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G. M. KRZHIZHANOVSKILLE ja V. A. NOSKOVILLE

Clairille ja Borisille Starikilta
Hyvät ystävät! Kurz kirjoittaa teille eilisestä kokouk

sesta IS0. Enää ei ole mitään, ei kerrassaan mitään rauhan 
toiveita. Te ette osaa kuvitellakaan edes kymmenesosaa 
niistä hävyttömyyksistä, joihin martovilaiset ovat täällä 
päätyneet myrkyttäen kaikki ulkomaiset piirit juorupuheilla, 
kaapaten käsiinsä yhteyksiä, rahaa, kirjallisuusaineistoa 
y.m. Sota on julistettu, ja he (Ljuba, Kostja, Jerjoma) ovat 
jo matkalla taistellakseen Venäjällä. Valmistautukaa mitä 
legaalisimpaan, mutta vimmattuun taisteluun. On miehitet
tävä ehdottomasti omalla väellä paikat poikkeuksetta 
kaikissa komiteoissa. Erikoista huomiota on kiinnitettävä 
Harkoviin, Jekaterinoslaviin ja Rostoviin. Onko totta, että 
Kievin komitea on hyväksynyt vähemmistöä puoltavan 
päätöslauselman? Onko se mahdollista? Miksi emme ole 
havainneet sitä aikaisemmin?

Kehottaisin teitä kovasti kooptoimaan Konjagan ja Igna- 
tin. Edellisen saatte kohta nähdä ja tulette tuntemaan 
hänet. Ja taas jälkimmäisestä sanon: sodan aikana hän on 
totta totisesti hyödyksi ja tarpeen; hän tulee täydellisesti 
tottelemaan; sopimattomista tehtävistä hänet voidaan jä t
tää syrjään; hänestä on liikkeellä paljon turhia juorupu
heita; ei tarvitse lainkaan pelätä, että hän saattaisi koop- 
toida hitto ties kenet, sillä Kurz jää toistaiseksi tänne, ja 
me säästämme häntä. Toistan vielä: kehotan kovasti otta
maan mukaan Ignatin, mutta se on tietysti kokonaan teidän 
päätettävissänne, ja olen ottanut Ignatilta juhlallisen 
lupauksen totella kaikessa esimiehiä (tunnustaen hänelle, 
että hänen pitää olla valmis myös siihen, ettei häntä koop- 
toitaisikaan).
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Pankaa herran nimessä byroo toimimaan oikealla 
tavalla, jotta saisimme joka viikko kirjeitä teiltä. Vieläkin 
hartaammin pyytäisin siirtämään Brutuksen illegaaliseen 
asemaan: ei kannata suotta sortua. Kiertäköön maat ja 
mantereet 2—3 kuukaudessa ja sitten tulkoon tänne Kurzin 
tilalle. Se on totta vie tarpeen. Olemme nähneet Lebedeviä. 
Ruben on myös täällä.

Gurvitsh ja Hintshuk ovat martovilaisia.
Vastatkaa kiireesti Neuvoston suhteen: on hetimmiten 

nimitettävä virallisesti vielä yksi jäsen teiltä ja hänen on 
annettava äänensä Kurzille. Olkaa hyvä, älkää vitkastelko.

Kirjoitettu lokakuun S pnä 1903 
Lähetetty Genevestä Kieviin
Julkaistu ensi kerran o. 1927 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

VI Lenin-kokoelmassa


