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Lokakuun loppu 
—  marraskuun 
alku.
Marraskuu, 2—4 
(15-17).

Marraskuu,
5 (18).
Marraskuu,
7 tai 8 
(20 tai 21).
Marraskuu,
8 tai 9
(21 tai 22).

Marraskuu, 
9 (22).

Marraskuu, 
10 (23).

Marraskuu, 
12 (25).

1 9 0 5

Lenin odottelee Tukholmassa matkapapereja, jotka 
olivat tarpeen ulkomailta Venäjälle palaamista 
varten.

Lenin kirjoittaa Tukholmassa artikkelin „Tehtä
vämme ja työväen edustajain Neuvosto (Kirje toimi
tukselle)’’.

Lenin saapuu Tukholmasta Helsinkiin.

Lenin saapuu Pietariin.

Lenin johtaa sanomalehti „Novaja Zhiznin” toimi
tuksen bolshevistisen osan istuntoa, jossa määritel
lään toimituksen kokoonpano ja laaditaan lehden 
toimintaohjelma lähikaudeksi.

Lenin ottaa osaa Keskuskomitean istuntoon, jossa 
hyväksytään yksimielisesti vetoomus „Kaikille puo- 
luejärjestöille ja kaikille sosialidemokraattityöläi- 
sille” VSDTP:n IV edustajakokouksen koollekutsu
misesta.

„Novaja Zhizn” lehden 9. numerossa julkaistaan 
Leninin kirjoituksen „Puolueen reorganisoimisesta” 
alkuosa, ensimmäisen kirjoituksen, jonka hän kir
joitti maanpaosta Venäjälle palattuaan.

Lenin tervehtii „Novaja Zhizn” lehden 11. numeron 
pääkirjoituksessa „Proletariaatti ja talonpoikaisto” 
Yleisvenäläisen talonpoikaisliiton edustajakokousta.
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M arrasku u , 
13 (2 6 ) .

M arrasku u , 
15 (2 8 ) .

M arrasku u , 
16 (2 9 ) .

M a rra sk u u , 18 
(jo u lu k u u , 1 ).

M a rra sk u u , 20  
(jo u lu k u u , 3 ) .

M a rra sk u u , 23  
(jo u lu k u u , 6 ).

M a rra sk u u , 24  
( jo u lu k u u , 7 ) .

M a rra sk u u , 2 6  ja  
jo u lu k u u , 2  ( jo u 
luku u, 9  j a  1 5 ).

„Novaja Zhizn” lehden 12. numerossa julkaistaan 
Leninin kirjoitus „Puoluejärjestö ja puoluekirjalli- 
suus”.

Lenin esiintyy Työväen edustajain Pietarin Neuvos
ton istunnossa toimenpiteistä taistelussa työnsulkua 
vastaan, jonka kapitalistit julistivat vastaukseksi 
siihen, kun työläiset olivat saattaneet vallankumouk
sellista tietä voimaan kahdeksantuntisen työpäivän. 
Leninin ehdottama päätöslauselma hyväksytään.

„Novaja Zhizn” lehden 13. numerossa julkaistaan 
pääkirjoituksena Leninin artikkeli „Epäonnistunut 
provokaatio”. Samassa numerossa julkaistaan jatkoa 
Leninin kirjoitukseen „Puolueen reorganisoimisesta”.

Lenin kirjoittaa artikkelin „Sotaväki ja vallan
kumous”. Kirjoitus julkaistaan „Novaja Zhizn” leh
dessä № H, marraskuun 16 (29) päivänä.

Lenin esiintyy Vapaan Taloudellisen yhdistyksen 
huoneistossa Pietarin puoluetyöntekijäin kokouk
sessa, jossa hän pitää selostuksen aiheesta: „Sosia
listivallankumouksellisten puolueen agraariohjel- 
man arvostelua”.

„Novaja Zhizn” lehden 14. numerossa julkaistaan 
Leninin kirjoituksen „Puolueen reorganisoimisesta” 
loppuosa.

„Novaja Zhizn” lehden 16. numerossa julkaistaan 
Leninin kirjoitukset „Vaakalaudan heilahtelua” ja 
„Ottakaa oppia vihollisista”.

