
108

V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE

Hyvä Vladimir Dmitrijevitsh! Olen saanut kirjeenne ja 
kiiruhdan vastaamaan. En voi mitenkään käsittää, mikä 
on ollut riitanne aiheena ja mistä siinä on kysymys. En 
ymmärrä, miksei voida myydä 20—30 kappaletta „Zarjaa”, 
mikä siinä tietäisi „kiirehtimistä”. Tämä on luullakseni 
niin yksityisluontoinen postitustehtäviä koskeva kysymys, 
että sen pitäisi olla täysin lähettämön johtajan, siis Teidän 
ratkaistavissanne. Kirjoitan vielä tänään Martyn Nikola- 
jevitshille yrittääkseni asettaa riidan. Suotta Te hermoste- 
lette liikaa erinäisten sanontojen johdosta, niin purevia ja 
niin epäoikeudenmukaisia kuin ne saattavatkin olla. Näet- 
tehän, että kaikki ovat hermostuneita, ja syynä siihen on 
kerrassaan kehno tilanne, jonka uudet petturit ovat saaneet 
aikaan Keskuskomiteassa. Ehkäpä kohdakkoin pääsemme 
lopullisesti irti kaikesta tästä ja aloitamme työn uuteen 
tapaan,— silloin putoaa pois pohja pieniltä selkkauksilta. 
Mutta toistaiseksi on yritettävä sietää, ja pureviin sanon
toihin vastaisin vitsailemalla „iskevästä miina-aluksesta” . 
Käsitän täysin hermostuneisuutenne, mutta muuta keinoa 
kuin vitsailua ei tähän voida keksiä. Kun syntyy kiista — 
pitkittäkää asian ratkaisua, kirjoittakaa tänne ja siinä 
kaikki. Olkaa hyvä ja ryhtykää k a i k k i i n  m a h d o l l i 
s i i n  t o i m e n p i t e i s i i n  jouduttaaksenne asiaa, että 
ilmestyisivät pikemmin

1) Rjadovoin ja Qaljorkan kirjanen,
2) Teidän ilmoituksenne asiakirjoineen,
3) tänään lähetetty Galjorkan kirjanen 157.
Miten Ilja voi? Hän kävi luonani eilen, kerroin hänelle 

asiasta 158, mutta toistaiseksi hän ei uskalla. Oletteko anta
nut hänelle 1) kirjeeni 26. 5. 04 tehdyn sopimuksen joh
dosta I59, 2) vastalauseen Keskuskomitean julkilausuman 
johdosta 160 ja 3) kirjeen vastalauseen johdosta161? On
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ehdottomasti tarpeen, että hän ja kaikki latojat lukisivat, 
älkää viivytelkö tässä asiassa.

Onko asiat saatu kuntoon osuuskunnallisen kirjapainon 
suhteen l62? Pitäkää kiirettä.

Ilja kertoi kuulopuheena, että Glebov on saanut Tra- 
vinskilta erohakemuksen. Katsotaan ja tarkastetaan.

Aika velikultia, eikö? Kinaavat 5 ja 4; kaksi 5:stä lähtee 
pois, kaksi 4:stä otetaan,— ja sitten kolme eroamisen ase
mesta tekee coup cTetafin * 1631!

Teidän N. Lenin

Kirjoitettu v. 1904 
elokuun 13 ja 31 päivän välillä 

Sveitsin vuoristossa, 
lähetetty Geneveen

Julkaistu ensi kerran o. 1930 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
XV Lenin-kokoelmassa

• — valtiokaappauksen, Toi m.


