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Toveri Andreille, ja jollei häntä ole Pietarissa, niin 
n:o 3:lle, 6:lle y.m.ss — Hyvä ystävä! Oli hyvin ikävää 
kuulla Teidän olettavan, että Vasili liioittelisi „Den” leh
den 87 merkitystä. Itse asiassa juuri „Den” ja sen työn jär
jestäminen on nyt tilanteen avain. Jollei siinä saada aikaan 
uudistusta ja järjestetä sen työtä oikein, joudumme sekä 
aineelliseen että poliittiseen vararikkoon. „Den” on välttä
mätön organisatorinen välikappale liikkeen nostamiseksi ja 
lujittamiseksi. Vain tätä välikappaletta käyttäen voidaan 
nykyisin saada mukaan ihmisiä ja kartuttaa varoja tarkoi
tukseen, josta puhutte. Asiat Pietarissa ovat huonosti 
ennen kaikkea sen vuoksi, että „Den” on huono emmekä me 
osaa käyttää sitä tai sikäläinen „toimittaja”-kunta häiritsee 
sen käyttämistä.

25.000 kertaa yksi kopeekka tekee kuussa 250 ruplaa. 
Muistakaa visusti, että muita lähteitä ei yleensä ole. 
Asiaintila riippuu nyt kokonaan sen taistelun lopputulok
sesta, jota Pietarissa käydään likvidaattoreita vastaan: se 
on selvää. Ja  tämän taistelun voi ratkaista vain „Denin” 
työn järjestäminen oikealla tavalla. Jos on totta, että 
n:ot 1. ja 3. tahi 3. ja 6. kannattavat varovaisuutta „Denin” 
uudistuksessa, s.o. aikailemista nykyisten toimittajien kar
kottamisessa ja konttorin hajottamisessa, niin se on hyvin 
surullista. Toistamme: se haiskahtaa vararikolta. On vaka
vissaan puhallettava samaan hiileen ja ryhdyttävä uudista
maan „Deniä”. 1) Tarvitaan tilinpitoa kopeekan tarkkuu
della, 2) saiko n:o 1. tätä koskevan kirjeen? 3) luitteko Te 
kyseisen kirjeen? 4) On otettava raha-asiat (tulot ja tilaus- 
rahat) omiin käsiin, 5) tehdäänkö se ja koska? 6) On saa
tava „Deniin" oma toimitus ja hajotettava nykyinen. Asioita 
hoidetaan nyt kerrassaan kehnosti, bundilaisten likvidaat- 
torien („Zeit”) ja ei-sosialidemokraatti Jagiellon mai
nostaminen on suorastaan häpeä. Se, ettei kamppailla
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yhtenäisyyden luomiseksi alhaalta käsin, on typerää ja 
katalaa. Vaietaan yhtymisestä Vasiljevskiostrovilla, likvi- 
daattoreiden kieltäytymisestä, ei osata vastata „Lutshin” 
101. numeroon88, heidän vastaukseensa,— ovatko sellaiset 
miehet mitään toimittajia? He eivät ole miehiä, vaan kurjia 
raukkoja ja asian tärvelijöitä.

„Denin” käyttäminen tietoisten työläisten informointiin 
ja heidän (varsinkin Pietarin komitean) toimintansa 
valaisemiseen on kaiken arvostelun alapuolella. On teh
tävä loppu näiden toimittajanahjusten niin sanotusta 
„autonomiasta”. Teidän on käytävä käsiksi tähän asiaan 
ennen kaikkea. Kaivauduttava n:o l:n „linnakkeeseen”. 
Laitettava puhelin. Otettava toimitus omiin käsiin. Vedet
tävä mukaan apulaisia. Te yksinänne — osa tuollaisista 
voimista on pelkkiä toimeenpanijoita — voitte meidän 
täältä käsin tapahtuvan työn turvin panna asiat täysin 
kuntoon. Kun tämä asia järjestetään oikein, alkaa toimia 
tehokkaammin myös Pietarin komitea, joka on aivan nau
rettavan avuton, ei osaa sanoa mitään ja päästää ohitse 
kaikki otolliset esiintymistilaisuudet. Sen pitäisi kuitenkin 
esiintyä miltei joka päivä legaalisesti („vaikutusvaltaisten 
työläisten” j.n.e. nimissä) ja edes kerran tai kaksi kuukau
dessa illegaalisesti. Toistan vielä kerran: koko tilanteen 
avain on „Den”. Siinä voidaan saavuttaa voitto ja sitten 
(vasta sitten) panna käyntiin myös paikallinen toiminta. 
Muutoin kaikki luhistuu.

Lehden perustamista Moskovaan täytyy lykätä. N:o 3:n 
ja  hänen molempien kollegojensa on kirjoitettava ja jul
kaistava heti kirje. Heidän viivyttelynsä on anteeksianta
matonta. On esiinnyttävä heti, valloitettava asemat, ilmoi
tettava, että se on meidän lehtemme — heidän kolmen, että 
he ovat isäntiä (muussa tapauksessa likvidaattorit kaap- 
paavat), on jo päästetty paljon ohitse, pitäkää kiirettä.

Siis esiintyminen on välttämätön. Miksi n:o 3:kin ei voisi 
olla julkaisijana? Minkälainen on yleensä työnjako 
moilla 1, 3, 6 ja heidän läheisillä ystävillään? Pidettiinkö 
selostus? Vallitseeko täysi yksimielisyys?
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