„Novaja Zhizn” lehden 18. numerossa julkaistaan 
Leninin kirjoitus „Vallankumouksellinen kanslia- 
touhu ja vallankumouksellinen toiminta”, jossa käsi
tellään kysymystä perustavasta kokouksesta.

Leninin artikkeli „Kuoleva itsevaltius ja uudet 
kansanvallan elimet” julkaistaan pääkirjoituksena 
„Novaja Zhizn” lehden 19. numerossa.

Lenin kirjoittaa artikkelin „Sosialismi ja anarkismi”. 
Se julkaistaan „Novaja Zhizn” lehden 21. numerossa 
marraskuun 25 (joulukuun 8) pnä.

„Novaja Zhizn” lehden numeroissa 22 ja 27 julkais
taan Leninin kirjoitus „Sosialistinen puolue ja puo
lueeton vallankumouksellisuus”.
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M a rra sk u u , 27  
( jo u lu k u u , 10).

Lenin osallistuu VSDTPin Keskuskomitean istun
toon, jossa pohditaan kysymyksiä aseellisen kapi
nan valmistelusta, muutoksista „Novaja Zhizn” 
lehden toimituksen kokoonpanossa ja bolshevistisen 
„Borba” lehden julkaisemisesta Moskovassa.

M a rra sk u u . Lenin esiintyy VSDTPin Pietarin komitean laa
jennetussa istunnossa puolueen suhtautumista 
työväen edustajain Neuvostoihin koskevan kysy
myksen johdosta.

Jou lu kuu , 
3  (1 6 ) .

V. I. Lenin ja N. K. Krupskaja asettuvat Iegaalisesti 
asumaan Pietarissa Gretsheski prospektille, taloon 
№ 15/8. Mutta ohranan tehostettu kyttäily pakoittaa 
Leninin jonkin päivän kuluttua menemään maan
alaisuuteen.

Leninin kirjoitus „Sosialismi ja uskonto” julkaistaan 
„Novaja Zhizn” lehdessä № 28.

Lenin osallistuu VSDTPm Keskuskomitean, puo
lueen Pietarin komitean ja Pietarin Työväen edusta
jain Neuvoston Toimeenpanevan komitean yhteiseen 
istuntoon, joka kutsuttiin kiireellisesti koolle 
„Novaja Zhizn” lehden lakkauttamisen johdosta. 
Neuvottelussa käsitellään myös kysymystä aseelli
sesta kapinasta.

Jou lu kuu ,
12— 17
(2 5 — 3 0 ) .

Lenin johtaa bolshevikkien Ensimmäistä kon
ferenssia Tampereella (Suomessa), hän pitää siellä 
selostukset hetken tilanteesta ja agraarikysymyk- 
sestä. Konferenssi hyväksyy Leninin esittämät 
päätöslauselmat agraarikysymyksestä ja yhdistävän 
edustajakokouksen koollekutsumisesta.

Tässä konferenssissa Lenin ja Stalin ensi kerran 
tapaavat toisensa. Lenin ja Stalin osallistuvat 
valiokuntaan, joka valmistelee Valtakunnanduumaan 
suhtautumista koskevaa päätöslauselmaa. Konfe
renssi hyväksyy tämän päätöslauselman.

Jou lu kuu , 22  
( ta m m ik u u n  
4  p n ä  1 906).

Lenin osallistuu Keskuskomitean jäsenten ja 
bolshevikkien Tampereen konferenssin edustajain 
neuvottelukokoukseen Pietarissa; hän pitää selos
tuksen bolshevikkien taktiikkaohjelmasta Valta- 
kunnanduuman suhteen.

V u oden  1905  
lo p p u  ta i  
v u o d e n  1906  
a lku .

Lenin kirjoittaa vallankumouksen etappeja, suuntaa 
ja perspektiivejä koskevan artikkelin konseptin.

35 10 osa
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V u o d en  a lku , 
m a a lisk u u n  
p u o liv ä liin  
sa a k k a .

T am m iku u ,
4  (1 7 ) .

