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M. G. VETSHESLOVILLE

Jurjeville
Huhtikuun 25 pnä.

Olen saanut kirjeenne.
Olkaa hyvä ja lähettäkää meille mahdollisimman pian 

tarkka selonteko, montako matkalaukkua Teillä oli ja mil
laisia ne olivat, montako on lähetetty ja montako jäänyt. 
Tarvitsemme tätä laatiaksemme tilikertomuksen ja meno
arvion. Kirjallisuudesta olen niin ikään jo ajat sitten pyy
tänyt Teitä kirjoittamaan, nimenomaan kuinka paljon ja 
mitä olette saanut sekä mihin ja miten käyttänyt.

Vappulehtistä (NB) meillä ei ole.
Rahaa (100 Mr,*) on jo lähetetty; toistan pyynnön, että 

hankittakoon tarmokkaammin rahaa Berliinistä ja muualta 
matkalaukkuja varten: siten annatte meille suurinta ja tar
peellisinta apua. Paljonko Teillä on omaa rahaa kassassa? 
Kuinka suuri on sen tavallinen (ja nykyinen) kuukausi- 
kierto?

„Harkovin päivät” olisi hyvin tärkeää lähettää mitä 
pikimmin etelään, jonne niitä kovasti pyydetään.

Bulletiinin suhteen en oikein ymmärtänyt Teitä. 
1) „Tskran’ kannatusryhmäkö” aikoo sitä julkaista vai 
„Puolueeton ryhmä” 8S? 2) Samantapaisiako bulletiineja 
kuin ennenkin vai muunlaisia? Katsomme erittäin epäjärki- 
peräiseksi kuluttaa varoja entisen lajin bulletiineihin 
emmekä puolestamme osaa luvata aineistoa, koska parhail
laan on käynnissä voimaperäinen työ „Iskran” muuttami
seksi kuukausilehdeksi86 eikä meillä ole aikaa enempää 
kuin varojakaan aineiston puhtaaksi kirjoittamiseen ja 
lähettämiseen. Emme saa ajatella sellaista, että käytettä
vissämme oleva aineisto ripoteltaisiin bulletiineihin ja

* — markkaa. 7'oi'm.
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siten heikennettäisiin sen merkitystä ja vaikutusvoimaa 
levittämällä sitä muokkaamattomana ulkomailla, vaan on 
päinvastoin ajateltava kaiken aineiston keskittämistä 
„Iskraan” ja joudutettava sen julkaisemista muokattua ja 
valaisevaa aineistoa sisältävänä lehtenä. Muunlainen tak
tiikka ei olisi taistelua nykyistä aatteellista hoipertelua ja 
hajaannusta vastaan, vaan sen edistämistä.

Ei ole mikään ihme, että kokoonpanoltaan ja ohjelmal
taan tolkuton „Puolueeton ryhmä” julkaisi tuollaisia bulle- 
tiineja, mutta ,,’Iskran’ kannatusryhmältä” sopisi odottaa 
paremmin kanssamme sovittua ja järkiperäisempää toi
mintaa. Koettakaapa esittää (eikä lukea kokonaan, sillä 
kirjoitan yksinomaan Teidän tiedoksenne) nämä ajatukset 
ryhmällenne ja saada se uskomaan sekä tiedottakaa sen 
päätös.

Sellaiset bulletiinit, jotka sisältävät ulkomaisten lehtien 
katsauksia Venäjän tapahtumiin, ovat eri asia. Ne ovat 
tietystikin hyödyllisiä. Lähettäkää leikkeitä venäläisistä 
lehdistä. Ettekö voisi niin ikään varustaa „Iskran” toimi
tuskuntaa venäläisillä aikakauslehdillä sitä mukaa kuin ne 
on luettu Berliinissä? Jos se käy päinsä, niin tiedottakaa, 
mitä aikakauslehtiä voisimme.saada (yhtä ja toista meillä 
on, mutta se on vähän).

Kirjoitettu huhtikuun 25 pnä 1901 
Lähetetty Mänchenistä Berliiniin

Julkaistu ensi kerran o. 1928 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
V ili Lemn-kokoelmassa


