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„ZVEZDA” LEHDEN TOIMITUKSELLE

Hyvä kollega. Lähetän tänään uutta aineistoa „Valitsi
jan opasta” varten 29. Siinä on melkein kaikki, parin päivän 
kuluttua tulee vielä kirjoitus tai pari täältä, ja sitä paitsi 
saatte Tveristä budjettia koskevan artikkelin.

1) Kehotan painattamaan vielä uudelleen „Zvezdan” 
34. numerossa (17. XII. 11) julkaistun Frein kirjoituksen: 
„Työläisvalitsijamiesten tehtävät vaalikamppailussa” 
(hyvä olisi samoin painattaa myös 36. numerossa 
(31. XII. 11) julkaistu Frein artikkeli talonpoikaisvalitsija- 
miesten tehtävistä 30) . Älkää pyrkikö kovin lyhentelemään. 
Parempi julkaista täydellisenä laaja juttu, joka tuottaa 
hyötyä ohjaamalla pätevästi vaalityötä. Älkää tavoitelko 
huokeutta ja lyhyyttä — parempi julkaista painava juttu.

Jos äärimmäisessä tapauksessa käy kerrassaan mahdot
tomaksi julkaista kaikkia kirjoituksia, lähettäkää julkaise
mattomat ehdottomasti takaisin.

2) On pakottavan välttämätöntä huolehtia säännöllisestä 
kirjeenvaihdosta. Viivytyksen välttämiseksi sihteerinne 
kirjoittakoon minulle suoraan tänne eikä Arcachonin 
kautta. Antakaa parempi osoite teille postitettavia kirjeitä 
varten.

3) Olette suotta vastaamatta likvidaattoreille. Se on suuri 
virhe. Vastata voidaan ja täytyy mainitsematta sanalla
kaan konferenssista; jokaiseen „Zhivoje Delon” valheeseen 
on julkaistava lyhyt vastaus: „Zhivoje Delo” siinä ja siinä 
numerossaan valehtelee, kuten kaikki likvidaattorit. On 
vastattava, muuten menetätte paljon.

4) Jos Plehanov alkaa kirjoittaa, hänen artikkelinsa 
pitää lähettää vedoksina tänne. Muussa tapauksessa hän 
saa „etuoikeuden”, joka on meille sallimatonta. Olkaa varo
vaisia. Pakotatte meidät poistumaan, mikäli suotte Pleha- 
noville etuoikeuden kirjoittaa konferenssia vastaan, vaikka
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me emme saa kirjoittaa puolesta. Olisihan halpamaista, jos 
sallittaisiin haukkua, kun ei sallita kehua.

5) Lähettäkää ehdottomasti meille erikoisena „Novoje 
Vremjaan” käärittynä pakettina vuoden 1911 kesällä ilmes
tyneet „Zvezdan” n:ot 24 ja 25, n:o 18(54), n:o 19(55), 
n:o 22(58), nro 23(59)— meillä ei niitä ole sekä „Zhivoje 
Delo” nro 11 ja nro 26. Olkaa hyvä ja lähettäkää takavari
koidut numerot erikseen, käärittyinä oikeistolehtiin.

6) Tiedottakaa pikemmin päivälehtiasiasta 31. Millainen 
siitä tulee kooltaan? Minkä suuruisia kirjoituksia voi lähet
tää?

7) Yrittäkää saada halvalla III Valtakunnanduuman 
pikakirjoituspöytäkirjat, eritoten vuoden 1911 —12 istunto
kaudelta. Kirjoittakaa.

K irjoitettu  huhtikuun 22 pnä 1912 
Lähetetty  P ariis ista  P ietariin

Ju lka istu  en si k erran  v. 1923 Ju lka istaan
kon ek irjo itu s jä ljen n öksen  m ukaan


