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A. SHLJAPNIKOVILLE

10. X. 1915.
Hyvä ystävä! Huomenna meillä ilmestyy heti kaksi Pää- 

äänenkannattajan numeroa — 45.—46. (Zimmerwaldin kon
ferenssille omistettuja) ja 47. numero, joka sisältää vies
tejä Venäjältä sekä taktiikkaa koskevat „teesit” 209. Kysei
set teesit sisältävät osittain vastauksia kysymyksiin, joita 
me koskettelimme kirjeissämme ja Te keskusteluissanne 
N. I:n y.m. kanssa. Jään odottamaan huomautuksianne.

Oletteko saanut kirjasen „Sosialismi ja sota” venäjän
kielisen  tekstin?

(Suluissa: A. M. lähetti saksankielisen tekstin arvoste
lun, ja minä vastasin hänelle Amerikkaan seikkaperäisellä 
kirjeellä. Mikäli se teitä kiinnostaa, pyytäkää häntä lähet
tämään se Teille. Mitä tulee hänen lentolehtiseensä, kirjoi
tin hänelle Bergeniin pyytäen lupaa saada tehdä korjauk
sia. Vastausta ei ole tullut. Pelkään, että täytyy lähettää 
Amerikkaan, ja se viivyttää kovasti.)

Venäjältä saapuvat viestit puhuvat vallankumouksellisen 
mielialan ja liikkeen kasvusta, vaikka se ei nähtävästi ole 
vielä vallankumouksen alkua.

Meille on nyt tärkeintä järjestää yhteyksiä ja tehdä ne 
säännöllisiksi (kirjeenvaihdon kautta se on täysin mahdol
lista; harkitkaa, eikö ohuissa kansissa voisi lähettää yksin 
kappalein lehteä ja lentolehtisiä). Toivottavasti Belenin 
onnistuu järjestämään sen. Ilman sitä ei voida ajatellakaan 
järjestelmällisen kiinteää työtä.

Kiinnittäkää erikoista huomiota työläisten edustajien 
neuvostoja koskevaan teesiin. Sen asian kanssa on oltava 
varovainen: voidaan vangita 200—300 johtajaa!! Ilman 
yhteyttä kapinaan työläisten edustajien neuvoston „voima” 
on illuusio. Ei pidä antautua sellaisen illuusion valtaan.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin
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Eikö kemiaa käyttäen olisi mahdollista järjestää kirjeen
vaihtoa, jotta voitaisiin toimittaa nopeasti Pietariin sellai
sia Pää-äänenkannattajan kirjoituksia kuin „11 teesiä"? 
Harkitkaa vakavasti!

L ä h e te tty  B e rn is 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  v . 1924 , , Ju lk a is ta a n
k ä s ik ir jo itu k sen  m u k a a n


