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'VII

PREFATA

Volumul 50 al Operelor complete ale lui V.I. Lenin,
cu care se deschide corespondenta sa de dupà victoria
Marii Revolutii Socialiste din Octombrie, cuprinde scri-
sori, telegrame, bilete §i alte documente scrise in perioada
octombrie 1917 iunie 1919 ; ele sint strins legate de
scrierile incluse in volumele 35-38 ale prezentei editii.

0 data cu instaurarea Puterii sovietice, a Inceput o
nouà perioada in viata §i activitatea lui V.I. Lenin.
El a condus lupta oamenilor muncii din Tara sovieticd
pentru rezolvarea sarcinilor istorice ale dictaturii prole-
tariatului, pentru construirea societtitii socialiste. Cores-
pondenta lui Lenin arata In mod grAitor ce activitate
practicA, organizatoria neobi§nuit de multilaterald a
destd§urat el In calitate de conducAtor al partidului
comunist, aflat la putere, §i de §ef al guvernului sovietic.
In centrul atentiei sale stAteau sarcinile constructive ale
revolutiei socialiste. Documentele incluse In volumul de
fata caracterizeag modul cum a condus Lenin activitatea
de creare §i organizare a noului aparat de stat, a aparatului
sovietic, §i cum a ailAuzit el primii pa§i in munca de con-
structie economicA ci culturalá. Totodatà, ele oglindesc ac-
tivitatea desfa§uratA de V.I. Lenin pentru organizarea al:4-
rArii tárii, pentru apArarea cuceririlor revolutiei de duc-
manii ei interni §i externi. Numeroase documente sint
consacrate politicii externe a Statului sovietic, proble-
melor miccarii muncitorecti §i comuniste internationale.
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Puterea sovieticA a luat nactere intr-o aprigA luptà
cu fortele reactdonare ale vechii societAti. In dispo-
zitiile date comisarului Fro lov la 29 octombrie (11 no-
iembrie) ci statului-major al GArzii rocii la 30 octombrie
(12 noiembrie), in scrisorile adresate lui N.I. Podvoiski ci
V.A. Antonov-Ovseenko la 26 noiembrie (9 decembrie)
ci Comitetului din Petrograd al P.M.S.D.R.(b) din Rusia
la 8 (21) decembrie 1917, precum ci in telegrama trimisai
lui V. A. Antonov-Ovseenko la 29 decembrie 1917
(11 ianuarie 1918), V. I. Lenin dà indicatii pentru zdro-
birea rebeliunilor contrarevolutionare ale lui Kerenski ci
Krasnov, Dutov ci Kaledin, pentru asigurarea ordinii
revolutionare la Petrograd.

Situatda internationalà a Republicii sovietice, aflatà
in incercuire capitalistà, era extrem de grea. Documentele
cuprinse lin acest volum contin o multime de materiale
privind modul cum conducea V.I. Lenin politica externA
a Statului sovietic ci scot in relief perspicacitatea lui
exceptionalà ci profunda intelegere a raportului de forte
pe arena mondialà.

Numai datoritA imenselor eforturi depuse de V.I. Lenin
in lupta dirzA dusA de partid impotriva lui Trotki ci a
grupului opozitionist al comunictilor de stinga" a fost
semnat la 3 martie 1918, la Brest-Litovsk, tratatul de
pace cu Germania, a carui incheiere a constituit un strA-
lucit exemplu de intelepciunea ci supletRa tacticii leni-
niste, de priceperea de a elabora, intr-o situatie extrem
de complexA, singura politicA justA. Problemelor legate
de semnarea pAcii de la Brest-Litovsk ci de lupta impotriva
comunictilor de stinga" le-au fost consacrate scrisoarea
trimig lui K.B. Radek la 14 (27) ianuarie 1918, radio-
grama din 25 februarie 1918 &Are delegatia pentru trate-
tive de pace, telegrama adresatà lui V.V. Vorovski la
26 februarie, cea expediatà la Irkutsk la 27 februarie
ci cea din 1 martie 1918 Care toate Sovietele de depu-
tati, cAtre tqi cetatenii Orli".

Guvernul sovietic, in frunte cu V.I. Lenin, a promovat
cu consecventa o politicA de pace, de coexistentA pacnicA
a statelor cu orinduiri sociale diferite. Ina' in primAvara
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anului 1918, din initiativa lui Lenin, Consiliul economic
superior a elaborat un plan de dezvoltare a relatiilor
economice §i comerciale cu State le Unite ale Americii.
Lenin considera, de asemenea, necesara stabilirea de lega-
turi comerciale cu Germania, Po Ionia §i alte tari.

Dupa ce imperiali§tii Antantei au inceput interventia
lor antisovietica, guvernul sovietic a adresat in repetate
rinduri guvernelor S.U.A., Angliei §i Frantei propuneri
de incheiere a pacii. Intr-o scrisoare din 10 octombrie
1918 catre G.V. Cicerin §i L.M. Karahan, care se publica
acum pentru prima oara, V.I. Lenin scria: In ce prive§te
nota catre Wilson, eu cred &à trebuie trimisd. Ea trebuie
sa fie temeinic Intocmita, In termeni politic*, dar inci-
sivi. Sa aratam ca noi, in orice caz, consideram de dato-
ria noastra &à propunem pace chiar §i guvernelor capita-
li§tilor §i miliardarilor, pentru a pune capat varsarii
de singe §i a deschide ochii popoarelor" (volumul de fata,
p. 203). Hotarirea guvernului sovietic de a duce tratative
de pace cu conducdtorii puterilor Antantei e subliniata
de V. I. Lenin §i in lunga sa scrisoare adresata lui
G.V. Cicerin §i M.M. Litvinov la 6 mai 1919 In legatura
cu raspunsul ce urma sd fie dat lui F. Nansen §i care de
asemenea se publica acum pentru prima oard.

V.I. Lenin a ajutat cadrelor de conducere ale parti-
dului §i statului sa-§i insupasca arta diplomatiei, aratin-
du-le ca in lupta pentru pace e nevoie de o politica externa
sovietica supla. Intr-o scrisoare trimisa lui S.G. aumian
la 14 mai 1918, V.I. Lenin, aprobind politica ferma §i ho-
Varna promovata de Consiliul Comisarilor Poporului de la
Baku, scria: Daca yeti §ti sd o Imbinati cu o diplomatie
foarte precauta, care e dictata In mod indiscutabil de ac-
tuala situatie extrem de grea, vom Invinge" (p. 78).

Incheierea tratatului de la Brest-Litovsk a dat un ragaz
de pace Statului sovietic, a permis sa se consolideze
puterea Sovietelor, sa se asigure dezvoltarea In continuare
a revolutiei socialiste §i sä se creeze Armata Ro§ie.

In volumul de fata se publica un mare numdr de docu-
mente, care caracterizeaza activitatea desta§urata de
V.I. Lenin In cele mai diferite domenii ale fauririi econo-
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miei socialiste: lupta impotriva sabotajului pus la cale
de capitalisti si buna orinduire a muncii in Intreprin-
derile nationalizate; organizarea finantelor ; folosirea
cooperatiei ca mijloc de aprovizionare a populatdei;
corespondenta aratà grija manifestatà de Vladimir Ilici
pentru dezvoltarea agriculturii, pentru productia si
repartizarea uneltelor agricole, pentru organizarea de
comune si arteluri.

Partidul si guvernul au depus eforturi imense pentru a
smulge tam din clestele ruinei si al foamei. Situatia ali-
mentard a Republicii sovietice se ineautdtise mai cu seam6
In vara anului 1918. Aprovizionarea este acum lucrul
cel mai important", atrágea V.I. Lenin atentia (p. 183).
Intr-o scrisoare cátre A.G. leapnikov, care se publicá
acum pentru prima ()ail, el scria: Comitetul Central a
hotArit sei indrepte cit mai mu lte forte ale parti-
dului In domeniul aprovizion6rii. Fund* dac6 nu Invin-
gem foametea In lunile ce vin, vom pieri cu sigurantd
§i vom compromite intreaga revolutie" (p. 87). V.I. Lenin
sublinia rolul deosebit de important ce revine clasei
muncitoare In desfdsurarea revolutiei socialiste la sate
si in salvarea Orli de la foamete, o indemna sä ducti o
luptá hotgrità impotriva chiaburilor, care ascundeau
cerealele, si s'a intäreasca* alianta cu taranimea munci-
toare. Dupà cum se vede din zeci de scrisori, telegrame si
bilete, V.I. Lenin cguta sa." pátrundà in toate arndnuntele
activitàtii de organizare a aprovizion6rii : se ocupa de
probleme privind constituirea detasamentelor de aprovi-
zionare si activitatea lor, urm6rea personal transportul
incàrcáturilor cu cereale trimise la Moscova, Petrograd
si In alte centre industriale. 0 deosebità atentie acorda
el procurArii de alimente pentru copii. Sprijinind propu-
nerile in legdturá cu aprovizionarea copiilor cu alimente,
V.I. Lenin ii scria lui A.D. Tiurupa: Poate c6 ar trebui
BA mai luàna si s6 mai facem Inca ceva pentru copii.
Ar trebui" (p. 265; documentul se publicá acum
pentru prima oath").

Interventia militarà stra'in6 §i rizboiul civil dezlàntuit
de imperialisti si de clasele exploatatoare rdsturnate de
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la putere au silit poporul sovietic sa-§i intrerupà munca sa
pasnica constructiva, §i &à puna mina pe arme pentru a da
o ripost:a du§manilor. Nu meroase documente incluse invo-
lumul de fata contin indicatii date de V.I. Lenin In
problemele militare, arata cit de operativ §i de concret a
condus el lupta impotriva interventioni§tilor §i albgardi§-
tilor. V. I. Lenin a tinut in permanenta legatura cu
Consiliul militar-revolutionar al Republicii §i cu Coman-
damentul suprem, a indrumat §i controlat activitatea lor.

In acest volum se publica pentru prima oard o scri-
soare a lui V.I. Lenin care C.C. al P.C.(b) din Rusia
din 17 iunie 1919, care, la fel ca §i o serie de alte docu-
mente, ne arata in mod concludent ca. el vedea in Comi-
tetul Central al partidului un organ colectiv de condu-
cere a apararii tarii. Respingind obiectdile aduse de Trotki
Impotriva hotaririi Comitetului Central cu privire la
intarirea Cartierului general, V.I. Lenin scria ca in hota-
rirea Comitetului Central e vorba de ceva ce Trotki
a trecut cu vederea, §i anume de faptul ca. majoritatea
Comitetului Central a ajuns la convingerea ca... la Cartie-
rul general lucrurile stau pros t §i ea, in incerthrile
de a obtine o imbundtdtire serioasd, de a gasi mijloacele
necesare pentru o schimbare radicald, s-a facut un anumit
pas inainte" (p. 385).

V.I. Lenin a urmarit cu atentie aplicarea directivelor
militare §i a indicatdilor strategice ale Comitetului Cen-
tral al partidului §i ale guvernului sovietic, s-a ocupat
de problemele privind pregatirea §i efectuarea principa-
lelor operatii militare. In cimpul vizual al lui Lenin
s-au aflat toate fronturile: cel de est, care era principalul
front in vremea aceea, apararea Nordului sovietic, a
Astrahanului, Taritinului, Petrogradului, Frontul de sud.

0 serie de materiale ne arata cit de mult se ocupa
Lenin de aprovizionarea trupelor cu armament, munitii
§i echipament, cit de mult se ingrijea el de intarirea
unitatilor militare cu cadre de comanda gi comisari.
0 mare atentie a acordat el intaririi spatelui frontului
activitatii intreprinderilor militare, transportului feroviar
9i pe apa, comunicatiilor, precum 9i altor probleme,
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0 importanta deosebita prezinta scrisorile si telegra-
mele lui V.I. Lenin legate de politica nationala a parti-
dului comunist. Documentele oglindesc ajutorul militar,
financiar etc. dat de Rusia Sovietica maselor munci-
toare din regiunile populate de alte nationalitati, care
duceau lupta pentru victoria revolutiei socialiste, pentru
instaurarea si consolidarea Puterii sovietice. V.I. Lenin
sublinia necesitatea unei strinse unitati militare intre
republicile sovietice angajate in lupta cu interven-
tionistii si albgardistii.

Un loc insemnat ocupà in scrisorile, telegramele si bile-
tele incluse in volumul de feta problemele legate de orga-
nizarea conducerii administrative si de activitatea apara-
tului de stat.

Sub conducerea nemijlocità a lui V.I. Lenin au fost
infiintate comisariate ale poporului si alte departa-
mente centrale, el a trasat programul lor de activitate,
a selectionat cadrele cu munci de raspundere. V.I. Lenin
considera cà una din sarcinile cele mai importante, In
acea perioada, era consolidarea Puterii sovietice in pro-
vincie. El a urmarit indeaproape activitatea comitetelor
saracimii si a sovietelor locale, a subliniat necesitatea
ca ele sa-si intareasca legatura cu masele si a atras aten-
tia ca oamenii muncii au dreptul said revoce deputatii.

Din cuprinsul scrisorilor aflam cum au fost elabo-
rate principiile leniniste ale conducerii de partid si de
stat, ele caracterizeaza stilul de munca al lui V.I. Lenin.

0 mare importanta acorda V.I. Lenin conducerii
colective. Dupà cum atesta si documentele incluse In
volumul de feta, in toate problemele importante el se
consulta cu tovarasii sai de lupta si cu alti activisti
cu functii de raspundere, ridica aceste probleme in fate
Comitetului Central sau a Consiliului Comisarilor Po-
porului spre a fi examinate si rezolvate. Nu pot sa actio-
nez impotriva vointei si hotaririlor colegilor mei din
Consiliu", sublinia Vladimir Ilici intr-o scrisoare &Are
M.F. Andreeva, care se publica pentru prima oara in
volumul de fata. (p. 53). Lenin considera totodata ca
este necesar ca conducerea colectiva sà fie just imbinata
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cu raspunderea personala a fiecarui lucrator pentru
sarcina ce i-a fost Incredintata. Am toate temerile

scria el la 26 august 1918 lui A.P. Smirnov ca
dv., la Saratov, Ira jucati de-a colegiul intr-un moment
clnd se cere conducatorilor sa dea dovada de energie
si promptitudine..." (p. 183). Lenin s-a ridicat cu vehe-
menta 1mpotriva oricaror manifestari de regionalism,
anarhism, indisciplina si nesupunere ale unor activisti
fata de dispozitiile organelor superioare.

V.I. Lenin ii Inva la pe activistii din institutdile de
stat si din organele de partid sa fie oameni practici, sa
dea dovada de operativitate in rezolvarea problemelor,
sa-si concentreze atentia asupra sarcinii delei mai impor-
tante, si un lucru odatâ inceput sa-1 duca pinà la capat,
pind ce vor obtine un rezultat real. Pe el II indignau pro-
fund manifestarile de taraganare, birocratism si delasare
In munca aparatului de stat, atitudinea indiferenta
fatá de cerintele oamenilor muncii. El cerea activistilor
din aparatul de stat sa examineze cu atentie reclamatiile
facute de oamenii muncii impotriva procedeelor nejuste
ale unor institutii sau ale unor personalitati oficiale. Insusi
Vladimir Ilici dadea exemplu de felul cum trebuie O. se
reactioneze cu promptitudine la asemenea reclamatii. La
18 ianuarie 1919 el a cerut directorului treburilor Consi-
liului Comisarilor Poporului sa-i raporteze imediat despre
toate cazurile de reclamatii primite la C.C.P. si Eià orga-
nizeze un control minutios al 1ndeplinirii rezolutiilor puse
pe ele. Lenin considera &à e necesar sa fie aspru pedep-
siti acei lucratori ai organelor locale care persecutau
persoanele ce i se adresasera lui cu diverse plingeri.

0 serie de documente ne arata lupta dug de V.I. Lenin
pentru intarirea legalitatii revolutionare socialiste. Intr-o
scrisoare din 15 aprilie 1918 adresata. Comisariatului
poporului pentru justitie, Lenin sublinia necesitatea
codificarii, a editarii Colectiei de legi si dispozitii ale
guvernului sovietic, a desfasurarii propagandei juridice
In rindurile populatiei, a atragerii maselor muncitoare
In activitatea tribunalelor populare. Trebuie, arata el,
sa ducem o lupta hotarita impotriva delapidarilor, spe-
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culei ci huliganismului; el a propus sa se adopte masuri
severe impotriva celor ce luau mita. Vladimir Ilici cerea
tuturor institutiilor sovietice, tuturor cadrelor sa respecte
cu strictete legile In vigoare ale Republicii sovietice. El
spunea ea chiar simpla propunere de a ocoli un decret
trebuie sa atraga dupà sine trimiterea In judecata.
V.I. Lenin reactiona numaidecit la sesizarile privind
incalcarea legalitatii socialiste, dadea, in cazurile nece-
sare, indicatii pentru studierea mai profunda a unui caz
sau altul, curma cu hotarire abuzurile de putere comise
de unii activicti cu munci de raspundere.

Din initdativa lui V.I. Lenin au fost Infiintate orga-
nele controlului de stat. El a propus ca In actiunea de
control sa fie atraci in mai larga masura membri de partid
ci reprezentanti ai muncitorilor.

Intr-o serie de scrisori, telegrame §i bilete se reflecta
activitatea lui V.I. Lenin in domeniul constructiei
culturale: el manifesta o deosebita grija pentru comple-
tarea fondurilor de carti ale bibliotecilor publice, con-
structia de cluburi satecti, editarea de carti necesare
poporului ci desfacurarea muncii de cercetare ctiintifica.
0 mare importanta acorda V.I. Lenin activitatii de pro-
paganda ci agitatie. Primind o scrisoare de la un grup
de studenti care manifesta interes pentru comunism",
el le-a urat sa obtina eft mai curind succese ln studierea
comunismului, In insucirea lui temeinicd ci In trecerea
la activitate practica In rindurile Partidului Comunist
din Rusia" (p. 194). 0 atentie deosebità a acordat
V. I. Lenin Infaptuirii planului, elaborat de el, de
propaganda prin monumente" ornamentarea strazilor
din Moscova ci Petrograd cu inscriptii revolutionare pe
cladiri ci cu monumente ale celor mai de seama repre-
zentanti ai miccarii revolutionare ci ai culturii.

Gigantica activitate de conducere a partidului ci a
Statului sovietic se imbina la V.I. Lenin cu o uriaca
munch' teoretica. In volumul de fata au fost incluse
scrisorile lui Lenin legate de elaborarea lucrarii sale
Revolutia proletara §i renegatul Kautsky". In scrisori
adresate lui I. A. Berzin, V.V. Vorovski ci A.A. Ioffe,
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el cerea s4 i se trimitA o broprà §i ni§te articole ale lui
Kautsky Indreptate impotriva bol§evicilor §i a dictaturii
proletariatului, precum §i alte materiale de care avea
nevoie pentru a aerie cartea. Trebuie, sublinia Lenin,
sä combatem cu hotArlre aceastA vulgarizare t e o-
re tied a marxismului, cu care se indeletnice§te Kaut-
sky", care n-a inteles de loc §i in chip de-a dreptul opor-
tunist a denaturat" teoria lui Marx despre stet, dictatura
proletariatului, democratia burghezà, parlamentarism
etc. Inainte de a termina cartea, Lenin a scris articolul
Revolutia proletard §i renegatul Kautsky" §i a propus
ca el BA fie publicat imediat In strAingtate, deoarece
trebuia sA luAm eit mai curind pozitie, BA ne spunem
pArerea". El considera c4 e deosebit de important ca
lucrarea sa Statul §i revolutia" sA fie editata §i in strAi-
nAtate.

Documentele incluse in volumul de feta.' reflecta lupta
continua dug de V.I. Lenin pentru unirea tuturor ele-
mentelor cu adevarat revolutionare din mi§carea munci-
toreasca, pentru crearea unei noi Internationale, Inter-
nationala a III-a.

Corespondenta lui Lenin este patruns6 de ideile inter-
nationalismului proletar, de necesitatea unitatii fortelor
comuniste din toate tarile.

In acest volum se publicA pentru prima oarà scrisoarea
trimisà de V.I. Lenin lui G.V. Cicerin la 27 sau 28 de-
cembrie 1918, care e consacrata pregAtirii primului
Congres al Internationalei Comuniste. El staruie asupra
necesitAtii de a elabora principiile platformei Interna-
tionalei a III-a §i I§i exprima pArerea In legatura cu
partidele, organizatiile qi grupurile din diferite t4ri care
ar putea §i ar trebui sa participe la Conferinta interna-
tionalA pentru intemeierea Internationalei Comuniste.

Intr-o scrisoare adresatA Clarei Zetkin la 26 iulie 1918,
V.I. Lenin l§i exprima marea sa bucurie cA spartachi§tii
sint cu gindul §i cu inima alaturi de noi"; asta scrie
el ne dA. convingerea cA, In ciuda tuturor greutatilor,
cele mai bune elemente ale clasei muncitoare din Europa
occidentalA ne vor veni totu§i In ajutor" (p. 136). La
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rindul lor, comunigtii sovietici considerau ca este o dato-
rie a lor internationala sa sprijine proletariatul revolu-
tionar din celelalte tari. Primind primele gtiri despre
criza politica din Germania, V.I. Lenin, In scrisoarea sa
catre I.M. Sverdlov gi L.D. Trotki din 1 octombrie 1918,
propune sa se ia o serie de masuri pentru a ajuta, de va
fi nevoie, pe muncitorii germani care au pornit revolutia.
Cu deosebita caldura a salutat V.I. Lenin proclamarea
Republicii sovietice ungare. El urmarea cu atentie desfa-
gurarea evenimentelor din Ungaria, dadea sfaturi lui
Bela Kun, conducatorul comunigtilor unguri, &Alta sa
incurajeze pe tovaragii unguri, care intimpinau mari
greutati. Data fiind interventia imperialigtilor 1mpotriva
Ungariei Sovietice, Lenin a dat dispozitie comandantului-
gef gi Consiliului militar-revohitionar sa stabileasca o
legatura sigura cu Republica sovietica ungara.

Intr-o scrisoare adresata lui R. Robins la 14 mai
1918 gi Intr-o serie de alte documente, V.I. Lenin igi
exprima convingerea ferma ca victoria revolutiei mon-
diale, a democratiei noi, socialiste, in toate tarile este
inevitabilä.

Continutul scrisorilor ni-1 infatigeaza pe Vladimir Ilici
ca om plin de grija fata de cadre, fata de tovarági pre-
ocupat de sanatatea lor, de conditiile lor de locuit, de
plasarea lor intr-o munca eft mai potrività etc.

*
* *

Din cele 727 de scrisori, telegrame gi bilete cuprinse
in volumul de fata, 617 n-au fost incluse In editiile ante-
rioare ale Operelor lui V.I. Lenin; 68 din ele se publica
acum pentru prima oara (In cuprins, aceste documente
sint insemnate cu un asterisc).

In volumul de fata, ca gi in cele urmatoare, care contin
corespondenta din perioada sovietica, se publica o serie
de documente care s-au pastrat sub forma de texte dacti-
lografiate sau de texte scrise de alte persoane, intrucit
din continutul gi stilul lor, din felul cum sint puse pro-
blemele gi din caracterul indicatiilor date in ele se poate
trage concluzia ca autorul lor e V.I. Lenin.
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In Anexe" sint publicate o eerie de documente sem-
nate de V.I. Lenin, ale càror proiecte au fost pregátite
la departamentele respective sau despre care nu se poate
afirma in mod cert ca au fost scrise sau dictate de Lenin.
Din marele numar de documente de acest fel au fost
incluse cele mai importante sau cele consacrate unor
probleme de care V.I. Lenin se ocupa In mod special.

Institutul de marxism-leninism
de pe lingd C.C. al P.C.U.S.



V. I. LENIN
lanuarie 1918
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semnat de V.I. Lenin

DISPOZITIE CATRE STATUL-MAJOR
AL GARZII

VA rog sà luati toate mAsurile necesare pentru execu-
tarea imediatei a acestui ordin.

Scrisd la 30 octonarie
(12 noiembrie) 1917

Publicatd pentru prima oard in 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

V. Ulianov (Lenin)

Se tipdrefte dupd manuscris

i
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3

MANDAT INCREDINTAT LUI S.V. KOSIOR

DetinAtorul prezentului mandat, tovarg§ul Kosior,
este reprezentantul Comitetului militar-revolutionar ci
are dreptul de a rechizitiona toate obiectele pe care le
consideed necesare pentru nevoile armatei ci ale Comite-
tului revolutionar.

Precedintele Comitetului militar-revolutionar,
Vladimir Ulianov (N. Lenin)

Petrograd, 30 octombrie 1917
Scris la 30 octombrie
(12 noiembrie) .1917

Publicat pentru prima oard in 1957,
in revista Se tipdreste dupd manuscris

Istoriceskii Arhiv" nr. 5

4

CATRE COMITETUL DIN PETROGRAD
AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA

COMITETULUI DIN PETROGRAD

Rog foarte mult Comitetul din Petrograd sa adopte
imediat o hotarire impotriva Impa'ciuitorismului §i s-o
prezinte la C.C.3

Lenin
Scrisd la 2 (15) noiembrie 1917
Publicatli pentru prima oard partial

in 1960, in revista
Voprosi Istorii KPSS" nr. 2

Se tipdreste pentru prima oard
in intregime, dupd manuscris

5

CATRE A.G. FAHTER
Tovara'§ului qlihter

Dragg tovarg§e,
i eu, ci toti cei de aici sintem foarte sup6rati pentru

atitudinea d-tale. In asemenea momente nu-li este per-
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Scrisoare adresati de V. I. Lenin
Rusia.

Comitetului din Petrograd
al P.M.S.D. (b) din 2 (15) noiembrie 1917
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mis s'a tgrAg6nezi §i sa stai in cumpàng. Nu-ti este permis
sg. dezertezi de la datorie. E nevoie ca d-ta BA iei Minis-
terul Agriculturii, qa ch" trebuie sd vii aici imediat.
Sintem grozav de supdrati pe d-ta ca ne tot amii4.

La revedere, pe curind 1

Scrisd intro 7 (20)
til. 10 (23) notembrie 1917

Expediatd la Moscova
Publicatti pentru prima oard in 1922,

in revista
Proletarskaia Revoliutiiu" nr. 5

Al d-tale, Lenin

Se tipdreete dupd manuscris

6

CATRE I. M. SVERDLOV

Tovar4ului Sverdlov
AducAtorul prezentei scrisori are mandat din partea

Sovietului local.
Vrea sa lucreze la Petrograd.
Mi-a fdcut o foarte buna impresie.
Dore§te &à desr4oare o activitate combativä" In mij-

locul maselor (ca agitator etc.).
Te sfdtuiesc insistent sà-i dai posibilitatea de

ali dovedi Indata aptitudinile Intr-o munc4 de mas6 la
Petrograd5.

Scrisd nu mai devreme
de 8 (21) noiembrie 1917

Publicatd pentru prima
Istoriceskii

oard in 1957,
tn revista Arhiv" nr. 6

Lenin

Se tipdreste dupd manuscrie

7

CATRE COMITETUL MILITAR-REVOLUTIONAR

A fost adoptatà de catre Comitetulmilitar-
revolutionar o hotârtre care prevede ca spirtul
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§i vinul aà n u fie v6rsate, ci BA fie vindute imediat
in Scandinavia?

S. fie redactat6 imediat.3.

Scrisd
oi

intro
(18)

9 (22) noiembrie
19175 decembrie

Publicatd pentru prima oard in 1960,
in revista

Voprosi Istorii KPSS" nr. 3

Lenin

Se tipdreole dupd manuscria

8

*CATRE ASOCIATIA INTERNATIONALA
PENTRU INFORMAREA PRESEI MUNCITORE5TI

DIN AMERICA, FRANTA 5I ANGLIA'

Sint gata s6 r6spund la intreba'rile dv. dacá imi dati
o garantie absolut formalá §i precisà, in primul rind,
a yeti informa intreaga pres6 muncitoreascA, adica §i
organele de presd de tendintà internarionalistei (Hay-
wood, S.L.P.* in America, Tom Man §i Partidul socialist
britanic in Anglia, Loriot §i amicii si in Franta etc.),
in al doilea rind, ca rdspunsul meu va fi reprodus lard
nici o schimbare, adica dv. aveti dreptul de a nu publica
raspunsul meu, dar, dac6-1 publicatd, n-aveti dreptul sá
schimbati nimic in textul meu.

Cine este aici, la Londra, la New York §i la Paris
reprezentantul responsabil al Asociatiei internationale"
a dv.?

Scrisd inainte de 10 (23) noternbrie
1917

Publicatd pentru prima oard
In limbile francezd (in facsimil)

romdnd la 26 ianuarie 1960,
in ziarut ,,Scinteia"

nr. 4 740, Bucurepti
In limba rued a feet publicatd

pentru prima oard la 27 ianuarie
1960, in ziarta Pravda" nr. 27

Se tipdreete dupd manuscris
Tradued din limba francezd

ot mai departe, un asemenea asterisc Indica titiurile puse dupl
original. Nota red.

Partidul muncItoresc socialist. Nota tract.

Aid

"
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9

CATRE M.A. SAVELIEV

Tovarage Maks,
Nu se poate En nici un caz sa pleci de la Prav-

da", caci Mra d-ta acolo s-ar incurca toata treaba. Mai
bine sacrifica temporar Comisia economica sau acorda-i
mai putin timp, dar te rog ca sub nici un motiv
sa nu parasegti Pravda"8.

Scrisd
nu mai

in
devreme

noiembrie 1917,
de 11 (24)

Publicald pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV I

Al d-tale, Lenin

Se lipdreste dupe!, manuscris

10

CATRE GENERALUL-MAIOR S.I. ODINTOV

Imi faceti propunerea de a
de stat-major gi generali cu
care ar vrea sa se ocupe de
ordin tehnic-militar ale unui
Rusiei sa. inceteze operatiile
ei sa fie lezate.

Data fiind extrema urgenta a acestei probleme, v-ag
ruga sa convocati, chiar miine dimineata, grupul dv.
gi sa-mi trimiteti miine seara macar un scurt conspect al
problemelor, clauzelor gi considerentelor principale ale
unui acord de armistitiu (demarcarea liniei frontului,
conditia de a nu disloca trupe pe alte fronturi, masuri
de control etc. etc.), gi totodata sa-mi indicati persoana
sau persoanele care, in deplina cunogtinta de cauza, ar
putea sa participe in mod direct la tratative.

VA' rog insistent sa-mi raspundetd prin curier.

organiza un grup de ofiteri
studii militare superioare
elaborarea problemelor de
armistitiu care ar permite
militare Mil ca interesele

Scrisd la 15 (28) noiembrie 1917
Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV I

Se tipdreste dupd manuscris
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11

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI MILITAR-REVOLUTIONAR

Moscova

Consiliul Comisarilor Poporului sanctioneazA actul de
dizolvare a Dumei orà§ene§ti Moscova, emis de Sovietul
de deputati ai muncitorilor §i soldatilor din Moscova.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 16 (29) noiembrie 1917
Publicatd la 18 noiembrie

(1 decembrie) 1917, in ziarul
.,Izvestiia Sovietului de depulafi

ai muncitoritor oi soldalilor
din Moscova" nr. 209 (216)

S tipdreste dupd textul
blanchetei de telegrama

12

TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI
DIN PODOLSK.

Sovietul de deputati
Podolsk

Dizolvarea dumelor oràqene0i §i organizarea de alegeri
pentru noile organe rAmine in sarcina Sovietelor de depu-
tati locale.

Lenin
Scrisd la 18 noiembrie

(1 decembrie) 1917
Publicald pentru prima oard
in

ale
1957, in cotectia Decrete
Puterii sovielice", vol. 1

Se tipdreste dupd textul
blanchetei de telegramd

13

INSARCINARE DATA SECRETAREI

SA se comunice prin radio lui Krilenko cà trebuie sA ia
mAsurile necesare verif ice in ce mäsurA se poateOi SA



SCRISORI DIN 1917 9

avea Incredere In Volodcenko) Eli, In acela§i scop, s'al se
comunice acest lucru la Ministerul de Ra'zboi9.

Scrisd la 19 noiembrie
(2 decembrie) 1817

Publicatd pentru prima oard in 1942,
tn Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

14

Se tipdregle dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA PREZIDIULUI
SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR

SOLDATILOR DIN MOSCOVA"

Toatä puterea e in mlinile Sovietelor. Nu e nevoie de
confirmàri. Ordinul prin care destituiti pe unul
numiti pe altul e lege.

Scrisd la .19 noiembrie
(2 decembrie) 1917

Publicald pentru prima oard
la 7 noiembrie 1927, in ziarul

Raboceaia Moskva" nr. 255
Se tipdrote dupd. manuscris

16

TELEGRAMA EXPEDIATA LA CHIINAU

Pe trei adrese: Regimentul 175, Regimentul 1 Moldovenesc
§i Sovietul de deputati, Chi§ingu

Eliberati imediat din inchisori pe toti bol§evicii
eserii de stinga arestati pentru delicte politicen.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Scrisit
(2

la 19 noiembrie
decembrie) 1917

Publicatd pentru prima oard in 1959,
Reulegeri din Ilonin", VQ/, XXXVI

§i

Lenin

Se tipdreste
blanchelei

dupd textul
de telegram4

§i
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16

*CATRE COMISIA ELECTORALA
A FLOTEI MARII BALTICE

PENTRU ALEGERILE IN ADUNAREA
CONSTITUANTA

ruga foarte mult comisia s6-mi trimità confirmarea
alegerii mele, prin po06 sau printr-un reprezentant al
flotei, pe adresa: Petrograd. Institutul Smolnii. Prep-
dintelui Consiliului Comisarilor Poporului, Vladimir Ilici
Ulianov (Lenin). Tovara'§ul jurist cu care rn-am consultat
mi-a declarat c. o asemenea cale de trimitere a confir-
rngrii nu are In ea nimic ilegal.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Petrograd, 23.XI.I.917
Scrisd la 23 noiembrie

(6 decembrie) 1917
Pub Heald pentru prima oard in 1937,

nr. 11in revista Morskoi Sbornik"
Se lipdreste dupd manuscrie

17

CATRE COMITETUL DIN PETROGRAD
AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA

COMITETULUI DIN PETROGRAD

N-ar putea careva din tovarg§i comunice, In
clteva cuvinte, daca In edinta de ieri a Sovietului din
Petrograd a fost adoptatà rezolutia cu privire la organi-
zarea judecgtoreasc0 i ce s-a fdcut In mod practic In
aceastà directie?"

Lenin

Scrisd la 25 noiembrie
(8 decembrie) 1917

Publicatd pentru prima oard in 1959,
in ,Culeperi din Lenin", vol. X 3JVJ

Se lipdrefte dupd tnanuscris

14

sà-rni
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18

CATRE N.I. PODVOISKI
SAU V.A. ANTONOV-OVSEENKO

26.XI.1917

Care statul-major
(Podvoiski sau Antonov)

Aduchlorii acestei scrisori sint ni§te tovarg§i feroviari
din Orenburg. E nevoie de un ajutor militar imediat
pentru lupta impotriva lui Dutov. Va rog sA examinati
chestiunea s-o rezolvati in mod practic cit mai curind,
iar mie sa-mi comunicati In scris ce ati hot6r103.

Lenin

Scrisd la 26 noiembrie
(9 decembrie) 1917

Pub Heald pentru prima oard
la 23 februarie 1927,

in ziarul Pravda" nr. 4 4

19

Se tipdref te dupd manuscrie

TELEGRAMA ADRESATA ARMATEI DE OPERATII

Armata de operatii
Pre§edintelui comitetului unitatilor

care nu fac parte din efectivul diviziilor
Corpului 21 de armatà, Semennik

P6minturile cu inventarul lor, viu sau mort, se trans-
mit comitetelor agrare. Ele trebuie puse sub paza cea
mai severa, fiind un bun al poporului.

Scrisd la 26 noiembrie
(9 decembrie) 1917

Publicatd pentru prima oard in 1959,
In Culegeri din Lenin",vol. XXXV I

Lenin

Se tipdreete dupd textul
blanchetei de telegramd

si
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20

DISPOZITIE

27.XIA917
Dispunem sA fie eliberati membrii Comisiei centrale

pentru alegerile ln Adunarea constituantà care au fost
arestaliu.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 22 noiembrie
(10 decembrie) 1917

Publicate pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

Se lipdreste dupd rnanuscris

21

CATRE M.S. URITKI

Tovarà§e Uritki,
Scrie-mi ce se mai aude cu Adunarea constituantà.

tii cA i-am eliberat pe cei arestati? .

Ai luat mAsuri ca sA nu-i la§i sA pAtrundA In c 1 il-
d i r e?

N-ai intocmit cumva un raport asupra arestArii lor
(indiclnd cauzele §i arAtind semnificatia §i utilitatea ei)?

Lenin
Scrisli la 27 noiembrie

(10 decembrie) 1917
Publicatet pentru prima ()are in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XV I II

Se tipdresle dupd manuscris

22

CATRE P.I. STUCIKA, P.A. KRASIKOV
1 M.I. KOZLOVSKI

TovarA§ilor Stucika, Krasikov ri Kozlovski:
Fiti atit de buni ci interesaid-vA dacA In legea cu pri-

vire la alegerile pentru Adunarea constituan0 n u
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existà cumva un termen pentru infirmarea
mandatelor celor ale0 (§i inlocuirea lor cu alte persoane
de pe listA)'5.

Scrisd la 27
11

sau 28 noiembrie
(10 sau decembrie) 1917

Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Lenin

Se lipdreste dupd manuscris

23

*CATRE COMISIA CENTRALA PENTRU ALEGERILE
IN ADUNAREA CONSTITUANTA

Rog sà" fiu considerat ales deputat din partea armatei
flotei din Finlanda §i sA fiu radiat de pe listele din

toate celelalte circumscriptii in care am fost ales.
V. Ulianoy (Lenin)

Petrograd, 28 noiembrie 1917

Scrisd la 28 noiembrie
(11 decembrie) 1917

Publicatd pentru prima oard in 1926,
in revista

Krasnaia Letopis" nr. 1 (16)
Se tipdreste dupd manuscris

24

CATRE C.C. AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA

Cazul Ganef/Li

In legdtura' cu Ganetki, Comitetul Central, intrunit
in §edintà restrinsà, a hotarit sal nu-1 numeascei reprezen-
tant la Stockholm.

A§adar, hotdrirea anterioarA a C.C. a fost anulatei.
Propun sd se revin6 asupra ultimei hotgriri, din urm6-

toarele motive:
Ce argumente existà impotriva lui Ganetki?
Ii cunoa§tem din 1903, este membru al C.C. polonez,

a lucrat ani de-a rindul ca membru al C.C. al partidului

si
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nostru, am urmarit, pe clnd eram la Cracovia, activitatea
lui, deplasarile lui in Rusia etc., I-am vAzut la toate
congresele noastre etc. etc.

Singurele argumente impotriva lui sint campania de
calomnii, lansatal de burghezie, §i urletele lui Zaslavski.

Ar fi pur §i simplu nedemn de un partid muncitoresc sa se
lase atit de lesne influentat de birfelile unor intelectuali.
Daca are cineva de spus ceva rail despre Ganetki, trebuie
sa qi dovedeasca ; ping atunci nu e cazul sa-1 schimbAm.

Toata lumea" vorbqte ca Ganetki a facut comert,
Impreung cu Parvus".

Ganetki §i-a ci§tigat existenta ca funcfionar la o firma
comerciala printre ai cgrei actionari era §i Parvus. A§a
mi-a spus el, §i faptul acesta n-a fost Inca: infirmat.

Este interzis sa fii functionar la o intreprindere comer-
cialâ capitalista? Unde scrie a§a ceva? In care hotarire
a partidului?

Dar nu sint printre noi oameni angajati la firme corner-
ciale ale capitaliOilor rufi, englezi etc.?

Sau se poate &à fii tehnician, administrator, functionar
la capitali§tii rusi, dar nu 3i la capitaliltii germani,
chiar daca te afli intr-o tara neutrà?? i asta o hotara§te
un partid internationalist", nu??

Atunci s'a spuna deschis acest lucru, sa adopte o rezolutie
generalà, sa motiveze m'asura luata impotriva lui Ganetki.

Cind Buharin a vrut sa se angajeze la intreprinderea lui
Parvus ca publicist, noi 1-am sfdtuit sa nu Neà a§a ceva,
fiindca, oricum, nu era vorba de o firma comerciala.
Dar, dind un asemenea sfat, noi n-am persecutat pe m e n-
§. evicii care au fost angajati la Parvus. Nu 1-am persecu-
tat i nu 1-am acuzat nici pe Zurabov §i nici pe multi altii.

I-a acuzat cineva? Unde anume?
De ce kind acum n-am luat informatii de la m e n-

f evicii care au trait la Copenhaga §i de la celelalte
persoane care au §tiut de comertul lui Ganetki si n u
I-au condamnat pentru asta? Acest lucru puteam §i
era de datoria noastra sal facem.

S6-1 inlaturam" pe Ganetki Med' sa fi stabilit nici un
fapt care sa pledeze impotriva lui, fara sa existe o hota-
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rire care sd interzia cuiva sa se angajeze la firmele corner-
ciale ale capitalistilor din vreo tara i fàrâ sal controldrn
zvonurile i birfelile puse in circulatie de niste calom-
niatori notorii de teapa lui Zaslavski?? Toate astea
nu slnt altceva decit teame de calomniile unor intri-
ganti iresponsabili.

Nu e demn de un partid rnuncitoresc s'a se ia dupà
asemenea birfeli. Dacà tovaräsii care se lasd influentati
de birfeli sint nelinistiti" i tulburati", de ce nu vor
sä-si dea puinà osteneala? N-ar fi mai bine sg-si
dea osteneala s'a stabileascd adev6ru1 decit sà repete bir-
felile? Chiar si aici, la Petrograd, (dacà tovarásul care este
atit de tulburat vrea sà-si dea putinA osteneala, iar nu sd
rezolve fArà nici un efort o chestiune ca aceasta), se pot
gAsi martori care au stat la Copenhaga, si pot fi gàsii
si la Moscova. De ce acuzatorii anonirni ai lui Ganetki
din rindurile partidului nostru nu fac acest lucru??

0 asemenea atitudine fall de un tovara's absent, care
activeaz6 de peste 10 ani, este culmea nedreptilf

S risd nu 711,Ci lirziu
de 29 noiembrie (12 decembru ) 1917
Publicatd pentru prima oard in 19.59,
in Culegeri din Lenin", vo . X X XV 1

Se tipdreste dupd manuscris

25

TELEGRAMA ADRESATA COMISIEI
PENTRU ALEGERILE IN ADUNAREA

CONSTITUANTA

Pskov
Rdmin deputat al flotei din Marea Baltic6; và rog sA ma

inlocuiti cu candidatul urni6tor de pe lista bolsevicilor*.
Ulianov ( Lenin)

&Heel la 30 noiembrie
(13 decembrie) 1917

Publicata pentru prima oard in 1958,
in revista Sovetshii Moreak" nr. 5

Se tipdreste dupd textul
blanchelei de telegramd

* Telegrame cu conti nut analog au fost trimise la Petrograd .$1 laMoscova.
Nota red.

17
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26

CATRE A. G. SLEAPNIKOV
F. E. DZERJINSKI

Tovarãsilor leapnikov §i Dzerjinski

Aduatorul acestei scrisori, tov. Vorobiev, delegat din
Ural, are recomandatii excelente din partea organizatiei
locale. Situatia In Ural este en se poate de critica': ar
trebui arestate imediat directiile de aici (din
Petrograd) ale uzinelor din Ural §i amenintate e'd vor fi
chemate In fata tribunalului (revolutionar) pentru provo-
carea unei crize In Ural §i s'a fie confiscate toate uzinele
din aceastà regiune. Pregaliti numaidecit un proiect
de hotArire in acest sens16.

S.risil la sfirsitul Innil noiembrie
(inceputul tofu decembrie) 1917

Pub Heald pentru prima oard
(in ja..simil) la 22 aprilie 1920,

in nr. 95 al ziarului
Lira Ishii Rabocii" (Ehaterinburg)

27

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA PREgDINTELUI
SOVIETULUI DIN OSTROGOJSK17

Face-ti un inventor exact al obiectelor de valoare, depo-
zitati-le Intr-un loc pAzit; ra'spundifti pentru pgstrarea
lor. Moii1e slut un bun al poporului. Pe jefuitori defe-
riti-i justitiei. Comunicati-ne sentintele pronuntate.

Lenin

Scrisd la 6 (19) decembrie 1917
Pub braid pentru prima oard in 1933,
in Gulegeri din Lenin", vol. XXI

Se lipareste dupd manuseris

SI



SCRISORI DIN 1917 19

28

CATRE COMITETUL DIN PETROGRAD
AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA

8.XII.1917
COMITETULUI DIN PETROGRAD

Va rog sg puneti la dispozitie 100 de oameni a b s o-
1 u t siguri, membri de partid. la camera
175, et. III, la comitetul de luptà Impotriva devastà-
rilor. (Pentru numirea lor In functia de cornisarr

E o chestiune extrem de importanta. Partidul este
rdspunzdtor. Adresati-va raioanelor si uzinelor.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 8 (21) dee( mbrie 1917
Pub licatd penfru prima oar?) in 1959,
in Culegeri din Lenin", co/. XX X1'

Se tiper(fte dupe/ manuscris

29

CATRE V.A. ANTONOV-OVSEENKO

TovarA§ul Antonov, care merge la Moscova gi de acolo
In sud in vederea unor operatii militare impotriva lui
Kaledin*, se angajeazd sd comunice zilnic Consiliului
Comisarilor Poporului, prin fir direct (personal sau prin
adjutantul sAu), pe cine desemneaz6 dinsul sau alte
autoritàti militare ca responsabili pentru executarea
diverselor operatii, in special a celor In legatura cu depla-
grile §i concentrdrile de trupe §i cu comanda lor.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 8 (21) decembrie 1917
Publicatd per/fru prima card in 1942, Se tipdrepie dupd textul copiei
in Culegeri din Lenin", rot. XXX IV dactilografiate, semnate de Lenin

In deeenthrie 1917, V.A. Antonov-Ovseenko a plecat In Ucralna In
calitate de comandant al trupelor soyieticC care luptau ImpOtriva trupeler
lUi Kaledln. Nota red.

I

Trimiteti-i

7
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30

CATRE G.I. BLAGONRAVOV
V.D. BONCI-BRUEVICI

8.XII.1917

Tovard§ilor Blagonravov §i Bonci-Bruevici
Arestdrile care urrneazd sd fie operate potrivit indica-

tiilor toy. Peters sint de o importan0 excepfio-
n a 1 a §i trebuie executate cu multd energie*. Trebuie
luate mAsuri speciale spre a preveni distrugerea
de acte, evaddrile, ascunderea unor documente etc.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Scrisd la 8 (21) decembrie 1917
Publicatd pentru prima oard,
partial, in 1960, in rerista

.,Voprosi 1stoj KPSS" nr. 6
Se lipdreste pentru prima oard
in intregime, dupd manuscris

31

CATRE I.M. SVERDLOV**
9.X11A917

Tovard§ului Sverdlov
AducAtoarea acestei scrisori se nume§te Popova, nAs-

cutd Kasparova (este sora lui Kasparov, vechi activist
de partid, mort de curind in Elvetia; 1-am cunoscut
lndeaproape). Atit ea cit i sotul ei locuiesc in Petrograd

ar vrea sá activeze. Stai de vorbd cu ea sau cere-i
secretarului C.C. sA stea el de vorbd i s aranjeze lucrurile.

Lenin
Scrisd la 9 (22) decembrie 1917
Publicald pentru prima oard in 1957,
in revisla Istoriceskii Arhiv" nr. 5

Se lipdreste dupd manuscris

Este vorba de arestarea unor contrarevoIutionari. Nola red.
"' Itn partea de sus a manuscrisului, V.I. Lenin a facut urrnaoarea InselIt-

Pare: Etajul II, camera 39". IVola red,

§i

$1
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32

CATRE V.V. OBOLENSKI

18.XII.1917
TovarAse Obolenski,

V. recomand pe aduciltorul prezentei scrisori, tovara-
sul Soloviev (telefon 265-42), specialist In extractia
petrolului si autorul unui proiect de nationalizare. Tre-
buie folosit I

V. Ulianov

Memoriul lui (in problema petrolului) 1-am dat lui
leapnikov. Existà fi pentru d-ta un exemplar (la leap-

nikov)".

Scrisd la 18 (31) decembrie 1917
Pub Heald pentru prima oard

partial in 1958, in cartea
Actiritatea lui V.I. Lenin

in anii 1917 1922", Movooa

20.XII.1917

Se lipdreste penlru prima oard
in intregiine, dupd ntannscris

33

CATRE P.A. KOZMIN

Tovarase Kozmin,
V-am asteptat ieri ca sd stám de vorbA in chestiunea

delegatilor de la Otelària nr. 2 de 11110 stanita Kamen-
skaia. Ei cer sá fie sistata finantarea si inldturatà comisia,
pe care o considerd reactionara si parazitarâ. Dac4 nu
vom putea sa ne vedem desearA, va rog sd-mi telefonati".

Lenin

Scrisd la 20 decembrie 1917
(2 ianuarie 1918)

Publicatd pentru prima oard
in noiembrie 1927, in revista

Sovetskoe
i

Mukomolie
Hlebopecenie" nr. 8

Se tipdrefte dupd manuscris
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34

CATRE CHARLES DUMAS21

21.XII.1917
Scumpe cetàtene Charles Dumas,
Eu §i sotia mea ne amintim cu plAcere de vremea chid

ne-am cunoscut la Paris, in str. Bonnier. Va sintem foarte
recunosatori pentru schimbul de idei pe care 1-am avut cu
dv. §i pentru informaiiile deosebit de exacte ce ni le-ati
furnizat In legatura cu miparea socia1ist5. din Franta.

Regret nespus de mult cà, datorità profundelor diver-
gente politice care ne-au separat, relatiile personale Intre
noi au devenit imposibile. In tot timpul ràzboiului eu am
luptat impotriva tendintei de apArare nationale §i in-am
pronuntat totdeauna pentru sciziune, convins fiind ca o
asemenea tendintà duce la prdbu§irea totald a socialismului.

Este de la sine inteles cg. v 6 scriu aceastd scrisoare nu In ca-
litate de membru al guvernului, ci ca persoang particulard.

Primiti, scumpe cetdtean, salutari §i cele mai bune
urAri din partea mea §i a sotiei mele.

Lenin
Scried la 21 decembrie 1917

(3 ianuarie 1918)
Publicatd pentru prima card

in limba francezd la 6 martie 1959
in The Times Literary supplement"

(London) nr. 2 975
In limba rusd a apdrut

pentru prima card in Vedelea"
(Supliment duminical at ziarului

Izvestiia") nr. 16
19 63din 14-20 aprilie

Se tipdreste dupd manuscris
Tradus din limba francezd

35

CATRE N.I. PODVOISKI22

TovarAplui Podvoiski, din partea lui Lenin:
WA' care trebuie sal fie, dupà parerea mea, raspunsul nos-

tru : A§teptati dispozitiile noastre. Nu Intreprindeti nici
un fel de agiuni fArä dispozitii speciale din partea noastrà".

&Tied la 29 decembrie 191 7
(11 ianuarie 1918)

Publicatd pentru prima card in1959, Se tipdreste dupd manuscria
In oulegeri din Lenin" , vol. XX XVI
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36

TELE GRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Harkov, Statul-major al lui Antonov, pentru Antonov
Salut cAlduros activitatea dv. energicA i lupta necru-

tAtoare pe care o duceti Impotriva kaledinivtilor. Aprob
Intru totul intransigenta manifestatA fata de concilia-
torii locali, care, pe cit se pare, au derutat pe o parte
din bolvevici. Indeosebi aprob i salut arestarea, In vagoa-
nele de clasa I vi a II-a, a milionarilor sabotori. VA sfA-
tuiesc sA-i trimiteti pentru vase luni de zile la muncA
silnicA In minA23. Inca o datA vA salut pentru hotArirea
de care dati dovadA i Ii condamn pe

Lenin

Scrisd la
(11

29 decembrie 1917
ianuarie 1918)

Publicatd la (30 decembrie 1917)
12 ianuarie 1918, in siarele

Pravda" nr. 226 si Izvestiia C.E.O.
din Rusia" nr. 263

Se tipdreste dupd textul
blanchetei de telegramd

37

REZOLUTIE PE UN MANDAT INCREDINTAT
LUI P. PURVIN24

Consider cA aceastA actiune este extrem de importantA
rog insistent sA se ia mAsuri energice pentru a satisface

cererea tovaravului.

Scriad la 30 decembrie 1917
(12 ianuarie 1918)

Publicatd pentru prima oard
In limbile rued (facsimil)

letond in 1957,
in cartea: I. Kaimini,

Latvieiu etrIniekl cina par
Ohtobra revolacijas uzvarti", Riga

Lenin

Se tipdrepte dupd textul
copiei dactilografiate

govtielnici.

si
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38

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI
Brest-Litovsk

Colonelul Raymond Robins ne-a adus chiar acum
discursul rostit de pre§edintele Wilson in fata Congresu-
lui la 26 decembrie25. Ti-1 trimit. Sper c-ai sà-1 folo-
se§ti cum se cuvine.

Lenin
Scrisd la 30 decembrie 1917

(12 ianuarie 1918)
Publicatd pentru prima oard

in 1961 in revista
Voprosi Istorii KPSS" nr. 2

Se tipdreste dupd textul
benzii de telegraf

39

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Consiliul Comisarilor Poporului i§i exprim6 convin-
gerea c'd tovarg§ul Antonov va actiona §i pe viitor ca
pina' acum, mentinind un contact permanent cu Puterea
sovieticA centrala din Ucraina, care a fost salutatä de
Consiliul Comisarilor Poporului, §i cu comisarul extra-
ordinar numit de acesta26.

Scrisd la 30 decembrie 1917
(12 ianuarie 1918)

Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Gulegeri din Lenin", vol. XX XIV

Se tipdreste dupd manuscris

40

CATRE I.M. SVERDLOV

3I.XII.1917
Tovarà§e Sverdlov,
Te rog stai d-ta de

delegatia C.E.C. din
straindtate27.

vorbá cu Ganetki In legdturá cu
Rusia care urmeazA sti plece in

Lenin
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(Poate ca te informezi §i asupra celor intreprinse de
sectia internationalä a C.E.C. din Rusia in cazul Basok-
Melenevski.)

Scried la 31 decembrie 1917
(13 ianuarie 1918)

Pub Licata pentru prima oard,
partial, in 1933,

in Culegeri din Lenin", vol. XXI
Se tipdreste

in
pentru prbna oard

intregime, dupe/ manuscris

41

CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU PROBLEMELE MILITARE

Arestati imediat pe toti inembrii legatiei §i ai misiunii
militare române, precum §i intregul personal al institu-
tiilor legatiei, al consulatului §i al celorlalte institutii
of iciale române§ti28.

Scrisd la 31 decembrie 1917
(13 ianuarie 1918)

Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreete dupd manuscris
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1918

42

*CATRE DAVID R. FRANCIS, AMBASADORUL
AMERICAN

1.1.1918 Petrograd
Sir,
Intrucit n-am sa pot lua legatura cu dv. prin telefon

la orele 14, asa cum am convenit, Va ln§tiintez pe aceasta
cale ca a fi bucuros s. ne intilnim In cabinetul meu

Institutul Smolnii, camera 81 la orele 4 d.a.29
Cu toata stima, Lenin

Scrisd la 1 ( 14) ianuarie 1918
Publicatd pentru prima oard
in limba englezd (in Efacsimil)
in cartea: G.F. Kenzum. Russia

Leaves the 14 ar" , Princeton, 1956
In limbs' rusd a apdrut

pentru prima oard in 1957,
revista Voprosi Istorii" nr. 8

Se tipdreste dupd o fotocopie
a manuscrisutui

Tradue din limbo. englezd

43

CATRE COMISARUL FORTARETEI
PETROPAVLOVSKAIA

1.1.1918

Dispozitie
Eliberati pe ministrul plenipotentiar al Rornâniei §i

pe toti membrii legatiei romane care au fost arestati,
declarindu-le ca. trebuie sa ia toate masurile pentru
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eliberarea trupelor ruse care au fost Incercuite qi arestate
pe front.

La eliberare, cereti-le arestatilor romani sa semneze
ca au luat cuno§tinta de aceasta declaratie.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 1 (14) ianuarie 1918
Gazeta Vremennogo Rabocego
i Krestiianskogo Pravitelstva"

nr. 5 din 9 (22) ianuarie 1918

44

Se tipdrepte dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA LUI L. M. KARAHAN*

Brest-Litovsk
Delegatiei ruse pentru tratative de pace

Tov. Karahan
0 copie tovaraplui Krilenko,
comandant suprem al armatei

Am primit telegrama dv. in legatura cu comunicarile
lui Kuzmin cii Reizon, membri ai Comitetului militar-
revolutionar al Armatei a 8-a30. Transmit aceasta tele-
grama comandantului suprem al armatei, sfatuindu-1
sa nu se lase provocat de Rada de la Kiev, &á nu aiba
incredere In ea, ci &à actioneze Inarmat, organizat kii
cu toga' fermitatea Impotriva comandamentului contra-
revolutionar roman, Impotriva kaledini§tilor §i a alia-
tilor lor din Rada de la Kiev.

Lenin

Scrisd /a 3 (16) ianuarie 1918 Se tipdrepte pentru prima oard,
dupd textut benzii de telegraf

. Transintsä prin fir direct. Nota red.
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46

*CATRE COMANDAMENTUL GARZII ROII

Consiliul Comisarilor Poporului ordonA comandamen-
tului GrArzii ro§ii sA elibereze 30 (treizeci) de revolvere
pentru paza internA speciald a Palatului Tavriceski.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Scrisd la 3 (16) ianuarie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXV

Se tipdreste dupd textul
dactilografiat, semnat

de V.I. Lenin

46

D ISPOZ IT IE

Se pune in vedere tovarA§ilor soldald §i marinari
1nsArcina0 cu paza interioard a Palatului Tavriceski
BA nu permitA nici un fel de acte de violenIA impotriva
pArtii contrarevoluOonare a AdunArii constituante §i BA
lase trecere liberà tuturor persoanelor la ie§irea din palat,
dar sA nu permitA nimAnui ad intre din nou fArA dispo-
ziOi speciale31.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)*

Scrisd in noaptea de 5 spre 6
(18 spre 19) ianuarie 1918

Publicald la 12 (25) ianuarie 1918,
in ziarul liusskie Vedomosti" nr. 6

Se tipdreste dupd manuscris

47

TELEFONOGRAMA ADRESATA
COMISARIATULUI POPORULUI PENTRU JUSTITIE

Am primit chiar acum o informare cA azi-noapte ni§te
diarinari au pAtruns in spitalul Mariinski §i au ucis pe

* Documentul a fost semnat st de M.S. Uritki, comisar pe lInga Comisla
centrala pentru alegerile In Adunarea constituant i inembru al Comlsiei
( xtraordinare pentru apárarea Petrogradului. Nota red.

c)p
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ingarev si pe Kokoskin. Luati imediat mAsuri, in primul
rind, pentru deschiderea unei anchete severe i, in al
doilea rind, pentru arestarea marinarilor vinovati de
asasinat32.

Lenin
Scrise la 7 (20) ianuarie 1918
Pub Heald la 8 (21) ianuarie

1918, in ziarul Pravda"
nr. 6 (editia de seara)

7.1.1918

Se tipereste dupe textul
copiei dactilograliate

48

CATRE K.A. MEHONOgN

Tovara'sului Mehonosin
Aducgtorul prezentei scrisori, tov. Rahia, vechi acti-

vist de partid, pe care-I cunosc personal, meritá toatà
increderea. E foarte important sà-I ajuti dindu-i
(pentru proletariatul finlandez) arme: vreo 10 000 de
pusti, cu cartuse, si 10 tunuri de cimp, cu obuze.

Te rog foarte mult sá satisfaci aceastai cerintà,
Med sá ajustezi cifrele.

Scrisa la 7 (21) ianuarie 1918
Publicate pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Al d-tale, Lenin

Se tipereste dupe manuscris

49

DISPOZITIE CATRE V. D. BONCI-BRUEVICI

Dispozitie
S5. se aducà la cunostinta marinarilor din echipajul de

gardai (si s. Ii se cear 5. sd semneze de luare de cunostintà)
c. rgspund de viata of iterilor arestati i, in caz c'd se
intimplà ceva, li se vor t'aia raiiIe, vor fi arestati
deferiti justitiei.

ei
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SA se ia mAsuri urgente: (1) ca la clAdirea respectivA BA
se trimità o pazA bine inarmatà; (2) ca pe listA sA figureze
numele a clt mai multi marinari din echipajul de gardA33.

PreBedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd in ianuarie 1918,
nu mai devreme de 8 (21)

Publicatd peniru prima oard in 1930,
in cartea: Vlad. Bonci-Bruevici.

La posiurile de lupla
ale revolutillor din februarie

si din octombrie 1917", Moscova

Se tipareste dupd manuscris

60

*CATRE COMISARIATUL PENTRU
APROVIZIONARE

I CATRE SECTIA DE APROVIZIONARE
A CONSILIULUI ECONOMIC SUPERIOR"

13.1.1918

AducAtorii acestei scrisori, tovarABii Suvorov §i Antro-
pov, shit 1mputerniciti ai Comitetului regional al Sovie-
telor din Ural. Trebuie BA li se incredinteze sarcina de a
lua mAsurile cele mai revolutionare pentru a asigura
transportul vagoanelor cu cereale din Siberia la Petro-
grad.

Scrisd la 13 (26) ianuarie 1918
Publicatd pentru prima oard tn 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Lenin

Se tipdreete dupd manuscris

61

NOTA CATRE SECRETARA

Transmite d-ta asta lui liliter Bi lui Nevski, Impreura
cu rugAmintea mea de a ajuta din toate puteri-
1 e pe aceSti oameni, care fac o foarte bunA impresie,
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càci numai astfel de deta§amente (alcAtuite din 40-60
de persoane din partea locului) ne pot scApa de foamete.

Lenin
Scrisd la .13 (26) ianuarie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreste dupd manuscris

62

CATRE K.A. MEHONOIN
13.1.1918

TovarAplui Mehono§in sau loctiitorului sAu
VA rog sg. dati tovarAplui care và aduce aceastá scri-

soare gloante de revolver, browninguri de toate trei
calibrele §i cit mai multe gloante de alte tipuri, pentru
Antonov. TovarA§ul Nikolai Kuzmici Kuzmin este
comandantul GArzii ro§ii din districtul Harkov.

Lenin
Scrisd la 13 (26) ianuarie 1918

Publicatd pentru
din

prima oard in 1942,
In Culegeri Lenin", vol. XXXIV

63

Se tipdreste dupd manuscris

TELEGRAMA EXPEDIATA
LA HARKOV I LA MOSCOVA

Harkov, Secretariatul poporului.
Statul-major al lui Antonov.

TovarAsului Ordjonikidze
Moscova. Comandantuluilef Muralov.

Prezidiului Sovietului de deputati
Intr-o comunicare primità de noi se aratA cä intre Orel

§i Kursk s-a produs o blocare de trenuri, care impiedicA
transportul arbunilor §i al cerealelor. Orice intrerupere
in circulatia trenurilor ne amening cu foametea §i cu
oprirea lucrului in fabrici. BAnuim Ca e la mijloc un sabo-
taj al feroviarilor localnici, fiindcd acolo au mai fost
asemenea cazuri. VA rugAm insistent sa luati cele mai
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drastice mdsuri revolutionare. Trimiteti un detasament
de oameni absolut siguri. Faceti tot ce e posibil pentru a
grdbi venirea vagoanelor cu cereale la Petrograd, altfel
ne amenintd foametea. Puneti de pazd pe locomotive
cItiva marinari sau ostasi ai gdrzilor rosii. Nu uitati Ca
in dv. e salvarea Petrogradului din ghearele foametei.

Lenin
Scrisd la 13 (26) ianuarie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipdreste dupd textui
consemnal de N.P. Gorbunov

64

CATRE M.A. SPIRIDONOVA

Tovardsei Spiridonova
Nu pot cu nici 114 chip sd plec de la sedinta comisiei

(cu eserii) pentru redactarea legii cu privire la sociali-
zarea pamintului. Te rog cere d-ta scuze In numele meu

(Id citire, la congres, documentului aldturat35.

Scrisd intre 13 (26)
i 18 (31) ianuarie 1918

Pub Heald pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

65

CATRE K.B. RADEK
14.1.1918

Draga Radek,
Trotki sau Kamenev o faca cunoscut punctul meu

de vedere. Sint principial, fundamental in dezacord cu
d-ta: d-ta cazi In cursa pe care imperiali§tii din ambele
grupuri o intind Republicii sovieticem.

Cu cele mai bune salutdri,

Scried la 14 (27):ianuarie 1917
Publicatd pentru prima oard in 1959,
in ,fulegeri din Lenin", vol. ..y.xxvr

Al d-tale, Lenin

Se tipdreste dupl. manuscris
Tradus din limba germand

ei

sa-ti
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56

CATRE V.A. ANTONOV-OVSEENKO
G.K. ORDJONIKIDZE

15.1.1918

Harkov

Pentru Antonov i Sergo

Va rog stgruitor, luati mAsurile cele mai energice
mai revolutionare pentru a trimite cereal e, cereale

iar cerealelll Altfel Petrogradul poate sa piarg.
Trimitetd trenuri i detasamente speciale. Colectati

depozitati. Trenurile sá aibA insotitori. Rapor-
tai

Va rog foarte mult.

Scrisd la 15 (28) ianuarie 1918
Publican( pentra prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXII,.

67

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

*CATRE COMITETUL REVOLUTIONAR
AL FLOTEI

15.1.1918

Va rog sa luati de urgent:á masuri pentru a pune numai-
decit la dispozitia tov. Ter-Arutiuniant 2 000 de marinari
In vederea actiunilor militare impotriva Radei burgheze".

Lenin

Fcristi la 15 (28) ianuarie 1918
Publican( pentru prima oard

(in facsimil) in 1924, in carlea
Lenin si Flota Rosie", Leningrad

Se tipdreste dupd manuscris

SI

ai

ai
zOnic.
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58

CATRE
COMISARIATUL POPORULUI PENTRU FINANTE

15.1.1918
Dati tovarAplui Ter-Arutiuniant 1 000 000 (un milion)

de ruble §i puneti azi problema in discutia Consiliului
Comisarilor Poporului.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 15 (28) ianuarie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. X XI

Se tipdreste dupd manuscris

59

CATRE N.I. PODVOISKI I N.V. KR ILENKO*

15.1.1918

Tovarkiilor Podvoiski §i Krilenko
Scrisoarea alAturatA am primit-o azi de la tovarA§ul

Luteraan, un olandez, membru al partidului de stinga
al tribuni§ti1or"38. Ii cunosc din 1915, de la Berna.

Ne roagA trimitem bani de drum §i sà-1 1nrolám
In Garda ro§ie a Rusiei.

V-a§ ruga, din motive de ordin principial, sà-i satis-
faceti cererea. Pentru inceput poate cà ar fi indicat s4-1
repartizati la letoni sau estonieni, care §tiu limba ger-
manA, pInà ce o s. invee ruse§te39.

Scrisd la 15 (28) ianuarie 1918
Publicatd pentru prima oard partial,
in 1957, in cartea: E. Erikalov.

Garda rosie in lupta
pentru puterea Sovietelor", Moscova

Lenin

Se tipdreete pentru prima oard
in intregime, dupd manuscris

Pe acest documentlV.I. Lenin a !Tient urrnStoarea Insemnare B. Lu-
t raan. Oostenburgermiddenstraat, 59IH, Amste. dam, Holland". Nota red.

55-i



SCRISORI DIN I911 35

60

CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU PROBLEMELE MILITARE

17.1.1918
Va rog sal dati comisarului de la calea feratà finlandez6

25 000 de pu§ti §i 30 de mitraliere, de care este absolutà
nevoie pentru apararea soldatilor ru§i din Finlanda de
atacurile bestiale ale deta§amentelor burgheze albgardiste.

Presedintele Consiliului Comisarilor_ Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 17 (30) ianuaric 1918
Publicatd pen tru prima oard in 1912,
in Culcgeri din Lenin", vol. XXX IV

Sc tipdreste dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Harkov. Tovara'§ului Antonov, tomisar al poporului
Am primit telegrama dv. Salut al'aturarea cazacilor,

ai cgror delegati sint deja aici §i participà la congresul
Sovietelor". In legàtura cu Moghilevul, i-am comunicat
chiar acum lui Podvoiski si am sà-i comunic §i lui Kri-
lenko ; in ceea ce prive§te problema pAmintului in regi-
unea Donului, và siltuiesc sà tineti seama de textul
rezolutiei cu privire la federatia republicilor sovietice,
care a fost adoptatil alaltdieri la congresul Sovietelor.
Aceastà rezolutie e menità sà-i linisteascg complet pe
cazaci41. Va rog s'a" comunicati secretariatului cà Zatonski
a plecat la Harkov ; c la plecare a cerut s'd fie numit
ca loctiitor al tov. Artem. RA's undeti-mi imediat.

Lenin
Scrisd la 17 (30) ianuarie 1918

Publicatd pentru prima oaret,
partial, in 1924, in cartea:

V. A. Antonov-Ovseenho.
Insemndri despre rdzboiul civil"

vol. I, Moscova
Publicatd in intregime in 1932,

in: V.I. Lenin, Opere,
ed. 2-3 wt. xxrx

Se tipdreete dupd textul
ulanchelei de le ced mu

61
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62

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Harkov, pentru Antonov
Salut victoria". Voi transmite numaidecit la Moscova

cererea dv. Depuneti toate eforturile pentru trimiterea
a cit mai multe cereale la Petrograd.

Scrisd la 17 (30) ianuarie 1918
Pub Heald penlru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV I

Lenin

Se tipareete dupd textul
benzii de lelegraf

63

DISPOZITIE PENTRU ADUCEREA LA SMOLNII
A UNEI BIBLIOTECI DOCUMENTARE

18.1.1918

Rog s5. se adua. la Smolnii, pentru a fi pusa la dispo-
zitia Consiliului Comisarilor Poporului, o bibliotecA
documentar6 din birourile oficiale, care s'd fie alcAtuità
din 2-3 dulapuri cu Dictionarul enciclopedic §i cu in-
dreptare (cit mai noi), In special in domeniul financiar
§i economic.

Scrisd la 18 (31) ianuarie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupd manuscris

64

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Harkov, pentru Antonov, comisar al poporului
Avind in vedere reproprile aduse de Secretariatul

poporului in legAturà cu frictiunile ce s-au ivit intre dv.
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§i C.E.C. al Ucrainei, vA rog BA ne comunicati §i dv.
despre ce este In fond vorba; se 1ntelege de la sine cA nu
este de dorit sA ne amestecAm in treburile interne ale
Ucrainei atita timp cit acest lucru nu este impus de
necesitAti de ordin militar. Este preferabil ca o mAsurA
sau alta sA fie aplicatA prin intermediul puterii locale §i,
In general, cel mai bine ar fi dacA toate neintelegerile
ar fi aplanate pe loc43.

Lenin
Scrisd fnainte de 21 ianuarie

(3 februarie) 1918
Publicatd pentru prima oard in 1924,
in cartea: V.A. Antonov-Ovseenko.
Insemndri despre rdzboiul civil",

vol. I, Moscova

65

Se tipdreste dupd textul
blanchetei de telegramd

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

21.1.1918

Tov. Antonov,
Am primit de la C.E.C. (de la cel din Harkov) o plin-

gere impotriva dv. Imi pare foarte rAu cA n-ati primit
telegrama mea In care vd rugam sà-mi dati explicatii.
Vti rog stabiliti eft mai cur1nd legatura cu mine (prin
fir direct prin unul sau douA, prin Harkov) ca BA
putem vorbi cum trebuie §i sA lAmurim temeinic chesti-
unea. VA rog foarte mult depuneti toate eforturile ca
toate frictiunile, de orice fel, cu C.E.C. (din
Harkov) sa fie lichidate. Acest lucru este
extrem de important din punctul de vedere al i n t e-reselor de stat. Pentru numele lui dumnezeu,
1mpAcati-vA cu ei kii recunoNsteti suveranitatea lor i n
orice privint il. Va rog insistent BA scoateti din
posturi pe comisarii numiti de dv.

Am toatá speranta cA yeti Indeplini aceastA rugAminte
ci yeti ajunge la o deplinii lntelegere cu C.E.C. din Har-
kov. Aici e nevoie de foarte mult tact national.
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In legàturd cu victoriile repurtate asupra lui Kaledin
& Co., v'a" trimit cele mai cordiale salutdri §i urdri de
bine §i va" felicit din toatà inima. Ura 1 Ura 1 0 caldà
stringere de mind.

Al dv., Lenin
Scrisd la 21. ianuarie

(3 februarie) 1918
Publicatd pentru prima ()aril. in 1924,
in cartea: V.A. Antonov-Ovseenho.
ansemndri despre rdzboiul civil",

vol. I, Moscova

Se tipdreVe dupd manuscris

66

TELEGRAMA ADRESATA
LUI G.K. ORDJONIKIDZE

Harkov
Secretariatul poporului.

Pentru comisarul Ordjonikidze
Am primit telegrama d-tale din 20.1.1918. 14i multu-

mese din suflet pentru masurile energice In leg6turà cu
aprovizionarea. Te rog insistent s'à depui In continuare
toate eforturile pentru procurarea de alimente, BA organi-
zezi de urgenta colectarea cerealelor §i stocarea lor,
pentru ca sd putem pune la punct aprovizionarea Inainte
ca drumurile BA devin6 impracticabile. Toatä nklejdea
e In d-ta; altminteri, In prim'avarà ne amenin0 inevitabil
foametea.

In ceea ce prive§te trimiterea banilor, am vorbit cu
Peatakov §i o s6 mai vorbesc cu el. Au fost trimise
100 000 000 9i alte 50 000 000 vor fi trimise la Harkov.
Ia mâsuri pentru organizarea unei puternice paze pe
linia Petrograd-Harkov. Sint convins Ca raporturile
dintre d-ta §i C.E.C. din Harkov vor fi, ca tsi pIn6 acum,
pe deplin amicale. Cu salutari §i bune uràri,

Lenin
Scrisd la 22 ianuarie

(4 februarie) 1918
Publicatä pentru prima ()civet in 1931,
n Gulegeri din Lenin", vol. XV III

i
Se tipdrefte dupd manuscris
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67

TELEGRAMA ADRESATA
LUI K. MANNER SI K. WIIK

Urgentd. Oficiald
H elsingf ors

Pentru Manner, preqedintele guvernului, §i pentru
Karl Wiik

E absolut necesar s'à transmiteti la radio informatii
mai dese §i mai amänuntite in limba suedeed §i BA tri-
mitgi in Suedia telegrame din partea sindicatelor munci-
torilor suedezi din Finlanda pentru a dezminti §tirile,
complet false, pe care le rdspinde§te presa burgheza
suedezd in legaturà cu evenimentele din Finlanda44. Rog
s'a fiu informat asupra tuturor ingsurilor luate.

Scrisd la
(6

24 ianuarie
1918februarie)

Publicate pentru prima oard in 1933,
XX Iin Gulegeri din Lenin", vol.

Lenin

Se tipdrcgie dupe manuscris

68

CATRE G.V. CICERIN

24.1.1918 Tschitscherine

Tovarg§e Cicerin,

Aducàtorul acestui bilet este un pacifist care dore§te
sa discute despre pace". Dacá dispui cumva de un mo-
ment liber, cauta sà-i satisfaci aceastà dorintà.

Scrisli la 24 ianuarie
(6 februarie) 1918

Publicald peniru prima oard in 1933,
tn ,,Culegeri din Lenin", vol. XXI

Lenin

Se tipdrefte dupd manuscris
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69

TELEGRAMA ADRESATA
LUI ARTHUR HENDERSON46

Guvernul socialist rus regretd cd nu poate sd participe
la conferinta socialistilor din tàrile Antantei, Intrucit
ea contravine principiilor internationalismului. Noi ne
opunem impArtirii clasei muncitoare dupà criteriul gru-
parilor imperialiste. Dacà laburistii englezi sint de acord
cu intentiile de pace ale rusilor, care au primit adeziunea
partidelor socialiste din tàrile Europei centrale, o ase-
menea impgrtire este cu atit mai inadmisibild.

Scrisd la 24 ianuarie
(8 februarie) 1918

Expediald la Londra
Publicatd In limbo englezd
in ziarul The Call" nr. 97

din 14 februarie 1918

70

In limba rusd se tipdreete
pentru prima oard, dupd textul

apdrut in ziar
Tradusa din limba englezd

*ORDIN CATRE N.I. PODVOISKI,
COMISAR AL POPORULUI

PENTRU PROBLEMELE MILITARE

28 ianuarie 1918
Date fiind dificultdtile existente In domeniul aprovi-

ziondrii §i pericolul unor actiuni contrarevolutionare,
ordon sd se ia numaideett m6surile cele mai
hotdrite si mai urgente pentru evacuarea din Petrograd
a tuturor prizonierilor de râzboi, si In primul rind a
of iterilor.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V . Ulianoy (Lenin)



SCRISORI DIN 1918 41

Se va trimite cite o copie de pe acest ordin comanda-
mentului districtului militar si lui Kedrov, comisarul
pentru problemele prizonierilor de razboi.

V. Ulianov (Lenin)

:-crisd la 28 ianuarie
(10 februarie) 1918

Publicatet pentru prima oard
in 1957, in colecfia Decrete
ale Puterii sovietice", vol. 1

29.1.1918

Se tipdreste dupd manuscris

71

CATRE N.I. PODVOISKI

Tovargse Podvoiski,
Aducàtorul prezentei scrisori, Balonov, este, cred, in

drept sd ceard sà se aducd onoruri militare tatdlui sotiei
sale, care a fost ucis la 13.VI1.1917, fiind suspectat de
bolsevism*.

TelefoneazA-mi, te rog, care este pgrerea d-tale sau
comunicd-mi-o personal.

Scrisd la 29 ianuarie
(11 februarie) 1918

Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri dM Lenin", vol. XXI

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

72

CATRE A.L. KOLEGAEV

30.1.1918

Tovargse Kolegaev,
Te rog s5.-i ajuti pe aducaltorii prezentei scrisori (prima

asociatie a plugarilor comunisti din Rusia), dindu-le

Es le vorba de N. P. Popov, Nota._rol.
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sfaturi, arAtindu-le cum qi de unde ar putea s'a capete
pámint. Initiativa lor e frumoasà, asa cd trebuie s-o
sprijini pe toate cAi1e47.

Scrisei la 30 ianuarie
(12 februarie) 1918

Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV

30.1.1918

Lenin

Se lipdreste dupe( nlanuscris

73

CATRE G.E. ZINOVIEV

Tovara'§e Zinoviev,
Trimite, te rog, duminicei la orele 14 un om potrivit,

din partea Sovietului din Petrograd, ca s6 participe la
adunarea muncitorilor de la uzinele Obuhov, care au
Infiintat Prima asocialde a plugarilor comuni§ti din
Rusia, pentru a le da indicatii, sfaturi, ajutor.

Ar fi bine s'a* alegi un organizator practician cu expe-
rienfa.

Lenin

Scrisel la 30 ianuarie Se tiparef te pentru prima oarel,
(12 februarie) 1918 dupd manuscris

74

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Nikitovka
Comandantului-qef Antonov

Din 1ips5. de benzind, amenintà ssa se opreascA lucrul
In mine. Nu se poate pompa apa de evacuare. Va rog
foarte mult, dacg. aveti cit de cit posibilitate, sub raport
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militar, s5. trimiteti minelor toatà benzina de care dis-
puneti pe adresa: Consiliul economic regional Harkov,
Sumskaia, 27.

Scrisd la 30 ianuarie
(12 februarie) 1918

Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Lenin

Se lipareste dupd manuscris

75

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Nikitovka
Comandantuluilef Antonov*

N-avem nimic impotriva numirii lui Kojevnikov.
CAutati s luati contact cu Obolenski §i cu Comitetul
Executiv Central din Ucraina; nu actionati WA' a vA
pune de acord cu Obolenski §i C.E.C.; dacA ei nu obiec-
teazA, sintem de acord cu numirea lui Kojevnikov In
calitate de comisar extraordinar al bazinului Donetului.

Lenin

Scrisd la 30 ianuarie
(12 februarie) 1918

Se tipdreste dupd textul scris
de V.I. Lenin ei de I.V. Stalin

i semnat de V.I. Lenin

76

CATRE N.P. GORBUNOV

Tovard§ului Gorbunov
1) Decretul cu privire la lansarea de obligatii ale

Imprumutului libertAtii In locul banilor trebuie neapArat
sà-I dai la tipArit asteizi, 31.1 (astfel ea mii-
ne sà aparA in presà)48.

Adresa telegramel st cuvIntele N-avem nimic Impotriva" st nu act1J-
nail fara a va pune de acord cu Obolenski sl C.E.C." s1nt scrIse de V.I. Lenin.Nota red.
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2) Dupà aceea trebuie sà-I trimiti lui Spunde.
3) Serviciul de expeditie a titlurilor de stat emise

trebuie sa lucreze pe ziva de 2.11.1918, IntImpi-
narea domnului.

Ia mäsuri In acest sens.
Scrisd la 31 ianuarie

(13 februarie) 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupd manuscris

77

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.A. MURAVIOV

14.11.1918
Kiev

Comandantului-sef Muraviov
Daca: nu primiti o altà dispozitie din partea lui Anto-

nov, actionati cit mai energic pe Frontul românesc,
In intelegere cu Racovski §1 cu comisia lui*.

Publicatd pentru prima oard in 1924,
in cartea: V.A. Antonov-Ovseenko.
Thsemndri despre rdzboiul civil",

vol. 1, Moscova

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

78

DISPOZITIE CATRE SECRETARA

Trimite-i aceastà telegramd lui Cicerin ci spune-i ca-1
rog sa adreseze de urgentà o nag de protest ambasado-
rului Suediei49.

Lenin
Scrisd la 14 februarie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

Se tipdreste dupd manuscris

* Vezi de asemenea volumul de fats, Anexe, doeumentul 9. Nota red.
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79

TELEGRAMA ADRESATA LUI K. MANNER

Urgenta
Of iciala. S eeretIi

Helsingfors, pentru Manner
Guvernul popular al Finlandei

rog sa va informati imediat la Comitetul Central al flo-
tei din Marea Baltica in legatura cu acostarea unor cruci§a-
toare suedeze la insula Oland i debarcarea de trupe sue-
deze. Va rog sa-mi comunicati cit mai curind, telegrafic,
ce date poseda in aceasta privinta guvernul muncitoresc
al Finlandei §i ce pozitie ia el in legatura cu toata aceasta
chestiune qi cu interventia fortelor armate suedeze5°.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Scrisd la 14 februarie 1918
Publicald pentru prima oard in 1942,
in ,,Culegeri din Lenin.", vol. XXX IV

Se tipdregte dupd manuscris

80

RADIOGRAMA ADRESATA
COMITETULUI CENTRAL

AL FLOTEI DIN MAREA BALTICA

Corespunde oare adevarului §tirea ca vase de razboi
suedeze au acostat la insula Oland i, debarcind un deta-
§ament, i-au silit pe ai no§tri sa se retraga? Ce masuri
militare de aparare §i de represiune a luat Comitetul
Central al flotei baltice? Ce nave de razboi a trimis el
la Oland, i cind anume?

Raspundeti imediat. Sintem extrem de ingrijorati.
Nu admitem ideea ca Comitetul Central al flotei baltice
§i flota noastra revolutionara ar putea sa stea inactive.
A0ept raspuns.

Lenin
Scrisd in noaptea de

1918
Se tipdreste pentru

beraii
prima oard,

14 spre 15 rebruarie dupd textul cle telegraf

VA'
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81

TELEGRAMA ADRESATA LUI E. V. LUGANOVSKI,
SECRETAR AL POPORULUI

AL REPUBLICII SOVIETICE UCRAINENE

Harkov
Pentru Luganovski, secretar al poporului

AstAzi, comisarul poporului pentru problemele militare,
Podvoiski, i-a trimis lui Kudinski urm6toarea telegramä:

Potrivit itmputernicirilor ce v-au fost acordate, yeti aduce la
Indeplinire urmätoarele: pe teritoriul Republicii Sovietice Ucrai-
nene, actiunile dv. urmeazd sa fie perfect coordonate cu acelea ale
Puterii sovietice din Ucraina si ale organelor ei; de aceea, imputer-
nicirile dv. speciale, in sensul subordontirii fatä de dv. a
diverselor organe ale puterii, se limiteazA doar la guberniile:
Breansk, Smolensk, Vitebsk, Orel, Voronej si Tula".

Sper ca vA yeti conforma acestei dispozitii qi cg. Kudin-
ski se va supune prevederilor ei.

Prerdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

&Had la 16 februarie 1918 Se tipdreste pen tru prima oard,
dupd rnanuscris

82

TELEGRAMA ADRESATA
PRWDINTELUI COMITETULUI

MILITAR-REVOLUTIONAR AL REGIUNII DONULUI

Oficiald. Secreta
Voronej

Pre§edintelui Comitetului militar-revolutionar
al regiunii Donului

Am primit telegrama dv. din 31/1* prin care ne comu-
nicati c4 au fost eliberate localitgtile ahtna §i Kameno-
lomen. Salut succesele obtinute de trupele sovietice. Va

13 februarle 1918 8fil nou. Nota red.
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multumesc Indeosebi pentru §tirea ca ati trimis 60 de
vagoane de carbune prin Taritin. Va rog insistent sa-mi
comunicati telegrafic numerele trenurilor cu carbune
§i cu cereale, precum ci ziva ci ora exacta a expedierii
lor. Acest lucru este extrem de important. Trimiteti
mai multe cereale. Scrisoarea spionului lui Alekseev
n-am primit-o Inca. Trimiteti-o cu o ocazie sigura, dupa
ce faceti o fotocopien.

Precedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 16 februarie 1918
Pub ticatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdreste dupd manuscris

83

TELEGRAMA, ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Oficialei
Nikitovka

Comandantuluilef Antonov
Am primit telegrama prin care-mi faceti cunoscuta

numirea lui Falkovski. VA rog insistent sa actionati
numai ln deplina lntelegere cu Luganovski §i potrivit
indicatiilor date de el ca secretar al poporului al Repu-
blicii ucrainene suverane. Dacd se ivesc divergente Intre
dv., cautati sa aranjati lucrurile prin Skripnik, Zatonski,
Boc sau, in sfircit, comunicati-mi telegrafic mie, dar nu
treceti niciodata peste Luganovski. Bogatul tezaur al
guvernului roman trebuie pazit cu stracnicie, ca &à fie
predat poporului roman dupa rasturnarea contrarevolu-
tiei din propria-i tara.

Scrisd la 17 februarie 1918
Publicatd pentru prima oard in

XXXV
1959,

in Culegeri din Lenin", vol. I

Lenin

Se tipdreote dupd mantuscris
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84

CATRE A.I. RIKOV

Pentru RE hoc)
In primul rind, ai datele inventarierii:

(1) unde (adresele)
(2) la cine anume (numele si adresele) s e aflä
toate aceste incärcnuri?

In al doilea rind, unde (chid, de ditre eine?) s-au dat
dispozitii pentru paza lor?
Cine r6spunde de paza lor?

In al treilea rind, eine ràspunde de justa lor distribuire
(rationalizatà, normatd, pe cartele)?

In al patrulea rind, ce s-a fâcut (de cdtre cine?) pentru
distribuirea gratuitd, la tAranii siiraci, a
unei Orti din aceste produse si din toate celelalte care
au fost confiscate?52

Scrisd dupd 18 februarie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXVI

Se tipdreste dupd manuscris

85

TELEGRAMA ADRESATA
PREgDINTELUI SOVIETULUI DE DEPUTATI

AL ORAWLUI DRISSA53

Care Urban, presedintele Sovietului de deputati
al orasului Drissa

Opuneti rezistentá oriunde este cu putintà. Evacuati
toate lucrurile de valoare si alimentele. Tot restul tre-
buie distrus. Nu l'asati nimic dusmanului. Demontati
sinele de cale feratä cite douti verste din zece. Aruncati
podurile in aer.

Scrisd la 19 februarie 1918
Publicald pentru prima oaret in 1945,
in Gulegeri din Lenin", vol. XXXV

Lenin

Se tipdreste dupd textul
consemnat de N.P. Gorbunov
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86

CATRE C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA

Va rog sa luali in consideral,ie si votul meu pentru
procurarea de cartofi si armament de la rechinii imperia-
lismului anglo-francez".

Serisd la 22 februarie 1918
Publicatd pentru prima oaret in 1922,

in: N. Lenin (V. Utianov).
Opere, vol. XV

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

87

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Urgent.
Care Antonov, comisar al poporului,
In localitatea in care se gäseste

Chiar astazi sa fie cucerit, cu orice prel, orasul Rostov*.
Lenin

Scrisd la 23 februarie 1918
Publicatd pentru

cartea:
prima oard in 1924,

in V.A. Antonov-Ouseentio.
ansemndri despre rdzboiul civil",

vol. 1, Moscow'.

Se tipdrepte dupd textul
blanchetei de telegramd

88

TELEGRAMA ADRESATA
SOVIETELOR DIN OREL 1 KURSK

Orel si Kursk
Care Soviete

Data fiind posibilitatea unei evacuari imediate a
administra0ei cailor de comunicalii ale frontului, va
ordon sa amenajali o cladire corespunzatoare.

Lenin
Scrisd la 23 februarie 1918

Publicatd pentru prima oard fn 1942,
fn Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

Se tipdreste dupd manuscris

Orapul Rostov pe Don a foot cucerIt de trupele sovletIce la 24 februarle
1918. Nota red.
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89

RADIOGRAMA ADRESATA
DELEGATIEI PENTRU TRATATIVE DE PACE

Gara Novoselie
Delegatiei pentru tratative de pace

Care Cicerin, Ioffe, Karahan §i Sokolnikov
Nu intelegem prea bine sensul telegramei dv. Dacä

cumva aveti ezitari, a§a ceva e inadmisibil55. Trimiteti
parlamentari §i ckitati s5. ajungetd mai repede la ger-
mani.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 25 februarie 1918
Pub Heald pentru prima oard in 1929,
In Culegeri din Lenin", vol. X1

Se tipdreete dupe( manuscris

90

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.V. VOROVSKI

Care Vorovski
Kaptansgatan, 13, Stockholm

Ati prima toate telegramele noastre, cunoa§teti con-
ditiile puse de germani §i §titi c'd noi le-am acceptat?5°
Comunicati-ne In fiecare zi, telegrafic, ce atiri mai aveti
§i ce mai scrie in presa strAing.

Scrisd la 28 februarie 1918
Pub licatd peniru prima oard
/a 6-7 noiernbrie 1927,

In ziarul Izvestiia" nr. 258

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris
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TELEGRAMA EXPEDIATA LA IRKUTSK

Pacea n-a fost Inca semnatà, dar delegatia noastrà a
plecat la Brest-Litovsk ca s5. semneze conditiile de pace,
care au fost acceptate de C.E.C. din Rusia §i de Consiliul
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Comisarilor Poporului. Am primit rezolutia dv. Alb-
gardi§tii germani §i batalioanele de mar§ ale armatei
lor regulate s-au unit cu albgardi§tii no§tri, §i acum se
nApustesc asupra Petrogradului cu o Inver§unare WU"-
reascd. Avem informatii despre existenta unor mari
mi§c6ri de trupe germane In urma deta§amentelor de
avangardà. Cea mai mare parte din trupele noastre o
iau la fugr. Patria socialistà e ln primejdie. Au fost
ocupate ora§ele Dvinsk, Reval, Venden, Volmar, Minsk,
Pskov. Starea de spirit a populatiei e bunà. Muncitorii
s-au ridicat in masa.' pentru apàrarea Republicii sovietice.
Comitetul Central al bol§evicilor se pronuntà pentru
semnarea pàcii. Comitetul Central al eserilor de stInga
este pentru continuarea rgzboiului sfint.

In ceea ce prive§te aurul, recomand6m ca el sá fie plgtit
la pretul de cost la extractie. Consiliul Comisarilor
Poporului n-a emis un decret special In acest sens.

Lenin

Scrisd la 27 februarie 1918
Publicate pentru prima oard in 1942,
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdreste dupã textul
consemnat de N.P. Gorbunov
fi completat de V.I. Lenin
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*CATRE TOATE SOVIETELE DE DEPUTATI
CATRE TOT! CETATENII TARII

Petrograd, 1 martie (16 februarie)
Astàzi, 1 martie (16 februarie), la orele 8 seara, s-a

primit urm5.toarea telegram6 din Brest-Litovsk:
Petrograd, Smolnii, Consiliul Comisarilor Poporului.

Trimiteti-ne un tren la Toro§ino (lIng6 Pskov) cu paz4
suficient6. Luati legnura cu Krilenko in aceastà ches-
tiune. Semnat: Karahan".

Dupg toate probabilit'atile, aceastà telegram6 vrea sti
spund cd germanii au rupt tratativele de pace. Trebuie
86 fim pregAtiti pentru a face fat4 unei ofensive imediate

Textul acestel telegrame de Ia
lost

cuvintele Avem Informatli" 8i pinä
red.

la
cUvintele PatrIa socialietl" a sorts de V.I. Lenin. Nota
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a germanilor asupra Petrogradului si in general pe toate
fronturile. Trebuie neaparat mobilizata toata lumea si
intarite masurile de securitate si aparare57.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 1 mantic 1918
Publicatd pentru prima oard

/a 2 martic (17 februarie) 1918,
in ziarele Pravda" nr. 39 fi

n Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 38
Se timireete dupd manuscris
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CATRE F.E. DZERJINSKI

4.111 (19.1I) 1918
Tovarase Dzerjinski,
Aducatorul acestei scrisori, Sidorenko, a fost citeva

zile secretarul meu personal. Am fost pe deplin multumit
de el. A fost destituit numai pentru cd, lmbatindu-se
odata, dupa cum am aflat, a spus In gura mare &à el e
secretarul lui Lenin".

Acum imi spune ca se caieste amarnic. In ce ma pri-
veste, Inc lin, fail nici o reticenta, s5.-1 cred; e un baiat
tidal' si, dupa parerea mea, foarte bun. i cu tineretul
trebuie sa fim intelegatori.

Pe baza tuturor acestor date, judeca si d-ta si vezi cam
ce loc ai putea si-i-i gasesti.

Al d-tale, Lenin
Se tipdreete pentru prima oard,

dupd manuscris
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CATRE M.F. ANDREEVA

Maria Feodorovna,

Imi pare rail, dar colegii mei din Consiliul Comisarilor
Poporului gasesc ca e imposibil ca eu (trecind peste
comisia de anchetà) sa admit vizite la Inchisoare, cu atIt
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mai mult cu cit persoanele respective (dacd stilt bolnave)
beneficiazd de asistentd medicald.

Nu pot sd actionez impotriva vointei si hotdririlor
colegilor mei din Consiliu.

In momentul de fatà imi e absolut imposibil ad stau
de vorbd cu dv., fiindcd n u ma pot rupe de la treburile
mele. Am Bd. vd scriu despre cazul provocatorului si
santajistului" (cdci Kartasev este, evident, un van-
tajist; dupd informatiile pe care le am, el se afld de mult
la Enchisoare).

Va cer mii de scuze.
0 caldd stringere de mina, Lenin

Scrisd
1918 si

intre 12 martie Se tipdreste pentru prima oard,
septembrie 1919 dupd manuscris
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CATRE G.K. ORDJONIKIDZE

Tovardse Sergo,
Te rog foarte mult sd acorzi o deosebitd atentie Crimeii

si bazinului Donetului, in vederea credrii unui front unic
de luptd impotriva unei invazii din Apus. Convinge-i
pe tovardsii din Crimeea cd evolutia situatiei li obligd
sd se apere si cd. ei trebuie sa se apere, independent de
ratificarea tratatului de pace. Dd-le de-nteles cd situatia
din Nord se deosebeste In mod radical de cea din Sud
si &à in cazul unui rdzboi, al unui rdzboi efectiv al germa-
nilor cu Ucraina, ajutorul Crimeii, pe care germanii ar
putea in treacdt s-o inghità, nu este numai o datorie de
stat vecin, dar si o cerintd de autoapdrare si de pdstrare
a propriei sale fiinte. S-ar putea ca Slutki, neigelegind
intreaga complexitate a situatiei ce s-a creat, sd adopte
o alta linie, simplista; in acest caz, trebuie in mod cate-
goric sd-1 pui la punct, invocind numele meu. Evacuarea
imediatd in regiunile din rásdrit a stocurilor de cereale
si de metale, organizarea de grupuri de sabotaj, crearea
unui front unic de apgrare din Crimeea si pind in Veli-
corusia, in care BA fie atrasi tdranii, ucrainizarea cate-
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goricA r;ii neconditionatä a detapmentelor noastre care
actioneazA In Ucraina, iata In ce constA sarcina momen-
tului de fatA. E necesar sA-i interziceti lui Antonov s'A-§i
mai zicA Antonov-Ovseenko; el trebuie ad se numeascA
pur tii simplu Ovseenko. Ace la§ii lucru trebuie spus §i
in privinta lui Muraviov (dacA rAmine la postul sAu), ca
§i In privinta celorlalti.

In ceea ce priveste Republica Donetului, spune-le
tovarA§ilor Vasilcenko, Jakov §i celorlalti CO, oricit ar
Incerca ei sa separe tinutul lor de Ucraina, el, judecind
dupA geografia lui Vinnicenko, tot va fi inclus in hotarele
Ucrainei §i va fi cucerit de nernti. De aceea ar fi cu totul
absurd din partea Republicii Donetului sA nu accepte
un front cornun de apArare cu restul Ucrainei. Mejlauk
a fost la Petrograd §i s-a declarat de acord ca bazinul
Donetului sg. fie considerat regiune autonomd a Ucrainei.
Si Artem este de acord cu aceasta. De aceea, 1ndArAtnicia
unor tovard§i din bazinul Donetalui mi se pare a fi un
capriciu cu totul inexplicabil fli d'aunAtor, absolut inad-
misibil In rindurile partidului nostru.

Explicd, tovarAtie Sergo, toate acestea tovarg§ilor din
Crirneea §i din tinutul Donetului §i VA totul pentru a
ajunge la crearea unui front unic de apArare.

Lenin
14 (1).111.1918

In ceea ce priveste banii, dispuneti s4 se acorde sumele
necesare pentru apArare, dar fiti cit se poate de precauti
pentru ca ele sA fie predate numai unor oameni cu totul
siguri §i sub un control cit se poate de sever, fiindcà acum
se gAsesc destui din aceia care ar pofti BA le Inhafe"
sau sA le iroseascr.

N

Publ./mid pentru prima oard
partial in 1957, in carlea
Istoria rdzboiului civil

din U.R.S.S. 1917-1922", vol. 3
Publicatd pentru prima oard

in intregime in 1960,
In cartea Istoria rdzboiului civil

din U.R.S.S.", vol. 1

Se tipdreste dupd textul
consemnat de I.V. Stalin
gi comp letat de V.I. Lenin

Semnatura, data gi textul de la cuvintele In ceea ce privegte M-
illi" gi pin& la sfirgit au lost Scrise de V.I. Lenin. Nota red.
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*CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR

Tovar4ilor Bonci-Bruevici
ci utko

Aduatorul prezentei scrisori, tov. Kiri 11 Ropiupkin,
a fost ast'azi, 16 (3). 111.1918, la mine cu o adeverintà
din partea Armatei a 8-a i mi-a relatat care este situatia.
Dupà pgrerea mea, ar trebui sà discutati dacA n-ar fi
cazul s6 incredintati acestui tovaras misiunea de a supra-
veghea retragerea trupelor ruse din Ucraina. Discutati
chestiunea i, dac6 imptirtAciti propunerea mea, dati-i
lui Ropiupkin imputernicire scrisa in acest sens.

Precedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianoy (Lenin)

Scrisd la 16 martie 1918
Publicatd pentru prima oard In 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreete dupd manuscrie

97

TELEFONOGRAMA
ADRESATA LUI A.L. KOLEGAEV

Tovaracului Kolegaev
Potrivit comunictirii primite de la Consiliul economic

superior, materialele recensamintului agricol §i urban pe
1917 se af16 la sectia recens4mint de pe Jingà Comisariatul
pentru agriculturA. Consiliul Comisarilor Poporului are
nevoie de un raport asupra acestor materiale.

N-ati putea dv. sà veniti astäzi la C.C.P.? VA rog foarte
mult. Actept ráspuns precis In acest sens.

Scrisd Inainte de 18 rnarlie 1918
Publicatd pen fru prima mini in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Lenin

Se tipdreste dupd numuscris



66 V. I. LENIN
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*CAME COMISIA CENTRALA DE RECHIZITII

25.111.1918
VA rog sal luali mdsurile cele mai energice pentru eva-

cuarea in cel mai scurt timp a clAdirii de pe Varvarka
(sediul societAlii de asigurdri Iakor"). Mutarea acestei
societAti de asigurAri in noul ei local de pe Varvarka
trebuie sd se facd fdrd intirziere, astfel ca interesele
actionarilor, lid in special ale strdinilor, sd nu fie cituci
de putin lezate. Cer sti mi se raporteze neapdrat de execu-
tarea prezentei dispozit,ii.

Precedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Pub Heald pentru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI
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*CATRE COLEGIUL POTELOR
1 TELEGRAFULUI

26.111.1918

Va rog sd-mi comunicati:
(1) dacd la departamentul telegrafului existA o reparti-

zare a timpului de muncd dupa sistemul: 24 de ore de
serviciu qi apoi trei zile libere;

(2) dacd existd, spuneti-mi de cind fli pe baza cArei
dispozitii sau hotAriri a fost ea introdusd. Va rog sa-mi
trimiteti textul exact al dispozitiei §i numele persoanelor
de la care emand;

(3) ce mdsuri s-au luat cind §i de cdtre cine? pen-
tru renuntarea la acest sistem de repartizare a timpului
de muncd, care in mod evident este gre§it ci inadmisibil.

Precedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tipdreete dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI
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TELE GRAMA ADRESATA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

AL COMUNEI DE MUNCA DIN PETROGRAD"

Oficialà
Urgent5.

A se raporta de predare
28.111.1918

Petrograd, Smolnii
Consiliul Comisarilor Poporului

al Comunei de munc6 din Petrograd.
0 copie lui leapnikov,

presedintele Comisiei de evacuare, si lui Gorbunov,
secretar al Consiliului Comisarilor Poporului

Am primit scrisoarea lui Gorbunov. Protestez cu toatà
energia impotriva incetinelii cu care se efectueazA eva-
cuarea intreprinderilor industriale59. Larin si Miliutin
nu au dreptul s'à revinA asupra hotàririlor luate. Dacà
este cineva nemultumit, n-are decit s6 se plingd la Consi-
liul Comisarilor Poporului sau la C.E.C. din Rusia,
dar, atita timp cit nu s-a revenit asupra dispozitiei date,
executarea ei este obligatorie. Sint indignat mai cu seam5.
de faptul ca rezervele in valoare de miliarde de pe
insula Gutuevski au ràmas neatinse. E o rusine. Trebuie
inceput6 cu orice pret evacuarea lor si efectuatà cu toat6
urgenta. Trimiteti de doua ori pe saptamina la Consiliul
Comisarilor Poporului rapoarte exacte de ceea ce s-a fácut
In mod practic pentru evacuare gi cite vagoane au fost
evacuate".

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

se tiparef le dupd MGM4scrisPublicaid peniru prima oarci in 193?,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI
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CATRE SECRETARA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

Aici se afld, dupá cit se vede, persoane care au fost
invitate pentru a 1 t a chestiune.

Nu putem sa le dam afara.
Dar Ira sanctionez cu mustrare atit pe d-ta cit i pe cele-

lalte secretare: de o suta de ori vi s-aspus ca trebuie BA invi-
tai u nz a i persoanele implicate in chestiunea respectiva.

Scrisd in martie-aprilie 1918
Publicald pentru prima oard in 1945, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV
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CATRE L.A. FOTIEVA

Nu te-am Italica", ci am fost prea ingaduitori cu d-ta.
1) Pune pe toate secretarele sa semneze ea au luat cunoq-

tintd &à in timpul sedin(elor C.C.P. le este permis sä comu-
nice numai prin biletele qi le este interzis sa stea de vorba.

2) Afipaza o dispozitie in acest sens la secretariat.
Scrisd nu mai devreme

de martie 1918 nu mai tirziu
de septembrie 1919

Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se lipdreste dupd manuscris
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TELE GRAMA ADRESATA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

AL COMUNEI DE MUNCA DIN PETROGRAD

Pre¢edintelui Consiliului Comisarilor Poporului
al Comunei de munca din Petrograd

Potrivit celor declarate de dv. la telefon, qteptam ca
deta§amentele de gardi§ti ro§ii, fie ele qi putine la numar,
care au patruns in Finlanda Impotriva voinei autori-
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tatilor sovietice sd fie rechemate imediat §i in mod cate-
goric. Insistdm ca Consiliul Comisarilor Poporului al
Comunei din Petrograd sd adopte o hotdrire formald in
acest sens. Vd rugam insistent sa ne comunicati de indatd
textul complet al acestei hotariri.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

&tied la 1 aprilie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI

104

Se tipdreete dupd textul
blanched de telegrama

CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT
CU V.V. KUIBIEV

La aparat Kuibigev, pregedintele Sovietului de deputati din Samara.
Tovarase Lenin, la Orenburg dutovistii au ridicat iarilsi capul.

S-a prima un raport in care se aratà ca detasamente de cazaci
atacd la 20 de verste de oras. Iletkul este incercuit de cazaci, care
mobilizeaza toate stanitele si comit bestialitäti fail seaman;
au ucis trei membri ai comitetului executiv, precum si pe Zaharov,
presedintele sectiei cazacesti a Sovietului. Burghezia din Orenburg
participa din plin la asemenea acte. Orenburgul cere Consiliului
Comisarilor Poporului sà-i dea ajutor pentru lichidarea completä a
actiunii aventuriste a hii Dutov, caci altfel se creeaza din nou o
blocadd si cei 12 000 000 de locuitori ai tinutului Turkestan shit
amenintati sa moara de foame. Un detasament trimis din Oren-
burg la Iletk a fost incercuit si in intregime nimicit; se pare Ca
Tvilling, comisarul guvernului, a fost ucis. Samara isi Incordeaza
toate fortele spre a veni In ajutor Orenburgului, dar pentru lichi-
darea definitiva a fortelor dutoviste nu shit suficiente fortele locale,
ci e neaparata nevoie de ajutor de la centru. Am terminat. Astept
raspuns.

Voi lua deindatd mdsuri pentru intAiintarea imediatà
a departamentului apdrdrii §i pentru trimiterea de aju-
toare.

Lenin
Scried tntre 2 fi. 4 aprilie 1918
Publicatet pentru prima oard

la 26 ianuarie 1936,
in ziarul Pravda" nr. 25

Se lipdreee dupd manuscris.
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CATRE LI. KARPOV 1 G.I. PETROVSKI

Tovaraplui Karpov §i tovaraplui Petrovski
(sau Latis)

5.IV.19I8
Tovarti§ii pielari ne roaga sii examinam chestiunea

dizolvarii consiliilor raionale §i sa elaborarn proiectul
unei telegrame care sa fie adresata Sovietelor de deputati
locale cu indicatia ca ele sa nu se mai amestece in trebu-
rile consiliilor §i sa revinA asupra dizolvarii lor.

Va rog foarte mult sa-i ajutati61.
Lenin

Publicald pentru prima oard In 1933, Se tipdreste dupd manuscris
fn Culegeri din Lenin", vol. XXI
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TELE GRAMA ADRESATA
C.E.C. AL SOVIETELOR DIN SIBERIA

Aprob Intru totul rezolutia Comitetului Executiv Cen-
tral al Sovietelor din Siberia". VA sMtuiesc sa faceti
provizii de produse alimentare §i de alta natura, chiar
§i prin efectuarea de rechizitii, pentru a organiza serios
apararea. Astazi urmeazA sa incepem tratativele cu amba-
sadorii". E limpede cd acum nu trebuie sa dam crezare
nici unor asigurari §i ca singura garantie serioasA pentru
noi este o solida pregAtire militara.

Scrisd la 5 aprilie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXII,

Lenin

Se tipdreote dupd o copie
dactilografiatd
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CATRE C.E.C. AL SOVIETELOR DIN SIBERIA

Am primit raportul lui Iakovlev64. Aprob planurile de pre-
gatire §i mobilizare. Daca inamicul inainteazà, opuneti-i re-
zistenta. Am trimis raportul la Comisariatul poporului pen-
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tru probleme militare. Ne vom stradui sA và ajutarn bane§te,
de§i avem de facut fata unor dificultati extraordinare.

Va rog sa ma informati mai des.

Scrisd la 6:aprilie 1918
Publicatd pentru prima oard

Lenin",
in 1945,

in Culegeri din vol. XXXV

Lenin

Se tipareete dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI I. E. GUKOVSKI

Oficialei. Urge n t ii
Petrograd

Banca de Stat, lui Gukovski
sau lui Spunde, pentru Gukovski

Sint extrem de indignat ca venirea dv. intirzie. Finan-
tele, politica bancara au mult de suferit din aceasta
cauzA. Raspunderea o Bà cada asupra dv.

Insist sà veniti cit mai curind aici §i sa treceti numai-
decit la punerea in ordine a finantelor §i a bancilor.

Lenin
Scrisd la 7 aprilie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdrefte dupd manuscris

109

CATRE LM. SVERDLOV 1 S.P. SEREDA

8.IV.1918
Tovara§ilor Sverdlov

9i Sereda

Aducatorul prezentei scrisori, tov. Harlov, a lucrat 11. luni
in Sovietele taranecti din gubernia Pskov. El este agronom,
cu 5 ani de practica in meserie. Este membru al partidului
bol§evic din 1.905 (in Petrograd se afla inregistrat, In Vasi-
lievski-ostrov, din martie 1917). VA rog sä stati de vorba
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cu el despre Comisariatul poporului pentru agriculturá,
despre felul cum se desfagoara munca qi despre eventuala
lui numire Intr-un post in cadrul acestui comisariat.

Lenin

Publicatd pentru prima
Lenin",

oard
vol.

in 1959,
XXXVI

Se tipdrepte dupd manuscrie
in Culegeri din
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CATRE D.P. BOGOLEPOV 1 A.D. TIURUPA

10.IV.1918
TovarAplui Bogolepov

(adjunct al comisarului poporului pentru finante)
Tovarà§ului Tiurupa

(sau tovardsului Briuhanov)
Aduc6torii acestei scrisori, reprezentagi ai Sovietului

gubernial Pskov, n-au reu§it ping acum sd obtiná ajutorul,
in alimente §i in bani, de care au absolutd nevoie.
Situalia guberniei Pskov (In special din cauza invaziei
germane; a fost ocupat cam '19 din teritoriul ei) este
desperatà. Va rog foarte mult s'a và gInditi prin ce m6suri
extraordinare i-ati putea ajuta §i sà-mi dati telefon, ca
sa le discutdm.

Lenin

Publicatd pentru prima oard In 1959, Se lipdreele dupd manuscris
In Culegeri din Lenin", vol. XXXVI
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*CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU JUSTITIE

Rog pe membrii colegiului justitiei s'a" vinti la mine
(ar fi de dorit sd villa' toci; asupra zilei §i orei o s'ei ne
Intelegem noi) ca s'a discutdm

1) ce anume s-a fdcut pentru editarea Colectiei de legi
§i dispozitii,

2) pentru codificare,



SCRISORI DIN 1918 63

3) pentru o judecata mai rapida si sentiate mai necru-
Otoare in procesele intentate burghezilor, delapidato-
rilor etc.,

4) pentru propaganda juridica In rindurile popu-
latiei, ale muncitorilor si ale taranilor saraci

(a) prin presä ;
(b) prin conferinte (sau prelegeri etc.),

5) pentru atragerea celor saraci la procese (ca ase-
sori) si la anchete,

6) pentru folosirea fortelor aflate la dispozitia lui
Sreider si a altora.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisei la 16 aprilie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
In ,,Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipetreete dupel manuscris
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CATRE ORGANIZATIILE SOVIETICE
SI MUNCITORESTI DIN RIBINSK65

Relatarile Mcute de tov. Dlrenkov cu privire la masu-
rile luate de el la Ribinsk pentru Intarirea disciplinei
In munca, pentru sprijinirea lui de care muncitori mi-au
aratat &à tovarasii din acest oras au pornit cum se cuvine
la rezolvarea celor mai importante si mai stringente
sarcini ale momentului actual, si eu rog pe reprezentantii
Puterii sovietice si ai organizatiilor muncitoresti din
Minsk sa primeasca urarile mele de a munci cu §i mai
multa rivnd si de a obtine, pe acest Orlin, succese si mai
Insemnate.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Vladimir Ulianov (Lenin)

Scrisd nu mai devreme
de 15 aprilie 1918

Publicatet la 16 (29) mai 1918,
in ziarut Izvestiia Sovietului
de deputati ai muncitorilor,

tdranilor ei soldatilor
din Ribinsk" nr. 105

Se tipdreste dupd textul
apdrut in ziar
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CATRE S. P. SEREDA

1) Ai fost la Reazan?
2) Ce se aude cu Kolegaev & Co.?"
3) Cum stati cu semintele?

Serisd la .16 aprilie .1918
Publicald pentru prima oard in 1933,
In Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupd manuscris

114

CATRE D.P. BOGOLEPOV I I.E. GUKOVSKI

16. IV.1918
TovarAqilor Bogolepov qi Gukovski

trirnit un proiect de lege cu privire la actiuni. VA
rog ca neapdrat i imediat

1) sA-1 discutati,
2) sA faceti indreptArile pe care le credeti de cuviintd,
3) sà atrageti numaidecit la discutarea lui pe specia-

li§tii pe care-i cunoa§teti (cereti-le avizul; cel mai bine
ar fi sA §i-1 dea in scris); pot fi solicitati §i profesorii sA
dea referate,

4) toate astea trebuie fAcute pind nitine, fiindcA
miine, 1.7.IV, in §edinta Consiliului Comisarilor Poporu-
lui, urmeazd s a sanetiondm decretul 8.

V. Ulianov (Lenin)
Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris

in Culegeri din Lenin", vol. XXI

115

TELEGRAMA ADRESATA PRE8EDINTELUI
SOVIETULUI DIN NIJNI NOVGOROD

Nijni Novgorod
Pre§edintelui Sovietului de deputati

Potrivit unei declaratii a comisarului poporului pentru
final-4e, se fac dificultati reviziei generale a BAncii de

7

Va
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Stat, care a fost instituita de el §i de organele de control.
Va cer sà dati posibilitatea sa se efectueze o revizie corn-
pieta', amanuncita a Bancii de Stat §i sa acordati tot
sprijinul revizorilor trimi§i in acest scop. Va rog sa ma
informati telegrafic daca s-a acordat deplina posibilitate
organelor de revizie sa-§i indeplineasca misiunea Imre-
dintata*.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 17 aprilie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se lipdreste dupd textul
consemnat de I.E. Gukovski

si completat si semnat de V.I. Lenin

116

TELEGRAMA ADRESATA PREgDINTELUI
SOVIETULUI DIN SIMBIRSK**

Simbirsk
Pre§edintelui Sovietului de deputati

Comunicati-mi telegrafic imprejurarile §i condiliile In
care s-a facut alegerea de pre§edinte la seminarul pedago-
gic ciuva§ de fete §i la cel de baieti. Ma intereseaza ce s-a
intimplat cu inspectorul Ivan Iakovlevici Iakovlev,
care timp de 50 de ani a muncit pentru luminarea natiunii
ciuva§e §i a avut de suferit o serie de persecutii din partea
tarismului. Cred ca el nu trebuie Indepartat de la o activi-
tate careia i-a Inchinat intreaga lui viatd69.

Pre§edintele Consiliului Cornisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 20 aprilie 1918
Publicald pen tru prima oard
la 19 ianuarie 1928, in ziarul

Proletarskii Puti" ( Ulianovsh) nr. 16

Se tipdreste dupd manuscris

* Textul de la cuvintele Vlt rog sa ma Informati" si ptna la sflroit
este scris de V.I. Lenin. Nota red.

** In partea de
telegrama

sus a prezentului document, V.I. Lenin a mentlonat:
Aceasta se expediaza In contul ineu". Nota red.
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117

CATRE MICUL CONSILIU
AL COMISARILOR POPORULUI7°

21.IV.1918
Catre Micul Consiliu

In legAturà cu reorganizarea Crucii Rociii, de care am
luat cuno§tinta prin V.M. Bonci-Bruevici, vA sMtuiesc
insistent

1) sA cereti explicatii in scris
(a) de la toti membrii comitetului

(§ 3, capitolul I),
(b) de la toate instituOile care trebuiau sA tri-
mitd reprezentanti,

15.muriri cu privire la data cind s-a Iinut sedinta
de comitet, locul unde se afl5. procesele-verbale etc.

Trebuie nu numai sA admonestati, dar fi sli dati
in judecatd pentru neexecutarea decretului o serie
de persoane (care trebuie identificate).

Lenin

Publicaid pentru prima card in 1033, Se tipdreete dupd manuscris
In Culegeri din Lenin", vol. XX I

118

TELEGRAMA ADRESATA LUI P.F. VINOGRADOV

Arhanghelsk
Comitetul executiv gubernial, pentru Vinogradov
Comisarul Tiurupa mi-a aratat telegrama (InregistratA

la nr. 1 192) pe care i-ati trimis-o la 21.IV §i In care o
dispozitie data de organul central al Puterii sovietice
este calificatä de dv. drept absurdà.

Pentru aceasta v'Ei sanctionez in mod of icial cu mustrare
i và atrag atentia CA, dacA nu va retrageti aceastà expre-

sie nepermig, voi pune problema dArii dv. in judecatA;
cAci, pentru a fi de buna credinta atunci cind ii InvAtAm
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pe muncitori §i pe t6rani regulile disciplinei, trebuie 136
incepem prin a ne insu§i noi in§ine asemenea reguli.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd nu mai devreme
de 21 aprilie 1918

Publicatd pentru prima oard
parfial in 1940, in revista

Bo *vitt" nr. 3
Publicatd in intregime in 1942,

In Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

22.IV.1918

Se tipdre9le dupd manuscria

119

CATRE G.V. CICERIN

TovarAse Cicerin,
Aducatorul prezentei scrisori, of ilerul francez de Luber-

sac, va va relata unele lucruri in leggurà cu situatia militarg
tii moralul unei pgrti din trupele noastre. El a vgzut totul cu
ochii s'ai §i, ca specialist, poate sä-§i dea bine seama de
cele observate. Este absolut necesar sd stati de vorb à cu el*.

Al dv., Lenin
Se tipereete pentru prima oard,

dupd manuscris
Tradus din (intim franceat

120

*CATRE CONGRESUL DE LA TAWENT
AL SOVIETELOR DIN TINUTUL TURKESTAN,
CATRE CONSILIUL COMISARILOR POPORULUI

DIN TINUTUL TURKESTAN,
PENTRU IBRAGHIMOV 1 KLEVLEETI

Puteti fi siguri, tovarg§i, ea Consiliul Comisarilor
Poporului va sprijini autonomia 1,inutu1ui dv. pe baze
sovietice. SalutAm initiativa dv. §i sintem pe deplin
convin§i ca yeti crea In Intregul tinut o retea de Soviete
§i yeti actiona In string legàturà cu Sovietele existente.

Vezi Sj i V.I. Lenin. Opere complete, vol. 37, BucureW, Editura politica,
1965, ed. a doua, p. 56. Nota red.
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Val rugdm sà trimiteti la noi, la Moscova, comisia
pentru convocarea Congresului de constituire a Soviete-
lor, pe care ati inceput s-o organizati, ca sg. rezolvam
impreund chestiunile legate de precizarea raporturilor
dintre organul imputernicit al tinutului dv. §i Consiliul
Comisarilor Poporului.

Salutaim congresul dv. §i sperdm c'd el i§i va indeplini
cu cinste sarcinile pe care i le pune in fatä istoria.
Moscova, 22 aprilie 1918

Pravda" nr. 81 si Izvestiia C.E.C.
din Rusia" nr. 83

din 26 (13) aprilie 1918

Lenin §i Stalin

Se tipdreste dupd o copie
dactilografiatd

121

CATRE G.V. CICERIN

Tovarà§ului Cicerin
Nu s-ar putea preg6ti", cu prilejul sosirii lui Mir-

bach, o interpretare a constitutiei noastre in sensul cà
ambasadorii prezinta scrisorile de acreditare pre§edin-
telui C.E.C. din Rusia?

Lenin

Scrise/ inainte de 23 Se tipdreste pentru prima oaret,
apritie 1918 dupd rnanuscris

122

TELEGRAMA ADRESATA C.E.C.
AL SOVIETELOR DIN SIBERIA

23.IV.1918
Irkutsk

C.E.C. al Sovietelor din Siberia
Raspund la cererea dv. in legatura cu banii, i in spe-

cial lui Prokopiev. Am cerut azi informatii. Peters-
burgul (IA Siberiei 150 000 000 de ruble saptamlnal, iar
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in ultima silptàmin6 a dat 180 000 000, dintre care
15 000 000 la Celeabinsk, 15 000 000 la Tomsk, 40 000 000
la Omsk, 55 000 000 la Irkutsk §i 15 000 000 la Barnaul.

Peste aceastA cotà au primit: Irkutskul 200 000 000 de
ruble, iar Tomskul 220 000 000.

Ginditi-và cit v6 mai trebuie peste aceste sume, verif
cati calculele i ráspundeti-mi indicind precis scopurile72.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdreate dupd manuscria
in Culegeri din Lenin", vol. X X I

123

CATRE A.I. RIKOV

Puneti cit mai curind in discutia Consiliului economic
superior problema inlocuirii vechilor bani de hirtie prin
altii noi: Gukovski nu este de acord, §i eu cred cà chestiu-
nea trebuie urgentat03.

Care-i Orerea d-tale?

Scrisd la 23 aprilie 1918
Publicatd pentru prima mini in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV I

25.IVA918

Se tiparote dupd manuscris

124

CATRE V.M. ALTFATER

Tovar4u1ui Altfater
AducAtorul prezentei scrisori, tov. otman, este un

vechi membru de partid, pe care-1 cunosc personal cit
se poate de bine §i care merità toaa 1ncrederea.

Lenin
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Aceasta scrisoare serveote tovaraoului otman oi drept
permis de intrare.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tipetrote dupd manuseris
in Culegeri din Lenin", vol. X X I

125

CATRE BIROUL DE PRESA DE PE LINGA C.C.P.

27.IV.1.918
Catre Biroul de presa

Tovaraoe Akselrod,
Va rog foarte mult sá ajutati pe aducatorul prezentei

scrisori, tov. Gomberg, sà adune toate materialele (tipa-
rite) In legatura cu revolutia noastra. Este o chestiune
de mare importanta publied, fiindca de ea depinde infor-
marea Americii oi a Intregii lumi.

Cu salutari, Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1959, Se tipdrefte dupd manuseris
in Oulegeri din Lenin", vol. XX XV I

126

RASPUNS DAT, PRIN FIR DIRECT,
DELEGATIEI PENTRU TRATATIVE DE PACE

DE LA KURSK

Voi da dispozitie numaidecit sa vi se trimità un post
de radio oi Ii voi cere lui Karahan sa controleze and a
plecat curierul ucrainean.

In afara de asta, va sfatuiesc BA trimiteti un parlamen-
tar sau, oi mai bine, mai multi parlamentari In ateva
puncte ale Frontului ucrainean, In apropiere de Kursk,
pentru a anunta sosirea delegatiei oi a face propunerea
de incetare a osti1itati1or74.

Scriad la 29 aprilie 1918
Pub Heald pentru prima oard in 1931,
tn Oulegeri din Lenin", vol. XVI I I

Se tipdrefte dupd manuscria
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127

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENK075

Rostov pe Don
Ordjonikidze, comisar extraordinar,

pentru Antonov
VA' rog insistent sa nu interveniti in chestiunea trimi-

terii de parlamentari §i sa." ajutati prin toate mijloacele
la incetarea cit mai grabnica a ostilitatilor. Delegatia
noastrá pentru tratative de pace, formatä din Stalin,
Racovski §i Manuilski, a §i ajuns la Kursk.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Solid la 29 aprilie 1918
Publicatd pentru prima yard in 1928,
in cartea: V.A. Antonov-Oveeenko.

Insemndri despre rdzboiul civil",
vol. 2, Moscova-Leningrad

Se tipdreete dupd manuscrie

128

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.G. AUMIAN76

Baku
Sovietul de deputali

Pentru aumian
Am primit azi scrisoarea trimisa de d-ta la 13.IV, prin

Boitov. 116spunde-mi prin fir direct, prin Astrahan sau
prin Ku Om §i TacIcent, dacà ai primit aceastá telegrama
a mea, dacà Kobozev a sosit §i care este situalia acolo, la
dv., In momentul de fald.

Lenin

Scried la 29 aprilie 1918
Publicatd pentru prima oard In 1957,

in cartea Bollevicii in /uptd
pentru victoria revoluliei socialiste

in Azerbaidjan", Baku
Se tipdreete dupd manuscris
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129

CATRE RAYMOND ROBINS"

30.1VA918
DragA mister Robins,

VA shit foarte recunoscAtor pentru scrisoarea dv. Sint
convins c noua democratie, democratia proletarà, se va
instaura In toate tarile, va sfarima toate obstacolele ce-i
stau in cale gi va lnlatura sistemul imperialist-capita-
list atIt In Lumea veche clt §i In Lumea noia.

Cu cordiale salutAri i multumiri.
Al dv. devotat, Lenin

Pub Heald pentru prima oard
in limb(' rued in 1957, in cartea
.Documente cu privire la politica

externd a U.R.S.S.", vol. I

Se tipdrefte dupe( manuscris
Tradusd din limba englezd

130

CATRE A.D. TIURUPA

TovarAplui Tiurupa
Sapronov de la Sovietul gubernial Moscova Imi scrie

despre situatda catastrofalà a aprovizionArii in gubernia
Moscova §i insistà asupra necesitAtii de a mari cantitä-
tile repartizate. SA se stabileasca macar o ratie minima.
SA se accelereze repartizarea pentru tarani, altfel vor
consuma tot griul de sdmingi vor mai ara pdmin-
turile.

Ce se poate face? Ce s-a fácut pina acum?

Scried nu mai devreme
de Luna aprilie .1918

Publicatd pentru prima oard In 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV I

Lenin

Se tipdreote dupd manuscris

qi nuli
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131

CATRE P.P. MALINOVSKI78

De ce, in ciuda decretului Consiliului Comisarilor
Poporului i netinindu-se seama de lipsa de lucru (si
de ziva de 1. Mai),

n-au fost incepute la Moscova lucrdrile
1) pentru scoaterea in bune condigi a monumentelor

tariste?
2) pentru scoaterea vulturilor imperiali?
3) pentru pregdtirea a sate de inscriptii (revolutionare

socialiste) care sd fie asezate pe toate clddirile
publice?

4) pentru asezarea de busturi (fie si provizorii) ale unor
mari revolutionari?

Scrisd intre 1 oi 13 mai 1918
Publicatd
la 20

pentru prima yard
aprilie 1963, in ziarul

Sovetskaia Ku ltura" nr. 49
Se tipdreole duint manuscris

132

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.N. ANDRONNIKOV,
LA DIRECTIA REGIONALA

A INTREPRINDERILOR NATIONALIZATE
DIN URAL

Ekaterinburg
Directia regionald

Pentru Andronnikov
Zvonurile despre o denationalizare a minelor din regiu-

nea Bogoslovsk sint o nascocire absurd6.79.

Scrisd la 2 mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1927,
in cartea Clasa muncitoare din Ural
in anii rdzboiului oi ai revolufiei",

vol. III, Sverdlovsk

Lenin

Se tipdreote dupd manuscris

si



74 V. I. LENIN

133

CATRE C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA"

1) Propunerea tovarà§ilor Spiridonova §i Karelin este
ca eserilor de stinga sA le revind, in deplind §i efectivd
posesiune, Comisariatul poporului pentru agriculturd, iar
bo4evicii mentind acolo doar o reprezentant5.
politicd.

2) Tovarà§ii Spiridonova §i Karelin i§i intemeiazA o
asemenea propunere pe afirmatia cal in activitatea Comi-
sariatului pentru agriculturd domne§te acum dezordinea,
ca pentru eserii de stinga e imposibil s lucreze in actua-
lele conditii, cA ei vor fi cu totii nevoiti s demisioneze,
pentru cd §i a§a sint dati afard" etc.

3) Consfdtuirea (lui Lenin cu bol§evicii din colegiul
agriculturii) prezintd spre rezolvare Comitetului Central
al partidului problema ridicatA de eseri. In ce o prive§te,
considerd ca considerentele invocate de eseri sint lipsite
de temei §i cd propunerea lor este inacceptabild*.

Scrisd la 3 mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdrole dupd manuscris

134

CATRE D.I. KURSKI

Trebuie prezentat imediat, cu o promptitudine demon-
strativA, un proiect de lege care s5. prevadd cd mita (luarea
de mita', coruperea, traficul de influentà etc. etc.)

se pedepse§te cu cel putin zece ani de inchisoare §i,
in afard de aceasta, cu zece ani de muncg silnic681.

Scrisd la 4 mai 1918
Publicatd pentru prima oard

la 7 noiembrie 1928,
in Krasnaia Gaze la" nr. 260

Se lipdreste dupdmanuscris

Textut punctului 3 este scris de V.N. Mescereakov. Documentul este
semnat de V,N, Meqcereatoy, S.?. Screda §1 N.M. Petroyskt, Nota. red
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PROIECT DE RADIOGRAMA CATRE DELEGATIA
PENTRU TRATATIVE DE PACE DE LA KURSK

In Ucraina s-a produs o lovitura de stat82.
0 completa restaurare a puterii burghezo-mosieresti.
Rostov pe Don a fost ocupat de germani".
Englezii ameninta cu o invazie a lor si a japonezilor.
Germanii cer ca fortul Ino sa-1 ocupe finlandezii si ca

§oseaua Murmansk sd le fie cedata lor, pentru lupta
impotriva englezilor".

La noi are loc o consfatuire extraordinara a Comitetului
Central in legatura cu toate aceste probleme85.

Politica dv. trebuie sa constea In a grabi din rasputeri
Incheierea armistitiului si a pacii, bineinteles cu pretul
unor noi anexiuni.

Scris4 la 8 mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1929,

fn Culegeri din Lenin", vol. X I
Se tipdreste dupd manuscris

136

CATRE A.D. TIURUPA8

Trebuia sa Incheiatd un proces-verbal, In care sa aratati
cà cei de acolo au refuzat sa-i primeascà pe revizori,
§i sa-mi cereti mie sa-i defer justitiei.

Scrisd la 7 sau 8 mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
In Culegeri din Lenin", vol. XV I I I

Se tipdreste dupd rnanuscris

137

CATRE G.V. CICERIN

Tovaraplui Cicerin:
Dar n-ar fi totusi cazul sa trimitem imediat la Kiev

o delegatie?
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Eu cred c'd da. N-are rost s'A asteptAm garahcii formale
din partea germanilor, fiindcA declaratia lor este de fapt
o garantie, si orice pierdere de timp este In avantajul
lor q.i in dauna noastrà87.

Scrisd la 8 mai 1918
Publicatd pen fru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreete dupd manuscris

138

TELEGRAMA ADRESATA
C.E.C. AL SOVIETELOR DIN SIBERIA

Irkutsk
C.E.C. al Sovietelor din Siberia
0 copie tovar4ului Prokopiev

Prokopiev §i allii II ndpAdesc cu depe§e pe Larin,
cerIndu-i bani.

VA fac cunoscut ca la telegrama mea din 23.IV, in
care dAdeam cifre exacte, n-am primit rAspuns*. Consider
a e inadmisibil sa.' nu primesc rAspuns In care BA se arate
in ce scopuri au fost cheltuite sute de milioane si de ce
mai este nevoie de bani In plus ci de cit anume.

Precedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 8 mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se lipdreste dupd rnanuscris

139

CATRE A.D. TIURUPA88

Tovaracului Tiurupa,
comisar al poporului pentru aprovizionare

Aductitorul prezentei scrisori, Andrei Vasilievici Iva-
nov, este muncitor la uzinele Putilov (cunoscut de leap-

Vezi volumul de fag, documentul 122. Nota red.
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nikov §i avind vechi state in partid, Inca din vremea
tarismului).

I-am vorbit despre decretul de ieri ci despre hotarirea
ca Comisariatul pentru problemele muncii sa mobilizeze
de urgenta pe muncitori. I-am expus parerea mea:

daca cei mai buni muncitori din Petersburg nu vor
forma prin recrutare o armata muncitoreasca sigura de
20 000 de oameni pentru a porni o campanie militard
disciplinata fl.i necrutatoare lmpotriva burgheziei satecti
§i a §pertarilor, vom fi amenintati de foamete §i revo-
lutia va merge inevitabil spre pieire.

Te rog sa-i confirmi tovaracului cele spuse de mine ci
sa-i dai o scurta declaratie In sensul a acorzi acestor
detacamente imputerniciri depline, exact In aceleaci
conditii.

Te rog foarte mult sa-i dai in mina o asemenea decla-
ratie, pentru a fi cititd la Petrograd, §i sa-i inapoiezi
scrisoarea de fata.

Precedintele Consiliului Comisarilor Poporului

Scrisd la 10 mai 1918
Publicald pen tru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreste dupd o copie
dactilografiald

140

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.V. LUNACEARSKI

13 mai 1918
Petrograd

Smolnli
Tovaraplui Lunacearski,

comisar al poporului pentru Invatamint
Sint uimit ci indignat de inactivitatea d-tale ci a lui

Malinovski In ceea ce prive§te pregatirea unor bune citate
ci inscriptii care sa. fie acezate pe cladirile publice din
Petersburg §i din Moscova*.

' Vezi volumul de fag, documentul 131. Nota red.
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Nikolai Rozenfeld cere sä i se dea o comanda" pentru
decorarea unor clAdiri publice. Te rog sa." prezinti conclu-
ziile d-tale.

Lenin

Publicald peniru prima oard in 1933, Se lipdreste dupd manuscris
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXI

141

CATRE S.G. SAUMIAN

Draga' tovaräse Saumian,
tji multumesc din suflet pentru scrisoare. Sintem

incintati de politica dv. fermA si categoricA. Daca yeti
!Ai sá o Imbinati cu o diplomatie foarte precautA, care e
dictat6 In mod indiscutabil de actuala situatie extrem
de grea, vom Invinge.

sint de-a dreptul imense. Ceea ce ne
salveaz'a deocamdatei shit doar contradictiile, conflictele

lupta dintre imperialiti. InvAlati sà folositi aceste
conflicte; deocamdatei trebuie sà InvatAm sà fim diplo-
mati89.

Multe salutari i cele mai bune uràri d-tale i tuturor
prietenilorl

Scrisd la 14 mai 1918
Expediatd la Baku

Publicald la 8 septembrie 1918,
InBuletinulDiciaturii Centrocaspicii
f i al Prezidiului Comitetului Executiv

Provizoriu" nr. 33

Al d-tale, Lenin

Se tipdreete dupd textul
apdrut in Buletin"

142

CATRE M.G. BRONSKI

Tovarase Bronski,
Asadar, ran-line bine stabilit cà
(1) la sedinta de miine cu germanii, d-ta iei prirnul

cuvintul (dintre rusi nu vorbeste nici unul Inaintea
d-tale)",

Dificultatile

si
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(2) mai intii dai citire tezelor (iar apoi tii un discurs,
prezint,i un raport sau faci un comentariu),

(3) imi ardti tezele miine inainte de sedinta (adic6
dimineata, inainte de orele 14; dup5. aceea
eu plec).

Acest lucru e foarte important. El raspunde unei direc-
tive a C.C. si a C.C.P. E obligatoriu

Scrisd la 14 mat 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

143

CATRE RAYMOND ROBINS

14 mai 1918
Colonelului Robins

Scumpe domnule Robins,
Va trimit alàturat un plan preliminar al relatiilor

economice dintre noi si America. El a fost elaborat,
in toate detaliile, de comisia pentru comertul exterior
de pe ling6 Consiliul economic superiorn.

Sper ca acest plan are sd v5 fie de folos in convorbirile
ce le veti avea cu cei de la Ministerul Afacerilor Externe
al Americii i cu specialistii americani In domeniul
exportului.

va rog, asigurarea profundei mele recunostinte.
Al dv. devotat, Lenin

Publicatd pentru prima oard in limba
englezd, in 1920, in cartea Russian-
American relations. March, 1917

1920. Documents and papers",
New .vYork

In limba rusd a apdrut pentru prima
oard in 1957, in cartea Documente

cu privire la po/itica externd a
U.R.S.S.", vol. I

Se tipdreste dupd testa( cdrtii
Documente cu privire

la politica externd a U.1i.S.S."

ilarch,

Primiti,
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*CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR

16 mai 1918
Presedintelui Consiliului militar superior

Consiliul militar superior este insgrcinat sh." trimitg
parlamentari prin respectivele autoritaiti militare de
pe front in vederea incheierii unui armistitiu si a
stabilirii liniei de demarcatie pe Frontul de sud-est (de
la Don). Pentru a da autorit4ilor militare instructiunile
necesare, vd facem cunoscut &à la Harkov se aflá in
momentul de fafa parlamentari de-ai nostri, in frunte cu
seful militar al detasamentelor de la Breansk, generalul
de stat-major Sitin, cgruia i s-au dat instructiuni sà caute
sà incheie un armistitiu general pe Frontul de la Voronej

pe eel de sud-est. Sinteti obligati sd faceti totul pentru a
obtine un armistitiu, in special pe Frontul de sud-est (de
la Don), cit mai repede, acceptind, in cazul cel mai r6u,
sd se ia drept bazA i actuala dispozitie a fortelor militare.

Lui Sitin i s-au dat indicaii s'a" ia legdturà directàprin
comandamentul german cu comandamentul nostru de
pe Frontul de sud-est pentru coordonarea actiunilor.

In acelasi scop, Consiliul militar superior urmeag sà
mentin6 prin toate mijloacele de care dispune leggtura
neintreruptà atit cu Sitin, cit i cu comandamentul nostru
de pe Frontul de sud-est.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianop (Lenin)

Publicata pentru prima oard in 1931, Se tipareste dupa manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

145

CATRE G.V. CICERIN92

Tovarásului Cicerin:
Dupe: pArerea mea, tratatul de la Brest nu ne poate

impiedica sà luptdm impotriva rebelilor pira0 (vase
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comerciale inarmate) si trebuietheisim o forma' pentru a
da cufort,ele noastre maritime o riposta armata rebelilor.

Lenin
Scrisd la 16 mai 1918

Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Ctaegeri din Lenin", vol. XXXVI

Se tipdreste dupd manuscris

146

CATRE A.I. RIKOV

Tovarasului 1111cov
Unde si cum ai disparut?
1) Ai vorbit cu cooperativele de credit?
Care e rezultatul?
2) Dar cu ceilalti despre schimbarea banilor?
3) Am la mine un proiect al lui Grigoriev (in legatura

cu infiintarea unui birou de experti in problemele trans-
porturilor maritime si fluviale).

Dupa parerea mea, el ar trebui sa fie aprobat imediat.
4) Tot el ne cere, ne implora: trimiteti-mi an comisar !

(la Directia generala a transporturilor maritime si flu-
viale3). Ce-ar fi sa-1 numim pe Sleapnikov?

Scrisd la 17 mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

147

Se tipdreste dupd manuscris

SCHIMB DE BILETE CU A.D. TIURUPA

CATRE A.D. TIURUPA
1) Proiectul d-tale (de organizare a comisariatelor

pentru aprovizionare) a fost adus la cunostinta t u t u-
r o r departamentelor?

2) la azi cuvintul si cere ca aceasta chestiune sa fie
inscrisa pe ordinea de zi pentru miine.

3) Nu cumva in proiectul d-tale precumpaneste forma-
lismul birocratic? N-ar fi cazul ca in acest proiect sà

I I
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figureze repartizarea unui detasament de 25-50 de
muncitori (cu recomandatiile cele mai stricte) la
fiecare comisariat pentru aprovizionare din guber-
niile cerealiere?"

RASPUNSUL LUI A.D. TIURUPA

1) Proiectul a fost dezbätut cu conducdtorii organelor de apro-
vizionare din regiuni i aprobat de Rikov i de Consiliul economic
superior, in partile lui care se referà la infiintarea Comisariatului
poporului pentru aprovizionare (central).

2) Am sA iau cuvintul in legAtura cu ordinea de zi.
3) Proiectul prevede organizarea comisariatelor pentru aprovi-

zionare pe linia Sovietelor de deputati; aceste comisariate nu tre-
buie O. aiba un aparat prea Incürcat. Se poate introduce un para-
graf cu privire la repartizarea a 20-50 de muncitori la fiecare
comisariat din guberniile cerealiere, dar ei trebuie sa faca parte din
aparatul tehnic, in calitate de cadre care O. fie trimise in p14i.

Introducerea in componenta comisariatelor a unui numdr de-
lucrátori atit de mare ar provoca proteste din partea organelor
locale.

CATRE A.D. TIURUPA

Bineinteles, nu in componenta comisariatelor, ci in
aceea a cadrelor de

1) agitatori,
2) controlori,
3) executanti.

Scrise la 20 mai 1918
Publicate penlru prima oard in 1931,
In Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdresc dupd manuscris
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CATRE A.D. TIURUPA

Trebuie intocmith o circularà a Comisariatului po-
portilui pentru aprovizionare sau, poate, mai bine un
decret al Consiliului Comisarilor Poporului in care sh
se explice cit se poate de amhnuatit:

ch delegatii comisariatelor vor fi admisi sh lucreze
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impreund cu comisarii guberniali pentru aprovi-
zionare si sub conducerea tor;
cA nu e admisibil ca delegatii comisariatelor sA aibg
o existentà separatà si sA desfAsoare diferite operatii
in mod izolat;
cà asa ceva ar duce in permanenta la infiltrarea
speculantilor;
cA este cit se poate de dorit ca delegatii comisaria-
telor sA ajute si sA participe la campania de agitatie
impotriva chiaburilor si speculantilor, sub coridu-
cerea detasamentelor de agitatori ale comisaria-
telor guberniale pentru aprovizionare etc.

Toate acestea trebuie expuse cit se poate de amAnuntit
si intr-o formA cit mai popularei si apoi
tipeirite.

Scrisd la 20 mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreete dupd manuscris
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CATRE V.D. BONCI-BRUEVICI
23 mai 1918

TovarAsului Vladimir Dmitrievici Bonci-Bruevici,
directorul treburilor Consiliului Comisarilor Poporului

Intrucit n-ati rdspuns la cererea mea insistentA de
a-mi arAta pe ce bazd mi-ati majorat salariul cu
incepere de la 1 martie 1918 de la 500 la 800 de ruble
lunar si Intrucit aici e vorba In mod evident de o majo-
rare ilegald, care a fost hotAritA de dv. In mod arbitrar,
de comun acord cu secretarul Consiliului, Nikolai Petro-
vici Gorbunov, cu IncAlcarea directA a decretului Consi-
liului Comisarilor Poporului din 23 noiembrie 1917,
sInteti sanctionat cu admonestare severA95.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianop (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreete dupd textul
dactilografiat, semnat de

V.I. Lenin
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NOTA CATRE SECRETARA

Cheamd-1 la telefon pe Tiurupa (sau pe adjunctul lui),
citeste-i hirtiile alaturate i spune-i Ca insist sd se trimita
citeva vagoane muncitorilor infometatd din aceste uzine96.

Lenin

Scrisd la 24 mai .1918
Pub Healà pentru prima oar(/' in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

Se fipaiesle dupd manuscris
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CATRE A.A. IOFFE I V.R. MENJINSKI

Tovarasilor Ioffe si Menjinski
24.V.1918

Dragi tovarasi,
Am primit scrisorile dv. minioase i pesimiste (pe cea

din 20.V am primit-o astazi 24.V). 0 parte din acuza-
tiile dv. Indreptate impotriva lui Cicerin ma privesc
pe mine. De pilda, eu am fost cel care am insistat ca
tezele cu privire la concesiuni sa le trimitem prin ger-
mani, pentru ca ei s5. vadd cit de serios dorim noi sà
Intretinem legaturi economice elective. (Tezele au fost
acceptate unanim, si la elaborarea lor au participat
Radek si cei1a1i absurdostingisti".) Conditiile de conce-
sionare prezentate de noi sint de asa naturd ea ne vor
aduce doar foloase daca germanii le vor accepta.

Aprob intru totul politica dv., care a fost expusa in
chip deosebit de amanuntit in scrisorile tov. Ioffe.

Cred ca nemultumirea dv. fata de Cicerin este exagerata.
Dar, in orice caz, sint dispus sà và ajut i va rog sa va
indreptall eforturile spre modalitatile practice de
Imbunatatire a muncii. De aceea v-as sfatui sa formulati
precis propuneri concrete (sa-mi trimiteti scurte copii
de pe partile strict practice din scrisori i telegrame, caci
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mi-e absolut imposibil sd citesc totul). In acest caz
promit sd insist pentru punerea lor in aplicare si sd con-
trolez dacd au fost aplicate.

In ce fel sd strdinutdm si mai malt centrul de
greutate in Berlin (sint de acord sd vd sprijin in aceastà
directie) asupra acestei chestiuni trebuie sd chib-
zuiti si sd propuneti mdsuri pline de tact (N.B.)
si concrete, prac tic e. Eu am sd iau toate mdsurile
posibile §i am sd insist ca ele sd fie aplicate.

Dacd se poate face ceva pentru a se ajunge la o pace cu
Finlanda, Ucraina si Turcia (aici e cheia), trebuie sd
facem totdeauna totul pentru aceasta (bineinteles, lard
une le anexiuni noi si despagubiri nu se va obtine
asa ceva). As da malt pentru a grcibi incheierea unei
asemenea pdci.

Dar nici dv. nu trebuie sd vd facetd nervi. SA' perfec-
tionezi diplomatda (si SA' creezi una noud) e un lucru greu.
Festina lente*.

Multe salutdri. Al dv., Lenin

P.S.
28.V. Am intirziat si n-am mai prins curierul.
Cicerin mi-a prezentat textul notei pe care Ioffe a

trimis-o, in numele sau personal, guvernului german si
in care consimte la cedarea flotei din Marea Neagrd
(adicd la retragerea ei de la Novorossiisk la Sevastopol)"
numai cu conditia incheierii unei 1)66 cu Ucraina. !litre
timp guvernul nostru, intr-o notà clard (care a fost
comunicatd prin radio si lui Ioffe), a considerat cd e
posibil sd consimtd la retragerea vaselor la Sevastopol
in a l t e conditii, si anume: 1) pace pe toate trei fron-
turile, adicd si cu Ucraina si cu Finlanda si cu Tureia;
2) neanexarea Sevastopolului.

Cum a putut Ioffe sd comità o asemenea greseala?
Cum a putut el s-o lase asa de ieftin"? Cum a fost in
genere cu putinta ca, intr-o problemd atit de importantd,

* Nu te pripi. Nola Irud.
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sà trimitä o nota in nurnele seiu personal, fara sa se con-
sulte cu nimeni, eu nu inteleg...

N. B. Trimitetd-ne Arbeiterpolitik", Sozialdemo-
krat"", care apare la Stuttgart, §i alte asemenea publi-
catii, toate complete, in cite 5-1.0 exemplare.

Ati inceput s editai ceva materiale legale in limba
germana? Ce anume? Ce planuri editoriale aveli §i clnd
porniti la treabd?

Expediald la Berlin
Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XV I

152

Cu salutari, Lenin

Se timireste dupe manuscris

REZOLUTIE PE UN RAPORT
AL EFULUI STATULUI-MAJOR AL FLOTEI

Dat fiind cd situatla este hard ie§ire, lucru dovedit
de militari competenti in materie, flota trebuie imediat
distrusa.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 24 mai 1918
Publicatel pentru prima oard in 19,8,
in revista Morslwi Sbornik" nr. 6

Se tipdreste dupd manuscris
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CATRE S.G. AUMIAN

Moscova, 24 mai 1918
Dragd tovara§e aumian,
Ma folosesc de aceasta ocazie ca sa-ti mai scriu citeva

cuvinte (ti-am mai trimis, nu de mult, o scrisoare, tot
printr-o ocazie. Ai primit-o?").
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Ora§ul Baku se and, sub raport international, intr-o
situatde grea. De aceea te-a q. sratui s5. incerci a incheia
un bloc cu Jordania. Dacd acest lucru nu e posibil, atunci
e necesar s5. manevrezi fii sd intirzii cu luarea unei hotà-
riri pind ce va IntAriti sub raport militar. E nevoie de o
lucidà apreciere a situatiei §i de o diplomatie treazd,
pentru a tergiversa lucrurile ia bine aminte.

Stabile§te legàtura prin radio §i trimite-mi scrisori
prin Astrahan.

Multe salutari 1 Al d-tale, Lenin

Expediatd la Baku
Buletinul Dictaturii Centrocaspicii

ei al Prezidiului Comitelutui
Executiv Provizoriu" nr. 33

din 8 septembrie 1918

154

Se tipdreete dupd textul
apdrut in ,,Buletin"

CATRE A. G. SLEAPNI KOY

Tovargplui qleapnikou
Comitetul Central a hotgrit sd indrepte cit mai

multe forte ale partidului in domeniul aproviziongrii.
Fiindc4, dacd nu invingem foametea in lunile ce vin,

vom pieri cu sigurantd §i vom compromite intreaga
revolutie.

Dv. trebuie sg treceti in mod temporar la aprovizionare
(mentinindu-va calitatea de comisar al poporului pentru
problemele muncii). Sint convins Ca veti executa aceastd
directiva a Comitetului Central.

Cred a trebuie sá mergeti in Cuban ca Eta' ajutati
organele de aprovizionare sa scoatà de acolo cereale.

Chiar azi trebuie sá vd hotàriti §i sa vá intelegeti cu
Tiurupa.

