe
F. E. Dzerjinski ; pe I. S. Ganetki, reprezentant
plenipotentiar al R S.F.S.R. in Letonia.

Lenin sta de vorba cu 0. I. Cernov, taran din gu-
bernia Irkutsk, care ii citeste raportul salt cu pri-
vire la situatia taranimii si la predarea obligatorie
a surplusurilor de produse agricole in Siberia.
Lenin il roaga s trimita acest raport la Pravda"
pentru a fi publicat.

Lenin are o convorbire cu comunistul indian
M. Roy, care ii di uncle informatii in legatura cu
situatia existenta in tarile din Orientul Apropiat,



60G DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

despre conditiile de munca din Asia Centrala
din India.
Luind cunostintl de scrisoarea inginerului german.
J. L. Steinberg, care face oferta pentru organi-
zarea unei concesiuni pentru fabricarea de con-
serve in Siberia, Lenin da dispozitie scrisä secre-
tarei sale sa trimitä materialele la Consiliul eco-
nomic superior, lui A. I. Rikov, cu rugamintea de
a Intocmi cit mai repede un scurt aviz in aceasta
privinta.

Lenin prezideall o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii ; prezinta propunerea de a se institui un
grup de trei alcatuit din I. T. Smilga, A. V. Ei-
duk i Ermakov pentru transportul combusti-
bilului si al produselor alirnentare de la linia fe-
rata sud-est si de la cea din Vladikavkaz. In
aceasta sedinta se discuta totodata proiectele pri-
vind luarea unor masuri de combatere a sustragerii
de combustibil in Donbass, sprijinirea Comisariatu-
lui pentru agricultura in campania de insamintari,
raportul cu privire la situatia aprovizionarii cu
combustibil i alte probleme.

Februarie, nu mai Lenin ia cunostintà de raportul lui L. B. Krasin
devreme de 9 Dospre pericolul pierderii terenurilor petrolifere

nu mai tirziu despre concesiunile de la Baku si Groznii"
de 12 memoriile lui Z. N. Dosser, presedintele Comae-

tului general al petrolului, si ale specialistilor din
acest comitet I. M. Gubkin, I. N. Strijov,
A. I. Tevcinski, N. N. Smirnov, in legatur:1 cu
pomparea laterala a sondelor petrolifere i cu pe-
ricolul ca ea sl duca la inundarea regiunilor cu
exploatari petrolifere, i totodati citeste brosura
Situatia industriei petroliere din regiunea Baku la
sfirsitul anului 1920" ; face insemnari pe ele
ia note.

Februarie, 10 Lenin parcurge memoriul lui R. E. Klasson, condu-
catorul responsabil al intreprinderii pentru exploa-
tarea hidraulica a turbei, i ii trimite lui N. P. Gor-
bunov, caruia ii cere sa acorde cea rnai mare
atentie faptelor comunicate de Klasson i sà caute
sà descopere pe cei vinovati de neindeplinirea ho-
taririi Consiliului Muncii i Apararii cu privire la.
regimul prioritar al sus-numitei intreprinderi i sa-i
dea in judecata.
Lenin prezideazi o sedinta a Comisiei cerealelor
de pe linga Consiliul Muncii i Apararii ; ia noti
de cantitatea de cereale transportate, colectata

si de
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Februarie, 11

Februarie, 12

depozitati ; stabileste forma buletinului de trans-
port al incarcaturilor cu cereale.

Lenin prezideaz a. cea de-a noua sedinta a Comisiei
economice a Consiliului Comisarilor Poporului.
Lenin primeste pe A. G. Goihbarg, vicepresedinte
al Micului C.C.P. ; pe comunistul francez H. Guil-
beaux si pe Rosmer, membru al Confederatiei Ge-
nerale a Muncii din Franca.
Lenin are o convorbire cu L. B. Krasin in lega-
tura cu concesiunile petroliere i cu tratativele cu
Anglia.

Luind cunostinta. de memoriul prezentat de
A. I. Rikov $i L. B. Krasin Consiliului Comisari-
lor Poporului in legatura cu organizarea unui Birou
al stuntei i tehnicii straine pe linga reprezentanta
economica a R.S.F.S.R. in Germania, Lenin insar-
cineazi pe N. P. Gorbunov sa transmita accasta
problema, pentru o analiza prealabila, Biroului
Politic al Comitetului Central si, dui va fi nevoie,
plenarei Comitetului Central al partidului.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii, intocmeste un concept de hotarire cu
privire la constituirea, pe lbng. Consiliul Muncii

Apararii, a unci Comisii provizorii pentru lupta
impotriva crizei de combustibil ; redacteaza proiec-
tul unei hotarlri cu privire la masurile de intensi-
ficare a transporturilor de petrol. In aceasta
dinti se discuta totodata proiectul de hotarire cu
privire la organizarea plutaritului in sezonul din
1921, probleme privind sistemul prestarii de
munca cu tractiune animal, crearea unui organ
de planificare pe linga Directia generala a coin-
bustibilului, folosirea capacitatii depozitelor de
petrol existente, lupta impotriva banditismului,
alcatuirea unei comisii pentru elaborarea masurilor
de lupta" impotriva crizei de sare etc.

