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D. WIJNKOOPILLE

Kunnioitettu toveri!
Tuuliviiri (Drehscheibe) — Kautsky ja kumpp. haluavat 

nyt „vaimentaa” alkaneen vallankumouksellisen kuohun
nan vasemmistolaisilla fraaseilla ja puhtaasti sanallisella 
peräytymisellä „elokuun 4. politiikasta” 197. Me olemme nyt 
rauhan kannalla — sanovat nämä herrat yhdessä Renau- 
delin ja kumpp. kanssa pyrkien siten tyydyttämään vallan
kumouksellisia joukkoja.

Puhutaan vasemmistolaisten konferenssista — ja on 
enemmän kuin todennäköistä, että Bernsteinin ja Kautskyn 
tyyppiset likaiset raukat käyttävät kyseessäolevaa konfe
renssia työläisten pettämiseen „passiivisen radikalismin” 
avulla.

On varsin mahdollista, että kummankaan sotivan ryh 
män viisailla valtiomiehillä ei ole nyt mitään sitä vastaan, 
että alkanut vallankumouksellinen kuohunta tukahdutetaan 
idioottimaisen „rauhanohjelman” avulla.

En tiedä, ovatko Saksan vasemmistolaiset jo nyt kyllin 
voimakkaita tehdäkseen tyhjäksi näiden passiivisten (ja 
viekastelevien) „radikaalien” manööverin. Mutta te ja me 
olemme itsenäisiä puolueita. Meidän on tehtävä jotain: 
laadittava vallankumouksen ohjelma, — paljastettava 
idioottimainen ja ulkokultainen rauhan tunnus, paljastet
tava ja kumottava se,— puhuttava asiat halki työläisille,— 
sanottava totuus (ilman II Internationalen auktoriteettien 
katalaa diplomaattista teerenpeliä). Ja  totuus on tämä: on 
joko tuettava alkanutta vallankumouksellista kuohuntaa ja 
edistettävä sitä (mitä varten tarvitaan vallankumouksen, 
kansalaissodan tunnusta, illegaalista järjestöä etc.) tahi 
vaimennettava se (mitä varten tarvitaan rauhan tunnusta, 
„anneksioiden” „tuomitsemista” ja ehkä aseistariisuntaa
kin etc. etc.).
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Historia on osoittava, että me olimme oikeassa, s.o. 
yleensä vallankumoukselliset, ei ehdottomasti A tai B, 

Haluaisin tietää, voitteko te (teidän puolueenne) lähettää 
edustajanne (joka hallitsee jotakuta kolmesta pääkie
lestä)? Ja pidättekö mahdollisena, että molemmat puo
lueemme virallisesti (kirjallisesti tai suullisesti, parempi: 
ja suullisesti) esittäisivät yhteisen julistuksen (tai päätös
lauselman)?

Jos esteenä ovat ainoastaan rahalliset vaikeudet, niin 
tiedottakaa meille tarkalleen, paljonko on tarpeen: ehkä 
löytyy mahdollisuuksia auttaa.

Parhaat terveiset! Teidän N. Lenin
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