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„PRAVDA” LEHDEN TOIMITUKSEEN

Kunnioitettu virkaveli!
Kirjoitin pyynnöstänne Gorkille ja sain häneltä tänään 

vastauksen. Hän kirjoittaa:
„Lähettäkää oheinen kirjelappu „Pravdaan”. Palkkiosta 

ei kannata puhuakaan, se on joutavaa. Tulen avustamaan 
lehteä, kohdakkoin alan lähettää sinne käsikirjoituksia. En 
ole voinut tehdä sitä toistaiseksi vain siksi, että olen ollut 
hurjasti kiinni työssä, teen työtä noin 12 tuntia päivässä, 
selkä on katkeamaisillaan.”

Kuten näette, Gorkin asenne on hyvin ystävällinen *. 
Toivottavasti Tekin suhtaudutte häneen samalla tavalla ja 
tulette h u o l e h t i v a i s e s t i  seuraamaan, että hänelle 
lähetettäisiin täsmällisesti „Pravdaa”. Lähettämön toi
minta ontuu toisinaan, joten ajoittain täytyy välttämättä 
omakohtaisesti tarkastaa ja valvoa asiaa.

Uutuuksia, jotka saattavat kiinnostaa häntä, sekä joita
kin käsikirjoituksia lähettäkää niin ikään (minulle ja edel
leen hänelle toimitettavaksi), jos tahdotte pitää yllä ystä
vällistä mielialaa.

Pyytäisin hartaasti lähettämään minulle „Pravdan” 
№№ 146, 147, 148 ja „Nevskaja Zvezdan” №№ 26 ja 27 
vaikkapa pari kappaletta kutakin.

Aiotteko vastata „Lutshin” häijyn-kataliin tempauksiin? 
Nuo kanaljat ovat itse erkaantuneet ja huutavat hajotuk
sesta!! Mutta heidän listansahan sai vähemmän {koko 
listan, kaikkien 6 ehdokkaan puolesta annettujen äänten 
yhteismäärässä) sekä 17. X että 18. X!! Hankkikaa ehdotto
masti Zaitsevilta tai joltakin muulta valitsijamieheltä tar
kat ääniluvut j o k a i s e n  likvidaattoriehdokkaan osalta.

* Oheistan Gorkin kirjeen ..Sovremennyi Miriin” 381, että Teille annettaisiin 
„Satu”. O t t a k a a  p i k e m m i n .
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Se on kauhean tärkeää! Ja miten hartaasti olenkaan pyytä
nyt ostamaan painetun valtuusmiesluettelon Pietarin 
kaupunginpääliikön kansliasta! Tehkää se ehdottomasti! 
Toivon kaikkea parasta.

Teidän...

Mitä parhaimmat onnitteluni ja toivotukseni kaikille 
„Pravdan” avustajille, toimittajille ja ystäville sen kannat
tajien Pietarissa, Harkovissa y.m. saavuttaman voiton joh
dosta!!

P. S. Kirjoittakaa myös „Pravdan” ja „Lutshin” nykyi
sestä painosmäärästä! Riittääkö aineistoa?

Kirjoitettu
marraskuun alkupuoliskolla v. 1912 

Lähetetty Krakooasta Pietariin
Julkaistu ensi kerran v. I95S Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
„Kommunist" aikakauslehden 

5. numerossa


