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A. M. GORKILLE

2 . 11. 08.

Kallis A. M.!
Kirjoitan Teille kahdesta asiasta.
Ensiksi Semashkon asiasta. Jos ette tunne häntä henkilö

kohtaisesti, Teidän ei kannata puuttua alla mainittuun. Jos 
tunnette hänet, niin kannattaa.

L. Martov julkaisi berniläisessä sos.-dem. lehdessä 
„ilmoituksen”, jossa sanoo, ettei Semashko ollut Stuttgar
tin kongressissa edustajana, vaan tavallisena lehtimiehenä. 
Eikä sanaakaan tämän kuulumisesta sos.-dem. puolueeseen. 
Se on menshevikkien katala hyökkäys vankilaan joutunutta 
bolshevikkia vastaan. Olen jo lähettänyt Kansainvälisen 
toimiston VSDTP:n edustajana virallisen ilmoitukseni 
asiasta 373. Jos tunnette Semashkon henkilökohtaisesti tai 
tunsitte Nizhnissä, kirjoittakaa Tekin ehdottomasti tuolle 
lehdelle, että Martovin ilmoitus herättää Teissä suuttu
musta, että tunnette Semashkon mieskohtaisesti sosiali
demokraattina ja olette täysin vakuuttunut, ettei hänellä ole 
mitään tekemistä niiden asioiden kanssa, joita kansainväli
nen poliisi paisuttelee. Alla oheistan lehden osoitteen ja 
Martovin ilmoituksen koko tekstin, jonka M. F. Teille 
venäjäntää. Kirjoittakaa toimitukseen venäjäksi ja pyytä
kää M. F—naa liittämään mukaan saksannos.

Toinen asia. Me kaikki kolme, jotka Venäjältä lähetettiin 
pystyttämään „Proletaria”, olemme nyt kokoontuneet tänne 
(Bogdanov, minä ja eräs „praktikko”). Kaikki on kun
nossa, lähi päivinä julkaisemme anonssin 374. Nimeämme 
Teidät avustajaksi. Raapustakaa pari sanaa, voisitteko
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antaa jotain ensimmäisiin numeroihin (samanhenkistä 
kuin „Novaja Zhiznissä” julkaistut kirjoitukset poropor- 
varillisuudesta tai katkelmia tekeillä olevasta novellis
tanne 375 y.m.s.).

Puristan lujasti kättänne. Paljon terveisiä M. F—nalle!
Teidän V. öljanov

„Berner Tagmacht” lehden * 376 (toimituksen osoite: Kapel- 
lenstrasse. 6. Bern. Sos.-dem. äänenkannattaja) 24. nume
rossa, tammikuun 30 pnä 1908, julkaistiin seuraava teksti:

„Erklärung. In einigen Zeitungen stand zu lesen, dass 
der unlängst in Genf verhaftete D-r Simaschko ein Dele- 
gierter der Genfer Gruppe der russischen Sozialdemokratie 
in Stuttgart gewesen sei. Dem gegeniiber erkläre ich, dass 
D-r Simaschko nicht Mitglied der russischen Section auf 
dem genannten Kongresse war und kein Delegierten- 
mandat besessen hat. Er war dort nur als Journalist tätig.

L. Martoff, Delegierter der russischen Sozialdemokratie 
auf dem Stuttgarter Kongress” **.

Kaikki. Katalaa tässä on se, että välillisesti muka karis
tetaan tomut pois, sosialidemokratia sanoutuu irti Semash- 
kosta!

Lähetetty Genevestä 
Caprin saarelle (Italia)

Julkaistu ensi kerran o . 1924 Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

* — „Bernin Vartio” . Tolm.
** — „Ilmoitus. Eräistä lehdistä on saatu lukea, että toht. Semashko, joka 

äskettäin vangittiin Genevessä, oli Stuttgartissa Venäjän sosialidemokratian Gene
ven ryhmän edustajana. Kumoan tämän ilmoittaen, että toht. Semashko el ollut 
Venäjän jaoston jäsenenä mainitussa kongressissa eikä hänellä ollut mitään edus
tajan valtakirjaa. Hän oli kongressissa vain sanomalehtimiehenä.

L. Martoa, Venäjän sosialidemokratian edustaja Stuttgartin kongressissa” . 
Tolm.


