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S. I. GUSEVILLE

Guseville Leniniltä

16. III. 05.
Hyvä ystävä! Juuri äsken sain tietää, että täällä pidettä

väksi suunniteltua 18 sosialidemokraattisen y.m. vallanku
mouksellisen puolueen (siinä luvussa eserrien ja P.P.Sin) 
konferenssia on Bundin pyynnöstä lykätty huhtikuun 
alkuun. Meille on varsin, varsin tärkeää päättää yhdessä 
Rahmetovin kanssa eräistä peruskysymyksistä, jotka koske
vat osallistumistamme tuohon konferenssiin (sen tarkoituk
sena on sopimuksen tekeminen kapinaa varten). „Iskra" 
vehkeilee mitä katalimmin. Ellei Rahmetov ole vielä 
matkustanut, tehkää kaikkenne, jotta hän lähtisi heti, ja 
vastatkaa minulle välttämättä heti paikalla tarkemmin, 
mitä tiedätte hänen lähtöajastaan.

Olemme täällä melkoisesti huolissamme edustajakokouk
sesta. Teidän, Igorin ja Ljadovin on helppo kirjoitella, että 
starik hermostelee. Kyllähän sitä hermostuu, kun täällä 
ympäröivät meitä viholliset, jotka käyttävät hyväkseen kai
kenlaisia tietoja ja saavat niitä nopeammin kuin me. Se on 
totta vie Byroon taholta hävytöntä. Idästä esimerkiksi 
tiedämme vain sen, että Zemljatshka kiertää Uralia ja että 
Ljadov on ollut Saratovissa. Jälkimmäisestä paikasta saatu 
vastaus on epäselvä, ei mitään varmaa. Emme tiedä, kuinka 
julkaistaan „Itäisen piirin komiteain” allekirjoittamia lento
lehtisiä. Se on häpeä ja skandaali!! Äskettäin sosialisti
vallankumoukselliset näyttivät meille yhtä sellaista
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lehtistä, se oli tyhmä, tähdätty Gaponia vastaan! On selvää, 
että se on KK:n vehkeilyä, mutta eivätkö ne kaksi byroon 
jäsentä, jotka ovat käyneet itäpiireissä, voineet saada sel
ville mitään ja kirjoittaa meille ajoissa, etteivät olisi saat
taneet meitä noloon asemaan vihollisten edessä? Eikö heitä 
hävetä, kun he saattavat „Vperjodin” niin ylettömän noloon 
asemaan? Eikä ainoastaan noloon, sillä „Iskra” käyttää 
häikäilemättä hyväkseen kaikkea. „Iskran” 89. numerossa 
Neuvosto manaa puolueesta pois kaikki ne, jotka menevät 
edustajakokoukseen. Siinä on taas väärennetty ääniä. On 
laskettu 1. I. 05 olleen 75 ääntä (33 X 2 =66 +  9 ääntä 
KK:lla, Pää-äänenkannattajalla ja Neuvostolla). On kek
sitty Kazanin ja Kubanin komiteat, joita ei ole koskaan 
vahvistettu, ja edelleen valehdellaan, että Polesjen komitea 
ja Luoteinen komitea on vahvistettu ennen 1. I. 05. Todelli
suudessa ne on vahvistettu vasta 1. IV. 05 mennessä. Pal
jastimme sen „Vperjodin” 10. numerossa 323.

Ottakaa huomioon vielä tämä: jotta edustajakokous olisi 
„Iskran” kannalta laillinen, täytyy siinä olla 19 komiteaa. 
Meidän laskujemme mukaan se on väärin. Mutta jos 1. I. 05 
täysoikeuksisia Venäjän järjestöjä oli 28 (ilman Liigaa), 
niin on peräti toivottavaa, miltei välttämätöntä, että 14—15 
osallistuisi edustajakokoukseen. Mutta meillä on 13 — 
1 (Jekaterinoslav) +  2 (Voronezh ja Tula) =  14 ja vain 
siinä tapauksessa, että lasketaan mukaan Tiflis, joka on 
epävarma. Tietysti edustajakokous on tarpeen, vaikka 
siihen tulisi tusina komiteoita, ja mitä pikemmin, sitä 
parempi. Millainen edustajakokous tahansa, mutta edus
tajakokous. Mutta minkä takia ei ole tietoja byroon käyn
nistä yhdessäkään neutraalisessa tai menshevistisessä 
komiteassa?? Onhan päätetty, että byroo kutsuu kaikki ja 
käy jokaisessa? Miksi Ljadov ei käynyt Kubanin komi
teassa? Miksi hän ohiajaessaan ei käynyt kutsumassa edus
tajakokoukseen Donin, Harkovin, Vuoriteollisuuspiirin, Kie- 
vin komiteaa?? eikä näiden kaupunkien erillisiä ryhmiä? 
kutsua työläiset itse edustajakokoukseen — se on mainio 
keino nostattaa heidät kapinaan. Minkä takia sitä ei 
tehdä?? sillähän olisi valtava merkitys!! Miksei Kurskista, 
Polesjen komiteasta y.m. ole mitään tietoja? Teemme täältä 
käsin minkä voimme, mutta täältä emme voi paljoakaan 
tehdä. On vähäisiä kiinnekohtia Kazanissa, Siperiassa,
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Kurskissa, Polesjessa, Saratovissa, mutta kaikki vain olet- 
tamuksellisesti. Ja kuitenkin jos kaikki nämä viisi ynnä 
Ural olisivat läsnä edustajakokouksessa, niin silloin se olisi 
epäilemättä täysin laillinen, vieläpä „Iskrankin” laskujen 
mukaan. Kirjoittakaahan.

Teidän Lenin
Lähetetty Genevestä Pietariin Julkaistaan
Julkaistu ensi kerran v. 1925 käsikirjoituksen mukaan
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