T am m iku u .

H elm ik u u , en n en  
4  (1 7 )  p ä ivä ä .

H elm ik u u , 
7 (2 0 ) .

H elm ik u u , en n en  
11 (2 4 )  p ä iv ä ä .

H elm ik u u , 
11 (2 4 ) .

H elm ik u u ,
11 (2 4 )  
p ä iv ä n  jä lk e e n .

H elm ik u u n
lo p p u
(m a a lisk u u n
a lk u ) .

1 9 0 6

Lenin ottaa osaa agraarivaliokunnan työhön, jonka 
VSDTP:n Yhdistetty Keskuskomitea muodosti puo
lueen IV edustajakokoukselle esitettävän agraari- 
ohjelman valmistelemista varten.

„Molodaja Rossija” lehden 1. numerossa julkaistaan 
pääkirjoituksena Leninin artikkeli „Työväenpuolue 
ja sen tehtävät nykyisessä tilanteessa”.

Lenin kirjoittaa artikkelin „Onko Valtakunnanduumaa 
boikotoitava? „Enemmistön” ohjelmakanta”, jossa 
hän puolustaa ensimmäistä Duumaa vastaan tähdät
tyä aktiivisen boikotoinnin bolshevistista taktiikkaa. 
Artikkeli ilmestyy tammikuussa VSDTP:n Keskus
komitean ja Yhdistetyn Keskuskomitean julkaisemina 
erillisinä lentolehtisinä.

Lenin kirjoittaa artikkelin „Valtakunnanduuma ja 
sosialidemokraattinen taktiikka”. Kirjoitus julkais
taan helmikuussa kirjasessa „Valtakunnanduuma ja 
sosialidemokratia”.

Lenin pitää Pietarissa Moskovan tullin takaisen 
kaupunkipiirin. sosialidemokraattisten puoluejärjes- 
töjen kokouksessa selostuksen „Valtakunnanduuman 
vaaleista".

Leninin kirjoitus „Nykyinen tilanne Venäjällä ja 
työväenpuolueen taktiikka” julkaistaan „Partiinyje 
Izvestija” lehden 1. numerossa.

Lenin pitää Pietarissa bolshevikkipuoluetyöntekijäin 
kokouksessa selostuksen Valtakunnanduuman aktii
visen boikotoinnin taktiikasta.

Lenin johtaa Pietarin yleiskaupunkilaisen konferens
sin työtä, pitää selostuksen Valtakunnanduumaan 
suhtautumisesta ja esittää kirjoittamansa ehdotuksen 
päätöslauselmaksi Duuman boikotoimistaktiikasta. 
Äänten enemmistöllä konferenssi hyväksyy boiko
toinnin.

Lenin kirjoittaa vetoomuksen „Kaikille Pietarin kau
pungin ja ympäristön työmiehille ja työläisnaisille”. 
Vetoomus julkaistaan VSDTP:n Yhdistetyn Pietarin 
komitean kustantamana lentolehtisenä.

Lenin johtaa VSDTP:n Pietarin-järjestön toisen 
yleiskaupunkilaisen konferenssin työtä, hän puolus
taa siellä ,,Boikottitaktiikka”-päätöslauselmaansa. 
Konferenssi hyväksyy Leninin päätöslauselman.
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M a a lisk u u n
a lk u p u o lisk o .

M a a lisk u u n
p u o liv ä li
( lo p p u ) .

M a a lisk u u , 20  
(h u h tik u u , 2 ).

M a a lisk u u n  
to in en  p u o lisk o .

M a a lisk u u , 
24— 28  
( h u h tiku u , 
6— 10) .

M a a lisk u u , 26  
(h u h tik u u , 8 ) .

M aa lisku u .

M a a lisk u u n
lo p p u
(h u h tik u u n
a lk u ).

Lenin valmistelee Kuokkalassa (Suomessa) bol
shevikkien taktiikkaohjelmaehdotusta ja päätöslau
selmaehdotuksia VSDTPin Yhdistävälle edustaja
kokoukselle.

