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Te varmaankin jo morkkaatte minua viivyttelystä. On 
ollut eräitä päteviä syitä.

Kerron kaiken järjestyksessä. Ennen kaikkea kävin Väi
nössä *. Keskustelin väen kanssa kokoelmasta3. Enem
mistö on samaa mieltä tällaisen julkaisun tarpeellisuudesta 
ja lupaa kannatusta sekä aineistoa. Yleensä he ovat epäi
levällä kannalla (muistui mieleeni sanontanne пал.4 
maakunnista): katsotaan muka, tuleeko se vastaamaan 
agitaatiotaktiikkaa, taloudellisen taistelun taktiikkaa. Täh
densin eniten sitä, että se riippuu meistä.

Edelleen. Olin Moskovassa. En tavannut ketään, sillä 
siellä ei kuulu mitään „elämän opettajasta”. Olisiko hänelle 
jotain tapahtunut? Jos tiedätte hänestä jotain ja jos Teillä 
on hänen osoitteensa, kirjoittakaa hänelle, että hän 
lähettäisi meille osoitteen, sillä muuten emme löydä siellä 
yhteyksiä. Siellä on toimitettu joukkovangitsemisia s, mutta 
yksi ja toinen lienee säilynyt, työ ei keskeydy. Meillä on 
sieltä saatua aineistoa, eräitä lakkokuvauksia. Kirjoittakaa, 
lähetämme, ellette ole saanut niitä.

Sitten olin Orehovo-Zujevossa. Tavattoman omalaatuisia 
ovat nuo paikkakunnat, joita tapaa tiheässä keskisellä 
teollisuusalueella: todellinen pieni tehdaskaupunki, muuta
mia kymmeniä tuhansia asukkaita, joiden koko elämä liit
tyy tehtaaseen. Ainoa esivalta on tehtaan johtokunta. 
Tehtaan konttori „hoitaa” kaupungin asiat. Väestön 
jakaantuminen työläisiin ja porvareihin on erittäin jyrkkä. 
Sen vuoksi työläiset ovat melko oppositiomielisiä, mutta

* Avain on sama, Jota olemme käyttäneet *.
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äskeisten joukkovangitsemisten jälkeen siellä on jäljellä 
niin vähän väkeä ja kaikkia pidetään silmällä niin tarkasti, 
että kanssakäynti on perin vaikeata. Muuten kirjallisuutta 
saamme lähetettyä.

Edelleen. Myöhästyminen johtuu paikallisista haitoista. 
Samasta syystä myös lähetettävä aineisto on niukkaa.

Minua ei miellytä Ziirichin osoite. Ettekö voisi osoittaa 
toista, ei Sveitsistä, vaan Saksasta. Se olisi paljon parempi 
ja turvallisempi.

Edelleen. Kun lähetätte meille vastauksen — t e k n o l o 
g i a a  koskevan kirjasen osoitteella: Pietari, Aleksanterin 
rautavalimo, kemiallinen laboratorio, herra Lutshinskille—, 
niin lähettäkää, jos suinkin jää tilaa, myös muuta aineis
toa: Genevessä ilmestyneitä kirjasia, mielenkiintoisia leik
keitä „Vorvvärts” * 6 lehdestä y.m.s. Kirjoittakaa tarkemmin 
Kokoelmasta: mitä aineistoa sitä varten on jo saatu, mitä 
aiotaan vielä saada, milloin 1. vihko ilmestyy, mitä nimen
omaan 2. vihkosta puuttuu. Rahaa todennäköisesti lähe
tämme, mutta myöhemmin. Vastatkaa pikemmin, jotta 
tietäisimme, kelpaako tämä keino.

Antakaa puolalaiselle osoite henkilökohtaista tapaamista 
varten. On toivottavaa, että teette sen pian sillä ta r
vitsemme kuljetusneuvoja. Osoite: sama kaupunki, Tekno
loginen korkeakoulu, ylioppilas Mihail Leontjevitsh Zaklad- 
nyi, kysyttävä Ivanovia.— Rahat hänen „Geschichte etc.” 
julkaisemista varten venäjän kielellä on luvattu.

Edelleen. Tällainen pyyntö: tarvitsemme kipeästi väriä, 
minkälaista, sen saatte tietää Mögliltä, hänellä sitä on. Eikö 
sitä voitaisi jotenkin toimittaa? Ehkä jonkun mukana? 
Olkaa hyvä ja harkitkaa asiaa tai kehottakaa „käytännön- 
miehiänne” ajattelemaan. Tehän muuten pyysitte käänty
mään suoraan heidän puoleensa. Siinä tapauksessa 
tiedottakaa 1) tietävätkö he menetelmämme ja avaimemme; 
2) tietävätkö, keneltä näitä kirjeitä saapuu.

Nyt lähetetään 1) uutinen duhobortsy-lahkolaisten kar
kotuksesta; 2) kertomus etelän maatyöläisistä ja 3) kuvaus 
Torntonin tehtaasta, siitä lähetetään toistaiseksi vain alku, 
suunnilleen V«.

* — „Eteenpäin". Totm.
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On kirjoitettava kiinalaisella tuskilla. Parempi olisi 
lisätä siihen pieni sirunen kaliumbikromaattia (К2СГ2О7): 
silloin se ei lähde. On käytettävä mahdollisimman ohutta 
paperia. Puristan kättänne. Teidän...

Terveiset toverille.

Kirjoitettu
marraskuun alussa v. 1895 

Lähetetty Pietarista Zärichiin
Julkaistu ensi kerran a. 1923 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


