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P. N. LEPESHINSKILLE ja P. A. KRASIKOVILLE

2a 36 — p ------ 89
1. VI. 01.
Ryhtyisimme hyvin mielellämme yhteistyöhön —p----- :n

kanssa. Hänestä olisi erikoisen suurta hyötyä nykyisenä 
väen hoipertelun aikana yleensä ja varsinkin kaikkinaisten 
ulkomaisten juonittelujen aikana. Valitettavasti raha- 
asiamme ovat perin kehnosti emmekä millään pysty rahoit
tamaan hänen matkaansa ja toimeentuloaan. Ansiotyön 
löytäminen täällä on myös äärettömän vaikeaa (emme 
puhu Ranskasta emmekä ranskalaisesta Sveitsistä, kun 
emme tunne sikäläisiä oloja. Siitä on —p----- itse parem
min perillä kuin me). Vain yhdessä tapauksessa voisimme
antaa rahallista tukea: jos nimittäin —p----- ottaisi
matkustaakseen ulkomaille, hankkiakseen täältä Ranskan 
passin ja matkustaisi sen turvin 2—3 kertaa rajan yli eri 
rajojen kautta mukanaan aina pari matkalaukkua. Mak- 
sammehan kumminkin tällaisista kuljetuksista ja mieluum
min tietenkin maksaisimme hänelle kuin jollekin muulle, 
syrjäiselle. Kielitaitoisena ja kekseliäänä miehenä hän 
pystyisi sen varmasti tekemään ja matkan varrella ehkä 
löytäisi vielä jonkun samaan tehtävään. Jos hän suostuu 
tähän, niin kirjoittakoon oitis — lukekaa hänelle tämä kirje 
alusta loppuun — ja tiedottakoon hyvin yksityiskohtaisesti 
tuntomerkkinsä. Silloin me vaadimme heti hankkimaan 
Ranskan passin, jossa osoitetaan nämä tuntomerkit, ja saa
tuamme sen tiedotamme hänelle, että hän matkustaisi. Yli
päänsä koko hankkeemme on nykyään kiinni yhdestä sei
kasta— kuljetuksesta, kuljetuksesta ja kuljetuksesta. Ken 
tahtoo auttaa meitä, ryhtyköön kaikin voimin tähän hom
maan.



P. N. LEPESHINSKILLE ja P. A. KRASIKOVILLE 55

Ja sitten niistä 125 ruplasta. Olemme jo usean kerran 
joutuneet pulaan annettuamme luottoa vieraille järjestöille: 
olemme jakaneet suunnattoman paljon rahaa, mutta tulos 
on ollut mitättömän pieni, melkein nolla. Tämän vuoksi 
pelkäämme kovin maksaa etukäteen. Ja edelleen: meille on 
tärkeämpää toimittaa nopeasti perille pieni määrä (vaik
kapa V2 puutaa y h d e s s ä  k u u k a u d e s s a )  kuin toi
mittaa 10—20 puutaa 3—4 kuukaudessa, sillä „Iskran” 
jokakuukautinen julkaiseminen ja perille toimittaminen on 
meille tärkeintä. Toistaiseksi olemme olleet miltei yksin
omaan matkalaukkujen varassa. Harkitkaa siis seikka
peräisemmin, onko ehdotus luottamisen arvoinen, mistä 
järjestöstä se on lähtöisin, mitkä kuljetusvälineet tulevat 
kysymykseen, emmekö voisi saada sinne omaa mäestämme 
valvomaan ja osallistumaan, ja sitten tiedottakaa meille. 
Jos ovat suostuvaisia kuljettamaan koe-erän ilman etu
maksua, niin määrätkää asiasta itse. Jos taas meidän on 
heti maksettava suuret rahat, niin meidän on punnittava 
ja harkittava tarkoin kaikki seikat.

Lähetetty Miinchemstä Pihkovaan
Julkaistu ensi kerran v. 1928 

V ili Lenin-kokoelmassa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan


