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Abstract. The article examines the political processes that took place in
Bessarabia on the eve of its union with Romania, and reflected on the pages
of the newspapers from Petrograd and Moscow, in the late 1917 – early
1918. Involved in the struggle for power, the press from Russian capital
cities described very superficially and extremely passively the political life
of the Russian province, including the events in Bessarabia. Perhaps, the
Moscow and Petrograd press reflected on their pages those phenomena
and processes in Russia that were most interesting to the readers of the
two capital cities. The latter were carried away by events in their native cities,
where, of course, the fate of their country was decided. Meanwhile, the
national suburbs experienced an equally dramatic life. It was not only the
struggle between opponents and supporters of the Bolshevik government
which developed in there, but also the struggle for the determination of
their state structure, as independent countries or autonomous entities within
Russia. However, the political forces of Bessarabia chose their own way,
deciding to unite with Romania.
Keywords: union of Bessarabia with Romania, Moscow and Petrograd
press, World War I.

Materialele publicate în presa de la Petrograd ºi Moscova din a doua jumãtate
a anului 1917 prezintã o particularitate destul de evidentã pentru un cititor atent:
din ele lipsesc aproape cu desãvârºire ºtirile din Basarabia. În zadar ar cãuta cititorul în ziarele din capitalã ceva interesant despre aceastã regiune. Dacã ºi apar
unele ºtiri, ele sunt extrem de laconice ºi, în majoritatea lor, þin de evenimentele
de pe Frontul Român. În prima jumãtate a anului, presa aducea din când în când
la cunoºtinþa cititorilor, informaþii despre unele evenimente din Basarabia. În baza
lor, doar un cititor avizat ar fi putut sã-ºi construiascã o impresie fie ºi superficialã despre lupta politicã din regiune. Astfel, la 5 mai 1917, Buletinul Guvernului provizoriu informa: „Comitetul executiv orãºenesc Chiºinãu a decis sã
————————
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fie concediate imediat, din motivul incompatibilitãþii cu noua orânduire, urmãtoarele persoane: Klossovski ºi Artemiev, directorii gimnaziilor de bãieþi nr. 1 ºi 3;
Boroºkovici, directorul liceului real; Sîromeatnikov, directorul liceelor naþionale
ale guberniei; Serebreanski, inspectorul liceelor; Ivilevski, inspectorul gimnaziului 3; profesorii: de gimnaziu – Baskevici, Pizoli ºi Ilaºkov, ºi de la liceul real
– Raninski“1. Citind aceste rânduri, înþelegi cã în Basarabia începuse epurarea
funcþionarilor, reflectând interesele noilor autoritãþi ale guberniei. Aceastã notã
din Buletinul Guvernului provizoriu era singura ºtire din mai despre confruntãrile ideologice din Basarabia. A doua informaþie se referea la lupta împotriva
tãierii samavolnice a pãdurilor2. Astfel, gazeta oficialã a guvernului amintise
despre Basarabia, în mai 1917, de numai douã ori. Caracterul celor publicate nu
s-a schimbat nici în lunile urmãtoare. O asemenea politicã editorialã era specificã majoritãþii ziarelor din capitalã.
La sfârºitul anului 1917, specificul materialelor de ziar nu se prea modificase: ºtirile din Basarabia continuau sã fie o raritate. Ele rãmâneau la fel de
scurte ºi sãrace în informaþii, ºi doar din când în când relatau despre schimbãrile
politice din aceastã parte a Rusiei. De exemplu, ziarul Izvestia scria, la 27 septembrie 1917: „Chiºinãu. În viitorul apropiat va fi convocatã conferinþa gubernialã a organizaþiilor s[ocial]-d[emocrate] menº[evice] ºi un[ite]“3. Observãm cã
aceasta este una din primele informaþii care þin de Basarabia publicate în acest
ziar în 1917. Abia în decembrie încep sã fie incluse mai multe ºtiri din aceastã
regiune, deºi ele rãmân destul de laconice. În particular, ziarul moscovit Russkie
vedom osti nota: „În ultimul timp, miºcarea separatistã a atins cote ºi mai mari.
Primim informaþii de la Chiºinãu cã organul þinutal Sfatul Þãrii a declarat Basarabia
«Republicã Moldoveneascã», ce intrã în componenþa Republicii Ruse“4. În continuare erau enumeraþi membrii guvernului statului nou-format. Aceastã ºtire era
comunicatã cititorilor împreunã cu alte ºtiri similare. În particular, cã la Bahcisarai
a fost convocat Kurultai, iar la Orenburg – congresul baºkir.
