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A. SHLJAPNIKOVILLE

Fur Alexander
Hyvä ystävä!
Olkaa hyvä ja koettakaa tavata Beleniniä ja sanokaa 

hänelle, että hänet on kooptoitu VSDTpuolueen Keskus
komitean jäseneksi. Te tietysti käsitätte, että tämän asian 
on oltava maximum salassa ja että Teidän tulee „unohtaa” 
se tiedotettuanne siitä Beleninille (en ymmärrettävistä 
syistä kirjoita hänelle suoraan). Hänen tehtävänsä matkan 
aikana on erittäin tärkeä: Trotski ja muut opportunismin 
ulkomaiset lakeijat ponnistavat kaikki voimansa „hämä- 
täkseen” erimielisyydet ja „pelastaakseen” „Nasha Zarjan” 
opportunismin puhdistamalla ja ylistämällä Tshheidzen 
edustajaryhmää ( =  ,,Nasha Zarjan” uskollisimpia ystäviä). 
On muodostettava Venäjälle ryhmiä (vanhoista, kokeneista, 
älykkäistä, sotakysymyksestä täysin selville päässeistä 
pravdalaistyöläisistä), parhaat heistä (2 tai 3) on vedet
tävä KK:hon. Mikäli tulee vaikeuksia tai syntyy epäilyk
siä, on rajoituttava analogisten  kollegioiden (esim. „joh
tavan yleisvenäläisen työväenryhmän” tai „komitean” 
j.n.e.; kysymys ei tietysti ole nimestä) muodostamiseen.

Yhteytenne ja tuttavuutenne vanhoihin, kokeneisiin työ
läisiin auttavat Teitä neuvomaan Beleniniä, joka tietenkin 
suhtautuu asiaan kaikella vakavuudella ja varovaisuudella. 
Tärkeintä on, että hän nyt varjelisi itseään, matkustaisi 
lyhyeksi ajaksi ja järjestäisi k a i k k i  y h t e y d e t .

Parhaat terveiset! Kirjoittakaa heti saatuanne tämän 
kirjeen.

Teidän Lenin

P. S. Kirjanen tulee ulos aikaisemmin kuin luulin. Olen 
saanut jo osan oikaisuvedoksista. Nähtävästi viikon tai 
P/2 kuluttua ilmestyvät sekä kirjanen että „Kommunistin” 
1.—2. numero.
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Nyt ulkomailla t u l e e  o l e m a a n  3 KK:n jäsentä. 
Venäjällä on useita varajäseniä (työläisiä) ja vangittuja 
KK:n jäseniä (niin ikään työläisiä, pravdalaisia johto- 
miehiä).

P. P. S. Huomenna saatte yksityiskohtaisemman kirjeen 
Nadezhda Konstantinovnalta. Suhtautukaa siihen tarkkaa
vaisesti.

K irjoitettu  syyskuun a lu ssa  1915 
L ähetetty  S ören b erg istä  (S veitsi)

T u kholm aan
Ju lka istu  en si k erran  o. 1924 Ju lka is taan

käsik ir jo itu ksen  m ukaan


