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I. K. JEZHOVILLE

Korkeimman kansantalousneuvoston 
keskusvarastohallinnon päällikölle tov. Jezhoville

Tov. Jezhov! Olen saanut ja käynyt lävitse varastoa kos
kevat asiakirjat.

Luovuttaminen Korkeimmalle kansantalousneuvostolle 
on nyt päätetty asia.

Tulen odottamaan Teiltä lyhyitä, mutta tarkkoja tietoja 
siitä, saadaanko varastotaloudessa aikaan asiallista pa
rannusta ja miten sujuu taistelu varastelua vastaan, tästä 
ja  muista varastoista puheen ollen.

Vitkastelusta voisin syyttää Teitäkin. Te kirjoitatte: 
„olemme huutaneet kolme vuotta”, „olen vienyt asian mie
lestäni päätökseen vähilleen 10 kertaa”. Mutta siitähän on 
kysymyskin, että Te ette ole kertaakaan vienyt asiaa pää
tökseen ilman „mielestäni”.

Te tunnette VSFNT:n perustuslain ja VKP:n säännöt. 
Päätökseen asti vieminen merkitsee: Yleisvenäläisen
TpKK:n kokoukseen saakka (kun ei kerran ole Neuvosto
jen edustajakokousta). Puoluelinjaa KK:n täysistuntoon 
saakka.

Te ette ole kertaakaan vienyt asiaa päätökseen.
1) Lyhyt, „sähkösanomatyylinen”, mutta selvä ja täs

mällinen ilmoitus KK:n jäsenille, YTpKK:n puhemiehistön 
jäsenille;

2) artikkeli sanomalehdessä;
3) Työläis- ja talonpoikaisinspektion paikallissolun tai 

naapurisolun aloite, sen lausunto, Moskovan Neuvostolle 
osoitettu kysely

— siinä kolme toimenpidettä, jotka ovat pakollisia tais
telussa virastokankeutta vastaan.

Se on sanomattakin vaikeaa taistelua.
Mutta vaikea ei ole mahdotonta.
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Te masennuitte ettekä taistellut, ette käyttänyt loppuun 
kaikkia taistelukeinoja.

Varastotyö vaatii paljon sitkeämpää taistelua virasto- 
kankeutta vastaan — valvontaa „alhaalta käsin” ja „ala
kerrosten toimesta”, valaisemista lehdistössä, vielä ja vielä 
kerran tarkastusta j.n.e.

Tekisi mieli toivoa, että kun olette nyt hankkinut ras
kasta ja ikävää, mutta hyödyllistä kokemusta, Te käytte 
tähän taisteluun virastokankeutta vastaan viedäksenne sen 
todellakin „päätökseen”.

Aika ajoin on saatava tietää tämän taistelun tuloksista.
Komm. terveisin Lenin

Ettekö joskus antaisi, samalla kun lähetätte lyhyitä, 
aivan suppeita tietoja taistelusta (virastokankeutta vas
taan), myös lyhyitä tietoja laitoksestanne (henkilömäärä, 
paljonko heistä on kommunisteja, ammatti: vastuunalaisia, 
puhtaasti toimeenpanijoita, toimistotyöntekijöitä j.n.e.) ja 
suppean suunnitelman töistänne.

Kirjoittakaa lyhyesti, sähketyyliin, oheistaen mukaan eri- 
koisliitteitä, mikäli se on tarpeen. Pitkää aineistoa en 
todennäköisesti ehdi lukea ensinkään.

Jos Teillä on käytännöllisiä ehdotuksia, pankaa ne eri 
liuskalle äärimmäisen suppeasti, kuin sähkeessä, jäljennös 
sihteerille.

Lenin
K irjoitettu  syyskuun  28 pn ä  1921

Ensi k erran  ju lka istu  kokon aisu u dessaan  Ju lka istaan
helm ikuun 6 pn ä 1927 kon ek ir jo itu sjä ljen n öksen  m ukaan

„ P ravda"  leh d en  30. n u m erossa


