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M. M. LITVINOVILLE

Papashalle Leniniltä
Hyvä ystävä! Kiiruhdan vastaamaan kirjeeseenne, joka 

miellytti minua sangen kovin. Olette tuhat kertaa oikeassa, 
että täytyy toimia päättäväisesti, vallankumouksellisesti ja 
takoa silloin, kun rauta on kuumaa. Olen samaa mieltä 
siitäkin, että täytyy liittää yhteen nimenomaan enemmistö- 
komiteat. Venäjän keskuksen sekä täällä ilmestyvän äänen
kannattajan välttämättömyys on nyt meille kaikille aivan 
selvä. Viime mainittua varten olemme jo tehneet kaiken 
voitavamme. Rjadovoi tekee uutterasti työtä, on löytänyt 
osanottajia, on itse antautunut kokonaan ja hakee kaikin 
keinoin miljonääriä ja melkoisen menestyksen toivein. Ja 
vihdoin olette tuhat kertaa oikeassa siinäkin, että täytyy 
toimia avoimesti. Välillämme on kiistaa vain detaljikysy- 
myksestä, jota on pohdittava kylmäverisesti, nimittäin siitä, 
pidetäänkö komiteain konferenssi vai muodostetaan välittö
mästi „Enemmistökomiteain Byroo” (tämä nimi miellyttää 
meitä enemmän kuin Organisaatiokomitea, vaikka eihän 
kysymys tietenkään ole nimestä), jonka ensin tunnustaisi
vat muutamat ja sittemmin kaikki enemmistökomiteat. Te 
kannatatte edellistä, me jälkimmäistä. Jos olisi mahdollista 
pitää konferenssi ulkomailla, kannattaisin täydellisesti kon
ferenssia. Sen pitäminen Venäjällä on kauhean vaarallista, 
hankalaa ja vähäantoisaa. Odessa+ Nikolajev+Jekateri- 
noslav ovat muuten jo päässeet yhteisymmärrykseen ja 
antaneet ,,22:n” tehtäväksi „nimittää Organisaatiokomi- 
tean”. Me vastasimme suosittelemalla nimeksi „Enemmistö
komiteain Byroota” ja nimesimme seitsemän ehdokasta 
(Rusalka, Felix, Zemljatshka, Pavlovitsh, Gusev, Aleksejev 
ja Paroni). Kirjoitamme tästä Odessaan ja Pietariin. 
Aleksejev lähti jo Teille. Eiköhän olisi parempi suorittaa
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ehdokkaiden vaaleja Riian, Pietarin +Moskovan kautta, 
sitten ilmoittaa siitä heti julkisesti (lähetämme tiedotuksen 
luonnoksen 300), sitten käydä nopeasti Pohjoisessa komi
teassa, Kaukasiassa, Saratovissa, Nizhnissä y.m., pyytää 
niitä yhtymään meihin ja täydentää byroota mahdollisim
man liberaalisesti parilla heidän ehdokkaallaan (joskaan 
ei ole kovin todennäköistä, että meihin yhtyvät komiteat 
vaatisivat lisäämään suuresti byroon kokoonpanoa). En 
kerta kaikkiaan voi edes kuvitella, että meillä saattaisi 
syntyä vaikeuksia byroon kokoonpanon vuoksi.

Tällaisen menettelyn etuisuuksia ovat nopeus, huokeus, 
turvallisuus. Nämä etuisuudet ovat sangen tärkeitä, sillä 
nopeus nyt on kaikki kaikessa. Byroosta tulee virallinen 
komiteain yhteenliittämiselin ja hajaannuksen sattuessa 
korvaa tosiasiassa täydellisesti Keskuskomitean. Kirjoit- 
tajaryhmä tulevaa Pää-äänenkannattajaamme varten on 
niin ikään täysin hahmottunut (viisi tai kuusi henkeä: Rja- 
dovoi, Galjorka, minä, Schwarz +  L u n a t s h a r s  ki  + e hkä 
В a z a r  ov) .  Käykää Te hoitamaan kuljetuksia ja tarmok
kaammin. Me olemme täällä ottaneet mukaan erään entisen 
bundilaisen, joka on toiminut paljon kahdella rajalla; hän 
lupaa järjestää asian 200—300 ruplan kuukausimaksusta. 
Odotamme vain rahaa ja sitten annamme hänelle yhteyden 
Teihin.

Teidän menetelmänne on epäedullinen, se tietää viivyt
telyä. Pidän kerrassaan hyödyttömänä esittää uhkavaati
muksia KK.ile ja Neuvostolle. KK teeskentelee, nyt en epäile 
tiimaakaan sitä, että he ovat myyneet itsensä täydelli
sesti vähemmistölle ja ovat kokonaisuudessaan ja ehdotto
masti valmiit väärentämään edustajakokouksen. Ei pidä 
luulotella turhia. Nyt kun kaikki keskuselimet ovat heillä, 
heidän käytettävissään on tuhansia keinoja väärentää 
edustajakokousta ja he o v a t  j o  r y h t y n e e t  t e k e 
m ä ä n  s i t ä .  Me todistamme sen painetussa sanassa 
erittelemällä Neuvoston päätöksiä („Iskran” 73. ja 74. nu
mero, liite). Me olemme tietysti olleet ja tulemme edelleen
kin olemaan edustajakokouksen kannalla, mutta on puhut
tava kaikkialla kovalla äänellä, että he jo väärentävät 
edustajakokousta ja me paljastamme väärennyksen. Tosi
asiassa asetan edustajakokouksen nyt yhdeksännelle sijalle 
ja etusijalle äänenkannattajan ja Venäjällä muodostettavan
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keskuselimen. On naurettavaa puhua epälojaalisuudesta, 
kun he tekemällä kaupat vähemmistön kanssa ovat 
suoranaisesti pakottaneet meidät ne järjestämään. Se on 
valhe, että vähemmistön salainen järjestö on laskettu 
hajalle; sitä ei ole laskettu hajalle, kolme KK:n jäsentä on 
mennyt tuohon salaiseen järjestöön, ja siinä kaikki. Kaikki 
kolme keskuselintä muodostavat nyt puolueenvastaisen 
salaisen järjestön. Vain tyhmyrit eivät näe sitä. Meidän on 
vastattava järjestymällä avoimesti ja paljastettava heidän 
salaliittonsa.

Olkaa hyvä ja lujittakaa kaikissa uskoa meidän järjes
töömme ja tulevaan äänenkannattajaamme. Täytyy vain 
kärsiä vielä vähän, kunnes Rjadovoi saa työnsä tehdyksi. 
Kootkaa ja lähettäkää lehtikirjoituksia (aina merkinnöin: 
Leninille) ja aineistoa, e r i t y i s e s t i  työläisiltä. Meidän 
ja teidän kesken on erimielisyyttä vain yksityiskohdasta, 
sillä olisin tietysti vain mielissäni konferenssista. Mutta 
totta vie se ei maksa vaivaa; paljon parempi on julkaista 
nyt heti ja viipymättä tiedotus byroon nimissä, koska sen 
kokoonpanosta me kyllä sovimme helposti eikä tältä poh
jalta nähtävästi synny selkkausta. Ja kun byroo ilmoittaa 
muodostumisestaan, se tunnustetaan kohta ja se alkaa 
puhua kaikkien komiteain nimissä. Harkitkaapas tätä vielä 
kerran oikein tarkoin ja vastatkaa pikemmin.
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