Încã o particularitate a ºtirilor publicate pe atunci constã în faptul cã informaþiile parveneau de la faþa locului nu doar în volum mic, ci, deseori, cu mare
întârziere. Putem judeca despre întârzierea semnificativã a ºtirilor din Basarabia
pornind de la urmãtorul fapt. Izvestia din 16 ianuarie 1918 informa: „Bender. 15
noiembrie. Poziþia Sfatului de deputaþi ai muncitorilor ºi þãranilor nu este determinatã. Bãlþi. Sfatul are o poziþie defensivã. Reni. Puterea e în mâinile Sfatului
de deputaþi ai soldaþilor ºi þãranilor“5. Uneori, de soarta anumitor regiuni naþionale ale Rusiei se interesau mai mult politicienii strãini decât gazetarii ruºi. Astfel,
la sfârºitul lui noiembrie 1917, Joseph King, membru al Camerei Comunelor, s-a
adresat guvernului britanic cu urmãtoarea solicitare: „este adevãrat cã Ucraina ºi
Finlanda s-au declarat state republicane independente ºi, dacã este aºa, le-a recunoscut oare guvernul britanic“6. În orice caz, presa din capitalã scria destul de des
————————
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despre evenimentele politice de la Kiev. Conform ziarului Delo naroda, Lenin
ºi tovarãºii sãi recunoºteau drepturile naþionale ale Ucrainei, pânã ºi „dreptul
acesteia de a se separa complet de Rusia sau de a intra într-un acord cu Republica
Rusã“7. Însã ei nu puteau avea o atitudine tolerantã faþã de acþiunile Radei, care
erau vãdit orientate împotriva puterii bolºevice. În particular, separatiºtii de la
Kiev aveau o atitudine destul de loialã faþã de unitãþile militare de la Don ºi Kuban
ale nou-apãrutei miºcãri a albilor. Îngrijoraþi de acest fenomen, ºi nu de miºcarea
naþionalã, bolºevicii tensionau din ce în ce mai mult relaþiile cu Rada pe parcursul
lunii decembrie 1917. „Nu putem admite – declara în aceastã privinþã Troþki – ca
Rada burghezã sã ne slãbeascã frontul prin evacuarea unitãþilor militare, sã ne
reþinã trupele trimise împotriva lui Kaledin, în timp ce Rada le permite trupelor lui
sã treacã fãrã obstacole“8. Astfel, Rada prezenta pentru bolºevici un pericol real,
în timp ce, la sfârºitul lui 1917, forþele naþionale ale Basarabiei nu întreprinseserã
încã nicio acþiune concretã împotriva guvernului lui Lenin. Posibil, asta ºi determinase indiferenþa presei bolºevice faþã de evenimentele dintre Nistru ºi Prut.
Sã remarcãm cã ideile autonomiei naþionale erau destul de rãspândite în anul
revoluþionar 1917. În consecinþã, în majoritatea ediþiilor periodice ale timpului
mai curând apãreau reflecþii la tema autodeterminãrii naþionale decât analize ale
unor fapte concrete ale declarãrii autonomiei de cãtre aceste naþiuni. Fãrã îndoialã,
principalii subiecþi ai unei posibile separãri de Rusia, pentru cercurile politice de
la Petrograd ºi Moscova, erau Ucraina ºi Finlanda. Despre aceste periferii naþionale se ºi scria cel mai mult. Uneori, totuºi, ºi alte regiuni ale þãrii nimereau în
câmpul vizual al presei din capitalã. Cu toate acestea, viaþa politicã a Rusiei
Centrale era principala preocupare a ziarelor petersburgheze ºi moscovite. Astfel,
congresul al IV-lea al partidului social-revoluþionarilor, care avusese loc în perioada 26 noiembrie – 5 decembrie 1917, a ocupat practic tot spaþiul pe care organele de presã ale acestui partid l-ar fi oferit ºtirilor din provincie. Doar din când
în când se vorbea despre o posibilã confruntare a forþelor armate ale bolºevicilor
cu Rada ucraineanã. În plus, la acest congres, eserii discutau cu pasiune despre
autonomia anumitor periferii ale þãrii. În particular, unul din liderii social-revoluþionarilor, I. A. Prilejaev, declarase la congres: „În condiþiile din Rusia, þinând
cont de caracterul pestriþ al componenþei ei naþionale ºi de prezenþa unor regiuni
naþionale în sens cultural-economic, tendinþele centrifuge nu sunt doar inevitabile,
ci ºi rezonabile. Din acest punct de vedere, recunoaºtem autonomia naþional-politicã a popoarelor ce locuiesc în Rusia ºi insistãm asupra unei republici federative ca formã dezirabilã de organizare politicã“9. Date fiind aceste dispoziþii, tendinþele spre autonomizare deveniserã un fenomen obiºnuit.