Lenin, intr-o scrisoare adresata membrilor Birou-
lui politic (I. V. Stalin, N. I. Buharin, I. B. Ka-
menev, N. N. Krestinski) i lui A. I. Rikov, le
cere sa ia cunostinta de materialele referitoare la
situatia din industria petroliera in vederea vntoa-
rei sedinte a Biroului Politic ; scrie despre necest-
tatea incheierii unor contracte de concesiuni petro-
liere.

Lenin, intr-o scrisoare adresatä lui E. M. Skleanski,
critica modul cum sint organizate mijloacele de te-

p

se-
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Februarie, 13

Februarie, 14

lecomunicatii cu armatele i cere sal fie imediat
remediate deficientele existente in acest domeniu.
Lenin primeste o delegatie daghestana, compusa
din D. Korkmasov, M. I-lizroev, A. Taho-Godi,
discuta cu ea despre situatia existenta in Republica
Daghestana ; in cursul acestei convorbiri isi in-
seamna pe scurt care sint nevoile de cereale, de
produse manufacturiere etc. ale Daghestanului.

Lenin are o convorbire cu F. A. Rotstein, repre-
zentant plenipotentiar al R.S.F.S.R. in Persia
(Iran), inainte de plecarea lui la post.

Lenin primeste pe E. A. Rahia, pe P. G. Smido-
vici, membru al Prezidiului C.E.C. din Rusia, pe
K. Radek, pe L. B. Krasin.

Lenin merge la vinatoare in imprejurimile satului
Baulino, judetul Bronnitk, gubernia Moscova ;
face o vizitä la fabrica Revolutia din Octom-
brie", stä de vorba cu muncitorii, ia cuvintul la
adunarea organizata la club.

Lenin, intr-o scrlsoare adresati lui A. V. Luna-
cearski, comisarul poporului pentru invatamint, ii
cere sa trimita o list a. de pedagogi cu o tememicä
experienta: practical in activitatea pedagogica in
general si in invatamintul tehnic-profesional in
special ; totodata, sa mentioneze pe scurt lucrarile
lor publicistice i stagiul de activitate sub regunul
sovietic.

Lenin primesn pe M. P. Vladimirski, adjunct al
comisarului poporului pentru afacerile interne ; pe
T. V. Sapronov, presedintele Micului Consiliu
al Comisarilor Poporului, pe adjunctul lui,
A. G. Goihbarg, pe revolutionarul indian Abdurab.
Lenin are o convorbire cu V. N. Nemtov, secre-
tarul Comitetului organizatiei guberniale Tambov
a P.C. (b) din Rusia, care a fost chemat la Mos-
cova pentru a prezenta un raport lui Lenin in
legatura cu faptul ca la 8 februarie Comitetul
gubernial Tambov a hotarlt ca in aceasta guber-
nie, care a fost amarnic devastata de bandele chia-
buresti ale lui Antonov, sa suspende predarea
obligatorie a surplusurilor de produse agricole ;
Lenin pastreazi la sine, pink' seara, materialele ce
i-au fost aduse in legatura cu aceasel problema,
pentru a lua cunostinta de continutul kr. Seara
el sea' inca o data de vorbi cu Nemtov i cu
niste tarani din regiunea Tambov (doi saraci, doi

5i
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Februarie, 15

mijlocasi i doi chiaburi) dcspre predarea obliga-
tonic a surplusurilor de produse agricole si despre
raporturile cu Puterea sovietica ; face insemnari
in legatura cu gubernia Tambov.
Lenin participi la sedinta comuni a Biroului Po-
litic si a Biroului Organizatoric al C.C. al P.C. (b)
din Rusia ; cind se discuta problerna Gruziei,
prezinta o telegrami scrisa de el in numele
Comitetului Central citre Consiliul militar-
revolutionar al Armatei a 11-a. Analizind pro-
blema publicarii tezelor pentru cel de-al X-Iea
Congres al P.C. (b) din Rusia, Biroul Politic
adopta hotarirea ca raportul Cu privire la con-
structia economical fundamentala", care urrna sa
fie prezentat de Lenin la congres, sa fie inlocuit
printr-un raport, prezentat tot de el, Cu privire
la politica si sarcinile fata de taranime". In aceastil
sedinta sint de asemenea discutate probleme pri-
vind lupta impotriva banditismului, sistarea de-
mobilizarii comunistilor din armata, organizatia
Moscova a P.C. (b) din Rusia si adunarea
activului de partid ; aprobarea hotaririi ca pe
llngà Biroul stiintei i tehnicii straine de pe linga
reprezentanta economica. a R.S.F.S.R. in Germa-
nia sà ia fiintao sectie tehnica-stiintifica a Con-
siliuiui economic superior, cu o editurl pro-
prie etc.

Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al
C.C. al P.C. (b) din Rusia. In urma discutiilor cu
privire la problema Gruzlei, se adoptal hotarirea
ca la intrebarea lui G. K. Ordjonikiclze sa se ras-
punda prin telegrama propusa de Lenin.
Lenin semneaza o scrisoare adresata lui A. G. Goih-
barg, vicepresedinte al Micului Consiliu al Comisa-
rilor Poporului, caruia ii cere si se ocupe in mod
special de problema facultatilor rnuncitoresti i sa
faca totul pentru a obtine o maxima imbunata-
sire a situatiei lor.
Lenin semneaza o telegrama adresata lui M. I.
Frumkin, Imputernicitul din Rostov pe Don al
Comisariatului poporului pentru aprovizionare,
caruia ii cere sa grabeasca incarcarile de produse
alimentare in Caucaz.
Lenin prezideazi o sedinta a Comisiei cerealelor
de pe lingal Consiliul Muncii i Apararii, In cadrul
careia se discuta raportul lui A. B. Halatov in
legaturi cu cantitatile de cereale prevazute sa fie

.--
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Februarie, 16

aduse la statiile de cale ferata pita la 1 martie
si se adopta o serie de hotariri cu privire la ma-
surile pentru intensificarea lucrarilor de incarcare
a cerealelor si. de expediere a lor la centru.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisa-
rilor Poporului ; in timpul discutarii raportului
lui V. P. Miliutin cu privire la modul cum se des-
fasoara concentrarea tipografiilor, ia notice in le-
gatura cu restringerea numarului acestora ; scrie
un proiect de hotarire la raportul cu privire la
revizuirea planului de import, redacteaza proiectul
de hotärire cu privire la dizolvarea consfatuirii
organizatorice pentru simplificarea aparatului so-
vietic, precum si a comisiei pentru intocmirea
schemelor de organizare. In aceasta sedinta se
discuta si raportul comisiei cu privire la conce-
siunile din Siberia, chestiunea acordirii unor
premii muncitorilor de la uzina din Mitisci, unele
probleme ale comertului exterior, ale luptei im-
potriva sustragerii de combustibil in Donbass etc.
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al
C.C. al P.C. (b) din Rusia, in care se discuta pro-
bleme privind concesiunile petroliere, activitatea
lui V. N. Nemtov, secretarul Comitetului organi-
zatiei guberniale din Tambov, deschiderea unei
discutii in Pravda" in legatura cu inlocuirea pre-
darii obligatorii a surplusurilor de produse agricole
printr-un impozit in natura etc.
Lenin scrie planul cuvintarii pe care urmeaza sa o
rosteasca la o sedinta a Comitetului organizatiei
Moscova a P.C. (b) din Rusia cu activul de
partid.
Lenin participa la o edinv5. a Comitetului orga-
nizatiei Moscova a P.C. (b) din Rusia cu acti-
vul de partid ; rosteste o cuvintare in legaturà
cu problerne interne de partid.
Lenin are o convorbire cu L. B. Krasin, comisar
al poporului la comertul exterior.
Lenin semneall telegramele adresate Comisiei de
aprovizionare din Siberia, pentru P. K. Kagano-
vici, Comisiei de aprovizionare din Celeabinsk,
lui M. I. Frumkin, la Rostov pe Don, si lui
S. D. Markov, membru al Colegiului Comisariatu-
lui poporului pentru caile de comunicatie, carora
le cere si grabeasca' incarcarea si expedierea ce-
realelor la centru, dat fiind ca in situatia aprovi-
zionarii s-a produs o extrema inrautatire.
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Februarie, 17

Inainte de
18 februarie

Februarie, 18

Lenin intocmeste i discuti impreung cu G. M. Krji-
janovski un tabel preliminar al membrilor Comisiei
centrale a planificirii i un proiect al principa-
lului punct din hotirirea Consiliului Muncii
Apirgrii cu privire la crearea unei comisii cen-
trale a planificirii ; scrie o scrisoare membrilor
C.M.A., cirora le cere si studieze aceste materiale

pregiteasci pentru sedinca C.M.A. amenda-
mentele sau contraproiectele lor ; di dispozgie
secretarei si trimiti membrilor C.M.A. toate aceste
materiale.

Lenin citeste proiectul de reorganizare a seccicii
tehnice-stiincifice a Consiliului economic superior,.
introduce in el unele modificiri si face insemniri ;.
scrie un bilet lui N. P. Gorbunov, ciruia ii cere-
si trimiti proiectul la seccia

Lenin are o convorbire cu P. A. Ostreakov, pre-
sedintele consiliului laboratorului de radio din Nijni
Novgorod, care soliciti sprijin, intrucit mijloacele-
pentru construccia staciei de radiotelefonie de acolo.
sint insuficicnte ; telefoneazi la Comisariatul po-
porului pentru finance si cere si se aloce fondu-
rile necesare ; 11 roagg pe Ostreakov infor--
meze cu regularitate despre mersul lucririlor de
construccie a centralei electrice din Nijni Novgo-
rod si a staciei radiotelefonice.

Lenin prezideazg cea de-a zecea sedincg a Comisiei
economice a C.C.P.

Lenin face insemngri i scrie textul paragrafului 1
din proiectul de hotirire cu privire la Comisia de
stat pentru electrificarea Rusiei.

Lenin are o convorbire cu L. K. Martens care
a venit de curind din S.U.A., unde se afla in ca-
litate de reprezentant neoficial al R.S.F.S.R. ping
ce a fost expulzat de guvernul american despre
miscarea muncitoreasci americana, despre emigra-
cia rusa din S.U.A. i despre posibilitatea stabilirii
de relacii economice i politice intre Rusia Sovie-
tici 6 S.U.A.

Lenin prezideazi o sedinci a Consiliului Muncii
; supune dezbaterii proiectul de regu-

lament al Comisiei de stat a planificirii, ia noti
de ceea ce se discutg, face insemniri pentru cu-
vintul de incheiere la aceasti dezbatere si rosteste
cuvintul de incheiere ; face indreptiri in proiectul
de hotiriri cu privire la utilarea transportului pe

sk"

tehnicl-stiintificg.
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apa cu mijloace proprii de reparatii (la raportul
cu privire la starea mijloacelor de transport in al
doilea semestru al anului 1920, prezentat de
Comisia principala a transporturilor) si in cel cu
privire la asigurarea mijloacelor de existenta pen-
tru ostasii Armatei Rosii aflati in concediu pe
termen nelimitat. In aceasta sedinta se discuta
totodati proiectul de hotarire cu privire la re-
ducerea iluminatului electric in Moscova si Petro-
grad, precum si probleme privind fabricarea plu-
gurilor electrice la uzina din Briansk, masurile
pentru intensificarea transportului de cereale din
Caucaz etc.
Lenin semneaza o telegrami adresata lui I. T.
Smilga, presedintele Armatei muncii din sud-est,
caruia i se cere sa coordoneze activitatea orga-
nelor iocale ale Comisariatului poporului pentru
aprovizionare si ale Comisariatului poporului pen-
tru cane de comunicatie, in vederea colectarii,
depozitarii i expedierii transporturilor cu pro-
duse alimentare pentru aprovizionarea centrului.
Lenin semneaza o telegrama adresata comisarilor
guberniali pentru aprovizionare, presedintilor con-
sfatuirilor guberniale, presedintilor comitetelor exe-
cutive guberniale, comitetelor organizatiilor guber-
niale de partid din Cerepovet, Vologda, Kostroma,
Veatka, Reazan, Perm, Ekaterinburg, Kazan, Orel,
Kursk si Voronej, carora le atrage atentia ca, data
fiind situatia alimentara extrem de grea in care se
afla tam, este inadmisibil sa se procedeze la de-
cuplarea, pentru necesitati locale, a unor vagoane
destinate altor consumatori.

Lenin are o convorbire cu L. B. Krasin inainte de
plecarea lui la Londra pentru incheierea unui
acord comercial cu Anglia.
Lenin are o convorbire cu G. L. $klovski, in le-
gatura cu cererea lui de a i se incredinta un post
in strainatate.

Lenin are o convorbire cu F. E. Maharadze inainte
de plecarea lui in Gruzia, unde urmeazi sa acti-
veze in cadrul carnitetului revolutionar.
Lenin are o convorbire cu A. M. Lejava in lega-
tura cu numirea lui G. L. $klovski intr-un post
la Berlin ; trimite lui L. B. Krasin o scrisoare, in
care-1 roaga sa-1 plaseze pe $klovski intr-un post
in strainatate.
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Lenin semneaza o telegrama adresata presedintelui
comitetului revolutionar din Krasnokoksaisk al
Regiunii /vlari si comisarilor guberniali pentru
aprovizionare din Veatka i Kostroma, cárora ii
se cere sa asigure numaidecit transportul cu ca-
rutele pentru 185 000 de puduri de griu destinate
guberniei Kostroma.

Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al
C.C. al P.C. (b) din Rusia, in care se discuta ches-
tiunea viitoarei plenare a Comitetului Central etc.

Lenin trimite lui G. M. Krjijanovski raportul lui
V. P. Miliutin cu privire la metodele de elaborare
a unui plan economic unic, cu rugamintea de a-I
examina ; ii atrage atentia asupra caracterulut
eronat al conceptiilor lui Miliutin.

Februarie, Lenin lucreaza la articolul Cu privire la planul
19 ,si 21 economic unic".
I ebruarie, 21 Lenin semneaza o telegrama catre comisarii gu-

berniali pentru aprovizionare din Veatka, Kazan,
Orel si Simbirsk, carora le cere s trimita 50 000 de
puduri de ovaz la statiile de destinatie, pentru a
asigura transportul lemnelor, care se face cu aju-
torul carutelor cu cai.

