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VALTIONPANKIN JOHTAJALLE

28. II.
Tov. Scheinman!
Sananne, että Valtionpankki on nykyään „mahtava ko

neisto” (22. II), saivat minut nauramaan. Sanon luotta
muksellisesti: se on äärimmäistä lapsellisuutta, äärim
mäistä kommunistisen virkaylimyksen lapsellisuutta.

„Mahtava koneisto”! „Mahtava koneisto” =  sellaisten 
merkittävien „reaalisten arvojen” kuin neuvostoruplien 
siirtämistä toisesta valtion taskusta toiseen... Juoksevat 
tilit kultaruplissa (ja sittenkin vain näennäisesti eikä reaa
lisen kurssin mukaan) 2,8—7,9—10,3 milj. rpl. (16. XII,
16. I ja 1. II). Ha ha! Paljonko niistä? 90—98% valtion- 
trusteiltamme! t.s. samojen byrokraattien samoja valtion - 
seteleitä.

Nykyään valtionpankki=byrokraattista papereiden kir
joittelua. Siinä Teille totuus, mikäli tahdotte kuulla t o t u u 
d e n  ettekä imeliä virkamieskommunistien valheita (joita 
Teille virkaylimyksenä kaikki syöttävät).

Ja jollette tahdo nähdä avoimin silmin tuota totuutta 
kaiken kommunistisen valehtelun läpi, niin olette mies, joka 
on menehtynyt parhaassa iässään byrokraattisen valehte
lun liejuun. Se on epämiellyttävä totuus, mutta totuus silti.

Joko etsitään ja löydetään v ä h i t e l l e n  (kokeillen ja 
tarkastaen sata kertaa) miehiä, jotka kykenevät Valtion
pankin puolesta järjestämään kaupankäynnin, valvomaan 
kaupankäyntiä, innostamaan pystyviä kauppamiehiä, 
t e k e m ä ä n  l o p u n  s i i t ä ,  mikä on muka kauppaa, 
mutta onkin itse asiassa „Potemkinin kulissien” tapaista 
byrokraattis-kommunistista kauppa- ja tehdastouhua,— 
tai muuten koko Valtionpankki ja koko sen toiminta on 
yhtä kuin nolla, vähemmänkin kuin nolla, itsensä narraa
mista uudella byrokraattisella helistimellä.
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Ja niin kauan kuin ette todista minulle teoin, käytän
nöllisellä toiminnalla, että Valtionpankki o n  a l k a n u t  
l ö y t ä ä  sellaisia miehiä, tarkastajia, asiamiehiä j.n.e., 
niin kauan ei kannata puhua mistään: en usko yhtään 
sanaa.

Pyydän, älkää suuttuko avomielisyydestäni.
Teidän Lenin

Kirjoitettu helmikuun 28 pnä 1922 
Julkaistu ensi kerran o: 1949.

Bolsheoik“ aikakauslehden Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
I. numerossa


