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Kalliit toverit!
Lähetän mitä tärkeimmän tiedotuksen.
Harkitkaa sitä itse ja tiedottakaa sitten Brilliantille ja 

Guilbeaux’lle: silloin ratkeaakin kysymys, kenen puolella he 
ovat ja keitä he ovat: ovatko he pelkureita vai kykenevätkö 
he taistelemaan.

Taistelu siirtyy nyt k o k o n a a n  tälle alalle.
Kirjoittakaa, miten he suhtautuivat asiaan ja onko mah

dollisuuksia vastalauseen tai avoimen kirjeen julkai
semiseen.

On käytettävä hyväksi sitä, että Naine on kiistaton aukto
riteetti ranskalaisessa Sveitsissä.

Parhaimmat tervehdykseni Teidän

Sunnuntaina 7 .1. 1917 Ziirichissä pidettiin Sveitsin sosia
listisen puolueen hallinnon (Parteivorstandin) istunto.

Hyväksyttiin häpeällinen päätös — lykättiin määrää
mättömäksi ajaksi puolueen edustajakokousta, jonka piti 
kokoontua 11. II. 1917 Bernissä käsittelemään varta vasten 
sotakysymystä. Perusteet: on kamppailtava kallista aikaa 
vastaan; työläiset eivät ole valmiit; valiokunnassa ei ole 
päästy yksimielisyyteen y.m.s., perusteet, joilla tehdään suo
rastaan pilkkaa puolueesta. (Valiokunnassa on jo kaksi 
valmista ja kaikessa hiljaisuudessa painettua ehdotusta: 
isänmaan puolustusta vastustava Affolterin, Nobsin, 
Schmidin, Nainen ja Graberin ehdotus ja isänmaan puolus
tusta kannattava G. Miillerin, Pflugerin, Huberin ja Klötin 
ehdotus.)
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Tammikuun 7 pn istunto oli varsin myrskyisä. Grimm 
esiintyi oikeistolaisten, t.s. opportunistien, t.s. nationalis
tien, etunenässä ja syyti mitä halpamaisimpia fraaseja 
„ulkomaalaisia” vastaan, nuoria vastaan, syytti heitä 
„kahtiajaosta” (!!!) j.n.e. Edustajakokouksen lykkäämistä 
vastaan esiintyivät jyrkästi Naine, Platten, Nobs ja Miin- 
zenberg. Naine sanoi Grimmille suoraan, että tämä murhaa 
itsensä „internationalen sihteerinä”!

Hyväksytty päätös merkitsee sitä, että Grimm on täydelli
nen petturi ja että opportunistijohtajat, sosialinationalistit, 
tekevät pilkkaa puolueesta. Koko Zimmerwaldin—Kienthalin 
yhteenliittymä ja toiminta on tosiasiallisesti muutettu 
fraasiksi, ja sen on tehnyt kourallinen johtomiehiä (siinä 
luvussa Grimm), jotka uhkaavat luopua valtuuksistaan 
(SicH *), jos hyväksytään isänmaan puolustusta vastustava 
päätös, ja jotka ovat päättäneet olla jättämättä tätä kysy
mystä puolueen „plebeijien” käsiteltäväksi sodan loppuun 
saakka. „Grutlianer” 91 (4.1. ja 8.1.) on oikeassa antaes
saan korvatillikoita sellaiselle puolueelle.

Vasemmistolaisten taistelu, taistelu Zimmerwaldin ja 
Kienthalin puolesta on nyt kokonaisuudessaan siirtynyt 
toiselle maaperälle: se on taistelua tuota johtomiesjunttaa 
vastaan, joka on häväissyt puolueen. On koottava kaikkialla 
vasemmistolaiset ja neuvoteltava taistelumenetelmistä. 
Kiirehtikää!

Eiköhän parhaana taistelumenetelmänä (minuuttiakaan 
ei saa menettää) olisi se, että La Chaux-de-Fondsissa ja 
Genevessä ajetaan heti paikalla läpi protestipäätöslausel- 
mat plus Nainelle osoitetut avoimet kirjeet ja julkaistaan ne 
viipymättä. „Johtajat” tulevat epäilemättä käyttämään 
kaikkia vipuja estääkseen protestin pääsemisen lehtiin.

Avoimessa kirjeessä on sanottava suoraan kaikki se, mitä 
tässä on sanottu, ja kysyttävä siekailematta, (1) kiistääkö 
Naine nämä tosiasiat? (2) pitääkö hän siedettävänä, että 
demokraattisessa sosialistipuolueessa edustajakokouksen 
päätöstä muutetaan hallinnon päätöksellä? (3) onko 
siedettävää pitää puolueelta salassa se, mitä sosialismin 
kavaltajat äänestivät ja p u h u i v a t  istunnossa 7. I. 1917? 
(4) onko siedettävää, että Internationale Sozialistische Kom- 
missionin** puheenjohtajana on mies (Grimm), joka puhuu

* — Sillä ta vai Ia 11 Toim.
** — Kansainvälisen sosialistisen toimikunnan. Toim.
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vasemmistolaisia fraaseja ja samalla auttaa Sveitsin natio
nalisteja, Zimmerwaldin vastustajia, „isänmaan puolusta
jia”, Pfliigeriä, Huberia ja kumpp. tekemään tosiasiallisesti 
tyhjäksi Zimmerwaldin päätökset? (5) onko siedettävää, että 
samalla kun „Berner Tagwachtissa” * haukutaan Saksan 
sosialipatriootteja, autetaan sataa Sveitsin sosialipatrioot- 
teja? j.n.e.

Toistan: lehtiin ei päästetä. Se on selvää. Parasta on 
menetellä siten, että jonkin ryhmän nimissä julkaistaan 
avoin kirje nimenomaan Nainelle. Mikäli se on mahdollista, 
pitäkää kiirettä ja vastatkaa viivyttelemättä.

Kirjoitettu joulukuun 26 pnä 1916 
(tammikuun S pnä 1917)

1aikaistu ensi kerran v. 1929 Julkaistaan
Xl Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

• — „Bernin Vartiossa” . Toim.


