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6. V.
Saimme kirjeen. Derevo on nähtävästi vangittu. Clairin 

on ehdottomasti pelastuttava ja sitä varten mentävä heti 
maan alle. Sashan 151 tapaaminen (Derevo ehti vielä kir
joittaa meille hänestä) johti siihen, että nimettiin komis
sio, jonka tulee kutsua koolle edustajakokous viiden kuu
kauden kuluttua.

Päätehtävänämme nyt on sen valmisteleminen, t.s. että 
täysin meikäläistä väkeä soluttautuisi mahdollisimman 
moniin komiteoihin ja koettaisi horjuttaa eteläisten komi- 
teain etelän Keskuskomiteaa ( =  hyrrä). Tämä „hyrrä”, jota 
pyörittelee Genosse (eräät syyttävät häntä jopa provokaat
toriksi, mitä ei ole vielä tarkistettu), on pahin este (ja 
lisäksi Pietari). Sen vuoksi lähimpänä tehtävänä on, että 
Kurz +Embryo menisivät molemmat heti komiteoihin. 
Edelleen, että Clair ja Brodjagin seuraisivat tavalla 
tai toisella heidän esimerkkiään. Se on päätehtävä, sillä 
muuten meidät kiertämättömästi tungetaan syrjään: pan
kaa kaikki muu palvelemaan tätä tehtävää, muistakaa, että 
Toisella edustajakokouksella on mitä tärkein merkitys! Sen 
mukaisesti soveltakaa myös...* ja harkitkaa hyökkäystä 
keskustaan, Ivanovoon y.m., Uralille ja etelään. Viralli
nen puoli saa nyt sangen tärkeän merkityksen.

Brodjagin epäilee provokaatiota. Täällä sitä ei voi olla, 
olemme jo Lontoossa. On varsin mahdollista, että monia 
johtolankoja on siepattu joiltakin vangituilta meikäläisiltä, 
ja se selittää kaiken. Varjelkaa itseänne kuin silmäterää

* Ei ole saatu selville, mikä sana on pyyhitty pois käsikirjoituksessa. Toim.
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„päätehtävää” varten 152. Jos me (t.s. te) ette sitä suorita, 
niin silloin ollaan aivan hukassa.

Lähettäkää tämä kirje heti kokonaan Brodjaginille ja 
sanokaa, että hän kirjoittaisi meille ehdottomasti ja tiheäm
min: kaikki hänen kirjeensä ovat tulleet erittäin hyvin 
perille.

Jos osoittautuu, että derevo on todella tuhoutunut, niin 
meidän täytyy tavata mahdollisimman pian Clairia tai 
Brodjaginia tai kirjeitse sopia seikkaperäisesti, jos on kun
non osoitteita (?), jotta voisimme lähettää Teille kaikki 
Sashaa koskevat yksityiskohdat (lähettäkää nopeammin 
osoite kirjankansia varten).

Passi hommatkaa itse, älkää luottako meidän apuun. 
Eiköhän Clairin ja Brodjaginin olisi vaihdettava paikkaa, 
koska jälkimmäisen jo kaikki tuntevat?

Kuka tulee edustamaan Moskovaa? Onko hän ehdotto
man luotettu? Onko hänellä hyvä seuraaja? Siis kaikki 
kaikessa: on liityttävä komiteoihin. Onko Nizhni luotettava?

Kirjoitettu toukokuun S pnä 1902 
Lähetetty Lontoosta Samaraan
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