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Misja londyńska Rosyjskiego Azędu Sowietów
składa się z dwóch urzędowo odrębnych organizacji :
Delegacji handlowej na czele której stoi Kresin, i
z tek zwanego Arkos /All Russian Cooperative Society/
czyli delegacji rosyjskich Kooperatyw z Krysinem na
czelej jednak te dwie organizacje sę w ściskym ze
вође związku i członkowie ich pracuję często w jednej
i drugiej zarazem.

Zaznaczyć należy, iż w Londynie

istniały przedstawicielstwa kooperstyw rosyjskich o
charakterze nie bolszewickim, lecz Krasin po przyjośdzie
do Londynu oświadczył;#6wszystkie kooperatywy w
Rosji są zagarnięte przez rząd sowiecki i staży się
instytucjami rzędowemi; wskutek tego część członków
lońdyńskich owych kooperatyw przeszła ne strong Krasina
i weszła do organizacji "Arcos".
IELEGAUJA HANDLOWA.
Prezesem
teraz,

delegacji jest Krasin, nie obocny

Zastępuje Kresina Berzin, Były przedstawiciel

- Rzędu Sowietów w Helsingforsie.

EVM/lum: Klemenwewial/ Sekretarz
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Delegacji; Bolszewik z przekonania i przedstawiciel. New Y…
Komisji Nadzwyczajnej /czrezwyczajki/, Kxyszko jest

politycznym kierownikiem delegacji.

Z zawodu in-

żynjer, garou“: się w Wilnie, gdzie też ukończył smn
“зщ/’

Po nieudanej rewolucji тип-ка; «19062.»}

emigrował

do Anglji,

ożeniony z angielką.
w firmie

Vickers

i

gdzie
W

czasie

pracoważ w

skim Komitetem Rządowym

;

luc ja przedkzadaz poianie
Po rewolucji
nowem,

od tego

stale przybywa;

wojny Kryszko miał posadę
ścisłym związku z Rosyj-

przez
na

czasu

ten Komitet,

imię

rosyjskiej pracowaz

swym bliskim przyjacielem,

Cesarza

z

o

przed rewouzaskawienie.

Cziczerinem i
w

Litwi-

e;;mwach powrotu do

Rosji emigrantów politycznych.
Obecnie gadwnym obowiazkiem EZyszko jest
éciszy nadzór za działalnością Krasina i innych członków
w delegacji.

Przyjęcie interesantów u Krasina odbywa

Się zawsze w obecności Kryszko.

Sg wskazówki, że jeśli

obecnym być nie może, wówczas fonograf registruje
całę rozmowę Krasina i zgłaszających się do niego.
Kryszko wydaje paszporty i udziela wisz do Rosji Sowieckiej.
Szwec.- Sekretarz prywatnyż; wyjechaX z Krasinem.

Żyd z Witebskiej gub., był na uniwersytecie w

Lozannie. Komunista.
Gruszko.- Szef Kancelarji.
ukończył uniwersytet w Liège.

Rosjanin, inżynjer,

W czasie wojny był w Angi ji.

Socjal - demokrata menszewik, wstąpił do delegacji nie
z preekomanie, leos ze względów mater jalnych.
Zudriawski /Wzadimir/- kierownik działu szyfru.
Sym żony Kresina z pierwszego makżeństwa.

Mrodzieniec

bez żednego znaczenia politycznego.
Miller /Piotr/- 2 działu szyfru.
Lewidow /Micmhaiz/- Tzomacz.
Bliższych szczegółów nie ma.
Iuntz /Henrietta Petroma/- Kancelistke.
fona cywilna Orzowa,

jednego z dyrektorów nie bolszewie-

kiego "Centrosojuza" i przyjaciółka p.8tensel-Leńskie j
z kooperatyw mie bolszewickich; wstępika do delegacji
53

z

powodu słabego

przekonań anty

zdrowia i braku środków,

będąc

jednak

bolnawigkîch.

Miecznikova /Aleksandra Waler janowna/-Hancelistka.
Siostra oficera i krewna nie jakiego Miecznikowa /Ilja/,
który

-na wiosnę 1980r., w charakterze nieurzędowego przed-

stawiciela Rzędu Sowietów, prowadził pertraktacje z fabrykami papieru w Finlandji.
Sonnenberg-Bergson - Xanceliste.
Polski 5уй, posiada paszport polski.

Przed wojnę był na

studjach w Belgji, obecnie student uniwersytetu londyński ego.
/Jekaterina/- Stenografistka.
Smirnova /Autonina Wasil jewna/- Stenografistka.
/Auna/- Maszynistko.
Zona Belgerda, rzeczoznawcy finansowego delegocji.
Belgard /Sergiej Honstantinowicz/- Rzeczoznawca
finansowy delegacji.
Były urzędnik Kancelarji Kredytowej w Petersburgu i kemmerjunkier Dweru.