Lenin saapuu Moskovaan järjestämään VSDTPin 
Yhdistävälle edustajakokoukselle esitettävien päätös
lauselmaehdotusten käsittelyä; hän osallistuu Mosko
van bolshevikkien johtavan ryhmän neuvottelu
kokoukseen.

Lenin osallistuu VSDTPin Zamoskvoretshjen piiri- 
komitean istuntoon Moskovassa, pitää siellä puheen 
työväen edustajain Neuvostoihin suhtautumista kos
kevaa päätöslauselmaa käsiteltäessä.

Lenin on läsnä VSDTPin Moskovan piirikuntakomi- 
tean istunnossa, kun käsitellään kysymystä Mosko
van järjestön osallistumisesta Duuman vaalikamp
pailuun.

Lenin johtaa Pietarissa bolshevikkiryhmän neuvot
teluja, joissa pohditaan taktiikkaohjelmaehdotusta.

„Part i in y je  Izvestijan” 2. numerossa julkaistaan 
Leninin kirjoitus „Venäjän vallankumous ja prole
tariaatin tehtävät” (pääkirjoitus) sekä Leninin laa
tima „Taktiikkaohjelmaehdotus VSDTPin Yhdistä
välle edustajakokoukselle. Päätöslauselmaehdotus 
VSDTPin Yhdistävälle edustajakokoukselle”.

Lenin kirjoittaa kirjasen „Työväenpuolueen agraari- 
ohjelman tarkistus”. Kirjanen ilmestyy huhtikuun 
alussa Pietarissa.

Lenin kirjoittaa kirjasen „Kadettien voitto ja työ
väenpuolueen tehtävät”. Kirjanen ilmestyy huhti
kuussa Pietarissa.

Lenin valitaan Pietarin järjestön edustajaksi 
VSDTPin IV (Yhdistävään) edustajakokoukseen.

Lenin kirjoittaa esipuheen kirjasen „К. Kautsky. Ei 
ole enää sosialidemokratiaa!” venäjänkieliseen pai
nokseen.

Lenin johtaa Pietarissa IV edustajakokouksen 
bolshevikkiedustajien neuvottelukokousta.



554 TIETOJA V. I. LENININ ELÄMÄSTÄ JA TOIMINNASTA

Huhtikuu, ennen 
10 (23) päivää.

Lenin saapuu Tukholmaan osallistuakseen IV edus
tajakokouksen työhön; hän esiintyy bolshevikkien 
erillisessä neuvottelussa sitä ehdotusta vastaan, 
joka koski edustajakokouksen karille ajamista 
syystä, että menshevikeillä on siinä enemmistö.

Huhtikuu,
10—25
(huhtikuu, 23 —  

toukokuu, 8).

VSDTPrn IV (Yhdistävä) edustajakokous Tukhol
massa. Lenin valitaan edustajakokouksen puhemie
histöön; hän ottaa osaa edustajakokouksen työhön; 
osallistuu VSDTPrn sääntöjen luonnosta valmistele
vaan valiokuntaan.

Ensimmäinen
istunto.

Mandaattivaliokunnan työjärjestystä käsiteltäessä 
Lenin esittää päätöslauselman. Edustajakokous 
hyväksyy sen.

Kolmas istunto. Lenin johtaa puhetta; hän lukee julki edustaja
kokouksen päiväjärjestyksen, käyttää puheenvuoron 
päiväjärjestyskysymyksestä, ehdottaa sen täydentä
mistä kysymyksillä „Nykyisen ajankohdan arvioin
nista” ja VSDTPrn kansallisista järjestöistä. Edus
tajakokous hyväksyy Leninin ehdotukset.

Neljäs istunto. Lenin johtaa puhetta; hän esittää, että agraarivalio- 
kunnan tehtäväksi annettaisiin valmistella selostuk
set sekä määrätä selostajat.

Viides istunto. Lenin pitää selostuksen agraarikysymyksestä.

Seitsemäs
.istunto.

Lenin johtaa puhetta; hänet valitaan valiokuntaan, 
joka valmistelee kysymystä Valtakunnanduumasta.

Kahdeksas
istunto.

