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N. E. BAUMANILLE 92

24. V.01.
Saimme kirjeenne ja toimintakertomuksen tammi-, helmi-, 

maalis- ja huhtikuun ajalta. Kiitokset perusteellisesta ja 
selvästä tulo- ja menoluettelosta. Mutta mitä toimintaanne 
yleensä tulee, niin meille on epäselvää, minkälaista se 
oikeastaan on ollut ja minkälaisia ovat sen tulokset. Kir
joititte, että olette hukkua työn paljouteen eikä ole ketään 
tilallenne, mutta ette ole vieläkään täyttänyt lupaustanne, 
t.s. kertonut toiminnastanne. Rajoittuuko työnne sii
hen, että toimitatte kirjallisuuden toimintakertomuksessa 
mainittuihin paikkoihin? Vai järjestättekö ryhmää respec- 
tive * ryhmiä? jos järjestätte, niin missä ja millaisia, mitä 
on jo tehty ja mikä on näiden ryhmien tarkoitus, paikalli
nen toiminta vai aiotteko lähettää tänne meille kirjalli
suutta hakemaan vai käyttää johonkin muuhun?

Tiedustelemme tätä, koska kysymys on sangen tärkeä. 
Asiamme ovat hieman huonolla tolalla. Raha-asiat ovat 
aivan rempallaan, Venäjältä ei saada juuri mitään. Kulje
tus on yhä edelleen aivan lamassa ja satunnaista. Näissä 
oloissa „taktiikkamme” on suunnattava kokonaan siihen, 
että 1) varat, joita Venäjällä kerätään „Iskran” nimissä, 
lähetettäisiin mahdollisimman täydellisesti tänne supistaen 
paikalliset menot minimiin; 2) varat käytettäisiin miltei 
yksinomaisesti kuljetukseen, koska vastaanottajina Pihko- 
vassa ja Poltavassa toimivat jo suhteellisesti varsin huo
keat asiamiehet, jotka eivät rasita kassaa.

Ajatelkaa tarkoin tätä. Jokapäiväistä leipäämme, mikä 
yksin pitää meitä jotenkuten hengissä, ovat edelleenkin

* — tai. Toim.
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matkalaukut. Maksamme noin sata ruplaa parilta, ja sitä 
paitsi satunnaisten henkilöiden lähettäminen johtaa san
gen suureen ajanhukkaan, epäsäntillisyyteen, menetyksiin 
y.m. Matkalaukkujen kuljettajien lähettäminen Riiasta 
(mikä on mahdollista sekä Raznotsvetovin että Ernstin 
sanojen mukaan) on yhä järjestämättä. Leopoldilta 93 ei ole 
kuulunut mitään. Suomessa ei ole järjestetty mitään, vaikka 
sekin olisi mahdollista, kuten eri tahoilta vakuutetaan. 
Onko tällaisen asiaintilan vallitessa tarkoituksenmukaista 
tuhlata neljässä kuukaudessa 400 ruplaa paikalliseen kir
jallisuuden vastaanottoon ja edelleen välittämiseen?

Mielestämme Teidän pitäisi asettua asumaan rajan 
pintaan voidaksenne itse viedä vaikkapa 2—4 laukkua ja 
10—20 naulaa lähetyksiä kuukaudessa.

Lähetetty Mänchenistä Moskovaan
Julkaistu ensi kerran v. 1928 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