Februarie, 22 Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisa-
rilor Poporului ; prezinta spre aprobare proiectul
regulamentului de functionare al Comisiei centrale
a planificarii si lista membrilor ei ; face indrep-
tali in proiectul de hotarire In legatura cu comi-
sarii poporului, adjunctii lor i reprezentantii
comisariatelor in Consiliul Comisarilor Poporului.
In aceasta sedinta sInt analizate i probleme pri-
vind crearea unui organ unic pentru lucrarile de
constructii din R.S.F.S.R., aprovizionarea spitale-
lor i colilor, proiectele de decrete cu privire la
ocrotirea i dezvoltarea cresterii oilor cu lina
grosiera, constructia liniei ferate inguste Vestuskaia,
precum si alte probleme.

ebs uarie, 23 Lenin, 1ntr-o scrisoare catre Directia generala a.
petrolului (pentru I. M. Gubkin, A. I. Tevcinski,
I. N. Strijov si N. N. Smirnov), cere sa i se tri-
mita, in legatura cu rapoartele prezentate aces-
tei directii privitoare la pomparea laterala a
sondelor i catastrofa care le ameninta, toate ma-
terialele din acest domeniu privind legislatia
strainl sau regulamentele locale care sanctioneaza
pe petrolist in caz ca Iasi neacoperite gurile de
sonda.
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Februarie, 24

Lenin ii cere lui N. P. Gorbunov s faca in asa
fel ca unui grup de muncitori americani si i se
incredinteze uzina A.M.0." i una din uzinele
din Petrograd in vederea unei organizari exem-
plare a productiei de piese de automobil i sa-i
prezinte, la orele 10 seara, un proiect de contract
intre sectia centrala de automobile si acest grup.
Lenin participa la sedinta comuna a Comitetului
Central si a Comitetului organizatiei Moscova
a P.C. (b) din Rusia in care se discuti problema
grelei crize de alimente i combustibil in care se
afla Moscova.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii in timpul cit se discuti problema apro-
vizionarii ostasilor demobilizati din Armata Rosie.
Lenin are o convorbire cu A. B. Halatov.
Lenin semneaza o telegrama catre C. G. Racovski
(la Harkov), prin care se cere Comisariatului po-
porului pentru aprovizionare al Ucrainei sä trimita
la centru 40 de vagoane cu produse alimentare,
intrucit aici situatia aprovizionärii este extrem de
proastà.

Lenin participa la o sedinta a plenarei C.C. al
P:C. (b) din Rusia, in care se analizeaza situatia
din Moscova si se discuta raportul comisiei pentru
inlocuirea preclarii obligatorii a surplusurilor de
produse agricole printr-un impozit in natura, ra-
portul comisiei Prezidiului C.E.C. din Rusia in
legatura cu revizuirea schemelor de organizare la
cornisariatele pentru asigurari sociale, comertul
exterior, afacerile interne, Inspectia muncitoreasca-
taraneasca, problemele nationalitatilor.

Lenin rosteste o cuvintare la adunarea activalui
de partid al orasului Moscova.
Lenin &á dispozitie lui N. P. Gorbunov s puna.
pe ordinea de zi a sedintei de la 25 februarie a
Consiliului Muncii si Apararii raportul general al
lui A. M. Anikst cu privire la reintoarcerea in
tara a muncitorilor rusi emigrati in America ; pro-
blema revizuirii hotaririi Micului Consiliu al Co-
misarilor Poporului potrivit careia primirea mun-
citorilor rusi reemigrati din America trece din
atributia Directiei generale a muncii in aceea a
Comisariatului poporului pentru afacerile interne

problema preclarii uzinei A.M.0." unui grup de
comunisti reemigrati din America, care si organi-

si

si
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zeze o productie exemplara a pieselor de auto-
mobil.

Lenin participa la o sedinta a plenarei Comitetului
Central al P.C. (b) din Rusia, in care se discuti
problema concesiunilor petroliere etc.

Februarie Lenin il insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa trans-
inainte de 25 mita multurniri cordiale muncitoarelor, muncito-

rilor si functionarilor de la mina dnternationala
a III-a i celor de la micile mine ale grupului 3
din raionul Aleksandro-Grusevsk (Donbass) pen-
tru salutul i bunele urari trimise de ei" i sä le
comunice cä primeste cu cea mai mare bucurie
darul lor 30 000 puduri de carbune pe
care-1 va transmite proletariatului din Moscova".

Februarie, 25 Lenin, intr-o scrisoare adresata lui Krjijanovski,
presedintele Comisiei de stat a planificarii, face
propuneri in legatura cu structura, componenta
organizarea activitatii acestei comisii.
Lenin scrie un rnesaj, care urmeaza sa fie trimis
prm fir direct lui C. G. Racovski la Consiliul
Comisarilor Poporului al Ucrainei, cu rugamintea
de a transmite salutul lui celui de-al V-lea Con-
gres general al Sovietelor din Ucraina.
Lenin participa la o sedintl a plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia, In care se discuta tezele lui
Buharin pentru Congresul al X-lea al P.C. (b)
din Rusia cu privire la constructia de partid,
probleme privind situatia aprovizionarii cu corn-
bustibil, activitatea transporturilor pe apa (proiec-
tul de apel catre toate organizmiile de partid),
paza transporturilor de cereale care vin din Sibe-
ria, demobilizarea armatei, situatia din Gruzia etc.
Primind o scrisoare de la C. G. Racovski in care
se face propunerea ca fondul de cereale al Ucrai-
nei sä fie folosit pentru schimbul cu strainatatea,
Lenin &I, telegrafic, indicatii cu privire la modul
cum trebuie distribuit griul colectat in Ucrama.

Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Muncii
Apararii ; ia note in timpul discutiilor pe mar-

ginea raportului lui T. S. Eismond cu privire la
productia de tesaturi pentru aprovizionarea.ostasi-
lor care sint demobilizati. In aceasta sedinta se
discuta totodata proiectul de hotarire cu privire
la aprovizionarea xnuncitorilor din Moscova
Petrograd si cel cu privire la asigurarea cu forta
de muncI a lucrarilor de constructie din Ural,

si

si

II



616 DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN
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tezele cu privire la organele economice regionale,
probleme privind predarea uzinei A.M.0.", unui
grup de comunisti reemigrati din America, apro-
vizionarea cu produse alimentare a lucrItorilor de
la recensämint, ravia de piine pentru unitävile de
pe Frontul din Caucaz, situavia din Donbass etc.
Lenin viziteaz5. aminul $colii de area dramatici,
stã de vorbi cu studentii, ii intreab5I cum merg
cu invailtura i discuta cu ei despre literaturà si
area'.

Lenin discut5. cu I. H. Lutovinov despre situacia
din C.C.S. ; in timpul discuviei face unele in-
semnIri.

Lenin are o convorbire cu inginerul Rujicika in
legaturã cu al5toria lui in sträinItate.
Lenin primeste pe N. Osinski, adjunct al comisa-
rului poporului pentru agriculturà ; pe A. I. Rikov
si V. P. Noghin (de doul ori) ; pc A. V. Luna-
cearski si M. N. Pokrovski ; pe I. A. Teodorovici,
membru al colegiului Comisariatului poporului
pentru agriculturI ; pe Bela Kun, secretarul Co-
mitetului Executiv al Internavionalei Comuniste.

Lenin prezideazI o consatuire in legituri cu ma-
teriile prime ; face calcule amlnunvite in legituri
cu rezervele de ariaterii prime, schiteazi mIsuri
pentru intensificarea achizi%ionkrii i extractiei de
materii prime.

Prirnind o scrisoare din partea secretarei sale,
care-i face cunoscut a au venit doui delegate din
partea Conferinvei muncitoarelor i vlancilor din
gubernia Moscova si i-au comunicat c participan-
tele la conferint51 isi exprirra in mod stIruitor
dorinva de a-I vedea i auzi vorbind pe Vladimir
Ilici, Lenin ii scrie pe aceast5 scrisoare : Dac a. e
vorba doar de 5 minute, as putea s5. merg la
ora 23/4, claca" d-ta reumti s amlni intrevederea
cu delegatia tura".
Lenin rosteste o cuvintare la Conferinva guber-
nialà de la Moscova a muncitoarelor i carIncilor.
Lenin primeste delegavia tura si discuta cu ea in
leg5tua cu incheierea tratatului cu Turcia.
Lenin dã dispozivie lui N. P. Gorbunov : sä urmi-
reascl, prin A. M. Lejava, adjunct al comisarului
poporului pentru comervul exterior, efectuarea ur-
gent5 a achizitiei de arbune din strainitate, in
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Februarie, 27

Februarie, 28

valoare de 15 000 000 de ruble-aur, pentru nevoile
Petrogradului ; sa-1 roage pe profesorul F. V. Tih-
vinski s prezinte o concluzie la materialele cu
privire la industria petrolieri, aflatoare la Lenin,
aratind dad: este indicat sa se concesioneze ex-
ploatarile petroliere unor straini, claca existá riscul
unei inundari a zicarnintelor si care sint masurile
necesare pentru protejarea lor ; sa intocmeasca
evidenta a intrebarilor i chestiunilor care au fost
prezentate Consiliului Muncii i Apararii in ulti-
mele trei luni si care cereau un tispuns i s arate
cite din ele si in ce termen si-au gasit raspuns si
din a cui vin s-au produs intirzierile.

Lenin li incredinteaza lui N. P. Gorbunov o mi-
siune speciala : sa sprijine prin toate mijloacele
inventatorii de la laboratorul radiotehnic i in
special sa comande in strainatate, prin inginerul
Rujicika, materialele necesare, in valoare de
30 000 000-40 000 000 de rnarci.

Lenin merge in localitatea Gorki, viziteaza pe res-
ponsabilul rubricii poezie" a ziarului Pravda",
I. G. Filipcenko, care se afla internat in sanatoriu,

preda un pachet i o scrisoare din partea
Mariei Ilinicina Ulianova.

Lenin participa la sedinta Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; scrie un proiect de hotarire
in legatura cu discutarea schitei preliminare a ra-
portului despre reorganizarea armatei, pe care
Trotki urmeaza sa-1 prezinte la Congresul al X-lea
al P.C. (b) din Rusia. In aceast a. sedinta se discuta
totodata despre aprovizionarea cu combustibil, des .
pre situatia la Moscova si Petrograd si alte pro-
bleme.

