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„PRAVDA” LEHDEN TOIMITUKSELLE

Kunnioitettu kollega. Muistutatte minulle vielä kerran 
tuttavamme osoitteesta. Olette kerran jo pyytänyt minulta 
kyseistä osoitetta, ja olen sen teille lähettänyt. Kirjoitin 
sen — muistan vallan hyvin — erään pitkän kirjeen lop
puun. Ottakaa selville, mikäli mahdollista. Ehkä on sen
tään yksinkertaisempaa toistaa osoite. Tässä se on: Herrn 
Kurt Lauschner, Beuthen (Ober-Schlesien). Piekarerstr. 
19/III, Saksa. Sisälle on lisättävä: hra Hörsingille: Fiir 
Herrn Hörsing (Beutheneita on Saksassa kaksi, siksi tarvi
taan lisäys: „Ober-Schlesien”)... sain. Suuri kiitos. Danskin 
käsikirjoitus on myös saatu. Ihmettelen kovasti, että tänään 
saadessani teiltä sekä „Pravdan” että kasan mustia lehtiä 
en saanut torstain „Nevski Golosia”. Erinäisistä tärkeistä 
syistä johtuen minun olisi kuitenkin aivan välttämättä 
saatava „Nevski Golos” heti sen ilmestyttyä. Jollei se 
ilmestynyt, niin voisitteko ilmoittaa siitä heti parilla 
sanalla. Minulle olisi hyvin tärkeää tietää, niin pian kuin 
suinkin, ilmestyikö se torstaina 23. elokuuta (kuten „Nevski 
Golos” lupasi 17. elokuuta), ja jos ilmestyi, saada sitä 
kappale. Kesken kaiken. Olen jo ajat sitten lähettänyt teille 
luettelon vuosikerrastani puuttuvista „Zvezdan”, „Nevskaja 
Zvezdan”, „Pravdan” ja „Zhivoje Delon” numeroista. Te 
ette vain vastaa, voitteko lähettää. Kuitenkin eräs yhteinen 
tuttavamme ilmoitti minulle joitakin päiviä sitten, että 
teillä on „Zvezdan” ja „Nevskaja Zvezdan” vuosikertoja. 
Olkaa hyvä ja kirjoittakaa, onko lähettämäni luettelo säi
lynyt ja voitteko lähettää uupuvat numerot. Käytän tilai
suutta onnitellakseni tov. Vitimskiä (toivottavasti teidän 
ei ole vaikea antaa tätä kirjettä hänelle) erittäin onnistu
neesta kirjoituksesta tänään saamassani „Pravdassa" 
(n:o 98)57. Aihe oli erittäin ajankohtainen ja sitä oli mai
niosti käsitelty lyhyessä mutta selvässä muodossa. Olisi
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yleensä hyvä aika ajoin muistella, lainata ja tulkita „Prav
dassa” Shtshedriniä ja muita „vanhan narodnikkidemo- 
kratian kirjailijoita. „Pravdan” lukijoille — 25.000:lle — se 
olisi sopivaa, mielenkiintoista, ja samalla työväendemo- 
kratian nykyiset kysymykset tulisivat valaistuiksi toiselta 
puolelta, toisella äänellä.

Mikä on „Pravdan” painos? Ettekö luule, että olisi hyö
dyksi julkaista kuukausittain tilastoa, vaikkapa lyhyttä 
(painos, kaupungin ja piirin nimi). Mitkä näkökohdat saat
taisivat puhua sen julkaisemista vastaan? Jollei erikoisia 
näkökohtia ole, niin minusta tuntuu, että pitäisi julkaista.

Olin unohtaa. Olemme saaneet eri paikoilta ulkomailta 
valituksia, että „Pravda” ei saavu, ei tilattuna eikä yksityi
sin numeroin maksettuna. Minäkään en saa nyt säännölli
sesti. Ekspeditiossa ei siis varmaan xile kaikki kunnossa. 
Olkaa hyvä ja ryhtykää tarmokkaampiin toimenpiteisiin. 
Katsokaa itse ulkomailta tulleet tilausta koskevat kirjeet 
ja järjestäkää asia. Lähettäkää 1 kappale „Pravdaa” ja 
„Nevskaja Zvezdaa” osoitteella: Fri. Slutzky: Katherinenstr. 
8 g. H. II (bei Worte), Halensee, Berliini.
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