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A. A. KOROSTELJOVILLE

Tov. Korosteljov!
Teidän komissionne 375 työ on poikkeuksellisen tärkeää, 

vastuullista ja vaikeaa.
On jännitettävä kaikki voimat, jotta epäonnistumisia 

olisi vähemmän; eikä lannistuttava epäonnistumisista, 
vaan sitkeästi ja kärsivällisesti jatkettava työtä yhä uudes
taan. Moskovassa on paljon vaikeampi työskennellä kuin 
maaseudulla — enemmän virkavaltaisuutta, enemmän tur
meltuneita ja lelliteltyjä „huippuryhmän” miehiä j.n.e.

Mutta sen sijaan työllä Moskovassa on valtava esiku
vallinen ja poliittinen merkitys.

Teidän komissionne olisi mielestäni yritettävä sopeuttaa 
työnsä yhteen ,,TPN:n evästyksen” kanssa.

Tärkeintä on, ettei hajoteta voimia, vaan otetaan ennem
min muutamia harvoja laitoksia, vähäisiä tehtäviä, asete
taan aluksi vaatimattomat tavoitteet, mutta toteutetaan 
niitä sitkeästi, unohtamatta alullepantua, jättämättä puoli
tiehen ja vieden asian päätökseen asti.

On vähitellen mutta välttämättä vedettävä mukaan 
puolueettomia tunnetusti rehellisten ja kussakin piirissä 
kunnioitettujen työläisten joukosta. Ei pidä säästää aikaa 
eikä työtä sellaisten henkilöiden etsimiseen ja tutustumi
seen heidän kanssaan.

Heitä on vähitellen ja varovasti totutettava työhön, koet
taen etsiskellä kullekin täysin sopivaa ja kunkin kykyjä 
vastaavaa työtä.

Tärkeintä on totuttaa työläiset ja väestö komissioon 
siinä mielessä, että he tuntisivat saavansa apua siltä; tär
keintä on voittaa joukkojen, puolueettomien, tavallisten 
työläisten, tavallisten pieneläjäin luottamus.

Nimenomaan Teille komission puheenjohtajana ja kes
kuksen miehenä, karsaasti katsellun Työläis- ja talonpoi-
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kaisinspektion kollegion jäsenenä, se on oleva vaikeaa. 
Mutta siinä on koko asian ydin.

On kaikin tavoin ja kaikissa mahdollisissa suhteissa 
osoitettava ja annettava tosiasiallista apua, vaikkapa 
vähäistäkin, mutta reaalista. Vain siihen nojautuen voi
daan päästä eteenpäin.

Pyydän Teitä kirjoittamaan minulle, tai ellette pidä kir
joittamisesta, soittamaan— vaikkapa minun työhuonees
tani, siellä on rauhallisempaa, jotta voisimme vaihtaa aja
tuksia komissionne työstä.

Näyttäkää tämä kirje komitean muillekin jäsenille, mikäli 
pidätte sitä ajankohtaisena.

26. VII.
Komm. terveisin Lenin

P. S. Komitean perustehtävä: kohentaa talous, parantaa 
asiantilaa, saada aikaan t o s i a s i a l l i n e n  h e n k i l ö 
k o h t a i n e n  vastuu. Olisi otettava sitä varten vielä 
muutamia laitoksia: ruokala, sauna, pesula, asuntola j.n.e.

K irjoitettu  heinäkuun 26 pnä 1921
Ju lka istu  ensi k erran  v. 1924 Ju lka istaan
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