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VSDTP:n KESKUSKOMITEALLE

5. X. 05.
Hyvät ystävät! Sain juuri äsken Reinertin uuden kirjeen. 

Harkitsin tarkoin hänen ehdotustaan, puhuin asiasta Del
talle ja luovuin kielteisestä kannastani, jonka esitin kir
jeessäni 3. X. 05.

Voin saada Orlovskin palaamaan viikon kuluttua. Sitten 
täällä ehkä tultaisiin parisen viikkoa jotenkuten toimeen 
ilman minua, kirjoittaisin etukäteen muutamia artikkeleita 
ja osaksi kirjoittaisin jotain myös matkanvarrella. Suunni
telmanne tuntuu minusta kuitenkin tavattoman epäjärke- 
vältä. Ulkomaiden lehdet ovat nykyisin tulvillaan tietoja, 
joiden mukaan Suomessa vallitsee tätä nykyä kauhea 
suuttumus. Tiedotetaan suoranaisesti useista valmisteilla 
olevista nousuista, kapinan valmistelusta. Sinne lähetetään 
nyt erittäin paljon sotaväkeä. Rannikko- ja meripoliisia on 
voimistettu nelinkertaiseksi. John Graftonin tapauksen 353 
jälkeen koko huomio on kohdistettu nyt erikoisesti rannik
koa lähestyviin aluksiin. Aseita on löydetty monilla paikka
kunnilla ja nyt niitä etsitään hyvin tarkkaan. Pidetään 
täysin mahdollisena, että siellä koetetaan tahallisesti saada 
aikaan yhteentörmäyksiä, jotta voitaisiin sekaantua ase
voimin.

Yleisen kokouksen järjestäminen siellä tällaisissa oloissa 
tietäisi sitä, että riskeerattaisiin ilman mitään syytä. Se on 
suorastaan epätoivoinen yritys. Jokin mitätön sattuma (ja 
sellainen on Suomessa nyt varsin mahdollinen), ja seu
rauksena olisi täydellinen, niin koko KK:n kuin Pää-äänen- 
kannattajankin romahdus, sillä täällä raukeaisi silloin 
kaikki. Asioihin on suhtauduttava reaalisesti: sellainen
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merkitsisi puolueen jättämistä kokonaan menshevikkijoh- 
tajien raadeltavaksi. Olen vakuuttunut, että harkittuanne 
asiaa myönnätte, ettei meillä ole oikeutta tehdä sitä.

Pyydän ajattelemaan, eikö suunnitelmaa voitaisi muuttaa 
seuraavasti. Kaikki matkustavat Tukholmaan. Teille se 
merkitsisi verrattain vähäistä haittaa ja valtavia etuisuuk
sia nykyiseen suunnitelmaan verraten. Haittana on matkan 
pitkittyminen puolella päivällä (laskien Turusta, jonka 
lähistöllä tapaamista on ajateltu) tai maximum päivällä 
yhteen suuntaan. Yhteensä 2 tai oletetaan 4 päivää. Sehän 
on mitätön juttu. Etuisuutena on suurempi turvallisuus. 
Yleistä romahdusta ei silloin voisi millään tapahtua. 
Emme siis aseta lainkaan vaaralle alttiiksi Pää-äänenkan- 
nattajaa emmekä Keskuskomiteaa; emme tee mitään epä
toivoisen mieletöntä. Jotkut teistä voivat saapua aivan 
julkisesti: heitä ei voida vangita. Toiset hankkivat vieraat 
passit tai matkustavat passeitta (Delta sanoo, että suoma
laiset järjestävät helposti tällaisia matkoja). Jos sattuu 
palo, niin palaa ensinnäkin yksi henkilö eikä koko joukko, 
ja toiseksi, ei ole mitään todisteita, joten asian joutuessa 
oikeuskäsittelyyn poliisin on mahdotonta saada ilmi 
mitään vakavaa. Näin meille on taattu mahdollisuus pitää 
2—3 päivää kokousta täydessä turvassa; kaikki asiapaperit 
tulevat olemaan käsillä (minä tuon mukanani, te lähetätte 
omanne postitse j.n.e.), on mahdollisuus laatia millaisia 
pöytäkirjoja tahansa, vetoomuksia y.m. Ja lopuksi, meillä 
on tilaisuus kokeilla, voinko käydä useammin Tukholmassa 
tehdäkseni siellä työtä teitä varten, laatiakseni lehtisiä 
j.n.e. (menshevikit ovat taitaneet tehdä jotain sentapaista 
etelässä).

Pyydän teitä harkitsemaan huolellisesti tätä suunnitel
maa. Jos hyväksytte sen, lähettäkää minulle sähke osoit
teella Kroupsky, 3. rue Dawid Dufour, Geneve, allekirjoi
tuksena Boleslav ja vain numero, mikä merkitsee päivää, 
jona minun on oltava Tukholmassa (30=minun on oltava 
syyskuun 30 pnä; 2 tai 3 =  minun on oltava lokakuun 2 tai 
3 pnä j.n.e.).

Puristan kättänne. N. Lenin
Kirjoitettu Genevessä 
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