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G. M. KRZHIZHANOVSKILLE

8. XI. 03. Smithille
Hyvä ystävä! Vielä kerran pyydän hartaasti sinua, 

nimenomaan sinua, ja paria muuta Keskuskomitean jäsentä 
saapumaan tänne. Se on ehdottoman välttämätöntä ja se 
on tehtävä viivyttelemättä. Plehanov on pettänyt meidät, ja 
leirissämme ollaan kauhean katkeroituneita; kaikkia kuo
huttaa se, että Plehanov salli Liigassa sattuneiden skan
daalien takia muuttaa puolueen edustajakokouksen päätök
siä. Olen eronnut toimituksesta lopullisesti. „Iskran” ilmes
tyminen saattaa keskeytyä. Kriisi on täydellinen ja kauhea. 
Ota huomioon, etten minä nyt taistele Pää-äänenkannatta- 
jan toimituksesta, olen sopeutunut täysin siihen, että Pleha
nov muodostaa viisikon ilman minua. Mutta taistelen 
Keskuskomiteasta, jonka Plehanovin pelkurimaisen petok
sen jälkeen aivan julkeiksi käyneet martovilaiset aikovat 
niin ikään kaapata vaatien heikäläisten kooptoimista siihen 
sanomatta edes, kuinka monesta hengestä on kysymys!! 
Taistelu Pää-äänenkannattajan toimituksesta on Plehano
vin petoksen takia hävitty lopullisesti. Ainoa rauhan mah
dollisuus on se, että yritetään luovuttaa Pää-äänenkannat
tajan toimitus heille ja säilyttää Keskuskomitea hallussam
me.— Se on tavattoman vaikeaa (ehkä se on jo myöhäistä- 
kin), mutta täytyy yrittää. Täällä tarvitaan nimenomaan 
Smithiä ja parasta olisi, jos tulisi vielä kaksi Venäjällä 
olevaa Keskuskomitean jäsentä ja kaikkein vaikutusval- 
taisinta (ei naisia) (esimerkiksi Boris ja tohtori). Plehanov 
uhkaa erota, ellei Keskuskomitea anna periksi: älkää mis
sään nimessä uskoko hänen uhkauksiinsa; hänet on pan
tava tiukalle, pitää säikäyttää häntä. Venäjän täytyy 
asettua puolustamaan päättäväisesti Keskuskomiteaa ja
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sopeutua Pää-äänenkannattajan toimituksen luovuttami
seen. Tänne tarvitaan uutta väkeä Keskuskomiteasta, 
muuten ei ole kerrassaan ketään, kuka voisi käydä neu
votteluja martovilaisten kanssa. Smith on ehdottoman tar
peellinen. Toistan martovilaisten „ehdot”: 1) neuvottelujen 
käynti Pää-äänenkannattajan toimituksen ja Keskuskomi
tean nimissä, 2) 6 henkeä Pää-äänenkannattajan toimituk
seen, 3) ? Keskuskomiteaan. Keskeytettävä kooptointi 
Keskuskomiteaan, 4) kaksi paikkaa puolueen Neuvostossa,
5) Keskuskomitean desavuointi Liigaan nähden, Liigan 
edustajakokouksen tunnustaminen lailliseksi. Nämähän 
ovat rauhanehtoja, joita voittajat sanelevat voitetuille!!
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