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J. S. HANECKILLE ja K. B. RADEKILLE

Tovereille Haneckille ja Radekille: Herrn Furstenberg 
(Furstenberg). 8. Birgerjarlsgatan. 8. Stockholm.

12. IV. 1917.
Hyvät ystävät! Emme ole saaneet Teiltä vieläkään 

mitään, emme kerrassaan mitään: emme kirjoja, emme 
paketteja emmekä rahaa 539. Vain kaksi sähkösanomaa 
Haneckilta. Lähetämme tässä Teille kaksi nippua „Pravda” 
lehteä: toisen Teille ja toisen Karpinskia varten (Mr. Kar- 
pinsky. Bibliotheque russe. 7. rue Hugo de Senger.
7. Geneve. (Genf) Suisse) ja kaksi nippua leikkeitä: toisen 
Teille ja toisen Karpinskille.

Tiedottakaa postikortilla (M. T. Jelizaroville (V. I:tä var
ten). Shirokajakatu, 48, as. 24. Pietari) tai sähkösanomalla, 
kun olette saaneet tämän kirjeen ja lehdet.

Sternberg 540 on saapunut ja lupaa hankkia lähetetyt 
paketit. Saamme nähdä, onnistuuko hän siinä.

Jos saatte lehdet, niin saatte niiden perusteella käsityk
sen koko tilanteesta.

Siltä varalta, etteivät lehdet saapuisi perille, kerron 
lyhyesti.

Porvarit ( +  Plehanov) parjaavat meitä vimmatusti sen 
johdosta, että matkustimme Saksan kautta. Yrittävät usut
taa sotaväkeä. Toistaiseksi onnistumatta: meillä on kannat
tajia ja uskollisia onkin. Eserrien ja sosialidemokraattien 
keskuudessa esiintyy mitä vimmatuinta shovinistista intoi- 
lua „vallankumouksellisen puolustuskannan” muodossa 
(nyt muka on mitä puolustaa: tasavaltaa Vilhelmiltä). 
Meitä parjataan vimmatusti sen johdosta, että vastus
tamme „yhtenäisyyttä”, ja joukot ovat kaikkien sosiali
demokraattien yhdistymisen kannalla. Me olemme vas
taan.
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Tshheidze on luisunut kokonaan „vallankumoukselliselle 
puolustuskannalle”. Liitossa Potresovin kanssa. Kaikki 
kannattavat vapauslainaa541. Vastaan olemme vain me 
+  nasheslovolaiset+Larin ja pieni osa Martovin ystävistä.

22. IV. 1917 kutsumme koolle yleisvenäläisen bolshevikki- 
konferenssin 542.

Toivomme saavamme kokonaan oikaistuksi „kautskylai- 
suuteen” horjahtaneen „Pravdan” linjan 543.

Kirjoittakaa kirjoituksia „Pravdaa” varten ulkopolitii
kasta — mahdollisimman lyhkäsiä ja „Pravdan” hengessä 
(pieni se on! tilaa on vähän! pyrimme lisäämään). Myös 
aivan lyhyesti Saksan vallankumousliikkeestä ja vasem
mistolaisten lehdistöstä.

Kirjoittakaa kirje siitä, miten on Ruotsin vasemmisto
laisten laita 544. Olemme kuulleet, että shovinisti Branting 
ahdistelee Radekia.

Työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvosto teki vallan
kumouksen alussa sopimuksen Väliaikaisen hallituksen 
kanssa luvaten tukea sitä 545. On olemassa „kontaktikomis- 
sio” 546: Neuvosto „valvoo” Väliaikaista hallitusta.

Tilanne on perin mutkallinen, perin mielenkiintoinen. 
Julkaisemme kirjasia taktiikasta 547. Neuvosto tahtoo yleistä 
kansainvälistä sosialistikokousta. Me olemme vain vasem
mistolaisten edustajakokouksen kannalla, sosialishovinis- 
teja vastaan ja „keskustaa” vastaan.

Puristan lujasti kättänne ja toivotan koko sydämestäni 
kaikkea hyvää. Kirjoittakaa useammin, olkaa mahdollisim
man täsmällisiä ja varovaisia yhteydenpidossa.

Teidän V. Uljanov

Lähetetty Pietarista Tukholmaan 
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