Dupã cum am remarcat mai sus, în ciuda sãrãciei informaþionale, în ziarele
capitalei apãreau totuºi unele informaþii trunchiate despre Basarabia. Uneori ele
se bazau pe simple zvonuri. De exemplu, gazeta moscovitã a social-revoluþionarilor, Trud, scria, la 30 decembrie 1917: „Conform unor zvonuri, reprezentantul
Basarabiei a plecat la Brest pentru a participa la tratativele de pace“. Tot ea informa
————————
7 Дело народа, nr. 222, 6 decembrie 1917.
8 Дело народа, nr. 226, 7 decembrie 1917.
9 Дело народа, nr. 221, 1 decembrie 1917.
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publicul cã România are intenþia de a „deschide frontul pentru germani ºi a încheia
cu ei pace separatã, de a ocupa Basarabia“. În plus, tot acolo se prezentau ºi dezminþiri la adresa diferitor ziare româneºti „în care diferite persoane publice din
România încearcã sã ne asigure cã aceste zvonuri sunt aberante, cã România,
care ºi-a încredinþat Rusiei tezaurul, intelectualitatea, funcþionarii, refugiaþii nu
poate întreprinde asemenea paºi...“10. E surprinzãtoare încrederea cu care autorul
scria: „ªi Banatul, ºi Basarabia au rãmas pentru ea [România] «pãsãri de pe cer»,
goana dupã care e la fel de zadarnicã. Pacea separatã dintre Rusia ºi Germania o
va oferi, neputincioasã, falimentarã ºi sãracã, imperiilor centrale, condamnând-o la
o deplinã robie politicã ºi economicã“11. Evident, autorul acestor rânduri nu avea
nici cea mai micã idee despre ce se întâmpla în România ºi Basarabia la sfârºitul
lui 1917.
Este interesant cã, la douã zile dupã aceste reflecþii pe bâjbâite, în paginile
aceleiaºi reviste Trud a apãrut urmãtoarea informaþie: „Chiºinãu 25 noiembrie.
A fost inaugurat organul þinutal Sfatul Þãrii. Dupã un serviciu divin, a avut loc
parada armatelor moldoveneºti. Parada a fost salutatã de organizaþiile socialiste,
sociale ºi naþionale. Comisarul a transmis dosarele noului organ“. ªi tot acolo:
„În þinut domneºte anarhia. Soldaþii ard ºi jefuiesc pâinea ºi furã vitele. Ard clãdirile cu menire culturalã ºi gospodãriile þãrãneºti. Comisarii nu sunt capabili sã
opreascã anarhia“12. Nu au mai urmat niciun fel de informaþii, comentarii sau
explicaþii. Alte organe de presã din Petrograd ºi Moscova fie s-au limitat la comunicate laconice despre inaugurarea Sfatului Þãrii, fie au ignorat cu totul
aceastã ºtire.
Din rarele informaþii modeste ca volum despre evenimentele din Basarabia,
cititorul poate sã-ºi creeze impresia cã, în anii 1917-1918, bolºevicii erau interesaþi mai curând de soarta colaboratorilor ºi adepþilor lor decât de cea a vreunei
periferii naþionale. Aceste presupuneri sunt parþial justificate, fiindcã situaþia
bolºevicilor în aceste periferii depindea în mare mãsurã de succesul local al liderilor partidului, de capacitatea lor de a trage dupã sine masele. Astfel, ziarul
Vperiod al organizaþiei moscovite a PSDMR (menºevicilor) scria, la 19 decembrie
1917: „Situaþia de pe Frontul Român e tragicã. Trupele române au ocupat câteva sate
din gubernia Basarabia. Rada le-a permis românilor sã ocupe traseul Iaºi-Ungheni“.
