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J. J. LEVINILLE

Kirjoittaa Lenin. OK:n menestys ja tarmokkuus ilahdut
tavat meitä varsin suuresti. Äärimmäisen tärkeää on pon
nistaa viivyttelemättä kaikki voimat, jotta asia saadaan 
viedyksi loppuun ja niin pian kuin suinkin. Koettakaa 
saada vaihdettua pikemmin Pietaria edustava jäsen (hyvä 
olisi saada Ignat) ja kirjoittakaa yksityiskohtaisemmin, 
kuinka eri paikkakunnilla (komiteoissa) on suhtauduttu 
Organisaatiokomiteaan. Joko Ignat kohta tapaa Fjoklan 173? 
On saatava nopeammin tarkka tieto.

Asialista hahmottui meillä täällä suunnilleen tällaiseksi 
(käsittelyjärjestyksessä): 1) suhtautuminen Borisiinl74? 
(Jos ainoastaan liitto, niin täytyy jakaantua heti ja pitää 
istunnot erikseen. Kaikkia on valmisteltava siihen.) 
2) Ohjelma. 3) Puolueen äänenkannattaja (sanomalehti. 
Uusiko vai jokin ilmestyvistä. Korostettava tämän ennakko- 
kysymyksen tärkeyttä). 4) Puolueen organisaatio (perus
periaate: kaksi keskuselintä, joista kumpikaan ei ole toisen 
alainen: a) Pää-äänenkannattaja, joka johtaa aatteellisesti. 
Ulkomaillako? b) Keskuskomitea— Venäjällä. Kaikki käy
tännöllinen määräysvalta. Niiden säännölliset ja tiheät 
tapaamiset ja tietyt oikeudet osallistua toistensa työhön tai 
toisinaan oikeus keskinäiseen kooptointiin. Äärimmäisen 
tärkeää on valmistella ennakolta maaperää, jotta tämä 
perusperiaate voidaan viedä läpi ja tehdä se täysin selväksi 
kaikille. Ja sitten: mahdollisimman suuri sentralisaatio. 
Paikalliskomiteoiden itsenäisyys paikallisissa asioissa, kui
tenkin sillä ehdolla, että Keskuskomitealla on veto-oikeus * 
poikkeustapauksissa. Piirijärjestöjä vain Keskuskomitean

* — eväämisoikeus. Toim.
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suostumuksesta ja sen vahvistamina). 5) Erilaiset tak- 
tiikkakysymykset: terrori, ammattiliitot, työväenliikkeen 
legalisointi, lakot, mielenosoitukset, kapina, agraaripoli- 
tiikka sekä talonpoikaisten ja sotaväen keskuudessa suo
ritettava työ, agitaatio yleensä; lentolehtiset ja kirjaset 
y.m. j.n.e., tässä ei ole noudatettu järjestystä. 6) Suhtautu
minen muihin puolueisiin („Osvobozhdenije”, sosialistival
lankumoukselliset, puolalaiset, lättiläiset y.m.). 7) Edusta
jien toimintaselostukset (on  e r i k o i s e n  t ä r k e ä ä ,  
että kaikki komiteat esittäisivät toimintaselostukset ja 
mahdollisimman täydelliset (niitä on alettava valmistaa 
j o  h e t i  ja varovaisuuden vuoksi niistä on annettava jäl
jennökset OK:lle meille toimitettaviksi). Toimintaselostuk- 
sissa olisi aina yritettävä luonnehtia paikalliset sosialisti
vallankumoukselliset sekä määritellä heidän voimansa ja 
yhteytensä). 8) Ulkomaiset ryhmät ja järjestöt („Rabo- 
tsheje Delo”, „Borba”, „Zhizn”, „Svoboda”. Annettava va
liokunnan tai Keskuskomitean tehtäväksi laatia niitä kos
keva yhdistämissuunnitelma). 9) Vappu. 10) Vuoden 1903 
Amsterdamin kongressi175. 11) Sisäiset järjestöasiat; 
raha-asiat, komiteain rakennetyyppi, kirjallisuuden kulje
tus- ja levitystyön antaminen Keskuskomitean tehtä
väksi j.n.e. Osa näistä täytyy nähtävästi käsitellä valio
kunnissa.

Toistan, että tämä on vain likipitäinen hahmottelu, ja 
järjestystä on täällä käsitelty yhteisesti vain 1.—5. kohdan 
osalta. Ja toimituksen jäsenistä minä olin sitä mieltä, että
3. kohta asetettaisiin eräälle ensisijoista (t.s. nimenomaan 
kolmanneksi), mutta toinen jäsen (Pahomi) oli sitä mieltä, 
että se olisi asetettava 5. kohdan jälkeen. Pidän tärkeänä, 
että ratkaistaan ensin 3. kohta, jotta voidaan heti ryhtyä 
taisteluun kaikkia vastustajia vastaan tärkeimmässä ja 
laajassa kysymyksessä ja siten saada selville yleiskuva 
edustajakokouksesta (respective *: erkaantua vakavan
syyn vuoksi).

Ottakaa selvä, tuleeko teiltä selostajat ja mistä kysy
myksistä (ad ** 5 — yksityiskohtaisesti).

Minkä kirjasen Ignat pyytää julkaisemaan? Jerjomalle 
osoitetun kirjeenkö 176?

* — tai. Toim.
** — (kohdasta). Toim.
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Hankkikaa ehdottomasti j o k a i s e l t a  komitealta (ja 
ryhmältä) virallinen ja kirjallinen vastaus, tunnustavatko 
ne Organisaatiokomitean. Se on tehtävä viivyttelemättä.

Tiedotuksen OK:n muodostamisesta kehotan monista
maan myös Venäjällä (t.s. ei ainoastaan „Iskrassa” julkai
semalla): vaikkapa hektografilla, mutta monistakaa.

Toimituksen yhteisen kysymyslistaluonnoksen ja selosta- 
jiemme luettelon lähetämme, kun olemme saaneet sovituksi 
niistä toimituksen kaikkien jäsenten kanssa, jotka nykyään 
asuvat eri maissa.

Nimittäkää heti OK:n jäsenet suurimpiin keskuksiin 
(Kiev, Moskova, Pietari) ja antakaa erikseen näiden 
jäsenten osoitteet, jotta voisimme lähettää kaikki sinne 
matkustavat yksinomaan Organisaatiokomitean käytettä
väksi. Se on erittäin tärkeää.

Ja lopuksi vielä eräs seikka: Ignatin ja Fjoklan tapaami
nen olisi järjestettävä sen jälkeen, kun Ignat 1) on tavan
nut mikäli mahdollista aivan kaikkia; 2) kun te olette saa
neet kaikilta ilmoituksen Organisaatiokomitean virallisesta 
tunnustamisesta; 3) kun olette ilmoittaneet myös „Rabo- 
tsheje Delolle” virallisesti, että heillä tulee olemaan Orga
nisaatiokomitean täysivaltainen jäsen. Vain näillä ehdoilla 
Ignatin ja Fjoklan tapaamisesta voi olla hyötyä edessäole- 
ville vakaville asioille. Siksipä Ignatin onkin pidettävä 
kiirettä näiden ennakkotoimenpiteiden suhteen ja muistet
tava, että Fjoklan luo saapuessaan hänellä tulee olla jo 
virallisesti tunnustetut ja mitä laajimmat (huomatkaa!) 
valtuudet.

Kirjoitettu aikaisintaan 
joulukuun t l  pnä 1902 
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