Podobno jest z przekomania шгсњчдшв

służy u bolszewików, ponieważ jest zdania, że walka obecnie
z Rzędem Sowietów jest niemożliwę i że niema nikogo, kto
mógł by ten rzęd zastąpić.

K

Iwięki /Wiktor Faza@jewicz/- Rzeczoznawca lokes |

"“l“”

motyw.

Rosjanin znany ze swej działelności ne fabrykach Sormowskie ;
i Obuchowskiej, wspóZpracowak z Krasinem, kiedy ten byz
przedstawicielem w Rosji firmy niemieckiej "Siemens i
Schukert", i z firmę Vickers w Anuglji, dyrektor której a
Sir Francis Barker dobrze zna Iwickiego.
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nania jest

3

Iwicki z przeko- ""

i wymyéle па bolszewikow, leos szufgy

u nich w nadzieji wyzwolenia z Rosji swego syna. Pomimo
54

jednak wszystkich
ma ja

syna ,jako

jego

starań,

zekżednika ,nie

bolszewicy nadal

tray»

ufajęc politycznym

prze-

konaniom ojes.
Żerebgćów /Nikozaj

Tichonowiez/- Rzeczoznawcza

maszyn rolniczych.
Rosjanin.

Bliższych

szczegółów nie ma.

Zeldhaugen.Anglik

z

Urzędnik dla

nazwiskiem niemieckiem,

urodzony w Rosji

mówiący tylko po rosyjsku,

przybył

cemi

kilka

engielskimi

Krasina,

Tu w

z Rosji

o

towarzystwie

z Moskwy,

Feldhausen ostro

Krasina.

Wielkie

było

różnych zleceń.,

do Londynu z

dawnych zna jomych

krytykował

zdumienie,

bolszewików i

kiedy w następstwie

Zrasina

stake) wepézpracy

z

delegację

z

przedstawicielem Sowieckim we WZos
zech.

i

podjąż

się

likwidacji

Seldhausen pracował pod
kiedy

ten był

uchodz-

tygodni przed przyjazdem

swych

Peldhausen przyjgx proposy#eje

i

nieporozumienia

zwierzchnością Krasina,

przedstawicielem firmy "Siemens i

Schuker t".

42008.
Zrysin /Nasilij Aleksanirowioz/rosyjskiego
W

czasie

Stowarzyszenia

Eooperatyw

wojny był w Anglji.

W

wickiego w Rosji w końcu 1917r.
szewikiem,

i

steak

się

Dyrektor

sowieckich

"Arcos".

chwili przewrotu bolezeoświadczyk,

że

pomocnikiem Litwinowa,

jest bol-

pierwszego

przedstawiciela rzędu sowietów w Angl
ji.

Zędaż od Posza

rosyjskiego Nabokowa wydania mu szyf
rów.

Kiedy byko pos-

tanowionem wysłać
cowników,
szabego

z

Anglji

dla Ктувіпа

zdrowia.

zrobiono wyjętek

Starania

parlamentu Joseph King,
parlamencie,

litrinows

o

i

jego współpraz powodu

niego robiX

znany ze

swych

jego

osobiście

czzone:

interpelacji w

podyktowanych przez Litwinows

i Екуввко.
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Po

podpisaniu traktatu pokojowego pomiędzy Niemcami

a Rosją w Brześciu Litewskim,
bolszewików,
graX

pracujęc z

Selheim'em i

Berkenheim'cm,

się

gdzie

Stansel-

innymi.

Kiedy Zrasin przyjechaz
przerzuciX

porzuciwszy

wstępiX do biura "Centrosojuzu",

znacznę rolę

Leńską,

Krysin,

znów do

do Londynu,

Krysin

живший! i steż się dyrek-

torem towarzystwa "Arcos".
Erysin jest rosjaninem i wielkim żydofilem.
Pozoweena, /Warwara Nikoxzajewna/- Dyrektor "Arcos!
à
Rosjanka, znans 2
społecznej, za jmowaie
у|
przez pewien czas wysokie stanowisko przy Rządzie Tym-

1

czasowym rosyjskim,

#

Przyjechała do Anglji, jakoby

uciekając od bolszewików, razem ze swym przyjacielem
z&.GcldŚko—um. który tu wylędował pod nszmiskiem
Schwittau.

Pozostawsza w dciszej łączności z Litwinowem

w 1917-1916r. i występowaXa zawsze za zdjęcie blokady
i zaniechanie wojny z bolszewikami.

