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Leniniltä henkilökohtaisesti T u—r a l l e

Hyvä toveri! Kirjeenne ilahdutti minua tavattomasti. 
Olkaa hyvä ja kirjoittakaa säntillisesti joka viikko vaikkapa 
pari riviä ja pitäkää ehdottomasti huolta siitä, että kaikki 
osoitteet olisivat päteviä ja että olisi varaosoitteita kirjeitä 
ja tapaamisia varten. Sehän on kerrassaan sietämätöntä, 
että enemmistön kannattajat ovat näin hajallaan! Mikään 
yhteinen toiminta ei ole mahdollista ilman säännöllistä 
kanssakäymistä, mutta me emme ole saaneet Teiltä yli 
puoleen vuoteen mitään.

Olen täysin samaa mieltä kanssanne, kun kirjoitatte siitä, 
että on välttämätöntä yhdistää enemmistö, liittää yhteen 
enemmistökomiteat ja ryhtyä valmistelemaan yksimielistä 
edustajakokousta, joka pystyy viemään läpi Venäjällä toi
mivien tahdon. Kaikkea sitä varten tarvitaan mitä kiin- 
teintä kanssakäymistä, sillä muuten harhailemme erillään 
ettekä Te tiedä kerrassaan mitään yhteisistä asioista.

Keskuskomitea on nyt sulautunut täydellisesti yhteen 
vähemmistön kanssa ja yhtynyt tosiasiallisesti vähemmis
tön salaiseen järjestöön, jonka päämääränä on taistelu 
edustajakokousta vastaan hinnalla millä hyvänsä. Neuvos
ton uudet päätökset väärentävät suoranaisesti sekä ääni
määriä että komiteain tahtoa („Iskran” 73. ja 74. numeron 
liite. Oletteko nähnyt sen?). Nyt on oltava valmiina siihen, 
että he eivät kutsu missään tapauksessa koolle mitään 
edustajakokousta, eivät kaihda mitään sääntöjen rikko
mista eivätkä lakkaa pitämästä edelleenkin puoluetta pilk
kanaan. He ilkkuvat avoimesti meille: missä se teidän voi
manne on. Ja me olisimme kakaroita, jos rajottuisimme 
luottamaan edustajakokoukseen valmistautumatta pane
maan nyt heti kovan kovaa vastaan. Tämän tehdäksemme 
meidän on 1) yhdistettävä heti paikalla kaikki enemmistö- 
komiteat ja muodostettava Enemmistökomiteain Byroo
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(Odessa +  Nikolajev+Jekaterinoslav ovat jo tehneet aloit
teen) taistelemaan keskuselinten bonapartismia vastaan;
2) tehtävä kaikkemme tukeaksemme ja laajentaaksemme 
kaikkinaisesti enemmistön kustantamoa (jonka Bontsh- 
Brujevitsh ja minä olemme täällä perustaneet; Bontsh-Bru- 
jevitsh on vain kustantaja). Ryhmä venäläisiä kirjoittaja- 
voimia on jo käynyt siihen käsiksi, ja Teidän on ryhdyttävä 
heti kokoamaan ja lähettämään kaikenlaista aineistoa, 
uutisia, julisteita, kirjoituksia y.m. y.m., erikoisesti työläi
siltä ja työväenliikkeestä. Ehdottomasti ja viipymättä. 
(Ellette tästedes lähetä joka viikko uutiskirjettä, me kat
kaisemme välit Teihin.)

Byroon suhteen on jo tehty seuraavaa. Odessan +  Nikola- 
jevin+Jekaterinoslavin komiteat ovat tehneet yhteisesti 
tällaisen päätöksen... 22 vastasivat niille näin 283:...

Koettakaa ehdottomasti käydä Tiflisissä mahdollisimman 
pian, toimittakaa perille molemmat. Yhtykööt pikemmin. 
Tietysti byroohon voidaan ottaa lisäksi Kaukasiaa edusta
via jäseniä. Kaikki Kaukasian komiteat sanokoot siis heti 
sanansa byroosta, t.s. kirjoittakoot meille ja Pietariin (tai 
Riikaan?) (osoite..., avain...), kannattavatko ne byroon 
muodostamista ja vaativatko ne tekemään muutoksia ehdo
kaslistaan tai täydentämään sitä. Tehkää herran nimessä 
kaikkenne, että tämä ensiarvoisen tärkeä tehtävä suoritet
taisiin kunnollisesti, järkevästi ja nopeasti.

Eräät toverit vaativat enemmistökomiteain konferenssin 
pitämistä Venäjällä. Me täällä arvelemme, että se olisi sekä 
kallista, hankalaa että vähäantoista. Meidän on kuitenkin 
kiirehdittävä kaikin voimin. Byroon valitsemista varten ei 
kannata kokoontua; paljon parempi on sopia siitä kirjeitse 
taikka siten, että pannaan yksi tai pari toveria kiertämään. 
Kun sitten byroo alkaa toimia ja siihen yhtyvät Jekaterino- 
slav +  Odessa +  Nikolajev +  Pietari + Moskova +  
Riika +  Kaukasia, silloin tämä byroo alkaa toimia heti 
järjestyneen enemmistön edustajana.

Pitäkää siis ehdottomasti kiirettä ja vastatkaa pikemmin.
Puristan lujasti kättänne. Teidän N. Lenin
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