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G. D. LEITEISENILLE

10. X. 03.
Hyvä Leiteisen! Olen saanut kirjeenne ja pyynnöstänne 

vastaan heti. Pidetäänkö edustajakokous ja milloin, sitä en 
tiedä. Olen kuullut, että Liigan johtokunnan täkäläiset 
kolme jäsentä ovat enemmistönä asettuneet vastustamaan 
edustajakokouksen pitämistä ja että on päätetty tiedustella 
kahden poissaolevan jäsenen, Teidän ja Vetsheslovin 
mielipidettä; näinollen kysymyksen ratkaisua on lykätty.

Mitä minuun tulee, niin olen puolestani edustajakokouk
sen pitoa vastaan. Te arvelette, että Liigan olisi sanottava 
kantansa ja että sen jakaantuminen on kuitenkin kiertämä
tön, että mieluummin kaksi aktiivisesti taistelevaa osaa 
kuin yhtenäinen, mutta toimeton Liiga. Asia on kuitenkin 
siten, että jakaantuminen Liigassa ei ole ainoastaan kier
tämätön, vaan jo miltei päättynyt; kaksi aktiivisesti taiste
levaa osaa on jo muodostunut, ja niin kauan kuin puolue 
ei ole jakaantunut kahtia, nämä taistelevat osapuolet pysy
vät kiertämättä yhtenäisessä Liigassa. Toisaalta puolueen 
edustajakokous on pannut kokonaan nurin Liigan järjestö- 
perustan: Liigan vanhat säännöt, jotka Te hyvin tunnette, 
jäävät tietysti puolueen edustajakokouksen jälkeen ihan 
luonnostaan pois. Liiga on uusittava ja se tietysti uusitaan 
uudella perustalla, sen uusii puolueen Keskuskomitea, 
jonka tehtäväksi on annettu puolueen komiteain ja yleensä 
kaikkien puolue-elinten järjestäminen.

Voidaan siis sanoa, että edustajakokouksen tarkoituksena 
ei oikeastaan olisikaan muu kuin se, että kokoonnuttaisiin, 
jotta sitten hajaannuttaisiin. Hajaannus tapahtuisi kahta
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linjaa: siten, että me ja „martovilaiset” riitelisimme ja 
hävittäisimme vanhan Liigan. Kannattaako sitä varten 
kokoontua? „Jakaantumista” (oikeammin äkäpäistä syr
jäytymistä) siten ei paranneta, siten vain yhä suututetaan 
kumpiakin. Ei kai kannata? Mitä varten järjestettäi
siin puheturnajaisia, kun jo nyt on miltei varmaa, että 
noin 35 jäsentä koko Liigan nelikymmenlukuisesta jäsen
määrästä on jo asettunut tietylle kannalle?

Tai ehkä pidettäisiin „kenraaliharjoitukset”? t.s. katsot
taisiin suunnilleen, kuinka tulemme tappelemaan, jos asia 
menee puolueessa hajaannukseen saakka? En voi kiistää, 
että tässä suhteessa edustajakokouksella olisi merkitystä, 
mutta se lysti ei maksa vaivaa.

Liigan viiden (tai viitisen) muun jäsenen lopullinen 
jakaantuminen voidaan saada selville paljon yksinkertai
semmin.

Liigan toiminta ulkomailla tulee kuitenkin tapahtumaan 
uudella perustalla, jonka sille puolueen Keskuskomitea on 
laskeva. Liigan edustajakokous, jos se pidettäisiin nyt, 
antaisi kaikki tappelua varten, muttei mitään asian, ts. 
ulkomailla tehtävän työn hyväksi.

Olin tavattoman iloinen saadessani tietää, että tulette 
tänne ja että tavataan. Tiedottakaa etukäteen, sillä olen 
yhä aikeissa matkustaa kolmeksi neljäksi päiväksi lepää
mään. Työtä on äärettömän paljon.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin

Lähetetty Genevestä 
Beaumonfun (Ranska)
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