Lenin scrie proiectul de hotarire a Consiliului
Munch i Apararii cu privire la constituirea unui
fond de 10 000 000 de ruble-aur pentru aprovizio-
narea muncitorilor nevoiasi cu alimente i obiecte
de prima necesitate i cu privire la ins'arcinarea
Comisariatului poporului pentru comertul exterior
cu trimiterea unei delegatii in strlinatate pentru
cumpararea marfurilor respective ; d indicatie
secretarei sa supuna votului acest proiect prin
chestionarea tuturor mernbrilor C.M.A., astfel ca
in ziva urmatoare el sä apara in ziare ca o hota-
tire a C.M.A.
Lenin rosteste o cuvintare la sedinta plenara a
Sovietului din Moscova.

pe

si ii



618 DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

Lenin are o convorbire cu N. Osinski, adjunct al
comisarului poporului pentru agricultural.
Lenin primeste pe I. A. Cekunov si N. A. Ganea-
vin, Omni din satul Fominka, judetul Goroho-
vet, gubernia Vladimir, care-si exprima parerile
lor in legatura cu inlocuirea sistemului de predare
a cotelor de came. Lenin le face cunoscut celor
doi delegati ai satenilor ca 1n curind predarea
obligatorie a surplusurilor de produse agricole va
fi inlocuità printr-un impozit in naturà. Dupa.
aceasta convorbire Lenin cla dispozitie secretarei
sa ceara lui S. P. Sereda proiectul intocmit de o
adunare a taranilor, care i-a fost adus de Cekunov.
Lenin 11 roaga, printr-o scrisoare, pe N. A. Se-
masko ajute pe I. A. Cekunov si-si procure
niste ochelari buni ; dã dispozitie secretarei sa
urma'reasca modul cum este indeplinita aceasta
rugaminte.

dnua jumatate Lenin scrie planul unei scrisori catre tovarasii de
a lunii februarie la Baku in legatura cu concesiunile.

Februarie

Martie, 1

Lenin, intr-o scrisoare adresatal lui A. D. Tiurupa,
ii comunica date cifrice in legatura cu rezervele
alimentare i 11 intreab a. ce parere are despre pro-
punerea ca in R.S.F.S.R. sal fie ternporar sistati
predarea obligatorie a surplusurilor de produse
agricole.

Lenin scrie Comisariatului poporului pentru agri-
cultura (lui N. Osinski) o scrisoare despre taranii
farl partid, despre atragerea unor tirani care au

experiental practical in activitatea acestui
comisariat, pentru a pune treburile in agricultural
pe falgasul lor normal ; intre altele, este de parere
ca in aceasta activitate a comisariatului si fie
atras i I. A. Cekunov.
Luind cunostinta de Scurta dare de seama cu pri-
vire la situatia centralei electrice de stat din
Moscova", Lenin 11 Insarcineaza pe Gorbunov s-o
citeasca cu atentie i si dea acestei centrale tot
ajutorul posibil si totodata sa ia misuri de spri-
jinire a Intreprinderii pentru exploatarea hidraulica
a turbei (Ghidrotorf).
Lenin semneaza o telegrama cltre presedintele
comitetului executiv gubernial din Ufa, caruia Ii
cere sa transmita lui A. R. Saposnikov
T. G. Kondrov, tarani din satul Beketovo, plasa
Bulgakov, judetul Ufa, invitatia de a veni la Mos-

01-1
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Martie, 2

Martie, 3

41

cova pentru o consfltuire a legituri cu tleinimea
cu gospodaria tkrIneasci.

Lenin primeste pe V. A. Avanesov, adjunct al
comisarului poporului pentru Inspectia muncito-
reasci-OrEneaseal ; pe A. S. Enukidze, secretar al
C.E.C. din Rusia ; pe V. R. Menjinski, rnembru al
Prezidiului Cornisiei extraordinare din Rusia
(Ceka) ; pe A. M. Lejava, adjunct al comisarului
poporului la comertul exterior.

Lenin prezideaz1 o sedinci a Consiliului Cornisari-
lor Poporului, In care se analizeaz 5. rezultatele
introducerii premiilor n produse, se discutI pro-
iectul de hotArire cu privire la lichidarea Directiei
generale a muncii si a sectiilor ei i reorganizarea
Comisariatului poporului pentru problemele muncii,
reorganizarea activitItii comisariatelor economice
in conformitate cu hotärirea adoptati de cel
de-al VIII-lea Congres al Sovietelor din Rusia cu
privire la Consiliul Muncii i Apr.rii, problema
consfituirii in legIturl cu materiile prime si
altele.

Lenin primeste pe 0. V. Kuusinen, membru al
C.C. al Partidului Comunist din Finlanda ; pe
N. Osinski, membru al colegiului Comisariatului
poporului pentru agriculturl.

Intr-o scrisoare adresatl lui G. K. Ordjonikidze,
Lenin saluti pe comunistii gruzini si pe membrii
Comitetului revolutionar din Gruzia cu prilejul
constituirii Gruziei Sovietice ; cere sl-i comunice
care e pärerea lor despre Infiintarea Armatei Rosii
gruzine, despre atitudinea fata de intelectualita-
tea gruzin5. i fat5." de micii comercianti, despre
raporturile cu mensevicd gruzini.

Lenin di dispozitie lui N. P. Gorbunov si-i trimiti
lui N. I. Buharin spre examinare tin memoriu
al corporatiei oarnenilor de stiinti din Petro-
grad, In care se face propunerea de a se proceda
la contractarea unui imprumut al Rusiei Sovietice
In strainatate si la realizarea lui sub forma de
produse alimentare pentru Petrograd, si co-
munice CI el consider posibi1 adoptarea acestei
propuneri.