Po odjeździe Lit-

winows pososteia w Anglji i przyłączyła się do przedstewicielstwa kooperatyw rosyjskich /nie bolszewickich/,
ktérego nie porzucaza do ostatniej chwili, kiedy byłe
jeszcze nadzieje na kompromis z Krasinem.

Kiedy nastę-

pio ostateczne zerwanie stosunków, Pokowcewa przeszła
na stronę Erasina, oświedczywszy jednak, że nie jest
komunisthe.

Jestto kobieta rozumna, przekonań partji

socjalistów-rewolucjonistów, ros janka-patr jotka dążęca
do przywrócenia w Ros ji porzędku.
Bolomon- Dyrektor "Arcos".
Adwokat przysięgły i były mzedstnwioi'el Rosji S@wieckiej
w Rewlu.

Hermer-

"Arcos".

Dyrektor

m rosyjskim w Londynie,
Szużyk uprzednio w Banku Narodowy
Przeszedł

pod zwierzehnogeig Bubnowa.
Krasina.

po przyjeździe

dogé

Sazonow,

ros jenin,

soc jaz-rewolue jonista,

prayswoity.
pomocnik Sazonowa.

BirukowJackoba
Jeden z

/Charles/-

dwóch braci,

przyjęk

obywatelstwo angielskie.

polecony Krysinowi
sam stera
Jackobs'a.

się

przez

SzerszowRosjanin.

Był

jest komunistę

osobiście

który obecnie

przez
z

tegoż

przekonania

i

Ham ze względów mater jalnych.

Szef wydziału kontroli.

Pracowaz u Vickers'a.
Prof.Ber@yczewskiBakssi-

zakupy sukus

Prowadzi

pewnego Anglika,

jedynie

Zręczny

żydów rosyjskich;

bolszewikéw.

Jackobs nie

bolszewikom

#

posadę w "Arcos"

otrzymać

ubrania.

fabryki

pochodzi

i wgrobéw wzokiennych dle

w

Szef wydziazu handlowego.

właścicieli

nieuczciwy geszefciarz,

i

zarzędu "Arcos".

Szef kencelar ji

SazonowProfesor

do bolszewików

jego

Nie

komuniste.

Szef wydziazu informacyjnego.

pomocnik;

szużyk

uprzednio

Z zawodu literat.

“Centro-ajunul:
Kuznięców-

rzeczoznawca motorów.

Polityką
Inżynjer, wydawak w Peżersturgu pismo techniczne.
Służy u bolszewików ze względów
nigdy się nie zajmował.
meter jelnych .
Sagowski /Wkadimir

Wiktorowiez/- “cazemate;

dls zakupów statków i węgla.
Inżynjer- mechanik puźkownik marynerki cesarskie j

„5555212;

ynie Admiraze 702Вуху pomocnik attache morskiego w Lond

owego w Londynie
кома i czzonek n'ayant-go komitetu rzęd
w czasie wojmy.

Po rozwiązaniu Komitetu, zawiązał
Sz

i

osobiste
węgla dla
wyjechał

interess handlowo

z Aobortem Martens,

rzędu rosyjskiego w czasie wojny;
do Ameryki w 1918r.

Po powrocie

даб;

100 funtów ślesięcznie

oddziałem transportowym.
go

8404

"Arcos" na podwójną gażę.
kierujęcy się
Zoms@©n-

Anglik,

służyk

z

do Londynu

bolszowickiej/

wstępik do kooporatywy rosyjskiej /nie
"Imowod" na

dostawcą

przeszedz

i

kierował
do bolszewickie-

Człowiek bez żadnych

tylko względami mater jalnymi.

pomocnik Segowskiego dla sakupów węgla.

uprzednio u firmy A.Martens &

du. , a w x

czasie wojny - w Ministerstwie Żeglugi.
Rotafigka- kierownioske archiwum "Arcos"
Aranowies /Wiera/- Kanorlistke.
Górka generała porucznika służby cesarskiej. Prayjaciéaka
1 współpracowniczka Pokowcewej.

Przyjechała z Norwegji.

Gadqwska /Wiers Nikoła jowna/- Kancelistka. '
Szkżyka w Komitecie rudawy- rosyjskim.
Prócz tego należę ao "Arcos" jako rzeczośnawoy,
techniczni i handlowi.

*

JasweinSłużył dawniej w Towarzystwie Wschodniem; prayjechak
z Zrasinem z ?etersburga.
Liebmen
w Towarzystwie Wschodniem.

'rzessedì do bolsze-

w Londynie.

__

Engrievgew /Wzedimir/- byzy odbiores artyleryjski prey rosyjskim komitecie rzędowym.
Szordymeer
Hades tejnygw Rosji cessrskiej.

