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„SOTSIAL-DEMOKRAT” LEHDEN TOIMITUKSELLE

Meillä on ollut paljon vangitsemisia. Koba on viety. 
„Pravdan” painos on arkisin 30—32 tuh. ja juhlapäivisin 
40—42 tuh. Yleinen hätähuuto: ei ole voimia. Likvidaatto- 
reilla on runsaasti sivistyneistöä, mutta meiltä vievät 
kaikki.

On päätetty „periaatteessa” luopua lisäsivuista ja ryh
tyä julkaisemaan erikoismaksusta 4—8—12-sivuista „Prav
dan” viikkoliitettä („Zvezdan” asemesta), olisi hyvä, jos 
se onnistuisi — ei vain ole voimia.

Kuusikko toimii hyvin yksituumaisesti — mutta valittaa 
olevan raskasta.

Koko „sivistyneistö” on likvidaattoreilla. Työväenjoukot 
ovat meidän puolellamme („Pravdan” 40 tuh. contra * 
„Lutshin” 12 tuh.), mutta oman sivistyneistön luominen 
käy työläisiltä tavattoman vaikeasti. Hitaasti ja vaikeasti.

Yleensä puolueen asiat Venäjällä ovat selvästikin para
nemassa. Työläisten kerhot, ryhmät ja järjestöt ovat kaik
kialla selvästi kasvamassa ja lujittumassa. Ne laajentuvat. 
Myös Ural ja Etelä ja Moskovan alue (varsinkin). 
Kaukasiassa on parantumista (viimeiset uutiset — jälleen 
vangitsemisia)...

Sosialidemokratia on ilmeisesti elävöitymässä. Jälleen 
on alettu saada (vähän kerrallaan) rahaa. Uutinen! Sota
väen keskuudessa on havaittavissa merkkejä vallanku
mouksellisten järjestöjen elävöitymisestä. Mutta liikkeen 
vauhti on jotenkin erilainen, uusi.

Olette kai huomanneet Plehanovin „Pravdassa”? Hän 
oikutteli aikansa ja... palasi. Siinä vasta oikuttelija! Hän 
auttoi Majevskia 106 (I. 1912 jälkeen),— sitten erosi tästä 
(VIII. 1912)— sai tältä armottomat haukkumiset — ja nyt

* — vastaan. Toim.
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haukkuu tätä jälleen!! Kiselev lähetti minulle pitkän kir
jeen, jossa moittii puoluemies-menshevikkien ahdistelemi- 
sesta, joilta minä muka turhaan vaadin, että he olisivat 
„leniniläisiä”. Hupsu! Gr—i arvelee, että se olisi Plehano- 
vin tekemä „siirto”...

Olen lukenut Rosan uuden kirjan „Die Akkumulation 
des Kapitals” *. Hän valehtelee kovasti! Vääristelee 
Marxia. Iloitsen suuresti, että niin Pannekoek ja Eckstein 
kuin myös O. Bauer ovat yksimielisesti tuominneet hänet 
ja sanoneet häntä vastaan samaa, mitä minä sanoin 
v. 1899 narodnikkeja 107 vastaan. Aion kirjoittaa Rosasta 
„Prosveshtshenijen” 4. numeroon l08.

Koba ehti kirjoittaa laajan („Prosveshtshenijen” kolmea 
numeroa varten) artikkelin kansallisuuskysymyksestä. 
Hyvä juttu! On tapeltava totuuden puolesta Bundista ja 
likvidaattoreiden keskuudesta tulevia separatisteja ja 
opportunisteja vastaan.

Venäjällä vähäistä veden liikuntaa: ulkomailta palaa 
enemmän kuin ennen ihmisiä kotiin työhön.

Teidän Lenin
K irjoitettu  ennen  m aaliskuun 29. 1913

L ähetetty  K rakow ista  Pariisiin  Ju lka is taan  en si kerran ,
käs ik ir jo itu ksen  m ukaan

* — „Pääoman kasautuminen” , Tolm,


