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KESKUSKOMITEAN ETELÄN-BYROOLLE

O d e s s a a n
Ulkomailla asuvalta Keskuskomitean jäseneltä 

ja Neuvoston jäseneltä, Leniniltä
Toverit! Yksityistä tietä meille on tiedotettu, että Nikola- 

jevin komitean enemmistöä syytetään väärästä menette
lystä 152. Tahtoisin kovin saada selville, miten oli asia. 
Olkaa hyvä ja vastatkaa minulle heti itse (ja pyytäkää niin 
ikään heti vastaamaan minulle myös niitä tovereita, jotka 
kuuluvat nykyään Nikolajevin komiteaan, lähettämällä 
heille tämän kirjeeni), vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

1) Kuka nimenomaan oli Nikolajevin komitean jäsenenä, 
ennen kuin se paloi maaliskuun 8—9 pnä? Tarvitaan täy
dellinen salanimien luettelo. Kuinka monta jäsentä oli 
kaikkiaan? Montako kuului vähemmistöön ja montako 
enemmistöön?

2) Paloivatko maaliskuun 8—9 pnä kaikki Nikolajevin 
komitean jäsenet? Elleivät kaikki, niin montako on jäänyt? 
montako enemmistöstä ja montako vähemmistöstä?

3) Oliko ehkä Nikolajevin komitea tehnyt virallisen pää
töksen (ennen maaliskuun 8—9 pn palamistapausta) vara
jäsenten nimittämisestä? Jos oli, niin milloin se oli tehty, 
nimenomaan montako varajäsentä oli asetettu ja nimen
omaan keitä he ovat?

4) Onko Nikolajevin komiteassa ollut palamistapauksia 
maaliskuun 8—9 pn jälkeen? Miten jokainen tällainen palo 
on muuttanut Nikolajevin komitean kokoonpanoa?

5) Olivatko ehkä toverit S. ja O. (vähemmistön jäsenet, 
joiden kanssa selkkaus syntyi) olleet Nikolajevin komitean 
jäseninä ennen sen paloa? Olivatko he ehkä aikaisemmin 
työskennelleet Nikolajevissa? Jos olivat, niin milloin, 
kuinka pitkän aikaa ja missä ominaisuudessa, missä ryh-
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massa, missä toimessa y.m.? Nimenomaan milloin S. ja O. 
olivat saapuneet Nikolajeviin?

6) Monenko päivän kuluttua täydellisen palon jälkeen 
toveri N. saapui Nikolajeviin?

7) Millä oikeudella toveri N. nimitti toveri S:n ja toveri 
0 :n  Nikolajevin komitean jäseniksi ilman Nikolajevin 
komitean jäsenten, tovereiden V:n ja A:n suostumusta, 
kysymättä heiltä?

8) Eivätkö toverit S. ja O. väittäneet mitään sellaista, 
että he olivat Nikolajevin komitean jäseniä muutenkin, 
ilman mitään toimeennimitystä ja kooptointia? Jos esitti
vät, niin kertokaa seikkaperäisesti, millä he sitä peruste- 
livat.

9) Mitä yhteyksiä tovereiden S:n ja 0:n piti uskoa tove
reille V:lle, N:lle ja A:lle? Mistä toverit S. ja O. olivat 
saaneet nuo yhteydet? Kuka ja milloin oli heille nuo yhtey
det uskonut?

10) Miksi S. ja O. eivät tunnustaneet tovereita V:tä ja 
A:ta komiteaksi?

11) Mitä Nikolajevin komitean virallisia laitoksia oli 
olemassa palon hetkellä maaliskuun 8—9 pnä? t.s. nimen
omaan mitä agitaattoreiden, järjestäjien, propagandistien 
y.m. ryhmiä? montako tällaista ryhmää? Lueteltava ehdot
tomasti kaikki ja mainittava, montako jäsentä oli kussakin, 
montako vähemmistöön ja montako enemmistöön kuulu
vaa.

12) Milloin oli perustettu se agitaattoreiden ryhmä, 
jonka 10-jäseninen kokous teki huhtikuun 20 pnä päätös
lauselman enemmistön hyväksi? ennen paloako vai palon 
jälkeen? onko sen kokoonpano muuttunut palon jälkeen ja 
nimenomaan miten muuttunut? Oliko ehkä tällä ryhmällä 
(tai muilla ryhmillä) muodollinen tai vaiteliaasti hyväk
sytty oikeus asettaa varajäseniä paikalliseen komiteaan?

13) Tiedättekö ehkä, mistä ja kenen avun (rahan y.m.) 
turvin S. ja O. oli lähetetty?
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