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Ystävä hyvä! En löydä muistiinpanojani, jotka tein täällä 
pidetystä kokouksestamme 17°. Eikä niillä ole merkitystä
kään. Kokouksella oli neuvotteleva luonne ja te kaksi171 
muistatte tietysti paremmin kuin minä, mitä siellä oli. En 
pystyisi panemaan asiakirjalliseen asuun kaikkea, mitä 
siellä Oli, en siinäkään tapauksessa, vaikka minulla olisivat 
ne vaillinaiset muistiinpanotkin, joita tein yksinomaan 
itseäni varten, enkä aina edes sanoin, vaan merkein. Jos 
on ratkaistava jotain vakavaa, lähettäkää konkreettinen 
ehdotus, tehkää virallinen kysely meille (toimitukseen) ja 
annamme heti vastauksen. Jos siihen ei vielä ole aihetta, 
niin yleisestä taktiikastahan olemme sopineet täydellisesti.

Ilostuin kovasti saatuani tietää, että olette vienyt niin 
nopeasti eteenpäin OK:n asiaa 172 ja muodostanut sen kuu
desta henkilöstä. Ihmettelen vain sitä, että kooptoitte toiset 
ennen virallista konstituointia, ennen Bundin kutsumista? 
Aikomushan oli tehdä päinvastoin? Mutta se ei nyt ole niin 
tärkeää, jos olette varma, ettei voi syntyä mitään haital
lista.

Olkaa tiukempia Bundiin nähden! Myös ulkomaille kir
joittakaa mahdollisimman jyrkästi (Bundille ja „Rabo- 
tsheje Delolle”) rajoittaen ulkomailla olevien tehtävät niin 
vähiin, ettei niillä voi missään tapauksessa olla merkitystä. 
Edustajakokouksen teknillisen puolen hoitamisenhan voitte 
uskoa erikoisvaltuutetuillenne tai erikoisille asiamiehil- 
lenne: älkää uskoko tätä asiaa k e n e l l e k ä ä n  älkääkä 
unohtako, että ulkomainen väki on heikkoa konspiraatio- 
asioissa.

7 34 osa



1G6 V. I. L E N I N

Edustajakokouksen ordre du jour * hahmotelkaa vain 
yleispiirtein. Lähettäkää meille kysely, jossa pyydätte 
ilmoittamaan oman (toimituksen) ordre du jour’in ketä 
meiltä tulee selostajiksi ja kuinka monta edustajaa meiltä 
(toimitukselta) voi olla. Kiirehtikää edustajakokousta kai
kin voimin.

Koettakaa saada valtakirjat pakolaisille, se säästäisi 
varoja.

Tiedottakaa ehdottomasti ja aivan tarkalleen Organisaa- 
tiokomitean jok’ikisestä virallisesta toimenpiteestä. Ja 
vielä yksi asia: „Rabotsheje Delo” on kuolemaisillaan ja 
olisi sangen tärkeää, että kirjoittaisitte sille (OK:n ni
missä), ette haukkumakirjettä, vaan todistaisitte vakavasti 
yhdistymisen tärkeyttä, sovinnonteon hyödyllisyyttä y.m.

Pitäkää siis kiirettä! Rahaa voimme tarpeen tullen jon
kin verran hankkia.

Kirjoitettu marraskuussa 1902 
Lähetetty Lontoosta Pietariin
Julkaistu ensi kerran o. 1928 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan

* — Päiväjärjestyksen. Toim.