&Tied la 28 mai 1918 Se tipdrege pentru prima oard,
dupd manuscris



ES V. I. LtNIN

155

SCHIMB DE BILETE CU A. D. TIURUPA

V.I.! Cum a fost solutionatà chestiunea folosirii armatei In
actiunea de rechizitionare a cerealelor? Iar dacä a fost solutionatai
pozitiv, cum va fi ea formulatä In sensul unei intelegeri
cu Comisariatul poporului pentru problemele militare sau in sensul
ea se va emite un decret?*

Toate acestea sint foarte importante, pentru c. astäzi a
fost are3tat Kudinski (pe cit se pare, de comisia tovaràsului
Dzerjinski); activitatea noastrà este amenintatà de o completa
intr erupere.

A. Tiurupa

Tocmai in felul acesta. Chiar astazi (din cabina
mea) s51-1 chemi la telefon pe Trotki, astfel ca miine el
sà purià totul in mi§care.

Chiar acum i-am scris lui leapnikov s plece In Cuban.
AstAzi urmeazä sg se inteleagd cu d-ta. Te sratuiesc s5.-1
nume§ti chiar astazi delegat al Consiliului Comi-
sarilor Poporului.

Stalin accept 6. s5. plece In Caucazul de nod. Trimiteti-1, eAci
cunoaste conditiile locale. Cu el si Sleapnikov se va simti bine.

A. T.

Sint Intru totul de acord. Trimite-i pe amindoi astazi.

Scrise la 28 mai 1918
Publicate pentru prima oard in 1931, Se tipdreste dupd manuscrie
In Culegeri din Lenin", vol. XVIII

166

CATRE N.P. GORBUNOV

Tovarä§ului Gorbunoy
Comunica-i lui Minkin c6 Sizranul a fost luat de ceho-

slovacil". Dar nu trebuie s5. ne ldsdin cuprin§i de panicg.
Fortele noastre se pregeltesc s5. contraatace. Trebuie ca

*Subliniat de V.I. Lenin. Nota red.

X
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§i cei din Penza sa". se pregAteascA cu toatà fermitatea
§i energia. DacA n-o sà stAin cu miinile In sin, suceesul
ne este asigurat.

Scriset la 29 mai 1918
Pub Heald pentru prima oard in 1959,
in Calegeri din Lenin", vol. XXXVI

Se tipdre§te dupd monuscris

16'7

CATRE REDACTIA ZIARULUI
IZVESTIIA C.E.C. DIN RUSIA"

30.V.1918
Care redactia ziarului Izyestiia C.E.C. din Rusia"
AducAtorii acestei scrisori sint reprezentanti ai Sovie-

tului de deputati din Elet. VA rog foarte mult sà publicati
in paginile ziarului un interviu cu ei. Este vorba de un
judet model in ce prive§te introducerea ordinii, evidenta
proprietátilor cu culturi speciale i gospodarirea lor, pre-
cum i in ce prive§te reprimarea burgheziei.

Cu salutAri tovArà§e§ti,
V. Ulianoy (Lenin)

Publicatd
in

pentru prima oard in 1959, Se tipare0e dupd manus,ris
Culegeri din Lenin", vol. XX XVI

158

CATRE A.I. RIKOV

TovarAsului Rikov
Veinberg mi-a telefonat cA la congresul consiliilor eco-

nomice reprezentantii stingii" au debitat tot soiul de pros-
tii in legatura cu conducerea intreprinderilor ci eh' existA
pericolul de a se vota o hotdrire absurdà, prin care se li-
miteazd drepturile precedintilor consiliilor de conducere.

Ce s-a votat? i ce-i de fAcut?'"
Scrisd intre 30 mai $i 2 iunie 1918
Publicatd pentru prima oard in 10"?,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupd manuscris
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CATRE V.V. KURAEV1"

E imposibil i inadmisibil sa plecati inainte de sosirea
lui Measnikov §i inainte de a-i fi predat intreaga munca.

La ce ord ai primit ultimele §tiri din Penza si de la
eine anume? Cite mii de cehi se aflau acolo si cind au
pornit spre Samara? Cind vine Measnikov, faceti-i lega-
tura telefonica cu mine. Ce garantie exista ca informatiile
in legatura cu expeditia sint exacte?

Lenin

2

Am prima chiar acum o telegrama de la Minkin, care
ma roaga sa-i trimit un tren ca sa poata veni sa prezinte
raportul.

Insist ca el sa se duca la Penza, daca cehii au parasit
orasul, ca sa ia in primire expeditia i sa-i verif ice inven-
tarul.

Scrise la J1 mai 1918
Expediate la Ruzaevka

Publicate pentru prima oani in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

31.V.1918

Lenin

Se tipdresc dupd manuscris
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CATRE G.E. ZINOVIEV

Tovarase Zinoviev,
Aducatorul prezentei scrisori este tovarAsul Bah, care

are mandat din partea Directiei transporturilor din Sibe-
ria. Roaga sa se grabeasca livrarea si expedierea in Sibe-
ria a 137 de automobile, pentru care sectia auto din Petro-
grad (Comuna din etrograd) a facut cerere centrului
auto sa' le scoata dli acest oral ca fiind nefolositoare.
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Noi am hotàrit ca toate autocamioanele sti fie predate
departamentului aproviziondrii'03.

Cu salutAri. Al d-tale, Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdreste dupd manuscris
In "Culegeri din Lenin", vol. XVIII

161

TELEGRAMA ADRESATA MUNCITORILOR
DIN V I KSA'm

Kulebaki, linia Moscova-Kazan
Viksa

Cdtre Vedernikov
Am toatà nddejdea ca tovargsii muncitori din Viksa,

punindu-si in aplicare minunatul lor plan de a porni in
numár mare cu mitralierele ca sà obtinà cereale, vor
proceda ca niste adevarati revolutdonari, adica vor forma
un detasament bine selectionat, alcauit din oameni
de nddejde, care nu se vor tine de jafuri i, in indeplinirea
misiunii lor, vor actiona in deplin acord cu Tiurupa, in
numele cauzei comune, pentru a scapa de foamete pe
toti cei aflati in suferint5, iar nu pentru a se asigura
doar pe ei.

Scrisd la 31 mai 1918
Publicatd pentru prima oard

partial la 2 iunie 1918,
in ziarul Izvestiia C.E.C. din Rusia"

nr. 111
Pub Heald in intregime in 1971,

in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Lenin

Se tipdreste dupd manuserie
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CATRE SOCIALWII INTERNATIONALWI
DIN AMERICA105

Trimit prin tovarasul american Albert R. Williams
salutul meu socialistilor internationalisti din America.
Sint ferm convins ca pinà la urmd revolutia sociala va
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Invinge In toate tArile civilizate. Cind ea va izbucni
In America, va intrece cu mult pe cea din Rusia.

Scrisd in mai 1918
Publicatd pentru prima oard in 1925,

in revista Ogonek" nr.4 (95)
1960 a fost publicatd in cartea: Se tipdreste dupd textul cdrfii

Albert Riess Li illiams. Lenin
Revolufia din Octornbrie", Moscoua

163

TELEFONOGRAMA
ADRESATA SOVIETULUI DIN PETROGRAD

Se va transmite: la Petrograd, la Smolnii
prin telefon*:
Intrucit cehoslovacii au tAiat calea ferath siberian4 si,

In urma intreruperii comunicatiilor, transporturile stilt
gray amenintate, aprovizionarea cu alimente este serios
peric1itat.

Tov. Vladimirov cere insistent, si eu sus-tin cererea
lui, ca Petrogradul sa." trimita' de urgentd la Moscova
pe cei mai buni lucraori din domeniul aprovizion6rii.
Acesti luerAtori, impreun6 cu puternice detasamente de
muncitori, dintre cei alesi cu grijà, pot s'a" salveze situatia.

Nu tàrägànati lucrurile. Nu asteptati ajutor din afard.
Faceti tot ce e cu putintà pentru ca muncitorii din Petro-
grad s'à ia mrtsuri urgente.

Scrisd la 2 iunie 1918
Publicald pentru prima oard in 19 1,
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris
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CATRE A.A. IOFFE

2.VI.191.8
Tovarg§e Ioffe,
0 sä vinA la dv. Sokolnikov, Buharin §i, mi se pare,
Larin"6. M5. folosesc de acest prilej pentru a v6 preveni
" In partea de sus a acegtut document, V.I. Lenin a scris: Dux& aceasta

coinunicarc nu va putea Ii transinisa imediat la Petrograd prin telefon, atunci
sa fie transmisa prin fir direct". Nola red.

In

si
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intr-un fel. Acum ma aflu intr-o sedinta cu drumetii"
(fard Larin) si ascult discursuri in care se obiecteazA
ca. Ioffe incearca sa. strdmute Comisariatul pentru afa-
cerile externe la Berlin".

Frietiunile dintre dv. si Cicerin sint folosite uneori
mai mutt inconstient decit constient in sensul sau
in directia agravArii lor.

Sint convins ea dv. yeti fi destul de prudent si nu yeti
da prilej de agravare a lor. V-am urmarit cu atentie
scrisorile si sint ferm convins ca aceste frictiuni sint
lipsite de importanta (peste tot, in toate comisariatele,
domneste haosul sineglijenta, si acest ran poate fi remediat
doar cu incetul). Cu rdbdare si perseverenta, aceste fric-
tiuni vor fi inlaturate. Cicerin este un lucrator excelent,
iar dv. aplicati in deplina loialitate prevederile trata-
tului de la Brest si ati inceput, dupa parerea mea, sa
obtinetd de pe acum unele succese ceea ce inseamna cA
aceste frictiuni pot fi lesne inlaturate.

Dacd comerciantii germani vor obtine avantaje econo-
mice si vor intelege cd prin razboi nu pot capata nimic
de la noi, cAci vom arde totul, atunci politica dv. va
inregistra si pe viitor succese. Materii prime putem sA le
dAm germanilor. In caz ca e ceva important, trimiteti-mi
mie o copie cu cerintele dv. precis formulate. AranjeazA
cit de curind legatura prin fir direct.

Buharin este un om loial, dar a cam luat-o razna cu
absurdostingismul" lui. Sokolnikov a inceput iar s-o
scrinteasca. Larin este un intelectual visator si face
treabA de mintuiald. De aceea cAutati sa fiti cit se poate
de prudent cu acesti delegati foarte amabili si foarte
distinsi. Sokolnikov este un element foarte valoros, dar
uneori (si asta se intimpla tocmai acum) devine mare
amator de paradoxuri si incepe sa bata cimpii. Daca nu
sinteti precaut, riscati sA va faca necazuri. Iar Buharin
de trei ori atit. Prenez garde!*

Sper ca Krasin si Ganetki, ca oameni practici, o s5 v5
ajute si totul se va aranja.

FiIi cu bdgare de seami ! Nola frad.
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VA multumesc pentru adaosul" la scrisoare. A§tept
ci altele. Multe salutdri.

Al dv., Lenin

P.S.
N.B.: Printre bolcevicii ruci luati prizonieri de germani
(Zivilgefangene*) era ci unul Popov din Bruxelles,
capturat In Belgia. N-ati putea s5-1 gdsiti §i sd-1 luati
in serviciu?'°7

P.P.S. Cdutati sd trimiteti cele aldturate in Elvetia,
prin curier, iar nu prin po§t0".

Expediatd la Berlin
Publicatd pentru prima card in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XVI

Se tipdrote dupd manuscris

165

CATRE I.A. BERZIN SAU G.L. KLOVSKI

2.VI.I918
Tovardplui Berzin

sau tovardcului klovski

Dragi prieteni,
Sint uimit ca. pind In prezent n-am primit nici o §tire

de la dv.
Transmiteti-i lui Guilbeaux cele aldturate100.
Salutdri lui Platten Eli lui Gorier. Mi-ar face pldcere

fid primesc de la ei citeva rinduri.
A§tept vecti.

Expediatd la Berna
Publicatd pentru prima card

la 21 ianuarie 1925,
in ziarul Pravda" nr. 17

prizonlerl civili. Note &ad.

Al dv., Lenin

Se tipdrefte dupd manuscris
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166

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.L. PANIUKIN

Tula
Sovietul gubernial

Pentru Paniu§kin
Sint uimit ca nu primesc çtiri. Comunic4i-mi urgent

ce cantitàli de cereale au fost colectate, cite vagoane gi
expediat i care e numàrul speculantilor i chiaburilor
arestati.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 3 iunie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreste dupd manuscris

167

PROIECTUL UNEI TELEGRAME
ADRESATE LUI A.A. IOFFE LA BERLIN

Propun sà i se trimitä urmätorul ráspuns:
Ambasadorului Joffe i-au fost deja acordate, §i in repe-

tate rinduri, imputerniciri depline, inclusiv aceea de a-I
trimite pe Larin inapoi. Confirm aceste imputernicirin°.

Lenin

Scris mai tirziu de 4 iunie Se tipdrqte pentru prima oard,
1918 dupe manuscris

168

REZOLUTIE PE 0 SCRISOARE
A LUI N.I. SOLOVIOVm

Suma nu poate fi blocatA, fiindc6 acolo e rdzboi.
Sà i se dea lui aumian dispozitie pentru cheltuirea ei,

indicindu-i-se c trebuie sà purià pe primul plan petrolul.
Scrisd la 5 iunie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tipdreote dupe manuscris
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XX I
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169

SCHIMB DE BILETE CU A.D. TIURUPAn2

Cdtre Tiurupa
Data fiind agitatia furibundd pe care o desfdsoara

dusmanii si sovdielnicii" si influenta pe care ea o exer-
cita asupra muncitorilor din Petrograd, Moscova si din
celelalte orase,

ar fi cazul sd publicati (si sti difuzati, sub forma de
foaie volantd, in intreprinderi) ceva in genul
unei scrisori cdtre muncitori, carora sd le spuneti:

incearca unii s5 vd inspdiminte
cei sovdielnici seamdnd panica
se vorbeste despre aprovizionare cu alimente pe
cont propriu"
critica unii centrul", aruncind vina asupra altora

s.a.m.d.
Dar voi, muncitorii, sa nu va incredeti in cei ce se

vdicdresc, in cei ce critica fail rost si cautd sa semene
panica,ci sd treceti la fapte: fiecare intre-
prindere sa ne trimità oameni de nddejde, de care
garanteazd; o sa le ardtam unde sint piedicile
si care sint greutdlile, si ei o sd ne ajute.

Vet,i reusi sa ne dati astfel de oameni?

RASPUNSUL LUI A.D. TIURUPA

Bine, vom reusi. Acceptiim propunerea dv. si o vom aduce la
Indeplinire. Un mic grup de muncitori a ascultat o serie de
comunic5ri ale noastre in leg5turd cu aprovizionarea (tin fel de
prelegeri) si va pleca zilele acestea cu un reprezentant al
nostru in zona guberniilor Tambov si Voronej. Noi ne-am adresat

x
tuturor Sovietelor de deputati*, cumitetelor bolsevice si sindi-

catelor, cerindu-le sá ne dea oameni de n5dejde.

Subliniat de V. I. Lenin. Nota red.
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toy. Tiurupa:
x Sint incluse aici si cornitetele de intreprindere,

macar cele din marile fabrici i uzine? Acest lucru e
deosebit de important.

Scrise la 7 iunie 1918
Publicate pentru prima aura in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se timirecc (lulu" manuscris

170

CATRE A.D. TIURUPA

7.VI.1918
Tovardsului Tiurupa sau adjunctului sàu

Tovarase Tiurupa,
Iti trimit pe reprezentantii Sovietului de deputati din

Visni Volocek.
Acolo foametea capata proportii lnspaimintatoare.

Trebuie ajutam de urgent:à prin toate mijloacele
sa le dam numaidecit ceva.

Am si discutat cu acesti tovarasi despre formarea de
detasamente si despre sarcinile muncii de aprovizionare,
dar trebuie sä stai i d-ta de vorba cu ei.

Lenin

Pub heat(' pentru prima oard in 1931, Se timire§te dumi manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

171

CATRE A.P. SMIRNOV

7.VI.1918
Tovarase Smirnov,

Aducatorii prezentei scrisori se intereseaza de alegerile
in Soviete. Eu le-am spus ea au oricind dreptul de a
revoca pe reprezentantii lor.

Impartasiti-le din experienta dv.
Lenin

Publicatã pentru prima oard in 1933, Se tirdire0e diipa manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

sa-i

indicatii.

ai

si
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172

TELEGRAMA ADRESATA AUTORITATILOR
DIN PORTUL NIJNI NOVGOROD

Urgent. Portul Nijni Novgorod
Cite o copie la Saratov si la Taritin

Prin prezenta vi se ordona s'a" executati imediat si fárä
discutie toate ordinele si dispozitiile ce le yeti primi de
la Stalin, imputernicit extraordinar al Consiliului Comi-
sarilor Poporului.

Transmiteti-i lui Stalin: toate ordinele si dispozitiile
lui trebuie comunicate imediat, in copie, Directiei regio-
nale a Volgai, portul Nijni Novgorod.

Comunicati de urgentà tuturor raioanelor continutul
acestei telegrame.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 8 iunie 1918
PublicaM pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XV II I

Se tipdreste dupd textul
consemnat de un necunoscut

$i corectat
de V.I.

$i semnat
Lenin

173

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN"3

8.VI.1918
Taritin

C6tre Stalin, comisar al poporului
Am primit cele douà telegrame ale d-tale. Am trimis la

Directia generald a transporturilor maritime si fluviale
o telegramg In sensul dorintei exprimate de d-ta.

Racovski mi-a comunicat ieri cà germanii au inaintat
la 14 verste sud de Bataisk. leapnikov a promis ca va
pleca azi.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1931, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII
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174

TELEGRAMA ADRESATA
LUI I.V. STALIN SI A.G. LEAPNIKOV

Taritin
CAtre Stalin §i 51eapnikov,

comisari ai poporului
Am primit cea de-a treia depe§A i scrisoarea lui Stalin.

Vom lua toate masurile necesare. Tiurupa spune cA banii
vor fi expediati neapArat miine, iar in ce prive§te mar-
furile s-a ordonat ca ele &A fie incArcate astAzi. Trimiteti
trenuri mar§rutizate cu triplà pazà. Pe sabotori i pe
bandii arestati-i §i trimiteti-i incoace.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 10 iunie 1918
Publicald pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se lipdrefle dupd manuseris

175

TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI I.M. SVERDLOV

I s- a promis lui Tiurupa cà maqi materialul va
fi dat la tiparn-4. Hotar4te d-ta cu el. Acum eu nu mai
am nici o Incredere In eserii de stinga.

Scrisd /a 10 iunie 1918
Publiecad penlru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVII I

Lenin

Se tipciresle dupd manuscris

176

CATRE A.D. TIURUPA

10.VI.1918
TovarAplui Tiurupa sau adjunctului s'au

AducAtorii prezentei scrisori sint tovarà§i de la uzinele
din MalIevo (acolo lucreaza vreo 20 000 de muncitori,
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iar in districtul respectiv aproape 100 000). Situatia
alimentard este catastrofalà.

Te rog sà le asculti p6sul
(1) sá iei màsuri urgente i sd-i ajuti imediat, fie si

in limitele minimului, dar ajuti numaidecit;
(2) sd atragi reprezentanti ai raionului Maltevo in

Micul consiliu al aproviziondrii;
(3) s'a depuneti toate eforturile pentru a organiza deta-

samente de muncitori din acest raion.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)
Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

177

RASPUNS PRIN FIR DIRECT LUI A.A. IOFFE

La aparat Lenin.
In ce ne priveste, vom lua mdsuri energice atit pentru

transferarea navelor la Sevastopol, cit si pentru incetarea
oricaror actiuni militare din partea noastrg. Repet:
vom face tot ce va fi cu putinp. Continuati s duceti cu
energie, rdbdare i perseverentA politica dv. de pin6
acum115.

Lenin
Scris intre 10 si 15 iunie 1918

Publicat pentru prima oard in 1957,
in cartea Documente cu privire la
politica externd a U.R.S.S.". vol. I

Se tipdreste dupd manuscris

178

CATRE A.D. TIURUPA

11.VI.1918
Tovarlisului Tiurnpa sau adjunctului s'au

TovarAse Tiurupa,
Aducaorii prezentei scrisori sint reprezentanti ai uzi-

nei din Breansk. Cum ieri d-ta (sau tov. Sviderski) te-ai

si

s5,-i
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inteles bine cu tovarii din Maltevo, sint convins cd
§i cu ace§tia ai sii te intelegi. Te rog insistent sd-i pri-
mesti imediat si sd faci §i pentru ei tot ce-ti std in
putint2d.

Salutdri! Al d-tale, Lenin
Publicald pentru prima oarci in 1931, Se tipclresle dund manuscris
in Culegeri din Lenin" , vol. XV III

179

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

Petrograd
Smolnii

Care Zinoviev
Nu-mi amintese sa fi dat dezlegare pentru luarea legd-

turilor cu Omskul.
Am sd ma informez la Podbelski.
Te sfdtuiesc sd nu cauti sd inchei nici un fel de tran-

zactii directe sau indirecte cu contrarevolutionarii de
la 0msk116.

Scrisd la 11 iunie 1918
Publicald pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. X XI

Lenin

Se tipdreste dupe manuscris

180

COMPLETARE LA 0 TELEGRAMA
ADRESATA LUI A.S. IAKUBOV,

I.V. STALIN I A.G. 1..,EAPNIKOV

De prima urgenia

In legatura cu aprovizionarea
Taritin. Comitetul regional extraordinar pentru aprovizionare

1) pentru Iakubov
2) 7, Stalin
3) Sleapnikov

Date fiind evenimentele de la Samara si Omsk, Intreruperea
traficului feroviar pe linia Perm-Veatka, precum si totala lipsh
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de informatii in legdturd cu situatia transporturilor pe linia
PertnEkaterinburgTiumen, care au izolat complet Siberia,
fdrd sa mai asteptdm consimtdmintul dv. vd trimitem, cu vaporul,
din Veatka si Ufa tehnicienii despre care v-am vorbit in telegrama
noasträ nr. 363. Va rog sä-i primiti, sä le dati imediat de Meru
si sa-i repartizati la centrele de colectare si, dacd e nevoie, la punc-
tele de expediere si de dirijare a cerealelor. Printre cei trimisi
sint oameni capabili, care ar ft foarte potriviti pentru o muncd
tehnied la centru, la Comisia regionald extraordinard pentru apro-
vizionare, precum si buni organizatori pentru colectarea de cereale
pe teren. Consider cd folosirea acestor oameni, pentru a cdror
probitate sint gata sd-mi asum rdspunderea, este necesard si inevi-
tabill, intrucit forte tehnice mai mari si mai bune decit acestea
n-avem de unde lua. Cereti-le sd-si fixeze singuri limitele de remu-
nerare a muncii lor. Desi sint convins cä ei sint destul de modesti,
vd recomand sä nu vä zgirciti cind e vorba de salarizarea lor.
Comunicati-mi telegrafic ce ati hotdrit.

Comisarul poporului pentru aprovizionare, Tiurupa

VA sfatuiesc insistent sa primiti si sA puneti la treaba
oamenii pe care vi-i trimite Tiurupa, din moment ce
garanteaza pentru ei. E foarte important sA folosim pe
practicienii cinstiti si cu experientd.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisa la 11 iunie 1918
Publieaid pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", Dol. X XXIV

1.I.VI.I.918

Se tipdrqle dung manuscris

181

CATRE G.E. ZINOVIEV

Petrograd
Smolnii

Care Zinoviev
Te sMtuiesc insistent sa folosesti momentul si BA tri-

miti de urgentA un numAr eft mai mare de detasamente
In Ural prin Veatka. Tiurupa este de acord. Arme se
gAsesc la Vologda.

Lenin
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SA* se transmità imecliat aceastd telegramd la
Petrograd si sà mi se comunice c'ind a fost primitd
acolo.

Publicatd pen tru prima oard in 1942, Se tipdreote dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

182

CATRE V.P. MILIUTIN, I.E. GUKOVSKI
SI A.D. TIURUP.A."7

Tovardsilor Gukovski i Miliutin
N-ar fi cazul sà numim o comisie de revizie a secliei de

constructii de masini agricole, care sA aibA sarcina de a
da In scurt timp rdspuns la o serie de probleme practice?

Lenin

9

Tovardsului Tiurupa
Care-i pdrerea d-tale?
Kozmin cere 400 000 000 de ruble. Ce tii d-ta p r e-

c i s despre productia de masini agricole i despre repar-
titia lor?

3

INSEMNARI PE MARGINEA RASPUNSULUI
LUI A.D. TIURUPA *I UN BILET ADRESAT ACESTUIA

In momentul de fatä nu v& pot comunica nimi-c- precis. As putea sä
vd dau in Gel mai scurt timp (In 48 de ore) informatii amanuntite. Pot
sd vd spun i acum cd existd deficiente, dar trebuie sd adaug cd chiar

xx
organizatoriaastázi mi-am dat asentimentul X pentru o formd

(un grup de trei, format dintr-un reprezentant al Consiliului eco-
nomic superior, unul al Comisariatului poporului pentru agricul-

1
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turd si unul al Comisariatului poporului pentru aprovizionare)
care va exclude posibilitatea existentei deficientelor de pind acum.
Propun ca problerna reviziei sal nu se rezolve chiar acum, ci s.
fie aminata pind ce voi prezenta informarea respectivd.

Tovardsului Tiurupa

'Cui?
XXA fost deja numitd?
Cind? De cine? Din eine e compusd?
De ce sd nu numim aici §i chiar acum acest grup de

trei?

Scrise la 12 iunie 1918
Publicate pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

183

Se tipiiren dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI DIN KURSK

Kursk

Comitetul executiv al Sovietului de deputati

Va rog insistent sd luati mdsuri urgente impotriva
deta§amentului de grdniceri din statia Jelobovka, jud.
Lgovsk, de pe linia ferata Kursk-Korenevo, unde acest
detapment ia bani i lucruri de pret chiar §i de la popu-
latia nevoia§d rush* §i ucraineand §i se lasd influentat de
provocatori care vor sà torpileze tratativele de pace cu
Ucraina.

Puneti capdt acestor practici care dezonoreazd Puterea
sovietied. Comunicatd-mi telegrafic de executare.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd nu rnai tirziu de 14 iunie
1918

Publicatd pen tru prima oarci in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se lipdreste dupd manuscris
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184

CATRE G.E. ZINOVIEV

14.VI.1.918

Tov. Zinoviev,
Trebuie sa depuneti toate eforturile pentru a trimite

imediat din Petrograd sute de agitatori la Ora. Acest
lucru este deosebit de important acum, inainte de con-
gresul Sovietelor"8, i intreaga situatie militara i ali-
mentara ni-I dicteaza in mod si mai imperios. Bani se
vor gdsi, sä nu te zgircesti. Am discutat cu Sviderski
(si cu Tiurupa) in mod amanuntit aceasta chestiune.
Trebuie sà dam zor.

Publicatd pentru prima oarcl
partial la 21 ianuarie 1925,
in ziarut Pravda" nr. 17

Publicatd in intregime in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Cu salutari, Lenin

Se tipdrqte dupd manuscris

185

CATRE G.E. ZINOVIEV

Petrograd
Smolnii

Pentru Zinoviev
Sper ca ai primit scrisoarea mea in care-ti ceream sa

trimiti mai multe detasamente in Ural. Vreau sa-ti mai
spun ea' este extrem de important sa trimiteti acolo mai
multi muncitori pentru agitatie i pentru conducerea
celor ram* in urma. Raspunde-mi imediat.

Scrisd La 14 innie 1918
Publicala pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX1V

Lenin

Se tipdreste dupd inanuscris
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186

TELEGRAMA ADRESATA
LUI G.E. ZINOVIEV I A.N. BOBROV

Petrograd, Smolnii
Pentru Zinoviev i Bobrov

Trimiterea e confirmatà. Va rog insistent continuati
din toate puterile sa trimiteti detasamente i agitatori.

Lenin*
t..,criset la 14 iunie 1918

Pubticatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdrefte dupd manuseris

187

ADEVERINTA DATA LUI N.A. EMELIANOV

14.VI.1918
Adeverintà

Purt6torul prezentei adeverinte, toy. Nikolai Alek-
sandrovici Emelianov, este delegat de Sovietul de depu-
tati din Sestroretk cu insdrcindri speciale in Ural si in
regiunea

Rog toate Sovietele de deputati locale si toate institu-
tiile sovietice sä acorde deplin5 incredere acestui tova-
ra's dea tot sprijinul.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Publieatd pentru prima oard in 1931, Se tipere§te dupd manuseris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

188

CATRE A.D. TIURUPA

Tovaràsului Tiurupa
Birsert are sub comanda lui un detasament de aprovi-

zionare de vreo 600 de oameni.
*T31 gr.trna este seri-111MA i de A.D. Tiurupa. Nota red.

VolgAi.

si
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El cere sa fie trimis cit mai curind la treaba.
Trotki a dat dispozille sd se revizuiasca componenta

detasamentului. I s-a raportat cà revizia a dat rezultate
satisfacatoare.

Treaba asta nu poate fi lasata
Dupà parerea mea, ar trebui ca d-ta sa dai imediat

dispozita ca detasamentul lui Birsert sa fie contopit
cu cloud detasamente bune din Petrograd, sub comanda
comuna a unui om de neidejde,

sau sa se repartizeze detasamentului lui Birsert 2
3 comisari i instructori de nadejde, care sa fie obligati
sa prezinte rapoarte o data sau de cloud ori pe luna.

Scrisd in iunie 1918,
nu mai lirziu de 15

Publicatd pentru prima ()Gird in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreste dupd manuscris

189

*CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU INVATAMINT SI COMISARIATUL

POPORULUI PENTRU BUNURILE REPUBLICII

Va rog sa prezentati neintirziat informatii din care
sa se vadd ce anume s-a facut pentru aplicarea decretului
din 1.3.IV.1918, indeosebi in legatura cu: 1) inldturarea
vechilor monumente, 2) inlocuirea lor cu altele noi, fie

provizorii, 3) inlocuirea vechilor inscriptii de pe cla-
dirile publice cu altele noi (§ 5 din decret)119.

0 taraganare de doua luni a aplicarii acestui decret
deopotriva de important sub aspectul propagandistic,
ca si sub acela al procurarii de lucru pentru someri
este de neiertat.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului*

Scrisd (a 15 iunie 1918
Publicald pentru prima oard in 19.33,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupd manuscris

Se
slluIul

pasireaza textul dactilograllat al acestui document cu antetul Con-
Poporului, semnat de Lenin, care a lost trimis la Comi-

sariatul poporului pentru InvatamInt. Nola red.

I

si
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190

CATRE A.D. TIURUPA

TovarAsului Tiurupa
Tare ma* tern cà noi subapreciem pericolul pe care-I

prezintA, sub aspectul politic si sub acela al aprovizionArii,
situatia din Penza i cA, de fapt, n-o sA putem trimite
agitatori".

Nu crezi c-ar fi cazul sA iei de urgentA mAsuri pentru a
forma (la Petrograd etc.) un bun detasament de aprovi-
zionare i a-I trim ite imediat intr-acolo, cu sarcina
ca in primele sAptilmini sA fie agitatori?

2

Tovardsului Tiurupa
DupA parerea mea, trebuie sA iei de urgentA legAtura
1) cu Petrogradul,
2) cu Sverdlov,
ca sA trimiteti in orasul i gubernia Penza 50 de oameni

(agitatori), recrutati dintre muncitorii din Petrograd si
Moscova.

Scrise la 17 iunie 1918
Publicale pentru prima oard in 1931,
in Culegeri dm Lenin", vol. XVII 1

191

CATRE A.A. IOFFE
18.VI

Se liparesc dupa manuscris

TovarAse Ioffe,

Sint uimit i indignat de lipsa oricAror stiri din Elvetia.
Am auzit ca de acolo yin sAptAminal curieri. i mie nu
mi se comunicA nimic I
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Ce fac Berzin si klovski?
Transmiteti-le, va rog, aceastà scrisoare si luati mAsuri

ca sA mi se rAspunda.
Am nevoie sd mi se trimità de urge* din Elvetia

brosura lui Junius,
Karl Liebknecht,

tdieturi din Berner Tagwacht" si din alte ziare (toate
documentele cu privire la miscarea social-demo-
cratilor d e stinga din Germania si din Austria)"°.

Ele trebuie reeditate imediat intr-o carte (in fascicule)
in Elvetia.

Datd cuiva in Germania (la Berlin) sA facA acelafi
lucru, extragind date din Partei-Archiv sau din orice
biblioteca care poseda colectdi de ziare din vremea
razboiului (articolul lui Riihle despre sciziune apArut
in V orwdrts" la 12.1.1915 sau 1916121 etc.).

Referenten-Material din Niederbarnim (este citat in
brosura lui Legien: Warum müssen die Gewerkschafts-
führer u .s. w. Ec)122 si toate materialele de
acest gen. Sd fie strinse numaidecit.

E de-a dreptul revoltator ca nu se face nimic In acest
domeniu.

AO putea (si ar trebui) sa antrenati in aceasta activi-
tate doi germani (Borchardt ar fi bun) si doi elvetieni
si sA editati numaidecit aceste materiale In limbile
germand, franceza si englezd.

Lenin

In ceea ce priveste navele de la Novorossiisk, lucrurile
nu sint Inca definitiv clarificate. Dar noi am luat toate
masurilece se impuneau si sper ca ordinul va fi executat123.

Scrisd la 18 iunie 1918
Expediatd la Berlin

Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XV I

Se tipdreste dupd manuscris
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192

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.G. AUMIAN

Baku, pentru aumian
Prin Astrahan si Kuska se va transmite mai departe

prin radiotelegrafie
Deocamdatà nu s-a emis nici un decret cu privire la

nationalizarea industriei petroliere124. Avem de gind sà.
decret'am nationalizarea acestei industrii in preajma
intreruperii navigatiei. Deocamdatal organizàm mono-
polul de stat al comertului cu produse petroliere. Luatd
toate másurile pentru transportul urgent al acestor pro-
duse pe Volga. Comunicati zilnic Directiei generale a
petrolului care e situatda in industria petrolierd.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisa la 18 ivnie 1917
Publicatd pentru prima oard in 1945, Se tipareste dupd textul blanchetei
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV de telegramd, semnat de Lenin

193

TELEGRAMA ADRESATA PREgDINTELUI
SOVIETULUI DIN MENZELINSK

Menzelinsk
Presedintelui Sovietului de deputati

Datd drumul imediat plutelor pe care le-ati pus la
uscat, cit si celorlalte care trebuie s'a" circule pe Volga
in jos spre fabricile de cherestea ale statului si spre cele
particulare. SA nu percepeti in nici un caz taxe si im-
pozite, de nici un fel*. Orice intirziere in treaba asta aduce
mari pagube Republicii sovietice, fapt pentru care yeti
rdspunde in fata tribunalului revolutionar. Informati

" Textul acestel propozitil este scris do Lenin. Nola red.
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de urgenta, telegrafic, Consiliul Comisarilor Poporului
asupra modului cum a fost executata prezenta dispozitie.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin
Scrisd la 18 iunie 1918

Pub Heald perttru prima oarcl in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

194

Se 1ipare0e dupd textul
dactilogra fiat, comp leta t
si semnat de V.I. Lenin

CATRE I.E. GUKOVSKI

Am hotarit sa pradam toate comisariatele, pentru a
intari in mod exceptional Comisariatul aproviziondrii ma-
car pentru 2-3 luni, caci altfel s-ar putea sa sucombam.

De la d-ta vrem sa-1 luam pe Zaks.

Scrisel la 22 iunie 1918
Publicatd pentru prima oarei in 1931.
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

195

Se tipdreste dupd manuscris

CATRE SECRETARIATUL
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

I

1.) Gasiti hotarirea mai de mult adoptata (la Petro-
grad) in legatura cu modul cum trebuie puse problemele
pe ordinea de zi.

2) Secretarul care intocmeste ordinea de zi (secretar
e, pare-se, Gorbunov; la noi e o intreaga harababura)
trebuie sa semneze jos: intocmità de secretarul cutare
(si eu Ira previn &à am sei destitui pe secretarii care nu vor
sa aplice regulile).
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2

Se amintegte
tuturor secretarilor ca nu trebuie sa puna problemele pe
ordinea de zi fara a cere sà li se prezinte o declaratie,
sub semniitura raportului (sau a celui care cere inclu-
derea problemei),

1) cà s-au cerut explicatii de la departamentul finan-
telor (Comisariatul poporului pentru final* contro-
lul) daca este vorba de cheltuieli gi de alocari;

2) ca s-au cerut relatii de la departamentele care au
contingentei cu problema despre care este vorba.

Pregedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Toti secretarii s semneze aici
&à au luat cunogtinta de cele de mai

Scrisd la 26 iunie 1918
Publicald pentru prima oard in 1933,
In Culegeri din Lenin", vol. XX I

Se lipdreste dupd manuscris.

196

CATRE G.E. ZINOVIEV

26.VI.1918

Se va transmite i lui Lagevici
celorlalti membri ai C.C.

Tov. Zinoviev,
Abia azi am aflat la Comitetul Central ca muncitorii

din Petrograd au vrut sa rdspunda printr-o teroare in
masa la asasinarea lui Volodarski i ea dv. (nu d-ta
personal, ci membrii din Petrograd ai Comitetului Central
sau membrii Comitetului din Petrograd) i-ati oprit'25.

Protestez cu toata hotarirea!

Aceastä propozitie a lost scrisa de V.I. Lenin deasupra textului scrisorii
Nota red.

sus.

si
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Ne compromitem: amenintam, Odd §i in rezolutiile
Sovietului de deputati, c. vom recurge la teroarea In
masä, dar cind e vorba sA trecem la fapte, Mani o ini-
tdativd revolutionarà, perfect justà, a maselor.

A§a ceva e in-ad-mi-si-bill
Teror4tii o sà ne ia drept ni§te cirpe. Sintem In plin

rAzboi. Trebuie sA stimulAm energia §i caracterul de masa*
al terorii impotriva contrarevolutionarilor mai cu seamA
la Petrograd, al cArui exemplu este hotiifitor.

Cu salutári, Lenin

P.S. Recrutati mereu noi deta§amente: fo1ositi-v6 de
victoria obtinutd in noile alegeri. DacA cei din Petro-
grad vor trimite 10 000 20 000 de oameni in gubernia
Tam b o v, in Ural etc., atunci nu incape indoiald cA
se vor salva pe deplin §i vor salva Intreaga revolutie.
Avem o recoltd foarte bogatà, trebuie doar sA mai rezis-
tam Inca' citeva sAptAmini.

Publicald pentru prima wird
partial la 21 ianuarie 1925,

in ziarta Pravda" nr. 17

Publicatd in intregime in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

Se tipdreste dupd manuscris

197

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.M. IURIEV

DacA nici acum nu vreti sà Intelegeti politica sovieticti,
care e deopotrivA de ostilà englezilor cit i germanilor,
vina e numai a dv. Natarenus a plecat.

DacA englezii vor continua sa" practice politica lor de
jaf, vom porni rAzboi Impotriva lor126.

Scriad la 26 iunie 1918
Expediatd la Murmansk

Publicatd la 21 februarie
nr.

1935,
in ziarul Pravda" 51

Lenin

Se tipdrefde dupd manuscris
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198

SCHIMB DE SCRISORI CU A.D. TIURUPA

Catre Tiurupa
1) Cind qi pe cine trimiti in provincie? (Pe lihter,

pe Briuhanov qi Inca pe eine? §i unde?)
2) Ai discutat cu Pravdin? (El a venit azi de la Tula,

Ele; §i Orel.)
Cereale exista,
ordinea este exemplara,
puterea e in miinile thrácimii.

3) Pe eine trimiti la Tambov, §i cu ce detasamente?
N-ar fi bine sa fie trimis Briuhanov? Acolo e nevoie de un
om foarte energic.

(Azi au fost la mine n4te oameni din Tambov; recolta
e minunata; mai sint cereale §i de anul trecut; pe
chiaburi putem sa-i infringem, dar ducem lipsa de
organizatori §i de deta$amente.)
4) Ne putem noi impaca cu lipsa unei dictaturi (In do-

meniul aprovizionarii) la Moscova? E scandalos §i ru§inos 1

5Ii1iter pleacd In judetml Efremov, gubernia Tula. Am trimis un
tovards la Petrograd, la Zinoviev, sd ceard muncitori pentru deta-
samentul ski. Acum se incarcd de zor mdrfurile. In cinci zile vor
fi expediate*.

A. T.
Catre Tiurupa
Cinci zile pentru un schimb de telegrame cu Zino-

viev (care de mult a intrebat unde trebuie sa trimita
deta§amentele) §i pentru Incarcarea marfurilor (o zi??).

Avem de-a face cu un birocratism de-a dreptul ?n o n-
struos. Desemneazd pentru treaba asta 10 functionari

pe niste nemernici din Comisariatul pentru aprovi-
zionare si pune-le conditia ca intr-o zi sau in cloud
sa faca totul, altfel vor fi concediati i deferiti justitiei.

Scrise la 26 iunie 1918
Publicate pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Subliniat de V.I. Lenin. Nota red.

Se tipdresc dupd manuscris
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199

CATRE A.P. SMIRNOV,
G.I. PETROVSKI 1 I.E. GUKOVSKI

28.VI.1918
Tovard§ului Smirnov

sau tovar4ului Petrovski, comisar al poporului
pentru afacerile interne,

§i tovar4ului Gukovski, comisar al poporului pentru
finante

Recomand in mod deosebit pe aducAtorul acestei seri-
sori, tov. Semion Ivanovici Lebedev, pre§edintele Sovie-
tului de deputati din Temnikov, gubernia Tambov.

So1icit4 un credit de 1 500 000 de ruble. Din cele relatate
de el reiese &à in judetul respectiv treburile sint organizate
in mod exemplar. Este cit se poate de instructiv exem-
plul acestui judet, in care chiaburii au fost intr-adevAr
inlAturati din toate Sovietele de deputati. Dupä pgrerea
mea, unui asemenea judet trebuie sg-i acord6m In primul
rind ajutor.

Lenin

Publicat pentru prima oard in 1933,
XXI

Se tipdrefte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol.

200

CATRE S.G. AUMIAN

29.VIA918
DragA tov. aumian,

Iti trimit salutdri cordiale ci cele mai bune ura'ri.
Stalin se aflà la Taritin. E mai bine ca scrisorile sà le

trimiti prin el.
Cu salut6ri 1 Al d-tale, Lenin

Expediatd la Baku
Publicatd pentru prima oard in 1938 Se tipdreste dupd manuscris
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201

TELEGRAMA ADRESATA LUI LV. STALIN

Secret
Catre Stalin, comisar al poporului, Tarit In

Astazi, 30 iunie, s-a primit o comunicare din Berlin,
de la Ioffe, care ne face cunoscut &à a avut o convorbire
preliminara cu Kiihlmann. Din aceastd convorbire reiese

germanii accepta sa-i sileasca pe turci sa Inceteze
operatiile militare dincolo de granita stabilita prin
tratatul de la Brest, fixindu-ne o linie de demarcatie
precisa. Ei ne prornit &à nu vor lasa pe turci sa intre in
Baku, dar vor sa capete petrol. Ioffe k-a raspuns ea noi
vom respecta cu stricte-te prevederile tratatului de la
Brest, dar sintem intru totul de acord cu principiul do ut
des. Acorda o deosebita atentie acestei comunicari §i
cauta s-o transmiti de urgenta lui aumian, fiindcà acum
avem §anse deosebit de serioase sà pastram Baku. 0 sa
dam, bineinteles, o parte din petrol.

Scrisd la 30 iunie 1918
Publicatd pentru prima oard

vol.
in 1959,

in Culegeri din Lenin", X X XVI

Lenin

Se tipdreete dupd textul
benzii de telegraf

202

TELEGRAMA CATRE V.L. PANIUWN

Novosil
Pentru Paniu§kin, comisar militar extraordinar

Voi transmite cererea dv. Comisiei extraordinare, dar
Va rog sa actionati cu toata fermitatea, cintarind In
prealabil §i evaluind exact fortele, fiindca, o data treaba
lneeputa, trebuie s-o duceti pima' la capat.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la sfirgitul lunii innie cel
mai tirziu la 2 iulie 1918

Publicald pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVII 1

Se tipdregte dupd manuseris

cO
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203

*TELEGRAMA ADRESATA EFILOR
DETAp.MENTELOR DE RECHIZITIE

DE PE TOATE LINIILE DE CALE FERATA127

Consiliul Comisarilor Poporului este informat de corn-
portarea cu totul inadmisibild i dAunAtoare pentru
Puterea sovietica a unor detasamente de rechizitie.
Detasamentele au fost trimise sA-si indeplineasca funetia
lor de rAspundere pe liniile de cale feratà, sA ducA lupta
impotriva adevAratei specule. efii de detasamente sint
obligati sA pAstreze, in cadrul detasamentelor, cea mai
severà disciplinA, pentru care, ca ci pentru orice abateri
ale acestora, vor fi trasi la grea rdspundere in fata jude-
&Atli necrutAtoare a Tribunalului revolutionar. Aduceti
la cunostinta detasamentelor cg. Consiliul Comisarilor
Poporului este convins cA. muncitorii constienti nu vor
permite sá fie IncAleatA disciplina de fier proletarA
vor sti sA condamne cu toatà asprimea pe cei ce prin
comportarea lor dezonoreaza. Puterea sovieticA. Dar,
dacd in detasamente s-au strecurat huligani notorii, care
nu se supun dispozitiilor date de puterea centralA si de
sefii lor sau care dezonoreazA Republica sovieticA lAsin-
du-se mituiti de desAgari, ei trebuie arestati pe loc de
care sefii lor si de &Are Sovietele de deputati locale*
si adusi sub eseortA la Moscova pentru a fi deferiti, spre
aspra sanctionare, Tribunalului revolutionar.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
nano() (Lenin)

Scrisd la 1 iulie 1918
Pub Heald pentru

din
prima oard in 1931,

in Culegeri Lenin", vol. XVIII
Se tipdre.ste dupd textul
dactilografiat, corectat,

completat i semnat de V.I. Lenin

Fragmentul: de catre sefii lor si de catre Sovietele de deputati locale",
precum i cuvIntul un i" din prima propozitie a telegramei i cuvIntul dezo-
noreaza-, aflat ceva mai jos, slut sclise de V.I. Lenin. Notu red.
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204

CATRE A.A. IOFFE

1.VII.191.8

Scumpe tovargse Ioffe,
SA Ara spun drept, sint tare supgrat pe dv. Oameni

avem putini si toti sint extenuati de atita muncg, iar
dv. uite ce faceti: imi comunicati amgnunte in chestiuni
de servicia intr-o scrisoare adresatà mie personal (ultima,
scrisg cu creionul) si mai strecurati unele impunsgturi,
fitiluri, intrigi de ordin personal impotriva lui Cicerin
(un simulacru" de ministru etc.), iar lui ii scrieti: per-
spectivele le-am infgtisat intr-o scrisoare trimisd lui
Lenin".

Dumnezeu stie ce mai e si asta 1
Cicerin, fireste, imi cere sg-i arät scrisoarea, iar eu nu

pot sal i-o argt, fiindcà nu vreau BA' devin unealta unor
intrigi. Din aceastg pricing se stricg treaba si se stricg
si raporturile dintre noi.

Cicerin este un lucrgtor minunat, constiincios, inteli-
gent, cult. Asemenea oameni trebuie pretuiti. Cit despre
slAbiciunea lui, ca nu stie sa comande", ea nu constituie
o lipsd asa de gravg. Sint destui oameni pe lumea asta
care au slAbiciuni contrare I

Cu Cicerin se poate lucra, si 'Inca destul de bine, dar
se poate compromite munca chiar si cu el.

Dv. li cgutati tot soiul de chichite, dar si Comisariatul
poporului pentru afacerile externe este in drept sg se
plinga de dv. fiindcg il ignorati, iar fdrei stirea si consim-
tgmintul comisarului poporului pentru afacerile externe,
un ambasador nu are dreptul sa intreprinda pasi decisivi.

Sper Ca yeti lua toate másurile pentru a lichida aceste
MiBtände*.

. lipsurl. Nota trad.
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Ca l-ao urnit din loc" pe Krasin, e foarte bine. Imbol-
dit,i-1, pe eit puteti, si pe Irlovski, care se cam delasà.
Cereti-i rapoarte peste rapoarte, amenintati-1.

0 calda stringere de mina, Lenin
Expediatd la Berlin

Pub Heald pentru prima oard in 1959,
In Culegeri din Lenin", vol. XXXVI

Se lipdre§te dupd manuscris

206

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.B. KRASIN

S ecret
Berlin. Ambasada rusa

Din partea lui Lenin personal. Pentru Krasin
Pretuiese la justa ei valoare activitatea lui Ioffe si o

aprob fara rezerve, dar cer insistent ea el sa se comporte
ea un ambasador, care este subordonat comisarului
poporului pentru afacerile externe, si &à pastreze buna
cuviinta, sa nu insulte pe altii, sau sa-i priveasca cu dis-
pret, si in toate chestiunile importante sä ceara consim-
tamintul superiorului sau ierarhic. Numai atunci voi
putea sa-1 sprijin si 11 voi sprijini pe ambasadorul Ioffe.
Ma bizui pe tactul d-tale, rugindu-te sa-i sugerezi toate
aceste idei arnbasadorului Ioffe. Astept raspuns.

Lenin
&Tied la 3 iulie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1959,
XXXVIIn Culegeri din Lenin", vol.

Se tipdrefte dupd manuscris

206

TELEGRAMA ADRESATA LUI D.E. IVA5CENK0

Orsa
Catre Ivascenko, comisarul statiei Orsa

Ira multumese pentru trimiterea celor 36 de vagoane
in Germania; ele sint destinate prizonierilor nostri de
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ràzboi, afield in suferint5.. V. rog sà respingeti orice
calomnii murdare §i s'à nu uitati nici un moment cal sin-
tern datori s'a" ajutAm din toate puterile pe osta§ii no§tri
aizuti prizonieri.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Scrisd la 4 iulie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,

XXIIn Culegeri din Lenin", vol.

207

Se tipdrepte dupd manuscris

*CATRE TOATE COMITETELE RAIONALE
ALE P.C. DIN RUSIA,

CATRE TOATE SOVIETELE DE DEPUTATI
RAIONALE, CATRE TOATE STATELE-MAJORE

ALE ARMATEI ROII

Astdzi, pe la orele 3 dup6-amiazd, la ambasada ger-
mang au fost aruncate doual bombe, care au ednit gray
pe Mirbach. Aceasta este, evident, opera unor monar-
hi§ti sau a unor provocatori care vor sai tirasc6 Rusia
Intr-un rtizboi In interesul capitali§tilor franco-englezi,
care i-au curnpilrat §i pe cehoslovaci. Mobilizati toate
fortele, puneti numaidecit In mi§care toate mijloacele
pentru a-i prinde pe criminali. S. fie oprite toate
automobilele §i sa' nu li se dea drumul decit dupà efec-
tuarea unui control foarte riguros128.

Preledintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Serisd la 6 iulie 1918
Publicaid la 7 iulie (24 iunie)
1918, in ziarele ,,Pravda" nr. 138 pi
.(zuestiia O.E.G. din Rusia" nr. 140

Se tipdrepte dupd manuscris
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208

RADIOTELEGRAMA ADRESATA LUI A.A. IOFFE

Berlin. Ioffe
Astgzi, la orele 2 dup5.-amiazà, doi necunoscuti care

aveau asupra lor un 'document fals din partea Comi-
siei extraordinare au p5.truns in clddirea ambasadei
germane §i au aruncat o bombA In cabinetul contelui
Mirbach. Acesta, gray rAnit, a incetat din viatà. Guvernul,
.ai càrui reprezentanti au fdcut imediat o vizità la amba-
sada german5 ci. 0-au exprimat indignarea fag de acest
act de provocare politic5., ia toate mdsurile pentru desco-
perirea asasinilor §i trimiterea lor in fata Tribunalului
Tevolutionar extraordinar. Au fost luate mAsuri supli-
mentare pentru Int6rirea pazei ambasadei germane ci
asigurarea securitdtii cetdtenilor germani. Guvernul vá
insàrcineazg s5. faceti imediat o vizità ministrului de
externe al Germaniei §i sà exprimati guvernului german
indignarea guvernului rus fatd de acest act ; totodat5.,
sà faceti o vizit5. familiei defunctului conte Mirbach
§i s5.-i exprimatd condoleantele dv.

Lenin
Scrisd la 6 iulie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1959,
in colectia Decretele

Puterii sovietice", vol. II

Se tipäreste dupd textul
blanchetei de telegramg

209

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Taritin
Care Stalin, comisar al poporului

Astàzi, pe la orele 3 dup5-amiazà, un eser de stinga 1-a
ucis cu o bombd pe Mirbach. Acest asasinat, in mod vddit,
a fost sàvircit in interesul monarhictilor sau al capita-
lictilor franco-englezi. Eserii de stinga n-au vrut sti-1
predea pe asasin, au arestat pe Dzerjinski ci pe Latis
ci au pornit o rebeliune impotriva noastrd. Noi Ii vom
lichida MrA crutare chiar in noaptea asta ci vom spune
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poporului intregul adev6r: sintem la un pas de räzboi.
Am luat ca ostatici sute de eseri de stinga. Trebuie sà-i
reprim'am pretutindeni, fàrä crutare, pe acegti aventu-
rieri nemernici si isterici, care au devenit o unealt5. in
miinile contrarevolutionarilor. Toti cei ce nu vor rgzboi
vor fi de partea noastr5.

In ce priveste Baku, cel mai important este ca d-ta s5
ii permanent legnura cu 5aumian si el sà stie de propu-

nerea fdcutA de germani lui Ioffe, ambasadorul nostru la
Berlin, si anume cà ar fi gata sà opreascA ofensiva tur-
cilor asupra orasului Baku, daca le-am garanta cà vor
primi o parte din petrolul nostru. Noi, fireste, ne de-
claràm de acord. Asadar, fiti necrutAtori cu eserii de stinga

informati-ne mai des.

Scrisd la 7
1

iulie 1918,
noapteaorele

Publicald pentru prima oard
la 21 ianuarie 1936,

in ziarul Pravda" nr. 21

Lenin

Se tipltreste dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA TUTUROR SOVIETELOR
RAIONALE ALE MOSCOVEI

Se ordonà tuturor Sovietelor de deputati raionale
organizatiilor muncitoresti sA trimità de urgentà cit mai
multe detasamente inarmate, alc5tuite, macar in parte,
din muncitori, pentru a prinde pe rebelii fugiti.

Se va acorda o deosebità atentie cartierului Orli Kurs-
kaia, iar dupd aceea tuturor celorlalte etri. Va rugdm
insistent ssa organizati cit mai multe detasamente, pentru
a nu lgsa sa scape nici unul dintre fugari.

Pe cei arestati sà nu-i eliberati MI% o riguroas6 verifi-
care si Mil a obtine din partea lor dovezi incontestabile
cà n-au participat la rebeliune.

Lenin
Scrisd la 7 iulie 1918

Pub Heald la 8 iulie (25 iunie)
1918, In ziarele Pravda" nr. 139

(editie speciald) fi Izvestiia
C.E.O. din Rusia" nr. 141

Se tipdreste dupd textul
apdrut in zit/rut Pravda"

ci
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TELEFONOGRAMA ADRESATA
SOVIETULUI DE DEPUTATI DIN MOSCOVA

Se va transmite mai departe tuturor Sovietelor de
deputati de plasà, sAtesti si judetene din gubernia
Moscova.

Bandele zdrobite ale socialistilor-revolutionari de
stinga, care s-au ra'sculat impotriva Puterii sovietice, se
refugiaz6 prin imprejurimi. ConducAtorii acestei Intregi
aventuri cautà s'a se faca nevAzuti. Luati toate ingsurile
pentru a prinde si aresta pe cei ce au indrâznit s'a se
ridice impotriva Puterii sovietice. S6 fie oprite toate
automobilele. Pretutindeni pe sosele sd fie coborite
barierele. Ling6 bariere sg. fie concentrate detasamente
Inarmate, alcàtuite din muncitori si tdrani din partea
locului. Sintem inform* ca un grup de rebeli cu un
automobil blindat au fugit din oras. SA.' se ia toate mdsu-
rile necesare pentru oprirea acestui automobil.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 7 iulie 1918
Pub licatd la 8 iulie (25 iunie)

nr. 1391918, in ziarele Pravda"
(edifie speciald) si Izvestiia
C.E.C. din Rusia" nr. 141

Se lipdreste dupd lextul
scris de un necunoscut

si semnat de V.I. Lenin

212

RASPUNS PRIN FIR DIRECT
LUI K.A. MEHONOIN'29

Lenin raispunde:
Kolegaev mi-a spus mie personal, iar apoi si lui Zino-

viev si multor altora c5. el este impotriva actualei politici
a partidului eserilor de stinga. Nu ma indoiesc c'd aven-
tura istericá, dementà si provocatoare cu uciderea lui
Mirbach si rebeliunea Comitetului central al eserilor de
stinga Impotriva Puterii sovietice va indepgrta de ei nu
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numai pe cei mai multi dintre muncitorii i àranii
inscrisi in partidul lor, dar i pe numerosi intelectuali.
Intreaga rebeliune a fost complet lichidatà intr-o sin-
gurà zi. Au fost arestate mai multe sute de persoane.

Consemnati intr-un proces-verbal declaratia fdcuta de
Muraviov in legaturd cu iesirea lui din partidul eserilor
de stinga i ineti-1 in continuare sub un control atent.
Sint convins Ca, respectind aceste condiii, vom reusi
pe deplin sà folosim minunatele lui ca1it4i de militar.
Trebuie s'à ducem cu intreità energie lupta impotriva
cehoslovacilor i cazacilor.

Lenin
Scris la 7 iulie 1918
Transmis la Kazan

Pub licat pentru
Culegeri din

prima oard in 1959,
XXXVIIn Lenin", vol.

Se tipdreste dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LTA S.P. NATARENUS

Petrozavodsk. atre Natarenus, comisar extraordinar
Vi se traseaz5. urm6toarele sarcini:
1) Sá luati toate m'asurile pentru distrugerea radicalá a

liniei ferate pe o distant4 cit mai mare cu putintà.
2) Strdinii care, direct sau indirect, participd la cam-

pania tilh6reasc6 a imperialistilor anglo-francezi sd fie
arestati i, in caz de impotrivire, sa" fie impuscati pe loc.

3) Cetdtenii Republicii sovietice care sprijina", direct
sau indirect, jaful imperialist s'a fie condamnati la moarte
prin impuscare.

Vi se pun la dispozitie douà milioane de ruble. Despre
ajutorul militar pe care urmeag sA vi-1 trimitem và vom
comunica separat*.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 7 iulie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XX IV

Se tipdreste dupd textul
scris de un necunoscut,
cornpletat apoi i semnat

de V.I. Lenin
Ultima frazI din aceastä telegraml este serisl de V.I. Lenin.Nota red.

m
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CAME COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU PROBLEMELE MILITARE

Aici la mine se af16 (a venit din AstrahanBaku--Ta-
ritin) comisarul caucazian Ivanov, care pare s'a fie un
luptAtor minunat, capabil s. Idabuse c ii m trebuie
rAscoalele chiaburilor.

Asteapt'a cu neràbdare sd plece pe Frontul cehoslovac.
Cere s i se dea 500 de oameni.
Nu i s-ar putea satisface in cel mai scurt timp aceastri

ruggminte?
ce m'assura?

Scrisd dupa 7 iulie 1918
Publicata pentru prima oara in 1942,
Iv Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se lipareste dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA COMISARULUI IVANOV

Voronej. Comisarului Ivanov
Rebeliunea socialistilor-revolutionari de stinga i trà-

darea lui Muraviov au fost complet lichidate. E nevoie
de un ajutor sustinut pe frontul de luptg contra ceho-
slovacilor. Pe Frontul din Kuban trebuie depuse toate
eforturile pentru asigurarea unei paze depline i temei-
nice a drumului care duce de la Tihoretkaia la Taritin
si de aici spre nord, si nu pentru inaintarei". Pe frontul
de lupt5 contra cehoslovacilor, conducerea o au, in mod
provizoriu, Mehonosin, Kobozev si Blagonravov.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 11 iulie 1918
Publicatd
in revista

pentru prima oard in 1927,
(114)Krasnoarmeer nr. 21

Se tipdreste dupa. manuscris

Si in
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216

CATRE I.E. GUKOVSKI131

Tovarà§u1ui Gukovski
S-au primit o serie de plingeri Ca dv. (comisariatul dv.)

Inca n-ati dat sarcini:
J (1) pentru intocmirea textului complet, 1
1 (2) pentru inscriptii in toate limbile etc. J
In legàturà cu desenele noilor bani.
Am §i dat indicatii in acest sens lui Zaks. Doar

e un fleac.
Faceti toate astea sau dati dispozitie s6 se facal miine

diminea(d.
2

Dv., zàu a§a, sabotati! Ce-i important aici? Doar
n a - i ceva definitiv. E §i ridicol s6 considerati treaba
asta drept importantà.

Scrise la 11 iulie 1918
Primul document a fost publicat

in 194.5, in Culegeri din Lenin",
vol. XXXV; cel de-al doilea

se public(' acum pentru prima oard
Se lipdresc dupd manuscris

217

CATRE I.E. GUKOVSKI

Se piing oamenii ca" nu datitextul pentru banii noi, ceea
ce ingreuiazà pregnirea modelelor i probarea lor. Dati-1
imediat, iar in ce privqte convertirea in aur se meatine
statu-quo (ea va fi suspendatà prin decrete speciale).

2

Puneti inscriptia
3

1) Dati modelele existente unor experti dintre cei mai
buni.

I

I

sovieticd.
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2) Faceti o comanda pentru reproducerea lor.
3) Incredintati colegiului Comisariatului poporului

pentru invatamint executarea desenelor (la toate bane-
notele).

4) Sà fie insarcinat Popovitki s faca un calcul din care
reiasa:

(a) cite bancnote de acest fel se vor putea fabrica pe
luna in cazul unei emisiuni obisnuite, normale

(a1) la masinile rotative,
(a2) la masinile plane obisnuite,
(a3) bancnotele de mare valoare sa fie tiparite la

masini rotative, iar cele de mica valoare la masini
plane obisnuite?

(b) care e costul noilor bancnote in comparatie cu cele
vechi?

(c) cind anume vor putea fi pregatite cliseele (la cite
zile dupà aprobarea desenului) si dupà cit timp va incepe
tiparirea noilor bancnote?

(d) nu va cere noua metoda de tiparire noi materiale
substage auxiliare etc. in comparatie cu cea veche?
Cit o sa coste hirtia cu antet (pentru toate actele oficiale

ale autoritatilor sovietice)?

Scrise in prima jumd tate
a lunii iulie 1918

Publicate pentru prima oard in 1945
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV

218

S. tipdresc dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI MILITAR GUBERNIAL VORONEJ

Voronej.
Comitetul militar gubernial

Am citit nota adresata de dv. tovarasului Trotki.
Sint intru totul de acord cu dinsul ca telegrama primita

sa

si
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din Saratov e demnal de incredere i trebuie s'à fie difuzatà,
intrucit provine de la niste oameni care condamn6 In
mod sincer aventura Comitetului central al eserilor de
stinga'32.

Lenin

Scrisd lav12 iulie 1918 Se lipäreste pentru prima ()aril,
dupd manuscris

219

CATRE A.V. LUNACEARSKI

Am vorbit ast'azi cu Vinogradov133, care mi-a fácut o
buna. impresie.

Mi-a promis Ca o sä se Inteleaga cu d-ta.
Ai stat de vorba cu dinsul?
Ati azut de acord?
Daca n-ati cAzut de acord, in ce privinta?

Scrisd la 12 iulie 1918
Publicald pentru prima oard in 1933,

XXIIn Culegeri din Lenin", vol.

220

Se lipurote dupd manuscrit,

NOTA CATRE SECRETARA

Telefoneaid-i lui Vinogradov din partea mea i intrea-
ba-l:

de ce nu s-a inteles cu Lunacearski? Lunacearski se
aflà aici.

Scrisd la 12 iulie 1918
Pub Heald pentru prima oard in 1933,
In Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupd manuscris



SCRISORI DIN! 1918 129

221

*CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU PROBLEMELE MILITARE

Va rog foarte mult s. luati toate mAsurile pentru a
grabi trimiterea In Marea Caspicd a tuturor navelor
militare de tip corespunzdtor134.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Scrisd la 13 iulie 1918

Publicatd penira prima oard in 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

Se tipdrefle dupd manuscris

222

CATRE N.I. PODVOISKI

Tovarà§ului Podvoiski
De ce n-ai trimis din Kursk 4 regimente + regimentul

lui Asarh (?)
+ divizia lui Sluvis?
Orice intirziere inseamn4 pierderi grele pentru noi pe

Frontul cehoslovac. i d-ta ai Intirziat 1135

Scrisd la 16 iulie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1969,
tn Culegeri din Lenin", vol. XX XVI

Se tipdreste dupd manuscris

223

TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI DIN PERM

17.VII.1918
Perm

Sovietul de deputati
0 copie pentru Smilga, membru al Comitetului Central

Am primit o plingere de la Stanislav Palinski, vechi
revolutionar polonez, care are recomanddri din partea
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lui Steklov. Palinski a fost arestat la fabrica de soda din
Bereznikovo, statia po§tala" Verhstiia, gubernia Perm,
sub acuzatia cà e contrarevolutionar §i simpatizeaz6 cu
cehoslovacii.

Palinski ne scrie câ comisia juridicä a Sovietului
judetean Usolsk n-a Osit nimic condamnabil in fap-
tele lui.

Va rog insistent sa controlati cu atentie acest caz §i
sa-1 examinati cu obiectivitatea cuvenità, pentru a-i
da posibiitate lui Palinski s5 plece in Po Ionia.

Comunicati-mi telegrafic de executare.
Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1931,
XX I

Se tiparefte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol.

224

TELEGRAMA ADRESATA COMISARIATULUI
PENTRU PROBLEMELE POPULATIEI GERMANE

DIN REGIUNEA VOLGAI

Saratov
Cdtre Petin, membru al Comisariatului pentru problemele

populatiei germane din regiunea Vol&

Trimiteti imediat o companie de coloni§ti germani,
daca puteti alege oameni absolut siguri, internationali§ti
sovietici, care sä §tie limba rus6'36.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Scried la 17 iulie 1918
Publicald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdrefte dupd tnanuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI F.I. KOLESOV

17.VII.1918
Ta§kent

CAtre Kolesov, pre§edintele
Consiliului Comisarilor Poporului al Republicii

Turkestane
LuAm toate másurile pentru a vA veni In ajutor. VA

trimitem un regiment.
Impotriva cehoslovacilor luAm maisuri energice §i nu

ne Indoim ca-i vom zdrobi. Nu vA lásati cuprin0 de
desperare, Incercati din toate puterile sá mentineti o
legAturA trainicA i permanentà cu Krasnovodsk §i cu
Baku.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Voljskii Den" (Samara) Se tipdreele dupe( rnanuscrie
nr. 29, din 20 iulie 1818

226

CATRE N.I. PODVOISKI

TovarAplui Podvoiski
N-am rAspuns la cea de-a doua telegrama a d-tale,

deoarece o asemenea numire nu depinde de mine §i,
In general, ea nici nu prea e posibilà, IntrucIt ar Insemna
o IncAlcare a tuturor normelor stabilitem.

Pericolul cehoslovac cel chiaburesc) este atIt de
serios, Incit, dupà pArerea mea, ar fi cazul (§i Trotki
va fi, desigur, de acord) ca d-ta s. mergi pe fronturile
de sud §i de vest (germane) etc., pentru a grAbi deplasarea
trupelor de acolo pe Frontul cehoslovac.

Scrisd la 19 iulie 1918
Publicafd penlru prima oard in 1959,
fn Cutegeri din Lenin", vol. XXXVI

Se lipdreele dupd manuscric

(§i
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CATRE S.P. SEREDA

19.VII.1918
Tovarg§e Sereda*,

Aduatorii prezentei scrisori sint membri ai sectiei
agricole a Sovietului gubernial Moscova. Te rog sà-i
prime§ti, cOci e vorba de o chestiune importantà. Eu
cred ea' sovhozurile" ar trebui s51 se contopeascä cu comu-
nele. Trebuie sd discutati mdsurile practice de ajutorare
qi de control. Coutà sd-i ajuti cu tractoare.

Al d-tale, Lenin

P.S. Discutä cu ei dacA pentru gubernia Moscova este
nevoie de un decret al Consiliului Comisarilor Poporului.
Te rog foarte mult sà" te grObe§ti.

Publicatd pentru prima oard in 1945, Se tipdre$te dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

228

CATRE G.E. ZINOVIEV,
M.M. LAgVICI 1 E.D. STASOVA

20.VII.1918
Tov. Zinoviev,

Lacevici ci Stasova
Trebuie sg trimiteti un numgr cit mai mare de muncitori

din Petrograd:
(1) citeva zeci de conducOtori" (a la Kaiurov),
(2) mii de muncitori de rind".
Altfel zbur dm cu totii, fiindcd situatia cu ceho-

slovacii este eit se poate de proasta.
In asemenea situatie e o prostie s6 stai sg. pOze0i"

viata tihnitii" a Petrogradului ci sO te zgircesti" sti
In partea de sus a acestui document, V.I. Lenin a notat: (si pentru

toy. Briuhanoy)". Nola red.
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trimiti oameni de acolo: chiar dad In Sovietul deputa-
tilor din Petrograd majoritatea bolpvicilor o sa sead6
de la 98% (aveti chiar 98%?) la 51%, n-o s'à fie nici o
nenorocirel

N-o sd pierim noi chiar dacà (da, chiar dad!) o sa
ajungem In situatia ca 49% din deputatii Sovietului din
Petrograd sà nu fie de-ai no§tri (dacd o sä se Intimple
a§a ceva). Dar o sci ne prabufirn cu sigurant6
sub loviturile cehoslovacilor dad n-o sal facem eforturi
desperate §i n-o sà trimitem alte sute §i mii de muncitori
conducatori, pentru ca masa de material incon-
sistent sd se transforme Intr-o mas5. solidd. Nu este o
exagerare, ci un calcul precis. Dumneavoastrd
o sd purtati raspunderea pentru pieirea noastr6 dacti o
sd vä agirciti §i o sà p6strati totul pentru Petrograd".

Salutari 1 Al dv., Lenin
P.S. A§tept ra'spuns.

Publicatd pentru prima oard
partial in 1942, in Culegeri

din Lenin", vol. X XXIV
Publicatd in intregime

in 1950, in: V.I. Lenin.
Opere, vol. 27, ed. a 4-a Se tipdreste dupe manuscris
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RADIOGRAMA ADRESATA LUI S. G. AUMIAN

22. VII. 1918
Baku

Sovietul de deputati. Pentru aumian
Nu pot deelt s'a sprijin intru totul cele expuse de Stalin,

In telegrama lui, impotriva fractiunii narodnice a Sovie-
tului de deputati din Baku §i In legáturà cu vointa expri-
matà de Congresul al V-lea al Sovietelor138.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard
la 24 septembrie 1933, in ziarul

Bakinskii Rabocii" nr. 221
Se tipdreste dupd manuscris
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230

TELEGRAMA ADRESATA LUI A. TRU,
COMISAR MILITAR EXTRAORDINAR

22.VII.1918
Efremov, gubernia Tula

Care Tru§, comisar militar extraordinar
Trimiteii imediat cele zece vagoane cu cereale la Mos-

cova, pe adresa Comitetului pentru aprovizionare.
Preqedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin
Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdregte dupd inanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

231

CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT
CU I.V. STALIN LA 24 IULIE 1918

Taritin. Pentru Stalin
Vorbete Lenin.
Ai putea sri transmiti la Baku telegrama, pe care am

primit-o chiar acum, prin radio, din T*ent139?

x
Apoi, in legAtura cu aprovizionarea, trebuie sa-ti

spun cd astazi nu se distribuie de loc alimente nici la
Petrograd qi nici la Moscova. Situatia e cit se poate de
proasta. Comunica-mi dacd nu poti sa. iei mAsuri extra-
ordinare, fiindcA din altd parte decit de la d-ta n-avem
de unde sa ne procuram. La Iaroslavl rebeliunea albilor
a fost inabu§itam. Simbirskul a fost luat de albi sau de
cehi. A§tept raspuns.

Rdspunsul lui Stalin

Am trimis alaltdieri noapte in Turkestan tot ce am putut trimite.
Am transmis radiograma la Baku. In nordul Caucazului slat

multe rezerve de cereale, dar nu le putem trimite In Nord, Intrucit
dine shit tdiate.

),3<
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Pina ce nu se restabilese caile ferate e imposibil s trimitem
cereale. Am trimis o expeditie In guberniile Samara si Saratov,
dar In zilele urmatoare nu vom reusi s. va ajutam cu cereale.
Speram cà in zece zile vom reusi sa refacem linia. Cautati sä và
mentineti lntr-un fel, distribuind came si peste, pe care vi le
putem trimite In cantitati mari. Peste o saptanaIna situatia o sä
fie mai buna..

Stalin

Tovarasului Stalin

Trimiteti pe0e, carne, legume §i, in general, orice alte
produse i In cantitati at mai mari cu putinta.

Lenin

Pub Heald pentru prima oard in 1931, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

232

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.P. NATARENUS

Petrozavodsk
Care Natarenus, comisar militar extraordinar

Telegrama dv. o voi transmite Comisariatului pentru
aprovizionare. Cu aprovizionarea, In momentul de fata,
stam prost de tot. Ma lndoiesc cil o sa va putem ajuta.
Trebuie s organizdm pretutindeni tot ce e mai bun gi
mai de naclejde pentru a trimite deta§amente pe Frontul
cehoslovac. Daca nu-i invingem pe cehoslovaci, nu vom
avea pline.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Scrisd la 24 iulie 1918
Publicald pentru prima oard in 1942,

XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.
Se lipdresle dupd manuscris

Taritln.
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233

CATRE CLARA ZETKIN

26.VII.1918
lt stimata tovarasa. Zetkin,

VA' multumesc din tot sufletul pentru scrisoarea dv.
din 27.VI, pe care mi-a adus-o tovarasa Herta Hordon.
Am sa fac tot posibilul pentru a o ajuta pe aceasta tova-
rasa.

Ne bucura pe toti nespus de mult ca dv., tovarásul
Mehring si ceilaltd tovardsi spartachisti" din Germania
sinteti cu gindul cu inima aldturi de noi"141. Asta
ne dà convingerea ca, In ciuda tuturor greutaiilor, cele
mai bune elemente ale clasei muncitoare din Europa
occidentala ne vor veni totusi in ajutor.

Noi, cei de aici, trecem acum, poate, prin saptaminile
cele mai grele din tot cursul revolutiei. Lupta de dud

razboiul civil au patruns adinc In rindurile populatiei:
pretutindeni la sate s-a produs o scindare sdrdcimea
este alaturi de noi, iar chiaburii due o lupta Inversunata
impotriva noastra. Antanta i-a cumpdrat pe cehoslovaci,
rebeliunea contrarevolutionara s-a dezlantuit din plin,
Intreaga burghezie depune toate eforturile pentru a ne
dobori. i, totusi, avem convingerea fermd ca vom evita
acest mers obisnuit" al revolutiei (cel din 1794 si din
1849) si vom invinge burghezia.

Cu multe multumiri, salutari cordiale
cea mai sincera consideratie.

Al dv., Lenin

P.S. Sotia mea ma roagd sa va transmit salutari din
partea ei personal. Tovardsului Hoschka (a carui cuvin-
tare, ca i articolul dv., a fost tradusa) Ii trimitem un
salut cordial, la fel si tuturor celorlalti prieteni.

P.P.S. Mi s-a adus chiar acum noul sigiliu al statului.
Am aplicat aici o stampila. Are urmdtoarea inscriptie:

Mu

i

1
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Republica Sovietica Federativa Socialista Rusa. Prole-
tari din toate tarile, uniti-v6.1142
Publicatd pentru prima oard
in limba rusd la 21 ianuarie

1933, in ziarul Pravda" nr. 21
Se tipdreete dvpd manuscris
Tradusd din limba germand

234

CATRE G.E. ZINOVIEV

Prin fir direct
Petrograd

Smolnii, pentru Zinoviev
Chiar acum s-au primit §tiri ea Alekseev se afla in

Kuban i, cu cei vreo 60 000 de cazaci ai sai, se indreapta
spre noi, punind astfel in aplicare planul unui asalt
combinat al cehoslovacilor, englezilor §i al cazacilor de
sub comanda lui. Data fiind aceastd situatie si avind
in vedere declaratiile unor muncitori venii aci de la
Petrograd Kaiurov, Ciugurin §i altii ea Petrogra-
dul ar fi putut sa trimità de zece ori mai multi oameni
daca n-ar fi existat o opozitie a membrilor din Petro-
grad ai Comitetului Central, insist in mod categoric §i
ultimativ sa inceteze orice fel de opozitie §i sa se trimita
din Petrograd un numar de muncitori de zece ori mai mare.
Aceasta este cerinta Comitetului Central al partidului.

Va previn categoric cd republica se afla intr-o situatie
periculoasa ci ea cei din Petrograd, taraganind trimiterea
de muncitori de acolo pe Frontul cehoslovac, Ici asumaras-
punderea pentru o eventuala prabuOre a intregii cauze.

Lenin

N.B.: Rog sa mi se restituie aceasta hirtie, cu indicatia
la ce orei continutul ei a fost transmis la Petrograd, la
Smolnii.

Lenin
Scrisd la 27 iulie 1918

Publicatd pentru prima oar&
partial, la 21 ianuarie 1925,

in ziarul Pravda" nr. 17
Publicatd in intregime in 19.2,

In ,fulegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreete dupd manuscris
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235

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.G. AUMIAN143

29.VII
Astrahan. Pentru aumian, la Baku

Orice actiuni ale dasnacilor care vor fi Indreptate
lmpotriva hotAririi Congresului al V-lea al Sovietelor
si a Puterii sovietice centrale vor fi considerate ca rebe-
liune i trAdare. In ce priveste trimiterea de trupe, vom
lua mAsuri, dar nu putem promite nimic precis.

Scrisd la 29 iulie 1918
Pah Heald pentru prima oard in 1938,
In revisla Krasnii Arhiv" nr. 4-5

236

Lenin

Se lipdresle dupe manuscria

CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU UN MEMBRU
AL CONSILIULUI MILITAR DIN ASTRAHAN

29 IULIE 1918

La aparat Eliovici. Baku cere rAspuns la telegrama sa de ieri,
pe care v-am transmis-o astilzi. Voi vorbi prin telegrafie Mil fir
cu *aurnian personal.

Lenin. Socot eh' am rAspuns prin telegrama pe care am
transmis-o astAzi la Astrahan pentru aumian*. Aveti
IntrebAri la care n-am rAspuns?

Eliovici. Astgizi la 12 (ora Petrogradului), vom avea o convor-
bire radiotelegrafia. cu Baku, cu *aumian personal. Mai aveti sà-i
transmiteti altceva in afar& de telegram52

Lenin. Nu. Nu mai am nimic. Va rog sa-mi comunicati
numai dacA e adevArat cA Consiliul Comisarilor Po-
porului din Baku si-a prezentat demisia. Inca ceva: dacA
nu-i adevArat, cItà vreme se crede Ca se va mai putea
mentine puterea bolsevicA la Baku?

Vezi volumul de fata, documentul 235. Nota red."
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Eliovici. Cind trebuie s'a astepte Astrahanul intdriri pentru
proviziile?

Baku
si In ce proportii, ca sa pregatim goeletele si

Lenin. Nu vd putem promite nimic sigur fiindcti
aici ducem lips6 de trupe.

§i

Publicatd penlru prima oard in 1942,
XXXIV

Se tipareste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol.

237

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.G. IVANOV-KAVKAZSKI

Biriulevo, calea feratà Reazan-Ural
Pentru Ivanov-Kavkazski, seful detasamentului

S-a primit o reclamatie cum ea' ati rechizitionat obiec-
tele de birou, printre care si masa de scris, de la seful
statiei. Inapoiati numaidecit toate aceste obiecte. Tri-
miteti-ne explicatii prin telegraf. Urmati-vd drumul fdra
intirziere. VA' cer o atitudine loiala fatà de feroviari.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd cel mai tirziu
la 30 iulie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1933,
In Culegeri din Lenin", vol. XXI

238

Se tipdreote dupl. manuseris

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.I. LEDOVSKI

Moscova
Comisarului pentru cAile de comunicatie din districtul

Moscova:

Trimiteti-mi un proiect de telegrama, si eu am sa-1
semnez. In afarà de aceasta, vg cer sa indicati neapgrat
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cazurile concrete de incalcare mentionate de dv., cu date
precise §i cu nume144.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 30 iulie 1918
Publicald pentru prima oard in 1933,

XXIin Gulegeri din Lenin", vol.

239

Se tipdreste dupd manuscris

ADEVERINTA DATA LUI E.A. RAHIA

31.VII.1918

Adeverinta

Adeveresc prin prezenta ca pe aducatorul ei, tovard§ul
Eino Rahia, il cunosc personal de multa vreme §i ca
dinsul este un vechi §i incercat tovara§ de partid care
meritä toatei increderea.

Preqedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1960, Se iipdrgle dap' manuscris
in revista Neva" nr. 4

240

CATRE I. LARIN

Tovara§e Larin,

Trebuie BA scrieti o mica bropra (de vreo 30-40 de
pagini, format mic) despre componenfa fli a c t i-
vitatea Consiliului economic superior.

Acest lucru este foarte important atit pentru Europa,
eft §i pentru liirani.
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SA vorbiti simplu §i clar, pe bazA de fapte,
despre:

(a) participarea organizatiilor muncitorgti,
(p) caracterul comunist (marxist), iar nu sindicalist,

al structurii (al noii ordini, orinduiri sociale),
(y) supunerea (zdrobirea impotrivirii) capitali§tilor,
(a) realizarile practice (am luat in evidentá Entreaga

productie de textile: cifre), 5-10 exemple dintre cele
mai elocvente etc.

(s) Ce a mai Minas de fAcut?
(T) N o u 1 rol al sindicatelor:

(oca) dezvoltarea lor,
(p(3) componenta lor numerical actual ei,
(yy) rolul lor: ele conduc productia.

() Numilrul intreprinderilor nationalizate etc.145

Lenin

Scrisd la sfireitul lui iulie
incepulul lui august 1918

Publicatd pentru prima card in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

241

Se tipdreele dupd manuscris

CATRE A.D. TIURUPA

Tovara§e Tiurupa,
D-ta arAti bolnav. FArà &A mai pierzi vremea, cautA sa

pleci in concediu pentru douA luni. DacA nu-mi promiti
precis ca a§a ai sd faci, am BA ma'. pling la Comitetul
Central.

Scrisd in iulie 1918
Publicatd pentru prima oard in PUS.
In Culegeri din Lenin", vol. XX.XV

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris
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242

CATRE P.A. KOBOZEV, K.H. DANIgVSKI,
K.A. MEHONOM I F.F. RASKOLNIKOV*

Tovarg§ilor Kobozev, Danisevski, Mehono§in
Raskolnikov

Tovara§i,
Profit de ocazie ca s va scriu citeva rinduri.
Comandantii militari ci Vatetis actioneaza destul de

energic? Dar cornisarii, exercità ei un control eficient
asupra lor?

Ce parere aveti despre Blohin? E adevArat ca e un orn
admirabil? Daca este aca, i se &à lndeajuns posibilitatea

manifeste initiativa?
Eu, bineinteles, judec lucrurile de departe §i ma pot

lesne Ince la. Dar ma tern ca nu curnva ctabii" sa. Inabuce
activitatea vie de jos, din mase. Exista o legatura destul
de string intre actiunile militare §i masele saraciinii?

Se face tot ce-i posibil pentru ridicarea §i atragerea

In mornentul de fatA, Intreaga soartà a revolutiei se
joaca pe o singura carte: o victorie rapida asupra
cehoslovacilor pe frontul KazanUralSamara.

De ea depinde totul.
Este comandamentul destul de energic? Dar ofensiva

se desfApard cu destuld energie?
VA rog sa-mi raspundeti macar in citeva cuvinte atit

telegrafic, cit ci prin diverse ocazii.

Publicatd pentru prima oard
in 1934, in revista

Proletarskata Revoliutita" nr. 3

Cu salutAri, Lenin

Se tipareste dupd manuscris

Pe plicul acestei scrisori V.I. Lenin a serfs: TovarAsilor Kobozev,
Danisevski, Mehonosin si Raskolnikov. La Statul-major al comandantului-
sef, la Kazan (din partea lui Lenin)". Nota red.

g-si

IA/1111918

ei

sardeimii?
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243

CATRE N.P. GORBUNOV

3.VIII.1918
Tovardplui Gorbunov

1) Sà se imprime sigilii cu noua inscriptie §i s'd se dis-
tribuie cite unul fiecarui comisar al poporului sub semnä-
turd*.

2) Sal se fac'a o comandg de asemenea sigilii, cu dimen-
siuni mai mici, pentru toate instituii1e sovietice sau s'a se
depun6 un proiect la Micul Consiliu, in vederea adopt5rii
unor masuri practice unitare (sA se elaboreze, eventual,
un tip general de sigiliu de dimensiuni mai mici, cu in-
scriptia fieca'rui comisariat al poporului in parte).

Lenin

Publicald pentru prima oarel in 1945
XXXV

Se tipdreete dupd manuseris
in Culegeri din Lenin", vol.

244

CATRE A.A. IOFFE

3.VIII
Tovarg§ului Ioffe

Tot ce-mi scrieti dv. in ultimele scrisori este ceva
absurd, de necrezut.

E ridicol ca acum, dupg cele intimplate la Onega,
sa." ducem politica de altadatg.", de mentinere a rela-
tdilor cu Antanta". Oricit ar incerca ea, nu-§i mai poate
reface fecioria pierdutà.

E ridicol s califici drept interventie sau sprijin faptul
noi continugm tocmai sa inanevram pe

nemti s6 ia ceea ce a fost deja luat de
Este vorba de sigil.ul de stat al R.S.F.S.R. Nola red.

ft La 31 tulle 1918, interventionistilAntantel au debarcat trupe la Onega
41 au ocupat orasul. Nola red.

ca lasindu-i
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Antantà ci Ingreuind, In felul acesta, ei Intirziind sugru-
marea Rusiei de cAtre englezi, americani fii japonezi.

Necunoscind faptele §i nereflectind asupra lor, dv. ati
comis o gre§ea15 cu memorandul §i cu celelalte. Dac6
vreti sil perseverati In aceast'a gre§ealk faceti cerere de
demisie la Comitetul Central. Dar pIns ce vi se va primi
demisia, pin4 ce vi se va trimite un Inlocuitor §i pIn'a
ce acesta va sosi acolo, dv., ca membru de partid (dupg
cum singur scrieti), v'a yeti face, desigur, datoria.

Gruss l* Lenin

Scrisd la 3 august 1918
Expediatd la Berlin

Publicatd pentru prima sutra in 1959,
in 0Culegeri din Lenin", vol. X XXV I

3.VHI.1918

Se tipdreete dupd manuscrzs

246

CATRE I.A. BERZIN

Tovaril§e Berzin,

Aducatorii prezentei scrisori sint nicte prizonieri de
rázboi italieni care au venit la noi cu o recomandare
din partea precedintelui Sovietului de deputati din Ufa.
I-am vgzut de douâ ori, ci conversatia avutà cu ei mi-a
produs o impresie cit se poate de multumitoare. Trebuie
BA' ai fata de ei o atitudine plin6 de menajamente ci sA le
dai tot ajutorul ca sa-ci organizeze munca §i sá publice
in limba italiank pentru italieni.

Iti multumesc pentru scrisori.
Dupà cit vkl, d-ta actionezi energic. Complimentele

melel
Pentru numele lui dumnezeu, nu vi-i, zgireiti cind e

vorba de bani pentru tipttrirea de publicatii (In limbile
francezk germank italiang qi englezá) tili faceti ca totul
sd meargA cit mai repede.

Cu salutArl! Nota trad.
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Noi, cei de aici, trecem printr-un moment critic:
luptdm cu englezii cu cehoslovacii, precum cu chia-
burii. Se hotdrd§te soarta revolutiei.

Expediald la Berna
Pub timid pentru prima oard
partial la 21 ianuarie 1925,
in ..iarul Pravda" nr. 17

246

Al d-tale, Lenin

Se tipdreste pentru prima oard
in intregime, dupd manuscris

DISPOZITIE CATRE SECRETARA

Cheamd-1 la telefon pe Muralov, cite§te-i aceastä tele-
gramd §i spune-i sd aresteze pe §pertari'46.

Scrisd la 4 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

247

Lenin

Se lipdreste dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.A. SAMMER
S.Z. ELIAVA

Vologda. Comitetul executiv gubernial
Pentru Sammer si Eliava

Va rog sd urmdriti cu toata strictetea daca se mentine
legdtura cu statiile de pe linia Arhanghelsk i sd ne comu-
nicati zilnic numele ultimei statii cu care se mentine
legatura. Cdutati Bà mentineti o legdturd eft mai regulata
cu noi si informati-md mai amanuntit'47.

Scrisd la 4 august 1918.
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

gi si

SI
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248

aNTRE A.D. TIURUPA I V.L. PANIU*KIN

Tovarasilor Tiurupa i Paniuskin
Din raportul lui Paniuskin reiese CA dinsul lucreaza

admirabil, dar isi risipeste fortele, apucindu-se de o suta
de treburi deodata.

Asa ceva e inadmisibil.
Trebuie sd i se incredinteze urmatoarea misiune

precisa, strict stabilitd in scris:
1) sa stringci i sA reehizitioneze toate surplusurile

de cereale de la chiaburii i bogatanii din gubernia Tula,
2) sci trimita imediat toate aceste cereale

la Moscova,
3)sa nu se apace de nici o alter' treabli

pina ce n u v a duce la capeit aceastci
misiune.

Pentru indeplinirea acestei misiuni sa ia cit mai multe
autocamioane.

Scrisd in vara lui 1918, inainte
de 6 august

Publicatd pentru prima oard in 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreste dupd manuscris

249

CATRE A.D. TIURUPA

Data fiind situatia critica ce s-a creat in domeniul apro-
vizionarii, nu trebuie sA va risipiti fortele, ci, dimpotriva,
BA concentrati principalele forte intr-un singur punct,
acela unde se poate obtine o mare cantitate de cereale.

VA propun sa concentrati fortele in judetul Elet, unde
dupa cele comunicate de mai multi tovardsi i confir-

mate de Pravdin, comisarul poporului pentru afacerile
interne, care a inspectat acest judet s-a procedat in
mod exemplar la reprimarea impotrivirii chiaburilor si
la organizarea sardcimii.

E necesar ca in judetul Elet sa fie trimise indata, cit
mai repede cu putinta, toate detasamentele de aprovi-
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zionare, de recoltare §i de rechizitionare, cu un numAr
cit mai mare de batoze §i (dacg se poate) cu utilaje pentru
uscarea rapidal a cerealelor etc.

drept sarcing, sd ridice a bso lut toate
surplusurile de cereale existente in acest judet.

In felul acesta se vor obtine probabil citeva milioane
de puduri de cereale (dupg pArerea mea, peste 6 000 000
de puduri).

La inceput trebuie sà trimiteti maximum de forte in
cele 12 pla§i (din 21) ale judetului in care, dupà pgrerea
localnicilor, tdrdnimea s'aracd este cel mai bine organi-
zatd, §i in special pe fostele mo§ii care au fost trecute
in evidenVd.

Nu trebuie sä faceli economic cind e vorba de acordat
premii pentru recoltarea i stocarea rapidà a cerealelor;
alocati numaidecit in acest scop pind la 30 000 000 de
ruble (premiile pe plài §i sate trebuie s4 se dea sub form6
de ma§ini, alocatii pentru §coli §i spitale, §i, in general,
mai cu seam6 pentru asemenea scopuri). Premiile cele
mai mari s'a fie acordate pentru predarea tuturor
surplusurilor de cereale, cele mijlocii pentru predarea
unor cantitati mari §.a.m.d.

Trebuie desfdsuratà printre muncitorii din guberniile
infometate (precum §i printre tdranii infometati din
aceste gubernii) o ampM agitatie sub lozinca: totul pentru
recoltarea grinelor in judetul Elet!

Scrisd la 5 august 1918
Pub Heald pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

Se tipdreste dupd manuscris

250

TELEGRAMA ADRESATA LUI V. L. PANIUKIN

Elet
Care Paniu§kin, comisar militar extraordinar,

comandant de detasament
Sint uirnit de incetineala cu care se deplaseaza deta§a-

mentul dv. Comunicati-mi printr-o telegrama de ce ati
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intirziat atit i cind plecati. Trebuie s. grabiti plecarea
cu orice chi p148.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 5 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreste dupd manuscris

251

TELEGRAMA ADRESATA COMISARILOR MILITARI
DIN ELET I TULA

E 1 e I, o copie la T u 1 a
Comisarului militar al judetului Elet

comisarului militar al guberniei Tula
Acordati prin toate mijloacele sprijinul dv. pentru

expedierea cit mai grabnicà a detasamentului lui Panius-
kin si pentru aprovizionarea lui cu cele necesare. Comu-
nicati-mi telegrafic ce s-a fàcut In acest sens.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 5 august 1918
Pub Heald. pentru prima oard in 1942,

XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.
Se tipdreste dupd manuscris

252

TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. NATARENUS

6.V111.1.918

Petrozavodsk
Care Natarenus, comisar militar extraordinar

0 copie la Petrograd, pentru tov. Zinoviev
Eu cu Trotki considerdm cá plecarea lui Natarenus

dintr-un punct attt de important si de periculos cum e
Petrozavodskul este ilegalà

si

ti

gi inadmisibilli.
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54 i se dea ordin sa. se inapoieze la Petrozavodsk §i
sà i se ceara. explieatii*.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Se tipareste pnitru prima oard,
dupd manuscris

263

CATRE A.D. TIURUPA

Tovaraplui T iurup a
In momentul de fag trebuie depuse toate eforturile

pentru ca in mod efectiv ambele decrete (eel cu privire la
detaciamentele de recoltare §i cel cu privire la trenurile
colective)

sa se contopeasea in mod practic §i sa obtinem astfel
deta§amente ale noas tre149.

Ce se face in acest scop?
1) Instructiuni: din trenurile colective trebuie sà faca

parte f}i atitea persoane (1-5, de pilda) din partea
sindicatelor,

2) sa se dezvolte paragr. 7 din decretul eu privire la
trenurile colective, prevazindu-se atributii sporite,

3) aceste trenuri sa fie in strinsa legatura (in practica,
pentru a le da ajutor) cu detapmentele de re-
chizitie...

4) Ele ea fie repartizate toate in maximum doul judete
(dintre cele mai mánoase) §i sa scoata din ele tot ce se
poate scoate.

Scrisd la 8 august 1918
Publicatd pentru prima oard In 1931,
In Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreste dupd manuscris

* Vezi volumul de fag, documentul 264. Nota red.
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264

CATRE N.P. BRIUHANOV SI CEILALTI MEMBRI
AI COLEGIULUI COMISARIATULUI POPORULUI

PENTRU APROVIZIONARE

Tovarcifului Briuhanov .i celorlalti membri ai colegiului
Comisariatului poporului pentru aprovizionare

Din scrisoarea dv. deduc cd Comisariatul poporului
pentru aprovizionare interpreteazd si apnea* gresit de-
cretele.

In rindurile muncitorilor nu se manifestd o dorintà
deosebitä..." (sd se inroleze in detasamentele de recol-
tare).

Cum dovediti asta? Cui s-a adresat Cornisariatul poporu-
lui pentru aprovizionare? i cind anume?

In ce fabrici au fost impartite apelurile? Cind si in cite
exemplare?

Ma tern ea' Cornisariatul poporului pentru aprovizionare
(daca e sd judecdm dui:id tdcerea tovardsului Briuhanov)
n-a intreprins nimic in acest sens si a fost ocupat cu nu
stiu ce tárdgdneli birocratice. Caci fdrd sprijinul munci-
torilor el este egal cu zero.

Din citate (din telegrama lui Nevski din 8.VIII) nu
rezultd nimic rdu, fiindcd in aceasta telegramd n ii
se pomeneste de procentul membrilor de sindicat, de
organizatia conducdtoare si nici de participare si recol-
tare (paragr. 7 din decretul cu privire la trenurile colec-
tive), prin urmare nu sint atinse problemele practice.

In telegrama lui Nevski nu este deci nimic rdu; totul
e bine. El face apel la muncitori: mergeti si dati ajutor
(despre conditii nu spune nici o vorbd; or, noi arn preci-
zat aceste conditii §i ele sint bune), iar Comisariatul po-
porului pentru aprovizionare se agata de un cuvint (0 se
agat4 degeaba)... si nu face nimic I

Ori mobilizam masele muncitorecti la o miscare serioasä
pentru piine (ci pentru reprimarea chiaburilor), iar asta
Comisariatul poporului pentru aprovizionare n-o face,
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ori nu e nevoie de nici un Comisariat pentru aprovi-
zionare.

&rise dupd 8 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se lipdrepte dupd manusoris

266

CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR15°

Dati imediat cele cerute;
expediati-le chiar azi din Moscova;
comunicati-mi numaideclt IZ ume le a 6 (fo§ti)

generali (§i adresele lor) §i a 12 (fo0i) ofiteri de stat-
major care sá r'aspundd de executarea la timp §1 1ntocmai
a acestui ordin, atrdgindu-li-se atentia cA In caz de neexe-
cutare vor fi condamnati la moarte prin Impu§care pen-
tru sabotaj.

M.D. Bonci-Bruevici sà-mi trimitä imediat ráspuns
scris printr-un curier.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

&Tied la 9 august 1918
Pub licatel pentru prima oard

/a 23 februarie 1938,
in ziarul Pravda" rm. 53

Se tipdrefte dupe! manuseris

TELEGRAMA ADRESATA LUI N.A. ANISIMOV

Astrahan
Pentru Anisimov

Situatia la Baku, pentru mine, este tot* neclara.
Gine detine puterea?
Unde e Saumian?
Cereti-i ldmuriri lui Stalin i actionati tinind seama

de toate tmprejurarile; dv. tii cA eu am toatà Imre-
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derea in aumian. De aici nu ne putem da seama care e
situatia i n-avem posibilitatea sa dam un ajutor urgent'51.

Lenin
Sertsd la 9 august 1918

Publicatd pentru prima oara in 1938,
in revista Krasnit Arhiv" nr. 4-5

9.VIII.1918

Se tiparote dupd manuscris

267

CATRE G.F. FEODOROV*

Tov. Feodorov,
La Nijni Novgorod se pregate§te In mod vadit o rebe-

liune albgardista. Trebuie sa và incordati toate fortele,
sà alcatuiti un triumvirat de dictatori (dv., Markin §i
Inca unul), sa introduceti imediat teroarea In masa,
sà procedati la executarea f}i la evacuarea din localitate
a sutelor de prostituate care imbata pe soldati, a fo§tilor
of iteri §. a. m.d.

Nu e ingaduit nici un moment de intirziere.
Nu inteleg cum poate Romanov sa piece intr-un mo-

ment ca acesta 1
Pe aducdtorul acestei scrisori nu-I cunosc. Se nume§te

Aleksei Nikolaevici Bobrov, spune cd a activat In car-
tierul Viborg din Petrograd (cu incepere din 1916)...
Ping atunci a activat, cica, In 1905 la Nijni Novgorod.

Judecind dupii mandatele ce i-au fost incredintate,
el este demn de incredere. Verificati-I i puneti-1
la treabA.

Peters, pre§edintele Comisiei extraordinare, spune cA
§i ei au oarneni de ncidejde la Nijni Novgorod.

Trebuie sa se actioneze cu toata energia: BA se efectueze
perchezitii in masa. SA se aplice pedeapsa cu moartea prin
impupare pentru detinerea ilegala de arme. Sa fie eva-

Pe plie, V.I. Lenin a saris: Tovar4ult1 Grigorl Feodorov, prw-
dintele Sovietului de deputatl din gubernia Nijn1 Novgorod, membru al
colegiului Comisariatului poporului pentru problemele muneir. Nota red.
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cuati in mas6 menpvicii §i persoanele suspecte. SI
fie inlocuitá paza depozitelor, punindu-se oameni de
nádejde.

Am auzit c6 Raskolnikov gi Dani§evski au plecat din
Kazan ci au venit la dv.

Cititi prietenilor aceastà scrisoare §i riispundeti-mi
telegrafic sau telefonic*.

Trimisd /a Nijni Novgorod
Publicatd pentru prima oard
parlial in 1938, in revista

lioloevilt" nr. 2

258

Al dv., Lenin

Se tipdreote pentru prima oard
in intregime, dupd o fotocopte

a manuscrisului

TELEGRAMA. ADRESATA. LUI A. D. METELEV'52

9.ATIII

Vologda
Comitetul executiv gubernial, pentru Mete lev

Cite o copie pentru Sammer ci Eliava
Nu e nevoie sal ven4i la Moscova pentru a raporta. Este

necesar s5. ralmineti la Vologda ci 0 176 Incordati toate for-
Ie le pentru o räfuiala" imediat a. ci necrufatoare cu albgar-
clictii, care in mod evident pun la cale o trAdare, precum
§i pentru pregAtirile de aparare.

Dezmintiti, in scris, minciunile care circulà in legà-
turà cu Arhanghelskul.

Precedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 9 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreste dupd manuscris

" Vezi volumul de fatS, doculTIWIll Et1. Nola red,
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259

TELEGRAMA AD RESATA COMITETULUI EXECUTIV
AL GUBERNIEI PENZA

Comitetul executiv gubernial
Penza

0 copie pentru Evghenia Bogdanovna Bos
Am primit telegrama dv.153 Trebuie s'a organizati o pazd

IntArità, alcgtuità din oameni dintre cei mai siguri;
aplicati Mil crutare meisuri de teroare in mag impotriva
chiaburilor, popilor si albgardistilor; pe cei suspecti
inchideti-i intr-un lagar de concentrare in afara orasului.
Puneti In functie expeditia"4. Comunicati-mi telegrafic
de executare.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 9 august 1918
Publicatd pen tru prima oarei in 1924,

in revista Proletarskaia
Itevoliutiia" nr. 3 (26)

Se tipdreete dupd manuscris

260

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.V. KURAEV

1.0.V111.1.918

Penza
Comitetul executiv gubernial, pentru Kuraev

Am primit telegrama dv., i-am predat-o lui Sverdlov
si am discutat cu el aceastà chestiune155.

Se vor lua toate mAsurile.
Este necesar ca rAscoala chiaburilor sd fie inäbusità

cu cea mai mare energie si rapiditate gi in modul cel mai
necrutdtor, folosind o parte din trupele din Penza si
confiscind toatà averea chiaburilor rasculati si toate
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grinele lor. Comunicati-mi mai des, telegrafic, cum se
desfdsoard aceastd actiune.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1931, Se tipdrefte dupd manuscria
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

261

CATRE A.D. TIURUPA

10.VIII.1918

Tovard§ului Tiurupa
(1) E revoltdtor, cit se poate de revolator, cd la Sara-

tov shit cereale i nu putem sd le aducem incoace 1
N-ar fi cazul sà trimitem la fiecare nod de cale feratd
cite 1-2 lucrdtori de la aprovizionare? Ce ar mai fi
de fdcut?

(2) S'al Intocmiti un proiect de decret: In fiecare plasd
cerealierd sd se ia cite 25-30 de ostatici dintre bogatafi,
care sd rdspundd cu capul pentru colectarea qi depozi-
tarea tuturor surplusurilor.

(3) SA' dati indica-tie de urgentil lui Popov sd intoc-
meascd situatii pe p1ài. Ce surplusuri tr ebuie s
existe In fiecare plasd? Ce cantitate trebuie sä dea
fiecare?

2

Tovardplui Tiurupa
1) Nu mi-ati ráspuns In legAturd cu ostaticii".
2) Chid o sd termine treaba Popov? (Trebuie sd-i dal

un termen scurf.)
3

Propun sd nu fie lua0 ostaticii", ci sa fie desemnati
nominal, pe

Scopul acestei mdsuri este ca tocmai bogata§ii, a§a
cum rdspund pentru contributie sd rasp undd cu cap u

ci
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si pentru colectarea §i depozitarea imediatà a surplu-
surilor de cereale.

0 asemenea instructiune (de a desemna ostatici")
se da

(c) comitetelor sardcimii,
(p) tuturor detasamentelor de aprovi-

zionare.
Forte? Tocmai acum, in zona frontului, se vor

gasi forte156.

Scrisd la 10 august 1918
Publicatd pentru prima oaret in 1931,
in Culegeri din Lenie, vol. XVIII

Se tipdreste dupd manuscris

262

TELEGRAMA ADRESATA
LUI A.P. SMIRNOV

Saratov
Care Smirnov, comisar extraordinar

Am sd transmit totul loctiitorului lui Trotki, care a
plecat la Kazan, precum si lui Nevski §i celorlalti. Depu-
neti eforturi pentru organizarea sdrdcimii, nimicirea
chiaburilor §i Inarmarea muncitorilor de nddejde.

Lenin
Scrisd la 10 august 2918

Publicata pentru prima oara In 1931,
in Culegcri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreste dupd manuscris

263

*CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR

10 august 1918
Absolut secret

Tovardsului M.D. Bonci-Bruevici personal
Consider necesar sd fie Intdrit prin toate mijloacele

Frontul de est. Consiliul militar superior sd elaboreze
un plan pentru dislocarea unui numgr cit mai mare de
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unitai de pe Frontul de vest. Acest plan trebuie aprobat
intr-un termen eft mai scurt. Toate unitaile capabile
de lupt6 trebuie s6 plece pe front. Se vor da ordine la
toate liniile ferate WA dea cale liberà tuturor trupelor care
plead pe front §i sa se preglteasd temeinic pentru primi-
rea §i transportarea celor care vor veni.

Consiliul militar superior are datoria sá urm4reasd
executarea Intocmai §i fdra intirziere a ordinelor de care
cei de la dile ferate. Preqedintele Consiliului militar
superior sà-mi raporteze despre intirzierile intervenite.

De Indeplinirea cit mai rapid6 a acestui plan rAspunde
Consiliul militar superior.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Publicatd pen tru prima oard
(in facsimil) in 1930,

in cartea Rdzboiul civil
din 1918-1921", vol. III

Se tiparefte dupd textul
consemnat de E.M. Skleanski

fi semnat de V.I. Lenin

264

TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. NATARENUS

11.VIII.1918
Petrozavodsk

Care Natarenus, comisar militar extraordinar
Ma' bucurä foarte mult câ risipiti cu toat 5. energia

temerile mele §i ale lui Trotki in legaufa cu dezertaile
masive de pe fronturi*. Trimiteti-ne printr-o ocazie
sigur4 informatii amànuntite despre efectivul, dispozitia
§i starea de spirit a trupelor.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Se tipdreste pentru prima oard,
dupd manuscris

Vezi volumul de fag, documental 252. Nola red.
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266

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL VOLOGDA

11.VIII.1918

Vologda. Comitetul executiv gubernial
0 copie pentru Kedrov

Trebuie A' mobilizati numaidecit pe burghezi la sàpa-
tul tran§eelor §i, in general, sà porniti cu toatgi energia
la efectuarea lucrArilor de fortificatii. Comunicati-mi
telegrafic de executare. Trimiteti printr-un om absolut
sigur date §i rapoarte amànuntite despre mersul acestor
lucrári urgente.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Pub Heald pentru prima oard
(in facsimil) in 1930,

in cartea Rdzboiul civil
din 1918-1921", vol. III

266

Se tipdreste dupd manuscris

TELEGRAMA AD RESATA LUI M.S. KEDROV

Secret

Vologda
Comitetul executiv gubernial, pentru Kedrov

Plecarea dv. a insemnat un prejudiciu. Dovadá: a
lipsit un conducdtor in momentul cind englezii au inceput
sd inainteze pe Dvina.

Acum trebuie s6 depuneti toate eforturile pentru a
recupera timpul pierdut, at luati leggitura cu Kotlasul.
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sà trimiteti imediat acolo aviatori §i 2.6 organizati apgra-
rea cu orice pret a orap1ui157.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisa la 12 august 1918
Put licata pentru prima oara in 1926,

in revista Bolovitshaia Mist"
(Arhanghelsh ) nr. 11 (13)

Se lipareste dupa manuscris

267

TELEGRAMA ADRESATA EVGHENIEI B. BC)

12.VIII.I918
Penza

Comitetul executiv gubernial, pentru Bo§
Am primit telegrama 67.158 Sint extrem de mirat de

lipsa de informatii cu privire la mersul §i rezultatul
actiunii de reprimare a rascoalei chiaburilor din cele
cinci plasi. Nu vreau s6 cred cà in actiunea de reprimare
a rascoalei §i de confiscare, in conditii exemplare, a
tuturor bunurilor §i in special a cerealelor de la
chiaburii rasculati ati dat dovadd de incetinealä sau de
sllibiciune.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pul pentru puma oara in 1921,
in revista Proletarskaia
Revoliutiia" nr. 3 (26)

Se tipareste dupd nwnuscris

268

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.E. MINKIN
Penza

Comitetul executiv gubernial, pentru Minkin
Am primit telegrama dv. prin care ne instiintati cà

rtiscoala chiaburilor a fost intibu§ità. E necesar sà bateti

licald
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fierul cit e cald, s profitati de aceastà imprejurare pen-
tru a aplica pretutindeni, fArà crutare, mAsuri represive
impotriva speculantilor de cereale, pentru a confisca
cerealele de la marii bogatasi i pentru a mobiliza in
masä sArAcimea, cAreia i se impart cerealele. Comuni-
cati-mi telegrafic de executare. Trebuie sà consolidAm
definitiv puterea sArAcimii in zona din imediata apro-
piere a frontului.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

la 12 august 1918
Publicala pentru prima oard

(in flu:MIMI) in 1930.
in cartea I aztoiul civil
din ,918 1921", vol. 111

269

Se lipareste dupa manuscris

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.V. KURAEV

Penza
Comit etul executiv gubernial, pentru Kuraev

Este extrem de important sA stringeti si sA publicati
date concrete privind participarea eserilor de stinga la
rAscoala chiaburilor. Comunicati-ne mai amanuntit ce
másuri intentionati sA luati impotriva eserilor de stinga.
Despre celelalte i-am comunicat telegrafic lui Minkin

lui Bos*.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisa la 12 august 1918
Publicald perdni prima oard in 5931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Vezi documentele 267 81 268. Nota red.

Se tipttre8te dupd manuscris

Scri.11

si
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270

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.E. MINKIN

14.VIII.1918
Penza

Comitetul executiv gubernial, pentru Minkin
Am primit doua plingeri impotriva dv.* In prima

se spune ca in actiunea de reprimare a rdscoalei chiabu-
rilor dati dovadd de indulgentA. Daca e adevärat, In-
seamnA ca comiteti o mare crimA impotriva revolutiei.
In cea de-a doua plingere se aratA cA restringeti amploarea
agitatiei, micsorati tirajul foilor volante sub motiv ea
duceti lipsd de fonduri. Noi nu vom pregeta sd dAm sute
de mii de ruble pentru agitaie. Cereti de urgentd bani
de la Comitetul Executiv Central si n-o sA duceti lipsd
de fonduri. Nu admitem sd se invoce asemenea pretexte.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub Nadel pentru prima oara in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII Se tipareete dupd manuscris

271

CATRE I.A. BERZIN

14.VIII.1.918
Draga tovardse Berzin,
Profit de ocazie pentru a-ti trimite citeva cuvinte de

salut. Ii multumesc din suflet pentru publicatii.
Al d-tale, Lenin

P.S. Trimite-mi cite un exemplar din ziarele intere-
sante (in care este vorba de bolsevici) i orice brosuri

V.I. Lenin se referS la telegramele trimise de E.B. Bos si de A.V.
august

Kutu-
zov, comisar pentru problemele presei In gubernia Penza, la 13 1918.

Nota red.
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nou apArute: engleze, franceze, germane §i italiene. SA
nu te zgirce§ti la bani.

Salutdri lui Gorter §i lui Guilbeaux! Ar fi bine dactl
bunii cunoscatori ai literaturii socialiste universale
ne-ar trimite citate bane, ca sd le afifeim pe sträzi (in atentia
lui Gorter fi a altora).

L-ai ajutat pe P.? Dar pe N.N.? Nu te zgirci!!

P.P.S. DA-i lui Platten cele anexate'59.

Expediata la Berna
Publicatd pentru prima oatel

la 21 ianuarie 1925,
tn ziarut Praucta" nr. 17

272

Se liptIreste dupa textul
aparul in ziar

TELEGRAMA ADRESATA LUI D.T. PETRUCIUK.'60

Or§a

In caz de nevoie, vi se va permite sd comunicati prin
fir direct. VA sfatuiesc sh luati treptat mAsuri pentru
dezarmarea §i izgonirea unitAtilor descompuse §i a ele-
mentelor huliganice. In aceasta actiune deosebit de
importantA, recurgeti la sprijinul unor membri ai comi-
tetului executiv local i ai comitetului regional, fiindett
aici e vorba de o actiune de insemnAtate statald primor-
diald. Comunicati continutul acestei telegrame comite-
telor executive §i comitetelor de partid locale.

Scrisd la 15 august 1918 Se tipdreste pentru prima oard,
dupa manuscris

273

CATRE A.D. TIURUPA

N-ar fi cazul sA se ia mAsuri ca deta§amentele care
pornesc dupA cereale (sei le colecteze §i s4 le aducti In tre-
nuri directe) sá fie Incadrate Intr-un dublu sistem:
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sau merg pentru o singura data (intr-o singura plasa
etc., la treieri§ intr-un judet etc.) qi in acest caz vor
primi un premiu mai mic,

sau 1§i iau obligatia de a lucra vreme mai indelungata
(nu o singura data, ci timp de 3-4 luni etc. sau 'Inca
o data, la chemarea Comisariatului pentru aprovizionare)

§i atunci vor primi un premiu mai mare?
(In ambele cazuri &à se pund conditia obligatorie de

a colecta i, totodata, de a treiera §i transporta cu for(e
proprii in hambare, de a construi hambare sau soproane
etc.)

Scrisd in prima jumdtate
a lunii august 1918

Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV

Se tipdreste dupd manuscris

274

CATRE E.M. SKLEANSKI

Absolut secret
16.VIII.1918

Tovarasului Skleanski
Trimitindu-va alaturat scrisoarea tovara§ului Vorovski

§i documentele aferente (inregistrate la Directia trebu-
rilor C.C.P. la 16.VIII.1918 sub nr. 2 509), va rog sà
acordati toata atentia cazului de abuz §i de delict dez-
valuit in elem.

E necesar sa desemnati un numar cit mai restrins de
tovara§i din cei mai de incredere §i mai incercati (dupà
posibilitate, dar nu mai multi de 2-3), sa atrageti §i
unul de la Ceka, sa intreprindeti cu aceasta comisie de
ancheta secreta o cercetare cit se poate de riguroasei, la
inceput cu totul secreta, cu scopul (1) de a descoperi
sistemul obi§nuit de lucru in institutia respectiva, (2) de
a dezveilui legaturile infractorilor contra-
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revolutionari si (3) de a-i aresta pe tori, Med a 16sa s6
scape vreunul.

Raportati-mi regulat de executare.
Presedintele C.C.P., V . Ulianop (Lenin)

Se lipdreste pentru prima oard,
dupd manuscris

275

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.P. SEREDA

16.VIII.1918
Elet

Care Sereda, comisar al poporului
Este cit se poate de important s5 organizati munca in

asa fel Ca, pe rind, in fiecare plas5. sa.' fie inmagazinate
transportate toate surplusurile de cereale, Med exceptie.

Nu vd zgirciti cind e vorba de acordat masini i premii
pentru plasile model. Comunicali-ne la cit se ridic5. sur-
plusurile si care dintre pldsi are s'à poatà colecta mai
repede toate surplusurile, fad exceptie.

Lenin

Publicaid pentra prima oard in 1931, Se lipdresle dupd manuscris
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XVIII

276

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.F. BOLDIREV

17.VIII.1918
Zadonsk

Comitetul executiv, pentru Boldirev
Actionati cu toatá energia Impotriva.chiaburilor si a

canaliilor socialist-revolutionare de stinga care s-au
inhAitat cu ei. Adresali un apel taranilor sdraci.

Cereti ajutor de la Elet. Chiaburii, aceste lipitori

§i

Organi-
zati-i.
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ale satelor, trebuie zdrobiti Mrà crutare. Comunicati-mi
telegrafic care e situatia162.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oara in 1927, Se tipdre,ste dupà inanuscris
in revista lievoliutita i Kultura" nr. 2

277

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.V. MAL TEIT'63

1.7.VIII.1918
Ekaterinograd (Ekaterinenstadt), Samara

Pentru Serghei Ma li§ev
Salut succesul obtinut. Telegrafiati de urgerità §i In

mod regulat ce cantitate s-a incárcat §i expediat la Sara-
tov §i ctnd anume. Deosebit de important este sá nu va'
impr4tiati forteIe, ci sa". coIectati absolut toate surplu-
surile de cereale la inceput intr-o singurà plasá, cAreia

acordati un mare premiu. Comunicati-mi telegrafic
de executare.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub Heald parfial la 18 septembrie
1918, in Saratovskaia

Krasnaia Gazeta" nr. 164
Publicatd In intregime in 1931,

in Culegeri din Lenin", vol. XVIII
Se tipdrege dupd mantiscris

278

TELEGRAMA AD RESATA
COMITETULUI EXECUTIV DIN KOTELNICP64

17.VIII.1918
Kotelnici. Comitetul executiv

0 copie la Veatka, pentru comitetul executiv
Am primit o plingere din partea Lubninei, care spune

cà sotal ei a fost snopit In bdt6i de Nikitin, pre§edintele

sd-i
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iar acum este tinut la Inchisoare Mrà 85 fie vino-
vat. Sá cereti imediat explicatii lui Nikitin §i sg-mi
comunicati telegrafic rdspunsul, indicind totodatà §i
parerea Comitetului executiv gubernial Veatka dacd
nu crede cà trebuie eliberat Lubnin, in caz &A nu este
contrarevolutionar.

Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd rnanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

279

TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI N.I. MURALOV

Sereda cere sd i se dea de urgentà 200 de puduri de
benzinA, ca sà adua grill din judetul Elet. Nu uitati cA
problema cerealelor este de o important,A primordiaM,
fundamentaM. Trebuie sá facet,i tot ce-i posibil. RAspun-
deti imediat cind anume ii puteti trimite lui Sereda
(comisarul pentru agricu1tur5i Sereda, Elet) 200 de puduri
de benzing.

Scrisd intre 17 qi 19 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Lenin

Se tipareste dupd manuscris

280

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV

DIN ZDOROVET, GUBERNIA OREL

Zdorovet, Gubernia Orel
Pentru Burov §i Pereiaslavtev

0 copie pentru Sovietul de deputati din gubernia Orel
Inàbu§irea Mrà crutare a rdscoalei pornite de chiaburi

§i de eserii de stinga trebuie imbinatà cu confiscarea
tuturor cerealelor gdsite la chiaburi i cu stringerea,
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in conditii exemplare, a tuturor surplusurilor de cereale,
din care o parte sá fie impgrtite gratuit táranilor saraci.
Informati-ne telegrafic de executare.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 19 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreste dupd manuscris

281

TELEGRAMA ADRESATA
LUI F.F. RASKOLNIKOV

Nijni Novgorod
Comitetul executiv gubernial, pentru Raskolnikov
Urmàriti cu cea mai mare atentie aprovizionarea

Frontului de la Kazan si trimiterea cit mai grabnia de
rezerve pe acest front; aveti grila. ca lupta impotriva
albgardistilor de la Nijni Novgorod s'a inceapà imediat
si sa" se desfdsoare cu toatà energia. Ingrijitd-va in special
de paza parcului de artilerie. Comunicati-mi telegrafic
de executare.

Lenin
Scrisd la 19 august 1918

Pub Licata pentru prima oard
in 1934, in revista

Proletarskaia Revoliutiia" nr. 3
Se tipdreste dupd manuscris

282

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.P. SEREDA

19.VIII.1918
Elet

Care Sereda, comisar al poporului pentru agriculturA
Vi se trimite azi o cisterna' cu 500 de puduri de benzind.

Dar de ce evitati sg. dati rgspuns la niste IntrelAri de
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mare important6: ce cantitate de cereale s-a colectat
§i cit s-a depozitat? Apoi, e neapArat necesar sä scoateti
absolut toate surplusurile de cereale mai Intli dintr-o
singurd plasà, cdreia acordati apoi un premiu mare.
Nu ne zgircim noi cind e vorba ajut6m pe t4ranii
graci §i mijloca§i dac6 ei ne ajutà salvärn pe info-
metati.

Lenin

Pub Heald penlru prima oard in 1931, Se tipdreete dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

283

TELEGRAMA ARRESATA LUI A.E. MINKIN'65

Cátre Minkin

Intrebarea ce mi-o puneti daca un comisar a po-
porului pentru finante, §i Inca unul regional, poate sA anu-
leze o dispozitie a mea este absurda. Dacá aceasta
dispozitie nu va fi executatá, voi deferi justitiei pe vino-
vati. Lasati deocamdata compania de letoni la Penza,
pina la inabu§irea rascoalei de la Cembar. Comunicati
tuturor membrilor comitetului executiv §i tuturor comu-
ni§tilor c6 e de datoria lor sá reprime fàrA crutare pe
chiaburi §i sà confi§te toate cerealele de la râsculati.
Sint indignat de inactivitatea §i slabiciunea dv. Trimi-

rapoarte am6nuntite asupra modului cum au
fost exeoutate toate dispozitiile mele, in special cele in
legatura cu mAsurile de reprimare §i confiscare*.

Lenin
Scrisd la 19 august 1918

Expediatd la Penza
Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdrefite dupd manuserio

* Telegrama a fest tranamlea prin fir direct. Nota ved.

sa-i
sa-i

sa-i

teti-mi
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284

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL PENZA

19.VIII.1918
Penza. Comitetul executiv gubernial

0 copie pentru comitetul gubernial al comuni§tilor
Sint foarte indignat c'd n-am primit nici o informare

precis4 de la dv., din care sà aflu dad., In sfirfidt, s-au
luat mdsuri serioase pentru reprimarea necrulAtoare a
rdscoalei chiaburilor din cele cinci pld§i i pentru confis-
carea cerealelor lor. Pasivitatea dv. este de-a dreptul
criminald. Trebuie sà" và concentrati toate eforturile
asupra unei singure pla§i §i sa luati de acolo absolut
toate surplusurile de cereale. Comunicati-mi telegrafic
de executare.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicaid peniru prima oard in 1931, Se tipdreite dupd numuscris
in Culegeri din Lenin", vol . XVIII

285

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTK1

Secretei

Sveajsk, pentru Trotki
0 copie pentru Vatetis

In ce priveste propunerile d-tale cu caracter militar
In leg6turd cu formarea unor deta§amente de instructori,
nu pot sa ma pronunt; n-au decit sal hotArasca in§i§i
militarii. tiu numai cà e necesar s4 avem propriii no§tri
instructori pentru armata muncitoreascd atita timp cit
ofiterii nu inspira nici o incredere. In ce priveste acor-
darea unor prerriii In bani, sint de acord cu propunerea
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d-tale; am s-o sustin qi am sA fac ca ea sà fie adoptatA166.
Ea nu trebuie data publicitAtii.

Scrisd la 19 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1912,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

19.VIII.1918

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

2P6

CATRE G.V. CICERIN

Tovarà§e Cicerin,
AducAtorul prezentei scrisori, tovarApl Latukka, social-

democrat finlandez, ne-a ajutat foarte mult in timpul
cit eu am stat ascuns in Finlanda167. Acum trebuie sA
facem tot posibilul pentru a-1 ajuta noi pe el.
Ar vrea sa plece in Elvetia.

Fii bun §i stai de vorbA cu el §i ajutà-1 sà-si indepli-
neascA dorinta, gasindu-i un post la ambasada de acolo.
Este ziarist de profesiune.

Al d-tale, Lenin

Publicatd pentru prima oath in 1959, Se tipareste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. X XXVI

287

CATRE G.V. CICERIN

19.VIII.1918
Tovarà§e Cicerin,

Tovarà§ii Minor §i Price ar vrea sA piece pe Frontul
cehoslovac in calitate de ziari§ti, unul englez, iar celAlalt
american. ExamineazA d-ta in mod serios chestiunea asta
§i o s discutdm apoi impreunA cum sa obtinem permisi-
unea autoritAtilor militare.

Al d-tale, Lenin
Se tipcireste pentru prima oara,

dupa manuscris
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CATRE G.V. CICERIN

19.VIII.1918

Tovarkie Cicerin,
Aducgtoarea prezentei scrisori este la camarade Jeanne

Labourbe, despre care ri-am vorbit.
Te rog s-o primesti i sà discut,i cu ea amanuntit.

Al d-tale, Lenin

Se tipdreete pentru prima card,
dupd rnanuscris

289

CATRE I.M. SVERDLOV

19.VIII.1918
Tovargse Sverdlov,

Aranjeaza", te rog, In asa fel ca aducátorul prezentei
scrisori, tovarAsul Peterson, s'a. primeasca o sumA sufi-
cientà ca sd-si poatà ajuta bàtrina sa mama; intr-o
anumità privint6, acest lucru este neapgrat necesar,
deoarece ea nu poate trai cu cft fi trimite el din salariul
&du.

Pub Heald. pentru prima oard in 1959,
in: Nikolai tiondratieo.

Tovard§ul Peterson", Riga

Al d-tale, Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

290

CATRE E.M. SKLEANSKI

19.VIII.1918
TovarAse Skleanski,

AducAtorul prezentei scrisori, tovargsul Leonid Bori-
sovici Krasin, este un vechi membru de partid, de care
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veti fi auzit §i dv. V. rog sà-1 primiti imediat §i
acordati toatei Increderea. In legàturà cu flota,
trebuie sa" i se aeorde depline Imputernieiri din partea
Consiliului militar superior.

Al dv., Lenin

Se tipdreste pen tru prima oard,
dupd manuscris

291

CATRE N.P. GORBUNOV

Tovard§ului Gorbunov
E de prisos §i n-are niei un sens ea, atunci clnd parcurgi

diverse hirtii, sá scrii pe ele lui V.I. spre examinare" (1??)
((asta e de la sine Inteles)) sau a§ avea de fdcut cutare
§i cutare propunere".

Trebuie sit expui in citeva cuvinte
ceea ce e esenfial. Altfel n-are niei un rost sà-ti
mai treaca prin miini.

Scrisd inainte de 20 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XV

Se tipdrefde dupd manuscris

292

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV DIN LIVNI

20.VIII.1918
Livni. Comitetul executiv

0 copie pentru comisarul militar Sema§ko
§i pentru organizatia comuni§tilor

Salut reprimarea energica a rdscoalei chiaburilor §i
albgardi§tilor din judetul dv. Trebuie sA bateld fierul

cald §i, fárà a pierde nici un moment, sd organizati
tárdnimea sAraca din acest judet, sg confiscati toate

sd-i

pled-i
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grinele §i toatli averea chiaburilor rgsculati, sà spinzu-
rati pe instigatorii din rindurile chiaburilor, s'à mobili-
zati si sd inarmati VarAnimea grad, dindu-i conduatori
demni de incredere, din deta§amentul nostru; s5. luati
ostatici dintre bogátani §i sa"-i lineti arestati pin6 ce vor
fi strinse si depozitate toate surplusurile de grine din
plasa respectivà. Informati-m5 telegrafic de executare.
0 parte din Regimentul de fier, regiment model, sa fie
trimis6 imediat la Penza.

Preledintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdreete dupd manueeris
in Culegeri din Lenin", vol. XV III

293

TELEGRA,MA ADRESATA COMITETULUI
PENTRU APROVIZIONARE DIN GUBERNIA

TAMBOV

20.VIII.1918
Tambov

Comitetul gubernial pentru aprovizionare
In judetul Usmansk a fost secerat griul de pe 7 000 de

deseatine din fostele pgminturi mo§iere§ti in plà§ile
Safonovskaia, Bareatinskaia §i Novonikolskaia §i au fost
depozitate intr-un siloz. Comunicati-mi imediat tele-
grafic: cite puduri de cereale se aflà in acel siloz, dad
paza lui este asiguratà §i de ce intirziati atit de mult
cu trimiterea cerealelor la Moscova, eine este vinovat
de aceastá inadmisibild incetinealà, dad in judetul
Usmansk exist 5. cornitete ale grAcimii §i dad. ele sint
demne de incredere.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1931, Se lipdreete dupd manuscriz
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XVIII
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294

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.E. MINKIN

Tovargsului Minkin
Am citit chiar acum memoriul dv. Repet ordinul dat

letonilor veniti cu expeditia de a rämine deocamdatti
la Penza, pind la noi dispozitiuni.

Alegeti, din cei opt sute de soldati pe care-i aveti
pe cei mai de nridejde si actionati Meà crutare la inceput
impotriva unei singure plasi, ducind treaba la bun sfirsit.
Trimiteti-mi un raport exact asupra evenimentelor de la
Cembari. Pind acum ati dispus de forte vgdit insuficiente,
dar totodatg. n-ati dat dovad'a de suficienth energie,
aci ati fi putut totusi sa inabusiti eascoala in cinci pldsi
sau sd duce-0 treaba la bun sfirsit intr-o singuril plasà.
Daca" aveti nevoie de forte noi, o sh" vA mai trimitem.
Comunicati-ne printr-o telegramd in mod arrignuntit
si exact de cite forte ocupate dispuneti, in ce sectoare
anume si de ce ajutoare aveti nevoie.

&Tied la 20 august 1918
Expediala /a Penza

Pub Heald pentru prima oard In 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

20.VIII.1918

Lenin

Se tipdrqte dupd manuscris

296

CATRE I.A. BERZIN

Tovargse Berzin,
Iti trimit multe salutäri. Tipa'reste ceva mai multe

si trimite-mi gi mie cite un exemplar.
N-am primit nici macar noile numere din Demain"1"8
Trimite-mi Le fett" al lui Henri Barbusse si alte

scrieri similare*.
Al d-tale, Lenin

* Ultimele cuvinte de la Trimite-mi" si pinI la similare" au
fost scrise de V.I. Lenin pe dosul plicului.

Adresa pe plic e scrisl de Lenin. Nola red.
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Trimite-mi:
Junius,
(Liebknecht) Krieg und Internationale*, intr-un cu-

Ant t o t ce public6 Gorter In Elvatia etc. etc.

Expediatd la Berna
Publicatd pentru prima oard

partial la 21 ianuarie 1925,
in Pravda" nr. 17

Se tipdrefite pentru prima ()aril
in intregime, dupd manuscris

296

TELEGRAMA ADRESATA LUI B.I. MONASTIRSKI

CAtre MonastIrski
S-a primit'69. Instructlunile noastre sint: action* cu

mai mu1t5. hot6rIre i energie impotriva albgardistilor
si a chiaburilor. InformaIi-ne mai des si mai aing.nuntit
asupra rezultatelor obt,inute.

Serial dupd 20 august 1918
Expediatd la Perm

Publicatcl pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Lenin

Se tipdreete dupd textul
dactilografiat

297

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV

AL GUBERNIEI ASTRAHAN

21.VIII.1918
Astrahan. Comitetul executiv gubernial

0 copie pentru organizatia guberniald a comunistilor
Este adevArat ca la Astrahan se vorbeste de pe acum

de evacuare?
Baca este adevarat, atunci trebuie sà 1uai màsuri

necrutatoare impotriva celor 1ai i sà desemnati de
* Räzboiul $i Internationala. Nota red.
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indat5. oameni dintre cei mai de incredere Si mai hotariti,
care sà organizeze apgrarea Astrahanului §i, in cazul unei
ofensive a englezilor, s aplice cea mai consecventà
politica de luptà pind la capdt.

Trimiteti-mi telegrafic un ràspuns amánuntit.
Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicald penlru prima oard
parlial in 1938,

in revisla Bolsevih" nr. 2
Publicatd in inlreginte in 1950,
in : V.I. Lenin. Opere, vol. 35,

ed. a IV-a

tipureste dupd manuscris

21)8

TELEG-RAMA ADRESATA LUI V.N. HARLOV

21.VIII.1.918
Saratov

Tovaräsului Harlov, comisar al poporului
Cuantumul surplusurilor este indicat de dv. printr-o

cifrá vádit mic§oratà. Stringeti date mai precise. Este
necesar s5. separAm satele §i plà§ile model, adica pe
acelea in care .5.rAnimea sgracA este cel mai bine organi-
zatà, in primul rind pentru a stabili, MCà sustrageri,
cuantumul surplusurilor de cereale, iar in al doilea rind
pentru a rasplati cu un mare premiu pla§ile care au colec-
tat §i au inmagazinat toate surplusurile de cereale, fdra
exceptie. Comunicati coqinutul acestei telegrame tutu-.
ror lucratorilor de la aprovizionare §i trimite0-mi rils-
puns telegrafic. Incarcat,i cit mai repede cerealele.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publiculd pentru prima oard in 1931, e tipdrefte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII
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CATRE MEDVEDEV,
COMISARUL POLITIC AL ARMATEI

21.VIII.1918

Tovarà§e Medvedev,
Tovarasa Bo§ mi-a vorbit despre intilnirea cu dv. pd

front, despre situatia de acolo si despre lndoielile dv.
Din spusele ei reiese cà erati convins de necesitatea §i
posibilitatea ludrii Sizranului, dar n-api vrut sä ne scrieti
despre asta.

Dacà este asa eum spune dinsa, inseamnd ca aveti o
pozitie gresita. Un comisar tocmai de aceea e pus acolo
unde este ca sd semnaleze anumite situatii nepotrivite.
Scrieti-mi neapárat (si comunicati-mi telegrafic) despre
toate i cit mai des.

Dv. nu mi-ati scris niciodatà nici un cuvInt.
Nu e bine. Este o atitudine nepartinica, care dovede§te

ca nu vd Indeplinili datoria pe linie de stat 1 i asta,
credeti-md, nu-i bine.

Cu salutari. Al dv., Lenin
Publicatd peatru prima oard in 2942,

XXXIV
Se tipdreste dupd manuscris

in Culegeri din Lenin", vol.

300

*CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR

21.VIII.1918
Aducdtorii prezentei scrisori sint reprezentanti ai

C.E.C. din Turkestan. Ei cer sà li se dea un detasament
de 100-200 de oameni pentru a porni impotriva Krasnoi-
vodskului (din Astrahan). Vd rog sà discutati cererea
lor i sd-i ajutati cu tot ce se poate, iar mie sd-mi comu-

* Pe plicul acestei scrisori V.I. Lenin a saris: TovarAsului
Nola red.

Medvedev
(comIsar politic) (Din partea lul Lenin)".

I'



118 V. I. LENIN

nicati telefonic care este concluzia Consiliului militar
superior.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentra prima oard in 1945, Se tipdrgte dupe manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

301

CATRE A.D. TIURUPA

Tovaràsului Tiurupa
Sint mereu informat cà in leg5.turà cu cartofii (care nu

sint rationalizati) se comit (atit la comitetul regional
pentru aprovizionare, cit i in alte locuri) o multime de
abuzuri.

Se spune cà negustorii au de gind s'." inunde piata
Moscovei cu cartofi la pretul de 20 de ruble pudul. Se
mai spune cà acestia se vind pe sub min6 la pretail de
28 de ruble (in comertul cu amgnuntul) s.a.m.d.

Ce pdrere ai despre numirea unei comisii de control?
Dar de includerea lui Bonci-Bruevici in aceastd comi-

sion?

Scrisd inainte de 22 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1933,

XXIin Culegeri din Lenin", vol.
Se tipdreste dupd manuscris

302

TELEGRAME ADRESATE LUI A.K. PAIKES*

Saratov, pentru Paikes
Am s'a vorbesc imediat la telefon cu militarii despre

toate cerintele dv.171 Deocamdatà v'à recomand sa numiti
sefi dintre oamenii dv. i sd impuscati pe complotisti

pe ovàieInici, fArd sh" mai intrebati pe cineva i fqrà
Prin fir direct Nola ?ed.

§i
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sà permiteti vreo tdr6g6neald stupidd. Iar pentru a primi
ra'spuns de la mine, Wept* la telegraf ori puneti sa se
faed de serviciu pe rind, ori fixati o convorbire peste o
ord sau doua. Ilüspundeti-mi.

Lenin
9

Saratov, pentru Paikes
Chiar acum am vorbit cu Ara lov. A §i pus totul in

mirare spune el ca sá vi se trimità obuze. !near-
earea lor ineepe astàzi, aa cti in 2-3 zile ea trebuie
fie terminatd. Actionati cu mai mult6 energie impotriva
ehiaburil or.

Scrisa la 22 august 1918
Publicala pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", tot. XVIII

Lenin

Se tipdrefte dupd manu.scris

303

TELEGRAMA ADRESATA COMITETTJLUI
GUBERNIAL PENZA AL P.C.(b) DIN RUSIA

22.VIII.1918
Penza

Comitetul gubernial, pentru Turlo
0 copie pentru Minkin

Nu inteleg cum a putut Minkin sa" refuze a aduce la
indeplinire hotAririle adoptate de majoritatea comite-
tului gubernial"2. Sper cà e vorba doar de o neintelegere.
Insist ca intr-o perioadd ea aeeasta, care e atit de critic6
din punct de vedere militar, sà actionati cu totii in mod
solidar si energic, supunindu-va majorittitii, iar dacil se
ivesc conflicte, s'a le supuneti spre solutionare Cornitetului
Central, fàrà ca in munca dv. sa" se produca' vreo Intre-
rup ere.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1931. Se tipOrefte dupd manuscris
in oCuleueri din Lenin", vol, XVIII

s.
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304

TELEGRAMA ADRESATA LU1 N.D. TOKMAKOV

23.V111.1.918

Dmitrov
Comisarului civil Tokmakov

0 copie comitetului executiv judetean
0 copie organizatiei judeIene a comunistilor

Trimiteti-ne ama'nunte in legaturà cu reprimarea ras-
coalei chiaburilor de la Rogacevo, comunicindu-ne tot-
odata numele celor arestati. Trebuie sà procedali la con-
fiscarea averii chiaburilor ra'sculati, sa organizati un
comitet al saracimii si 55. actionati mai energic.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatá pentru prima oard in 1931, - Se tipare$te dupci manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

305

TELEGRAMA ADRESATA COMISARULUI
COMANDANTULUI-gF

AL UNEI ESCADRILE DE TORPILOARE

Rib insk
Comisarului escadrilei de torpiloare

Comandantului-sef

0 copie comitetului executiv al Sovietului de deputali
Va ordon sal termingi in cel mai scurt timp incarcarea

tunurilor, proiectilelor si a carbunelui i sa' le insotiii
Vara intirziere pina la Nijni Novgorod. Misiunea aceasta
trebuie indeplinita In cel mai scurt timp. Sovietul local

organizatiile de stat sint datoare sa va dea tot concursul.
Fiecare minut de intirziere atrage dupa sine o grea ra's-
si
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pundere ci luarea de másuri corespunzatoare NO de
vinovati. Comunicati-mi telegrafic de executare*.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin**

Scrisd la 23 august 1918

Publicatd pentru prima
Lenin

oard in 1934,
in cartea: V.I. Din epoca

rdzboiului civil", Moscova

Se tipdreste dupd textul
blanchetei telegrafice, completat

semnat de V.I. Lenin

306

TELEGRAMA ADRESATA LUI F.I. KOLESOV

TaOcent
Pentru Kolesov

Despre situatia din Caucaz gi de la Baku etim foarte
putin. tiri1e pe care le avem nu sint verificate. In Cau-
cazul de nord a fost instauratà Puterea sovietica. Legd-
tura trupelor ei iau Taritinul, care este asediat dinspre
sud de cazaci, este táiatd. La Baku au debarcat englezii,
§i acolo situatia e instabilà. Germanii au consimtit sä
dea garantii ca nu vor ataca Baku dac'à Ii scoatem pe
englezi de acolo. Nu se stie ce intorsdturá vor lua lucru-
rile acolo. Nu etim unde se aflà intáririle militare. Cre-
dem ea' au fost oprite la Taritin***.

In ceea ce privecte ambasadorii §i consulii, va sfatuim
grit pastrati o atitudine de expectativd, -ub o
strictà supraveghere §i arestind toate persoanele suspecte
care intrà in legdturà cu ei.

Vom chibzui §i vom pregOti pentru dv. ceva intariri,
dar nu va putem promite nimic sigur, fiindc6 totul depinde
de faptul dacà vom reusi sa"-i izgonim pe englezi din Baku
sau ei vor reusi so. ocupe o parte din tarmul MArii Caspice.

Scrisd la 2.3 august 1918
Publicatd pentru prima oard

vol.
in 1942,

in Culegeri din Lenin", X XX IV
Se tipdreste dupd manuscris

" Ultima fraz5 este serfs& de V.I. Lenin. Nota red.
* Telegrama este semnatä ei de E.M. Skleanski, pentru comisarul

poporului pentru problemele maritime. IVota red.
"* Vezi volumul de tap, documentul 225. Nota red.

tinindu-i
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307

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.G. LIHTER

Veatka
Pentru lihter

Am vorbit la telefon cu cei de la Comisariatul pentru
aprovizionare i ei au fost de acord eh' in momentul de
faVa ar fi extrem de important ca d-ta sá ramii la Veatka ;
in primul rind, pentru a acorda sprijinul si a asigura
controlul necesar unei ap6r6ri cit mai indirjite a Kot-
lasului si a pregdti materiale explozive pentru orice
eventualitate, in vederea distrugerii complete a soselei
Kotlas-Veatka. In al doilea rind, si acesta este lucrul
principal, pentru a efectua cele mai energice operatii
de aprovizionare cu prilejul reprimarii cu succes a ra'scoa-
lelor chiaburesti de la sud de Veatka, cu scopul de a-i
nimici Vara' crutare pe chiaburi, a le confisca toate cerea-
lele, a le transporta prin Vologda i Nijni Novgorod si,
totodatd, a intdri organizarea tardnimii sgrace.

Lenin
Scrisd la 23 august 1918

Publicatd pentru prima oard
la 22 ianuarie 1930, in ziarul

Krasnaia Zvezda" nr. 19

Se tipdreste dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI S.P. SEREDA

Elet
Pentru Sereda, comisar al poporului pentru agriculturà

Folositi timpul favorabil actionind cu toate fortele. Ce-
reti 86 se formeze, pentru fiecare plasà, cite un detasament
de stringere a recoltei sau de aprovizionare. Nu uitati
ca avem nevoie urgentà de cereale si c'd trebuie sd strin-
geti absolut toate surplusurile macar dintr-o plas6 model.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Scrisd la 26 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
In Culegeri din Lenin", vol. XVII I

Lenin

Se tipareste dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI A.P. SMIRNOV

26.VIII.1918
Saratov

Pentru Smirnov, comisar al poporului
pentru afacerile interne

(In caz ca e plecat, sa se transmità la Urbah)
Insist sa va inteleget,i neaparat cu Paikes, care lucreaza

foarte bine §i care pe buna dreptate cere ca cele cloud
judete sd actioneze independent. Am toate temerile ca
dv., la Saratov, va jucat,i de-a colegiul intr-un moment.
chid se cere conducatorilor sa dea dovada de energie §i
promptitudine acolo pe teren, la sate, iar nu la ora§e.

Comunicati-mi telegrafic rezultatul convorbirilor cu
Paikes.

Prerdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdreete dupd manuscria
in Culegeri din Lenin", rot. XV III
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TELEGRAMA ADRESATA LUI A.K. PAIKES

26.VII1A918
Urbah

Controlul militar
Pentru Paikes, comisar al poporului pentru controlul

de stat
I-am trimis lui Smirnov o telegrama in care i-am trans-

mis cererea dv. Va rog sd depuneti toate eforturile pentru
a ajunge la o lntelegere cu el, fiindca aprovizionarea este
acum lucrul cel mai important. Raspundeti-mi dupà ce
stati de vorba cu Smirnov §i nu plecati pima ce nu primiti
raspunsul meu.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Se tipareete pentru prima aura,
dupa manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI S.P. SEREDA

27.VIII.1918
Elet

Pentru Sereda, comisar al poporului pentru agriculturd
Dacd treierisul pe scard largd, dupd cum mi-ai comu-

nicat in telegrama d-tale, Intirzie din cauza InsdmInt2d-
rilor si a stringerii ovAzului, trebuie s. le veniti oamenilor
In ajutor trimitindu-le un numär mai mare de detasa-
mente de treierdtori. Ar fi cit se poate de important sd
grdbiti aprovizionarea atragind in aceasta actiune mun-
citori din Moscova ; luati imediat mdsurile de organizare
necesare. Trebuie sä le dovedim neapdrat muncitorilor
din Moscova, prin fapte concrete si prin propria lor expe-
rient4 de masa, cd numai participarea lor poate da un
impuls aproviziondrii cu alimente. Faceti acest lucru
numaidecit.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdrote dupd manuserie
la Culegeri din Lenin", vol. XV III
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TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV

DIN GUBERNIA PENZA

28.VIII.1918
Penza

Comitetul executiv gubernial
0 copie pentru organizatia guberniald a comunistilor

Sint at se poate de regretabile conflictele interne Intre
comunisti. Ar fi rusinos sa nu li se pund capdt. Alegeti
numaidecit o comisie de Impticiuire care In cloud zile,
ImpArtind judetele intre activistii cei mai de seamd, sa-i
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despartà pe invrAjbiti. Comunicati-mi telegrafic ce hotd-
rire a adoptat comisia.

Lenin

Publican" pentru prima oard in 1931, Se tipdreete dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XV///
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CAME V.M. ALTFATER

TovarAsului A ltfater
Cum stAm cu trimiterea de submarine pe -Volga si in

Mama CaspicA?
E adevArat cA se pot trimite numai submarine

vechi?
Cite anume?
Cind s-a dat dispozitie de trimitere? Ce s-a feicut in

general in accst sens?

Scrisd la 28 august .1918

2

Lenin

Tovardqului Altfater
E inadmisibil sA vA limitati la un rAspuns atit de vag:

cdutdm". (Ce cAutati? Avutul dv. ?? Trebuie sA-mi
prezentati pind 'Wine n u in e 1 e cAutAtorilor", data
de la care cautA

Se clarificA posibilitatea trimiterii" asta-i, de ase-
menea, nemaipomenit de imprecis.

C I n d §i cine a dat dispozitie s5. se clarifice"? VA
rog ca mline (30/8) sA-mi comunicati precis si oficial
acest lucru.

Fiindc5. chestiunea trimiterii de submarine nu mai ingd-
duie nici un moment de intirziere.

Scrisd la 29 august 1918
Pub Heald pentru prima oard

la 23 februarie 1938,
in Pravda" nr. 53

Lenin

Se tipdreete dupd manuscris

s.a.m.d.)
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CATRE M.S. KEDROV

29.VIII.1918
Toy. Kedrov,
Dv. comunicati prea putine fapte. Folositi fiecare

ocazie pentru a trimite rapoarte.
Cite lucrdri de fortificatii s-au Eicut?
Pe ce linie?
Ce puncte de cale feratil sint asigurate cu

artificieri, pentru ea, in caz Ca englezii i francezii inain-
teazd cu forte mari, sà putem sd aruncdm in aer sau sd
deteriordm serios cutare §i cutare poduri, verste de cale
feratd, locuri de treceri printre mlastini etc. etc. (trebuie
sä comunicati de cite anume e vorba i unde se aflà).

Ati luat indsuri suficiente pentru a pune orasul Vologda
la adapost de pericolul albgardist? Ar fi de neiertat dacd,
in aceastd privintd, ati da dovadd de slàbiciune sau negli-
jenta.

Publicatd pentra prima oard
la 21 ianuarie 1927,

in Krasnaia Gazeta" nr. 17

29.VIII.1918

Cu salutdri, Lenin

Se tipdrgle dupd manuscris
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CATRE N.I. MURALOV

Tov. Muralov,
Va rog Bà dati tot concursul aducdtorului prezentei

scrisori, tov. Malisev, care organizeazd aprovizionarea
cu explozivi a grupului care pleacd la Kotlas. Este o
cliPstiune extrem de urgenlei.

Trebuie adusi de la Veazma, fàrà pierdere de timp,
explozivii necesari (chiar ustaz pleaca Malirv
aeolo eu un ordin din partea dv.),

f,
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Trebuie, de asemenea, sà cereti telegrafic celor de la
Kursk s6-1 trimità pe tov. Sobolev, instructor-artificier.

Grupul de artificieri are nevoie de un vagon (atasat
la un tren rapid) pintl la Kotias.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard
in 1926, in revisla Sputnik
Po li trabotnika" nr. 15 ( 45)

Se tipdreste dupe manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI V.N. HARLOV

Petrovsk, gubernia Saratov
Comisariatul poporului pentru agriculturil, pentru Harlov

Dacà toate fortele au fost mobilizate in judetal dv.,
e clar cà trebuie s4 se ceard de aici detasamente de munei
tori pentru treierat, intrucit recoltarea cerealelor trebuie
mult acceleratal. Comunicati-ne telegrafic, in fiecare zi,
cite vagoane sint trimise, sub ce num6r de inregistrare
si de unde anume. Anuntati instituirea unui mare premiu
pentru plasa care va stringe prima toate surplusurile de
cereale. Intocmiti pe fiecare plash' liste cu tgranii bogati
care rdspund cu viata pentru buna desf6surare a agiunii
de aprovizionare cu cereale a capitalelor infometate.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oara in 1931, Se tipdreete dapd rnanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

317

CATRE A.D. TIURUPA1-73
Tovarásului Tiurupa

Nu te sfatuiesc s procedezi astfel in momentul de fatd
(fiindc6 asta ar fi ceva intermediar intre un ultimatum

care ar insemna demisia tuturor i sovàielile tuturor,

29.VIII.1918
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hotarit fiind doar unul singur); mai bine s a ac ( i o-
nam cu toate fortele in Elet + Petrovsk + cele-
lalte judete mai bune.

Sd trimitem, bungoara, vreo 2 000 de muncitori la
treierat.

Iar paste citeva zile, dupà ce yeti primi barem stirea:
yin atitea sute de vagoane, sa puneti problema cu mai
multà fermitate.