S-ar pãrea cã exista un motiv de îngrijorare privind soarta Basarabiei. Dar în
aceastã informaþie era vorba mai curând de soarta lui V. S. Kornev ºi G. S. Roºal
decât de satele basarabene. „Autoritãþile române, scria ziarul, i-au arestat la Iaºi
pe membrii comitetului militar-revoluþionar, Roºal, Aksionov ºi Kornev, trimiºi
acolo de la Socola. Unul dintre ei, conform unor zvonuri, a fost împuºcat“. Mai
departe se vorbea despre o notã a lui Troþki, care declarase ambasadei române cã
„puterea sovieticã nu va suporta represiuni împotriva revoluþiei pe teritoriul
ei...“13. Atitudinea bolºevicilor faþã de intrarea trupelor române în Basarabia era
————————
10 Труд, nr. 197, 23 noiembrie 1917.
11 Ibidem .
12 Труд, nr. 200, 26 noiembrie 1917.
13 Вперед, 19 noiembrie 1917.
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destul de slab subliniatã în nota menþionatã. O problemã mult mai importantã
pentru ei era arestarea membrilor comitetului militar-revoluþionar.
Putem presupune cã, pe mãsura consolidãrii situaþiei politice a guvernului lui
V. I. Lenin, în ianuarie 1918, a crescut ºi interesul acestuia faþã de periferiile naþionale ale þãrii. A început sã reacþioneze mai activ ºi la implicarea forþelor politice din exterior în procesele ce se desfãºurau la periferiile Rusiei. Aceastã activizare s-a reflectat ºi asupra caracterului materialelor publicate în ziarele bolºevice. Astfel, acutizarea relaþiilor sovieto-române în decembrie 1917 ºi arestul lui
Constantin Diamandi au fãcut ca situaþia de la Prut sã devinã extrem de periculoasã
pentru localnici. Confruntãrile armate permanente dintre diversele grupãri politice
din regiune puteau conduce la acþiuni militare mult mai ample.
Pãrþile se purtau extrem de agresiv. Ameninþarea cu o invazie amplã a Basarabiei
de cãtre trupele române se fãcea deja simþitã la sfârºitul anului 1917. La 31
decembrie, ziarul Russskie vedom osti scria: „Chiºinãul a trãit zile pline de îngrijorare. Membrii parlamentului basarabean, reveniþi de la Iaºi – secretarul pentru
interne, Cristi, pentru afaceri externe, Pelivan, într-o ºedinþã închisã a Sfatului
Þãrii, au prezentat rezultatele negocierilor cu guvernul român, reprezentanþii
Angliei ºi Franþei, cu armata românã în ceea ce priveºte ocuparea temporarã a
oraºului de cãtre trupele române, precum ºi de un numãr nesemnificativ de francezi ºi englezi, aflaþi pe Frontul Român, pentru lupta împotriva anarhiei. În ciuda
protestului segmentului de stânga al parlamentului moldovenesc, s-a decis a se
oferi secretariatului carte blanche în aceastã privinþã. Pãrea inevitabil un conflict
acut cu bolºevicii, ce începeau ºi ei sã se pregãteascã de o luptã sângeroasã cu
susþinãtorii «sfatulþãrii» [sic!]. La decizia ultimului consiliu al directorilor generali, care aflaserã despre tipãrirea apelului bolºevicilor, aceºtia s-au grãbit sã-l
confiºte ºi sã rãspândeascã în rândurile populaþiei un apel la calm, încredinþând-o
cã alarma e nejustificatã“14.
Însã conflictul sovieto-român se acutiza tot mai mult. Pentru a-ºi discredita
adversarii, bolºevicii au început sã publice în ziare documente diplomatice secrete privind politica României în Primul Rãzboi Mondial. La 24 ianuarie 1918,
ziarul Izvestia scria: „Administraþia militarã româneascã, din datele de care
dispunem, a concentrat armatele împotriva Basarabiei; românii au intenþia sã
încercuiascã Chiºinãul, cãci toate trupele sunt orientate spre el. Unele unitãþi române se aflã în apropierea staþiei Ungheni“15. Meritã menþionat faptul cã acelaºi
numãr al ziarului includea un articol amplu ºi detaliat, intitulat Lupta pentru
puterea sovieticã pe Frontul Rom ân.
În general, presa bolºevicã din ianuarie 1918 era plinã de materiale negative
la adresa României, Basarabia figurând în ele ca victimã a politicii agresive a
acestui stat. De exemplu, la 14 ianuarie 1918, în ziarul Izvestia a fost publicat
un articol cu titlul Duplicitatea burgheziei rom âne ºi trãdarea generalului
ªcerbaciov, în care se spunea: „Deprinsã sã-ºi afirme dominaþia în bazã de
sãrãcie, cabalã ºi pe sângele þãranilor ºi muncitorilor români, monarhia românã
————————
14 Русские ведомости, nr. 279, 31 decembrie 1917.