Lenin johtaa puhetta agraarikysymyksestä käytyä 
keskustelua jatkettaessa.

Yhdeksäs
istunto.

Lenin johtaa puhetta; hän esittää loppulausunnon 
agraarikysymyksestä.

Kymmenes
istunto.

Lenin johtaa puhetta; hän ehdottaa, että edustaja
kokous vahvistaisi kaikki pöytäkirjat.

Yhdestoista
istunto.

Lenin johtaa puhetta; hän esiintyy agraarikysymystä 
koskevan taktillisen päätöslauselman äänestyksen 
johdosta.

Kolmastoista
istunto.

Lenin alustaa kysymyksen „Nykyisestä ajankohdasta 
ja proletariaatin luokkatehtävistä”.

Viidestoista
istunto.

Lenin johtaa puhetta; J. V. Stalin esiintyy Leninin 
selostuksen johdosta puolustaen hänen ehdotuksiaan.
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Kuudestoista
istunto.

Seitsemästoista
istunto.

Kahdeksas
toista istunto.

Yhdeksästoista
istunto.
Kahdeskym
menes ensim
mäinen istunto.

Kahdeskymme
nes toinen 
istunto.
Kahdeskymme
nes neljäs 
istunto.
Kahdeskymme
nes kuudes 
istunto.

Kahdeskymme
nes seitsemäs 
istunto.

L en in  esittää loppulausunnon kysymykseen „Nykyi
sestä ajankohdasta ja proletariaatin luokkatehtä- 
vistä”.

Lenin valitaan valiokuntaan, joka valmistelee 
päätöslauselmaa „Aseelliseen kapinaan suhtautu
misesta”; hän pitää apuselostuksen Valtakunnan- 
duumaan suhtautumisen kysymyksestä ja esittää 
päätöslauselmaehdotuksen.

Lenin johtaa puhetta; hän puoltaa sitä, että kan
sallisten sosialidemokraattisten järjestöjen edusta
jille annettaisiin puheenvuoro kysymyksessä Valta- 
kunnanduumaan suhtautumisesta.

Lenin esittää loppulausunnon Valtakunnanduumaan 
suhtautumisen kysymyksestä.

Lenin johtaa puhetta; käyttämässään puheenvuo
rossa hän puoltaa ehdotusta, että kysymys sosiali
demokraattisen parlamenttiryhmän muodostamisesta 
lykättäisiin siihen saakka, kunnes saadaan selvyys 
Duumaan valittujen sosialidemokraattien kokoon
panosta.

Lenin pitää puheen aseellisesta kapinasta.

Lenin johtaa puhetta; hän tervehtii edustajakokouk
sen nimessä VSDTP:n kokoonpanoon yhtynyttä 
Puolan sosialidemokraattista puoluetta.

Lenin johtaa puhetta; hän esittää kirjallisen lausun
non (eriävän mielipiteen) sosialidemokraattista 
parlamenttiryhmää koskevasta kysymyksestä ja 
ehdottaa tehtäväksi huomautuksen säädökseen Bun- 
din kanssa yhdistymisestä.

Edustajakokous vahvistaa sääntöjen ensimmäisen,, 
puolueen jäsenyyttä koskevan, pykälän Leninin 
esittämässä sanamuodossa.

Huhtikuu, 
25— 26  
(toukokuu, 
8— 9 ) .

Lenin kirjoittaa „Vetoomuksen puolueelle Yhdistävän 
edustajakokouksen edustajilta, jotka ovat kuuluneet 
entiseen „bolshevikkien” ryhmään”. Vetoomuksen 
allekirjoittavat 26 puoluejärjestön bolshevikki- 
edustajat.

Huhtikuun loppu VSDTP:n IV (Yhdistävän) edustajakokouksen pää- 
(toukokuun tyttyä Lenin palaa Turun (Suomi) kautta Pietariin.
alku).
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Toukokuu, 
5  (1 8 ) .

Toukokuu, 
6  (1 9 ) .

Toukokuu, 
9  (2 2 ) .

Toukokuu, 
10 (2 8 ) .

Toukokuu, 
11 (2 4 ) .