Scribd la 29 august 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdreete dupd manuscris
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CATRE L.A. FOTIEVA

Lidia Aleksandrovna,
Ai aici, alaturat, o scrisoare pentru Tiurupa.
E neaparat necesar ca el sa fie trimis la odihna la tara.

Aranjeaza d-ta (cu fratele lui si cu Sverdlov) venirea lui
aici: o sa ailA o camera mare, frumoasa si cu incalzire;
cind plecam noi, sd-i gasim o bucatareasa si, poate, BA'
amenajam aici un sanatoriu pentru comisarii poporului.
Fa asta neaparat174.

Cu salutari, Lenin
Scrisd in vara anului 1918

Publicatd pentru, prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdre?te dupd manuscris

319

*CATRE A.D. TILTRUPA

Draga A.D.,
D-ta devii pur si simplu insuportabil prin atitudinea

pe care o ai fata de un bun al statului.
Ili prescriu trei sapt6mini de tratament! Si s-o asculti

pe Lidia Aleksandrovna, care o BA' te trimità la un sana-
toriu.



V. I. Lenin la plimbare in curl., Kremlinului
in perioada de convalescent.1 in lima iànii primite. Octombrie 1918
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Este inadmisibil, crede-m5, s5.-ti irosesti degeaba sgn5-
tatea. Trebuie s'a te intremezi!

Cu salutgri. Al d-tale, Lenin

Scrisd in vara anului 1918
Publicald
(71.

penlru prima card in 1933,
rulegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreele dupd manuscris
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CATRE S.P. SEREDA

TovarAse Sereda,
Imi pare tare rAu c5. n-ai venit. Nu trebuia sd dai

ascultare unor doctori peste masur5 de ze1oqi"5.
De ce nu merge treaba in judetul Elet? Asta ma neli-

nisteste nespus de mult, dar si mai mult ma nelinisteste
faptul cal d-ta ocolesti" chestiunea. Doar e limpede cd
nu merge. Din cele 19 pl'asi cu comitete ale sàrdcimii,
n-am primit nici tin raport clar si precis!

Nici un E* care s5 indice cite vagoane s-au colectat
si in ce termen?!!

I n nici o plasei n-au fost adusi (si ar fi trebuit s'a fie
adusi in toate cele 19) cite 3-5 muncitori destoinici din
Petrograd (cu cite 15-20 de ajutori din Moscova). De
niceiieri nu vin date care sä ne arate &à treaba a inceput
sei rneargei!

Ce s-a intimplat? Te rog foarte mult sd-mi ráspunzi.
Numeste corespondenti pentru mine in fiecare plasa,
fá-le cunoscut cuprinsul acestei scrisori si sà-mi raspundà
cu totii.

Cu salutári. Al d-tale, Lenin

Scried la 8 septenthrie 1918
Publicatd penlru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

* total, soma. Nota trad.

Se tipdreete dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKP76

Sveajsk. Pentru Trotki
0 copie pentru Kaiurov si Ciugurin,

la statul-major al Armatei a 5-a
Multe multumiri. Cu insilniitosirea merge cit se poate

de bine. Sint convins cà reprimarea cehilor si a albgar-
distilor din Kazan, precum si a chiaburilor, a acestor
lipitori care-i sprijinà, va fi necruptoare, exemplarà.

Cu salut'ari cordiale, Lenin
Scrisd la 7 septembrie 1918
Pub Heald penbm prima yard

la 30 august 1928,
in ziarta Pravda" nr. 201

322

Se tipdreete dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI

Secret
Cifrata

(SA mi se restituie originalul)
(SA mi se trimità o copie a cifrului)

Seeajsk, pentru Trotki

Sint uimit i ingrijorat de incetineala cu care se desf5.-
soarii operatiile impotriva Kazanului, mai ales dacà cele
comunicate mie ai deplinA posibilitate nimi-
cesti pe dusmani cu artileria corespund adevArului.
Dupa Orerea mea, nu trebuie sg. crutati orasul si s 5. mai
aminati, fiindcd e neapärat necesar extermin'am
crutare, din moment ce se adevereste c'd orasul se aflà
prins intr-un cleste de fier177.

Lenin
Scrisd la 10 septembrie 1918

Publicaid pen int prima oard
(in facsimil) in 1930,

In Rdrboiul civil
din 1918-1921", vol. III

Se tipdreete dupd mantiscris

cit sd-i

sd-i fere
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TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI

Absolut secret

Kazan sau Sveajsk
Tovard§ului Trotki

VA' trimit salutul meu eu prilejul eliberarii Simbirs-
kului178. Dupd pärerea mea, trebuie sà concentrdm un
numAr cit mai mare de forte pentru a grabi curdtirea
Siberiei. Nu faceti economie de bani cind e vorba de
premii. Comunicati-mi telegrafic daca i In ce pro-
portii au fost salvate lucrurile de prel, din Kazan.
De miine imi reiau activitatea.

Lenin

Sci isd la .12 seplembrie 1918 Se tipareste pentru prima oard,
dopil lextul blanchelei de telegrarnd
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CATRE V.D. BONCI-BRUEVICI

Vladimir Dmitrievici,
ti trimit planul Incaperilor in care Malkov vrea WA'

muLe Consiliul Comisarilor Poporului179.
Vil rog, pe d-ta §i pe Lidia Alelcsandrovna, 864 exami-

nati §i sa apreciati daca merita sii facem acest lucru.
(1) Ineillzitul ar fi extrem de scump.
(2) Ar fi destul de potrivita sala de Wmptare de acolo?
(3) Nu s-ar putea sa riminern aici? N-o 86 fie prea frig?

Chemati un sobar i vedeti ce spune el.

Cu salutari, Lenin

Scrisd la 14 septembrie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1995,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipdresle dupd manuscrie

19'S
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*TOVARASULUI GRIGORI NAUMOVICI,
PENTRU GRUPUL DE STUDENTI

CARE MANIFESTA INTERES PENTRU COMUNISM

16.IX.1918
Dragi tovaräsi,
Scrisoarea dv. mi-a produs o mare bucurie. Va urez

din tot sufletul sà obtineti cit mai curind succese in
studierea comunismului, in 1nsusirea lui temeinicsa si In
trecerea dv. la activitate practica in rindurile Partidului
Comunist din Rusia.

Cu salutari comuniste, V . Ulianov (Lenin)
Publicatd pemiru prima oard

la 21 aprilie 1962,
in Izvestiia" nr. 96

Se tipdretite dupd o copie
dactilograficad
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TELEGRAMA ADRESATA LUI A.P. SMIRNOW"

16.IX.1918
Atkarsk

Pentru Smirnov, comisar al poporului pentru afacerile
interne

In ceea ce priveste vagoanele, am transmis cererea
dv. comisarului poporului pentru cAile de comunicatie.
Luati legAtura cu Nevski la Saratov.

Sint mirat de continutul atit de imprecis al telegramei
dv. Imi scrieti c4 shit multe cereale, dar nu indicati In
ce plasi au fost strinse toate surplusurile i in ce cantitdti,
In ce silozuri si centre de colectare au fost aduse si in ce
cantitati. Nu uitati cà fàrà asemenea date precise orice
declaratii rAmin vorbe goale. Trimiteti-ne riispuns exact.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

si
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TELEGRAMA ADRESATA
COMITETELOR SARACIMII

DIN JUDETUL ELET

17.IX.1918
Elet

Circulard
Cg.tre toate cornitetele de plasà ale sgràcimii din judet

Am primit telegramele 67.181
Nu ne putem multumi cu formulgri vagi §i generale,

care prea adeseori sint menite sà ascundà o activitate
cu totul deficientà. Avem nevoie de cifre saptgminale
exacte, din care sd se vadà, in primul rind, In care plgsi
anume §i in ce proport,ii au fost colectate si inmagazinate
surplusurile de cereale, iar in al doilea rind cite puduri
si in ce anume silozuri §i hambare au fost depozitate.

Fàrá astfel de date totul e vorbgrie goa15.. Trimiteti-ne
easpuns exact.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub licald pentru prima oard
partial la 21 ianuarie 1927,

in ziarul Krasnaia Zvezda" nr. 17
Publicatd in Intregbne in 1931,

in Culegeri din Lenin", vol. XVIII
Se tipdreste dupd manuscris
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*CATRE REDACTIA ZIARULUI PRAVDA"

18.IX.1918
Aducàtorul prezentei scrisori, tovargsul Mihail Niko-

laevici Sanaey* , presedintele Comitetului judetean de
partid Sergaci membru al comitetului executiv), mi-a

*Aid e a väditl, seapare de Conde, I rat^ vorba de Mihail ivanoviel Sanaey.
Nate red.

(si

."



196 V. I. LENIN

relatat fapte extrem de interesante in legAtura cu lupta
de clash' la tarà si comitetele sArAcimii.

Este extrem de important ca tocmai astfel de material
faptic primit din diferite regiuni ale Virii sà aparà in
ziar (unde sc publicà prea multe consideratii de ordin
general"). Va rog insistent sti va notat,i cele comunicate
de tovarAsul Sanaev, spre a le da publicitAtii.

Cu salutAri tovArAsesti, Lenin
Publicafd pentru prima ()aril in 1?42,
in Culegeri din Lenin", vol. X.LV IV

Se tipeiresle dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI A.V. LUNACEARSKI

18.IX.1918
Petrograd

Care Lunacearski, comisar al poporului
0 copie pentru Pokrovski, Moscova, Ostojenka, 53
Am ascultat astazi raportul lui Vinogradov cu privire

la busturi i monumente si sint de-a dreptul revoltat:
luni de-a rindul nu s-a fAcut nimic ; nici pinA azi nu existA
macar un bust, iar disparitia bustului lui Radiscev este
o adeváratà comedie. Nu dispunem de un bust al lui
Marx, pe care sA-I asezilm intr-o stradà, nu s-a fAcut nimic
pentru propaganda prin inscriptii comemorative pe strAzi.
Prin prezenta Va sanctionez cu admonestare pentru atitu-
dinea dv. de condamnabilA neglijentA i vA cer sa-mi
trimiteti numele tuturor persoanelor rilspunzAtoare de
asemenea situatie pentru a le deferi justiiei. Rusine
sabotorilor si indolentilor I

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicald peniru Prima oard in 1937, Se lipdresie dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", rol. XXI
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CATRE I.A. BERZIN, V.V. VOROVSKI
SI A.A. IOFFE

20.IX.1918
Dragi tovardsi,
Pravda" de astAzi publicA fragmente dintr-un articol

al lui Kautsky (din Sozialistische Auslandspolitik")
indreptat impotriva bo1sevismului182.

Ineptiile incalificabile, biiguielile puerile ale lui
Kautsky i oportunismul sdu vulgar fac sd se nascA
lntrebarea: de ce nu facem noi nimic pentru a combate
aceastil vulgarizare teoretica a marxismului cu
care se indeletniceste Kautsky?

Se poate oare tolera ca pIn i niste oameni ca Mehring
Zetkin sd se desolidarizeze de Kautsky mai mult din

punct de vedere moral" (dad' ma pot astfel exprima)
decit din punct de vedere teoretic? Kautsky, spun ei,
n-a gAsit, intr-adevAr, ceva mai bun de facut decit sa"
scrie acum impotriva bolsevicilor.

Este care acesta un argument? E oare permis sà slAbim
in felul acesta propria noastrA pozitie? CAci a adopta o
asemenea atitudine nu inseamnA altceva decit a-i da o
armä in minii lui Kautsky!!

asta in loc sà scriem:
Kautsky n-a inteles de loc si in chip de-a dreptul

oportunist a denaturat
invAtAtura lui Marx despre stat,

§.1 despre dictatura proletariatu-
lui,

despre democratia burgheza,
despre parlamentarism,

77 77 despre rolul i insemnatatea
Comunei s. a. m.d .

Ar trebui luate urmAtoarele mAsuri:
1) sd discutati in mod temeinic chestiunea cu cei de

stinga (spartachisLii sA-i indemnati sA publicesi ceilalti) si

Si

si
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in presd o declaratie principialà, teor e tic d, in
care sd se arate cd ceea ce spune Kautsky In problema
dictaturii proletariatului nu este marxism, ci o banald
bernsteiniadd ;

2) sä editati cit mai curind in limba germand bro§ura
mea Statul §i revolutia" ;

3) ea sd fie insotità mdcar de un cuvint inainte din
partea editorului, cam in felul urnadtor:

Editorul considerd cä aparitia acestei bropri tocmai
In momentul de fatd rdspunde unei necesitati imperioase,
deoarece Kautsky, in ultimele sale lucrdri, a denaturat
complet marxismul tocmai in problemele expuse aci,
inlocuind punctul de vedere al dictaturii proletariatului
printr-un social-liberalism vulgar in spiritul lui Bern-
stein §i al altor oportuni§ti"i83.

4) Dacd bro§ura nu poate fi editatá curInd, atunci
publicati in ziare (in cele de stinga) o notd In genul cuvin-
tului inainte din partea editorului".

V-a§ ruga foarte mult sa trimiteti (pentru mine personal)
bro§ura lui Kautsky (despre bol§evici, dictaturd etc.),
Indatd ce apare'84,

apoi sd stringeti, pentru mine, toate articolele lui
Kautsky despre bol§evici (articolul Democratie §i dicta-
turd", apdrut la sfir§itul lui 1917 sau la Inceputul lui 1918 ;
apoi articolul din Sozialistische Auslandspolitik", au-
gust 1918) i alte articole dacd au mai
ap at u t.

Expediatd la Berna, Stockholm 0
Berlin

Publicatd pentru prima oard
partial la 21 ianuarie 1925,
in ziarul Pravda" nr. 17

Publicatd in intregime In 1932,
in: V.I. Lenin, Opere,
ed. 2-3, vol. XXIX

Salutdri cordiale!**

Se tipdreete dupd manuscris

* Vezi V.I. Lenin. Opere complete, vol. 33, Bucure0i, Editura
1965, ed. a doua. Nola red.

** Exist& un text dactliografiat al acestui document, semnat de V.I. Lenin.
Nola red.

pont.,
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CATRE LL BAGAEV

Tovare Bagaev,
Va multumesc din tot sufletul pentru cuvintele de

salut §i pentru bunele urári. Va rog sa ma scuzati ca,
fiind bolnav, nu va' pot fixa o lntrevedere. Va rog sd vá
adresati tovardsului Sverdlov.

rog sà transmiteti tovarg§ilor cazaci din Astrahan
salutdrile mele Si cele mai calde urdri de bine.
Moscova, 251X.1918

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicatei pentru prima ()aid in 1942, Se tipdreste dupd fotocopia
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV manuscrisului
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CATRE L.B. KAMENEV

Tovardsului Kameneu
Drag6 L.B.,
ti doresc o grabnica insAng.tosire.
In legAturá cu faimoasa teorie a manevearii".
Orice teorie e bunä dacci corespunde realitAtii objective.
Dar realitatea noastra s-a schimbat, 616, daca. Germa-

nia este InfrIntg, manevrarea devine imposibild, fiindcA
nu avem de-a face cu doi beligeranti, Entre care sá putem
maneyra!

Attention. Anglia ne va lnghiti dacil nu... Armata Ro§ie.
Nu trebuie sa Incepem tratative pentru revizuirea

pdcii de la Brest fiindc6 ar Insemna sa
Trebuie sA mai asteptfim.

Mu lid sãnàtate!

Serisa la sfirsilul lui septembrie
sau in octombrie 1918

Pub Heald penlra prima wird in 1933,
XXIin Culegeri din Lenin", vol.

Cu salutgri. Al d-tale, Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

VA

1

anticipam...
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CATRE I.M. SVERDLOV 1 L.D. TROTKI

I.X.1918

Pentru tov. 8 verdlov §i Tro;1ci
Evenimentele au ca'pAtat In Germania un curs atlt

de rapid", !nett nici noi nu trebuie s'a rAminem in urmg.
Dar astiizi am si r'amas In urimi.

Trebuie convocatà naine o sedintà comura
a Comitetului Executiv Central
a Sovietului din Moscova
a Sovietelor raionale
a sindicatelor etc. etc.

SA se prezinte 0 serie de referate cu privire la
inceputul revoluei in Germania.

(Izblnda tacticii noastre In
lupta Impotriva imperialismului
german s.a.m.d.)

S'a' se adopte o rezolutie In sensul urmator:
/ ii decurs de o seipteiminii, revolutia inter-

nationala s-a apropiat atit de mult, incit trebuie s6
contain pe ea ca pe un eveniment care se poate produce
in zilele ce Pin.

Nici un fel de aliante cu guvernul lui Wilhelm si nici
cu acela al lui Wilhelm II + Ebert si alti nemernici.

Dar pentru masele de muncitori germani, pentru
milioanele de oameni ai muncii germani, acum, cInd au
Inceput sa-si manifeste spiritul de revoltä (deocamdatà
num ai spiritul),

incepem sii pregittim
o aliant'a frateascA, p f i n e, ajutor militar.

Sintem cu totii gata sa ne dtim viat.a pentru a-i
ajuta pe muncitorii germani s5. ducti Inainte revolutia
care a Inceput In tara lor.
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In concluz:e: 1) sd se depunii eforturi lnzecite pentru
achizitionarea de cereale (s5. fie strinse
toate rezervele atit pentru noi, c I t
$i pentru muncitorii german i);
2) sä se facd de zece ori mai multe
inroldri in armatà. Pind in
primeivard trebuie sà avem o
armatà de 3 000 000 de oameni pentru a
sprijini revolutia muncitoreascA inter-
nationalà.

Aceastd rezolutie trebuie transmis6 miercuri noaptea,
telegrafic, in intreaga lume.

Fixati §edinta pentru miercuri la orele 2. Incepem la
orele 4, mie imi dati cuvintul pentru o expunere introduc-
tivd, de 1/4 de orà ; vin acolo §i, dupd ce vorbesc, plec
numaidecit inapoi. Miine dimineatà trimiteti ma§ina
sg ma ia (la telefon sä spuneti numai atit: de acord)'85.

Cu salutdri, Lenin

Publicatd pen tru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris
in Calegeri din Lenin", vol. XXI

334

CAME V.D. BONCI-BRUEVICP86

1.X.1918
Dragá Vladimir Dmitrievici,
Abia azi-dimineatà mi-a fost comunicatà trista veste.

Nu pot sd vin la Moscova, dar afi; vrea ca macar prin
aceste citeva rinduri sà fiu aldturi de d-ta §i sá dau expre-
sie sentimentelor de dragoste pe care le-am nutrit, eu
ci too ai mei, fatà de Vera Mihailovna §i ski te imbar-
b5tez cit de cit, atit cit e omenecte posibil, in marea
nenorocire care te-a lovit. Ai grija de sàndtatea fetitei.
Inca o data, o caldà stringere de ming.

Al d-tale, Lenin
Publicatd pen tru prima oard

in 1958, in culegerea
,,Bolsevici de seamd", Moscova

Se lipdreste dupe manuscris
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CATRE L.A. FOTIEVA I L.B. KRASIN

Pentru Lidia Aleksandrovna (si Krasin)
Semnez cu placere telegrama in legatura cu petrolul,

vasele etc.
Pe cea in legatura cu Muhin nu o pot semna intrucit187:
(1) Krasin imi scrie ea Muhin i-a ascuns lui Stalin

existenta banilor. Nu er a, in dr ep t s-o face: nici
din ordinul superiorilor sal (I t??)", fiindca §i Stalin
Ii e superior, i daca nu e §eful sae direct, in schimb
e un sef mai mare.

(2) Este cu totul incorect i, in genere, inadmisibil
sa rezolvam aceasta chestiune lard intrebeim pe Stalin
(si el se afla la Moscova! I).

Scrisd la 9 octornbrie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

336

Cu salutari, Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

UN BILET ADRESAT
LUI G.V. CICERIN SAU LUI L.M. KARAHAN

0 SCRISOARE PENTRU A.A. IOFFE,
I.A. BERZIN, V.V. VOROVSKI

Tovaraplui Cicerin sau Karahan
VA' rog foarte mult ca miine, vineri, sa trimiteti la

Berlin 12 exemplare din articolul meu din Pravda"188
indreptat impotriva lui Kautsky, pentru Ioffe, Berzin,
Vorovski, precum i aceasta scurta scrisoare pe care le-o
adresez lor:

Dragi tovara§i,
Sint perfect constient de deficientele articolului meu,

atit de sumar, indreptat impotriva lui Kautsky. Dar
trebuie, tot* $6 ham cit mai cur'ind pozitie, ne

sd-1

sa
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spunem pgrerea. Va rog foarte mult sä-1 traduceti si sd-1
publicati intr-o foaie volantà.
10.X.1918 Lenin

Publicalepentru prima oarei in 1957, in
revista Novaia i Noveisaia Istoriia" nr. 4 Se lipdreste dupd manuscris
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CATRE G.V. CICERIN SI L.M. KARAHAN
Tovaràsilor Cicerin si Karahan

In ce priveste nota cdtre Wilson, eu cred cd trebuie
trimisd.

Ea trebuie s5. fie temeinic intocmità, In termeni poli-
ticosi, dar incisivi.

SA' argtam ca" noi, in orice caz, consider5m de datoria
noastrd s6 propunem pace chiar si guvernelor capitalistilor
si miliardarilor pentru a pune captit vArs5rii de singe
si a deschide ochii popoarelor.

Cklerea Kazanului, Simbirskului, Sizranului si Sama-
rei a dezmintit, evident, anumite zvonuri...

N-ar vrea domnii capitalisti s'à capete o parte din
pgdurile Nordului sau o parte din Siberia? In schimbul
unui anumit procent din cele 17 miliarder89 Dacà da,
n-are nici un rost sá facà din asta un secret. Noi le pro-
punem: spuneti-ne deschis how much?* In ce priveste
pacea de la Brest, Germania va accepta sá-si retrag6
trupele. Atunci despre ce-i vorba? N-ati vrea cumva sg
vä aduceti trupele dv. in locul celor germane?

Si asa mai departe.
VA' rog ad intocmiti numaidecit un asemenea proiect

de notà si dup5 aceea sa-1 discutam impreundm.
Pravda" a vrut sa." publice In nurnarul de vineri

dimineata articolul meu indreptat impotriva lui Kant-
sky. Ali primit de la Sverdlov biletul meu In care va
rugam sà-1 trimiteti In 12 exemplare lui Ioffe pentru
Berzin si Vorovski, pentru ca ei 86-1 publice in foaia
volantd? Si sti-I trimiteti Inca de vineri seara? I

* eft? Nota trad.

i



'LENITil

Ce vesti mai aveti de la Litvinov?"'
Ce s-a f but pentru publicarea de foi volante In limba

japonez
Cu salutAri. Al dv., Lenin

Putem sa mai vorbim la telefon.

Scrisel la 10 octombrie 1918 Se publicd pentru prima card,
dupd numuscris
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*CATRE PREZIDIUL SOVIETULUI DE DEPUTATI
AI MUNCITORILOR SI OSTASILOR ROSH

DIN MOSCOVA192

Dragi tovarAsi,
Am primit adresa dv. cu nr. 24 962 impreunA cu un

extras din decizia Prezidiului din 7.X.
Trebuie si va spun cinstit CA aceasta decizie este eta,

de agramath din punct de vedere politic §i atit de stupidd,
cä-ti vine greatd. ...Prezidiul se vede silit sd-si decline
raspunderea..." In felul acesta procedeazd niste domni-
pare capricioase, si nu niste oameni politici maturi.
Cu asta nu scApati de rAspundere, ci faceti doar ca ea
0' fie si mai mare.

DacA Comisariatul poporului pentru InvAtAmint nu va
rAspunde si nu-si face datoria fat4 de dv., sinteti datori
sà reclamali §i sà prezentati documente. Doar nu sInteti
copii ca sa' nu intelegeti atita lucru.

Chid ati Inaintat reclamatia? Unde e copia? Uncle stilt
documentele i dovezile?

Dupà pilrerea mea, Intregul Prezidiu, ImpreunA cu
Vinogradov, ar trebui sa fie condamnat pentru inactivi-
tate la o sAptAminA Inchisoare.

DacA Comisariatul poporului pentru InvalAmint nu
vrt elibereazA busturile" (clnd le-ati cerut? de la cine?
aveti copia si documentul respectiv? cind ai reclamat?),
erati datori sa luptati pentru a obtine c4tig de cauth.

I.

P.S.

do.) V.
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Dar sà-ti declini edspunderea" asta e ceva demn de ni§te
capricioase domni§oare sau de ni§te naivi intelectuali rusi.

IertaIi-md cá và spun atit de deschis pairerea mea.
Primiti salutilri comuniste de la acela care sperà &á in-
stantele de resort v5. vor da lectia cuvenit5. (bAgindu-vá
la Inchisoare pentru inactivitate) §i care este profund
indignat de comportarea dv.,

Lenin
12.X.1918
Pub Licata pentru prima oard in 1933, Se tipdre0e dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

339

CATRE I.A. BERZIN

13.X.1918
Tovaráplui Berzin

Drag6 tovarà§e,
Am primit ni§te numere dispersate, ca de obicei
din ziarele straline trimise de d-ta (n-ai putea sá incre-

dinOzi cuiva misiunea de a face decupdri in legAtura cu:
(a) tot ce se scrie despre Rusia; (b) tot ce se scrie despre
partidele socialiste din toate tArile?).

Din ziarele primite vkl, Intre altele, cd Graber §i
Grimm s-au lansat In atacuri josnice §i stupide Impotriva
lui Guilbeaux. Ce ai väzut d-ta ra'u in faptul cal acesta
a luat bani, eu nu inteleg.

Cum de pol,i &I condamni pe un tovarà§ atit de valoros,
MIA' sâ examinezi In mod efectiv chestiunea I? Cine dintre
membrii de partid (num4i de d-ta) a examinat-o? Nimenil
Iar din datele prezentate de Guilbeaux §i din hotàrlrea
Comisiei de la Geneva reiese cit se poate de clar ca.' totul
p1edeaz6 In favoarea lui.

N.B.: Trimite-mi: Longuet. La politique internatio-
nale du marxisme. Karl Marx et la France"; Vander-
velde. L'Etat et le socialisme" §i toate broprile
de acest fel ap6rute in limbile francez6, germanà,
englez6 §i italian6; pe toate, absolut toate 1
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In plus: La Russie socialiste" (socialistes-
revolutionnaires de gauche), v. La
Feuille" (Geneve)13, 3.X.1918* ; Pierre Loti. Quelques
aspects du vertige mondial", Paris (Flammarion);
Leon Frapié. Les contes de la guerre" (ibid.).

Am primit chiar acum de la Sverdlov o colectie a
tiphriturilor dv. (n-ar fi rdu sd-mi trimiteti si mie una).

Toate astea insd Inseamnd putin, prea putin I I I

A ngajeazei un grup de traducatori si cautd sd
tipdresti de zece ori pe atit. Peluso poate (si trebuie)
sd scrie cite trei brosuri pe s5.ptArnin6 (pe toate temele,
compilind ziarele noastre d-ta sä-i dai temele si o
listà a articolelor care urmeazd &à fie compilate). Artico-
lul lui din Droit du Peuple"** (Contrarevolutionarii")
e bun. P1dteste-1 bine si tipeirefte-1 intr-un
numeir de exemplare de 10 ori mai
mare. (Trebuie s'al angajezi traduchtori ca s4 tiOresti
in patru limbi: francezei, germanii, englezei f i italianä. In
ultimele douà limbi n-ai scos nimic pInd acum. E o situa-
lie de-a dreptul scandaloasd I I)

Bani ai destui. (Trimite neapgrat o dare de sauna asupra
sumelor cheltuite.) hi vom da i de acum incolo,
fetrei restrictii. Scrie-ne numai cit anume.

Trebuie sd tipdresti in patru limb i brosuri de 4-8-16
32 de pagini de o sutd. de ori mai multe ca pind acum.
Cautd s a angajezi oameni In acest scop.

F. rost de colectia Spartacus" (am vdzut nr. din
N.B: 11.IX.1918)195 si reediteaz-o in intregime in patru

limbi. La fel si pe Junius si pe Liebknecht. Contrac-
teazd Intocmirea unei istorii a luptei Impotriva
sociallovinismului in Anglia, Franta, Germania si
Italia. Formeazd in acest scop grupuri (Gorter, Bala-
banova + ? + ?? etc.).

Al d-tale, Lenin
Cred ea In aceasta scriere sociallstil-revolutionari de stInga debiteaza

niste minciuni strasnice. Trebuie sä ceri imediat cuiva (fie si lui Leiteizen)
al Intocmeasca o compilatie a articolelor publicate de Pravda" sl Izvestiia"
care sa dezminta minclunile lor (precum si a articolelor aparute In Znamea
Trudovoi Kommunl" si In Volea Truda"194.

SaptamInal, organ al Partidului social-democrat din Elvetia $1 al sec-
tiunilor lui din cantonul Vaux si din orasul Lausanne. Nola red.
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P.S. Pe ce se bazeaz6 optimismul d-tale in privinta
unei revolutii In tàrile de l'Entente? Pe ce fapte? Si
pe ce considerente? Dacd e cazul, scrie-mi cifrat, dar
clt mai exact.

Dacà e§ti bolnav, trateazh-te serios §i nu piireisi
N.B: sanatoriul. Tine legdtura prin telefon, iar la vizite

trimite-ti
Expediatd la Balla

Pub Heald pentru prima oard
partial la 21 ianuarie 1925,
in ziarul Trauda" nr. 17

Se tipdr, etc pen tru prima oard
In Intregime, dupd manuseris

340

CATRE I.A. BERZIN

Tovará §ului B erz in

Drag5. tovar4e Berzin,
SA nu uit: acorda-i o subventie sotiei lui Ilin (el e

aici). Trebuie in orice caz sà ajut6m familiile celor ce
yin sâ lucreze In Rusia.

Cind apare cartea mea Statul §i revolutia"?? SA' mi-o
trimii imediat.

Pentru traducerea francez4 (Mrd s-o tin In loc) a avea
de ad'augat ceva despre Vandervelde. Comunic6.-mi
printr-o scrisoare sau telegrafic.

Gorter sa fach* o listà de brosuri §i articole In toate
limbile care prezintà interes teoretic pentru mine.

Transmite salut'ari din partea mea tuturor §i in special
lui Guilbeaux §i Herzog.

P.S. Itd doresc multd s'andtate f}i te sfiltuiesc s'à urmezi
cu strict* regimul indicat.

Serisd intre 15 ;i 25 oetondrie 1918
Expediatd la Berna

Pub Heald pentru prima oard
/a 21 ianuarie 1925, in ziaru/

Pravda" nr. 17

Al d-tale, Lenin

Se lipdrqte dupd manuseris

loctiitorul.
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CAME A.A. IOFFE

18.X.1918

Tovaräfe Ioffe,
Trimiteti-mi, v rog, numdrul din Sozialistische

Auslandspolitik" in care a apgrut articolul lui Martov
despre dictatural196.

Materialele de acest fel trebuie sd mi le trimiteti indatà
ce apar.

La fel tclieturi din ziare (in locul unor rezumate greu
descifrabile) §i tot ce se referd la separarea de social-
§ovini§ti §i kautski§ti (cele din ziarele olandeze sau scan-
dinave sà fie traduse in limba german6).

Noi ar trebui s'à indeplinim rolul unui birou de activi-
tate ideologicd cu caracter international, dar nu facem
nimicll

Trebuie s. scoatem de o sutà de ori mai multe tip6ri-
turi. Bani avem. Trebuie ssa. angajdm traducàtori. Dar
noi nu facem nimic 1 E scandalos...

Trimite, te rog, aceastà scrisoare §i lui Vorovski, iar
cele anexate trimite-le la destinatie197.

Expediatd la Berlin
Publicald pentru prima oard in 1933,

XXICulegeri din Lenin", vol.

Al d-tale, Lenin

Se tipareVe dupd manuscris
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CATRE A.A. IOFFE

18.XA918

Stimate tovara§e Ioffe,
Scrisoarea dv. din 13 octombrie am primit-o d up

ce v. expediasem o scrisoare.
Nu sint impotriva continuLirii manevrelor diploma-

tice". Dar importanta lor a scraut. Totul este dacg An-
tanta va reu0 sau nu sà" debarce forte importante pe tgr-
mul MArii Negre. Eu de multà vreme am vorbit tuturor

in

a'
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pretutindeni de existenta acestui pericol, i acest lucru
1-am spus limpede i In scrisoarea catre C.E.C. din
Rusia198. Situatia e cu totul diferita de cea din 11.1918,
fiindca atunci am avut posibilitatea sa cistigam timp
cedind teritorii. Acum o asemenea posibilitate nu mai
existä.

Mit besten GrUssen Ihr Lenin*
Expediaid la Berlin

Publicala penlru prima oard in 1942,
in 0Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se liparesle dupd manuscris
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CATRE MEMBRII GRUPULUI SPARTACUS"

1.8.X.1918

Dragi tovardsi,
Astazi am primit stirea ca grupul Spartacus", impreuna

cu radicalii de stinga din Bremen199, ia masurile cele mai
energice pentru a sprijini crearea de Soviete ale muncito-
rilor i soldatilor In Intreaga Germanie. Profit de acest
prilej pentru a transmite cele mai bune urari ale noastre
social-democratilor internationalisti revolutionari din
Germania. Activitatea grupului Spartacus" din aceasta
tara, care, In conditii dintre cele mai grele, a desfasurat
o propaganda revolutionara sistematica, a salvat In-
tr-adevar onoarea socialismului german si a proletariatului
german. Acum vine un moment hotaritor: revolutia
germand, care se dezvolta cu repeziciune, cere grupului
Spartacus" sd-si asume un rol extrem de important, si
noi avem cu tot,ii convingerea ferma ca Republica prole-
tará germand va da curind lovituri decisive
imp erialismului mondial.

Nadajduiesc c5. i cartea renegatului Kautsky indrep-
tata impotriva dictaturii proletariatului va fi de un anu-

Cu nolo mai bune salutAri. Al bmiu. Nola red.

si

socialistd

e di,
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mit folos. Se va dovedi justetea celor afirmate intotdeauna
de grupul Spartacus" impotriva kautskistilor, si masele
se vor elibera mai repede de sub influenta dizo1vant5. pe
care o exercità domnul Kautsky & Co.

Cu salutàri cordiale si cu speranta nestràmutatà ca in
curind vom putea saluta victoria revolutiei proletare
in Germania.

Al dv., N . Lenin
Expediatd la Berlin

Publicatd pentru prima oard
in limba germand in 1929,

in
der

Illustrierte
Deutschen

Geschichte
Revolution"

nr. 6, Berlin
In limba rusd a fost publicald Se tipdreste dupd o fotocopie
pen tru prima oard ta 7 noiembrie a manuscrisutui
1930, In ziarul Pravda" nr. 308 Tradus din limba germand

344

CATRE A.M. KOLLONTAI

I8.X
Draga Aleksandra Mihailovna,
Te rog foarte mult sa m'a scuzi c6. nu ti-am rdspuns

la scrisorile precedente, pe care le-am primit pe cind eram
plecat din Moscova la tratament.

Tovarasul Sverdlov mi-a spus cg s-a inteles cu d-ta
si eu am considerat chestiunea inchisà200.

Am s'a vorbesc cu dinsul, indatal ce vine aici, si in legá-
turd cu tov. Dibenko. Sint de acord cu d-ta c5. trebuie
revizuit cazul si sal se reviná asupra excluderii.

Am sa" incerc sa-ti dau un telefon indat6 ce voi avea
un moment liber.

Iti multamesc din suflet pentru salutarile ce mi le-ai
transmis si salut, la rindul meu, reintoarcerea d-tale la
o activitate de partid mai intensà.

Lenin

Scrim la 18 octombri- 1018 Se lipdrote p-ntru prirril oard, dupe
manu cris
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Scrisoare adresata. de V. I. Lenin
lui N. P. Gorbunov.

21 octombrie 1918
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345

TELEGRAMA ADRESATA LUI LI. VATETIS

20.X.1918
Arzamas

Pentru Vatetis
Sintem foarte surprin0 i ingrijorati ca eliberarea

ora§elor Ijevsk §i Votkinsk intirzie. Va rugam sà luati
cele mai energice masuri pentru grdbirea ei. Comunicati-ne
telegrafic ce anume ati intreprinsm.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin*

Publicatd pentru prima oard
in 1934, in revista

Proletarskaia Revoliutiia" nr. 3
Se lipdreste dupd manuscris

346

CATRE N.P. GORBUNOV
21.X.1918

Tovard§e Gorbunov,
rog foarte mult sa urgentati, pe cit posibil,

rezolutia la cererea sectiei tehniceltiintifice in legatura cu
laboratorul de radio. E o chestiune extrem de
urgentd. Scrieti-mi de indata ce rezolutia va fi gatam.

Cu salutari, Lenin
Se tipdreste pentru prima oard,

dupd manuscris

347

CERERE ADRESATA
COMITETULUI SINDICATULUI

ZIARITILOR SOVIETICI

Va rog s5. ma inscrieti printre membrii Sindicatului
ziari§tilor sovietici.

V 1. Ulianov (Lenin)
Scrisd inainte de 22 octombrie 1918

lublicatd la 24 octonthrie 1918 Se tipdreste dupd textul
in ziarul Pravda" nr. 230 apdrut in ziar

Telegrarna e semnatl si de I.M. Sverdlov, presedintele C.E.C. din Rusia.
Nota red.

VS
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348

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

22.X.1.918

Petrograd
Smolnii, pentru Zinoviev

Ma tem c. ai mers prea departe permitindu-i lui
Romanov sa plece In Finlanda203. Nu crezi Ca stirile in
legatura cu boala lui sint exagerate? Te sfdtuiesc sa mai
astepti, sa nu-i dai numaidecit drumul in Finlanda.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se lipdreote dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

349

TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI A.A. I0FFE2"

Berlin
Ambasadorului rus Ioffe

Transmiteti neintirziat lui Karl Liebknecht din partea
noastra un cdlduros salut. Eliberarea din inchisoare a
reprezentantului muncitorilor revolutionari din Germania
marcheaza inceputul unei noi epoci, epoca socialismului
victorios, care se deschide acum pentru Germania si
pentru lurciea intreaga.

In numele Cornitetului Central al Partidului
Comunist (bolsevic) din Rusia,

Scrisd la 23 octombrie 1918
Pub Licata la 25 octombrie 1918,

in ziarele Pravda" nr. 231
lzvestiia C.E.C.

din Rusia" nr. 233

Lenin*

Se iipdrepte dupd manuscrij

Urmeaz5. apoi semiaturile lui I.M. Sverdlov i I.V. Stalin, scrim de
V.I. Lenin. Nola red.

oi
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350

TELEGRAMA ADRESATA LUI P.P. SITIN

Pe trei adrese: Sitin, la Kozlov;
Trotki, la TariVin; Voro§ilov, la TariVin

Primim intr-una telegrame desperate de la Vorosilov,
care se plinge ea' n-a primit obuze §i cartu§e, In ciuda
numeroaselor sale cereri §i insistente.

Va rugdm sA cercetati imediat cazul, sâ luati màsurile
cele mai urgente pentru a-i satisface cererea §i s'a* ne infor-
mati despre ceea ce s-a fácut. Comunicati-ne numele
celor ce rilspund de executare.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin*
Serisd la 24 oelonthrie 1918

Pub Wald pentru prima

nr.

oard in

16-17
1936,

in revista Partrabotnik"
(Stalingrad)

25.X.1918

Se tipt1re5te dupd manuseris

351

CATRE I.A. BERZIN

Tovar4ului Berzin
Dragd t. B.,
Ce-i cu excluderea lui Herzog?**
Cred cà noi trebuie sa ne pronuntgm in favoarea lui.

Doar este clar cá cei ce 1-au exclus sint ni§te nemernici,
ni§te oportuni§ti.

Scrie-mi despre chestiunea asta.
Sper c'd ai lichidat cazul" Guilbeaux in sensul ca-1

consideri complet reabilitat. Transmite-i salutari din
partea mea. Unde se and el?

Doeumentul este semnat 8I de pre*edintele C.E.C. din Rusia, I. M. Sverd-
lov, care a adaugat ultima propozitte. Nola red.

. Este vorba de excluderea lui Jacob Herzog din Partidul social-demo-
crat din Elvetia. Nota red.
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Cind apare editia francezd a lucedrii mele Statul §i
revolutia"?205 A§ mai avea timp O. scriu o prefata in-
dreptatil impotriva lui Vandervelde?

Trimite-mi: V andervelde. Le socialisme contre l'Etat" ;
La Belgique envahie et le Socialisme international" ;
Trois aspects de la revolution russe", toate trei apdrute
la Berger-Levrault, Paris, 5-7, rue des Beaux-Arts.

Te rog sd colectionezi toate broprile de acest gen
(engleze, franceze, italiene, germane).

Trimite-mi mai des informatii despre Frarrta. Ce-i
pe acolo? Ce mai e pe acolo?

Cu salutdri. Al d-tale, Lenin

Expediatd la Derna
Publicatd pen fru prima oard

/a 21 ianuarie 1925,
in ziarul Pravda" nr. 17

27.X.1918

Se tipdrqte dupd manuscris

362

CATRE M.F. VLADIMIRSKI

Tovard§ului Vladimirski
(sau unui alt membru al prezidiului Sovietului de deputati

din Moscova)
Aducdtorii prezentei scrisori sint tovard§i din Vlborg206.

Te rog foarte mult sd-i prime§ti numaidecit. In
afard de asta, ei ne atrag atentia asupra excesului de
formaliteiti ce se cer la intrarea ln sediul Sovietului,
asupra §icanelor ce se fac la control §i asupra Intocmirii
unor permise speciale care slut cu totul de prisos. Nu s-ar
putea simplifica toate astea?

Publicatd pentru prima oard in 1924,
in cartea Despre I lici.

Culegere de articole, documente,
amintirisi materiale", ed . Priboi"

Cu salutdri, Lenin

Se tipdreste dupd manuscris
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353

CATRE DIRECTIA BUNURILOR
CASELOR POPORULUI DIN MOSCOVA207

Rog foarte mult pe tovardsii din Directia bunurilor
caselor poporului din Moscova sd satisfacd cererea sectiei
cdminelor de copii din Comisariatul poporului pentru
prevederi sociale.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

1. XI. 1918

Se tipdreste pentru prima card,
dupet manuscris

354

CATRE I.A. BERZIN

LXI
Draga Berzin,
Am primit o multime de cdrti de la d-ta. Multe mul-

tamiri I
Am auzit ca acolo la dv. toti sint certati intre ei.

Pe klovski §i pe Zalkind o sd vi-i ludm.
In caz ca se intimpla ceva, scrie-mi; am sà semnez

dispozitiile date de d-ta (persoanelor in subordine), ca
sd nu cuteze careva sd se mai ia la ceartd, ci &à execute
cu toatà strictetea dispozitiile d-tale.

Stai in pat si ingrije§te-te cum trebuie. Trebuie sd stai
in munti, la soare, iar nu la Berna; ai acolo telefon §i
cale feratd, a§a cà poti sà-1 trimiti la Berna pe secretar,
si cei de acolo sd vind ei la d-ta.

In traducerea germand a lucrdrii Statul fi revolutia"
s-a strecurat o greseald regretabila: postfata a rámas
nedatatd. Or, totul este s'd ardtdm cd postfata a fost scrisa
dupa Revolutia din Octombrie, si anume la 30.XI.1917.
Nu s-ar putea lipi o mica erata in acost sena
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0 sa vinà la d-ta niste tovarasi de isprava. S a' nu te zgir-
ce,sti eind e porba de bani pentru propaganda in Franta, mai
cu searnd cind ea e facuta prin intermediul acestor tovarási.

0 calda stringere de mina. Al d-tale, Lenin

N.B.: Cautati sa fiti complet pregatiti pentru cazul chid
Antanta ar sili Elvetia sa Ira expulzeze. Bereit sein 1 I*2"

P.S. Daca traducerea franceza a brosurii Statul
revolutia" este gata, da-o imediat la tipar, dar in cuvin-
tul inainte din partea editurii repede-te in Kautsky,
dar i in Vandervelde (Le Socialisme contre
l'Etat"), fiindca acesta a escamotat, a ascuns si a dena-
turat tot ce e mai important in problema statului.

Iti trimit aproape jumatate din brosura impotriva lui
Kautsky. Te rog foarte mult s-o dai cit mai cu-
rind la tradus si sa-mi comunici printr-o telegrama:
Antikautsky se traduce in limba germana, franceza sau
italiana. Altfel o dau s-o traduca aici.

Sper ca ai trimis la Berlin Staat und Revolution".
Cit mai multo exemplare
Serial la 1 noiembrie 1918

Expediatd la Berna
Publicatd pentru prima oard
partial la 21 ianuarie 1925,
in ziarul Pravda" nr. 17

Se lipdrestc pentru prima oard
in intregime, dupd manuscris

355

TELEGRAMA ADRESATA COMANDANTULUI
ARMATEI A 2-A

Salut vitezele trupe ale Armatei Rosii care au luat
Ijevskul si le felicit cu prilejul aniversarii revolutiei.
Traiasca Armata Rosie socialista

Scrisd la 7 noiembrie 1918
Expediald la Vealshie Poleani

Publicatd pentru prima oard in 1928,
in cartea Rdzboiul civil

vol. Idin 1918-1921",

* Fitt gata!! Nota trod.

Lenin

Se tipdreste dupd textul
blanchetei de telegramd

12"

gi

I
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35'

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETELOR EXECUTIVE 1 COMITETELOR
DE PARTID GUBERNIALE OREL 1 KURSK

9.XI.1918 Secret
De prima urgentà

la cloud adrese:
Orel. Comitetul executiv gubernial
si Comitetul gubernial al comunistilor
Kursk. Comitetul executiv gubernial
si Comitetul gubernial al comunistilor

Am primit chiar acum o radiogramd din Kiel care e
adresatd proletariatului international si in care se anunt4
Ca in Germania puterea a trecut in mlinile muncitorilor
si soldatilor.

Aceastd radiogramil este semnatd de Consiliul de impu-
terniciti ai marinarilor din Kiel.

In afard de asta, soldatii germani de pe front au arestat
delegatia de pace a lui Wilhelm si au inceput ei Insisi
tratative de pace direct cu soldatii francezi.

Wilhelm a abdicat.
Trebuie sd depuneti toate eforturile ca sd aduceti cit

mai curind toate astea la cunostinta soldatilor germani
din Ucraina si sd-i sfatuiti sd atace trupele lui Krasnov,
fiindcd in felul acesta vom putea dobindi, impreund cu
ei, zeci de milioane de puduri de grine pentru muncitorii
germani si vom respinge invazia englezilor, care se apro-
pie acum cu o escaded de Novorossiisk.

Informati-ne telegrafic de primirea telegramei si de
executarea dispozitiei.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

PublicaM penlru prima oard in 1933, Se tipdrefle dupd manuseris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI
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357

CATRE R.I. BERZIN
Tovarasului Berzin
Profit de ocazie pentru a transmite prin dv. salutul

men trupelor Armatei a 3-a, cdrora le urez sa obtind cit
mai multe victorii.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd intre 9 pi 23 noiembrie 1918
Publicatd la 23 noiembrie 1918,

in ziarul Krasnii Nabat"
(Penn) nr. 60

Se tipdreste dupd textul
apdrut in ziar

358

*TELEFONOGRAMA ADRESATA
COMISIEI EXTRAORDINARE DIN RUSIA (CEKA)

Am cerut azi-dimineata s. mi se dea explicatii de ce
Kiril Semionovici Ghinzburg nu a fost eliberat, desi
doi membri ai Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia,
Dauge i Juhovitki, garanteazd pentru el; totodata voiam
sal fiu informat care dintre membrii Cekai i cind
anume a declarat cã Ghinzburg nu poate fi gasit,
desi el se afla delinut la Butirki.

Am cerut ca aceste informatii sa-mi fie date pina in
seara zilei de 1.1. noiembrie. Au trecut pind acum zece
ore si jumatate, i n-am primit nici un raspuns. Repet
Inca o data aceasta cerere.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la II noiembrie 1918
Publicatd pentrn prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

Se lipdreste dupd manuscris

359

CATRE I3.S. VEISBROD

Tovarase Veisbrod,
Pe cit se vede, dv. va aflati la Viena...* Sper cA yeti

face tot ce e posibil sa-i gasiti pe cei de stinga. Strasser
Manuscrisul acestei serisori este In parte deteriorat. Nola red.
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(Josef Strasser) v-ar putea ajuta sà-i gAsiti, desi el, pe
cit se pare, nu...* sh-i ajute.

Scrieti-mi mai des, cu fiecare curier.
DacA va e cu putintA (daca aveti relatii bune etc.),

incercati s5 scoateti biblioteca mea de la Poronin (Gali-
zien)** : am lAsat-o acolo, in casa in care am stat, impreunA
cu niste lucruri ale mele intrucit mai aveam de plAtit
50 de coroane; astAzi as da si 100 000 000 numai s-o pot
cAptita din nou. Dar asta-i...* personalm.

Cel mai important este s51-i gAsild la Viena pe cei de
stinga§isei-i ajutati pe toate &dile. Tare ma tem
cA. n-o BA puteti face acest lucru din lipsA de legAturi ;
totusi, cAutati WA faceti tot ce-i posibil.

Scrieti-mi.
11.XI.1918 Multe salutdri 1 Al dv., Lenin

Expediatd la Viena
Publicald pen fru prima oard
parlial in 1940, in revisla

Revolittfiia",,Poletarshaia nr. 4
Se lipdre9le pentru prima oard
in intregime, dupd manuscris

360

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.G. LEAPNIKOV

12 noiembrie 1918 De prima urgentei
Astrahan

Care leapnikov, comisar al poporului
Facem tot ce-i posibil. Desigsurati o activitate solidarà,

cAutati &A imbunAtAtiti munca Sovietului si a sindica-
telor din Astrahan. Impreuna cu Saks, sd acordati o
deosebità atentie problemelor militare si cuceririi regi-
unii Caspice, ajutind in acelasi timp si armata din Cau-
cazul de nord. Nici &à nu và ginditi sA plecati de acolo
fArd permisiunea noastrA.

Lenin

Publicatd pentra prima oard in 1992, Se tip(Ire,le dupli o copie
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV dactilografiate

' Manuscrisul acestei
loc, In

scrisori este In parte deteriorat. Nola red.
* In acest manuscris figureaza un adaos. In partea care a putut

ft descifratS, Lenin
Nola red.

a scris: Am locuit la Poronin sub numele meu adeva.
rat...".



N.B.

222 V. I. LENIN

361

TELEGRAMA ADRESATA LUI IVANOV,
PREgDINTELE ORGANIZATIEI DIN UNECEA

A P.C.(b) DIN RUSIA211

13.XI.1918

Unecea
Care Ivanov, pre§edintele organizatiei din Unecea

a P.C.(b) din Rusia
Multumesc tuturor pentru salutul lor. Sint indeosebi

mi§cat de salutul adresat de soldatii revolutionari ai
Germaniei. Acum este extrem de important ca ei sà
participe fArà intirziere si in mod activ la eliberarea
Ucrainei. In acest scop, este necesar, in primul rind, s5
se procedeze la arestarea albgardi§tilor i a autoritsaldlor
ucrainene, iar in al doilea rind s5 fie trimi0 delegati din
partea trupelor revolutionare ale Germaniei la toate
unitAidle militare germane din Ucraina, pentru ca ele
sa" intreprindà in comun actduni rapide pentru eliberarea
Ucrainei. Timpul trece. Nu trebuie s6 pierdeti nici un
minut. Comunicald-mi imediat, printr-o te1egram5., dacà
soldatii revolutionari ai Germaniei acceptà aceastä
propunere.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Urgent
Cu prioritate.
Sä mi se comunice la ce ord a fost priniitá telegrama

la Unecea.

Pub Ueda pentru prima oard
parlial in 1937, in cartea:

E. Gherasimov si M. Erlih.
Alehsandrovici Sciors.

0 viald de militant", Moscova
Publicatd in intregime In 1950,

in: V.I.t Lenin. Opere,
ed. a 4-a, vol. 35

Se lipdreste dupd manuscris
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362

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI GUBERNIAL DE PARTID OREL

13.XI.1918
Orel

Comitetul gubernial al Partidului Comunist (bolsevic)
din Rusia, pentru ucraineni

Am primit chiar acum din Unecea un salut din partea
soldatilor revolutionari ai Germaniei. Consider eh' este
extrem de important sd comunicati telegrafic acest lucru
la toate punctele de frontierd cu Ucraina i, aducind
in numele meu soldatdlor revolutionari ai Germaniei
multumiri pentru salutul lor, sà faceti apel la ei ca,
printr-o actiune rapidd i hotdritd, sd ajute la eliberarea
Ucrainei. Trebuie ca soldatii revolutionari ai Germaniei
sd desdvirseascd, prin arestarea albgardistilor din Ucraina

prin eliberarea Ucrainei, glorioasa revolutie germand
inceputd de ei.

Trdiascd soldatii revolutionari ai Germaniei aflati
azi In Ucraina!

Trdiascd alianta frdteascd dintre Republica sovieticd
germand si Republica sovieticd ucraineand 1

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub Heald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdre§te dupd manuscris

3(33

CATRE N.P. BRIUHANOV

13.XI.1918
Tovardse Briuhanov,
Va rog foarte mult sd ajutati pe aducdtorii prezentei

scrisori, tovardsii Sadkov i Renqvist, reprezentanti ai
Clubului comunist finlandez i ai feroviarilor finlandezi.

si
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Nu li s-ar putea da cele 9 000 de puduri de care au nevoie
din depozitele din Moscova sau, dacA acest lucru e absolut
imposibil, de la centrele de colectare din Tambov?
Trebuie ajutam neapeirat212.

Cu salutAri. Al dv., Lenin

Se H., dreple P(rd)u Prima oard,
(lupe( o cvie ductilografiota

364

TELEGRAMN ADRESATA LUI 1.1. VATETIS

15.XI.1918
Urgent

Cu prioritate
Serpuhov

Comandantuluilef Vatetis
0 copie pentru Trotki

VA rog sA vá pronuntati in mod favorabil pentru proiec-
tul Biroului central al tinuturilor ocupate* cu privire la
formarea unor batalioane de §oc, unul polonez §i unul
lituanian, §i in special cu privire la formarea brigazii
de vest de pe Frontul de sud. Ii amintesc lui Tro 116 de
hotarirea noastrA.

Prwdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub Heald pentru prima oar(' in 1942, Se lipdresle dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

365

CATRE L.B. KAMENEV

Nu ti se pare cd te ocupi de ceea ce e mai putin impor-
tant? Aprovizionarea 11 Descarearea: sd fie

Este vorba de Itiroul central al organizattilor comuniste din reaiunfle
oeupate. Nota red.

sd-i
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mobilizatai toata lurnea §i s se descarce manual
vagoanele213.

&Tied la 16 noiembrie 1918
Pub Licata peniru prima oard in 1931,
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XVIII

366

Se liparote dupe/. manuscris

CATRE DIRECTORUL BANCII DE STAT214

Dupd pdrerea mea, ajunge cu atitea sdrbdtori. E fi
ridicol!

Sd sárbdtorim" ziva de 14 decembrie printr-o judi-
cioasd, reusità, abild i rapidd f uzionare a Bäncii
cooperatiste cu I3anca de stat.

Lenin
1.9.XL1918

Publicatd pentru prima oard in 1945, Se lipcireete dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

367

DISPOZITIE CATRE SECRETARA215

ComunicA-i la telefon lui Skleanski textul informArii
primite, Impreund cu aceastd rugdminte din partea mea:
sd se organizeze o supraveghere secretà a acestor medici

sd se urmdreascal comportarea lor pentru a-i demasca
apoi cu martori si documente; dupd aceea &à fie deferiti
justitiei.

Scrisd la 20 noiembrie 1918
Pub li:oti pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

225

si
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368

TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI TEHNIC
AL CONSILIULUI ECONOMIC

AL REGIUNII DE NORD

21.XI.1918
Petrograd

Consiliul economic al Regiunii din nord. Comitetul tehnic
VA sanctdonez cu admonestare severd pentru tarAga-

neal5. birocraticd si pentru nesatisfacerea cererii sectiei
tehnico-stiintifice a Consiliului economic superior de a
furniza materiale Laboratorului tehnico-stiintific central
al departamentului razboiului. Cer sal trimiteti imediat
materialele si sal dati tot sprijinul necesar pentru accele-
rarea experiegelor. Comunicati-mi de executare216.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatá pentru prima oard in 1933, Se lipcireele dupil manuserie
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

369

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

21.XI.1918
Petrograd

Smolnii, pentru Zinoviev
Am sanctionat astalzi cu admonestare several, pentru

tAragänealà birocraticA, comitetul tehnic al Consiliului
economic al Regiunii de nord. Explicd-i acestui consiliu
&A e de datoria lui sA accelereze experientele si sA ajute
la indeplinirea, in cel mai scurt timp, a insarcinarilor
date de sectia tehnico-stiintificd a Consiliului economic
superior. Iar dacA adresa nr. 646, din 13 noiembrie, a
comitetului tehnic constituie o dovadil nu numai de nepa-
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sare i obtuzitate, dar si de sabotaj premeditat, atunci eu
cer urmarirea i arestarea celor vinovati.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenire, vol. XXI

370

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.G. LEAPNIKOV

21 noiembrie 1918 De prima urgenta
Astrahan

Care ipeapnikov, comisar al poporului
Am primit telegrama dv. din 20 noiembrie. Intr-o

telegrama cifrata eu v-am cerut sa nu plecati din Astrahan
luati In prealabil legatura cu Trotki i cu mine.

Totodata, sa ne comunicati situatia operatiilor noastre
maritime In Caspica. Fe licit trupele din Caucaz pentru
succesul dobindit. Cifrul lui Skleanski .

Lenin

Se tipdreete pentru prima oard,
dux). o copie daclilografiatd

371

DISPOZITIE CATRE SECRETARA217

Comunicati telefonic continutul acestei plingeri celor
de la sectia spatiu locativ a Sovietului de deputati din

II Moscova i Intrebati-i ce vor face drept raspuns la aceasta II
plingere.

Scrisd nu mai deurerne
de 21 noiembrie 1918

Publ./mid pentru prima Gard
vol.

in 1959,
XXXVIIn Oulegeri din Lenin",

Se tipdreste dup1 manuscris

Vara sa
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372

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.M. GHITTIS

23.XL1918

Vologda
Comandantului de armatä Ghittis

Sint intru totul de acord cu planul dv. de a elib era
prizonierii, insd neapArat in mod treptat §i numai pe
aceia dintre ei care au fost intr-adevAr bine lAmuriti
prin propaganda noastrà. Comunicati-mi imediat, printr-o
telegramA cifratA dacA este cazul, citi prizonieri aveti,
de ce nationalitate §i citi dintre ei au fost prelucrati.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicald penlru prima oard in 1942,
XXXIVIn Calegeri din Lenin", vol.

373

Se tipdreste dupd manuscris

CATRE G.V. CICERIN218

Trebuie sä intocmim un rAspuns foarte minutios §i
caustic. RecunoWem guvernul german? Dar
este el recunoscut de toate Sovietele de
deputati din Germania? Dacd este, atunci il recunoa§tem
§i noi.

SA nu influentAm"? Prin viu grai? Prin scris? Din
punctul de vedere al dem ocratiei sau
din acela al dictaturii? Ii rugArn BA ne lámureascA, dar
declardm &A, dacA ne vor cere in mod ultimativ
sA nu facem agitafie, noi nu vom rupe, ca
urmare, relatiile.

Scrisd la 23 noiembrie 1918 Se liplirege pentru prima oard,
dupd manuscris
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374

CATRE PREgDINTELE
COMISIEI EXTRAORDINARE (CEKAI) DIN SAMARA

25.XI.1918
Samara

Presedintelui Comisiei extraordinare
0 copie pentru presedintele comitetului executiv

gubernial
Comunicati-mi care sint motivele pentru care a fost

arestat Pavel Aleksandrovici Preobrajenski. Nu luati
nici o hotgrire pina la sosirea lui Sviderski, pe care vA
rog sà-I puneti la curent cu continutul dosarului. VA rog,
de asemenea, sà-mi comunicati dace'. n-ati putea &A-1
eliberati pe Sviderski pe garantia Asociatiei corpului
didactic.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdreole dupd manuscria
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

375

CATRE MICUL CONSILIU
AL COMISARILOR POPORULUI

Care Micul Consiliu
Mi s-a intimplat s'd fiu duminicA la teatru intr-o lojà

o fic ia 1 a", in care erau si niste feroviari. Cred &A ar
trebui sa." modificAm dispozitia revocatà a Micului Consi-
liu prin care se rezervA o lojà numai pentru Consiliul
Comisarilor Poporului, in sensul cA se rezervA o lojA
permanentà atit pentru Consiliul Comisarilor Poporului,
cit fi pentru Sovietul din Mcscova, si Consiliul Central
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al Sindicatelor §i C.E.C. din Rusia. S-ar putea Impri
in mod proporliona1"219.

Scrisd /a 2,5 sau 26 noiembrie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

376

CATRE DIRECTORUL TREBURILOR C.C.P.

Sint pentru transformarea acestui palat in muzeu.
Ceret,i consimpmintul scris al lui Sverd1ov22°.

26.XI. Lenin

Scrisd la 26 noiembrie 1918 Se tipdreste pentru prima oard,
dupe manuscris

377

CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU B.M. VOLIN
29 NOIEMBRIE 1918

La aparat tovardsul Volin, presedintele Comitetului executiv
gubernial si al Cornitetului gubernial de partid Orel.

Am primit chiar acum din Surajan o telegramd cu urmdtorul
cuprins: La 29 noiembrie va avea loc la Gomel Congresul Sovie-
telor germane din Ucraina. E neapdrat necesar sd trimitem repre-
zentanti. Noi am delegat pe seful informatiilor si pe altii. Ducem
tratative cu Mare le Soviet german din Ucraina. Inroldm voluntari
ai armatei germane In Armata Rosie. Trimiteti-ne directive pentru
tratativele reprezentantilor nostri din Ucraina. Reprezentantli
nostri slat la addpost de orice pericol, se and sub paza germanilor.
Starea de spirit a armatei germane este net bolsevica". Am hotdrit
sd trimit ast5.zi la Gomel un comunist, presedintele Sovietului de
deputati, si un german, comunistul Mayer, din detasamentul inter-
national. Presedintele Sovietului de deputati din Orel trebuie sd
tind numai o cuvintare de salut sau poate sà primeased i sarcini
politice? Cer sd-mi dati directive. Dacä ati fost informat despre
acest congres i ati trimis delegati de-ai dv., atunci poate cd dele-
gatia noasträ e de prisos.

Lenin: Nu §tiu nimic despre acest congres. VA' sfátuiesc
sà intrati imediat in 1egdtur6 cu comumitii ucraineni 3i
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cu Comitetul lor Central prin Kursk. Informatia &à majo-
ritatea Sovietelor germane sint de partea bol§evicilor
trebuie riguros verificata. Dad"' se va dovedi ca nu e
exacta, va trebui sa Idneti la congres o ampla cuvintare,
bine fundamentata principial, despre bol§evism §i despre
sarcinile lui. Dar, daca. soldatii germani au devenit de
pe acum bol§evici sau spartachi§ti, va trebui sa le propu-
neti neaparat o aliantà imediata cu noi pentru reinstau-
rarea imediata a Puterii sovietice in Ucraina cii pentru
arestarea nu numai a albgardi§tilor, ci §i a membrilor
Radei. In orice caz, e necesar ca la congres &à fie trimi§i
oameni in stare sa prezinte un raport cit se poate de exact
asupra tuturor dezbaterilor §i hotaririlor.

Daca acum e prea tirziu ca sd trimiteti alti reprezen-
tanti, cautati sa transmiteti telegrafic indicatia mea celor
pe care i-atd trimis deja. A§tept rAspuns.

Volin: Vladimir Ilici, dupd cum v-am comunicat, am hotarit
sa' trimit la Gomel pe pre§edintele Sovietului. El pleaca la noapte
intr-acolo. De aceea v-am cerut directive. Voi incerca, totodatd,
sil stabilesc legatura cu Kurskul.

Lenin: Ma bucura foarte mult ca trimiteti un pre-
§edinte la congres. Sper ca sinteti multumit de sfaturile
mele. Faceti in a§a fel ca sa fiu informat de felul cum a
decurs fiecare zi a congresului221.

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se tipdreete dupet o copie
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV dactilografiatei

378

TELEGRAM A ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

30.XI.1.91.8

Petrograd
Smolnii, pentru Zinoviev
0 copie pentru Strievski

Volkov, pre§edintele Uniunii cooperativelor din Petro-
grad, §i Misiurski, delegatul Conferintei cooperatiei munci-
tore§ti din Regiunea de nord, declara ca prin achitarea
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salariilor muncitorilor si functionarilor pe o lunA inainte
nu s-a venit citusi de putin si nu se putea veni in ajutorul
contrarevolutionarilor ; ei promit sa" lAmureascA neintele-
gerea care s-a ivit ; isi exprimA dorinta de a lucra in modul
cel mai loial pe baza noului decret222. Hinciuk confirmA
temeinicia acestor asigurAri.

Rog BA se examineze atent chestiunea si sd se dea
posibilitate cooperatorilor sa' lucreze.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Se timireste pentru prima oard,
dupd manuscris

379

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

3.XII.1918

0 copie pentru presedintele sectiei din Petrograd
a Comisiei extraordinare din Rusia

TovarAse Zinoviev,

TovarAsul Karl Moor, elvetianul, mi-a trimis o lungA
scrisoare, in care roagd sA fie eliberat Palciaski, pe motiv
ca este o fort6 tehnicA si organizatoricA de primul rang,
autor a numeroase lucrAri §.a.m.d. Eu am auzit §i am
citit despre Palcinski ca speculant etc. pe premea lui
Kerenski.

Dar nu stiu dacd existä acum fapte care pledeazd
impotriva lui. Care anume? Sint serioase? De ce nu i s-a
aplicat decretul de amnistiere?223

DacA este un om de stiintà, autor de lucrari, nu s-ar
putea Ca, in cazul &A existA dovezi serioase impotriva lui,
BA i se creeze conditii deosebit de favorabile (bunAoarä,
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sà i se fixeze arest la domiciliu, s'a i se punä la dispozilie
un laborator

Te rog sà-mi rdspunzi imediat printr-o scrisoare.
Pre§edintele Consiliului Comisarilor Pop.orului,

V . Ulianov (Lenin)
Expediatd la Petrograd

Publicatd pentru prima mini in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupd manuscris

380

CATRE GIACINTO SERRATI

4.X11A918
DragA tovar4e Serrati,

VA trimit, dumneavoastrà §i tovarAplui Lazzari, cele
mai bune urAri din partea mea. Noi sperAm cu tooi ca
in Italia, ca i in celelalte tAri ale Antantei, va incepe
curind revolutia proletarà.

0 cordialà stringere de minA.
SalutAri tovarg§ilor italieni

Publicatd pentru prima oarei
in limbile franeeza (in facsimil)
i italiand in 1920, in Alrnanacco

Socialisfa Italiano", Milano
In limba rusd a aptlrut pentru

prima oaret in 1957, in: V. I. Lenin.
Opere, vol. 36, ed. a 4-a

Al dv., Lenin

Se tipdresle
Tradus

dupd textul
limba

almanahului
din francezd

381

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL SAMARA

6.XII.1918
Samara

Comitetul executiv gubernial
0 copie la Ceka din Samara

Cer sA eliberald numaidecit pe Rizenkampf ci pe repre-
zentantii controlului, limitindu-vd, in caz de neapAratA

s.a.m.d.)?
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necesitate, tineti sub arest la domiciliu sau sub pazd
militard la hotel. Nu puteti tine mai departe in inchisoare
cleat pe cei Impotriva cdrora dispunetd de probe. Comuni-
cati-mi imediat, printr-o telegramd, numele lor. Rdspun-
deti de pdstrarea intactà a planurilor, documentelor §i
a tuturor bunurilor. Comunicati-mi, telegrafic, de execu-
tare224.

Prerdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tiplireste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

382

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV

GUBERNIAL TAMBOV

7.XII.1918

Tambov. Comitetul executiv gubernial
0 copie pentru Comitetul executiv judetean Borisoglebsk

Am primit o plingere de la Ivan Bogdanov, al cdrui
fiu Vladimir, In etate de 17 ani, bolnav de broqitd, a
fost arestat pentru sabotaj. Reexaminati cazul, verificati
starea bolnavului arestat, luati In considerare virsta lui
fragedd i lipsa de experientd; cercetati mai ales dacd nu
cumva adevdratdi sabotori au fost cei 30 de functionari
de la Comisariatul poporului pentru agriculturd care s-au
sustras de la muncd, ldsind sd cadd tot greul pe Bogdanov.
Informati-md telegrafic asupra rezultatului verificdrii225.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se limireste dupd manuscris
In Ciaggeri din Lenin", vol. XXI

sä-i
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383

CATRE N.P. BRIUHANOV

Tovara§ului Briuhanov sau adjunctului sau
Va rog sà primiti de urgenta pe aducatorul prezentei

scrisori, toy. elomoyici, fost membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru &dile de comunicatie,
care are a va face o importanta comunicare in legatura
cu marile nereguli petrecute la aprovizionare in Ural.

(VA rog ca rezultatul sa mi-1 comunicati asta-seara,
la C.C.P.)

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1958, Se lipdreste dupd manuscris
in revista Istoriia SSSR" nr. 2

2

Toyer.* Briuhanov,
A fost la d-ta elomovici (cu o scrisoare din partea mea)?

El spune ca neregulile cu cerealele in Ural capata pro-
portii Inspaimintatoare. Ce masuri urgente ar tre-
bui luate?226

Lenin

Scrisd la 7 decembrie 1918 Se lipareste pentru prima oard,
dupd manuscris

384

CATRE L.B. KAMENEV227

Daca vei reflecta mai adinc, vei vedea cà aceasta mane-
vrare este tocmai o concesie Iii favoarea elementului strain
do noi, i anume in favoarea comerciantului particular".

Scrisd la 10 decembrie 1918
Publicatd pentru prima onrd in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se lipdreste dupd manuscris

7.XI1A918
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385

CATRE V.D. BONCI-BRUEVICI

11.X11.1918

DragA V.D.,
Iti trimit textul broprii in legAturA cu aplicarea

legilor. DA-i un tit 1/./ cit mai clar, mai viu, mai
sugestiv.

i dA-1 eft mai repede la tipar228.
Al d-tale, Lenin

Publicald pentru prima oard in 1959, Se tipdreste dupe inanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV I

386

CATRE LI. RADCENKO

12.XII.1918

TovarA§ului Radcenko
Planul alAturat mi-a fost comunicat ca o propunere

venitd din partea unui negustor vAdit cinstit §i expert
in materie de exploatAri forestiere, care sustine cA In
felul acesta pot §i trebuie sil fie descoperite o sume-
denie de furturi §i abuzuri220.

VA rog s-o discutati cit mai curind (la inceput
numai dv. cu Volkovski sau, dacd vreti, chiar in colegiul
silvic) si sA-mi comunicati numaidecit conclu-
ziile dv.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se lipdre0e dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI
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387

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI

12.XII.1918
Pentru Trotki,

la Voronej sau oriunde s-ar afla
Din Astrahan ni se comunica, printr-o telegrama, cà

este nevoie de o actiune sustinuta a flotilei*, in vederea
insurectiei bolsevicilor din Gruzia si a prevenirii perico-
lului unei inaintari a englezilor. Nu gasesti oà ar fi util
sä trimiti la Astrahan pe Raskolnikov, care, nu stiu de
ce, lincezeste la Moscova?

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se tipdresle dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

388

CATRE A.G. SLEAPNIKOV

12.XII.1918
Draga tovarase Sleapnikov,
Ma folosesc de ocazie pentru a va trimite salutdri,

precum i materiale pentru anchetà230. Chibzuiti mai
intli bine asupra acestei chestiuni, discutati cu 2-3 mem-
bri ai Cekdi dintre cei mai de nadejde i prindeti-i neapri-
rat pe ticàIoii enumerati aici. Incordati-vd toate fortele
pentru a prinde si impusca pe speculantii si spertarii
din Astrahan. Cu netrebnicii astia trebuie sà ne rafuim
in asa fel, ca toga lumea s. tina minte ani qi ani de zile.

Materialele, dupà cum mi s-a spus, provin de la un
negustor cinstit, care a ramas aici.

In ce priveste cererile i insarcindrile primite de la dv.,
am telefonat si am solicitat in mod repetat**. Cred ea o

Este vorba de flotila
s se

militar8. AstrahanCaspica. Nola red.
$leapnikov cerea trimitä clt mai repede la Astrahan armament 8i

munitit. Nota red.
.
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parte din ele i cele mai importante vor fi indepli-
nite. Se intelege cd nu e in puterea noastra sá facem totul.

Comunicati-mi telegrafic care anume dintre cerintele
neimplinite este deosebit de presanta.

Dati zor cu reparatiile cu intensificarea traficului
pe calea ferata Astrahan.

Ce ai reusit sa faceti pe mare? Cu flota noastra? Cu
baza de linga Kizlear?231

Scrieti-mi!

Expediald la Astrahan
Publicatd pentru prima oard
partial in 1942, in Culeoeri

din Lenin", vol. X XX IV
Publicald in intregime in 1956,

in culegerea: V.I. Lenin.
Corespondentd militard", Moscora

Multe salutari! Al dv., Lenin

Se tipdrote dupd manu,scris

389

CATRE SECTIA APROVIZIONARE
A SOVIETULUI DIN MOSCOVA

12.XII.1918
Catre sectia aprovizionare a Sovietului din Moscova

rog sa eliberati Aksiniei Emelianova Kuznetova
din Moscova, bulevardul Tvetnoi nr. 25 (casa Morozov),
apart. 12, o adeverinta in sensul Ca Sovietul din Moscova
n-are nimic impotriva ca ea sä aduca la Moscova cereale
proprii (nu cumparate), in cantitate de 2 ping
la 4 puduri, de la fratdi ei, pe nume Dvoretki,
din satul Ozerki, judetul Venevsk, gubernia Tula.

V. rog S5. ma informati de executare.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V . Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oaret in 1945, Se tipdreste dupd manuscris
n Julegeri din Lenin", vol. XX XV

si

VS
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390

TELEGRAME ADRESATE LUI L.D. TROTKI

Pentru Trotki, in orice loc s-ar afla
Permul se afla intr-o situatie periculoasa232. Consider

c5. este necesar sa se trimita intariri. Petrogradul poate
s. dea regimente formate din tarani saraci sovietici, din
care douà se aflA acum acolo, sau altele, la indicatia
Consiliului militar-revolutionar. Va rugam sa dati cit
mai curind posibil dispozitiile necesare. Explicati Consi-
liului militar-revolutionar* eft de important este sa
mentinem raionul Kizel din regiunea Perm, care aprovi-
zioneaza cu carbuni uzinele §i intreaga cale ferata. Pier-
derea Kizelului ar insemna intreruperea traficului de cale
feratà.

Scried la 12 decernbrie 1918
Pub Heald pentru prima (wird in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

2

Lenin* *

Se tipdresfe dupd textul
benzii de telegraf

13.XII.1918 In Intregime cifratä
Pentru Trotki,

la Voronej sau In orice loc s-ar afla
Sintem foarte alarmati de Oirile pe care le primim

din regiunea Perm. Ea se afla in pericol. Ma tern ca am
dat uit.rii Uralul. Presati-1 neaparat pe Vatetis §i contro-
l* daca trimite in mod destul de sustinut intariri la
Perm §i In Ural. La§evici i-a spus lui Zinoviev c. trebuie
trimise numai unit* incercate In lupta.

Lenin

Publicatd pentru prima oard
par/frt.! la

ziarul
23 februarie 1938,

in "Pravda" nr. 53

Se tipdreste pentru prima oard
in intregime, dupd manuscris

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est. Nota
red.

red.
*" Telegrama este semnald si do I./d. Sverdlov. Nola
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391

CATRE E.M. SKLEANSKI

Tovarrqului Skleanski
N.B.: §i de data asta, nimic in vest, cite putin in est,

(aproape) tot in sud233.
Lenin

Scrisd la 16 decembrie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreste dupd manuscris

392

CATRE G.I. PETROVSKP34

Tovar5§u1ui Petrovski
Cer sä se deschidg imediat o anchetà severa
s5. mi se raporteze de deschiderea ei §i de rezu 1-

tatul obtinut.
Lenin

Scrisd la 16 decembrie 19.18
Publicald pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

Se tipdresle dupd manuscria

393

CATRE I.M. SVERDLOV

Tov. Sverdlov: luati cuno§tint5:
Teri, 15.XII, Buharin mi-a spus ca, dupà cit a aflat

de la Em. Iaroslavski, Spiridonova face propagand5. in
favoarea partidului ei233.

Scrisd la 16 decembrier 1918 Se tipdreste pentru prima oard,
dupd manuscris

394

CATRE N.N. KRESTINSKI236

Tovarà§ului Krestinski
Trebuie sä gdsiti neapgrat pe cel ce s-a rdcut vinovat

de teirageinealei deferifi justifiei,

§i

16.XII.

qi sil-i
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Sd-mi comunicati dacd a fost gdsit,
cine e,
chid a eliberat banii,
cind au fost alocati pentru prima

oard,
au fost ceruti prima oard.

21.XII Lenin

Scrisd la 21 decembrie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1945,
In Culegeri din Lenin", vol. XXXV

396

Se tipdrote dupd manuscris

CATRE F.E. DZERJINSKI

21.XII.1918

CE ICA

Toyer* Dzerjinski,

hi trimit aldturat o plingere.
Te rog &à descoperi neapdrat pe cel ce s-a fdcut vinovat

de tdragdneald (de la 3.XII pind la 20.XII n-a dat nici
un rdspuns!1 Iar decretul dateaza de la 21.XI II I) ai
sd-1 dai In judecatd237. 0 asemenea fdrddelege nu poate
rdmine nepedepsità. Dupd ea, se vede, exista sabotori
In cancelarie.

Totodatd, trebuie sd nume§ti o persoand care sci His-
pundd de predarea rapidd, imediatd a depozitelor.

Comunicd-mi ce s-a fdcut.

Cu salutdri. Al d-tale, Lenin

Publicata pen fru prima oard in 1959, Se tipdrefte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI
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396

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV

JUDETEAN SUZDAL233

23.XII.1918
Comitetul executiv judetean Suzdal, gubernia Vladimir

0 copie pentru Tvetkov, la Gavrilov Posad
Inapoiald cerealele confiscate de detasarnentul de con-

trol de la niste muncitori care fldminzesc. Comunicati-mi
amdnunte in legaturd cu acest caz.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald penlru prima oard in 1931, Se tipdreVe dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

397

0 TELEGRAMA ADRESATA LUI M.K. VLADIMIROV
SI 0 INSARCINARE PENTRU SECRETARA239

Sd se rdspundd
lui Vladimirov

Azi-dimineatd rn-am inteles cu Nevski sd ia cele mai
energice mdsuri si am semnat un ordin in numele Consi-
liului Apdrdrii. Voi transmite lui Nevski, prin telefon,
cornunicarea dv.

Lenin

SA i se transmitd lui Nevski, prin telefon, atit comuni-
carea lui Vladimirov cit si rAspunsul meu.

Scrisd la 23 decembrie 1918

Publicatd penlru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se Gpdrefte dupd manuscris



SCRISORI DIN 1918 243

398

CATRE D.A. BULATQY

25,XII.1918
Tver

Pentru Bulatov, presedintele Comitetului executiv
gubernial

Prin prezenta ainteti InsArcinat sA cercetati cazul semna-
lat in reclamatia alAturatà i sd-mi comunicati in eel
mai scurt timp rezultatele,

Principalele constatAri s. mi le comunicati prin telefon
(cazul InvritAtoarei Ivanova").

Deosebit de important este sa controlati afirmatia cA
In comitetul sArAcimii s-au acivat fosti i actuali ultra-
reaqionari: Teterin, Skvortov, Kozlov i Baskakov.

Cercetdrile trebuie intreprinse cu precautie, pentru ca
s'd nu se afle nimic inainte de vreme i sd puteti descoperi

demasca totul.
Dacd afirmatia se dovedegte intemeiatd, ultrareactio-

narii trebuie alungati in vdzul tuturor i publicatel o
foaie volantà in plasa respectivd gi in judet, fiindcd este
neapärat necesar ca populatia sd inteleagd cd reclamatiile
bazate pe fapte prezintd o importanta deosebitd i dau
rezultate serioase.

Comunicatd-mi telegrafic: Primit scrisoarea, voi exe-
cuta insarcinarea", i dupd aceea informati-md despre
mersul anchetei.

Comunicati-mi in scris rezultatele, aratind care sint
concluziile exacte ale anchetei i ce meisuri au fost luate.

Cred ca dv., ca pregedinte al comitetului executiv
gubernial, n-aveti nevoie de un mandat special din partea
mea pentru o chestiune atit de simpld. Dar dacd aveti
totugi nevoie, và trimit.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

N.B.: anexez reclamatia inaintatd de V.S. Ivanoven.
Publicald penlru prima oard in 1933, Se lipdrote dupd maruesrris
In Culegeri din Lenin", vol. XXI

oi



244 V. I. LENIN

399

TELEGRAMA ADRESATA LUI S. A. BANK"'

Visnii Volociok
Pentru Bank, presedintele Consiliului economic judetean

Depozitele militare se aflä la dispozitia autoritatilor
militare. Treceti bunurile militare in seama departa-
mentului rdzboiului; scoateti sigiliile de pe toate depozi-
tele; repartizati bunurile pe departamente; Intocmiti
evidenta fdrá sd stinjeniti lucrdrile curente.

Presedintele Consiliului Apdrdrii,

Scrisd la 25 decembrie 1918

Publicatd pentru prima oard In 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Lenin

Se lipdreste dupd manuscris

400

TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI
COMUNELOR DIN REGIUNEA DE NORD

Petrograd, Smolnii. Pentru Zinoviev
Comisia de aprovizionare a Regiunii de nord, Consiliul

economic, Comisia de aprovizionare a Petrogradului,
Comisia de aprovizionare guberniald, Intreprinderea de
stat pentru comertul cu ridicata

Cite o copie pentru Uniunea generald a cooperativelor
de productie, pentru comisiile de aprovizionare guber-
niale, consiliile economice din Olonet, Cerepovet, Nov-
gorod, Pskov.

Potrivit informatiilor primite, in ciuda decretului din
21. noiembrie, in diferite localitati cooperativele slnt
nationalizate, sint inchise, iar märfurile lor sint rechi-
zitionate si nu li se acordà nici un sprijin pentru reluarea
activit4ii lor legale242. Toate acestea provoacd pertur-
bdri ln domeniul aproviziondrii, dezorganizeazd spatele
frontului Republicii sovietice. Prin prezenta dispunem
sd se pund numaidecit capdt oricdror tentative de incal-
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care sau de eludare a decretului din 21 noiembrie, ssa fie
redeschise cooperativele care au fost inchise sau noldona-
lizate §i s'al li se restituie màrfurile, iar cooperativele sâ fie
neap6rat incluse, Intocmai ca §i magazinele de stat, in
reteaua de repartitie. Trebuie BA' folositi la maximum
aparatul cooperatist In munca de colectare §i de repartitie,
sa atrageti pe reprezentantii cooperatiei In comisiile
cooperatiste ale organelor de aprovizionare. Orice Inc Al-
care sau eludare a decretului va fi pedepsitâ. Prezenta
telegram6 sd fie adus6 la cuno§tinta tuturor comitetelor
executive §i a organelor de aprovizionare din Regiunea
de nord, pentru ca sd ia notà de continutul ei §i sà-1
aducd la indeplinire. Totodat6, sd fie publicatà In orga-
nele de presa locale.

Pre§edintele Consiliului Apärârii, Ulianov (Lenin)
scri85:1a125 decembrie:1918

Publicatd /a 27 decernbrie 1918,
in ziarul

Petrogradshaia Pravda" nr. 285

Se tipdreste dupd o copie
dactilografiatd

401

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV DIN RODNIKI243

26.XII.1918
Rodniki, gubernia Ivanovo-Voznesensk

Comitetul executiv org§enesc
0 copie la Ceka

Scoateti numaidecit sigiliul de pe ctimara §i odaia lui
Piotr Ilici Surkov din satul Kutilovo. Comunicati-mi
numele celor care au pus sigiliul §i care e explicatia
acestor actiuni, de ce se rechizitioneaz6 cart,i. Informa-
ti-mA telegrafic de executare.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1945, Se tipdreste dupd manuscris
In Culegeri din Lenin", vol. X XXV
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402

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL VLADIMIR

27.XII.1918
Vladimir

Comitetul executiv gubernial
Muncitorii infometali din ora§ul Sereda au adresat

o reclam4ie lmpotriva deta§amentului de control din
Vladimir, care le-a rechiziOonat ovAzul In statia Gavrilov
Posad. Rog &à se faca o anchetd, iar deta§amentele s'à fie
chemate la ordine §i legalitate.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicate pentru prima oard in 1933, Se tipere0e dupe manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

403

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR AL REPUBLICII

27.XII.1918
Serpuhov

Consiliul militar-revolutionar
Sint intru totul de acord cu telegrama lui Trotki In

legàturA cu fraternizarea244. Rog s'à se intocmeascä de
urgentd instructiuni cu privire la fraternizare, care trebuie
incurajatd indeosebi pe Frontul de nord.

Preqedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Se ti &este pentru prima oard,
dupe manuscris

V. t.
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404

CATRE G.V. CICERIN245

Tovar4e Cicerin,
Trebuie sd pregâtim de urgeWi (pind la plecarea

spartachistului"246, sd se ia o hotdrire In acest sens In
Comitetul Central) convocarea unei conferinte socialiste
internationale In vederea fonddrii Internationalei a

(la Berlin (In mod deschis) sau in Olanda (In secret),
sd zicenz, la 1.11.1 9 1 9)

Lin orice caz, foarte curind:]
Pentru asta trebuie
(a) sd formuldm principiile platformei (dupd pdrerea mea,

putem
(x) sd ludm teoria i practica bolvvismului s'a-1

Insdrcindm pe Buharin s-o expund in scurte
teze, In mdsura In care e cu putintd. Vorbe§te
cu el, poate sà ludm o parte din proiectul meu de
program*
sd ludm apoi Was will der Sparta-
cusbund?").
a + ji aratà destul de clar principiile platfornzei;

(b) definirea bazei (organizatorice) a Interna-
tionalei a III-a (nimic comun cu social-
patriotii) ;

(c) sd prezentdm o listd a partidelor, grupate pe vreo
trei rubrici
cat) partide §i grupuri pe care avem tot temeiul sd le

considerdm ca situindu-se de pe acum pe bazele
Internationalei a III-a §i destul de solidare pentru
fondarea formald a acestei Internationale;

(3(3) partide apropiate de cele precedente, de la care
ne afteptam la o apropiere i o fuziune;

yy) grupuri i curente I n cadr u 1 partidelor
social-patriotice care shit mai mult sau mai putin
apropiate de bolfe P ism.

V.I. Lenin se refer& la materialele pentru prolectul noului program al
partidului (vezt Opere complete, vol. 32, Bucuresti, Edttura politia, 1964 .
ed. a doua, p. 145-172 si vol. 36, 1965, p. 76-82). Nota red.

((3)

241
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Eu am intocmit aici o lista aproximativa (p. 4)*
dar ea trebuie completata cu grip..

Pe cine vom invita la conferinta noastrA? Numai pe,
am + pp + yy si numai pe cei care (1) se pronunta cate-
goric pentru sciziune cu social-patriotii (adica cu cei ce
au sprijinit, direct sau indirect, guvernele burgheze in
timpul razboiului imperialist din 1914-1918); 2) sint
pentru revolutie socialistA in momentul de fatà §i p e n-
t r a dictatura proletariatului ; 3) sint in principiu pentru
Puterea sovietica." si impotriva limiteirii activitatii noas-
tre la parlamentarismul burghez, impotriva subordo-
närii fatà de el, si considera ca tip ul de putere
sovietic este superior §i mai apropiat de
socialis m.

Ar fi, poate, cazul sa adaugam CA nu tinem numaidecit
ca intreaga Internationala a III-a sd-si dea denumirea
de comuniste, dar punem la ordinea zilei
(in discutie) chestiunea refuzului categoric
de a se numi partide social-democrate" sau socialiste"
si a adoptarii denumirii de partide comuniste.

Argumente teoretice: Marx si Engels
istorice: falimentul Internationalei a

II-a
compromiterea social-patrio-
tismului

de ordin
practic: este deja adoptata

Ide Rusia
Finlanda
Austria germana
Olanda
Ungari a

Te rog sa te apuci numaidecit de treaba si, impreuna cu
Buharin, sa intocmesti un proiect pentru toate

Vezi lista de la stlisitul scrisorii de tap. Nota red.
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aceste puncte. Rasp und e- m i imediat, fie fi
pe scurt.

Cu salutari, Lenin

In nici un caz nu putem sa lunn drept unitate de
masura pe zimmerwaldieni".

(acc) Spartacusbund (Germania)
Partidul Comunist din Finlanda

Austria germana
77 1/ 17 Ungaria

Social-demo-
cratia din

' Polonia i

7/

77

77

17 11

Olanda
Rusia

Lituania 17 7/ 77 Ucraina
Estonia
Letonia

ara Tesneacii din Bulgaria
Partidul din Romania?

Wei de stinga si tinerii din
YY kPartidul social-democrat din Elvetia

(3(3 Partidul socialist din Scotia
act social-democratii de stinga din Suedia
pp Partidul social-democrat din Norvegia
f33 grupul social-democrat din Danemarca
(Marie Nielsen) §i sindicali§tii apropiati
de bolpvism
yy grupul lui Loriot in Franta
pp Liga" In Statele Unite

(sau tovar4ii de idei ai lui Debs?)

Scontam
pe o apro-
piere §i o
fuziune cu

l
bPrairttaindiuc

...sopc(3ialist

italian...247 (3p

Scrisa la 27 sau 28 decembrie 1918 Se tipa rate pentru prima oara
dupa manuscris

11 11

17

pp
Partidul socialist



250 V. I. LENIN

405

TELEGRAMA ADRESATA
DIRECTIEI FABRICII DIN IUM

28.XII.1918
Veazniki

Directia fabricii nationalizate din Iuja
Comisariatul poporului pentru aprovizionare a dat

Inca de alaltaieri o dispozitie urgenta cu privire la !near-
carea de cereale din Nijni Novgorod pentru centrul de
distributie Veazniki. Va sMtuiesc BA mergetd careva din
dv. la Nijni Novgorod. VA' dau Imputernicire sa controlati,
sá grabiti Incarcarea. Adresati-va mie In caz ca lucrurile
taraganeaza*.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publican( pentru prima oara In 1931, Se tipdrcole dupd rnanuscrie
in Culegtri din Lenin", vol XVIII

406

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV DIN RODNIKI

28.XII.1918
Rodniki, gubernia Ivanovo-Voznesensk

Comitetul executiv
Trimitetd-mi prin poWd toate hotaririle adoptate de

dv. in legatura cu bibliotecile. Surkov se arata dispus
doneze biblioteca sa pentru sala de lectura a muncito-

rilor din localitate §i mie mi se pare cà procedeaza just248.
Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin
Publican( pentru prima oard in 194$, Se tipdrefte dupli manuscris
In ,,Culegeri din Lenin", vol. XX XV

In urma mAsurllor luate, muncitorii din Veazniki au primit 6 vagoane
de Mill, dintre care doul pentru fabrica din Iuja. Nola red.

sà
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407

*CATRE SECTIA BIBLIOTECI
DIN COMISARIATUL POPORULUI

PENTRU INVATAMINT2"

30.XII.1918
Va rog s. primii pe aducdtorul acestei scrisori, tovara-

§ul Prokofiev. Cererea lui de a se rechizitiona biblioteca
lui Surkov pentru un raion cu 40 000 de locuitori mi se
pare justl; i s-ar putea lam, eventual, lui Surkov anumite
drepturi de folosinta. Va rog sd-mi trimiteti o copie de
pe hotarirea ce o yeti lua in aceastd chestiune; totodata,
vá rog sa ajutati pe tovarásii din Rodniki sa sporeascd
fondul de cart,i al bibliotecii lor. N-ati putea sa le trimi-
teti vreuna din bibliotecile rechizitionate de la mosieri?
Va rog sa ma informatd i in legaturà cu aceasta ches-
tiune250.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicald pentru prima oard in 1945, Se tipareste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

408

TELEGRAMA ADRESATA LUI M. K. VLADIMIROV

31.XII.1918
Kozlov

Pentru Vladimirov, comisar militar extraordinar
Am primit o reclamatie in care se aratà cà ati luat noug

vagoane de pasageri, printre care un vagon-restaurant,
o bucAtArie §i douA saloane. E o miisurd inutild §i
exageratà, care Int:61'M pe muncitori §i ingreuiazA activi-
tatea cAilor ferate. Cite vagoane vi se cuvin potrivit

C.E.C. din Rusia?2"
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin
Publzrata pentru prima oara in 1933, Se liparesle dupe' manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

ho-
taririi
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409

CATRE A.M. JARKO
Tovarase Jarko,

1) De unde sinteti de fel?
2) Cunoasteti limba ucraineana?
3) CIO ani ati trait si ati lucrat in Ucraina?
4) Taranii saraci din Ucraina sint pentru unire

cu Rusia sau sint 1 mpotrivd2252
&list! in decembrie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1945, Se tipdrege dupd inanuscris
in Culegeri din Lenin", vol XX XV

410

CATRE S.P. SEREDA

1) Chid apare Fascicula VI. Materiale cu privire 1.
reforma agrare?

2) Trebuie grabità i aparitia fasciculelor urmatoare253.
(Editarea lor este extrem de importanta.)

3) Dupa parerea mea, brosura trebuie completata macar
cu o jumatate de pagind, in care sd fie expusa c 1 a r
politica Comisariatului poporului pentru agricultura (alt-
fel s-ar putea intimpla ca, ajungind in popor", brosura

produca unele confuzii).
Scrisd la sfirsitul anului 1918

Publicatd pentru prima oard in 1946, Se tipdmte dupd manuseris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

411

0 NOTA CU PRIVIRE
LA TIPARIREA DE MANIFESTE

Sint de acord.
Trebuie sa trimitem imediat cit mai multe manifeste

de acest fel (cu traduceri In limbile francezd, italiand
ucraineana) in sud, in Ucraina, in intimpinarea en-
glezil Or264.

Scrisd la sfirfitul anu/ui 1918
Lenin

Se tipdre.ple pentru prima
manuscris

oard,
dupd

sa

si
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1919

412

C.A.TRE V.I. NEVSKI255

Dar ce s-a Mout pentru a accelera mersul lor?
Chid s-a dat dispozitie ca ele sà circule cu viteza trenu-

rilor de persoane? Dati dispozitie sa" mi se trimità o infor-
.nare cu privire la viteza de deplasare.

Scrisd la 1 ianuarie 1919
Publicatd pen tru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdrefte dupd manuscris

413

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

1.1.1919

Petrograd
Smolnii. Tovaràsului Zinoviev

Am dat dispozitie s'a. se trimità la Petersburg vagoa-
nele de la Moscova si de la Nijni Novgorod, atasate la
trenuri de persoane. Urmareste executarea. Dac6 ai
sc6pat din vedere intreruperea de acum o lunA si n-ai
reclamat la timp, poti sA-ti reprosezi si faptul &à dupä
convorbirea noastrà telefonidi de vinerea trecutr n-ai
luat màsuri pentru a se controla viteza de deplasare a
vagoanelor trimise.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tipdrefte dupd manuscris
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXIV

* V decembrie 1918. Nota red.
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414

*TELEFONOGRAMA
ADRESATA COMISARIATULUI POPORULUI

PENTRU AFACERILE INTERNE

1 ianuarie 1919
Trimit salutul meu §i urari de Anul nou fractiunii

comuni§tilor. Doresc din tot sufletul ca in acest an sA
facem cu totii mai putine prostii decit in anul care a
trecut §i ca opera de Murire a Puterii sovietice, in care
tovarg§ii din Comisariatul poporului pentru afacerile
interne depun eforturi cu totul deosebite, sà fie dus 5. la
bun sfir§it.

Pravda" nr. 3 din 4 ianuarie 1919

415

Lenin

Se tipdreste dupd texita copiei
dactilografiate, confruntat
cu textul apdrut in ziar

ADEVERINTA DATA SOFIEI V. AZANCEVSKAIA

1.1.1919

Adeverintii

Tovar5.§a Sofia Vasilievna Azancevskaia merge in guber-
nia Tambov. Rog autoritAtile sovietice sà-i acorde tot
sprijinul pentru aranjarea surorii sale bolnave §i a mamei
sale, in virstà de 77 de ani. Sd nu fie mutate din locali-
tate §i s6 fie aprovizionate cu alimente.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1960,
in cartea: A. Andreer, B. Panhor.
E. Smirnova. Lenin la Kreml'r

Se tipdreste dupd manuscri
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410

CATRE A.N. PROK.OFIEV

3.1.1919
Tovarà§e Prokofiev,

Va trimit o scrisoare a lui Briusov*. Va rog sà mi-o
inapoiati Impreuna cu o informare asupra modului cum
ati procedat pind la urm6 cu biblioteca lui Surkov.

Sper, totu§i, c5. yeti face tot ce se poate ca sà-i dati
lui Surkov o satisfactie, ori cit de mica: buna-
oarsa., sa-i acordati drept de fo1osin0 f.a.m.d.

Pe cit se vede, trebuia s6 va.' fi adresat sectorului biblio-
teci din sec;ia inviitamtntului extra-
fcolar. Am sa trimit hirtiile acolo, ca sà se rezolve
chestiunea dv.256.

Cu salut6ri comuniste, V. Ulianov (N. Lenin)

Se tipdrefle pentru prima oard,
dux! manuscris

417

TELE GRAMA ADRESATA COMITETULUI EXECUTIV
JUDETEAN IURIEVET257

3.1.1919
Iurievet, gubernia Kostroma
Comitetul executiv judetean

0 copie la comitetul judetean pentru aprovizionare
Organizatia din Semenovo, plasa Makatovka, se plinge

cg. 582 de puduri de cereale sint retinute In statia Viciuga
de care comisarul comitetului pentru aprovizionare din
Iurievet. Cei din aceastà plasa flämlnzesc. Cercetati, luati
mAsuri urgente, comunicati-mi telegrafic ce ati facut.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se lipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

' Vezi volumul de rata, adnotarea 250. Nola red.
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418

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI

3.1.1919 Cifrat
Pentru Trotki,

la Voronej sau In orice loc s-ar afla
Sint foarte nelinistit: am impresia ca te lasi antrenat

de situatia din Ucraina si nu dai atentia cuvenitä sarcinii
strategice generale asupra careia insista Vatetis §i care
consta Intr-o ofensiva rapida, energica, generala impo-
triva lui Krasnov. Am toate temerile ea in aceasta pri-
vintd slntem In intirziere si ca ultimele succese obtinute
de trupele lui Krasnov la Taritin ne vor face &à aminam
Inca o data ofensiva si sa pierdem iarasi momentul.
Lasam sal ne scape initiativa unor actiuni serioase atit
la Astrahan si in Marea Caspica, cit si la Taritin si In
rasarit. Vatetis insista asupra unei rapide ofensive gene-
rale impotriva lui Krasnov, dar el, pe eft se pare, nu e in
stare sa. Invinga taraganeala si separatismul ucrainenilor
si al celorlalti regionalisti. N-ar fi cazul sa te ocupi d-ta
cu toata seriozitatea de grabirea si ducerea la bun sfirsit
a ofensivei generale Impotriva lui Krasnov?

Lenin
Pub Heald pentru prima oar).

partial In cartea Rdzboiul civil
din 1918-1921", vol. III

Publicatd in Intregime In 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdretae dupd manuscris

419

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL,

COMITETULUI EXECUTIV ORASENESC SI
COMITETULUI GUBERNIAL DE PARTID ASTRAHAN

Astrahan
Comitetul executiv gubernial, comitetul executiv ora.-

§enesc si comitetul gubernial de partid
Ca raspuns la declaratia dv. cu privire la organizarea

unui consiliu al ardrarii la Astrahan, Conbi liul Aparärii
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al republicii vá comunicà &à nu e nevoie de infiintarea
unor consilii locale ale apArgrii259.

Presedintele Consiliului Apargrii, Lenin
Scrisd la 3 ianuarie 1919

Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipdreste dupd textul
scris de L. A. Fotieva

fi semnat de V.I. Lenin

420

*CATRE
COMITETUL EXECUTIV JUDETEAN VESIEGONSK

COMITETUL EXECUTIV GUBERNIAL TVER

3.1.1919
Va rog sa examinati chestiunea acordArii unui ajutor

In lemn de constructie, a unui Imprumut ba'nesc si a unei
biblioteci Comitetului organizatiei din Vasiutino a P.C.
din Rusia, pentru a putea reface Casa poporului, care a
fost distrus6 de un incendiu. Dacd este nevoie de un ajutor
de la centru, informati-md i, totodatá, trimiteti o cerere
In acest sens la comisariatele respective259.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianop (Lenin)

Izvestiia Sovietutui de deputag
Idranilorai muncitorilor,

fi osia,Oior rosii din Vesiegonsk"
nr. 2 (30) din 18 ianuarie 1919

Se tipdreste dupd textul
apdrut in ziar

421

TELEGRAMA ADRESATA LUI REABININ"°
5.1.1919

Gorkino. Calea feratà de nord
Pentru Reabinin, presedintele aduntirii generale

a muncitorilor i maistrilor
Delegatii pot &à vinà oricind. Voi cguta s6-i primesc

personal, iar daca n-o sä pot, am sä instircinez pe secre-
tar BA' stea de vorbä cu ei.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1945, Se timirestc dupd manuscris
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXXV

ll
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422

TELEGRAMA ADRESATA
COMISIEI EXTRAORDINARE DIN KURSK

6.1.1919
Kursk. Ceka

0 copie pentru comitetul executiv gubernial
Arestati-1 imediat pe Kogan de la centrul de achizi-

tionare din Kursk pentru cd a refuzat sa ajute 120 de
muncitori 1nfometati din Moscova §i i-a lasat aà plece
cu miinile goale. Publicati in ziare §i in foi volante o
informatie in acest sens, pentru ca toti lucratorii centrelor
de achizitionare §i ai organelor de aprovizionare sa §tie
ca pentru atitudine formald §i birocratica in munca,
pentru nepriceperea de a ajuta pe muncitorii infometati
vor fi sanctionati cu toad asprimea, §i chiar cu Impu§-
carea2".

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Volna" (Kursk) nr. 5
1919

Se tipdreste dupd manuscris
din 11 ianuarie

423

TELEGRAMA ADRESATA
COMISARULUI PENTRU APROVIZIONARE

DIN GUBERNIA SIMBIRSK

Comitetul a 42 de organizatii ale muncitorilor infome-
tati din Petrograd §i Moscova se plinge de lipsa dv. de
operativitate. Va rog sa dati dovada de eft mai multa
energie, sa nu adoptati o atitudine formald fatä de aceastd
chestiune, sa ajutati pe toate caile pe muncitorii infome-
tati. Dacd nu yeti face totul cum trebuie, voi fi nevoit
sa arestez intregul dv. personal §i sa-1 trimit in judecata.
Am dat o dispozitie urgenta pentru sporirea numarului
de locomotive §i de vagoane. Trebuie sa' Incarcati numai-



SCRISORI DIN 1919 259

decit cele dou5 trenuri de cite 30 de vagoane pe care le
aveti acum la dispozitie. Comunicati-mi telegrafic de
executm.

Sinteti obligati s6 primiti zi si noapte cerealele predate
de tarani, Dacà se va adeveri ca.' peste orele 16 nu mai
primiti cereale, 15sindu-i pe 1,5rani s5. astepte pinil ti

doua zi, yeti fi condamnati la moarte prin impuscare,
Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Scrisd la 8 lanuarie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdreste dupd o copie
dactilografiala

424

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.I. GUSEV
PENTRU COMITETUL REVOLUTIONAR DIN UFA

Arzamas
Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est.

Pentru Gusev
Comunicati Comitetului revolutionar din Ufa, ca

directivd, c5 trebuie sà inceapà imediat tratative cu
eserii de stinga care propun tratative, luind in prealabil
toate m6surile pentru a preintimpina orice incercare de
provocare si a asigura securitatea frontului si garantind,
totodatà, o absolut5 inviolabilitate personald parlamen-
tarilor trimisi de eseri. La aceste tratative s'à li se spunà
din capul locului, in mod rdspicat eh' nici vorbA nu poate
fi de o modificare a Constitutiei sovietice, intrucit puterea
sovieticà, ca putere a claselor exploatate pentru re-
primarea exploatatorilor, si-a dovedit in mod definitiv
necesitatea pentru victoria asupra burgheziei si cA in
prezent miscarea pentru instaurarea regimului sovietic
cuprinde, una dupà alta, toate 16rile lumii.
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Comunicati-ne regulat, direct noug, cum se desfasoarà
tratativele si cine sint participantii din ambele pàrti262.

Lenin, Sverdlov*
Scrisd la 6 ianuarie 1919

Publicald pentru prima oard in 1960,
Sverdlov. Opere alese

in treilvolume, vol. 3**
Siltipdreete dupd manu.scris

425

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI
CASPIC-CAUCAZIAN, PENTRU E.B. BO263

Consiliul militar-revolutionar
0 copie pentru tovarAsa Kolesnikova, presedinta Comi-

tetului gubernial de partid Astrahan
Vi s-a cerut in repetate rinduri 8à veniti imediat aici.

Sverdlov v-a trimis personal o multime de telegrame.
Dacd nu veniti imediat, yeti fi exclusd din partid.

Tovargsilor din Astrahan le atrag atentia c5. trebuie sà
lichideze orice frictiuni i sà-si uneascá fortele in vederea
actiunilor militare.

Cei ce nu se vor conforma prezentei dispozitii vor fi
judecati conform legilor din timp de rgzboi.

Lenin
Scrisd la 7 sau 8 ianuarie 1919

Expediald la Astrahan
Pub Heald penfru prima extra in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreete dupd o copie
dactilografiatd

426

TELEGRAMA ADRESATA
CONSILIULUI MILITAR-REVOLUTIONAR

AL FRONTULUI CASPIC-CAUCAZIAN264

Nu putem admite ciocniri armate. Dati dovadd de
fermitate, i adversarilor si provocatorilor o sà le piar5.

Ultima fraza a acestei telegrame l semraturile au fost wise de I.M.
Sverdlov. Nota red.

* In aceastä editie, telegrama a fost In mod eronat atrthuita Jut I.M.
Sverdlov. Nola red.
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curajul. In chestiunea retinerii lui Grasis, hotáriti dv.
cum credeti de cuviintd. 0 sa villa o comisie de partid
§i o &à sanctioneze pe cei ce prin actiunile lor antreneaza
garnizoana In disensiunile de la Astrahan.

Scrisd la 7 sau 8 ianuarie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdreste dupd o copie
dactilogratiatd

427

DISPOZITIE CATRE COMANDANTUL-gP"

Alaturind acestei cereri, care a lost formulata de doi
membri ai Comitetului Central, semnaturile a Inca trei
membri, o transmitem spre executare autoritatilor mili-
tare, cu indicatia ca ea trebuie considerata ca o dispozitie
data de Comitetul Central.

Membri ai C.C. al P.C. din Rusia, Lenin*
Moscova, 8.1.1919

Publicatd pentru prima oard
(in facsimil) in 1939, in Voenno-

Istoriceskii Jurnal" nr. 5
Se tipdreste dupd manuscris

428

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.K. ORDJONIKIDZE

9.1.1919
Astrahan

Comandamentul frontului,
pentru a fi transmisä prin radio la Vladikavkaz

tovardplui Ordjonikidze
Am primit prima dv. telegrama. Salutari §i multumiri.

VA rog sa ma inform* mai des.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1942,
XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.

Se tipdreste dupd manuscris

' Urmeaz 5. semnaturile hii I.M. Sverdlov i I.T. Smilga. Nola red.
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429

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

10.1.1919

Petrograd
Smolnii

Pentru Zinoviev
0 discutie cu Ravici i cu Kalinin, precum i o tele-

gramd primit'a de la adurskaia mi-au fàcut impresia
c. nou6 zecimi din aparatul administrativ superior din
Petrograd n-are ce face. Te sfdtuiesc s. reflectezi asupra
acestei chestiuni i sà treci numaidecil la o reorganizare,
transferind citeva zeci, dacà nu chiar o sutd, dintre
cei mai buni la controlul efectiv al transportului,
86-0 asumi chiar d-ta conducerea controlului efectiv al
trenurilor cu alimente. Altfel nu este nici o schpare.

Lenin

Publicald
in

pentru prima oard in 1942, Se tipdrote dupd manuscria
Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

430

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV

GUBERNIAL REAZAN

12.1.1919

Reazan
Comitetul executiv gubernial

Ce mAsuri ai luat In leg6turà cu specula in stil mare
care, dupd cum au constatat organele controlului de stat,
se practicd la intreprinderile de alimentatie pub1ic0266

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima card in 1933, Sellipdre0e dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

§-6

§i



SCitISORI DIN 619

431

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV JUDETEAN SUZDAL267

12.1.1919
Suzdal, gubernia Vladimir

Comitetul executiv judetean
0 copie la Vladimir, pentru comitetul executiv gubernial

Controlati riguros comportarea detasamentelor de con-
trol si a Comisiei extraordinare la Gavrilov Posad. Se
elibereazA chitante pentru cerealele ridicate? Se tine o
evident5 exactà? Ce se face cu cerealele colectate? Comu-
nicati-mi telegrafic de executare.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub licatd pentru prima oard In 1942, Se tipdrote dupe/ manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

432

INSARCINARE PENTRU SECRETARA268

Primul raport intocmit cum trebuie. Af15. cine este acest
PafIcov i scrie o adresg. cAtre Comisariatul poporului pentru
afacerile interne In care sd artiti c. salut acest prim
raport tntocmit cum trebuie, cd-i transmit multumiri lui
Paskov si cer ca i ceilalti s a facet' la fel ca el.

Scrisd la 13 ianuarie 1919
Publicate pentru prima mini in 1942.
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdrefte dupd mamiscris

433

TELEGRAMA ADRESATA LIR A. P. KUDREAVTEV

Petrograd
Sec-tia biblioteci a Comisariatului poporului

pentru Inv6t6mInt
Pentru Kudreavtev, §eful sectiei

Aveti grijd s nu se sustrag6 nimic din biblioteca lui
Struve, care se afM la Institutul politehnic. Volumele

,26
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deosebit de pretioase predati-le la Biblioteca public4,
iar restul s5 fie lásat la Institutul politehnic. Portretul
lui Gherd, executat de pictorul Iaropnko, trebuie predat,
prin directorul Institutului politehnic, Ninei Aleksan-
drovna Struve.

Comunicati-mi telegrafic de executare.
Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin
Scrisd la 13 ianuarie 1919

Pub Heald pentru prima oar/J. in 1945.
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipdreste dupd manuscris

434

TELEGRAMA ADRESATA LUI LV. STALIN
F.E. DZERJINSKIN°

14.1.1919

Pentru Stalin §i Dzerjinski, la Glazov
sau In orice loc s-ar afla

Am primit §i citit prima telegramá cifratd. V5. rog
foarte mult pe amindoi 86 dirijati personal, la fata locului,
aplicarea mdsurilor trasate, altfel succesul nu este asigurat.

Lenin

Publicald pentru prima oard,
in 1934, in revista

,Prolelarsliaia Revoliuliia" nr. 3
Se tipareste dupd manuscris

435

CATRE A.D. TIURUPA27°

Pentru Tiurupa:
In orice c a z, trebuie s6 pregätim, $5.

instituim §i s5, organiz5m o s5.ptAmin5 a copiilor infometati.
Poate cS. ar fi bine s-o combinâm cu predarea obliga-

tonic a surplusurilor i cu o mobilizare speciald a comite-
telor säracimii.

1
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Poate cd ar trebui &A mai luAm §i sd mai facem Inc .
ceva pentru copii.

Ar trebui.
Anexez o adresA In legAturà cu carnea: te rog sä mi-o

Inapoiezi de urgentA, cu un scurt aviz al Comitetului
pentru aprovizionare271.

Scrisd nu mai devreme Se tipdresle pentru prima oard,
de 14 ianuarie 1919 dupa manuscris

436

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL KURSK

16.1.1919
Kursk

Comitetul executiv gubernial. 0 copie*
E1iberati-1 pe Kogan, pentru care garanteazA acum

oameni de partid cu greutate; dar nu este admis sA Intre-
rupeti ancheta**. Continuati cercetArile i comunicati-mi
concluziile.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima ',aril in 1933, Se iipdreste dupd tnanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

437

*CATRE DIRECTORUL TREBURILOR
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

18.1.1919

VA rog sä-mi aduceti imediat la cuno0intai toate cazu-
rile de reclamatdi primite la Directia treburilor Consi-

" A doua adresa, pe clt se pare, n-a mai fost scrisa. Nola red.
" Este vorba, probabll, de demersul facut de fractiunea comunista a

Biroului central de achizitil de pe lingta Comieariattll poporulul pentru apro-
vizionare al R.S.F.S.It. 1Vola red,



266 V. I. LENIN

liului Comisarilor Poporului lmpotriva unor institutii
sau persoane oficiale, i anume: reclamatiile scrise in
termen de 24 de ore, iar eels verbale termen de
48 de ore.

La Directia treburilor trebuie sd se tind o evidentd
speciald a reclamatiilor primite ; directorul cancelariei
respective rid urmareasch In mod minutios Indeplinirea
rezolutiilor puse de mine pe aceste

Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicatd peniru prima oard In 1948, Se tipdmte dupd textul
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXXV dactilografiat, eeinnat

de V I. Lenin

438

CATRE L.D. TROTKI272

Tovardse
Te rog sd-mi inapoiezi acest raport dupd ce vei scrie

pe el care e pgrerea d-tale.
Dupd mine, e d e-a dreptul revoltdtor

cà Vatetis a trimis trei regimente la Nerve. Revocati
ordinul I I

21.1 Lenin

Scrisd la 21 ianuarie 1919
Publicatd pentru prima oarei in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se liparcfle dupd manuscris

439

CATRE M.K. VLADIMIROV

22.1.1919

Tovardse Vladimirov,
Am primit scrisoarea dv.273 Multe multumiri. Voi ciluta

sd obtin aprob area proiectului imediat, chiar inainte de se-
dinta Consiliului ApArdrii prin consultare

In

reclamatii.

Trolki,

individuald.
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Ar fi bine ca (macar din cind In clnd) s adresati In
coloanele presei apeluri cdtre muncitori.

Cu salutári, Lenin
Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

440

TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV GUBERNIAL KURSK274

22.1.1919
Kursk

Comitetul executiv gubernial
Kogan a fost arestat din ordinul meu pentru c'd a dat

dovadd de lipsa de operativitate, pentru ca nu a trimis
muncitori in gubernii mai potrivite §i nu a actionat
energic In vederea ajutordrii muncitorilor.

Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub Heald pentru prima card in 1933, Se lipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

441

CATRE K.I. LANDER

23.1.1919
Toyer 4e Lander,

atrag atentia asupra unei hotAriri adoptate astIzi
de Consiliul Comisarilor Poporului: vi s-a dat ingrci-
narea ca pind simbdtd (pina la §edinta de simbdtd a
C.C.P.) sA controlati daai sectia de aprovizionare cu ali-
mente a muncitorilor din fabrici, uzine §i din organi-
zatiile de distribuire a combustibilului (sau alte organe
ale Comisariatului poporului pentru aprovizionare) au
adus la indeplinire hotgrirea C.C.P. din 18.1.1919;

sa 1amurii cauzele taraganelii;
sà aflati care sint vinovatii275.

-

Vd
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Numiti un revizor comunist priceput, ata§ati-i neapArat
un muncitor §i dati zor ca ei &A se apuce de treaba
Inca de vineri dimineata (dacA nu aveti un muncitor
disponibil, atunci sd Enceapd [aril el, cAci poate fi trimis
i pe urmA).

Consider cA e o treabA importantà: va trebui sà prezen-
tali informatii la zi. Se cere sd controlati scriptele sectiei
mentionate, ordinea telegramelor (dacA le tine In ordine,
dacd sint u§or de gAsit, dacA controleazA cind s-a rgspuns
§.a.m.d.).

V. rog foarte mult sa" faceti acest lucru cit mai repede
§i In mod cit mai riguros.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se tipdreste dupe manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

442

INSARCINARE PENTRU SECRETARA2I6

Telefoneaza-i lui Nevski, pune-i in vedere Ca se cer
mAsuri urgente §i spune-i cA Il rog sa-mi rdspundb:
imediat.
23.1 Lenin

Scrisd la 23 ianuarie 1919
Publicatd pentru prima oaret in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdreste dupe manuscris

443

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI

Secretd

Pentru Trotki, pre§edintele Consiliului militar-
revolutionar,

la Kozlov sau in orice loc s-ar afla
Wilson propune incheierea unui armistitiu §i invità

la o conferinta toate guvernele din Rusia. MA tern cA
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urmaregte sa-gi consolideze stapinirea asupra Siberiei
gi a unei parti din Sud, caci altfel nu spera sa pastreze
mai nimic. Aceasta imprejurate, precum gi eliberarea
Orenburgului, Luganskului i Certkovului trebuie, cred
eu, sa ne faca s5 ne incordarn toate fortele pentru ca Intr-o
luna sa eliberam i oragele Rostov, Celeabinsk gi Omsk.
Acest obiectiv este in concordanta cu cele discutate de
noi. Verifica indeosebi strategia folosita de Vatetis
dupa luarea Orenburgului i comunica-mi ce parere ai.
La Wilson ar fi, poate, cazul s. te duci d-ta2".

Serie?! la 24 ianuarie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,

XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.

444

Lenin

Se tipdreete dupd o copie
dactilografiald

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL SAMARA278

27.1.1919

Samara
Comitetul executiv gubernial

Trimiteti imediat la Moscova toate materialele care
pledeaza impotriva eserului de dreapta Aleksandr Mihai-
lovici Smirnov; comunicati cauzele arestarii lui, verifi-
cati sinceritatea declaratiei lui c vrea sà colaboreze
cu Puterea sovietica Impotriva lui Kolceak i creati-i
deocamdata conditii mai ugoare de arest.

Pregedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publican! pentru prima ()art/ in 1945,
Culegeri din ',entre, vol. XXXV

Se tipdrefte dupd manuscrie
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445

CATRE K.I. LANDER
Pentru Lander

Va rog sg. instituiti irnediat o ancheta severa, printr-un
revizor de n'Adejde, care sa fie in mod obligatoriu secondat
de un muncitor comunist279.

28.1 Lenin
Scrisd la 28 ianuarie 1918

Publicatd pentru prima oard in 1959, Se tipdreste dupe manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI

446

CATRE E.M. SKLEANSKI
30.1.1919

De la Z.P. Krjijanov-
skaia, printr-o delegatà
la congresul InvKamIn-

tului extra§colar

Pentru Skleanski
Un grup de 8 aviatori din armata

de operatii de pe Frontul de la
Taritin, Flota aeriaa. rosie (deta-
samentul 23 de aviatie) In frunte
cu soferul Baranov (care mai
inainte a fácut parte din compania
a 8-a din divizia specialà de avia-
tie) , ne roag6 s'a. trimitem o co-
misie de revizie; ei ne comunicti
cd detasamentele de aviatie existd
doar pe hErtie §i ca. situatia
este aproape catastrofalam.
Pre§ed. C.C.P., V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se tipareete dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

447

TELEGRAMA ADRESATA LUI C. RACOVSKI

31.1.1919
Harkov, pentru Racovski

Am auzit ca la Harkov vin ziare din Crimeea si de la
Odesa, printre care si un ziar francez care apare la Odesa.
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Va rog foarte mult s. dati numaidecit dispozitie sd se
Intocmeascg colectii ale acestor ziare si sd se trimità
aici In mod regulat.

Lenin

Pub/irate/ pentru prima oarci in 1942, Se tipdreote dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

448

TELEGRAMA ADRESATA LUI N.I. IVANOV281

Pentru Ivanov, comisar pentru problemele muncii,
Petrograd

0 copie lui Zinoviev, Petrograd
Necesitgli de ordin militar dicteazd in mod imperios

sporirea la maximum a productiei uzinei de armament
din Ijevsk. Principala piedicà este lipsa de muncitori.
Consiliul Apargrii a trasat Inca de acum doug. sdptdmini
drept sarcind Sindicatului muncitorilor metalurgi§ti sà
transfere de urgentd la Ijevsk deocamdatd 5 000 de mun-
citori, contind in special pe muncitori din Petrograd,
care ar gasi de lucru la Ijevsk §i ar avea locuint4 f.:1i brand'
cu totul suficientd.

Ping. in momentul de fatd n-am primit nici un fel de
§tiri cu privire la numdrul muncitorilor din Petrograd
care se mutd la Ijevsk. Consiliul Apgrgrii considerd
inadmisibild o asemenea atitudine indiferentà fatà de
posibilitatea ce s-a ivit nu numai de a da de lucru, dar

de a hrgni mii de muncitori impreund cu familiile lor.
V. cer sa-mi comunicati de urgentg, printr-o telegramg,

citi muncitori ci clnd anume vor fi trimici de la Petro-
grad la Ijevsk.

Va previn cg nu se admite nici o tArggdnare §i nici un
fel de scuze*.

Precedintele Consiliului Apdrdrii, Lenin

Scrisd la 31 ianuarie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdrepte dupd textul
scris de L.B. Krasin, completat

oi semnat de Lenin

*Ultima fraza este serisft de Lenin. Nota red.

Bi
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449

CATRE L.B. KAMENEV282

Pentru Kamenev
Te sfdtuiesc sd satisfaci cererea lui Dzerjinski. El are,

de fapt, dreptate, in timp ce Krilenko, am impresia,
se agità fdrd rost.

Scrisd in a doua jumdtate
a lunii ianuarie 1919

Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XX I

Se tipeire0e dupd manuscris

460

CATRE L.B. KRASIN

Transmite imediat lui Cicerin §i urmarefte (sau pune
pe cineva sd urmdreascd) ca aceastà politicd sà fie apli-
catà cu energie §i perseveren t a283.

Scrisd in ianuarie-februarie 1919
Publicald pentru prima oard in 1960,

in revista Voprosi Istorii" nr. 7
Se tipareste dupd manuscris

451

CATRE V.P. MILIUTIN,
N.N. KRESTINSKI 1 D.I. KURSKI

Pentru Miliutin, Krestinski si Kurski
Izvestiia" din 2.11 comunicd ca.' Banca populard din

Moscova (adicd conducdtorii cooperatiei noastre cetd-
tene0i) a fost demascatà (de ziarele din Kiev) 61 a primit
prin specula 50 de vagoane de zakar, actionind mind in
mind cu agricultorii", chiaburii §i mo§ierii din Ucraina,
In frunte cu Skoropadski 1

E necesar 1) sd se facd o intensd agitatie in presa in
jurul acestui caz, pentru urmarirea conducatorilor coope-
ratiei §i demascarea lor pind la capdt (Mcindu-se distinctie
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intre necesitatea acestor màsuri i necesitatea folosirii
aparatului); sd se instituie o comisie de ancheta* .

Scrisd la 2 februarie 1919
Pubticatd pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVII I

Se lipareste dap% ntanuecris

452

TELEGRAMA ADRESATA LUI B. N. NIMVITKI2S4

Ufa. Pentru
presedintele comitetului revolutionar gubernial

Va cerem sà nu-1 respingetd pe Halikov, sà acceptati
acordarea unei amnistii cu conditia de a crea un front
unic cu regimentele baskire impotriva lui Kolceak.
Puterea sovietied da depline garantii de libertate natio-
nalâ pentru baskiri. Se Intelege a. este necesar totodatà
sd se procedeze la o riguroasd izolare a elernentelor contra-
revolutdonare din sinul populatiei baskire i s'a se contro-
leze efectiv gradul de sigurantà al trupelor baskire, sub
raportul fidelitàtii fata de cauza proletar6**.

Lenin, Stalin
Scrisd la 5 sau 6 februarie 1919
Publicatd la 16 februarie 1919
in ziarul Jizn Nalionalnostei"

(Moscova) nr. 5

Se tipdreste dupd textul
scris (le V I. Lenin

i 1.V. Stalin

453

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

6.11.1919
Petrograd

Smolnii. Pentru Zinoviev
Este adevarat cà ai arestat ca ostatic pe Ropp, arhie-

piscopul Moghilevului? Te rog comunici In ce
*La stIrsitul documentului, Lenin a scris urmIttoarea indicatie: la

arhivd, pentru informatii curcnte". Exist& texte dactllografiate ale acestut
document, care au fost semnate de Lenin i trimise lui V. P. Miliutln
N.N. Krestinski. Nota red.

** Ultima parte a telegramei, de la cuvintele: Se Intelege a fost
scrisa de V.I. Lenin. Nota red.

sd-mi

ol

Nimvitki,

clic.",
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conditii ar putea fi eliberat, intrucit papa face demersuri
in acest sens285.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tipeireste dupel manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

464

CATRE JACQUES SADOUL

8.11.1919
Dragd tovard§e Sadoul,

Va multumesc din suflet pentru bro§ura 67.286 Nu am
colectiile de ziare franceze pe ianuarie. Nici nu le-am
vdzut mdcar. Poate cd sint la Cicerin.

Cu salutdri comuniste §i cu cele mai bune urdri de
insdnato§irel

Publicatd pentru prima oard
in limba francezd (in facsimil)

la 3 aprilie 1925,
in L'Humanite" nr. 7 812

In limba rusd a apdrut
pentru prima oard la 18 aprilie
1925, in Krasnaia Gazeta" nr.89

Al dv. devotat, Lenin

Se tipareete dupd textul
aparut in ziar

Tradusd din lirnba francezel

465

CATRE E.M. SKLEANSKI I V.N. PODBELSKI

Pentru Skleanski:
Sa SO pund capdt acestui joc de-a telegramele287.

Scrigd la 10 februarie 1919

2

Pentru Skleanski §i Podbelski:
Nu s-ar putea interzice printr-o circulard aceste tele-

grame stupide, trimise pe o sutd de adrese?288
Scrisd la 11 februarie 1919

Publicald pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XVI

Se tipdreste dupd manuscris
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466

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.G. LEAPNIKOV

12.11.1919

As trahan
Pentru leapnikov

Am primit telegrama dv. In legàturà cu situatia din
Baku289. Sper ca' va dati seama de imensa importantà a
chestiunii si yeti lua masurile cele mai energice pentru a
folosi starea de spirit a celor din Baku In vederea unor
actiuni rapide, decisive. Garantatd securitatea celor ce
tree de partea noastr.a. Informati-ma telegrafic mai
amanuntit.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se liparefte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

457

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

13.11.1919

Petrograd
Smolnii

Pentru Zinoviev

Ce se aude cu eliberarea lui Moris Leiteizen de care
finlandezi?"° Trebuie sa obtinem cu orice pret eliberarea
lui. Comportarea finlandezilor e revoltdtoare. Telegra-
f iaza-mi .

Lenin

Publicatd penfru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV
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468

CATRE G.I. PETROVSKI291

TovarAse Petrovski,
Mi se comunicà c autorul acestui raport este un om

cinstit i membru de partid. Te rog sà insdrcinezi cu
efectuarea cercetàrilor oarneni mai seriofi. Cornu-
nicA-mi pe eine ai numit.
13.11 Lenin

&rise! la 13 februarie 1919
Publicald pentru prima oarii in 1912,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX1V

Se liparefte dupd manuscris

459

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI

DE EST

Retragerea Armatei a 2-a ma nelinisteste foarte mult.
Am vorbit cu Vatetis, care pleaca curind la Veatka.
Va rog sh-mi comunicati ce mdsuri ati luat i ce se aude
cu venirea celor o suta de companii. In al doilea rind,
sper cal faceti tot ce-i cu putint4 pentru aprovizionare

dati forte militare de radejde Comisiei centrale pentru
aprovizionarea Armatei Rosii cu alimente. Principalul
este sà evitati orice frictiuni cu aceastä comisie. Comuni-

dac'd ati aranjat in asa fel ca activitatea sa se
desrasoare in deplin5. armonie. In al treilea rind, cum
stam cu chestiunea aceea conspirativa. despre care am
fost informat de Gusev intr-o scrisoare trimisa printr-un
curier special?

14 februarie Lenin

,Scrisd la 14 febrilarie 1919
Pub Heald pentru prima oard in 1942,

XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.
Se tipdreete dupd o copie

daclilografiald

.

si

cati-mi
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460

CATRE G.E. ZINOVIEV

14.11.19 19

Tovarase Zinoviev,
0 ruda a unui membru al Comitetului central al cade-

Olor (fost avocat), Viktor Ivanovici Dobrovolski (sotul
ei este functionar sovietic), mi s-a adresat cu rugdmintea
de a dispune ca el sa fie eliberat. Motivele pe care le
invoca: El nu se afld printre ostatici. Inca din 1907
s-a retras din viata politicä. E batrin §i bolnav; cu putin
inainte de arestare a avut o forma grava de pneumonie,
astfel Ca acum el, care la cei 50 de ani ai sai se tinea
destul de bine, arata ca un batrin neputincios, e intr-o
stare de plins. In casa lui se cuibareste mizeria, caci
singurul mijloc de trai era ci§tigul capului de familie".

Te rog sa controlezi d-ta i sà vezi daca n-ar putea
fi eliberat pe cautiune. Cornunica-mi, te rog, si avizul
Cek5 1292.

Publicatd pentru prima oara
in 1925, in culegerea
Lln
I.

an de la moartea
lui V Lenin", Leningrad- Mascara

Cu salutari, Lenin

Se lindrege dupd manuscris

4C1

CATRE N.P. BRIUIIANOV293

Pentru Briuhanov
Aa ceva e pur §i simplu monstruos, cind atiut este ca

acum o luna regiunea a fost eliberata. Cerealele se gasesc
in cantitat,i mari. Dar n-avem oameni, §i aici bintuie
foametea.

Trebuie sà luatd masuri drastice, sa ridicatd in picioare
Biroul pentru aprovizionarea armatei inspectia munci-
toreascd.

+
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Ce s-a Mcut ph-là acum? i ce v6 propuneli s4 faceti
de acum Inainte?

Scried la 17 februarie 1919
Pith Heald pentru prima oard in 1933,
In Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdrepte dupd manuscris

462

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

18.11.1919
Petrograd

Smolnii, pentru Zinoviev
Am auzit chiar acum cà Sovietul raional ar fi evacuat

din Casa scriitorilor pe Vera Ivanovna Zasulici i pe a1ti
revolutionari de seamg. Mai mare rusinea Sd fie oare
adevilrat?294

Lenin

Publicate pentru prima oard in 1933, Se lipetreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

463

TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV JUDETEAN DIN MAMADIp5

18.11.1919
Mamadis

Comitetul executiv judetean
Este adevárat cà Rukavisnikov, un comunist din

Sormovo, stà in inchisoare de o lund de zile Med sg i se
cerceteze cazul? Dacd e adevàrat, vinovatul sà fie dat
In judecatà pentru Cardgdnea16. Trimiteti-mi ràspuns
telegrafic.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdre8te dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

I
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464

TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV JUDETEAN ELATMA296

18.11.1919

Elatma
Comitetul executiv judqean

Mihail Mitrofanovici Fedoseev din Azeev se plinge
cA nationalizat tipografia §i cg. prin adresa nr. 455
din 6 februarie ai refuzat sä acordati despAgubiri pentru
ea qi indemnizatii pentru concedierea a cloud ucenice ale
sale §i a unei legatoare. Comunicati-mi imediat dacA
aceste fapte sint exacte §i dacA e adevArat cA tipografia
se aflà la Sasov intr-un §opron, unde stA degeaba. VA rog
BA. vedeti daca nu s-ar putea sà-1 plasai pe Fedoseev
lntr-o munca de tipograf sau sd-i propuneti sA Infiinleze
o cooperativti muncitoreascA pred4i conducerea

sub control a fostei sale tipografii, care sA fie
complet subordonatA Sovietului de deputati207.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pulgticatd pentru
Culegeri din

prima oaM In 1933, Se tip(Ire4e dupd manuseris
In Lenin", voi. XX IV

465

TELEGRAMA ADRESATA LUI C. RACOVSKI298

H arkov
Pentru Racovski

Statisticienii din Harkov s-au adresat tovarAplui
Popov, qeful Directiei centrale de statisticA, propunindu-i
sä intre In legAtura cu guvernul sovietic ucrainean in
vederea organizArii statisticii din Ucraina dupà modelul
statisticii oficiale din Republica SovieticA Rug. In
caz ca sinteti de acord, tovarA§ul Popov va putea fi

.....,....,................
2'7

i-ati

Bi sd-i
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delegat sd se deplaseze in Ucraina in scopul indicat.
V. rog sd-mi rAspundeti telegrafic*.

Scrisd la 18 februarie 1919
Publicald pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Lenin

Se lipdreste dupd textal consemnat
de un necunoscul, complelat apoi

sonnat de Lenin

466

TELEGRAMA ADRESATA
LUI P.I. STUCIKA I I.A. I3ERZIN

19.11.1919
Riga

Guvernul sovietic al Letoniei
Pentru Stucika §i Berzin

Salut hotArirea luat6 de muncitorii germani din Riga
de a publica in fascicule Operele complete ale lui Karl
Liebknecht §i ale Rosei Luxemburg. Sper c4 le yeti da
tot concursul, pentru a gr6bi editarea fasciculelor, §i
imi yeti trimite §i mie cite un exemplar.

Lenin

Publicald pentru prima oard in 1942, Se tipdreete dupd manusois
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

467

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.I. GUSEV

19.11.1919
Arzamas

Comandamentul frontului, pentru Gusev
Am primit ràspuns la telegrama cifratà, dar in el nu

se pomene§te nimic despre aprovizionare qi despre ma'su-
rile luate de dv. pentru lichidarea frictiunilor §i intensifi-
carea transporturilor. Rrispundeti-mi.

Ultima fraza este serial de Lenin. Nota red.

i
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In ce priveste baskirii, avet,i dreptate cind cereti
dezarmarea lor sau angajarea lor in actiuni imediate
impotriva lui Kolceak299.

Lenin

Pub Heald pentru prima oard in 1942, Se tipareele dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

468

DISPOZITIE CATRE A.D. TIURUPA

19.11.1919
Dispozitie

0 data cu venirea lui la lucru, tovarasului A.D. Tiu-
rupa, comisar al poporului, i se prescrie ca, tinind seama
de necesitatea ocrotirii unui bun al statului*, sei respecte
cu strictele unnatoarele naisuri de precaufie:

sa nu lucreze fard pauza mai mult de douà ore,
sa nu lucreze dupà orele 101/2 seara,
sa nu acorde audiente.
Prescriptiile restrictive ale Lidiei Aleksandrovna Fo-

tieva sa fie aplicate [aril discutie.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianoy (Lenin)

Publicald pentru prima oard in 1945, Se tipeirefte dupd manuscrie
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

469

CATRE L.B. KAMENEV

21.11.1919
Tovarase Kamenev,

Aducatorul prezentei scrisori este presedintele Comite-
tului executiv al guberniei Samara**. El are unele date si
diagrame foarte interesante In legatura cu aprovizionarea.

* V.I.
Este

Lenin
vorba

are
de

In vedere starea sanatatil lui A.D. Tiurupa. Nota red.* A.P. Galaktion0V. Note red.
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Te sfnuiesc sà-i dai posibilitatea sà inà un r e f e-
r a t In fata unui mare numAr de muncitori din Moscova.
Cereale sint in cantitàti mari. Acesta e un fapt cert.
Trebuie imbarbateim.

Publicald pentru prima oard
la 29 decembrie 1957, in ziarut
.Voljskaia Kommuna" nr. 304

Al d-tale, Lenin

Se lipdreste dupd manuscris

470

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL

IAROSLAVL

22.11.1919
Iaroslavl

Comitetul executiv gubernial
0 copie pentru Ceka

Functionarul sovietic Danilov se plinge Ca Ceka i-a
confiscat trei puduri de Mind i alteproduse obtinute prin
munca lui de un an si jumdtate pentru o familie de patru
suflete. Verificati cu toatà strictetRa. Comunicatd-mi
telegrafic rezultatul*.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub licatd pentru prima oard in 1933, Se lipdreste dupd manuscris
tn Culegeri din Lenin", vol. X XIV

471

CATRE INVATATORII DIN GUBERNIA TVERH°

Tovargsului Ramenski, reprezentantul guberniei Tver
Comunicati Inv6t6tori1or din gubernia dv. cà plinea

lor se af16 In mlinile chiaburilor si cà misiunea Puterii
Pe telegrama care continea aceasta reclamatie, Lenin a serfs: la arhiva,

pPnlru rinfomatli curente". Nola red.

sd-i



SCILISOM DIN 1919 283

sovietice constd in a face ca aceastd pline sd fie pusd la
dispozitia oamenilor muncii.

22. II. 1919
V. Ulianov (Lenin)

Se
dupd

tipdrote pentru prima oard,
o copie scrisci de un necunoscut

472

ADEVERINTA DATA UNOR REPREZENTANTI
AI FABRICII DE TEXTILE DANILOVSKAIA

24.11.1919

Prin prezenta adeveresc c. tovard§ii, reprezentanti ai
fabricii de textile Danilovskaia, au fost la mine, cerind
sd li se acorde tainul. Intrucit hotdrirea In aceastd chesti-
une a fost luatd de Prezidiul C.E.C. din Rusia, care,
potrivit Constitutiei, este un organ superiorConsi-
liului Comisarilor Poporului, nici eu, In calitate de prep-
dinte al C.C.P., i nici C.C.P. nu este In drept ad schimbe
o asemenea hotdrIre.

Preqedintele C.C.P., V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1945, Se tipdrepte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

473

CATRE CONSILIUL MILITAR-REVOLUTIONAR
AL REPUBLICII

Informatiile de acest gen nu shit interesante, Intrucit
sint lipsite de orice continut. Nu s-ar putea obtine,
bundoard, urmdtoarele date:

1) nun:14ml diviziilor (1, 2, 7...)
2) locul unde se afld. ele
3) numdrul baionetelor
4) sdbiilor
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5) numArul tunurilor
6) ,, cartuselor
7) ,, obuzelor
8) 1) cailor
9) In ce proportie (%) e satisMcutà aprovizionarea

10) chid va fi complet gata
11) numeirul celulelor comuniste
12) end literaturA s-a difuzat in cutare termen.

Scrisei inainte de 25 februarie 1919
Pub Heald pentru prima oard in 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

Se tipdreele clupd manuscris

474

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.K. VLADIMIROV

1

Pentru Vladimirov
Consiliul Ap ArArii a hotdrit ca, In cazul cind Consiliul

militar-revolutionar al republicii nu va prezenta, In
termen de douA zile, o rezolutie motivatà in favoarea
liniei PovorinoTaritin, sa." punem pe primul plan linia
LiskiLihaia. Comisariatul poporului pentru cAile de
comunicatie declarà din capul locului cd nu dispune de
materiale suficiente pentru refacerea podurilor de pe
ambele linii. Persona], sint Intru totul de acord cu aceastA
hotArire a Consiliului ApArarii, dar, dacA veld sAvirsi
o minune si yeti reusi sA reparati mai intii linia Liski
Lihaia, iar apoi si linia PovorinoTaritin, inseamna ca
sinteti un facAtor de minuni.

Lenin

2

Personal, sint dispus BA VA dau aprobare dacA va anga-
jati BA reparati ambele linii, dupà cum imi scrieti. Am
s'a. incerc chiar azi sa iau legatura cu Tiurupa si Sverdlov
si, dacA vom ajunge la altA hottirire, am sA VA telegrafiez
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imediat. Dup6 cit se pare, Nevski n-a §tiut ce materiale
puteti primi din sud. Am sà-i trimit cele doutt scrisori
ale dv.

Scrise la 26 februarie 1919
Expediate la Voronej

Publicate pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX1V

Lenin

Prima telegramd se tipdreete
dupd manuscris, iar a doua
dupd textul blanchetei de te-

legramd

475

TELEGRAMA
ADRESATA LUI S.E. TEHANOVSKI301

26.11.1919

Rudnea
PentruTehanovski, pre§edintele comitetului executiv

0 copie Comitetului executiv gubernial Moghilev
V. pot primi, daca" nu personal, atunci prin secretar.

Dupd p4rerea mea, planul comuni§tilor din plasa Miku-
linskaia nu e ràu, dar ar fi de dorit ca cei de la Orp si
Moghilev sà ne trimità macar o scurtà motivare scris6
In legAturà cu atitudinea lor negativA.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oarei in 1945, Se lipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

476

ADEVERINTA DATA LUI I.L. LORENT
26.11.1919

Adeverinta

Tovaràqul Lorent este lmputernicit de Comitetul
Central al P.C.(b) din Rusia sà ia toate ingsurile
pentru ca tovarà§ii stràini veniti aici s6 fie cazali la
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Kremlin in bune conditii si &ä primeasc6 masa de trei
ori zi302.

Tovargsul Malkov e rugat s'a acorde tot sprijinul tova-
rlisului Lorent.

Presedintele C.C.P., V. Ulianov (Lenin)

Se lipdreate pentru prima oard,
dupd mantiscris

477

CATRE A.I. SVIDERSKI, PENTRU A.D. TIURUPA

Tovargsului Sviderski, pentru Tiurupa
Date fiind divergentele (partiale) care existà Intro

Frumkin si Smidt in problema cooperatiei (Frumkin
inclin6 mai mult spre cooperatia muncitoreascil),
cred ca deocarndatti trebuie stt ne pronunt'am i n f a-
voarea cooperatiei muncitoresti (intrucit nu ne-am
consolidat Inca pozitiile in Uniunea centrald a coopera-
tivelor de consum)303.

Scriad la 27 februarie 1919
Publicald pentru prima card in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV I

478

Se lipdreste dupd manuscris

CATRE M. M . KOSTELOVSKAIA304

Sint de acord, dar, dacg Biroul pentru aprovizionarea
armatei se va face vinovat de intirzierea, fie si cu o ora,
a actiunii de mobilizare a muncitorilor In posturi de
ráspundere si In armata de aprovizionare, toti membrii
lui si fie alungati.

Scrisd la 27 februarie 1919 Se lipdreate pentru prima oar&
dupe manuacria

pe
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479

INSARCINARI PENTRU SECRETARA
1 UN BILET PENTRU N.P. BRIUHANOV

1

INSARCINARE PENTRU SECRETARA

SA mi se aminteascà disearg, la Consiliul Apardrii.
Pentru tov. Briuhanov: satul luja, judetul Veazniki,

gubernia Vladimir. Comitetul bolpvicHor (delegat: Bor-
zov)305.

Scrisd in februarie 1919
Publicatd pentru prima oard

partial in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV

Se tipdrefte pentru prima oard
manuscrisin intregime, dupd

2

CATRE N. P. BRIUHANOV

Pentru Briuhanov: 1.) puteti srt-i ajutati pe cei din Iuja?
2) dacg nu §titi, la ce org 1mi puteti

raspunde mline dimineatá?
3) a fost la mine un muncitor mina-

nat, trimis de ei, care promite
ca ne vor trimite lucritori. De
care sg le cerem §i citi anume?

Scris in februarie 1919
Publicat pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV

Se tipdrefte dupd manuscris

3

INSARCINARE PENTRU SECRETARA.

Mline acest Borzov (din Iuja) vine aici; Intelege-te
cu Briuhanov la telefon (sau stabile§te cu el acum)
clnd ne vor fi comunicate rezultatele acestei consfg-
tuirim.

Scrisd in februarie 1919 Se tipdrefte pentru prima oard,
dupd manuscris
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480

CATRE A.I. SVIDERSKI

Mi se pare ca degeaba ai f5cut cu totdi atita teorie".
Sa fie trimis Slihter numaidecit la fata locului, i acolo
o sa vada care este situatia307

Scrisd in februarie inceputul
lunii martie 1919

Publicatd pentru prima oard in 1925,
tn cartea: A.G. Slihter. Ilici,
aea cum 1-am cunoscut", Harkov

Se tipeirepte dupd manuscns

481

CATRE L.A. FOTIEVA308

1

Prevederile decretelor nu pot fi ocolite: numai
pentru o asemenea propunere i poti fi dat In judecata.

Dar se poate cere aprobarea de catre C.E.C.
din Rusia, ca o exceptie, §i acest lucru te sfatuiesc
sa-I faci.

2

Trebuie vazut ce prevede legea: nu-mi amintesc
cine stabile§te exceptarile.

Scrise la 4 marlie 1919
Publicate pentru prima oard in 1995,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipdresc dupe! manuscrise

482

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

Raspunzind propunerii din § 3, s5. trimitem guvernului
polonez o nota in care s5-i dam asigurari ca sintem intru
totul de acord, §i anume cà vrem s. obtinem o solutio-
nare printr-un referendum al populatiei muncitoare, vrem
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sä ajungem la o intelegere pe aceasta baza, acceptam
unele concesii in probleme de amanunt q.a.m.d. Sà
dam, in acest sens, o directiva din partea Comitetului
Central3".

Lenin

Scrisd intre 4 si 24 martie Se tipareste pentru prima oard,
1919 dupd manuscris

483

TELEGRAMA ADRESATA LUI P.P. MIWN

8.111.1919

Taritin
Pentru Mi§kin, pre§edintele Cekài guberniale

Nu se poate aresta un om pentru ca a mizgalit un por-
tret. Eliberati-o imediat pe Valentina Per§ikova, iar
daca. este contrarevolutionard, puneti-o sub urmarire310.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub Heald pentru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

484

CATRE F.I. KALININ3"

Pentru Kalinin
De ce n-ati luat cuvintul ca sa relatati cum ati dat

afara oamenii de prisos, cum ati ajuns sa stabiliti care
sint cei de prisos etc.?

Scrisd la 8 martie 1919
Pub Heald pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. X XIV

Se lipdreste dupd manuscria
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486

CATRE L.A. FOTIEVA312

Daca Hreasceva st a. departe si vine pe jos, e pacat de ea.
Explica-i, cind ai prilejul, si cu mult tact, ca in zilele

cind nu sint probleme de statistica poate sa piece mai
devreme sau chiar sd nu villa de loc.

Scrisd la 8 martie 1919
Pub licatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdrefte dupd manuscrie

486

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.L. KOLEGAEV

10.111.1919
Pentru Kolegaev, seful Comitetului pentru aprovizionare

din sud, la Kozlov sau oriunde s-ar afla
Cite trenuri marsrutizate cu produse alimentare ati

trimis spre Moscova si cite puteti trimite in luna care
vine? S-a Mout tot ce trebuia pentru aplicarea directivei
Comitetului Central cu privire la masurile pentru colec-
tarea de produse alimentare In regiunea Donetului?
Ce cantit4i anume au fost predate si cum decurg opera-
tiile de depozitare? Aveti destui muncitori de la centru
pentru munca de aprovizionare? Va rog sa-mi raspundeti
telegrafic313.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pen tru prima oard in 1933, Se tiparefte dupe manuscria
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

487

CATRE L.B. KAMENEV814
12.111.1919

Tovarase Kamenev,
Aducatorii acestei scrisori sint tovarási din judetul

Sarapol, gubernia Veatka.
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Au adus la Moscova si la Petersburg cite 40 000 de
puduri de cereale. Aceasta este o faptà remarcabilà, care
merità din plin sà" fie salutatà in mod cu totul deosebit.
Iar tovardsii ar vrea, cu acest prilej, sd cunoasc6 activi-
tatea sindicalà. Fii bun si fixeaza, cit de curind, pentru
ei o expunere la Sovietul de deputAi. Trebuie trimig si
o notà la ziar. Telefoneaza."-mi, te rog, cind primesti
aceasta scrisoare, iar dup6 aceea trimite-i pe tovargsi
la midt si la Tomski.

Cu salutgri, Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

488

CATRE L.B. KRASIN

12.111.1919

Tovargse Krasin,

Maria Fedorovna* mi-a transmis hirtiile alàturate.
Grjebin nu scrie clar. Ce-i acest Pravbum?** Nu se poate
face rost de o copie dupà rezolutia lui si dupá actul
de anulare? Cui ii este subordonat Pravbum? Va tre-
bui sà-i cer avizul, dar e bine sa' afl4m mai exact pen-
tru ce fel de arti si brosuri cere hirtie Vsemirnaia
literatura"315.

Publicald pentru prima oard
la 27 mantic 1958, in Literaturnaia

Gazeta" (Moscova) nr. 37

Al d-tale, Lenin

Se tipdreste dupc1 manuscris

*M.P. Andreeva. Nola red.
* Sectia din Petrograd a lui Glavbum (Direetia general& a Intreprinde-

rilor de stat produciltoare de hirtie din Consiliul economic superior). Nota
red.
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489

CATRE L.A. FOTIEVA316

Lidia Aleksandrovna,
Ráspunde-i &á adresa pentru decrete am predat-o la

Biroul C.C. (spune-i sà se adreseze celor de acolo) §i cA
poate sà-mi scrie direct la Moscova, la Kremlin.

Scrisd dupd 17 mantis 1919
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdrefte dupd manuscris

490

CATRE A. G. SLIHTER317

Tovarà§e Slihter,
1) Ai primit, in Ucraina, directiva C.C. (cu privire la

trimiterea a 50 000 000 de puduri pin'a la LVI)?
2) Dacd nu, ai vgzut-o macar aici?
3) Ce crezi? De cit puteti face rost?
4) Nu e nevoie sà luána aici me:suri urgente (§i ce fel

de m'asuri anume)?
5) Daca nu aduceti pind la LV sau LVI, sucomlAm

cu to0i.

Scrisd la 19 martie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1925,

in cartea: A.G. Slihter. Ilici,
asa cum l-am cunoscut", Harkov

Lenin

Se tiparepte dupd manuscris

491

CATRE V.A. AVANESOV

Tovarg§e Avanesov,
AducAtorul prezentei scrisori este tovaracul Emelianov,

muncitor din Petrograd, o veche cuno§tintà de-a mea §i
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un bun activist de partid. Te rog foarte mult sa-i creezi
conditdi ca sa ajungd cit mai curind la Petrograd318.