15 Известия, nr. 282, 24 ianuarie 1918.
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a încercat sã se salveze pe sine, sã-ºi salveze moºierii ºi bancherii, prin ocuparea
Basarabiei ºi transformarea ei în dig împotriva fluxului puternic al revoluþiei
ruse“16. E de remarcat cã în acele zile Izvestia reflectase evenimentele din
Basarabia însãºi într-o legãturã strânsã cu acþiunile trupelor române în regiune.
La 2 februarie, acelaºi ziar informa cã generalul D. G. ªcerbaciov a reuºit, cu
ajutorul a patru divizii româneºti, sã ocupe o parte semnificativã a teritoriului
Basarabiei, inclusiv Chiºinãul17. Ulterior, aceeaºi revistã scria: „În întreaga Basarabie
se aude un geamãt continuu din cauza acestor represiuni inumane [ale românilor]“18.
Însã ziarul nu prezenta însãºi situaþia politicã din þinut, atrãgând atenþia cititorului
asupra dezmãþului moºierilor, susþinut de armata românã. În acest context, un autor
necunoscut scria: „Moºierii organizeazã o adevãratã vânãtoare de uniforme dupã
ofiþerii români care îºi cautã apartamente. Moºierii ºi-i furã unul altuia, oferindu-le
maximum de comoditãþi“19.
Remarcãm cã ziarele bolºevice practic nu reflectau dezmãþul unitãþilor armatei
ruseºti, care atacau adesea anumite localitãþi din Basarabia pentru a le jefui. Însã
organele de presã ale opoziþiei menþionau din când în când raidurile tâlhãreºti ale
unitãþilor militare demoralizate de propaganda bolºevicã. Ziarul Russkie
vedom osti, apropiat cercurilor de kadeþi, scria: „Din Chilia, de pe Dunãre, ni se
telegrafiazã: «Regimentul patru al divizionului baltic sosit în Ismail a organizat
un pogrom de o cruzime nemaivãzutã: a început cu devastarea a douã magazine
de aur ºi cu arderea acestora. Faptul cã nu au fost pedepsiþi le-a dat curaj huliganilor, care au început devastarea altor magazine ºi a apartamentelor particulare.
Devastarea s-a încheiat cu incendierea lor. În curând, oraºul s-a transformat în
scrum. O mare parte a oraºului e distrusã. Bacanalele sãlbatice au durat trei zile.
Bunurile jefuite erau încãrcate în cãruþe. La pogrom au luat parte ºi unii locuitori
din regiune. Arderea unei mari mori a fost prevenitã prin faptul cã jefuitorilor li
s-au dat 15.000 de ruble. Populaþia, lãsându-ºi proprietatea în voia sorþii, a fugit,
deseori pe jos, o parte au trecut pe malul român. Aici autoritãþile române ºi-au
bãtut joc de ei, refuzând sã-i adãposteascã pe refugiaþi»“20. Fugarii au aºteptat
un timp în câmp deschis. Apoi s-au întors la Chilia. Marinarii au încercat ºi ei sã
organizeze pogromuri în localitatea Vâlcov, conduºi de doi reprezentanþi. Dar
pescarii localnici le-au dat riposta cuvenitã. Marinarii „bãtuþi pânã aproape de
moarte“ au fost livraþi la infirmeria de pe râu, restul au fugit. În timpul programului au avut de suferit în principiu evreii.
Revenind la evenimentele din Chiºinãu, vom menþiona cã lupta politicã din
capitala Republicii Moldoveneºti era totuºi reflectatã, deºi nu prea intens, de unele
publicaþii din februarie. Astfel, dintr-o informaþie publicatã la 27 februarie aflãm
cã forþele de stânga ºi evreii cu drept de vot din duma orãºeneascã au fost lipsiþi
de permisele speciale care le permiteau sã circule prin oraº dupã ora stingerii21.
————————
16 Известия, nr. 274, 14 ianuarie 1918.
17 Известия, nr. 290, 13 februarie 1918.
18 Известия, nr. 299, 27 februarie 1918.
19 Известия. nr. 301, 1 martie 1918.
20 Русские ведомости, nr. 279, 31 decembrie 1917.
21 Известия, nr. 299, 27 februarie 1918.
