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„PRAVDA” LEHDEN TOIMITUKSELLE

Kunnioitetut kollegat! Ennen kaikkea pyydän saada 
onnitella teitä lehden kaikinpuolisesta huomattavasta 
parantumisesta, mikä on ollut havaittavissa viime päivinä. 
Onnitella ja toivottaa jatkuvaa menestystä tällä tiellä. 
Toissa päivänä lähetin kaksi ensimmäistä kirjoitelmaa 
„Kasvava epäsuhde” 95. „Pravdan” 234. numerosta huo
maan selvästi, että kyseiset kirjoitukset eivät sovi. Sen 
vuoksi tehkää hyvin ja antakaa ne heti „Prosveshtsheni- 
jeen”, minne lähetän lopunkin. Olkaa hyvät ja antakaa 
sinne myös muut julkaisemattomat artikkelit (vastaus 
Majevskille; siveellisyydestä; Bulgakov talonpojista —• 
„Russkaja Myslissä” olleiden Bulgakovin kirjoitusten joh
dosta 96 j.n.e.). Pyydän hartaasti vastaamaan pikemmin, 
onko tämä tehty. Lähettäkää „Lutshin” 7., 8., 21. ja 24. nu
mero sekä „Pravdan” 25. numero. Sain „Pravdan” ennen 
aina aamulla, kuten saan vielä nytkin „Retshin” ja „Novoje 
Vremjan”. Mutta viime viikolla „Pravda” rupesi myöhästy
mään ja tulemaan vasta illalla. On selvää, että ekspeditio 
lähettää epäsäännöllisesti. Pyydän hartaasti ryhtymään 
toimenpiteisiin ja saattamaan päivittäisen postittamisen 
säännöllisemmäksi.

Uusia kirjoja en saa ollenkaan. On ryhdyttävä toimenpi
teisiin: a) jotta niitä saataisiin kustantamoilta ennakko
ehdoilla, b) jotta edustajien kautta saataisiin Duuman jul
kaisuja sekä virallisia julkaisuja. On ihan mahdoton tehdä 
työtä ilman kirjoja... Minulla ei ole „Zavetya” eikä 
„Russkaja Molvaa”. Ilman niitä en voi tulla toimeen. Tar
vitsen varsinkin sitä „Russkaja Molvan” numeroa, missä 
kirjoitettiin „Lutshista” ja selitettiin, että menshevikit vas
tustavat maanalaista toimintaa.

Maaliskuun 1. (14.) tulee kuluneeksi 30 vuotta Marxin 
kuolemasta. Pitäisi julkaista kahden tai kolmen kopeekan
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liitteenä neljä „Pravdan” kokoa olevaa sivua, jotka sisältäi
sivät isokokoisen Marxin kuvan ja useampia kirjoituksia 97. 
Ja  samalla ilmoittaa (seikkaperäisesti) sekä „Pravdasta” 
että „Prosveshtshenijesta”. Ilmeisesti se kustantaisi itse 
itsensä 25—30 tuhannen painoksena ja tuottaisi tuloakin. 
Jos suostutte, niin sähköttäkää: „Laatikaa” (ryhdymme sil
loin kirjoittamaan) ja lisäksi kirjoittakaa yksityiskohtai
sempi vastaus. Tehkää hyvin ja vastatkaa kaksi tai kolme 
kertaa viikossa muutamalla rivillä, mitä kirjoituksia olette 
saaneet ja mitkä julkaistaan.

Mielestäni menettelitte aivan oikein julkaistessanne täy
dellisenä Dnevnitskin artikkelin — alkajaisiksi. Mutta vas
taisuudessa niin pitkät (ja niin huonot) artikkelit on 
parasta pidättää ja ryhtyä kirjeenvaihtoon niiden luovutta
misesta „Prosveshtshenijelle”.

Teidän I.
K irjoitettu  helm ikuun 21 pn ä 1913 

L ähetetty  K rakom ista  P ietariin
Ju lka istu  en si k erran  o. 1923 Ju lka istaan

kon ek ir jo itu sjä ljen n öksen  m ukaan


