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Przedkładam do wiadomości w załączonym odpisie raport
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pray ten wszelką ep

zycję,walki i

«:th partyjne, trudności anni… i t.p.Agitreja po.
krywe się printen pouor ai haseZ,ktôre se w dan: chwili w danym śtodowisku
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liczbę tych,że do wojny задатки-3*wskazywałom w гірші. swoim z dnia 16.wr
września Nr .179/At%t .w.
Co się tyczy przemysłu wojemnogo,działa on w stosunku de innych
dziedzin przepysłu w Rosji bardzo dobrze.Tykaz na jvażni ej szych “Erik broni i amunicji i ich produke je przesłskem w raporcie sweim Wr.193/A%t.w.
zdnia 20 września.W uzupełnieniu togo гайки przedkładam w załączniku
program produkcji tych Wabryk na rok 1922/patrz zatgemnik Nr A ./ .Pomime
zupełnego upadku,wprost uni aruchomi aria przemysłu rosyjskiego w każdej jego dziedzini
liwemi

zenys£ те;

; joinak<

mje się”nitki-i not»

srodka.-i i upadł шти w ahnung] antici.-hi ими` <
& zoozoro rysio ine

її

numb: do tegoż w czasów пишну-м produkcja armat i

union artyleryjskiej nie jest amb-nino wcale pomimo wysiłków ze stro
ny Ragdu sowi etôw,praypussezan, se [up:-h artyl.zaopatrzenia armji będą
bolszewicy robili starania z skupu ти. zagrenicg/.

S

miadomodei tu zobranvoh v Sztabie R.K.K .) .ni gna przygotowań do
natyachminstowej wojny,jeänak cigple sa kelportomme słuchy o możliwości
wojny z Polską na Wiesn.

*

Z powyższych przesłanek i obserwacji wewnętrme@ostamu Rosji i jej
armji wysnuwem następujące wnioski:
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7 uzupełnieniu raportu mojego =

dn.20 września Nr 192//ttuW.

podaję program pracy na rok 1922 w fabrykach bromi w Ros ji
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hm: do wykonamin przez"Rowwo jansowi at" . #
Iż@ska fabryka broni - 240.000 karabinów i 120.000 Męki
karabinowych.
Tulska fabryka broni - 300.000 karsbinów 5000 k.m.i remont
160 ,000 karabinów starych, oras 72,000 szsbel .
Siestrorecka fabryka broni - 120.000 kompletów części karebinowych/w uprzedmim raporcie Nr....3i0strocka fabryka wskozsna
jako mi epracująca - rompoczęła ona pracę w porni. września 2.15.
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W odpowiedzi na tamtejsze pismo Nr.4274/1[.z 79.września b.r.i w
uzupełnieniu raportu mojego z dnia 10.X.Nr.267.podaję niektóre szczegóły
dotyczące stosunków wewnętrznych rzędu sowieckiego.
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wpływówć tym zamiarze spotkał zacięty opór ze stromy Zmawjn
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Piotrogrodzkiego sowmtów. Nazjezdzîo komumsïyczn

wa stanęł ha…“ większość komistycznej partji. Po
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rej THOOKI przegrał wpływy jego w rzędzie znacznie osłabły.
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{gamut-f czasie powstania kmmztackxego,mk1 cheist je wyzy:
каб,ађу wytworzyé sobie opidje zbawey s.5.F.3.H. % tym celu взятом?on
rozróść alg Bantam: nietrumico go wprzetygońnie. Następnie kiedy sul;
Kronsztadtu wzmogły

lytuaeJa stała się mingﬁnQCngm był

dla stłumienia powstania wszystkich komunistów
пиона

/ z jauzejek/i kun

santów z okręgu Pio.rogrodzkiego i византийцев, .].nad lepszy element
aeneon/n walce na lodzie pod Kronsztadtem zginęło podobno do 70,000
komunistów i tej straty partja ko

nistyczneniemoże
darowana. TAOCK IKH

zarżucając mu swiadomę zagładę pierwszorzędnych sił koministycznych. To
wiele wnych drobniejszych utarczek Wło nowym powodem nieporuzwmień mię
dzy Trockim a Leninem i gwałtownej opozycji ze strony jego wrogów i miał
nawet wywołać dymisję Trockiego.
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mamgo Stanu parowozów nie doszły do miejsca przes

#akt ten wykazał jaskrawo niemożliwość wojny do której park
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отНа {а пел Boni-dzeniu ;)ququ "Хоїка" i sady Komisarzy w związku

maaswiceezio
z zatargiem rosyjsko-polskiem,które odbyło się przed miesiącem Trocki,skła»

шабаш3333№95№А'МфддвдпУд*' jest w stqnie zmobilizować przeszło 7.miljonowg armję. Wyraził on przy tem przekonanie,że komuniści nie mają już co robić w Hosji,‚ze ich obeenym zadanien jest рокоспопів
się z komunistami Hiemiec i Węgier czemu na przeszkodzie stoi Polska,którą
trzeba znieść jak najprędzej.

Zebranie zgadzając się w zasadzie na zdanie

Trockiego,odrzuciło jednak możliwość natychmiaśtowej wojny ze względu na
stan armji i jej zaopatrzenia,oraz ogólny stan ekonomiczny kan/gaj
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niejszym oponentamiTrockiegobyliLenini Kalinin /prezes"WOIKAW.
Trocki i SkldWki,którzy stanowię czoło partji wojennej nie mają w
chwili obecnej wpływów dscydujacyclimdyz rzęd powiatów-pochłonięty jest
sprawę głodowę oraz przeprowadzeniem noni polityki gospodarczej ,powracającej wyraźnie do systemu kapitalistycznego,a wywołującej duży przełom wew=
- . ngtrz samej partji komunistycznej.
Wiadomości ta podane sa-ćzościowo zaczerpnięte od członka WSto",czło-

wieka zupełnie wiarygodnego.
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Dal sze badanie w związku z przesłanem pismem jest przedmiotem nieustan
nej obserwacji.WOLIKOWSKI /-/
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