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W ślad za tut.L.14750/II z 16/XII.21.r. przedkładam do wiadomości
dalsze szczegóły dotyczące pertraktacji bolszewików z eserami.
1. załącznik,
Szef Oddziału II /Szt .Ge.
Otrzymję:
1.Ad УЁ'Ё. -

2.Gabin.Min,
3.Szef „Szt „Gen.
4 M.J. 2.

|

Attach.wojsk. w Pradze,
Bukareszcie ,Konspolu,
ze , Rewlu, Moskwi e, Helsi Темиде]. radzie.

13.Rtm Dubiez

Gdańsk.

Z. G. S. G. Na 2806 5000 16.X1.21.
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Oprawy

pis.

rosyjskie.
Donos zę, że
zemnie

celem sprawdzenia wiadomości podanych prze-

w poprzednidi

szewikani,

raportach o pertraktacjach

zasięcnęłem poniższe

wojskowych .
Pertraktce z

informacje w

eserów z

bol-

es-erowskic

s

-

kołach
f

Litrinorm w

paﬁzierniku i listopadzie

r.b. były prowadzone przez przedstawiciel@ lewicy es-erów - Czernowa i pu¥k.Nac ina.
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Aczkobriek Kiereiski prayje&dăak do Stockholmu - było
to jedynie w celu widzenia się z Czernowym, w pertraktacjich zaś
bezpośredniego udziału nie brał.
NaogéX es-ersy dotychczas nie doszli do jednomyślnego
poromumi aia w te) Њени, i wśród prawicy partji wéìaz uważają
że rozmowy te są kompromitujące.

Dyţegé też pertraktacje były

prowadz one pmeà Сикиона, i ta okoliczność mogłą być szeroko wyzyskaną +

їга іс niep owl za ia ogJ/oqz onoby, że pertraktacje by-

Ху prowadzone 2 vie snej inicjatywy przez Czernowa, w рглесіуаув
zaś razie cała partja miałaby możność wyrazić swoją solidarność;Pakty cznie pertraktacje nie są zakończone i mają dotychczas charakter nieză ecydo van y.

.

Олег пот ułożył 2 Litwi nowym" pla tformę porozumienig"

składającą się z 9 punktom; któa nie są jeszcze obonęmJace dla
obu strong lecz stanowią pomakad веште-Едвин}: runów. Warunki

te mają być przedłożone przez lubawa” ;ownarkom
owi na rozpatrzenie i zatwierdzenie, Ozernow zaś ma omówić je z komitetami
as-crowskml w Hosj i i zagranicę.

Następnie zaś able strony maj g

zakomumkoﬂa sobie ostateczne rezultaty.
Warunki sę następujące:
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1/ Głównym celem do
obrona

zdobyczy

którego

obydwie strony dążę,

rewolucji przed

2/ Ros japozostaje

jest

zachowanie

i

zakusani redkej i.

republiką sowietów.

3/

Wolne wybory do miej scowy@d sowietów, „jak równieżd
o centrulugo "som etu sowietów",
Biorą w nich leis wszystkie warstwy pracam—
cego luda : mlej sugo i wiejski go.
4/

Nore wybory będą wyznaczone do wszystki@ sowietów
, następnie zed
rząd koal 197)
i
пу| będzm ukonstytuowmy w zależności od składu
partyjne—
go "sonetti:sowietów",
5/ Do. сћт11 wyboru nowego rzędu es—erzy otrzymuj
ą dwa miejsca w sownarkomie.

6/

Wprowadza się stopniowo wolność źprzekonań dla prze
dstawicid i
partji, za wy; зима monardustycznydx
77 Жив-ещ mprzestajş. walkę konspiracjjną w Rosji i
agitację antyspzagranica.
8/ Partja nas-erów zostaje zalegalizowme w Rog
i.

9/ лав—ету zobomęzuję się dołożyć wszelkich usiłowań, aby
uzy skate
uznanie rzędu sowietów zagranicę i otrzymać pomoc finmsowę
dla odbudu-

wy kraju.

$
Warunki te są obecnie przedniotem ożywionygh debstów w part
ji

es-erów.

Jedrakże są duże wątpliwości co do przyjęcia ich przez
całą

part; €. Bardzo niekorzystny wpływ w tym sensie wywiera es-e
r Haskow
/przyjechat niedamo do Paryża z Rosj i/, który twierdzi, że zdan
ia
:}ng centralny komitet rosyjski olrzuci te warunki.
[ Picsuogg

Î
МаяХот po przyjeżdzie do Paryża mia kilką referatów o sytuacji wewnętrz
пе) и Ноя) і w kole partji es-erów.
X rain—atack swoich Mash! tnerdzi, że do tychezasowy pro gram

ReferatMaszowa.
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es-erów mie ma więcej
mory

o socjalizacji,

refprmie rolnej.
w Rosji,

poddać

zastosowania

w Rpsji.

Obecnie nie może

o systemie podziału produktów pracy,

Zdaniar

jęzo es-erzy powimi,

o

jeli chcę

być więcej
es-erowskief
odegrać

rolę

gruntowną; rewizji swój program 1 przyjęćnajpierw zasa-

dę prywatnej własności. Drugiem duéém mebezpuczenstwen, z którem
pax-mame musiała się liczyć, jest przechodząca wszelkie pojęcia, denoralizacja mas ludowych. Dmoz-ahmada ta wyraża slę. 1/ w

kra ie ietach naactmiruyek i Zap ounict wieZ/w
,
dono sicielstwie i szpu-

gostwie, dzięki spodleniu narodu, 3/ w ro zwydrzanu i rozpuscie, 4/ we
wzrastającej wciąż żywiokowej nieawiści do żydów.

*

Пођес беј denoralizacii, lias' or una, ze parmanic nie|potrafi zbudować. Jezell hędme…le opierała дед./гп,-па lzm,—

gencji, jedynym środovuskuу Нов) іwzględne ză r опт .

Zastępca Attache oj kowego
W.D o w b ó r
Ro t mis tr z
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