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S. I. GUSEVILLE 

Natiolle Leniniltä
11. III. 05.
Hyvä ystävä! Sain juuri 10. ja 11. numeron317. Suuret 

kiitokset, erityisesti haukkumisista 10. numerossa. Pidän 
siitä, kun ihmiset haukkuvat toisiaan, he siis tietävät, mitä 
tekevät, ja heillä on oma linjansa. Peittositte ovelasti „van
haa sutta”, jo pelkästä lukemisestakin hän raapi korvallis- 
taan! Mutta 11. numero osoitti, että olette kuitenkin liian 
optimistinen, kun toivotte tulevanne helposti toimeen Pieta
rin menshevikkien kanssa. Voi, danaolaisia pelkään 318 ja 
neuvon Teitäkin pelkäämään! Pankaa merkille, että kaikki, 
mikä on heille epäedullista, jää pelkäksi puheeksi, pane
matta paperille, kuten esim. KK:n suostumus edustajako
kouksen pitämiseen. Tänään ilmestyi „Iskran” 89. numero, 
siinä on Neuvoston 8. III. 05 tekemä päätös, vilpillinen ja 
raivoisa päätös edustajakokousta vastaan („moisella me
nettelyllään edustajakokouksen osanottajat itse asettavat 
itsensä puolueen ulkopuolelle”). He laskevat, että 1.1.05 
oli 33 „oikeuskelpoista puoluejärjestöä, keskuselimiä 
lukuun ottamatta” (julkeaa valhetta, on leivottu olematto
mia komiteoita, kuten Kubanin komitea ja Kazanin komi
tea, joka on vahvistamatta, ja kahden komitean, Polesjen 
ja Luoteisen komitean perustamisajat on sotkettu, 1. IV. 05 
asemesta on sanottu 1. I. 05). On selvää, ettei voi olla 
puhettakaan Neuvoston eikä siis myöskään Liigan eikä 
Pää-äänenkannattajan osallistumisesta edustajakokouk
seen. Olen suuresti mielissäni siitä enkä usko, että Venäjän 
menshevikit tulevat, en usko. Tähän saakka kukaan teistä 
ei ole toimittanut yhdeltäkään menshevikkikomitealta 
paperia, jossa he sanovat suostuvansa edustajakokouksen
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pitämiseen. Älkää luulotelko turhia! Jos Pietarin menshevi- 
kit suostuvat tekemään myönnytyksiä, niin vaatikaa heiltä 
conditio sine qua non *, että he tunnustavat edustaja
kokouksen, jonka byroo kutsuu koolle, ja tunnustavat Pieta
rin komitean ainoaksi lailliseksi ja työväenliikkeeseen 
sidotuksi komiteaksi,— se on tehtävä ehdottomasti kirjalli
sesti, lähetettävä ehdottomasti jäljennös (heidän omakäti
sesti allekirjoittamana) „Vperjodille” ja ehdottomasti 
vähemmistön Pietarin ryhmän kaikkien jäsenten nimessä 
mainiten jokaisen heistä nimeltään. Mutta sittenkään älkää 
päästäkö heitä mihinkään yhteyksiin käsiksi, sillä siinä 
tapauksessa hankitte itsellenne sisäisiä vihamiehiä, muis
takaa minun sanoneen!

Ilmoittakaa heti pikasähkeellä Rahmetoville, että täällä 
pidetään suunnilleen 20. III. 05 tärkeä konferenssi sosialisti
vallankumouksellisten ja monien muiden puolueiden kanssa 
tarkoituksessa solmia sopimus kapinaa varten 3I9, Rahme- 
tovin läsnäolo on välttämätön, rientäköön heti hukkaamatta 
päivääkään.

Lopuksi sanon Teille vielä kerran: ette tunne vähemmis
tön voimia koko Venäjän mitassa ja luulottelette turhia. 
Menshevikit ovat nyt meitä voimakkaampia, on käytävä 
vimmattua taistelua, pitkällistä taistelua Ulkomaiset iko
nit 320 ottavat suunnattomasti rahaa. Pidän suorastaan 
sopimattomana, että alkaisimme puhua sopimuksen teosta 
Bundin etc. kanssa sen jälkeen, kun he (ja lättiläiset) piti
vät konferenssin Keskuskomitean kanssa321 (pöytäkirja 
„Poslednije Izvestijassa” 322 ja „Iskran” 89. numerossa). Se 
olisi tylsämielisyyttä: me aivan kuin tuppaannumme, mutta 
meille sanotaan: emme me teitä tunne, me olemme jo teh
neet sopimuksen KK:n kanssa. Pitäkää varanne, saatte 
häpeät päällenne!

Puristan lujasti kättänne. Lenin

Lähetetty Genevestä Pietariin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan

* —välttämättömänä ehtona. Toim.