Toukokuu,
12 (2 5 ) .

Toukokuu,
13 (2 6 ) .

Toukokuu,
14 (2 7 ) .

Leninin kirjoitus „Taistelu vapaudesta ja taistelu 
vallasta” julkaistaan pääkirjoituksena „Voina” 
lehden 9. numerossa.

Leninin kirjoitus „Uusi nousu” julkaistaan pääkir
joituksena „Voina” lehden 10. numerossa.

Lenin pitää puoluekokouksessa Pietarissa selostuk
sen VSDTPin IV (Yhdistävän) edustajakokouksen 
tuloksista.

„Voina” lehden 12. numerossa julkaistaan Leninin 
kirjoitukset: „Duuma ja kansa” (pääkirjoituksena), 
„Sanoma- ja aikakauslehtien parissa” ja „Valtakun- 
nanduumaa koskevaan bolshevikkien päätöslausel
maan”.

Lenin esiintyy Karpovin nimellä kansankokouksessa, 
joka pidettiin kreivitär Paninan talossa. Hän puhuu 
VSDTPin taktiikasta Valtakunnanduuman suhteen. 
Kokous hyväksyy Leninin esittämän päätöslau
selman.

Lenin pitää Pietarin Ranskalais-Venäläisen alapiirin 
sosialidemokraattisten järjestöjen kokouksessa selos
tuksen VSDTPin IV (Yhdistävän) edustajakokouk
sen tuloksista.

„Voina” lehden 13. numerossa julkaistaan Leninin 
kirjoitukset „Työväenryhmä Valtakunnanduumassa” 
(pääkirjoituksena) ja „Organisaatiokysymyksestä”.

Lenin pitää Pietarissa Moskovan kaupunkipiirin 
sosialidemokraattisten järjestöjen kokouksessa selos
tuksen VSDTPin IV (Yhdistävän) edustajakokouk
sen työstä ja tekee korjausehdotuksen kokoukselle 
esitettyyn päätöslauselmaan. Kokous hyväksyy 
Leninin esittämän korjauksen.

Leninin kirjoitus „Talonpoikaisryhmä eli „Työ”- 
ryhmä ja VSDTP” julkaistaan pääkirjoituksena 
„Voina” lehden 14. numerossa.

Leninin kirjoitus „Maakysymys Duumassa” julkais
taan pääkirjoituksena „Voina” lehden 15. nume
rossa.

Leninin kirjoitus „Päätöslauselma ja vallankumous” 
julkaistaan „Voina” lehden 16. numerossa.

„Voina” lehden 17. numerossa julkaistaan Leninin 
kirjoitukset „Ei maata eikä vapautta” (pääkirjoituk
sena) ja „Sosialidemokratian vaalivoitto Tiflisissä”.
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Toukokuu, 
18 (31).

Toukokuu, 19 
( kesäkuu, 1).

Toukokuu, 20 
(kesäkuu, 2).

Toukokuu, 21 
(kesäkuu, 3).

Toukokuu, 23 
(kesäkuu, 5).

Toukokuu, 24 
(kesäkuu, 6).

Toukokuu, 26 
(kesäkuu, 8).

Leninin kirjoitus „Hallitus, Duunia ja kansa” jul
kaistaan pääkirjoituksena „Voina” lehden 20. nume
rossa.

Lenin kirjoittaa artikkelin „Kadetit estävät Duumaa 
kääntymästä kansan puoleen”. Se julkaistaan 
„Voina” lehden 21. numerossa toukokuun 19 (kesä
kuun 1) pnä.

„Voina” lehden 21. numerossa julkaistaan Leninin 
kirjoitukset „Tinkiäkään eivät halua!” ja „Valta- 
kunnanduuman työläisedustajain julistuksen joh
dosta”.

Lenin kirjoittaa artikkelit „Kysymys maasta ja tais
telu vapaudesta” sekä „Goremykinilaiset, loka- 
kuulaiset ja kadetit”. Ne julkaistaan „Voina” lehden 
22. numerossa toukokuun 20 (kesäkuun 2) pnä.