Lenin
21.111.1919

Pub Heald pentru prima Cara in 1933, Se lipilieste (Mini manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

492

CATRE G.I. PETROVSKI

Tovara§e Petrovski,
Trimite, te rog, aceasta telegramd sau una cu un con-

tinut asemanator, sau dà dispozitie comitetului executiv
gubernial sa procedeze la o verificare319.

Lenin

Scrisd
de 22

nu nlai
mantic

arziu Se lipjireste pen tru prima oaril,
1919 dupa manuscris

493

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.N. KAIUROV32°

27.111.1919
Secret

Armata a 5-a, pentru Kaiurov
Am primit telegrama dv. neinchipuit de optimista;

tare ma tem cà acest optimism, care ne-a fost atit de
pdgubitor In Rasarit, o sà ne provoace prejudicii §i acum.
Comunicati-mi deed i-ati Mout cunoscuta lui Trotki
opinia dv. §i ce masuri ati luat pentru frnbunatatirea
muncii politice, pentru a imbarbdta trupele de Intarire
§i a le ridica nivelul de con§tiinta.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatel pentru prima oard in 1924,
in revista Proletarskaia
Revoliutiia" nr. 3 (26)

Se tipdraple dupd manuscris
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494

TELEGRAMA ADRESATA LUI F.N. VINEVSKI3"

28.111.1919

Iaroslavl
Pentru Vipevski, comisar judetean pentru aprovizionare

0 copie la comitetul gubernial pentru aprovizionare
Conducerea Uniunii cooperativelor de consum din

Iaroslavl 11 acuzA pe Vi§nevski &à a dat o dispozitie de
reorganizare care distruge cooperatia din Rostov ca
aparat tehnic. Trimiteti-mi o copie dupà aceastà dispo-
zitie, precum §ii avizul cooperatiei muncitore§ti fjli al comi-
tetului gubernial pentru aprovizionare.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicate pentru prima oard fn 1933, Se lipdreete dupd manuscrie
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

495

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV
GUBERNIAL CEREPOVET

29.111.1919

Cerepovet
Comitetul executiv gubernial

Verificati dacA e IntemeiatA reclamatia Efrosinei
Andreevna Efimova, sotie de militar din satul Novoselo,
plasa Pokrovskaia, judetul Beloziorsk, care se plinge
cA i s-au rechizitionat cerealele §i au fost duse In hambarul
comun, de§i sotul ei este prizonier de cinci ani de zile,
iar familia, compusá din trei persoane, este lipsità de
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sustinàtor. Vg rog sà-mi comunicati rezultatul verifi-
c'arii §i inburile luate 3 22.

Prerdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard tn 1933, Se tipdregte dupe( manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

496

CATRE COMISARUL POPORULUI
PENTRU AFACERILE INTERNE

2.IV.1919
Tov. comisar al poporului pentru afacerile

interne
Reprezentantii judetului Putivl, gubernia Kursk, se

pling de felul cum au decurs alegerile. Ei cer sà se facá
noi alegeri in Soviete, conform legii. VA rog sa-mi raspun-
deti ce ati fAcut: ati procedat la o revizie, la o verificare,
ati dat vreo dispozitie, i care anume? etc.

Prqedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Public3id pentru prima ()art( in 1933, Se tipdregte clupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

497

CATRE V. BAHVALOV323

Se permite, fire0e, s'à fie terminat'd constructia bise-
ricii; vA rog &à treceti pe la tov. Kurski, comisarul po-
porului pentru justitie, cu care am vorbit chiar acum, ca
sà va dea instructiuni.

2.IV.1919
V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oarel in 1945. Se tipdregte dupd manuscris
In Culegeri din Lenin", vol. XXXV
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498

CATRE E.M. SKLEANSKI

Pentru Skleanski
1.2 prizonieri francezi sufer5 de frig. SA li se dea imbrd-

cdminte brand.

Scrisd la 3 aprilie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942, Se tipdre$te clupd rnanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

499

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.N. KAMINSKI*

Tula. Pentru Kaminski
Am s'a-i comunic imediat lui Krasin, iar in ce prive§te

finantele, lui Krestinski324. Luaid mAsurile cele mai
severe. In ce prive§te insd ratia de osta§ row, nu pot
sA hotárAsc pe loc; dupà cit se spune, ei primeau un funt
§i un sfert. Trebuie cercetate cauzele scAderii productivi-
tAtii. Informati-ne mai des, atit dv. eft §i Orlov.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 4 aprilie 1919
Publicatd pentru prima card In 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV I

Se tipdreste dupd textul
blanchetei de telegramd

600

TELEGRAMA ADRESATA
COMANDANTULUI ARMATEI A 1.0-A

4.IV.1.919
Taritin. Comandantului Armatei a 1.0-a

0 copie la Velikokneajeskaia
Comandantului de divizie Dumenko

Transmiteti salutul meu tovarAwlui Dumenko, erou
al Armatei a 10-a, §i vitezei lui cavalerii, care s-a acope-

Transmisl. prin fir direct. Nola red.

+
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rit de glorie cu prilejul eliberàrii localitgt,ii Veliko-
kneajeskaia din lanturile contrarevolutiei. Am convin-
gerea e5. reprimarea contrarevolutionarilor lui Krasnov
si Denikin va fi dus5 pin5 la cap6t.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1959, Se tipdreote dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XX XVI

601

CATRE D.I. KURSKI

E timpul sà adoptârn un regulament general al Consi-
liului Comisarilor Poporului.

1. Raportorilor li se acordà / 0 minute.
2. Celor ce iau cuvintul la discutie: prima call

5 minute, a doua oarà 3.
3. Nu se poate lua cuvintul mai mult de dotal ori.
4. La ordinea de zi, 1 pentru si 1 contra, cite 1 minut.
5. Exceptiile sint admise numai printr-o hotArire
speciala a Consiliului Comisarilor Poporului325.

Scrisd nu mai tirziu
1919de 5 aprilie

Publicald pentru prima oarci in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdrole dupd manuscris

602

*CATRE INSTITUTIILE SOVIETICE DIN SARATOV
(COMITETUL GUBERNIAL
PENTRU APROVIZIONARE,

COMITETUL EXECUTIV GUBERNIAL,
COMITETUL EXECUTIV OR4ENESC 1 ALTELE)

5.IVA919
MA asociez intru totul apelului adresat de Comisaria-

tul poporului pentru aprovizionare de a acorda tot spri-
jinul Consiliului pentru ocrotirea copiilor infometati
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din capitalele ro§ii". La rindul meu, adresez rugdmintea
de a da tot concursul acestui Consiliu pentru ocrotirea
cop iilor".

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1942,
XXXIVCulegeri din Lenin", vol.

Se tipdreste dupd manuscris

503

RASPUNS TARANILOR DIN JUDETUL SKOPIN326

Perceperea impozitului extraordinar de la táranii cu
venituri mai mici decit cel mijlociu este ilegala. S-au
luat m'asuri pentru reducerea impozitelor aplicate Ora-
nilor mijlocqi. Zile le acestea va fi emis un decret in
acest sens327. In legâturà cu celelalte probleme, am s'a cer
imediat informatii comisarilor respectivi §i vi se va tri-
mite rdspunsul.
5.IV.1919 V. Ulianov (Lenin)

Publicald pentru prima oard in 1933, Se lipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

604

INSARCINARE PENTRU SECRETARA

S'a mi se aminteasca" la Consiliul Comisarilor Poporului,
in prezenta lui Sereda qi a lui Sviderski.

Trebuie intocmit un easpuns de comun acord cu Comi-
sariatul poporului pentru agriculturd §i cu Comisariatul
poporului pentru aprovizionare328.

Scrisd la 5 aprilie 1919
Pa' Licata' pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

lipdreste dupd manuscris

in
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506

CATRE A.I. SVIDERSKI

5.IV.1919
Tovarase Sviderski,
Va rog sa-i primiti pe delegatd (sau sa-i trimiteti la

Frumkin) si sa cautati sa* le indepliniti rugAmintea, asa
cum ne-am inteles329.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1959, Se tipdrgle dupd manuscris
In Culegeri din Lenin", vol. X XXV I

606

CATRE S.P. SEREDA 1 A.D. TIURUPA33°

Pentru Sereda 0 Tiurupa
Taranul Filipp Ilici Bodrov (cu domiciliul in Moscova,

la Scoala silvicd din Sokolniki) fost muncitor in
Petrograd, membru de partid de peste 20 de ani ,
care are gospodArie in judetul Venevsk, gubernia Tula
(vreo 20 de membri ai familiei, care traiesc laolaltà,
Vara' sa-si fi impArtit avutul; f aran mijlocaf"),
ma asigurA &à se pot aduce cereale la Moscova c u c a-
rutele si de la 200 de verste (satul lui este situat la
o distantli de 180 de verste). La noi, spune el, slut cereale,
ba chiar si surplusuri.

Iarna, zice el, s-a dus, dar si dupa insamintari (care
se sfirsesc pe la sfintul Nicolaie*) mai ramine vreo
1 u n a timp liber (pima la scosul bdlegarului cu o sApta-
minà inainte de Sin Petru). Asa ca ar trebui folosità
aceasta perioadà.

Trebuie sà stringeti grabnic, irnediat date si informatii
si, daca exista o cit de mica fans& Fa infap-

' din mai. Nota trad.
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tuiti o asemenea màsurà, fiindc4 din fasgrit n-o sa mai
vin transporturi.

7.IV.1919

Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianoy (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

607

TELEFONOGRAMA ADRESATA
LUI V.L. PANIUWN33'

Tovaraplui Paniu§kin
Sá incepeti imediat, fail a pierde nici Ufl minut im-

barcarea brigàzii i in cel mai scurt timp s-o porniti
spre destinatie. Vetd pleca neap'arat pe front cu brigada.
Raportati de executare.

Lenin

Scrisel la 7 aprilie 1919 Se tipdreste pentru prima oard,
dupd o copie daclilografiatd

608

RADIOGRAME ADRESATE LUI BELA KUN332

1

7 aprilie, orele 13,45
Lenin v'à roags4 s. transmiteti mesajul s'au de salut

Republicii Sovietice Bavareze. El irà roag6, totodat6,
sI-i trimiteti de urgenVa informatii cit se poate de am6-
nuntite. In special In legátura cu tot ce prive§te sociali-
zarea pAmlnturilor in Bavaria.

Lenin
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2

8 aprilie, orele 245
Va rugam sa ne comunicati amanunte in legatura cu

revolutda care a avut loc in Bavaria. Nu §tim nimic
altceva decit ceea ce s-a anuntat intr-o scurta radiograma
a guvernului sovietic bavarez. VA rugam sa ne comunicati
cum evolueazd acolo evenimentele §i daca noul regim
exercita o dominatie deplina. Va rugam sa ne transmiteti
informatiile in legatura cu programul dv. in problema
nationala, pe care vi le-am cerut ieri. Cum stau lucrurile
cu programul agrar al guvernului sovietic al Bavariei?

Lenin

Münchner Neueste Nachrichten"
nr. 162 din 9 apritie 1919

509

In limba rusd se tipdresc
pen fru prima oard,

dupd lextul apdrut in ziar
Tradus din limba germand

TELEGRAMA ADRESATA LUI N.N. KUZMIN333

8.IV.1919

Pentru Kuzmin, comandantul Armatei a 6-a,
la Vologda, Plesetkaia
sau oriunde s-ar afla

Telegramele dv. imi fac impresia c. englezii incearc6
sà ne trag6 pe sfoarà. De aceea, fàrà sd anticipez asupra
dispozitiilor pe care le yeti primi de la conducerea dv.
militarà, va rog, la rindul meu, sa IntAriti pe toate câile
paza i vigilenta §i, totodata, sa va ingrijiti de intensi-
ficarea ofensivei noastre.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima card in 1942,
XXXIV

Se tipdreqte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol.



302 V. I. LENIN

610

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL KAZAN

9.IVA919
Kazan. Comitetul executiv gubernial

0 copie la Comitetul militar-revolutionar
Din Iadrin s-a primit o reclamatie, In care cetAtenii

CernI§ev, Sorokin, Semionov i Gherman aratà ca stau
de cinci luni In Inchisoare fàrà ad fie anchetati. Verificati
imediat dach" plingerea lor e intemeiata §i dati-mi expli-
catii.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pen fru prima oard in 1933, Se tipdresie dupd manuscris
in Culegeri din Lenin', vol. XXIV

611

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.K. MININ334

Multumesc pentru §tirile trimise. Va rog sà elaborati
o serie de másuri sistematice pentru o temeinicd imbung-
tätire a situatiei la Tula.

Scrisd la 11 aprilie 1919
Publicafd peniru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Lenin

Se tipdreffe dupd manuscms

612

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.L. PANIUSKIN

12.IV.1919
Petrograd

Pozern, pentru Paniu§kin
Incetineala cu care se face Imbarcarea i expedierea

trupelor devine inexplicabilà. Trebuie sà Intelegeti cà
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cea mai mica intirziere este o crima. Ea nu se justifica
prin nici un fel de lipsuri ale aprovizionelrii. Luati
unitatea dv. militara i porniti neaparat, imediat.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Public° ld pentru prima oarei. in 1933, Se lipdresle dupd manuscris
,,Culegeri din Lenin", vol. XXIV

513

INSARCINARE PENTRU SECRETARA335

Trebuie urincirit i controlat ca acest film sal ruleze
cit mai curind in intreaga Moscova.

Scriqt la 12 aprilie 1919 Se tipdrqle pentru prima oard,
dupd manuscris

514

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV

GUBERNIAL 0REL336

12.IV.1919
Orel. Comitetul executiv gubernial

0 copie la Maloarhanghelsk, la comitetul executiv
judetean

A fost arestat scriitorul Ivan Volnii. Confratele sâu
Gorki va roaga. foarte mult sà và purtati cit mai atent
cu el si sal faceti cercetari impartiale. Nu s-ar putea
eliberati sub o serioasa supraveghere? Comunicati-mi
telegrafic.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub (kalä pentru prima oard in 1933, Se tipdresle dup rnanuscris
In Culegeri din Lenin", vol. XXIV

in

stt-1
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515

CATRE I. I. IONOV

13.IV.1919
Tovardse Ionov,
Am primit cele 20 000 de ruble. Alaturat va trimit o

chitanta.
V. rog ca aceste 15 000 de ruble ce vi le trimit sa le

varsati in fondul Editurii Sovietului din Petrograd din
partea lui P. Petrov337 .

Cu salutari comuniste, N . Lenin

Publicatel pentru prima oard in 1933, Se tipdre$te dupil manuscris
In Culegeri din Lenin", vol. XXIV

516

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.M. GORKI

14.IV.1919
Petrograd

Smoinii, pentru Gorki
Presedintele comisiei de ancheta din Orel, Ciujinov,

fmi comunica printr-o telegrama ca Ivan Volnii a fost
eliberat In mod provizoriu pind la terminarea cerceta-
rilor.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se iiplre§te dapti manuscris
in. Culegeri din Lenin", vol. XXIV

517

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV TULA338

Tula
Comitetul executiv judetean

Va rog sa-mi trimiteti cit mai curind raspuns la urma-
toarele intrebari:
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1) A avut loc la Tula o consfatuire judetean6 pentru
organizarea insarnint6rilor? 2) La jumdtatea lunii martie
sau cind anume? 3) A propus cineva (eine anume?) s'à se
trimitä un mesaj de salut lui Lenin? 4) S-a adoptat o
hotdrire a delegatilor de a se trimite un asernenea mesaj,
dar s-a votat impotriva trimiterii lui in numele comu-
nistilor? 5) Consfauirea a fost dizolvatà din aceastil cauzd?
6) Sau a fost dizolvatà din alte cauze? 7) Dacd da, in ce
imprejurgri? 8) Daca nu, n-au existat cumva alte fric-
tiuni, si in ce au constat ele? 9) CIO delegati au parti-
cipat la consfatuire? 10) Nu aye-0 cumva numele i adre-
sele lor? 11) Cine a fost de lat,à din partea comitetului
executiv judetean sau din partea sectiei agrare judetene?

Pentru mine e foarte important s'a primesc ra'spuns
imediat. Dacà nu puteti rrispunde pe loc la toate intre-
bdrile, rdspundeti-mi numaidecit la acelea la
care se poate rdspunde imediat i fixati un termen in
care yeti raspunde si la celelalte.

Insist in mod categoric s6 mi se r6spundà cit se poate
de urgent, si pentru orice intirziere fac rdspunzdtor
Comitetul executiv judetean.

VA' rog sd-mi trimitati extrase cu intregul material in
legdtura cu aceastd consfatuire, apurut in toate ziarele
locale.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 16 aprilie 1919
Pub Heald pentru prima oard in 1933,

Culegeri din Learn", vol. XXIV
Se lipdreste dupd o copie

ducti logralia La
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CATRE I.T. SMILGA*
Tovarilse Sinilga,
Vri trimit pe tovardsul Purisev, muncitor din raionul Viborg,

unde 1-am si cunoscut, de altfel. Dupd parerea mea, e un bun orga-
nizator. in momentul de fatä lucreazd la comisariatul nostru, dat

Smilga lucra, In accastä perim.da, Ia Consiliul militar-rcvolutionar
al republicii. 1Vola red.

in

I.T.
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rfvneste la o muncd mai activ5.. Din Ocate Insá, este din cale
afard de modest. Stati de vorbrt cu el si incadr4i-1 intr-o munca
corespunzatoare. Ne vine greu si ne lipsim de el, dar vremurile
slut de asa naturd crt nu-1 putem reline.

N.K. Ulianova

La rindul meu, m asociez rugtImintii de a va purta
deosebit de atent cu tovartisul Purisev, care Imi face
impresia unui muncitor nu numai evoluat, dar i cit se
poate de capabil.
17.IV.1919

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Se lipamte penlru prima oara,
dupa manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV

18.1V.1919

Petrograd
Smolnii, pentru Zinoviev

Am primit telegrama d-tale in care-mi comunici ca
muncitorii din Petrograd au primit cu multà insufletire
decretul de mobilizare339. Azi am primit un amplu raport
al comandantului-sef si din el reiese clar Ca' este nevoie
de o neslithità incordare de forte si de o rapiditate extra-
ordinard. Cautà s'a" profiti de prezenta lui Kalinin pentru
a accelera transporturile din Petersburg. Pe eft posibil,
trimite, i cu Kalinin, cit mai multi oameni.

Pub Heald penlru prima ()art!
la 23 februarie 1938,

in ziarul Prurda" nr. 53

Lenin

Se fiparesle dupe( manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI C. G. RACOVSKI

Cifrata'
Kiev, pentru Racovski

In ce priveste eserii, va sfdtuiesc s'à nu primiti rnai mult
de trei, i acestia trei puneti frumusel sub supra-
vegherea bolsevicilor, iar daca n-o sà accepte, cu atit
rnai rAu pentru ei: o s6 fim noi In cistig340. In ce priveste
sarcinile de ordin militar, va" mai amintesc Inca o data
de dou5. care Milt cele mai importante: luarea Rosto-
vului i patrunderea prin Bucovina. Trebuie sa' irà con-
sacrati toate fortele Indeplinirii acestor douà sarcini:
anuntati de prirnirea lor pe Podvoiski si pe Antonov.
Cit despre planurile lui Mbenko, vd pun In gardá Impo-
triva unei aventuri mi tern ca operatia se va terrnina
printr-un esec i lui i se va tàia legatura cu fortele prin-
cipale341. Nu e rnai rezonabil ca el, cu fortele de care dis-
pune, s5. Inldture pe Mahno i sà dezlantuie un atac
Impotriva Taganrogului si a Rostovului? De hotArit
hotär5.sti d-ta, dar te sftrtuiesc sd chibzuiesti bine de tot.

Lenin

Scrisd la 18 aprilie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XVI

Se tipdreste dupd manuscria
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CATRE F.E. DZERJINSKI342

TovarAse Dzerjinski,
Te rog foarte rnult á institui o anchetá mai severa.

18.IV. Lenin

Scrisd la 18 aprilie 1919 Se tipdreete pentru prima oard,
dupd manuscris
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592

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.I. SOKOLNIKOV

Cifratà
Pentru Sokolnikov

Sint foarte ingrijorat de incetineala cu care se desfA-
soard operatiile impotriva bazinului Donetului si a
Rostovului. Ele trebuie accelerate, dar, se intelege,
numai cu forte serioase. Elaborati, in acest scop, direc-
tive practice, si noi le vom supune aprobArii Comite-
tului Central, atit pentru ucraineni cit i pentru ai nostri.
E cit se poate de rusinos ca inabusirea rdscoalei caza-
cilor intirzie343. Rdspundeti-mi mai amAnuntit.

Scrisd la 20 aprilie 1919
Publicald pen tru

in
prima oaril

in 1914, revisla
Prolelarskaia Recoliutiza" nr. 3

Lenin

Se tipdresle dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL TAMBOV

20.IV.1919
Tambov

Comitetul executiv gubernial
Alaiturat vA trimit o telegrama primità din Tambov344.

Vti rog sti mai convocati o adunare a acestor 252 de mem-
bri (nu este clar dacd acestia sint tori membrii coopera-
tivei sau numai o parte din ei, si din citi anume) si sil
le aduceti la cunostintti urmAtoarele:

Decretul cu privire la infiintarea comunelor de con-
sum in vederea unei juste repartitii a produselor a fost
adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului. Nu este
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echitabil ca la repartitia produselor necesare intregii
populatii sa participe numai o parte din populatie, asa
cum se intimpla in capitalism. In toate tarile sub regim
capitalist, cooperativele cuprind indeosebi pdturile supe-
rioare ale muncitorilor si taranilor. Acum este neaparat
necesar ca nu numai aceste paturi superioare, ci tori,
absolut toll oamenii muncii sa participe la repartitia
produselor.

Cu greu yeti gdsi printre marii fondatori ai miscarii
cooperatiste mondiale vreunul care sa nu sustina ca. ea
urmeaza sa se transforme in socialism. Acum iata ea a
venit vremea unei asemenea transformari, si cele mai bune
elemente ale cooperatiei nutresc un sentiment de simpa-
tie fat4 de o asemenea evolutie a ei, concretizatrt in decre-
tul cu privire la transformarea cooperativelor in comune
de consum, in care sii fie cuprinsa intreaga populatie
muncitoare a tdrii.

Membrii comunelor de consum pastreazei &rep-
tul de a exercita controlul in deplind independenta, ca
si dreptul de a se gospodari singuri. Iatà de ce rog adu-
narea sa-si revizuiasca hotarirea, sa considere obligatorie
aplicarea decretului Consiliului Comisarilor Poporului
si sà nu impinga puterea muncitorilor si taranilor la adop-
tarea unor masuri de constringere, care n-ar fi de dorit.

Presedintele C.C.P., V. Ulianov (Lenin)"

Dati citire in fata adunarii acestei parti cuprinse in
ghilimele si publicati-o in ziarul local. Explicati mai
amanuntit (0 cu tact, fiirei violente de limbaj) cele expuse
de mine. Comunicati-mi telegrafic de executare.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Publicald pentru prima oara
in 1953, In reeisla

Voprosi Is lorii KPSS" nr. 1
Se tipitre§te dupd mannscris
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TELEGRAMA ADRESATA COMISIEI
EXTRAORDINARE FEROVIARE DIN JLOBIN

21.IV.1919
Jlobin

Ceka feroviard
0 copie la cornitetul executiv judetean

0 copie la Moghilev, pentru comitetul executiv gubernial
Rabkin, dirigintele farmaciei, se plinge Ca Ceka fero-

viard i-a confiscat bicieleta*. Face0 imediat o anchetd
severd i controlati. Telegrafiati; daca nu existd motive
speciale sau de ordin militar, cei vinovati de confiscarea
bicicletei trebuie pedepsiti345.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se Undrape dupd manusrris
tn Culsueri din Lenin", vol. XXIV
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TELEGRAMA ADRESATA
LUI 1.1. VATETIS I S.I. ARALOV348

Cifrat
Serpuhov

Pentru Vatetis, comandant-sef,
si Ara lov, membru al Consiliului militar-revolutionar

al republicii
Inaintarea pe teritoriul Galitiei si al Bucovinei este

necesard pentru a face legdtura cu Ungaria Sovieticd.
Este o sarcind care trebuie rezolvat5. cit mai repede
mai temeinic; dacá n-ar fi aceastd sarcind, n-am avea

In telegrama adresatá hil V.I. Lenin, G.M. flabkin artita cS avea abso-
luta nevole de bicicleta pentru a line legalura cu medicul, care locuia departe
de farmacie. Nola red.

t. 1..twit4

si



SCIUSORI DIN 1919 811

nevoie sa ocupam Galiia i Bucovina, intrucit armata
ucraineand sub nici un motiv si in nici un caz nu trebuie
distras5. de la cele cloud sarcini principale ale ei: prima

aceea de a ajuta Donbassul, i aceasta e o sarcina de
mare importanta si de extrema urgenta. Acest ajutor
trebuie acordat cu toata promptitudinea i sa fie de mari
proportii. A doua sarcina constri in stabilirea unei lega-
turi temeinice pe calea feratä cu Ungaria Sovieticti.
Comunicati-mi ce directive dat lui Antonov Si ce
masuri ai luat pentru a controla aplicarea lor.

Presedintele Consiliului Apararii, Lenin

Scrisa la 21 s fie 22 aprilie 1919
Pub Heald pentru prima oath partial
la 21 aprille 1957, in Literaturnaia

Gazeta" nr. 48
Pub Heald integral in limba ncrai-
neand in 1958, in carlea Lupta

oamenitor mundi din Bucovina pen-
Ira eliberare socMla $i nalionala
pentra realipirea la R.S.S. Ucrai-

neand. 1917-1941", Cernaufi
limba rusd a fost publicald pentru

prima oard in intregime in 1961,
in carlea Din istoria rdzboiului

civil din U.R.S.S.", vol. 2

lip in dui '1111 CriS
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TELEGRAMA ADRESX1'A
LUI V.A. ANTONOV-OVSEEN KO

Cifrat
Kiev,pentru Antonov

0 copie pentru Podvoiski ci Racovski

Sokolnikov imi comunicg, intr-o telegrama, cA Deni-
kin in Donbass, a folosit in chip minunat ragazul obtinut,
c5. s-a consolidat si a adunat forte mai proaspete decit
ale noastre. Pericolul e imens. Ucraina e datoare sLI con-
sidere Frontul din Donbass ca fiind, indiscutabil, cel
mai important front ucrainean i sh" Indeplineasca cu
orice pret i ftird Intirziere sarcina, fixatà de comandantul-
sef, de a da intariri puternice pentru sectorul Donbass-

i-ati

fl 1?,
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Mariupol. Din materialele informative trimise de Pod-
voiski reiese cà in Ucraina, chiar fàrà s'à socotim Odesa,
se afra o mare cantitate de echipament militar ; nu trebuie
sd-1 tinati neintrebuintat, ci sä alcâtuiti imediat unitài
din muncitorii din Donbass, precum i alte unitàti noi,
in vederea cuceririi oraselor Taganrog si Rostov. AO
mobilizat pe toti ofiterii din Ucraina? Cu orice pret
trebuie sporite repede i considerabil fortele de 1upt6
indreptate impotriva lui Denikin. Informalti-ne mai
amdnuntit i cereti ca telegramele dv. sa fie cifrate mai
ingrijit, ca sä se poatzl intelege totul.

22.IV.1919 Lenin

Publicatd pentru prima oar('
la 20 ianuarie 1929, in ziaral

Krasnaia Zvezda" nr. 17
Se liptiresie dupd nmnuscris
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TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV JUDETEAN ELET347

23.IV.1919
Elet. Comitetul executiv judetean

Cercetati imediat cazul lui Goricev si al tovarásilor
c'arora ii s-a confiscat secara in statia Elet. Controlati

dacd au fost eliberate chitante i dacd confiscarea era
legald. Vedeti dacA nu trebuie s'à li se restituie intreaga
cantitate sau o parte din ea. Telegrafiati.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald penlru prima oard in 1933, Se lipdresle dupd nlanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

628

CATRE E.M. SKLEANSKI348

Tovadise Skleanski,
Aici e vorba chiar de ceea ce s-a hotilrit ieri.
Este necesar ca fn cel mai scurt timp, imediat chiar:

ssai,
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1) sà fie intocmit un text de directivá a C.C. &are toti
nationalii" cu privire la unitatea (fuzionarea)
pe plan militar* ;

2) s'a' fie dat ci presei, ca sd fie comentat intr-o serie
de articole ;

3) s5. se intocmeasai imediat, chiar azi, un proiect
de decret cu privire la instructia militard generald (sà se
ia 100%, iar nu 75%349);

sà se ia ca bazd: 24 000 efectiv de comandà. Dacd
socotim de fiecare cite 10, inseamnd cd se poate crea o
armatà de 2 4 0 000 de oameni.

S'à se verifice toate astea i sd se fixeze ca o norma, ime-
diat, atit pentru Directia centrald a apro-
viziondrii din Rusia, cit i pentru cea din Ucraina.

Scrisii la 24 aprilie 1919
Publicalá penfra prima ()aril in 1942,
in. Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipc1re0e dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI K.A. MEHONWN

24.IV.1919

Astrahan,
pentru Mehonosin

E foarte ciudat cà dv. trimiteti numai telegrame in
care val làudai cu viitoare victorii. Examinati fa'rà
intirziere urmdtoarele chestiuni:

intii dacä nu s-ar putea accelera luarea orasului
Petrovsk pentru a face posibil transportul petrolului de
la Groznii ;

al doilea dacà n-ar putea fi cucerita regiunea gurii
fluviului Ural si a orasului Guriev pentru a aduce de
acolo petrol, cdci e o lips5. grozavg de petrol.

* Vezi Proiectul de direetiva a C.C. cu privire la unitatea pe plan militar",
In V.I. Lenin. Opere complete, vol. 38, Bucuretti, Editura politicS, 1966,
ed. a doua, p. 400-401. Nola red.

Telegram6 militarà
extra urgentd

Cifrat

4)
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Depuneti toate eforturile pentru a obtine cit mai repede
petrol si telegrafiati mai amanuntit*.

Pub Heald prn/ru prima oard partial
in 1930, in Buzbozul chat
din 1918-1921", vol. 111

Public(' Id in intreginte in 1950,
in V.I. Lenin. Opere,

vol. 3,5, ed. a 1-a

Lenin

Se lipdreVe dupd manuscris
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CATRE E.M. SKLEANSKI

Trebuie sa trimitem astiizi, sub semnatura dv. si a mea,
o telegrama drastica Marelui stat-major i comandantului
Frontului de vest, carora sa le aratam ca sint obligati
sa procedeze cu maximum de energie i rapiditate la elibe-
rarea orasului Vi1no350.

&H&J la 21 aprilie 1919
Publicata pentra prima oara

la 23 septembrie 1925,
in ziarul Pravda" nr. 217

Se tiparqle dupd nuinuscris
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TELEGRAMA ADRESATA COMANDANTULUI-EF
CONSILIULUI MILITAR-REVOLUTIONAR

AL FRONTULUI DE VEST

Cifrat
Serpi' hov, pentru comandantul-sef

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de vest
De cind am pierdut orasul Vilno, Antanta a devenit

si mai insolenta. Trebuie sa actionati cu cea mai mare
rapiditate pentru a recuceri in timpul cel mai scurt
acest oras, astfel ca sa nu permiteti albilor sa aduca forte

sa-si consolideze poziiile. Accelerati transportul inta-
ririlor trimise i actionati cu mai multd energie. Statul-

In partea de sus a acestui document, V.I. Lenin a scris: Tov. Mcdean
tev! PregAtiti cifrul 5i spuneti-i lui Skleanski ca-lrog telefoneze Indata
ce vine. 24.IV. Lenin". .Nota red.

ç

§i

sa-mi
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major sa urrnareasca cu maximum de vigilenta operatiile
ce se desfasoard in acest sector.

Presedintele Consiliului Apararii, Lenin*
Scrisd la 24 aprilie 1919

Publicald pentru prima (gird in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

Se tipdreste dupd lextul
scris de E.M. Skleanshi
si semnal de V.I. Lenin
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TELEGRAMA ADRESATA LUI G.I. SOKOLNIKOV

Cifrata
Pentru Sokolnikov

Rebeliunea trebuie, cu orice pret, sä fie imediat
complet lichidata. Din partea C.C. a fost trimis Belo-
borodov. Ma tern ca. faceti o greseala nerecurgind la masuri
drastice, dar, dacd sinteti absolut convins ea riu dispuneti
de forte suficiente pentru o reprimare cruntä, necruta-
toare, telegrafiati-mi imediat, in mod annanuntit. Nu
s-ar putea fagadui o amnistie spre a obtine cu acest pret
dezarmarea lor totala? Rdspundeti-mi imediat. VA tri-
mitern Inca efectivul a doua scoli pregatitoare de cadre
de cornanda.

Scrisd la 24 aprilie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1912,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Lenin

Se tiptit este dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI,
V.A. ANTONOV-OVSEENKO,

N.I. PODVOISKI SI L.B. KAMENEV
Kiev

Pentru Racovski, Antonov,
Podvoiski si Karnenev

Trebuie sa ne ajutati cu orice pret, din toate puterile
cit mai repede cu putinta sa zdrobim pe cazaci i sti
* Telegrama e semnata de E.M. Skleanski, vIcepreedinle al Consillului

militar-revolutionar. iNota red.

31'5

si

qi

$1
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eliberdm Rostovul, fie chiar cu pretul unei slAbiri tempo-
rare a frontului in vestul Ucrainei. Altfel ne a.5teaptd
un dezastru.

Scrisd la 24 aprilie 1919
Publicatd pentru prirna &Ira in 1934,
in re 'isla Proleturskaia

nr.

Lenin

Se lipdresle dupd manuselis
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TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Cifrat

Kiev, pentru Antonov
0 copie pentru Racovski, Podvoiski si Kamenev

Am primit telegrama cifratti, precum §i proiectul dv.
de separare a Frontului de sud de Frontul ucrainean.
Pentru telegramd Va multumesc, iar pentru proiect am
numai cuvinte de repro, pentru cd el nu e altceva decit
un joc de-a neatirnarea351. Trupele ucrainene sd fie trans-
ferate neapdrat, imediat si cu orice pret,, in vederea

Taganrogului. Telegrafiati-mi.

Scrisd la 25 aprilie 1919
Publicatet pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

Lenin

Se lipdreste dupd »ianuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI

Cifr at
Kiev, pentru Racovski

Rezolutda eserilor din Ekaterinoslav aratil cà avem de-a
face cu ni§te nemernici, cu niste apArdtori ai chiaburilor352.
Trebuie sd declan§atd o campanie de presd impotriva lor,
pentru cà Ii apArd pe chiaburi i susi,in lozinca: sd ne

Iteroliujiia"

elibe-
rdrii
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opunem centralizririi. Trebuie s5. le cereti sà demaste
pe chiaburi i sà lupte impotriva vinzàrii libere a cerea-
lelor de &are tarani. In cadrul guvernului trebuie
tineti din scurt prin directive foarte precise, sà-i puneti
sub o strictà supraveghere i s. fiti pregaititi ca, In caz
Ca se abat cit de cit de la linia guvernului in problemele

cooperatiei, finaatelor si in problema
unei strinse apropieri de Rusia, infierati i srt-i
izgoniti. Informati-md mai des.

Scrisä /a 25 aprilie 1919
Publicald penlru prima oard in 1950,

in V.I. Lenin. Opere,
vol. 29, ed. a 4-a

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris
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CATRE N.I. BUHARIN

Tov. Buharin,
Publicati aceastà rezolutie, insotind-o cu o analiz6

temeinica i calmd, in care sd demonstrati in mod
amanunfit cà aceste oscilari ale socialistilor-
revolutionari spre chiabur i spre separarea de Rusia,
adicd spre farimitarea fortelor acum, cind ne
afldin fatà in faà cu Kolceak i Denikin, inseamn6 in mod
obiectiv un spr ij in acordat burgheziei i lui Kol-
ceak3".
25.IV Lenin

Scrisd la 25 aprilie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1945,
in Culocri din Lenin", rol. XXXV

Se lipdresle dupd manuscris
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CATRE E.M. SKLEANSKI354

Trebuie sd mai stati de vorb6 cu Dzerjinski ca sa va
dea niste oameni din cei mai energici. S nu mai trimitem
si forte armate?355

se-i

aprovizionArii,
se-i
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Daca lucrurile continua s'a mearga prost, o s5 fie nevoie
sa se recurga §i la viclepguri.

Scrisd fa 25 aprilie 1919
Publicatti pentru prima oarei in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

538

Se tipdreste dupd manuscris

CATRE E.M. SKLEANSKI

Trebuie ca dv.: 1) &à trimiteti astai telegrame in care
sa cereti Consiliului militar-revolutdonar al Frontului
deestsi armatei s ia masuri urgente pentru sprijini-
rea trupelor de la Cistopol;

2) sa. vorbitd astazi personal, prin fir direct, cu Frontul
de est.

Scrisd la 26 aprilie 1919
Publicald pentru prima card

217
la 23
ziarul

septembrie 1925,
in *Pravda" nr.

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI S.I. GUSEV

26.IV.1919
Pentru Gusev

Trebuie luate masuri urgente pentru sprijinirea apara-
torilor ora§ului Cistopol. Ai acordat suficienta atentie
acestei chestiuni? Ati epuizat toate posibilitatile? Comu-

telegrafic.
Lenin

Publicatd pentru prima card in 1942, Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV
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TELEGRAMA ADRESATA LUI K.A. MEHONOSIN

Cifrat
Astrahan

Tovarasului Mehonosin
Dintr-un comunicat de la 23 aprilie reiese cà navele

Ardagan" si Kars" de la Baku au trecut nepedepsite
la Guriev. Asadar, cei de la Astrahan ne promit cu multà
vanitate mari victorii pe viitor, si in acelasi timp II
las5. pe inamic s patrunda In Guriev. Asa ceva e revol-
tdtor i dá chiar de banuit ch aici e la mijloc o tradare
sau un act de sabotaj premeditat. Cerem din partea dv.
control sever, inspectie personalà, supraveghere atenta,
vigilenta treazd.

Scristi la 26 aprilie 1919
Publicatil penfru prima oard in 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XXX1V

Lenin

Se tipdresle dupd manuscris

541

CATRE G.E. ZINOVIEV°6

Tovar5se Zinoviev,
Citeste aceasta scrisoare Si arata-i-o Si tovarasului

Badaev. Trebuie sa-i pui serios In vedere ca, daca se mai
intimpla Inca o data sa nu respecte dispozitiile de la
centru, Ii vont deferi justitiei. Cu asta
nu-i de glumit.

Cere-i sa semneze de luare la cunostinta.
26.IV Lenin

P.S. Inapoiath-mi aceasta scrisoare linpreung cu mate-
rialele anexate.

Scrisd la 26 aprilie 1919 Se lipdreste pcnlru prima oard,
dupe manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA LUI L.B. KAMENEV

Ekaterinoslav, trenul lui Kamenev
Pentru Kamenev

Directiva in legilturil cu Donbassul a fost repetatà de
mult. Cdutati si obtineli o verificare efectivA, din care
sil se vadii: ce anume a sosit, in ce cantitate, cind si
unde, sau, dad' e pe drum, unde se afFii. De Ioffe nu-i
nevoie in Crimeea, ci in guvernul Ucrainei, intr-un post
pe care i-1 va incredinta Racovski pentru a lupta impotriva
neatirnarii, iar in Crimeea vom trimite pe altcineva,
in nici un caz pe Dibenko.

Scrisa la 2S aprilie 1919

543

Lenin

Se limiresle pentru prima oard,
dupd Iexttcl descifrat

al blanchelei de lelegramd

SCRISOARE DE RECOMANDARE
DATA LUI V.S. MITKEVICI

29.IV.1919

Recomand prin prezenta pe tovar6su1 Valentin Ser-
gheevici Mitkevici ca pe un comunist i totodatá ca pe
un lucriltor de irPpro§abilii onestitate. Tin sa' adaug cg,
dupa miirturiile unor tovar5si care 1-au Wizut cum lu-
creaz'a i care rneritit toatil increderea, dinsul posedri
aptitudini de organizator.

Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Pub Heald pentru prima aura in 19,59, Se tipcirote dupe( manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV I
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CATRE G.E. ZINOVIEV

30.IV.1919
Tov. Zinoviev,

Stind de vorbd cu tov. Emelianov, am lost tare uimit
sd aflu cà o seamd de muncitori din Petersburg, dintre
cei mai buni si mai de naidejde, Ii irosesc, ca si el, in
mod inutil fortele in ocupatii pur tehnice, de felul trans-
porturilor auto.

Asa ceva e de neiertat! Pentru muncile tehnice pot fi
angajati i oameni oarecare sau necunoscuti, adicd din
aceia despre care nu stim dacd sint sau nu cinstiti. Iar
oameni ca Emelianov trebuie trimisi la sate, in adminis-
tratie, in conducere, in comitetele executive judetene,
unde existd putini oameni cinstiti i unde se simte mare
nevoie de ei.

Nu s-ar putea ca toy. Emelianov, impreund cu aIi
5-10 prieteni ai sdi, sd constituie acolo, la Petrograd,
un grup de initiativä al muncitorilor, care sd selectdoneze
300 600 de muncitori din localitate avind recomandatii
foarte serioase din partea partidului si a sindicatelor
pentru a fi trimisi, cite unul sau cite doi, in diverse
comitete executive judetene din intreaga Rusie?

Eu a sprijini Mrd rezerve un asemenea plan. Toti
acesti oameni (care din cauza virstei lor inaintate nu pot
merge la rdzboi) sd fie scosi din muncile tehnice si din
posturile in care pot fi inlocuiti §i sd fie nurniti In functli
administrative la sate. Fdrd un asemenea grup de munci-
tori de nadejde i deosebit de experimentati din Petro-
grad nu vom putea obtine o serioasd imbundtd-tire a stdrii
de lucruri la sate.

Cu salutdri, Lenin

Publicatd pentru prima oard
in 1924, in reuista

Krasnaia Leiopis" nr. 2 (11)
Se lipdreste dupd manuscris

561
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545

CATRE ORGANIZATIILE DIN PETROGRAD

Am primit un arnanuntit raport din partea lui Vatetis
si a sefului de stat-major. Concluzia este tristä. Este
nevoie de o efectiva incordare de forte. Nu trebuie sd
ldsam ca avintul actual sd scadd, ci sa facem ca el sa se
mentina cel putin cloud luni, i chiar sd creascd. Altfel
nu vom termina rtizboiul, pe care trebuie sa-1 termindm
cu orice prep, intrucit simptomele de oboseald a maselor
(100 000 de dezertori) devin din ce in ce mai frecvente.

Am discutat cu Trotki urmatoarele masuri:
1) SA trimitem in regiunea Donului vreo 3 000 de munci-

tori din Petersburg nemobilizabili §i neinarmati. Aceasta
in vederea organizarii muncii, a slabirii fortei cazacilor,
a descompunerii lor din interior, a instalarii printre ei,
a crearii de grupuri pe sate s.a.m.d.

2) SA luam toate masurile pentru a pregati inch' o flo-
tiM, i apoi 'Inca una, pe Volga. In special prin reparatii.

3) Ace Iasi lucru in ceea ce priveste artileria (fLIrd sA
ludm nimic de pe linia din Karelia). Trebuie srt mai
vedem Inca o data, impreunil cu militarii, daca n-am
putea sa ajutam rasaritul cu artilerie.

4) SA stringem arme, in special din cele stricate (la
Tula s-ar putea repara cite 800 pe zi; cei de-acolo n-au
de lucru).

5) Sa. mobilizam in continuare rnuncitorii din Petro-
grad pentru a-i trimite in regiunea Donului si in Ucraina.

Am primit azi o telegramd de la Zinoviev, care imi
face cunoscut cri mai multe uzine din Petrograd, din cele
mari, au incetat lucrul din lipsa de petrol. Nu 1-am putut
gasi la telefon pe Krasin. Cind ii gasesc, ii comunic. Dar
cred cri petrol nu mai este si nici n-o sa fie. VA sfatuiese
sa-i trimiteti pe toti acesti muncitori in Ucraina, la Don
si in Rasarit pentru trei luni. E absurd sa stea la Petro-
grad, sa rabde de foame i sA se prapadeascA, cind ar
putea sti se dual sa procure cereale i carbuni.
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6) Totodatà s5. continudm mobilizarea activistilor de
partid, lndeosebi in 1oca1it4i1e din apropierea frontului.

Trebuie sd prAdam" mereu Petrogradul, adicA sA-i
lurtm mereu oameni; altfel nu va fi salvat nici el si nu
va fi salvatà nici Rusia.

Diverse le institutii administrative si cultural-educa-
tive ale orasului pot si trebuie reduca, timp de trei
luni, activitatea lor la o zecinie.

In felul acesta vom salva i Rusia i Petrogradul.
Alti muncitori de nivelul celor din Petrograd nu mai

avem.

Scrisd in a (boun Pond late
a lunii 1910

Publicatd pentru prima oard
in 1932, in rerista

Iirasnaia Lelopis" nr. 5-6 (50-51)

546

Cu salutAri, Lenin

Se bpdresle dupd a copie
daclelogra(tala

CATRE L.B. KAMENEV357

Nici in iunie n-o sd fie prea tirziu s6 facem asemenea
concesii neprincipiale. Tiurupa afirm5. c5. in timp ce
Directia generald a achizitionarilor a strins citeva

(nenormate), achizitdonarea liberd" a stricat toatá
treaba si a dat en mull mai putin.

S6 verific6m aceste cifre globale.
1) Cit a colectat (si a adus) (de fapt) Directia generalà

a achizitiongrilor in cloud sau trei luni?
2) Cit a adus colectorul liber" in februarie+

martie
Scrisd in aprilie 1910

Publicald pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se lipareele dupa" manuscris

mili-
cane

sal i
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CATRE M.M. KOSTELOVSKAIA358

S-o intelegeti asa cum este, si anume ca o hottirire a
Cornitetului Central. Sintem in limp de räzboi. Totul
trebuie mobilizat pentru ce-i mai greu.

Scrisci in aprilie 1919
pentru prima oaril in 1959,

in C clegeri din Lcnin", vol. XXXVI
o tipdresle dupd Inanuscris

513

*CATRE STATUL-MAJOR AL ARMATEI
A 2-A SOVIETICE UCRAINENE I CATRE
TOTI TOVARAII DIN ACEASTA ARMATA

2.V.1919
Aduc cele mai calde multumiri tovarasilor din Armata

a 2-a sovietic6 ucraineand si imi exprim profunda mea
recunostintà pentru tancul trimis de ei in dar359.

Acest dar ne este scump nouà tuturor. Le este scump
muncitorilor si tàranilor din Rusia, care vild in el o
dovadd a eroismului fratilor ucraineni; le este scump
pentru c. constituie o miirturie a esecului total al An-
tantei, care Orea atit de puternica.

Trimit un dilduros salut si cele mai bune urâri de suc-
ces muncitorilor si taranilor din Ucraina si Armatei
Rosii ucrainene.

Presedintele Consiliului Apgrarii,
V . Ulianou (Lenin)

Se lipdreste dupd rnanuscrisPublicatd pontru prima oarif in 1926,
in revisla Vuennii Veslnik", nr. 3

549

CATRE I.E. RUDZUTAK3"

Pentru Rudzutak
Telegrama asta am primit-o la 2.V I I II Sà le trageti

o sàpunealil strasnicâ. A fost expediatà la 27.IV i tre-

1',ibhcatd

§i
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buia s-o primesc cel mai ttrziu la 28.IV. (Comu-
nicati celor vinovati c. sint sanction* cu mustrare
avertisment i trimiteti-mi semnaturile lor de luare la
cunostinta.)
2.V Lenin

Scrisd la 2 mai 1919
Publicatd penlru prima oará in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipulreste dupd manuscrie

550

CATRE E.M. SKLEANSKI3"

Pentru Skleanski
Acest lucru este foarte important ; trebuie sa le

lasam o parte din Divizia a 33-a si sà cerem lui Vatetis,
la Astrahan, sà ne trimità numaidectt o telegram'a
ctt se poate de exacta in legiltura cu aceastii
chestiune.
2.V Lenin

Scrisei la 2 mai 1919
Pub Heald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se lipargte dupa manuscrie

651

TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
MILITAR GUBERNIAL MINSK.

3.V.1919

Minsk. Comitetul militar gubernial
0 copie la comitetul gubernial al bolsevicilor

Feodor Aleksandrovici Armand, pilot observator in
detasamentul 38 de aviatie, pe care-I cunosc personal,
merita incredere, desi este fost ofiter i necomunist.
Rog pe tovargsii ostasi i comisari ai Armatei Rosii
nu adopte NO de el o atitudine bilnuitoare. Comunicatii,

si

sS
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telegrafic, de transmiterea acestei telegrame unitàtii
militare respective.

Presedintele Consiliului Ap6rarii, Lenin

Pub Heald penlru prima oarei in 1933, Se tipareste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

552

CATRE A.E. BADAEV3"

Ci Are Badaici
Tovarase Badaev,
Sa" nu faci nazuri, cti nu esti domnisoartt. Ai fost Intre-

bat nu dac6 consideri cd tot ce ai facut d-ta" este perfect
OD just" (ceea ce ar fi ridicol!!), ci dad. ai indeplinit
toate dispoziiile primite de la centru. 5i in legäturà
cu asta d-ta taci mile! Pune-te pe treabá, n o i
nu-ti primim demisia. Cautcadeacum
inainte s5. aduci la indeplinire toate dispozitiile primite
de la centru. 5i nu mai debita afirmatia, cu totul depla-
satà, cà aici e vorba de uneltiri".
4.V Cu salutilri, Lenin

Scrisd la 4 mai 1919
Publicalti pentru prima oara in 1059,
in Culegeri din Lenm", vol. XXXVI

Se tipareste dupd manuscris

663

TELE GRAMA
ADRESATA LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

5I N.I. PODVOISKI

K i e 9, pentru Antonov i Podvoiski
0 copie pentru Racovski

Comitetul Central al partidului sanctioneaza" cu mus-
trare severti pe Antonov i pe Podvoiski pentru cà, in
ciuda promisiunilor lor si a repetatelor insistente, n-au
intreprins absolut nici o actiune serioasa" pentru elibe-
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rarea Donbassului. Comitetul Central le cere sà-si incor-
deze toate fortele i ii previne cà altfel ii va trimite in
fata instantelor de partid.

In numele Comitetului Central, Lenin*
Expediatà
5/V.2.37

&visa la 5 mai 1919
Publicatd penfru prima oaril in 1959,
n CulGgeri din Lenin", vol. XXXV1

Se liparefte dupd manuseris

554

TELEGRAMA ADRESATA LW C.G. RACOVSKI,
V.A. ANTONOV-OVSEENKO I N.I. PODVOISKI

5.V.1919 Cifrat
Kiev, pentru Racovski,
Antonov si Podvoiski

Nici pinA azi n-am primit de la dv. un rilspuns precis,
concret, din care sd se vadA. ce unitàti au fost trimise
in Donbass, cite pusti, sail i tunuri i in ce garal se anti
primele esaloane. Pierderea Luganskului dovedeste cà
au dreptate aceia care vA. acuzA de tendinte de neatir-
nare si de anumite intentii in legAturà cu RomAnia.
Intelegeti cA và veti face vinovati de catastrofd dacA
intirziatd st dati un ajutor serios Donbassului.

Lenin

Rog s6 mi se inapoieze cu mentiunea: trimis5. cifrat,
la orelesiminute.

5.V

Pub Neale( p(nfru prima oard
in 1934, in revigla

Proletarskaia nr.

Urgentii
Lenin

Se lipdrole dupd rnanuscris

*Urmeaza. semnaurile lui IX. Stalin si N.N. KresLinski, serise de
V.I. Lenin. Aoki red.

esolieDie
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CATRE SOVIETUL DIN MOSCOVA
SAU CATRE COMITETUL DIN MOSCOVA

AL P.C.(b) DIN RUSIA

5.V.1919
Catre Sovietul din Moscova
Tovardsului Ilia sau tovardsului Zagorski,

sau la secretariatul Comitetului din Moscova
Recomand pe aducdtorul prezentei scrisori, tovar5sul

Filipp Ilici Bodrov, membru de partid din 1894; Nadejda
Konstantinovna 11 cunoaste Inca' de atunci, de la Peters-
burg. Este un activist de partid cu experientii i vrea
lucreze in orapl Moscova; pind acum n-a putut veni mai
aproape din cauza unor chestiuni personale.

V5. rog foarte mult dati imediat o muncd. In loc
de o muncd de partid, in momentul de fata ar fi, poate,
mai necesar sa fie plasat la E r o* .

Cu salutdri, Lenin

Rog sa i se permiat aducatorului acestei scrisori,
tovardsul F.I. Bodrov, si intre la Sovietul din Moscova.
5.V Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se tipdreste clupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

656

CATRE G.V. CICERIN I M.M. LITVINOV363

Dragi tovardsi,
V5. trimit observatiile mele. Intrucit nu existà diver-

gente de ordin principial, urmeaz6 sà hotgriti dv. singuri.
Sfatul meu este sit folositi toate astea pentru propaganda,
fiindcA e limpede cà aici nu poate fi vorba de altceva.

Organizatia uniel pentru lucrarile de descarcare de la nodul de cale
ferati Moscova de pe Iluga Sovietul din Moscova. Nota red.

sg.

sd-i



kIllsOltI DIN 1919 331

Sà firn cit mai amabili cu Nansen si de-a dreptul imper-
tinenti cu Wilson, Lloyd George si Clemenceau, caci
asa e mai bine si acesta este singurul ton just pe care-I
putem adopta fata de ei.

6.V. Lenin

Cred c ambele raspunsuri sint perfect valabile pro-
punerea unei intrevederi cu Nansen i multumirile
adresate lui. Totusi, mi se pare ea ar fi indicat sä extin-
dem si mai mult latura propagandistica, sa profitam de
faptul ca. Antanta, care de obicei ascunde destul de usor de
toata lumea celelalte documente ale noastre*, tocmai acest
raspuns, ca o exceptie, nu poate treaca sub tacere.

De aceea v-as sfatui sil profitati de aceastd imprejurare
In interesul propagandei i sà dati o mai mare dezvoltare
paragrafului cu latura (a.) umanitara i (f3)

(a) Va referitd la caracterul umanitar (s-ar parea chiar
exclusiv umanitar) al propunerii? Pentru asta Ii aducem
multe multumiri i complimente lui Nansen pers o-
n al. Daca sint scopuri umanitare, atunci fiti buni
nu amestecati politica, ci trimiteti imediat
ajutor (acest lucru trebuie subliniat). Trimiteti imediat!
Sintern gata chiar sa platim si de trei ori cit face si v a
prirnirn bucurosi pentru control si v a darn toate garan-
Oile. Aceasta idee sa. fie dezvoltata, amplificata, eluci-data. Fixa;i locul si data tratative-
lo r !

Dar daca este vorba de Incheierea unui armistitiu,
Inseamna ca e politica! Dv. Insa, domnule Nansen,
sintetd un om cult si intelegeti prea bine ca orice razboi
si orice armistitdu este politica. Asadar, dv. aid
imbinat umanitarul" cu politicul" i le-ati amestecat

ca unei fetiscane de 16 ani, de ce un armis-
titdu este politica.

(p) Este bine sa se amestece umanitarul" cu politicul"?
Nu e bine de loc, fiindcd e o ipocrizie de care d v. nu
sinteti de vind i noi nu pe dv. va acuzam. Cdci

E vorba de repetatele apeluri oliciale adresate stalelor Antantel cu pro-
puneri de pace (vezi V .1. Lenin. Opere complete, vol. 39, Bucuresti, Editura
politick, 1965, ed. a doua, p. 373). Nola red.

Explicati-i,

ei

I
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despre politica trebuie sä vorbesti deschis, §i nu camu-
flindu-te sub masca umanitarismului".

din moment ce d v. ne-ati vorbit de politica, sa ne
iertati ca ne vedem obligati sd Ira dam un raspuns de
fond.

(31) Daca prin armistitiu se urmeireste inche-
ier e a p a cii, dv. stiti foarte bine cri noi sintempentru.
Noi am acceptat sä participam la o conferintä (chiar! )
in insula Prinkipo, Tacest lucru 1-am confirmat lui 13u1-
lit, care, din pacate, s-a dovedit a fi si el, ca i intreaga
politica americana, sub influenta lui Clernen-
ceau si a lui Lloyd George, fiindca tot ceea ce ne-a pro-
mis el, asigurindu-ne cd America va determina pe Cle-
menceau si Lloyd George sa se supund, a rdmas nein-
deplinit (e bine sa-1 intaritam" pe Wilson !)364-1*.

Conferinta din insula Prinkipo n u am subminat-o
noi, ci monarhistii §i cei ce pun la cale pogromuri impotriva
evreilor, cei ce dau peiminturile inapoi mosierilor. SA*

explicati, sa dezvoltati, sà demonstrati aceste trei puncte,
anume c. Denikin i Kolceak 1) stilt monarhisti;

2) pun la cale pogromuri impotriva evreilor ; 3) restabi-
lese proprietatea mosiereasca, introduc rascumpararea
pentru

Noi am acceptat un armistitiu in vederea unor trata-
live de pace care sa fie purtate, fireste, cu adevaratii
vinovati de razboi, iar nu cu marionetele lor ; cu alte
cuvinte cu Anglia, Franta si America. Sa explicati in mod
amanuntit cà ele duc razboiul cu navele lor de razboi,
tunurile lor, cartusele lor, ofiterii lor. Sa aratati pe larg
cit de falsa este aceasta renuntare la interventie" atunci
cind ei sustin (si-i asmut) pe estoni, finlandezi, polonezi.

(32) Mai departe, daca prin armistitiu nu se urnzareste
pacea, ci un anumit joc politic, noi nu-1 acceptant. Cu
pacea nu e de glumit. Nimeni nu va reusi sa ne traga pe
sfoara. i aceasta idee trebuie expusa mai pe larg.

Dach slntcl cu totii Impotriva, atunci scoaleti acest pasaj (Lenin se
referA, probabil, la textul dintre parantezele patrate. Nola red.). Eu Insa
cied eft ar Ii extrem de util, din punct de vedere practic, sa-I Invrajliim
pe ilson cu ei, spunInd ca Wilson este o marioneld In mlinile lui Clemenceau
sl Lloyd George si be supune (or, majoritatii"!!

qi

tarani.
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In incheiere, o scurtd recapitulare: clacd e vorba de
trebuie spus c. noi am propus un armistitiu

in vederea incheierii pàcii, sintem de acord, n-am sub-
minat Conferinta din Prinkipo i ne vom duce oricind
sä purtam tratative cu adevdratii vinovati de razboi.

Daca nu e vorba de politica, ci de scopuri umanitare,
va multumim, va primim, va invitam s venitl si s5.
controlati, iar noi vom merge oriunde vreti (oricind,
in orice loc) 0 lit p 1 t i chiar si un pret intreit
in cherestea, minereuri, vapoare.

Nu trebuie in nici un caz sä pierdem prilejul de a-i
raspunde lui Nansen in asa fel incit sa facem o bund
propaganda365.

Scrisd la 6 mai 1919 Se lipdreste pentru prima oara, dupa
manuscris
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TELEGRAMA ADRESATA
LUI G.I. SOKOLNIKOV I A.L. KOLEGAEV

Cifrat
6.V.191.9

Kozlov
Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud

Pentru Sokolnikov i Kolegaev
Taraganarea reprimarii rascoalei e pur i simplu revol-

tatoare. Astazi am primit o comunicare in care se arata
ca actiunea de reprimare st.' pe loc. E necesar sA se ia
masurile cele mai energice i sa se punA capat oricAror
ezitari in acest sens. N-ar fi cazul sà trimitem forte supli-
mentare din rindurile Cekai? Informati-ma telegrafic,
mai amänuntit. Orice tergiversare in chestiunea rascoalei
este inadmisibila.

Publicald pentru prima oarcl
partial in 1938, in revisla

Bolsevic" nr. 2
Publicald in intregime in 1950,

in: V.I. Lenin. Opere,
vol. 35, ed. a 4-a

Lenin

Se lipdreste dupd manuscris

P
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TELEGRAMA ADRESATA LIM A.G. BELOBORODOV

6.V.1919
Kozlov

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud,
spre a fi transmisa imediat la statul-major al Armatei a 9-a
Pentru Beloborodov, imputernicitul Consiliului Apararii,

oriunde s-ar afla
Sint nespus de mirat Ca nici in cea de-a doua telegrama

a dv. nu se spune nici un cuvint despre modul cum este
Indeplinita misiunea ce vi s-a incredintata". Trebuie
neaparat sa actionall cit mai repede. Grabiti-va si puneti-i
pa fuga pe toti. Raspundet,i mai amanuritit.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

PulplicaM pentru prima ard in 1942,
XXXIV

Se tiparefle dupa manuscris
in Culegeri din Lenin", vol.

659

TELEGRAMA. ADRESATA LIJI L.B. KAMENEV3"
*
Kiev. Tovarasului Racovski, presedintele

Consiliului Comisarilor Poporului, pentru Kamenev
E absolut necesar ca d-ta personal luind, la nevoie,

ca ajutor pe Ioffe nu numai sa controlezi si sa gra-
besti trimiterea intaririlor pentru Lugansk si pentru Don-
bass, in general, dar sa le si duci chiar d-ta acolo ; caci
altfel se va produce, Med indoiala, o catastrofd colosald
si aproape ireparabila. Ia, daca e nevoie, un mandat
din partea Consiliului Apardrii din Kiev. Duca nu curd-
ram definitiv, In termen scurt, Donbassul, ne asteapta
o pieire signed. Cu trupele lui Mahno trebuie, deocam-
data, atita timp cit nu am luat Inca Rostovul, sa proce-
dam cu diplomatie sa-1 trimitem acolo pe Antonov
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si facem pe el personal rdspunator pentru trupele
lui Mahno. Trimiteti-mi un raspuns telegrafic amànuntit.

Lenin

Scrisd la 7 mai 1919
Publicatd pentru

in revista
prima oard in 1925, Se tipdresle dupd texlal descifrat
Prolelarskaia al benzii de lelegrar

Revoliutiia" nr. 6 (41)

660

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.I. MEJLAUK.
Harkov

Pentru Mejlauk, adjunct al comisarului poporului
pentru problemele militare. 0 copie lui Artiom

Am primit de la Lutovinov Inca o confirmare ca dv.
vá jucati de-a neatirnarea" §i de-a republicile locale,
refuzind sà trimiteti imediat in Donbass toate fortele
militare §i pe toti muncitorii mobilizati din Harkov,
invocind idioatele interdictii ale lui Podvoiski. Declar
al yeti fi deferiti colegiului de partid §i veti fi exclu§i
din partid dacd nu renuntati la acest joc diplomatic §i
nu trimiteti numaidecit in ajutorul Donbassului toate
fortele armate din Harkov §i pe toti muncitorii mobili-
zati. Trimiteti-mi imediat rgspuns cifrat de execui are,
precizind ce efective expediati §i cind anume. Veti fi
Mcut rAspunzator de orice intirziere.
7 mai 1919 Lenin

lipdrege pentru prima will,
dupe o copie daclilografila

561

DIRECTIVA PENTRU L.B. KAMENEV368

Kamenev trebuie sd se consacre pe de-a-ntregul trimi-
terii de trupe in cel mai scurt timp in bazinul Done-
tului §i mobilizàrii, in acest scop, a muncitorilor din toate
ora§ele mari, iar apoi sa-1 a§tepte pe Trotki.

sA-1
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Comunicati-mi cind va primi Kamenev aceastà noti-
ficare a mea.

Scrisd la 9 mai 1919
Expediata la Ekaterinoslav

Publicatd pentru prima oard in 1925,
in revista "Proletarskaia
Reuoliuliia" nr. 6 (41)

Lenin

Se tipdreste dapcl 0 copie
dactilograficad

662

*CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU ASIGURARI SOCIALE

10.V.1919
Va rog sa acordati tot sprijinul i ajutorul dv. aducà-

torilor prezentei scrisori, tovardsii Torniainen, Haapa-
lainen i Vilmi, pentru aranjarea situatiei a 500 de inva-
lizi din rAzboiul impotriva albilor.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Uliano0 (Lenin)

Se tipare$te penfru prima oard,
dupd festal duclitografiat,

semnal de V.I. Lenin

663

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.N. SMIRNOV

12.VA919

Consiliul militar-revolutionar al Armatei a 5-a
Pentru Ivan Nikitici Smirnov,

membru al Consiliului militar-revolutionar
Puteti garanta cà informatiile, care par sg emane de la

dv., despre descompunerea din rindurile kolceakistilor
trecerea lor in masa' de partea noastrà nu sint exage-

rate? Dacd da, ce mdsuri s-au luat, in primul rind, pentru
a grabi ofensiva si a consolida victoria i, in al doilea
rind, pentru a trimite in toate unitgtile Frontului de
est si ale celui de sud oameni fugiti de la Kolceak, care

si
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au cunoscut atrocitAile lui si care, prin urmare, sint
in màsur sà ridice moralul armatei noastre?

Presedintele Consiliului Ap6rarii, Lenin

Publicatd pent?"' prima oard in 1942, Se lipdrefte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

564

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.V. FRUNZE

Pentru Frunze, comandantul gruputhi de sud
al Frontului de est*

Canoastell situatia grea in care se and Orenburgu1?"9
Astazi mi-a fost transmisà, din partea unor feroviari
care au vorbit prin fir direct, rugnnintea desperatà a
celor de acolo de a li se trimite douà regimente de infan-
terie i douà de cavalerie sau macar, la inceput, 1 000 de
infanteristi si citeva escadroane de cavalerie. Comuni-
cati-mi imediat ce masuri ati luat i ce planuri aveti.
Se intelege c6 nu trebuie s'a privit,i telegrama mea ca o
incàlcare a dispozitiilor militare.
12 mai 1919

Publicald peniru prima oard
partial la 24 fulie 1928,

in ziarul Pravda" nr. 179
Pablicald in intregime in 1934,

in revista
Proletarshaia Revolfuliia" nr. 3

Lenin

Se tipdresle dupd o copie
dactilografiatd

565

TELEGRAMA ADRESATA LUI BELA KUN

Budapesta. Pentru Bela Kun
Abia azi, 13 [mai], am primit scrisoarea dv. din

22 aprilie. Sint convins cà proletarii din Ungaria, in ciuda
imenselor dificu1t4i prin care le e dat sà tread., vor
pdstra puterea i o vor consolida. Salutain Armata Rosie

Cuvintele Frontului de est" slat serise de V.I. Lenin. Nola red.
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a muncitorilor si tdranilor unguri, care se intdreste tot
mai mult. Pacea drasticd incheiatà de Antantà va face
sd creased pretutindeni simpatia pentru Puterea sovie-
tied. Ieri unitdtile ucrainene au invins trupele române
si au trecut Nistrul. V. trimit cele mai bune urdri dv.
si tuturor tovardsilor unguri.

Lenin
Scrisd la .13 mai 1919

Pub Heald pentru prima oard
partial in limbo maghiard
la 16 mai 1919, in ziarul

,VSrSs Ujscig" (Budapesta) nr. 83
Publicatd in intregime in limba

maghiard in 1954 in cartea:
V.I. Lenin. ,,MagyarorszagrOl.

Szemelvényeh. Lenin Mum lb6l",
Budapest

In limba rusd a fost pubHcald
pentru prima oard

Lenin.
in 1957,

in: V.I. Opere,
rot. 36, ed. a 4-a

Se tipdreste dupd manuscris

566

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.I. KALININ

Pentru Kalinin, presedintele C.E.C. din Rusia,
la Simbirsk sau oriunde s-ar afla

Lucrdtorii de la centrul de colectare din statia Ateasevo
se pling cii, in urma unei dispozitii date de dv., se trans-
porta cartofii desdgarilor si au crescut vertiginos pretu-
rile, s-au oprit colectdrile. Considerdm cà e absolut
necesar sd vä abtineti de la indicatii tehnice concrete
in probleme de aprovizionare si de la dispozitii care anu-
leazd decretele i contravin politicii noastre generale in
acest domeniu. In general, cdutati sd nu Incdlcati rapor-
turile dintre departamente i aparatul de partid si sá
acordati principala atentie tdranilor.

In numele Biroului Politic al C.C., Lenin*

Scrisa la 13 mai 1919 Se tipdreste pentru prima oard,
dupd textut consemnat

de A.D. Tiurupa oi comptetat
i setnnat de V.I. Lenin

* Cuvintele la Siinbirsk sau oriunde s-ar afta", din adresa, precum st
ullima fraza din text slut scrise de V.I. Lenin. Nola red,
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667

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. LITORIN

13.V.1919
Novgorod

Pentru Litorin, comisar gubernial pentru aprovizionare
0 copie la comitetul executiv gubernial

si la Ceka guberniala
De ce n-ati executat dispozitia data de Tiurupa la

26.IV de a da imediat explicatii in legaturd cu rechizi-
tionarea clädirilor i inventarului uniunii artelurilor?
Cer tuturor celor trei adresanti sd-mi dea imediat expli-
catii si sa-mi raspunda telegrafic.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Pub licatd penlru prima oanl in 1933, Se lipdreste dupd manuscris
in Culegcri din Lenin", vol. XXIV

568

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.I. SOKOLNIKOV

Cifrat
Bogucear.

Pentru Sokolnikov
Am primit cloud telegrame de la Beloborodov; in prima

se spune: Frontul de la Donat a fost rupt" etc., iar In
a doua: Trebuie alungati din rindurile Armatei Rosii"
etc. In afard de asta, am fost informati despre demorali-
zarea care domneste in rindul unitatilor noastre, precum

despre totala lipsa de energie a comandamentului local.
Dupà cit se vede, lichidarea rdscoalei este mereu aminata,
in timp ce pericolul unirii rebelilor cu denikinitii creste.
Urmariti cu destuld atentie mersul operatiilor? Nu este
nevoie de aducerea unor unitati din rezervele de pe Fron-
tul de sud? Pe citi dintre cei 214 comunisti trimisi de
Smilga in sud, in cursul lunilor aprilie si mai, i-ati
folosit in acest scop? Ce rndsuri noi ati luat pentru a pune

ei
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definitiv capdt rAscoalei si cind este de asteptat ca ea sd
fie lichidatà? Se face mobilizarea t'aranilor de la sud de
regiunea cuprins6 de rdscoald?* Cazul cu comandantul
de stat-major..." trebuie cercetat. Asteptam easpuns.

Lenin
Skleanski

Scrisd la 14 mai 1919
Pub Heald pentnt prima oard in 1942.
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

Se tipdrefte clupd textul
consemnat de Skleanski

569

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI

15.V.1919
Pentru Trotki

Sint foarte bucuros cà s-au luat ma'suri energice pentru
inàbusirea ráscoalei i indeosebi pentru trimiterea, in
acest scop, a Diviziei a 33-a. Dupd pa'rerea mea, trebuie
folosite toate fore1e pentru ca ofensiva impotriva lui
Grigoriev s constituie un mijloc de exercitare a unei
presiuni maxime i rapide asupra Donbassului. Dac6 nu
luàni Rostovul, nu scàpdm curind de celelalte greutdti.

Lenin

Publicold pentru prima oard in 1942, Se tipdrefle dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

570

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.V. LUNACEARSKI

15.V.1919
Kostroma

Comitetului executiv gubernial, pentru Lunacearski
Am cerut relatii la Comisariatul poporului pentru apro-

vizionare asupra milsurilor de ajutorare ce se pot 1ua370.
Ultima parte din let. repInd cuvintele 53t elnd", este consetnnala

de tin necunoseut. Aoki nil.
Numele este sunis indeselfrabil. Aoki red.

li



SCIUSORI IAN 1919 341

Ma tern ca rascoala din Ucraina ne va Impiedica sa acor-
darn ajutor, deoarece ea inrautate§te situatia371. Luati
masuri energice pentru o masiva stramutare de popula0e
in regiunea Donului372. Luati legatura cu Sereda.

Lenin

Publicatd pentru prima oar?! fn 1933, Se lipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

671

CATRE PREZIDIUL C.E.C. DIN RUSIA

15.V.1919
Tovara§ilor Serebreakov, Stalin

§i celorlalti membri ai Prezidiului C.E.C. din Rusia
Tiurupa primerite 2 000 de ruble pe luná i are o familie

de 7 persoane. Masa de prinz (§i cea de seara) costa 12 ru-
ble ; pe zi 1-ar costa 84 de ruble, iar pe luna-2 520 de ruble.

El r}i ai lui rabda de foame I 1i iau in total 4 porta,
asta-i putin. Copiii sint adolescenti §i trebuie sa manince

mai malt decit virstnicii.
Rog sa i se majoreze salariul la 4 000 de ruble §i, in

afara de asta, sa se acorde un ajutor de 5 000 de ruble
familiei sale, care a venit de la Ufa Pra Embnicaminte .

VA rog sa-mi raspundeti.
Lenin

Publicald pentru prima oard In 1945, Se lipdreste dupd rnanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. X XXV

572

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.L. KOLEGAEV

17.V.1919
Kozlov

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud
Pentru Kolegaev

0 copie pentru Sokolnikov
Beloborodov a sosit de mult la destinatie §i mi-a tele-

grafiat de mai multe ori din Morozovsk. Ma mira lipsa

si
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de informare i pasivitatea care domneste pe Frontul de
sud. Nu Inte leg de ce nu chemati mai multi muncitori

colonisti In regiunea Donului. Informati-ma, de doua
ori pe saptamina, daca mobilizarea colonistilor i Inabu-
sirea rascoalei se desfasoara cu destula energie.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pen tru prima oard in 1942, ,Se tipdrefte dupd manuscrie
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

573

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.A. SOKOLNIKOV

Urgent

Cifrat
Bogucear

Pentru Sokolnikov, membru al Consiliului
militar-revolutionar al Frontului de sud

Ofensiva impotriva Petrogradului agraveaza conside-
rabil primejdia si face ca necesitatea de a Inabusi ea's-
coala imediat, cu orice pret, sa fie si mai imperioasà.
Comunicati-mi telegrafic, cit mai amanuntit si mai des,
cum merg lucrurile dacd divizia care a sosit acolo a
Inceput, In sfirsit, sa actioneze, daca comunistii care v-au
fost trimisi din Voronej si Tambov au venit, daca mai
aveti nevoie de intariri si de ce fel anume. Orice tàrà-
gànealà este extrem de periculoasà.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la .19 mai 1919
Publicatd pentru prima oard

in 1934, in revisfa
Pro letarsitaia Revoliuttia" nr. 3

Se tipdreete dupd manuscris

si
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574

COMPLETARE
LA MANDATUL LUI N.P. BRIUHANOV373

0 sarcina deosebit de importanta i de urgenta a tovara-
§ului Briuhanov trebuie sa fie asigurarea cu alimente a
muncitorilor din Donbass, §i in primul rind a oraplui
Lugansk ci a imprejurimilor lui.

Scrisd la 19 mai 1919
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdreste dupd manuscris

676

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.I. SOKOLNIKOV
Cifrat

Bogucear
Pentru Sokolnikov, membru al Consiliului

militar-revolutionar al Frontului de sud
0 copie pentru Beloborodov

0 copie pentru Hvesin, comandantul trupelor expeditionare
0 copie la Kozlov, Consiliului militar-revolutionar

al Frontului de Bud
Sp er cà aid ajuns la o intelegere cu Beloborodov. Dup pa-

rerea mea, el trebuie sa mai ramina ca sa ajute neaparat la
lichidarea cit mai rapida a rascoalei. Ma mira ca nu-mi spu-
neti nici un cuvint despre divizia care v-a venit in ajutor.
Toate cererile dv. vor fi satisMcute. Informati-ma mai des.

Lenin
Scrisd la 20 mai 1919

Pub licatd pentru prima oard in 1942,
XXXIVtn Gulegeri din Lenin", vol.

Se tipdreste dupd manuscris

676

CATRE G.I. SOKOLNIKOV
20.V.1.919

Pentru Solcolnikoy
Profit de ocazie pentru a discuta cu dv. mai amanuntit

despre rascoala. Telegrama dv. (nr. 189) din 17 crt.
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ma ingrijoreaza mult de tot: dv. vorbiti numai despre
descompunerea" trupelor expeditionare", dar nu spuneti
nici un cuvint despre divizia (34, mi se pare) care a venit
acolo ca sã indbu§e rascoala! Absolut nici un cuvint!

Dupd ofensiva impotriva Petrogradului, inabu§irea
ftira crutare, irnediatd, coate que coilte*, a rascoalei
este pentru noi o necesitate absolutd. Vd rog foarte mult
BA' nu scapati din vedere acest lucru §i sa ma informali
prin cifru de doud ori pe saptamina; eu voi insista sa vi
se trimita cele cerute, a§a cum am insistat §i astazi,
intr-o telegramd suplimentard, sd vi se trimita (qa
cum am cerut pind acum in trei rinduri) comunisti din
guberniile Voronej F,3i Tambov.

Puneti cit mai repede §i cu mice pret cal:AA räscoalei I
Al dv., Lenin

Vom depune, de asemenea, toate eforturile pentru a
stramuta in regiunea Donului populatia din localitdtile
neagricole, care sa ocupe hutorele §i sd contribuie in felul
acesta la intarirea spatelui frontului etc.

Vom trimite §i elevi ai Folilor militare: ieri m-am
inteles in acest sens cu Skleanski.

Publicata pentru prima oard

nr.
in 1934, in revista

Proletarskaia Revoltufiia" 3

Se timireVe dupd manuseris

677

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI .

Pentru Trotki
20.V

In urma primirii unei telegrame cifrate din partea
celor trei comandanti de pe Frontul de est, propun sa fie

cu orice pret. Nota trad.
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numit Kamenev comandant al acestui front, sa fie inlo-
cuit Kosteaev, iar Lasevici &à fie numit in locul lui
Aralov374. Raspunde-mi in legatura cu plenara. Ma tern
ca Stalin si Zinoviev n-o sa poata fi aici pe data de 25,
si nici dumneata nu poti s lai treaba. De aceea propun
sa aminam plenara, urmind sà ne 1ntelegem in aceasta
privinta printr-un schimb de telegrame.

Lenin

Scrisd fa 20 mai 1919 Se tipdrcste pentru prima oard,
dupd manuscris

578

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN375
20. V. 1919

Petrograd

Smolnii, pentru Stalin
Am primit ambele scrisori. M-am inteles in mod ama-

nuntit cu Skleanski s5. urmareasca cu atentie execu-
tarea ordinelor. Sper cà mobilizarea generala a celor din
Petrograd va duce la o ofensiva a lor, iar nu la sederea
in cazarmi.

Lenin

Pub Heald pentru prima oard in 1938, Se tipOrefle dapd manuscris
in revista Bolsevik" nr. 2

579

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.I. MEJLAUK
20.V.I.919

Harkov
Pentru Mejlauk, loctiitor al comisarului poporului

pentru problemele militare
Comunicati-mi cu regularitate, de cloud ori pe sapta-

mina, prin telegraine cifrate, ce faceti pentru eliberarea
Donbassului. Ma tern ea energia dv. a 1nceput sä s16,-
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beascA tocmai acum cind la Harkov este nevoie de o
Incordare a fortelor pentru a termina repede i definitiv.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatet pentru prima oard
la 20 ianuarie 1920, in ziarul

Krasnaia Zvezda" nr. 17
Se tipdreitte dupd manuscris

680

TELEGRAMA ADRESATA PREgDINTELUI
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL GOMEL

GomeL
Presedintelui comitetului executiv gubernial

Dacd i s-a luat lui Rabkin bicicleta in timpul rAscoalei,
de ce nu i-a fost restituità dupà aceea? Va avertizez cA,
dacA lmi yeti da un rdspuns formal, fárá sA ajungeli la un
rezultat concret i fArd sA Indreptati greseala, am sA. vA
trag la rAspundere376.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd /a 20 mai 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

Se tiperqte dupd rnanuscris

581

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV
GUBERNIAL NOVGOROD

Novgorod
Comitetul executiv gubernial

0 copie pentru Ceka
0 copie comisarului gubernial pentru aprovizionare
Pe at se pare, Bulatov a fOst arestat pentru eel mi s-a

plIns mie. Va avertizez cA, dacA este atm, voi da ordin
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ca pre§edintele comitetului executiv gubernial, pre§edin-
tele Cekdi guberniale §i membrii comitetului executiv
sà fie arestati §i voi cere ca ei sd fie judecald i executati.
De ce nu mi-ati rdspuns imediat la Intrebare?3"

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 20 mai 1919
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipdreste dupe!. manuso is

682

CATRE V.A. AVANESOV378

Pentru Avanesov, la Controlul de stat
Cereti BA' fie arestat birocratul care a dat un asemenea

raspuns.
20.V. Lenin

Scrisd la 20 mai 1919
Publicatd pentru prima oard in 1958,

in revista
Istoriceskii Arhiv" nr. 2

Se lipdreste dumi rnanuscris

583

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.L. KOLEGAEV

rifrat
21.V.1919

Kozlov
Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud.

Pentru Kolegaev
0 copie la Bogucear, pentru tov. Sokolnikov,
membru al Consiliului militar-revolutionar

0 copie la statul-major al comandamentului trupelor
expeditionare, pentru Hvesin §i Beloborodov

Din telegrama lui Beloborodov cu data de 20 am aflat
unele lucruri monstruoase; anume, c'd ordinele ajung
la unitàti dupà cIteva zile §i c automobilele blindate
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stau fara carburanti. Eu ma straduiesc sa iau toate masu-
rile aici; faceti §i dv. acolo la fel. Comisarul militar
din Tambov telegrafiaza cà v-a trimis, la Bogucear §i la
Ust-Medveditkaia, 669 de comuni§ti. Ma mira ea acum, cu
ace§ti comuni§ti plus cei 2 000 de elevi ai qcolilor de ofi-
teri plus o divizie, tot mai ezitati sa intreprindeti ac-
tiuni energice pentru indbuOrea rascoalei. Acest lucru
trebuie facut fail intirziere. Informati-ma telegrafic mai
amanuntit.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicaki pentru prima oard
in 1931, in revista

Proletarskaia Revoliutiia" nr 3.
5-e tipdreste dupd manuscris

684

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI*

Secret
Pentru Trotki, la Kiev sau oriunde s-ar afla

Dupd cum ni se comunica din Ucraina, acolo se petrec
multe fapte revoltatoare, datorità felului de a lucra al
lui Podvoiski. Ruzer, Lomov §i altii afirma ea nouà
zecimi din aceste fapte se produc ca urmare a dispozillilor
date de el, a amestecului sail in toate chestiunile, a tole-
rdrii abuzurilor, a confiscarilor ilegale, a lipsei de disci-
plind q.a.m.d. Dacd aceste comunicari corespund cit de
cit realitatii, lucru de care aproape ca nu ma indoiesc,
atunci insista cu toata energia ca Podvoiski §i colabo-
ratorii lui BA fie imediat Inlaturati.

Pre§edintele Consiliului Apararii, Lenin

Scried la 21 mai 1919
Expediald la Harkin)

Se tipdrefte pentru prima oard,
dupd textul dactilografiat,

care a fost completat si semnat
de V .1. Lenin

Transmisa prin fir direct. Cuvintele S e cr e t", la Kiev sau",
din adresa, i lucru de care aproape cä nu ma lndoiesc", din textul telegramei,
slut scrise de V.I. Lenin. Nola red.
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585

TELEGRAME ADRESATE LUI L.D. TROTKI

1

Pentru Trqki
Din raportul lui Mehono§in* reiese In mod cert cá

e absolut necesar ca rdscoala sd fie imediat lichidatd,
fiindcd altfel nu vom putea sd apdrdm nici Astrahanul.
De aceea, Inca o data insist sd te deplasezi neapdrat
pentru a doua oard la Bogucear §i sd duci totul ping la
capdt, deoarece e clar cd Sokolnikov nu reumte sd feed
mare lucru.

Scrisd la 22 mai 1919
Publicatd pentra prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXIV

Lenin

Se tipdreete dupd o copie
dactilografiatd

'

22.V.1919 Cifrat
Pentru Trotki

Chiar acum am aflat despre ruperea front ului nostru
lingd Riga. Ora§ul, pe cit se pare, a fost pierdut375.
Se prea poate sà fi fost la mijloc un act de trddare al ofite-
rilor burghezi letoni. E, de asemenea, posibil ca inami-
cul sd pregateasca o ofensivd generald decisivd pe tot
Frontul de vest. Toate acestea ne obligd sa. ne intensificdm
considerabil atacul In directia Donbassului §i sd lichidam
imediat i cu orice pret rdscoala din regiunea Donului.
In afara de cei o mie de elevi ai §cohlor de ofiteri care
au fost trimisi ieri**, eu §i cu Skleanski o sd mai trimitem
acolo Inca o mie. Te sfAtuiesc sd-ti consacri toate efortu-
rile lichiddrii rdscoalei.

Pub Heald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Lenin

Se tipdresle dupd manuscris

In raport se facea cunoscut Ca In regiunea Astrahan situatia este alar-
manta. Nola red.

' CuvIntele In afarS de cei o mie de elevi ai scolilor de ofiteri care au lost
red.trim41 ieri" au fost incluse In text de cltre E.M. Skleanski. Nota
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586

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.V. FRUNZE

Pentru Frunze
Pinti in prezent n-am primit de la dv. nici un raspuns

la telegrama mea din 12 mai* in legatura cu Orenburgul.
Ce Inseamna aceasta Were a d-tale? Intre timp, din acest
ora§ continua s ne vina reclamatii §i cereri de ajutor.
Va rog ca pe viitor sa-mi rdspundeti au mai multà promp-
titudine la telegramele mele. A§tept raspuns380.

Scrisd la 22 mai 1919
Publicatd pentru prima oard in 1940,
in Voenno-Istoriceskii Jurnal" nr. 10

Lenin

Se lipdreste dupd manuscris

587

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI
Cifrat

Kiev, pentru Racovski
Comitetul Central al P.C.(b) din Rusia propune Comi-

tetului Central al P.C.U. sa nu puna In discutia Consi-
liului Comisarilor Poporului din Ucraina probleme finan-
ciare de importanta decisiva. cum ar fi emiterea de
noi semne monetare sau preschimbarea carboavelor

Vara o consultare prealabila a C.C. al P.C.(b) din
Rusia, intrucit asemenea masuri pot fi luate numai pe
scare Intregii tari.

Raspundeti-ne amanuntit daca consider* &á aceasta
directiva va putea fi adoptata**.

Lenin, Krestinski, Kalinin
Scrisd la 22 mai 1919

Publicald pentru prima oard
vol.

in 1942,
in Culegeri din Lenin", X XX IV

Se tipdreste dupd textul
consemnat de N.N. Krestinski
f i completat de V.I. Lenin

Ultima fraza e serial
fag,

de V.I. Lenin. Nola red.
Vezl volumul de documentul 564. Nola red.
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688

TELEGRAME ADRESATE
COMITETELOR MILITARE

GUBERNIALE TAMBOV I VORONEJ

1

24.VA919 Urgent, cu prioritate

Tambov. Comitetul militar gubernial
0 copie pentru comitetul executiv gubernial

Mi-ati comunicat c i-ati trimis lui Sokolnikov 669 de
comuni§ti i cà pe ziva de 22 ii trimiteti Inca 200. Or,
au sosit numai trei sute; controlati i raspundeli-mi
imediat. Trebuie luate masurile cele mai energice pentru
trimiterea lor clt mai curind.

Prepdintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Publicald pentru prima oard in 1942, Se lipdmte dupd munuscris
In Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

2

24.V.1919 Urgent, cu prioritate
Voronej. Comitetul militar gubernial

0 copie pentru comitetul executiv gubernial
Comunicati-mi citi comuni§ti trimis lui Sokolni-

kov. Rdspundeti-mi imediat. Trebuie luate mdsurile
cele mai energice pentru trimiterea lor cif, mai curInd381.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Se tipdrefte pentru prima oare,
dupd textul consemnat

de un necunoscut

i-ati
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TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV ODESA

24. V. 1919

Odesa. Comitetul executiv
0 copie pentru Racovski,

la Consiliul Comisarilor Poporului, Kiev

A admite plecarea cu de la sine putere a unor supu§i
stráini inseamn4 a comite o fgrgdelege. A permite unor
ru§i sä plece sub pretext c6 ar fi strdini inseamna a savir§i
un act contrarevolutdonar, care echivaleazd cu trddarea.
In general, strAinilor nu trebuie sa' li se permita sd plece
Ma o compensare, lucru de care numai guvernul central
poate s'a dispun'a. Cetátenii tarilor Antantei nu trebuie
Fasati sá plece decit in cadrul unui schimb de persoane
efectuat de guvernul central. Nici un francez nu trebuie
lgsat sa plece pha la intoarcerea soldatilor din Franta,
printre care se aflà §i multi ucraineni. Cei ce se fac vino-
vati de incalcarea acestei dispozitii trebuie tra0 la rgs-
pundere. Aveti in vedere c6 guvernul finlandez, instigat
de Antantà, Impiedical intoarcerea in lard a soldatilor
ru§i; de aceea, BA nu lAsati ca vreun burghez sau altà
persoaná EA plece din Odesa §i din Ucraina. Se face excep-
tie pentru muncitorii chinezi §i pentru persani, pe baza
dispozitillor primite de la centru382.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Se tipdre$te pentru prima oarei,
dupd textul dactilografial,

conipletat fri semnat de V.I. Lenin
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690

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI

Pentru Racovski
Va felicit cu prilejul eliberdrii localitdtilor Aleksandria

si Znamenka383. Cer insistent ca fortele devenite dispo-
nibile sa fie trimise in Donbass.

Lenin
Scrisd la 24 mai 1919

Pub Heald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdreste dupd textul
consemnat de E. M. Skleanshi

691

TELEGRAMA ADRESATA
LUI C.G. RACOVSKI *I V.I. MEJLAUK

26.V.1919 Cifrat
Kiev

Consiliul Comisarilor Poporului, pentru Racovski
Harkov, pentru Mejlauk, loctiitor al comisarului

poporului pentru problemele apdrdrii
Repet rugdmintea mea de a mi se comunica telegrafic,

de cloud ori pe sdptdmind, ce ajutor se dd in mod efectiv
Donbassului. Va cer insistent sa-mi satisfaceti aceastd
rugdminte. Nu ldsati sd vd scape momentul prielnic
pentru a obline victoria asupra lui Grigoriev, nu dati
drumul nici unuia dintre soldatii care lupta impotriva
lui. Decretati si efectuati dezarmarea completa a popu-
latiei, impuscati pe loc, Med cm-tare, pe vinovati pentru
orice puscd ascunsà. Cel mai important in momentul de
NO este sd obtineti o victorie rapidd in Donbass, sd
stringeti toate pustile de prin sate, sd creati o armatd
solidd. Concentrati-vd toate fortele asupra acestei sar-
cini, actionati cu toatà energia, mobilizati pe toti munci-
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torii, pinà la unul. Cititi aceasta telegramd tuturor bolse-
vicilor cu functli de rdspundere.

Lenin

Publicald pentru prima oard in 1933, Se lipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

592

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Cifrat
Petrograd, Smolnii

Tovardsului Zinoviev, pentru Stalin*
Conditiile in care se desfdsoard ofensiva albgardistilor

impotriva Petrogradului ne face sd bànuim existenta
in spatele frontului nostru, sau poate chiar i pe front,
a unei trdddri organizate. Numai asa ne putem explica
atacul intreprins cu forte relativ neinsemnate, inaintarea
impetuoasd, precum i repetatele dinamitdri de poduri
pe principalele artere ce duc spre Petrograd. Totul pare
s5. arate câ dugmanul are deplina convingere ca noi nu
dispunem de o fortà militard cit de cit organizatd pentru
a-i opune rezistenta i, in afard de asta, el conteazd pe
ajutor din spatele frontului (incendiul de la depozitul
de artilerie de la Novo-Sokolniki, aruncarea in aer a
unor poduri, stirile, aflate astdzi, despre o rebeliune
la Oredej). VA rog sddati o mai mare atentie acestor impre-
jurdri i ad luati mdsuri urgente pentru descoperirea
comploturilor.

&rise! la 27 mai 1919
Publicald pentru prima oard

in 1950, in: V.I. Lenin. Opere,
ed. a 4-a, vol. 29

Lenin

Se lipdreste dupd textul consemnat
de L.B. Krasin, care a fast apoi

completat i semnat de V.I. Lenin

Cuvintele C i fr a t", Smolnli, tovardsului Zinoviev, pentru Stalin"
sInt scrise de V.I. Lenin. Nota red.
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693

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI

Kiev
Consiliul Comisarilor Poporului, pentru Racovski

28.V.1919
In telegrama dv. cu nr. 1 815 và plingeti din nou cAl

duceti lipsd de bani. Krestinski ne asigurd ci s-au trimis
foarte multi bani. El a ajuns la un deplin acord cu Lit-
vinenko. Trebuie sd se punA, odatà pentru totdeauna,
capdt neintelegerilor. Aflati numaidecit citi s-au primit

citi se and pe drum. RAspundeti-mi urgent §i precis,
sub semnAtura dv. si a lui Litvinenko, printr-o telegram6
cifratà, de ce sum6 anume aveti nevoie. Noi n-o s ne
zgircim, insá dv. garantati de justa lor repartizare.

Lenin

Publicatd pentra prima oard in 1933, Se tipdreffe dupd manascris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

594

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI
Cifrat

Kiev, pentru Racovski*
Directiva Comitetului Central

Concentrati toate fortele asupra Donbassului, luati
tot ce se poate de pe Frontul de vest, reduceti la minimum
toate operatiile in curs de desra§urare pe Frontul dv.
de vest, trimiteti pe Peatakov §i Bubnov la Harkov §i
Ekaterinoslav in vederea unei energice mobilizgri gene-
rale a muncitorilor pentru Frontul de sud, sub rdspun-
derea lor personale".

Lenin* *
Serisd la 28 mai 1919

Publicatd pentru prima oard
vol.

in 1942,
XXXIV

Se tipdrefte dupd o copie
in Culegeri din Lenin", dactilografiald, completald

de V.I. Lenin
Cuvintele C fr. a t", K i e v, pentru Racovs i" slnt cerise

de V.I. Lenin. Nota red.
Documentul este semnat si de N.N. Krestinski L.B. Kamenev.

Nola red.

i

si
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595

TELEGRAMA
ADRESATA LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

N.I. PODVOISKI

Cifrat
Kiev, pentru Antonov i Podvoiski

0 copie pentru Racovski
Intrucit nu s-a trimis ajutor Donbassului, s-a creat o

situatie periculoasa pentru localitatile Bahmut i Sla-
veansk. Inca o data va rog sà nu aminati nici un moment

procedati in asa fel ca tot ce vi s-a cerut sa ajunga
la destinatie. In caz de intirziere, nu veti putea invoca
nici 0 scuza.

Presedintele Consiliului Apararii, Lenin

Scrisd la 29 mai 1919
Publicald pentru prima oard

la 20 ianuarie 1929, in ziartt/
Krasnaia Zvezda" nr. 17

Se tipdreste dupd textul
consemnat de E. M. Skleanski

pi semnat de V.I. Lenin

596

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.A. IOFFE*

29.V.1919 Cifrat
Kiev

Consiliul Comisarilor Poporului din Ucraina
Tovarasului Racovski, pentru Ioffe

Citii aceasta telegrama lui Racovski, Mejlauk, Voro-
silov, Peatakov, Bubnov, Kviring i altor activisti de
seama.

Consider ea ati comis o crima, convingindu-lpe Trotki
sa-I mentina pe Podvoiski.

Nici o promisiune nu este respectata; in Donbass
nu s-au trimis intariri; mobilizarea muncitorilor se desfa-
parà cu o incetineala condamnabild. Raspundeti personal

*Transmisti. prin fir direct. /Vold red.

1

sd
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pentru catastrofa care e pe cale sà se producd. Trebuie
sd luati toti activi§tii de vazd §i trimiteti la Harkov
§i la Ekaterinoslav ca BA ajute la mobilizarea generald a
muncitorilor; dupd. aceea trebuie sd trimiteld cite unul
din ei la fiecare unitate militard, ca s-o indrepte spre
Donbass; apoi sà luati toate mdsurile pentru o aprovi-
zionare cit mai masivá de la depozitele de efecte militare.
Intreaga revolutieva merge inevitabil spre pieire dacd
nu von obtine o victorie rapidd in Donbass; dar pentru
a obtine o asemenea victorie trebuie ca dv., cei din Ucra-
ina, sà renuntati la orice rutind, sà munciti in chip
revolutdonar, sd puneti totul in miscare, sd supravegheati
personal fiecare unitate militard, sd urindriti Indeaproape
intreaga activitate, sá Idsati totul, absolut totul, la o
parte, afard de Donbass, sd. puneti la o armd trei soldati.
N-am primit de la dv. nici un raport concret.

Publicatd pentru prima oao
partial in 1942,

in Culegeri din Lenin", vol. XXXII'
Pub Licata in intreginia in 1956,

in carte,: V.'. I enin
rorespond en ta militurd", Moscori

Lenin

Se tipdre$le dupd manuscris

697

. TELEGRAMA ADRESATA LUI S.I. GUSEV,
M.M. LASEVICI I K.K. IURENEV

29.V.1919 Cifrat
Simbirsk

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est
Pentru Gusev, Lacevici §i Iurenev

In urma insistentelor dv., a fost numit din nou Ka-
menev*. Consider cd, dacd pind in iarnd nu cucerim
Uratul, pieirea revolutdei este inevitabild. Incordati-vd
toate fortele. Informati-md la timp, printr-o telegramd
cifratd, despre orice frictiune intervenità Intre Kamenev

* Vezl volumul de tam documental 577. Nola red.

sd-i
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statul-major. DMA mai naulta atentie intaririlor; mobi-
lizati intreaga populatie din zona frontului;
de munca politica. Comunicati-mi saptamInal, printr-o
telegrama cifrata, rezultatele. Cititi prezenta telegrama
lui Muralov, Smirnov, Rozengolt §i tuturor comuniOilor
de vaz5. §i a muncitorilor din Petrograd. Confirmati-ne
primirea. Dati toata atentia mobi1izrii cazacilor din
Orenburg. Sinteti raspunzatori pentru orice manifestari
de descompunere §i demoralizare in rindul unitatilor.
Nu va lasati antrenati de latura operativa.

Publicatá pentru prima card
incomplet in 1930, in cartea

lietzboiul civil din 1918-1921",
vol. III

Publicatd in intregime In
Lenin.

1950,
in: V.I. Opere,

vol. 35, ed. a 4-a

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

698

TELEGRAMA ADRESATA LUI D.I. EFREMOV

30.V.1.91.9

Consiliul militar-revolutdonar al Armatei a 10-a
Pentru Efremov

Form* imediat un grup de activi§ti dintre cei mai
de raspundere §i mai energici din Taritin care au luat
parte la aplicarea masurilor stabilite de Stalin cu prile-
jul apararii Tarithiului §i insarcinati-i sa procedeze,
cu aceea§ii energie, la inftiptuirea tuturor acestor masuri.
Comunicati-mi telegrafic numele celor ce raspund de
aceasta sarcina*.

Pre§edintele Consiliului Apartirii, Lenin

Publicald
in

pentru prima oard
1934, in revista

Proletarskaia Revoliutiia" nr. 3
Se fipareote dupd manuscris

Vezi volumul de rap, doeumentul 621. Nota red.

csi

I,
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699

TELEGRAMA. ADRESATA LUI L.D. TROTKI

Pentru Trotki
Sint pur i simplu uimit de tacerea d-tale Intr-un mo-

ment ca acesta, cind, potrivit unor informatii, fie si
insuficient controlate, bresa In directia Millerovo s-a
largit si a capatat proportiile unei catastrofe aproape
cornplet ireparabile385. Ce mdsuri s-au luat pentru a-I
impiedica pe inamic sd facd jonctiunea cu rasculat,ii?

Lenin

Scrisd la 30 mai 1919
Publicatd pentru prima oard in 1938,

in revista Bolsevik" nr. 2
Se tipdreste dupd textul

consemnat de E. M. Skleanski

600

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.I. MEJLAUK I K.E. VOROILOV

Harkov. Tovarasilor Mejlauk i Vorosilov
Nu se poate da rdspuns inainte de a lua legatura cu

Trotki, care este informat telegrafic de care Skleanski.
Confirm cd Frontului de sud trebuie sà i Be trimità

cornpletdri de trupe, fard sa se mai astepte distribuirea
de e3hipament sau de armament, fiindca. de toate astea
vor avea grija cei de acolo. Am aratat in repetate rinduri
cit de urg3nta este aceasta chestiune, insd n-am primit
de la dv. nici o cornunicare precisa in leg:aura cu efecti-
vul completdrilor care au fost intr-adeviir trimise Fron-
tului de sud.

Scrisd la 30 mai 1919
Publicatá pentru prima oard

partial in 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Pub Lica td in intregime in 1956,
in cartea: V.I. Lenin.

Corespondentd militard", Moscova

Lenin

Se ape:fresh. dupe( o
ta

copie
drctilograri
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601

*CATRE BIROUL ORGANIZATORIC
AL COMITETULUI CENTRAL386

Eu sint pentru excluderea din partid a celor ce participii
la ceremonii religioase.

30.V Lenin
Scrisd /a 30 mai 1919

Publicatd pentru prima oard in 1933, Se tipdreete dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

602

*CATRE MARELE STAT-MAJOR
AL ARMATEI RC§II

31.V.1919
TovarAqe Rattel,
Aducdtoarea acestei scrisori, tovar4a Evghenia Bogda-

novna Boy, este membra a Consiliului Apararii al Repu-
blicii Lituaniene-Bieloruse.

E nevoie de pu§sti §i de alte arme, precum §i de instruc-
tori pentru organizarea unor batalioane muncitore0i
la Minsk.

Se vorbe§te ca, din cauza birocratismului etc., treaba
merge greu.

Va rog sti afla(i mai repede si mai precis ce s-ar putea §i
ar trebui sa trimitem §i sa ne telefonati apoi lui Skleanski
qi mie.

Pre§edintele Consiliului Apararii,
V. Ulianop (Lenin)

Publicallf pentru prima oard in 1942,
XXXIV

Se tipdrepte dupd manuseris
in Culegeri din Lenin", vol.

603

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Petrograd, Smolnli
Tovaraplui Zinoviev, pentru Stalin

Despre Petrograd se spune: 1) ca in acest orati starea
de descompunere a armatei este mai accentuata decit in
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unitatile care vin din provincie §i ea aceste unitati se
descompun sub influenta celor de la Petrograd; 2) cà ai
no§tri nu intreprind aproape nici o ofensiva din cauza
proastei calitatd a trupelor, cu toate ca efectivul lor este
mai mult decit suficient; 3) ca autoritdtile militare au
hotarit sà evacueze ora§ul in cinci sau zece zile §i
prin hotaririle lor provocatoare de panica, au facut sa
creasca §i mai mult descompunerea §i au indreptat aten-

asupra evacudrii, iar nu asupra ofensivei; 4) ca coman-
dantul Armatei a 7-a nu se afla la statul sau major, ci
sta pe linga Zinoviev, a devenit aghiotantul lui i s-a
izolat de statul sail major, ceea ce aduce prejudicii cauzei
§i face &à creasca §i mai mult haosul §i panica.

Te rog sa-mi comunici dacä toate astea sint adevarate
sa-mi spui care e, in general, situatia. Te rog sa-mi

trimiti zilnic telegrame cifrate. Sper ca ai un secretar
care sd cifreze.

Lenin

Scrisd la sfirsitul lunii mai 1919 Se tipdreste pentra prima oard,
dupd textul desrifrat

604

SCHIMB DE BILETE CU E.M. SKLEANSKI

PENTRU E.M. SKLEANSKI

De ce ai noVri n-au tras in torpilor?

RASPUNSUL LUI E.M. SKLEANSKI

Era In afara razei noastre de aciiune

PENTRU E.M. SKLEANSKI

Trebuie sa vorbe§ti la telefon cu Vatetis (el are azi
o convorbire telefonicd cu Zinoviev) §i sa-i ordoni saintdreascii disciplina.
Scrise in mai sau iunie 1919
Publicate pentru prima oard
parfial la 23 septembrie 1925,
in ziarul Pravda" nr. 217

Se tipdresc pentru prima oard
in intregime, dux). manu.scris

tia

§i
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TELEGRAMA ADRESATA LUI V.I. MEJLAUK,
K.E. VOROILOV, G.N. MELNICEANSKI,

F.A. ARTEM, G.N. KAMINSKI

Cifrat
Harlcov. Pentru Mejlauk, Vorosilov,

Melniceanski, Artem si Kaminski
Trebuie cu orice pret sà se puna numaidecit capilt

nesfIrsitelor mitinguri i intreaga muncd sal fie adaptatà
la situatia de ràzboi, desemnind neaparat anumite per-
soane care ad rgspunda de indeplinirea unor sarcini bine
precizate. Pretutindeni sà domneascd disciplina militard.
Comandantul Armatei a 2-a si Consiliul ei militar-revo-
lutionar trebuie sä-1 consulte, In toate problemele, pe
seful lor direct, adicA pe Ghittis, sà renunte la orice
planuri de creare a unor grupuri speciale si la orice ase-
menea incercgri de a restabili pe ascuns Frontul ucrainean.
Echipament si armament este de ajuns, atit In Ucraina,
cit i la Ghittis. Daca o sg fie InlAturat haosul, dacd o sa'
se renunte la interminabilele mitinguri i controverse
pe tema priorit4ii, o sä se poatä procura totul. Comunicati
date precise cu privire la executarea unor anumite ordine,
adicd cu privire la sosirea la destinatie a unor unitati
militare, procurarea de armament etc.

Scrisd la 1 iunie 1919
Publicatei pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX1V

Lenin

Se liparefle dupd manubcris

60(i

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.I. MEJLAUK 1 K.E. VORO5ILOV

Harkou
Pentru Mejlauk i Vorosilov

0 copie pentru Melniceanski, Artem si Kaminski
Biroul Politic al Comitetului Central s-a Intrunit la

1 iunie i, de comun acord cu Trolki, a respins categoric



SCRIS0111 DIN 1919 363

planul ucrainenilor de a contopi armatele a 2-a, a 8-a si a
13-a si de a crea o unitate aparte in regiunea Donului387.

Noi cerem ca Vorosilov si Mejlauk sd-si -duca la inde-
plinire sarcina lor directa, aceea de a crea o armata
ucraineand puternica. Miine sau poimiine Trotki o sä
vA cheme la Izium i o sà và dea dispozitii mai amdnun-
rite. Comunicati-mi mai exact, mai des si numai pe bazd
de date concrete ce ai facut si indeosebi ce bunuri mili-
tare a luat Vorosilov de la Grigoriev si din alte locuri.

Din insarcinarea Biroului Politic al C.C., Lenin

Scrisd la 1 iunie 1919
Publicald pentru prima oar(t

partial in 1942,
in Cu(egeri din Lenin", rol. XXXIV

Se lipdreste pentru prima oard
in intreginie, dupd manuscrts

607

INSARCINARE PENTRU SECRETARAS"

Telefoneazd:
1) celor de la agentia Rosta ca miine sA-mi comunice

in scris la cite ziare Si in cite orase au transmis aceasta
informatie;

2) lui Cicerin, ca ea sti fie transunisa la radio in limbile
germand, franceza si engleza.

Serial! la 2 iunie 1919 Se lipareste penlru prima writ,
dupd nlanuscris

603

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Petrograd,
Smolnii

Tovarasului Zinoviev, pentru Stalin
Am primit telegrama cifratà.
Sint bucuros Ca cele ce mi-au fost comunicate s-au

dovedit a fi inexacte. Informeaza-ma cit mai des prin
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telegrame cifrate si, ocazional, prin diverse persoane.
Trimite-mi, printr-un om de incredere, harta frontului.

Trebuie evacuate toate ambasadele si too strdinii. E
bun regimentul care a sosit acum?*

Scrisd la 2 iunie 1919
Pub Licatã penlru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", rol. XXX IV

609

Lenin

Se tipareste dupd manuscria

TELEGRAMA AD R ESATA LUI I.V. STALIN389

Petrograd,
Smolnii

Tovardsului Zinoviev, pentru Stalin
Okulov ne atrage atentia c Armata a 7-a nu pdstreazd

legütura cu Consiliul militar-revolutionar al Frontului
de vest, ceea ce creeazd confuzie si scade rdspunderea
luerdtorilor de pe front si le anihileazd capacitatea de a
actiona cu energia necesard. Circumscriptia militard
Petrograd, care e subordonatá Frontului de vest, (Id toate
rezervele sale Arrnatei a 7-a, in loc sri le pund la dispo-
zitla frontului, pentru a le repartiza i celorlalte armate.
Pozern std tot timpul la Petrograd, mentine o slabd
legaturd cu Consiliul frontului, creeazd organe de aprovi-
zionare paralele, in loc sü le foloseascd pe cele, deja
existente, ale frontului. Okulov propune ea Armata a
7-a sd fie complet subordonatà comandamentuhii fron-
tului sau, dacd nu, sd se creeze pentru ea o situatie spe-
cia14, subordonind-o direct Cartierului general.

Cunosc inclinatia spre neatirnare" pe care o manifestd
in permanentd cei din Petrograd si cred cd d-ta trebuie
sd ajuti Consiliul militar-revolutionar al frontului sà
contopeascd toate armatele. Trebuie s. avem grijd nu
numai de Armata a 7-a, ci i de celelalte armate ale
Frontului de vest. Comunied-mi ce-ti propui sd faci.

" De la cuvIntul: Trebuie" si pinl la sfIrsit, textul este subliniat de Lenin,
care pe margine a scris: Carat". /Vole red.
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Trebuie ca conflictul cu Okulov sa nu capete amploare.
Chibzuieste bine, fiindca el nu poate fi pur i simplu
rechemat.

Azi am aflat ca Inca un regiment din Petrograd a
trecut de partea inamicului i cà alte cloud refuza sa
porneascd la atac. Trebuie sa intariti supravegherea i sa
atrageti in aceasta actiune un num'ar mai mare de
muncitori.

ln ceea ce prive$te stráinii, propun
sa nu ne grabim cu expulzarea. Poate ca ar fi mai bine sa-i
trimitem intr-un lagar de concentrare, pentru ca, mai
tirziu, sa-i dam in cadrul schimbului de per-
soane*.

Scrisd la 3 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,

XXXIVin ,,Culegeri din Lenin", vol.

Lenin

Se tipdreste dupd textul
consemnat de E. M. Skleanski,
care a lost completat i semnat

de V.I. Lenin

610

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Petrograd
Smolnii, pentru Stalin

Daca situatia pe Frontul de la Petrograd este favora-
bird, trebuie incordate toate fortele pentru a da o lovi-
turd rapida si decisiva, deoarece In alte locuri se simte
mare nevoie de trupe.

Peters, potrivit hotaririi Comitetului Central, trebuie
sa ramina la Petrograd, iar Natarenus se va intoarce**.

Lenin
Scrisd la 3 iunie 1919

Pub Heald pentru prima card
partial in 1938, in revista

Bolsevik" nr. 2
Se tipdreele pentru prima oard
in intregimeo dupd manuscris

De la cuvintele: Trebuie Ca" pinä la stIrsit, textul telegramei e scris
de V.I. Lenin. Nota red.

Prima fraz/ din text a fost subliniatä de V.I. Lenin, care pe margine
a scris: Cifrat". In partea de sus a telegramei, el a scris urmItoarea indicatie
pentru I.V. Stalin: Gaseste-ti un secretar care sa descifreze". Nota red.
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611

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.I. GUSEV,
M.M. L4EVICI I K.K. IURENEV

3.VI.1.919 Cifrat
Simbirsk

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est
Pentru Gusev, La§evici §i Iurenev

Skleanski a promis ca va da neapArat zece mii de pu§ti
in prima jurnAtate a lunii iunie. Acordati o deosebita
atentie cazacilor de la Orenburg §i ba§kirilor, fiindcA in
timpul ofensivei precedente noi am fAcut o prostie: am
pierdut prilejul si n-am folosit aceste forte. Mobilizati-i
numaidecit, trimiteti acolo un om priceput, calm §i cu
experientA, supravegheati cu cea mai mare atentie ope-
ratia asta, urmürii indeaproape mobilizarea generala in
toatà zona frontului, precum §i stringerea armelor de la
populatie.

Pub Heald pentru prima oard
in 1934, in revista

Proletarshaia Revoliutiia" nr. 3

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

612

TELEGRAMA ADRESATA
LUI G.N. MELNICEANSKI

Harkov
Pentru Melniceanski

Am crezut &A eel mai bine o sA và intelegeti cu Trotki,
fiindcA acolo, la fata locului, lucrurile apar mai limpede.
Personal a§ fi fost de pgrere sd vA opriti la Harkov §i la
Ekaterinoslav §i sà urmAriti cum se desfd§oard in mod
efectiv mobilizarea generalA. Comunicati-mi dacA Troth
a plecat, dacA v-ati inteles pe deplin cu el, dach a
luat mAsuri pentru a pune capAt actiunilor arbitrare ale
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lui Dibenko §i indeosebi dacà a luat de la acesta bunurile
militare acaparate ilegal.

Lenin

Scrisd la 3 iunie 1919 Se
dupd

lipareete pentru prima oard,
textul blanchetei de telegramd

613

CATRE G.V. CICERIN39°

Tov. Cicerin,
1) Ce-ati Mcut pentru a-1 ajuta pe acest indian?

in ceea ce prive§te publicarea articolului s'au?
in alte privinte?

2) Trebuie sci dati zor cu tabelele, ma-
nifestele si hartile in legàturà cu

impdrtirea lumii de &Are
Turciei Anglia11

coloniilor 0
1) Persiei etc. Franta

§.a.m.d.
3) Ce s-a comunicat la radio in legAturá cu ultima-

tumul" muncitorilor englezi? (Vecernie Izvestiia" din
3.VI.)39'

Cu salutgri, Lenin

Scrisd7dupd 3 iunie 1919 Se tipareste peniru prima oard,
dupel manuscris

614

TELEGRAMA ADRESATA
LUI S.I. GUSEV I M.M. L.AEVICI

4.VI.1919 Cifrat
Simbirsk

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est
Pentru Gusev f. i Laçevici

Sint foarte nelini§tit de pierderea Agrizului §i indeo-
sebi de aceea a Glazovului. Ati luat imediat mdsuri?

I
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Ati aflat care sint cauzele? Trotki se ardta incintat de
Armata a 3-a; ce s-a intimplat cu ea?

Lenin

Publicald pentru prima oard in 1942, Se tipdresle dupd manuscris
In Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

4.VI.1919

615

CATRE M.I. LATIS

Tovard§ului Latis
Scumpe tovardEb
Am primit scrisoarea §i propunerile dv. Kamenev

spune si acest lucru, declard el, este confirmat de
citiva ce/cipi dintre cei mai marcanti cd in Ucraina
organele Cekdi au adus mult rdu, fiind create prea de-
vreme i permitind ca in aceastd institutie sd se strecoare
numeroase elemente dubioase.

Trebuie verificatd cu mai multd strictete componenta
lor §i eu sper cd Dzerjinski, de aici, o sd vd dea ajutor
in aceastd privinta. Trebuie intdrità cu orice pret disci-
plina in rindurile cekiOilor §i Inldturate elementele
dubioase.

Cind vi se prezintd o ocazie favorabila, comunicati-mi
amdnuntit cum stati cu epurarea efectivelor Cekai in
Ucraina ci care sint rezultatele ei.

Cu salutdri 1 Al dv., Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1942,
XXXIV

Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol.

616

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

4.VI.1919
Tinind seama de conflictul care, in orice caz, se

agraveazd dintre Okulov §i toti membrii din Petro-
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grad ai Comitetului Central si considerind Ca in activi-
tatea militarà a celor din Petrograd este absolutà nevoie
de un maximum de coeziune si eh' se impune ca pe acest
front sá fie obtinut'a o victorie rapidd, l3iroul Politic si
Biroul Organizatoric al Comitetului Central hotArAsc
sà-1 recheme temporar pe Okulov i s6-1 puria" la dispozitia
tovargsului Trotki.

Pentru Biroul Politic si Biroul Organizatoric al C.C.,

Lenin*
Expediatd la Petrograd

Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

617

Se lipdrote dupd manuscrie

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

4.VI.1919 Cifrat
Petrograd

Smolnii, pentru Stalin
considera necesar permiti lui Natarenus

plece in Ucraina, unde se simte o mare lipsA de activisti,
In timp ce la voi sint destui. Apoi te rog sOl faci o vizità
pe Frontul de vest, care are acum prea putini comisari.
Este absolut necesar ca tot frontul sA fie sprijinit din
plin. Nu crezi c-ar fi bine sri te vezi cu Smilga?

Am primit materialele impreurià cu scrisoarea d-tale;
am inceput sa le examinez.

Pub Haifa pentru prima oard
partial in 1942,

in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Lenin

Se lipdrele pentru p1 ima oard
in intregime, dupd mamiscris

* In continuare urmeazä semnaturile lui L.B. Kameney (semnat de
V.I. Lenin), N.N. Krestinski, L.P. Serebreakov si E.D. Stasova (semnal,i de
N.N. Krestinski). Nota red.

As
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618

TELEGRAMA ADRESATA LIJI I.V. STALIN
1 G.E. ZINOVIEV

5.VI.I919
Petrograd, Smolnii

Pentru Stalin vi Zinoviev
Chestiunea cu Natarenus am s-o ridic in vedinta Comi-

tetului Central. Trebuie avut in vedere Co. In sud s-a
produs o imensA inrAutatire, cA exista pericolul unei
catastrofe. Acolo e o totalA lipsA de oameni, in timp ce
la voi sint destui392. I-am transmis lui Cicerin cele comu-
nicate de dv. Impotriva ordinului dv. de a riposta prin
focuri de armä n-am, firevte, nimic de obiectat393.

Lenin

Pubticatel pentru prima oard in 1942, Se lipdreste dupd ynanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

619

TELEGRAMA ADRESATA LIJI G.E. ZINOVIEV

Petrograd
Smolnii, pentru Zinoviev

Comisarul poporului pentru aprovizionare considerà
ca la Petrograd exists. o rezervA mai mare decit pentru
vase zile vi declarrt cd el nu poate &A dea acestui orav decit
provizii pe o s'AptAmind. 20 de vagoane au fost trimise
azi-dimineata, iar 30 au vi fost expediate din Nijni Nov-
gorod. Totodatà s-a dat dispozitie ca detavamente din
Petrograd sA scoatà din judetul Melitopol 200 de vagoane,
din care jumátate au vi fost strinse.

Scrisd la 6 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Lenin

Se lipdreste dupd manuscris
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620

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.S. BUBNOV

5.VI.1919 Cifrat
11 arkov

Tovaraplui Mejlauk, adjunct al comisarului poporului
pentru problemele militare, pentru Bubnov

VA' multumesc pentru §tirile amanuntite ce mi le-ati
trimis, precum §i pentru eforturile ce le-ati depus, Insd
treaba trebuie dusa ping la capat. Nu va bizuiti pe ni-
meni ; ramineti personal acolo pind ce unitatile gata
pregatite vor fi duse la locul de destinatie sau pinti ce
ele vor fi Incadrate in unitatile de front*.

Publicatd pentru prima oard

nr.
in 1934, in retfista

,,Proletarsitata Revoliultia" 3

621

Lenin

Se tipetrefie dupd manu,cris

TELEGRAMA ADRESATA LUI D.I. EFREMOV,
MEMBRU AL CONSILIULUI

M ILITAR-REVOLUTIONAR AL ARMATEI A 10-A
Cifrat

T aritin
Tovaraplui Efremov, membru al Consiliului

militar-revolutionar al Armatei a 10-a
Nu era de loc vorba de organizatiile ilegale §i nici de

parasirea oraplui**. Ma mir cum de-a putut sa va villa In

*In partea de sus a telegramei V.I. Lenin a eerie: Pentru Skieanski.
II ubnov eomunica, 1ntr-o telegramk din 4.VI, ck pleac.i. la Ekaterinoslay.

ael-1 etitl adresa, faceji modificarea necesard". Nota red.
* Pe clt se pare, este vorba de telegrama trimis5. de V.I. Lenin 1111

D.I. Efremov la 30 mai 1919 (vezi volumul de fag, documentul 598). Nota
red.
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minte o idee atit de stranie. Era vorba de mobilizarea
generalà a muncitorilor din Taritin §i de toate metodele
folosite intr-un energic ràzboi revolutionar, printre care
§i aceea de a proceda la o severà curatire a spatelui
frontului. Comunicati-mi telegrafic ce masuri urgente
ati luat.

Scrisd la 6 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X X X IV

622

Lenin

Se tipdreete dupd manuscris

TELEGRAMA ADRESATA LUI G.I. SOKOLNIKOV

Kozlov
Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud

Pentru Sokolnikov, oriunde s-ar afla
Actionati cu toate fortele pentru a grâbi lichidarea

ràscoalei, altfel ne amenintà o catastrofá, din cauzd cà
la sud s-a creat o bre§à imensà. Vi s-au trimis cursantii

o baterie. Informati-mg mai des.

Scrisd la 6 iunie 1919
Publicatd pentru prima card

/a 23 februarie 1938,
in ziarul Pravda" nr. 63

623

Lenin

Se tipdreste dupd manuscris

CATRE L.D. TROTKI

C ifrat

Pentru Trotki
Au fost la mine ni§te reprezentanti ai bargiirilor; ei

cer ca trupele lor BA' fie trimise la est, §i nu la sud. Spun
c5. la est, in regiunea lor, ar putea sà ajute la eliberarea

si
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rapidd a oraplui Celeabinsk, deoarece §i kirghizii vor
merge aldturi de ei; la sud Insd n-au nici o putere §i se
tern cd n-o s5. facd nimic. Te rog foarte mult sd reflectezi
asupra acestor argumente, care, dupd mine, sint destul
de serioase.

Dd-i zor lui Sokolnikov sd lichideze rdscoala. Pe Nata-
renus II trimitem In sud. Podbelski e In gubernia Tarnbov,
lucreazd bine, a pus la punct atelierele armatei §i confec-
tioneazd 20 000 de perechi de cizme.

Scrisd la 6 iunie 1919
Pub Licata pentru prima oanfl in 1942,
In Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

624

Lenin

Se tipdrgte dupe inanuscris

TELEGRAMA ADRESATA
LUI S.I. GUSEV 1 M.M. LAgVICI

Cifrat

Simbirsk
Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est

Pentru Gusev §i La§evici

Situatia In sud e atit de grea, Incit e lndoielnic cd
vom putea sd vd trimitem intdriri. Va trebui ca dv. sd
depuneti toate eforturile pentru rnobilizarea, In unele
cazuri generald, in zona frontului, pentru intensificarea
activitdtii organelor locale pentru aprovizionarea arma-
tei §i stringerea de arme de la populatie. Cei ce ascund
armele trebuie lmpuscati. Consider drept un mare peri-
col eventuala deplasare a lui Kolceak spre Veatka,
pentru a rupe frontul §i ali croi drum spre Petrograd.
Acordati o deosebita atentie acestui pericol §i comuni-
cati-ne mai des care e situatia pe Frontul de la Glazov.
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Eu §i cu Skleanski trimitem acolo mntàriri, de§i Muralov
se mentine intr-o stranie tAcere §i nu cere chiar el intilriri.

Lenin
Scrisd la 6 iunie 1919

Publicatd pentru prima oard
la 23 februarie 1933,

In ziarul Pravda" nr. 53
Se tipdreste dupd manuscris

626

CATRE E.M. SKLEANSKI

8.VI, orele 2V2 noaptea
Tovarg§e Skleanski,
Chiar acum am primit o telegram6 de la Stalin §i Zino-

viev. Sper cà qi §i dat dispozitie (trebuie! neapgrat 1
1/2 sau 2/3, adia. 2 regimente de pe Frontul de la Arhan-
ghelsk, 1 de pe Fr on t u 1 de es t) §i c6 i-alicirdspuns
lui Zinoviev. Dacà nu, telefonati-i.

Eliberarea loca1itàii Ijevsk ne permite sà luArn mai
multe trupe de pe Frontul de est (bineinteles, din grupul
de sud al acestui front).

116spundeti-mi.
Trebuie luat un num6r mai mare de ostatici din rindu-

rile burgheziei i din farniliile de ofiteri, intrucit trddà-
rile au devenit tot mai frecvente. Intelegeti-vd cu
Dzerjinski.

Trimiteti-i lui Melniceanski o telegram6 (sub semndtura
mea), spuneti-i Ca ar fi o ru§ine s6 §ovdie i 86 nu aplice
pedeapsa capitala pentru cei ce nu rdspund la mobilizare.

Lui Beloborodov (la fel) spuneti-i ca pe du§man trebuie
s4-1 nimieeascei, iar nu doar sä-1 alunge", §i cere0-i sà
rdspundil precis: cite localitAti au fost eliberate §i unde?
care stanite? ce teritoriu a fost curAtit ci cum anume?3"

Al d-tale, Lenin

Scrisd la 8 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard

in 1934, in revista
Proletarshaia Revoliugia" nr. 3

Se timireste dupd manuscris
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(;26

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI DE EST

Aceeasi directivg sd fie
data si prin C.C.

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est.
Pentru Lasevici, Iurenev, Gusev, Rozengolt,

Smirnov i Muralov
Grava inrautOtire a situallei linga Petrograd si ruperea

Frontului la sud ne silesc sO ludin din nou trupe de pe fron-
tul dv. Altfel nu se poate. Trebuie s-o rupeti cu rutina i sa
treceti la o activitate militara mai revolutionarO. Mobili-
zald in zona frontului pe toti bArbalii intre 18 si 45 de
ani, incredigati-le misiunea de a cuceri uzinele mari,
mai apropiate, cum ar fi Motoviliha si Miniar, promitin-
du-le cà le yeti da drumul dupd ce le vor fi cucerit,
dati cite o pupa' la doi sau trei oameni i cereti-le sà-1
alunge pe Kolceak din Ural. Mobilizati 75% dintre
membrii de partid si de sindicat. Alta solutie nu existd ;
trebuie sá incepeti s'à lucrati in chip revolutionar. Dis-
cutati in special cu Kamenev* cum trebuie procedat
rOspundeti-mi ce masuri aid luat.

Scrisd la 9 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard

la 21 ianuarie 1937,
in ziarul Pravda" nr. 21

Lenin

Se tipdresle dupd nlanuscris

627

CATRE E.M. SKLEANSKI
Tov. Skleanski,
1) Instituiti neapArat i imediat o anchetà (si urmariti

ca ea sd fie dusd pina la capät) pentru a stabili cine
v-a indus in eroare, minimalizind proportiile dezastru-
lui**. Aici, vádit lucru, e vorba de o treidare.

Lenin se referS. la S.S. Kamenev, comandant al Frontului de est.
Nola red.

Este vorba de situatia grea a Petrogradului. Nota red.

si

et
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2) Trebuie sa luati toate mAsurile si in special sei vet'

ingrijiti de deplasarea rapidd a celor 6 regimente de pe
Frontul de est.

De fapt, dv., tov. Skleanski, sinteti vinovat de aceastd
taragoineard! !

RAspundeti-mi ce anumc ati intreprins
In legAtura cu ambele chestiuni.

Serisd la 10 iunie 1919
Pub timid pentru prima wird in 1945,
in ralegeri din Lenin", vol. XXXV

198

Lenin

Se Iipdreste dupd manuscris

TELEGRAME ADRESATE
LUI S.I. GUSEV SI M.M. LASEVICI

1

Pentru Gusev si Lasevici
Sintem nevoiti sa và ludm o divizie din cauza situatiei

proaste, aproape catastrofale, care s-a creat linga Petrograd
si in sud. Alta solutie nu exista. SA speram Ca, in urma
el iberArii Ufei, Armata a 5-a va putea sa dea o divizie, Vara
sa cedeze Belaia, si c. noi, impreund cu dv., sporindu-ne
inzecit energia partinicA, vom face NO sarcinii de a nu lam
ca pe Frontul de est sti se ajunga la o infringere.

Scrisd la 11 iunie 1919
Publicatd penint prima oaril

la 23 februaiie 1938,
in ziarul Prattle nr. 53

2

Lenin

Se tipeireste dupd manuscris

Cifrat
Simbirsk

Consiliul rnilitar-revolutionar al Frontului de est
Pentru Gusev i Lasevici

Acorda0 o deosebitii atentie rascoalei din regiunea
Irghie3u5. Nu neglijati, faceti mobilizare generala In

" Ta t.viul transmis al telegramel, cuvIntele din regiunea Irghiz" au fost
Inlocuile Ic E.M. Skleanski cu cuvintele din regiunile Orenburg si Ural".

Nola red.
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toate imprejurimile, vedeti daca rasculatii n-ar putea fi
/nfrinti cu ajutorul avioanelor. E necesar ca rascoala
sä fie imediat i complet lichidata. Gusev de ce nu se
duce? Nu trebuie tergiversat

Scrisd la 11 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,

XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.

3

Lenin

Se tipdreete dupd manuscris

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est
Pentru Gusev §i La§evici

Va atrag din nou atentia ca regimentele care urmeaza
sà plece la Petrograd trebuie sa fie absolut sigure atit
soldatii, cit i corpul de comanda. Veti urmari chiar dv.
acest lucru. Trebuie sa va asumati Intreaga rdspundere
ea aceste regimente nu vor trada.

Scrisd la 11 iunie 1919
Publicald pentru prima oard in 1912,
in Culegeri din Lenin", vol. _V X VII

4

Lenin

Se tipdreete dupd textul
consemnat de E.M. Shleanski

ei sonnal de V.I. Lenin

11.VI.1919 Cifrat
Simbirsk

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est
Pentru Lapvici

Ne dam foarte bine seama ca, va aflati Intr-o situatde
grea, dar ne vedem constrin§i sà luam tot de la dv. De
aceea e absolut necesar sà depuneti toate eforturile pentru
a grdbi formarea de noi uniati acolo la dv. §i in distric-
tele respective. Comunicati-mi telegrafic de executare.

Lenin

Publieald pentru prima oard
la 23 februarie 1938,

in ziarul Pravda" nr. 53
Se lipetrote dupd manuscris
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629

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI

Kiev
Consiliul Comisarilor Poporului, pentru Racovski

La 3 iunie i-am trimis lui 51ihter urmdtoarea telegramd:
Rog foarte mult ca ceea ce s-a expediat pentru Armata
bieloruso-lituanian6 §i, in general, pentru Comisariatul
poporului pentru aprovizionare, la Minsk, sa nu fie reti-
nut, ci sA fie trimis la locul de destinatie, la Minsk.
Acceleratd prin toate mijloacele. Totodatà e necesar sd
fie intensificatà ajutorarea Petrogradului. Rog foarte
mult sd mi se comunice telegrafic, de douä ori pe sàptd-
mina' , cum slut aduse la indeplinire ambele sarcini.
Pref,3edinte1e Consiliului Comisarilor Poporului, Lenin".

Rog: 1) sa' se cerceteze motivele pentru care nu s-a
primit aceastà telegramd, iar vinovatii s'a fie deferiti
justitiei; 2) s'à se examineze in timpul cel mai scurt mAsu-
rile exceptionale ce trebuie luate pentru ajutorarea
Petrogradului cu alimente §i pentru colectarea alimen-
telor promise ; in fiecare plash' BA' fie numit un tovard§
care s5. rdspundti de indeplinirea acestor sarcini. A§tept
rdspuns.

Scrisci la 11 il,nie 1919
Publirald pentra prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Lenin

Se
oi

liparefie
dupd

de

dupd manuscris
blancheteitextul

telegramd

630

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.K. AVERIN396

Cifrat
Ecaterinoslav

Tovarg§ului Averin, o copie pentru Bubnov
Trebuie depuse toate eforturile pentru mobilizarea

muncitorilor din Ekaterinoslay. Nu sinteti destul de
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energic. Telegrafiati-mi de urgentd ce mAsuri ati luat;
comunicati-mi rezultatele reale.

Scrisd la 13 iunie 1919
Publicatli pentru prima oard in 1992,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XIV

Lenin

Se lipdreste dupd manuscris

631

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Petrograd, Smolnli
TovarAplui Stalin, o copie pentru Zinoviev

Am primit telegrama cifratà. Ambele rugArninti au
fost satisfácute. Doud trenuri blindate §i cinci sute de
comuni§ti pornesc azi intr-acolo. Trotki e aici. Comuni-
catd-mi telegrafic: in primul rind, dacA ati primit acest
rAspuns; in al doilea rind, cum apreciati situatia, dacA
ceea ce s-a pierdut a fost recucerit §i ce mAsuri s-au luat;
in al treilea rind, dacd socotiti &A e posibil sA veniti aici
miine sau poimiine sau acest lucru e absolut imposibil;
in al patrulea rind, dacA sinteti de pArere sd nu publicg.m
intreg documentul pe care l-ati trimis, ci numai o parte
din el. Eu insist sd-1 publicArn. Vom alege noi inOne ce
poate fi publicat. AO,ept rAspuns397.

Lenin

Scrisd la 13 iunie 1919 Se tipdreste pen tru prima oard,
dupd textul blanchetei de telegramd

632

TELEGRAMA ADRESATA
LUI 0.I. SOMOV 1 D.I. EFREMOV

14.VI.1919 Cifrat
Taritin

Consiliul militar-revolutionar al Armatei a 10-a
Pentru Somov si Efremov

0 copie pentru Raskolnikov
Taritinul trebuie apArat cu oricepret: nu o data a rezis-

tat el la asediu. Incordati-vA toate puterile, informati-ne
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mai amAnuntit, mai des, noi ludm mdsuri. GrAbiti
evacuarea lucrurilor de valoare de care n-aveti nevoie.
Faceti o mobilizare generald. Continuati cu toata energia
munca politicd. Aveti grijà sa." mentineti legatura cu noi.

Lenin
Publicatd peniru prima oard

la 23 februarie 1938,
In ziarul Pravda" nr. 53

Se tipdre8te dupd manuscris

633

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR
AL FRONTULUI DE SUD

14.VI.1919 Cifrata
Kozlov

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud
Ati luat toate mAsurile necesare pentru sprijinirea

Taritinului? Cei de acolo ne cer sa." trimitem 15 000 de
infanteristi si 4 000 de cavaleristi. Taritlnul trebuie
apArat cu orice pret. Comunicati-ne ce s-a fAcut i ce se
face In aceastà privint,A.

Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se iipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

634

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.N. PODBELSKI

14.VI.1919
Tambov

Comisariatul poporului pentru postA si telegraf
Pentru Podbelski389

Confirm hotArirea dv. ca fabrica de lumindri din Tam-
bov sd treacd imediat la productia de IncAltAminte i ca
depozitul gubernial de pielArie sà elibereze comitetului
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militar gubernial materiale pentru 25 000 de perechi pe
lund. Comunicati-mi telegrafic de executare.

Pre§edintele Consiliului ApArArii, Lenin

Publicatd pentru prima oard in 19.77. Se tipdreete dupd inanuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXIV

635

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI,
A.G. LIIITER I N.I. PODVOISKI

Urgent, cu prioritate
Kiev, la trei adrese:

Consiliul Comisarilor Poporului, pentru Racovski;
Comisariatul poporului pentru aprovizionare,
pentru Comisariatul poporului pentru

problemele militare, pentru Phdvoiski
0 copie la Kiev, Krereatik, nr. 1.

pentru Or lov, prerdintele delegatiei de pe Frontul de vcst

Intrucit este absolut imposibil ca Frontul de vest §i
cel de nord sd fie aprovizionate din rezervele, secAtuite,
ale Centrului, toata greutatea acestei sarcini de impor-
tantà statalá cade in mod firesc asupra delegatiei Comisiei
centrale pentru aprovizionarea armatei, care este condusA
de Or lov §i care, conform ordinului dat de Trotki, lucreazA
pentru toatà armata rusA in ansamblu. Trebuie luate cit
mai urgent mAsuri practice pentru inlAturarea oricAror
piedici §i pentru sprijinirea efectivA, prin toate mijloa-
cele, a activitAtii acestei delegatii, astfel ca ea sA poatd
sä trimitA numaidecit incArcAturi cu alimente armatelor
din Vest §i din Nord. Insist indeosebi ca delegatia sd fie
sprijinità cu toata energia de Comisariatul poporului
pentru problemele militare. IntArirea acestei delegatii
cu noi elemente i cuvenita precizare a viitoarei ei activi-

$lihter;
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00 este o chestiune de stringentg actualitate. Rezultatele
vi se vor comunica ulterior. Rog ca fiecare adresant sá
rdspund a. neaprtrat, in mod amdnuntit, ce s-a Mcut.

Prerdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 14 iunie 1919
Publicatd pentru prima oarei in 1942,
in Culegevi din Lenin", vol. XXX1V

636

Se tipdre*le dupd o copie
dactilografiate

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETELOR EXECUTIVE

DIN REGIUNILE SITUATE IN ZONA FRONTULUI

16.VI.1919

Voronej, comitetul executiv gubernial
Novohopersk, gubernia Voronej, comitetul exe-
cutiv judetean
Borisoglebsk, gubernia Tambov, comitetul exe-
cutiv judetean
Bala§ov, gubernia Saratov, comitetul executiv
j udetean
Atkarsk, gubernia Saratov, comitetul executiv
judetean
KamiOn, gubernia Saratov, comitetul executiv
j udetean
Tambov, comitetul executiv gubernial
Saratov, comitetul executiv gubernial

Luati imediat toate mdsurile pentru mobilizarea la
corvoadd a tuturor locuitorilor apti de muncd §i pentru
rechizitionarea tuturor càrutelor §i folosirea lor la lucrd-
rile de intdrire a pozitiilor pe care le executd unitAt,ile
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de geniu. tn fiecare sector sa fie numit un membru al
comitetului executiv, care sa raspunda personal de pres-
tarea corvezilor. Telegrafiati urgent de executare: altfel
yeti suferi rigorile legilor din timp de razboi. Indicati
numele tuturor rnembrilor comitetelor executive care
raspund de corvezi. Comitetele executive guberniale
raspund de executarea neintirziata a celor de mai sus.

Pre§edintele Consiliului Apardrii, Lenin

Pub timid pentru prima oard
in 1940, in revista

Proletarskaia Revoliatiia" nr. 1

637

Se tipdreste dupd rnanuscris

TELEGRAMA ADRESATA
LUI M.V. FRUNZE I S.Z. ELIAVA

16.VI.1.919
Urgent, cu prioritate

Samara §i la locul unde se afla statul-major
al grupului de sud

Pentru Frunze-Mihailov, comandantul grupului de sud
Pentru Eliava, membru al Consiliului militar-revo-

lutionar
Va rog sa transmiteti tovara§ilor din Uralsk, eroilor

care de cincizeci de zile apara oraflul asediat, salutul meu
fierbinte §i indemnul de a nu se lasa cuprin§i de descura-
jare, de a mai rezista inca citeva saptamini. Eroica
aparare a Uralskului va fi incununata de succes399.

Pre§edintele Consiliului Apararii, Lenin

Pablicatd pentru prima oard
(in facsimil) in 1927,

in revista Krasnoarmeer nr. 2(95)
Se tiptireste dupd manuscris
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638

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Petrograd, Smolnii, pentru Stalin
Potrivit unor informatii transmise de marinarii care

au luat Krasnaia Gorka, astazi, 16 iunie, se asteapta
sti soseasca la Kronstadt o escadra engleza de la Libava,
compusa din 23 de vase. Sper ca ati luat toate masurile
necesare. Trimiteti-mi o harta a frontului400.

Lenin

Scrisd la 16 iunie 19 19 Se Iipdresfe pentra prima oard,
dupd textul descifrat

633

CATRE BIROUL ORGANIZATORIC AL C.C.
AL P.C.(b) DIN RUSIA *I CATRE CONSILIUL
MILITAR-REVOLUTIONAR AL REPUBLICII

Tovarasului Gusev
Biroul Organizatoric al Comitetului Central

Tovarasului Skleanski
Va rog foarte mult sa examinati cit mai repede cu

putinta consideratiile expuse de tovarasul Iv. Iv. Ulianov,
pentru ca chestiunea sal poata fi rezolvata f ii r ii
intirziere.

Ivan Ivanovici Ulianov, fost presedinte al Comite-
tului revolutionar din Ural, membru (din octombrie
1917) al C.E.C. din Rusia, insista asupra necesitatii de
a forma din masa proletara a cazacilor din regiunile
Saratov Eli Pokrovsk o divizie care sh intreprinda actiuni
in spatele frontului inamic, in stepele de dincolo de Ural.

El (Ulianov), Haustov (presedintele biroului Comite-
tului revolutionar din Iaitk, la Pokrovsk), doi frati ai
lui Iv. Iv. Ulianov si alti citiva tovarasi, pe care se
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angajeaza sa-i aleaga el, ar vrea sa-§i asume sarcina de
a organiza un detatiament special.

Pentru aceasta este nevoie de: 1) imputerniciri speciale
2) armament §i alimente;
3) bani.

16.VI.1919
Pre§edintele Consiliului Apararii, V . Ulianov (Lenin)

Publicatd pentru prima oard in 1942,
XIV

Se timirgle dupe manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XX

640

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

Tov. Trotki gre§este: nu e vorba aici de nici o toand,
de nici o pozna, de nici un capriciu, de nici o zapaceala,
de nici o dezolare, de nici un element" al acestor Insu§iri
agreabile (pe care dinsul le §fichiuie§te cu o ironie

E vorba de ceva ce Trotki a trecut cu vederea,
§i anume de faptul ea' majoritatea Comitetului Central
a ajuns la convingerea cà Cartierul general e o spelunce,
ca. la Cartierul general lucrurile stau prost §i ca., in
incerdirile de a obtine o imbuneitatire serioasä, de a gäsi
mijloacele necesare pentru o schimbare radicalci, s-a facut
un anumit pas inainte. Atit §i nimic mai mult.

Lenin
Moscova, 17.VI.1919

Se tipetreVe prntru prima oard,
dupe manuseris

641

CATRE N.N. K.RESTINSKI

Pentru Krestinslci
Trebuie sa se examineze cu toata atentia i, clt mai

urgent, sa se elaboreze un proiect de directive, sa se ceara
parerea celor de la Don si a Consiliului militar-revolu-
tionar al Frontului de sud, iar dupd aceea sa se aprobe402.

Scrisd intre 17 i 21 iunie 1919 Se tipdrgle pentru prima oard,
dupe m museris

tori-
bild)401.
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642

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR AL ARMATEI A 10-A SI
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL TARITIN

18.VI.1919
Taritin

Consiliului militar-revolutionar al Armatei a 10-a
Presedintelui comitetului executiv gubernial

0 copie la Kozlov
Consiliului militar-revolutionar al Frontului de sud

Am urmArit cu bucurie faptele de eroism ale Armatei
a 10-a si ale proletariatului din Taritin in apdrarea
acestui oras. Sint convins ca. Taritinul rosu, care a rezistat
luni de zile unor asedii din timp de iarna", va face fatà
si acum tuturor incercgrilor. Trimit salutul meu apárd-
torilor Taritinului rosu. Intdririle promise sint pe drum.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicald la 25 iunie 1919,
in ziarul

.Kommunist" (Aslrahan) nr. 136
Se lipargle dupd rnanuscris

613

CATRE BELA KUN

Cifrat
Bela Kun, Budapesta

Noi, in Comitetul Central al partidului, am dezbätut
ca un punct special din ordinea de zi problema ridicatà
de dv. in legnuril cu trimiterea tovardsului pe care ni
1-ati indicat. Noi am considerat cd nu este cu putintà
sd-1 trimitem pe el si am trimis pe un altul, care a si
plecat. Intirzierea acestuia se datoreste doar unor cauze
de ordin tehnic; el trebuie s6 soseasc6 la dv. curind.

A§ vrea s6 adaug din parte-mi c6 bine ati procedat
intrind in tratative cu Antanta. Trebuie sà incepeti si s'A
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ducetd tratativP cu ea, sd folositi neap6rat mice posibili-
tate de a Incheia un armistitiu sau o pace, fie §i tempo-
rard, pentru a-i oferi poporului o perioad'a de rAgaz.
Dar sa nu v5 ineredeti nici un moment In Antantà;
ea va càuta sà v6 ducá de nas §i s'A cl§tige astfel timp
pentru a putea sä vá sugrume mai u§or qi pe voi i pe noi.

Cautati sd organizati corespondenta eu noi prin avion.
Cu salutdri cordiale, Lenin

Tov. Cicerin! Te rog sà dai la tradus acest mesaj §i
sà-1 trimiti lui Bela Kun.

Scrisd la 18 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard

in limba englezd, in 1946, in cartea
Papers relating to the Foreign

Relations of the United States",
vol. 7, Washington

In limba rusd a fost publicald
pen try prima oard in intregime

in 1955, in revista ,.Voprosi
Is torn" nr. 4

Publicatd in
V.I.

intregime in 1957,
in: Lenin. Opere,

ed. a 4-a, vol. 36

18.VI. Leni n

Se tipdreste dupd manuscris

644

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.M. LAEVICI

Simbirsk
Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est

Pentru La§evici
Am aflat de la Smilga c in regiunea Kustanai a izbuc-

nit o ra'scoald !id e6 thseulatii se Indreaptá spre Celea-
binsk403. Daca aceqtia sInt maghiarii §i prietenii lor,
inseamnd cà a sosit momentul eel mai critic. Trebuie
depuse toate eforturile pentru a stabili legatura cu ei.
Ce masuri aveti de gind sà luati? Trimiteti la ei un avion?
Dae6 nu aveti earburanti, ai putea, eventual, &á va
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procurati prin presiuni speciale. Informati-md telegrafic
mai amAnuntit*.

&rise/ la 18 iunie 1919
Pub Heald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XX IV

Lenin

Se lipdresti- dupd nianuscris

645

TELE GRAMA AD RESATA
LUI M.M. LWVICI 1 K.K. IURENEV

20.VI.1919 Cifrat
Simbirsk

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de est
Pentru Lacevici §i Iurenev

Sintem informati, in primul rind, cd In armatele
Frontului de est se constatà o scddere considerabild a
numdrului lucrätorilor politici, ca urmare a trecerii lor
la muncA in aparatul de stat local in regiunile eliberate
din miinile inamicului; in al doilea rind, cA unele divizii
dau semne de obosealà. Acestei situatii trebuie sd i se
acorde o mare atentie. S. se interzicd in mod categoric
lucrdtorilor politici ci oricdror altor persoane sd plece
din armatd inainte de eliberarea Uralului ci de inlocuirea
lor printr-un numdr dublu de muncitori din aceastd
regiune. Apoi trebuie sci reufim cu orice pret sd efectutim
o mobilizare generalà In zona frontului, ci pe cei obositi
sd-i inlocuim prin forte proaspete, fie chiar ci temporar,
pentru o scurtd perioadd de odihriA, cAci ofensiva din
Ural nu trebuie slAbitd, ci neapArat intensificatd, accele-
rata, intdrità prin efective noi. Comunicati-mi telegrafic
ce nuisuri ati luat. fndreptati-vii aten;ia spre rdscoala din
pArtile Samarei ci ale Irghizului404. Tdcerea dv. in aceastd
privintd &A de bdnuit.

Prepdintele Consiliului Apdrdrii, Lenin
Publieatd pen fru prima oard

in 1934, in revista Se tipdreste dupe( manuscris
Proletarskaia flevoliutiia" nr. 3

' In partea de sus a acestui document V.I. Lenin a adliugat: Pith) cifrul
special isovietici , pe care Skleanski, Medeantev, Smilga si Lasevici 11 cunosc
s1 despre care mllitarii, In general, n-au aflat". Nola red.
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646

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR
AL FRONTULUI DE SUD

Cifrat

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud
Chiar acum am aflat de la feroviari ea de la 18 iunie

nu mai existd legaturd pe calea ferata cu Taritinul.
Statia terminus, spun ei, este Log. E adevarat? Daca e
adevarat, de ce ati tinut ascuns §i n-ati raportat? Ce
masuri s-au luat pentru restabilirea situatiei? Ati trimis
suficiente intariri, cartu§e §i obuze Armatei a 10-a?
Dacd n-ati trimis de ajuns, aveld de gind sà trimiteti
numaidecit §i pe ce cale? Armata a 10-a se plinge ca.
n-are de ajuns. Va atrag Inca §i Inca. o data atentia
Taritinul prezinta o importantä cu totul deosebita. S-a
dat directiva ca acest ora§ sa nu fie cedat? Este respectata
intocmai aceasta directiva sau exista §i alta parere?
Rdspundeld-mi precis §i numaidecit.

Serisd la 21 iunie 1919
Publicala pentru prima oara in 1942,
in Calegeri din Lenin", vol. X XXIV

Lenin

Se tipdreste dupd textul
conseninat de E. M. Skleanski

647

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI

Cu prioritate
De controlat cind anume

a fost predatd
21.VI.1919

Kiev
Consiliul Comisarilor Poporului. Pentru Racovski

0 copie pentru ilihter i Podvoiski
Armata de vest are absoluta nevoie In zilele ce yin

de trei trenuri de cereale. Va. rog insistent sa luati masu-

ca
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rile cele mai energice ca aceastA cerintd sa fie satisfA-
cutA. E o situatie extrem de grea. Informati-mA telegrafic.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Publicatd pentru prima oard in 1942, Se tipdresle dupd manuscris
in Cu l egeri din Lenin", vo 1. XXX IV

648

CATRE A.I. SVIDERSKI SAU A.D. TIURUPA

Pentru Sviderski (sau Tiurupa)
Trebuie sà folosim din plin prilejul ce ni se oferd

sA trimitem acolo osta§i ai armatei de aprovizionare+
lucrAtori din domeniul aprovizionArii.

Trebuie ssa desfd§urAm actiune de agitatie in rindul
muncitorilor Infometati sub lozinca: s mergem la Belaia
§i sA ludm 5 000 000 de puduri. Comunicati-ne ce mAsuri
aui 1uat405.

Scried la 23 iunie 1919
Publicald pentru prima oard in 1933,
in Oulegeri din Lenin", vol. XXIV

Lenin

Se tipdreste dupd manuscria

649

CATRE A.I. RIKOV4"

TovarAplui Riko
Ce ati filcut? Trebuie sà lAmuriti lucrurile, sA se acorde

banii necesari, iar cei vinovati BA fie luati la zor i chiar
arestati.