Lenin prirneste pe E. A. Litkens, membru al cole-
giului Comisariatului poporului pentru
mint, si pe M. F. Vladimirski, adjunct al comi-
sarului poporului pentru afacerile interne.

inv541-
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Lenin, intr-o scrisoare catre Biroul Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, face propunerea de a nu se
mai pune in discutia biroului fractiunii comuniste
din Consiliul Central al Sindicatelor problemele
referitoare la situatia alimentara a Republicii so-
vietice, urmind ca ele s5. fie analizate de apropiatul
congres al partidului.

Lenin face indreptari in proiectul de hotarire al
C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la inlocuirea
predarii obligatorii a surplusurilor de produse
agricole printr-un impozit ; cere, intr-o scrisoare,
lut A. D. Tiurupa sa convoace comisia si sa le
examineze.

Martie, 4 Lenin scrie articolul Ziva internationali a mun-
citoarelor".

Martie, intre
4 7

Martie, 5

Lenin prezideazi o §edintà a Consiliului Muncii si
Apararii ; face indreptari in proiectul de hotarire
cu privire la reorganizarea pazei la caile ferate
pentru lupta impotriva banditismulm. In accastä
sedinta se discutä i proiectul de hotarire cu pri-
vire la punerea Comitetului Apararii din Petro-
grad in subordinea Consiliului militar-revolutionar
al republicii, sub raport militar si in domeniul
tuturor masurilor legate de lichidarea rebeliunii
armate organizate de eseri i albgardisti la Kron-
stadt, precum si probleme privind detasamentele
de munca, cumpararea de autocamioane din strai-
natate, masuri pentru dezvoltarea industriei electro-
tehnice, acordarea ratiei de ostas rosu unui numar
de 500 de muncitori de la uzina A.M.0.", mersul
lucrarilor la bazinul carbonifer de linga Mos-
cova etc.

Lenin scrie prima si a doua varianta a raportului
cu privire la activitatea politica a Comitetului
Central, in vederea apropiatului Congres al X-lea
al P.C. (b) din Rusia.

Lenin scrie o completare la proiectul de hotarire
a Consiliului Comisarilor Poporului cu privire la
instituirea unui minimum stiintific, obligatoriu pen-
tru toate scolile superioare din R.S.F.S.R in
sensul ca in programul de invatamint superior
se introduce si planul de electrificare a Rusiei.
Lenin prezideaza o sedinta a Comisiei cerealelor
de pe IIng. Consiliul Muncii i Apararii, in care
se discuta problema adoptarii unor masuri me-
nite sa imbunatateasca transportul cerealelor, pre-

ii
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Martie, 7

91*

cum si problema aprovizionarii nesatisfacatoare a
Donbassului.

Lenin participa la sedinca plenarei C.C. al P.C. (b)
din Rusia. In. cadrul discuciei in legatura cu apro-
piatul Congres al X-lea al P.C. (b) din Rusia,
plenara aprobi planul raportului lui Lenin cu pri-
vire la activitatea politica a Comitetului Central.
Pentru elaborarea d.efinitiv a. a proiectului de lege
cu privire la inlocuirea preclarii obligatorii a sur-
plusului de produse agricole printr-un impozit in
natural se formeaza o comisie, din care face pane
6 Lenin. In aceasta sedinca se discutl. si problema
ordinii de zi a sesiunii din martie a C.E.C. din
Rusia, propunerea cu privire la aminarea congresu-
lui feroviarilor, hotarirea Biroului Organizatoric
al Comitetului Central cu privire la convocarea,
pentru 18 manic, a Conferincei Uniunii Tineretu-
lui Comunist din Rusia, tezele la raportul cu pri-
vire la construccia de partid i la raportul Repu-
blica Sovietica in incercuirea capitalistr, care ur-
meaz a. sa fie prezentate la Congresul al X-lca
al P.C. (b) din Rusia, problema inarmarii comu-
nistilor etc.

Primind rnemoriul prezentat de A. G. Goihbarg,
vicepresedinte al Micului C.C.P., in care se arati
cum Comisariatul poporului pentru afacerile cx-
terne incalca hotarirea Consiliului Comisarilor
Poporului prin care se interzice organizarea de
aparate paralele pentru evaluarea pagubelor su-
ferite de R.S.F.S.R. de pe urma razboiului si a
blocadei, Lenin scrie o nota lui G. V. Cicerin si
lui L. M. Karahan, carora le atrage atencia c e
inadmisibil sa fie nesocotita o hotirire a C.C.P.
ft le cere sa-si spuna parerea in mod precis, fara
subterfugii 6 fara reticence".
Lenin completeaza chestionarul de delegat pentru
Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia.
Lenin semneazi o telegrama catre toci presedincii
consfatuirilor guberniale i comisarii guberniali
pentru aprovizionare, carora le atrage atencia
asupra raspunderii ce le revine pentru .desfasu-
rarea la timp a campaniei de insamincan si for-
marea fondului semincer si le cere ca in tennen
de 5 zile s prezinte date in acest sens.
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