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Tov. Gusev! Perehtyessäni Skljanskin kirjeeseen (tilan
teesta 15/IX) ja tiedotusten yhteenvetoihin vakuuttaudun, 
että Tasavallan Vallankumouksellinen Sotaneuvosto 
(TVSN) meillä toimii huonosti.

On huonoa taktiikkaa rauhoitella rauhoittelemasta pääs
tyä. Se muodostuu „rauhoitteluilveilyksi”.

Vaikka meillä itse asiassa poljetaan paikallaan — vallit
see miltei sekasorto.

Siperian rintamalla on nimitetty joku heittiö Olderoge ja 
akkamainen Pozern ja „rauhoituttu”. Kerrassaan häpeä! 
Ja meitä on alettu päihittää! Panemme TVSN:n vastuuseen 
siitä, ellei ryhdytä t a r m o k k a i s i i n  toimenpiteisiin! 
On häpeä päästää voitto käsistä.

Mamontovin kohdalla poljetaan paikallaan. Ilmeisesti 
myöhästymistä myöhästymisen jälkeen. Pohjoisesta Voro- 
nezhiin lähetetyt joukot myöhästyivät. 21. divisioonan siir
rossa etelään myöhästyttiin. Panssariautojen kanssa 
myöhästyttiin. Viestiyhteyksien järjestämisessä myöhästyt
tiin. Kävipä Ylipäällikkö Orelissa yksin tai Teidän kans
sanne — asiat jäivät ennalleen. Yhteyttä Selivatsheviin ei 
ole saatu aikaan, valvontaa hänen suhteensa ei ole saatu 
aikaan, vaikka KK on jo kauan sitten s u o r a n a i s e s t i  
vaatinut sitä.

Tuloksena on, että Mamontovin kohdalla poljetaan pai
kallaan ja Selivatshev polkee paikallaan (lapsellisten 
piirrelmien lupaamien pikaisten „voittojen” asemesta — 
muistatteko, Te näyttelitte minulle niitä piirrelmiä, ja minä 
sanoin: vastustaja on unohdettu!!).

Jos Selivatshev karkaa tai hänen divisioonanpäällikkönsä 
osoittautuvat pettureiksi, syy lankeaa TVSN:lle, sillä se on 
nukkunut ja rauhoitellut, mutta jättänyt työt tekemättä. On
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lähetettävä etelään parhaita, tarmokkaimpia komissaareja 
eikä unikekoja.

Olemme myöhässä myös joukkojen muodostelussa. Me 
päästämme syksyn käsistämme — kun taas Denikin kol
minkertaistaa voimansa, saa vielä hyökkäysvaunuja y.m. 
y.m. Sellainen ei kelpaa. Uninen työvauhti on muutettava 
eläväksi.

Vastatkaa minulle (L. AI. Fotijevan kautta).
Lenin

16. IX.

Nähtävästi meidän TVSN „johtaa” välittämättä tai 
osaamatta valvoa t o i m e e n p a n o a .  Vaikka se onkin 
meidän yleinen syntimme, niin sota-asioissa se on kerras
saan turmiollista.
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