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A. M. GORKILLE

14. XI. 10.

Hyvä A. M.! Pitkiin aikoihin ei ole saatu mitään viestejä 
Teiltä eikä M. F:lta. Ikävöin, kun en saa viestejä Caprilta. 
Mikä siinä on? Eihän asia voi niin olla, että Te pitäisitte 
sellaista tiliä kirjeistä kuin eräiden ihmisten sanotaan pitä
vän vieraskäynneistä.

Meillä täällä on kaikki entisellään. Kosolti pikkuasioita 
ja kaikenlaisia ikävyyksiä, jotka johtuvat erilaisten „osien” 
välisestä taistelusta puolueen sisällä. BrrrL Mutta Cap
rilla lienee hyvä olla...

Saadaksemme levätä rettelöiltä aloimme järjestää jo 
kauan sitten suunniteltua „Rabotshaja Gazetan” julkaise
mista. Suurella vaivalla saimme kokoon 400 frs *. Eilen 
vihdoinkin ilmestyi 1. numero. Lähetän sen Teille yhdessä 
liitelehtisen ja tilauslistan kera 440. Tällaiselle yritykselle 
myötämielisiä (ja bolshevikkien ja Plehanovin „lähenty
mistä” kannattavia) Caprin—Napolin siirtokunnan jäseniä 
kehotetaan antamaan kaikkinaista kannatusta. „Rabo
tshaja Gazetaa” tarvitaan, mutta Trotskin kanssa ei päästä 
yhteisymmärrykseen, hän vehkeilee likvidaattorien ja vper- 
jodilaisten otzovistien hyväksi. Minä ja Plehanov esitimme 
jo Kööpenhaminassa pontevan protestin ,,Vorwärts” ** 
lehdessä julkaistua Trotskin ilkikatalaa kirjoitusta vas
taan. Entä minkä hävyttömyyden hän vielä julkaisi „Neue 
Zeit” *** lehdessä venäläisten sosialidemokraattien keskuu
dessa käytävän taistelun historiallisesta merkityksestä441!

* — Francs — fr a n g ia .  Toim.
** — „ E te e n p ä in " .  Toim.

*** — „ U u s i A ik a ” . Toim.
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Entäs Lunatsharski belgialaisessa „Le Peuple” * leh
dessä — oletteko nähnyt?

Puuhaamme pientä legaalista aikakauslehteä käydäk- 
semme taistelua „Nasha Zarjaa” ja „Zhizniä" vastaan, 
niin ikään Plehanovin osanotolla. 1. numero säätänee 
kohtapuoleen ilmestymään.

Näin ovat asiamme. Vähitellen, pikkuhiljaa, työllä ja 
vaivalla, mutta kuitenkin alamme selviytyä rettelöinnistä 
oikealle tielle.

Mitä uutta Teille kuuluu? Kirjoititteko Strojeville ja mil
laisen vastauksen saitte? Me kirjoitimme hänelle ensim
mäisen kirjeen „yhteyden ottamiseksi”, hän sai sen ja vas
tasi, ettei käsittänyt, keneltä se oli. Kirjoitimme uudelleen. 
Hän on vaiti. On hirveä puute ihmisistä, ja vanha väki on 
hajaantunut.

Oltiin jo saamassa viikkolehti pystyyn Pietarissa yhdessä 
duumaryhmän kanssa (onneksi sikäläiset menshevikit eivät 
kallistu likvidaattorien, vaan Plehanovin puoleen), mutta 
nyt asia on taas tyrehtynyt piru ties minkä takia 442.

Kirjoittakaa, kuinka voitte ja elelette. Onko hyvää työ- 
intoa? Tuleeko siitä julkaisusta mitään, josta kesällä 
puhuitte? Miten on „Znanijen” 443 laita?

Minulla on oikeus olla vihainen M. F:lle. Hän lupasi kir
joittaa. Ei kuulu. Lupasi tiedustella, missä Pariisissa sijait
see kirjasto, johon on koottu Venäjän vallankumouksen 
historiaa koskevaa aineistoa. Ei kuulu mitään. Huonosti 
tehty.

Puristan kättänne. Teidän Lenin

Trian alustus taidetaan sittenkin julkaista. Pää-äänen- 
kannattajan toimitus on päättänyt niin. Kyllä siinä toimi
tuksessa rettelöidään, vallan mahdottomasti...

L äh etetty  P ariis is ta  
Caprin saarelle  (I ta lia )

Julkaista  ensi kerran o. 1930 Julkaistaan
käsikirjoituksen  m ukaan

* — „Kansa” . Toim.


