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KIRJE JÄRJESTÖILLE VENÄJÄLLÄ

28. II. 1905.
Kalliit toverit! Olemme juuri saaneet tiedon, että edus

tajakokoukseen ovat yhtyneet Pietari, Tula, Moskova, Poh
joinen, Nizhni Novgorod, Kaukasia, Odessa,— yhtyvät 
tietysti muutkin. Puhutaan, että Keskuskomitea on ilmoitta
nut olevansa edustajakokouksen kannalla. Siihen ei nyt 
kukaan tietysti usko; kaikki sanovat, että tulkoon edustaja
kokoukseen, sillä onhan kutsuttu kaikkia, mutta edustaja
kokouksen kutsuu koolle byroo ja vain byroo. Tuskinpa 
tarvitsee puhua siitä, minkä vuoksi Keskuskomiteaa 
kohtaan ei ole jäänyt tippaakaan luottamusta (ja erinäiset 
sen puolesta kuuluneet aivan yksinäiset äänet on otettu heti 
takaisin). Kaikki ymmärtävät, että Keskuskomitea vain 
pettää ja diplomatisoi.

Äärimmäisen tärkeää on alkaa heti valmistautua edus
tajakokoukseen ja vetää tähän asiaan mukaan mitä tarmok- 
kaimmin kaikki piiri-, propaganda- ja tehdaskerhot, sanalla 
sanoen kaikki ja eritoten työläiskerhot. „Vperjod” lehden 
8 . numerossa * (ilmestyy tänään) me myös puhumme siitä. 
Työläisten osallistuminen edustajakokoukseen olisi erittäin 
hyödyllistä. (Neuvottelevalla äänioikeudella täytyy mieles
tämme päästää mitä liberaalisimmin. Kysymys on siis vain 
rahasta. Agitoikaa laajemmin: olemme varmoja siitä, että 
löytyy työläisiä, jotka kokoavat 150—200 ruplaa edusta
jalle, intelligenttienkin keskuudessa löytyy erikoisia lahjoit
tajia tällaisen tarkoituksen hyväksi.) Edustajakokouksessa 
on tärkeitä kysymyksiä: organisaatio, suhde periferiaan.

* Ks. tätä osaa, ss. 164—166. Tolm.
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kapina, työläisten aseistaminen (dynamiittiverstaiden 
perustaminen), sopimus sosialistivallankumouksellisten 
kanssa kapinaa varten, vallankumouksellisen talonpoikais
liikkeen tukeminen ja monet muut. Erittäin tärkeitä ovat 
selostukset työstä sotaväen keskuudessa ja talonpoikain 
keskuudessa. Käyttäkää edustajakokouksen hyväksi mah
dollisimman laajalti yhteyksiä, joita on olemassa upseerei- 
hin, ylioppilaisiin y.m. Edustajakokouksessa aiotaan muut
taa martovilainen sääntöjen 1. § leniniläiseksi ja laajentaa 
puolue järjestöjen oikeuksia ja myöskin puoluetta lähellä 
olevien järjestöjen oikeuksia. Näihin voidaan sisällyttää 
hyvin monet vallankumouksellisen demokratian aineksista. 
Valmistautukoot siis kaikki aktiivisesti edustajakokoukseen.

Tulisin terveisin. Lenin

Pietarista on meille alettu lähettää työläisten piirikokous- 
ten pöytäkirjoja. Se on seuraamisen arvoinen esimerkki. 
Yleensä pyydämme hartaasti työläisiä itse kirjoittamaan ja 
kirjoittamaan „Vperjodiin”.

Ju lka is tu  ensi kerran  o. 1926 
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