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V. P. NOGINILLE
2. XI. 00.
Kallis Novosjolov, olkaa hyvä ja suokaa anteeksi, että 

olen näin pahasti viivästyttänyt vastaustani 17. X päivät
tyyn kirjeeseenne: „vähäpätöiset” asiat ja asiapahaset ovat 
täällä kaiken aikaa haitanneet ja odotin myös vastausta 
Alekseilta. Ja vastaus piti välttämättä saada selvittääk
semme toimituksemme julkilausumaa koskevan kysymyk
sen. Aleksei on toistaiseksi päättänyt olla levittämättä 
julkilausumaa. Siksipä lähettäessäni Teille yhden kappa
leen pyydän hartaasti Teitä pitämään sen salassa, älkää 
näyttäkö sitä kenellekään (ehkä vain sille läheiselle ystä
vällenne, jolla on valtuudet Pietarin ryhmältä ja josta 
olette kirjoittanut27) älkääkä tietenkään antako kenenkään 
käsiin. Olemme yleensä päättäneet olla levittämättä tätä 
kirjelmää ulkomailla ennen kuin se on levinnyt Venäjällä, 
ja koska Aleksei pidättää sitä sielläkin, meidän on erittäin 
tärkeää estää sen leviäminen täällä. Toivoen Teidän otta
van läheisesti osaa yritykseemme olen päättänyt tehdä 
poikkeuksen ja tutustaa Teidät julkilausumaan. Sitä lukies
sanne ottakaa huomioon, että aikomuksena on julkaista 
sekä sanomalehteä että aikakauslehteä (tai kokoelmaa), 
mutta viimeksi mainitusta julkilausumassa ei mainita 
mitään eräistä erikoissyistä, jotka liittyvät aikakauslehden 
julkaisemissuunnitelmaan28. Siksipä julkilausuman eräi
den kohtien on katsottava koskevan muutakin eikä ainoas
taan sanomalehteä.

Olkaa hyvä ja kirjoittakaa, millaisen vaikutelman olette 
Te ja Teidän ystävänne saaneet julkilausumasta.

Minkätyyppistä „agitaatiolehteä” aikovat julkaista ,,Ra- 
botsheje Znamja” ryhmän jäsenet (olettehan kirjoittanut 
heistä?)? Minkäluontoista ja millaisella avustajavoimalla?
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Rajan yli Venäjälle saattamisesta olen sitä mieltä, että 
se on aina helposti järjestettävissä: olemme yhteydessä 
muutamiin rajan ylittämistä hoitaviin ryhmiin, ja tämän 
lisäksi eräs ryhmämme jäsen sai hiljakkoin lupauksen 
(pitävän, kaikesta päätellen), että Venäjälle voidaan siir
tää kenet tahansa ilman passia. Se on mielestäni helposti 
järjestettävissä.

Venäjän passiin nähden ovat asiat huonommin. Toistai
seksi ei ole vielä mitään ja „perspektiivitkin” ovat vielä 
kovin epämääräisiä. Ehkä sekin järjestyy kevääseen men
nessä.

Viivyn täällä nähtävästi vielä hyvinkin kauan, joten kir
jeenvaihtoamme voidaan ylläpitää hankaluuksitta.

Tiedustelette: minkä työn tahtoisimme Teidän ottavan 
suoritettavaksenne? Minusta tuntuu, että meille tulevat 
erittäin tärkeiksi (kevääseen tai syksyyn mennessä, jolloin 
aiotte lähteä) seuraavat työt: 1) kirjallisuuden vieminen 
rajan yli; 2) kuljettaminen Venäjällä; 3) työläiskerhojen 
järjestäminen levittämään lehteä ja hankkimaan tietoja 
y.m.s., siis yleensä lehden levittämisen järjestäminen sekä 
kiinteiden ja joustavien yhdyssiteiden järjestäminen lehden 
ja eri komiteoiden ja ryhmien välille. Panemme suuria toi
veita avustavaan toimintaanne — varsinkin välittömien 
yhteyksien aikaansaamisessa työläisiin eri paikkakunnilla. 
Olisiko tällainen työ Teille mieleen? Onko Teillä mitään 
matkustamisia vastaan? — työ vaatisi kaiketi alituista 
matkustelua.

Onko nykyään olemassa se Pietarin ryhmä, jolta ystä
vänne on saanut valtuudet? Jos on, niin ehkä hän voisi 
antaa osoitteet tapaamisen järjestämiseksi Pietarissa ja 
tunnussanan hankkimiseksi, jotta heille voitaisiin toimittaa 
julkilausumamme. Onko heillä yhteyksiä työläisiin yleensä 
ja muun muassa „Pietarin työväenjärjestöön” 29?

Puristan lujasti kättänne ja toivon, että läpäisette mah
dollisimman nopeasti ja helposti ulkomaisen karanteenin.

Teidän Petroff
P. S. Olenko kirjoittanut osoitteen oikein?
Tiedottakaa tämän kirjeen saannista.

Lähetetty Milnchenlstä Lontooseen
Julkaistu ensi kerran ti. 1928 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

V W  Lenin-kokoelmassa


