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A. SHLJAPNIKOVILLE

28. XI. 1914.
Hyvä ystävä! Sain tänään Brantingilta ,82 sähkeen, että 

„lehdet vahvistavat viiden duumaedustajan vangitsemi
sen” 183. Pelkään, että vangitsemistiedon paikkansapitä
vyyttä ei voida enää epäillä!

Kauhea asia! Hallitus on nähtävästi päättänyt kostaa 
VSDT:n Edustajaryhmälle ja olla kaihtamatta mitään. On 
odotettava pahinta: epäperäisiä asiakirjoja, väärennyksiä, 
„todistuskappaleiden” tekaisua, väärää todistusta, oikeu
denkäyntiä suljettujen ovien takana j.n.e. j.n.e.

Arvelen, että tuonkaltaisia otteita käyttämättä hallitus 
ei saisi aikaan tuomitsemista.

Voitaisiinko saada selville 6 vangitun nimet?
Onko K. säilynyt? 184
Joka tapauksessa puolueemme työ on nyt 100-kertaisesti 

vaikeutunut. Ja kuitenkin me tulemme sitä tekemään! 
„Pravda” on kasvattanut tuhansia tietoisia työläisiä, joi
den keskuudesta kaikista vaikeuksista huolimatta nousee 
jälleen johtava kollektiivi — puolueen Venäjän KK- Nyt on 
erikoisen tärkeää, että Te jäisitte Tukholmaan (tai lähelle 
Tukholmaa) ja ryhtyisitte kaikin voimin solmimaan yhteyk
siä Pietariin. (Kirjoittakaa, saitteko rahaa lainaksi: viime 
kirjeeseen pistin Teille sitä koskevan lapun. Jollette saa
nut, ettekä mistään saa, voimme mahdollisesti lähettää 
jotain; kirjoittakaa seikkaperäisemmin.)

Ziirichissä on joulukuusta lähtien ollut luvassa „Otkliki” 
niminen lehti (varmaankin likvidaattorien+Trotskin). 
Pariisissa on alkanut ilmestyä eserrien päivälehti „Mysl” 
(äärimmäisen ällöttävää sanahelinää ja „vasemmisto- 
laisuus”-leikkiä). Runsaasti lehtiä, fraaseja latelevia 
intellektuelleja, jotka ovat tänään räiskyvän vallanku
mouksellisia, mutta huomenna...? (huomenna he sopivat
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Katitskyn, Plehanovin ja Venäjän „patrioottis-shovinistis- 
opportunistisen likvidaattori-intelligenssin” kanssa)...

Venäjän työväenluokan keskuudessa heillä ei ole ollut 
eikä ole mitään. Heitä ei saa uskoa rahtuakaan.

Puristan lujasti kättänne ja toivotan r e i p p a a t t a .  
Ajat ovat ankeita, mutta... selviämme!

Teidän Lenin

L ä h etetty  B e rn ls tä  T u k h o lm a a n

Ju lk a is tu  e n s i  k e r r a n  o. 1924 Ju lk a ista a n
k ä s ik ir jo itu k sen  m u k a a n