Scrisd la 24 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1942,

XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.
Se tipdreste dupd manuscris
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660

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR
AL FRONTULUI DE SUD

Kozlov

Consiliul militar-revolutionar al Frontului de sud
Detasamentul de textilisti din Ivanovo-Voznesensk

care a fost trimis s5. ajute la evacuarea bazinului Donetului
std degeaba in statia Kastornaia. Termenele de concedii
expirà. Propun ca cei ce vor sd facâ parte din armata de
aprovizionare sal fie repartizati in unitatile ei, iar

s'a fie trimisi inapoi la Ivanovo-Voznesensk. Tinerii
de virsta Incorporgrii s'à fie considerati rnobilizati, iar,
dintre ei, cei debili sd fie trecuti la armata de aprovizio-
nare. V5. rog s'a" examinati chestiunea i sä intocmiti
dispozitii precise*.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 25 iunie 1919
Publicatd pentru prima yard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdreee dupd texlul
consemnat de L.A. Fotieva,

completat $i semnat de V.I. Lenin

661

TELEGRAMA ADRESATA
LUI M.M. LA5EVICI 5I K.K. IURENEV

27.VI.1.919 Cifrat
Pentru Lasevici si Iurenev

Succesele obtinute de cazacii rebeli in regiunea Niko-
laievsk sint cit se poate de alarmante. Acordati acestei
situatii o deosebitá atentie. Comunicati-mi telegrafic
ce ma'suri ati luat. Vedeti dac6 n-ati putea sg. trimiteti

De la cuvintele Rog EA examinati", textul a lost serfs de V.I. Lenin.
Nola red.

cei-
lalti
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incoace vreo zece siberieni, dintre cei rdniti §i, In general,
inapti de luptd, care au fugit de la Kolceak §i au trecut
la noi, §i care ar fi in stare sä sprijine aici actiunea de
agitatie in favoarea rdzboiului impotriva lui Kolceak
§i a lui Denikin.

Lenin

Pub Heald pentru prima oard in 1942, Seatipdregte dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

662

TELEGRAMA ADRESATA LUI I.V. STALIN

Petrograd, Smolnii
Pentru Stalin

Ora§ul Ekaterinoslav a fost ocupat. In sud situatia, in
ce prive§te cartu§ele, este desperatd. In consecintd,
acum, dupd ce ati obtinut 3 000 000 de cartu§e §i alte
stocuri de la Vid1ita407, sà faceti totul pentru a economisi
cartu§ele §i celelalte munitii.

Scrisd la 30 iunie 1919
Publicatd pentru prima oand in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. X XX IV

Lenin

Se tipdrepte dupd textul descifrat
al benzii de telegraf

663

CATRE E.M. SKLEANSKI

Tovardplui Skleanski
Vorbiti imediat cu Vatetis. Spuneti-i sal acorde o deose-

bitd atentie oraplui Penza li bre§ei din zona Saratov-
Balaçov408.

Lenin*

Scrisd la sfireitul /unit iunie Se tipdregte pentru prima oardi
incepulul lunii iulie 1919 dupd manuscrie

" Documentul este semnat *I de L.D. Trotkl. 0lota red.
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*CATRE COMITETUL DE INTREPRINDERE
AL FABRICII DE ARMAMENT DIN TULA

Dragi tovarA§i,
Consiliul Comisarilor Poporului vA roagA sd aprovi-

zionati imediat cu pu§ti, revolvere, cartur §i alt arma-
ment Garda ro§ie din raionul minier Bokovo, regiunea
Donului. E nevoie de arme pentru 500 de oameni.

Prerdintele Consiliului Comisarilor Poporului,
VI. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 25 noiembrie
(8 decembrie) 1917

Publicatd pentru prima oard in 1940,
in culegerea Documente cu privire

la istoria rdzboiului civil
din U.R.S.S.", vol. I

2

Se tipdreete dupd o copie
dactilografiatd

DISPOZITIE DATA COMISARILOR
DE LA CAILE FERATE

CAtre comisarii de la cAile ferate
Prin prezenta dispozitie, toti comisarii de la &dile

ferate sint obligati sa lase imediat drum liber erlonului
Regirnentului 1. caucazian din Divizia a 5-a caucazianA
de cazaci, care merge sA lupte impotriva lui Kaledin
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§i a lui Filimonov, fapt pentru care se permite acestui
eplon sd se deplaseze liber pe linia ferata: Moscova
Harkov Rostov §i in stanita Kavkazskaia din Kuban.
Consiliul Comisarilor Poporului atestá acest lucru prin
punere de semndturi §i aplicare de §tampild §i cere sd
se dea tot sprijinul sus-numitului e§alon ca sil se depla-
seze cit mai repede pe calea feratd.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Scrisd la 6 (19) decembrie 1917
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX1V

Se tipdreste dupd (extol dactilografiat,
semnat de V.I. Lenin

3

TELEGRAMA ADRESATA LUI V.V. VOROVSKI

Stockholm. Vorovski
Cautd trei contabili cu o lnalta calificare, pentru

lucrdrile de reforma a institutiilor bancare, iii trimite-i
numaidecit aici. Cunoa§terea limbii ruse nu este obliga-
torie. Remunerarea o stabile§ti d-ta, tinind seamd de
conditiile de acolo.

Scrisd mai tirziu
de 8 (21) decembrie 1917

Publicatd pentru prima oard
la 6 7 noiembrie 1927,

in ziarul Izvestiia" nr. 2.56

4

Lenin

Se tipdreste dupd textul
blanchetei de telegramd

*CATRE COM1SARUL POPORULUI
PENTRU PROBLEMELE MILITARE

Pentru Intretinerea trupelor care opereazd fmpotriva
lui Kaledin, puneti la dispozitia lui Antonov, comandan-
tullef al trupelor mentionate, 5 000 000 de ruble. Banii
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trebuie inminati lui Sergo Ordjonikidze, comisar extra-
ordinar al Ucrainei.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Scrisd la 20 decembrie 1917
(2 ianuarie 1918)

Publicatd pentru prima oard in 1940,
in culegerea Docurnente cu privire

la istoria rdzboiului civil
din U.R.S.S.", vol. I

Se tipdreete dupd textul
dactilogra fiat,

semnat de V.I. Lenin

5

*CATRE
N.I. PODVOISKI, COMISAR AL POPORULUI

PENTRU PROBLEMELE MILITARE

22 ianuarie 1918 Circulard

Consiliul Comisarilor Poporului 9á cere ca ori de cite
ori trimiteti bani sA luati toate mgsurile ca ei 86 ajunga
intr-adevàr la destinatie. Trenurile cu care trimiteti
bani trebuie sâ le urm6riti prin telegraf, informindu-v6
la toate nodurile de cale feratà.

Pentru ca sumele sd fie expediate cit mai repede la
destinatie, pe ling6 serviciile de contabilitate se vor
institui organe de control, care sa urm6reasca" modul cum
sint achitate de càtre administratia financiarà ordonan-
tele de platsa, cum sint executate de cdtre Banca de Stat
ordinele de expediere a banilor etc.*

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 22 ianuarie
(4 februarie) 1918

Publicatd pentru prima oard in 1945, Se timIreete dupd textul
in Culegeri din Lenin", vol. .XXXV dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin
Scrisori cu continut analog si semnate de V.I. Lenin au fost trimise

lui A.G. $leapnikov, comisar al poporului pentru Industrie 1 comert, 1 lui
G.I. Petrovski, comisar al poporulut pentru afacerile Interne. Nota red.
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6

TELE GRAMA ADRESATA
COMITETULUI CENTRAL

AL FLOTEI DIN MAREA BALTICA

Helsingfors

Se ordond Comitetului Central al flotei din Marea
Baltic6 §i comitetelor locale ale flotei ca, la prima cerere
a Comitetului de armatà din raionul fortificat al Reva-
lului, si-i pun a. la dispozitie mijloace de transport pentru
expedierea de arme i alimente la Helsingfors.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Ulianov (Lenin)

Scrisd la 27 ianuarie
(9 februarie) 1918

Pub Heald pentru prima (lard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

7

Se tipdreete dupd textul
blanchetei de telegramd,
semnat de V.I. Lenin

TELE GRAMA ADRESATA
CARTIERULUI GENERAL

AL COMANDANTULUI SUPREM*

Anulati prin toate mijloacele de care dispuneti tele-
grama de azi prin care se anunt4 incheierea pacii §i demo-
b ilizarea generalá pe toate fronturile. Ordin de la Lenin409.

Scrisd la 29 ianuarie
(11 februarie) 1918

Publicald pentru prima oard in 1964,
in cartea: A.L. Fraiman. Apdrarea

revolutionard a Petrogradului
in februarie-martie 1918",

Moscova-Leningrad

Se lipttreeh, dupd textul
benzii de telegraf

Transmisi prin fir direct de secretara 1W V.I. Lenin. Nola red.
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8

TELEGRAMA ADRESATA
CARTIERULUI GENERAL

AL COMANDANTULUI SUPREM*

Comunicati tuturor comisarilor de armata i lui Bonci-
Bruevici Ca trebuie s. retina toate telegramele cu semna-
tura lui Trotki si a lui Krilenko prin care se anunta
demobilizarea armatei. Conditiile pacii nu vi le putem
comunica, deoarece pacea nu a fost Inca efectiv Incheiata.
Va rog ca, pina la noi dispoziii, sa retineti toate telegra-
mele in care se anunta incheierea pacii.

Seried la 30 ianuarie
(12 februarie) 1918

Publicatd pentru prima (Kira in 1964,
in cartea: A.L. Fraiman. Apdrarea

revolutionard a Petrogradului
in februarie-martie 1918",

Moseova-Leningrud

9

Se tipdrote dupd textul
benzii de telegraf

CATRE COMANDANTUL-EF M.A. MURAVIEV.
CATRE INALTUL COLEGIU ROMAN.

CATRE SECRETARIATUL POPORULUI
AL REPUBLICII UCRAINENE

TOV. V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Rumcerod** pentru Iudovski, spre a o transmite
comandantului-sef Muraviev; Odesa comandantului-
sef Muraviev; Inaltului colegiu roman; Secretariatului
poporului al Republicii ucrainene, pentru Antonov.

Data fiind situatia grava de pe Frontul ruso-roman
necesitatea de a acorda un sprijin urgent detasamentelor
revolutionare din Basarabia, comandantul-sef Muraviev

Transinisa prin fir direct. Textul acestei telegrame este redat Intr-o
telegrama a statului-major al marinei catre Comitetul Central al Hotel din
Marca Baltica. Nota red.

`* Comitetul executiv reunit al Sovietelor Frontului roman, flotei din
Marea Neagra I regiunii Odesa. Nota red.

si
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si armata lui din nord tree la dispozitia Inaltului colegiu
roman. Nu ne indoim nici un moment ca vitejii eroi ai
eliberarii Kievului Isi vor indeplini fara intirziere dato-
ria lor revolutionard.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 17 februarie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1924,
in cartea: V.A. Antonov-Ovseenho.
Insenindri despre rdzboiul civil",

vol. 1, Moscova

Se tipdreste dupd textul
blanchetei de telegramd

10

TELEGRAMA ADRESATA
LUI V.A. ANTONOV-OVSEENKO

Rostov pe Don. Pentru Antonov,
oriunde s-ar afla

Trimitem un calduros salut tuturor acelora care lupta
cu abnegatie pentru socialism, Intregii cazacimi revolu-
tionare. Drept raspuns la telegrama dv. din Novocer-
kassk41° va comunicam: un congres, cu drepturi depline,
al Sovietelor orasenesti si satesti din intreaga regiune a
Donului ar trebui sà elaboreze el insusi un proiect de
lege agrara si sel-1 prezinte spre aprobare Consiliului
Comisarilor Poporului. Ar fi mai bine asa. Nu avem nimic
de obiectat impotriva autonomiei regiunii Donului.
Limitele geografice ale acestei autonomii trebuie stabilite
de comun acord cu populatia din regiunea alaturata si
din republica autonoma a bazinului Donetului. Nu va
putem trimite un delegat, fiindca aici sintem cu totii
peste masura de ocupati. Va. rugdm sà reprezentati dv.
Consiliul Comisarilor Poporului sau sa numiti, in acest
scop, pe cine yeti crede de cuviinta.

Scrisd la 28 februarie 1918
Publicatd la 20 (7) mantic 1918

in ziarut Donside lzvestiia" nr. 1

Lenin, Stalin

Se tipdreste
blanchetei

dupd textul
telegramdde
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11

TELEGRAMA ADRESATA LUI IANSON

Irkutsk. Pentru Ianson
0 copie Comitetului executiv central

al Sovietelor din Siberia
0 copie pentru Nikiforov, la Vladivostok

UrgentiiCu prioritate
Oficiald*

Drept rdspuns la nota dv. cu privire la crearea, pe lingd
Comitetul executiv central al Sovietelor din Siberia,
a unui comisariat pentru afacerile externe §i la indepen-
denta Siberiei, consider necesar sd và comunic c.o., dupd
pdrerea Consiliului Comisarilor Poporului, nu e de loc
nevoie de lin asemenea comisariat pe lingii Comitetul
executiv central al Sovietelor din Siberia ; a§a-zisa inde-
pendentd a Siberiei n-ar face decit sd inlesneascd, formal,
o anexiune dinspre Rdsdrit ; aveti in fata dv. exemplul
Ucrainei independente §i al Finlandei. Propun sd vd Erni-
tati la autonomia Siberiei ca parte inseparabild a Rusiei
§i sd vd mentineti la institutda comisarilor de pe lingii
Comisariatul poporului pentru afacerile externe, de la care
veti primi directive i in numele cdruia yeti actiona.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 13 aprilie 1918
Pub Heald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdreste dupd textul
consemnat de I.V. Stalin
f i semnat de V.I. Lenin

12

*CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU PROBLEMELE MILITARE4"

22 aprilie 1918
La 22 aprilie, orele 23, Consiliul Comisarilor Poporului

a adoptat urmdtoarea hotdrire: Comisariatul poporului
CuvIntul Oficlala" este serfs de V.I. Lenin. Nola red.
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pentru problemele militare este insaircinat sd ia imediat
toate mgsurile pendinte de el pentru a ap6ra hotarele de
raisàrit ale guberniei Harkov, i indeosebi statia Cert-
kovo, pe care germanii §i haidamacii cautd s-o ocupe
pentru a tiltia legütura pe calea feratà cu Rostovul.

Pentru amAnunte, adresati-va lui Stalin.
Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V . Ulianov (Lenin)

Publicate pentru prima oard in 1931,
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII

13

Se tipdreste dupe textul
dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin

TELEGRAMA ADRESATA SECRETARULUI
DELEGATIEI RUSE PENTRU TRATATIVE DE PACE

Nikolaev
Pentru Zaitev, secretarul delegatiei ruse

pentru tratative de pace
0 copie §efului de stat-major al atamanului

0 copie ministrului afacerilor externe
8 mai 1918
Confirmind imputernicirile ce v-au fost date de care

delegatia rus6 pentru tratative de pace, vg cerem sa"
duceti cu guvernul ucrainean al atamanilor tratative
In vederea incetilrii operatiilor militare la granitele Ucrai-
nei 0 stabilirea datei i locului tratativelor de pace412.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin*

Publicate pentru prima ourd in 1912,
in Culegeri din Lenin", vol . X XX IV

Se tipereste dupe textul
dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin

* Documentul e semnat si de LV. Stalin, said delegatiei ruse pentfu tra-
tative de pace. Aoki. red.



SCRISORI DIN PERIOADA 1917-1919 403

14

TELEGRAMA ADRESATA
SOVIETULUI DIN KINE5MA413

Kinerna
Cdtre Sovietul de deputati

Cdtre to-0 muncitorii din raionul Kine§ma. Tovar'd§i
muncitori! BogRanii satelor din guberniile producàtoare
de cereale ascund imense rezerve de cereale §i nu vor sà"
le dea pentru muncitorii infometati. Bognanii preferà
sd vindà cerealele la preturi exorbitante, de speculà,
pe care numai burghezia de la ()rap poate sd le plriteasca,
iar nu lq,i populatia sdracà §i infometatd. ncind speculá
cu cerealele, ei cautd sd facg speculà §i cu mdrfurile pe
care le primesc in schimbul cerealelor. Burghezia de la
orge face agitatie pentru desfiintarea monopolului cerea-
lelor, a preturilor fixe, §i pentru introducerea comertului
liber cu cereale. De la agitatie ea trece la provocgri 13i,
in mod abil, pe ascuns, indeamn6 pe muncitorii infome-
tati sd recurgal la manifestatii, tulburgri ili dezordini,
urmgrind astfel s5. pun6 ea mina pe putere. Consiliul
Comisarilor Poporului luptd din rdsputeri i apgrà mono-
polul cerealelor, fär5. de care burghezia ar trAi, ea singurá,
n belqug, in timp ce populatia sgracà ar rämine complet

iipsità de piine. Tovar4i muncitori, nu v'd làsati antre-
Inati in provocàrile puse la cale de fortele intunericului,
nu faceti jocul burgheziei i al contrarevolutionarilor,
care vor s'a. scoatà castanele din foc cu miinile voastre
§i sä anuleze toate cuceririle revolutiei. Feriti-vd ca nu
cumva, prin actiuni nechibzuite §i prin schimb liber
de marfuri, sà provocati dezorganizare In munca atlt
de anevoioasa a celor ce procura cereale pentru voi.
Consiliul Comisarilor Poporului efectueaza acum, pe
scara larga, un schimb de marfuri pe cereale; el a trecut
la rechizitionarea, cu ajutorul deta§amentelor Inarmate,
a cerealelor dosite de burghezia satelor. Daca vreti &a
ajutati, sa sprijiniti puterea voastra muncitoreasca-
taraneasca, actionati in mod organizat: alegeti din
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rindurile voastre oameni, dintre cei mai priceputi in
materie de aprovizionare, care sd lucreze in organele
sovietice de aprovizionare, organizati detasamente de
luptd alcdtuite din revolutionari hotdriti, cinstiti
incoruptibili, apArdtori credinciosi ai intereselor munci-
torilor si taranilor. Prindeti-i numaidecit pe provoca-
torii i agentii contrarevolutiei i trimiteti-i la Mos-
cova. Tineti bine minte: sau iesim in mod organizat, cu
obrazul curat, din toate greutdtile, nemaipomenite, ce
s-au abalut asupra noastrd, sau, dacd nu, totul este in
mod inevitabil condamnat la pieire. Altà iesire nu existd.
In asteptarea unor rezultate grabnice de pe urma acestor
mdsuri, Consiliul Comisarilor Poporului VA' cere
tovardsi muncitori, sd dati dovadd de constiinciozitate

fermitate revolutionard in lupta pentru salvarea cuce-
ririlor revolutiei i triumful dictaturii proletare.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)*

Scrisd la 24 mai 1918
Publicatd la 29 mai 1.918 in ziarul

liabocii i Krestianin" nr. .5 5
Se tipdreste dupd textul

dactilografiat

15

TELEGRAMA ADRESATA LUI I. R. ROMANOV

Nijni Novgorod. Pentru Romanov,
presedintele Sovietului gubernial

Consiliul Comisarilor Poporului a alocat, la 10 mai,
o sutd de mii de ruble pentru sinistratii din satul Rizo-
vatogo, in vederea procurdrii de seminte si de unelte
agricole.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

&Tied la 11 iunie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1931, Se tipdrefte dupe textul
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin
Telegrama e semnatä st de A.D. Tiurupa, comisar al poporulut pentru

aprovizionare. Nota red.

yowl,

si
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16

TELEGRAMA ADRESATA LUI M.S. KEDROV"

Arhanghelsk. Pentru Kedrov
Descdrearea si evacuarea nu trebuie intrerupte. Comu-

nicati cine dirijeazd aceste operatii. Curierul n-a sosit
Inca. Comunicati-ne cind yeti veni sà prezentati personal
raportul. Toate fortele sd fie folosite pentru evacuarea
In cel mai scurt timp a tuturor inedrcilturilor din Arhan-
ghelsk.

Scrisd la 26 iunie 1918

17

Lenin, Sverdloo

Se tipdreste pen tru prima oard,
dupd textul consemnat

de I. M. Sverdlov

*TELEFONOGRAMA ADRESATA
SOVIETULUI DIN MOSCOVA

Comunicati tuturor comisariatelor din oras si din subur-
bii, pe o distan0 de 50 de verste, sa lase drum liber numai
automobilelor comisarilor poporului si ale detasamentelor
de luptd. Sa retind toate automobilele Comisiei extraor-
dinare pentru lupta Impotriva contrarevolutiei, sd ares-
teze pe toti eserii de stinga membri ai acestei comisii,
si lndeosebi pe Zaks si Aleksandrovici. Cei ce sint doar
bdnuiti ca fac parte din acest partid sd fie adusi la Krem-
lin pentru a li se clarifica situatia.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 6 iulie 1918
Publicatdpentru prima oard in 1942,

XXXIVin Culegeri din Lenin", vol.
Se tipdreete dupa o copie

dactilografiald
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18

*CATRE PREZIDIUL
CONSILIULUI ECONOMIC SUPERIOR

Printr-o hotarire a Consiliului Comisarilor Poporului,
adoptata in sedinta din 20 iunie a.c., s-a cerut Consiliu-
lui economic superior ca, impreund cu Comisariatul
poporului pentru justitie, sa" instituie o anchetA in ches-
tiunea aproviziondrii cu masini agricole, lucru care i-a fost
adus din timp la cunostintd.

Intrucit ancheta nu a fost nici pind azi incheiatà, cer
ca ea sa: fie acceleratil, astfel ea in termen de o sapta"-
mind sd fie terminatd415.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V . Ulianov (Lenin)

Scrisd la 16 iulie 1918
Publicatd pentru prima (Ara in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. X X 1

Se lipdresie dupd textul
dactilograf iat,

semnat de V.I. Lenin

19

RADIOGRAMA ADRESATA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

AL REPUBLICII TURKESTAN

Taskent. Consiliul comisarilor poporului
Comunicati-ne care e situatia politica si economica la

Taskent si in tinutul Turkestan. Este absolut necesar
sa ne informati cu regularitate, pe adresa: Moscova,
Consiliul Comisarilor Poporului.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin*

Scrisd la 23 iulie 1918
Publicatd pen tru prima Imre/ in 1945,
in Culegeri din Lenin" , uo 1. X XXV

Se tipdreste dupd textut
blanchetei de telegramd

* Radlograma e semnatä t de V.N. Podhelski I V.V. Kuib4ev.Nota red.
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20

CATRE I.M. SVERDLOV

Secret
COMITETUL EXECUTIV CENTRAL DIN RUSIA

Tovarcifului Sverdlov

Aldturat vd trimit hotdrirea adoptata de Consiliul
Comisarilor Poporului la 30 iulie a.c. cu privire la tre-
cerea atelierelor din Paratsk sub administratia Comisa-
riatului poporului pentru problemele maritime si totodatd
vd aduc la cunostintd cd, intrucit aplicarea acestei hotd-
riri este legatá de unele operatli militare, ea trebuie
tinutd in cel mai strict secret; sarcina de a aplica aceastd
hotdrire revine insd Comisariatului poporului pentru pro-
blemele maritime416.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 31 iulie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXX IV

Se tipdreste dupe textul
dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin

21

TELEGRAMA ADRESATA LUI A.A. IOFFE

Tovardsului Ioffe, la Berlin
Nu sintem de pdrere ad semndm protocolul propus de

turci pind ce nu va fi acceptatà trecerea orasului Baku
sub administratia autoritátilor noastre, deoarece fiird
aceastd clauzd avem tot temeiul sd bdnuim cd se due tra-
tative secrete cu Antanta pentru trecerea acestui oras
in miinile ei. Ace lasi lucru 11 ardttim si in presd417.

Sverdlov, Lenin

Scrisd la 7 octombrie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1957,

in culegerea Documente
cu privire la politica externd

a U.R.S.S.", vol. I
Se lipdreste dupr-lextul

benzii de telegraf
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TELEGRAMA TRANSMISA
CU PRILEJUL ELIBERARII ORA5ULUI SAMARA

Samara a fost eliberatti. Volga este liberd. Ar fi o
greseald de neiertat sà nu folosim putinele zile care au
mai rdinas pind la 1ncheierea sezonului de navigatie.
Este nevoie sá depunem toate eforturile pentru a efectua
transporturi cit mai masive de petrol si de produse ali-
mentare pe cursul superior al Volgdi. Inraptuirea acestei
sarcini nu este posibild fàrá o strictd centralizare a tuturor
müsurilor i LTA o riguroasd aplicare, de cdtre organele
locale, a ordinelor primite de la centru. Avind in vedere
cele de mai sus, Consiliul Comisarilor Poporului a adop-
tat urrndtoarele mdsuri, care trebuie aplicate intocmai:

1) Toate mijloacele de transport si de navigatie care au
fost luate de diferite organizatii urmeazd sa fie inapoiate
imediat Directiei generale a transporturilor maritime si
fluviale sau Directiei generale a petrolului, dupd cum
apartin uneia sau celeilalte. (Aceastd mdsurd nu se aplicd
vapoarelor i celorlalte mijloace de navigatie care fac
deja parte din efectivul flotilei militare de pe Volga.)

2) Dreptul de rechizitionare a vapoarelor si a celor-
lalte mijloace de navigatie pe Volga care era acordat
pind acum diferitelor organizatii, institutii i persoane
se abrogd. De acum inainte rechizitionarea mijloacelor
de navigatie in scopuri militare nu se va putea face decit
cu o aprobare speciala, pentru fiecare caz in parte, din
partea Consiliului rnilitar-revolutionar al republicii.

3) Tot,i comandantii de fronturi, toate comisiile extra-
ordinare i toate Sovietele de deputati vor lua fdrd intir-
ziere mdsurile cele mai striae pentru a asigura navigatia
nestinjenitd a vaselor, precum i mdsuri de pazd pentru ca
inctirctiturile sd nu fie acaparate sau retinute pe parcurs.

4) De intreaga flotà petrolierd si de toate indirctiturile
de petrol aflate pe Volga dispune numai Directia generald
a petrolului (Adresa telegraficd: Glaykoneft, Moscova).
Toate autoritritile, inclusiv cele militare i comandantii
de fronturi, vor executa intocmai toate dispozitiile date
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de Directia generald a petrolului, cu privire la transpor-
turile de petrol, precum §i toate dispozitiile date de
Directia generald a transporturilor maritime fi fluciale
cu privire la vase.

5) De toate inc6rcàturile de petrol de pe Volga dispune
in mod direct tovarä§ul Tavrid, membru al colegiului
Directiei generale a petrolului; toate dispozitiile date de
el sau de agentii sài, in legáturd cu petrolul, sint absolut
obligatorii pentru toate autoritàtile.

6) Toate deciziile emise pin6 azi cu privire la rechizitii,
la interzicerea transporturilor de petrol etc. ràrnin in
vigoare numai in m6sura in care nu contravin dispozitiilor
date de Directia generald a petrolului.

7) Subliniind cu toatá tària cele de mai sus, Consiliul
Comisarilor Poporului hotArd§te s'd fie deferiti tribuna-
lelor militare-revolutionare told cei ce incalcd hotàrirea
de fatà, indiferent de functia pe care o detin si de faptul
dacà sint sau nu membri de partid. Agentii locali ai
Directiei generale a petrolului, ai Directiei generale a
transporturilor maritime ,i, fluviale §i ai Comisariatului
poporului pentru aprovizionare vor raporta de urgent5. la
Moscova orice actduni ale autoritatilor locale care pro-
voac 5. perturb6ri in activitatea sistematic6 a centrelor.
Vor fi trimise fard intirziere la fata locului comisii extra-
ordinare, care vor deferi justitiei pe vinovati §i vor urmilri
executarea sentintelor date.

8) Continutul prezentei hotáriri a Consiliului Comisa-
rilor Poporului va fi adus la cuno§tinta tuturor organelor
executive locale §i a persoanelor cu funclii de reispundere.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Moscova, Kremlin
9 octombrie 1918

Publicatd la 13 octombrie 1918,
in ziarul Izvestiia C.E.C.

din Rusia" nr. 223
Se tipdrefte dupd textul
dactilograllat, seinnat

de V.I. Lenin 8i confruntal
cu textul ziarului
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TELEGRAMA ADRESATA SOVIETELOR DE
DEPUTATI I COMITETELOR PENTRU

APROVIZIONA RE

Care toate Sovietele de deputati i comitetele
pentru aprovizionare

Din nou se constata cazuri de confiscare arbitraril de ca-
tre Sovietele de deputati a lnearcaturilor en alimente inso-
tite de ordine de expediere ale Comisariatului poporului
pentru aprovizionare. Acestea shit acte ce submineaza
aprovizionarea planificata a Rusiei infometate, i ele
trebuie complet lichidate. Prin decretul din 13 mai
se face cunoscut tuturor ca cei vinovati de asemenea
confiscdri vor fi aduei imediat la Moscova, pentru a fi
trimi§i in fate Tribunalului militar-revolutionarm.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin*

Scrisarla 14 octombrie 1918
Publicatd pentra prima oard in 1931, Se tipdreste dupd textul
in Culegeri din Lenin", vol. XVIII dactilogra fiat,

semnat de V.I. Lenin

24

TELEGRAMA ADRESATA
LUI I. I. VATETIS I K.H. DANIgVSKI

Arzamas
Consiliul militar-revolutionar al republicii

Pentru Vatetis §i Dani§evski
ordonam sä luati masurile cele mai urgente pentru

ajutorarea TariIinu1ui. Raportati de executare.
Sverdlov, Lenin

Scrisd la 15 octombrie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1936, Se tipdreete dupd textul

in revista Partrabotnik" consemnat de I.M. Sverdlov
(Stalingrad) nr. 16-17 i semnat de V.I. Lenin

Telegrama e semnatd si de N.P. Brlultanov, comisar al poporului pentru
aprovizionare. Nota red.

Vii
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TELEGRAMA ADRESATA
CONSILIULUI ECONOMIC DIN URAL

Perm, Consiliul economic din Ural
0 copie Comitetului executiv din Usolie

Usolie. Directia uzinei din Berezniki
Uzina din Berezniki trebuie sä inceapà imediat lucrdrile

pentru organizarea productiei de radiu potrivit hotgririi,
in acest sens, adoptate de Consiliul economic superior419.
Fondurile necesare au fost alocate de Consiliul Comisarilor
Poporului. Lucràrile se vor desfAsura sub conducerea lui
Bogoiavlenski, inginer chimist, care poartà intreaga rds-
pundere si cdruia vd rog acordati tot sprijinul.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin*

Scrisd la 28 oelombrie 1918
Pub licatd pentru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", rot. XXXV

Se tipdreste dupd textul
dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin

TELEGRAMA ADRESATA SECTIEI GUBERNIALE
DE APROVIZIONARE DIN NIJNI NOVGOROD

Nijni Novgorod. Sectia guberniarg de aprovizionare
0 copie pentru Lescinski,

directorul laboratorului de radio
Datil fiind importanta nauncii pe care o efectueazg cei

de la laboratorul de radio, rog sa nu se intirzie cu apro-
vizionarea lor cu alimente.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 29 noiembrie 1918
Publicatd pentru prima mini in 1945, Se lipdriste dupd textul
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV consernnat de un nerunoscut

semnat de V.I. Levin
Telegrama este semnali 5i de Karpov, seta seetici cliimie, *I de

N.Y. Gorbunov, ;:efui sectiei 5tiint9 i telinicã din Consiliul economic supe-
rior. Nota red.

2,3

1.1.

st-i
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TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI MILITAR

GUBERNIAL NIJNI NOVGOROD

Nijni Novgorod. Comitetul militar gubernial
0 copie pentru Lescinski,

directorul laboratorului-radio
Se pot da contra platä ratii de ostas functionarilor

de la laboratorul de radio.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin

Scrisd /a 29 noiembrie 1918
Publicatd pentru prima oard in 1915,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXV

28

Se tipdre$te dupe/ textul
scris de un necunoscut

$i semnat de V.I. Lenin

TELEGRAMA ADRESATA
CONSILIULUI ECONOMIC NIJNI NOVGOROD

Nijni Novgorod, Consiliul economic
0 copie pentru Lescinski,

directorul Iaboratorului de radio
Grübiti aprovizionarea laboratorului de radio cu mate-

rialele de constructii necesare. E o chestiune urgenta si
important6420.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 29 noiembrie 1918
Publicatd penfru prima oard in 1945,
in Culegeri din Latin", vol. XXXV

Se tipdre$te dupd textul
consenmat de un nerunoscut

semnat de V.I. Lenin
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TELEGRAMA ADRESATA
UCRAINENILOR DIN REGIUNEA SAMARA42'

Samara. Comitetul militar gubernial.
Pentru ucrainenii din regiunea Samara
0 copie la Serpuhov, pentru Vatetis

Drept rdspuns la telegrama ucrainenilor din Samara,
considerdm necesar sd le facem cunoscut cd, din cauza
afluentei de voluntari ucraineni si a marelui numür de
mobilizati, care, chiar in Ucraina n-au primit 'Inca arme,
guvernul muncitoresc-tdrrinesc al Ucrainei nu considerd
necesard crearea unor unitati alcdtuite din ucrainenii
aflati in Rusia i trimiterea lor in Ucraina. Comuni-
cindu-vd acest lucru, vd cerem, in numele Consiliului
Comisarilor Poporului, sd sistati trimiterea de unitali
ucrainene in Ucraina.

Scrisd la 17 decembrie 1918
Pub Heald pentru prima

Lenin",
oar(' in 1942,

in Culegeri din vol. XXXIV

Lenin*

Se tipdre$le dupd textul
blanchelei de telegrun(L

30

TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI VATETIS

Serpuhov.
Comandantului-sef Vatetis

Consiliul Apararii yd. intreabd:
1) Este adevdrat cà acum vreo cloud sdptiamini, In

luptele din raionul Balasov, trupele noastre au ldsat
sa cadd in miinile inamicului in decurs de doud-trei
zile 25-30 de tunuri, si, dacd este adevdrat, ce-ati
Intreprins pentru a trage la rdspundere pe vinovati si
a preintimpina asemenea fapte?

2) Este adevdrat ca acum cloud sAptdmIni aid dat ordin
sd fie eliberat orasul Orenburg, i, dacd este adevdrat,
de ce nu se executd ordinul?

Telegrama este semnatd si de I.V. Stalin. Nota red.

I. I.
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3) Ce s-a fiicut pentru a irnbundtdti situatia unitàtilor
noastre din raionul Perm, care cer ajutor urgent de la
centru?

Consiliul Ap 6r5.rii asteaptd de la dv. rAspuns la aceste
Intreb 6ri.

Presedintele Consiliului Apgrarii, V. Ulianov (Lenin)

Scrisd la 23 decembrie 1918
Publicatd pentru prima oard

la 23 februarie 1927,
in ziaru/ Pravda" nr. 44

Se tipdreste dupd texiul
daclilografiat, completat
de LV. Stalin si semnat

de V.I. Lenin

31

TELEGRAMA ADRESATA LUI L.D. TROTKI

Urgent

Kursk sau oriunde s-ar afla
Pentru Trotki, presedintele Consiliului

militar-revolutionar al republicii
Din comunicatul operativ nr. 4 873 al sefului statului-

major al Frontului caucazian reiese Ca' krasnovistii au
ocupat localitatea Raigorod, situatd pe malul Volgdi
la sud de Sarepta, amenintind, ln primul rind, transpor-
turile noastre militare de la Vladimirovka la TariVin si,
in al doilea rind, linia Astrahan-Saratov. Va rugam sa
luati mdsuri. Din acelasi comunicat operativ reiese ca o
Rotii englezii compusa din patru nave a bombardat
localitatea Staroterecinaia, situata la sud de Astrahan,
a incendiat dotia slepuri de-ale noastre si s-a intors
nevatarnata in larg, dupa ce a capturat vasul nostru
spital Alesker" impreuna cu personalul medical. Unde
este flota noastri si ce face?

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

&rise/ la 2 sau 3 ianuarie 1919

Publicate pen tru prima oard
la 21 ianuarie 1937,

in ziarul Pravda" nr. 21
Se tipeEre?h, dupd textul
consemnat de I.V. Stalin
fi semnat de V.I. Lenin
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TELEGRAMA ADRESATA
CONSILIULUI MILITAR-REVOLUTIONAR

AL FRONTULUI CASPIC-CAUCAZIAN,
COMITETULUI EXECUTIV I COMITETULUI

DE PARTID DIN GUBERNIA ASTRAHAN

Astrahan*
Pentru leapnikov. Comitetul executiv gubernial
Comitetul gubernial de partid al comunistilor

Un conflict cu comitetul de partid este inadmisibil.
Luati toate mAsurile pentru ca activitatea s'a se desfAsoare
in mod coordonat i in deplinA armonie. Too membrii
de partid, indiferent de postul pe care-1 detin, trebuie sà
facà parte din organizatia localà. Comitetul de partid
nu trebuie sà se amestece in activitatea institutiilor
subordonate direct centrului. El are dreptul numai sA-si
expunA punctul ski de vedere Comitetului Central.
Intreaga activitate locald se desfAsoarà sub indrumarea
centrului de partid. Se poate interveni in aceastA activi-
tate numai dinAuntru sau atunci cind Comitetul Central
a trasat o sarcind speciala intr-o prob1em5 concretA sau
alta. Raporturi analoge trebuie stabilite i cu comitetul
executiv gubernial. Numai in caz Ca nu sint respectate
directivele puterii centrale si se desfAsoarà o activitate
contrarà hotAririlor ei, este admisibil un amestec direct.
CAutati sà dati dovadA de mult tact, si atunci conflic-
tele vor fi evitate. Rationamentele generale despre necesi-
tatea de a efectua o epurare radicalA in institutiile mili-
tare nu prezintA nici o valoare. RelatArile concrete cu
privire la diferite fapte si persoane vor fi luate in consi-
deratie.

Scrisd la 7 sau 8 ianuarie 1919
Publicald pentru prima Gerd

vol.
in 1942,

in Culegeri din Lenin", XXXIV

Lenin* *

Se tipdreste dupd textut
eonsemnat de I. M. Sverdlov

Leninsi sernnat de V.I.
CuvIntul
Urmeaza

Astrahan" e scris de V.I. Lenin. Nota red.
semnnura lui I.M. Sverdlov, scria de V.I. Lenin. Nota red.* _
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RADIOGRAMA ADRESATA LUI BELA KUN

Budapesta. Pentru Bela Kun
Ira trimit o copie a radiogramei trimise de noi azi lui

Pichon in legatura cu schimbul de prizonieri cu Franta422.
0 comisie a Crucii Rosii de la noi, in frunte cu Manu-

ilski, a plecat in Franta pentru a organiza repatrierea
prizonierilor nostri, insa a fost retinuta. Am promis
ca-i vom repatria pe rnilitarii francezi care au Minas la
noi daca va fi organizata repatrierea cetatenilor nostri
din Franta si daca ea se va desfasura din plin. Guvernul
francez a impiedicat comisia Manuilski sa organizeze o
asemenea actiune. Din cei 35 000 de soldati rusi care se
afM in Franta, In Africa si la Salonic, Franta vrea sa
repatrieze In momentul de NO doar 900 si face promi-
siuni gratuite ca ulterior, pe masura posibilitatilor, Ii va
repatria si pe ceilali, insa ea cere, in schimb, ca noi sa-i
lasam imediat pe toi francezii sa se Intoarca In lard.

Franta vrea sri expulzeze misiunea Manuilski conco-
mitent cu eliberarea celor 900 de soldati ru§i, desi pentru
organizarea repatrierii celor ram* nu s-a facut nimic.
Ea vrea sa primeasca totul, dar sa nu dea mai nimic
si sa se descotoroseasca de Manuilski.

Totodata, sintem informati ca soldatdi nostri care
continua sa fie retinuti In Franta si care au refuzat sa
intre In armata sint supusi celor mai monstruoase per-
secutii si ca lui Manuilski i s-a interzis sa intre, sub orice
forma, In contact cu ei.

In asemenea conditii, noi refuzarn trimitem pe fran-
cezi In tara. Acesta este corrtinutul radiogramei mele, pe
care v-o trimit In copie. Francezii o sa dea alarma si o sri
indruge americanilor tot felul de minciuni, dintre cele mai
odioase. Predati-i, va rog, o copie a notei noastre repre-
zentantului american, ca s-o transmita guvernului sau.

Lenin
Scrisd /a 5 aprilie 1919

Pub/kaki pentru prima oard in 1958,
in culegerea Documente

cu privire la politica externd
a U.R.S.S.", vol. 11

Se tipdreVe dupd o copie
dactilograliatd

Tradus din limba gertnand

sa-i
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TELEGRAMA ADRESATA
SECTIEI AGRICOLE

JUDETENE DIN KNEAGHININ

Kneaghinin, sectia agricola judeteand
0 copie la Icealki,

Care cea de-a doua Asociatie din Zapiansk,
judetul Kneaghinin

Este interzisá folosirea oricilror mdsuri de constrin-
gere pentru a-i determina pe ãrani sà treaca la culti-
varea in comun a pilmintului. Nerespectarea acestei
dispozitii va fi pedepsità cu toata severitatea legii revo-
lutionare423.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin*

Scrisd la 8 aprilie 1919
Publicald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

Se tipdre*le dupe( textul
dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin

35

TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI424

Kiev. Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului
al Ucrainei

0 copie la Comisariatul poporului
pentru problemele militare al Ucrainei

Dat fiind noul sistem de organizare a statiunilor bal-
neare §i climaterice in republica noasträ §i avind in vedere
Ca ele trebuie sà serveascd drept loc de tratament §i odihnd
pentru invalizii de ra'zboi §i accidentatii in cimpul
muncii, pentru osta§ii ro§ii §i muncitorii istoviti din
nord, trebuie luate mdsuri urgente pentru ocrotirea

* Telegrama este semnata ai de S.P. Sereda, comisar al poporului pentru
agrieultura. Aota red.
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statiunilor balneare din sud care au fost eliberate de
Armata Rosie.

Va rog ca imediat sà dati ordin comandantilor unitdtilor
militare care desfAsoaral operatdi In sudul Rusiei si in
peninsula Taurida sd ia mäsurile cele mai severe pentru
a impiedica distrugerea sau instrdinarea instalatiilor
medicale, a cládirilor, inventarului, plantatdilor, mate-
rialelor i proviziilor din statiunile climaterice din sudul
Rusiei si din Crimeea: Odesa, Golaia Pristan, Berdeansk,
Moinak, Saki, Evpatoria, Sevastopol, Balaklava, Ialta,
Alupka, Gurzuf, Alusta, Feodosia, Kerci i altele.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin*

Scrisd la li aprilie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXII/

Se lipdreste dupd textal
daclilograrial,

semnal de 1 .1. Len n

36

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL KALUGA

Kaluga. Comitetului executiv gubernial
0 copie la Mosalsk. Comitetului executiv judetean
Sa. se instituie imediat o anchetà pentru a stabili din

ce cauzd au fost confiscate bunuri apartinind pdrintdlor
Invàtätorului Burikin din satul Spas-Demensk, judetul
Mosalsk. Sä se cerceteze faptele comisarului Sinitin
din satul Lazinka. Sd mi se raporteze personal constatd-
rile facute425.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 19 aprilie 1919
Publicatd
in

pentru
din

prima oard in 1945,
Culegeri Lenin", vol. X XXV

Se

f i

tipdreste dupd textul
consemnat de un necunoscut

sernnat de V .1. Lenin
*Telegram e semnatl $i de N.A. Semasko, comisar al poporului pentru

ocrotirea sanatalli. Nola red.
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PERMS DE LIBER A TRECERE
PENTRU V.I. TANEEV426

26 aprilie 1919

Cetdteanului Vladimir Ivanovici Taneev
Permis de liberd trecere

In baza hotaririi din 25.111.1919 a Consiliului Comisa-
rilor Poporului, se acordd acest permis de liberd trecere
cetdteanului Vladimir Ivanovici Taneev, in virstà de
78 de ani, care vreme indelungatà a desfàgurat ac-
tivitate gtiintific6 i, dupá mgrturia lui Karl Marx,
s-a dovedit a fi un prieten devotat al eliberdrii p0-
porului"427.

CetAteanului Vladimir Ivanovici Taneev i se acordà
dreptul sà frecventeze biblioteca Consiliului Comisa-
rilor Poporului, i toate celelalte biblioteci de stat sint
rugate acorde tot sprijinul in munca lui de cercetare

Toate autoritdtile sovietice sint obligate s5
acorde sprijin cetäteanului Vladimir Ivanovici Taneev

familiei sale, sà ocroteascA locuinta gi bunurile lor.
In caz de deplasare a sa in diverse localitdti ale Repu-
blicii Sovietice Socialiste Ruse, toate autorit4ile de
la c5ile ferate gi din transporturile pe apà sint obli-
gate sà-1 ajute pe cet5.teanul Vladimir Ivanovici Taneev
si familia lui sà obtin6 bilete i locuri la trenuri gi
vapoare.

Pregedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Publicald peniru prima oard in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipereste dupe textul
dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin

gi

sd-i
stiintificl.
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TELEGRAMA ADRESATA COMISARULUI
DE LA CALEA FERATA REAZAN-URAL

Comisarului de la calea feratä Reazan-Ural, Saratov

Transmitetd tuturor muncitorilor §i functionarilor
prin ale caror eforturi pline de abnegatie a fost ridicat

reparat, In scurt timp, §i dat in functiune feribotul
de la Uvek, care fusese scufundat de du§manii munci-
torilor §i taranilor cele mai calde multumiri pentru
munca lor, care ne apropie de victoria definitiva a Puterii
sovietice.

Pre§edintele Consiliului Apararii
Muncitore§ti §i Taranesti,

Lenin

Comisarul poporului pentru caile de comunicatie,
Krasin

Scrisil la 5 mai 1919
Publicald pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXIV

39

Se lipdre.pte dupe texiul
Krasinconsemnat de L.B.

oi sonnat de V.I. Lenin

TELEGRAMA ADRESATA
COMITETULUI APARARII PETROGRADULUI424

Petrograd. Comitetul apararii. Pentru Zinoviev

Pentru ldmurirea situatiei din Petrograd, Consiliul
Apararii va cere sa-i dati raspuns complet la urmatoarele
Intrebari: pentru care motive s-a hotarit sa fie evacuate
unele uzine din Petrograd i din imprejurimi; eine §i
de ce a dat dispozitie sa se scufunde navele; care este

r;ti
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numdrul total al muncitorilor mob ilizati §i al celor rAma§i
in fabrici ; dac'd toti cei mobilizati slut Intr-adevAr f olo-
sitd pentru nevoile apdrárii ; ce a determinat numirea
de comisari la uzinele de stat ; dacd cetdtenii au fost
mobilizati la intimplare sau cu respectarea hotiirlrilor
puterii centrale. Consiliul Apàthrii, mentinind deocam-
data starea de asediu la Petrograd, Arà face cunoscut ca
mAsurile Comitetului aparArii Petrogradului trebuie
aplicate cu stiinta si, In anumite cazuri, cu aprobarea
puterii centrale429.

Presedintele Consiliului ApArdrii, Lenin

Scrisd la 13 mai 1919

Publicald pentru prima oard
partial la 16 iunie 1939,

in ziarul Pravda" nr. 165
Publicatd in
Documente

intregime in 1941,
in in Iegaturd cu eroica

apdrare a Petrogradului in 1919,
Moscow

40

Se lipereite dupd textul
daetilografiat, semnat

de V.I.Lenin

TELEGRAMA ADRESATA DIRECTIEI GENERALE
A CARBUNELUI DIN IIARKOV

PENTRU S.A. GHETOV43°

Harkov. Directia generala a ciirbunelui, pentru Ghetov

0 copie lui Bajanov. 0 copie la Harkov, lui Bogdatian,
pre§edintele Comisiei extraordinare pentru aprovizionare,
sau lui Serebrovski. 0 copie la Kiev, lui Bogdatian,
pre§edintele Comisiei extraordinare pentru aprovizionare.
0 copie comisarului poporului pentru problemele militare,
Podvoiski, Kiev. 0 copie lui Trotki §i Kamenev, oriunde
s-ar ggsi.

In actuala situatie de pe front nu se poate admite cu
nici un chip ca hotárlrea de mobilizare a muncitorilor
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din bazinul Donetului sA fie complet revocatà. Consiliul
ApArdrii tine seama de importanta exceptionalA pe care
o prezintà bazinul Donetului i de aceea a hotArit sà
scuteascA de mobilizare numai pe muncitorii din abataje,
chiar si in Intreprinderile in care, dintr-un motiv sau
altul, in momentul de fatrt extractia de cArbune este
deocamdatà sistatà. mentinem pe muncitorii
din abataje, industria Carbunelui va fi ferità, in orice
caz, de o catastrofA i vom avea posibilitatea ca, indatri
ce vom iesi din actuala situatie exceptionalri, sä resta-
bilim extractia de cArbune. Orice alte scutiri de mobili-
zare sint imposibile.

Presedintele Consiliului ApAr'Arii, Lenin

Scrisd la 10 mai 1919
Pub timid pentru prima oarel in 1925,

in revista Proletarskaia
Revalinfiia" nr. 6 (41)

41

Se tipareste dupd testa!
blanchetei de telegramd

MESAJ ADRESAT LUI AMANULLA-HAN,
REGELE AFGANISTANULUI43'

Primind primul mesaj, adresat in numele natiunii
afgane libere i independente, prin care transmitetd un sa-
lut poporului rus i notificati urcarea pe tron a MaiestAtii
Voastre, ne grabim, la rindul nostru, BA transmitern, In
numele Guvernului muncitoresc-prilnesc si al intregului
popor rus, un salut poporului independent afgan, care ii
apArà eroic libertatea impotriva asupritorilor strAini.
VA adresAm felicitari cu prilejul urcArii MaiestAtii Voas-
tre pe tron la 21 februarie 1919.

Intr-adevár, Guvernul muncitoresc-prAnesc a acordat
egalitate ti libertate tuturor popoarelor care fac parte
din Republica rusa si a confirmat, cum spune Maies-

Dacd-i
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tatea Voastra, principiul international, proclamind
unirea tuturor oamenilor muncii impotriva exploata-
torilor.

Näzuinta poporului afgan de a urma exemplul rus va
constitui cea mai burià garantie a tdriei si independentei
statului afgan.

Salutind intentia Maiestalii Voastre de a stabili lega-
turi strinse cu poporul rus, VA rugdm s'a desemnati un
reprezentant oficial la Moscova si ne propunem, la rindul
nostru, sa." trimitem la Kabul un reprezentant al Guyer-
nului muncitoresc-tdrdnesc, pentru a cgrui intrare liberà
rugdm pe Maiestatea Voastra sd dea cuvenitele dispozitii
tuturor autoritätilor. Prin stabilirea de relatii diplomatice
permanente intre cele dou6 mari popoare se creeaza largi
posibilitàtd de intrajutorare impotriva oricaror incercàri
ale tilharilor straini de a atenta la libertatea si bunurile
noastre.

Sintem fericiti sa' transmitem acest prim salut popoa-
relor din Afganistan si vd rug6m s'a" primiti salutul
nostru amical In numele prietenilor poporului Maiesatii
Voas tre.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse,

Lenin

Presedintele Comitetului Executiv Central
al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, táranilor,
cazacilor si ostasilor roe,lii din Rusia,

Scris la 27 mai 1919
Pub Heat la 14 iunie 1919,
in ziarul Izvestiia C.E .C.
al Republicii Turkestane,

a Federatiei Sovietice Ruse
gi a Sovietului de deputati
ai muncitorilor, soldatilor

pi tdranilor din Tapkent" nr. 121

Kalinin

Se tipdrepte dupd 0 copie
dactilografiahl,

con fruntalel cu textul ziarului
pi al radiogramei



424 V. I. LENIN
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TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI

DE SUD

Consiliul militar-revolutionar
al Frontului de sud

Prin ordinul nr. 27, Comitetul revolutionar al raionului
Kotelnikovo, regiunea Donului, desfiinteazd denumirea
de staniVd", introduce denumirea de plasà" si, In concor-
dantà cu aceasta, imparte raionul Kotelnikovo in plási.

In diferite raioane din aceastd regiune, autoritdtile
locale interzic sd se poarte lampasuri si dispun Bà nu se
mai foloseascd cuvintul cazac".

Tov. Rogacev din Armata a 9-a rechizitioneazd fard
discerndmint atelaje de la cázdcimea muncitoare.

In rnulte localitAi din aceastd regiune sint interzise
tirgurile locale, la care se vind ustensile de uz casnic
pentru tdrani. In stanita sint numiti in posturile de comi-
sari prizonieri austrieci.

VA atragem atentia ca trebuie sd dati dovadd de o
deosebita pruden ta. in actiunea de schimbare a unor
obisnuinte mdrunte, care nu prezintd nici o importantá
pentru politica generala si, totodatd, intarita populatia.
Urmati o linie fermd in problemele principale si dati
dovadd de intelegere si indulgentd fatd de inrdddcinatele
obiceiuri arhaice ale populatiei.

Rdspundetd-mi telegrafic*.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

Lenin
Scrisd la 3 iunie 1919

Publicatd pentru prima oard In 1942,
XXXIVtn Gulegeri din Lenin", vol.

Se tipdreste dupd textul
consemnat de un necunoscut

si cornpletat si semnat
de V.I. Lenin

CuvIntele FtEspundetl-ml telegrafIe" stnt scrlse de V.I. Lenin.
Nota red.
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43

TELEGRAMA ADRESATA LUI S.D. VULFSON*

Simferopol
Pentru Vulfson, comisar pentru aprovizionare

Dat fiind ca situalda Velikorusiei in ceea ce prive§te
aprovizionarea este grea §i cà se simte mare lipsd de pro-
duse pentru hrana copiilor, indeosebi a celor bolnavi,
propun ca toate conservele de fructe §i rezervele de brinzg
din Crimeea sd fie trimise, in mod exclusiv, pentru hrana
copiilor bolnavi din nordul Bielorusiei, pe adresa
Comisariatului poporului pentru aprovizionare. Comuni-
cati de urgentà ce mAsuri ati luat.

Pre§edintele Consiliului ApdrArii, Lenin**

Scrisd la 20 iunie 1919
Publicaid pentru prima oard in 1942,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XIV

Se tipdrefte dupd textul
dactilografiat,

semnat de V.I. Lenin

44

CATRE CONSILIUL COMISARILOR POPORULUI
DIN CRIMEEA

Consiliul Comisarilor Poporului, Simferopol
0 copie Comitetului executiv din A 1 u p lc a

La Alupka, vkluva savantului Mu§ketov, care a adus
mari servicii §tiintei geologice din Rusia, este evacuatà
din camera pe care o ocupg in vila Medje din str. Pri-
morskaia nr. 15. Rog, dacà e posibil, sa" se anuleze ordi-
nul de evacuare sau s5 i se pun6 la dispozitie o altà locu-
intd cit mai potrività.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
Lenin

Scrisd la 24 iunie 1919
Publicatd pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin", vol. X XIV

Se tipdreste dupd textul
necunoscutconsemnat de un

si semnat de V.I. Lenin
' Transmisä prin fir direct. Nota red.

. Telegrama e semnatä si de A.D. Tiurupa, comisar al poporului pentru
aprovizionare. Nola red.
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INSEMNARI PE 0 TELEGRAMA A LUI I.V. STALIN

Dupa Krasnaia Gorka a fost lichidatä
Seraia Losad. Tunurile instalate aici shit

In perfecta ordine. Se procedeazd la o rapidd
verificare a tuturor forturilor i fortaretelor.

Specialitii navali sustin cä luarea for-
tului Krasnaia Gorka dinspre mare rastoarnä
toatà *Uinta navald. Nu-mi rAmine decit
sd depling aceastä asa-zisd stiintà. Rapida
cucerire a fortului Gorka se explia prin
amestecul meu foarte drastic i, in genere,
al civililor In treburile operative, care a mers
Ora la a anula ordinele ce fuseserd date pe
mare si pe uscat si a le impune pe ale mele.

Consider de datoria mea sä declar
si de aici inainte voi proceda la fel, cu toatd
veneratia pe care o am pentru stiinta.

Stalin. 16/6, orele 14

Scris la 16 iunie 1919
Publicat pentru prima oard,
parlial, In 1958, in cartea:

problemeS. F. Naida. Unele
ale istoriei rdzboiului civil
din U.R.S.S.", Moscova

Publicat pentru prima oard
in intregime in 1959,

in Culegeri din Lenin", vol. XX XV I

La Biroul
Organizatoric
al Comitetului
Central §i la

arhivci

Verificarea
efectivului.
??? Krasnaia
Gorka a fost
luatà dinspre

uscat.

Se tipdresc dupd manuscris

oi

ad
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SCRISORI
$1 TELEGRAME ALE LUI V. I. LENIN

INCLUSE IN VOLUMELE APARUTE
ALE EDITIE1 DE FATA

(Octombrie 1917 iunie 1919)

PRIN RADIO CATRE TOTI. CATRE TOATE COMITETELE DE RE GI-
MENT, DIVIZIE, CORP, ARMATA $1 ALTE COMTE PE, CATRE TOTI
SOLDATII ARMATE1 REVOLUTIONARE $1 MARINARII FLOTEI
REVOLUTIONARE. 9 (22) noiembrie 1917.

VOI. 35, p. 85-86.
SCRISOARE CATRE TOVARASII FINLANDEZI. II (24) noiembrie 1917.
Vol. 35, p. 94.
ALIANTA DINTRE MUNCITORI $1 TARANII MUNCITORI $1 E X-

PLOATATI. Scrisoare cdtre redaclia Pravdei". 18 noiembrie (I decembrie) 1917.
VOI. 35, p. 107-109.
NOTA CATRE F.E. DZERJINSKI CONTININD PROIECTUL DE

DECRET CU PRIVIRE LA LUPTA IMPOTRIVA CONTRAREVOLUTIO-
NARILOR $1 SABOTORILOR. 7 (20) decembrie 1917.

Vol. 35, p. 163-165.
CATRE CONGRESUL GENERAL AL ARMATEI IN LEGATURA CU

DEMOBILIZAREA ARMATEI. 3 (16) ianuarie 1918.
Vol. 35, p. 234.
DISPOZITIE CATRE STATUL-MAJOR AL GARZII R0$11. 12 (25)

januarie 1918.
Vol. 35, p. 301.
PRIN RADIO CATRE TOTI CETATENII. CATRE DELEGATIA PEN-

TRU TRATATIVELE DE PACE DE LA BREST-LITOVSK IN SPECIAL.
21 ianuarie (3 februarie) 1918.

Vol. 35, p. 332.
RADIOGRAMA CATRE TOTI CETATENII. 22 ianuarie (4 februlrie) 1918.
Vol. 35, p. 333.
BREST-LITOVSK. DELEGATIA RUSA. PENTRU TRATATIVELE DE

PACE. LUI TROTKI. 28 ianuarie (10 februarie) 1918.
Vol. 35, p. 344.
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PROIECTUL RADIOGRAMEI CATRE GUVERNUL IMPERIULUI
GERMAN. In noaptea de 18 spre 19 februarie 1918.

Vol. 35, p. 351.
TELEFONOGRAMA CATRE COMISIA EXECUTIVA A COMITETULUI

DIN PETROGRAD $1 CATRE TOATE COMITETELE RAIONALE ALE
PARTIDULUI BOL$EVIC. 8 (21) februarie 1918.

Vol. 35, p. 367.
DIRECTIVE PENTRU SOVIETUL DIN VLADIVOSTOK. 7 aprilie 1918.
Vol. 36, p. 228.
CATRE PREZIDIUL PRIMULUI CONGRES AL SOVIETELOR DIN

REPUBLICA DE LA DON. 13 apritie 1918.
Vol. 36, p. 235.
CATRE C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA. 4 mai 1918.
Vol. 36, p. 296.
SCRISOARE ADRESATA CONFERINTEI REPREZENTANTILOR

INTREPRINDERILOR SUPUSE NATIONALIZARII. 17 mai 1918.
Vol. 36, p. 368-369.
IN LEGATURA CU FOAMETEA (Scrisoare cdtre muncitorii din Petro-

grad). 22 mai 1918.
Vol. 36, p. 378-386.
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA DETASAMENTELOR DE APROVI-

ZIONARE. 27 iunie 1918.
Vol. 36, p. 457-459.
CATRE MUNCITORII DIN PETROGRAD. 12 iutie 1918.
Vol. 36, p. 554-555.
SCRISOARE CATRE MUNCITORII DIN ELET. 6 august 1918.
Vol. 37, p. 36-38.
PROJECT DE TELEGRAMA. CATRE TOATE SOVIETELE DE DEPU-

TATI CU PRIVIRE LA ALI1NTA DINTRE MUNCITORI 51 TARANI.
16 august 1918.

Vol. 37, p. 46.
SCRISOARE CATRE MUNCITORII AMERICANI. 20 august 1918.
Vol. 37, p. 49-66.
CU PRIVIRE LA DARILE DE SEAMA ALE COMISARIATELOR

POPORULUI. 2. SCRISOARE CATRE COMISARII POPORULUI. 29
august 1918.

Vol. 37, p. 82.
MESAJ DE SALUT ADRESAT ARMATEI 110$11 CU PRILEJUL LUA-

RII ORASULUI KAZAN. /1 septernbrie 1918.
Vol. 37, p. 88.
SCRISOARE ADRESATA PREZIDIULUI CONFERINTEI ORGANIZA-

TIMOR CULTURAL-EDUCATIVE PROLETARE. 17 septembrie 1918.
Vol. 37, p. 89.
TELEGRAMA ADRESATA $COLII DE CADRE DE COMANDA DIN

PETRO GRAD . 18 septembrie 1918.
Vol. 37, p. 90.
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CATRE TOVARk5II FEROVIARI DE LA CALEA FERATA MOSCOVA-
KIEV-VORONEJ. 20 septembrie 1918.

Vol. 37, p. 94.
TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXECUTIV AL GUBER-

NIEI PENZA 51 CONSIJAULUI MILPTAR-REVOLUTIONAR AL ARMA-
TEI I. 22 septembrie 1918.

VOI. 37, p. 97.
SCRISOARE ADRESATA OSTASILOR ARMATEI ROSH CARE

1918.
AU

PARTICIPAT LA LUAREA ORASULUI KAZAN. 22 septembrie
Vol. 37, p. 98.
SCRISOA RE ADRESATA SE DINTEI COMUNE A C. E. C. DIN RUSIA

SI A sovIETuun DIN MOSCOVA CU REPREZENTANTII COMITETE-
LOR DE INTREPRINDERE SI AI SINDICATELOR. 3 octombrie 1918.

Vol. 37, p. 99-102.
TELEGRAMA CIRCULARX CATRE TOATE SOVIETELE DE DEPU-

TATI. 10 noiembrie 1918.
Vol. 37, p. 188.
RADIOGRAMA DIN MOSCOVA CATRE INTREAGA POPULATIE

A. TARII. 10 noiembrie 1918.
Vol. 37, p. 189.
TELEGRAMA CATRE COMANDANTUL-5EF 1.1. VATETIS. 29 noiem-

Lrie 1918.
Vol. 37, p. 242.
SCRISOARE CATRE MUNCITORII DIN EUROPA 51 AMERICA.

21 ianuarie 1919.
Vol. 37, p. 470-478.
CAME COMISARIATUL POPORULUI PENTRU INVATAMINT.

Nu mai devneme de 8 februarie 1919.
Vol. 37, p. 492-496.
PROJECT DE RADIOGRAMA A COMISARULUI POPORULUI PEN-

TRU AFACERILE EXTERNE. 19 februarie 1919.
Vol. 37, p. 502.
PE MARGINEA PROIECTULUI DE DECRET CU PRIVIRE LA REOR-

GANIZAREA CONTROLULUI DE STAT. 2. CATRE I.V. STALIN. 8 martie
1919.

Vol. 37, p. 561-562.
CONGRESUL AL VIII-LEA AL P.C. (b) DIN RUSIA. 6. RADIOTELE-

GRAMA DE SALUT ADRESATX GUVERNULUI REPUBLICII SOVIE-
TICE UNGARE IN NUMELE CONGRESULUI. 22 mantic 1919.

Vol. 38, p. 185.
SALUT ADRESAT PRIN RADIO GUVERNULUI REPUBLICII SOVIE-

TICE UNGARE. 22 mantic 1919.
V01. 38, p. 214.
RADIOTELEGRAMA TRIMISA LUI 131. LA KUN. 23 martie 1919.
Vol. 38, p. 215.
TELEFONO GRAM A CATER COMISIA EX TRAOR DINARA DIN

RUSIA. I aprilie 1919.
Vol. 38, p. 242.



432 SCRISORI SI TELEGRAME ALE LUI V. I. LENIN

SCRISOARE CATRE MUNCITORII DIN PETROGRAD IN LEGATU-
RA. CU AJUTORAREA FRONTULUI DE EST. 10 aprilie 1919.

Vol. 38, p. 267.
MESAJ DE SALUT REPUBLICII SOVIETICE BAVAREZE. 27 apritie

1919.

Vol. 38, p. 320-311.
TELEGRAMA ADRESATA ( ONSILIULUI COMISARILOR POPORU-

LUI AL UCRAINEI. 8 mai 1919.
Vol. 38, p. 378.
SALUT MUNCIFORILOR UNGURI. 27 mai 1919.
Vol. 38, p. 384-388.
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SCRISORI SI TELEGRAMEALE LUI V.I.LENIN CARE N-AU FOST
GASITE P INA IN PREZENT

(Octombrie 1917 iunie 1919)

1918

SCRISOARE CATRE H. GUILBEAUX. A doua juindlate a
lunii septembrieoctombrie 1918. Despre aceastil scrisoare aflam
dintr-o scrisoare a lui H. Guilbeaux cu data de 1 noiembrie 1918,
adresatd lui V.I. Lenin (Arhiva centrald de partid a Institutului
de marxism-leninism de pe lingil C.C. al P.C.U.S.).

Cit priveste celelalte scrisori si lelegrame neg5site din aceastri
perioadà, vezi vol. 35, p. 449, 450, vol. 36, p. 591, 592-593 si
vol. 37, p. 565-567.
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ADNOTARI

1 Prezentul document si cel urmator au fost scrise in primele
zile ale instaurarii Puterii sovietice, In cursul luptei impotriva
rebeliunii contrarevolutionare puse la cale de Kerenski si
Krasnov. La 27 si 28 octombrie (9 si 10 noiembrie) 1917
rebelii au ocupat Gatcina si Tarskoe Selo, creind astfel un
pericol direct pentru Petrograd.

Ordinul catre comisarul Fro lov a fost scris pe dosul foii
cu dispozitia data de Comitetul militar-revolutionar de pe
linga Sovietul din Petrograd. Dispozitia prevedea ca detasa-
mentul lui Fro lov trebuie sa smulga iuncherilor de la scoala
Mihailovskoe tunurile si celelalte arme de foc depozitate In
magazie, dupa care urma ca imediat sa porneasca, gata de
lupta, pe soseaua Moscovei, Impotriva trupelor rebelilor. /.

2 Dispozitia data de V. I. Lenin a fost scrisa pe un ordin al
Comitetului militar-revolutionar de pe linga Sovietul din
Petrograd care statul-major al Garzii rosii. Ordinul prevedea
ca acesta sä puna la dispozitia comandamentului de la Pulkovo,
de linga Tarskoe Selo, benzina, patru baterii de artilerie,
trei automobile, telefoane de campanie si biciclisti sau moto-
ciclisti.

Comitetul militar-revolutionar ordona totodata sa se
creeze un stat-major general pentru ansamblul operatiilor"
si sä se organizeze aprovizionarea cu alimente a Garzii rosii.--1.

3 Este vorba de rezolutia Comitetului din Petrograd al P.M.S.D.
(b) din Rusia, indreptata impotriva impaciuitorismului, in
problema crearii unui asa-zis guvern socialist omogen",
alcatuit din reprezentanti ai diferitelor partide si organi-
zatii, de la bolsevici si pina la socialisti-populisti". Alca-
tuirea unui asemenea guvern era ceruta de mensevici si eseri.
Propunerea mensevicilor si a eserilor a fost sprijinita de o
parte din membrii C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia L. B. Ka-
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menev, G. E. Zinoviev, A. I. Rikov si de adeptii lor, putini
la nuindr, care au luat pozitie impotriva liniei principiale,
consecvente a Comitetului Central. La 2(15) noiembrie 1917 a
avut loc o sedintd a Comitetului Central al partidului bolsevic,
care a condamnat cu toat5 hotiirirea pozitia conciliatoare,
oportunistd de dreapta a capitulantilor (vezi V. I. Lenin.
Opere complete, vol. 35, 13ucuresti, Editura politick 1965,
ed. a doua, p. 47-49). Pe cit se pare, aceastä scrisoare a
fost scrisd de Lenin in timpul sedintei.

Scrisoarea lui Lenin a lost cititil la sedinta Comitetului
din Petrograd al partidului. In rezohitia cu privire la momen-
tul actual, adoptata de acest comitet, se aratd ea' republica
proletard trebuie s5. aihil un guvern al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor, soldatilor si taranilor, ca sarcina Puterii
sovietice constà in a traduce in viatil programul revolutionar
propus de bolsevici i nici o abatere de la acest program nu
e permisd. Aceastd rezolutie a fost trimisd Comitetului Central
al partidului.

In ciuda hotiiririi Comitetului Central, capitulantii si-au
continuat actiunile lor Indreptate Impotriva politicii parti-
dului. La 3(16) noiembrie, Comitetul Central a prezentat
minorit5tii opozitioniste un ultimatum in care Ii cerea s5 se
supund intru totul hotdririlor adoptate de el (vezi op. cit.,
p. 50-52). Totusi, conciliatorii au refuzat sã se supund dis-
ciplinei de partid si s-au retras din Comitetul Central si din
Consiliul Comisarilor Poporului. Comitetul Central a Infierat
atitudinea acestor dezertori (vezi op. cit., p. 75-80). 2.

4 In scopul intdririi cu cadre a organelor centrale, de curind in-
fiintate, ale Puterii sovietice, Comitetul Central a considerat ne-
cesar sS transfere la Petrograd o serie de tovar5si din alte orase.

A. G. Slihter a fost numit, in noiembrie 1917, comisar
al poporului pentru aprovizionare in locul lui I. A. Teodorovici.

In legaturd cu scrisoarea lui V. I. Lenin, A. G. $lihter
a scris ulterior ca intirzierea plecdrii sale la Petrograd nu s-a
produs din vina lui. Comunicarea ce-i fusese transmisd cu
citeva zile inainte de primirea scrisorii lui Lenin nu continea
indicatii concrete in legstura cu plecarea lui. Slihter mentio-
neazd ck indatd ce a primit scrisoarea lui Lenin, a plecat
la Petrograd. 5.

5 In scrisoarea adresatd lui I. M. Sverdlov e vorba, pe cit se
pare, de F. F. Obraztov, care a fost primit in audientd de
Lenin in calitate de reprezentant al taranilor din patru pldsi
ale guberniei Tver. 5.

6 Lenin se refera la vinul si spirtul confiscat cu prilejul rechizi-
tionarii unor depozite. Comitetul militar-revolutionar, in
sedinta sa din 9(22) noiembrie 1917, a adoptat urmatoarea
hotárire: Vinul rechizitionat (30 000 de vedre) merge la
export". 6.
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7 Aceastri scrisoare constituie raspunstd dat unui reprezentant
al Asociatiei internationale pentru informarea presei munci-
toresti din America, Franta si Anglia", N. D. Cocea, ziarist
roman, care se afla in aceastri perioada la Petrograd si care
s-a adresat lui V. I. Lenin, in numele asociatiei, cu rugamintea
de a-i rispunde la urmStoarele sase intrebari in legatura cu
politica externri si internd a guvernului sovietic: 1) Va con-
tinua guvernul comisarilor poporului sh clued cu aceeasi
energie politica sa interna de pind acum si actiunile sale
internationale in vederea aprirarii pricii? 2) Care shit marile
reforme pe care le proiecteaza actualul guvern pentru instau-
rarea orinduirii socialiste in Rusia? 3) Dupd convocarea
Adunririi constituante, guvernul comisarilor poporului va
fi raspunzator In fata ei, ca In statele constitutionale, san
nu? 4) Credeti cS pacea propusS de Rusia va pune caprit
militarismului mondial? 5) Cind si cum credeti ea yeti incepe
demobilizarea soldatilor rusi? 6) Considerati posibila, in
actuala situatie din Europa, deplina infriptuire a socialis-
mului?"

tn scrisoarea sa, N. D. Cocea a dat asigurari c conditiile
formulate de V. I. Lenin In legSturd cu publicarea raspun-
surilor sale vor fi pe de-a-ntregul respectate. Pe scrisoarea lui
N.D. Cocea, Lenin a scris: I s-a dat raspuns la 10.XL1917".
Raspunsurile lui Lenin la intrebarile puse n-au fost gSsite.

Serisoarea Cdtre Asociatia internationals pentru infor-
marea presei muncitoresti din America, Franta si Anglia" e
inclusri pentru prima oard In Operele lui V. I. Lenin. Acest
document a fost descoperit in Romania. In 1960, C.C. al P.M.R.
1-a driruit C.C. al P.C.U.S. 6.

8 W. A.. Saveliev era, In aceasta perioada, membru al colegiului
de redactie ziarului Pravda". In acelas,i timp, el avea
misiunea sa participe la organizarea Comisiei economice. 7.

9 Este vorba de un ordin dat de generaluI N. G. Volodcenko,
comandantul Frontuitti de sud-vest, prin care trupelor res-
pective li se atrigea atentia ca nu cumva fraternizarea Intro
soldatii rus,i si germani sa fie folositd de comandamentul
german in scopuri de informare si spionaj. Ordinul prevenea
trupele impotriva unor manevre perfide ale inamicului. 9.

10 Aceastri telegramS e un raspuns dat prezidiului Soviefului de
deputati ai muncitorilor soldatilor din Moscova, care se
adresase Comisarilor Poporului cu rugOrnintea de
a confirma destituirea unui comisar gubernial si numirea
altnia nou ales. 9.

11 Este vorba de bolsevicii si eserii de stinga care fuseserd ares-
tati In timpul guvernului provizoriu contrarevolutionar.
Problema elil erarii lor imediate a fost discutairt In sedinta
din 17(30) imiembrie 1917 a Comiletului militar-reyolutionar

al

ei
Conrilielni
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de pe lingä Sovietul din Petrograd. Pentru indeplinirea indi-
catiilor date de Lenin in aceasta telegramd, Comitetul militar-
revolutionar a trimis la Chisinau niste reprezentanti de-ai
sdi. 9.

12 La 22 noiembrie (5 decembrie) 1917, Consiliul Comisarilor
Poporului a adoptat decretul cu privire la organizarea judecd-
toreascd, care a doua zi a fost publicat in ziarul Pravda".
La 24 noiembrie (7 decembrie), problema organizdrii judecd-
toresti, potrivit prevederilor acestui decret, a fost discutatã
in sedinta Sovietului de deputati ai muncitorilor si soldatilor
din Petrograd. Sovietul a adoptat o rezolutie in care aproba
decretul i trasa mdsurile necesare pentru transpunerea lui in
viatd. Sovietelor raionale ii s-a trasat sarcina sä treacd de
indatã la alegerea organelor judecOtoresti locale. 10.

13 Dutov A. I. ataman al oastei cazacilor din Orenburg.
Dup. Revolutia Socialistà din Octombrie a organizat o rebe-
liune antisovieticä a elementelor contrarevolutionare ale
35zdcimii si a declarat rdzboi Puterii sovietice. El era sprijinit
de nationalistii burghezi baskiri si kazahi. La 14(27) noiernbrie
1917, Dutov a pus mina pe putere la Orenburg. Bandele lui
au izolat Asia CentralO de Rusia Sovieticd, amenintind centrele
industriale ale Uralului si ale regiunii

La 18(31) ianuarie trupele sovietice au eliberat Orenburgul.
Dutov, cu rämdsitele trupelor sale, s-a refugiat in stepd. 13.

14 Este vorba de cadetii, mensevicii si socialistii-revolutionari
de dreapta membri ai Cornisiei centrale pentru alegerile
in Adunarea constituantd, care fusese instituità incd de guver-
nul provizoriu burghez. Comisia a adoptat o pozitie categoric
ostild guvernului sovietic. Ea a refuzat sd prezinte Consiliului
Cornisarilor Poporului informatiile cerute in legdturd cu
indsurile intreprinse de ea pentru efectuarea in terrnenul
stabilit, 12(25) noiembrie 1917, a alegerilor pentru Adunarea
constituantd, precum si in legdturd cu modul cum se desfä-
soard alegerile pe front si in spatele frontului. La 23 noienibrie
(6 decembrie) elementele aripii de dreapta a acestei cornisii
au fost arestate. La 29 noiembrie (12 decembrie), Consiliul
Comisarilor Poporului a adoptat hotdrirea de dizolvare a
acestei comisii. 14.

15 V. I. Lenin a fost inscris pe listele de candidati in alegerile
pentru Adunarea constituantà, din partea C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia, in cinci circumscriptii: orasul Petrograd, gubernia
Petrograd, Ufa, Frontul baltic si Frontul de nord. In afard
de asta, el a fost propus drept candidat si din partea orasului
Moscova. Alegerile au avut loc In ziva de 12 (25) noiembrie
1917. La 27 noiembrie (10 decernbrie) Comisia centrald pentru
alegerile in Adunarea constituantà s-a adresat celor care
fuseserdi alesi in mai multe circumscriptii, cerindu-le sd dea

Volgai.
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o declaratie scrisd in care sil aratc pentru care din ele opteazd.
Lenin, fiind ales in mai multe circumscriptii, a trebuit sä
dea si el o asemenea declaratie.

La 28 noiembrie (11 decembrie) el a dat o declaratie prin
care cerea sd fie considerat ca deputat al marinarilor din flota
Märii Baltice. 15.

16 Dupd Revolutia Socialistd din Octombrie, directia Societatii
miniere din Ural, drept rdspuns la introducerea controlului
muncitoresc la intreprinderile ei, a incetat sä mai trimitd
bani la uzine. La intreprinderile din Ural s-a creat o situatie
extrem de grea. Muncitorii, timp de citeva luni, nu primiserd
salariul si, in consecintd, rdbdau de foame. Sovietul de depu-
tati ai muncitorilor si soldatilor din tinutul Ural a insArcinat
pe unul din membrii sdi, V. Vorobiev, sd meargd. la Petrograd
la Consiliul Comisarilor Poporului, s5.-1 informeze despre
starea de lucruri din Ural si sd aranjeze chestiunea achitarii
salariilor. Primit in audientd de I. M. Sverdlov, Vorobiev i-a
relatat in mod amdnuntit despre situatia din Ural. Sverdlov
i-a propus sä meargd impreund cu el la Lenin, spre a-1 informa
care e situatia industriei din Ural si starea de spirit a
muncitorilor. La sfirsitul convorbirii sale cu Vorobiev,
Lenin i-a dat scrisoarea de fata.

La 23 decembrie 1917 (5 ianuarie 1918), Consiliul Comi-
sarilor Poporului a adoptat hotärirea de a trimite in cel mai
scurt timp filialei din Ural a BAncii de Stat 5 000 000 de
ruble. in hotárire se ardta di pind la 1(14) ianuarie 1918
trebuie sd se trimità acolo Inca 50 000 000 de ruble.

Sovietul de deputati ai muncitorilor si soldatilor din
tinutul Ural a inchis, in ianuarie 1918, biroul din Ekaterin-
burg (azi Sverdlovsk) al Societãtii miniere din Ural. La sfirsitul
lui 1917 inceputul lui 1918, cele mai importante intre-
prinderi din Ural au fost nationalizate. 18.

17 Telegram adresatd. lui I. Kriukov, presedintele Sovietului
din Ostrogojsk, a fost trimisd ca rdspuns la intrebarea cum
trebuie procedat cu obiectele de valoare care au fost strinse
cu prilejul confiscdrii bunurilor mosieresti. 18.

18 in noiembrie si decembrie 1917 au avut loc la Petersburg
devastdri ale depozitelor magazinelor si prdvdliilor de bauturi
spirtoase, organizate de elemente contrarevolutionare.

Partidul bolsevic si guvernul sovietic au desfdsurat o ampld
activitate in lupta impotriva spargerilor si devastdrilor, pentru
asigurarea ordinii revolutionare in Petrograd si pentru curd-
tirea lui de elementele contrarevolutionare. Pe lingd Sovietul
de deputati ai rnuncitorilor si soldatilor din Petrograd a fost
infiintat un comitet pentru lupta impotriva devastdrilor.
Comisar militar extraordinar al Petrogradului pentru lupta
impotriva betiei si a devastärilor a fost numit G. I. Blagon-
ravov. La Petrograd a fost declaratd starea de asediu.
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La 5-6 (18-19) decembrie a fost descoperitd o organiza-
tie contrarevolutionara condusd de cadeti i ultrareactionari,
care urmarea rdsturnarea Puterii sovietice si restaurarea
monarhiei. 19.

19 In memoriul adresat lui V. I. Lenin, A. S. Soloviev atragea
atentia asupra zacamintelor de petrol de la Uhta si cerea sa
se dea dispozitie pentru prospectarea i exploatarea lor. 21.

20 P. A. Kozmin era,
Consiliului special
sale intitulate V.
aceastä scrisoare a
blemei puse de el
fost dizolvata".

In aceasta perioada, vicepresedinte al
pentru problemele apararii. In evocarile
I. Lenin si specialistii", Kozmin, citind
lui Lenin, scria ca, dupd exarninarea pro-
In memoriul sàu, comisia de sabotori a

21.

21 Aceasta scrisoare a fost adresata socialistului francez Charles
Dumas, care a venit la Petrograd In decembrie 1917 si s-a
adresat lui V. I. Lenin cu rugarnintea de a-1 primi ca pe o
veche cunostinta.

V. I. Lenin si N. K. Krupskaia 1-au cunoscut pe C. Dumas
la Paris, unde au stat din decembrie 1908 pind la 10 (23)
iunie 1912.

In perioada primului rAzboi mondial, C. Dumas s-a situat
pe pozitii social-soviniste, fapt pentru care Lenin 1-a criticat
cu asprime In lucrarea sa Falimentul Internationalei a II-a"
(vezi Opere complete, vol. 26, Bucuresti, Editura polities,
1964, ed. a doua, p. 213-214). 22.

22 R1ndurile adresate lui N. I. Podvoiski, comisarul poporului
pentru problemele apardrii, au fost scrise de V. I. Lenin pe
o telegrama a comandamentului uneia din diviziile Frontului
de vest adresata Consiliului Comisarilor Poporului. In tele-
gram& se cereau indicatii In legdtura cu propunerea, primitä
de la comandamentul german, ca partea rusd sd delege un
reprezentant al sau pentru a discuta problema relnceperii
lucrarilor la linia de cale feratil Baranovici Krosin. Aceasta
chestiune a fost pusa In timpul tratativelor de armistitiu de
la Brest-Litovsk. 22.

23 Lenin se retell la urmatorul fapt. Drept raspuns la introducerea
zilei de lucru de 8 ore, capitalistii din Harkov au 1ncetat sã
mai plateasca la timp salariile muncitorilor. Muncitorii din
Harkov 1-au rugat pe V. A. Antonov-Ovseenko sa-i ajute
sa-si primeasca salariile. Dat fiind ca comitetul revolutionar
local, cdruia i s-a adresat Antonov-Ovseenko, n-a luat nici un
fel de masuri, acesta a chemat la el In vagon 15 capitalisti,
din cei mai mari, si le-a dat dispozitie sa faca rost de 1 000 000
de ruble, In numerar, pentru a achita sumele datorate munei-
torilor. Dar ei au refuzat sa satisfacd aceastS cerere si au fost
retinuti i pusi sub stare de arest Intr-un vagon de clasa a II-a.
Li s-a spus cà, daca nu vor aduce banii la timp, vor fi trimii
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sà lucreze in mine. Amenintarea produs efectul: banii au
fost strmsi si achitati. Capita listii arestati au fost pusi In
libertate. 23.

24 Printr-un mandat din partea lui V. A. Antonov-Ovseenko,
P.G. Purvin era Insdrcinat sat formeze cloud regimente puter-
nice de puscasi letoni i totodatd, cu ajutorul Comitetului
Central al flotei din Marea Baltica, sd Infiinteze un detasa-
ment de 2 000 de marinari pentru a lupta Impotriva trupelor
kalediniste.

Indeplinind indicatiile date de V. I. Lenin, Comitetul
executiv al puscasilor letoni a hotdrit sã trimitä la lupt&
irnpotriva lur Kaledin Regimentul 3 de puscasi din Kurzem.
Comitetul Central al flotei din Marea Balticd a format detasa-
mente de marinari, care au fost trimise In sudul Ru.siei pentru
lndbusirea contrarevolutiei. 23.

25 Intr-un discurs rostit In fate Congresului S.U.A., presedintele
W. Wilson, erijindu-se In adept al unei paci echitabile si
imediate, a expus cele 14 puncte" ale conditiilor de incheiere
a pdcii, care aveau drept scop sd slabeascd vigilenta popoarelor

mascheze complotul agresiv al imperialistilor Impotriva
Statului sovietic. Discursul lui Wilson a fost publicat In
Izvestiia C.E.C. din Rusia si a Sovietului de deputati ai munci-
torilor si soldatilor din Petrograd" din 30 decembrie 1917. 24.

26 La 12 (25) decembrie 1917, primul Congres general al Sovie-
telor din Ucraina, care a avut loc la Harkov, a proclamat
Ucraina republica sovieticd si a ales Comitetul executiv
central al Sovietelor din Ucraina. In telegrama sa din 13 (26)
decembrie adresata. Consiliului Comisarilor Poporului, C.E.C.
din Ucraina declara cd popoarele Ucrainei i Rusiei Sovietice
slat unite prin interesele lor comune. Consiliul Comisarilor
Poporului a rdspuns la 16 (29) decembrie printr-o telegram&
in care saluta instaurarea Puterii sovietice, cu adevdrat
populare, In Ucraina" si promitea noului guvern al republicii
surori un sprijin complet si multilateral In lupta pentru pace,
precum si pentru trecerea tuturor pdminturilor, fabricilor,
uzinelor §i bdncilor in miinile poporului muncitor din Ucraina".

La 19 decembrie 1917 (1 ianuarie 1918), Consiliul Comi-
sarilor Poporului 1-a numit pe G. K. Ordjonikidze In mod
provizoriu comisar extraordinar al Ucrainei pentru coordo-
narea activitii organizatiilor sovietice de pe teritoriul

27 Este vorba de trimiterea unei delegatii In strtiindtate In vede-
rea stabilirii relatiilor cu partidele socialiste frgtesti.

Delegatia a fost trimisd de cdtre sectia internationald a
Comitetului Executiv Central din Rusia, si acest lucru a fost
comunicat de I. M. Sverdlov In raportul de activitate al
C.E.C. din Rusia, prezentat la cel de-al III-lea Congres gene-
ral al Sovietelor din Rusia. 24.

si-a

si sa

ei.-24.
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28 Vezi i documentele 42 0 43. 25.

29 Prin prezenta scrisoare, Lenin raspunde ambasadorului ame-
rican David Francis, care i s-a adresat cu rugamintea de a-1
primi In audienta, Impreuna cu Intregul corp diplomatic.
Intrevederea a avut loc in ziva stabilitä 1 (14) ianuarie
1918 la orele 4 cl.a. Lenin a primit pe reprezentantii diplo-
matici ai tarilor Antantei i ai tarilor neutre acreditati la
Petrograd, care i-all Inmtnat un memorandum prin care cereau
eliberarea lui Diamandi, ministrul plenipotentiar al Romaniei,
care fusese arestat.

In seara aceleiasi zile a avut loc o sedinta a Consiliului
Comisarilor Poporului. Raportul cu privire la evenimentele
zilei si la arestarea mernbrilor legatiei române si ai misiunii
militare a fost prezentat de V. I. Lenin. Consiliul Comisari-
lor Poporului a considerat ca poate fi satisfacuta cererea
corpului diplomatic si a adoptat hotarirea de a elibera pe
arestati. 26.

30 Este vorba de o telegrama trimisä de Kuzmin i Reizon,
membri ai Comitetului militar-revolutionar al Armatei a 8-a;
In ea se comunica despre actiunile provocatoare ale Radei
centrale ucrainene si ale comandamentului contrarevolutionar
al Frontului roman, care-si fixase drept obiectiv descompunerea

dezarmarea Armatei a 8-a, care era subordonata guvernului
sovietic.

Rada centrald ucraineand organizatie burghezo-natio-
nalistacontrarevolutionarä. Dupa victoria Revolutiei Socialiste
din Octombrie s-a declarat organ suprem al Republicii
populare ucrainene" si a pornit pe calea luptei fatise Impotriva
Puterii sovietice.

In decembrie 1917, la primul Congres general al Sovietelor
din Ucraina, care a avut loc la Harkov, Ucraina a fost procla-
matä republica sovietica. Consiliul Comisarilor Poporului
al R.S.F.S.R. a recunoscut guvernul sovietic ucrainean drept
singurul guvern legal al Ucrainei. In ianuarie 1918, trupele
sovietice din Ucraina au trecut la ofensiva si la 26 ianuarie
(8 februarie) au ocupat Kievul, Inläturind dominatia Radei
burgheze.

Infrinta si alungata de pe teritoriul Ucrainei Sovietice si
lipsita de orice sprijin In rindul maselor muncitoare, Rada
centrala s-a aliat cu imperialitii gerrnani, cu scopul de a
rasturna Puterea sovietica si a restaura orinduirea burgheza
In Ucraina. In timpul tratativelor de pace dintre Republica
sovietica si Germania, Rada a trimis la Brest-Litovsk o dele-
gatie proprie si, flrä tirea delegatiei sovietice, a Incheiat
cu Germania un tratat de pace separat, prin care, In schimbul
ajutorului militar Impotriva Puterii sovietice, ceda Germaniei
grinele, carbunele si materiile prime ale Ucrainei. In martie
1918, Rada s-a Inapoiat la Kiev, impreuna cu ecupantii aus-
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tro-germani, devenind o jalnicii marionet5 in miinile acestora.
Convingindu-se de incapacitatea totalA a Radei de a fnAbusi
miscarea revolutionarA din Ucraina si de a asigura livrarea
cantitatilor de produse alimentare cerute de ei, la sfIrsitul
lunii aprilie interventionistii au dizolvat-o. 27.

31 La 5 (18) ianuarie 1918, in Palatul Tavriceski din Petrograd
s-a deschis Adunarea constituantk convocatii de guvernul
sovietic. Dupá ce majoritatea contrarevolutionarA din Adunarea
constituantil a refuzat st recunoascd Puterea sovietic5
decretele ei si a respins Declaratia drepturilor poporului
muncitor i exploatat" propusA de C.E.C. din Rusia, fractiunea
bolsevick in frunte cu V. I. Lenin, a pArAsit sala de sedinte.
Noaptea tirziu, socialistii-revolutionari de stinga au plecat

ei. In salA au rilmas numai cadetii, socialistii-revolutionari
de dreapta si mensevicii, despre care e vorba in aceastA
dispozitie a lui V. I. Lenin.

Printr-un decret al C.E.C. din Rusia, la 6 (19) ianuarie
1918 Adunarea constituantà a fost dizolvatA. 28.

32 A. I.,$ingarev si F. F. Kokoskin, fosti ministri In guvernul
provizoriu burghez, au fost arestati, dupd Revolutia SocialistA
din Octombrie, i depusi la inchisoarea Petropavlovsk, de uncle
ulterior, din motive de sAnAtate, au fost transferati la spitalul
Mariinski. In noaptea de 6 (19) spre 7 (20) ianuarie 1918, ei
au fost omoriti de niste marinari care patrunseserA cu forta
in spital; printre acestia se aflau unele elemente anarhiste

infractori de drept comun.
In urma dispozitiei date de Lenin, a fost numaidecit

instituitA o cornisie de anchet5. Vinovatii au fost arestati
deferiti justitiei. 29.

33 Este vorba de o parte din echipajul flotei a 2-a de gardA, care
arestase in mod ilegal trei ofiteri. Acesti marinari, sub influenta
agitatiei contrarevolutionare, nu se supuneau legilor Puterir
sovietice, se dedau la betie, operau perchezitii ilegale si arest5ri.
Printre ei erau i elemente anarhiste si infractori de drept
comun. Conform indicatiei date de Lenin, acestia au fost
dezarmati si arestati. 0 altA parte, cea mai bunk a acestui
echipaj a plecat pe Frontul de sud, unde, alAturi de unitAtile
Armatei Rosii, a luptat eroic Impotriva interventionistilor si
a albgardistilor. 30.

34 Prezentul document si biletul In legaturA cu el, adresat secre-
tarei, au lost scrise de V. I. Lenin In urma unei comunicAri
primite din partea comitetului pentru problemele economiei
si aproviziongrii de pe lingA Sovietul regional al Siberiel
apusene si al Uralului, in care se ardta cA cei de la Directia
cAii ferate Omsk saboteazii mAsurile pentru trimiterea In
regiunile apusene a incArcalturilor cu produse alimentare, ceea
cc are ca urmare oprirea in loc a peste o mie de vagoane incar-

si

Ii
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cate. Comitetul cerea s'a se instituie o comisie de anchetà
extraordinarà. Aceast5 comunicare a fost primità prin dele-
gatii unor uzine din Ural care veniserà cu un tren inaircat
cu cereale. 30.

35 In aceastä scrisoare este vorba de Legea fundarnentala cu
privire la socializarea pdmintului", al c5rei proiect a fost
redactat de o comisie a celui de-al III-lea Congres al Sovie-
telor, cu participarea lui Lenin.

Ce anume i s-a trimis lui M. A. Spiridonova impreunA cu
scrisoarea nu s-a putut stabili.

La 18 (31) ianuarie 1918, Legea fundamentalà cu privire
la socializarea pamintului" (Partea I Principii generale")
a fost aprobata de cel de-al Ill-lea Congres general al Sovie-
telor din Rusia. Ea a fost apoi elaboratà in am5nuntime In
sedintele comune ale consf5tuirii comitetelor agrare si sectiei
tárAnesti a Congresului al III-lea al Sovietelor. Textul definitiv
al legii a fost aprobat in sedinta din 27 ianuarie (9 februarie)
a C.E.C. din Rusia si publicat la 15 si 16 februarie In Soldat-
skaia Pravda" nr. 25 si 26. 32.

36 Pe vremea cind partidul comunist lupta pentru iesirea Rusiei
Sovietice din rAzboiul imperialist, K. Radek se situa pe pozi-
tiile comunistilor de stinga". 32.

37 M. K. Ter-Arutiuniant, care era In aceastA perioadA seful
statului-major revolutionar pentru lupta impotriva contra-
revolutiei, a condus actiunea de formare a unitAtilor de luptà
impotriva Radei centrale ucrainene. 33.

38 Tribuniftii membrii Partidului social-democrat din Olanda,
al cärui organ de pres5 era ziarul De Tribune"; ei reprezentau
aripa stingti a miscarii muncitoresti din Olanda, iar in anii
primului rdzboi mondial s-au aflat, In general, pe pozitii inter-
nationaliste. In 1918 tribunistii au intemeiat Partidul Comunist
din Olanda. 34.

39 In aceeasi zi 15 (28) ianuarie 1918 la indicatia lui
V.I. Lenin s-a dat dispozitie sil i se trimit5 lui Luteraan bani
de drum pentru a veni in Rusia, unde voia s5 se inroleze in
Garda rosie. 34.

40 V. I. Lenin se retard la rezolutia adoptatS la 10 (23) ianuarie
de Congresul cazacilor de pe front. Congresul s-a tinut in
stanita Kamenskaia. La lucrdrile lui au participat delegatii a
46 de regimente cAzacesti. Congresul a recunoscut Puterea
sovieticd, a infiintat Comitetul militar-revolutionar din
regiunea Donului, care a declarat rraboi lui Kaledin.

Delegatii cdzScimii au luat parte la lucr5rile celui de-al
III-lea Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
soldatilor si tAranilor, care a avut loc la Petrograd In zilele
de 10-18 (23-31) ianuarie 1918. 35.
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41 Este vorba de rezolutia Cu privire la institutiile federale ale
republicii", adoptatl la 15 (28) ianuarie 1918 de cel de-al III-lea
Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
soldatilor i aranilor. In ea se spunea cd Republica Sovietic&
Socialist& Rus& se organizeazd, pe baza unirii de bunAvoie
a popoarelor din Rusia, ca o federatie a republicilor sovietice
ale acestor popoare. 35.

42 La 16 (29) ianuarie 1918, trupele sovietice au ocupat orasul
Cerkassi i statia de cale ferata Bahmaci si au pornit o ofen-
siva, incununatä de succes, asupra Kievului, unde Rada
central& ucraineand ii concentrase fortele ei principale. 36.

43 Aceastä telegram& i-a fost trimis& lui V. A. Antonov-Ovseenko
in urma unei reclamatii impotriva lui, adresatà lui V. I. Lenin
de cdtre C.E.C. al Sovietelor din Ucraina. Antonov-Ovseenko,
&Irà sá tin& seam& de organele locale, numise comisari ai
comandamentului sdu la statiile de cale ferata i in unele
orase din bazinul Donetului, ceea ce a provocat nemultumirea
autoritatilor ucrainene.

Dupd primirea acestei telegrame si a unei scrisori a lui
V.I. Lenin (vezi documentul urmAtor), Antonov-Ovseenko
a luat mdsuri pentru lichidarea frictiunilor. Comisarii numiti
de el au fost rechemati. 37.

44 Este vorba de modul cum era prezentatà In presa burgheza din
Suedia revolutia care izbucnise In Finlanda.

La 27 ianuarie (st.n.) 1918, guvernul burghez al lui Svin-
hufvud a fost rasturnat, i puterea a trecut In miinile munci-
torilor. La 29 ianuarie a fost constituit guvernul revolutionar
al Finlandei Consiliul imputernicitilor poporului. Dar
revolutia proletarä a iesit invingatoare numai in sudul Fin-
landei. Guvernul Svinhufvud, intdrindu-se in nordul tärii, a
cerut ajutorul guvernului imperial al Germaniei. In urma
interventiei fortelor armate germane, la 2 mai 1918, dupa un
crincen rázboi civil, care a durat trei luni de zile, revolutia
muncitoreasca. din Finlanda a fost indbusitä. In tar& a fost
introdusä teroarea albä, mii de muncitori i drani revolutio-
nari au fost aruncati In inchisori i torturati. 39.

45 Nu s-a aflat Inca despre eine e vorba. 39.
46 Prezentul document este un raspuns la o telegram& a lui Arthur

Henderson, care, in numele Partidului laburist englez, s-a
adresat lui Lenin cu propunerea de a trimite reprezentanti ai
partidului bolsevic la conferinta socialistilor din tärile Antantei,
convocatà pentru 20 februarie 1918 la Londra, in vederea
elaborArii unui acord comun In problemele razboiului. 40.

47 Prima asociafie a plugarilor comunifti din Rusia a fost organi-
zatä la inceputul anului 1918 din initiativa muncitorilor de
la fabrica Obuhov" din Petrograd. V. I. Lenin a dat un sprijin
important la organizarea asociatiei. La indicatia lui, comu-
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narzilor le-au lost distribuite 200 de corturi militare, 6 bu-
eAttirii de campanie, brut6rii si alte echipamente. In martie-
1918 membrii asociatiei, cu familiile lor, au plecat in Kazah-
stan, unde s-au stabilit si au primit pamint de munc6. Raz-
boiul civil n-a permis ca aceast6 initiativs a muncitorilor din
Petrograd sä capete amploare. Comunarzii n-au reusit nici
imam sA-si stringA prima lor recolt6. Chiaburii ci cazacii
reactionari din stanitele vecine s-au ntipustit asupra comunei,
au devastat-o si i-au jefuit tot avutul. Comunarzii au fost
ImprAstiati prin diverse stanite. In septembrie 1919, bandele
hii Kolceak au arestat si au ucis 28 de comunarzi. 42.

48 Lenin se refer6 la decretul cu privire la lansarea de obligatii
ale Imprumutului libertAtii", In calitate de semne blinesti.-43.

49 Aceast6 dispozitie a fost scris6 de V.I. Lenin sub textul unei
telegrame primite de la comandamentul flotei din Marea
cBalticA. In telegramti se spunea: La insula Oland au acostat
un vapor suedez, un crucisator si un torpilor sub pavilion
militar suedez; din ele au debarcat 15 rnarinari suedezi si,
sub amenintarea cl vor face uz de arme, au silit pe cei de
la serviciul nostru de telecomunicatii s6 se retragA".

TotodatA V. I. Lenin a trimis o telegramti guvernului
popular al Finlandei (vezi documentul urmAtor). 44.

50 Guvernul popular revolutionar al Finlandei a trimis o not6
Pe protest guvernului suedez in legAturti cu debarcarea unor
trupe suedeze in insulele Aaland. Curind dupA aceea Suedia
ci-a retras trupele de pe aceste insule. La mijlocul lui martie
1918 au lost debarcate acolo trupe germane, care au fost folo-
site de guvernul german pentru lupta impotriva revolutiei
finlandeze. 45.

51 Este vorba de o scrisoare a generaluhii Alekseev, interceptat6
la Novohopersk, care era adresatA misiunii franceze la Kiev.
Ea a fost publicatti in ziarul Izvestiia C.E.C. din Rusia"
din 19 februarie 1918. In aceast6 scrisoare, Alekseev se adresa
misiunii franceze cu rugAmintea de a-i da ajutor in lupta
impotriva Puterii sovietice, intrucit trupele lui suferA serioase
infringeri si shit nevoite sA pArAseascA teritoriul regiunii
Donului. Caracterizind situatia din regiunile Donului si
Kubanului, Alekseev era nevoit sA recunoascA c6 asteptArile
lui In ce priveste cAzAcimea nu s-au adeverit. Ideile bolse-
vismului scria el ci-au g6sit adepti in masele largi ale
c6zAeimii". 47.

52 Aceast6 intrebare a lui Lenin se referA rla evidenta incAra-
turilor aflate in depozite care fusese intocmitA de Consiliul
economic superior. 18.

53 In aceasta telegramA Lenin clA rAspuns la intrebarea adresat6
de Urban, presedintele Sovietului din orwil Drissa, care
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voia O. stie cum trebuie procedat In caz ca. trupele germane
se apropie de oras. 48.

54 Acest document a fost scris de V. I. Lenin cu prilejul discu-
tarii, in sedinta din 22 februarie 1918 a Comitetului Central
al partidului, a problemei procurarii din Anglia si Franta a
armamentului si alimentelor necesare In vederea apararii
Republicii sovietice impotriva trupelor germane care trecusera
la ofensivii. Comunistii de stinga", care considerau ca orice
acord cu imperialistii este In principiu inadmisibil, s-au
pronuntat impotriva unei asemenea tranzactii. Lenin, neputtnd
sa participe la sedinta Comitetului Central, a trimis aceasta
declaratie.

Comitetul Central a adoptat o rezolutie In care se stabilea
cä mijloacele necesare pentru Inarmarea si echiparea Armatei
Rosii pot fi procurate si de la guverne ale tarilor capitaliste,
pastrind in acelasi timp independenta deplind a politicii
externe. in aceeasi zi, problema procurarii de armament si
alimente din Anglia si Franta a fost rezolvata In sens pozitiv
si in sedinta Consiliului Comisarilor Poporului (vezi si Opere
complete, vol. 35, Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a
doua, p. 374-378). 49.

55 Radiograma lui V. I. Lenin a fost prilejuità de urmatoarea
imprejurare. La 25 februarie, delegatia sovietica care plecase
la Brest-Litovsk ca sa semneze tratatul de pace s-a oprit in
gara Novoselie, unde podul fusese aruncat In aer. Neavind
posibilitatea sa. intre In legaturä directa cu guvernul german,
delegatia a telefonat la Consiliul Comisarilor Poporului,
cerind ca guvernul german O. fie anuntat de sosirea delegatiei.
Observatia lui Lenin in legatura cu eventualele sovaieli ale
delegatiei a fost prilejuita, probabil, de faptul ca. G. I. Sokol-
nikov si A. A. loffe, membri ai delegatiei, refuzasera sa fact
parte din delegatie, si numai In urma unei hotariri a C.C. al
P.C. (b) din Rusia au plecat si ei. 50.

56 Este vorba de acceptarea de ogre C.E.C. din Rusia si Consiliul
Comisarilor Poporului a conditiilor pentru tratatul de pace
care fusesera puse de guvernul german.

La 28 ianuarie (10 februarie) 1918, tratativele de pace care
se desfasurau la Brest-Litovsk au fost rupte datorita faptului
ca Trotki, care era presedinte al delegatiei sovietice, a fncalcat
directivele Comitetului Central al partidului declarind repre-
zentantilor germani ca. Republica sovietica refuza sä semneze
tratatul de pace in conditiile prezentate de Germania. Tot-
odatä, el le-a facut cunoscut ca. Tara sovietica inceteaza raz-
boiul cu Germania si trece la demobilizarea armatei.

Profitind de aceasta declaratie si incalcInd conditiile de
armistitiu, la 18 februarie (st.n.) trupele germane au inceput
ofensiva pe tot frontul. La 19 februarie, dupd o apriga lupta
cu comunistii de stInga" si cu Trotki, la staruinta Jul Lenin
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s-a trimis guvernului german o radiograrnA prin care i se
comunica ca guvernul sovietic consimte sa incheie pacea in
conditiile stipulate de germani la Brest-Litovsk (vezi V. I. Le-
nin. Opere complete, vol. 35, Bucuresti, Editura politic5,
1965, ed. a doua, p. 351). Guvernul german a intirziat cu fas-
punsul, iar trupele germane, in decurs de o saptilmina, au
ocupat o serie de orase i amenintau Petrogradul.

In dimineata zilei de 23 februarie a fost primit r5spunsul
guvernului german, in care Germania imperialistA prezenta
Republicii sovietice un ultimatum cu conditii de pace si
mai grele decit cele initiale. In cursul examin5rii noului
ultimatum german, in Cornitetul Central s-a dus, in continuare,
o lupta acerbä: comunistii de stinga", Trotki i adeptii lui
au pledat iarlii impotriva Incheierii pAcii cu Germania.
Totusi, in sedinta din 23 februarie a Comitetului Central a
fost adoptatá cu majoritate de voturi propunerea lui Lenin
de a semna imediat pacea In conditiile stipulate de Germania.
In noaptea spre 24 februarie, C.E.C. din Rusia i Consiliul
Comisarilor Poporului au hotArit sA accepte conditiile de pace
propuse de germani, fapt care a fost comunicat numaidecit
guvernului german. La 24 februarie guvernul sovietic a trimis
la Brest-Litovsk o delegatie pentru semnarea tratatului.

Tratatul a fost semnat la 3 martie 1918. Congresul al VI I-lea
al partidului comunist, convocat de urgentá, a confirmat
justetea liniei leniniste in problema pàcii. Congresul al IV-lea
extraordinar al Sovietelor, care a avut loc In zileIe de 14-16
martie 1918, a ratificat tratatul de la Brest.

Revolutia din noiembrie 1918 in Germania a rAsturnat
puterea kaizerului Wilhelm aI II-lea, i guvernul sovietic a
c5p5tat astfel posibilitatea s'a anuleze tratatul de la
Brest. 50.

57 Presupunerea lui Lenin, prilejuità de telegrarna lui L. M. Ka,
rahan, secretarul delegatiei sovietice Ia tratativele de pace,
se explicg prin faptul cà telegrama cifratà a delegatiei in
legAturà cu mersul tratativelor de pace, trimis5 din Brest-Li-
tovsk, fusese retinuta de germani. Ea a fost primità cu mult
in urma telegramei prin care Karahan cerea sä se puna la
dispozitia delegatiei un tren, intrucit era de asteptat ca
lucrArile conferintei s5 se termine curind. 52.

58 Consiliul Comisarilor Poporului al Comunei de ?mined din
Petrograd a fost alcätuit in urma hotAririi adoptate de Sovietul
de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd la 11
martie 1918 In legaturä cu faptul c. guvernul sovietic si-a
mutat sediul la Moscova.

La sfirsitul lui aprilie, la o sedint5 a Sovietelor din Regiu-
, nea de nord, a fost Infiintatä, In scopuri militare i economice,

Uniunea comunelor din Regiunea de nord, din care fAcea parte
gubernia Petrograd. La 24 februarie 1919, printr-o hotárire

I
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a celui de-al III-lea Congres al Sovietelor din Regiunea de nord,
Uniunea comunelor din Regiunea de nord si Consiliul Comisari-
lor Poporului, organul ei de conducere, au fost dizolvate. 57.

59 Este vorba de evacuarea Intreprinderilor industriale din
Petrograd. Problema aceasta s-a pus o datA cu ofensiva tru-
pelor germane asupra Petrogradului. La 22 februarie 1918
Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat un decret cu privire
la descongestionarea Petrogradului. A fost instituitA, in acest
scop, o comisie investitA cu imputerniciri speciale. 57.

60 Pe insula Gutuevski din Petrograd se afla oficiul vamal orA-
senesc. A doua zi dupA expedierea acestei telegrame, la 29
martie, Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat o hotArtre
prin care Consiliul Comisarilor Poporuliii al Comunei de
muncA din Petrograd era instircinat sA scoatA din toate depo-
zitele toate materialele si produsele de prisos si totodatA se
permitea sA fie vindute populatiei din Petrograd o parte din
rezervele aflate In vama de pe insula Gutuevski. In urma
acestei hotArtri, din aprilie pinA in iunie 1918 au fost scoase
din aceastA vamA 1 180 de vagoane de diferite mArfuri. 57.

61 Conducerea intreprinderilor din industria pielii era exer-
citatA de comitetul de conducere al industriei pielAriei si de
comitetele sale raionale, in care douA treimi din locuri erau
detinute de reprezentantii muncitorilor, iar o treime de
patroni si reprezentanti ai intelectualitAtii tehnice burgheze.
V. I. Lenin acorda o mare importantA acestei forme de con-
ducere a industriei (vezi Opere complete, vol. 35, Bucuresti,
Editura politica', ed. a doua, p. 286 si vol. 36, p. 271).

Lui Lenin, potrivit indicatiei date de el, i-a fost prezentat
proiectul telegramei care urma sA fie adresatA tuturor Sovie-
telor. Sub textul ei, Lenin a scris urmAtoarea dispozitie pentru
secretarA: SA se trimitA aceastA telegramA tuturor Sooie-
telor, cu semnAtura lui L. Karpov si a mea. Lenin" (Culegeri
din Lenin", vol. XXI, p. 125). 60.

62 Este vorba de rezolutia adoptatA de C.E.C. al Sovietelor din
Siberia in legAturA cu debarcarea, in dimineata zilei de 5 aprilie
1918, a unor trupe japoneze la Vladivostok. In aceastA rezolu-
tie se exprima protestul impotriva actiunilor ilegale ale guver-
nului japonez; Siberia era declaratA in stare de rAzboi, si
toate Sovietele locale erau obligate sA treacA de indatA la
organizarea in ritm intens a unei Armate Rosii.

Comitetul executio central al Sovietelor din Siberia a fost
ales la primul Congres al Sovietelor din Siberia, care a avut
loc la Irkutsk In zilele de 16(29) 24 octombrie (6 noiembrie)
1917. DupA cAderea vremelnicA a Puterii sovietice In Siberia
(vara anului 1918), el ,i-a incetat activitatea. 60.

63 Lenin se referA la convorbirile guvernului sovietic cu reprezen-
tantii S.U.A., Angliei si Frantei in legAturA cu debarcarea
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trupelor japoneze la Vladivostok; convorbirile au avut loc
In seara zilei de 5 aprilie 1918.

In comunicatul guvernului sovietic in legaturd cu debarca-
rea japonezilor la Vladivostok, scris la 5 aprilie si publicat in
ziarele Pravda" si Izvestiia C.E.C. din Itusia" cu data de
6 aprilie, se ardta ca rezistenta Impotriva invaziei japoneze

lupta nec.rutãtoare cu agentii i complicii ei din interiorul
tdrii shit o chestiune de viatA si de rnoarte pentru Republica
sovieticd, pentru masele muncitoare din intreaga Rusie. La
7 aprilie 1918 V. I. Lenin a adresat Sovietului din Vladivostok
o telegraind directivd, in care ii atrdgea atentia CS japonezii
vor ataca in mod sigur i cerea comunistilor din Extrernul
Orient sd se pregateascd fdrti intirziere pentru lupta impotriva
interventionistilor strdini (vezi Opere complete, vol. 35,
Bucuresti, Editura politicd, 1965, ed. a doua, p. 228). 60.
Presedintele C.E.C. al Sovietelor din Siberia, N.N. Iakovlev,
i-a comunicat lui V. I. Lenin rndsurile privind orgallizarea
rezistentei impotriva interventionistilor japonezi, care debar-
caserd trupe la Vladivostok. GO.

65 Prezentul document a fost scris de V. I. Lenin pe marginea
instructiunilor primite de inginerul N. I. Direnkov, prep-
dintele Consiliului economic din Ribinsk, din partea C.E.S.

Direnkov venise la Moscova ca sd prezinte Consiliului
economic superior un raport cu privire la activitatea Consiliu-
lui economic din Ribinsk. La 15 aprilie 1920, acest raport a
lost examinat in sedinta prezidiului C.E.S.; la propunerea lui
Lenin a lost adoptata hotdrirea de a se acorda de urgentd
un imprumut orasului Ribinsk. V. I. Lenin a discutat cu
Direnkov despre situatia econoinicd a Republicii sovietice,
despre starea de lucruri In industria din Ribinsk si despre
mdsurile adoptate de consiliul economic local. 63.

66 Dupd ce, la cel de-al IV-lea Congres general extraordinar al
Sovietelor din Rusia, a fost ratificat tratatul de pace de la
Brest-Litovsk, socialistii-revolutionari de stInga, care se
pronuntaserd impotriva incheierii Ocii, au declarat ch se
retrag din guvern. La 18 martie 1918, Consiliul Comisarilor
Poporului a examinat declaratia lui A. L. Kolegaev, eser de
stinga, care detinea postul de comisar al poporului pentru
agriculturd, si I-a eliberat de atributiile sale. La 3 aprilie,
S. P. Sereda a fost numnit adjunct al comisarului poporului
pentru agriculturd.

In rdspunsul sdu, S. P. Sereda Si fdcea cunoscut lui Lenin
cA Kolegaev luat un concedin de doud sdptdmini. 64.

67 Lenin se referd la tratativele purtate de Comisariatul poporu-
lui pentru agriculturd In vederea achizitiondrii de seminte din
Danemarca. S. P. Sereda 11 informa pe Lenin cd pentru exa-

si

si-a

62
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minarea acestei probleme va convoca de urgent& o consfatuire
cu reprezentantii legatiei daneze. 64.

68 Este vorba de un proiect de Decret cu privire la inregistrarea
actiunilor, obligatiunilor si altor titluri purtatoare de dobinda".
Primele doua proiecte au fost pregatite de Consiliul economic
superior. Examinindu-le, V. I. Lenin 1-a sters pe primul,
iar pe cel de-al doilea 1-a redactat si 1-a trimis lui D. P. Bogo-
lepov si I. E. Ciukovski, la Comisariatul poporului pentru
final*. Dupd ce a fost refacut de cei de la acest comisariat,
proiectul a fost din nou redactat de Lenin, care i-a dat si
titlul, iar la 17 aprilie 1918 a fost prezentat spre examinare
Consiliului Comisarilor Poporului; la 18 aprilie, decretul a
fost aprobat, iar la 20 aprilie a aparut in ziarul Izvestiia
C.E.C. din Rusia" (vezi Decrete ale Puterii sovietice", vol. 11,
1959, p. 130-138). 64.

69 In orasul Simbirsk (azi Ulianovsk), in care s-a nascut
V. I. Lenin, I. I. Iakovlev a infiintat prima scoala ciuvasä.
El a intocmit si a introdus, cu incepere din 1874, primul alfabet
ciuvas si primul abecedar ciuvas si a desfasurat o ampla
activitate pentru luminarea poporului ciuvas.

In telegrama de raspuns trimisa. lui Lenin la 4 mai 1918
i se facea cunoscut ca 1. I. Iakovlev continua sa fie presedinte
al cursurilor si seminariilor pentru femei. 65.

70 Aceasta scrisoare a lui Lenin este legata de urmatoarea impre-
jurare. La 4 (17) ianuarie 1918, Consiliul Comisarilor Poporului
a adoptat decretul pentru reorganizarea Crucii Rosii prin
lichidarea Directiei generale a Crucii Rosii, existenta din
vremea tarismului, si preluarea de catre stat a bunurilor si
capitalurilor ei. Infaptuirea acestei reorganizari a lost incre-
dintatã (paragr. 3 din cap. I al decretului) unui comitet
alcatuit din reprezentanti ai organizatiilor sovietice, militare
si obstesti. Acestui comitet i s-a trasat ca sarcina sa prezinte
Consiliului Comisarilor Poporului, prin consiliul colegiilor
.medicale, un plan de reorganizare a societigii de Cruce Rosie.
Dar comitetul nu si-a indeplinit sarcinile ce i-au lost incredin-
tate, lucru pe care V. M. Bonci-Bruevici, in calitate de membru
al comitetului acestei societäti, 1-a adus la cunostinta lui
V. I. Lenin. 66.

71 Prezenta telegrama a fost trimisa ca raspuns la o telegrama a
celui de-al V-lea Congres al Sovietelor din tinutul Turkestan,
care a avut loc la Taskent intre 20 aprilie si 1 mai 1918. Con-
gresul isi exprima aprobarea pentru politica justd dusd de
Consiliul Comisarilor Poporului in problema nationala.
Punctul central din ordinea de zi a congreslui a fost problema
autonomiei tinutului Turkestan. Congresul a adoptat hota-
rirea de a desemna o comisie pentru convocarea unui congres
de constituire al Sovietelor din acest tinut in vederea delimi-
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trii granitelor i sferei de competent:6 a autonomiei Tur-
kestanului. 67.

72 Sub textul acestei telegrame, V. I. Lenin a fScut urmStoarea
Insemnare: La aceastà telegramS nici OTIS azi (8.V) n-am
primit rdspuns". La 8 mai el a scris o a doua telegrams pe
adresa C.E.C. al Sovietelor din Siberia (vezi volumul de fatS,
documentul 138), dar aceastA telegramg n-a fost expediatk
asa cum se vede din nota marginal5 fScutA de secretarS ..n-a
fost expediatr. La 15 mai Lenin a trimis o telegramil C.E.C.
al Sovietelor din Siberia, cu o informare primit l. de el
de la Comisariatul poporului pentru finante In legAturA
cu suma de hani trimisk In total si In parte, oraselor din Sibe-
ria in ultima lunk Comunicati-mi scria Lenin dacS
ati primit aceastA telegramS si care e concluzia dv." (Culegeri
din Lenin", vol. XXI, p. 174). 69.

73 Este vorha de pregAtirea unei reforme monetare ru scopul de
a crea valutä sovieticS stabilA si de a lichida inflatia provocat
de rAzboi si de procedeele economice arhitrare ale guvernului
tarist si ale guvernuhii provizoriu burghez. Chestiunea nece-
sitAtii unei reforme monetare a fost pusS de V. I. Lenin In
decembrie 1917 In Proiectul de decret cu privire la InfAptuirea
nationalizArii bAncilor si la mAsurile necesare in legAturA cu
aceasta" (vezi Opere complete, vol. 35, Bucuresti, Editura
politick 1965, ed. a doua, p. 183).

Din cauza interventiei militare strgine si a rSzboiului civil,
a trecerii la politica comunismului de rAzboi", reforma mone-
tarà n-a fost InfAptuitS In aceast5 perioadS. Prima reformS
monetarä sovieticà pe baza principiilor leniniste a lost efec-
tuatä In anii 1922-1924. 69.

74 Prezentul document este un r5spuns al lui Lenin la telegrama
delegatiei trimise la Kursk pentru Incheierea tratatului de
pace cu Rada centralä ucraineanS. ComunicIndu-i prin fir
direct, la 29 aprilie, c a ajuns la Kursk, delegatia fl intreha
pe Lenin daa. reprezentantul Radei centrale a plecat la Kursk.

Dind urmare indicatiilor lui Lenin, delegatia de pace a
trimis la 30 aprilie parlamentari pe fronturile din Crimeea,
de la Don, Voronej, Kursk si Briansk pentru a duce tratative
cu comandamentul militar ucrainean in legAturá cu Incetarea
imediatS a ostilitStilor si stabiIirea liniei de demarcatie. 70.

75 Telegrama de fatS a fost trimisil de V. I. Lenin, dupS eonvor-
birea sa prin fir direct cu delegatia pentru tratativele de pace
sosità la Kursk, care-i comunicase cà actiunile lui V. A. An-
tonov-Ovseenko impiedicS delegatia sà-si organizeze cum
trebuie munca ei in vederea IncefArii eft mai grabnice a ostili-
tAtilor pe Frontul ucrainean. Delegatia II rugase pe Lenin s4
dea dispozitie lui Antonov-Ovseenko s6 nu se amestece In
chestiunea trimiterii parlamentarilor". 71.
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76 Aceastd telegramd este un rAspuns la scrisoarea lui S. G. au-
nlian, presedinte al Sovietului din Baku si comisar extraordi-
nar provizoriu pentru treburile Caucazului, care fi comunica
despre situatia politia la I3aku, despre succesele obtinute in
lupta pentru consolidarea Puterii sovietice, despre Indbusirea
rebeliunii contrarevolutionare a musavatistilor, despre mdsurile
trasate de Sovietul din Baku In vederea nationalizarii bAncilor,
exploatArilor petroliere, transportului maritim si ruga Con-
siliul Comisarilor Poporului &A trimitA bani, statii de radio
si tipArituri.

Scrisoarea a fost transrnisA prin V. I. Boitov, secretarul
Comitetului Central al flotilei de azboi din Marea Caspian,
care fusese trimis la Moscova cu cererea de a se trimite la
Baku patru torpiloare, infanterie si echipament militar, de
care era nevoie pentru apdrarea orasului. 71.

77 In aceastd scrisoare, V. I. Lenin rAspunde lui Raymond
Robins, membru al misiunii americane a Crucii Rosii, care
Inainte de plecarea sa din Rusia Sovietia isi exprima recu-
nostinta sincerd pentru sprijinul ce i s-a acordat pentru Inde-
plinirea Insdrcindrilor primite In cadrul misiunii americane a
Crucii Rosii. Exprimindu-si speranta cd Republica Sovietia
Rusd va deveni un puternic stat democratic", Robins scria:
Clarmiziunea dv. profeticd si conducerea geniald pe care o
exercitati au permis Puterii sovietice a se consolideze In
Intreaga Rusie, si eu sint convins a acest nou organ creator
al modului democratic de viatd al oamenilor va fi un stimulent
si un impuls pentru libertate fn lumea Intreagd" (vezi Docu-
mente cu privire la politica extern& a U.R.S.S.", vol. I, 1957,
p. 276). 72.

78 AceastA scrisoare, adresatA lui P. P. Malinovski, loctiitor al
comisarului pentru bunurile republicii, a fost scrisd de Lenin
In legAturd cu aplicarea decretului Consiliului Comisarilor
Poporului Cu privire la monumentele republicii", adoptat
la 12 aprilie 1918 si publicat la 14 aprilie In ziarele Pravda"
si Izvestiia C.E.C. din Rusia". In acest decret se trasa sarcina
de a inliltura monumentele ridicate in memoria tarilor si a
slujitorilor lor, care erau lipsite de-orice valoare istoria si
artistia, si de a ridica monumente revolutionare. 73.

79 Prezenta telegramd este un rAspuns la o telegramd din Eka
terinburg, cu data de 30 aprilie 1918, trimisA de Directia
regionald a Intreprinderilor nationalizate. In aceastA telegramd
se comunica a circulA zvonuri despre o deznationalizare a
minelor din regiunea Bogoslovski. Lenin acorda o mare
atentie unei cIt mai grabnice dezmintiri a acestor zvonuri
false, care puteau sd dezorienteze masele muncitoare. 73.

80 Prezenta informare, adresatA Comitetului Central, a fost
adoptatA la consfAtuirea hii V. I. Lenin cu membrii bolsevici
ai colegiului Comisariatului poporului pentni agriculturA
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in legatura cu cererea formulata de M. A. Spiridonova §i
V. A. Karelin, lideri ai eserilor de stinga, ca partidul lor sä
dispuna Intru totul de acest comisariat. Aceastd pretentie a
fost prilejuita de noile numiri de bol§evici In Comisariatul
poporului pentru agricultura, care fusesera facute dupa dem isia
lur A. L. Kolegaev §i care sldbiseral considerabil pozitia eserilor
de stinga In acest comisariat.

V. I. Lenin a scris §i urmdtorul proiect de hotarlre a
acestei consfdtuiri: Consfatuirea prealabila (In legatura cu
problemele ridicate de tov. Spiridonova §i Karelin) tinuta
de tov. Sereda §i Me§cereakov, membri ai colegiului Comisa-
riatului poporului pentru agricultura, §i Lenin a ajuns la
concluzia cd problemele ridicate pot fi considerate ca avInd
o important:a politica deosebita, §i de aceea e cazul ca ele
sa fie neaparat supuse spre examinare Comitetului Central
al P.C. (b) din Rusia.

Consfatuirea considera cà e necesar ca ele sa fie trimise
urgentl la Comitetul Central". (Culegeri din Lenin",

vol. XXXVI, p. 42). Situatia din Comisariatul poporului
pentru agricultural a fost examinata de C.C. al P.C. (b) din
Rusia In §edinta sa din 3 mai 1918. Comitetul Central a aprobat
hotarirea adoptata de consfatuire, considerind ca pretentiile
eserilor de stinga shit nelntemeiate. 74.

81 Aceastd scrisoare a lost scrisä de Lenin In legatura cu o sentinta
nedreapta a Tribunalului revolutionar din Moscova, care, la
2 mai 1918, judecind procesul a patru colaboratori ai comisiei
de anchetd din acest ora§ invinuiti de luare de mitd §i de
§antaj, s-a mairginit sa-i condamne la *ase luni Inchisoare.
La 4 mai, Lenin a prezentat Comitetului Central al P.C. (b)
din Rusia propunerea ca judecatorii care au dat o sentintä
atit de blInda sa fie exclu§i din partid (vezi Opere complete,
vol. 36, Bucure§ti, Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 296).

In aceea§i zi, la §edinta Consiliului Comisarilor Poporului,
a fost ascultatd In afara ordinii de zi o comunicare a
lui N. V. Krilenko In legaturd cu sentinta Tribunalului revo-
lutionar In procesul ludrii de mita al celor patru membri ai
comisiei de anchetä. Pe baza indicatiilor date de Lenin In
prezenta scrisoare, Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat
o hotarlre care obliga Comisariatul poporului pentru justitie
sa elaboreze In cel mai scurt timp" un proiect de decret care
sd stabileasca un minim de pedeapsa mai ridicat pentru
luare de mita §i pentru orice cornplicitate in asemenea delict".
In proiectul de Decret cu privire la luarea de mita", prezen-
tat de Comisariatul poporului pen tru justitie §i examinat In
§edinta din 8 mai a C.C.P., Lenin a precizat unele formulari,
dupti care decretul a fost adoptat (vezi Decrete ale Puterii
sovietice", vol. II, 1959, p. 236-237 §i 240-242).

is
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La insistentele lui Lenin, C.E.C. din Rusia a rejudecat
procesul celor patru membri ai comisiei de anchetà din Moscova;
trei dintre ei au fost condamnati la cite 10 ani inchisoare. 74.

82 Lenin se referd la dizolvarea Radei centrale de cdtre ocupantii
germani si la instaurarea in Ucraina a unei dictaturi burghezo-
mosieresti fdtise. 75.

83 La 6 mai 1918, unitati germane si albgardiste a0 pátruns in
orasul Rostov pe Don si I-au ocupat. La 7 mai el a lost eliberat
de trupele sovietice, dar la 8 mai a fost din nou ocupat de
trupele germane si albgardiste. 75.

84 Fortul Ino fortificatie la granita cu Finlanda ; apära,
impreund cu Kronstadtul, cdile de acces spre Petrograd.
Prin tratatul incheiat intre R.S.F.S.R. si Republica munci-
toreascd socialistd finlandezA, fortul Ino, in vederea apardrii
intereselor comune ale republicilor socialiste, a revenit Repu-
blicii Sovietice Federative Socialiste Ruse. Dupd indbusirea
revolutiei din Finlanda, guvernul burghez al acestei tail
sprijinit de imperialistii germani, a cerut sa se cedeze Finlandei
fortul Ino. Inainte de pärasirea fortului, principalele lui
intdrituri au fost aruncate in aer, din ordinul comandantului
fortaretei Kronstadt, si distruse. In mai 1918 trupele finlandeze
au ocupat fortul Ino. 75.

85 In sedinta extraordinard a Comitetului Central al partidului,
care a avut loc la 6 mai 1918, a fost analizatd situatia inter-
nationala a Republicii sovietice in legatura cu Inrautatirea
relatiilor cu Germania, care cerea ca fortul Ino sä treacd la
Finlanda, si in legAturd cu faptul ca englezii tineau sub ocupatie
Murmanskul si se pregateau sä inainteze in interiorul tdrii
Comitetul Central a adoptat hotärirea cu privire la situatia
internationala propusd de Lenin (vezi Opere complete, vol. 36,
Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 332 si
361 363). 75.

86 In nota de fatd, Lenin ii rdspunde lui A. D. Tiurupa, care i-a
comunicat cd organizatia de aprovizionare de la calea feratä
Nikolaevskaia nu i-a dat voie lui A. I. Sviderski, membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru aprovizionare,
sä facd controlul stabilit, in deplin acord, de Comisariatul
poporului pentru aprovizionare, Comisariatul poporului pentru
dile de comunicatie si Consiliul economic superior. Tiurupa
ii cerea un sfat lui Lenin: ce masuri ar trebui sä ia In cazul
de fatd. 75.

87 Este vorba de trimiterea la Kiev a unei delegatii pentru
tratative de pace cu guvernul hätmAnesc al Ucrainei in lega.-
turd cu propunerea oficiald, in acest sens, primitá din partea
guvernului german. In aceeasi zi (8 mai), V. I. Lenin a semnat
o telegramd adresatä lui P. A. Zaitev, secretarul delegatiei
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pentru tratative de pace, in care-i cerea sal inceapa convorbiri
cu guvernul hatmanesc (vezi volumul de fata, Anexe, docu-
mentul 13). 76.

88 Scrisoarea de feta, adresata lui A. D. Tiurupa, a fost scrisa de
V. I. Lenin dupa convorbirea cu A. V. Ivariov, muncitor
ajustor la cazangerie, pe atunci presedinte al comisiei de
achizitionare de la uzinele Putilov (azi Kirov), care a Infatisat
in mod amEtnuntit durerosul tablou al foametei la Petrograd
si a aratat care e situatia in uzine si starea de spirit a mun-
citorilor.

Lenin i-a comunicat lui Ivanov continutul decretului cu
privire la imputernicirile extraordinare acordate comisarului
poporului pentru aprovizionare in vederea luptei cu burghezia
de la sate, care ascundea rezervele de griu si le vindea la preturi
de specula. El i-a dat o copie a acestui decret, ca sa-1 faca
cunoscut muncitorilor de la uzinele Putilov. 76.

89 Zdrobirea rebeliunii antisovietice a musavatistilor, la sfirsitul
lui martie 1918, a Intarit Puterea sovietica la Baku. In sedinta
din 25 aprilie a Sovietului din Baku a fost constituit Consiliul
Comisarilor Poporului din Baku, in care, pe linga bolsevici,
au intrat si citiva eseri de stinga. Presedinte al consiliului si
comisar pentru afacerile externe a fost confirmat S. G. Sau-
mien. In cursul lunilor aprilie si mai 1918, puterea Sovietelor
a fost instaurata In mare parte din Azerbaidjan.

Lupta muncitorilor si táranilor din Azerbaidjan pentru
victoria revolutiei socialiste a decurs In conditii foarte com-
plicate. In Transcaucazia a capatat amploare interventia
germano-turca; trupele turcesti au nävalit In Azerbaidjan.
Pe de alta parte, comandamentul englez din Iran a intrat In
contact cu dasnacii, eserii si mensevicii din Baku, scontind
sa-i foloseasca In lupta pentru rasturnarea Puterii sovietice
locale si cucerirea orasului. In aceste conditii, Lenin a pus In
fata conducatorilor Consiliului Comisarilor Poporului din Baku
sarcina de a folosi cu cea mai mare abilitate contradictiile din
lagärul imperialist, precum si pe cele dintre partidele natio-
naliste (vezi si volumul de feta., documentul 153).

Scrisoarea de fatti §i cea adresata de V. I. Lenin la 24 mai
1918 lui Saumian au fost publicate pentru prima ()era la 8
septembrie 1919 In Buletinul Dictaturii Centrocaspicii si al
Prezidiului Comitetului Executiv Provizoriu", In sectiunea
Din arhiva comisiei extraordinare de ancheta".

Dictatura Centrocaspicii" guvern contrarevolutionar,
agentura a Antantei. A fost format din eseri, mensevici si
dasnaci, dupa ce, la 31 iulie 1918, Puterea sovietica la Baku
a cazut In mod vremelnic sub presiunea fortelor contrarevolu-
tionare interne si externe (vezi adnotarile 143 si 151). 78.

90 Este vorba de sedinta comisiei ruso-germane pentru restabilirea
relatiilor economice dintre Rusia si Germania care a avut loc
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la 15 mai 1918 la Moscova. La aceasta sedinta, raportul a
fost prezentat de M. O. Bronski, adjunct al comisarului
poporului pentru industrie si comert. Principalele teze ale
acestui raport au lost in prealabil citite si aprobate de
V. I. Lenin. 78.

91 In planul de dezvoltare a relatiilor econornice-comerciale
dintre Rusia Sovietica si Statele Unite ale Americii elaborat
din initiativa lui Lenin, guvernul sovietic se arata dispus sa
accepte ca inarfurile achizitionate in S.U.A. sä fie achitate in
produse ale agriculturii si ale industriei extractive si totodata
sa acorde acestei tari, ca si altora, unele concesiuni.

Acest plan a fost publicat initial sub titlul Relatiile
comerciale ruso-americane" in nr. 1 din iunie 1918 al Buleti-
nului Comisariatului poporului pentru industrie si comerr.
In S.U.A. planul, impreuna cu scrisoarea lui Lenin care
Robins, a apdrut in culegerea Russian American relations.
March 1917 March 1920", New York, 1920. 79.

92 Aceasta scrisoare, adresata lui G. V. Cicerin, a fost scrisd de
Lenin dupa ce a aflat ca trupe ale guvernului burghez din
Transcaucazia, sprijinite de o flotila de vase comerciale filar-
mate, inainteaza spre Suhumi, creind un pericol pentru intregul
litoral al Marii Negro. In proiectul de telegramä prezentat
lui Lenin i se ordona lui Sablin, comandantul fortelor
navale din Flota Marii Negre, sa Inarmeze o serie de vase de
comert sovietice si sa le trirnitii in apararea orasului Suhumi.
6e, La 20 mai 1918, guvernul sovietic a adresat guvernului
german o notä in care-si exprima protestul impotriva faptului
ea' autoritatile militare germane tolereaza actiunile intreprinse
de vasele de comert inarmate ale asa-zisului guvern al Trans-
caucaziei, care nu e reeunoscut de absolut nimeni in regiunea
respectiva". 80.

93 Decretul pentru reorganizarea organelor de conducere ale
transportului pe apri a lost discutat si adoptat in sedinta
Consiliului Comisarilor Poporului din 18 mai 1918. Prin acest
decret era desfiintat colegiul sectiei comunicatii navale a
Consiliului economic superior. Aceasta sectie, infiintata mai
inainte pe lingd C.E.S., a fost transformata in Directia generala
a transporturilor maritime si fluviale. Organul de conducere
care dirija intreaga activitate curenta a acestei directii generale
era colegiul superior, alcatuit din cinci persoane, care ras-
pundea in fata prezidiului Consiliului economic superior. 81.

94 Este vorba de proiectul de decret cu privire la reorganizarea
Comisariatului poporului pentru aprovizionare si a organelor
locale de aprovizionare. La sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului din 20 mai 1918, A. D. Tiurupa, la indicatia lui
V. I. Lenin, a prezentat propunerea de a trece acest decret
pe ordinea de zi. Proiectul a fost discutat Sn sedintele din 22
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si 23 mai ale Consiliului Comisarilor Poporului si a fost adoptat
cu uncle modific5ri.

In paragraful 3 al decretului era prev5zut5 Infiintarea pe
ltng5 comisariatele locale ale aprovizionArii a unor detasa-
mente speciale compuse din muncitori recomandati de orga-
nizatiile de partid i profesionale si care urmau sA fie constituite
mai cu seam in regiunile consumatoare. Detasamentele
acestea trebuiau sà se afle la dispozitia organelor de aprovi-
zionare locale, sA se conformeze instructiunilor date de ele
si sa fie folosite In munca de organizare, agitatie i instruc-
taj. 82.

95 V. I. Lenin se referS la hotArirea Consiliului Comisarilor
Poporului, adoptatil la 18 noiembrie (1 decembrie) 1918,
Cu privire Ia retribuirea comisarilor poporului, a shijbasilor
si functionarilor superiori". Proiectul de hothrire a fost scris
de Lenin (vezi Opere complete, vol. 35, Bucuresti, Editura
politick 1965, ed. a doua, p. 110). Prin aceastS hotArIre.,
salariul maxim lunar al unui comisar al poporului era de
500 de ruble, cu un adaos de 100 de ruble pentru fiecare membru
al familiei inapt de munck

0 aspr5 mustrare a lost f5cutS de Lenin si lui N. P. Gor-
bunov, secretar al Consiliului Comisarilor Poporului. Docu-
mentul respectiv, analog cu cel de fats, se p5streaz6 In Arhiva
centralS de partid a Institutului de marxism-leninism de pe
lingS C.C. al. P.C.U.S. El e reprodus de Gorbunov In amintirile
sale (vezi despre V. I. Lenin", vol. 2, Bucuresti,
Editura politick 1958, p. 79). 83.

96 Nu s-a stabilit despre ce htrtii e vorba aici. 84.

97 In primSvara anului 1918, imperialistii germani au ocupat
Ucraina, au cotropit Crimeea si au ajuns la Sevastopol, unde
era concentratS flota din Marea Neagr5. Pentru a salve flota,
amenintats sS cadS Sn mlinile ocupantilor germani, guvernul
sovietic a dat ordin la 29-30 aprilie ca ea sA fie transferatS
la Novorossiisk. La zece zile dupS ce flota a ajuns aici, coman-
damentul german a cerut in mod ultimativ ca ea 55 fie readusa
la Sevastopol, amenintInd eS In caz contrar ii va continua
ofensiva pe trumul MlIrii Negre. La 11 mai, guvernul sovietic
a adresat guvernului german un Protest Impotriva ocupgrii
Crimeii", In rare erau expuse Smprejur5rile In care a fost
transferatS flota, precum si conditiile In care ea s-ar putea
Intoarce la Sevastopol (vezi V. I. Lenin. Opere complete,
vol. 36, Bucure.sti, Editura politick 1965, ed. a doua,
p. 337-338).

Toate tncercArile de a ajunge la o Intelegere cu guvernul
german n-au dus la nici un rezult at. Intrucit nu avea posibi-
litatea sS salveze flota si nu voia ca ea sS cadS Sn mlinile
imperialistilor germani, Lenin a dat dispozitie Consitiului
militar superior ea ea sil fie imodiat distrus5 (vezi documentul

Amintiri
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urmAtor). Intr-o directiva secreta a Consiliului Comisarilor
Poporului se dadea dispozitie autoritatilor navale maritime
militare si distrugg toate vasele din flota Marii Negre *i
vapoarele comerciale stationate la Novorossiisk. La 18-19
iunie 1918, ordinul guvernului a fost executat: majoritatea
vaselor au fost scufundate In apropiere de acest ora*. 85.

98 Arbeiterpolitik" revista saptaminalg de socialism stiin-
tific, organ de presa al grupului din Bremen al social-democra-
tilor de stinga, care au intrat in 1919 In Partidul Comunist
din Germania; a apgrut la Bremen din 1916 ping in 1919.

Der Sozialdemokrat" ziar, organ de presa al Partidului
social-democrat independent din Wurttemberg. A aparut la
Stuttgart cu incepere din 1915. In 1921 a devenit organul de
presg al Partidului Comunist Unificat din Wurttemberg *i
a aparut sub denumirea de Kommunist". 86.

99 V. I. Lenin se referg, probabil, la scrisoarea trimisg de el la
14 mai 1918 lui S. G. Saumian (vezi volumul de fatg, docu-
mentul 141).

Prezenta scrisoare, cu data de 24 mai, a fost adusa la
Baku de S. M. Ter-Gabrielian, unul dintre conducgtorii
Comunei din Baku. 86.

100 Este vorba de ocuparea orasului Sizrani de unitati ale Corpului
de armatA cehoslovac.

Corpul de armata cehoslovac a fost alcAtuit in Rusia, incg
inainte de victoria Marii Revolutii Socialiste din Octombrie.
din cehii i slovacii din armata austro-ungarg care cgzuserg
prizonieri. Prin acordul din 25 martie 1918, Corpului cehoslovac
i s-a dat de cAtre guvernul sovietic posibilitatea de a pArgsi
Rusia prin Vladivostok, cu conditia de a preda armamentul
*i de a Indeparta din rindul cadrelor de comanda pe ofiterii
ru*i. Dar comandamentul contrarevolutionar al Corpului
cehoslovac, din ordinul i cu sprijinul imperialistilor din
S.U.A.. Anglia si Franta, a declansat, la sfirsitul lui mai,
o rebeliune armatg impotriva Puterii sovietice. Actionind in
strInsa legatura cu albgardistii i cu chiaburii, rebelii ceho-
slovaci au ocupat o mare parte din Ural, din regiunea Volggi
*i din Siberia, restaurind pretutindeni puterea burgheziei.
In regiunile ocupate de ei au fost formate guverne albgardiste,
in care au intrat *i mensevici si socialisti-revolutionari.

Numerosi soldati ai acestui corp de armata, dindu-si seama
ca au fost Inselati de comandarnentul contrarevolutionar, au
pgrasit unitatile lui si au refuzat sà lupte impotriva Rusiei
Sovietice. Aproape 12 000 de cehi i slovaci au luptat in rindu-
rile Armatei Rosii.

Regiunea Volggi a fost eliberata de catre Armata Rosie
in toamna anului 1918. Rebelii eehoslovaci au fost Infrinti o
data cu lichidarea trupelor lui Kolceak. 88.
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101 La prima Congres general al consiliilor econoinice din Rusia,
care a avut Joe intre 26 mai si 4 iunie 1918 la Moscova, s-a
pus problema aprobArii Hotaririi cu privire la conducerea
Intreprinderilor nationalizate". Proiectul de hotdrire a fost
discutat In sedintele din 28 si 30 mai ale sectiei pentru orga-
nizarea productiei. Raportul in legaturd cu aceastd problema
a lost prezentat de G. D. Veinberg, membru al prezidiului
Consiliului economic superior, iar corapoartele de V. M. Smir-
nov, comunist de stinga", si V. N. Andronnikov, reprezen-
tant al industriei din Ural. Sub presiunea comunistilor de
stinga", sectia pentru organizarea productiei a adoptat un
proiect de Hotdrire" care contravenea orienthrii partidului
spre introducerea conducerii unice a productiei si centralizarea
conducerii intreprinderilor nationalizate.

La intrebarea pusd de Lenin in biletul de fatl, Rikov a
rdspuns cd, sub presiunea comunistilor de stinga", comisia
instituitd de sectie pentru redactarea unuia din punctele
hotaririi cu privire la conducerea intreprinderilor nationali-
zate a adoptat hotArlri gresite.

Luind cunostintd de proiectul de HotArire" elaborat de
sectie, Lenin a criticat cu asprime proiectul, dezvdluind
esenta lui anarho-sindicalista (vezi Opere complete, vol. 36
Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 414). La pro-
punerea lui V. I. Lenin, proiectul a fost Inaintat unei comisii
din care fAceau parte V. I. Lenin, din partea Consiliului
Comisarilor Poporului, A. I. Rikov si G. D. Veinberg, din
partea Consiliului economic superior. Flotdrirea", elabo-
rata sub conducerea lui Lenin, a fost aprobata de con-
gres. 89.

102 Aceastd scrisoare a lui V. I. Lenin a fost scrisd In legAturd cu ur-
mAtoarea imprejurare. Dupd o luptd crincend, la 29 mai 1918
orasul Penza a fost ocupat de rebelii cehoslovaci. Consiliul
comisarilor guberniali, in frunte cu presedintele ski, V. V. Ku-
raev, s-a mutat la gara Ruzaevka. Intr-o telegrama adresatA
lui Lenin la 31 mai, Kuraev ii fdcea cunoscut cd a inceput
retragerea rebelilor albi din Penza si cd acestia nu s-au atins
de Monetdria statului, aflatd In acest oras. In telegrama sa,
Kuraev cerea sd fie eliberat din functia pe care o detinea la
Penza.

Dupd eliberarea Penzei de sub ocupatia rebelilor cello-
slovaci, Kuraev s-a Intors la postul sdu, unde a rdmas pind in
septembrie 1918. 90.

103 Lenin se retell la hotArirea Consiliului Comisarilor Poporului
din 8 mai 1918 cu privire la inregistrarea tuturor automobi-
lelor existente si predarea autocamioanelor disponibile cdtre
Comisariatui poporului pentru aprovizionare. 91.

104 Aceastd telegramd catre muncitorii din VIksa a fost trimisd
de V. I. Lenin ca rdspuns la 0 telegramd In care ei comunicau
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ca, fiind lihniti de foame", se vor duce pe vapoare cu detasa-
mentele lor si, inarmati cu mitraliere, vor obtine cu forta
cereale. 91.

105 Scrisoarea Cdtre socialistii internationalisti din America"
a fost scrisd de Lenin in limba engleza, in timpul sonvorbirii
cu ziaristul american A. R. Williams, care i-a fdcut o vizità
inainte de intoarcerea sa in tard. 91.

106 G. I. Sokolnikov, N. I. Buharin si I. Larin urmau sa piece
la Berlin ca membri ai delegatiei sovietice pentru tratative
in vederea incheierii unui acord economic cu Germania. 92.

107 Este vorba de I. F. Popov, membru al partidului bolsevic din
1905 pind in 1914. In anii primului rdzboi mondial a fost
prizonier In Germania; in 1918 s-a Mors in tard. 94.

108 Pe cit se pare, aici este vorba de scrisoarea lui Lenin din
2 iunie 1918 atre I. A. Berzin sau G. L. klovski (vezi
documentul urmAtor). 94.

109 Ce anume a fost anexat la aceastd scrisoare pentru a i se preda
lui H. Guilbeaux, nu s-a stabilit. 94.

110 Prezentul document este rdspunsul la o telegrama a
lui A. A. loffe, care cerea sd i se acorde imputernicirea de a
trimite inapoi la Moscova pe I. Larin, care venise la Berlin
in cadrul delegatiei sovietice, intrucit nu se poate lucra
cu el" (vezi, de asemenea, volumul de fatd, documentul
164). 95.

111 Intr-o scrisoare adresatd lui V. I. Lenin, N. I. Soloviov,
seful sectiei combustibil de pe lingd Consiliul economic supe-
rior, referindu-se la hotdrirea Consiliului Comisarilor Poporu-
lui din 5 iunie 1918 de a se trimite la Baku 50 000 000 de
ruble, cerea sd se dea cuvenita dispozitie Comisariatului
poporului pentru finante de a bloca aceasta sumd in contul
Consiliului economic din Baku, in vederea cheltuielilor
necesare pentru sprijinirea extractiei petrolului". 95.

112 Aceste bilete, adresate lui A. D. Tiurupa impreund cu schita
de plan pentru o foaie volantd, au fost scrise de V. I. Lenin
pentru a face fall necesitStli de a explica maselor largi munci-
toare hotarirea, adoptatd de Consiliul Comisarilor Poporului
la 1 iunie 1918, cu privire la aprovizionarea cu alimente pe
cont propriu. In aceasta hotdrire se ardta cd aprovizionarea
cu alimente pe cont propriu, asa cum propuneau, In demersurile
lor atre Consiliul Comisarilor Poporului, reprezentantii unor
organizatii si sindicate muncitoresti, poate sa zdddrniceascti
aprovizionarea, sd. netezeascil drumul pentru chiaburi si mosieri,
sa ducd revolutia la pieire. In hotdrirea adoptaLS se punea
sarcina de a se crea detasamente de aprovizionare, alcdtuite
din muncitorii si functionarii cei mai buni si mai devotall,
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pentru a crea o forta de lupta. a Intregii muncitorimi, care
sà introneze ordinea, sa ajute la control, sa colecteze toate
surplusurile de cereale i sä ohtint o victorie deplina asupra
speculantilor" (vezi Decrete ale Puterii sovietice", vol. II,
p. 379-381).

In legatura cu aceasta problema, vezi si V. I. Lenin.
Opere complete, vol. 36, Bucuresti, Editura politica., 1965,
ed. a doua, p. 409, 410-411). 96.

113 Prezenta telegrama este un raspuns la telegramele trirnise
de I. V. Stalin de la Taritin. Stalin ui comunica lui Lenin ce
m5suri a luat pentru trimiterea de cereale la centru i 11 ruga,
in legaturd cu aceasta, sa dea dispozitie celor de la Nijni Novgo-
rod sa trimitti fdr5 IntIrziere vapoare la Taritin. 98.

