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27. II. 1914. Krakova.
Suuresti kunnioitettu virkaveli!
Olen jo ajat sitten saanut kirjanne „Immigration and 

Labour” 300 ja aloin etsiä osoitettunne kiittääkseni Teitä. 
Mutta osoitteenne hankkiminen ei ollutkaan mikään helppo 
asia. Sain sen vasta tänään ja kiiruhdankin lausumaan 
kiitokseni kirjan lähettämisestä. Olen jo kirjoittanut siitä 
ja sen perusteella pikkukirjoituksen301 pietarilaiseen 
sosialidemokraattiseen „Pravda” lehteemme ja kirjoitan 
vieläkin. Olen varma, että tämä tutkielma tarjoaa hyvin 
paljon arvokasta kapitalismin tutkimisen alalla, samalla 
kun siinä aivan kuin sovellettaisiin parhaimpia kunnallis
t i  astointimme menetelmiä läntiselle maaperälle.

Toveri, joka tiedotti minulle osoitteenne (Mr. John 
Ellert), kirjoitti minulle, että Te voisitte hyvinkin myötä
vaikuttaa erilaisten aineistojen saantiin Washingtonin 
tilastotoimistosta. Sallinette tämän vuoksi kääntyä puo
leenne pyynnöin — tietystikin ellei se vain tuota Teille 
suurta vaivaa eikä häiritse työtänne.

Olen Pariisissa tutkinut amerikkalaista maataloustilas
toa (voi. V. Agriculture — census of 1900) ja löytänyt 
hyvin paljon mielenkiintoista. Asuessani nyt Krakovassa 
en voi saada näitä julkaisuja käyttööni. Kahan, New 
Yorkissa ilmestyvän sosialistisen juutalaislehden toimit
ta ja 302, kävi täällä vuosi takaperin ja lupasi lähettää, 
mutta on kai unohtanut.

Kuulemma amerikkalainen tilastotoimisto lähettää tutta
vuuden kaupalla ulkomaillekin maksutta julkaisujaan. Jos 
tämä on totta, ettekö voisi myötävaikuttaa asiaan? (Minä 
voisin lähettää tilastotoimiston kirjastoon kirjani „Kapi
talismin kehityksestä” ja „Agraarikysymyksestä”.)303 Tar
vitsen erikoisesti Agriculture — voi. V. census of 1900 —
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ja m y ö s  c e n s u s  o f  1 9 1 O (ellei ole vielä ilmestynyt, 
niin ennakolta julkaistuja bulletiineja).

Ellei se käy päinsä, niin olkaa hyvä ja kirjoittakaa posti
kortti Mr. John Ellertille (c./o. „Novy Mir”. 140. East 
4-th Street. New York)— lähetän hänelle rahaa tärkeim
pien julkaisujen lähettämiseksi minulle.

Kiitän Teitä vielä kerran kirjasta ja pyydän anteeksi, 
että vaivaan Teitä.

Sosialidemokraattisin terveisin
N. Lenin ( V. Uljanov)

Osoite: Wl. Uljanow. 51. Ulica Lubomirskiego. Krakau 
(Galizien). Austria.
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