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Hyvä A. M.!
Mikäli myönnätte, että „meidän rettelömme aiheutuu 

aatteellisten juurien sovittamattomasta erilaisuudesta”,— 
että samoin on eserrillä,— (että samoin on kadeteilla — 
„Vehi”,— sitä ette lisännyt, mutta se on epäilemätöntä) — 
että on muodostumassa reformistinen (onnistunut sana!) 
puolue,— silloin ei sovi sanoa likvidaattorille ja hänen 
viholliselleen: „olette molemmat rettelöitsijöitä”.

Siinä tapauksessa tulee niiden, jotka ovat „rettelöön” 
osallistumattominakin oivaltaneet sen aatteelliset juuret, 
auttaa joukkoa löytämään juuret eikä puolustella joukkoa 
siksi, että se pitää kiistoja „kenraalien henkilökohtaisena 
asiana”.

Me „johtajat emme ole kirjoittaneet ainoatakaan selvää 
kirjaa, ainoatakaan asiallista kirjasta”... Se ei ole totta. 
Olemme kirjoittaneet taitomme mukaan, yhtä selvästi, yhtä 
asiallisesti kuin aikaisemmin. Ja kirjoittaneet paljon. On 
ollut tapauksia, jolloin olemme kirjoittaneet yksilöitä vas
taan ilman mitään „rettelöä” („Vehiä” ja Tshernovia vas
taan; Rozhkovia 56 y.m.s. vastaan). [Saatteko nähdäksenne 
kaikki „Nevskaja Zvezdan” numerot?,]

...„Siitä johtuen: Venäjällä on nykyisin työläisten kes
kuudessa oikein paljon hyvää... nuorisoa, mutta se on niin 
kiivaasti asennoitunut rajantakaisia vastaan”... se on itse 
asiassa totta, mutta se ei ole tulosta „johtajien” syylli
syydestä, vaan Venäjän ja emigranttikeskusten irtautu- 
neisuudesta tai oikeammin erkautuneisuudesta. Erkautu
nut on eheytettävä, johtajien haukkuminen sen sijaan on 
halpahintaista, populääristä, mutta vähän hyödyttävää... 
„että kehottaa työläisiä olemaan osallistumatta konferens
siin”.
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Mihin konferenssiin? Likvidaattorien nyt koollekutsu
inaanko? Niinhän mekin kehotamme! Eihän Teillä vain ole 
siinä suhteessa jotain väärinkäsitystä?

Luin Amfiteatrovin esiintyneen, oliko se nyt varsovalai
sessa lehdessä, IV Duuman boikotoinnin puolesta? Eikö 
Teillä olisi sitä kirjoitusta? Lähettäkää — minä palautan.

Itämeren laivastossa kiehuu! Pariisissa kävi luonani 
(tämä meidän kesken) merimiesten ja sosialidemokraattien 
kokouksen lähettämä erikoisedustaja. Järjestöä ei ole,— 
ihan itkeä haluttaisi!! Mikäli Teillä on upseeriyhteyksiä, 
pitää ponnistaa kaikki voimat, jotta saataisiin jotain jär
jestymään. Merimiehillä on reipas taistelumieli, mutta he 
kaikki saattavat jälleen turhaan tuhoutua.

Teidän kirjoituksenne „Zaprosy Zhiznissä” ovat epäon
nistuneita. Se on muuten omituinen aikakauslehti — 
likvidaattorilais-trudovikkilais-vehiläinen. Toisin sanoen, 
nimenomaan „säätyeroton reformistinen” puoltie...

Kysytte, miksi olen Itävallassa. KK järjesti tänne byroon 
(tämä meidän kesken): raja on lähellä, käytämme sitä, 
olemme lähempänä Pietaria, 3:ntena päivänä saamme 
sieltä lehdet, kirjoittaminen sikäläisiin lehtiin helpottui suu
resti, yhteistyö luontuu paremmin. Rettelöitäkin täällä on 
vähemmän, se on plussa. Puuttuu hyvää kirjastoa, se on 
miinus. Ilman kirjoja on vaikeaa.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin
Terveiset M. F:lie.
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