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Din acest motiv, ei nu puteau participa la ºedinþele de searã ale dumei. Se menþiona
cã, în rezultatul cenzurii militare, a fost închis ziarul Svobodnaia Bessarabia.
Ziarul pro-guvernamental Izvestia nu a scãpat prilejul sã ironizeze cu privire la
soarta fostului socialist-revoluþionar, redactor al respectivului ziar, N. Kavsan,
anterior exclus din partid. „E caracteristic, scria ziarul, cã nu l-au ajutat nici atitudinea pasionalã faþã de români, cãrora le-a urat bun-venit în unele articole, nici...
ura faþã de bolºevici, pe care Kavsan îi denigra zilnic în paginile ziarului sãu“22.
Tot acolo se menþiona cã Sfatul Þãrii repartizase 40.000.000 de ruble pentru organizarea gãrzii locale. Doar dupã încheierea tratativelor sovieto-române din 9 martie
1918 tonalitatea revistelor apropiate guvernului devine brusc binevoitoare. Aceeaºi
atitudine a avut-o ºi ziarul menºevicilor, N ovaia jizn. „Conflictul ruso-român,
scria acesta în numãrul din 31 martie 1918, apãrut în urma ocupãrii Basarabiei
de trupele române, a fost lichidat“23. Însã deja la 10 aprilie ziarul transmitea comunicatul W olff-Bureau: „În unele ziare a fost publicatã ºtirea cã, confruntarea
ruso-românã a fost lichidatã prin obligaþia asumatã de România de a elibera
Basarabia timp de douã luni. Aceastã ºtire nu corespunde realitãþii. Guvernul român
ºi cel rus nu au încheiat niciun acord ºi asemenea obligaþii nu ar fi corespuns sarcinilor care stãteau în faþa guvernului român“24.
Se remarca în continuare interesul redus faþã de aceste probleme al presei de
opoziþie. Teroarea tot mai amplã din zona controlatã de bolºevici a condus la reducerea considerabilã a numãrului ziarelor din Petrograd ºi Moscova. Organele de
presã rãmase au devenit mult mai precaute în abordarea temelor incomode pentru
bolºevici. Aceastã situaþie a influenþat ºi numãrul materialelor despre Basarabia,
care s-a redus radical. Presa a fixat totuºi actul lichidãrii Republicii Moldoveneºti
independente. Ziarul menºevic N ovaia jizn scria, în acest context: „O radiotelegramã germanã prezintã telegrama preºedintelui român Marghiloman, aflat la
Chiºinãu, adresatã ministrului român de externe, Arion. În acea telegramã se
spune: «Dupã negocieri de 20 de zile, la 9 aprilie, la ora 7 seara, ieri a fost rezolvatã chestiunea unirii Basarabiei cu România, cu o majoritate de voturi, 34 (sic!)
contra 3. Am primit aceastã ºtire în numele poporului român ºi al regelui ºi am
declarat unirea României cu Basarabia, într-o atmosferã de bucurie de nedescris...
Mulþimi enorme ºi manifestaþii fãrã sfârºit s-au desfãºurat toatã noaptea. Sunt
foarte fericit. Alexandru Marghiloman»“.25
Aceastã examinare a materialelor de ziar din 1917 – începutul lui 1918 ne
aratã cã presa din capitala Rusiei nici mãcar nu a încercat sã prezinte informaþii
detaliate despre viaþa politicã din Basarabia acelor vremuri. Materialele doar
constatau fapte împlinite, fãrã analiza evenimentelor. Mai mult, majoritatea informaþiilor era prezentatã cititorilor cu mare întârziere. Situaþia politicã dificilã de
la Petrograd ºi Moscova, fãrã îndoialã, nu le-a permis multor organe de presã sã
reflecte ºtirile din provincie. Alte circumstanþe care nu le-au permis sã prezinte
————————
22 Известия, nr. 303, 3 martie 1918.
23 Новая жизнь, nr. 271, 31 martie 1918.
24 Новая жизнь, nr. 278, 10 aprilie 1918.
25 Новая жизнь, nr. 281, 13 aprilie 1918.
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la timp ºi într-o manierã adecvatã evenimentele din provincie þin de reducerea
numãrului de jurnaliºti corespondenþi calificaþi, precum ºi de distrugerea canalelor
de informare cu multe oraºe provinciale ale þãrii. Caracterul general al materialelor
indica în mod clar cã Rusia trecea printr-un proces de disoluþie.
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