\
Prowedzik uprzednio

\

portraktację z przedstawicielstwem kooperatyw mie bolszewickich w l….- Sprzedaży im fabryki Zargjekie] obuwia,
której był administratorem od początku

”MŚP,-513%?
ARCHIVES |
New York P

-

Jucn /Eăwară Feodorowiez/.
Inżynjer

górniczy.

gkich na Uralu.

PracowaX w zarzgędsie

Spokojny i

Eopală

BogosZow-

skromny pracownik.

Kotomin /Zapiton Micha jzowicz/
PracowaX w zarządzie

fabryk Sormowskich,

Anty-bolszewik.

Aleksandrow /Bewid Lwowiez/
Kupiec Moskiewski

leśny.

Mozejew /Lew Dmitriejewicz/
Starkow /Wasilij
Pracowaz

Wesiljewicz/

w Moskiewskiem towarzystwie
Grogan /Grosjean-

tromwa jowem.

Julij Awgustowiez/.

Kirschner /MichaX Iwowiez/.
gorain /Gutmen Ruwimowiez/.
SierioAnikow /Aleksie;j
Podobno był

Wasiljowiez/.

boluewfkin komisarzem we Władywoston._

By%by to jedyny członek "Arcos" prawdziwy komunista,

Zaznaczyć należy, iż powyższy spis osób, należących do organizacji "Arcos" w Londynie nie obejmuje absolutnie wszystkich, gdyż skład osobowy; szczególnie co do
urzędników niższych, wcięż się zmienia;

na gruncie londyń-

skim bolszewiey rozwinęli akcję werounkowę do swych orgaę
nizacji, i powoli ściąge

bezrobotnych

a mako skrupulat-

nych ros jem widokami dobrogo uposażenie, podczas gdy inng
ezaonkowie tych organizacji sa wysyzäni z rosmaitemi
zleceniami do Rosji.
Wspomnieć jeszcze należy o ZGi &nglikech, nie
wahadzęcychę'gmaąu "Arcos", lees posostajacych s tg organizację w ścisłych stosunkach.

Takimi są:

`
ARCHIVES |
New “orkj

institute

55

Johns Dyrektor
Hendlowo-Przemyskowego
z

bolszewikami

w którym to
z

o

OddziaXu londyńskiego Rosyjskiego

Banku,

Prowadzi

pertraktacje

założeniu Banku sowieckiego w Londynie,

banku ma nadzieję

otrzymać

posadę

dyrektora

wysokiem uposażeniem.
Said /Boris/

Rezem z
wiosnę

Johns'em
1920r.

sa

wyje&déez

znanego

w czasie

dostawcę

wojny był
i

zarobił znaczne

w Londynie,
W

Said pracowsz

przemysłowea naftowego

Gc2kssowa;

dla Azędu rosyjskiego

pieniędze.

drutu і

Zakupił kilka teatrów

stojących pustką wskutek ataków lotniczych,

owym czasie

poznajomił

się

i wszedz w

angielskie j policji politycznej
pomocy którego
filmy

do Zresine na

zgodą Rządu smgielskieęgo.

uprzednio w biurze

stelim,

do Kopenhagi

urzędził

Sir

stosunki

Basil

z

Tomson,

Szefem
przy

demonstrację anty-bolszewickiej

kinemtograficznéj.
Należy uważać,

że Said i Johns sa ta inumi.

миш; angielskimi.
W pewnym zwidzku z bolszewickiemi organizacjami
pozostaje też znany tu patrjota żydowski i działacz spoleczy
Doktor Zochelman /Duwid Szlem Le joowiez/
W czasie

wojny był prezesem

*

rosyjsko-żydowskiego towarzyst-

wa dobroczynności we wschodniej dzielnicy Londynu.

Ro-

warsystwo to pracowało w ścisłym związku z Rosyjskigm
Konsulatem generalnya, w szczególności z Win-193811163:
Gambs'em.

Po wojnie dr.Jochelman otworsyż w Londynie

Łentor Ubezpieczeń; w dalszym ciągu występował na wiecech
w Zest-5Md, przemawiając przeciwko ekspedycjom zbrojnym i
blokedzie Rosji Sowieskiej.

|
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Ghosiaż w rozmowach
się

zasadniczo

ich postępki
Po
delegację i

przeciwko

z

bolszewikom,

przyjeśdzie

poszczególne

jednak

wreszcie

pracować

często

Krasina

wstąpić

do

"Arcos"

jednak tam

!rysinem i PoZowcewg.

nie mógł

prayjaciézmi wypowiadaX

zawsze uniewinniaz.

miesięcznie.
sig

:

w

Jak

organizacji

odwiedzał
na

niedzugo,

gażę

100

funtów

gdyż pokkécix

Jochelman mowiX następnie,

gdzie

gŁówną rolę

gra

kobiete -histeryczka.

-

Kontr-Admiraz.
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