114 Este vorba de adoptarea Decretului pentru organizarea
aprovizionarea saraciniii satelor". Proiectul de decret a fost
discutat In sedinta Consiliului Comisarilor Poporului, simbata
8 iunie 1918. Raportul In aceasta problema a fost prezentat
de A. D. Tiurupa. C.C.P. a adoptat hotarirea de a prezenta
decretul spre aprobare Comitetului Executiv Central la
10 iunie. In aceasta zi, inainte de deschiderea sedintei
Comitetului Executiv Central, I. M. Sverdlov i-a trimis lui
V. I. Lenin o scrisoare In care-i facea cunoscut cd eserii de
stinga staruie sa se amine macar cu o zi discutarea decretului

cd el si Tiurupa considera posibila acceptarea acestei pro-
puneri, Intrucit consfatuirea fractiunii bolsevice s-a prelungit
si sedinta C.E.C. din Rusia n-a inceput Inca. In aceastä
telefonograma, Lenin ii raspundea lui Sverdlov la cele scrise
de el.

Fiind ora Inaintata, sedinta C.E.C. din Rusia, la pro-
punerea lui I. M. Sverdlov, a fost aminata pentru a doua zi.
La 11 iunie, Decretul pentru organizarea si aprovizionarea
saracimii satelor" a fost discutat In sedinta extraordinara
a C.E.C. din Rusia. Eserii de stInga s-au pronuntat categoric
Impotriva adoptarii decretului. Totusi, el a fost adoptat, cu
o covirsitoare majoritate de voturi, si la 12 iunie 1918 a fost
publicat In ziarul Izvestiia C.E.C. din Rusia". 99.

115 In comunicarea sa prin fir direct, A. A. Ioffe II informa pe
V. I. Lenin despre nota trimisà de el guvernului german,
caruia i-a aratat ea guvernul sovietic ia masurile necesare In
vederea transferarii la Sevastopol a vaselor din flota Marii
Negre aflate la Novorossiisk si cà guvernul sovietic respecta
obligatiile ce i le-a asumat. Totodata, In aceasta nota se for-
mula cerinta ca germanii sä satisfaca conditiile stabilite de
guvernul sovietic (in legatura cu aceastri chestiune, vezi
adnotarea 97). Ioffe II informa, de asemenea, pe Lenin despre
masurile luate de el, care aveau drept scop sä nu permitä o
inrautatire a relatiilor cu guvernul german. 100.

si

si
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116 Dupd ocuparea la 7 iunie 1918 a orasului Omsk de cdtre rebelii
cehoslovaci si albgardisti, a fost creat acolo un guvern al Sibe-
riei, marionetti a albgardistilor. Acest guvern, format in majo-
ritate din eseri, cuprindea totodatà si mensevici, si cadeti.
Camuflindu-si scopurile sale prin fraze democratice, el ducea
o politicd contrarevolutionard, pregAtind terenul pentru
trecerea la o dictaturd militard fdtisd a burgheziei si movie-
rimii.

In scrisoarea sa, G. E. Zinoviev se referea la cumpárarea
de cereale din Omsk pentru Petrograd. 101.

117 Biletele adresate lui V. P. Miliutin, I. E. Gukovski si A. D. Tiu-
rupa au fost scrise de V. I. Lenin in sedinta Consiliului Comi-
sarilor Poporului din 12 iunie 1918, in timpul discutiilor
asupra raportului lui P. A. Kozmin cu privire la fondul de
finantare a constructiilor de masini agricole. Dat fiind cd in
munca sectiei constructiilor de masini agricole de pe lingd
Gonsiliul economic superior au fost descoperite o serie de
lipsuri, problema alocdrii a 400000 000 de ruble pentru
productia de masini agricole, unelte, inventar s.a.m.d. a fost
aminatd. A fost alcdtuità o comisie pentru studierea stdrii
de lucruri si clarificarea problemelor care au fost ridicate in
cursul discutiilor". 103.

118 Lenin se refer 5. la cel de-al V-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia, care urma sd ailid loc curind.

Congresul si-a deschis lucrdrile la 4 iulie 1918, la Moscova.
Raportul de activitate al C.E.C. din Rusia a fost prezentat
de I. M. Sverdlov, iar raportul de activitate al Consiliului
Comisarilor Poporului de V. I. Lenin. Pe marginea acestor
rapoarte a fost adoptatä cu majoritate de voturi rezolutia
propusd de fractiunea comunistd, in care se spunea cd congresul
aprobd in intregime politica internd si externd a guvernului
sovietic". Congresul a respins rezolutia prezentatd de eserii de
stinga, in care i se cerea sd-si exprime neincrederea in guvernul
sovietic, sd denunte tratatul de pace de la Brest si O. schimbe
orientarea politicii interne si externe a Puterii sovietice.
Lucrdrile congresului, intrerupte din cauza rebeliunii contra-
revolutionare dezldntuite la 6 iulie la Moscova de eserii de
stinga, au fost reluate la 9 iulie. Dupd ce a ascultat comuni-
catul guvernului cu privire la evenimentele din zilele de 6-7
iulie, congresul a aprobat intru totul actiunile energice intro-
prinse de guvern in vederea lichiddrii aventurii criminale a
eserilor de stinga.

Congresul a dezbAtut raportul cu privire la aprovizionare
si pe cel cu privire la organizarea Armatei Rosii. El si-a incheiat
lucrdrile sale prin adoptarea primei Constitutii a R.S.F.S.R.,
care consfintea prin lege cuceririle oamenilor muncii din tara
Sovietelor. 105,
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119 Este vorba de decretul Cu privire la monumentele republicii",
adoptat in sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din
12 aprilie 1918 (vezi, de asemenea, in volumul de lap, docu-
mentul 131 si adnotarea 78). 107.

120 V. I. Lenin se referil la urmdtoarele materiale: brosura Rosei
Luxemburg-Junius Die Krise der Sozialdemokratie"; brosura
Klassenkampf gegen den Krieg! Material zum oFall* Lieb-
knecht", ap5rutd in Germania cu titlu de manuscris"; extrase
din ziarul Berner Tagwacht", organul de presä al Partidului
social-democrat din Elvetia. 109.

121 Articolul Zur Parteispaltung" al lui 0. MTh le, social-demo-
crat german de stinga, a lost publicat la 12 ianuarie 1916 in
nr. 11 al ziarului Vorwärts", organul central al Partidului
social-democrat din Germania. 109.

122 Referenten-Material aus Niederbarnim este citat in brosura
lui K. Legien sub titlul Warum müssen die Gewerkschafts-
funktionare sich mehr am inneren Parteileben beteiligen?"

109.

123 Este vorba de cererea guvernului german ca navele din flota
Negre aflate la Novorossiisk sil fie transferate la Sevas-

topol. In legilturii en areastil chestiune vezi, in volumul de
documentul 151 si adnotarea 97. .109.

124 Decretud cu privirc la nationalizarea indo.striei petroliere a fost
adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului la 20 iunie
1918. 110.

125 Volodarski, V., unul dintre conducittorii bolsevicilor din
Petrograd, redactor al publicatjei Krasnaia Gazeta" i membru
al prezidiului Sovietului din Petrograd, a fost asasinat la
20 iunie 1918 de eseri, care, aetionind ca complici directi ai
alhgardistilor i ca executori ai planurilor urzite de interven-
tionistii straini, au trecut la acte de teroare impotriva bol-
sevicilor.

Mai tirziu, la 30 august, a fost ucis la Petrograd, de un
eser, M. S. Uritki, presedintele Cektii din Petrograd. In
aceeasi zi a fost avirsit un atentat miselesc la viata lui
V. I. Lenin. El a fost ritnit cu douit gloante otritvite, trase de
terorista Kaplan, membra a partidului eserilor.

Ca r5spuns la teroarea alba a contrarevolutiei, Puterea
sovieticS a introdus teroarea rosie. La 2 septembrie 1918,
C.E.C. din Rusia a adoptat o hotrire care prevedea CS pentru
orice atentat impotriva unor reprezentanti ai Puterii sovietice
vor r5spunde toti contrarevolutionarii si inspiratorii lor. 112.

126 In aceastit telegramS se &idea un ultim avertisment lui
A. M. Iuriev (Alekseev), presedintele Sovietului din tinutul
Murmansk, alcatuit in majoritate din mensevici si eseri.

guvernului sovietic, Iuriev, incri tie

r

inealcind clirectivele

Marii

10t,9,
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2 martie 1918 a intrat In tratative cu reprezentantii Antantei
si a Incheiat cu ei un asa-zis acord verbal". Prin acest acord,
conducerea fortelor militare si a economiei acestui tinut era
trecuta In miinile aliatilor". Imperialistii englezi, francezi
si americani au debarcat trupe la Murmansk. In ciuda repe-
tatelor avertismente date de guvernul sovietic, Iuriev Isi urma
cu perseverenta linia sa criminala. La 26 iunie, intr-o telegrama
transmisa prin radio, el punea In fata lui Lenin problema
necesitatii de a face noi concesii interventionistilor. Lenin i-a
raspuns prin telegrama de fad.

A. M. Iuriev si Comitetul executiv esero-mensevic al
Sovietului din Murmansk nu s-au conformat dispozitiilor date
de V. I. Lenin. La 6 iulie, tradatorii din acest Soviet au incheiat
cu interventionistii un acord oficial In care se declarau Inca
o data de acord cu ocuparea, In continuare, a tinutului Mur-
mansk de care imperialistii straini.

Pentru atitudinea sa de tradare de tara, Iuriev a fost decla-
rat dusman al poporului si pus in afara legii. 113.

127 Aceasta telegrama, adresata sefilor detasamentelor de rechi-
zitie, a fost scrisa de Lenin cu prilejul discutiilor din sedinta
de la 1 iulie 1918 a Consiliului Comisarilor Poporului pe mar-
ginea comunicarii fäcute de V. I. Nevski, comisar al poporului
pentru caile de comunicatie, ea a primit reclamatii si proteste
din partea unor feroviari In leg-aura cu actiunile ilegale comise
de unele detasamente de rechizitii. Proiectul de telegrama
a fost prezentat de Lenin consiliului spre aprobare. 117.

128 Asasinarea lui Mirbach, ambasadorul Germaniei, a fost savir-
sita In ziva de 6 hilie de doi eseri de stinga,Bliumkin si Andreev,
care, patrunzind, cu ajutorul unui document fals, in clildirea
ambasadei germane, sub pretextul unei convorbiri cu Mirbach,
au aruncat asupra hii o bomba. Eserii de stinga scontau ca
prin acest act vor provoca un razboi cu Germania si, cu spri-
jinul tuturor dusmanilor revolutiei, vor putea sa doboare
regimul sovietic. Asasinarea lui Mirbach a constituit Inceputul
rebeliunii contrarevolutionare a eserilor de stinga de la Mos-
cova din zilele de 6 si 7 iulie 1918, care a Insemnat doar o
parte din ofensiva generala a contrarevolutiei interne si a
imperialistilor Antantei Impotriva Rusiei Sovietice; rebelii
se bucurau de sprijinul ocult al misiunilor diplomatice straine.

Rebeliunea a izbucnit in zilele cind cel de-al V-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia isi desfasura lucraile sale.
Numarul total al participantilor la rebeliune era de 1 800.
Rebelii au bombardat Kremlinul cu artileria, au ocupat cen-
trala telefonica si telegraful, pe care le-au mentinut ocupate
timp de doua ore, transmitind In numele C.C. al eserilor de
stinga citeva apeluri, buletine si telegrame provocatoare, In
care afirmau cd puterea se af15. In mtinile eserilor de sttnga
s1 cA actiunile lor stnt salutate de Intreaga populalie,
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Congresul al V-lea al Sovietelor a dat guvernului directiva
de a lichida imediat rebeliunea. Membrii fractiunii socialist-
revolutionare de stinga au fost arestati. Datorita masurilor
energice ale guvernului sovietic si actiunilor unite ale munci-
torimii i garnizoanei din Moscova, rebeliunea a fost lichi-
data. 120.

129 K. A. Mehonosin, membru al Consiliului militar-revolutionar
al Frontului de est, cerea informatii, prin fir direct, despre
starea de lucruri in legatura cu rebeliunea declansatã de eserii
de stinga la Moscova in ziva de 6 iulie 1918. El ruga pe Lenin

comunice ce pozitie ocupa eserul de stinga A. L. Kolegaev.
En acelasi timp, el informa cã comandantul trupelor de pe
Frontul de est, eserul de stinga M. A. Muraviov, a declarat ca
el este un adept devotat al regimului sovietic i cd renunta
la titlul de membru al partidului eserilor de stinga daca
acest partid merge lmpotriva Puterii sovietice.

Dar Muraviov Ricca o asemenea declaratie pentru
masca activitatea sa contrarevolutionara. Primind din partea
Corpitetului Central al partidului eserilor de stinga o telegrama
In care se afirma ca la Moscova acestia au reusit sä puna mina
pe putere, el a trecut de partea rebelilor. Potrivit planurilor
lor, Muraviov trebuia sà ridice trupele Frontului de est impo-
triva Puterii sovietice i, unindu-si fortele cu acelea ale
rebelilor cehoslovaci, sà porneasca o expeditie impotriva
Moscovei. La 10 iulie Muraviov, ajungind la Simbirsk, a
declarat ca el nu recunoaste tratatul de la Brest-Litovsk si
declara razboi Germaniei.

Guvernul sovietic a luat masuri urgente pentru lichidarea
aventurii lui Muraviov. In comunicatul oficial din 11 iulie,
Muraviov era declarat tradator i dusman al Puterii sovietice.
In seara zilei de 11 iulie, Muraviov a fost invitat la sedinta
Comitetului executiv din Simbirsk. Cind, In aceasta sedint.a,
s-a dat citire telegramelor perfide ale lui Muraviov in care
acesta dadea ordin sa fie sistate operaiiile militare impotriva
interventionistilor i albgardistilor, comunistii au cerut
arestarea lui. Muraviov a incercat sa se opuna si a fost omorit,
iar complicii lui au fost arestati. 123.

130 Directiva lui V. I. Lenin avea ca scop sit impiedice ofensiva
armatei albe impotriva Taritinului. La mijlocul lui iulie
gara Tihoretkaia a fost ocupata de albgardisti. Inaintarea mai
departe a albilor s-a lovit de puternica rezistenta a Armatei
Rosii, care si-a regrupat repede fortele si a creat, potrivit
indicatiilor date de Lenin, o paza sigura a cailor de acces
spre Taritin. 125.

131 In aceste biletele adresate de V. I. Lenin lui I. E. Gukovski
este vorba de pregatirea emisiunii de semne monetare noi,
sovietice. Vezi, de asemenea, In volumul de fata, documentul
123 sit adnotarea 73. 126.

sa-i

a-gi
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132 Pe cit se pare, e vorba de faptul cd la consfatuirea convocatá
de Comitetul din Saratov al partidului eserilor de stinga In
legiltura cu rebeliunea dezldrituitä de eserii de stinga la Moscova
a fost adoptata o hotdrire in care erau condamnate actiunile
C.C. al eserilor de stinga menite sd clued la pieire Puterea
sovieticd. Detasamentul de luptil din Saratov al eserilor de
stinga, in sedinta sa, luind act de trAdarea comisa de eserii
de stinga la Moscova, a declarat cd el se mentine pe platforma
apdrarii Puterii sovietice.

Primind comunicarea din Saratov in legilturd cu hotdririle
adoptate la consfdtuirea eserilor de stinga, V. I. Lenin a
trimis-o la ziarul Pravda", dupd ce i-a adaugat urmdtoarea
propozitie introductivd: Comisarul Ivanov, in drum spre
Caucaz, ne comunicd din Saratov". Cu aceasta notd introduc-
tivd ea a fost publicatà in Pravda". 128.

133 Este vorba de arhitectul N. D. Vinogradov, pe care prezidiul
Sovietului din Moscova I-a numit responsabil cu controlul
asupra modului cum este aplicat deeretul Consiliului Comisa-
rilor Poporului cu privire la inldturarea monumentelor ridicate
tarilor si slujitorilor lor si la elaborarea unor proiecte de
monumente ale Revolutiei Socialiste din Rusia.

Acest bilet a fost scris de Lenin in cursul sedintei Con-
siliului Comisarilor Poporului. Primind rdspuns de la Luna-
cearski ea Inca n-a vorbit cu Vinogradov, Lenin i-a scris:
N-ai putea sa-i telefonezi lui Vinogradov si sS stabilesti cu
el o intrevedere pentru miine?" Ai numeiricl hii?" Dupd
aceea el a dat dispozitie secretarei telefoneze lui N. D.Vi-
nogradov (vezi documentul urmdtor). 126.

134 Acest document a fost scris in urma primirii de Care colegiul
flotei maritime a unei scrisori din partea biroului de aprovi-
zionare al circumscriptiei militare Caucazul de nord, care
cerea sd se pund de urgent(' la dispozitia Consiliului Comisarilor
Poporului din Baku 8-10 motonave pe Marea Caspicd si pe
riul Kura. In scrisoare erau indicate tipurile de nave, se
ardta ea ele trebuie stl fie echipate cu tunuri si mitraliere,
precum si cu piese de schimb pentru motoare. 129.

135 Rdspunzlnd la intrebarea lui V. I. Lenin, N. I. Podvoiski,
membru al Consiliului militar superior, raporta cd
care trebuiau sa. fie trimise de la Kursk pe Frontul de est sint
hied in curs de formare si ei o brigadd aledtuitS din trei regi-
mente si trei baterii va fi imbarcatd la 23 iulie. 129.

136 Este vorba de Infiintarea unui deta5ament special pentru paza
ainbasadei germane. Aceastd masura era legata de urmiitoarele
irnprejurdri. Guvernul Germaniei, profitind de asasinarea In
scop provocator, de cdtre eserii de stinga, la 6 iulie 1918
a ambasadorului german Mirbach (vezi adnotarea 128), a
cerut consimtdmlntul pentru aducerea la Moscova a unui
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batalion de soldati germani care sa asigure paza ambasadei.
Aceasta pretentie a fost respinsd cu toed hotarirea de care
guvernul sovietic, care a declarat ca. va asigura paza amba-
sadei. Dar necesitatea de a infiinta sus-mentionatul detasament
a cazut, deoarece in curind ambasada germana a fost trans-
ferata in orasul Pskov, care era ocupat de germani. 130.

137 Este vorba de propunerea lui N. I. Podvoiski de a-§i asuma
sarcina de a inabusi rebeliunea cehoslovacilor §i actiunile
contrarevolutionarilor din regiunea Volgai si din Ural. 131.

138 Lenin se refera la o telegrama a lui I. V. Stalin trimisa la 20
iulie 1918 din Taritin lui S. G. Saumian. In aceasta. telegrama,
Stalin condamna politica dusa de mensevicii, dasnacii §i
eserii din Sovietul din Baku, care, sub pretext ca apard acest
ora§ de trupele turcesti aflate in ofensiva, n-au pregetat sd
cheme In ajutor" trupele engleze. In numele C.E.C. din Rusia
§i al C.C.P., Stalin a certif. C.C.P. din Baku aplicarea necon-
ditionata a hotaririlor celui de-al V-lea Congres general al
Sovietelor, care prevedeau o politica externa independenta.
§i o lupta hotarita impotriva agentilor capitalului strain.

In legaturd cu aceasta problem:A, vezi §i telegrama adresatd
de V.I. Lenin lui S. G. Saurnian la 29 iulie 1918 (volumul
de fa(a, documentul 235). 133.

139 Nu s-a putut stabili despre ce telegrama din Ta§kent este
vorba aici. 134.

140 Lenin se refera la rebeliunea albgardi§tilor de la Iaroslavl,
care a fost pregatita de imperialistii Antantei cu participarea
activa a mensevicilor si eserilor. Organizarea rebeliunii facea
parte din planul general de lupta a contrarevolutiei impotriva
Puterii sovietice. Interventioni§tii au facut in asa fel ca
actiunea lor armata de la Iaroslavl sa fie declansata con-
comitent cu rebeliunea eserilor de stinga de la Moscova. La
6 iulie 1918 rebelii au pus stapinire pe centrul ora§ului, au
ocupat arsenalul, po§ta, telegraful §i alte institutii. Organi-
zatiile de partid din intreprinderi au unit in jurul lor masele
§i le-au mobilizat in lupta pentru inabu§irea rebeliunii.
Guvernul sovietic a trimis in ajutorul muncitorilor din Iaros-
lavl o scrie de unitati militare si detasamente de proletari
inarmati din Moscova, Petrograd, Ivanovo-Voznesensk, Kostro
ma, Vologda, Ribinsk. La 21 iulie rebeliunea a fost inabu§ita.

131.

141 Spartachivii membrii grupului Spartacus", organizatie
revolutionara a social-democratilor de stinga germani. Acest
grup a fost format la inceputul primului razboi mondial de
ciltre K. Liebknecht, R. Luxemburg, F. Mehring, C. Zetkin,
J. Marchlevski, L. Joghihes (Tyszka) §i W. Pieck. Sparta-
chi§tii au dcsfa§urat propaganda revolutionard in rindul
Maw ler, au orgarlilat actiuni impotriva razboiului, au condti§
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greve, au demascat caracterul imperialist al rilzboiului mondial
si trAdarea liderilor oportunisti ai social-democratiei. In
aprilie 1917, acest grup a intrat in Partidul social-democrat
independent, partid centrist, in cadrul c5ruia 5i-a p5strat ins5
independenta organizatoricd. In noiembrie 1918, In timpul
revolutiei din Germania, spartachistii au rupt cu indepen-
dentii", s-au constituit in Uniunea Spartacus" si la 14 decem-
brie 1918 si-au publicat programul lor. La Congresul de con-
stituire, care a avut loc in zilele de 30 decembrie 1918
1 ianuarie 1919, spartachistii au infiintat Partidul Comunist
din Germania. 136.

142 La sfirsitul scrisorii sale, V. I. Lenin a aplicat o stampild
cu noul sigiliu al R.S.F.S.R. 137.

143 Telegrama lui V. I. Lenin era un r5spuns la o telegram5 din
Baku In care se vorbea de ofensiva trupelor turcesti si de
actiunile trAdatoare ale dasnacilor, mensevicilor si eserilor.
In aceastä telegramá i se comunica lui Lenin cd la 25 iulie
1918, In sedinta extraordinar5 a Sovietului din Baku, dasnacii,
mensevicii si eserii, In ciuda energicelor proteste ale bolse-
vicilor din conducerea Puterii sovietice din Baku, au reusit
s5. impun5 adoptarea cu o mic majoritate de voturi a unei
rezolutii prin care trupele engleze erau chemate sà vina in
ajutor" la Baku.

Cu toate c. la sedinta Sovietului din Baku, dup5 adop-
tarea rezolutiei cu privire la invitarea" trupelor engleze, au
declarat ca demisioneaza din posturile de comisari ai poporului,
bolsevicii si-au continuat lupta, aptirind Puterea sovieticA.
In sedinta extraordinara din 26 iulie 1913 a Comitetului executiv
al Sovietului din Baku s-a adoptat hotruirea ca, pind la rezol-
varea definitivA a problemei puterii, toti comisarii poporului
sa rAmina la posturile lor. Conferinta orriseneasc5 din 27 iulie
a bolsevicilor din Baku a hotarit sbb organizeze de urgenta
apararea acestui oras sub conducerea Consiliului Comisarilor
Poporului, sa declare mobilizarea generala si sa adreseze
muncitorilor un apel prin care s5-i cheme sa apere orasul si
Puterea sovietica. Consiliul Comisarilor Poporului din Baku
a luat o serie de mAsuri pentru Indeplinirea acestei hot5riri.

Chiar in ziva de 29 iulie 1918, cind a scris telegrama
adresata lui Saumiart, Lenin a rostit o cuvintare In sedinta
comuna a C.E.C. din Rusia, a Sovietului din Moscova, a
comitetelor de intreprindere si a sindicatelor din Moscova ;
el a dat o inaltib apreciere activitAtii comunistilor din Baku,
subliniind cbb, luptind impotriva englezilor, ei
au fAcut un pas care este singurul demn de niste oameni care
sint social isti nu in vorbe, ei in fapte" (Opere complete, vol. 37,
Bucuresti, Editura politicA, 1965, ed. a doua, p. 7). 138.

144 Comisarul pentru caile de comunicatie din districtul Moscova,
V. I. Ledovski, In telegrama sa din 28 iulie 1918, ti comunica

invititrii"
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lui Lenin cd unii activi*ti cu functii de rgspundere manifestO
pretentii exagerate pentru vagoane speciale *i cerea sd se
limiteze dreptul de a folosi asemenea vagoane. 140.

145 Ulterior, I. Larin, raspunzind la intrebarea ce i-a fost pusI
de L. A. Fotieva in legiltura cu aceasta scrisoare, i-a comu-
nicat: Scrisoarea lui Vladimir Ilici (in legdturd cu scrierea
unei bropri despre Consiliul economic superior), pe care
ati trimis-o dv., n-am primit-o. Poate ca ea dateazd din vremea
cind (in 1918) eu am fost trimis la Berlin sh duc tratative cu
germanii i s-a prevazut ca ea fie predatä la inapoiere.
In orice caz, curind dupà inapoierea mea am primit de la
Vladimir Ilici o scrisoare pe o tema similará, Insa mai amplä
In ce prive*te continutul *i anume sä scriu despre Republica
sovietica in general, iar nu numai despre Consiliul economic
superior (scrisoarea nu a fost gdsita. Nota red.), pentru
a face cunoscute celor din strdindtate i populatiei noastre
realizarile obtinute de noi in decurs de un an. In acest scop,
Vladimir Hid a dat apoi dispozitie tuturor departamentelor
sd-mi comunice toate datele de care am nevoie (vezi Culegeri
din Lenin", vol. XXI, p. 139. Nota red.). Dar materialele
trimise de departamente s-au dovedit a fi prea putin satisfd-
cdtoare, aa ca am fost nevoiti sä renuntam la intocmirea unei
dari de seamd atit de concrete a guvernului pe primul an de
activitate a puterii noastre de stat, i asta 1-a determinat
pe Lenin sa renunte la ideea de a se intocmi o bro,urd in care
sa se vorbeasca doar despre Consiliul economic superior".

De insarcinarea aceasta, despre care pomene*te Larin In
scrisoarea sa care Fotieva, este legata hotdrirea, scrisa de
Lenin *i adoptata la 29 august 1918 de Consiliul Comisarilor
Poporului, cu privire la prezentarea de cdtre comisariatele
poporului a unor rapoarte scrise despre activitatea lor pentru
perioada de dupd 25 octombrie (7 noiembrie) 1917, precum
scrisoarea, in legdturd cu aceasta problemd, adresatd de Lenin
comisarilor poporului (vezi Opere complete, vol. 37, Bucure*ti,
Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 81-82). 141.

146 Este vorba de o telegrama a lui Gorbunov, *eful detapmentului
de pazd al caiii ferate districtuale Kursk Nijni Novgorod,
care raporta CS. un grup de prizonieri germani i austrieci care
fusese retinut de el in noap tea de 2 august §i expediat la
Serpuhov, dupO citeva ore, a fost din nou retinut de el in gara
Serpuhov, insd de data asta prizonierii i-au prezentat docu-
mente, eliberate de comisariatul civil din acest ora*, prin
care li se dddea voie sä meargd la Moscova. In telegramd se
arata cS. pentru eliberarea acestor permise, care constituia o
incdlcare a hotaririi cu privire la normele de intrare In Moscova,
cei de la comisariat au luat cite o rubla de la fiecare prizo-
nier. 145.

sa-mi
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147 La 2 august 1918, trupe ale Antantei au debarcat la Arhan-
ghelsk. In aceeasi zi, in acest oras a fost format, cu sprijinul
interventionistilor, un guvern contrarevolutionar, in frunte
cu socialist-populistul" Ceaikovski. Trupele interventionis-
tilor au pornit ofensiva impotriva oraselor Vologda si Kot-
las. 145.

148 Detasamentul lui V.L. Paniuskin a fost transferat pe Frontul
de est. 148.

149 Este vorba de decretele Consiliului Comisarilor Poporului
Cu privire la atragerea organizatiilor muncitoresti la colec-
tdrile de cereale" (in scrisoarea lui Lenin acest decret poartd
denumirea de decret cu privire la trenurile colective) si Cu
privire la detasamentele de recoltare si la detasamentele de
recoltare i rechizitionare", elaborate pe baza Tezelor cu
privire la problema aproviziondrii" scrise de V. I. Lenin la
2 august 1918 (vezi Opere complete, vol. 37, Bucuresti, Editura
politicd, 1965, ed. a doua, p. 31-34). Decretele au fost adop-
tate in sedintele C.C.P. din 3 si 4 august 1918 si publicato
in Izvestiia C.E.C. din Rusia" cu data de 6 august.

In paragraful 7, mentionat mai jos, al decretului Cu
privire la atragerea organizatiilor muncitoresti la colectdrile
de cereale" se spunea: Detasamentele care se due sri colecteze
cereale slut obligate sd dea ajutor populatiei locale la stringerea
recoltei". 149.

150 Ordinul dare Consiliul militar superior a fost scris de
V. I. Lenin pe memoriul prezentat la 8 august 1918 de
M. S. Kedrov si A. V. Eiduk, comandantii Frontului de
nord, care continea o listd de echipament de luptd si munitii
necesare pentru nevoile frontului.

La 9 august, M. D. Bonci-Bruevici, conducdtorul militar
al Consiliului militar superior, i-a trimis lui Lenin un raport
de executare a ordinului. 151.

151 La 31 iulie 1918, sub presiunea dusmanilor externi, precum
datoritd unei serii de imprejurdri interne, la Baku Puterea
sovietied a azut vremelnic (vezi adnotarea 143). La 1 august
eserii, mensevicii i dasnacii au format un guvern contra-
revolutionar asa-zisa Dictaturd a Centrocaspicii". Aceastd
agenturd a Antantei a trimis imediat reprezentanti ai sdi in
Iran, la englezi, i in ziva de 4 august a debarcat la I3aku
un detasament de soldati britanici.

In aceste zile critice, comunistii din Baku s-au aflat in
mijlocul maselor muncitoare. Ei au explicat oamenilor muncii
situatia care se complicase, au deinascat politica trddatoare
a eserilor, mensevicilor si dasnacilor. Totusi, comunistii din
Baku nu au avut destuld forta i destule posibiIitäi pentru
a obtine o schimbare radicald a situatiei politice. La 12
august, la o conferintd a lor, comunistii au adopiat hotdrire a

si
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de a pleca in mod rernelnic la Astrahan, luind cu sine eft
mai multe arme, echipament de riizboi si bunuri militare.
Totodata, conferinta a hotarit sa delege un grup de tovarasi
pentru conducerea muncii de partid la Baku.

Planul de evacuare la Astrahan n-a putut fi infaptuit.
Conducatorii Puterii sovietice din Baku au fost arestati
aruncati in inchisoare. La mijlocul lui septembrie 1918,
comandamentul tune a dezlantuit ofensiva impotriva orasului
Baku. Trupele Dictaturii Centrocaspicii" i detasamentul
englez au parasit orasul. In dimineata zilei de 15 septembrie,
Baku a fost ocupat de cotropitorii turei si de musavatisti.
In ajunul ocuparii orasului de trupele turcesti, un grup de
comunisti a reusit sa elibereze din inchisoare pe comisari
pe alti bolsevici. Ei au parasit apoi localitatea cu vaporul
Turkmen". Dar echipajul, care avia o orientare contra-
revolutionara, a oprit vaporul la 17 septembrie In portul
Krasnovodsk, unde stapineau eserii, mensevicii si interven-
tionistii englezi. La Krasnovodsk, to4,i rnembrii Consiliului
Comisarilor Poporului de la Baku si ceilalti activisti au fost
indatd arestati. In noaptea de 19 ,,pre 20 septembrie 1918,
26 de activisti ai Comunei din Baku (S. (IL Saumian, P. A. Dja-
paridze, M. A. Azizbekov, I. T. noletev, I. D. Zevin,
G. N. Korganov, M. G. Vezirov i altii) au fost in mod bestial
asasinati de interventionistii englczi, cu i articiparea directa
a eserilor si mensevicilor. 152.

152 Dupd ocuparea orasului Arhangh L k la 2 august 1918 de trupele
Antantei, un grup de activisti ai Cult t ilni executiv guber-
nial Arhanghelsk s-a dus la Vologda, la IL S. Nedrov, pentru
a-i face o expunere asupra starii de lucruri dii r ,giunea Dvinei
de nord. La Vologda Ii s-a adus la cu un ordin al
lui L. D. Tretli, care cerea ca activi*i plot ati din Arhan-
ghelsk sa fie considerali dezertori si sa fi judecati de Tribunalul
revolutionar suprern. Acesti cornunisti, care erau indignati
de un asemenea ordin, intrucit nu erau direct vinovati de
caderea Arhanghelskului, s-au adresat lui V. I. Lenin si
I. M. Sverdlov cu rugamintea de a le permite sa vina la Mos-
cova i sa arate adevarul in legaturd cu evenimentele. Drept
raspuns, Lenin le-a trimis prezenta telegramit 153.

153 Lenin se refera la comunicarea transmisa de E. B. Bos, pre-
sedinta Comitetului organizatiei de partid guberniale din
Penza, In legatura cu situatia din gubernie.

La 5 august 1918, In plasa Kucikinskaia, judetul Penza,
a izbucnit o riiscoala a chiaburilor, care curind s-a intins in
plasile vecine. Prin inselaciune si violenta, chiaburii au
reusit sS atraga in aceasta rascoala numerosi tarani mijlocasi
5i chiar dintre cei saraci. La 8 august rascoala din judetul
Penza a fost lichidatd, dar situatia din gubernie continua sd
fie incordata. In noaptea de 18 spre 19 august a izbucnit 0

1

ai
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rascoala a eserilor de stinga in orasul Cembar (vezi adnotarea
165). Activistii cu munci de rdspundere din judetul Penza
nu s-au dovedit destul de energici in actiunea de indbusire
a rdscoalelor contrarevolutionare. V. I. Lenin a trimis citeva
telegrame la Penza, cerind sd se ia masuri energice in lupta
1mpotriva chiaburilor. 154.

154 Este vorba de Monetaria statului, care fusese evacuata din
Petrograd la Penza. 154.

155 La 10 august 1918 V. V. Kuraev comunica telegrafic lui
V. I. Lenin si I. M. Sverdlov cri taranii din gubernia Penza
sint prost informati asupra mdsurilor luate de Puterea sovietica,
iar prin sate umbla agenti ai cirmuirii de la Samara si sint
semne cd in diferite plasi exista celule contrarevolutionare.
In telegramil se arata cd in judetul Penza rascoala chiaburilor
are o influenta negativa asupra unitatilor locale ale Armatei
Rosii. Pentru a atrage taranimea muncitoare de partea Puterii
sovietice, Kuraev propunea ca in zona din apropierea fron-
tului Penza, Kazan si Saratov sa se 1nfiinteze sectii
speciale ale C.E.C. din Rusia care sa desfasoare munca de
agitatie si propaganda. 154.

156 RAspunzind la biletelul precedent al lui V. I. Lenin, A. D. Tiu-
rupa scria: Ostatici se pot lua atunci cind exista o forta reala.
Dar exista asa ceva? E indoielnic". 156.

157 Lenin se referil la venirea lui M. S. Kedrov la Moscova lntr-un
moment cind trupele interventionistilor Antantei 1ncepusera
sa inainteze spre Vologda i Kotlas.

Dind dispozitie sS. fie organizata apararea Kotlasului
cu orice prer, intrucit acolo erau concentrate mari rezerve
de explozivi, V. I. Lenin a trimis la Kotlas un grup de arti-
ficieri pentru a efectua lucrdrile pregatitoare in vederea distru-
gerii munitiilor de acolo i arunciirii lor In aer daca se va
ajunge la o situatie critica. In acelasi timp, Lenin a dat indi-
catie lui N. I. Muralov, comandantul trupelor din regiunea
Moscova, sS. gaseasca bateria de artilerie grea trimisa din
Moscova in Ural si s-o trimita de urgenta la dispozitia lui
M. S. Kedrov.

Trupele sovietice au aparat Kotlasul cu depozitele sale
de munitii, ceea ce a avut o mare importanta pentru deznodd-
mintul rdzboiului civil din nordul ärii. 159.

158 In telegrama sa din 11 august 1918, E. B. Bos 11 informa pe
Lenin despre treierisul cerealelor i expedierea lor din statia
Basmakovo. 159.

159 Nu s-a stabilit despre ce e vorba aici. 162.

160 Aceasta telegrama e un raspuns la comunicarea facuta prin fir
direct de reprezentantul Comisariatului regional Moscova
pentru treburile militare, D. T. Petruciuk, care fusese trimis
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la Orsa ca sl ia misuri pentru expedierea unor unit54i ale
Armatei Rosii pe Frontul de est. Petruciuk Ii comunica In
telegrama sa cd o serie de unitilti militare slut complet
demoralizate si cd organele sovietice locale desfdsoard o
slabd activitate; totodatd 11 ruga dea dreptul sa facd uz
de firul direct. 162.

161 Institutul de marxism-leninism nu dispune de scrisoarea lui
V. V. Vorovski si de documentele anexate sau de orice alte
materiale care i-ar permite sd stabileascd de ce abuzuri anume
e vorba aici. Dar, intrucit scrisoarea lui V. I. Lenin e adresatá
lui E. M. Skleanski, membru al colegiului Comisariatului
poporului pentru problemele militare, se poate presupune cd.
e vorba de niste abuzuri avirsite la una din institupile pen-
dinte de acest comisariat. 163.

162 Prezenta telegramd a fost trimisd drept rdspuns la o telegramd,
din 16 august 1918, a lui M. F. Boldirev, presedintele Comi-
tetului executiv judetean Zadonsk (gubernia Voronej), care
Ii comunica cà la cel de-al V-lea Congres judetean al Sovie-
telor, care s-a deschis In orasul Zadonsk, predomind elementele
chiaburesti. Congresul a respins telegramele de salut propuse
de fractiunea comunistd si a adoptat propunerea Mcutd de
fractiunea eserilor de stinga de a trimite un salut Spiridonovei.
Drept urmare, comunica Boldirev, fractiunea comunistilor a
refuzat sä voteze aceastá propunere si a pileisit sala de sedinte.

La indicatiile lui Lenin, inspiratorii stdrii de spirit contra-
revolutionare de la Congresul din Zadonsk au fost arestati,
iar fncercarea chiaburilor din acest oras si din comuna subur-
band. Tesevka de a organiza o actiune armatd a fost curmata
din capul locului. Eserii de stinga n-au reusit sri impiedire
aplicarea politicii Puterii sovietice in judetul Zadonsk. In
problema agrara si in aceea a aproviziondrii, cel de-al V-lea
Congres judetean al Sovietelor a adoptat rezolutiile propuse
de bolsevici. Congresul si-a incheiat lucrdrile prin alegerea
delegatilor la cel de-al IV-lea Congres gubernial al Sovietelor;
au fost alesi 6 comunisti si 4 eseri de stinga. 165.

163 S. V. Malisev, in calitate de Smputernicit al Uniunii comunelor
din Regiunea de nord, a condus in regiunea Volgrii o expeditie
de pravglii ambulante, ambarcate pe slepuri, pentru schimbul
de marfuri pe cereale. Prezenta telegramd a fost trimisd ca
rdspuns la o comunicare a lui Malisev ca achizitionarea de
cereale se desfdsoara cu succes. 165.

164 Aceastd telegramd a fost trimisa de Lenin Comitetului executiv
din Kotelnici drept raspuns la plIngerea fdcuta de D. S. Lubnina
impotriva arestarii sotului ei, invatritorul M. V. Lubnin.
Era vorba, In fond, de urmAtorul fapt. La sfirsitul lui iulie
1918, In orasul Kotelnici (gubernia Veatka) a fost convocata
o adunare a fnvatatorilor la care urma sa se discute chestiunea
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inaintarii, de Care toti invatatorii, a unei declaratii in care
sa-si exprime dorinta de a continua sa lucreze in invatamintul
public. In aceste declaratii, potrivit circularei Comisariatului
poporului pentru invatamint, invSàtorii trebuiau sd indice
care sint conceptiile lor politice si din ce partid fac parte.
Adunarea invatatorilor, sub presedintia lid M. V. Lubnin,
s-a pronuntat impotriva inscrierii unor astfel de date. Chid
o asemenea forma de declaratie a cazut in miinile lui Nikitin,
presedintele Cekai locale, el 1-a arestat pe Lubnin. 165.

165 Aceastd telegrama a fost trimisa de V. I. Lenin drept r5spuns
la intrebarea pusd de A. E. Minkin, presedintele Comitetului
executiv gubernial Penza, dara e cazul sa se execute ordinul
dat de A. I. Poteaev, comisarul poporului pentru finante al
Regiunii de nord, directorului Monetariei statului, transferat5
la Penza, de a opri, contrar dispozitiei date de Lenin la 16
august 1918, descarcarea trenului Monetariei. 168.

166 Este vorba de propunerea de a premia unitätile care vor
piltrunde primele in Kazan si in Simbirsk. 170.

167 V. I. Lenin a stat la Viborg, in casa lui I. Latukka, de la 17
(30) septembrie pina la 7(20) octombrie 1917, cind, dupd
evenimentele din iulie, s-a aftat in ilegalitate si a trebuit sa
se ascunda, fiind urmarit de guvernul provizoriu burghez.

170.

168 Demain" revistd lunara publicistica, literara si politica
a internationalistilor francezi. A aparut la Geneva din ianuarie
1916 pina in octombrie 1919 (nr. 31 a aparut in septembrie
1919 la Moscova ca organ de presil al grupului de comunisti
francezi din acest oras). 174.

169 Este vorba de o telegrama trimisä la 20 august 1918 din
Perm de B. I. Monastirski, imputernicitul Cornisariatului
aprovizionarii pentru Ural si gubernia Veatka, in care se
comunica despre mersul luptei irnpotriva rebeliunii declansate
de albgardisti si eseri in zona uzinelor din Ijevsk si Votkinsk.

175.

170 Acest biletel, adresat lui A. D. Tiurupa, a fost scris de Lenin,
pe cit se pare, intr-o sedinta a Consiliului Comisarilor Poporu-
lui. Raspunsul lui Tiurupa nu s-a pastrat printre materialele
C.C.P.

La 22 august 1918, Consiliul Comisarilor Poporului a
adoptat hotarirea, scrisa de Lenin, cu privire la pretul cartofilor.
Prin aceasta hotarire, Directia centrald de statistica era obli-
gata sà mobilizeze toate fortele aparatului sau pentru intoc-
mirea unei evidente a recoltei de cartofi si pentru inregistrarea
cultivatorilor mari si mijlocii, in primul rind a celor din
guberniile din apropierea Moscovei. Comisariatul poporului
pentru aprovizionare era insarcinat ca pind la 2 5 august 1918



ADNOTARI 475

sà organizeze achizitionarea a cel putin 40 000 000 de puduri
de cartofi la preturi libere i sd le predea la depozitele de stat
din Moscova si Petrograd, precum si la cele de la bazele
militare. Pentru achizitionarea cartofilor s-a hotarit sd se
aloce Comisariatului poporului pentru aprovizionare 500 000 000
de ruble. In actiunea de colectare si predare a cartofilor urmau
sri fie atrasi pe scard largri muncitorii, prin intermediul
sindicatelor si al Sovietelor de deputati din guberniile indus-
triale. 178.

171 Irnputernicitul Comisariatului poporului pentru aprovizionare,
A. K. Paikes, si comisarul politic al Armatei a 4-a, Zorin,
comunicau din Saratov cS unit5i1e militare sint prost apro-
vizionate si cereau srt se ia mdsuri urgente pentru trimiterea
de echipament, armament si rnunitii. 178.

172 Intr-o telegramd primit5 de V. I. Lenin in noaptea de 21 spre
22 august 1918, S. S. Turlo, vicepresedinte, A. M. Buzdes,
membru, si F. V. Veselovski, secretar al Comitetului guber-
nial de partid Penza, drideau informatii despre o sedinta a
acestui comitet, care fusese convocatd in urrna primirii tele-
gramei lui V. I. Lenin din 19 august (vezi volumul de fatd,
documentul 284). fn aceastd sedinta, A. E. Minkin, prese-
dintele comitetului gubernial, drept rdspuns Ia hotdrirea
adoptatd de niembrii comitetului de a trimite un imputernicit
cu aprovizionarea i 50 de ostasi rosii letoni ca sh indbuse
rdscoala chiaburilor si sa confiste cerealele lor, a declarat cS
el refuzd sS aducd la indeplinire o asernenea holdrire. 179.

173 Prezenta scrisoare a lui V. I. Lenin a fost prilejuitd de urrnri-
toarele imprejurdri. La 24 august 1918, Sovietul din Moscova,
luind in consideratie situatia grea a aproviziondrii in acest
oras, a adoptat o hotdrire prin care se permitea oamenilor
muncii sS transporte la Moscova o cantitate de produse ali-
mentare de cel mult un pud si jumdtate si numai pentru
consumul personal. La 26 august, Consiliul Comisarilor
Poporului a examinat proiectul d decret pentru reducerea
tarifelor la transporturile de cereale, iar chestiunea hotdririi
adoptate de Savietul din Moscova a rdrnas deschisd.

Pind ce n-a fost discutatd aceastd problemd, punerea in
aplicare a hotdririi Sovietului din Moscova cu privire la
dreptul de a aduce un pud si juma tate de cereale nu a putut
sd. nu ingreuieze orwmizarea luptei impotriva comertului cu
desaga si reglementarea detasamentelor de control. L. I. Ruzer,
membru al colegiului Comisariatului poporului pentru apro-
vizionare, care conducea aceasta actiune, a prezentat colegiu-
lui la 29 august cererea de a fi eliberat de atributia de orga-
nizator al luptei impotriva comertmlui cu desaga. In cererea
sa, Ruzer scria cd el nu mai gdseste formuldri pentru nici
una din dispozitiile in legAturd cu cerintele locale". A. D. Tiu-
rupa, care era §i el Impotriva permisiunii de a se transporta

.
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cite un pud i jumiltate, a fdcut urmdtoarea Insemnare pe
marginea declaratiei lui Ruzer: Niei unul din membrii
colegiului i nici colegiul in ansamblul sãu n-ar putea gdsi
formuldri pe care nici Ruzer nu le-a gasit. In concluzie,
hotdrirea Sovietului din Moscova trebuie anulatd, si in acest
sons trebuie actionat dupd un plan care sd cuprindd cam
urmiltoarele prevederi: Consiliul Comisarilor Poporului sa
adopte de indatd o hotdrire i s-o dea publicitatii; in aceastä
hotdrire sa se indice termenul in care inceteazd valabilitatea
hotdririi publicate de Sovietul din Moscova bundoard 15
septembrie. A. 7' iurapa" (Arhiva central& de partid a Institu-
tului de marxism-leninism de pe lingd C.C. al P.C.U.S.).

In partea de sus a scrisorii lui V. I. Lenin se afld o insem-
nare fdcutd de Tiurupa: Rdspuns la declaratia lui Ruzer,
Insotitd de o nota din partea mea", i dup.& aceea e pusd data:
29. VIII".

Printr-o hotarire a Consiliului Comisarilor Poporului cu
data de 5 septembrie 1918, termenul de expirare a valabili-
tdtii hotdririi Sovietului din Moscova si a hotdririi analoge a
Sovietului din Petrograd a fost fixat la 1 octombrie 1918.

189.

174 Este vorba de o vilà situatd nu departe de gara Tarasovka,
de pe linia feratd din nord, care era ocupatd. de V. D. Bonci-
Bruevici. Ulterior, acolo a lost organizat Sovhozul (iar mai
tirziu trustul agricol) Lesnie poleani". 190.

175 Scrisoarea de Ltd i o serie de documente din cele ce urmeazd
au fost scrthe de V. I. Lenin pe cind era Inca suferind, in
urma gravelor rani provocate de gloantele trase asupra lui,
la 30 august 1918, de terorista esera F. Kaplan.

In ciuda interdictiei medicilor, Vladimir Ilici, la citeva
zile doar dupd ce fusese rdnit, incepe sä se ocupe de treburile
curente. La 16 septembrie medicii i-au permis sä inceapd sa
lucreze. De la 23 septembrie pina la jumiltatea lui octombrie,
V.I. Lenin s-a aflat la odihnd in localitatea Gorki.

Ceva mai jos in aceastd scrisoare e vorba de recoltatul
cerealelor in judetul Elet, gubernia Orel. Despre aceastã
chestiune se vorbeste si in documentul 327 din volumul de
fatd. 191.

176 Prezenta telegrama a lui V. I. Lenin este un rdspuns la tele-
grama din 7 septembrie 1918, prin care conducdtorii sectiei
politice a Armatei a 5-a Ii adresau urdri de grabnicd InsAnd-
tosire. 192.

177 Telegrama lui V. I. Lenin a fost transmisd la Kazan in ziva
de 10 septembrie, la orele 6 si 54 de minute, iar la orele 2
dupd amiazd unitdti ale Armatei Rosii au eliberat orasul
Kazan de trupele albgardistilor si ale rebelilor cehoslovaci.

I
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Mesajele de salut adresate de V. I. Lenin ostasilor Armatei
Rosii cu prilejul eliberdrii orasului Kazan sint publicate in
Opere complete, vol. 37, Bucuresti, Editura politica, 1965,
ed. a doua, p. 88 si 98. 192.

178 Orasul Simbirsk a fost eliberat de unitati ale Diviziei de fier,
In frunte cu G. D. Gai, la 12 septembrie 1918. 193.

179 Este vorba de propunerea facuta de P. D. Malkov, comandan-
tul Kremlinului, ca Consiliul Comisarilor Poporului sa fie
instalat in Palatul cel mare al Kremlinului. 193.

180 Prin prezenta telegrama V. I. Lenin raspunde la comunicarea
facuta de A. P. Smirnov, loctiitor al comisarului poporului
pentru afacerile interne si imputernicit al Consiliului Comisa-
rilor Poporului pentru colectarea de produse alimentare in
gubernia Saratov, in legatura cu modul cum se desfasoard
colectarea cerealelor si a altor produse alimentare In aceasta
gubernie, precum si in legaturd cu transportul lor. 194.

181 Telegramele comitetelor tardnimii grace din judetul Elet,
gubernia Orel, i-au fost trimise lui Lenin drept raspuns la
scrisoarea lui catre S. P. Sereda, comisar al poporului pentru
agriculturd (vezi volumul de NA, documentul 320). 195.

182 Este vorba de articolul Karl Kautsky si Henrietta Roland-
Hoist despre bolsevici", aparut la 20 septembrie 1918 In
Pravda". Citatele din acest articol la care se refera Lenin
sint luate din articolul lui Kautsky Democratie sau dictatura",
aparut in nr. 34 din august 1918 al revistei Sozialistische
Auslandpolitik".

Sozialistische Au,slandpolitik" organ de presa al kauts-
kistilor; a aparut la Berlin in anii 1915-1922 (in noiembrie
1918 a luat denumirea de Der Sozialist"). 197.

183 Cartea lui V. I. Lenin Statul si revolutia", cu o prefata a
editurii scrisa in spiritul dorintei lui Lenin, a fost publicata
In limba germana in 1918 la Berna. In afara de aceasta, In
1918 ea a fost editata de doud ori in limba germana, la Berlin,
si tot aici a apdrut, de mai multe ori, In anii urmiltori. 198.

184 Este vorba de brosura lui K. Kautsky Dictatura proletaria-
tului", care a fost tiparita in toamna anului 1918 la Viena.
In aceasta. brosurd, Kautsky a cautat in fel si chip sa denatu-
reze teoria marxista a revolutiei proletare 5i O. defaimeze
Statul sovietic. V. I. Lenin, In cartea sa Revolutia prole-
tail si renegatul Kautsky" (vezi Opere complete, vol. 37,
Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 243-249)
si In alte scrieri din aceasta perioada, a supus unei aspre
critici denaturarea InvAtAturii marxiste despre revolutia
socialisa ai dictatura proletariatului de cnre liderii Inter-
nationalei a II-a, si in primul rind de cAtre Kautsky, si a
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dezvoltat in continuare teoria marxismului in aceste probleme
de cea mai mare importantd. 198.

185 Sedinta comund a C.E.C. din Rusia, a Sovietului din Moscova.
a comitetelor (IP intreprindere si a sindicatelor, convocatil la
propunerea lui V. I. Lenin, a avut loc in ziva de marti 3
octombrie 1918. Lui Lenin, care se afla la odihnd la Gorki
in urma ranilor primite, nu i s-a permis si participe la sedintd,
si el a trimis o scrisoare, cdreia i s-a dat citire in rata celor
prezenti (vezi Opere complete, vol. 37, Bucuresti, Editura
politica', 1965, ed. a doua, p. 99-102). In rezolutia adoptatd
la sedintd au fost incluse principalele propuneri ale lui Lenin.
In aceeasi zi rezolutia a fost transmisd prin telegraf catre
intreaga lume". 201.

186 Aceastà scrisoare i-a fost trimisri lui V. D. Bonci-Bruevici
in urma incetarii din viatil la 30 septembrie 1918 a sotiei
lui, V. M. Velicikina-Bonci-Bruevici, membrd a colegiului
Comisariatului poporului pentru ocrotirea snàtäii. 201.

187 L. B. Krasin 11 ruga pe Lenin si semneze o telegramil prin
care se cerea Cekdi din Taritin sd elibereze pe arestatul
N. Muhin, functionar al Comitetului general al petrolului,
sä i se dea posibilitatea sä vind nestingherit la Moscova.
Krasin propunea ca o copie a telegramei sd-i fie trimisa lui
I. V. Stalin la Taritin. 202.

188 Este vorba de articolul Revolutia proletard i renegatul
Kautsky" (vezi Opere complete, vol. 37, Bucuresti, Editura
politica, 1965, ed. a doua, p. 103'112). Articolul a fost
publicat in Pravda" din 11 octombrie 1918. 202.

189 V. I. Lenin se referá la datoriile guvernului tarist si ale guver-
nului provizoriu burghez dare imperialistii din Anglia,
Franta, S.U.A. si din alto state. Printr-un decret al C.E.C.
din Rusia, la 21 ianuarie (3 februarie) 1918 toate imprumuturile
externe contractate de guvernul .tarist si de guvernul provi-
zoriu au fost anulate. 203.

190 Nota adresatà presedintelui S.U.A., W. Wilson, a fost trimisd
la 24 octombrie 1918 (vezi Documente cu privire la politica
externa a U.R.S.S.", vol. I, 1957, p. 531-539). 203.

191 M. M. Litvinov, reprezentantul plenipotentlar al R.S.F.S.R.
in Anglia, a fost arestat de guvernul englez ca ostatic pentru
viceconsulul englez la Moscova, Lockhart, care fusese arestat
la 3 septembrie 1918 pentru activitatea lui contrarevolutionard
Impotriva Republicii sovietice. In octombrie 1913, Litvinov
a fost eliberat, in schimbul lui Lockhart, si s-a intors in
lard. 204.

192 Prezenta scrisoare a fost scrisil de V. I. Lenin in legaturd cu
hotdrirea din 7 octombrie 1918 a preziliului Sovietului dirt

si
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Movova prin care conducatorii acestuia incercau s5-si decline
orice rrispundere pentru neaplicarea decretului Consiliului
Comisarilor Poporului care prevedea ridicarea in Moscova a
monumentelor unor militanti ai mic5rii muncitoresti si ale
unor reprezentanti ai culturii. 204.

193 La 3 octombrie 1918, ziarul La Feuille" a publicat un anunt
de aparitie a crirtii La Russie socialiste", editatà de eserii
de stinga .

La Fcuille" cotidian, a ap5rut in anii 1917-1920 la
Geneva; MI'S 01 fie in mod formal organul vreunui partid, se
situa de fapt pe pozitiile Internationalei a II-a. 208.

194 Znamca Trudovoi Kommuni" ziar; la inceput, de la 26 iulie
pinri la 18 august 1918, a aprirut sub denurnirea de Znamea
Borbi" ca organ do pres 5. al grupului socialistilor-revolutionari
de stinga, iar de la 21 august ca organ al parlidului comu-
nistilor-populisti", care s-a desprins din partidul socialistilor-
revolutionari de stinga. Ziarul si-a incetat aparitia in noiembrie
1918, cind Congresul extraordinar al comunistilor-populisti"
a adoptat hot5rirea de a-si dizolva partidulsi de a-1 contopi cu
P.C.(b) din Rusia.

Volea Truda" ziar, organ de presä al partidului comu-
nismului revolutionar", care in septembrie 1918 s-a desprins
din partidul escrilor de stinga. A apgrut de la 14 septembrie
pinil la 4 decernbrie 1918. De la 29 decembrie 1918, in locul
acestui cotidian a inceput s5 aparli o revistS cu acelasi nume ;
ea si-a incetat aparitia in octombrie 1920, cind partidul
comunismului revolutionar" a fuzionat cu P.C.(b) din Rusia.

208.

195 Este vorba de Scrisorile" grupului Spartacus" care apareau
ilegal; din septembrie 1916 pin5 in octombrie 1918 an fost
publicate 12 asemenea scrisori. 208.

196 Articolul lui L. Martov Marx si problema dictaturii proleta-
riatului" a aprirut in numerele din 18 si 25 iulie 1918 ale
revistei Sozialistische Auslandpolitik". 210.

197 Nu s-a stabilit despre ce e vorba aici. 210.
198 Lenin se referä la Scrisoarea adresatri sedintei comune a

C.E.C. din Rusia si a Sovietului din Moscova cu reprezentantii
comitetelor do intreprindere i ai sindicatelor", scrisa de el
la 2 octombrie 1918 (vezi Opere complete, vol. 37, Bucuresti,
Editura politicli, 1965, ed. a doua, p. 99-102). 0 expunere
mai am5nuntità asupra posibilitiltii de extindere a interventiei
tarilor Antantei impotriva Republicii sovietice a fost fAcut5
de V. I. Lenin in raportul prezentat la 22 octombrie 1918 in
sedinta comun5. a C.E.C. din Rusia, a Sovietului din Moscova,
a comitetelor de 1ntroprindere si a sindicatelor, precum si in
cuvintarea despre situatia international:à rostitd de el la
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Congresul al VI-lea al Sovietelor (op. cit., p. 121, 130, 167-168,
551). 211.

199 Este vorba de grupul din Bremen al socialistilor germani de
stinga; in 1919 acest grup a intrat in Partidul Comunist din
Germania. 211.

200 Nu s-a stabilit despre ce e vorba aici. 212.

201 Este vorba de in5busirea rebeliunii esero-albgardiste de la
uzinele din Ijevsk si Votkinsk din august 1918. Aceste orase
au fost eliberate de trupele sovietice la 7 si 12 noiembrie 1918
(vezi telegrama de salut trimisd de V. I. Lenin cu prilejul
eliberärii orasului Ijevsk, In volumul de fatA, documentul
335). 213.

202 Este vorba de laboratorul de radio de la Nijni Novgorod, care
a lost infiintat in 1918 de M. A. Bonci-Bruevici si V. M. Les-
cinski si a fost unul din primele institute de cercetare tiin-
tific create dup5 Revolutia SocialistA din Octombrie.
V. I. Lenin se interesa personal de lucrArile acestui laborator,
crtruia i-a acordat In repetate rinduri sprijinul sAu (vezi,
bun5oarä, In volumul de rata, Anexe, documentele 26-28).

213.

203 Este vorba de una din rudele lui Nicolaie al II-lea. 214.

204 Aceastä telegramd a fost trimisa cu prilejul eliberàrii lui
Karl Liebknecht din inchisoare, la 22 octombrie 1918. 214.

205 Cartea lui V. I. Lenin Statul i revolutia" a lost tipilrit5.
pentru prima oar5 in limba francezA in 1919, la Moscova.
Incepind din 1921, ea a lost editatä in repetate rinduri in
limba francez5 la Paris. 216.

206 Este vorba de un grup de membri de partid (Kuklin, Ceaghin,
Grigoriev s.a.) din raionul Viborg (Petrograd), care au fost
trimii pe Frontul de sud. Sovietul din Moscova a vrut
trimità la Serpuhov, dar ei n-au fost de acord. La 27 octom-
brie 1918 ei s-au prezentat in audientd la V. I. Lenin in
legaturd cu aceasta chestiune. 216.

207 Aceste rinduri au lost scrise pe adresa prirnitá din partea sefei
sectiei cAminelor de copii din Comisariatul poporului pentru
asistenta socialil, A. I. Ulianova-Elizarova, care cerea Direc-
tiei bunurilor caselor poporului din Moscova sa repartizeze
perne, paturi si rufärie pentru nevoile orfelinatelor care, din
cauza foametei, au fost evacuate din Moscova in guberniile
cerealiere. 217.

208 La 12 noiembrie 1918, guvernul elvetian, sub presiunea tArilor
Antantei, a expulzat din tar5 reprezentanta plenipotentiarä
a R.S.F.S.R., condug de I. A. Berzin. 218.

sAi
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209 V. I. Lenin acorda o mare importantd lichiddrii rebeliunii
esero-albgardiste din Ijevsk i eliberdrii acestui oras. Primind,
la Inceputul lui noiembrie 1918, pe S. I. Gusev, membru al
Comitetului militar-revolutionar al Armatei a 2-a, el si-a
exprimat speranta cd de ziva primei aniversdri a Revolutiei
din Octombrie Ijevskul va fi eliberat si a cerut sd se comunice
acest lucru ostasilor Armatei Rosii. La 7 noiembrie, ostasii
diviziei de sub comanda lui V. M. Azin au cucerit printr-un
asalt orasul i uzina de armament.

Telegrama lui Lenin este un rdspuns la comunicarca primità
de pe Frontul de est cd Ijevskul a fost eliberat. Ea a fost
cititri in fata ostasilor care au luat parte la eliberarea ora-
sului. 218.

210 CArtile din biblioteca lui Lenin de la Poronino, care s-au mai
pdstrat, precum si materialele de arhivd (arhiva de la Cra-
covia i Poronino) au fost remise Uniunii Sovietice abia dupã
moartea lui Lenin. Primul lot de materiale a fost primit in
1924, iar o parte din cartile care apartinusera lui Lenin au
fost predate in 1933. 12 carti ale lui Lenin, care s-au pdstrat
in biblioteca din Vigdosci, au fost predate in 1945 Armatei
Sovietice drept multumire pentru eliberarea orasului de sub
ocupantii germani. Un mare grup de materiale din arhiva de
la Cracovia si Poronino, care au fost descoperite de arhivistii
Republicii Populare Po lone, au fost primite in 1951. Docu-
mente deosebit de pretioase au fost predate Comitetului
Central al P.C.U.S. de cdtre Partidul Muncitoresc Unit Polonez
in 1954. In total, in anii 1951 si 1954 au fost predate Uniunii
Sovietice peste o mie de documente noi din Po Ionia. Materia-
lele primite se pristreazd in Arhiva central:a de partid a Insti-
tutului de marxism-leninism de pe lingd C.C. al P.C.U.S. 221.

211 Prezenta telegramil este un rdspuns la urmritoarea telegrama
primitri de V. I. Lenin la 13 noiembrie 1918 din gara Unecea
(gubernia Cernigov): Reprezentantii soldatilor revolutionari
ai Germaniei, delegatii Sovietului de deputati ai soldatilor
din Liscici, impreunri cu organizatia din Unecea a P.C. (b)
din Rusia, salutd in persoana dv. revolutia mondiald. Repre-
zentantii trupelor revolutionare germane din satul Licici
(urmeazd semndturile). Presedintele organizatiei din Unecea
a P.C.(b) din Rusia, Ivanov. Presedintele Comitetului revolu-
tionar, Lind. Comandantul Regimentului «Bogun », Sciors".

222.
212 La 22 noiembrie 1918, sectia colectare i aprovizionare din

Comisariatul poporului pentru aprovizionare comunica Clu-
bului comunist finlandez: ...dat fiind cri organizatiile, in
rnomentul de fatd, sint partial aprovizionate, vi s-au repartizat
din rezervele Comisariatului poporului pentru aprovizionare
6 000 de puduri de griu. Aldturat Ara trimitern o col.,ie a seri-
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sorii toy. Lenin" (Arhiya centrald de partid a Institutului de
marxism-leninism de pe lingd C.C. al P.C.U.S.). 224.

213 Acest biletel, adresat lui L. B. Kameney, a fost scris, dup4
toate probabilitdtile, in sedinta din 16 noiembrie 1918 a Con-
siliului Comisarilor Poporului, prilejul discutdrii problemei
descOrcdrii trenurilor sosite la Moscova. 225.

214 In prezentul biletel, Lenin rdspunde la intrebarea cc pdrere
are despre propunerea Facutd de directorul filialei din Regiunea
de nord a Brinell de Stat de a marca printr-o comemorare
solemnd implinirea, la 14 decembrie, a unui an de cind a fost
emis decretul pentru nationalizarea bSncilor particulare. 225.

215 Aceastd dispozitie a fost data de V. I. Lenin in urma comuni-
cdrii primite din partea lui I. I. Hodorovski, membru al
colegiului sectiei politice a Frontului de sud, cà medicii
spitalului de evacuare nr. 18 din Moscova acordd scutiri de
serviciu militar pentru ostasii Armatei Rosii, fdrd motive
temeinice. 225.

216 Aceastd. telegramd a fost trimisd de V. I. Lenin in urma pri-
mirii unei plingeri din partea lui N. P. Gorbunov, seful see-
iei a Consiliului economic superior, in care

se aralS cS cornitetul tehnic al Consiliului economic al Reginnii
de nord intrrzie cu executarea comenzilor Laboratorului teh-
nie-stiintilic central al departainentului armatei. V. I. Lenin
a dat sucretarei urmdloarea dispozitie scrisd: Cheamd-1 la
telefon pe Gorbunov si spune-i sd-mi trimitd chiar as titzi
documentele exacte din care ar reiesi s-a produs
o intirziere de cloud saptdmini, precum si copiile actelor pri-
mite de la Amosov (directorul comitetului tehnic al Consiliu-
lui economic al Regiunii de nord. Nola red.). Fdril docu-
mente, plingerea nu prezintd nici o valoare. Lenin". La stinga
se aflO scrish urmdtoarea notd: Le-am fricut o mustrare.
Lenin" (Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe lingO C.C. al P.C.U.S.).

Vezi si docuinentul urmdtor. 226.

217 Aceastd dispozitie a fost datd de V. I. Lenin in urma primirii
unei reclamatii din partea locatarilor unui imobil din car-
tierul Presnea din Moscova, care fdceau cunoscut cS imobilul
este rechizitionat, iar ei urmeazd sd fie evacuati. 227.

218 Prezenta directivd, adresatil lui G. V. Cicerin, a fost scrisd
de V. I. Lenin in urma primirii, la 21 noiembrie 1918, a unei
radiograme a guvernului german, care fusese constituit la 10
noiembrie 1918 si care era alcdtuit mai cir seamd din social-
democrati de dreapta si din centristi. In aceasta radiogramd
i se cerea guvernului sovietic sd facd o declaratie prin care
recunoa§te guvernul german §i se obliga sa se a-0nd de la

482
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orice incercare de a influenta populatia germanä in vederea
formarii unui alt guvern".

Indicatiile lui Lenin si-au gasit expresia in nota din 25
noiembrie 1918, adresata Ministerului de Externe al Ger-
maniei, sub semnatura lui G. V. Cicerin (vezi Docurnente
cu privire la politica externa. a U.R.S.S.", vol. I, 1957,
p. 576-577). 228.

219 Lenin se refera la o botarire din 12 noiernbrie 1918 a Micului
Consiliu al Comisarilor Poporului, in care se prevedea
ca lojile centrale de la Teatrul Mare si de la Teatrul Mic sa
fie puse la dispozitia comisarilor poporului si a membrilor
colegiilor. La 26 noiembrie 1918, Consiliul Comisarilor
Poporului a dat dispozitie sa fie revizuita. aceasia hotarire

sa fie adoptata alta, mai judicioasa si mai democratica"
(Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe lingS C.C. al. P.C.U.S.).

Micul Consiliu al Comisarilor Poporului a fost infiintat
in decembrie 1917, in vederea descongestionarii ordinii de
zi a sedintelor Consiliului Comisarilor Poporului de problemele
mdrunte; avea atributiile unei comisii a C.C.P. Toate pro-
blemele rezolvate in deplin acord de Micul C.C.P. erau semnate
de V.I. Lenin si capatau putere de hotarire a C.C.P.; in cazul
unor divergente de pareri, problema era transferata la
C.C.P. 230.

220 Prezenta dispozitie a fost scrisa de V. I. Lenin pe un memoriu
al sectiei pentru organizarea muzeelor ocrotirea monumen-
telor de arta si a antichitatilor din Cornisariatul poporului
pentru invartmint, care fusese inaintat Directiei treburilor
Consiliului Comisarilor Poporului la 26 octombrie 1918, cu
rugamintea ca o serie de incaperi ale Marelui palat al Krem-
linului sS fie repartizate pentru nevoile muzeelor de stat.

La 12 decembrie 1918, Consiliul Comisarilor Poporului
a adoptat o hotarire in acest sons. 230.

221 Indoielile lui Lenin in ce priveste exactitatea informatiilor
cS rnajoritatea Sovietelor soldatilor germani din Ucraina se
situeath pc poziIii bols-vice s-au dovedit a fi pe deplin inte-
meiate. Congresul general al Sovietelor soldatilor germani din
Ucraina, care a avut loc in ziva de 13 decernbrie 1918 la Kiev,
s-a aflat sub influenta oportunistilor si nu a adoptat nici o
rezolutie politica. El a hortrit sa se inteleaga cu petliuristii

sa le predea faril lupta Kievul in schimbul trecerii libere a
esaloanelor germane care plecau spre apus. 231.

222 Lenin se refera la decretul Cu privire la organizarea apro-
vizionarii", adoptat, la 21 noiembrie 1918, de Consiliul Comi-
sarilor Poporului. Potrivit prevederilor acestui decret, coope-
ratiei ii revenea un rol important in organizarea aprovizionarii
populatiei. 232.

si

si
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223 Este vorba de hotdrirea celui de-al VI-lea Congres general
extraordinar al Sovietelor cu privire la amnistierea unor
categorii de detinuti, care a fost adoptatd, la propunerea
Consiliului Comisarilor Poporului, in ziva de 6 noiembrie
1918 (vezi colectia Congresele Sovietelor R.S.F.S.R. si ale
republicilor autonome ale R.S.F.S.R.", vol. I, 1959,
p. 89-90). 232.

224 G. K. Rizenkampf seful expeditiei pentru irigarea tinutului
Turkestan (Irtur"). Expeditia era alcdtuità dintr-un mare
grup de specialisti care in octombrie 1918 a fost trimis in
Turkestan de cdtre C.C.P. ca sà pregriteascri o bazd de apro-
vizionare cu bumbac pentru industria textild. In zilele cind
Irtur"-ul urma sd soseascd in Samara, la Ceka locald au
inceput sd vini informatii in legdturd cu componenta contra-
revolutionard a expeditiei. Ca urmare, intr-o sedintd comund
a comitetului gubernial, a comitetului executiv ordsenesc si
a Cekdi a fost adoptatd hotdrirea de a aresta intregul grup de
specialisti.

Luind cunostintd de informatiile primite din Samara de
cdtre Ceka din Rusia, V. I. Lenin, intr-o telegramd trimisd
la 10 decembrie 1918 lui I. G. Birn, presedintele Cekdi din
Samara, &idea dispozitie sd fie continuate cercetririle pind la
sosirea in localitate a unor lucrAtori ai Cekdi din Rusia (Cule-
geri din Lenin", vol. XXI, p. 235). In ianuarie 1919, in urma
unei dispozitii date de C.E.C. din Rusia si de Consiliul Comi-
sarilor Poporului, membrii arestati ai Irtur"-ului, impreund
cu toate dosarele expeditiei, au fost trimisi la Moscova. La
25 februarie 1919, C.E.C. din Rusia a adoptat hotririrea de a
lichida, din lipsd de dovezi, procesul intentat Irtur"-ului
pentru activitate contrarevolutionard si a dat dispozitie
tuturor institutiilor sovietice sà acorde acestuia tot sprijinul
cuvenit pentru indeplinirea misiunii cc i s-a incredintat".

Reprezentantii controlului despre care e vorba in aceastà
telegramd erau lucrAtori ai Comisariatului poporului pentru
controlul de stat care fuseserd detasati la Irtur". 234.

225 Prezenta telegramd a lost scrisd de V. I. Lenin in urma primirii
unei plingeri din partea Ini I. V. Begdanov, lucrdtor la casa
de asigurare a somerilor din Borisoglebsk, al cdrui fiu, sub
motiv cà e lipsit de experientd si stà prost cu sdnatatea, a
refuzat si participe la munca comisiei de evacuare, la care
fusese repartizat de cdtre Comisariatul agriculturii si, in
consecintd, a fost arestat. 234.

226 Aceste rinduri au fost scrise de V. I. Lenin pe o telegramd
a lui N. Terziev, revizor extraordinar din Perm, pe care el
a primit-o, pe cit se pare, dupd ce i-a trimis lui N. P. Briu-
hanov scrisoarea precedentd. In telegramd se spunea cd pasivi-
tatea manifestatd, in actiunea de colectare a cerealelor, de
cdtre organele de aprovizionare din gubernia Perm §i din
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Ural a dus la inchiderea unor uzine, la unele frdmintári In
rindul muncitorilor si la criza de pe front. Pe telegrama prirnitd
de el, Lenin a scris urmdtoarea indicatie pentru secretard:
Adu-mi aminte in prezenta lui Briuhanov". 235.

227 In acest biletel, V. I. Lenin ii rdspunde lui L. B. Kamenev.
Propunind ca, timp de cloud luni, sd se renunte la trecerea in
ritm accelerat a intregii aproviziondri... in miinile statului",
Kamenev Ii scria lui Lenin: Nu spuneti cà e o concesie,
spuneti Ca e o manevrd i recunoasteti cã a venit timpul sä
manevriim". 235.

228 Este vorba de brosura in care a fest tiparita hotririrea din 8
noiembrie 1918 a celui de-al VI-lea Congres general extraordi-
nar al Sovietelor din Rusia cu privire la legalitatea revolu-
tionard. 236.

229 La aceasta scrisoare, adresata lui I. I. Radcenko, V. I. Lenin
a anexat un plan intocmit de o persoand necunoscutd

pentru livrarea cit mai grabnicd a incarcilturilor de produse
alimentare si de lernne, care se aflau, gata de expediere, In
depozitele unor firme particulare, b5nci, organizatii obstesti
si de stat, sectii ale Sovietelor de deputati etc. 236.

230 Lenin se refer5. la materialele in legdturii cu o bandd de specu-
lanti i pertari, care patrunsesera in organele de stat din
Astrahan i dezorganizau aprovizionarea trupelor sovietice.

237.

231 Pe cit se pare, aici este vorba de operatia efectuat5 de o escadrd
de vase ale flotilei militare Astrahan-Caspica, pentru debar-
carea de trupe pe cheiul de la Staroterecinaia, situat in raionul
Kizlear din zona Frontului caspic-caucazian. 238.

232 La sfirsitul lui noiembrie 1918, trupele lui Kolceak, care
dispuneau de o mare superioritate de forte, au pornit ofensiva
Impotriva Armatei a 3-a de pe Frontul de est, cu scopul de
a face jonctiunea cu trupele din nord ale interventionistilor.
In urma unor grele bat:Mil defensive, Armata a 3-a a fost
nevoitä sä cedeze un teritoriu considerabil. frifringerea a fost
provocatd de: slaba aprovizionare a unitdtilor militare cu
echipament, alimente i munitii; lipsa rezervelor necesare ;
Impinzirea unor unit5ti ale armatei cu elemente contrarevo-
lutionare, ca urmare a Incalcdrii prineipiului de clasit cu
prilejul formarii lor; deficiente In conducerea armatei, din
partea comandantului ei, M. M. Lasevici, si a Consiliului ei
militar-revolutionar.

In legdturd cu aceastii chestiune, vezi i documentele
427, 434 si adnotdrile 265 si 269. 239.

233 Aceste cuvinte au fost scrise de V. I. Lenin pe urmdtoarea
telegrama din 14 decembrie 1918, adresatd de I. I. Vatetis,
comandant-sef, si S. I. Aralov, membru al Consiliului militar-
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revolutionar al republicii, sefului directiei aprovizionarii
Armatei Rosii: Unitatile care inainteazd spre apus nu sint
aprovizionate in suficienta masura cu alimente, in special
cu piine. Dispunem ca in cel mai scurt timp treaba asta sa.
fie organizata, sub raspunderea dv. personala, in asa fel,
Snell trupele sa nu indure nici un fel de lipsuri". 2.10.

23'i Prezenta dispozitie data lui G. I. Petrovski, comisar al
poporului pentru afacerile interne, a fost scrisa de Lenin pe
o telegrama primita la 16 decembrie 1918 din partea taranilor
din satul Budilovo (gubernia laroslav1), care se plingeau de
presedintele comitetului saracimii din satul lor cd le confis-
case cerealele, in ciuda faptului ea ei nu dispuncau de sur-
plusuri, si ii rugau pe Lenin, conducatorul guvernului tdra-
nesc", sa le ia apararea. 240.

235 Biletelul acesta, adresat lui I. M. Sverdlov, a fost scris de
Lenin pe o telegrama a coinisarului militar al Armatei a 6-a,
N. N. Kuzmin, care-i comunica ca in rindul trupelor Frontului
de nord desfasoard agitatie eserii de stinga; ca, sub influenta
lor, in uncle unitati slabeste disciplina, cii slut cazuri cind
soldatii refuza sS. mearga in prima linie s.a.m.d.

ce o priveste pe Spiridonova, unul din liderii partidului
eserilor de stinga, aici e vorba, probabil, de cuvintarile rostite
de ea la diverse mitinguri si intruniri, unde exprima punctul
de vedere al eserilor de stinga, care erau impotriva Puterii
sovietice, impotriva bolsevicilor. 240.

236 Aceastil dispozitie, data lui N. N. Krestinski, a fost scrisa
de V. I. pe o telefonograma a colegiului exploatarii
forestiere din Consiliul economic superior, care facea recla-
matie impotriva intirzierii cu care sucursala din Moscova a
Bancii de Stat achita banii pe care Consiliul Comisarilor
Poporului i-a alocat pentru aprovizionarea cu lemne. 240.

237 Este vorba de trecerea in gestiunea Comisariatului poporului
pentru aprovizionare a depozitelor cu produse ale intreprin-
derilor industriale si ale atelierelor mestesugaresti, care se
aflau la dispozitia Comisiei extraordinare din Rusia. Aceasta
trecere trebuia efectuata pe baza decretului cu privire la orga-
nizarea aprovizionqrii populatiei, care fusese adoptat de
Consiliul Comisarilor Poporului la 21 noiembrie 1918. La
3 decembrie 1918, Comisariatul poporului pentru aprovizio-
nare a cerut Comisiei extraordinare sii treaca depozitele in
gestiunea Directiei generale a distribuirii produselor, dar
pina la 20 decembri.- aceasta cei ere a ramas Lira raspuns.
La 20 decembrie, comimiatul adresat, in aceasti problema,
Consiliului Apardrii. Scrisoarea trimia. de V. I. Lenin lui
F. E. Dzerjinski se refera la adresa Comisariatului poporului
pentru aprovizionare. 211.

In

Lenin

5.0
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238 Aceasta telegrama, adresata Comitetului executiv judetean
Suzdal, a fost scris5. de V. I. Lenin in urma primirii, la 22
decembrie 1918, a unei telegraine care era semnata Niste
muncitori infometati" si in care se aducea la cunostintd
In Gavrilov Posad, detasamentul de control le-a confiscat
acestor muncitori griul pe care-I cumpdrasera cu ultimii
bani". Sub textul telegramei primite de el, Lenin a scris
secretarei: In care jude i in care gubernie7 Be verificat".
Iar mai jos se and raspunsul secretarei: Gubernia Vladimir,
judetul Suzdal". 242.

239 Comisarul militar extraordinar al cailor ferate de pe Frontul
de sud, M. K. Vladimirov, in urma unui viscol care bintuise
timp de trei zile si provocase intreruperea transporturilor pe
Frontul de sud, ii ruga pe Lenin sa dea dispozitie pentru
trimiterea de locomotive cu titei si de combustibil pe linia
feratd sud-est. 242.

240 La 26 decembrie 1918, D. A. Bulatov ii comunica telegrafic
lui Lenin: Am prima scrisoarea. Voi executa ordinul".
Intr-o telegrama cu data de 28 decembrie 1918, Bulatov facea
cunoscut cd Teterin, meinbru al comitetului sdracimii din
plasa Pervitin, a fost inlaturat din functia sa, ca fost jandarm,
iar ceilalti membri ai acestui comitet au fost mentinuti In
posturile lor, intrucit acuzatiile ce ii s-au adus s-au dovedit
nefondate. La 31 decembrie, Bulatov a trimis lui Lenin o
scrisoare amdnuntita In legaturä cu aceastd chestiune. 243.

241 Telegrama lui V. I. Lenin este un rdspuns la urmatoarea
Intrebare pusa de S. A. Bank, presedintele Consiliului economic
judetean Vinii Volociok, la 25 decmbrie 1918: Conform
unei hotariri a Consiliului Apdrarii, depozitele de bunuri
militare au fost sigilate; curind va incepe inventarierea lor.
Din cauza epidemiei de tifos exanteinatic in oras si in judet,
care a capdtat proportii amenintatoare, prezidiul consiliului
economic judetean a hotarit sS puna la dispozitia sectiei
sanitare uncle bunuri militare. Intrucit ne asumdm o mare
raspundere, vii rugam sa ne dat,i aprobarea dv." (Arhiva
centrald de partid a Institutului de marxism-leninism de pe
linga C.C. al P.C.U.S.). 214.

242 In decretul Cu privire la organizarea aproviziondrii", adoptat
de Consiliul Comisarilor Poporului la 21 noiembrie 1918, se
prevedea o dezvoltare a activitatii cooperatiste si redeschiderea
acelor magazine si depozite ale cooperativelor care fuseserd
nationalizate sau municipalizate. Decretul obliga comitetele
saracimii si Sovietele locale sd instituie un control sistematic
asupra activitatii cooperativelor, pentru a preveni incercarile
chiaburilor si ale altor elemente contrarevolutionare de a le
supune influentei lor. 244.

cA,
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243 Aceastd telegram5 a fost scrisA de V. I. Lenin in urma primirii
unei reclamatii din partea lui P. I. Surkov, fost membru al
fractiunii social-democrate din Duma a III-a de stat, care
protesta impotriva hotdririi Comisiei extraordinare din orasul
Rodniki (gubernia Ivanovo-Voznesensk) de a-i confisca biblio-
teca. Surkov comunica ca, ridicind obiectii impotriva trans-
ferarii bibliotecii la Rodniki, el e dispus sà pund cartile la
dispozitia tinerilor din satul salt care vor sa invete. Despre
biblioteca lui Surkov e vorba si in documentele 406, 407 si
416. 245.

244 Intr-o telegramil adresatà lui V. I. Lenin si Consiliului mili-
tar-revolutionar al republicii la 26 decembrie 1918, L. D. Trotki,
referindu-se la temerile comandantului-sef I. I. Vatetis in
legatura cu fraternizarea, arata di ea prezinta o importanta
deosebita mai ales pe Frontul de nord, unde se aflau trupe
americane, engleze i franceze. Totodatd, pentru a pune capat
agitatiei desf5surate de inamic printre soldatii Armatei Rosii
si a preintimpina o slàbire a capacitatii de luptä a unitatilor
acesteia, el propunea, in aceasta telegram:à, ca fraternizarea
sa se desfasoare in mod organizat, sub supravegherea si con-
trolul lucrdtorilor cu functii de rdspundere, si in primul rind
al comisarilor politici. 246.

245 Scrisoarea lui V. I. Lenin care G. V. Cicerin este legatä de
pregatirile pentru primul Congres al Internationalei Comu-
niste.

Incd de la inceputul primului razboi mondial, cind, ca
urmare a trecerii majoritatii liderilor partidelor socialiste din
àriIe apusene pe pozitiile social-sovinismului, s-a produs

falimentul Internationalei a II-a, V. I. Lenin a emis ideea
creärii unci noi Internationale, cu adevdrat revolutionara,
si a dus lupta pentru inmdnuncherea fortelor socialiste de
stinga din miscarea muncitoreasca internationalà. Victoria
Marii Revolutii Socialiste din Octombrie i cresterea sub
influenta ei a miscdrii revolutionare internationale, apari-
tia, intr-o serie de tari capitaliste, a unor partide sau grupuri
comuniste au Mout ca aceastà sarcina sa devina si mai presanta
si au creat conditii prielnice pentru infàptuirea ei.

Necesitatea imperioasd de a stringe laolaltà pe comunisti
era dictata si de faptul Ca conducdtorii oportunisti, social-so-
vinisti, faceau incercdri sa reinvie Internationala a II-a.
Conducerea Partidului laburist englez se adresa socialistilor
din toate irile cu propunerea de a se convoca, pentru 6 ianuarie
1919, la Lausanne o conferinta socialista internationala pentru
reconstituirea Internationalei a II-a. Drept raspuns la aceasta
chemare, C.C. al P.C.(b) din Rusia a expediat, la 24 decembrie
1918, o radiotelegramd in care fdcea apel la toate elementele
internationaliste revolutionare sa refuze a participa la con-
ferintele unor dusmani ai clasei muncitoare, care isi dau
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numele de socialisti" (Pravda" nr. 281 din 25 decembrie
1918). Totodatd, V. I. Lenin, dupd cum se vede din scrisoarea
de fatd adresatd lui G. V. Cicerin, punea problema convociirii
neintirziate a unei conferinte internationale a comunistilor
si a social-democratilor de stinga in vederea convocdrii Inter-
nationalei a III-a. 247.

246 Lenin se referd la E. Fuchs, membru al Consiliulni central al
Uniunii Snartacus". La sfirsitul lui decembrie 1918, Fuchs
a venit la Moscova pentru a-I informa pe Lenin asupra situatiei
din Germania. 217.

247 La 31 decembrie a fost pregdtitd pentru Lenin onotil informa-
tivd, cu o caracterizare a partidelor si organizatiilor indicate
in lista Intocmitd de el. In afard de organizatiile enumerate
de Lenin, in aceastd notd mai erau indicate Inca opt. Totodata
se fAcea propunerea de a invita la conferintd, ca observatori,
pe reprezentantii muncitorilor revolutionari chinezi, coreeni

persani.
In aceea.si zi, V. I. Lenin a primit i proiectul de chemare
intirnpinarea primului Congres al Internationalei Comu-

niste", alcrauit din Insdrcinarea lui i potrivit propunerilor
fAcute de el. Lenin a introdus in acest proiect o serie de indrep-
tdri si completdri de ordin principial.

In ianuarie 1919, proiectul a fost prezentat de Lenin la
consfAtuirea reprezentantilor unor partide si organizatii
comuniste si socialiste. Dupd discutarea lui, proiectul a fost
adoptat. La 24 ianuarie 1919 chemarea a apdrut in

Primul Congres al Internationalei Comuniste a avut loc
In zilele de 2-6 martie 1919 (vezi V. I. Lenin. Opere com-
plete, vol. 37, Bucuresti, Editura politia, 1965, ed. a doua,
p. 507-531 si adn. 200). 249.

248 Vezi adnotarea 243. 250.

249 La 27 decembrie 1918, chestiunea rechizitiondrii bibliotecii lui
P.I. Surkov a fost analizatd in s,edinta Iiirgita a Comitetului
executiv, a Comisiei extraordinare si a Comitetului organi-
zatiei de partid din orasul Rodniki. In hotdrirea adoptatd se
constata cd aflate in biblioteca cetateanului Surkov,
care prezintS o importantd sociald deosebitd, stau incuiate
nu shit citite de nimeni, In timp ce se simte o mare lipsd
de carti pentru luminarea maselor largi ale muncitorilor
tdranilor", si Intrucit In Rodniki se infiinteazd o bibliotecd
pentru deservirea unei populatii de 40 000 de oameni, cartile
rechizitionate vor aduce un folos imens, fiind un bun obstesc".
Pentru o mai exacta informare a lui Lenin asupra acestei
chestiuni, adunarea a hotdrit sd-1 trimita in delegatie la el
pe A. N. Prokofiev, secretarul Comisiei extraordinare din
localitate.

In

presA.

cartile
si

si
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V. I. Lenin I-a primit pe Prokofiev si, dupa ce a stat de
vorba cu el, a scris aceasta scrisoare catre Comisariatul po-
porului pentru invatamint. 251.

250 In r5spunsul sau la scrisoarea lui V. I. Lenin, seful sectiei
biblioteci a Comisariatului poporului pentru invayamint,
V. I. Briusov, comunica, la 2 ianuarie 1919, ca A. N. Proko-
fiev a fost primit in audienta si s-a stat de vorba cu el. Briusov
scria ca, potrivit normelor in vigoare, rechizitionarea biblio-
tecilor este permisa numai cu avizul si aprobarea Comisaria-
tului poporului pentru invatamint, astfel ca la aplicarea acestei
rnasuri sa se ia in consideratie necesitatile marilor biblioteci
de stat. In acest scop, i s-a dat dispozitie lui Prokofiev sa
intocmeasca un inventar al bibliotecii rechizitionate.

Primind comunicarea lui V. A. Briusov, V. I. Lenin i-a
trirnis o scrisoare lui A. N. Prokoficv (vezi volumul de fat.d,
docurnentul 416). 251.

251 Pe cit se pare, Lenin se refera la Normele privind folosirea
vagoanelor de calatori si de serviciu i destinatia trenurilor
speciale", care au fost aprobate de C.E.C. din Rusia i publi-
cate la 10 septembrie 1918, in Izvestiia C.E.C. din Rusia".

2,51.

252 Aceasta scrisoare, pe cit se pare, a fost scrisa de Lenin in
legatura cu proiectata numire a lui A. M. Jarko ca membru
al guvernului sovietic al Ucrainei. 252.

253 Este vorba de editarea, de catre Comisariatul poporului
pentru agricultur5, a Materialelor cu privire la reforma
agrarii din 1918". Fascicola VI Instrainarea i folosirea
inventarului agricol" a aparut la sfirsitul anului 1918.
In areasta brosura era sintetizata experienta impartirii inven-
tarului confiscat de la proprietarii particulari si a folosirii
lui in intov5r5sirile, artelurile, comunele, asociatiile agricole,
in gospodariile de stat si in cele individuale ale taranilor
muncitori. 252.

254 Este vorba, pe cit se pare, de tiparirea i difuzarea de manifeste
in rindul trupelor Antantei si in localitatile ocupate de inter-
ventionisti si albgardisti. 252.

255 Aceste rinduri au host scrise de V. I. Lenin pe dosul informa-
tiei, prezentate de V. I. Nevski, cu privire la numarul vagoa-
nelor cu produse alimentare trim ise din Moscova la Petrograd,
precurn si cu privire la intirzierile intervenite in expedierea
la Petrograd a incarcaturilor din Nijni Novgorod. 253.

256 La 10 ianuarie 1919, biblioteca lui P. I. Surkov a fost trecuta
sub administrarea sectiei invatamint din Rodniki, iar o
parte din carti au fost restituite proprietarului. La 3 februarie,
listele cArtilor rechiziOonate 1i a odor inapoiate lui P. I. Surkov
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au fost inaintate lui V. I. Lenin si sectiei biblioteci din Comi-
sariatul poporului pentru invapmint. 255.

257 Pe telegrama prirnita (la 3 ianuarie 1919) din gara Viciuga,
in legatura cu retinerea unui transport de cereale, V. I. Lenin
a seris: Dat raspuns la 3.1, la Iuriev", la arhiva informa-
tiilor curente". 2,55.

258 0 hotarire a Consiliului Apar Srii in aceasta problema a fost
adoptata la 2 ianuarie 1919. 2,57.

259 Scrisoarea dare Coinitetul executiv judetcan Vesitgonsk i Comi-
taut executiv gubernial Tver a fost scrisa de V. 1. Lenin cu
prilejul convorbirii mute cu F. F. Obraztov din satul Vasiu-
tino, plasa Lopatinskaia, judetul Vesiegonsk, gubernia Tver,
care a fost trimis la el de catre comunistii din sat, ea s5 obtina
un ajutor pentru construirea unci case a poporului, in locul
celei mistuite de un incendiu la sfirsitul anului 1917. 257.

260 Prezenta telegrams a fost trimisil de V. I. Lenin ca r5spuns
la o telegram:). primita la 4 ianuarie 1919 din partea functio-
narilor, maistrilor i muncitorilor din gara Oorkino, care-1
rugau sa le permita sa trimitil la dinsul delegati care sa-i
expuna pasurile lor. 257.

261 Aceasta telegramd a lui V. I. Lenin a fost publicat5 la 11
ianuarie 1919 in ziarul \ Gina" din Kursk, impreuna en o
declaratie din partea CA5i din acest oras, care-si lua angaja-
mentul c5 va sanctiona cu asprime pe acei lucratori care vor
da dovada de formalism birocratic in indeplinirea sarcinilor
trasate de guvernul sovietic.

Despre cazul Kogan e vorba si in docurnentele 436 si 440
din volumul de fata. 258.

262 In prezenta telegrams se chi raspuns la intrebarea Comitetului
revolutionar din Ufa, caruia eserii de dreapta i se adresasera
cu propunerea de a incepe traLative in vederea unor actiuni
comune impotriva lui Kolceak.

Tratativele cu eserii de dreapta din Ufa au fost purtate in
ianuarie-februarie 1919 la Ufa si la Moscova.

La sfirsitul lui februarie, C.E.C. din Rusia a adoptat o
hottirire in legatura cu eserii de dreapta. Luind in considerare
rezultatele pozitive ale tratativelor si relevind ca conferinta
de partid a eserilor de dreapta din 8 februarie 1919 s-a pronun-
tat contra luptei armate impotriva Puterii sovietice si a
interventiei straine in treburile Rusiei, C.E.C. din Rusia a
hotdrit sa acorde grupurilor de eseri care se situeaza pe aceasta
pozitie dreptul de a participa la activitaLea sovietica" (Izves-
tiia C.E.C. din Rusia" nr. 45, din 27 februarie 1919). 260.

263 Telegrama de fatS i cea urmatoare, ca i cea din 7 sau 8 ianua-
rie 1919 (Anexe, documentul 32) au fost trimiso in urma
conflictului izbucnit intre Sectia politica si Consiliul mili-
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tar-revolutionar al Frontului caspic-caucazian, precum
intre Consiliul militar-revolutionar i Comitetul organizatiei
guberniale de partid din Astrahan. Acest conflict a izbucnit
din cauza comportdrii nejuste a lui A. G. leapnikov, prese-
dintele Consiliului militar-revolutionar, si a lui E. B. Bos,
care detinea functia de sef al Sectiei politice i totodatd fdcea
parte din Comitetul organizatiei guberniale de partid din
Astrahan. Conflictul constituia o piedicã pentru munca comund
a organelor militare si de partid si ameninta sà cilicà la sldbirea
capacitdtii de luptd a trupelor intr-o perioadd de dirze bätälii
pe Frontul caspic-caucazian. 260.

264 Prezenta telegramd, adresatä Consiliului militar-revolutionar
al Frontului caspic-caucazian, este un rdspuns la o telegramd
trimisd de S.E. Saks, membru al acestui consiliu, in legdturd
cu conflictul dintre consiliu i comitetul gubernial de partid.
Saks comunica crt conferinta ordseneascd a adoptat hotdrirea
ca seful Sectiei speciale a Consiliului militar-revolutionar,
K. I. Grasis, sã fie arestat sub invinuirea de activitate contra-
revolutionard.. In telegramd se ardta Ca principalul initiator
al unei asemenea hotariri era E. B. Bos. Saks comunica, in
telegrama sa, cd, pentru preintimpinarea unor eventuale
ciocniri armate, Grasis a fost indepdrtat din postul sdu, pus
sub stare de arest i retinut pe lingd Consiliul militar-revo-
lutionar.

Textul prezentei telegrame a lui V. I. Lenin este cuprins
intr-o telegramd a lui A. G. *leapnikov, adresatd lui
S. E. Saks. 260.

265 La 25 decembrie 1918, trupele lui Kolceak au ocupat orasul
Perm. Dupd ce a examinat scrisoarea Comitetului regional
de partid din Ural in legdturd cu cauzele insucceselor Armatei
a 3-a, C.C. al. P.C. (b) din Rusia a instituit o comisie de
anchetà pe linie de partid, compusd din I.V. Stalin si F. E. Dzer-
jinski, care in primele zile ale lui ianuarie 1919 s-a deplasat
la fata locului.

Prezenta dispozitie a fost scrisd de V. I. Lenin in urma pri-
mirii unei scrisori de la I. V. Stalin si F.E. Dzerjinski, in care
ei comunicau cd au inceput cercetarile i ardtau cä, in scopul
preintimpindrii unei ofensive rapide a inamicului, e necesar
sa se trimità de urgentd, pentru intdrirea Armatei a 3-a, trei
regimente sigure.

Despre aceastä chestiune e vorba i in documentele 390
si 434, precum i in adnotdrile 232 si 269. 261.

266 In rdspunsul sdu la aceastd telegramd, Kornev, presedintele
Comitetului executiv din Reazan, Ii comunica lui Lenin cd
la 15 ianuarie 1919, in sedinta prezidiului comitetului executiv
gubernial si a prezidiului comitetului executiv ordsenesc, a
lost adoptata hotdrirea de a se organiza de urgenta pe lingà
comitetul executiv ordsenesc o sectie de alimentatie publica,

si

'
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avind in subordinea ci toate ospatariile i ccainariile din
Reazan. 262.

267 Aceasta telegrama a fost scrisa in urma primirii la 12 ianuarie
1919 a unei telegrame din partea a patru muncitori care se
plingeau Ca organele Cekai din Gavrilov-Posad le-au confiscat
16 puduri de ovaz si-1 rugau pe Lenin sd dea ordin ca ele sa
le fie restituite. 263.

268 Prezenta insarcinare data secretarei a fost scrisa de V. I. Lenin
pe o telegramd adresata Consiliului Apdrarii de dare Paskov,
seful militiei feroviare a unui raion din gubernia Tula, care
informa despre mersul lucrarilor de curatire a cailor ferate
inzapezite. Telegrama cuprindea date concrete in legaturd cu
numarul lucratorilor si al carutelor care au luat parte la
operatiile de deszapezire. 263.

269 Aceasta telegrama a fost trimisa de V. I. Lenin in urma primi-
rii din partea lui I. V. Stalin si F. E. Dzerjinski a unui Scurt
raport preliminar cu privire la mersul anchetei asupra cauzelor
caderii orasului Perm". 264.

270 Indicatiile pentru A. D. Tiurupa au fost scrise de V. I. Lenin
pe memoriul comisiei interdepartamentale instituite de Comi-
sariatul poporului pentru invatamint in vederea achizitionarii
de alimente pentru copiii din Moscova si Petrograd. In acest
memoriu erau indicate masurile pentru o mai buna aprovizio-
nare a copiilor cu alimente si, intre altele, se facea propunerea
de a pregati i institui o saptamina a copiilor flaminzi",
pentru schimbul de produse agricole pe marfuri in localitatile
rurale i pentru transportul acestor produse la oras. 264.

271 Documentul de care e vorba aici n-a fost gasit. 265.

272 Aceasta dispozitie, data lui L. D. Trotki, a fost scrisa de
V. I. Lenin pe marginea raportului, prezentat de I. V. Stalin
si F. E.Dzerjinski, cu privire la cauzele caderii orasului Perm.
In acest raport se arata ca trei regimente pe care comandantul-
sef I. I. Vatetis le repartizase pentru intdrirea Armatei a 3-a
au capatat o noud destinatie, si anume au fost trimise la
Narva. 266.

273 V. I. Lenin se refera, probabil, la o scrisoare din 19 aprilie
1919 a comisarului militar al cailor ferate din zona Frontului
de sud, M. K. Vladimirov, care Ii informa despre starea de
lucruri la cane ferate din subordinea lui. La aceasta scrisoare
era anexat un proiect de completare la hotarirea din 22 decem-
brie 1918 a Consiliului Apardrii cu privire la lupta impotriva
inzapezirilor. 266.

274 Telegrama lui V. I. Lenin este un raspuns la o telegramd a
presedintelui Comitetului executiv gubernial din Kursk, care
cerea sà i se trimita materiale In legaturà cu anchetarea lui
Kogan (vezi, In volumul de fatd, documentele 422 §i 436).
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Presedintele comitetului executiv scria ci Kogan nu putea
sa modifice preturile la produsele alimentare Mra o aprobare
din partea centrului. 267.

275 La 18 ianuarie 1919, Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat
o hotarire in legatura cu situatia combustibilului si a aprovi-
zioniirii cu alimente la uzinele constructoare de masini ale
statului. Prin aceastd hotdrire, Comisariatul poporului pentru
aprovizionare era obligat sa prezinte informatii exacte, din
care sa se vada cite vagoane, cind si din ce localitati au fost
comandate pentru uzinele constructoare de masini i intre-
prinderile textile ale statului" (Culegeri din Lenin", vol.
XXXIV, p. 94). 267,

276 Aceasta dispozitie, data secretarei, a lost scrisii de Lenin pe
telegrama conducerii unei uzine din Breansk, care cerea per-
misiunea de a trimite locomotive de uzina ca sd aducà, pentru
necesitatile ei, produse alimentare din gubernia Tambov,
unde era o mare aglomeratie de trenuri marsrutizate incarcate
cu cereale. 268.

277 Este vorba de proiectata convocare a unei conferinte pc insu-
lele Prinkipo, la care urmau sa participe reprezentanti ai
tuturor guvernelor existente pe teritoriul Rusiei, in vederea
elaborarii unor masuri rnenite sit puna capdt razboiului civil.
Proiectul apelului catre participantii la conferintii a fost
intocmit de Wilson, presedintele S.U.A. Imperialistii au
inceput, de fapt, s5 vorbeasca despre o conferinta, cu scopul
de a opri ofensiva Armatei Rosii si, in caz ca guvernul sovietic
ar refuza sd participe la o asemenea conferintd, de a arunca
asupra lui vina prelungirii operatiilor militare. Guvernul
sovietic a smuls masca de conciliatori" de pe fata imperia-
listilor ; la 4 februarie 1919 el a comunicat prin radio guverne-
lor Marii Britanii, Frantei, Italiei, S.U.A. si Japoniei cà e
de acord sa participe la conferinta, intentia lui fiind sil folo-
seasca aceasta conferinta Ca o tribuna internationala pentru
demascarea interventionistilor. Dar imperialistii Antantei
n-au dat nici un riispuns. Denikin, Kolceak si celelalte guverne
contrarevolutionare, sperind sa inabuse Republica sovietica
prin forta armelor, au refuzat sá participe la conferintd; ea
n-a mai avut loc. 269.

278 Aceastd telegrama a fost trimisa de V. I. Lenin in urma
primite din partea lui vart, imputernicitul Consiliului

Apardrii la Samara, c5 a lost arestat A. M. Smirnov, un eser
de dreapta, lost primar sub albgardisti, care si-a recunoscut
vina si a declarat ca vrea sa colaboreze cu Puterea sovie Lica
in lupta impotriva lui Denikin. in telegrama lui *vart se
arata c5 Smirnov nu pune nici un fel de conditii pentru acti-
vitatea lai viitoare si are alaturi de el un grup de persoane
dirt lagiirul sdu care s-au hotarit sa slujeasca Puterea soviet iea.

insii
tarii
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Pe aceastd telegramd Lenin a Mout urmatoarea insemnare:
pentru informatii la fata locului am telegrafiat la 27. I."

269.

279 Acest ordin dat lui K. I. Lander, comisarul poporului pentru
Controlul de stat, a fost scris de Lenin pe un raport al lui
N. P. Briuhanov, adjunct al comisarului poporului pentru
aprovizionare, care fdcea cunoscut cd ordinele de repartizare
a unor produse alimentare pentru populatie n-au fost folosite
la timp.

Conform indicatiei date de Lenin, Controlul de stat a
instituit o ancheta in aceastd chestiune. Prezidiului Sovietului
din Moscova i s-a propus sà destituie pe vinovati si sd ia
milsurile necesare pentru repartizarea la timp a produselor
pentru populatie. 270.

280 Primind aceastà scrisoare a lui V. I. Lenin, E. M. Skelanski
a dat dispozitie lui S. I. Aralov, membru al Consiliului mili-
tar-revolutionar al repuhlicii, sd intreprindd o anchetà imediatd.
La 3 februarie 1919, Aralov i-a comunicat lui Skelanski cd
directia de campanie a aviatiei si aeronauticii de pe Frontul
de la Taritin a trimis, pentru revizie, un functionar al Con-
siliului general al flotei aeriene. 270.

281 La 12 ianuarie 1919, Consiliul Apiirdrii a adoptat hotarlrea de
a trimite muncitori din Moscova si Petrograd la uzinele de
armament din Ijevsk si Votkinsk. La 22 si 31 ianuarie, aceastil
problema a fost din nou examinatd de Consiliul ApArdrii.
La sedinta din 31 ianuarie 1919, Consiliul Apdrdrii a adoptat
o hotdrire prin care Krasin era insdrcinat sd Intocmeascd
textul unei telegrarne cdtre comisarul pentru problemele muncii
al Comunei din Nord, iar Lenin era imputernicit s-o semneze
in calitate de presedinte al Consiliului ApArdrii. In confor-
mitate cu aceastd hotdrire a fost trimisä prezenta tele-
gramd. 271.

282 In acest biletel, Lenin rdspunde la o scrisoare a lui L. B. Ka-
menev. Acesta ii fdcea cunoscut cd i s-a cerut de cdtre
F. E. Dzerjinski sd dea ordin militiei judiciare sd predea Cekdi
dosarul si fisele unui grup de banditi arestati. Impotriva
trecerii acestei chestiuni in atributia Cekdi a protestat
N. V. Krilenko, care sustinea cd asta are sd incurce cerce-
tdrile". 272.

283 Aceastd scrisoare, adresatd lui L. B. Krasin, comisarul poporu-
lui pentru industrie si comert, a fost scris d. in urma primirii
raportului intocmit de V. I. Jastrzebski, un fost activist al
Partidului socialist polonez (P.P.S.) care acum se afla in
Rusia, in legAturd cu rezultatele cäMtoriei Intreprinse de el
la Varsovia cu scopul de a elucida posibilitdtile pentru stabi-
lirea de relatii comerciale si culturale intre Republica sovieticd
§i Polonia. Misiunea lui Jastrzebski n-a avut succes datoritu

-



496 ADNOTARI

Impotrivirii opuse de liderii de dreapta ai P.P.S. Cu toate
acestea, V. I. Lenin s-a pronuntat pentru continuarea trata-
tivelor. 272.

284 Aceastä telegratna, adresata lui B. N. Nimvitki, presedintele
Comitetului revolutionar gubernial din Ufa, a fost trimisd de
V. I. Lenin drept raspuns la Intrebarea, pusa de acesta, ce
pozitie sa adopte fata de presedintele guvernului burghezo-na-
tionalist al Baskiriei, M. D. Halikov, care a venit sä duca
tratative cu comitetul revolutionar gubernial. Halikov punea
problema amnistierii baskirilor care luasera atitudine Impotriva
Puterii sovietice si comunica cà trupele baskire au trecut de
partea Armatei

In legatura cu aceasta chestiune, vezi, In volumul do
fata, documentul 467 si adnotarea 299. 273.

285 Arhiepiscopul Ropp, reprezentantul bisericii catolice din
Po Ionia la Petrograd, a fost arestat la Inceputul anului 1919
sub invinuirea cd s-a dedat la actiuni contrarevolutionare.
In februarie 1919, el a fost eliberat si predat In schiinbul
unui grup de comunisti aflati In Inchisoare; insa acestia, la
trecerea granitei poloneze, au fost ucisi miseleste de organele
graniceresti poloneze. 274.

286 Pe cit se pare, aici e vorba de brosura Vive la République
des Soviets !", aparuta in 1918 la Moscova i avind ca autor
pe J. Sadoul, membru al sectiei franceze a P.C. (b) din
Rusia. 274.

287 .Aceasta dispozitie a fost scrisa pe o telegrama a secretarului
lui N. I. Podvoiski, comisarul poporului pentru problemele
militare al Ucrainei. Prin aceasta telegrama, care fusese trimisd
la sapte adrese diferite, se anunta cã trenul lui Podvoiski a
parasit Moscova, plecind la IIarkov. 274.

288 Aceasta indicatie, adresata lui E. M. Skleanski i lui V. N.Pod-
belski, comisarul poporului pentru posta i telegraf, a fost
data de Lenin In urma primirii unei telegrame din partea
sefului serviciului de transmisiuni al trenului lui L. D. Trotki,
care fusese trimisa concomitent unui mare numar de destina-
tari. 274.

289 La 6 februarie 1919, A. G. leapnikov ti comunica lui Lenin
tiriIe primite de el de la Baku, si anume ca muncitorii de la

intreprinderile din acest oras si marinarii MO, porniti impotriva
ocupantiior englezi, ca vapoarele pe care au mai rémas Inca
marinari rusi slut gata sa treaca de partea Puterii sovietice, iar
muncitorii din Baku, cind va Incepe ofensiva Armatei Rosii,
vor porni rascoala. 275.

290 M. G. Leiteizen, fiul cunoscutului revolutionar bolsevic
G. D. Leiteizen, care lucra pe atunci la Comisariatul poporului

Rogii.
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pentru afacerile externe, a fost arestat in Finlanda, fiind
suspectat cã face propaganda revolutionard. 275.

291 Aceasta dispozitie, adresata lui G. I. Petrovski, a fost scrisa
de V. I. Lenin pe textul unui raport cu privire la situatia din
gubernia Kursk, care fusese prezentat de unul din lucratorii
de la inspectia militara. In raport se arata Ca oamenii muncii
sint nemultumiti de abuzurile unor activisti de partid locali
si ale unor lucratori din aparatul de stat, de proasta organi-
zare a muncii de agitatie si propaganda la tara si de slabiciunea
de care dau dovadd organizatiile de partid din aceasta guber-
nie. 276.

292 Dosarul lui V. I. Dobrovolski a fost revizuit de Ceka; in
martie 1919 a fost adoptata hotarirea ca acesta sd fie inchis
intr-un lagdr de concentrare pind la terminarea razboiului
civil, intrucit s-a facut vinovat de manifestari contrarevolu-
tionare. 277.

293 Dispozitia aceasta, data lui N. P. Briuhanov, a fost scrisa
de V. I. Lenin pe o telegramd trimisd din statia Filonovo de
Goncearov, comisar pentru aprovizionare in gubernia Voronej.
In aceasta telegrama se comunica cd in districtele Hoper si
Ust-Medveditkaia existd mari rezerve de cereale i ca Banca
agricold din Voronej nu ia nici un fel de niasuri pentru trans-
portul lor, cu toate ca de aproape o luna de zile regiunea a
fost curatata de bandele lui Krasnov.

Pe textul telegramei, Lenin a scris urmatoarea dispozitie
catre secretara: De dactilografiat in 5 exemplare (fail obser-
vatiile Mute de mine) si de trimis: 1) lui Kamenev, 2) la
Conzitetul de partid Moscoya, 3) la Biroul de aprovizionare a
armatei, 4) la inspectia muncitoreasca a aprovizionarii,
5) la Consiliul general al sindicatelor din Rusia" (Culegeri
din Lenin", vol. XXIV, p. 116). 277.

294 Lui V. I. Lenin i s-a comunicat ca zvonul despre evacuarea
Verei Zasulici si a altor revolutionari este lipsit de temei.

278.

295 Lenin a scris aceasta telegrama dupa ce a primit o telegrama
din partea lui Rukavisnikov, membru al P.C. (b) din Rusia,
care-1 ruga sa dea dispozitie sd se cerceteze cazul sat'. In
telegrama sa, Rukavisnikov facea cunoscut ca el, vechi acti-
vist de partid, a fost arestat pentru di a refuzat sa indepli-
neasca in mod concomitent functiile de comisar politic al
unui detasament de aprovizionare, de sef al unui centru de
predare a cerealelor, de easier si de functionar.

Pe telegrama acestuia, Lenin a facut urmatoarea insemnare:
Am rilspuns telegrafic la 18. II". La arhiva, pentru infor-
matii la fata locului". 278.
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296 Prezenta telegrami a fost scrisd de Lenin dupd primirea unei
scrisori din partea lui M. M. Fedoseev din satul Azeevo, jude-
tul Elatma, gubernia Tambov. Fedoseev ardta Ca in octombrie
1918 i-a fost nationalizatd tipografia pe care o avea in orasul
Elatma si care acuin std Intr-un sopron i rugineste din lipsa
de intrebuintare", in thnp ce orasul Elatma, capitald de judet.,
a rdinas färd tipografie si se fac comenzi in orase din alte
judete. Fedoseev scria despre sine c'd nu este burghez, ca
timp de 27 de ani a muncit ca grefier, secretar, invdtdtor,
contabil; cumpdrind pe datorie o masind tipograficd veche
stricatd, a pus-o la punct si a lucrat el insusi in tipografie ca
zetar i corector.

Pe scrisoarea lui Fedoseev, Lenin a notat: Trimis tele-
gramd la 18. II"; La arhivd, pentru informatii la fella
locului". 279.

297 Rdspunzind la aceastd telegramd, P. Gorbunov, presedintele
Comitetului Rxecutiv judetean din Elatma, comunica, in
aceeasi zi, ca tipografia lui Fedoseev urmeazd sd fie contopita
cu o altd tipografie nationalizatd din acest oras (a lui Mesce-
reakov) i cà fostii lor proprietari vor putea lucra amindoi in
noua intreprindere ca specialiti. 279.

298 Aceastd telegrama a fost trirnisd de V. I. Lenin din insarcina-
rea data de Consiliul Comisarilor Poporului in urma examindrii,
in sedinta sa din 18 februarie 1919, a comuniciirii fdcute de
P. I. Popov, seful Directiei centrale de statisticd, in legaturd
cu organizarea statisticii in Ucraina. 279.

299 Intr-o telegramd cu data de 19 februarie 1919 a comandamen-
tului Frontului de est se dddeau informatii despre tratativele
cu reprezentantii guvernului nationalist burghez al Baski-
riei pentru incetarea activitAtii antisovietice a acestuia
pentru trecerea trupelor baskire de partea unitritilor Armatei

spre a lupta impotriva lui Kolceak. In telegrama sa,
comandamentul isi exprima parerea cd, dacd trupele baskire
vor trece numaidecit la ofensiva impotriva lui Kolceak, atunci
nu va fi cazul ca ele sd fie dezarmate, iar dacd vor refuza sä
faca acest lucru, atunci dezarmarea lor devine necesard.

La sfirsitul lunii februarie 1919 au inceput actiunile comune
ale unitatilor baskire si ale Armatei Rosii impotriva trupelor
albgardiste si a fost alciltuit un Comitet revolutionar al Bas-
kiriei. La 20 martie 1919 a fost semnat acordul dintre guvernul
R.S.F.S.R. i guvernul Baskiriei cu privire la crearea Republicii
Sovietice Autonome Baskire. 281.

300 Aceste rinduri au fost scrise de V. I. Lenin pe coperta interioara
a unui exemplar al brosurii sale Lupta pentru cereale"
(Moscova, 1918), pe care 1-a trimis, prin A. P. Ramenski
(un fost coleg al lui I. N. Ulianov, tatäl lui Vladimir Ilici),
unei delegatii de inviltdtori din gubernia Tver. Delegatia

si

si

Rosii,
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venise la Moscova ca sal ceara un ajutor in produse alimentare
pentru invatatorii din aceastd gubernie.

Bro§ura lui V. I. Lenin continea textul raportului sau
asupra luptei impotriva foametei, prezentat la 4 iunie 1918,
in sedinta comuna a C.E.C. din Rusia, a Sovietului din
Moscova si a sindicatelor, si cuvintul de incheiere la raport
(vezi Opere complete, vol. 36, Bucuresti, Editura politica,
1965, ed. a doua, p. 415-445). 282.

301 Aceasta telegramd a lui V. I. Lenin este un raspuns la tele-
grama primita, la 26 februarie 1919, din partea lui S. E. Teha-
novski, presedintele Comitetului executiv din Rudnea, plasa
Mikulinskaia, judetul Orsa, gubernia Moghilev. Teha-
novski facea cunoscut ca comunistii din plasa Mikulinskaia
au organizat o cooperativa muncitoreasca centrala, cu scopul
de a uni pe muncitori si pe tarani dupa principiul organizarii
comuniste a comertului, al lichidarii comertului particular
si a speculei, al organizarii pe baze noi a actualelor cooperative
de consum ale elementelor chiaburesti"; statutul acestei
cooperative muncitoresti a fost examinat de Consiliul eco-
nomic superior. Comunicind ca conducatorii organizatiilor
judetene si guberniale din Orsa si Moghilev au adoptat o
atitudine negativa fata de actiunile comunistilor din plasa
Mikulinskaia, Tehanovski cerea sa i se permita sa-i explice
personal lui Lenin care e adevarata stare de lucruri. 285.

302 Este vorba de cazarea delegatilor veniti la Moscova, la primul
Congres al Internationalei Comuniste. 286.

303 In sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din 27 februarie
1919 a fost adoptata hotarirea de a pregati un proiect de decret
pentru reorganizarea conducerii Uniunii centrale a coopera-
tivelor de consum (in care predominau pe atunci cooperatorii
burghezi) si pentru luarea de masuri in vederea cuceririi ei
grabnice si complete. Consiliul Comisarilor Poporului a dat
dispozitie Comisariatului poporului pentru aprovizionare
sa acorde sprijin financiar Consiliului central al cooperatiei
muncitoresti prin alocarea unui credit in suma de 250 000 000
de ruble. La 16 martie 1919, Consiliul Comisarilor Poporului
a adoptat decretul Cu privire la cooperatia de consum", in
care se prevedea unirea tuturor cooperativelor de consum de
la orase si din localitatile rurale in comunele unice de consum;
la crearea unor asemenea comune la orase si in centrele indus-
triale urma sa se ia ca baza cooperatia muncitoreasca. S-a
stabilit ca centrul economic unic al tuturor uniunilor locale
ale comunelor de consum va fi Consiliul central, din care sil
faca parte si un reprezentant al Comisariatului poporului
pentru aprovizionare. 286.

304 Acest bilet a fost scris de Lenin, pe cit se pare, in sedinta
Consiliului_Comisarilor Poporului din 27 februarie 1919, In
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care s-a discutat proiectul de hotarire cu privire la detasa-
mentele muncitoresti de aprovizionare. Biletul era un raspuns
la propunerea, facuta de M. M. Kostelovskaia, de a amina
dezbaterea acestei chestiuni. 286.

305 Aceasta dispozitie, data secretarei, a fost scrisd de V. I. Lenin
dupa ce primise in audienta pe muncitorul Borzov, reprezen-
tantul organizatiei bolsevice din satul Iuja, care a cerut sä
se dea un ajutor in produse alimentare fabricii de textile din
acest sat.

Dispozitia a fost scrisa pe o hirtie cu antetul presedintelui
Consiliului Comisarilor Poporului. Pe aceeasi hirtie, probabil
chiar in sedinta Consiliului Apararii, Lenin a scris i intre-
barile adresate lui P. N. Briuhanov (vezi documentul urma-
tor). 287.

306 Aceasta insarcinare a fost data de Lenin dupa ce a primit
raspunsul lui N. P. Briuhanov, care arata Ca, In ce priveste
posibilitatile de a acorda ajutor In produse alimentare fabricii
de textile din Iuja, ele se vor preciza a doua zi, la consfatuirea
cu Comisariatul cailor de comunicatie.

Pe cit se pare, In aceeasi sedinta a Consiliului Apararii,
secretara s-a Inteles cu Briuhanov cInd sa-1 primeasca pe
Borzov, intrucit pe document se afla urmatoarea Insemnare
facuta de Briuhanov: la orele 3 d.a. trimiteti-I la mine cu
un biletel" (Arhiva centrala de partid a Institutului de mar-
xism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). 287.

307 Aceste rinduri au lost scrise de V. I. Lenin pe un biletel
prima, pe cit se pare, Intr-o sedinta a Consiliului Comisarilor
Poporului din partea lui A. I. Sviderski, membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru aprovizionare. Sviderski
scria cà la acest comisariat a fost examinata chestiunea daca
granita cu Ucraina trebuie considerata deschisa pentru trans-
portul liber al tuturor produselor alimentare sau numai pentru
al celor nerationalizate.

Organizarea aprovizionarii In regiunile In curs de eli-
berare ale Ucrainei a avut, la Inceputul anului 1919, o impor-
tantà deosebit de mare. Lenin acorda o mare atentie acestei
probleme, propunind, Intro altele, ca A. G. Slihter sa fie
trimis cit mai repede In Ucraina, uncle urma sa ia conducerea
Comisariatului poporului pentru aprovizionare. La 25 februarie,
el a scris pe o telegrama a lui G. L. Peatakov, care il informa
despre rezervele de produse alimentare existente In Ucraina:
Trimiteti-o lui Slihter i spuneti-i, totodatri, cà sint foarte
nemultumit cà plecarea lui intirzie" (A. Slihter. Dascal si
prieten al celor ce muncesc". Moscova, 1957, P. 55). La 19
februarie si 11 martie 1919, C.C. al P.C. (b) din Rusia a
adoptat hotariri speciale in legatura cu politica de aprovizio-
nare In Ucraina (vezi Opere complete, vol. 37, Bucuresti,
Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 5(2 si 650-651). 288.
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308 L. A. Fotieva, secretara a Consiliului Comisarilor Poporului,
s-a adresat lui V. I. Lenin cu rugamintea de a angaja la secre-
tariatul C.C.P. o noua functionara, care era recomandata de
biroul colectivului de functionari de la Directia treburilor
C.C.P. Seful acestei directii, V. D. Bonci-Bruevici, s-a pro-
nuntat impotriva angajdrii, invocind in acest sens prevederile
decretului Cu privire la inadmisibilitatea angajarii in acelasi
serviciu, de care institutiile sovietice, a unor persoane care
sint rude Intro ele" (la C.C.P. lucra o sord a functionarel
recomandate). In legatura cu aceasta, Fotieva Ii scria lui
Lenin cd functionara recomandata de colectiv este un element
valoros si este chiar in interesul nostru s-o primim... N-ar
putea fi ocolite prevederile decretului?" In legatura. cu aceasta
propunere a si scris Lenin prezentele biletele. 288.

309 Prezentul document a fost scris de V. I. Lenin pe o scrisoare
a C.C. al P.P.S. catre C.C. al P.C. (b) din Rusia. La punctul
3 al acestei scrisori era exprimata dorinta de a se rezolva
problema granitelor cu Po Ionia pc baza autodeterminarii
populatiei care traieste pe teritoriile in litigiu, i in primul
rind a celei din Lituania i Bielorusia. Propunerea lui Lenin
a fost adoptata de C.C. al P.C.(b) din Rusia si ea si-a gasit
expresia in scrisoarea lui G. V. Cicerin catre delegatul extra-
ordinar al guvernului polonez, A. I. Wenckowsky (vezi Docu-
mente cu privire la politica externa a U.R.S.S.", vol. II,
1958, P. 105-106.) 289.

310 0 functionara de la sectia spatiul locativ din Taritin, V. V. Per-
sikova, a fost arestata pentru cd a mizgalit un portret al lui
Lenin decupat dintr-o brosura. Seful unei sectii de militie
din localitate, V. S. Usacev, i un ostas rosu, Minin, s-au
adresat telegrafic lui Lenin, rugindu-1 sS dea ordin ca Per-
sikova sa fie eliberatS. Pe telegrama lui Minin, Lenin a scris
urmatoarea dispozitie dare secretara: Sa-mi aduci aminte
cind vine r5spunsul presedintelui Comisiei extraordinare (iar
dupd aceea, tot materialul sa fie pus la dispozitia unor foile-
tonisti") (Culegeri din Lenin", vol. XXIV, p. 172). 289.

311 Acest bilet a fost scris de V. I. Lenin intr-o sedinta a Con-
siliului Cornisarilor Poporului in care se discuta problema
reorganizarii Controlului de stat ; F. I. Kalinin, membru al
colegiului Comisariatului poporului pentru invdtamint, era
presedinte al Comisiei pentru controlul schemelor de organizare
a personalului, care efectua o reorganizare a sectiilor i o
reducere a personalului din Comisariatul poporului pentru
inviltilmint. 0 operatie analoga. era efectuata pe atunci
in alte institutii. 289.

312 Acest bilet a fost scris, pe cit se pare, in timpul unei sedinte
a Consiliului Comisarilor Poporului. 290.

pi
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313 A. L. Kolegaev a rdspuns printr-o telegramh, in care comunica
cä spre Moscova au fost trimise trei trenuri marsrutizate cu
produse alimentare. In aceasta telegramd, el dddea i unele
informatii in legdturd cu mersul colectdrii de produse i ardta
cä pentru urgentarea acestei operatii este nevoie sd se trimitd
de la centru un numdr suplimentar de muncitori si de lucratori
cu functii de rdspundere din domeniul aproviziondrii. 290.

314 La 29 ianuarie 1919, cel de-al II-lea Congres al Sovietelor din
judetul Sarapol, gubernia Veatka, a adoptat hotdrirea de a
colecta cereale din toate satele si de a le trimite in dar Moscovei
si Petrogradului. Prezentul bilet a fost scris de Lenin cu prilejul
primirii in audientd, la 12 martie 1919, a delegatiei de tdrani
din judetul Sarapol care au insotit trenul cu cereale.

Despre convorbirea sa cu aceastd delegatie, Lenin a relatat
la 13 martie 1919, in cadrul unui miting care a avut loc la
Casa poporului din Petrograd (vezi Opere complete, vol. 38,
Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a doua, p. 31-32).

290.

: 15 Pe dosul acestui biletel, L. B. Krasin a scris: Refuzul indd-
rdtnic al celor din Petrograd de a livra aceasta hirtie, care
luni de zile a stat fdrd intrebuintare, constituie, fArd
un act de sabotaj premeditat". 291.

316 Aceste rinduri au fost scrise in legilturd cu rugdmintea unui
Oran din satul Alekseevo, judetul 13elski, gubernia Smolensk,
de a i se trimite decrete si alte materiale necesare pentru
conducerea cercurilor politice de la sate. 292.

317 Pe acest document se afld o insernnare a lui A. G. Slihter:
Prima de mine la 19 martie 1919, in cea de-a opta sedinth
a congresului partidului, la Moscova". Directiva C.C." despre
care e vorba In acest biletel este cuprinsä in hotdrirea C.C. al
P.C. (b) din Rusia cu privire la politica de aprovizionare in
Ucraina, care a fost adoptata la 11 martie 1919 (vezi A. Sliliter.
Dascdl si prieten al celor ce muncesc", Moscova, 1957,
p. 57-59). 292.

318 Pe acest document se and o rezolutie a secretarului C.E.C.
din Rusia, A. S. Enukidze: Sa i se elibereze chiar azi un
permis pentru dour( persoane pind la Petrograd. A. Enukidze.
22/111" (Arhiva centrald de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe lingd C.C. al P.C.U.S.). 293.

319 Lenin a dat aceastd dispozitie lui G. I. Petrovski in urma
prim irii unei reclamatii din partea Oran ilor din plasa Korbang,
judetul Kadnikov, gubernia Vologda, in legdturd cu atitudinea
nejustd a comitetului executiv de plasd fatd de mijlocasi.
Textul acestei dispozitii a fost scris pe marginea urmdtorului
proiect de telegramd, consemnat de N. K. Krupskaia: Cdtre
Sovietul de plash din Korbang, judetul Kadnikov, gubernia

indoiala,
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Vologda. Intocmiti nnmaidecif, in toate satele, listele de
alegdtori pentru Soviet, InlAturind nuinai pe chiaburii notorii

atrAgind in alegeri pe tdranii mijlocasi. 0 data cu Intoc-
mirea listelor, fixati si data alegerilor. Se va face o verificare.
Cei gdsiti vinovati de intocmirea necorectd a listelor vor fi
trasi la rdspundere" (Arhiva centrald de partid a Institutului
de marxism-leninism de pe lingd C.C. al P.C.U.S.).

Curind dupd aceea, aflind despre atitudinea grosoland a
lui A. G. Pravdin, membru al colegiului Comisariatului
poporului pentru afacerile interne, fatd de U. P. Mostakova,
care trimisese reclamatia taranilor, V. I. Lenin i-a scris lui
Petrovski: ...Pravdin trebuie scuturat zdravdn. Sã nu-1
rdsfdtati, ci sd-1 tineti sub observatie, cdci el manifestá ten-
dinta stupidd de a folosi metode de comandä. Asemenea
tendinte trebuie curmate" (Arhiva centrald de partid a Institu-
tului de marxism-leninism de pe lingd C.C. al P.C.U.S.).

293.

320 Lenin a scris aceastd telegramd cu prilejul primirii unei
telegrame din partea §efului sectiei politice a Armatei a 5-a,
Kaiurov, care ii comunica cà trupele albgardiste au ocupat
orasul Ufa si cd Armata a 5-a se afld intr-o situatie grea.
Totodatd, Kaiurov isi exprima convingerea cd, dacd vor fi
trimise trupe de intdrire constiente, instruite", 4,inamicu1
va fi infrint". 293.

321 Aceasta telegrama a fost trimisd de Lenin In urma primirii
unei telegrame din partea conducerii Lniunii cooperativelor
de consum din Iaroslavl, care fdcea cunoscut cd Visnevski,
comisarul judetean pentru aprovizionare din Rostov, a dat
o dispozitie in care nu tinea searna de reteaua de cooperative
infiintate, cu aprobarea comitetului gubernial pentru apro-
vizionare, In orasul Rostov si in judet si prin care se crea
una noud, in cadrul administrativ al judetului. Aceasta dis-
pozitie, se afirma In telegrama, condamnd la pieire cooperatia
din Rostov ca aparat tehnic pentru o distributie justd. 294.

322 Reclamatia trimisd telegrafic de E. A. Efimova a fost primita
de V. I. Lenin la 28 martie 1919. Adresind, drept rdspuns la
aceastd reclamatie, o telegramd Comitetului executiv gubernial
Cerepovet, cdruia ii cerea informatii, Lenin a facut sub textul
telegramei primite de la Efimova urmdtoarea insemnare:
Am trimis o telegrama la 29. III". 295.

323 Prezentul bilet a fost scris de V. I. Lenin In urma primirii
petitiei unui grup de cet4eni din plasa Iaganov, judetul
gubernia Cerepovet, care fusese adusd la Moscova de reprezen-
tantul lor, V. Bahvalov. In aceasta petitie, ei cereau sà li se
permita sri termine constructia unei biserici Incepute in 1915.

295.

si

si
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324 G. N. Kaminski, presedintele Comitetului executiv gubernial
Tula, a comunicat prin fir direct ca la uzinele de armament
din Tula s-au ivit framintari in rindul muncitorilor, ca urmare
a grelei situatii alimentare si a lipsei de numerar pentru
plata salariilor.

In legatura cu aceasta chestiune vezi documentul 511 din
volumul de fata, precum i Culegeri din Lenin", vol. XXIV,
p. 7 si 9. 296.

325 La 5 aprilie 1919, in urrna raportului prezentat de D. I. Kurski,
comisar al poporului pentru justitie, Consiliul Comisarilor
Poporului a aprobat regulamentul pentru sedintele C.C.P.;
au fost luate in considerare toate propunerile facute de Lenin.

297.

326 Acest raspuns, adresat taranilor din judetul Skopin, gubernia
Reazan, a fost scris de Lenin in legaturd cu mandatul adunarii
consultative judetene, in care taranii puneau problema redu-
cerii impozitului revolutionar extraordinar plätit de taranii
cu venit mijlociu sau mai mic, a desfiintarii rechizitiondrii
cailor de mined si a vacilor de lapte, a maririi cotei de cereale
care rämine pentru gospoddria taraneasca etc. 298.

327 Decretul Cu privire la inlesnirile acordate taranilor mijlocasi
la perceperea impozitului revolutionar exceptional forfetar"
a fost adoptat in sedinta C.E.C. din Rusia la 9 aprilie 1919;
la 10 aprilie el a fost publicat in Izvestiia C.E.C. din Rusia".

298.

328 V. I. Lenin se refera la intocmirea unui raspuns catre taranii
din judetul Skopin in legaturd cu alte probleme (vezi docu-
mentul precedent). 298.

329 Este vorba de cererea taranilor din judetul Skopin (vezi adno-
tarea 326). 299.

330 Aceastil scrisoare a fost scrisà de Lenin in urma unei convor-
biri cu F. I. Bodrov, administratorul colii silvice din Sokol-
niki.

In legatura cu Bodrov, vezi i documentul 555 din volu-
mul de feta. 299.

331 V. L. Paniuskin se afla atunci pe Frontul de nord-vest. In
urma ofensivei trupelor lui Kolceak, detasamentul lui Paniuskin
s-a indreptat spre Frontul de est.

Vezi si documentul 512 din volumul de fatã. 300.

332 Aceste radiograme au fost trimise de V. I. Lenin lui Bela
Kun in legätura cu stirea ca la Munchen a lost proclamata,
la 7 aprilie 1919, republica sovietica. aceste zile, la Moscova
Inca nu se stia ca la Munchen republica sovietica a fost pro-
clamatil de liderii social-democratilor germani i ai Partidului
social-democrat independent din Germania (partid de centru),

--
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care, cu ajutorul unei asemenea manevre, voiau sil insele pe
muncitori si sa discrediteze in ochii lor ideea Puterii sovietice.
In asemenea situatie, cind nu se creasera Inca conditii prielnice
pentru proclamarea republicii sovietice In Bavaria, comunistii
bavarezi au refuzat sii participe la aceasta initiativa provoca-
toare. Comunistii au explicat maselor adevaratul sens al
proclamarii republicii sovietice si au facut apel la unirea
proletariatului In vederea luptei Impotriva contrarevolutiei.

La 13 aprilie 1919, dud contrarevolutia bavareza a facut
Incercarea de a pune mina pe putere, pe strazile Miinchenului
s-a Incins o lupta Inversunata, care s-a soldat cu victoria
muncitorilor. In seara zilei de 13 aprilie, la adunarea comite-
telor de intreprindere revolutionare si a Sovietelor de deputati
ai soldatilor a fost format un comitet de actiune. care a ales
un nou guvern sovietic Comitetul executiv, In frunte cu
Eugen Lewin, liderul comunistilor bavarezi; In acest guvern
au intrat si reprezentanti ai independentilor". Guvernul
Republicii Sovietice Bavareze a trecut la dezarmarea burgheziei,
crearea Armatei Rosii, nationalizarea bancilor. instituirea
controlului muncitoresc in intreprinderile industriale, organi-
zarea aprovizionarii cu produse alimentare.

La 27 aprilie 1919, Lenin a scris un Mesaj de salut
Republicii Sovietice Bavareze", In care dadea guvernului
revolutionar al Bavariei sfaturi ce constituiau un program
concret de actiune pentru partidul proletar ajuns la putere
(vezi Onere complete. vol. 38, Bucuresti, Editura politica,
1966, ed. a doua, P. 320-321).

Situatia interna si externa a Republicii Sovietice Bavareze
era grpa. Chiar de la ivirea primelor dificultiiIi, reprezentantii
social-democratilor independenti" au Inceput sa duca o politica
tradatoare. La sfirsitul lunii aprilie, indenendentii" au reusit
sa-i determine pe comunisti sa paraseasca posturile de con-
ducere. Profitind de aceasta situatie, contrarevolutia a trecut
la ofensiva. La 1 mai, unitatile albgardiste au intrat in Miin-
chen si, dupA lupte inversunate, care au durat trei zile, au pus
staptnire pe oras. 300.

333 Aceastä telegrama a lost scrisd de V. I. Lenin ca raspuns In
telegramele din 8 anrilie 1919 ale comisaruIui militar al
Armatei a 6-a, N. N. Kuzmin, care comunica cd generalul
englez Ironside a facut pronunerea de a se proceda la un
schimb de prizonieri. 301.

234 Intr-o telegrama transmisa prin fir direct, S. K. Minin,
membru al colegiului Comisariatului poporului pentru afacerile
interne, Ii comunica lui V. I. Lenin ca a fost lichidata greva
de la uzinele dP armament din Tula si de la atelierele cailor
ferate. In aceasta telegrama se arata ci e nevoie ca muncitorii
de la uzinele din Tula sa fie aprovizionati la timp, In mod
regulat, prin organele Comisariatului poporului pentru apro.
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vizionare, iar Comisariatul poporului pentru finante sà trimitá
cit mai curind bani pentru achitarea salariilor muncitorilor.

Pe textul telegramei lui Minin, Lenin a fricut urmAtoarea
insemnare: La Biroal Org. al C.C.". 302.

335 Aceastd dispozitie a fost scrisd de V. I. Lenin pe dosul unui
bilet al lui P. A. Krasikov, care Ii fricea cunoscut Ca a fost
deschisd racla cu sfintele inoaste" de la lavra Troite-Serghiev-
aia, in prezenta unor reprezentanti ai populatiei, a unor
medici, cAlugdri etc. Krasikov scria Ca' in curind vor fi gala
procesul-verbal al deschiderii i filmul. 303.

336 Lenin a scris aceastd telegramd in urma primirii, la 12 aprilie
1919, a unei telegrame din partea lui A. M. Gorki, care Ii
fAcea cunoscut cd la Maloarhanghelsk a fost arestat scriitorul
I. Volnii si II ruga sd dispund telegrafic s6 se instituie o
anchetà obiectivd asupra cauzelor arestgrii acestuia si sà fie
eliberat, dar mentinut sub supraveghere"; loialitatea lui
politicS este neindoielnicd pentru mine", scria Gorki.

Vezi si telegrama trimisd de Lenin lui Gorki la 14 aprilie
1919 (volumul de fats, documentul 516). 303.

337 In bilet e vorba de onorariul primit de V. I. Lenin din partea
editurii Sovietului din Petrograd pentru publicarea In brosurd
a lucrArii sale Succesele Puterii sovietice si dificultAtile
ei" (vezi Opere complete, vol. 38, Bucuresti, Editura politics,
1966, ed. a doua, p. 39-73). 304.

338 Lenin a scris aceasta telegramd in urma primirii unei scrisori
din partea lui L. S. Sosnovski, care-i comunica: In a doua
jumdtate a lunii martie, Sovietul judetean Tula a convocat
o consfrituire judeteand pentru organizarea insarrantarilor.
La inceput (dupd cum e obiceiul la noi) s-a hotArit sd se
trimitS o telegramS de salut lui Lenin din partea comunistilor
intruniti in aceastd consfAtuire. Niste delegati au declarat:
telegrama o trimitem cu plScere, dar 1111 sintem de acord sS
se spund cS sintem comunisti. Si nici nu vrem sS fim. Stim
noi cine se dd drept comunist ! I ConsfAtuirea, din aceastd cauzd,
a fost dizolvatd, ca fiind contrarevolutionard. Vreo 200
de oameni au pArdsit lucrdrile ei, supdrati, jigniti. Asta mi-a
spus-o un tovards, care a promis cd o sd trconoleze mai hide-
aproape. Poate cd yeti cere dv. relatii In legaturd cu aceastd
consfatuire".

La 23 aprilie, Lenin a primit o telegramS din partea pre-
sedintelui Comitetului executiv judetean Tula cu unele expli-
catii preliminare In legAturd cu aceastd chestiune. 304.

339 La 11 aprilie 1919, In Izvestiia C.E.C. din Rusia" a fost
publicat un decret al Consiliului Comisarilor Poporului prin
care erau chemati sub arme muncitorii si tdranii din guber-
niile centrale ndscuti In anii 1886-1890 care nu exploatau
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muncd straina. In telegrama lui G. E. Zinoviev se comunica
ca la adunarea comunistilor din Petrograd s-a stabilit ca,
paralel cu aceasta mobilizare generala, O. fie chemati sub
arme pina la 20% din membrii de partid. 306.

340 Este vorba despre introducerea unor eseri In componenta
guvernului ucrainean. In legatura cu aceasta, vezi si telegrama
adresata lui C. Racovski la 25 aprilie 1919 (volumul de fata,
documentul 535). 307.

341 Este vorba de inaintarea trupelor din sectorul Crimeii, coman-
date de P. E. Dibenko, in adincul peninsulei Crimeii. Aceasta
era o operatie gresita, deoarece in regiunea Perekopului trupele
care Inaintau puteau fi izolate de fortele principale si, In
gall de asta, pe atunci era nevoie de o concentrare maxima
de forte pentru o ofensiva in principala directie strategica

spre Donbass si Rostov (vezi, in legatura cu aceasta, adno-
tarea 351). 307.

342 Aceasta dispozitie, data lui F. E. Dzerjinski, a fost scrisa de
V. I. Lenin pe copia unei scrisori a lui N. D. Gore lov si
P. I. Novikov, reprezentanti ai taranilor din judetul Pocep,
gubernia Cernigov, care ii fusese transmisa de la Comisariatul
poporului pentru agricultura. Gore lov si Novikov, care venisera
la Moscova cu o reclamatie impotriva abuzurilor savirsite de
autoritätile locale si fusesera primiti In audienta de Lenin,
scriau ca la Intoarcerea acasa au fost persecutati si chiar
arestati. 307.

343 V. I. Lenin se refera la rebeliunea antisovietica declansata
In spatele Frontului de sud, In regiunea stanitelor Vesenskaia
si Kazanskaia de pe cursul superior al Donului. Rebeliunea
era expresia sovaielilor de care era cuprinsa pe atunci caza-
cimea. Alaturi de aceasta, o cauza a rebeliunii erau si serioasele
greseli comise de organele sovietice locale: evacuarea din
stanite, impreuna cu elementele contrarevolutionare ale
cazacimii, si a unor cazaci muncitori, numeroasele arestari
etc. In directivele date Consiliului militar-revolutionar al
republicii si comandamentului Frontului de sud, Lenin a
subliniat in repetate rinduri pericolul unei uniri a rasculatilor
cu trupele lui Denikin si importanta unei rapide inabusiri
a rebeliunii. 308.

344 Lenin se refera la o telegramti trirnisa la Consiliul Comisarilor
Poporului de catre cooperativa de consum din Tambov in
legatura cu aplicarea decretului C.C.P. din 16 martie 1919
cu privire la comunele de consum. In acest decret se prevede
ca, pentru crearea unui singur aparat de repartitie, toate
cooperativele de cons= de la orase si din localitatile rurale
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se vor contopi pentru a forma comune de consum. In sus-men-
tionata telegrama se arata ca. 252 de membriAai,.cooperativei
de consum din Tambov, in adunarea lor, au recunoscut drept
just modul cum se desfasoard comertul si nu doresc sa treacd
de la cooperatia de consum la comuna de consum". 308.

345 Raspunzind la intrebarea lui V. I. Lenin, Comitetulexecutiv
gubernial Gomel comunica, la 20 mai 1919, cd bicicleta a
lost rechizitionatd ca mijloc de transmisiune in timpul stdrii
de asediu, care a fost introdusd In vederea indbusirii rascoalei
albgardiste din Gomel. In legatura cu aceasta chestiune,
Lenin a mai scris inch o telegrama (vezi volumul de fall,
documental 580). 310.

346 Prezenta telegrama este un raspuns la telegrama primita, in
ziva de 21 aprilie 1919, din partea lui I. I. Valetis, coman-
dant-sef, si a lui S. I. Ara lov, membru al Consiliului mili-
tar-revolutionar al republicii, care intrebau in ce masurd
e admisibild din punct de vedere politic inaintarea trupelor
in Galitia si Bucovina si ce sarcina se pane in legatura cu
aceasta inaintare.

Pe telegrama lui Vatetis si Ara lov, Lenin a scris: Pentru
secretarul tovardsului Skleanski: vd rog sã cifrati i sa trans-
miteti telegrama alaturata (e vorba, probabil, de telegrama
lui Lenin. Nota red.), apoi s-o predati tovardsului Skleanski
s-o pima la arliivd" (D in istoria razboiului civil din U.R.S.S.",
vol. 2, 1961, p. 382). 310.

347 Lenin a scris aceasta telegrama dupd ce, la 23 aprilie 1919,
a prima. din Elet (gubernia Orel) o telegrama. cu semnatura
lui Goricev si a altora, care-1 rugau sa dea dispozitie sa li se
restituie secara ce le-a fost confiscata in statia Elet. In aceasta
telegrama, Goricev i ceilalti ardtau ca se afla intr-o stare
de neagra mizerie i cà duceau secard in judetele Mojaisk
Podolsk numai numai pentru nevoile lor. 312.

348 Aceste indicatii, adresate lui E. M. Skleanski, au fost scrise
de Lenin pe un memoriu din 23 aprilie 1919 al comandantului-
sef I. I. Vatetis in legatura cu situatia militara a R.S.F.S.R.
Vatetis cduta sä dovedeased necesitatea unirii fortelor armate
ale republicilor sovietice i subordonarea lor unui comanda-
meat unic i propunea, totodata, sa se lichideze provizoriu
sistemul Organizatiei pentru instructia militard generala, iar
cei 24 000 de instructori ai acesteia sa fie mobilizati pentru
intarirea corpului de comanda al unitatilor de rezerva ale
Frontului de est. 312.

349 Pe memorial lui I. I. Vatetis se afla i un adaos scris de
S. 1. Aralov, care, ridicind obiectii Impotriva lichiddrii in
intregime a Organizatiei pentru instructia militard generala,
propunea ca efectivul ei sa fie redus in proportie de 50-70%.

313.

si
si
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350 Vilno a fost ocupat de trupele reactionarilor polonezi la 23
aprilie 1919. Telegrama despre a carei necesitate vorbeste
V. I. Lenin a fost trimisa comandantului-sef si Consiliului
militar-revolutionar al Frontului de vest la 24 aprilie 1919
(vezi documentul urmator). 314.

351 AcordInd o mare importanta luptei pentru Donbass, C.C. al
P.C. (b) din Rusia si V. I. Lenin au dat In repetate rinduri
comandamentului Frontului ucrainean si guvernului sovietic
al Ucrainei directive in sensul sprijinirii Front ului de sud.
Totusi, unii activisti militari din Ucraina aflati In posturi
de conducere (N. I. Podvoiski, V. A. Antonov-Ovseenko s.a.),
lasindu-se condusi de interese locale, Intirziau cu trimiterea
de trupe In Donbass. Comandantul Frontului ucrainean,
Antonov-Ovseenko, cerea ca In Donbass liniile de demarcatie
dintre Frontul ucrainean si cel din sud sa fie modificate,
iar grosul trupelor care actioneazd In aceasta regiune sa-i fie
subordonat lui; el nu voia sa recunoasca ca frontul Donetului
este cel mai important si sustinea di In fata Frontului ucrainean
stau sarcini mai importante In apusul si sudul Ucrainei.
V. I. Lenin a respins acest proiect. 316.

352 Lenin se refera la rezolutia, patrunsa de spirit nationalist,
adoptata de organizatia din Ekaterinoslav a eserilor ucraineni,
care se pronuntasera Impotriva dictaturii proletariatului,
Impotriva politicii Puterii sovietice, Impotriva aliantei
politice, economice si militare a Ucrainei cu Rusia Sovie-
tica. 316.

353 Aceste rtnduri au fost wise pe o rezolutie a organizatiei
din Ekaterinoslav a eserilor ucraineni (vezi adnotarea prece-
denta). Pe aceastä rezolutie, Lenin a facut, totodata, unele
sublinieri si urmatoarea Insemnare: se va pastra la arhivd".

317.

354 In acest bilet, V. I. Lenin raspunde lui E. M. Skleanski,
care i-a comunicat ca peste o zi are sa trimitil, pentru Inabu-
sirea rebeliunii antisovietice din regiunea stanitelor Vesen-
skaia si Kazanskaia, Inca un efectiv de cloud' scoli pregatitoare
de cadre de comanda. 317.

355 In legatura cu aceastd propunere a lui V. I. Lenin, Skleanski
a scris pe document: oameni sau unitati?", la care Lenin a
raspuns Intr-o notita marginala: unitati". 317.

356 Aceasta insarcinare, data. lui G. E. Zinoviev, a fost scrisa de
V. I. Lenin pe o scrisoare In care V. N. Iakovleva, membra
a colegiului Comisariatului poporului pentru aprovizionare,
ti raspundea lui Lenin la intrebarea In legatura cu cererea
cooperativei cetatenilor ucraineni din Petrograd de a li se
distribui acestora produse rationalizate. In scrisoare se arata
ca, la cererea guvernului sovietic al Ucrainei, Comisariatul
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poporului pentru aprovizionare a permis in mod exceptional
acestei cooperative O. aducd din Ucraina o mica cantitate de
produse rationalizate, insd. A. E. Badaev, comisarul pentru
aprovizionare al Comunei de muncd din Petrograd, s-a opus.
Iakovleva scria cd acesta nu e primul caz cind Badaev nu se
conformeazd dispozitiilor date de Comisariatul poporului
pen tru aprovizionare.

In legaturd cu aceastd chesiune, vezi si documentul 552
din volumul de lap. 319.

357 Aceste rinduri au fost scrise de V. I. Lenin drept rdspuns la
un biletel al lui L. B. Kamenev, care propunea sä atenudm
restrictiile, sd dam de Inteles organelor noastre cd trebuie sä
manifeste ingaduintä" lap de transportul de produse alimen-
tare, cu exceptia cerealelor, si care sustinea cd, oricum, in
iunie tot o sgi facem acest lucru". 323.

358 Acest biletel a fost scris de Lenin In timpul mobilizarii comu-
nistilor pentru lupta Impotriva lui Kolceak. El este un rdspuns
la intrebarea pusd de M. M. Kastelovskaia, membrd de partid:
cum trebuie Inteleasd numirea ei pe Frontul de est In calitate
de sef al sectiei politice a Armatei a 2-a? 324.

359 Printre trofeele de rtizboi capturate de Armata Rosie pe Fron-
tul de sud erau si citeva tancuri franceze. Unul din ele, impreund
cu o scrisoare de salut, a fost trimis lui Lenin In dar de cdtre
comandamentul Armatei a 2-a sovietice ucrainene. 324.

360 Prezenta dispozitie, adresatd lui I. E. Rudzutak, presedintele
Directiei generale a transporturilor maritime si fluviale, a
fost scrisä de V. I. Lenin pe o telegramd primitd din Kazan
pe adresa acestei directii. In telegramd se aratd di din portul
Cistopol (Frontul de est), care a fost ocupat de trupele albgar-
diste, n-au putut fi scoase citeva vapoare cu cereale, pdcurd
si petrol, care s-au aflat sub focul cavaleriei albgardiste.

