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Stan.ekonomiczny,ROSJi‘Sowieekigj bodaj że nie bè}
nigdy tak zly, jak w chwili obecnej, Nadzieje pokładane na poleps z:
nie stosunkow ekonomicznych w związku z zakończeniem wojny i podjęciem handlu z zagranicą zawiodły. Odezwa~ się рих literalnie
wsywtkiego,Nawet produktów znajdującycj się w Rosji,kt6ryeh nie

można dostarczyć z powodĘ katastroficznego kryzysu kolejowego,
wywołanego absolutnym brakiem opału. Na niekrétych linjach np.
secret R
Ługańsk—lilIerowo,Jelec—Kupsk,Iołqownchn—Aleksąndrowsk ruch wstrzy
orient ze
mano catkowieie, bez nedaiég na prędkieuruchomienie, W zwiazku z

oi

kryAysem
kolejowym nastąpiła zwłoka w dostarczaniu żywności do
miast. Zmniejszono w ostatnich
ludn0śc1 i nie obiequą Łręuko

asach rację żywnościową dl
a

zwięksyć,

a

- Łagodna stosunkowo zima srr"¥3a tworzeniu się ban

powstańczych, z którymi welka jest utrudnioną, z powodu iż wysyła—
ni na ufmierzenie zołnienze53„„39592Śń zaopatrzeni w ubranie i
~ żywność i prechodzą częśągnga_stronęwpowstunców.Stałe nieocwodze—
nie powstańców tłomsczy się apatja mas,przyzwyczajeni en się de
do złych warunków życia i pogodzenie się ogéţg ze swym losem.

Przy tych warunkach ruchliwsze elementy nie mogą nie zdziałać
w szerszym zakreśie.Bierne masxﬂglgmﬁggggggqgwnawqﬁ‘ggwgajggrsze
ekonomm‘ggmvwmlprzewrotu w Rqsgi nie należy pręd-.
ko oczekiwać, Sfery komunistyczne doskonale sobie zdają sprawę
ze stany fzeczy i czuję się dość moeno.Ludzi ideowych w partji

prawie nie zostelo, jednak ći co pozostali wierzą,że zwalczą
wszelkie trudności,widząc zwycięstwo w odbudowe ekonomicznej Rosji
Według ostafnieh wiadomości z Rosji,w kołach komu-

nistycznych powaźnie się liczą z możnością interwencji ze strony Zachodu. W Kaskwie krążą pogłoski,że Niemcy wzamian za ulżenie
warunków pokoju Wersalskiego,miały zgodić się na przeprowadzenie
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interwencgi Buz-dao mozebnef'e te pogłoski Są
rozpusvzane
nie,w celu wyttomaczenia rzadowi wstrzymujacego
demobilizae je.

Ruud widocznie nie chee, aby - ludnoéﬂ przyzwätæîäh sign/do
stana
pokojowego,gây2 wtedy nie miałby wytłomaczenia
zeniadlate
terroru oraz.
Suecjalr‘ycmrsniehen wojskowych.Pozwolnienin trzech
starszych
звести но
roczników dalszą demobilizację podobnowstrzymano.

“ЖЖЧШБТЕЊЈ
obecnie jest najwięcej zależny od dostarczania opału de centrów przemysłowych oraz obsi
ania
pól w 1921 roku, W tym kierunku bolszewicy wytężają najwięks
zą
energję, stwarzając t.zw.-trudowjłbezkrownyj front» i używ
ając
do tego zdemobilizowanych żołnierzy ors

>

cywilką ludność bez

różnicy płci i lat, Główny nacisk kładźs ne dostarcz
anie opału
dla kolei, Płożenie na kolejach znajduje sie w
krytyc: (nym stanie,
np.dnia 6/11.21. Omska droga mida'w zapasie drzewa na
# dnia,
Tomska na 3/4 dnia,!ikaterynienska i Donieckie na 5/4
dnia, W so-

mie ruch kolejowy wstrzywny został w ostetnich czasach na
33 ch.
y

-

linjach kolejowych,
Bolszewicy rozomieją,iż z zaniknięciem rochu kolejou’eé
c
stracą absolutną łączność i przez to wpływ i władz
ę w prowincji,
Odczuwa się straszny brak takich narzędzi jak:
toporów,łopat,pił
etc..Kolejom potrzeba było 5 ш1јопбу łopat dla oezy
szezenia'éniegu,a otrzymały tylko miljon trzysta tysięcy. Z powody
wyżej йушіьъ
nionych braków odbył się cały szereg posiedzeń W.S.
N.CH.,które

s

powiięły szereg decyzji w kwestji opału oraz obsi
ania pól. Bolszewicy widzae,iă zwiększyć wydajność_siemiś_obec
nie „jest niemoëliwer
z braku newozów naturalnych i sztucznych, stara
japie zw‘eksuyé
plac съедать. tym samen. 29.653ecs trudnosci nlep
rzyzwyciężone
jak to brak inventgrzaﬂiarnaﬂra‘.całkowita apatj
a chłopa do
etatea
Moesanoonioana
pr&cy, smuszaja przypuswzué iż wszelkie pestanow
ienia zostaną ty ko na papierze, Kasują prywatną inicjatywę rząd
był zmusuony
wszystich zdolnych do pracy wziąć na swoje utrz
ymanlewrapzco masi dostarczać do miast kolosalną ilość prod
ukow

ktore se, jakby

zasadniczą pensją,gdyż pieniądz nie ma żadnej wartości.
Chcąc
dag ludności: iluzję polepszenia byłu,bolszewicy
„skoro tylko mieli możność wszczęcf stosuńków z zagranicą,
zaczęli prowadzić oây-

wiona
za

%-

pertraktacje И celach

torary

handlowych,ludząc

xżę,ją,1%

wzamian

_dostawiané,dadzq s-urowiec. Nie mając takowych wcale,

lub mając je w miejscowościach,skąd nie‘mogli ich

zmi-

szeni płacić za towary złotem. Obecnie daje się zauważyć brak złota. Działacze bols‘zeyieçy zaczynają mowić i myśleć o tèm, 20 dać
wzamian za towary, Zarządzili odebranie ludności złota i srebra,
zastanawiają się nad tem,żeby wzamian za towary dać zagranicy koncesje,lecz jest to dla nich nadzwyczaj

знтчтгу
ożywiony ruch osobowy z zagranicą bez wszelkłej politycznej kwarani
tanny i zasadnicze zmiany w robotniczem prawodawstie, co musiało '
by wpłynąć fm cala wownetrang politykę. Przyjmując pod uwagę wyzej!
wymienione warunki i wzyczymy,Przypuszr'zrć~ można,1ż Rząd Sowietów
poweźmie w najbliższyr czasie ostateczne postmoueniaJtore będą
decydujące w stosunku do komunistom-Auto partji rządzącej w Rosji,
Cała dyskusja w Profsojuzach

omawiana przez największych pione-

row bolszewizmu,wyrafnie stwierdza,iż w ieanìjlàeLgSÀE—Èfjîfwgàrﬁ

-

komunistow,wkradt sie ferment który doporowadzić może do ostatecznennetenein
nreir
neo roziamai stworzeni
z
są; dwoch grup,
e,
p,
W
mg;—one do siebie usposobio +

пуст i inaczj pojmujących politykę wav'nętrmą~ i zewnętrzną Rosji.
R e w e 1, dnia 21 lutego 1921 roku.
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