Leninin kirjoitus „Arvosteluvapaus ja toiminnan 
yhtenäisyys” julkaistaan „Voina” lehden 22. nume
rossa.

„Voina” lehden 23. numerossa julkaistaan Leninin 
kirjoitukset „Huonoja neuvoja” (pääkirjoituksena), 
jossa arvostellaan Plehanovin esiintymistä „Kurjer” 
lehdessä, sekä „Juttuja ja huhuja Valtakunnanduu- 
man hajoittamisesta”.

Lenin pitää Pietarissa Narvan piirin sosialidemo
kraattisten järjestöjen kokouksessa selostuksen 
VSDTP:n IV (Yhdistävän) edustajakokouksen 
työstä.

Leninin kirjoitus „Kautsky Valtakunnanduumasta” 
julkaistaan „Vestnik Zhizni” nimisen viikkojulkai
sun 6. numerossa.

Lenin luennoi agraarikysymyksestä Pietarin Sankt- 
Gallin alapiirin työläisten kokouksessa; samassa 
tilaisuudessa hän pitää työläisten pyynnöstä puheen 
bolshevikkien ja menshevikkien suhtautumisesta 
Valtakunnanduumaan.

Leninin kirjoitus „Kadetit, trudovikit ja työväen
puolue” julkaistaan pääkirjoituksena „Voina” 
lehden 25. numerossa.

Leninin kirjoitus „Kuinka tov. Plehanov pohtii 
sosialidemokratian taktiikkaa?” julkaistaan „Vper- 
jod” lehden 1. numerossa. Kirjoitus ilmestyy Pieta
rissa vuonna 1906 erillisenä kirjasena kustannusliike 
„Vperjodin” julkaisemana.
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Toukokuu, 27 
(kesäkuu, 9).

Toukokuu, 30 
(kesäkuu, 12).

Toukokuu, 31 
(kesäkuu, 13).

Toukokuu.

Kesäkuu, 1 (14).

Kesäkuu, 3 (16).

Kesäkuu, 6 (19).

„Vperjod” lehden 2. numerossa julkaistaan Leninin 
kirjoittama ,,VSDTP:n Pietarin komitean päätöslau
selma (II) suhtautumisesta Valtakunnanduumaan” 
(sen lisäksi se ilmestyi VSDTPm Pietarin komitean 
erillisenä lentolehtisenä vuoden 1906 toukokuussa) 
ja kirjoitus „Duumaministeristö-tunnuksesta".

Lenin kirjoittaa artikkelin „Nykyisestä poliitti
sesta tilanteesta”. Se julkaistaan pääkirjoituksena 
„Vperjod” lehden 3. numerossa toukokuun 28 (kesä
kuun 10) pnä.

Leninin kirjoitus „Proletariaatin taktiikka ja hetken 
tehtävät” julkaistaan „Vperjod” lehden 4. nume
rossa.

Leninin kirjoitukset „Saksan sosialidemokratia 
kadeteista” ja „Sanoma- ja aikakauslehtien parissa” 
julkaistaan „Vperjod” lehden 5. numerossa.

Lenin kirjoittaa kirjasen „Selostus VSDTPm Yhdis
tävästä edustajakokouksesta (Kirje Pietarin työläi
sille)”. Kirjanen julkaistaan vuoden 1906 kesä
kuussa.

Leninin kirjoitus „Ratkaiskoot työläiset” julkaistaan 
„Vperjod” lehden 6. numerossa.

Lenin kirjoittaa artikkelin „Ei pidä katsoa ylös, vaan 
alas”. Artikkeli julkaistaan pääkirjoituksena „Vper
jod” lehden 7. numerossa kesäkuun 2 (15) pnä.

Lenin kirjoittaa artikkelin „Taantumus aloittaa 
aseellisen taistelun”. Artikkeli julkaistaan pääkir
joituksena „Vperjod” lehden 9. numerossa kesäkuun 
4 (17) pnä.

„Vperjod” lehden 10. numerossa julkaistaan Leninin 
kirjoittama „VSDTPm Pietarin komitean päätös
lauselma (III) duumaministeristöä koskevasta 
kysymyksestä”.
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