324.
361 Aceste rinduri au fost scrise pe o telegramd trimisd de prese-

dintele Consiliului militar-revolutionar al Armatei a 11-a,
K. A. Mehonosin, care cerea sa fie mentinuta In zona Astraha-
nului o parte din Divizia a 33-a, ce urma sd fie dislocatd pe
Frontul de est. Mehonosin ardta cd dislocarea Intregii Divizii
a 33-a si imposibilitatea de a forma Divizia a 34-a, ca urmare
a intirzierii completdrilor promise, 11 vor determina sd opreascd
ofensiva asupra Kizlearului, sa renunte la cucerirea locali-
tgitilor Guriev si Rakusa, unde se and petrol, O. vor pune
Intr-o situatie desperata flota, care e amenintata sä-si piarda
bazele. Lipsa unor dispozitii precise din partea Marelui
stat-major va pune armata Intr-o situatie absolut imposibild,
va da motive O. fim Invinuiti de inactivitate". Pe telegrama
lui Mehonosin, V. I. Lenin a Mut o serie de sublinieri si
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insemndri (vezi Culegeri din Lenin", vol. XXXIV, p. 127
128). 327.

362 Aceste rinduri au fost scrise de V. I. Lenin pe o declaratie
a lui A. E. Badaev, adresat6 presedintelui Comitetului exe-
cutiv al Sovietului de deputati ai muncitorilor i soldatilor
rosii din Petrograd. In declaratia sa, Badaev cduta sd motiveze
neindeplinirea dispozitiilor date de Comisariatul poporului
pentru aprovizionare (vezi adnotarea 356), arátind cA invinuirile
ce i s-au adus se explicd prin uneltirile unui anumit grup de
la centru", cerea ca in termen de cinci zile sA fie inlocuit
din postul de comisar pentru aprovizionare al Comunei dr
munc5 din Petrograd. 328.

363 La 4 mai 1919 a fost primita prin radio, pe adresa lui V.I. Lenin
o scrisoare adresatà la 17 aprilie 1919 de savantul norvegian
F. Nansen, cunoscutul explorator al Arcticii. In aceastd
scrisoare, -Nansen expunea textul apelului s6u cdtre sefii
guvernelor celor patru puteri conducatoare ale Antantei
(S.U.A., Franta, Anglia si Italia), cdrora le propunea sit
infiinteze o comisie pentru organizarea ajutor6rii Rusiei cu
alimente si medicamente, precurn si r5spunsul primit din
partea lor. In rAspunsul dat de conduc5torii tdrilor Antantei
(W. Wilson, D. Lloyd George, G. Clemenceau si V. Orlando),
acest ajutor era conditionat de Incetarea actiunilor militarr
pe teritoriul Rusiei, dar nu se arata cà aceastd conditie va fi
obligatorie pentru puterile care duceau o politie5 de inter-
ventie fatd de Republica sovietica. Nansen, care, pe eft se
vede, nu-si d6dea seama de manevrele conducatorilor Antantei,
s-a declarat de acord cu conditiile formulate de ei. In aceeasi
zi, 4 mai, V. I. Lenin, comunicindu-i lui G. V. Cicerin cd
aceastd chestiune va fi supusS examindrii Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, 1-a insdrcinat srt pregateasc5
proiectul raspunsului ce urma sa fie dat lui Nansen, sta-
ruind asupra necesitAtii de a demasca pe

Prezenta scrisoare a lui V. I. Lenin contine observatii
pe marginea rdspunsului ce urma s5 fie adresat lui Nansen.

330.

364 Diplomatul american W. Bullitt a venit in martie 1919 in
Rusia Sovietica pentru a afla in ce conditii guvernul sovietic
ar fi de acord sa incheie pace cu tarile Antantei, precum i cu
guvernele albgardiste de pe teritoriul Rusiei. Prin intermediul
lui Bullitt au fost transmise propuneri in acest sens emanind
de la Wilson, presedintele S.U.A., si Lloyd George, primul
ministru al Marii Britanii. Guvernul sovietic, urrndrind sti
incheie cit mai curind pacea, a acceptat sit dual tratative pe
baza conditiilor propuse, insa introducind in ele modificdri
esentiale (textul proiectului propunerii de pace, elaborat
de reprezentantul grivernului S.U.A., Bullitt, si de guvernui

if

imperialipti.
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R.S.F.S.R., a aparut In Documente cu privire la politica
external a U.R.S.S.", vol. II, 1958, p. 91-95). Curind dupa
plecarea lui Bullitt din Rusia Sovietica, Kolceak a reusit sd
obtina unele succese pe Frontul de est, si guvernele imperialiste,
punindu-si naidejdea in nimicirea Statului sovietic, au renuntat
la tratativele de pace. Wilson a interzis sa se publice proiectul
de acord adus de Bullitt, iar Lloyd George, luind cuvintul
in parlament, a declarat ca el e strain de orice tratative cu
guvernul sovietic. 332.

365 Observatiile lui Lenin pe marginea proiectelor de raspuns
pentru F. Nansen au fost in intregime introduse in radiograma
din 7 mai 1919 (vezi Documente cu privire la politica externa
a U.R.S.S.", vol. II, 1958, p. 154-160). Planul prezentat
de Nansen n-a fost infaptuit. 333.

366 Este vorba de inabusirea rebeliunii antisovietice de la Don
(vezi adnotarea 343). 334.

367 Prezenta telegrama, adresata lui L. B. Kamenev, pe atunci
imputernicit al Consiliului Apararii pe Frontul de sud, a
fost trimisa de Lenin in urma primirii informatiei ca orasul
Lugansk a fost cucerit de albi la 4 mai 1919. 334.

368 Aceasta directiva a fost transmisd prin fir direct secretarului
lui L. B. Kamenev, la Ekaterinoslay. La inceputul telegramei
se afla scrisa o dispozitie data de Lenin secretarului lui Kame-
nev: Va rog sa luati legatura cu Kievul, unde, la Racovski,
se afla douà sau mai multe telegrame pentru Kamenev"
(Arhiva centrald de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe linga C.C. al P.C.U.S.). 335.

369 Sub presiunea cazacilor albi, trupele sovietice aflate in defen-
siva la est de Orenburg s-au retras si au ocupat pozitii la
7 km de eras. 337.

370 A. V. Lunacearski, care fusese trimis la Kostroma ca imputer-
nicit al C.E.C. din Rusia, pentru a lua masuri impotriva dezer-
torilor, comunicai ca orasul si gubernia Kostroma se and intr-o
situatie alimentard grea. 340.

371 Este vorba de rebeliunea contrarevolutionara a hatrnanului
Grigoriev, care a izbucnit la inceputul lunii mai 1919 In
spatele trupelor sovietice in sudul Ucrainei, in guberniile
Ekaterinoslav si Herson. Rebeliunea crea un pericol direct
pentru flancul si spatele trupelor sovietice din bazinul Done-
tului si pentru comunicatiile din spatele frontului ale unitatilor
Armatei a 2-a ucrainene, care se aflau in Crimeea, si totodata
Ingreuia activitatea transportului feroviar in intreaga Ucraina.

Lenin:acorda o:mare:importanta Inabusirii eft mai grabnice
a rebeliunii; despre acest lucru se vorbeste Intr-o serie de
documente publicate In paginile urmatoare. In perioada dintre
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11 si 24 mai, trupele
est, nord

ucrainene, printr-un atac combinat
dezlantuit din i sud, au zdrobit pe rebeli. 341.

372 La 24 aprilie 1919, Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat
decretul Cu privire la organizarea de stramutari in guberniile
produciitoare de cereale, in regiunea Donului". Stramutdrile
de tdrani i muncitori din guberniile nordice ale R.S.F.S.R.
in regiunile din sud ale tarii au fost efectuate cu scopul de a
usura situatia lor alimentard si de a reface agricultura In tinu-
turile care avusesera de suferit de pe urma rebeliunilor
albgardiste. 341.

373 N. P. Briuhanov a fost trimis, in calitate de imputernicit al
Consiliului Apararii, in Ucraina i in Crimeea pentru a lua

cum se indica in mandat toate mdsurile pentru inten-
sificarea colectdrii de catre stat a produselor alimentare,
pentru organizarea aducerii produselor colectate la locurile
de prelucrare, In gdri si la debarcadere i pentru asigurarea
posibilitatii i accelerarii transportului lor pe cane ferate si
pe caile de comunicatie fluviale pind la locurile de destinatie"
(Arhiva centrala de partid a lnstitutului de marxism-leni-
nism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

Pe textul proiectului de mandat, A. D. Sviderski ii scria
lui V. I. Lenin: Colegiul (Comisariatului poporului pentru
aprovizionare. .Nota red.) roaga sa i se incredinteze lui
Briuhanov o adeverinta in forma prezentatä aici. Dacd nu avet,i
nimic de obiectat, am sa pun aceasta chestiune pe ordinea
de zi". Mandatul pentru N. P. Briuhanov, cu completarea
facutd de Lenin, a fost aprobat de Consiliul Apararii la 19
mai 1919. 343.

374 Intr-o telegram5 adresat5. Comitetului Central al P.C. (b)
din Rusia, S. I. Gusev, M. M. Lasevici si K. K. Iurenev,
membri ai Consiliului militar-revolutionar al Frontului de
est, ridicau obiectii impotriva inlocuirii lui S. S. Kamenev
in postul de comandant al Frontului de est prin A. A. Samoilo.
In telegrama se arata ea seful de stat-major al Consiliului
militar-revolutionar al republicii, F. V. Kosteaev, procedeaza
la schimbari nemotivate in rindurile comandantilor din armata,
iar S. I. Ara lov, membru al acestui consiliu, contrasemneaza
aceste dispozitii. La 25 mai 1919, S. S. Kamenev a fost numit
din nou comandant al Frontului de est. 345.

375 Prezenta telegrama este un raspuns la comunicdrile lui Stalin,
transmise prin fir direct, in legaturd cu situatia de la Petro-
grad si cu masurile necesare pentru intarirea frontului.

In aceeasi zi, la 20 mai 1919, in sedinta Consiliului Apa-
rarii a fost ascultatb comunicarea lui E. M. Skleanski despre
intaririle trimise pentru sprijinirea Frontului de la Petro-
grad. 343.

376 Vezi volumul de fatil, documentul 524. 346.

--



614 ADNOTARI

377 Lenin a scris aceastd telegramd in urma primirii, in seara
zilei de 20 mai 1919, a unei telegrame in care i se aducea
la cunostintà cd, la intoarcerea lor in Novgorod, presedintele
Uniunii cooperativelor de productie, A. A. Bulatov, i eful
sectiei de instructaj, Liubimov, au fost arestati.

Pe telegrama primita de el, Lenin a fdcut urmdtoarea
insemnare: La arhivd, pentru cerceteiri la fala
locului. Rdspuns la 20. V".

In legdtura cu aceastd chestiune, vezi i documentul 567
din volumul de fata. 347.

378 Acest ordin a fost scris de V. I. Lenin in legaturd cu urmdtorul
fapt. La Directia treburilor Consiliului Comisarilor Poporului
s-au primit declaratiile a doi tarani, F. Romanov (din gubernia
Iaroslav) si I. Kalinin (din gubernia Moscova), care se plingeau
impotriva autoritdtilor locale, care pe nedrept dupd pdrerea
lor le rechizitionaserd caii. Declaratiile au fost trimise
la o comisie speciala care se ocupa cu asemenea chestiuni si
de acolo s-au intors la C.C.P. cu urmAtoarea inscriptie, care
1-a indignat pe Lenin: Avem si asa mult de lucru, nu ne
rdmine timp sà ne ocupdm de asemenea fleacuri". 347.

379 La 22 mai 1919, orasul Riga a fost ocupat de trupele germane
ale generalului Goltz si de albgardistii letoni. 349.

380 Pe dosul telegramei lui V. I. Lenin, M. V. Frunze a scris:
La telegrama dv. din 22 mai va rdspund urmatoarele: in
ce priveste cererea dv. in legatura cu Orenburgul, vii comunic
ca am facut tot ce mi-au permis mijloacele de care dispuneam.
Trebuie sa adaug cii aceste mijloace erau cu totul insuficiente
pentru o sprijinire eficace a Orenburgului si, in acelasi timp,
pentru rezolvarea sarcinilor ce ne reveneau in sectorul principal

de la Ufa al frontului. Dar, in orice caz, ajutor pentru
pastrarea de aici inainte a Orenburgului pina la rezolvarea
problemei in sectorul principal s-a dat de ajuns, dupd cum
confirmd si evenimentele din ultimele zile. Consider ca potopul
de plingeri primite din Orenburg pe diferite adrese se explica,
in mare parte, prin nepriceperea proprie de a folosi in modul
cuvenit mijloacele aflate la dispozitia acestui oras. Pentru
intirzierea cu care v-am raspuns vii rog sii mii scuzati. Ea se
explica prin faptul cii, in momentul primirii telegramei dv.,
ma aflam pe front. Comandantul grupului de sud, Frunze"
(Din istoria razboiului civil din U.R.S.S.", vol. 2, 1961,
p. 195). 350.

381 La 26 mai 1919, V. I. Lenin a trimis o noud telegramd Comi-
tetului militar gubernial Voronej (o copie pentru comitetul
gubernial de partid). In ea se spunea: Raportati-mi imediat
citi comunisti ati trimis pe Frontul de sud. Presedintele Con-
siliului Comisarilor Poporului, Lenin (V. I. Lenin. Cores-
pondentd de razboi". Moseova, 1957, p. 133). 351.
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382 Textul telegramei de la cuvintele Aveti In vedere" pind la
din Ucraina" a fost scris de Lenin. Prima parte a telegramei
este un text dactilografiat. Ea a fost scrisd, pe cit se pare,
de G. V. Cicerin, Intrucit pe marginea documentului se aflà
urmAtoarea Insemnare lacutd de Cicerin: Pentru toy. Lenin.
Proiect de telegrama.. Cu rugAmintea de a-mi rdspunde dacil
sinteti de acord". Tot el a scris i ultima frazd. 352.

383 Aleksandria i Znamenka erau centre ale rebeliunii contra-
revolutionare a lui Grigoriev. In Aleksandria, unde Ii avea
sediul statul-major al lui Grigoriev, trupele sovietice au Otruns
In noaptea de 22 mai 1919. 353.

384 In aceeasi zi, la 28 mai 1919, pe numele lui C. G. Racovski,
presedintele Consiliului Comisarilor Poporului al Ucrainei,
a fost trimisii, prin fir direct, Inca o telegramd, semnatá de
V. I. Lenin, N. N. Krestinski si L. B. Kamenev; in ea era
reprodus textul complet al hottiririi C.C. al P.C. (b) din
Rusia si erau indicate masurile concrete pentru aplicarea ei
(vezi Culegeri din Lenin", vol. XXXIV, p. 153). 355.

385 In a doua jumdtate a lunii mai 1919, situatia pe Frontul de
sud s-a inräutatit brusc. La sfirsitul lunii mai, in frontul
trupelor sovietice s-a produs o bred, la Millerovo, ceea ce a
dus la retragerea unor unitati ale Frontului de sud si a permis
denikinistilor sà facd jonctiunea cu rebelii cazaci din stanitele
de pe cursul superior al Donului. 359.

386 Intr-o scrisoare cu titlul Un tribut dat prejudecátilor", adre-
satä Biroului organizatoric al C.C. al P.C. (b) din Rusia,
E. M. Iaroslavski 1ntreba dacd e posibild rämtnerea In partid
a persoanelor care participd la ceremonii religioase. 360.

387 Este vorba de planul unor activisti militari ucraineni de a
crea un Consiliu militar-revolutionar al Frontului din Donbass,
care sd fie subordonat Frontului de sud. Acest lucru i-a fost
comunicat telegrafic lui Lenin la 31 mai de ditre Imputerni-
citul de la Harkov al Consiliului ApdrArii. 363.

388 La 27 mai 1919, Consiliul Comisarilor Poporului a ascultat
raportul prezentat de A. I. Sviderski, membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru aprovizionare, cu privire la
situatia colectArilor de cereale si la planurile pentru campania
de aprovizionare pind la noua recoltd. Consiliul Comisarilor
Poporului a hotárit sd se publice raportul sub forma de articol

totodata, sd se transmitd la radio pentru sträindtate un
scurt comunicat In acest sens, care sd contind date cifrice.

Prezenta dispozitie, data secretarei, a fost scrisd de
V. I. Lenin pe textul informatiei pregAtite pentru radio, in
care se sublinia cd colectarile de cereale, in ciuda conditiilor
cu totul nefavorabile (lipsa de mdrfuri, deprecierea banilor,
cucerirea de cdtre albgardisti a regiunilor mai bogate in

si,



516 ADNOTARI

cereale), In 1919 se desfasoarà cu mai mult succes declt In
anul precedent. 363.

389 In prezenta telegrama este vorba despre situatia de pe Frontul
de vest si despre conflictul dintre A. I. Okulov, membru al
Consiliului militar-revolutionar al Frontului de vest, de o
parte, si I. V. Stalin, G. E. Zinoviev si conducerea Armatei
a 7-a, de alta parte. In Arhiva centrala de partid a Institutului
de marxism-leninism de pe lingA C.C. al P.C.U.S. se pástreaz6
biletelele schimbate in una din sedinte Intre V. I. Lenin si
E. M. Skleanski In legaturA cu aceasta chestiune. Lenin Ii
scria lui Skleanski: Stalin cere rechemarea lui Okulov, care

spune el se tine de intrigi i incurcä treaba". Riispun-
zindu-i lui Skleanski, care in biletelul sau fAcea o caracterizare
favorabilà lui Okulov, Lenin i-a dat urmAtoarea indicatie:
Intocmiti, In acest caz, textul unei telegrame (in care sà
redati intocmai invinuirea pe care Okulov o aduce Armatei
a 7-a), si eu am s-o trimit cifratä lui Stalin si Zinoviev, pentru
ca conflictul sA nu capete amploare, ci, dimpotrivk sa fie
aplanat pe o cale justA". In conformitate cu aceastà dispozitie
a lost intocmit proiectul prezentei telegrame, care a fost
apoi cornpletat si semnat de Lenin.

In legAtura cu rechemarea lui Okulov, vezi i documentul
616 din volumul de fatä. 364.

390 Aceastá notk adresatit lui G. V. Cicerin, a fost scrisä de Lenin
In urma primirii unei scrisori din partea profesorului indian
M. Barakatull, care scria despre lupta impotriva imperialis-
mului englez In India i, totodatk Ii exprima dorinta sil se
publice un articol al sgu despre bolsevism, pentru ca inimile
musulmanilor s. Incline spre bolsevism". 367.

391 Ultimatumul despre care se vorbeste In aceasta noti-i a fost
prezentat guvernului Angliei de cdtre o delegatie a Uniunii
sindicatelor din aceastA tarA. Muncitorii cereau guvernului
sA nu se amestece In treburile interne ale Rusiei Sovietice si
ale Ungariei Sovietice si amenintau cà, In caz contrar, vor
declara greva generalk 367.

392 La 6 iunie 1919, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
a adoptat hotilrirea de a-I transfera pe S. P. Natarenus in
Ucraina si in leg6tur6 cu aceasta i s-a trimis lui I. V. Stalin
urmatoarea telegramg.: Petrograd, Smolnii, lui Stalin. Biroul
Politic al Comitetului Central, luind In considerare extrema
necesitate de a inftiptui fara" intirziere unitatea de conducere
In Ucraina, a hotárit sà-1 numeascd pe Natarenus membru al
Consiliului militar-revolutionar al Armatei a 14-a, fosta
Armat6 a 2-a a Ucrainei. Lenin, Krestinski, Karnenee" (Arhiva
centrard de partid a Institutului de marxism-leninism de pe
MO C.C. al P.C.U.S.). 370..
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393 Este vorba de rezistenta ce trebuia opusd finlandezilor, care
comiteau incalcdri ale granitei sovietice. 370.

394 Telegramele scrise de E. M. Skleanski lui G. N. Melniceanski
la 9 iunie si lui A. G. Beloborodov la 10 iunie 1919 se afld
publicate in cartea: V. I. Lenin. Corespondentd
Moscova, 1957, p. 148. 374.

395 In timpul actiunilor ofensive cu caracter decisiv ale Grupului
de sud al Frontului de est impotriva trupelor lui Kolceak,
intr-o serie de regiuni din zona frontului (guberniile Samara
si Orenburg, tinutul Ural) au izbucnit rdscoale ale cazacilor
contrarevolutionari si ale chiaburilor. 376.

396 La 11 iunie 1919, C. G. Racovski comunica Consiliului mili-
tar-revolutionar al republicii: Vd rog presatd-1 pe Averin
(Ekaterinoslav) sã intensifice operatiile de mobilizare a
muncitorilor". In legaturd CU aceasta, la 12 iunie 1919,
E. M. Skleanski 1-a rugat pe V. I. Lenin sd trimitd in numele
sdu o telegramd la Ekaterinoslay.

In partea de sus a telegramei, Lenin a scris: Cine este
Averin? Nu-1 cunosc. E suficientà adresa? Cunoaste el
cifrul?". 373.

397 Primind telegrama lui V. I. Lenin, I. V. Stalin a scris pe
ea urmdtorul rdspuns pentru a fi trimis la Moscova: Ceea
ce s-a pierdut n-a fost Inca recucerit. Are loc un duel de
artilerie grea. Am trimis tot ce am putut pentru operatiile
pe uscat. E limpede cà zilele acestea nu putem veni la Moscova;
ar fi o greseala. Aminati plenara. Nu obiectam impotriva

unei parti din document..." (Arhiva centrald de
partid a Institutului de marxism-leninism de pe lingd C.C.
al P.C.U.S.).

Documentul despre care e vorba In aceastd telegrama
n-a fost gdsit. 379.

398 V. N. Podbelski a fost trimis in gubernia Tambov sd inspec-
teze intreprinderile care lucrau pentru aphrarea tdrii. 380.

399 Trimiterea acestui mesaj i-a fost prilejuità lui Lenin de urmd-
toarea telegrama, primita, la 15 iunie 1919, din partea lui
M. V. Frunze: Au trecut 50 de zile de cind Uralskul tine
piept asediului. E necesar ca el sä mai reziste cel puttn cloud
sdptdmini. Totusi, cei din garnizoand incep sa piardd curajul.
Eu socot cä ar fi indicat ca dv. personal sd le trimiteti o
telegramd de salut. Ea ar putea fi trimisd la comandamentul
Grupului de sud, care o va transmite prin radio" (M. V. Frunze.
Scrieri alese, vol. I, 1957, p. 205-206).

La 11 iulie 1919, trupele sovietice de sub comanda lui
V. I. Ceapaev, rupind lantul blocadei dusmane, au filcut
jonctiunea cu cele din garnizoana Uralsk. 383.

publicdrii

militarh",
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400 Rebeliunea contrarevolutionard dezldntuitä in noaptea de 13
iunie in fortul Krasnaia Gorka a fost lichidatd in noaptea de
15 spre 16 iunie. In ziva de 16 iunie a cdzut si fortul Seraia
Losad, care se aldturase rdsculatilor. Cu citeva ore inainte
de indbusirea rebeliunii, comandamentul sovietic prim ise
stirea cd din Libava a pornit in ajutorul rebelilor o escadrà
englezd compusd din 23 de vase. Dar, cum cdile de acces
spre Petrograd se aflau sub dominatia fermd a flotei sovietice,
comandamentul britanic nu s-a incumetat sd Inceapd operatii
ample, ci a fost nevoit sd limiteze operatiile escadrei sale la
uncle incursiuni izolate. 384.

401 Este vorba de hotdrirea din 15 iunie 1919 a C.C. al P.C. (b)
din Rusia cu privire la cartierul general al armatei. L. D. Trotki,
intr-o declaratie trimisd C.C. al P.C. (b) din Rusia, s-a pro-
nuntat impotriva acestei hotdriri, sustinind cd. vede in ea
unele toane si pozne" s.a.m.d. 385.

402 Aceste propuneri au fost scrise de V. I. Lenin pe o scrisoare
a lui S. I. Sirtov, activist al Biroului din regiunea Donului
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, care comunica cd in raporturile
dintre organele de partid si de stat cu cdzkimea s-au mani-
festat unele deficiente, care au constituit una din cauzele
rebeliunii contrarevolutionare din stanitele de pe cursul
superior al Donului (vezi adnotarea 343). 385.

403 Este vorba despre rdscoala din spatele armatei lui Kolceak.
Din partizanii de la Kustanai, care-si croiserd drum pind

la trupele sovietice, a lost format Regimentul comunist, care
s-a luptat cu dusmanii revolutiei pind la sfirsitul rdzboiu-
lui civil. 387.

404 Vezi adnotarea 395. 388.

405 La 23 iunie 1919, a fost primita pe numele lui Lenin o tele-
gramd a Comiletului de conducere al transporturilor fluviale,
in care se comunica cd existä mari rezerve de griu in regiunea
riului Belaia si se ardta cä e necesar ca transportul lor sd fie
grdbit.

R5spunzind la intrebarea lui Lenin, A. I. Sviderski comu-
nica ca pentru urgentarea colectdrilor de cereale in regiunea
riului Belaia si in toatil gubernia Ufa a venit acolo, din Samara,
M. I. Frumkin, membru al colegiului Comisariatului poporului
pentru aprovizionare, si cd vor fi luate mdsuri pentru trimiterea
la Belaia a unor ostasi din armata de aprovizionare. 390.

406 Aceastà dispozitie, adresatà lui A. I. Rikov, presedintele
Consiliului economic superior, a fost scrisd de V. I. Lenin pe
telegrama din 24 iunie 1919 a Consiliului economic gubernial
Veatka catre Consiliul ApArdrii, In care ii cerea sd dea dispo-
zitie Directiei generale a aprovizionarii armatei sd. acorde



ADNOTARI 519

avansuri pentru comenzile de echipament incredintate atelie-
relor de confectii militare din Veatka. In telegramd se ardta
cd, in ciuda repetatelor cereri adresate Directiei generale a
aproviziondrii armatei, nu s-au primit nici un fel de avansuri,
ceea ce va face ca peste citeva zile fabricile sd nu mai lucreze,
din lipsd de bani pentru achitarea salariilor muncitorilor.

390.

407 Este vorba de depozitele de munitii, armament, alimente si
echipament capturate de trupele Frontului de vest cu prilejul
ocuparii, la 27 iunie 1919, a localittitii Vidlita si a uzinei de
acolo, situatd pe tarmul rdsdritean al lacului Ladoga prin-
cipala bath a contrarevolutionarilor finlandezi care actionau
in sectorul Olonetk al Frontului Petrogradului. 392.

408 Este vorba de ofensiva dezlantuitil in directia Saratov-Penza
de cdtre Armata caucaziand a generalului Vranghel, care
Ricca parte din efectivul trupelor denikiniste. 392.

409 La 28 ianuarie (10 februarie) 1918, la Conferinta de pace de
la Brest-Litovsk, L. D. Trotki contrar directivei date de
V. I. Lenin de a semna pacea in caz cã partea gerrnand va
prezenta un ultimatum a declarat ca guvernul sovietic
refuth sã semneze tratatul de pace in conditiile propuse de
Germania, dar inceteazd rdzboiul si trece la demobilizarea
armatei. In aceeasi zi, Trotki, färd a instiinta C.C. al
P.C. (b) din Rusia si Consiliul Comisarilor Poporului, a trimis
la Marele cartier general o telegrama cu continut provo-
cator, in care dddea indicatii ca in noaptea de 29 ianuarie
(8 februarie) sd se publice ordinul de incetare a starii de
rdzboi cu Germania si cu aliatii ei si de demobilizare a armatei
rusesti. In aceastd telegramd nu se vorbea de incetarea trata-
tivelor de pace de la Brest si din textul ei se putea trage con-
cluzia ell conferinta terminat lucrdrile prin incheierea
pdcii. In zorii zilei de 29 ianuarie (11 februarie), comandantul
suprem, N. V. Krilenko, a dat un ordin prin care, pe baza
indicatiilor din telegrama lui Trotki, se aducea la cunostintä
cli pacea a lost Incheiata si se &idea dispozitie sd se 1nceteze
operatiile militare pe toate fronturile si sd se treacd la demo-
bilizarea arrnatei. In legilturd cu ordinul lui Krilenko a si
fost trimisd prezenta telegramd i cea care e publicatil indatd
dupd ea. 398.

410 Este vorba de o telegramd din 26 februarie 1918, in
care V. A. Antonov-Ovseenko, expunind continutul tratati-
velor duse de el cu delegatia Sfatului militar restrins al oastei
Donului, comunica cd aceasta a pus chestiunea autonomiei
pentru tinutul Donului si a dreptului de rezolvare de sine
statätoare a problemei agrare. 400.

si-a
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411 Acest document, pe cit se pare, a fost pregAtit de I. V. Stalin,
care in sedinta din 22 aprilie 1918 a Consiliului Comisarilor
Poporului, cind s-a examinat problema pericolului ocuparii
statiei Certkovo de cdtre germani si haidamaci, a fost insdrcinat
sd scrie cuvenitul raport cdtre comisarul poporului pentru
problemele militare". 401.

412 Tratatul de armistitiu dintre R.S.F.S.R. si guvernul ucrainean
al hatmanilor a fost semnat la 14 iunie 1918. Potrivit preve-
derilor acestui tratat, erau suspendate operatiile militare,
se stabileau anumite reguli pentru evacuarea cetatenilor celor
cloud pArti si erau reluate comunicatiile feroviare si relatiile
comerciale. 402.

413 Prezentul document a fost intocmit la Comisariatul poporului
pentru aprovizionare. In partea de sus, despärtital de text
printr-o linie, se afld urmdtoarea insemnare: Depesa Comisa-
riatului poporului pentru aprovizionare". 403.

414 Aceastd telegramd, adresatd lui M. S. Kedrov, a fost trimisd
in urma primirii de Care V. I. Lenin, la 24 iunie 1918, a
unei telegrame din partea lui A. D. Metelev, membru al
Comitetului executiv gubernial Arhanghelsk, si a lui S. N. Su-
limov, membru al comisiei extraordinare pentru descArcdri
din portul Arhanghelsk, care ii comunicau Ca* in acest oras
a fost declaratd starea de rdzboi si cd se iau mdsuri pentru
descdrcarea si evacuarea lucrurilor de pret din portul Arhan-
ghelsk in interiorul tdrii. 405.

415 0 scrisoare cu continut analog a fost trimisd de V. I. Lenin
la Comisariatul poporului pentru justitie. In legdturd cu
aceastd chestiune, vezi volumul de fatd, documentul 182 si
adnotarea 117. 406.

416 In hotdrirea Consiliului Comisarilor Poporului despre care
e vorba aici au fost trasate mdsurile pentru crearea in golfu-
letul Paratsk (gubernia Kazan) a unei haze pentru constructia
unei flotile de rilzboi pe Volga (acest proiect de hotdrire, cu
indreptdrile lui V. I. Lenin, a fost publicat in Culegeri din
Lenin", vol. XXI, p. 134).

0 scrisoare cu continut analog si cu semnätura lui Lenin
a fost trirnisd la Consiliul economic superior. 407.

417 Prezenta telegramd a fost trimisd in urma propunerii prezen-
tate de ambasadorul Turciei in Germania, Rifaat-pasa, de
a semna un protocol pentru reglementarea situatiei de rdzboi
din Caucaz. Proiectul de protocol prezentat de Rifaat-pasa
prevedea retragerea trupelor turcesti pind la granitele fixate
prin tratatul de la Brest, dar textul lui nu cuprindea un para-
graf in care sd se prevadd cd teritoriile care sint evacuate de
turci trec de-a dreptul sub administratia autoritdtilor sovietice.
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Temerile exprimate In prezenta telegrama s-au adeverit.
La 30 octombrie 1918, guvernul turc a semnat un armistitiu
cu tarile Antantei, care cuprindea, intre altele, un paragraf
In care se arata ca Turcia e de acord ca ora§ul Baku sa fie
ocupat de puterile Antantei. In noiembrie 1918, turcii, In
conformitate cu acest acord, §i-au retras trupele din Baku
§i orapl a fost ocupat de englezi. 407.

418 Lenin se referd la decretul din 13 mai 1918 al C.E.C. din Rusia:
Cu privire la acordarea de Imputerniciri extraordinare comi-
sarului poporului pentru aprovizionare In lupta cu burghezia
de la sate, care ascunde rezervele de cereale §i face specula
cu ele". 410.

419 Este vorba de Hottirirea cu privire la colegiul pentru organi-
zarea i exploatarea statiunii experimentale pentru extractia
radiului", care a fost adoptata de Consiliul economic superior
§i publicata la 16 august 1918 In Izvestiia C.E.C. din Rusia".

411.

420 In legaturti cu Laboratorul de radio de la Nijni Novgorod,
vezi §i documentul 346 din volumul de lal. 412.

421 Prezenta telegrama a fost trimisa In urma primirii de catre
Lenin a unei telegrame de la Samara, din partea comandan-
tuluilef I. I. Vatetis, care-i facea cunoscuta rugamintea
ucrainenilor din gubernia Samara de a forma regimento
nationale pentru a fi trimise In Ucraina. 413.

422 Pe cit se pare, e vorba de o radiograma in legatura cu schimbul
de prizonieri de razboi care a fost trimisä la 4 aprilie 1919
In numele comisarului poporului pentru afacerile externe,
G. V. Cicerin, ministrului de externe al Frantei, S. Pichon
(vezi Documente cu privire la politica externa a U.R.S.S.",
vol. II, 1958, p. 112-115). 416.

423 Aceasta telegrama a fost trimisa In urma primirii la Consiliul
Comisarilor Poporului, pe numele lui Lenin, a unei comunicari
din judetul Kneaghinin, gubernia Nijni Novgorod, in care se
arata cà autoritatile locale recurg la mijloace de constringere
pentru a-i determina pe tarani s. intre in arteluri §i In comune.

Proiectul telegramei a fost intocmit la Comisariatul poporu-
lui pentru agricultura.

La 10 aprilie 1919, in ziarul Izvestiia C.E.C. din Rusia"
a aparut, sub semnatura lui V. I. Lenin i a lui S. P. Sereda,
o scrisoare circulara catre toate sectiile agrare §i comitetele
executive guberniale, in care se arata cd e inadmisibila folosirea
constrIngerii fata de tarani pentru organizarea de comune §i
de alte unitati agricole colective. 417.

424 Acest document, dupa eft se pare, a fost pregdtit la Comisa-
riatul,poporului pentru ocrotirea sanatAtii, Intruclt el e scris
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pe un formular cu antetul acestui comisariat si e semnat
de comisarul respectiv, N. A. Semasko. 417.

425 Aceasta telegrama a fost trimisa In urma primirii, la 19 aprilie
1919, a unei reclamatii din partea invatatorului M. S. Burikin.
In aceeasi zi s-a trimis pe numele lui Burikin o telegramd
semnatil de V. I. Lenin, In care i se facea cunoscut câ s-a dat
dispozitie sa se intreprinda cercetari. 418.

426 Taneev V. I. militant al miscarii democrat-revolutionare
ruse, om de stiintd. La 25 mai 1919, Consiliul Comisarilor
Poporului, examinind chestiunea acordarii unui ajutor mate-
rial lui Taneev, a stabilit:

a) Sd se acorde un ajutor social In suma de clotiä mii
de ruble lunar cetateanului V. I. Taneev, inapt de munca,
In virsta de 78 de ani, care vreme indelungata a desfasurat
activitate stiintifica si care, dupa marturia lui Karl Marx,
s-a dovedit a fi «un prieten devotat al poporului muncitor».

b) Sa insarcineze pe tov. Lenin sa semneze permisul de
libera trecere". 419.

427 Vezi scrisoarea lui K. Marx catre M. M. Kovalevski din 9
ianuarie 1877 (K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 34, Dietz
Verlag, Berlin 1966, p. 238). 419.

428 La inceputul lunii mai 1919, la Petrograd, dat fiind cil aparuse
pericolul unei ofensive a trupelor contrarevolutionare finlan-
deze, s-a desfasurat o actiune de mobilizare a oamenilor muncii
in vederea apardrii orasului. Totusi, unii conducatori din
Petrograd, printre care si G. E. Zinoviev, presedintele Comi-
tetului Apardrii infiintat in acest oras, subapreciau fortele

posibilitatile aparatorilor Petrogradului. Lasindu-se cuprinsi
de 'Dallied, unii dintre ei, fara consimtamintul Consiliului
Apararii, au hotarit sà evacueze citeva uzine din oras si din
Imprejurimile lui si au facut pregatiri pentru scufundarea
flotei din Marea Baltica. La Petrograd a inceput mobilizarea
generald a muncitorilor, ceea ce a dus la o slabire a activitatii
In uzine i fabrici de mare importanta strategica. In legatura
cu aceasta, V. I. Lenin, in numele Consiliului Apararii, a
trimis prezenta telegrama. In proiectul de telegrama figureazd
vizele lui L. B. Krasin si A. I. Rikov. 420.

429 Consiliul Apartirii a luat sub controlul lui direct organizarea
apardrii Petrogradului. La 17 mai 1919, el a adoptat hotarirea
de a nu declara i efectua evacuarea orasului si a regiunii Pe-
trograd, ci de a crea o comisie speciala, careia sa-i acorde drep-
tul de a decide ce bunuri trebuie evacuate si In ce ordine. 421.

430 La inceputul lunii mai 1919, ca urmare a inrautatirii situatiei
trupelor sovietice de pe Frontul de sud, Comitetul Central al
P.C. (b) din Rusia a hotdrit sil procedeze la mobilizarea In
Ucraina a cel putin 20 000 de muncitori pentru Intarirea

pi

pi
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armatelor Frontului de sud. in directiva C.C. din 9 mai 1919
se arata: Comitetul Central considera cifra de 20 000 drept
minima, iar termenul de cloud saptamini drept maxim pentru
salvarea situatiei noastre pe Frontul de sud. Operatia aceasta
trebuie facuta cu toata. energia. Informali-ne imediat, tele-
grafic, asupra masurilor adoptate; la fiecare trei zile comunicati
telegrafic Comitetului Central ce rezultate ati obtinut".

La 16 mai 1919, Directia generala a carbunelui din Harkov
i se adresa lui V. I. Lenin cu rugamintea de a scuti de mobili-
zare pe toti muncitorii minieri. Drept rdspuns, Lenin a trimis
in aceeasi zi prezenta telegrama. 421.

431 Acest mesaj al lui V. I. Lenin si M. I. Kalinin este un raspuns
la mesajul adresat la 7 aprilie 1919 de Amanulla-han, regele
Afganistanului, care notifica incoronarea i urcarea sa pe tron.
Amanulla-han scria ca, intrucit guvernul sovietic asumat
sarcina onorabild si nobila de a se ingriji de pacea i fericirea
oamenilor" si a proclamat principiul libertatii si al egalitatii
in drepturi a tarilor i popoarelor din intreaga lume", el e
fericit de a adresa, pentru prima (Ara, in numele poporului
afgan, care nazuieste spre progres,... prezentul mesaj de prie-
tenie al Afganistanului liber si independent". Mesajul lui
Arnanulla-han, impreuna cu o scrisoare a lui Mahmud Tarzi,
ministrul de externe al Afganistanului, a fost trimis pe adresa
comisarului poporului pentru afacerile externe al U.R.S.S.
Mahmud Tarzi scria ca, trimitind mesajul regelui, al carui
nobil scop este sa puna bazele prieteniei i sa stabileasca
relatii prietenesti", el roaga pe comisarul poporului pentru
afacerile externe dea sprijinul sari pentru intdrirea si
dezvoltarea relatiilor de prietenie dintre cele doua mari state

Rusia i Afganistan" (Documente cu privire la politica
externa a U.R.S.S.", vol. II, 1958, p. 175).

In Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe lingd C.C. al P.C.U.S. se pdstreaza doua copii
ale mesajului adresat lui Amanulla-han. Una din ele, care
este, probabil, o copie a variantei initiale a mesajului, e
semnata doar de Lenin. Cealaltd copia radiogramei cu
textul mesajului, care a fost trimisa Comisariatului pentru
afacerile externe al Republicii Turkestane pentru a fi expediata
in Afganistanpoarta semnaturila lui V.I. Lenin si M.I. Kali-
nin; in aceasta copie, dupa textul mesajului se afla un post
scriptum cu urmatorul cuprins: O copie a acestui text sa
fie trimisa lui Bravin (N. Z. Bravin imputernicitul Comisa-
riatului poporului pentru afacerile externe al R.S.F.S.R. in
Turkestan. Nota red.). Scrisoarea originala va fi trimisa in
viitorul cel mai apropiat. Presedintele C.C.P., Lenin". 422.

si-a
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A

Akselrod, T. L. (1888-1938) membru de partid din 1917.
In martie 1917, V. I. Lenin a predat, prin el, Scrisoarea de rdmas
bun cdtre muncitorii elvetieni" (vezi V. I. Lenin, Opere complete,
vol. 31, p. 86-95 ; vol. 49, p. 472**).

Din octombrie 1917 pind In iulie 1918 a condus biroul de presd
de pe lingd. Consiliul Comisarilor Poporului, iar In anii 1920-1921
sectia de presd a Cominternului. Ulterior a lucrat in domeniul
editorial. 70.

Aleksandrovici, V. A. (1884-1918) eser de stinga.
Dupà Revolutia din Octombrie, cind eserii de stinga au intrat

In guvernul sovietic, a fost numit viceprqedinte al Comisiei extra-
ordinare din Rusia. In iulie 1918 a participat indeaproape la rebeli-
unea eserilor de stinga; a fost arestat §i condamnat la moarte prin
Impuscare (vezi §i vol. 49, p. 589). 405.

Alekseev, M. V. (1857-1918) general in armata taristd,
monarhist §i contrarevolutionar inveterat. In perioada
civil s-a aflat In fruntea armatei de voluntari" albgardiste, orga-
nizatd in Caucazul de nord (vezi i vol. 34, p. 551). 47, 137.

Altfater, V . M. (1883-1919) contraamiral. Dupd Revolutia
din Octombrie a trecut de partea Puterii sovietice. In timpul
tratativelor de pace de la Brest a fost expert al delegatiei sovietice
in probleme navale. In februarie 1918 a fost numit subpf al
statului-major al marinei, in aprilie membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru problemele maritime, In octombrie

* Avind In vedere marele numlr de nume mentionate In volumul de
fats, la persoanele pentru care In indicele din volumele precedente s-au dat
informatii amanuntite, aici, de regulk sint prezentate doar datele In legatura
cu anii 1917-1918. Referitor la persoanele care sint mentionate pentru
prima oar5. In acest volum se dau informatii mai arranuntite. Despre unele
persoane nu s-au putut afla nici un fel de date.

** Aici si mai departe au fost puse In paranteze trimiterile la volumele
precedente ale prezentei editii in ale cdror indice de nume se pot gAsi date
mai amtnuntite despre persnana respeetk a.

razboiului
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membru al Consiliului militar-revolutionar si comandant al
fortelor navale ale republicii. 69, 185.

Amanulla-han (n. 1892) emir afgan in anii 1919-1926 si
padisah In 1926-1929. 422.

Andreeva, M. F. (1868-1953) mernbrai de partid din 1904 ;
cunoscutii artistä rusä, militantä pe tdrim social; sotia lui
A. M. Gorki.

Dupd Reirolutia din Octombrie a participat activ la viata social5
a tarii. In anii 1931-1948 a fost directoare a Casei oamenilor de
stiintd din Moscova (vezi si vol. 48, p. 439). 52, 291.

Andronnikov, V. N. (1885-1942) membru de partid din
1905. In perioada Revolutiei din Octombrie a fost presedinte al
Sovietului districtual Ekaterinburg si membru al Comitetului
regional Ural al Sovietului de deputati ai muncitorilor si soldatilor.
La inceputul anului 1918 a fost presedinte al Consiliului Comisari-
lor din tinutul Ural. Din martie 1918 pind in februarie 1919 a
detinut functia de comisar pentru aprovizionare. In anii urmdtori
a detinut functii de conducere pe linie de partid, in aparatul de
stat si In economie. 73.

Anisimov, N. A. (1892-1920) membru do partid din 1913.
Dupd revolutia din februarie 1917 a fost presedinte al Sovietului
de deputati ai muncitorilor din Groznii. In perioada r5zboiului
civil a filcut parte din consiliul militar al circumscriptiei militare
Caucazul de nord, a fost comisar politic-militar al raionului Breansk,
membru al Consiliului militar-revolutionar al Armatelor a 11-a,
a 12-a si a 9-a si al Frontului caspic-caucazian. 151, 153.

Antonov-Ovseenko, V. A. (1383-1938) membru al partidului
bolsevic din mai 1917.

La cel de-al II-lea Congres general al Sovictelor din Rusia a
fost ales in Consiliul Comisarilor Poporului ca membru al Comi-
tetului pentru problemele militare si maritime. La sfisitul anului
1917 si inceputul anului 1918 a comandat trupele sovietice care
luptau Impotriva kaledinistilor si a Radei centrale. Din martie
pind In mai 1918 a fost comandant al trupelor sovietice din sudul
Rusiei; din ianuarie pind in iunie 1919 comandant al Frontului
ucrainean (vezi si vol. 35, p. 528-529). 13, 19, 23, 24, 31,
33, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 47, 49, 54,71, 307, 311, 316, 329, 334,
356, 396, 399, 400.

Antonov vezi Antonov-Ovseenko, V. A.
Antropoo. 30.

Aralov, S. I. (n. 1880) a intrat in miscarea social-democratd
in 1902. A participat la revolutiile din anii 1905-1907. Dui:4
revolutia din februarie 1917 a detinut posturi de rdspundere In
armat5. In anii 1918-1920 a fost seful sectiei operative a distric-
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tului militar Moscova, apoi al Comisariatului poporului pentru
problemele militare si maritime, a facut parte din Consiliul militar-
revolutionar al republicii. In 1921 a intrat in diplomatie. In 1927
a lucrat in Consiliul economic superior al U.R.S.S. Din 1938 pina
In 1941 a fost subdirector, apoi director al Muzeului de literatura
al statului. 179, 310, 345.

Armand, F. A. (1896-1936) fiul Inessei Armand, militantà
de searna a miscarii muncitoresti ruse si internationale. In perioada
razboiului civil el a fost pilot-observator, apoi a lucrat in organi-
zatiile sportive din Moscova. 327.

Artent (Sergheev, F. A.*) (1883-1921) membru de partid
din 1901.

Dupa. Revolutia din Octombrie a fost presedinte al Consiliului
Comisarilor Poporului al Republicii sovietice Donet-Krivoirog,
membru al C.C. al P.C. (b) din Ucraina. In 1919 a Mut parte
din Consiliul Comisarilor Poporului al Ucrainei. La Congresul
al VII-lea al partidului a fost ales membru, iar la Congresul
al VIII-lea membru supleant al Comitetului Central (vezi
vol. 35, p. 529). 35, 54, 335, 362.

Asarh (Azarh), I. H. (m. 1918) ofiter din vechea armata,
care dupa Revolutia din Octombrie a trecut de partea Puterii
sovietice. Comandant al unui regiment de infanterie al Armatei
Rosa, iar dupa aceea al unei brigazi speciale. A participat activ
la formarea unor unitati ale Armatei Roii. 129.

Avanesov, V. A. (1884-1930) membru de partid din 1903.
In anii 1917-1919 a fost secretar si membru al Prezidiului

C.E.C. din Rusia. In 1919 si la inceputul anului 1920 a fost
membru al colegiului Controlului de stat (vezi si vol. 37, p. 673).

292, 347.
Averin, V. K. (1885-19'15) membru de partid din 1904.

A participat la revolutia din 1905-1907. In februarie 1917 a intrat
in Comitetul din Ekaterinoslav al P.M.S.D. (b) din Rusia. A fost
membru al guvernului provizoriu muncitoresc-taranesc al Ucrainei
sovietice si al C.E.C. din Ucraina, membru al Consiliului militar-
revolutionar al Armatei a II-a.Ulterior a lucrat in aparatul de
stat i in economie. A fost membru al C.C. al P.C. (b) din Ucraina

membru al C.E.C. al U.R.S.S. 378.

Azancevskaia, S. V. (1874-1951) participanta la miscarea
revolutionara, a fost membra a partidului eserilor, apoi a partidului
eserilor de stInga. IncepInd din 1918 a detinut diferite functii In
aparatul de stat. Mai tirziu a lucrat ca statisticiana. 254.

* In paranteza, cu Mere cursive, slut scrise adevhatele nume de
famine.

gi

si
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B

Badaev, A. E. (1883-1951) membru de partid din 1904.
Dupd Revolutia din Octombrie a detinut functii de conducere

pe linie de partid, in aparatul de stat si in economie; In 1919 a
fost comisar pentru aprovizionare al Comunei de muncd. din Petro-
grad (vezi si vol. 23, p. 559). 319, 328.

Bagaev, I. I. 199.

Bah. 90.

Bahvalov, V. presedintele Sovietului din satul Afanasiev,
judetul Cerepovet- 29,5.

Bajanov, V. M. (1889-1939) inginer miner, membru de
partid din 1910.

Dupd Revolutia din Octombrie administrator al minelor
si uzinelor nationalizate din bazinul Donetului, membru al colegiu-
lui Consiliului minier al C.E.S. In 1918 a fost numit presedinte
al colegiului Directiei generale a cdrbunelui. In 1922 director
al Trustului carbonifer din bazinul Kuznetk. In 1925 membru
al prezidiului Comitetului de Stat al planificdrii al R.S.F.S.R.
In anii urmdtori a detinut diferite functii de rdspundere in industria
carboniferd. 421.

Balabanova, A. I. (n. 1878) social-democratà ; dupd Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. mensevicti. Ulterior a participat inde-
aproape la activitatea Partidului socialist italian; in anii primului
rdzboi mondial a aderat la Uniunea zimmerwaldienilor. In 1917
a intrat in partidul bolsevic. A participat, cu drept de vot consul-
tativ, la primul Congres al Internationalei Comuniste (vezi si
vol. 21, p. 607). 208.

Balonov, M. M. (1877-1945) medic, din 1913 doctor in
stiinte medicale. Dupd Revolutia Socialistil din Octombrie a lucrat
in sectia medico-sanitard a Comitetului militar-revolutionar de
pe lingd. Sovietul din Petrograd. Ulterior medic la dispensarul
uzinei Vulkan" din Leningrad. Membru de partid din 1939. 41.

Bank (Libavski), S. A. (1894-1938) membru de partid
din 1917.

In 1918 secretar si membru al prezidiului Comitetului
executiv judetean Visnii Volociok ; din iunie pind in decembrie
1918 presedinte al Consiliului economic judetean. Ulterior a
detinut diferite functii de rdspundere pe linie de partid si de
stat. 244.

Baranov. 270.

Barbusse, Henri (1873-1935) scriitor francez de seamd si
militant pe tdrim obstesc. A luat atitudine lmpotriva militaris-
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mului si a r5zboiului imperialist. Prieten al statului sovietic, a
participat activ la miscarea impotriva interventiei antisovietice a
Antantei. Din 1923 membru al Partidului Comunist Francez.

174.

Baskakov, G. N. in 1918 a fost presedinte al comitetului
sArAcimii din plasa Pervitinsk, judetul Tver. In ianuarie 1920 a
intrat In P.C. (b) din Rusia, dar inc5 din luna noiembrie a aceluiasi
an a fost exclus pentru luare de mita si tAinuire a dezertorilor.

243.

Basok vezi Melenevski, M. I.
Beloborodov, A.G. (1891-1938) membru de partid din

1907. A dus muncA de partid In Ural. DupA revolutia din februarie
1917 a fost membru al Comitetului regional Ural al P.M.S.D. (b)
din Rusia.

Din 1918 a detinut diferite functii in aparatul de stat si in
armatil. La Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia a fost ales
membru al Comitetului Central. 315, 334, 339, 341, 343, 347,
374.

Bernstein, Eduard (1850-1932) lider al aripii ultraoportuniste
a social-democratiei germane si al Internationalei a II-a, teoreti-
cian al revizionismului si reformismului (vezi si vol. 37, P. 67(i).

198.

Berzin (Berzin-Ziemelis), I. A. (1881-1941) membru de
partid din 1902.

In 1918 a condus o misiune sovietic5 in Elvetia. In 1919 a
fost comisar al poporului pentru inv5trunint in Letonia Sovieticd
(vezi si vol. 26, p. 505-506). 94, 109, 144, 161, 174, 197,
202, 207-209, 215-216, 217-218, 280.

Berzin, P. I. (1888-1939) membru de partid din 1905.
In noiembrie 1917 a comandat trupele Grupului din nord pentru
lichidarea complotului contrarevolutionar de la Cartierul general
al armatei din Moghilev. In iunie 1918 a fost numit comandant al
Frontului Uralul de nord-Siberia, apoi al Armatelor a 3-a si a 9-a
ale Frontului de sud. In anii 1919-1920 a fost membru al Con-
siliului militar-revolutionar al Fronturilor de vest, de sud si de
sud-vest. In anti care au urmat a avut posturi de r5spundere in
armatA si in economie. 220.

Birfert. 106, 107.

Blagonravov, G. I. (1895-1937) membru de partid din
martie 1917. Dup5 Revolutia din Octombrie comisar al fortA-
retei Petropavlovskaia. In 1918 membru al Consiliului militar-
revolutionar al Frontului de est. Din octombrie 1918 pind in 1931
a lucrat in organele Cekal, G.P.U., 0.G.P.U., apoi a fost adjunct
al comisarului poporului pentru cAile de comunicatie si a ocupat
si alte posturi de conducere. 20, 125.
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Blohin, K. N. comandant al Armatei a 2-a a Frontului
de est de la 18 iunie pind la 3 iulie 1918. 142.

Bobrov, A. N. (1886-1938) membru de partid din 1905.
A participat la revolutia din 1905-1907. In anii 1918-1920 a
fost imputernicit al Comisariatului poporului pentru aprovizionare,
apoi a lucrat la Comisariatul poporului pentru afacerile interne si
la Inspectia muncitoreascd-tdraneascd. In anii urmdtori a lucrat
in aparatul de stat. 106, 152.

Bodrov,
1894.

F. I. (1867-1948) muncitor, membru de partid
din A facia parte dintr-un cerc social-democrat condus de
V. I. Lenin. /

maiDin aprilie 1918 pind in 1919 intendent la scoala de
silviculturd a copiilor tuberculosi din Moscova; in 1919-1921
a fost inspector al difuzdrii presei in Armata Rosie; ulterior a
lucrat la sectia raionald de invdtdmint politic din Veneva; a fost
membru al prezidiului Comitetului judetean din Veneva al P.C. (b)
din Rusia. 299, 330.

Bogdanov, I. V. (n. 1885) in 1905 a fost pus sub observatie
speciald din partea politiei pentru cd rdspindise proclamatii politice
in satul Sineavka din judetul Novohopersk. In 1918 lucrdtor
la casa de asigurdri a somerilor din Borisoglebsk. 234.

Bogdanov, V. I. (n. 1902) functionar al Comisariatului agri-
culturii la Borisoglebsk. :234.

Bogdatian, M. S. in 1919 a fost presedinte al Comisiei extra-
ordinare din Ucraina pentru aprovizionarea armatei si membru
al Consiliului apardrii muncitoresti-tdrdnesti din Ucraina (vezi
si vol. 42, p. 534). 421.

Bogoiavlenski, L. N. inginer chimist, seful sectiei metale
radioactive din Consiliul economic superior; in 1918 a condus
uzina de radii& din orasul Berezneaki. 411.

Bogolepov, D. P. (1885-1941) membru de partid din 1907.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului

Comisariatului poporului pentru finante (1918). Ulterior a lucrat
in finante si in invdtdmint. 62, 64.

Boilov, V. I. (1892-1944) membru de partid din 1918.
Dupd proclamarea Puterii sovietice la Baku in noiembrie 1917 a
participat la lupta impotriva contrarevolutiei. La jumdtatea lunii
aprilie 1918 a fdcut parte din delegatia de marinari din flota
militard care au venit sa vorbeascd cu Lenin; apoi a fost comisar
la statia de radioemisiune din Baku. Dupd criderea comunei din
Baku a luat parte la lupta armatd pentru instaurarea Puterii sovie-
tice in Azerbaidjan. Ulterior a detinut o serie de functii de as-
pundere. 71.

Boldirev, M. F. (1894-1939) membru de partid din martie
1917. Dupd Revolutia din Octombrie presedinte al comitetului
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executiv judetean Zadonsk (gubernia Voronej); din 1919 a ocupat
posturi de conducere In aparatul de stat. Din 1932 pind in 1936
a fost seful sectiei pentru ocrotirea sdraitiitii din regiunea Moscova,
iar dupd aceea comisar al poporului pentru ocrotirea sdnatiitii al
U.R.S.S. - 164.

Bonci-Bruevici, M. D. (1870-1956) unul dintre primii
specialisti militari de seamd care au trecut de partea Puterii sovie-
tice. A fost seful statului-major al comandantului suprem, conducd-
tor militar al Consiliului militar superior, sef al statului-inajor
de carnpanie al Consiliului militar-revolutionar al republicii (vezi
si vol. 45, p. 655). - 55, 151, 156, 399.

Bonci-Bruevici, V. .D. (1873-1955) rnembru de partid din
1895. A participat activ la insurectia din Octombrie la Petrograd,
a fost comandant al raionului Sinolnii-Tavriceski, presedinte al
comisiei pentru lupta impotriva devastdrilor, banditismului
contrarevolutiei. In anii 1917-1920 a fost director al treburilor
Consiliului Comisarilor Poporului (vezi si vol. 7, p. 537-538;
vol. 45, p. 655-656). - 20, 29, 83, 178, 193, 201, 236.

Bonci-Bruevici, V. M. vezi Velicikina, V. M.
Borchardt, Julian (1868-1932) - social-democrat german,

economist si publicist (vezi si vol. 30, p. 493). 109.

Borzov, V. A. (n. 1894) - membru de partid din mai 1917;
in 1919 era muncitor la fabrica de textile din Iuja (gubernia

- 287.
Bq, E. B. (1879-1925) - membrd de partid din 1901.
Dupd Revolutia din Octombrie a fdcut parte din primul guvern

sovietic al Ucrainei. In anii 1918-1922 a activat in aparatul de
partid, militar si de stat la Penza i Astrahan, in Transcaucazia,
Bielorusia i Ucraina. A fost Impotriva incheierii pdcii de la Brest-
Litovsk (vezi si vol. 27, P. 576; vol. 49, p. 593) . 47, 154,
159, 160, 177, 260, 360.

Briuhanov, N. P. (1878-1942) - membru de partid din 1902.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului

Comisariatului poporului pentru aprovizionare, apoi adjunct de
comisar, iar din 1921 comisar al poporului pentru aprovizionare
(vezi si vol. 38, p. 497; vol. 44, p. 625). - 62, 114, 132, 150, 223,
235, 277, 287, 343.

Briusov, V. I. (1873-1924) - cunoscut poet rus,
A salutat Revolutia din Octombrie si a indemnat intelectuali-

tatea burghezd sä colaboreze activ cu Puterea sovieticd. In 1919
a intrat In partid; a fost seful sectiei biblioteci din Comisariatul
poporului pentru invätdmint (vezi si vol. 14, p. 529). - 255.

Bronski, M.G. (1882-1941) mernbru al S.D.R.P. si L. din
1902, apoi bolsevic.

--

Vla-
dimir).
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Dupa Revolutia din Octombrie a fost adjunct al comisarului
poporului pentru comer% si industrie (vezi si vol. 30, p. 494). 78.

Bubnov, A. S. (1883-1940) membru de partid din 1903.
In martie 1918 a intrat in guvernul sovietic al Ucrainei si in

C.C. al P.C. (b) din Ucraina. In 1919 a facut parte din Consiliul
militar-revolutionar al Frontului ucrainean si din acela al Armatei
a 14-a. La Congresul al VIII-lea al partidului a facut parte din
opozitia militar5", care se pronunta impotriva centralizarii si
a disciplinei severe in armata, contesta necesitatea de a-i folosi pe
vechii specialisti militari (vezi si vol. 36, p. 655). 355, 356,
371, 378.

Bullarin, N. 1. (1888-1938) membru de partid din 1906.
Dupa Revolutia din Octombrie a fost redactor al ziarului

Pravda", membru al Biroului Politic al C.C., membru al Comi-
tetului Executiv al Internationalei Comuniste. In 1918 s-a aflat
in fruntea grupului antipartinic al comunistilor de stinga" (vezi
si vol. 34, p. 554-555). 16, 92, 93, 240, 248, 317.

Bulatov, A. A. (n. 1877) in 1916 era presedinte al consiliu-
lui de administralie al Casei de credit marunt din gubernia Nov-
gorod. Din martie pina In noiembrie 1917 comisar al guvernului
provizoriu burghez In gubernia Novgorod; In 1919 presedinte
al Uniunii cooperativelor din guberniallovgorod. 346.

Bulatov, D. A. (1889-1941) membru de partid din 1912.
In anii 1918-1920 a fost vicepresedinte al comitetului executiv
gubernial Tver, comisar gubernial pentru aprovizionare, iar dupa
aceca presedinte al comitetului executiv gubernial. Din 1920 a
detinut functii de r5spundere pe linie de partid si in aparatul de
stat. 243.

Bulliu, William Christian (n. 1891) ziarist si diplomat
reactionar american, unul dintre promotorii activi ai politicii
antisovietice. In 1919 a fost trimis de Wilson si de Lloyd George
in Rusia Sovietica cu o misiune speciala (vezi si vol. 39, p. 560
561). 332.

Burilcin, M. S. invatator In satul Spas-Demenska, judetul
Mosalsk, gubernia Kaluga. 418.

Burov, M. N. (1889-1955) rnembru de partid din 1907.
In decembrie 1917 a fost numit presedinte al prezidiului Comitetului
militar-revolutionar din Orel, apoi membru al comitetului executiv
al Sovietelor de deputati ai muncitorilor si soldatilor din acest
oras si presedinte al comisiei extraordinare guberniale din Orel.
Ulterior a detinut posturi de conducere in aparatul de stat si In
domeniul economic. .160.
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Cern4ey. 302.

Cicerin, G. V. (1872-1936) membru al P.M.S.D.R. din
1905 ; in perioada reactiunii a fost adept al mensevismului ; in
anii primului rAzboi mondial s-a situat pe poziii internationaliste;
in 1918 a intrat in P.C. (b) din Rusia.

Din 1918 pinri in 1930 a fost comisar al poporului pentru afa-
cerile externe (vezi si vol. 37, p. 676-677). 39, 44, 50, 67,
75, 80, 84, 8,5, 93, 118, 170, 171, 202, 203, 205, 228, 247, 272,
274, 330, 363, 367, 370, 387.

Ciugurin, I. D. (1883-1947) muncitor din Petrograd.
Membru de partid din 1902. In 1917 secretar al comitetului de
partid din raionul Viborg. In 1918, din instircinarea lui V. I. Lenin,
a organizat prirnul detasament de aprovizionare al muncitorilor
din Viborg, apoi a condus sectia politica' a Armatei a 5-a. In 1919
a fost membru al prezidiului si secretar responsabil al CASE
Incepind din 1921 a lucrat in sectorul economic. 137, 192.

Ciujinov. 304.

Clernenreau, Georges Benjamin (1841-1929) om de stat
fruntas politic francez. Din noiembrie 1917 s-a aflat in fruntea
guvernului francez. A fost unul dintre organizatorii si inspiratorii
blocadei si ai interventiei armate impotriva Rusiei Sovietice (vezi
si vol. 40, p. 4 446). 331, 332.

I)

Danilov. 282.

Daniseeski, K. II. (1884-1941) membru de partid din 1900.
Dupg Revolutia din Octombrie a fost membru Consiliului

militar-revolutionar al republicii si al Consiliului militar-revolu-
tionar al Frontului de est, presedinte al Tribunalului militar-
revolutionar al republicii. La Congresul al N III-lea al P.C. (b) din
Rusia a fost ales membru supleant al Comitetului Central (vezi
si vol. 20, p. 542-543). 142, 153, 410.

Daugc, P. G. (1869-1946) a participat la miscarea revolu-
tionarS incepind de la sfirsitul deceniului al 9-lea al secolului
trecut; dup5. Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici.

Dupri. Revolutia din Octombrie a fost comisar al poporului
pentru Invripmint in Letonia, apoi membru al colegiului Comisa-
riatului poporului pentru ocrotirea sSrait5tii al R.S.F.S.R. (vezi
si vol. 18, p. 463). 220.

Debs, Eugene Victor (1855-1926) militant de seamil al
micSrii muncitoresti din SALA., unul dintre organizatorii Parli-
dului social-democrat, care a devenit nucleul principal al Partidului

al
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socialist, infiintat in anii 1900-1901. A condus aripa stingd a
acestui partid (vezi si vol. 22, p. 570-571). 249.

Denikin, A. I. (1872-1947) general al armatei tariste;
in perioada interventiei militare straine §i a razboiului civil
(1918-1920) a fost comandant-sef al fortelor armate ale albgardis-
tilor din sudul Rusiei. DupA ce trupele de sub comanda lui au
fost infrinte de trupele sovietice (martie 1920), a emigrat. 311,
312, 317, 332, 392.

Dibenko, P. E. (1889-1938) membru de partid din 1912.
La cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia

a fost ales in Consiliul Comisarilor Poporului ca membru al Comi-
tetului pentru problemele militare i navale. Din octombrie 1918

pinii la sfirsitul rAzboiului civil a comandat unitAti si formatii
ale Armatei Rosii pe Frontul de sud, pe Frontul ucrainean etc.
(vezi si vol. 35, p. 533). 212, 307, 320, 367.

Direnkov, N. I. inginer, cu incepere din martie 1918 a fost
director al treburilor Consiliului economic din Rlbinsk. Comitetul
executiv al Sovietului din acest oras i-a incredintat sarcina de a
elabora un plan pentru refacerea si dezvoltarea industriei locale.

63.

Dobrovolski, V. I. cadet, autor al brosurii De ce shit eu
adept al partidului «Narodnaia svoboda A", apdrutri in 1917. 277.

Dumas, Charles (n. 1883) ziarist si publicist, membru al
Partidului socialist din Franta, deputat. In anii primului rizboi
mondial s-a situat pe pozitii social-soviniste. 22.

Dumenko, II. M. (1888-1920) membru de partid din 1919.
In 1917 a intrat in Garda rosie, apoi in Armata Rosie. A fost
initiatorul infiinirii unui detasament de cavalerie, format din
rrisculatii din raionul Salsk si din alte raioane. Din septembrie
1919 a fost comandant al Corpului de cavalerie al Frontului de sud-
est si al celui caucazian. 296.

Dufov, A. I. (1864-1921) colonel in armata tarista, ataman
al oastei cazacilor din Orenburg; in anii 1917-1919 a fost unul
dintre conduc5torli contrarevolutiei crizacesti (vezi si vol. 35,
p. 533-534). 13.

Dvorefki. 238.

Dzerjinski, F. E. (1877-1926) membru de partid din 1895.
Dupä Revolutia din Octombrie presedinte al Comisiei extra-

ordinare din Rusia pentru lupta impotriva contrarevolutiei,
sabotajului si speculei (Ceka). Membru al C.C. al P.C. (b) din
Rusia (vezi si vol. 35, p. 534). 18, 52, 121, 241, 264, 272, 307,
317, 368, 374.

pi
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Ebert, Friedrich (1871-1925) unul dintre liderii aripii de
dreapta ai social-democratiei germane. In timpul primului rdzboi
mondial a condus aripa sociallovinA a social-democratiei, a fost
unul dintre principalii ei colaboratori cu guvernul kaiserului. La
Inceputul revolutiei din noiembrie 1918 din Germania s-a aflat
in fruntea asa-zisului Consiliu al imputernicitilor poporului,
care camufla de fapt puterea burgheziei. In februarie 1919 a devenit
presedinte al Germaniei (vezi si vol. 37, p. 678-679). 200.

Efimoca, E. A. 294.

Efremov, D. I. (Steiman, M. E.) (1881-1925) membru de
partid din 1902. A desfasurat activitate de partid la Petersburg.
Din mai pinA in septembrie 1918 a fost secretar al Comitetului
de partid din Moscova, iar din septembrie pinA in octombrie 1919

membru al Consiliului militar-revolutionar al Armatei a 10-a.
Durd aceea a fost director al cAti ferate Ekaterinskaia si comisar
la calea feratA din Donet. In 1921 a fost numit presedinte al Con-
siliului de administratie al asigurArilor sociale din U.R.S.S. 358,
371, 379.

Eliava, .5'. Z. (1883-1937) membru de partid din 1904.
In decembrie 1917 presedinte al prezidiului Sovietului de
deputati ai muncitorilor i soldatilor din Vologda. Din aprilie
1918 vicepresedinte al comitetului executiv unificat al guber-
niei Vologda, din noiembrie 1918 membru al colegiului Comisa-
riatului poporului pentru industrie si comert. In 1919 membru
al Consiliilor militar-revolutionare ale Fronturilor de est si din
Turkestan. DupA aceea a detinut functii de rAspundere pe linie
de stat: comisar al poporului pentru problemele militare si mari-
time in Gruzia, apoi in Transcaucazia, presedinte al Consiliului
Comisarilor Poporului in Republica Sovieticd Federativä SocialistA
Transcaucaziand. 145, 153, 383.

membru al Consiliului militar si comisar al statu-
lui-major al Armatei Rosii in Astrahan; imputernicit al Consiliu-
lui Comisarilor Poporului din Baku in Astrahan in 1918. 138.

Emelianov, N. A. (1871-1958) muncitor, membru de partid
din 1904. A participat activ la revolutia din 1905-1907 si la
revolutia din februarie 1917. In iulie-august 1917 1-a ascuns la
Razliv pe V. I. Lenin, care era urmdrit de agentii guvernului
provizoriu. A participat la asaltul Palatului de iarnA. DupS. Revo-
lutia din Octombrie a detinut functii de rdspundere. In 1918 a
fost comisar militar, iar in 1919 presedinte al comitetului executiv
al Sovietului din Sestroretk. 106, 292, 321.

Engels, Friedrich (1820 1895). 248.

Eliovici
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F

Falkovski. 47.

Fedorov, G. F. (1891-1936) a intrat In partid in 1907. In
1917 a fost membru al comitetului executiv al Sovietului din Petro-
grad. In zilele lui Octombrie a fdcut parte din Comitetul militar-
revolut.ionar din Petrograd. Dupd revolutie a fost adjunct al
comisarului poporului pentru problemele muncii. In 1918 a fost
presedinte al comitetului executiv gubernial din Nijni Novgorod,
apoi al celui din Saratov. Din 1919 pind in 1921 a lost seful sec-
tiilor politice ale Armatelor a 13-a si a 14-a. Dupd terminarea
rdzboiului civil a avut munci de raspundere in partid, in sindicate
si in aparatul de stat.

In 1927 a fost exclus din pallid, ca militant activ al opozipei
trotkiste, In 1928 a fost reprimit, iar in 1934 a fost din nou exclus
pentru activitate antipartinicd. 152.

Fedoseev, M. M. patronul unei tipografii din orasul Elatma,
gubernia Tambov. 279.

Filimonov, A. P. (n. 1866) din octombrie 1917 pind in
noiembrie 1919 atamanul unei armate de cazaci din Kuban.

396.
Fotieva, L. A. (n. 1881) membrd de partid din 1904. Din

1918 secretard a Consiliului Comisarilor Poporului si a Con-
siliului Muncii i ApArdrii i totodatd secretard a lui V. I. Lenin
(vezi si vol. 44, p. 630). 58, 188, 202, 281, 288, 290, 292.

Francis, David, P. (1850-1927) ambasador american in
Rusia. In 1918 decan al corpului diplomatic. 26.

Frapig, Lion (1863-19'19) scriitor francez. 208.

Frolov, A. I. (m. 1918) delegat al Congreselor I si II
ale Sovietelor de deputati ai muncitorilor si soldatilor; s-a aflat
la dispozitia Comitetului militar-revolutionar din Petrograd. In
1918 a fost comisar extraordinar al tinutului Transcaspicii. A dant
In luptd in timpul rdscoalei puse la cale de eseri in Turkestan. 1.

Frurnkin, M. I. (1878-1939) membru de partid din 1898.
In 1917 a lucrat In prezidiul comitetului executiv gubernial Kras-
noiarsk, apoi la Omsk, in Sovictul regional al Siberiei apusene.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului Comi-
sariatului poporului pentru aprovizionare, adjunct (pina in martie
1922) al comisarului poporului pentru aprovizionare. In 1920 a
fost numit presedinte al Comitetului revolutionar din Siberia.
Ulterior a detinut diferite functii de rAspundere. 286, 299.

Frunze, M. V. (Mihailov) (1885-1925) membru de partid
din 1904. A participat activ la revolutia din 1905-1907 si la
Revolutia din Octombrie. Dup5. Revolutia din Octombrie a fost
presedinte al cornitetului executiv gubernial si comitetuluinl
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gubernial Ivanovo-Voznesensk al P.C. (b) din Rusia. In anii
razboiului civil a fost comandant de armatd, comandant al Grupu-
lui de sud al Frontului de est, comandant al Fronturilor de est,
Turkestan si de sud (impotriva lui Vranghel); dupS terminarea
rdzboiului civil a comandat trupele din Ucraina si din Crimeea;
a fost imputernicit al Consiliului militar-revolutionar al R.S.S.1.1.
In 1925 a fost presedinte al Consiliului militar-revolutionar al
republicii i comisar al poporului pentru problemele militare si
maritime. In 1921 a fost ales mernbru al C.C., iar in 1924 membru
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia. 337,
350, 383.

Fuchs, Eduard (1870-1940) publicist. A fost membru al
grupului Spartacus" si apoi al Partidului Comunist din Germania.
in 1929 s-a retras din P.C.G.; s-a situat pe o pozitie apropiatà de
aceea a grupului oportunist de dreapta Brandler -Talheimer. Din
1933 s-a aflat in emigratie. 246.

Galaktionov, A. P. (1888-1922) inembru de partid din
1906. Dupa revelutia din februarie 1917 membru al Sovietului
de deputati ai muncitorilor din Samara. In zilele lui Octombrie

inembru al comitetului guhernial de partid si al comitetului
revolutionar, apoi comisar gubernial pentru treburile interne,
presedinte al comitetului executiv gubernial Samara. In 1919

imputernicit special al C.E.C. din Rusia pentru stringerea
recoltei in gubernia Samara. 281.

Ganefici (Furstenberg), I. S. (1879-1937) membru de partid
din 1896, militant al misarii revolutionare poloneze si ruse. A
fost membru al Conducerii Centrale a S.D.R.P. si L. La Congresul
al V-lea al P.M.S.D.R. a fost ales membru al C.C. al partidului.
In timpul primului rdzboi mondial s-a situat pe pozitii interna-
tionaliste. In 1917 a lost membru al Biroului din striliniltate al
C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupd Revolutia din Octombrie

membru al colegiului Comisariatului poporului pentru finante,
comisar si director al Bãncii de Stat (vezi si vol. 22, p. 573). 15,
17, 24, 93.

Gherd, A. I. (1841-1888) pedagog naturalist rus progre-
sist; din 1880 a lucrat la organizarea scolilor din orasul Peters-
burg. 264.

Gherman. 302.

Ghejoe, S. A. (1883-1937) In 1918 a fost membru al prezidiu-
lui Consiliului economic superior din sudul Rusiei. In 1919 sef
al Directiei generale a cárbunelui la Harkov. Din 1920 a lucrat
in sectorul economic-administrativ al industriei c6rbunelui. 421.
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Ghinzburg, K. S. medic stomatolog. 220.

Ghittis, V. M. (1881-1938) ofiter In vechea armata (colo-
nel); dupd Revolutia din Octombrie a trecut de partea Puterii
sovietice. A comandat Armata a 6-a a Frontului de nord, Armata
a 8-a a Frontului de sud, apoi a fost consecutiv comandant al
Fronturilor de sud, de vest si din Caucaz. Dupa terminarea rdzboiului
civil a fost comandantul unor circumscriptii militare. In 1925 a
devenit membru al P.C.U.S. Din 1930 imputernicit al Comisa-
riatului poporului pentru problemele militare pe ling& Comisa-
riatul poporului pentru comert. 228, 362.

Gomberg. 70.

Gorbunov, N. P. (1892-1938) membru de partid din 1917.
Dupa Revolutia din Octombrie a fost secretar al Consiliului Comi-
sarilor Poporului; din august 1918 sef al sectiei tehnice-stiinti-
fice a Consiliului economic superior al R.S.F.S.R. In anii
1919-1920 a dus munca politica in Armata Rosie, a fost mernbru
al consiliilor militar-revolutionare ale Armatei a 13-a si Armatei
a 14-a; ulterior director al treburilor Consiliului Comisarilor
Poporului (vezi si vol. 45, p. 660). 48, 57, 83, 88, 111, 143,
172, 213.

Goricev. 312.

Gorki, Maxim (Peskov, A. M. ) (1868-1936). 303.

Gorter, Hermann (1864-1927) social-democrat de stinga
olandez, publicist. In anii primului ralzboi mondial s-a situat pe
pozitii internationaliste, a fost adept al stingii zimmerwaldiene.
In anii 1918-1921 a facut parte din Partidul Comunist din Olanda
si a participat la activitatea Internationalei Comuniste (vezi si
vol. 19, p. 588; vol. 49, p. 600). 94, 162, 175, 208, 209.

Graber, Ernest Paul (n. 1875) social-democrat elvetian. La
inceputul primului rilzboi mondial s-a alaturat internationalistilor.
De la inceputul anului 1917 s-a situat pe pozitii centrist-pacifiste,
iar in 1918 a trecut definitiv de partea aripii drepte a social-demo-
cratiei elvetiene (vezi si vol. 30, p. 50; vol. 37, p. 679). 207.

Grasis, K. I. (1894-1937) din 1909 membru al P.S.D.
din Letonia; in anii 1913-1917 mensevic; membru al parti-
dului bolsevic din mai 1917. Dupa aceea a detinut posturi de
raspundere in aparatul de stat, in armata si in sectorul editorial.
In 1927 a fost exclus din partid pentru abuz de putere. 261.

Grigoriev, N. A. (1878-1919) ofiter In armata tarista. In
mai 1919 a organizat o rebeliune contrarevolutionara in spatele
unitatilor militare sovietice din sudul Ucrainei. Dupa infringerea
rebeliunii, la sfirsitul lunii mai 1919 a fugit la comandamentul
detasamentului lui Mahno, unde scurt timp dupa aceea a fost
ucis (vezi si vol. 39, p. 553). 340, 353, 363.
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Grigoriev, S. V. specialist in transporturile pe apri; din
1918 lucrator cu functii de r5spundere in Consiliul economic
superior. 81.

Grimm, Robert (1881-1958) unul din liderii Partidului
social-democrat din Elvetia (vezi si vol. 26, p. 515 ; vol. 37, p. 679).

207.

Grjebin, Z. I. (1869-1929) director al editurii organizate
in 1919 la Petrograd (cii filiale la Moscova si ulterior la Berlin)
pentru publicarea de literaturá beletristicd, stiintifica $i de popula-
rizare a $tiintiei. 291.

Gu,ilbeamx, Henri (1885-1938) socialist francez, ziarist.
In anii primului razboi mondial a editat revista Demain", s-a
manifestat ca adept al restabilirii legriturilor internationale (vezi
si vol. 30, P. 502; vol. 41, p. 574). 94, 162, 207, 209, 215.

Gukovski, I. E. (1871-1921) membru de partid din 1898.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost adjunct de comisar

apoi comisar al poporului pentru finante (vezi vol. 35, p. 536).
61, 64, 69, 103, 111, 115, 126.
Gusev, S. I. (Drabkin, I. D.) (1874-1933) membru de

partid din 1896.
In anii 1918-1920 a fost lucrAtor politic in Armata Rosie;

membru al consiliilor militar-revolutionare ale Armatelor a 5-a
si a 2-a, ale Fronturilor de est, sud-est si sud, membru al Consiliu-
lui militar-revolutionar al republicii (vezi si vol. 7, p. 545 ;
vol. 40, p. 449). 259, 276, 280, 357, .366, 367, 373, 37.5, 376,
377, 384.

II

Haapalainen, Eero (1880-1938) revolutionar finlande7; in
anii 1908-1913 secretar, dupS aceea presedinte al sindioatelor
unificate finlandeze. Participant activ la revolutia muncitoreascA
din Finlanda din 1918 ; a fost imputernicit al poporului pentru
problemele interne si militare in Consiliul imputernicitilor (guvernul
revolutionar al Finlandei) i comandant-sef al Grirzii rosii finlandeze.
Duna in5busirea revolutiei s-a stabilit in U.R.S.S.; a lucrat in
Karelia Sovieticti. 336.

Halikoo,111. D. (n. 1894) comisar pentru problemele musul-
mane in guvernul nationalist mic-burghez al Baskiriei, care a fost
format in decembrie 1917 si care a dalnuit pinA in martie 1919.
In 1919 a devenit membru de partid. In anii 1921-1925 a fost
presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al Republicii
Sovictice Socialiste Autonome Baskiria. Din 1926 a detinut
posturi de r6spundere la Moscova. 273.

Harlov, V. N. (n. 1887) membru de partid din 1917, cu
tntrerupere din 1923 pin5 in 1930. In anii 1917-1918 a Wilt

8i
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parte din Sovietul din Ostrov si a fost presedint° al comitetului
gubernial de zemstvd. In anii 1918-1920 a fost membru al colegiu-
lui Comisariatului poporului pentru agriculturil. In 1918 a fost
imputernicit al Consiliului Comisarilor Poporului cu stringerea
recoltei in gubernia Saratov. In anii urma.tori a avut diverse munci
de rAspundere in domeniul economic. -- 61, 176, 189.

Haustoo, P. S. (1884-1942) membru de partid din iunie
1917. Dupil Revolutia din Octombrie a fost membru al Comitetului
executiv gubernial, al Comitetului revolutionar si al Consiliului
militar al sectorului fortificat Kalmikovo; in 1919 a fost presedinte
al Comitetului revolutionar din Iaitk. 384.

Hay Wood, William (Bill) (1869-1928) militant al miscdrii
muncitoresti din S.U.A., unul dintre conducatorii aripii de stinga
a Partidului socialist. A lost unul dintre intemeietorii si conducii-
torii organizatiei Muncitorii industriali ai lurnii. A salutat
Revolutia din Octombrie. Curind dup5. infiintarea Partidului
Cornunist din S.U.A. a inLrat in rindurile lui. Prigonit pentru
activitatea sa revolutionard, a plecat din S.U.A. In 1921 s-a sta-
bilit in U.R.S.S. (vezi si vol. 44, p. 632-633). 6.

Henderson, Arthur (1863-1935) unul dintre liderii Partidu-
lui laburist i ai miscãrii sindicale engleze. In anii primului rAzboi
imperialist mondial s-a situat pe pozitii social-soviniste. In 1919
a fost unul dintre organizatorii Internationalei (a II-a) de la Berna
(vezi i vol. 26, p. 518; vol. 37, p. 680-681). 40.

Herzog, Jakob (1892-1931) social-democrat elvetian. La
1 octombrie 1918 a lost exclus din Partidul social-democrat elve-
tian. S-a situat in fruntea grupului Vorderung", cu orientare
radicalk care ulterior si-a dat denumirea de grupul vechilor
comunisti". A luat parte la lucrarile Congresului al II-lea al Comin-
ternului. In 1921 a intrat In Partidul Comunist din Elvetia, care
luase fiintä ca rezultat al unificdrii grupului vechilor comunisti"
cu social-democratii de stinga. 209, 215.

Hinciuk, L. M. (1868-1944) din 1920 membru al partidului
bolsevic. In anii 1917-1920 a fdeut parte din conducerea Coopera-
tivei muncitoresti din Moscova (vezi si vol. 37, p. 681). 232.

Hordon (Walcher), Herta (n. 1894) veteranri a miscarii
muncitoresti din Germania; din 1915 membrA a grupului Die
Internationale" (ulterior Uniunea Spartacus"). In 1918 a venit la
Moscova. In anii 1919-1925 a fost secretar6 a Clarei Zetkin. 136.

Hoschka, Ferdinand (n. 1872) social-democrat german; din
1909 pin5. In 1932 conductitor al sindicatului muncitorilor
textilisti din Wurttemberg. A fost deputat al landtagului din
Wurttemberg (1912 1924) . 136.

Hreafeeva, A. .I. (1868-1934) statistician. Dupli Revolutia
din Octombrie conducdtoare a operatiilor de prelucrare a datelor
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recensdmintului efectuat in anii 1916 si 1917 de sectia recensamint
din Petrograd; in anii 1918-1926 sefa sectiei de recensdmint
agricol din Directia centrald de statisticd. 290.

Hvesin, T. S. (1895-1941) membru de partid din 1911. In
1917 membru al comitetului executiv al Sovietului de deputati
ai muncitorilor din Saratov. In anii rdzboiului civil a fost coman-
dant al Armatei a 4-a a Frontului de est, al Armatei a 8-a a
Frontului de sud, iar dupd aceea comandant al grupului de trupe
expeditionare trimise pentru lichidarea rdscoalei contrarevolutio-
nare de la Don. Ulterior a detinut posturi de rdspundere pc linie
de partid si de stat. 343, 347.

Iakovlev, I. I. (1848-1930) pedagog-iluminist, scriitor si
traducdtor ciuvas, autor al alfabetului ciuvas, al unui abecedar si
al unor cdrti de citire pentru ciuvasi. In 1868 a infiintat la Sim-
birsk (azi Ulianovsk) prima scoald ciuvasd. Incepirid din 1875
a fost inspector regional al scolilor ciuvase i, pind. in 1922, direc-
tor al Scolii centrale ciuvase. 65.

Iakovlev, N. N. (1886-1918) membru de partid din 1904.
Unul dintre conducdtorii luptei pentru instaurarea Puterii sovietice
in Siberia si organizatorii Gdrzii rosii din aceastd regiune. In
decembrie 1917, ca presedinte al celui de-al III-lea Congres al
reprezentantilor Siberiei apusene, apoi ca presedinte al Sovietului
regional (Omsk) al Siberiei apusene, a desfdsurat o muncd intensd
pentru transportul de cereale in regiunea centrald a tdrii. Din
februarie 1918 presedinte al Comitetului executiv central al
Sovietelor din Siberia. A fost impuscat de albgardisti. 60.

Iakubov, A. S. (1882-1923) membru de partid din 1900.
A dus muncd. de partid la Tiflis, Moscova si in Siberia. Dupd. Revo-
lutia din Octombrie membru al colegiului Comisariatului
poporului pentru aprovizionare al R.S.F.S.R., membru al Con-
siliului militar-revolutionar al republicii, comisar al poporului
pentru Inspectia muncitoreascd-Vardneascd in Ucraina. 101.

Janson, I. D. (1886-1939) membru de partid din 1904.
Din septembrie 1917 membru a Comitetului din Irkutsk al
P.M.S.D. (b) din Rusia. In perioada Revolutiei din Octombrie

membru al Comitetului revolutionar din Irkutsk, comisar al
finantelor i presedintele Sovietului din Irkutsk. Ulterior a detinut
posturi de rdspundere pe linie de stat. 401.

Iaroslavski, E. M. (1878-1943) membru de partid din 1898.
In 1917 a fost unul dintre conducdtorii insurectiei armate si

ai instaurdrii Puterii sovietice in Moscova. Dupd Revolutia din
Octombrie a avut munci de rdspundere pe linie de partid (vezi
vol. 15, p. 542). 240.

Iaro,senko, N. A. (1846-1898) eminent pictor realist rus.
264.

si
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Ibraghimov, I. I. (1895-1961) participant activ la Revolutia
din Octombrie pe Frontul de nord. In 1918 a fost membru al
Comitetului executiv central din Turkestan si al comandamentului
politic-militar al Republicii Turkestan. In 1919 a fdcut parte din
colegiul militar musulman de pe lingd Comisariatul poporului
pentru problemele militare si maritime. Ulterior a ocupat diferite
posturi in aparatul de stat i in economie. 67-68.

Ilia vezi Tivtivadze, I. V.
Ilin, F. N. (1876-1944) membru de partid din 1897.

Dupil Revolutia din Octombrie a lucrat la Sovietul din Moscova,
la Tribunalul revolutionar, la Tribunalul suprern, la Cornitetul de
Stat al Planific5rii al R.S.F.S.R. 209.

Dino, M. V. (n. 1895) membrà de partid din 1914. Pe
cind se afla in Elvetia s-a ocupat cu traducerea de literaturá de
partid. In 1918 a lucrat la biroul presei de pe lingrA rnisiunea sovie-
ticd la Berna. In 1919 s-a inapoiat la Moscova; a lucrat in
domeniul publicistic-redactional. 209.

loffe, A. A. (1883-1927) a intrat in miscarea revo1utionar5
In ultimii ani ai secolului trecut. La Congresul al VI-lea al P.M.S.D.
(b) din Rusia a fost primit irnpreunà cu grupul interraionistilor
In partidul bolsevic. In zilele lui Octombrie 1917 a lost membru
al Comitetului militar-revolutionar din Petrograd. In 1918 s-a
situat pe poziii1e comunistifor de stinga". In timpul tratativelor
de la Brest a fScut parte din delegatia sovieticS. Din aprilie pin5
In noiembrie 1918 a fost reprezentant plenipotentiar al R.S.F.S.R.
la Berlin (vezi si vol. 35, p. 536-537). 50, 84-86, 92-94,
95, 100, 108, 116, 118, 119, 121, 122, 143, 197-198, 202, 210,
214, 320, 334, 356-357, 407.

Ionov, I. 1. (1887-1942) membru de partid din 1904. In
ianuarie 1918 a fost numit director al editurii Sovietului din
Petrograd, anoi a condus sectia din Petrograd a Editurii de stat.
Ulterior a detinut posturi de conducere in domeniul editorial.

304.

Iudovski, V.0. (1880-1949) membru de partid din 1902.
In 1917 a f5cut parte din Cornitetul din Petrograd al P.M.S.D. (b)
din Rusia. Din octombrie 1917 membru al comitetului regional
de partid Odesa. La congresul Rumcerod"-ului (Corn iletul executiv
reunit al Sovietelor Frontului roman, flotei din Marca Neagra si
regiunii Odesa) a fost ales presedinte al acestuia. In ianuarie
1918 presedinte al comitetului revolutionar care a condus r4scoala
impotriva baidamacilor si albgardistilor. Ulterior a avut munci
de rAspundere pe linie de partid i in invatámint. 399.

Iunius vezi Luxemburg, Rosa.
Iurenev, K. K. (1888-1938) membru al P.M.S.D.R. din

1905. Din 1913 pinli In iulie 1917 unul dintre conducgtorii
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organizatiei interraionale din Petrograd. Dupà revolutia din
februarie 1917 membru al comitetului executiv al Sovietului
din Petrograd, presedinte al statului-major al GArzii rosii din
Petrograd. La Congresul al VI-lea al partidului a fost primit,
impreunil cu grupul interraionistilor, in partidul bolsevicilor.
In 1919 a fost numit membru al Consiliului militar-revolutionar
al Frontului de est i, dupà aceea, al Frontului de vest. Ulterior
a avut munci de rAspundere in aparatul de stat si in diplomatic.

357, 366, 375, 388, 391.
hcriev, A. NI. (Alekseev) in 1918 a fost presedinte al comi-

tetului executiv al Sovietului esero-mensevic regional din Mur-
mansk. 113.

Ivanov. 125.

Ivanov presedinte al organizatiei din Unecea a P.C. (b)
din Rusia (gubernia Cernigov). 222.

Ivanov, A. V. (1889-1927) muncitor la uzinele Putilov"
(Petrograd) din anul 1907. In aprilie 1918 a lost ales presedinte
al rornisiei de Intreprindere pentru achizitionarea de produse agri-
cole pentru muncitori. Incepind din 1924 a lucrat Ca inginer la
constructiile de centrale electrice. 76.

Ivanov (Kavkazki), V. G. (1888-1937) membru de partid
din 1907. In anii 1917-1918 a fost membru al comitetului de
partid din Tiflis, al comitetului executiv al Consiliului armatei
din tinutul Caucazului, al prezidiului sectorului de est al Comi-
tetului Central al flotei, seful unui detasament mobil al distric-
tului militar Moscova. Ulterior a lucrat in economie si in aparatul
administrativ. 125, 139.

Ivanov, N. I. (1883-1937) muncitor, membru de partid
din 1905. A participat la revolutia din 1905-1907 la Lugansk
si la Sevastopol. In 1917 s-a aflat in fruntea unui comitet raional
al bolsevicilor din Petrograd. Dup5. Revolutia din Octombrie a
fost vicepresedinte, apoi presedinte al sindicatului muncitorilor
metalurgisti din Petrograd, membru al prezidiului Consiliului
Central al Sindicatelor din Rusia. La mijlocul anului 1918 a fost
numit comisar pentru problernele muncii al Uniunii comunelor
din Tinutul nordic. Ulterior a detinut posturi de rrispundere In
sindicate, In economie si In aparatul de stat. 271.

Ivanova, V. S. (n. 1880) in anii 1917-1918 a lost invatti-
toare in plasa Pervitin din gubernia Tver, iar din 1920 bibliotecar5
la Pervitinsk. 213.

Ivarenko, D. E. (1892-1947) membru de partid din 1918.
In 1918 a fost comisar In statia Orsa. Incepind din 1920 a lucrat
in organele CekAi din Bielorusia, ale trupelor de grdniceri, ale
G.P.U. si ale Comisariatului poporului pentru afacerile interne.

119.
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Jakov, M. P. (1893-1936) membru de partid din 1911. La
Inceputul anului 1918 a intrat In guvernul Republicii Donet-
Krivoirog si In comitetul regional al bolsevicilor din bazinul
Donet-Krivoirog. In anii 1921-1922 a fost rnembru i secretar al
comitetului de partid din regiunea Donului. In 1928 a fost exclus
din partid pentru ca a aderat la opozitia trotkista, iar in 1929 a
fost reprimit. Incepind din 1929 a lucrat in Invatarnint si in domeniul

54.

Jarko, A. M. (1889-1939) membru de partid din 1904.
Din 1907 pina In 1917 a dus munca de partid la uzina de reparare
a locomotivelor din Poltava. In 1917 a fost membru al Sovietului
din acest oras. In 1918 a fäcut parte din comitetul executiv central
al sindicatului muncitorilor feroviari din Rusia, In 1919 a fost
numit comisar al poporului pentru calk de comunicatie In Ucraina.
Ulterior a detinut posturi de raspundere in economic. 252.

Jordania, N. N. (1870-1953) lider al mensevicilor din
Caucaz. In anii 1918-1921 a fost seful guvernului mensevic con-
trarevolutionar din Gruzia (vezi si vol. 7, p. 547; vol. 34, p. 560).

87.

Juhovicki, L. G. (1891-1954) membru de partid din 1917,
dupa ce, mai Inainte, Meuse parte din Bund. Dupa Revolutia
din Octombrie a lucrat In Comisariatul poporului pentru ocrotirea
sanatatii al R.S.F.S.R., apoi a dus munca politica In Armata
Rosie. Din 1923 a detinut functii juridice, iar mai tirziu a lucrat
In Ministerul Comertului Exterior. 220.

Kaiurov, V. N. (1876-1936) membru al partidului bolsevic
din 1900.

In vara anului 1918 a condus un detasament pentru aprovizionare
In gubernia Kazan ; ulterior a lucrat in sectia politica a Armatei
a 5-a a Frontului de est (vezi si vol. 36, P. 697). 132, 137, 192,
293.

Kaledin, A. A1. (1861-1918) general in armata tarista,
ataman al cazacilor de la Don. Dupa Revolutia din Octombrie a
fost until dintre conducatorii contrarevolutiei cazacesti de la
Don, a participat la infiintarea armatei de voluntari a albgar-
distilor, a condus rebeliunea cazacilor. In ianuarie 1918, in urma
Infringerilor suferite pe front, s-a sinucis. 19, 38, 395, 396.

Kalinin, F. I. (1882-1920) membru de partid din 1903.
Dupa Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului

Comisariatului poporului pentru fnviitämint, apoi presedinte al

J

stiintei.

H
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comisiei pentru controlul schemelor de functiuni din Comisariatul
poporului pentru invätilmint (vezi si vol. 19, p. 593). 262,
306, 338.

Kalinin, M. I. (1875-1946) membru de partid din 1898.
Dup'd Revolutia din Octombrie a fost primar, apoi comisar

pentru treburile gospod5resti ale orasului Petrograd. Din mar-
tie 1919 a fost presedinte al C.E.C. din Rusia. De la Con-
gresul al VIII-lea a fost membru al C.C., iar din 1926 membru
al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. (vezi si vol. 31,
p. 606-607). 289.

Kamenev (Rosenfeld), L. B. (1883-1936) membru al parti-
dului bolsevic din 1901.

Dup4 Revolutia din Octombrie a fost presedinte al Sovietului
din Moscova, vicepresedinte al Consiliului Comisarilor Poporului,
membru al Biroului Politic al Comitetului Central. In noiembrie
1917 s-a pronuntat pentru crearea unui guvern de coalitie din care
sA faci.i parte si mensevicii i eserii (vezi si vol. 35, p. 537-538,
vol. 49, p. 606). 32, 199, 224, 23,5, 272, 281, 290 , 31,5-316,
320, 323, 334, 33,5, 368, 421.

Kamenev, S. S. (1881-1936) ofiter (colonel) in vechea
armat.5.; dupil Revolutia din Octombrie a trecut de partea Puterii
sovietice. In septembrie 1918 a lost numit comandant al Frontului
de est. Din iulie 1919 pind in 1927 a avut diferite functii de ras-
pundere in cadrul armatei. In 1927 a fost numit adjunct al comisa-
rului poporului pentru probleme e militare si maritime. In 1930
a fost primit in partid. 345, 357, 375.

Kaminski, G. N. (1895-1938) membru de partid din 1913.
A fAcut parte din Consiliul militar-revolutionar al Armatei a 2-a.
Din 1920 a detinut functia de secretar al C.C. al Partidului Comunist
din Azerbaidjan si de presedinte al Sovietului din Baku. Incepind
din 1922 a detinut functii de conducere in aparatul de partid si
de stat i in sindicate. In 1934-1936 a fost comisar al poporului
pentru ocrotirea siin'atritii al R.S.F.S.R., apoi, in 1936-1937,
al U.R.S.S. 296, 362.

Karahan, L. M. (1889-1937) a aderat la miscarea revolu-
tionarà in 1904. In 1913, la Petersburg, a intrat in organizatia
interraionald a P.M.S.D. din Rusia. Dupil evenimentele din iulie
1917 a intrat in partidul bolsevic. A fost secretar si membru al
delegatiei sovietice pentru tratativele de pace de la Brest-Litovsk.
In 1918 a lost nurnit membru al colegiului Comisariatului poporului
pentru afacerile externe, apoi adjunct al titularului acestui comi-
sariat (vezi si vol. 35, p. 538). 27, 50, 51, 70, 202-203.

Karelin, V. A. (1891-1938) unul dintre organizatorii par-
tidului socialistilor-revolutionari de stinga si membru al C.C.
al acestui partid. In decembrie 1917 a intrat in Consiliul Comisa-
rilor Poporului, in calitate de comisar al poporului pentru bunurile
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statului. In martie 1918, fiind in dezacord cu incheierea pacii de
la Brest, s-a retras din guvern. A fost unul dintre conducatorii
rebeliunii socialistilor-revolutionari de stinga din iulie 1918. Dupd
inabusirea rebeliunii a emigrat. 74.

Karpov, L. I. (1879-1921) membru de partid din 1897;
savant chimist. A participat la revolutia din 1905-1907. Dupa
Revolutia din Octombrie a fost membru al prezidiului Consiliului
economic superior, seful sectiei industriei chimice, initiator al
infiintarii Laboratorului central de chimie al C.E.S., care ulterior
a fost reorganizat i transformat in Institutul de cercetdri stiintifice
in domeniul chimiei, care-i poarta numele. 60.

Kartasev, A. V. (n. 1875) cadet; profesor de istorie a
bisericii. In 1917 a fost prim-procuror al sinodului, ministru al
cultelor. Ulterior a fdcut parte din guvernul albgardist al lui
ludenici. 53.

Kasparov, V. M. (1883-1917) membru de partid din 1904.
In anii primului razboi mondial a trait la Berna; a participat la
conferinta de la Berna a sectiilor din strainatate ale P.M.S.D. (b)
din Rusia, la care a lost ales in comitetul lor (vezi si vol. 49,
p. 607). 20

Kasparova, E. M. vezi Popova, E. M.
Kautsky, Karl (1854-1938) unul dintre teoreticienii social-

democratiei germane si ai Internationalei a II-a; incepind din
1910 a devenit ideolog al centrismului (vezi si vol. 45, p. 663).

197-198, 202 203, 211-212, 218.
Kedrov, M. S. (1878-1941) membru de partid din 1901.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului

Comisariatului poporului pentru problemele militare. In mai
1918 a fost trimis in nord pentru a organiza apararea acestui tinut.
Din martie 1919 a lost membru al colegiului Comisiei extraordinare
din Rusia (vezi si vol. 47, p. 391). 41, 158, 186, 405.

Kerenslci, A. F. (n. 1881) eser. Dupa revolutia din februarie
1917 a fost ministru de justitie, ministru de razboi, iar apoi prim-
ministru in guvernul provizoriu burghez. Dupd Revolutia din
Octombrie a luptat impotriva Puterii sovietice, iar in 1918 a fugit
peste granitA (vezi si vol. 35, p. 539). 232.

Klevleev, A. (m. 1918) membru de partid din 1918. A fost
comisar extraordinar al Comisariatului poporului pentru problemele
nationalitdtilor in Turkestan. In 1918 a fost vicepresedinte al
Comitetului executiv central al Turkestanului. 67.

Kobozev, P. A. (1878-1941) membru de partid din 1898.
Din februarie 1917 pind in februarie 1918 a fost comisar extra-
ordinar al regiunii Orenburg-Turgai, apoi a fost numit comisar
extraordinar in Asia Centralä. A detinut postul de presedinte al
Consiliului militar-revolutionar al Frontului de est. In 1919 a
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fost membru al Comisiei pentru problemele turkestane de pe linga
C.E.C. din Rusia j C.C.P. al R.S.F.S.R. In anii 1919-1920 a
fost membru al colegiului Inspectiei muncitoresti-tdrilnesti. In
1922-1923 a fost presedinte al Consiliului de Ministri al Republicii
Extremului Orient, apoi s-a indeletnicit cu activitatea tiinificä-
pedagogicS . 71, 125, 142.

Kogan, D. M. In anii 1918-1919 a fost membru al colegiu-
lui oficiului din Kursk al Biroului central de achizitii de pe lingá
Comisariatul poporului pentru aprovizionare al R.S.F.S.R. 258,
265, 267.

Kojevnikov, S. N. (1896-1938) membru de partid din
1917. In 1918 a fost comisar extraordinar in bazinul Donetului,
iar apoi a detinut functii politice si de comanda in Armata Rosie.
In 1935 a fost nurnit set' al directiei politice a districtului min-
tar Harkov. 43.

Kokoskin, F. F. (1871-1918) unul dintre liderii partidului
cadetilor. Dupa revolutia din februarie 1917 a fost ministru in
guvernul provizoriu burghez (vezi si vol. 14, P. 539). 29.

Koleeak, A. V. (1873-1920) amiral al flotei tariste, monar-
hist; unul dintre principalii conducatori ai contrarevolutiei ruse
In anii 1918-1919. Cu sprijinul imperialistilor din S.U.A., Anglia
si Franta s-a proclamat cirmuitor suprem al Rusiei si a trecut in
fruntea dictaturii militare burghezo-mosieresti din Ural, Siberia

Extremul Orient. Inaintarea Armatei Rosii si cresterea misc5rii
de partizani revolutionari au gräbit sfirsitul dictaturii lui Kolceak.
Luat prizonier la 7 februarie 1920, el a fost impuscat in baza unei
hotdriri a Comitetului revolutionar din Irkutk. 269, 273, 281,
317, 332, 336, 373, 375, 392.

Kolegaev, A. L. (1887-1937) eser de stinga. In decembrie
1917 a intrat In Consiliul Comisarilor Poporului in calitate de
comisar al poporului pentru agriculturd. lii martie 1918, in urnia
sernmIrii tratatului de pace de la Brest, s-a retras din Consiliul
Comisarilor Poporului. Dupd inabusirea rebeliunii eserilor de stinga
a rupt cu partidul acestora i, in noiembrie 1918, a intrat in par.
tidul bolsevic. A fost seful serviciului de aprovizionare al Frontului
de sud si membru al Consiliului militar-revolutionar al acestui
front (vezi si vol. 35, p. 540). 41, 55, 64, 123, 290, 333, 341,
347.

Kolesnikova (Drobinskaia), N. N. (1882-1964) membrA
de partid din 1904. A participat la insurectia armatii din decembrie
1905 la Moscova. In 1917 a fost secretarà a comitetului distric-
tual Moscova al P.M.S.D. (b) din Rusia. In 1918 a fost comisar
al poporului pentru 1nvtit6mint al Comunei din Baku. Apoi a
detinut functia de presedinte al comitetului gubernial de partid
Astrahan, a lucrat in Directia general5 a inv111.5mintu1ui politic
si a ocupat diferite posturi de r5spundere. 260.

§i
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Kolesov, F. I. (1891-1940) membru de partid din 1917.
participat activ la Revolutia din Octombrie in Turkestan. Din

noiembrie 1917 pinri in noiembrie 1918 a fost presedinte al Con-
siliulni Poporului al Republicii Turkestan. In anii
1919-1922 a detinut functii politice si de comanda in Armata
Rosie. Ulterior a ocupat posturi do r5spundere in domeniul econo-
miei. 131, 181.

Kollontai, A. AI. (1872-1952) membra a partidului bolsevic
din 1915. Dupri Revolutia din Octombrie a fost comisar al poporului
pentru prevederile sociale. In 1919 a fost comisar al poporului
pentru propaganda si agitatie in Republica Crimeea (vezi si vol.
34, p. 563, vol. 49, p. 609). 212.

Kosior, S. V. (1889-1939) membru de partid din 1907. In
1917 a fkut parte din Consiliul militar-revolutionar al raionului
Narva-Peterhof. In anii 1918-1920 a fost secretar al comitetului
organizatiei de partid a Regiunii din dreapta Niprului, care activa
ilegal, apoi secretar al C.C. al P.C. (b) din Ucraina (vezi si vol. 44,
P. 638-639). 2.

Kosteaev, F. V. (n. 1878) ofiter in vechea armard (general-
maior) ; duph Revolutia din Octombrie a trecut de partea Puterii
sovietice. In 1918 a fost sef de stat-major al Frontului de nord, apoi
sef de stat-major al Consiliului militar-revolutionar al republicii.
Ulterior a fost profesor la Academia militara a marelui stat-major.

345.

Kostelovskaia, M. Al. (1878-1964) membra de partid din
1903. DupS revolutia din februarie 1917 a fost secretarà a comite-
third de partid din raionul Presnea (Moscova). A participat activ
Ia insurectia armat'S din Octombrie de la Moscova. In perioada
razboiului civil a detinut postul de sel al sectiei politice a Arma-
tei a 2-a a Frontului de est. Ulterior a ocupat functii de rrispundere
pe linie de partid. 286, 324.

Kozlov membru al corn itetului stirricimii din plasa Pervitin,
judetAil Tver. 243.

Kozlovski, AI. I. (1876 1927) membru de partid din 1900.
militant al miscrtrii revolutionare din Polonia si Rusia. Duprr
Revolutia din Octombrie a fost presedinte al cornisiei extraordinaro
de ancheta din Petrograd, apoi membru al colegiului Comisaria-
tului poporului pentru justitie, presedinte al Micului Consiliu
al Comisarilor Poporului. In 1919 a fost comisar al poporului
pentru justitie al Republicii Lituaniene-Bieloruse (vezi si vol. 34,
p. 563-564). 14.

Kozmin, P. A. (1871-1936) inginer tehnolog, ulterior doc-
tor in stiinte tehnice, profesor.

DupS Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru aprovizionaro si comisar pentru
aprovivonarea satelor cu masini agricole, iar apoi vicepresedinte

A

Comisarilor
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al Consiliului special al apArraii. A participat la elaborarea pla-
nului GOELRO. Incepind din 1921 s-a dedicat activitAtii peda-
gogice si stiintifice. 21, 103.

Krasikot), P. A. (1870-1939) membru de partid din 1892.
In 1917 a fost membru al Sovietului de deputati ai munci-

torilor si soldatilor din Petrograd (vezi si vol. 10, p. 527). 14.
Krasin, L. B. (1870-1926) membru de partid din 1890.
In 1918 a participat la tratativele pentru Incheierea unui

acord economic cu Germania, apoi a condus lucrärile Comisiei
extraordinare pentru anrovizionarea Armatei Rosii, a lost membru
al prezidiului Consiliului economic superior, comisar al poporului
pentru industrie si comert. In 1919 a intrat in diplomatie. In
1922-1924 a lost' comisar al poporului pentru comertul exterior
(vezi si vol. 37, p. 685). 93, 119, 171, 202, 272, 291, 296, 322.

Krasnov, P. N. (1869 1947) general tarist. In 1918 1919
a condus o armatà albgardistil de cazaci pe Don (vezi si vol. 35,
p. 541). 256.

Krestinski, N. N. (1883-1938) membru de partid din 1903.
Tn anii 1918-1921 a fost comisar al poporului pentru finante.

La Congresele al VII-lea si al VIII-lea ale P.C. (b) din Rusia a
fost ales membru al C.C.. iar din decembrie 1919 pinA In martie
1921 a fost secretar al C.C. al P.C. (b) din Rusia (vezi si vol. 44,
p. 639-640). 240, 272, 296, 355, 385.

Kriiianooskaia-Nevzorova, Z. P. (1870-1948) membrA de
partid din 1898.

DupA Revolutia din Octombrie a detinut functia de adjunct
al sefului sectiei de invAtilmint extrascolar din Comisariatul
poporului pentru invatAmint (vezi si vol. 46, p. 559). 270.

Krilenko, N. V. (1885-1938) membru de partid din 1904.
DunA Revolutia din Octombrie a fAcut parte din primul Con-

siliu al Comisarilor Poporului ca membru al Comitetului pentru
problemele militare si maritime, iar mai tirziu a fost numit
comandant suprem. Incepind din 1918 a lucrat In diverse organe
ale justitiei sovietice (vezi si vol. 36, p. 699). 8, 27, 34, 35,
51, 272, 399.

Krunskaia, N. K. (1869-1939) tovarAsa de luptA si sotia
lui V. I. Lenin. MembrA de partid din 1898.

Dung Revolutia din Octombrie a fost membrA a colegiului
Comisariatulni nonorului pentru invAtAmint (vezi si vol. 7,
p. 553). 22, 136, 305, 330.

Kudinski (m. 1918) eser maximalist. In noiembrie 1917 a
participat la InAbusirea rebeliunii lui Kerenski-Krasnov. Ulterior
a format, in guberniile Novgorod si Petrograd, detasamente
mobile pentru lupta impotriva contrarevolutiei, a fost comandant
al tuturor detasamentelor do lupt5 revolutionare din nord, iar
dupA aceea comisar pe lIngA Marele cartier general. 46.
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Ku.dreaolev, A. P. director al sectiei biblioteci a Comisa-
riatului poporului pentru inv5t5mint. 263.

Kühlinann, Richard (1873-1948) in august 1917iulie
1918 secretar de stat pentru afacerde externe al Germaniei;
a condus delegatia germana la tratativele de pace do la Brest-Li-
tovsk. 116.

Ktoibie(), V. V. (1888-1935) membru de partid din 1904.
in noiembrie 1917 a lost numit presedinte al comitetului

revolutionar din Samara, apoi a lost presedinte al cotnitetului
execuLiv gubernial Samara. in anii 1918-1919 comisar
meinbru al Comitetului militar-revolutionar al Grupului din sud
al trupelor Frontului de est (vezi si vol. 44, p. 640). 59.

Kurt, Bela (1886-1939) unul dintre intemeietorii i con-
ductitorii Partidului Comunist din Ungaria. In 1919 a fost con-
duciitorul efectiv al guvernului sovietic din aceasta tara, in care
detinea postul de comisar al poporului pentru afacerile externe
si de membru at colegiului Comisariatului poporului pentru
proldemele militare (vezi vol. 38, p. 504 505). 300, 337, 386,
416.

Kurace, V. V. (1892-1938) membru de partid din 1914.
Dupd Revolutia din Octombrie a lost presedinte comitetului

executiv al Sovietului gubernial Penza, membru al comitetului
gubernial de partid si presedinte al Consiliului comisarilor guber-
niali. Din octombrie 1918 a fost membru al colegiului Comisaria-
tului poporului pentru agricultur5. In perioada rdzboiului civil
a fost membru al Consiliului militar-revolutionar al unor armate
(vezi si vol. 42, p. 598). 90, 154, 160.

Kurski, D. I. (1874-1932) membru de partid din 1904.
Din 1918 pinil in 1928 a fost comisar al poporului pentru

justitie at R.S.F.S.R. In anii 1919-1920 a fost membru al Con-
siliului militar-revolutionar al republicii, comisar al Marelui
stat-major si al statului-major de campanie al Armatei Rosii
(vezi si vol. 45, p. 666). 74, 272, 295.

Kutuzo9, A. V. (1892-1942) membru de partid din martie
1917, ziarist; in 1917 a colaborat la un ziar militar bolsevic din
Sveaborg. In 1918 a fost comisar pentru presil in gubernia Penza
si redactor al ziarelor Penzenskaia Bednota", Penzenskaia
Kommuna" etc. A lost corespondent de rSzboi al ziarului Pravda"
si al agentiei ROSTA pe Frontul de est; a tinut prelegeri la
scoala de mitraliori din Penza. incepind din 1922 a lucrat la
diverse organe de presil din Moscova (TASS, Vecerneaia Moskva").

161.

Kuztain. 27.

Kuzrnin, N. K. In 1918 a fost set' al Grtrzii rosii din distric-
tul Harkov. 31.

si

al
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Kuzmin, N. N. (1883-1939) membru de partid din 1903.
In anii 1917-1918 a lost comisar al Frontului de sud-vest. Ince-
pind din august 1918 a fost comisar al armatei a 6-a, apoi membru
al Consiliilor militar-revolutionare ale Armatelor a 3-a *i a 6-a,
comisar militar al flotei din Marea Baltick comandant al Armatei
a 12-a, ajutor de comandant al flotei din Marea Balticd. In anii
1925-1934 a fost membru al Consiliului militar-revolutionar

*ef al directiei politice a Frontului din Turkestan, *ef al Dime-
tiei *colilor militare ale Armatei Ro*ii muncitore*ti-tdrAne*ti.
Dupà aceea a lucrat in diplomatie, in domeniul economiei i in
aparatul de partid. 301.

Kuznelova, K. E. (1878-1963). 238.

Kviring, E. I. (1888-1937) membru de partid din 1912.
Dupä revolutia din februarie 1917 a fost unul dintre conducAtorii
organizatiei bol*evicilor din Ekaterinoslay. In 1919 a fost pre-
*edinte al Consiliului economic superior al Ucrainei, apoi loctiitor
al *efului directiei politice a Armatei a 12-a. In 1920-1921 a
fticut parte din delegatia pentru tratative de pace cu Polonia.
Ulterior a detinut diferite posturi de r5spundere. 356.

Labourbe, Jeanne-Marie (1879-1919) fiica unui militant
al Comunei din Paris. In 1896 a venit in Rusia, unde a lucrat
ca invdtatoare. Incepind din 1917 a desf4urat muncä de partid
in organizatia din Moscova a P.M.S.D. (b) din Rusia. In 1918
a organizat la Moscova Grupul comunist francez". Din februarie
1919 a dus mundi ilegald la Odesa in rindul trupelor interven-
tioniste, a redactat ziarul Le Communiste", destinat soldatdlor

marinarilor francezi. In martie 1919 a fost arestat5. de serviciul
de contraspionaj francez i impu*catd. 171.

Lander, K. I. (1884-1937) membru de partid din 1905.
Participant activ la revolutia din 1905-1907 la Moscova. In 1917
a fost membru al comitetului regional de partid din Minsk *i al
celui din Nord-Est. Dupà instaurarea Puterii sovietice in Bielo-
rusia a detinut postul de pre*edinte al Consiliului Comisarilor
Poporului din Regiunea apuseand. Din mai 1918 comisar al
poporului pentru Controlul de stat al R.S.F.S.R. Dupä termi-
narea rázboiului civil s-a indeletnicit cu activitate publicistica

267, 270.
Larin, I. (Lurie, M. A.) (1882-1932) membru al parti-

dului bol*evic din august 1917. In 1918 conducdtor al Comi-
tetului pentru po1itic economicá al Consiliului economic superior
(vezi *i vol. 35, p. 542). 57, 76, 92, 93, 95, 140.

Lafevici, M. M. (1884-1928) membru de partid din 1901.
Dup5. Revolutia din Octombrie a lucrat in aparatul de stat *i

In arrnatà. La Congresul al VII-lea a fost ales membru al C.C. Din

hi
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noiembrie 1918 pina in mantic 1919 a fost comandant al Armatei
a 3-a, apoi membru al Consiliului militar-revolutionar al Fron-
tului de est (vezi si vol. 39, p. 572-573). - 112, 132, 239, 345,
357, 366, 367, 373, 375, 377, 387-388, 391.

Latukka, Iukka (1884-1925) - ziarist finlandez, din 1904,
membru al Partidului social-democrat din Finlanda, iar ulterior
comunist. Dupà infringerea revolutiei muncitoresti din Finlanda
(1918) s-a stabilit la Leningrad. - 170.

Latis, M. I. (Sudrabs, I. F.) (1888-1938) - membru de
partid din 1905.

Dupd Revolutia din Octombrie a lost membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru afacerile interne (seful sectiei
pentru autoadministratia locald), iar de la 20 mai 1918 a detinut
si postul de membru al colegiului Cornisiei extraordinare din
Rusia (Ceka) (vezi si vol. 37, p. 686). - 60, 121, 368.

Lazzari, Constantino (1857-1927) - militant de seama al
miscarii muncitoresti din Italia, unul dintre Intemeietorii Parti-
dului Comunist Italian. Dup. Revolutia din Octombrie a luat
pozitie in favoarea sprijinirii Rusiei Sovietice (vezi si vol. 44,
p. 642). - 233.

Lebedev, S. I. - presedinte al Sovietului din Temnikov
(gubernia Tambov) in 1918. - 115.

Ledovski, V. I. (n. 1886) - comisar al cailor de comunicatie
din districtul Moscova, cu Incepere din mai 1918. Ulterior, sef
al Directiei centrale a invdtarnintului din transporturi. - 139.

Legien, Karl (1861-1920) social-democrat de dreapta
german, unul dintre liderii sindicatelor germane (vezi si vol. 38,
p. 505). - 109.

Leiteizen, M. G. (1897-1939) - membru de partid din 1917.
A participat la Revolutia din Octombrie. In 1918 a facut parte
din misiunea sovieticd in Elvetia, apoi a fost trimis in delegatie
la Stockholm. La sfirsitul anului 1918, in drum spre Moscova a
fost arestat in Finlanda ca suspect de propaganda revolutionara;
a fost eliberat in 1919, In urma demersului faicut de guvernul
sovietic. Pina in 1923 a lucrat In Comisariatul poporului pentru
afacerile externe, iar dupa aceea s-a Indeletnicit cu activitate
stiintifica. - 207, 275.

Lenin, V. I. (Ulianov, V. I., Petrov, P.) (1870 -1924) .
- 6-8, 10, 15, 17, 21-22, 23,
37, 38, 43, 51, 55, 57, 59, 60, 62,

26, 28, 30, 31, 33-34, 36,
64, 66-68, 71, 72, 75-77,

80, 83, 84, 87-92, 96, 98, 99, 105, 108, 112-116, 118,
119, 123, 126, 127, 131, 135-136, 138, 139, 112, 145, 153-154,
159, 160, 162, 165-166, 169, 172, 173, 175, 178, 181, 183,
186, 192, 194-196, 202, 207, 211-214, 216-222, 226-233,
234-238, 239-243,
279-281, 283, 285,

247, 253-257, 261-267, 269,
287, 290-292, 296-304, 306,

274-276,
310-316,

-
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319-327, 328-331, 335,
368, 373-375, 378-381,

337,
387,

340-351, 353,
389, 416-417,

357, 359-364,
419-421.

Lefcinski, V. M. (1887-1919) inginer de telecomunicatii ;
In anii 1916-1918 a fost seful statiei de radioreceptie de la Tver.
In 1918, Impreund cu M. A. Bonci-Bruevici, a organizat labora-
torul de radio de la Nijni Novgorod, al cdrui director a fost cu
Incepere din august 1918. 411, 412.

Lidia Alelcsandrovna vezi Fotieva, L. A.
Liebknecht, Karl (1871-1919) militant de seamd al mis-

cdrii muncitoresti germane si internationale, unul dintre con-
ducdtorii aripii de stinga a social-democratiei germane. In anii
primului rdzboi mondial s-a situat pe pozitii revolutionare inter-
nationaliste. In 1916 a fost condamnat la Inchisoare pentru
propaganda antiimperialistd. In 1918 a fost eliberat din inchisoare
si in timpul revolutiei din noiembrie din Germania a condus Im-
preund cu R. Luxemburg avangarda revolutionard a muncitorilor
germani. A redactat ziarul Die Rote Fahne". A fost unul dintre
intemeietorii Partidului Comunist din Germania. Dupd indbusirea
insurectiei muncitorilor berlinezi din ianuarie 1919 a fost ucis
de contrarevolutionari (vezi si vol. 37, p. 687). 109, 175,
208, 214, 280.

Litorin, I. V. membru de partid din 1905.
In anii 1918-1919 a fost comisar al aproviziondrii in gubernia

Novgorod; din mai 1919 a detinut functia de presedinte al Comi-
tetului districtual pentru aprovizionare a Armatei a 7-a a Fron-
tului de vest. 339.

Litvinenko (m. 1922) unul dintre conducdtorii Partidului
socialist-revolutionar comunist din Ucraina " (al borotbistilor).
In 1919 a fdcut parte din Consiliul Comisarilor Poporului din
Ucraina, in calitate de reprezentant al C.C. al partidului borot-
bistilor; a fost comisar al poporului pentru finante. In martie
1920 a devenit membru al P.C. (b) din Rusia. In toamna anului
1922 a fost impuscat de bandele petliuriste. 355.

Litvinov, M. M. (1876-1951) membru de partid din 1898.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost reprezentant diplomatic
al statului sovietic In Anglia (vezi si vol. 45, p. 668). 204,
330, 333.

Lloyd George, David (1863-1945) om de stat si diplomat
englez, lider al Partidului liberal. In anii 1916-1922 a fost
prim-ministru al Marii Britanii. A fost unul dintre inspiratorii
si organizatorii interventiei armate si ai blocadei linpotriva
statului sovietic (vezi si vol. 45, p. 668). 331-332.

Lornov, A. (Oppokov, G. I.) (1888-1938) membru de par-
tid din 1903.
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In anii 1918-1921 a fost membru al prezidiului si vicepre-
sedinte al Consiliului economic superior (vezi si vol. 34, p. 566).

348.

Longuet, Jean (1876-1938) unul dintre liderii Partidului
socialist francez 1 ai Internationalei a II-a, publicist. A fost
unul dintre Intemeietorii i redactorii ziarului Le Populaire"

organ al centristilor francezi (vezi si vol. 37, p. 688). 207.

Lorent, I. L. (1890-1941) membru de partid din 1919.
In 1918 a fost secretar al legatiei R.S.F.S.R. la Berlin. In 1919
a luat parte la lucrarile secretariatului Congresului I al Interna-
tionalei Comuniste. In anii 1919-1920, a indeplinit pe Frontul
de vest functiile de subcomisar i comisar al artileriei din
Armata a 15-a. Ulterior a detinut posturi de raspundere In diplo-
matie; a fost reprezentant plenipotentiar in Lituania, Finlanda,
Letonia si Austria. 285.

Loriot, Ferdinand (1870-1930) socialist francez; in anii
primului razboi mondial s-a situat pe pozitii internationaliste;
la Conferinta de la Kiental (1916) a aderat la stinga zimmerwal-
diana (vezi vol. 37, p. 688). 6, 249.

Loti, Pierre (1850-1923) scriitor francez, ofiter de marina.
208.

Lubersac, Jean ofiter in armata francezg, conte, monarhist;
a fricut parte din misiunea militara franceza aflata in Rusia in
anii 1917-1918. 67.

Lubnin, ill. V. (1876-1956) din 1900 ping in 1906 a fost
director al unei scoli primare din satul Kosa, gubernia Veatka.
In 1906, fiind suspectat de agitatie revolutionara printre Omni,
a fost deportat In gubernia Vologda. Din 1909 a lucrat In invata-
mint. 166.

Lubnina, D. S. (m. 1944) sotia lui M. V. Lubnin, de
profesiune infirmierg. 165.

Luganovski (Portugheis), E. V. (1885-1940) membru de
partid din 1902. Din decembrie 1917 ping in mai 1918 a facut
parte din guvernul sovietic al Ucrainei. Din octombrie 1918 a fost
imputernicit al Comisariatului poporului pentru aprovizionare
al R.S.F.S.R., in anii 1919-1921 a lucrat la Consiliul Muncii

Apargrii si la Consiliul economic superior. In anii urmatori a
detinut posturi de rgspundere in administratie sit In economie.

46, 47.
Lunacearski, A. V. (1875-1933) a intrat in miscarea revo-

lutionara la inceputul ultimului deceniu al secolului trecut.
Dupg Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici.
Ulterior a manifestat oscihiri, s-a indepartat de bolsevism. La
Congresul al VI-lea, Impreung cu grupul interraionistilor", a lost
prirnit In partidul bolsevic.

si
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Dupd Revolutia din Octombrie a fost, pina. in 1929, comisar
al poporului pentru 1nv54Amint. In 1919 a fost imputernicit al
C.E.C. din Rusia la Kostroma pentru lupta impotriva dezertgrilor
din armatà (vezi *i vol. 9, p. 545). 77, 128, 196, 340.

Lu.teraan, Barend (n. 1878) social-democrat olandez, ziarist.
1n timpul primului razboi mondial s-a situat pe pozitii interna-
tionaliste; in anii 1911-1916 a fAcut parte din Conducerea cen-
trald a Partidului social-democrat din Olanda. Ulterior a fost
membru al Partidului socialist independent, iar apoi al Partidu-
lui muncitoresc comunist din Olanda. Dupd cel de-al doilea r5zboi
mondial membru al Partidului muncii. 34.

Lutocinov, I. H. (1887-1924) membru de partid din 1904.
Dupri Revolutia din Octombrie a participat activ la rAzboial

civil in regiunea Donuluisi in Ucraina. In 1918 a fost ales mem-
bru al C.C. al P.C. (b) din Ucraina (vezi *i vol. 40, p. 458). 335.

Luxembu,rg, Rasa (Junius) (1871-1919) militant:a de seam5
a mi*cdrii muncitoresti poloneze $i germane, unul dintre liderii
aripii de stinga a Internationalei a II-a.

De la inceputul primului rraboi mondial s-a situat pe pozitii
internationaliste. A fost unul dintre initiatorii cre5rii in Germania
a grupului Die Internationale", care ulterior ui-a schimbat
denumirea in Spartacus", iar mai tirziu in Uniunea Spartacus".
In timpul revolutiei din noiembrie 1918 a fost unul dintre con-
ducritorii avangiirzii revolutionare a muncitorilor germani. A
participat la Congresul de constituire a Partidului Comunist
din Germania, la care a avut un rol de seam5. In ianuarie 1919
a fost arestat5 Si ucisa" in mod bestial de contra-revolutionari (vezi
$i vol. 4, p. 511-512). 109, 175, 208, 280.

Mahnn, N. I. (1884-1934) cripelenie a dPta*amentelor
anarhiste-chiaburesti contrarevolutionare din Ucraina. Dindu-se
drept apiir5tori ai intereselor ir5nimii, Mahno *i adeptii lui
criutau si atragà de partea lor masele trirrine*ti *i srt le ridice la
Iupti impotriva Puterii sovietice. Tinind seama de schimbririle
intervenito in viata politicA *i militaril, Mahno a recurs la o
politic5 de manevrare: ducea operatii militare cind impotriva
albgardiVilor, cind impotriva Armatei Ro*ii (in vara anului 1918
Mahno a dus citva timp luptil de partizani impotriva mo*ierilor,
a ocupan(ilor germani *i a atamanilor). In prima juin:I-tate a anu-
lui 1919, dupri instaurarea Puterii sovietice in Ucraina, Mahno a
adoptat o pozitie categoric ostila fat5 de dictatura proletariatului.
In primilvara anului 1921, bandele lui Mahno an fost definitiv
zdrobite de trupele sovietice (vezi *i vol. 38, p. 507). 307, 334.

Malinovski, P.P. (1869-1943) membru de partid din 1904.
Dupà Revolutia din Octombrie a lost pre*edinte al Comisiei

pentru erretirei monumenteler de arth tit a antichilAtilor de pe
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lingd Sovietul din Moscova, comisar civil al Kremlinului. Iii martie
1918 a fost numit loctiitor al comisarului poporului pentru
bunurile republicii. Din 1921 a lucrat la Comitetul de Slat al
Planificárii, iar dupd aceea in organizatii de constructii. 73, 77.

Malisev, S. V. (1877-1938) membru de partid din 1902.
A participat activ la revolutia din 1905-1907, a fost secretar de
redactie la Pravda". Dupd Revolutia din Octombrie a lucrat in
Comisariatul poporului pentru problemele muncii; in anii
1918-1920 a fost imputernicit al Comisariatului poporului pentru
aprovizionare. In 1918 a organizat o expeditie pe Volga si Kama,
pentru schimbul de produse industriale contra cereale, in rindul
triranilor din aceastd regiune. In 1920-1921 a fost membru al
Consiliului militar-revolutionar al Frontului din Turkestan. In
anii um:Mori a detinut diferite functji de räspundere in domeniul
economic. 165, 186.

Malkov, P. D. (n. 1887) mernbru de partid din 1904. In
1917 a fost membru al Comitetului de partid din Helsingfors
si al Comitetului Central al flotei din Marea Bathed_ A comandat
un detasament mobil de marinari care a luat parte la asaltul
Palatului de iarnri. La 29 octombrie (11 noiembrie) 1917 a fost
numit comandant al palatului Srnolnii, iar in martie 1918 al
Kremlinului. In 1920 a fost mobilizat pe front, in cadrul Armatei
a 15-a. Ulterior a ocupat posturi de conducere in aparatul de stat
si in economic. 193, 286.

Mann, Tom (1856-1941) militant de seamd al miscdrii
muncitoreiti din Anglia. In ultimul deceniu al secolului trecut
a fost unul dintre organizatorii Partidului laburist independent
din Anglia si secretar al acestui partid. In anii primului rdzboi
mondial s-a situat pe pozitii internationaliste. Dupd Revolutia
din Octombrie a fost unul dinire conducdtorii miscdrii Jos miinile
de pe Rusia Sovietica!". A fost unul dintre fondatorii Partidului
Comunist din Marea Britanie (vezi si vol. 15, p. 557). 6.

Manner, Kullervo (n. 1880) din 1905 membru al Partidului
social-democrat din Finlanda; in anii 1917-1918 presedinte
al acestui partid. In timpul revolutiei muncitoresti din 1918 din
Finlanda a fost in fruntea guvernului revolutionar Con-
siliul imputernicitilor poporului (vezi si vol. 35, p. 545). 39,45.

Manuilslci, D. Z. (1883-1959) membru de partid din 1903.
Dupd Revolutia din Octombrie a avut munci de rrispundere

pe linie de partid, In aparatul de stat si in diplomatie. In 1918,
dupd. incheicrea tratatului de la Brest, a participat la tratativele
de pace cu Rada centrala ucraineand. In 1919 a condus misiunea
Crucii Rosii a R.S.F.S.R. in Franta (vezi si vol. 39, p. 578). 71,
416.

Maria Fedorovna vezi Andreeva, M. F.
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Markin, N.G. (1893-1918) membru de partid din 1916.
A dus munca revolutionara printre marinarii Flotei baltice. A
participat activ la Revolutia din Octombrie. Ulterior a lucrat
in Comisariatul poporului pentru afacerile externe, a fost comisar
cu misiuni speciale pe linga Comisariatul poporului pentru pro-
blemele militare si maritime. Din iunie 1918 a detinut postul de
comisar pentru organizarea flotilei de razboi de pe Volga, la Nijni
Novgorod, apoi pe cel de ajutor de comandant al flotilei.-152.

Martov, L. (Tederbaum, I. 0.) (1873-1923) unul dintre
liderii mensevismului (vezi si vol. 4, p. 511). 210.

Marx, Karl (1818-1883). 196, 197, 248, 419.
Measnikov (Measnikian), A. F. (1886-1925) membru de

partid din 1906.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost comandant al Frontului

de vest. In prirnavara anului 1918 (inaintea lui Muraviev) a fost
comandant al Frontului de est, a luat parte la operatiile impotriva
cehilor albi (vezi si vol. 43, p. 509). 90.

Medeantev, I. F. (n. 1889) secretar cu insdrcindri speciale
al lui E. M. Skleanski, vicepresedintele Consiliului militar-re-
volutionar al republicii. 314, 388.

Medvedev, S. P. (1885-1937) membru de partid din 1900.
Din iulie 1918 s-a aflat pe Frontul de est. Din septembrie

1918 pink' in ianuarie 1919 a fost membru al Consiliului militar-
revolutionar al Armatei 1 (vezi si vol. 41, p. 590). 177.

Mehonosin, K. A. (1889-1938) membru de partid din
1913. In zilele lui Octombrie 1917 a fost membru al Comitetului
militar-revolutionar din Petrograd. In decembrie 1917 a fost
numit loctiitor al comisarului poporului pentru problemele
rdzboiului. Din ianuarie 1918 a fost membru al Colegiului central
pentru formarea Armatei Rosii muncitoresti-tdrdnesti, apoi
membru al Consiliilor militar-revolutionare ale Fronturilor de
est, de sud i caspic-caucazian, membru al Consiliului militar-re-
volutionar al republicii. Ulterior a detinut diferite posturi de
raspundere. 29, 31, 123, 125, 142, 313, 319, 349.

Mehring, Franz (1846-1919) militant de seamd al miscdrii
muncitoresti din Germania, unul dintre liderii si teoreticienii
aripii de stinga a social-democratiei germane. In anii primului
rdzboi mondial s-a situat pe pozitiile internationalismului. A
lost unul dintre conducdtorii grupului Die Internationale", care
ulterior si-a schimbat denumirea in Spartacus", iar mai tirziu
in Uniunea Spartacus". A salutat Revolutia din Octombrie.
A avut un rol de seama in crearea Partidului Comunist din Ger-
mania (vezi si vol. 6, p. 557-558). 136, 197.

Mejlauk, V. I. (1893-1938) a intrat in miscarea revolu-
tionard in anul 1907. Membru al P.M.S.D. (b) din Rusia cu ince-
pere din iulie 1917. A participat activ la Revolutia din Octombrie.
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In 1918-1920 a fost adjunct al comisarului poporului pentru
finante al Ucrainei, apoi comisar al poporului pentru finante al
republicii Donet-Krivoirog, comisar militar gubernial la Kazan,
membru al Consiliilor militar-revolutionare ale Armatelor a 5-a,
a 10-a, a 14-a si a 2-a, membru al Consiliului militar-revolutionar
al Frontului de sud, comisar pentru problemele rhzboiului al
Ucrainei. In 1920-1924 comisar al chilor ferate Moscova-Bal-
tica, Moscova-Kursk si Nord, loctiitor al comisarului-sef al chilor
de comunicatii, membru al colegiului Comisariatului poporului
pentru chile de comunicatii. Din 1924 pinh in 1931 a fost membru
al prezidiului si vicepresedinte al Consiliului economic superior
al U.R.S.S.; din 1931 vicepresedinte si presedinte al Comi-
tetului de Stat al Planifichrii al U.R.S.S., apoi vicepresedinte
al Consiliului Comisarilor Poporului si al Consiliului Muncii si
Aphrhrii al U.R.S.S. 54, 335, 345,353, 356, 359, 362-363, 371.

Melenevski, M. I. (Basok) (1879-1938) nationalist mic-bur-
ghez ucrainean, unul dintre liderii organizatiei social-democrate
ucrainene Spilka". Duph Revolutia din Octombrie a lucrat in
dorneniul economic (vezi si vol. 49, p. 617). 25.

Melniceanski, G. N. (1886-1937) membru de partid din
1902. In zilele lui Octombrie 1917 membru al Comitetului
militar-revolutionar din Moscova. Duph Revolutia din Octombrie
a fost presedinte al Consiliului sindical din gubernia Moscova.
In anii 1918-1920 a fost membru al Consiliului aphrhrii munci-
toresti-thrhnesti din partea Consiliului Central al Sindicatelor
din Rusia. Ulterior a activat in continuare pe thrim sindical si
economic. 362, 366, 374.

Menjinski, V. R. (1874-1934) membru de partid din 1902.
Duph Revolutia din Octombrie a fost citva timp comisar al

poporului pentru finante, apoi consul general al R.S.F.S.R. la
Berlin; incepind din 1919 a lucrat in cadrul Comisiei extraordinare
din Rusia (Ceka) (vezi si vol. 23, p. 582). 84-86.

Metelev, A. D. (1893-1937) membru de partid din 1912.
Din iunie pinä la inceputul lunii august 1918 membru al
comitetului executiv gubernial Arhanghelsk, apoi lucrhtor politic
in Armata a 6-a, membru al comitetului gubernial Penza. Dupà
aceea a detinut functii de rhspundere in domeniul economic.
In 1933 a fost numit imputernicit al Comitetului executiv central
al U.R.S.S. pentru tinutul Azov-Marea Neagrá. 153.

Mihailov vezi Frunze, M. V.
Miliatin, V. P. (1884-1938) membru al partiduhri bol-

sevic din 1910.
In anii 1918-1921 a fost vicepresedinte al Consiliului eco-

nomic superior (vezi vol. 35, p. 546). 57, 103, 272.
Minin, S. K. (1882-1962) membru de partid din 1905.

In 1917 a detinut functii de rhspundere la Taritin. In perioada
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rdzboiului civil a fost membru al Consiliului militar-revolutionar
al Armatei a 10-a, membru al colegiului Comisariatului poporului
pentru afacerile interne. In 1918, din insarcinarea lui V. I. Lenin,
a indeplinit misiuni speciale la Tula, in Bielorusia si in Lituania.
In anii 1920-1921 a fost membru al Consiliului militar-revolu-
tionar al Armatei I de cavalerie. Din 1923 a fost rector al Univer-
sitatii comuniste si al UniversitAtii de stat din Leningrad. 302.

Minkin, A. E. (1887-1955) membru de partid din 1903.
In 1918 a fost presedinte al comitetului gubernial de partid

si presedinte al comitetului executiv gubernial Penza (vezi si
vol. 42, p. 544). 88, 90, 159, 168, 174, 179.

Minor, Robert (1884-1952) socialist american de seamri,
ziarist si pictor. A intimpinat cu entuziasm Revolutia din
Octombrie si a venit la Moscova, unde a fäcut parte din redactia
ziarului The Call", care era difuzat in rindul trupelor interven-
tioniste anglo-americane. In 1920 s-a intors in S.U.A., a intrat
in partidul comunist si a devenit unul dintre conducrttorii lui.
A fost redactor al ziarului Daily Worker", organul central al
Partidului Comunist din S.U.A. 170.

Mirbach, Wilhelm (1871-1918) diplomat german; din
aprilie 1918 ambasador al Germaniei la Moscova. La 6 iulie
1918 a fost asasinat de eserii de stinga in scopul de a provoca un
rrizboi intre Germania si Rusia Sovieticd. 68, 120, 121, 123.

Misiurski. 231.

Mifkin, P. P. (1887 aprox. 1924) membru de partid din
1917. In anii 1917-1918 a fost membru al Sovietului din Taritin,
apoi al Comitetului executiv din acest oras. In 1919 a fost prese-
dinte al comisiei extraordinare (Ceka) din Taritin. 289.

Mitkevici, V. S. (1900-1948) membru de partid din februa-
rie 1917. Din toamna anului 1918 pinri in mai 1919 a lucrat ca
bibliotecar al lui V. I. Lenin. In mai 1919 a intrat voluntar in
Armata Rosie. Duprt terminarea rAzboiului civil a Indeplinit
munci politico in Armata Rosie. Ulterior a ocupat posturi de
räspundere in industrie. 320.

MonastIrski, B. I. (1892-1964) membru de partid din
1919; in 1918 imputernicit al Comisariatului poporului pentru
aprovizionare in Ural si in gubernia Veatka; din martie 1919

membru al colegiului Comisariatului poporului pentru apro-
vizionare al Ucrainei, apoi presedinte al consiliului gubernial
pentru aprovizionare din Omsk. Ulterior a detinut functii de
rAspundere in domeniul economic. 175.

Moor, Karl (n. 1853) social-democrat german. In anii
primului rAzboi mondial a sprijinit pe emigrantii politici in
Elvetia. In 1917 se afla la Stockholm. Dupà Revolutia din Octom-
brie s-a stabilit la Moscova. 323.
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Muhin, N. in 1918 era functionar la Directia generald a
petrolului. 202.

Mora lov, N. I. (1877-1937) membru de partid din 1903.
In perioada Revolutiei din Octombrie membru al Comitetului
militar-revolutionar din Moscova si al statului-major revolu-
tionar. Dupd aceea comandant al trupelor din districtul militar
Moscova. In anii 1919-1920 a fost membru al Consiliilor mili-
tar-revolutionare ale Frontului de est, ale Armatelor a 3-a si
a 12-a. Dupd terminarea rdzboiului civil a detinut diferite posturi
de rdspundere in armed. In 1927, la Congresul al XV-lea al
P.C. (b) al Uniunii Sovietice, a fost exclus din partid ca militant
activ al opozitlei trotkiste. 31, 145, 166, 186, 358, 374, 375.

Muraviov, M. A. (1880-1918) ofiter in armata taristd;
dupd Revolutia din Octombrie s-a aldturat eserilor de stinga.
La inceputul anului 1918 a comandat trupele care actionau
Impotriva Radei centrale ucrainene si a lui Kaledin. In iulie
1918, pe cind era comandant al trupelor Frontului de est, a trddat
Puterea sovieticd si a incercat sd provoace rebeliune in rindul
trupelor. Incercarea lui a fost descoperitá si lichidatd. Fiind
arestat, a opus rezistentd si a fost omorit. 44, 54, 124 125, 399.

Masketov, I. Y. (1850-1902) geolog i geograf rus de
searnd. 425.

Musketova, U. V. sotia geologului i geografului I. V. Mus-
ketov. 425.

Nansen, Fridtjof (1861-1930) eminent om de stiintá nor-
vegian, explorator al Arcticii, cunoscut militant pe tdrim social.
Dupd primul rdzboi mondial a fost numit inalt comisar al Ligii
Natiunilor pentru repatrierea prizonierilor de rdzboi. A avut
o atitudine de sin-wane fatä de Uniunea Sovieticd (vezi si vol. 39,
p. 580). Z331-333.

Natarenus, S. P. (1883-1938) membru de partid din 1904.
In 1918 a fost comisar m ili tar extraordinar al tinutului Murmansk,
apoi al districtului militar Petrograd. A fost membru al Con-
siliilor militar-revolutionare ale Armatelor a 7-a, a 14-a si a 15-a.
In iulie 1919 a fost numit comisar militar al districtului militar
Harkov.IUlterior a detinut posturi de conducere in aparatul de
stat i in economic. 113, 124, 135, 148, 157, 365, 369, 373.

Naumovici, G. 194.
Nevski, V. I. (1876-1937) membru de partid din 1898.
Dupd Revolutia din Octombrie a lost comisar al poporului

pentru cdile de comunicatie (vezi si vol. 18, p. 487). 30, 150,
156, 194, 242, 253, 268, 285.
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Nielsen, Marie Sophie (1875-1951) activistà a misatrii
muncitoresti daneze. Din 1916 pinA In 1918 a facut parte din
Conducerea central5. a Partidului social-democrat din Danemarca,
apoi a participat Indeaproape la intemeierea Partidului muncito-
resc socialist, ai cArui membri au intrat in Partidul Comunist
din Danemarca, creat In noiembrie 1919. A participat la activi-
tatea Cominternului.

In 1928 a fost exclusá din P.C,D., Intrucit colaborase cu opozitia
trotkistd; In 1932 a fost reprimità, iar In 1936 a fost din nou
exclusä. 248-249.

Nikiforov, P. M. (n. 1882) membru de partid din 1904.
Dupd Revolutia din Octombrie vicepresedinte al comitetului
executiv al Sovietului din Vladivostok, membru al comitetului
de partid regional. Din aprilie 1918 comisar la Vladivostok.
In anii 1918-1920 a stat In Inchisorile regimului lui Kolceak.
Din martie 1920 a fost membru al Biroului din Extremul Orient
al C.C. al P.C. (b) din Rusia si a facut parte din comitetul de
partid al acestei regiuni. In 1921-1922 a fost presedinte al
Consiliului de Ministri al Republicii Vladivostok. Ulterior a
detinut functii de conducere In aparatul de stat, In diplomatde
si In invatamint. 401.

Nikitin, V. F. (n. 1889) membru al comitetului executiv
si presedinte al Comisiei extraordinare de anchetá din orasul
Kotelnici, gubernia Veatka, In 1918. 166.

Nimpiçki, B. N. (n. 1885) membru de partid din 1905.
In 1917 a fost membru al Sovietului din Petrograd, a flee parte
din comitetul de partid din Petrograd, a fost presedinte al comi-
tetului revolutionar din Kolpino. Din februarie 1918 a detinut
posturi de conducere In aparatul de stat, In economie si In Invd-
tAmInt. 273.

0

Obolenski, V. V. vezi Osinski, N.
Odintoo, S. I. (n. 1874) general-maior In vechea armatà.

Din aprilie 1917 comandant al Armatei a 3-a de cazaci cau-
cazieni. In 1918 seful cancelariei Comisariatului poporului
pentru problemele militare. Din iunie 1919 a lucrat In inspectia
militarà superioar4 in Ucraina, iar dupA aceea In Inspectoratul
Consiliului militar-revolutionar al republicii. 7.

Okulov, A. I. (1880-1939) membru de partid din 1903,
participant la trei revolutii, scriitor. Dupà revolutia din februarie
1917 a fost membru al comitetului gubernial si presedinte al
comitetului executiv gubernial Enisei. In timpul rAzboiului civil
a Mout parte din Consiliile militar-revolutionare ale Fronturilor
de sud si de vest si din acela al Armatei a 10-a. In decembrie

-
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1918 a fost numit membru al consiliului militar-revolutionar al
republicii. In anii 1920-1921 a fost comandant al trupelor din
Siberia rgsgriteang §i membru al Tribunalului militar-revolu-
tionar. Ulterior a lucrat in aparatul de stat si in domeniul publi-
cistic. 365, 368.

Ordjonikidze,G. K. (1886-1937) membru de partid din 1903.
Dupg Revolutia din Octombrie a fost numit comisar extraor-

dinar in Ucraina, apoi in sudul Rusiei. In anii rdzboiului civil
a fost membru al Consiliilor militar-revolutionare ale Armatelor
a 16-a si a 14-a si al Frontului caucazian (vezi §i vol. 48, P. 467).

31, 33, 38, 53-54, 71, 261, 397.
Orlov, V. P. (1886-1961) membru de partid din 1902. Din

decembrie 1918 ping fn august 1919 a fost pre§edinte al comisiei
pentru aprovizionare a Frontului de vest, iar dui:4 aceea seful
directiei diplomatice-militare a Frontului din Turkestan. Ulterior
a detinut posturi de raspundere in aparatul de stat. 381.

Orlov (Egorov), K. N. (n. 1879) membru de partid din 1904.
In anii 1917-1918 a fost pre§edinte al colegiului central pentru
echiparea Armatei Ro§ii, iar din august 1918 ping in decembrie
1919 comisar politic extraordinar al uzinelor de armament §i
munitii din Tula si al parcului de artilerie. Ulterior a detinut
posturi de conducere in aparatul de stat si in economie. 296

297.

Osinski, N. (Obolenski, V. V.) (1887-1938) membru de
partid din 1907.

Dupg Revolutia din Octombrie a fost director al Bancii de
Slat a R.S.F.S.R. si pre§edinte al Consiliului economic superior.
La Congresul al VII-lea al P.C. (b) din Rusia a fost ales membru
supleant al Comitetului Central. La inceputul anului 1918 a parti-
cipat la actiunea de nationalizare a minelor din bazinul Donetului
(vezi si vol. 35, P. 548). 21, 43.

Ovseenko vezi Antonov-Ovseenko, A. V.

P. 162.

Paikes, A. K. (1873-1958) ping in 1917 a fost men§evic;
din 1918 membru al P.C. (b) din Rusia. In 1918 a detinut
functia de imputernicit al Comisariatului poporului pentru apro-
vizionare la Saratov, apoi pe aceea de membru al colegiului Comi-
sariatului poporului pentru controlul de stat §i al Comisariatului
poporului pentru Inspectia muncitoreascd-tdrAneascg §i de membru
al Comitetului revolutionar din Siberia (vezi §i vol. 44, P. 651-652).

178, 183.
Palcinski, P. I. (m. 1930) inginer; dupg revolutia din

februarie 1917 a detinut functia de adjunct al ministrului comertului
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industriei In guvernul provizoriu burghez. Dupd Revolutia din
Octombrie a fost unul dintre organizatorii sabotajului din industria
sovieticd (vezi *i vol. 32, p. 605). 232.

Palinski, S. (1874-1921) activist al mi*cdrii muncitore*ti
poloneze; a fost membru al Partidului socialist polonez. In anii
1917-1918 a lucrat ca *ef de sectie la fabrica de soda din Berez-
nikovo, apoi s-a inapoiat in Po Ionia. 129.

