
281

136

V. A. KARPINSKILLE

12. IV. 1917.
Hyvä ystävä! Toivon kirjeen sentään saapuvan perille, 

kuten Teille lähettämieni lehtienkin. Sanon: „sentään”, sillä 
vaikeudet yhteyden saamisessa ulkomaille ovat uskomatto
man suuret. Meidät päästettiin tulemaan, otettiin täällä 
vastaan raivoisalla parjauksella, mutta emme ole vielä 
tähän mennessä saaneet kirjoja, käsikirjoituksia enempää 
kuin kirjeitäkään. Ilmeisesti sotasensuuri toimii mai
niosti — jopa liiankin innokkaasti, sillä tehän tiedätte luon
nollisesti, että meillä ei ole missään ollut eikä voinut olla 
hiiskahdustakaan sodasta.

Tehkää hyvin ja keskeyttäkää agraarikäsikirjoituksen 
puhtaaksilyönti, sillä löysin täältä 1 kappaleen jo ladot
tuna. Siitä puuttuu „yhteenvedon” loppu, alkaen sanoista:

„Koko talonpoikaista ja koko proletariaatti asettui maan 
yksityisomistusta vastaan. Junkkeri-porvarillisen Venäjän 
luomisen reformatorinen tie edellyttää ehdottomasti van
han maanhallinnan perustusten säilyttämistä ja niiden 
hidasta... (? )”

Näistä sanoista lähtien yhteenvedon loppu on poissa.
Olisin suuresti kiitollinen, jos ottaisitte näistä sanoista 

lähtien yhteenvedon loppuun asti 4—5 jäljennöstä ja lähet
täisitte ne: 1) minulle henkilökohtaisesti; 2) „Pravdaan”;
3) Tukholmaan, teille antamallani osoitteella. Ehkä saan 
edes yhden näistä kappaleista.

Ilmoittakaa postikortilla minulle „Pravdaan” tai mie
luummin M. T. Jelizaroville (V. I:tä varten), Shirokaja, 
48, as. 24, Pietari, postikortilla, oletteko saanut tämän 
kirjeen ja koska olette lähettänyt jäljennökset yhteenvedon 
lopusta.

Matka sujui mainiosti. Plattenia Miljukov ei päästänyt 
tulemaan.
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Ilmapiiri täällä: porvariston raivokasta parjausta meitä 
vastaan. Työläisten ja sotilaiden keskuudessa myötätuntoa.

Sosialidemokraattien keskuudessa on voitolla „vallan
kumouksellinen puolustuskanta” (nyt muka on mitä puo
lustaa, tasavaltaa Vilhelmiltä). Tshheidze ja kumpp., Stek- 
lov (Työläisten ja sotilaiden edustajain neuvoston johtajat 
Pietarissa) ovat täydelleen luisuneet vallankumoukselli
selle puolustuskannalle. Tshheidze on liitossa Potresovin 
kanssa. Kaikki huutavat kuorossa koko VSDTP:n „yhtenäi
syyden” puolesta. Me olemme tietenkin vastaan.

22. IV. 1917 bolshevikkien (meidän puolueemme) yleis- 
venäläinen konferenssi Pietarissa 297

Kirjoittakaa, onko „Jäähyväiskirjeemme” julkaistu, millä 
kielillä ja miten se leviää.

Kirjoittakaa, oletteko saanut lehtiä (lähetän Teille nipun 
„Pravdaa” ja leikkeitä porvarillisista lehdistä). Pitäkää 
Pariisia ja Sveitsiä mahdollisimman hyvin selvillä asioista. 
Puristan lujasti kättänne.

Teidän V. Uljanov
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