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D. WIJNKOOPILLE

Krakow, 12. tammikuuta 1914.
Hyvä toveri \Vijnkoop!
Kiitän mitä sydämellisimmin ystävällisestä kirjeestänne. 

Toivon teidän lukeneen saksalaisista sosialidemokraatti
sista lehdistä („Vorwärts” ja „Leipziger Volkszeitung” *) 
vastustajiemme kirjoituksia (esim. J. K. — Rosa Luxem
burgin ryhmästä — ja Z. L„ joka ei edusta m i t ä ä n  
ryhmää Venäjällä,— „Leipziger Volkszeitungissa”). Sak
san sosialidemokraattinen lehdistö, varsinkin ,,Vorwärts”, 
boikotoi meitä, ja ainoastaan „Leipziger Volkszeitung” 
on julkaissut y h d e n  artikkelimme (Venäjän sosiali
demokraattisen työväenpuolueen Pää-äänenkannattajan — 
„Sotsial-Demokratin” toimituksen allekirjoituksella varus
tettuna) U1.

„Bremer Btirgerzeitungiin” ** kirjoittaa Venäjän asioista 
Radek. Radek ei samoin edusta m i t ä ä n  ryhmää Venä
jällä! On naurettavaa julkaista mitään edustamattomien 
emigranttien kirjoituksia ja kieltäytyä hyväksymästä 
Venäjällä toimivien järjestöjen edustajien artikkeleita!

Entä Kautskyn asenne,— voiko olla mitään typeräm- 
pää? Kaikista muista maista puheenollen hän tutkii liik
keen historiaa, arvostelee asiakirjoja ja yrittää päästä 
perille erimielisyyksien todellisesta sisällöstä, hajaannus
ten poliittisesta merkityksestä. Venäjästä puheenollen 
Kautsky ei tunnusta historiaa. Tänään hän toistaa, mitä on 
kuullut Rosa Luxemburgilta, eilen hän toisteli, mitä oli 
kuullut Trotskilta, Rjazanovilta ja muilta kynäilijöiltä, 
jotka edustavat ainoastaan omia „hyviä aikomuksiaan”, 
ja huomenna hän ryhtyy toistamaan, mitä muut venäläiset

* — ,,Eteenpäin” ja „Leipzigin Kansanlehti” . Tolm .
♦* — „Bremenin K ansalaislehti” . To im .
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ylioppilaat tai emigrantit j.n.e. suvaitsevat kertoa hänelle. 
Ja „Neue Zeitissa” *!! julkaistaan vain kuluneita fraaseja, 
korupuheita, ei mitään asiatietoja, ei käsitystäkään niiden 
kysymysten olemuksesta, joissa mielipiteemme eroavat!! 
Aivan lapsellista!!

Meille saarnataan yhtenäisyyttä puolueemme likvidaatto- 
rien kanssa. Se on järjetöntä. Me toteutamme yhtenäisyyttä 
yhdistämällä Venäjän työväkeä puolueemme likvidoijia 
vastaan. Oheistan tähän asiakirjan, jonka olemme esittä
neet Kansainvälisen sosialistisen toimiston jäsenille. Se 
sisältää asiatietoja, numeroita, jotka todistavat, että juuri 
me edustamme Venäjällä puolueen yhtenäisyyttä (ja työ
läisten valtaenemmistöä) likvidaattorien ryhmiä vastaan, 
joissa ei ole työläisiä.

Valitettavasti ei edes Pannekoek „Bremer Biirgerzei- 
tungissa” halua ymmärtää, että on julkaistava kahden 
Venäjällä esiintyvän sosialidemokraattisen virtauksen 
edustajien kirjoituksia eikä vain omaa henkilökohtaista 
typeryyttään ja omia kuvittelujaan esittävän ja täsmällis
ten asiatietojen  ilmoittamiseen haluttoman Radekin artik
keleita.

Kiitän Teitä vielä kerran, hyvä toveri Wijnkoop, henkilö
kohtaisesti Teitä ja sosialidemokraattisen puolueen Toi
meenpanevaa komiteaa ystävällisestä kirjeestänne ja pyy
dän Teitä välittämään terveiseni toveri Gorterille.

Toivon Teidän antavan anteeksi huonon ranskan kieleni.
Teidän VI. Uljanov (N. Lenin) 

Wl. Ulyanow. 51. Ulica Lubomirskiego. Krakau  (Cracovie).

Lähetetty  U rakoiv ista H ollantiin
Ju lka istu  en si k erran  

tam m ikuun St p n ä  1934 
„ P rav d a"  lehden  21. n u m erossa

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan 

Venäjännös ranskan kielestä

• — „Uusi Aika” . T o in i.