Paniuskin, V. L. (1888-1960) membru de partid din 1907.
In aprilie 1918 a fost numit comisar militar extraordinar in guber-
nia Tula pentru lupta impotriva contrarevolutiei; a comandat
detapmente de muncitori i marinari inarmati, a luptat pe Frontul
de est, apoi a fost numit comisar militar extraordinar in regiunea
Volgai *i In Ural pentru lupta impotriva contrarevolutiei (vezi
*i vol. 44, p. 652). 95, 116, 146, 147, 300, 302.

Parvus (Ghelfand, A.L.) (1869 1924) la sfir*itul secolului
trecut *i inceputul secolului nostru a fdcut parte din mi*carea
social-democratà din Rusia *i din Germania. Ulterior s-a hide-
pdrtat de social-democratie; in timpul primului rdzboi mondial
a fost *ovinist, agent al imperialisinului german, s-a ocupat cu
specula de mari proportii *i s-a imbogAtit din furniturile de rdz-
boi (vezi *i vol. 6, p. 561). 16.

Paskov, I. V. *eful militiei feroviare de la liniile de cale
feratd Sizran-Veazma i Reazan-Ural, gubernia Tula, din aprilie
1919 pind in martie 1920; ulterior subdirector al sectiei ci [orate
de pe lingd Directia generala a militiei feroviare din Kaluga.

263.

Peatakov, G. L. (1890-1937) membru al partidului bol*evic
din 1910.

Dupd instaurarea Puterii sovietice in Ucraina a fricut parte din
Consiliul Cornisarilor Poporului al Ucrainei. In 1918 s-a situat pe
pozitiile comunismului de stinga". La Congresul al VIII-lea al
partidului a fdcut parte din opozitia rainfall" (vezi *i vol. 35,
p. 548). 38, 355, 356.

Peluso, Edmondo (1882-1942) socialist italian. In anii
1918-1919 a fdcut parte din Uniunea Spartacus", iar apoi din
Partidul Comunist din Bavaria. Din 1921 a fost membru al Par-
tidului Comunist Italian (vezi *i vol. 49, p. 621-622). 208.

PereiaslavIev (Pereslavski), M. A. (n. 1888) membru de
partid din 1905. In 1918 a fost membru al Comitetului executiv
gubernial *i al prezidiului comitetului gubernial de partid din
Orel. A condus reprimarea rdscoalei puse la cale de eseri*i chiaburi
In judetul Livensk, gubernia Orel. Ulterior a ocupat posturi de
conducere in aparatul de partid *i in economie. 166.

Persikova, V. V. (n. aprox. 1900) functionara la sectia spatiu
locativ din Taritin in 1919. 289.

si
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Peters, I. H. (1886-1938) membru de partid din 1904. A
participat activ la revolutia din 1905-1907 in Libava. In 1917
a fost ales membru al C.C. al Social-democratiei letone. In zilele
lui Octombrie a filcut parte din Comitetul militar-revolutionar din
Petrograd. Apoi a fost membru al colegiului i vicepresedinte al
CAM. In anii 1919-1920 a fost comandant al regiunilor fortificate
ale Petrogradului i Kievului si membru al consiliului militar al
regiunii fortificate din Tula. Ulterior a detinut functii de rilspundere
pe linie de partid si de stat. 20, 152, 365.

Peterson, K. A. (1877-1926) membru de partid din 1898.
In perioada Revolutiei din Octombrie a fost membru al Comitetului
militar-revolutionar, apoi membru al Prezidiului C.E.C. din Rusia
si al tribunalului revolutionar de pe lingd C.E.C. din Rusia, comisar
militar al Diviziei letone de puscasi. Din decembrie 1918 comi-
sar al poporului pentru problemele militare in Letonia SovieticA
(vezi si vol. 39, p. 581-582). 171-172.

Petin, K. G. (n. 1887) membru de partid din 1918; din
aprilie pinä in octombrie 1918 a fost membru al Comisariatului
pentru problemele populatiei germane din regiunea Vo1gi, iar
apoi membru al comitetului executiv i ef de sectie la Comuna
de muncd a populatiei germane din regiunea Volggi. 130.

Petroo, P. pezi Lenin, V. I.
Petrovski, G. I. (1878-1958) membru de partid din 1897.
In anii 1917-1919 a fost comisar al poporului pentru afacerile

interne al R.S.F.S.R., iar din 1919 pin5. in 1938 presedinte al
C.E.C. din Ucraina (vezi si vol. 23, p. 586-587). 60, 115, 240,
276, 293.

Petruciuk, D. T. (n. 1890) membru de partid din iunie
1917. In 1918 a fost trimis la Orsa in calitate de reprezentant
al Cornisariatului circumscriptiei militare Moscova, cu misiunea
de a ajuta la trimiterea de trupe ale Armatei Rosii pe Frontul de
est. In 1919 a fost nurnit comisar al comisiei speciale din Moscova
pentru asigurarea Armatei Rosii cu efectivul de cai necesar. Ulte-
rior a lucrat in domeniul economic. 162.

Pich.on, Stephen-Jean-Marie (1857-1933) om politic si
diplomat francez. In anii 1917-1920 a fost ministru de externe .al
Frantei. 416.

Platten, Friedrich (Fritz) (1883-1942) social-democrat de
stinga elvetian ; in 1912-1918 a fost secretar al Partidului social-
democrat din Elvetia. In 1919 a luat parte la infiintarea Interna-
tdonalei Comuniste, a fost membru al Biroului acestei Internationale.
A colaborat la revista Internationala Comunistä". A fost unul
dintre organizatorii Partidului Comunist din Elvetia (vezi si vol. 27,
p. 600.) 94, 160.
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Podbel.ski, V. N. (1887-1920) membru de partid din 1905.
In octombrie 1917 a fost comisar pentru posta si telegraf In

orasul i gubernia Moscova. In mai 1918 a fost numit comisar al
poporului pentru postai i telegraf al R.S.F.S.R. (vezi si vol. 35,
p. 550). 101, 274, 373, 381.

Podvoiski, N. I. (1880-1948) membru de partid din 1901.
In perioada de pregatire i infaptuire a insurectiei armate din

Octombrie a fost presedinte al Comitetului militar-revolutionar
din Petrograd. Dupa Revolutia din Octombrie a fost membru al
Comitetului pentru problemele militare si maritime, comandant al
districtului militar Petrograd. In 1918 a fost numit comisar al
poporului pentru problemele militare si maritime din Ucraina
(vezi si vol. 35, p. 550). 13, 22, 35, 40-41, 45-47, 129, 131,
307, 311, 315-316, 328-329, 335, 348, 356, 381, 389, 397, 421.

Pokrovski, M. N. (1868-1932) membru de partid din 1905,
istoric.

Dupa Revolutia din Octombrie a fost presedinte al Sovietului
din Moscova. Din 1918, adjunct al comisarului poporului pentru
fnvatamint al R.S.F.S.R. (vezi si vol. 34, p. 572-573). 196.

Popov, I. F. (1886-1957) membru de partid din 1905 pina
In 1914; publicist. A trait ca emigrant in Belgia. Dupa intoarcerea,
In 1918, in Rusia Sovietica, a fost trimis ca reprezentant comercial
in Elvetia (vezi si vol. 24, p. 550; vol. 48, p. 470). 94.

Popov, N. P. (1871-1917) inginer-colonel; In iulie 1917 era
subsef al sectiei spatiu locativ din Jitomir. A fost ucis de soldatii
unui batalion al mortii In statia Sepetovka, fiind banuit de propa-
ganda bolsevica. 41.

Popov, P. I. (1872-1950) statistician. IncepInd din 1918 a
condus Directia centrala de statistica. Membru de partid din 1924
(vezi si vol. 42, p. 559). 155, 279.

Popova (Kasparova), E. M. (1888-1963) a participat la
miscarea revolutionara cu 1ncepere din anul 1903; membra de
partid din 1919. In anii 1918-1922 a lucrat ca seta a sectiei
locuinte a C.E.C. din Rusia; dupa aceea a fost subsefà a serviciului
cancelariei si secretara responsabila a reprezentantei Republicii
Sovietice Federative Socialiste Transcaucaziene pe linga Consiliul
Comisarilor Poporului al U.R.S.S., secretara responsabila a prezi-
diului Comitetului de Stat al Planificarii din U.R.S.S. etc. 20.

Popovitki, N. A. (n. 1885) lucrator al Consiliului economic
superior; pind in iulie 1918 a fost eser de stinga, iar dupa aceea
a intrat in P.C. (b) din Rusia. 127.

Pozern, B. P. (1882-1939) membru de partid din 1902.
In anii 1918-1919 comisar al statului-major al circumscriptiei
militare Petrograd, iar dupà aceea membru al Consiliilor militar-
revolutionare ale Fronturilor de vest si de est si al Armatei a 5-a.
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Dupa terminarea ràzboiului civil a detinut functii de raspundere
pe linie de partid si in economie. 302, 364.

Pravdin, A. G. (1879-1943) membru de partid din 1899.
In anii 1912-1914 a colaborat la Pravda". In 1917 a activat In
Ural. Dupti Revolutia din Octombrie a fost adjunct al comisarului
poporului pentru afacerile interne. Incepind din 1923 a detinut
functii de raspundere pe linie de partid si de stat: membru al
Comisiei centrale de control, adjunct al comisarului poporului
pentru &We de comunicatie, presedinte al Consiliului de conducere
al cailor ferate din nord, sef al grupului de transport al Inspectiei
muncitoresti-taranesti. 114, 146.

Preobrajenski, P. A. (n. 1858) pedagog; profesor la semi-
narul din Samara, la scoala de comert, la liceul de fete N. A. liar-
dina". Unul dintre fondatorii asociatiei universitatilor populare
din Samara. In anii 1917-1918 a facut parte din Comitetul
provizoriu special de securitate" din Samara. 229.

Price, M. Philips ziarist englez ; In 1917 a venit In Rusia
in calitate de corespondent al ziarului Manchester Guardian".
Dupa ce s-a intors din Rusia, a scris o carte, In care expunea amin-
tirile sale despre revolutia rusa. Ulterior a intrat In Partidul Comu-
nist din Marea Britanie, dar dupa aceea s-a retras din el si a devenit
membru al Partidului laburist. 170.

Prokopiev. 68, 76.
Prokofiev, A. N. (1886-1949) membru de partid din 1917.

In 1918 secretar al Comisiei extraordinare (Ceka) din Rodniki,
gubernia Ivanovo-Voznesensk. Din 1919 pina in 1926 a lucrat In
organele Cekai si ale G.P.U. Incepind din 1926 a detinut posturi
de conducere In domeniul constructiilor. 251, 255.

Pur4ey muncitor din Petrograd. 306.
Purvin, P. G. marinar; In decembrie 1917 a fost trimis In

Letonia cu misiunea de a organiza detasamente inarmate; la
inceputul anului 1918 a fost comisar al detasamentelor care au
luptat impotriva lui Kaledin. 23.

It

Rabkin, G. M. (n. 1884) farmacist In Jlobin (gubernia
Gomel). In 1922 sau 1923 a emigrat In S.U.A. 310, 346.

Racovski, Cristian (1873-1941) militant al miscarii munci-
toresti din Romania si al celei internationale ; de origine bulgar.
A participat la Congresul Internationalei a II-a de la Stuttgart
(1907), ca membru al delegatiei socialistilor romfini. Impreuna cu
alti conducatori ai miscarii muncitoresti din Romania a participat
la editarea seriei a doua a ziarului Romania muncitoare". A avut
o bogata activitate publicistica In presa socialista din Romania;
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a scris numeroase studii si eseuri cu caracter politic. Dup.& reorga-
nizarea, In 1910, a Partidului social-democrat din Romania, a
fost ales membru In Comitetul Executiv al acestuia. In 1915 a
reprezentat Partidul social-democrat din Romania la Conferinta
international& de la Zimmerwald. Prigonit de organele represive,
Racovski a plecat In 1917 in U.R.S.S., unde a avut munci de
raspundere pe linie de partid si de stat. Din 1918 a fost presedinte
al Consiliului economic al Ucrainei. Din 1923 a lucrat in diplomatie
In Anglia si in Franta. 44, 71, 98, 270, 279, 307, 311, 316,
320, 328-329, 334, 350-357, 378, 381, 389, 417.

Radcenko, I. I. (1874-1942) membru de partid din 1898.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost unul dintre organizatorii

si conducatorii industriei turbei din U.R.S.S. In 1918 a fost numit
vicepresedinte al Directiei generale a silviculturii (vezi si vol. 44,
p. 655). 236.

Radek, K. B. (1885-1939) a intrat In partidul bolsevic In
1917. Dupà Revolutia din Octombrie a lucrat la Comisariatul
poporului pentru afacerile externe, a fost secretar al Comitetului
Executiv al Internationalei Comuniste. In 1918 s-a situat pe
pozitiile comunistilor de stinga" (vezi si vol. 45, p. 676). 32, 84.

Radifcey, A. N. (1749-1802) scriitor rus de seams, iluminist
revolutionar (vezi si vol. 5, p. 505). 196.

Rahia, E. A. (1886-1936) membru de partid din 1903.
A participat activ la miscarea revolutionard din Rusia si din
Finlanda. In zilele lui iulie 1917 a participat indeaproape la trecerea
lui Lenin care se ascundea de agentii guvernului provizoriu

In Finlanda, iar dupd aceea, In octombrie, Inapoi In Rusia.
In 1918 a comandat detasamentele Garzii rosii In timpul revolutiei
muncitoresti din Finlanda. In 1919 a fost comandantul unor for-
matii de luptä trimise Impotriva lui Iudenici. 29, 140.

Ramenski, A. P. (1845-1924) profesor secundar la Simbirsk
din 1873 pin& In 1882 ; dupa aceea a fost inspector al scolilor populare
din raionul Orenburg-Orsk si director al scolilor populare din
Perm. Din 1917 colaborator stiintific al Arhivei guberniale din
Simbirsk. 282.

Raskolnikov, F. F. (1892-1939) membru de partid din 1910.
Dupd Revolutia din Octombrie loctiitor al comisarului

poporului pentru problemele maritime, membru al Consiliului
militar-revolutionar al republicii, membru al Consiliului militar-
revolutionar al Frontului de est, comandant al flotilei de pe Volga-
Caspica si al flotei din Baltica. 142, 153, 167, 237, 379.

Rattel, N. I. (n. 1875) general din vechea armata ; dupti
Revolutia din Octombrie a trecut de partea Puterii sovietice.
Din noiembrie 1917 pind In 1925 a fost sef al Marelui stat-major.
Din iulie 1920 pina in octombrie 1925 a fost membru al Consiliului
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special de pe lingà comandantullef si membru al Consiliului legis-
lativ de pe linga Consiliul militar-revolutionar. 360.

Ravici, S. N. (1879-1957) a intrat in partid in 1903. In
1917 a fost membru al Comitetului din Petrograd al P.M.S.D. (b)
din Rusia. Dupd Revolutia din Octombrie a dus muncd pe linie
de partid si in aparatul de stat (vezi si vol. 9, p. 553). 262.

Reabinin. 257.

Reizon. 27.
Renqvist. 223.
Rizenkampf, G. K. (1886-1943) profesor; in anii 1918-1919

a fost presedinte al colegiului si director tehnic al Directiei lucrd-
rilor de irigatie din Consiliul economic superior, apoi a lucrat
In domeniul stiintific si in invdtdmint; In anii 1935-1941 a fost
inginer-sef al intreprinderii Volga-Don, iar in anii 1941-1942

membru al consiliului tehnic al Comisariatului poporului pentru
flota fluviald a U.R.S.S. 233.

Rikov, A. I. (1881-1938) membru de partid din 1899.
In anii 1918-1921 a fost presedinte al Consiliului economic

superior (vezi si vol. 35, p. 553-554; vol. 45, p. 682-683). 48,
69, 81, 89, 390.

Robins, Raymond (n. 1873) colonel. In 1917 membru al
misiunii arnericane a Crucii Rosii in Rusia. 24, 72, 79.

Rogazev. 424.
Tomanov una din rudele lui Nicolae al II-lea . 214.
Romanov, I. P. (1881-1919) a participat la miscarea revo-

lutionard cu incepere din 1898. In 1907 a fost ales deputat in Duma
a II-a de stat din partea curiei muncitoresti; dupd dizolvarea
acesteia a emigrat. In iunie 1917 s-a Intors In Rusia. In zilele
lui Octombrie 1917 a fost presedinte al Comitetului militar-
revolutionar din Nijni Novgorod. Din noiembrie 1917 prese-
dinte al comitetului executiv gubernial Nijni Novgorod. 152,
404.

Ropp arhiepiscop de Moghilev. 273.
Rofciupkin, K. 55.

Rozenfeld, N. B. pictor. 78.

Rozengolt, A. P. (1889-1938) a intrat in partid in 1905.
In timpul Revolutiei din Octombrie a fost membru al Comitetului
militar-revolutionar din Moscova. In anii rdzboiului civil a Mut
parte din Consiliile militar-revolutionare ale unor armate si Iron-
turi, apoi a lucrat In armatd, In diplomatie si In aparatul de stat.
In 1937 a fost exclus din partid pentru activitate antipartinicii.

358, 375.
Rudzutak, I. E. (1887-1938) membru de partid din 1905.
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Dup& Revolutia din Octombrie a detinut functii de conducere
in miscarea sindicald, apoi a fost membru al prezidiului Consiliului
economic superior, presedinte al Directiei generale a transporturilor
fluviale si maritime si al Centralei textilelor (vezi si vol. 42,
p. 560-561). 324.

Male, Otto (n. 1874) social-democrat de stinga german,
publicist. In anii primului rAzboi mondial s-a situat pe pozitii
internationaliste. In 1919 a intrat in Partidul Comunist din Ger-
mania (vezi si vol. 31, p. 624). 109.

Rukaoipnikov. 278.

Ruzer, L. 1. (1881-1959) membru de partid din 1899.
Participant activ la revolutia din 1905. In decembrie 1917 a fost
vicepresedinte al Rumcerod"-ului (Comitetul executiv reunit al
Sovietelor Frontului roman, flotei din Marea Neagrä i regiunii
Odesa). In ianuarie 1918 a fost unul dintre conducatorii insurectiei
armate de la Odesa. In anii 1918-1919 a lucrat in Comisariatul
poporului pentru aprovizionare, a fost presedinte al colegiului
Directiei generale a produselor alimentare. Ulterior a avut munci
de raspundere fn aparatul de stat i in invätamint. 348.

Sadkov. 223.

Sadoul, Jacques (1881-1956) ofiter in armata franceza,
membru al partidului socialist. In 1917 a fdcut parte din misiunea
militarh franced. in Rusia. Sub influenta Revolutiei din Octombrie
a devenit adept al ideilor comuniste, a intrat in sectia franceza
a P.C. (b) din Rusia i s-a fnrolat ca voluntar fn Armata Rosie.
A desf&surat propaganda revolutionara In rindurile trupelor fran-
ceze care ocupaserd sudul Ucrainei. A participat la Congresele I
si II ale Internationalei Comuniste. Pentru activitatea sa revolu-
tionard a fost condamnat la moarte contumacie) de catre un
tribunal militar din Franta, dar la Intoarcerea in tarn (1924) a
fost achitat. In anii urmatori a fost un luptator activ pentru pace

prietenie Intro popoare. 274.

Saks, S. E. (n. 1889) membru de partid din 1917 pin& in
1932. In 1918 a fdcut parte din colegiul Comisariatului poporului
pentru problemele maritime, apoi a fost mernbru at Consiliului
militar-revolutionar al Frontului caspic-caucazian i comandant
al flotilei Astrahan-Caspica. In anii 1919-1921 a lost comisar
cu misiuni speciale pe ling& o directie a Comisariatului poporului
pentru problemele maritime. In anii urmAtori a lucrat in Directia
general& a transporturilor fluviale si maritime. 221.

Sammer, I. A. (1870-1921) social-democrat, bolsevic; a
intrat in miscarea revolutionara In 1897.

Dupà Revolutia din Octombrie a lucrat in sectorul economic
la Vologda, iar incepind din 1919, la Uniunea central& a coopera-
tivelor de consum (vezi si vol. 20, p. 570). 145, 153.

(In
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Sanaev, M. I. (1894-1938) membru de partid din 1918.
Din mai pinä tn martie 1919 a lost presedinte al comitetului de
partid din judetul Sergaci, gubernia Nijni Novgorod, 5i membru al
comitetului executiv judetean ; dui:4 aceea a avut diverse munci
de rhspundere pe linie de partid si de stat. 195.

Sapronov, T. V. (1887-1939) membru al partidului bolsevic
din 1912.

In anii 1918-1919 a fost presedinte al comitetului executiv
gubernial Moscova, iar In anii 1919-1920 presedinte al comi-
tetului executiv gubernial Harkov (vezi si vol. 39, p. 561). 72.

Saveliev, M. A. (1884-1939) membru de Dartid din 1903.
In 1917 a fost sef de redactie la Raboceaia Puti", organul central
al partidului, apoi la Pravda". Duph Revohitia din Octombrie
a participat la organizarea Consiliului economic superior, al chrui
membru a fost. In 1919 redactor al revistei Kommunist",
organul central al P.C. (b) din Ucraina (vezi si vol. 48, p. 475). 7.

Semafko, N. A. (1874-1949) membru de partid din 1893.
Dung Revolutia din Octombrie sef al sectiei medico-sanitare

a Sovietului din Moscova. In anii 1918-1930 comisar al poporu-
lui pentru ocrotirea sAnhtätii al R.S.F.S.R. (vezi si vol. 39,
p. 586). 172.

Semennik. 13.

Sernionov. 302.

Serebreakov, L. P. (1888-1937) a intrat In partid In 1905.
Duph Revolutia din Octombrie a fost membru al comitetului

regional de partid Moscova, secretar al C.C. al P.C. (b) din Rusia
secretar al C.E.C. din Rusia (vezi si vol. 42, p. 562). 341.
Serebrovski, A. P. (1884-1943) membru de partid din 1903.
Din 1918 vicepresedinte al Comisiei extraordinare pentru

aprovizionarea Armatei Rosii, apoi adjunct al comisarului poporului
Dentru chile de comunicatie, sef al aprovizionhrii militare a Fron-
tului ucrainean (vezi si vol. 45, p. 678). 421.

Sereda, S. P. (1871-1933) membru de Dartid din 1903.
In anii 1918-1921 a fost comisar al poporului pentru agriculturh

al R.S.F.S.R. (vezi si vol. 36, D. 708). 61-62, 64, 132, 164,
166, 167, 182, 184, 191, 252, 298, 299, 341.

Sergo vezi Ordjonikidze, G. K.
Serrati, Giacinto Menotti (1872-1926) militant de seamh

al mischrii rnuncitoresti italiene, unul dintre conduchtorii Partidu-
lui socialist italian. In anii 1915 1923 a fost director al ziarului
Avanti !", organul central al Dartidului socialist. Dung Itntemeierea
Internationalei Comuniste a insistat ca Partidul socialist italian
fach parte din Comintern. A condus delegatia italianä la Congresul
al II-lea al Internationalei; s-a pronuntat Impotriva unei rupturi

8i
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totale cu reformistii. Ulterior si-a lichidat gre$elile centriste i in
1924 a intrat in Partidul Comunist Italian, unde a activat intens
pinri la sfir$itul vietii sale. 233.

Sidorenko, S. M. marinar. In noiembrie 1917 a lost trimis
in gubernia Enisei cu misiunea de a difuza material propagan-
distic. 52.

Sinilln comisar al pläsii Lazinskaia, gubernia Kaluga, in
1919. 418.

Sian, P. P. (1870-1938) general din vechea armatà; dupà
Revolutia din Octombrie a trecut de partea Puterii Sovietice. /n
1918 a fost conducator militar al grupului de detapmente din
Breansk, iar dup. aceea comandant al Frontului de sud, $ef al
sectiei militare-administrative a Consiliului militar-revolutionar
al republicii. In 1920 a fost numit reprezentant militar al R.S.F.S.R.
In Gruzia. Ulterior a fost profesor la Academia militarä a Armatei
Ro$ii muncitore$ti-tAranesti $i a desfrisurat activitate

80, 215.
Skleanski, E. M. (1892-1925) membru de partid din 1913.
Dupà Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului

Comisariatului poporului pentru problemele militare. Din sep-
tembrie 1918 pinA in 1924 adjunct al comisarului poporului
pentru problemele militare $i vicepre$edinte al Consiliului militar-
revolutionar al republicii (vezi $i vol. 45, p. 678). 163-164,
171, 225, 227, 240, 270, 274, 296, 312-313, 314, 317, 327, 345,
349, 359, 361, 366, 371, 374, 375, 384, 388, 392.

Skoropadski, P. P. (1873-1945) general in armata taristrt,
mare proprietar funciar in guberniile Cernigov $i Poltava. De la
sfirsitul lunii aprilie pind in decembrie 1918 a fost ataman al
Ucrainei; agent al imperialistilor germani. 272.

Skripnik, N. A. (1872-1933) membru de partid din 1897.
In 1917 secretar al Consiliului central al comitetelor de intre-
prindere din Petrograd, membru al Comitetului Executiv Central
din Rusia al primei legislaturi. Participant activ la insurectia
armatà din Octombrie. Dupg Revolutia din Octombrie a detinut
posturi de rAspundere pe linie de partid si de stat fn Ucraina:
comisar al poporului pentru afacerile interne al Republicii Sovietice
Socialiste Ucrainene, membru al Prezidiului Comitetului Executiv
Central al Ucrainei, membru al C.C. al P.C. (b) U., imputernicit
al Consiliului Apa'rririi al Ucrainei, comisar al poporului pentru
InvAtAmint al R.S.S.U. 47.

Skoortov, E. S. membru al comitetului gräcimii din plasa
Pervitin, judetul Tver, in anii 1918-1919. In 1919 a fost exclus
din rindurile P.C. (b) din Rusia. 243.

Slurki, A. I. (m. 1918) a intrat in miscarea revolutionar4
In 1905. In 1917 a fost organizator de partid al uzinelor Obuhov"

atiintifict.
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din Petrograd. A participat activ la insurectia armata din Octom-
brie. La cel de-al II-lea Congres al Sovietelor din Rusia a fost
ales membru al Comitetului Executiv Central. Din martie 1918

presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al Republicii
Taurida (Crimeea). A fost impuscat de albgardisti. 53.

Sluvis, M. V. (n. 1888) eser, iar din 1917 eser de stinga;
ofiter din vechea armata, care dupd Revolutia din Octombrie a
trecut de partea Puterii sovietice. Din noiembrie 1918 membru
al P.C. (b) din Rusia. In 1918 a fest comandant de divizie, in
1919 comandant al Arrnatei a 15-a, iar apoi al Diviziei a 56-a
de puscasi. 129.

Sinilga, I. T. (1892-1938) a facut parte din partidul bol-
sevic cu incepere din 1907.

Dupd Revolutia din Octombrie a fost imputernicit al Consiliu-
lui Comisarilor Poporului al R.S.F.S.R. in Finlanda, membru
al Consiliului militar-revolutionar al republicii, vicepresedinte
al Consiliului economic superior. La congresele al VII-lea si al
VIII-lea ale partidului a fost ales membru al C.C. (vezi si vol. 32,
p. 610). 129-130, 305-306, 339, 369, 387, 358.

Smirnov, A. M. (n. 1887) membru al comisiei de militieni
si juristi a Dumei orasenesti Samara, din partea eserilor, in anii
1917-1918; in iunie 1918 a fost ales primar al orasului. 269.

Smirnov, A. P. (1877-1938) membru de partid din 1896.
A dus mimed de partid la Tver si la Petrograd. Dupa. Revolutia din
Octombrie a detinut functia de adjunct al comisarului poporului
pentru afacerile interne; in 1918 imputernicit al Consiliului
Comisarilor Poporului in gubernia Saratov pentru colectarea i expe-
dierea cerealelor si a altor produse alimentare. In anii 1919-1922
a fost loctlitor al comisarului poporului pentru aprovizionare. In
anii urmatori a detinut functii de conducere pe linie de partid
si de stat. 97, 115, 156, 183, 194.

Smirnov, I. N. (1881-1936) membru de partid din 1899.
In anii 1918-1919 a fost membru al Consiliului militar-revo-

lutionar al Armatei a 5-a a Frontului de est, apoi presedinte al
Comitetului revolutionar din Siberia. La Congresul al VIII-lea
al partidului a fost ales membru supleant al C.C. (vezi si vol. 44,
p. 659). 336, 358, 375.

Sobolev. 189.

Sokolnikov (Brilliant), G. I. (1888-1930) membru de partid
din 1905.

Dupd Revolutia din Octombrie a detinut posturi de raspundere
In diplomatie i in armata. La Congresul al VII-lea al P.C. (b)
din Rusia a fost ales membru al Comitetului Central. A facut parte
din delegatia sovietica pentru incheierea pacii de la Brest. Ulterior
a participat la tratative economice cu Germania. In decembrie
1918 membru al Consiliului militar-revolutionar al Frontului
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de sud (vezi si vol. 34, p. 578). 50, 92, 93, 308, 311, 315, 333,
339, 341, 343-344, 347, 349, 351, 372, 373.

Soloviev, A. S. - seful directiei generale a contabilitritii ser-
viciului muncii din orasul i gubernia Moscova. - 21.

Soloviev, N. I. (1870-1947) - membru de partid din 1900.
Dupa Revolutia din Octombrie a detinut functia de presedinte

al Comisiei speciale a combustibililor", apoi pe aceea de set al
sectiei combustibilului de pe lingd Consiliul economic superior;
in 1919 a lost numit presedinte al Comitetului general al petrolului.
In anii 1932-1936 a fost director al Directiei evidentei economiei
nationale in R.S.F.S.R. si vicepresedinte al Comitetului de Stat
al Planificarii al R.S.F.S.R. - 95.

Somov, 0. I. (1896-1923) medic, membru de partid; a
fost unul dintre organizatorii serviciului sanitar al Armatei
Hosii. Din august 1918 pina In octombrie 1919 a fost inernbru al
Consiliilor miiitar-revolutionare ale Armatelor a 10-a si a 13-a.
De la sfirsitul anului 1919 pina In aprilie 1920 a fost seful serviciu-
lui sanitar al guberniei Perm. - 3/9.

Sorokin. - 302.
Spiridonova, M. A. (1884-1941) - unul dintre organizatorii
liderii partidului eserilor de stinga. S-a pronuntat impotriva

Incheierii pacii de la Brest si a luat parte activd la rebeliunea
contrarevolutionard organizata de eserii de stinga In iulie 1918.
Dupd inabusirea rebehunii a continuat sã desidsoare activitate
ostild Puterii sovietice (vezi si vol. 37, p. 697). - 32, 74, 240.

Spunde, A. P. (1892-1962) - membru de partid din 1909.
Dupa Revolutia din Octombrie a fost adjunct al comisarului

general al Bauch de Stat din Petrograd, apoi a lucrat In aparatul
de partid si de stat In diverse orase (vezi si vol. 36, p. 709).

44, 61.
Stalin, I. V. (1879-1953) membru de partid din 1898. Din

1912 - membru al Comitetului Central.
Dupa Revolutia din Octombrie a fost comisar al poporului

pentru problemele nationalitatilor i totodatd (din martie 1919)
comisar al poporului pentru controlul de stat ; membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia. In perioada razboiului civil
a fost imputernicit al Consiliului Comisarilor Poporului cu apro-
vizionarea In sudul Rusiei, membru al Consiliului militar-revo-
lutionar al republicii si al Consiliilor militar-revolutionare de pe
o serie de fronturi (vezi si vol. 45, p. 680). - 71, 88, 98, 99, 101,
115, 116, 121, 133, 134-135, 151-152, 202, 264, 341, 345-346,
354, 358, 360, 363-365, 368, 369, 374, 384, 392, 402, 406.

Stasova, E. D. (1873-1966) - membrd de partid din 1898.
Din februarie 1917 Ora In martie 1920 - secretara a C. C. al
partidului (vezi si vol. 48, p. 478). - 132-133.

§i
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Steklov, I. M. (1873-1941) a inceput sà participe la mis-
carea social-democratá in 1893. Dupä Congresul al II-lea a aderat
la bolsevici. In 1917 s-a situat pe pozitiile defensismului revolu-
tionar", apoi a trecut la bolsevici.

Dup5. Revolutia din Octombrie a fost redactor al ziarului
Izvestiia C.E.C. din Rusia" i membru al C.E.C. din Rusia (vezi
si vol. 19, p. 616). 130.

Strasser, Iosif (n. 1871) om politic austriac, social-democrat
de stinga. In 1918 a intrat in partidul comunist (vezi si vol. 48,
p. 479). 220.

Strievski, K. K. (1885-1939) membru do partid din 1902.
A participat activ la Revolutia din Octombrie. In 1918 a fost
numit comisar pentru aprovizionare la Petrograd. In anii
1919-1921 a fost seful aprovizionArii cu alimente a Fronturilor
de sud-est, vest, Petrograd si Caucaz. Ulterior a detinut posturi de
r5spundere in economie i in aparatul de stat. 231.

Struve, N. A. (1874-1943) sotia lui P. B. Struve si fiica
pedagogului A. I. Gherd. Dupà Revolutia din Octombrie a emigrat.

264.

Struve, P. B. (1870-1944) economist si publicist burghez,
unul dintre liderii partidului cadetilor.

DupS Revolutia Socialistà din Octombrie, Struve s-a manifestat
ca un dusman inrSit al Puterii sovietice; a fost membru al guver-
nului contrarevolutionar al lui Vranghel si, in cele din urmil,
emigrant alb (vezi si vol. 1, p. 611). 264.

Stucika, P. I. (1865-1932) membru de partid din 1903.
DupS Revolutia din Octombrie a fost comisar al poporului

pentru justitie; in anii 1918-1919 presedinte al guvernului
sovietic al Letoniei. iar dupit aceea adjunct al comisarului poporului
pentru justitie al R.S.F.S.R. (vezi si vol. 38, p. 513). 14, 280.

Surkov, P. I. (1876-1946) deputat In Duma a III-a de stat
din partea muncitorilor din gubernia Kostroma, a fAcut parte din
fractiunea social-democrats. Dupà Revolutia din Ortombrie a
lucrat intr-o sPrie de institutii sovietice. 245, 250, 251, 255.

Savorov. 30.

Sverdlov, I. M. (1885-1919) membru de partid din 1901.
Din 1912 membru al Comitetului Central. In anii 1917-1919
a condus Secretariatul Comitetului Central. In noiembrie 1917 a
fost ales presedinte al C.E.C. din Rusia (vezi si vol. 35, p. 537).

5, 20, 24, 61, 99, 108, 154, 171, 190, 199, 200, 203, 212,
230,240, 260, 284, 407.

Sviderski, A. I. (1878-1933) membru de partid din 1899.
Dupà Revolutia din Octombrie a fost membru al colegiului

Comisariatului poporului pentru aprovizionare, membru al cole-
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giului Comisariatului poporului pentru Inspectia muncitoreasca-
taraneasca (vezi si vol. 39, p. 564). 100, 105, 229, 286, 288,
298, 299, 390.

$

,Fadurskaia, Z. L. (n. 1873) - ziarista, a participat din 1905
la miscarea revolutionara, a activat in cadrul consiliului de con-
ducere al sindicatului muncitorilor metalurgisti din Petrograd.
In 1918 a lucrat in Comisariatul poporului pentru aprovizionare,
la Petrograd, iar dupa aceea In diferite institutii sovietice si In
Comintern. - 262.

Saumian, S. G. (1878-1918) - membru de partid din 1900.
Dupa revolutia din februarie 1917 a fost ales presedinte al Sovie-
tului de deputati ai muncitorilor din Baku. La Congresul al VI-lea
al P.M.S.D. (b) din Rusia a fost ales membru al Comitetului
Central. Duna Revolutia din Octombrie a fost comisar extraor-
dinar provizoriu al Caucazului, presedinte al Consiliului Comisarilor
Poporului din Baku si in acelasi timp comisar pentru afacerile
externe. Dupà caderea Comunei din Baku, in august 1918 Saumian
a fost arestat, impreuna cu alti activisti cu functii de conducere,
de catre interventionistii englezi, cu sprijinul eserilor si mensevi-
cilor, si impuscat, la 20 septembrie 1918, in grupul celor 26 de
comisari din Baku (vezi si vol. 36, p. 709-710). - 71, 78, 86,
95, 110, 115, 116, 133, 138, 151-152.

Selomovici, A. P. (1870-1948) membru de partid din 1894.
A dus 'mincá de partid la Petersburg, Astrahan si Baku. Din
decembrie 1917 - membru al colegiului Comisariatului poporului
pentru cane de comunicatie, iar din 1918 pina in 1921 - adjunct
al comisarului poporului pentru catile de comunicatie; in toamna
anului 1918 a fost trimis in misiune In Ural. Ulterior a detinut
munci de raspundere pe linie de stat. - 235.

Singarev, A. I. (1869-1918) - cadet. Dupà revolutia din
februarie 1917 a fost ministru al agriculturii in primul guvern
provizoriu burghez si ministru de finante in cel de-al doilea guvern
provizoriu burghez (vezi si vol. 17, p. 634). - 29.

Sklovski, G. L. (1875-1937) - membru de partid din 1898.
Din 1909 - emigrant politic, a trait in Elvetia. In anii 1918-1925
a lucrat in diplomatie (vezi si vol. 48, p. 481). - 94, 109, 119, 217.

leapnikov, A. G. (1885-1937) - membru de partid din 1901.
Dupa Revolutia din Octombrie a facut parte din Consiliul

Comisarilor Poporului, in calitate de comisar al poporului pentru
problemele muncii, apoi s-a aflat in fruntea Comisariatului
poporului pentru industrie si comert. In 1918 a fost membru
al Consiliului militar-revolutionar al Frontului de sud, apoi
presedinte al Consiliului militar-revolutionar al Frontului caspic-
caucazian (vezi si vol. 36, p. 710). - 18, 21, 57, 77, 81, 87,
88, 98, 101, 221, 227, 237, 275, 415.



INDICE DE NUME 575

$lihter, A. G. (1868-1940) membru de partid din 1891.
In 1917 a fost membru al comitetului executiv al Sovietului de
deputati ai muncitorilor si soldatilor din Krasnoiarsk si al Comi-
tetului gubernial Krasnoiarsk al P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupd
Revolutia din Octombrie a fost comisar al poporului pentru agri-
culturd, comisar al poporului pentru aprovizionare al R.S.F.S.R.,
comisar extraordinar pentru aprovizionare In Siberia, presedinte
al comitetului executiv gubernial Tambov si a ocupat o serie de
alte functii de rdspundere pe linie de stat. In 1919 a fost comi-
sar al poporului pentru aprovizionare al Ucrainei (vezi si vol. 42,
p. 564). 2, 30, 114, 182, 292, 378, 381, 389.

,Smidt, O. 1. (1891-1956) eminent savant sovietic, membru
de partid din 1918. Din noiembrie 1917 a fost seful directiei pentru
schimb de produse din Comisariatul poporului pentru aprovizionare,
din septembrie 1918 membru al colegiului Comisariatului
poporului pentru aprovizionare. Din 1920 a lucrat in domeniul
cercetärii stiintifice si a detinut diverse functii organizatorice si
administrative. 286.

8midt, V. V. (1886-1940) membru de partid din 1905.
In anii 1918-1928 a lost secretar al Consiliului Central al Sin-
dicatelor, iar apoi comisar al poporului pentru problemele muncii.
La Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia a fost ales membru
supleant al Comitetului Central (vezi si vol. 44, p. 661). 291.

ottnan, A. V. (1880-1939) membru de partid din 1899.
A participat activ la revolutia din 1905-1907 la Petersburg si
Odesa. In anii 1911-1912 a fAcut parte din comitetul din Helsing-
fors al Partidului social-democrat din Finlanda. Din iunie 1917

membru al comitetului regional de partid Petrograd; In august,
din Insdrcinarea Comitetului Central al partidului, a organizat tre-
cerea lui Lenin care se ascunsese, fiind urindrit de agentii guver-
nului provizoriu de la Razliv In Finlanda. A participat activ
la Revolutia din Octombrie. Ulterior a avut diverse munci de rds-
pundere pe linie de partid si de stat (vezi si vol. 34, p. 580). 70.

,Freider, A. A. eser de stinga; in 1918 adjunct al comi-
sarului poporului pentru justitie. A facut parte din comisia de
elaborare a Constitutiei R.S.F.S.R. 63.

,Futko, K. I. (1884-1941) membru de partid din 1902.
In 1917 a fdcut parte din Comitetul din Petrograd al P.M.S.D. (b)
din Rusia, precum si din comitetul executiv al Sovietului din
Petrograd. Dupd Revolutia din Octombrie a avut diverse munci
de rdspundere in armatd, in diplomatie, in cconomie si in aparatul
de stat. 55.

T

Taneev, V. I.
avocat.

(1840-1921) activist pe tärim social, socialist;
de profesiune Incepind din 1866 a pledat ca apdrAtor intr-o
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serie de procese politice. A salutat revolutia din 1905-1907 si
Revolutia din Octombrie. - 419.

Tarvid, S. A. (n. 1889) - inginer electrician, In 1918- membru
al colegiului Comitetului general al petrolului; din 1921 - subsef
al sectiei transporturi din Directia generalá a combustibilului.
- 409.

Ter-Arutiuniant, M. K. (1894-1961) membru de partid din
martie 1917. A fost membru al comitetului organizatiilor de lupth
de pe ling% Comitetul din Petrograd. In zilele lui Octombrie
- comisar al arsenalului din fortilreata Petropavlovskaia. In anii
rAzboiului civil comandant al unor unit:4i de luptá, sef al
statului-major revolutionar pentru lupta Impotriva contrarevolu-
tiei. Incepind din 1924 a lucrat In aparatul de stat i pe tArim
pedagogic. 33.

Teterin, E. E. membru al comitetului sgrAcimii din plasa
Pervitin, judetul Perm. In decembrie 1918 a fost scos din comitet,
ea fost jandarm. - 243.

Tokmakov, N. D. (1889-1956) membru de partid din 1917.
A participat la insurectia armatà din Octombrie la Moscova. A
Ricut parte din comitetul revolutionar si a fost comisar in adminis-
tratia judetului Dmitrov. A condus operatiile de InAbusire a
rebeliunii puse la cale de eseri si chiaburi la Rogacev (judetul
Dmitrov). De la sfirsitul anului 1918 s-a aflat pe Frontul de est.
Din anul 1923 a delimit diferite functii de rAspundere in aparatul
de stat i in economie. 180.

Tomski, M. P. (1880-1936) - membru de partid din 1904.
Dup6 Revolutia din Octombrie a fost presedinte al Consiliului

sindical din Moscova; din 1919 presedinte al prezidiului Consi-
liului Central al Sindicatelor. La Congresul al VIII-lea al partidu-
lui a fost ales membru al C.C. (vezi si vol. 45, p. 682-683).-291.

Torniainen, Eduard social-democrat finlandez, ziarist. A
luat parte la revolutia muncitoreascA din Finlanda, din 1918;
dupà Inàbusirea ei s-a stabilit In U.R.S.S. 336.

Trofki (Bronftein), L. D. (1879-1940) membru al P.M.S.D.R.
din 1897, mensevic. La Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b) din
Rusia, linpreunA cu grupul interraionistilor", a fost primit In
partidul bolsevic si ales membru al C.C.

Dupà Revolutia din Octombrie a fost comisar al poporului
pentru afacerile externe, comisar al poporului pentru problemele
militare si maritime, presedinte al Consiliului militar-revolutionar
al republicii, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului
$ i membru al Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste.
In 1918 a fost Impotriva Incheierii päcii de la Brest (vezi si vol. 45,
p. 683). - 24, 32, 88, 107, 127,n131, 148, 156, 157, 169, 192 193,
200, 215, 224, 237, 239, 246, 256-257, 266, 293, 322, 335,
344-345, 348, 349, 359, 362, 366, 368, 372, 379, 385, 399, 421.

-

-

-

-

-

-

-
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Trw, A. In mai 1918 a fost_numit comisar militar extraor-
dinar al judetului Efremov, gubernia Tula. 134.

Turlo, S. S. (1889-1942) membru de partid din 1905.
A dus munch de partid in Letonia. Duph Revolutia din Octombrie
a fost presedinte al comitetului din Rostov-Nallicevan, membru al
comitetului executiv al regiunii Donuluil din iulie 1918 vice-
presedinte al comitetului gubernial Penza si presedinte al comae-
tului executiv gubernial. Duph terminarea rdzboiului civil a
detinut functii de raspundere pe linie de partid si de stat. 179.

T

Tehanovski, S. E. 285.

Tiurupa, A. D. (1870-1928) membru de partid din 1898.
Dupd Revolutia din Octombrie a fost adjunct de comisar, iar

de la inceputul anului 1918 comisar al poporului pentru apro-
vizionare. La sfirsitul anului 1921 a fost numit vicepresedinte
al Consiliului Comisarilor Poporului si al Consiliului Muncii si
Apardrii (vezi si vol. 38, p. 517). 62, 66-67, 72, 75, 81, 82,
84, 88, 96-97, 99, 100 101, 102, 105, 106 107, 108, 141, 146 141
155-156, 162-163, 178-179, 190, 264-265, 281, 284, 286,
299, 339, 390.

Tiviivadze, I. V. (Ilia) (1881-1941) membru de partid din
1903. Din primávara anului 1917 pind In 1920 a fAcut parte din
Comitetul din Moscova al partidului. In zilele lui Octombrie a
fost membru al Comitetului militar-revolutionar din Zamoskvorecie.
Duph Revolutia din Octombrie presedinte al comisiei de ancheth
si vicepresedinte al tribunalului revolutionar din Moscova. Din
1917 pind in 1921 membru al Sovietului din Moscova si al
prezidiului shu. In anii urmatori a detinut diferite functii de con-
ducere in aparatul de stat si in economie. 330.

Tvetkov. 242.

U

Ulianov, I. I. (1884-1946) membru de partid din 1911. A
dus munch de pallid In Ural si la Saratov. Dupd Revolutia din
Octombrie a fost membru al Comitetului Executiv Central din
Rusia intr-o serie de legislaturi, presedinte al comitetului revolu-
tionar regional din Ural (pinä In mai 1919). Duph aceea a avut
munci de rhspundere in sectorul economic-administrativ. 384.

Ulianov, V. I. vezi Lenin, V. I.
Urban. 48.

Urifki, M. S. (1873-1918) membru al partidului bolsevic
din 1917. La Congresul al VI-lea a fost ales membru al Comitetului
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Central. A participat activ la Revolutia din Octombrie, a fAcut
parte din Centrul militar-revolutionar pentru conducerea insurec-
tiei. La 23 noiembrie (6 decembrie) 1917 a fost numit comisar al
Comisiei pentru alegerile in Adunarea constituantd din Rusia",
organizatd la 1(14) august 1917 (vezi si vol. 36, p. 711-712).

14.

V

Vandervelde, Emile (1866-1938) lider al Partidului munci-
toresc din Belgia, presedinte al Biroului socialist international al
Internationalei a II-a; s-a situat pe pozitii ultraoportuniste. Fatd
de Revolutia din Octombrie a avut o atitudine ostild, a sprijinit
activ interventia armatd impotriva Rusiei Sovietice (vezi si vol. 32,
p . 615-616). 207, 209, 216, 218.

Vasilcenko, S. F. (1884-1937) membru de partid din 1901.
In 1917 a fost pre§edinte al Comitetului din Rostov-Nahicevan al
P.M.S.D. (b) din Rusia. La inceputul anului 1918 a fdcut parte
din comitetul regional al bolsevicilor din bazinul Donet -Krivoirog
si din guvernul Republicii Donet-Krivoirog, in calitate de comisar
pentru problemele conducerii. Incepind din 1921 a lucrat in
domeniul editorial la Moscova. 54.

Vafetis, I. I. (1873-1938) colonel in vechea armatd, dupd
Revolutia din Octombrie a trecut de partea Puterii sovietice. A
participat la indbusirea rebeliunii eserilor de stinga de la Moscova
In calitate de comandant al Diviziei de puscasi letoni. Ulterior
comandant al Frontului de est. Din septembrie 1918 pind In iulie
1919 a fost comandant-sef al Fortelor armate ale R.S.F.S.R. (vezi
si vol. 37, p. 701-702). 142, 169, 224, 239, 256, 266, 276,
310-311, 322, 361, 410, 413, 414.

Vedernikov, A. S. (1880-1919) membru de partid din 1917.
In 1918 comisar al uzinelor din Viksa si Kulebai, gubernia
Nijni Novgorod (vezi si vol. 31, P. 632). 91.

Veinberg, G. D. (1891-1946) membru de partid din 1906.
In 1917 a fost presedinte al consiliului de conducere al sindica-
tului metalurgistilor din raionul Viborg, secretar al Conducerii
centrale a sindicatului. Dupd Revolutia din Octombrie a fost
membru al prezidiului Consiliului economic superior si a detinut

alte functii de raspundere in domeniul economic §i sindical. 89.

Veisbrod, B. S. (1874-1942) membru de partid din 1904,
de profesiune medic chirurg. In 1917 a condus sectia sanitard a
primului Soviet din Zamoskvorecie si a fost comisar al unor insti-
tutii medicale. In 1919-1920 a fost pre§edinte al Comisiei extraor-
dinare pentru lupta impotriva epidemiilor pe Frontul din Turkestan
§i pe cel din sud-vest. Din 1922 profesor universitar. 220.

ai
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Velicikina (Bonci-Bruevici), V. M. (1868-1918) membru
de partid din 1903.

Dupil Revolutia din Octombrie a condus consiliul sanitar-scolar
al Comisariatului poporului pentru invAtämint, in 1918 a Mcut
parte din colegiul Comisariatului poporului pentru ocrotirea sdnA-

(vezi si vol. 48, p. 483). 66, 201.

Vera Mihailoena eezi Velicikina, V. M.
Vinnicenko, V. K. (1880-1951) scriitor ucrainean. Unul

dintre organizatorii si liderii Radei centrale ucrainene contrare-
volutionare; apoi, impreunA cu Petliura, a fost in fruntea Direc-
toratului guvern nationalist al Ucrainei in anii 1918-1919 (vez i
si vol. 35, p. 560). 54.

Vinogradoe, N.D. (n. 1885) arhitect. In mai 1918 a lost
numit adjunct al comisarului poporului pentru bunurile republicii
si responsabil cu aplicarea decretului Cu privire la monumentele
revolutiei", adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului la 12
aprilie 1918. Incepind din august 1918 a lucrat la Consiliul pentru
ocrotirea monumentelor de artA si a antichitatilor din Moscova.
In prezent este lucrAtor al Muzeului de arhitecturà rusà. 128,
196, 204.

Vinogradoe, P. F. (1890-1918) muncitor la uzina de arma-
ment din Sestroretk. A intrat in miscarea revolutionarA in 1905;
in 1917 a luat parte la asaltul Palatului de iarnA. In februarie
1918 a fost trimis la Arhanghelsk ca sä organizeze ajutorarea cu
produse alimentare a Petrogradului; a lost ales vicepresedinte
al comitetului executiv gubernial Arhanghelsk. In august 1918
a organizat si a condus flotila de rAzboi de pe Dvina de nord.
A cAzut eroic In lupta pentru apdrarea Kotlasului. 66.

Vifnevski, F. N. in 1918 a fost presedinte al prezidiului unic
al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor i soldatilor
din Rostov (gubernia Iaroslavl) , comisar pentru treburile administra-
tive si judiciare al Sovietului din Rostov; in 1919 a fost comisar
judetean pentru aprovizionare la Rostov. 294.

Vladimirov ($einfinkel), M. K. (1879-1925) membru al
P.M.S.D.R. din 1903, bolsevic. In 1911 s-a indepArtat de bolsevici.
La Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b) din Rusia, impreung en
grupul interraionistilor, a fost primit in partidul bolsevic.

DupA Revolutia din Octombrie a lucrat la sectia aprovizionare
a primAriei din Petrograd si In Comisariatul poporului pentru
aprovizionare; in 1919 a fost comisar militar extraordinar la cAile
ferate ale Frontului de sud (vezi si vol. 35, p. 560, vol. 48, p. 484).

92, 242, 251, 284.
Vladimirski, M . F. (1874-1951) membru de partid din 1895.
DupA Revolutia din Octombrie a fost presedinte al Dumelor

raionale din Moscova, membru al Prezidiului C.E.C. din Rusia,
adjunct al comisarului poporului pentru afacerile interne al

tittii
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R.S.F.S.R. La Congresul al VII-lea al P.C. (b) din Rusia a fost
ales membru al C.C. (vezi $i vol. 39, p. 592). 216.

Volin, B. M. (1886-1957) membru de partid din 1904. In
zilele lui Octombrie 1917 a fost presedinte al Comitetului militar-
revolutionar din Zamoskvorecie. In anii 1918-1921 a detinut
functia de presedinte de comitet executiv gubernial la Orel,
Kostroma i Harkov, apoi pe cea de secretar al comitetului guher-
nial de partid Breansk; a fost adjunct al comisarului poporului
pentru afacerile interne al R.S.S.U. In ultimii ani a lucrat in
domeniul publicisticii $i al $tiintei. 230.

Volkov. 231.

Vollcovski, A. N. membru, In 1918, al colegiului Directiei
generale a silviculturii. 236.

Volodarski, V. (Coldvein, M. M.) (1891-1918) membru de
partid din 1917. Dupà Revolutia din Octombrie a fost comisar
pentru problemele presei, propagandei si agitatiei, redactor al
ziarului Krasnaia Gazeta" din Petrograd. La 20 iunie 1918 a fost
asasinat mi$ele$te de un socialist-revolutionar (vezi $i vol. 34,
p. 582). 112.

Volodrenko, N.C. (n. 1862) general-locotenent al armatei
tariste. Din septembrie 1917 comandant al Frontului de sud-
vest. 9.

Volnii, Ivan (Vladimirov, I. E.) (1885-1931) scriitor realist
rus. In 1903 a intrat in partidul eserilor. In 1908, In urma aten-
tatului Imnotriva unui ispravnie, a fost denortat In Siberia, de
uncle a fugit in strl.inMate. La Capri s-a Inti lnit cu A. M. Gorki,
sub influenta cAruia a Inceput sX se depArteze de eseri. In 1917
s-a intors in Rusia, unde s-a dedicat activitatii literare. 304.

Vorobiev, V. A. (n. 18961 membru de partid din 1914. DupA
revolutia din februarie 1917 a lucrat In aparatul de nartid si In
presä. In 1920-1922 a fost membru al biroului din Ural al C.C.
al P.C. (b) din Rusia. 18.

Voroilov, K. E. (n. 1881) membru de partid din 1903. In
1917 a fost presedinte al Sovietului de deputati ai muncitorilnr
din Lugansk. A participat activ la Revolutia din Octombrie. In
anii urmMori a fost comandant al Frontului de la TaritIn, comisar
al poporului pentru afacerile interne al Ucrainei, comisar al poporu-
lui nentru problemele militare si maritime, presedinte al Con-
siliului militar-revolutionar al republicii. In anii 1934-1940 a
fost comisar al poporului pentru ap'grare al U.R.S.S., iar dup5
aceea vicepresedinte al Consiliului Comisarilor Poporului, pre-
$edinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. In 1921 a fost
ales membru al C.C. al partidului, apoi, in anii 1926-1952, a
fost membru al Biroului Politic $i apoi al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

215, 356, 359, 362.
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Vorovski, V. Y. (1871-1923) membru de partid din 1894.
Dupa Revolutia din Octombrie a fost reprezentant plenipotentiar

al Republicii sovietice In scandinave (1917-1919) si In
Italia (1921-1923) (vezi si vol. 9, p. 564-565). 50, .163, 197,
202, 210, 396.

Vulfson, S. D. (1879-1932) membru de partid din 1902.
In perioada razboiului civil a lucrat la aprovizionarea Armatei

Rosii pe diferite fronturi; a fdcut parte din Consiliul Comisarilor
Poporului din Crimeea, apoi a detinut diverse functii In domeniul
economic (vezi si vol. 45, p. 685). 425.

Walher vezi Hordon, Herta.
Wiik, Karl Harald (1883-1946) social-democrat finlandez.

In timpul revolutiei muncitoresti din Finlanda din 1918 a fdcut
parte din guvernul revolutionar Consiliul Imputernicitilor
poporului (vezi vol. 34, p. 583-584 ; vol. 35, p. 561). 39.

Wilhelm al II-lea (Hohenzollern) (1859 1941) imparat al
Germaniei i rege al Prusiei (1888-1918). 200, 219.

Williams, Albert Reiss (1883-1962) publicist si ziarist
american. In vara anului 1917 a venit In Rusia; a fost martor
participant la Revolutia din Octombrie; a luat parte la asaltul
Palatului de iarna. In ianuarie 1918, cu sprijinul lui V. I. Lenin,
a organizat un detasament international pentru apararea Puterii
sovietice; a luptat pe fronturile razboiului civil. Luptator pentru
pace si socialism. 91.

Wilmi, Otto (1881-1938) comunist finlandez ; din 1898
membru al Partidului muncitoresc finlandez, iar din 1903
membru al Partidului muncitoresc social-democrat din Finlanda.

A participat la revolutia muncitoreasca din Finlanda din anul
1918; unul dintre organizatorii Partidului Comunist din Finlanda

timp de citiva ani, membru al Comitetului Central. Dui:id
infringerea revolutiei din Finlanda a trait in U.R.S.S., unde a
ocupat posturi de raspundere pe linie de partid i in aparatul de
stat. Mambru al P.C. (b) din Rusia din anul 1918. 336.

Wilson, W. (1856-1924) presedinte al S.U.A. In anii
1913-1920. Unul dintre organizatorii interventiei militare a pu-
terilor imperialiste impotriva Rusiei Sovietice (vezi si vol. 22,
p. 608-609). 24, 203, 268, 332.

Zagorski (Lubolki), V. M. (1883-1919) membru de partid
din 1905.

Dupa Revolutia din Octombrie a lucrat la Ambasada sovietica
din Berlin. In iunie 1918 a venit la Moscova i, curind dupa aceea,

tarile

gi

gi,
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a fost ales secretar al comitetului de partid din acest oras. A murit
la 25 septembrie 1919, in urma exploziei unei bombe aruncate de
eserii de stinga in clddirea Goinitetului de partid din Moscova
(vezi si vol. 48, p. 485). 330.

Zaitev, P. A. 402.

Zaks, B. G. (n. 1886)in 1918 a lucrat in Comisariatul poporu-
lui pentru final* ; in anii 1921-1922 a fost adjunct al direc-
torului treburilor Consiliului Muncii si Apardrii. 111, 126.

Zaks, G. D. (1882-1937) eser, unul dintre organizatorii
partidului eserilor de stinga. Din decembrie 1917 adjunct al
comisarului poporului pentru invätämint, vicepresedinte al CekAi.
A luat parte activä la rebeliunea eserilor de stinga (din iulie
1918). 405.

Zalkind, I. A. (1885-1928) membru de partid din 1903.
A participat la revolutia din 1905-1907. De la inceputul lunii
noiembrie 1917 a lucrat in Comisariatul poporului pentru afacerile
externe al R.S.F.S.R.; din mai pinA in noiembrie 1918 a fAcut
parte din misiunea sovieticd in Elvetia. In anii 1920-1921 a fost
membru al Comitetului gubernial de partid din Nijni Novgorod.
Ulterior a lucrat iarAsi in Comisariatul poporului pentru afacerile
externe. 217'.

Zaslaoski, D. I. (1880-1965) ziarist. A intrat in rniscarea
revolutionarA in 1900. In 1903 a devenit membru al Bundului.
In anii primului rdzboi mondial s-a situat pe pozitiisocial-soviniste.
/n 1917-1918 a atacat vehement pe bolsevici. In 1919 si-a revizuit
conceptiile politica si s-a situat pe pozitia sprijinirii Puterii sovie-
tice ; in 1934 a devenit membru al P.C.U.S. (vezi si vol. 34,
p. 583). 16.

Zasulici, V. I. (1849-1919) militantA de searnA a miscArii
narodnice, iar mai tirziu a miscArii social-democrate din Rusia.
A luat parte la crearea si activitatea grupului Eliberarea muncii".
Incepind din 1900 a fAcut parte din redactia ziarului Iskra" si
a revistei Zarea". Dup5. Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a
devenit unul dintre liderii rnensevicilor (vezi si vol. 6, P. 573).

278.

Zatonski, V. P. (1880-1938) membru de partid din martie
1917, dupA ce, mai inainte, aderase la rnensevici. Din mai 1917
a fost membru al Cornitetului din Kiev al P.M.S.D. (b) din Rusia
si unul dintre conducAtorii Insurectiei armate din Octombrie in
acest oras. In noiembrie 1917 a fost presedinte al Cornitetului din
Kiev al P.M.S.D. (b) din Rusia. In decembrie 1917 a intrat in
guvernul Ucrainei Sovietice, iar In martie 1918 a fost numit
presedinte al Comitetului Executiv Central al Ucrainei. Din martie
1919 a fost cornisar al poporului pentru invAtAmInt in Ucraina.
In anii urmAtori a lucrat in armatA si a ocupat diferite posturi
de rAspundere in aparatul de stat. 35, 47.



INDICE DE NUME 583

Zetkin, Clara (1857-1933) - militantli de seamá a mi§cArii
muncitore§ti §i comuniste germane §i internationale. In 1916 a
fAcut parte din grupul Die Internationale", care In curind §i-a
schimbat denumirea in Spartacus", iar apoi In Uniunea Spar-
tacus". A fost unul dintre fondatorii Partidului Comunist din
Germania (vezi §i vol. 37, p. 703). - 136, 197.

Zinovieo (Radomislski), G. E. (1883-1936) a filcut parte
din partidul bol§evic din 1901.

DupA Revolutia din Octombrie a fost pre§edinte al Sovietului
din Petrograd, membru al Biroului Politic al Comitetului Central,
pre§edinte al Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste.
In noiembrie 1917 s-a pronuntat pentru crearea unui guvern de
coalitie, din care sa faca parte §i men§evicii §i sociali§tii-revolu-
tionari (vezi §i vol. 35, p.
112, 114, 123, 132, 137, 148,
271, 273, 275, 277, 306, 319,
370, 374, 379, 420.

562). - 42, 90, 101, 102, 105, 106,
214, 226, 232, 239, 244, 253, 262,
321, 322, 345, 354, 361, 363, 364,

Zurabov, A.G. (1873-1920) - a participat la mi§carea revo-
lutionard cu Incepere din 1892. Dui:4 Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. a fost bol§evic, apoi a aderat la men§evici. Dup6
revolutia din februarie 1917 a facut parte din Comitetul executiv
al Sovietului din Petrograd. Dupä Revolutia din Octombrie a
activat In Transcaucazia, a luptat activ Impotriva men§evicilor
§i a dapacilor pentru instaurarea Puterii sovietice §i a militat
pentru stabilirea unor legaturi strinse cu Rusia Sovieticl (vezi
§i vol. 7, p. 581). - 16.

-
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A

Adunarea constituantd - 16, 20, 21, 22, 23, 25, 45, 46.
Agricultura - 157, 182, 249, 275, 410; Anexe - 15, 18.

- transformarea ei socialist& - 72, 73, 227; Anexe - 34.
Ajutorarea prizonierilor rugi aflaii in alte tdri-206, 589; Anexe-33.
Antanta rolul ei in organizarea intervenfiei armate in Rusia

Sovieticci - 106, 107, 135, 197, 207, 209, 213, 233, 244, 247,
266, 314, 332, 337, 342, 356, 443, 509, 556; Anexe - 21, 31.

Aparatul de stat sovietic - 5, 99, 101, 102, 147, 164, 195, 238,
291, 309, 326, 327, 335, 338, 352, 419, 429, 432, 437, 441,
484, 549, 636; Anexe - 3; yezi fi Constructia de stat In Rusia
Sovietia.

Apdrarea cunstului public, lupta impotriva furturilor ci delapiddrilor
- 19, 27, 38.

Armata Rogie - 119, 226, 242, 255, 272, 282, 285, 299, 302, 333,
350, 355, 357, 364, 368, 369, 388, 391, 399, 459, 473, 493,
500, 518, 528, 548, 551, 563, 568, 584, 591, 602, 603, 605,
606, 609, 610, 612, 616, 617, 618, 628, 629, 635, 637, 642,
645, 646, 647, 659; Anexe - 29, 32, 40; Pezi f i Consiliul
militar-revolutionar al republicii si Cornandamentul suprem,
planurile strategice ale Armatei Rosii.

Aviafia in Rusia Sovieticd - 266, 446, 551, 628, 644.
Azerbaidjan - 128, 141, 153, 168, 200, 201, 209, 221, 229, 235,

236, 256, 306, 456; Anexe - 21.

B

Bandele lui Denilcin - yezi Frontul de sud.
Bandele lui Kaledin gi lichidarea lor - 29, 36, 37, 44, 52, 62

65, 87; Anexe - 2, 4.
* In rubric( OM Indicate numerele de ordlne ale documentelor.

-
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Bandele lui Kolceak - vezi Frontul de est.
Baflciria - 452, 467, 611, 623.
Bibliotecile ln Rusia Sovieticif 401, 406, 407, 416, 420, 433.
Bielorusia 602, 609.
Birocratismul, tareipineala fi lupta tmpotriva lor - 189, 198, 254,

329, 338, 352, 358, 368, 369, 394, 395, 405, 422, 423, 440,
441, 463, 549, 582, 649.

C

Cadre de partid fi sovietice - 5, 6, 9, 24, 26, 31, 71, 75, 93, 109,
124, 139, 147, 154, 163, 164, 167, 180, 187, 194, 198, 199,
204, 205, 214, 244, 248, 257, 290, 299, 309, 310, 312, 317,
328, 344, 354, 360, 408, 409,
491, 518, 542, 543, 544, 555,

425, 426,
617.

458, 469, 474, 479,

Cazeicimea - 61, 212, 234, 331, 545, 597, 611, 639, 641; Anexe
10, 42.

Chiaburimea fi lupta Impotriva ei - 139, 166, 198, 199, 214, 226,
233, 245, 248, 249, 254, 259, 260, 261, 262, 267, 268, 269,
270, 276, 280, 283, 284, 292, 294, 296, 302, 303, 304, 307,
316, 321, 471, 535, 536, 628, 645.

Clasa muncitoare in Rusia Sovieticei
rolul ei ifn lupta cu foametea, In desRisurarea revolutiei
socialiste la sate - 51, 139, 147, 161, 163, 169, 184, 185,
186, 190, 196, 249, 253, 254, 262, 311, 320, 461, 471, 479,
544; Anexe - 14.

- detasamente de aprovizionare si de recoltare-rechizitionare
-139, 161, 169, 170, 176, 178, 181, 184, 185, 186, 188,
190, 196, 198, 203, 249, 253, 254, 273, 308, 311, 316, 317,
320, 478, 648; Anexe 14.

- mobilizarea muncitorilor pe front - 228, 234, 519, 545,
576, 578, 594, 596, 598, 602, 609, 621, 626, 630, 642,
645, 650; Anexe 40.
rolul ei in constructia de stat - 544.

Coexistenfa pafnicti oezi Politica externä a statului sovietic.
Combustibilul - 53, 74, 82, 192, 335, 386, 390, 394, 397, 529,

545; Anexe - 22.
Comerful exterior al .Rusiei Sooietice - 7, 86, 113, 142, 143, 151,

164, 201, 209, 337, 450, 556.
Comisariatele poporului ale R.S.F.S.R.

- Comisariatul poporului pentru afacerile externe - 151,
164, 167, 204, 205; Anexe - 11.

- Comisariatul poporului pentru afacerile interne - 414.
- Comisariatul poporului pentru agriculturä - 109, 133, 410.

-

-

-

-
-
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Cornisariatul poporului pentru aprovizionare - 147, 148,
194, 254, 317, 405, 441, 502, 619.
Comisariatul poporului pentru asigurAri sociale - 353.

- Comisariatul poporului pentru cdile de comunicatie 474.
- Cornisariatul poporului pentru finante - 195, 216.
- Comisariatul poporului pentru invAtArnInt - 338, 416.

Comisariatul poporului pentru justitie - 111; Anexe - 18.
Comisariatul poporului pentru postà si telegraf - 99.

- Comisariatul poporului pentru problemele apgirarii - Anexe
- 12.

- Comisariatul poporului pentru problemele maritime
Anexe - 20.

- Comisariatul poporului pentru problemele muncii 139.
Comisia extraordinarA pentru lupta impotriva contra-
revolutiei, a sabotajului si a speculei (Ceka) - 358, 449,
615.

Comitetele sarcicimii 175, 198, 249, 262, 268, 276, 280, 282,
292, 293, 298, 304, 307, 320, 327, 328, 392, 398.

Comitetul Executiv Central din Rusia (C.E.C. din Rusia) - 91,
121, 472, 481.

Comitetul militar-revolulionar de pe linga Sovietul din Petrograd
- 1, 2, 3, 7.

Concesiunile in Rusia Sovietica: 151.

Conducerea colectka vezi Unanimitate i colegialitate; Partidul
Comunist al Uniunii Sovietice.

Congresele generale ale Sovietelor din Rusia 54, 61, 184, 229, 235.
Consiliul Apararii Muncitoresti Si Tardnesti (Consiliul ApArArii)

- 397, 419. 448, 474; Anexe - 30, 39, 40.
Consiliul Comisarilor Poporului al R.S.F.S.R. - 11, 39, 63, 91,

94, 101, 102, 114, 142, 172, 195, 291, 324, 437, 441, 472, 501;
Anexe 1, 12, 14, 18, 20, 22, 37.

Consiliul economic superior din Ru.sia (C.E.S.) - 143, 158, 240,
368, 369; Anexe - 18, 25.

Consiliul rnilitar-revolutionar al republicii i Comandamentml
suprem; planurile strategice ale Armatei Rosii - 418, 427,
443, 459, 519, 520, 525, 545, 577, 640.

Consiliul militar superior - 263, 300.
Constitutia sovietica 424, 472.
Constructie de stat 11, 12, 14, 39, 112, 120, 157, 171, 199, 228,

233, 243, 360, 414, 424, 492, 496, 517, 544; Anexe - 11, 32.
Constructia socialista (caracterizare general5.) - 240.
Constmirea dispozitivelor de aparare - 636.

-

--

- -

-

-

-

p
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Contrarevolufia gi lupta Impotriva ei - 1, 2, 3, 18, 28, 30, 57,
58, 60, 70, 82, 104, 145, 157, 174, 179, 183, 196, 202, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 231, 233, 235, 257, 258,
259, 274, 281, 282, 283, 292, 294, 296, 302, 314, 321, 345,
348, 355, 522, 532, 533, 537, 557, 558, 568, 570, 572, 573,
575, 576, 583, 585, 590, 591, 592, 596, 599, 621, 622, 623,
624, 625, 628, 645, 651; Anexe - 14, 17, 45; vezi i Bandele
kalediniste §i lichidarea lor; chiaburii §i lupta Impotriva lor.

Controlul de stat - 115, 136, 147, 195, 301, 381, 429, 430, 441,
445, 582.

Cooperafia in Ru.sia Sovieticd - 146, 378, 400, 451, 475, 477, 494,
523, 567.

Copiii i institufiile pentru copii - 353, 435, 502; Anexe - 43.
Crinzeea 95, 520; Anexe 35, 43, 44.

Democrafia proletard gi democrafia burghezd - 129, 330, 404.
Descompunerea din rindul trupelor intervenfioniste ci revolufionarea

lor - 228, 337, 356, 361, 362, 372, 377, 411.
Dictatura proletariatului 330, 404.
Disciplina de partid i de stat - 95, 100, 117, 118, 172, 203, 205,

238, 244, 283, 303, 335, 354, 418, 425, 426, 541, 552, 553,
560, 567, 584, 596; Anexe - 22, 32.

Donbass - 75, 95, 522, 525, 526, 542, 553, 554, 559, 560, 561,
569, 574, 579, 585, 590, 591, 594, 595, 596, 650; Anexe
- 10, 46.

Editarea scrierilor lui V. I. Lenin in strdindtate 330, 336, 337,
340, 351, 354.

Eserii (socia1i§tihrevo1utionari) - 424, 444, 520, 535, 536.
Eserii (socia1i§tii-revo1utionari) de stinga - 15, 54, 91, 113, 133,

175, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 218, 269, 276, 280,
393; Anexe - 17.

Evidenfd - 97, 326, 327, 432.

Fabrici gi uzine In Rusia Sovielicd - 33, 150, 169, 176, 178, 405,
479; Anexe 25.

- -

-

-



588 INDICE TEMATIC

Finankle gi politica financiard a statului sovietic - 58, 66, 76,
95, 107, 108, 110, 114, 115, 122, 123, 138, 146, 168, 174,
182, 184, 193, 195, 199, 213, 216, 217, 249, 270, 282, 285,
323, 339, 366, 394, 499, 503, 511, 587, 593, 649; Anexe - 3, 4,
5,15.

Flota de rdzboi a Rusiei Sovietice - 80, 151, 152, 177, 191, 221,
290, 305, 313, 370, 387, 388, 545, 638; Anexe - 6, 22, 31.

Fraternizarea pe fronturi - 13, 403.
Frontul caspic-caucazian - 297, 306, 360, 370, 387,

425, 426, 428, 529, 540, 550, 585; Anexe - 31,
388,
32.

418,

Frontul de est - 156, 159, 163, 207, 212, 214, 215, 222, 225, 226,
228, 231, 232, 234, 242, 245, 250, 251, 263, 272, 281, 285,
299, 321, 322, 323, 357, 390, 391, 418, 427, 434, 437, 438,
443, 452, 459, 467, 493, 507, 512, 519, 538, 539, 545, 547,
549,
628,

563,
637,

564, 586, 597, 611, 614, 623, 624, 625,
644, 645, 651; Anexe 30.

626, 627,

Frontul de sud - 215, 306, 350, 356, 391, 418, 443, 446, 500, 520,
522, 525, 526, 532, 533, 534, 537, 542, 545, 548, 553, 554,
557, 558, 559, 560, 561, 563, 568, 569, 572, 573, 575, 576,
579, 583, 585, 588, 590, 591, 594, 595, 596, 598, 599, 600,
600,
650,

606,
652,

621, 622, 623, 625, 626, 632, 633, 641,
653; Anexe - 24, 31, 42.

642, 646,

Frontul de sud-est (de la Don) 144.

Frontul de vest - 263, 270, 391, 530, 531, 573, 576, 578, 585, 592,
603, 604, 608, 609, 610, 616, 617, 618, 625, 626, 627,
629, 631, 635, 638, 647, 652; Anexe - 39, 45.

628,

Garda rogie - 1, 2, 45, 52, 103; Anexe -1.
Grija fafd de om - 116, 241, 286, 289, 318, 319, 334, 339, 340,

354, 363, 389, 415, 462, 468, 485, 491, 555, 571 ; Anexe 37, 44.
Gruzia - 387.
Guvernul hatmanului Slcoropadski ci tratativele purtate cu el de

guvernul sovietic - 135, 137, 144, 151, 183; Anexe - 13.

I
Imperialismul german gi intervenlia milliard sirdind in Rusia

Sovieticd - 85, 86, 88, 91, 92, 95, 100, 110, 135, 137, 151,
152, 173, 226, 306, 337; Anexe - 12.

Industria in Rusia Sovieticd - 32, 91, 105, 112, 158, 168, 192,
193, 368; Anexe - 25, 40.
- industria de rilzboi - 448, 499, 511, 545, 634, 649. Anexe

- 20; vezi gi Nationalizarea 1ntreprinderilor industriale
In Rusia Sovietica.

a

-

-
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Informare despre migcarea muncitoreascii fi revolutionard interna-
tionalli, cererea de publicatiistriiine - 151, 191, 271, 295, 330,
339, 340, 341, 351, 354, 447, 454, 466.

Informarea oamenilor muncii din alts tali, a opiniei publice mon-
diale despre .Revolutia Socialistd din Octombrie, despre situatia
din Rusia Sovieticd - 8, 125, 240, 245, 271, 287, 295, 339,
341, 354, 373, 556, 607.

Instantele judeclitoregti fi procedura judiciard in Rusia Sovieticd
- 17, 94, 111, 134, 223, 449; vezi gi Legalitatea revolutionará,
socialist5..

Internationala Comunista (Comintern, Internationala a III-a),
Congresul I - 404, 476.

Internationalism proletar - 69, 333, 343, 356, 361, 362, 363,
364, 562.

Intervenfia militard striiinif f i rdzboiul civil in Rusia Sovieticii
(caracterizare generalà) - 233, 245, 545, 556.

Interventia militard straind f i rdzboiul civil In Transcaucasia - 128,
141, 145, 153, 168, 201, 209, 235, 236, 306, 387; vezi gi Azer-
baidjan, Gruzia.

Interventia militard strdind f i rertzboiul civil din nordul Rusiei euro-
pene - 135, 197, 213, 232, 244, 245, 247, 252, 255, 258, 264,
265, 266, 307, 314, 315, 509, 545, 625, 635; Anexe - 16.

1

Ingustimea de spirit locald gi lupta impotriva ei - 418; Anexe
- 11, 22, 23.

Intilniri fi convorbiri cu muncitori, fdrani, intelectuali fi activifti
ai organelor locale - 6, 18, 26, 31, 32, 33, 50, 52, 71, 72, 96,
109, 110, 139, 157, 160, 170, 171, 176, 178, 328, 352, 420,
479, 487.

lnvdtdmintul public - 116, 471.

L

Legalitatea revolutionard, socialistii - 46, 47, 49, 149, 183, 203,
223, 237, 274, 278, 358, 374, 379, 381, 382, 385, 386, 392,
396, 400, 401, 402, 408, 417, 431, 436, 444, 453, 458, 460,
463, 470, 481, 483, 492, 495, 496, 510, 514, 516, 521, 524,
527, 566, 580, 581, 584, 615; Anexe - 23, 34, 36.

Luarea de mita- f i lupta impotriva ei - 134, 203, 246, 388.
Lupta pentru iegirea din rdzboiul imperialist gi incheierea pdcii

de la Brest-Litovsk - 10, 13, 35, 55, 89, 90, 91, 92, 95, 96,
333, 342; Anexe - 7, 8.



590 INDICE TEMATIC

Militanfi ai miccárii muncitorefti i comuniste interne fionale, intil-
niri cu ei, grija falei de ei - 48, 59, 162, 223, 233, 239, 286,
287, 288, 349, 363, 562.

Miicarea comunistei internalionald - 233, 330, 343, 349, 363,
364, 404, 565, 643.

Mifcarea de partizani - 639, 641.
Miparea muncitoreascei i revolufionarii internalionald 8, 34,

40, 67, 69, 79, 83, 129, 165, 191, 333, 339, 343, 351, 356,
359, 364,373, 380, 404, 424, 466, 508, 613; Anexe - 9; vezi
i Militanti ai miscArii muneitoresti i comuniste internationale,

intilniri cu ei, grija fatd de ei.

Moldova - 15, 77, 565; Anexe 9.

Muzeele in Ru,sia Sovietica - 376.

Nafionalizarea bancilor in Rusia Sovietica' - Anexe 3.
Nagonalizarea intreprinderilor industriale En Rusia Sovieticei - 26,

32, 132, 158, 192, 240, 464.

0

Ocrotireasánätälii in Rusia Sovieticei - 117, 367, 400; Anexe - 35.
Ofensiva trupelor germane in februarie 1918 i rezistenfa ce i-a fost

opusei vezi i Imperialismul german si interventia militara
strAinä in Rusia Sovietica.

Oportunismul i revizionismul in mifcarea muncitoreascei interna-
fionala i lupta impotriva lor - 34, 69, 330, 336, 337, 340,
341, 343, 351, 354, 404.

Orientul lndepeirtat - 106, 107, 135.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (P.C.U.S.), P.M.S.D. (b)
din Rusia, P.C.(b) din Ru,sia - 28, 325, 404.
- Comitetul Central al P.C. (b) din Rusia, organ colectiv de

conducere a partidului si a tdrii, de luptd impotriva inter-
ventionistilor i albgardistilor - 91, 142, 154, 234, 244,
303, 427, 476, 482, 486, 490, 522, 528, 542, 547, 553, 577,
587, 594, 606, 610, 616, 640, 643; - Anexe - 32.
normele vietii de partid - 24, 95, 303, 309, 312, 425, 426,
566; Anexe - 32.
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- agitatia si propaganda de pallid - 6, 147, 148, 169, 184,
185, 186, 190, 240, 249, 270, 372, 377, 411, 439, 469, 489,
523, 528, 536, 563, 597, 607, 613, 532, 648, 651.

- mobilizarea comunistilor pe front 228, 234, 519, 545, 547,
568, 573, 583, 588, 626.

- lupta hnpotriva opozitionistilor in problema guvernului
socialist omogen" - 4.
lupta impotriva comunistilor de stinga" 55, 151, 158,
164; vezi si Disciplina de partid si de stat; Cadre le de
partid si de stat.

Politica de colonizare 448, 545, 572, 576.
Politica externii a statului sovietic 38, 41, 42, 13, 68, 78, 79,

80, 98, 103, 106, 121, 126, 127, 135, 137, 141, 142, 143,
144, 145, 151, 153, 164, 177, 197, 201, 207, 208, 209, 224,
229, 244, 306, 332, 333, 337, 342, 373, 443, 450, 457, 482,
556, 589, 608, 609; Anexe - 21, 33, 41; vezi si Lupta pentru
iesirea din razboiul imperialist si incheierea pacii de la Brest-
Litovsk.

Politica nationalii a partidului comunist si a guvernului sovietic
- 39, 64, 65, 66, 75, 81, 83, 95, 116, 120, 141, 151, 153,
235, 236, 300, 306, 409, 418, 452, 465, 167, 528, 534, 535,
536, 554, 560, 593, 611, 623; Anexe - 10, 11, 13, 29, 41.

Politica partidului comunist si a statului sovietic faret de religie - 497,
513, 601.

Posta i telegraful in Rusia Sovieticii 99, 455.
Presa i editurile in Rusia Sovieticii 9, 328, 348, 410, 451, 464,

488, 515, 536, 607.
Problerna agrard in perioada de in Piptuire a Revohtliei Socialiste

din Octombrie 19, 27, 54, 61; Anexe 10.

Produsele alirnentare si aprovizionarea - 50, 51, 53,
84, 110, 130, 139, 147, 148, 150, 154, 155, 161,

56, 62, 66, 82,
163, 166, 169,

170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186,
188, 190, 196, 198, 230, 231, 232, 248, 249, 253, 254, 260,
261, 267, 268, 273, 275, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 292,
293, 298, 301, 307, 308, 309, 310, 311, 316, 317, 320, 326,
327, 363, 365, 378, 383, 384, 395, 399, 400, 405, 412, 413,
422, 423, 429, 435, 442, 445, 461, 467, 469, 471,472, 478,
479, 480, 486, 487, 490, 499, 502, 506, 511, 545, 546, 566,
570, 574, 607, 619, 623, 629, 648, 650; Anexe - 14, 22, 23,
27, 43 ; vezi si Comisariatele poporului ale R.S.F.S.R. - Comisa-
riatul poporului pentru aprovizionare.

Propaganda prin monumcnte - 131, 140, 189, 219, 220, 271, 320,
338.

-

-

-
-
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R

Rada centrald ucraineand gi tratativele dintre ea Si Rusia Sovieticd
- 126, 127.

-Rdspunsuri la scrisori, telegrame .gi cereri ale oamenilor muncii f i
la diverse sesizeiri 331, 371, 382, 392, 396, 398, 421, 437,
.458, 470, 471, 475, 489, 497, 503, 504, 505, 510, 521, 581.

1rIebeliunea corptclui de armatii cehoslovac - vezi Frontul de est.
.Republica Sovieticci Ungard - 508, 520, 525, 565, 643.

S

Sabotajul patronilor f i lupta impotriva lui - 26, 33, 36, 240.
Siberia - 91, 106, 107, 122, 138, 160, 179; Anexe - 11.
Sindkatele - 240, 254, 448, 626.
Situatia alimentard fi politica de aprovizionare dusii de Puterea

sovieticti in primdvara gi vara anului 1918 (caracterizare gene-
ral:I) - Anexe - 14.

Specula fi combaterea ei 148, 166, 203, 268, 301, 388, 430,
451; Anexe - 14.

Sprijinirea Republicii sovietice de ccitre proletariatul international
f i participarea internationaligtilor din alte tari la lupta impotriva
interventionigtilor f i albgardigtilor - 59, 233, 364, 644.

S tatistica in Rusia Sovieticii - 97, 465; vezi f i Evidenta.

$

,Ftiinta f i tehnica - 346, 368, 369, 379; Anexe 25, 26, 27, 28,
37, 44.

T

Transportul in Rusia Sovieticd - 53, 146, 160, 163, 237, 238,
263, 279, 282, 307, 314, 388, 390, 397, 408, 412, 413, 423,
429, 439, 442, 474, 646; Anexe - 2, 12, 31, 38.

Turkestan - 120, 225, 231, 300, 306; Anexe - 19.

I
Tiirdnimea sdracei gi cea mijlocagii - politica partidului comunist

fatä de ele - 130, 132, 242, 282, 409, 410, 487, 492, 503,
.504, 505, 517; vezi fi Comitetele sárácimii.
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Prefatii VII

1 9 1 7

1. CATRE COMISARUL FROLOV. 29 octombrie (11
noiembrie) 1

2. DISPOZITIE CATRE STATUL-MAJOR AL GAR-
ZII ROII. 30 octombrie (12 noiernbrie) 1

3. MANDAT INCREDINTAT LUI S. V. KOSIOR.
30 octombrie (12 noiembrie) 2

4. CATRE COMITETUL DIN PETROGRAD AL
P.M.S.D. (b) din RUSIA. 2 (15) noiembrie 2

5. CATRE A. G. SLIHTER. Intre 7 (20) qi 10 (23)
noiembrie 2-5

6. CATRE I. M. SVERDLOV. Nu mai devreme de
8 (21) noiembrie 5

7. CATRE COMITETUL MILITAR-REVOLUTIO-
NAR. Intre 9 (22) noiembrie i 5 (18) decembrie 5-6

8. CATRE ASOCIATIA INTERNATIONALA PEN-
TRU INFORMAREA PRESEI MUNCITORESTI
DIN AMERICA, FRANTA 1 ANGLIA. Inainte de
10 (23) noiembrie 6

9. CATRE M. A. SAVELIEV. Noiembrie, nu mai
devreme de 11 (24) 7

10. CATRE GENERALUL-MAIOR S. I. ODINTOV
.15 (28) noiembrie 7

11. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
MILITAR-REVOLUTIONAR. 16 (29) noiembrie 8
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12. TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI DIN
PODOLSK. 18 noiembrie (I decembrie) 8

13. INSARCINARE DATA SECRETAREI. 19 noiern-
brie (2 decembrie) 8-9

44. TELEGRAMA. ADRESATA PREZIDIULUI
SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORI-
LOR I SOLDATILOR DIN MOSCOVA. 19 noiem-
brie (2 decembrie) 9

15. TELEGRAMA EXPEDIATA LA CHISINAU
19 noiembrie (2 decembrie) 9

16. CATRE COMISIA ELECTORALA A FLOTEI
MARII BALTICE PENTRU ALEGERILE IN
ADUNAREA CONSTITUANTA. 23 noiembrie
(6 decembrie) 10

17. CATRE COMITETUL DIN PETROGRAD AL
P.M.S.D. (b) DIN RUSIA. Scrisei la 2J noiern brie
(8 decembrie) 10

18. CATRE N. I. PODVOISKI SAU V. A. ANTONOV-
OVSEENKO. 26 noiembrie (9 decembrie) 13

19. TELEGRAMA ADRESATA ARMATEI DE OPE-
RATII. 26 noiembrie (9 decenzbrie) 13

20. DISPOZITIE. 22 noiembrie (10 decembrie) 14

21. CATRE M. S. URITKI. 27 noiembrie (10 decem-
brie) 14

22, CATRE P. I. STUCIKA, P. A. KRASIKOV
M. I. KOZLOVSKI. 27 sau 28 noiembrie (10 sau
11 decembrie) 14-15

23. CATRE COMISIA CENTRALA PENTRU ALE-
GERILE IN ADUNAREA CONSTITUANTA.
28 noiernbrie (11 decembrie) 15

24. CATRE C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA. Nu
mai tirziu de 29 noiembrie (12 decembrie) 15 17

25.. TELEGRAMA ADRESATA COMISIEI PENTRU
ALEGERILE IN ADUNAREA CONSTITUAN-
TA. 30 noiembrie (13 decembrie) 17

26_ CATRE A. G. 5LEAPNIKOV 51 F. E. DZER-
Sfirfitul lunii noiembrie (inceputul lunii

decembrie) 18
27. TELEGRAMA ADRESATA PRESEDINTELUI

SOVIETULUI DIN OSTROGOJSK. 6 (19) decem-
brie 18

28. CATRE COMITETUL DIN PETROGRAD AL
P.M.S.D. (b) DIN RUSIA. 8 (21) decembrie.. . 19

JINSKI.

3i
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29. CATRE V. A. ANTONOV-OVSEENKO. 8 (21)
decembrie 19

30. CATRE G. I. BLAGONRAVOV I V. D. BONCI-
BRUEVICI. 8 (21) decembrie 20'

31. CATRE I. M. SVERDLOV. 9 (22) decembrie 24
32. CATRE V. V. OBOLENSKI. 18 (31) decembrie 21

33. CATRE P. A. KOZMIN. 20 decembrie (2 ianuarie
1918) 21

34. CATRE CHARLES DUMAS. 21 decembrie (3
ianuarie 1918) 22

35. CATRE N. I. PODVOISKI. 29 decembrie (11 ianua-
rie 1918) 22

36. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 29 decembrie (11 ianuarie
1918) 23

37. REZOLUTIE PE UN MANDAT INCREDINTAT
LUI P. PURVIN. 30 decembrie (12 ianuarie 1918) 23

38. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
30 decembrie (12 ianuarie 1918) 24

39. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 30 decembrie (12 ianuarie
1918) 24

40. CATRE I. M. SVERDLOV. 31 decembrie (13 ianua-
rie 1918) 24-25

41. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
PROBLEMELE MILITARE. 31 decembrie (13
ianuarie 1918) 25

1 9 1 8

42. CATRE DAVID R. FRANCIS, AMBASADORUL
AMERICAN. 1 (14) ianuarie 26

43. CATRE COMISARUL FORTARETEI PETROPAV-
LOVSKAIA. 1 (14) ianuarie 26-27

*44. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. M. KARA-
HAN. 3 (16) ianuarie 27

45. CATRE COMANDAMENTUL GARZII
3 (16) ianuarie 23

46. DISPOZITIE. In noaptea de 5 spre 6 (18 spre 19)
ianuarie 28

Cu as'erisc gra notate scriso:11 pubLeate pentru prima oars.

ROSH.
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47 TELEFONOGRAMA ADRESATA COMISARIA-
TULUI POPORULUI PENTRU JUSTITIE. 7 (20)
ianuarie 28-29

48. CATRE K. A. MEHONOSIN. 7 (20) ianuarie 29

49. DISPOZITIE CATRE V. D. BONCI-BRUEVICI
lanuarie, nu mai devreme de 8 (21) 29-30

.50. CATRE COMISARIATUL PENTRU APROVI-
ZIONARE SI CATRE SECTIA DE APROVI-
ZIONARE A CONSILIULUI ECONOMIC SUPE-
RIOR. 13 (26) ianuarie 30

-51. NOTA CATRE SECRETARA. 13 (26) ianuarie 30-31
52. CATRE K. A. MEHONOSIN. 13 (26) ianuarie 31

-53. TELEGRAMA EXPEDIATA LA HARKOV SI LA
MOSCOVA. 13 (26) ianuarie 31-32

54. CATRE M. A. SPIRIDONOVA. 13 (26) i 18 (31)
ianuarie 32

55. CATRE K. B. RADEK. 14 (27) ianuarie 32

.56. CATRE V. A. ANTONOV-OVSEENKO SI G. K.
ORDJONIKIDZE. 15 (28) ianuarie 33

57. CATRE COMITETUL REVOLUTIONAR AL
FLOTEI. 15 (28) ianuarie 33

58. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
FINANTE. 15 (28) ianuarie 34

59. CATRE N. I. PODVOISKI SI N. V. KRILENKO.
15 (28) ianuarie 34

60. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
PROBLEMELE MILITARE. 17 (30) ianuarie 35

61. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 17 (30) ianuarie 35

.62. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 17 (30) ianuarie 36

63. DISPOZITIE PENTRU ADUCEREA LA SMOL-
MI A UNEI BIBLIOTECI DOCUMENTARE. 18
(31) ianuarie 36

64. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 21 ianuarie (3 februarie) 36-37

65. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 21 ianuarie (3 februarie) 37-38

66. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. K. OR-
DJONIKIDZE. 22 ianuarie (4 februarie) 38
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67. TELEGRAMA ADRESATA LUI K. MANNER
SI K. WIIK. 24 ianuarie (6 februarie) 39

68. CATRE G. V. CICERIN. 24 ianuarie (6 februarie) 39

69. TELEGRAMA ADRESATA LUI ARTHUR HEN-
DERSON. 24 ianuarie (6 februarie) 40

70. ORDIN CATRE N. I. PODVOISKI, COMISAR
AL POPORULUI PENTRU PROBLEMELE
MILITARE. 28 ianuarie (10 februarie) 40-41

71. CATRE N. I. PODVOISKI. 29 ianuarie (11 fe-
bruarie) 41

72. CATRE A. L. KOLEGAEV. 30 ianuarie (12
februarie) 41-42

*73. CATRE G. E. ZINOVIEV. 30 ianuarie (12 fe-
bruarie) 42

74. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEEN KO. 30 ianuarie (12 februarie) 42-43

*75. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 30 ianuarie (12 februarie) 43

76 CATRE N. P. GORBUNOV. 31 ianuarie (13 fe-
bruarie) 43-44

77. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. A. MURA-
VIOV. 14 februarie .44

78. DISPOZITIE CATRE SECRETARA. 14 februarie 44

79. TELEGRAMA ADRESATA LUI K. MANNER.
14 februarie 45

*80. RADIOGRAMA ADRESATA COMITETULUI
CENTRAL AL FLOTEI DIN MAREA BALTICA.
In noaptea de 14 spre 15 februarie 45

*81. TELEGRAMA ADRESATA LUI E. V. LUGA-
NOVSKI, SECRETAR AL POPORULUI AL
REPUBLICII SOVIETICE UCRAINENE. 15
februarie 46

82. TELEGRAMA ADRESATA PRESEDINTELUI
COMITETULUI MILITAR-REVOLUTIONAR
AL REGIUNII DONULUI. 16 februarie 46-47

83. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 17 februarie 67

84. CATRE A. I. RIKOV. Dupei 18 februarie 48

85. TELEGRAMA ADRESATA PRESEDINTELUI
DE DEPUTATI AI ORASULUI DRISSA. 19
februarie

-.

,

48
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86. CATRE C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA. 22
februarie 49

87. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 23 februarie 49

88. TELEGRAMA ADRESATA SOVIETELOR DIN
OREL *I KURSK. 23 februarie 49

89. RADIOGRAMA ADRESATA DELEGATIEI
PENTRU TRATATIVE DE PACE. 25 februarie 50

90. TELEGRAMA ADRESATA LUI V.V. VOROVSKI.
26 februarie 50

91. TELEGRAMA EXPEDIATA LA IRKUTSK. 27
februarie 50-51

92. CATRE TOATE SOVIETELE DE DEPUTATI.
CATRE TOTI CETATENII TARII. 1 martie..' 51-52

*93. CATRE F. E. DZERJINSKI. 4 martie 52

*94. CATRE M. F. ANDREEVA. Intre 12 martie 1918 f i
septembrie 1919 52-53

95. CATRE G. K. ORDJONIKIDZE. 14 rnartie 53-54
96. CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR. 16

martie 55

97. TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI A. L. KO-
LEGAEV. Inainte de 18 martie 55

98. CATRE COMISIA CENTRALA DE RECHIZITH
25 martie 1918 56

99. CATRE COLEGIUL POUELOR I TELEGRA-
FULUI. 26 mantic 56

100. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI COMI-
SARILOR POPORULUI AL COMUNEI DE MUN-
CA DIN PETROGRAD. 28 martie 57

101. CATRE SECRETARA CONSILIULUI COMISARI-
LOR POPORULUI. Martieaprilie 58

102. CATRE L. A. FOTIEVA. Nu mai depreme de mar-
tie 1918 nu mai tirziu de septembrie 1919 58

103. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI CO-
MISARILOR POPORULUI AL COMUNEI DE
MUNCA DIN PETROGRAD. 1 aprilie 58-59

104. CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU V. V. KUI-
B I*EV. Intre 2 fi 4 aprilie 59

105. CATRE L. I. KARPOV 1 G. I. PETROVSKI.
5 aprilie 60
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106. TELEGRAMA ADRESATA C.E.C. AL SOVIE-
TELOR DIN SIBERIA. 5 aprilie 60

107. CATRE C.E.C. AL SOVIETELOR DIN SIBERIA
6 aprilie 60 61

108. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. E. GUKOVSK I.
7 aprilie 61

109. CATRE I. M. SVERDLOV *I S. P. SEREDA. 8
aprilie 61-62

110. CATRE D. P. BOGOLEPOV 1 A. D. TIURUPA.
10 aprilie 62

111. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
JUSTITIE. 15 aprilie 62-63

112. CATRE ORGANIZATIILE SOVIETICE *I MUN-
CITORETI DIN RIBINSK. Nu mai devreme
de 15 aprilie 63

113. CATRE S. P. SEREDA. 16 aprilie 64

114. CATRE D. P. BOGOLEPOV 1 I. E. GUKOVSKI
16 aprilie 64

115. TELEGRAMA ADRESATA PRE$EDINTELUI
SOVIETULUI DIN NIJNI NOVGOROD. 17 apri-
lie 64-65

116. TELEGRAMA ADRESATA PRE$EDINTELUI
SOVIETULUI DIN SIMBIRSK. 20 aprilie 65

117. CATRE MICUL CONSILIU AL COMISARILOR
POPORULUI. 21 aprilie 66

118. TELEGRAMA ADRESATA LUI P. F. VINOGRA-
DOV. Nu mai devreme de 21 aprilie 66-67

*119. CATRE G. V. CICERIN. 22 aprilie 67

120. CATRE CONGRESUL DE LA TA$KENT AL SO-
VIETELOR DIN TINUTUL TURKESTAN,
CATRE CONSILIUL COMISARILOR POPORU-
LUI DIN TINUTUL TURKESTAN, PENTRU
IBRAGHIMOV *I KLEVLEEV. 26 (13) aprilie 67-68

*121. CATRE G. V. CICERIN. Inainte de 23 aprilie 68

122. TELEGRAMA ADRESATA C.E.C. AL SOVIETE-
LOR DIN SIBERIA. 23 aprilie 68 69

123. CATRE A. I. RIKOV. 23 aprilie 69

124. CATRE V. M. ALTFATER. 25 aprilie 69-70
125. CATRE BIROUL DE PRESA DE PE LINGA

C.C.P. 27 aprilie 70
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126. RASPUNS DAT, PRIN FIR DIRECT, DELEGA-
TIEI PENTRU TRATATIVE DE PACE DE LA
KURSK. 29 aprilie 70

127. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 29 aprilie 71

128. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. G. *AUMIAN
29 aprilie 71

129. CATRE RAYMOND ROBINS. 30 aprilie 72

130. CATRE A. D. TIURUPA. Nu mai devreme dé luna
aprilie 72

131. CATRE P. P. MALINOVSKI. Intre I fi 13 mai 73

132. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. N. ANDRON-
NIKOV, LA DIRECTIA REGIONALA A INTRE-
PRINDERILOR NATIONALIZATE DIN URAL.
2 mai 73

133. CATRE C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA. 3 mai 74

134. CATRE D. I. KURSKI. 4 mai 74

135. PROIECT DE RADIOGRAMA CATRE DELE-
GATIA PENTRU TRATATIVE DE PACE DE LA
KURSK. 6 mai 75

136. CATRE A. D. TIURUPA. 7 sau 8 mai 75

137. CATRE G. V. CICERIN. 8 mai 75-76
138. TELEGRAMA ADRESATA C.E.C. AL SOVIE-

TELOR DIN SIBERIA. 8 mai 76

139. CATRE A. D. TIURUPA. 10 mai 76-77
140. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. V. LUNA-

CEARSKI. 13 mai 77-78
141. CATRE S. G. SAUMIAN . 14 mai 78

142. CATRE M. G. BRONSKI. 14 mai 78-79
143. CATRE RAYMOND ROBINS. 14 mai 79

144. CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR. 16
mat 80

145. CATRE G. V. CICERIN. 16 mai 80-81
146. CATRE A. I. RIKOV. 17 mai 81
147. SCHIMB DE BILETE CU A. D. TIURUPA. 20

mat 81-82
CATRE A. D. TIURUPA 81

RASPUNSUL LUI A. D. TIURUPA 82
CATRE A. D. TIURUPA 82
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148. CATRE A. D. TIURUPA. 20 mai 82 83
149. CATRE V. D. BONCI-BRUEVICI. 23 mai 83

150. NOTA CATRE SECRETARA. 24 mai 84

151. CATRE A. A. IOFFE SI V. R. MENJINSKI
24 mai 84 86

152. REZOLUTIE PE UN RAPORT AL SEFULUI
STATULUI-MAJOR AL FLOTEI. 24 mai 86

153. CATRE S. G. SAUMIAN. 24 mai 86-87
*154. CATRE A. G. SLEAPNIKOV. 28 rnai 87

155. SCHIMB DE BILETE CU A. D. TIURUPA. 28 rnai 88

156. CATRE N. P. GORBUNOV. 29 mai 88 89
157. CATRE REDACTIA ZIARULUI IZVESTIIA

C.E.C. DIN RUSIA". 30 mai 89

158. CATRE A. I. RIKOV. Intro 30 mai f i 2 iunie 89

159. CATRE V. V. KURAEV. 31 mai 90
1 90
2. 90

160. CATRE G. E. ZINOVIEV. 31 mai 90-91
161. TELEGRAMA ADRESATA MUNCITORILOR

DIN VIKSA. 31 nzai 91

162. CATRE SOCIALI*TH INTERNATIONALISTI DIN
AMERICA. Mai 91-92

163. TELEFONOGRAMA ADRESATA SOVIETULUI
DIN PETROGRAD. 2 iunie 92

164. CATRE A. A. IOFFE. 2 iunie 99 94
165. CATRE I. A. BERZIN SAU G. L. *KLOVSKI

2 iunie 94

166. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. L. PANIUS-
KIN. 3 iunie 95

*167. PROIECTUL UNEI TELEGRAME ADRESATE
LUI A. A. IOFFE LA BERLIN. Mai arziu de
4 iunie 95

168. REZOLUTIE PE 0 SCRISOARE A LUI N. I. SO-
LOVIOV. 5 iunie 95

169. SCHIMB DE BILETE CU A. D. TIURUPA. 7
iunie 96-97

170. CATRE A. D. TIURUPA. 7 iunie 97

171. CATRE A. P. SMIRNOV. 7 iunie 97
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172. TELEGRAMA. ADRESATA AUTORITATILOR
DIN PORTUL NIJNI NOVGOROD. 8 iunie

173. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
8 iunie

174. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
SI A. G. SLEAPNIKOV. 10 iunie

175. TELEFONOGRAM A ADRESATA. LUI I. M
SVERDLOV. 10 iunie

176. CATRE A. D. TIURUPA. 10 iunie
177. RASPUNS PRIN FIR DIRECT LUI A. A. IOFFE.

99

98

98

99

99

100

lntre 10 fi 15 iunie 100

178. CATRE A. D. TIURUPA. II iunie 100-101
179. TELE GRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.

11 iunie 101

180. COMPLETARE LA 0 TELEGRAMA ADRESATA
LUI A.S.IAKUBOV, I.V. STALIN SI A.G. SLEAP-
NIKOV. 11 iunie 101 102

181. CATRE G. E. ZINOVIEV. 11 iunie 102-103
182. CATRE V. P. MILIUTIN, I. E. GUKOVSKI SI

A. D. TIURUPA. 12 iunie 103 104
1. 103
2. 103
3. Insemndri pe marginea räspunsului lui A. D. Tiu-
rupa 0 un MIA adresat acestuia 103-104

183. TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI DIN
KURSK. Nu mai ttrziu de 14 iunie 104

184. CATRE G. E. ZINOVIEV. 14 iunie 105

185. CATRE G. E. ZINOVIEV. 14 iunie 105

186. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E ZINOVIEV
SI A. N. BOBROV. 14 tunic 106

187. ADEVERINTA DATA LUI N. A. EMELIANOV.
14 iunie 106

188. CATRE A. D. TIURUPA. Iunie, nu mai tirziu de
15 106-107

189. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
INVATAM INT SI COMISARIATUL POPORU-
LUI PENTRU BUNURILE REPUBLICII. 15
iunie 107
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190. CATRE A. D. TIURUPA. 17 iunie 108
1 108
2. 108

191. CATRE A. A. IOFFE. 18 iunie 108-109
192. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. G. SAUMIAN

18 iunie 110

193. TELEGRAMA ADRESATA PRESEDINTELUI
SOVIETULUI DIN MENZELINSK. 18 iunie 110-111

194. CATRE I. E. GUKOVSKI. 22 iunie 111

195. CATRE SECRETARIATUL CONSILIULUI CO-
MISARILOR POPORULUI. 26 iunie 111-112
1. 111
2. 112

196. CATRE G. E. ZINOVIEV. 26 iunie 112 113
197. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. M. IURIEV

26 iunie 113

198. SCHIMB DE SCRISORI CU A. D. TIURUPA
26 iunie 114

199. CATRE A. P. SMIRNOV, G. I. PETROVSKI SI
I. E. GUKOVSKI. 28 iunie 115

200. CATRE S. G. SAUMIAN. 29 iunie 115

201. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN.
30 iunie 116

202. TELEGRAMA CATRE V. L. PANIUSKIN. Sfir-
fitul lunii iunie cal mai tirziu 2 iulie 116

203. TELEGRAMA ADRESATA 1.EFILOR DETA-
SAMENTELOR DE RECHIZITIE DE PE TOATE
LINIILE DE CALE FERATA. 1 iulie 117

204. CATRE A. A. IOFFE. I iulie 118-119
205. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. B. KRASIN.

3 iulie 119

206. TELEGRAMA ADRESATA LUI D. E. IVASCEN-
KO. 4 iulie 119 120

207. CATRE TOATE COMITETELE RAIONALE ALE
P.C. DIN RUSIA, CATRE TOATE SOVIETELE
DE DEPUTATI RAIONALE, CATRE TOATE
STATELE-MAJORE ALE ARMATEI ROSH. 6
iulie 120

208. RADIOTELEGRAMA ADRESATA LUI A. A.
IOFFE. 6 iulie 121
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209. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN.
7 iulie 121-122

210. TELEGRAMA ADRESATA TUTUROR SOVIE-
TELOR RAIONALE ALE MOSCOVEI. 7 iulie 122

211. TELEFONOGRAMA ADRESATA SOVIETULUI
DE DEPUTATI DIN MOSCOVA. 7 iulie 123

212. RASPUNS PRIN FIR DIRECT LUI K. A. ME-
HONO*IN. 7 iulie 123 124

213. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. NATARE-
NUS. 7 iulie 124

214. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
PROBLEMELE MILITARE. Dupd 7 iulie 125

215. TELEGRAMA ADRESATA COMISARULUI IVA-
NOV. 11 iulie 125

216. CATRE I. E. GUKOVSKI. 11 iulie 126
1. 126

*2. 126

217. CATRE I. E. GUKOVSKI. Prima jumätate a lunii
iulie .126 127
1. 126
2. 126
3. 126-127

*218. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI MI-
LITAR GUBERNIAL VORONEJ. 12 iulie 127 128

219. CATRE A. V. LUNACEARSKI. 12 iulie 128

220. NOTA CATRE SECRETARA. 12 iulie 128

221. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
PROBLEMELE MILITARE. 13 iulie 129

222. CATRE N.I. PODVOISKI. 16 iulie 129

223. TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI DIN
PERM. 17 iulie 129 130

224. TELEGRAMA ADRESATA COMISARIATULUI
PENTRU PROBLEMELE POPULATIEI GER-
MANE DIN REGIUNEA VOLGAI. 17 iulie 130

225. TELEGRAMA ADRESATA LUI F. I. KOLESOV.
17 iulie 131

226. CATRE N. I. PODVOISKI. 19 iulie 131

227. CATRE S. P. SEREDA. 19 iulie 132
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228. CATRE G. E. ZINOVIEV, M. M. LA4EVICI
E. D. STASOVA. 20 iulie 132-133

229. RADIOGRAMA ADRESATA LUI S.G. AUMIAN
22 iulie 133

230. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. TRUS, COMI-
SAR MILITAR EXTRAORDINAR. 22 iulie 134

231. CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU I. V. STA-
LIN LA 24 IULIE 1918 134-135

232. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. NATA-
RENUS. 24 iulie 135

233. CATRE CLARA ZETKIN. 26 iulie 136-137
234. CATRE G. E. ZINOVIEV. 27 iulie 137

235. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. G. *AUMIAN
29 iulie 138

236. CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU UN MEM-
BRU AL CONSILIULUI MILITAR DIN ASTRA-
HAN. 29 iulie 1918 138-139

237. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. G. IVANOV-
KAVKAZSKI. Cel mai tirziu la 30 iulie 139

238. TELEGRAMA ADRESATA LUI V.I. LEDOVSKI
30 iulie 139-140

239. ADEVERINTA DATA LUI E. A. RAHIA. 31
iulie 140

240. CATRE I. LARIN. Sfiqitul lui iulieinceputul
lui august 140-141

241. CATRE A. D. TIURUPA. Julie 141

242. CATRE P. A. KOBOZEV, K. H. DANI$EVSKI,
K. A. MEHONO*IN *I F. F. RASKOLNIKOV.
1 august 142

243. CATRE N. P. GORBUNOV. 3 august 143

244. CATRE A. A. IOFFE. 3 august 143-144
245. CATRE I. A. BERZIN. 3 august 144-145
246. DISPOZITIE CATRE SECRETARA. 4 august 145

247. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. A. SAMMER
S. Z. ELIAVA. 4 august 145

248. CATRE A. D. TIURUPA I V. L. PANIUKIN.
Vara, Inainte de 5 august 146

249. CATRE A. D. TIURUPA. 5 august 147-148

$I

SI
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250. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. L. PANIU$-
KIN. 5 august 147-148

251. TELEGRAMA ADRESATA COMISARILOR MI-
LITARI DIN ELET $1 TULA. 5 august 148

*252. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. NATARE-
NUS. 6 august 148-149

253. CATRE A. D. TIURUPA. 8 august 149

254. CATRE N. P. BRIUHANOV $1 CEILALTI MEM-
BRI AI COLEGIULUI COMISARIATULUI PO-
PORULUI PENTRU APROVIZIONARE. Dupei
8 august 150-151

255. CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR.
9 august 151

256. TELEGRAMA ADRESATA LUI N.A. ANISIMOV.
9 august 151-152

257. CATRE G. F. FEODOROV. 9 august 132-153
258. TELEGRAM& ADRESATA LUI A. D. METELEV.

9 august 153

259. TELEGRAMA ADRESATA COMITETUD I EXE-
CUTIV AL GUBERNIEI PENZA. 9 august 154

260. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. V. KURAEV.
10 august 154-155

261. CATRE A. D. TIURUPA. 10 august 155-156
1 155
2. 155
3. 155-156

262. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. P. SMIRNOV.
10 august 156

263. CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR.
10 august 156-157

*264. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. NATA-
RENUS. 11 august 157

265. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV GUBERNIAL VOLOGDA. 11 august 158

266. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. S. KEDROV.
12 august 158-159

267. TELEGRAMA ADRESATA EVGHENIEI B. BO$.
12 august 159

268. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. E. MINKIN.
12 august 159-160
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269. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. V. KURAEV.
12 august 160

270. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. E. MINKIN.
14 august 161

271. CATRE I. A. BERZIN. 14 august 161-162
*272. TELEGRAMA ADRESATA LUI D. T. PETRU-

CIUK 162

273. CATRE A. D. TIURUPA. Prima jumiltate a lunii
august 162-163

*274. CATRE E. M. SKLEANSKI. 16 august 163-164
275. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. SEREDA.

16 august 164

276. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. F. BOL-
DIREV. 17 august. 164-165

277. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. V. MAIAEV
17 august 165

278. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV DIN KOTELNICI. 17 august 165-166

279. TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI N. I. MU-
RALOV. Intre 17 f i 19 august 166

280. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV DIN ZDOROVET, GUBERNIA OREL
19 august 166-167

281. TELEGRAMA ADRESATA LUI F. F.RASKOLNI-
KOV. 19 august 167

282. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. SEREDA
19 august 167-168

283. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. E. MINKIN
19 august 168

284. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV GUBERNIAL PENZA. 19 august 169

285. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
19 august 169-170

286. CATRE G. V. CICERIN. 19 august 170

*287. CATRE G. V. CICERIN. 19 august 170

*288. CATRE G. V. CICERIN. 19 august 171

289. CATRE I. M. SVERDLOV. 19 august 171

*290. CATRE E. M. SKLEANSKI. 19 august 171-172
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291. CATRE N. P. GORBUNOV. Inainte de 20 august 172

292. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV DIN LIVN I. 20 august 172-173

293. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
PENTRU APROVIZIONARE DIN GUBERNIA
TAMBOV. 20 august 173

294. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. E. MINKIN
20 august 174

295. CATRE I. A. BERZIN. 20 august 174-175
296. TELEGRAMA ADRESATA LUI B. I. MONAS-

TIRSKI. Dupii 20 august 175

297. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV AL GUBERNIEI ASTRAHAN. 21
august 175-176

298. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. N. HARLOV.
21 august 176

299. CATRE MEDVEDEV, COMISARUL POLITIC
AL ARMATEI I. 21 august 177

300. CATRE CONSILIUL MILITAR SUPERIOR.
21 august 177-178

301. CATRE A. D. TIURUPA. Inainte de 22 august 178

302. TELEGRAME ADRESATE LUI A. K. PAIKES.
22 august 178-179
1 178
2. 179

303. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI GU-
BERNIAL PENZA AL P.C. (b) DIN RUSIA.
22 august 179

304. TELEGRAMA ADRESATA LUI N. D. TOKMA-
KOV. 23 august 180

305. TELEGRAMA ADRESATA COMISARULUI SI
COMANDANTULUI-SEF AL UNEI ESCADRILE
DE TORPILOARE. 23 august 180-181

306. TELEGRAMA ADRESATA LUI F. I. KOLESOV.
23 august 181

307. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. G. SLIHTER.
23 august 182

308. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. SEREDA.
26 august 182
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309. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. P. SMIRNOV
26 august 183

*310. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. K. PAIKES
26 august 183

311. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. P. SEREDA
27 august 184

312. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV DIN GUBERNIA PENZA. 28 august 184-185

313. CATRE V. M. ALTFATER 185
1. 28 august 185
2. 29 august 185

314. CATRE M. S. KEDROV. 29 august 186

315. CATRE N. I. MURALOV. 29 august 186 189

316. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. N. HARLOV.
29 august 189

317. CATRE A. D. TIURUPA. 29 august 189 190
318. CATRE L. A. FOTIEVA. Vara 190

319. CATRE A. D. TIURUPA. Vara 190-191
320. CATRE S. P. SEREDA. 6 septembrie 191

321. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
7 septembrie 192

322. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
10 septembrie 192

*323. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
12 septembrie 193

324. CATRE V. D. BONCI-BRUEVICI. 14 septembrie 193

325. TOVARA5 ULM GRIGORI NAUMOVICI, PEN-
TRU GRUPUL DE STUDENT! CARE MANI-
FESTA INTERES PENTRU COMUNISM. 16 sep-
tembrie 194

326. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. P. SMIRNOV.
16 septembrie 194

327. TELEGRAMA ADRESATA COMITETELOR
SARACIMII DIN JUDETUL ELET. 17 septembrie 195

328. CATRE REDACTIA ZIAR1JLUI PRAVDA".
18 septembrie 195 196

329. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. V. LUNA-
(TARSKI. 18 septembrie , 196
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330. CATRE I. A. BERZIN, V. V. VOROVSKI SI
A. A. IOFFE. 20 septembrie 197-198

331. CATRE I. I. BAGAEV. 25 septembrie 199

332. CATRE L. B. KAMENEV. Sfirfitul lui septembrie
sau in octombrie 199

333. CATRE I. M. SVERDLOV SI L. D. TROTKI.
1 octombrie 200-201

334. CATRE V. D. BONCI-BRUEVICI. 1 octombrie 201

335. CATRE L. A. FOTIEVA SI L. B. KRASIN.
9 octombrie 902

336. UN BILET ADRESAT LUI G. V. CICERIN SAU
LUI L. M. KARAHAN SI 0 SCRISOARE PEN-
TRU A. A. IOFFE, I. A. BERZIN, V. V. VO-
ROVSKI. 10 octombrie 202-203

*337. CATRE G. V. CICERIN SI L. M. KARAHAN.
10 octombrie 203-204

338. CATRE PREZIDIUL SOVIETULUI DE DEPU-
TATI AI MUNCITORILOR SI OSTASILOR
RO'II DIN MOSCOVA. 12 octombrie 204 207

339. CATRE I. A. BERZIN. 13 octombrie 207-209
340. CATRE I. A. BERZIN. Intro 15 f i 25 octombrie 209

341. CATRE A. A. IOFFE. 18 octombrie 210

342. CATRE A. A. IOFFE. 18 octombrie 210-211
343. CATRE MEMBRII GRUPULUI SPARTACUS".

18 octombrie 211-212
*344. CATRE A. M. KOLLONTAI. 18 octombrie 212

345. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. I. VATETIS.
20 octombrie 213

*346. CATRE N. P. GORBUNOV. 21 octonzbrie 213

347. CERERE ADRESATA COMITETULUI SINDI-
CATULUI ZIARISTILOR SOVIETICI. Inainte
de 22 octombrie 213

348. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.
22 octombrie 214

349. TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI A. A.
IOFFE. 23 octombrie 214

350. TELEGRAMA ADRESATA LUI P. P. SITIN.
24 octonzbrie 215

351. CATRE I. A. BERZIN. 25 octonzbrie 215-216
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352. CATRE M. F. VLADIMIRSKI. 27 octombrie 216

*353. CATRE DIRECTIA BUNURILOR CASELOR
POPORULUI DIN MOSCOVA. 1 noiembrie 217

354. CATRE I. A. BERZIN. 1 noiembrie 217-218
355. TELEGRAMA ADRESATA COMANDANTULUI

ARMATEI A 2-A. 7 noiembrie 218

356. TELEGRAMA ADRESATA COMITETELOR
EXECUTIVE SI COMITETELOR DE PARTID
GUBERNIALE OREL *I KURSK. 9 noiembrie 219

357. CATRE R. I. BERZIN. lntre 9 si 23 noiembrie 220

358. TELEFONOGRAMA ADRESATA COMISIEI
EXTRAORDINARE DIN RUSIA (CEKA). 11
noiembrie 220

359. CATRE B. S. VEISBROD. 11 noiembrie 220-221
360. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. G. *LEAP-

NIKOV. 12 noienzbrie 221

361. TELEGRAMA ADRESATA LUI IVANOV, PRE-
*EDINTELE ORGANIZATIEI DIN UNECEA
A P.C. (b) DIN RUSIA. 13 noienzbrie 222

362. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI
GUBERNIAL DE PARTID OREL. 13 noiembrie 223

*363. CATRE N. P. BRIUHANOV. 13 noiembrie 223-224
364. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. I. VATETIS.

15 noiembrie 224

365. CATRE L. B. KAMENEV. 16 noiembrie 224-225
366. CATRE DIRECTORUL BANCII DE STAT. 19

noiembrie 225

367. DISPOZITIE CATRE SECRETARA. 20 noiembrie 225

868. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI TEH-
NIC AL CONSILIULUI ECONOMIC AL REGI-
UNII DE NORD. 21 noiembrie 226

369. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.
21 noiembrie 226-227

*370. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. G. *LEAP-
NIKOV. 21 noiembrie 227

371. DISPOZITIE CATRE SECRETARA. Nu mai
devreme de 21 noiembrie 227

372. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. M. GHITTIS.
23 noiembrie 228
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*373. CATRE G. V. CICERIN . 23 noiembrie 228

374. CATRE PRESEDINTELE COMISIEI EXTRA-
ORDINARE (CEKAI) DIN SAMARA. 25 noiem-
brie 229

375. CATRE MICUL CONSILIU AL COMISARILOR
POPORULUI. 25 sau 26 noiembrie 229-230

*376. CATRE DIRECTORUL TREBURILOR C. C. P
26 noiembrie 230

377. CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU B. M
VOLIN. 29 noiembrie 1918 230-231

*378. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.
30 noiembrie 231 232

379. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.
3 decembrie 932-233

380. CATRE GIACINTO SERRATI. 4 decembrie 233

381. TELEGRAMA. ADRESATA COMITETULUI
EXECUTIV GUBERNIAL SAMARA. 6 decembrie 233-234

382. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL TAMBOV. 7 decembrie 234

383. CATRE N. P. BRIUHANOV. 7 decembrie 235
1. 235

*9 235

384. CATRE L. B. KAMENEV. 10 decembrie 235

385. CATRE V. D. BONCI-BRUEVICI. 11 decembrie 236

386. CATRE I. I. RADCENKO. 12 decembrie 236

387. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
12 deccmbrie 237

388. CATRE A. G. SLEAPNIKOV. 12 decembrie 237-238
389. CATRE SECTIA APROVIZIONARE A SOVIE-

TULUI DIN MOSCOVA. 12 decembrie 238

390. TELEGRAME ADRESATE LUI L. D. TROTKI 239
1. 12 decembrie 239
2. 13 decembrie 239

391. CATRE E. M. SKLEANSKI. 15 decembrie 240

392. CATRE G. I. PETROVSKI. 16 decembrie 240
*393. CATRE I. M. SVERDLOV. 16 decembrie 240
394. CATRE N. N. KRESTINSKI. 21 decembrie 240-241
395. CATRE F. E. DZERJINSKI. 21 decembrie 241
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396. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV JUDETEAN SUZDAL. 23 decembrie 242

397. 0 TELEGRAMA ADRESATA LUI M. K. VLA-
DIMIROV *I 0 INSARCINARE PENTRU SE-
CRETARA. 23 decembrie 242

398. CATRE D. A. BULATOV. 25 decembrie 243

399. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. A. BANK
25 decembrie 244

400. TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI CO-
MUNELOR DIN REGIUNEA DE NORD. 25
decembrie 244-245

401. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV DIN RODNIKI. 26 decernbrie 245

402. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL VLADIMIR. 27 decembrie 246

*403. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL REPUBLICII. 27
decembrie 246

*404. CATRE G. V. CICERIN. 27 satt 28 decembrie 247 249
405. TELEGRAMA ADRESATA DIRECTIEI FA-

BRICII DIN IUJA. 28 decembrie 250

406. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV DIN RODNIKI. 28 decembrie 250

407. CATRE SECTIA BIBLIOTECI DIN COMISARIA-
TUL POPORULUI PENTRU INVATAMINT
30 decembrie 251

408. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. K. VLADI-
MIROV. 3.1 decembrie 251

409. CATRE A. M. JARKO. Decembrie 252

410. CATRE S. P. SEREDA. Sfirfitul anului 252

*411. 0 NOTA. CU PRIVIRE LA TIPARIREA DE MA-
NIFESTE. Sfirfitul anului 252

1 9 1 9

412. CATRE V. I. NEVSKI. 1 ianuarie
413. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV

1 ianuarie
414. TELEFONOGRAMA ADRESATA COMISARIA-

TULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE IN-
TERNE. 1 ianuarie

253

253

254

.
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415. ADEVERINTA DATA SOFIEI V. AZANCEV-
SKAIA. 1 ianuarie 254

*416. CATRE A. N. PROKOFIEV. 3 ianuarie 255

417. TELEGRAMA ADRESAT A COMITETULUI EXE-
CUTIV JUDETEAN IURIEVET. 3 ianuarie. . . . 255

418. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
3 ianuarie 256

419. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL, COMITETULUI EXECU-
TIV ORASENESC $1 COMITETULUI GUBER-
NIAL DE PARTID ASTRAHAN. 3 ianuarie 256-257

420. CATRE COMITETUL EXECUTIV JUDETEAN
VESIEGONSK $1 COMITETUL EXECUTIV GU-
BERNIAL TVER. 3 ianuarie 257

421. TELEGRAMA ADRESATA LUI REABININ
5 ianuarie 257

422. TELEGRAMA ADRESATA COMISIEI EXTRA-
ORDINARE DIN KURSK. 6 ianuarie 258

423. TELEGRAMA ADRESATA COMISARULUI PEN-
TRU APROVIZIONARE DIN GUBERNIA SIM-
BIRSK. 6 ianuarie 258-259

424. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. I. GUSEV
PENTRU COMITETUL REVOLUTIONAR DIN
UFA. 6 ianuarie 259-260

425. TELEGRAMA. ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI CAS-
PIC-CAUCAZIAN, PENTRU E. B. BO$. 7 sau
8 ianuarie 260

426. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI CAS-
PIC-CAUCAZIAN. 7 sau 8 ianuarie 260-261

427. DISPOZITIE CATRE COMANDANTUL-$EF.
8 ianuarie 261

428. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. K. ORDJO-
NIKIDZE. 9 ianuarie 261

429. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINO-
VIEV. 10 ianuarie 262

430. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL REAZAN. 12 ianuarie.. . . 262

431. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV JUDETEAN SUZDAL. 12 ianuarie 263

. .



616 CUPRINS

432. INSARCINARE PENTRU SECRETARA. 13
ianuarie 263

433. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. P. KUDREAV-
TEV. 13 ianuarie 263-264

434. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
SI F. E. DZERJINSKI. 14 ianuarie 264

*435. CATRE A. D. TIURUPA. Nu mai devreme de 14
ianuarie 264-265

436. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL KURSK. 16 ianuarie. . . . 265

437. CATRE DIRECTORUL TREBURILOR CON-
SILIULUI COMISARILOR POPORULUI. 18
ianuarie 265-266

438. CATRE L. D. TROTKI. 21 ianuarie 266

439. CATRE M. K. VLADIMIROV. 22 ianuarie 266-267
440. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-

CUTIV GUBERNIAL KURSK. 22 ianuarie. . . . 267

441. CATRE K. I. LANDER. 23 ianuarie 267-268
442. INSARCINARE PENTRU SECRETARA. 23

ianuarie 268

443. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
24 ianuarie 268-269

444. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL SAMARA. 27 ianuarie. . . . 269

445. CATRE K. I. LANDER. 28 ianuarie 270

446. CATRE E. M. SKLEANSKI. 30 ianuarie 270

447. TELEGRAMA ADRESATA LUI C. RACOVSKI.
31 ianuarie 270-271

448. TELEGRAMA ADRESATA LUI N. I. IVANOV.
31 ianuarie 271

449. CATRE L. B. KAMENEV. A doua jumeitate a lunii
ianuarie 272

450. CATRE L. B. KRASIN. lanuarie februarie. . . . 272

451. CATRE V. P. MILIUTIN, N. N. KRESTINSKI
SI D. I. KURSKI. 2 februarie 272-273

452. TELEGRAMA ADRESATA LUI B. N. NIMVITK I.
5 sau 6 februarie 273

453. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.
6 februarie 973-274
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454. CATRE JACQUES SADOUL. 8 februarie 274

455. CATRE E. M. SKLEANSKI *I V.N. PODBELSK I 274
1. 10 februarie 274
2. 11 februarie 274

456. TELEGRAMA ADRESATA. LUI A. G. *LEAP-
NIKOV. 12 februarie 275

457. TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV
13 februarie 275

458. CATRE G. I. PETROVSKI. 13 februarie 276

459. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI DE
EST. 14 februarie 276

460. CATRE G. E. ZINOVIEV. 14 februarie 277

461. CATRE N. P. BRIUHANOV. 17 februarie 277-278
462. TELEGRAMA ADRESATA LUI G.E. ZINOVIEV.

18 februarie 278

463. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV JUDETEAN DIN MAMADIS. 18 februarie 278

464. TELEGRAM A ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV JUDETEAN ELATMA. 18 februarie 279

465. TELEGRAMA ADRESATA LUI C. RACOVSKI.
18 februarie 279 280

466. TELEGRAMA ADRESATA LUI P. I. STUCIKA
*I I. A. BERZIN. 19 februarie 280

467. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. I. GUSEV.
19 februarie 280 281

468. DISPOZITIE CATRE A.D. TIURUPA. 19 februarie 281

469. CATRE L. B. KAMENEV. 21 februarie 281 282

470. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL IAROSLAVL. 22 februarie 282

*471. CATRE INVATATORII DIN GUBERNIA TVER.
22 februarie 282 283

472. ADEVERINTA DATA UNOR REPREZENTANTI
AI FABRICII DE TEXTILE DANILOVSKAIA.
24 februarie 283

473. CATRE CONSILIUL MILITAR-REVOLUTIONAR
AL REPUBLICII. Inainte de 25 februarie 283 284

474. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. K. VLADIMI-
ROV. 26 februarie 284 285
1. 284
2. 284-285
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475. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. E. TEHA-
NON SKI. 26 februarie 285

*476. ADEVERINTA DATA LUI I. L. LORENT. 26
februarie 285-286

477. CATRE A. I. SVIDERSKI, PENTRU A. D. TIU-
RUPA. 27 februarie 286

*478. CATRE M.M. KOSTELOVSKAIA. 27 februarie 286

479. INSARCINARI PENTRU SECRETARA *I UN
BILET PENTRU N. P. BRIUHANOV. Februarie 287
1. Insarcinare pentru secretar5. 287
2. Ciltre N. P. Briuhanov 287

*3. Insaircinare pentru secretard 287

480. CATRE A. I. SVIDERSKI. Februarie inceputul
lunii martie 288

481. CATRE L. A. FOTIEVA. 4 martie 288
1. 288
2. 288

*482. CATRE C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA. liare 4 si
24 martie 288-289

483. TELEGRAMA ADRESATA LUI P. P. MI*KIN.
8 nzartie 289

484. CATRE F. I. KALININ. 8 nzartie 289

485. CATRE L. A. FOTIEVA. 8 nzartie 290

486. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. L. KOLE-
GAEV. 10 martie 290

487. CATRE L. B. KAMENEV. 12 martie 290-291
488. CATRE L. B. KRASIN. 12 martie 291

489. CATRE L. A. FOTIEVA. Dupd 17 nzartie 292

490. CATRE A. G. *LIHTER. 19 martie 292

491. CATRE V. A. AVANESOV. 21 martie 292-293
*492. CATRE G. I. PETROVSICI. Nu rnai tirziu de 22

martie 293

493. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. N. KAIUROV
27 mar tie 293

494. TELEGRAMA ADRESATA LUI F. N. VI-
NEVSKI. 28 martie 294

495. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL CEREPOVET. 29 martie 294-295
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496. CATRE COMISARUL POPORULUI PENTRU
AFACERILE INTERNE. 2 aprilie 295

497. CATRE V. BAHVALOV. 2 aprilie 295

498. CATRE E. M. SKLEANSKI. 3 aprilie 296

499. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. N. KAMINSKI.
4 aprilie 296

500. TELEGRAMA ADRESATA COMANDANTULUI
ARMATEI A 10-A. 4 aprilie 296-297

501. CATRE D. I. KURSK I. Nu mai tirziu de 5 aprilie 297

502. CATRE INSTITUTIILE SOVIETICE DIN SA-
RATOV (COMITETUL GUBERNIAL PENTRU
APROVIZIONARE, COMITETUL EXECUTIV
GUBERNIAL, COMITETUL EXECUTIV ORA-
SENESC SI ALTELE). 5 aprilie 297-298

503. RASPUNS TARANILOR DIN JUDETUL SKOPIN.
5 aprilie 298

504. INSARCINARE PENTRU SECRETARA. 5
aprilie 298

505. CATRE A. I. SVIDERSKI. 5 aprilie 999

506. CATRE S. P. SEREDA SI A. D. TIURUPA.
7 aprilie 299-300

*507. TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI V. L.
PANIUSK IN. 7 aprilie 300

508. RADIOGRAME ADRESATE LUI BELA KUN _300-301
1 . 7 aprilie 300
2. 8 aprilie 301

509. TELEGRAMA ADRESATA LUI N. N. KUZMIN.
8 aprilie 301

510. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL KAZAN. 9 aprilie 302

511. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. K. MININ.
11 aprilie 302

512. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. I. PAN IL'S-
K IN. 12 aprilie 302-303

*513. INSARCINARE PENTRU SECRETARA. 12
aprilie 303

514. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL OREL. 12 aprilie 303

515. CATRE I. I. IONOV. 13 aprilie 304

516. TELEGRAMA. ADRESATA LUI A. M. GORKI.
14 aprilie 304
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517. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV TULA. 16 aprilie 304-305

*518. CATRE I. T. SMILGA. 17 aprilie 305-306
519. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.

18 aprilie 306

520. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI
18 aprilie 307

*521. CATRE F. E. DZERJINSKI. 18 aprilie 307

522. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. I. SOKOL-
NIKOV. 20 aprilie 308

523. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL TAMBOV. 20 aprilie 308-309

524. TELEGRAMA ADRESATA COMISIEI EXTRAOR-
DINARE FEROVIARE DIN JLOBIN. 21 aprilie 310

525. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. I. VATETIS
SI S. I. ARALOV. 21 sau 22 aprilie 310-311

526. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 22 aprilie 311-312

527. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV JUDETEAN ELET. 23 aprilie 312

528. CATRE E. M. SKLEANSKI. 24 aprilie . 312-313
529. TELEGRAMA ADRESATA LUI K. A. MEHO-

NOSIN. 24 aprilie. 313-314
530. CATRE E. M. SKLEANSKI. 24 aprilie 314

531. TELEGRAMA ADRESATA COMANDANTULUI-
sEF SI CONSILIULUI MILITAR-REVOLUTIO-
NAR AL FRONTULUI DE VEST. 24 aprilie 314-315

532. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. I. SOKOL-
NIKOV. 24 aprilie 315

533. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI,
V. A. ANTONOV-OVSEENKO, N. I. PODVOISKI
SI L. B. KAMENEV. 24 aprilie 315-316

534. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTONOV-
OVSEENKO. 25 aprilie 316

535. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI.
25 aprilie 316-317

536. CATRE N. I. BUHARIN. 25 aprilie 317

537. CATRE E. M. SKLEANSKI. 25 aprilie 317-318
538. CATRE E. M. SKLEANSKI. 26 aprilie 318
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539. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. I. GUSEV
26 aprilie 318

540. TELEGRAMA ADRESATA LUI K. A. MEHONO-
SIN. 26 aprilie 319

*541. CATRE G. E. ZINOVIEV. 26 aprilie 319

*542. TELEGRAMA ADRESATA LUI L.B. KAMENEV.
28 aprilie 320

543. SCRISOARE DE RECOMANDARE DATA LUI
V. S. MITKEVICI. 29 aprilie 320

544. CATRE G. E. ZINOVIEV. 30 aprilie 321

545. CATRE ORGANIZATIILE DIN PETROGRAD.
A doua junzeitate a lunii aprilie 322 323

546. CATRE L. B. KAMENEV. Aprilie 323

547. CATRE M. M. KOSTELOVSKAIA. Aprilie 324

548. CATRE STATUL-MAJOR AL ARMATEI A 2-A
SOVIETICE UCRAINENE SI CATRE TOTI TO-
VARA$I1 DIN ACEASTA ARMATA. 2 mai 324

549. CATRE I. E. RUDZUTAK. 2 mai 324-327
550. CATRE E. M. SKLEANSKI. 2 mai 327

551. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI MI-
LITAR GUBERNIAL MINSK. 3 nzai 327-328

552. CATRE A. E. BADAEV. 4 mai 328
553. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-

NOV-OVSEENKO $1 N. I. PODVOISKI. 5 mai 328-329
554. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI,

V. A. ANTONOV-OVSEENKO SI N. I. PODVO-
ISKI. 5 mai 329

555. CATRE SOVIETUL DIN MOSCOVA SAU CATRE
COMITETUL DIN MOSCOVA AL P.C. (b) DIN
RUSIA. 5 mai 330

*556. CATRE G. V. CICERIN $1 M. M. LITVINOV
6 mai 330-333

557. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. I. SOKOL-
NIKOV $1 A. L. KOLEGAEV. 6 mai 333

558. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. G. BELO-
BORODOV. 6 mai 334

559. TELEGRAMA ADRESATA LUI L.B. KAMENEV
7 mai 334-335

*560. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. I. MEJLAUK
7 mai 335
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561. DIRECTIVA PENTRU L. B. KAMENEV. 9 mai 335-336
*562. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU

ASIGURARI SOCIALE. 10 mai 336

563. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. N. SMIRNOV
12 mai 336-337

564. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. V. FRUNZE
12 mai 337

565. TELEGRAMA ADRESATA LUI BELA KUN
13 mai 337-338

*566. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. I. KALININ
13 mai 338

567. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. LITORIN
13 mai 339

568. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. I. SOKOL-
NIKOV. 14 mai 339-340

569. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
.15 mai 340

570. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. V. LUNA-
CEARSKI. 15 mai 340-341

571. CATRE PREZIDIUL C.E.C. DIN RUSIA. 15 mai 341

572. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. L. KOLE-
GAEV. 17 mai 341-342

573. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. A. SOKOLNI-
KOV. 19 mai 342

574. COMPLETARE LA MANDATUL LUI N.P. BRIU-
HANOV. 19 nzai 343

575. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. I. SOKOLNI-
KOV. 20 mai 343

576. CATRE G. I. SOKOLNIKOV. 20 mai 343-344
*577. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI

20 mai 344-345
578. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN

20 mai 345
579. TELEGRAMA ADRESATA LUI V.I. MEJLAUK

20 mai 345-346
580. TELEGRAMA ADRESATA PRESEDINTELUI

COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL GO-
MEL. 20 mai 346

581. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL NOVGOROD. 20 mai. . . . 346-347



CUMNS 623

582. CATRE V. A. AVANESOV. 20 mai 347

583. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. L. KOLE-
GAEV. 21 mai 347 348

*584. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROT KI.
21 mai 348

585. TELEGRAME ADRESATE LUI L. D. TROT KI
22 mai 349
1. 349
2. 349

586. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. V. FRUNZE
22 mai 350

587. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI
22 mai 350

588. TELEGRAME ADRESATE COMITETELOR MI-
LITARE GUBERNIALE TAMBOV SI VORONEJ.
24 mai 351
1 351

*2. 351

*589. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV ODESA. 24 mai 352

590. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI.
24 mai 353

591. TELEGRAMA ADRESATA LUI C. G. RACOVSKI
SI V. I. MEJLAUK. 26 mai 353-354

592. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN.
27 mai 354

593. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI.
28 mai 355

594. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSKI.
28 mai 355

595. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO SI N. I. PODVOISKI. 29 mai 356

596. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. A. IOFFE. 29
mai 356-357

597. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. I. GUSEV,
M. M. LASEVICI SI K. K. IURENEV. 29 mai 357-358

598. TELEGRAMA ADRESATA LUI D. I. EFREMOV.
30 mai 358

599. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI.
30 mai 359
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600. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. I. MEJLAUK
SI K. E. VOROSILOV. 30 mai 359

601. CATRE BIROUL ORGANIZATORIC AL COMI-
TETULUI CENTRAL. 30 mai 360

602. CATRE MARELE STAT-MAJOR AL ARMATEI
ROSH. 31 mai 360

*603. TELEGRAMA. ADRESATA LUI I. V. STALIN
Sfigitul lunii mai 360-361

604. SCHIMB DE BILETE CU E. M. SKLEANSKI
Mai sau iunie 361
Pentru E. M. Skleanski 361
Rdspunsul lui E. M. Skleanski 361
Pentru E. M. Skleanski 361

605. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. I. MEJLAUK,
K. E. VOROSILOV, G. N. MELNICEANSKI,
F. A. ARTEM, G. N. KAMINSKI. 1 iunie 362

606. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. I. MEJLAUK
SI K. E. VOROSILOV. 1 iunie 362-363

*607. INSARCINARE PENTRU SECRETARA. 2 iunie 363

608. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
2 iunie 363-364

609. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
3 iunie 364-365

610. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
3 iunie 365

611. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. I. GUSEV,
M. M. LASEVICI SI K. K. IURENEV. 3 iunie 366

*612. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. N. MELNI-
CEANSKI. 3 iunie 366-367

*613. CATRE G. V. CICERIN. Dupd 3 iunie 367

614. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. I. GUSEV
SI M. M. LASEVICI. 4 iunie 367-368

615. CATRE M. I. LATIS. 4 iunie 368

616. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
4 iunie 368-369

617. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN
4 iunie 369

618. TELEGRAMA ADRESATA. LUI I. V. STALIN
SI G. E. ZINOVIEV. 5 iunie 370
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619. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. E. ZINOVIEV.
5 iunie 370

620. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. S. DUBNOV
5 iunie 371

621. TELEGRAMA ADRESATA LUI D. I. EFREMOV,
MEMBRU AL CONSILIULUI MILITAR-REVO-
LUTIONAR AL ARMATEI A 10-A. 6 iunie 371-372

622. TELEGRAMA ADRESATA LUI G. I. SOKOL-
NIKOV. 6 iunie 372

623. CATRE L. D. TROTKI. 6 iunie 372-373
624. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. I. GUSEV

SI M. M. LASEVICI. 6 iunie 373-374
625. CATRE E. M. SKLEANSKI. 8 iunie 374

626. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI DE
EST. 9 iunie 375

627. CATRE E. M. SKLEANSKI. 10 iunie 375-376
628. TELEGRAME ADRESATE LUI S. I. GUSEV

SI M. M. LASEVICI. 11 iunie 376-377
1 376
9 376-377
3 377
4 377

629. TELEGRAMA ADRESATA LUI C. G. RACOVSKI.
11 iunie 378

630. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. K. AVERIN.
13 iunie 378-379

*631. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN.
13 iunie 379

632. TELEGRAMA ADRESATA LUI 0. I. SOMOV
SI D. I. EFREMOV. 14 iunie 379 380

633. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI DE
SUD. 14 iunie 380

634. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. N. POD-
BELSKI. 14 iunie 380-381

635. TELEGRAMA ADRESATA LUI C. G. RACOVSKI,
A. G. SLIIITER SI N. I, POIYMISKI. 14 iunie 381-382
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636. TELEGRAMA ADRESATA COMITETELOR EXE-
CUTIVE DIN REGIUNILE SITUATE IN ZONA
FRONTULUI. 16 iunie 382-383

637. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. V. FRUNZE
SI S. Z. ELIAVA. 16 iunie 383

*638. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN.
16 iunie 384

639. CATRE BIROUL ORGANIZATORIC AL C.C. AL
P.C. (b) DIN RUSIA SI CATRE CONSILIUL
MILITAR-REVOLUTIONAR AL REPUBLICII
16 iunie 384-385

*640. CATRE C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA. 17 iunie 385

*641. CATRE N. N. KRESTINSKI. lntre 17 f i 21 iunie 385

642. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL ARMATEI A 10-A
SI COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL
TARITIN. 18 iunie 386

643. CATRE BELA KUN. 18 iunie .386-387
644. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. M. LASEVICI.

18 iunie 387-388
645. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. M. LASEVICI

SI K. K. IURENEV. 20 iunie 388

*646. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI DE
SUD. 21 iunie 389

647. TELEGRAMA ADRESATA LUI C.G. RACOVSK I.
21 iunie 389-390

648. CATRE A. I. SVIDERSKI SAU A. D. TIURUPA.
23 ittnie 390

649. CATRE A. I. RIKOV. 24 iunie 390

650. TELEGRAMA. ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI DE
SUD. 25 iunie 391

651. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. M. LASEVICI
SI K. K. IURENEV. 27 iunie 391-392

652. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN.
30 iunie 392

.*653. CATRE E. M. SKLEANSKI. Sfirsitul lunii iunie
ineeputul lunii iulie 392
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ANEXE

1. CATRE COMITETUL DE INTREPRINDERE AL
FABRICII DE ARMAMENT DIN TULA. 25 no-
iembrie (8 decembrie) 1917 395

2. DISPOZITIE DATA COMISARILOR DE LA
CAME FERATE. 6 (19) decernbrie 1917 395-396

3. TELEGRAMA ADRESATA LUI V.V. VOROVSKI
Mai tirziu de 8 (21) decembrie 1917 396

4. CATRE COMISARUL POPORULUI PENTRU
PROBLEMELE MILITARE. 20 decembrie 1917 (2
ianuarie 1918) 396-397

5. CATRE N. I. PODVOISKI, COMISAR AL PO-
PORULUI PENTRU PROBLEMELE MILITARE.
22 ianuarie (4 februarie) 1918 397

6. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI CEN-
TRAL AL FLOTEI DIN MAREA BALTICA. 27
ianuarie (9 februarie) 1918 398

7. TELEGRAMA ADRESATA CARTIERULUI GE-
NERAL AL COMANDANTULUI SUPREM. 29
ianuarie (11 februarie) 1918 398

8. TELEGRAMA ADRESATA CARTIERULUI GE-
NERAL AL COMANDANTULUI SUPREM. 30
ianuarie (12 februarie) 1918 399

9. CATRE COMANDANTUL-SEF M. A. MURAVIEV
CATRE INALTUL COLEGIU ROMAN. CATRE
SECRETARIATUL POPORULUI AL REPUBLI-
CII TOV. V. A. ANTONOV-
OVSEENKO. 17 februarie 1918 399-400

10. TELEGRAMA ADRESATA LUI V. A. ANTO-
NOV-OVSEENKO. 28 februarie 1918 400

11. TELEGRAMA ADRESATA LUI IANSON. 13
aprilie 1918 401

12. CATRE COMISARIATUL POPORULUI PENTRU
PROBLEMELE MILITARE. 22 aprilie 1918 401-402

13. TELEGRAMA ADRESATA SECRETARULUI
DELEGATIEI RUSE PENTRU TRATATIVE
DE PACE. 8 mai 1918 402

14. TELEGRAMA ADRESATA SOVIETULUI DIN
KINESMA. 24 mai 1918 403-404

15. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. R. ROMA-
NOV. 11 iunie 1918 404

UCRAINENE

..
.
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*16. TELEGRAMA ADRESATA LUI M. S. KEDROV.
26 iunie 1918 405

17. TELEFONOGRAMA ADRESATA SOVIETULUI
DIN MOSCOVA. 0 iulie 1918 405

18. CATRE PREZIDIUL CONSILIULUI ECONOMIC
SUPERIOR. 16 iulie 1918 406

19. RADIOGRAMA ADRESATA CONSILIULUI CO-
MISARILOR POPORULUI AL REPUBLICII
TURKESTAN. 23 iulie 1918 406

20. CATRE I. M. SVERDLOV. 31 iulie 1918 407

21. TELEGRAMA ADRESATA LUI A. A. IOFFE
octombrie 1918 407

22. TELEGRAMA TRANSMISA CU PRILEJUL ELI-
BERARII ORASULUI SAMARA. 9 octombrie
1918 408-409

23. TELEGRAMA ADRESATA SOVIETELOR DE
DEPUTATI SI COMITETELOR PENTRU APRO-
VIZIONARE. 14 octombrie 1918 410

24. TELEGRAMA ADRESATA LUI I. I. VATETIS
SI K. 11. DANISEVSKI. 15 octombrie 1918 410

25. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI ECO-
NOMIC DIN URAL. 28 octombrie 1918 411

26. TELEGRAMA ADRESATA SECTIEI GUBERNI-
ALE DE APROVIZIONARE DIN NIJNI NOV-
GOROD. 29 noiembrie 1918 411

27. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI MI-
LITAR GUBERNIAL NIJNI NOVGOROD. 29
noiembrie 1918 412

28. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI ECO-
NOMIC NIJNI NOVGOROD. 29 noiembrie 1918 412

29. TELEGRAMA ADRESATA UCRAINENILOR
DIN REGIUNEA SAMARA. 17 decembrie 1918 413

30. TELEFONOGRAMA ADRESATA LUI I. I. VA-
TETIS. 23 decembrie 1918 413-414

31. TELEGRAMA ADRESATA LUI L. D. TROTKI
2 sau 3 ianuarie 1919 414

32. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI CAS-
PIC-CAUCAZIAN, COMITETULUI EXECUTIV
SI COMITETULUI DE PARTID DIN GUBER-
NIA ASTRAHAN. 7 sau 8 ianuarie 1919 415
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33. RADIOGRAMA ADRESATA LUI BELA KUN
5 aprilie 1919 416

34. TELEGRAMA ADRESATA SECTIEI AGRICOLE
JUDETENE DIN KNEAGHININ. 8 aprilie
1919 417

35. TELEGRAMA ADRESATA LUI C. G. RACOVSKI.
15 aprilie 1919 417-418

36. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI EXE-
CUTIV GUBERNIAL KALUGA. 19 aprilie 1919 418

37. PERMIS DE LIBERA TRECERE PENTRU
V. I. TANEEV. 26 aprilie 1919 419

38. TELEGRAMA ADRESATA COMISARULUI DE
LA CALEA FERATA REAZAN-URAL. 5 mai
1919 420

39. TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI APA-
RARII PETROGRADULUI. 13 mai 1919 420-421

40. TELEGRAMA. ADRESATA DIRECTIEI GENE-
RALE A CARBUNELUI DIN HARKOV PENTRU
S. A. GHETOV. 16 mai 1919 421-422

41. MESAJ ADRESAT LUI AMANULLA-HAN, RE-
GELE AFGANISTANULUI. 27 mai 1919 422-423

42. TELEGRAMA ADRESATA CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL FRONTULUI DE
SUD. 3 iunie 1919 424

43. TELEGRAMA ADRESATA LUI S. D. VULFSON.
20 iunie 1919 425

44. CATRE CONSILIUL COMISARILOR POPORU-
LUI DIN CRIMEEA. 24 iunie 1919 425

45. INSEMNARI PE 0 TELEGRAMA A LUI I. V.
STALIN. 16 iunie 1919 426

Scrisori si telegrame ale lui V. I. Lenin incluse in vo-
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