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S. I. GUSEVILLE

Toimitettava henkilökohtaisesti Guseville Leniniltä

4. IV. 05.
Hyvä ystävä! Kirjoititte itsekin, että Teitä on alettu var

jostaa. Olen sitä paitsi koonnut täällä äskettäin sieltä 
tapahtumapaikalta saapuneilta pietarilaisilta tietoja, jotka 
vahvistavat täydelleen tämän tosiasian. Ei siis voi olla 
mitään epäilyksiä. Niin omasta kuin lukuisten tovereitten- 
kin kokemuksesta tiedän, että vallankumoukselliselle on 
miltei kaikkein vaikeinta se, että hän osaa ajoissa lähteä 
vaaralliselta paikalta. Aina käy niin, että juuri silloin, kun 
jossain paikassa täytyy jättää työ, se muodostuu erittäin 
kiintoisaksi ja erittäin tarpeelliseksi: työn tekijästä tuntuu 
aina, ihan aina juuri siltä. Sen tähden katson velvollisuu
dekseni vaatia mitä tiukimmin Teitä poistumaan joksikin 
aikaa Pietarista. Se on ehdottoman välttämätöntä. Sitä 
ei saa lykätä millään verukkeilla eikä minkään asian 
vuoksi. Väistämätön palo tuottaisi suunnatonta vahinkoa. 
Poistumisenne ei aiheuta suurtakaan vahinkoa, ja sekin on 
näennäistä: nostakaa tilallenne nuoria apulaisianne hoita
maan joksikin aikaa, kuukaudeksi tai pariksi, ylempiä toi
mia, ja voitte olla varmoja, että joskin asia joutuu siitä 
kärsimään tavattoman lyhyen ajan kuluessa, niin yleensä 
se voittaa suuresti. Nuoriso harjaantuu suorittaessaan vas- 
tuunalaisempia tehtäviä; sille mahdollisesti sattuvat virheet 
oikaisemme nopeasti. Palo sen sijaan pilaisi kaikki mitä 
tärkeimmät mahdollisuudet, joita meillä on keskustoimin
nan järjestämiseksi. Vielä kerran: neuvon itsepintaisesti 
teitä matkustamaan viipymättä kuukauden päiviksi maa
seudulle. Kaikkialla on paljon tekemistä ja kaikkialla 
tarvitaan yleistä ohjausta. Lähtö voidaan aina järjestää, jos 
halutaan lähteä (täytyy haluta).
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En kirjoita 12. III. 05 tehdystä sopimuksesta 325. Siitä ei 
kannata riidellä. Nähtävästi ei muuten voitu. Nyt on kysy
mys siitä, että valmisteltaisiin tarmokkaasti edustaja
kokousta ja saataisiin edustajain luku lisääntymään. Älkää 
innostuko kuluttamaan rahaa, säästäkää sitä, sillä edus
tajakokouksen jälkeen se on vieläkin tarpeellisempaa.

Lähetetty Genevestä Pietariin 
Julkaistu ensi kerran v. 1925 J u lk a is ta a n
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