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A. G. SHLJAPNIKOVILLE

Aleksandr hyvä! Konferenssi on päättynyt, sen manifesti 
julkaistu (toukokuun 1 pnä)473. Toivottavasti saatte „Ber
ner Tagwachtia” tai muuta sveitsiläistä lehteä? Ellette 
saa niin kirjoittakaa, lähetämme ranskankielisen tekstin.

Grigori valmistelee konferenssista seikkaperäistä kir
jettä, joka lähetetään Teille.

Manifesti on siis hyväksytty — on otettu askel eteenpäin, 
sillä sen ovat hyväksyneet ranskalaiset edustajat (kolme, 
eräs heistä on puoleksi shovinisti Brizon)474. On hyväksytty 
pasifismia arvosteleva päätöslauselma ja Kansainvälistä 
Sosialistista Toimistoa koskeva ja sitä kärkevästi arvoste
leva päätöslauselma. Yleensä tämä on kuitenkin, lukemat
tomista puutteellisuuksista huolimatta, askel kohti pesä
eroa sosialipatriooteista.

Vasemmisto oli tällä kertaa voimakkaampi: serbialainen, 
kolme sveitsiläistä, yksi ranskalainen (ei edustaja; ei ryh
mästä, vaan omasta puolestaan) voimistivat vasemmis
toamme. Edelleen kaksi saksalaista („Internationale” ryh
mästä)475 olivat puolellamme peruskysymyksessä.

Oletteko nähnyt Huysmansin manifestia? Siinä „vihja
taan” ilmeisen ilkeämielisesti meihin! „Volksfreund” 
(Braunschweig) on vastannut hänelle sattuvasti.

Japanilaisten suhteen olemme päättäneet tehdä vielä 
yhden, toivottavasti viimeisen, sovintoyrityksen: 1) kaikki 
vanhat sopimukset (suulliset) kumotaan; 2) tehdään sopi
mus numeroa toimittavan Pää-äänenkannattajan toimitus
kunnan ja julkaisijain välillä vihko vihkolta, siis jokaisen 
vihkon osalta erikseen; 3) 3. numero julkaistaan Bernissä 
(Tukholmassa ei ilmeisestikään voida).

Koettakaapa — syntyykö vai ei. Ellei, niin julkaisemme 
„Sbornik Sotsial-Demokratan”. Odottaa ei voida 476.

Kas tässä 3. numeron suunnitelma:
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1) Aineistoa Venäjältä (kolmisen arkkia).
2) Pää-äänenkannattajan toimituskunnan teesit itse

määräämisoikeudesta.
3) Leninin kirjoitus samasta aiheesta.
4) 2. Zimmerwaldin konferenssi. Grigori Zinovjev tai 

Lenin.
5) Buharin: taloudellinen aihe.
6) Ljalin korkeista elinkustannuksista.
7) Aleksandr — Venäjältä.
8) Serbialainen ja italialainen ovat luvanneet kirjoi

tuksensa.
9) Venäjän-aiheita. Grigori Zinovjev.

10) Radek — jatkoa (?? tuskin kannattaa. Mielestäni 
ei)*.

10) Kollontai — Amerikasta.
11) Lättiläinen.
12) Värin 477.
13) Työläisnaisten liike.
14) Kirjallisuusesittelyä.
15) Trotskista, Martovista ja Tshheidzen ryhmäkun

nasta...
Harkitkaa, tunnustelkaa maaperää, tiedustelkaa tahdik

kaasti ja vastatkaa pian 478.
Puristan lujasti kättänne ja toivotan kaikkea menestystä.

Teidän Lenin

P. S. Juutalaiskokoelman 479 suhteen, kuten Nadja on jo 
kirjoittanut, olen samaa mieltä kanssanne. Aineistosta 
Nadja on kirjoittanut Berniin usean kerran. Terveisiä 
Aleksandra Mihailovnalle!!

Teidän Lenin

Kirjoitettu
toukokuun alkupuoliskolla o. 1916 
Lähetetty Zärichistä Kristianiaan

Julkaistu ensi kerran o. 1924 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
II Lenin-kokoelmassa

* Käsikijoituksessa on tämä rivi pyyhitty yli. V. I. Lenin on tarkoittanut latkoa 
„Neljännes vuosisata imperialismin kehitystä" nimiseen K. Radekin kirjoitukseen, 
Joka julkaistiin ..Kommunistin” 1.—2. numerossa. Toim.


