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INESSA ARMANDILLE

Hyvä ystävä!
Suuret kiitokset teesien kääntämisestä 243. Lähetän ne 

Abramovitshille ja Guilbeaux’lle.
Pitäisikö ne muokata uudelleen Ranskaa varten? Se tus

kin kannattanee, siellä on moni asia toisin.
Täällä oli tänään vasemmistolaisten kokous: kaikki 

eivät tulleet, vain 2 sveitsiläistä+  2 ulkomaan saksalais- 
ta +  3 Puolan venäläistä-juutalaista *... Schwach! Luulen, 
että tulos on miltei olematon: toinen kokous on 10 päivän 
päästä... He ovat lujilla, sillä kaikki riippuu nimenomaan 
sodasta Grimmiä vastaan, ja heillä on liian vähän voimia. 
Sittenpähän nähdään.

Mitä tulee naisiin, olen Teidän lisäyksenne kannalla.
Te takerrutte kiinni teesiin, että sosialidemokraattien 

(1) Sveitsissä (2) ei nykyisin tule missään tapauksessa 
äänestää sotamäärärahojen puolesta. Alussahan k o k o  
a j a n  puhutaan tästä, imperialistisesta sodasta. Vain 
siitähän on puhe.

„Työläisellä ei ole isänmaata” — se merkitsee, että 
(a) hänen taloudellinen asemansa (le salariat) ei ole kan
sallinen, vaan kansainvälinen; (p) hänen luokkaviholli- 
sensa on kansainvälinen; (y) hänen vapautumisehtonsa 
samoin; (ö) työläisten kansainvälinen yhtenäisyys on tär
keämpi kuin kansallinen.

Merkitseekö tämä, seuraako tästä, ettei tarvitse sotia, 
k u n  o n k у s у m y s vieraan kansallisuuden harjoitta
man sorron hävittämisestä?? Jaa vai ei?

Siirtomaiden sota vapautensa puolesta?
Irlannin sota Englantia vastaan?
Entä kapina (kansallinen), eikö se ole isänmaan puolus

tamista?
* Eikä esitelmästä tullut mitään, vain keskusteltiin. 
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Lähetän Teille tätä koskevan Kijevskiä vastaan suunna
tun artikkelini.

Mikäli vielä tarvitsette kirjoja,— kirjoittakaa. Täältä 
voi saada paljon, ja minä käyn kuitenkin usein kirjas
toissa.

Puristan lujasti kättänne. Lenin

K irjoitettu  m arraskuu n  20 p n ä  1916 
L ähetetty  Z ärich istä  SÖ renbergiin  

(S veitsi)
Ju lka istu  en si k erran  v. 1949 m Ju lka is taan

, ,B olsh ev ik”  a ik ak a u s leh d en  käs ik ir jo itu ksen  m u kaan
I. nu m erossa


