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Kiireellinen
Hyvä kollega! On erittäin murheellista, että kirjeenvaih

tomme ei vain ota järjestyäkseen, että Teille henkilökohtai
sesti ei ole erikoista osoitetta, että Te olette liian kauan 
vastaamatta kysymyksiin. 1) Kirjoitin Teille jo hyvin, hyvin 
kauan sitten, että „Zvezdaan” jäi, paitsi kirjoitusta „Eng
lantilaisten kiistat liberaalisesta työväenpolitiikasta” vielä 
kirjoitukset „Kaksi utopiaa” 99 ja boikotismin arvostelua 
(Amfiteatrovia vastaan, otsaketta en muista). Toistan 
pyynnön, että ne etsittäisiin ja lähetettäisiin minulle. Toi
von voivani käyttää niitä. 2) „Pravdassa” on myös joukko 
kirjoituksia, joita siellä ei ole käytetty. Pyydän hartaasti 
Teitä hakemaan ne esille ja laatimaan niistä sanomalehti
miehen katsauksia ja varustamaan ne vaikkapa nimimer
killä T... Sisältö voisi olla vaikka seuraavanlainen: I. Vas
taus Majevskille (kirjoitti „Lutshissa” likvidaattoruu- 
desta).— (Nyt tämä aihe on sitäkin tarpeellisempi, kun 
Dnevnitski ja Plehanov ovat „Pravdan” 234. numerossa 
kirjoittaneet väärässä äänilajissa.) II. „Russkaja Myslin” 
Bulgakov talonpojista (en muista otsaketta). III. Siveelli
syydestä (kaksi kirjoitusta). IV. „Kasvavaa epäsuhdetta” 
(kadettien v. 1913 helmikuun neuvottelukokouksen joh
dosta. Siihen on reagoitava. Kaksi kirjoitusta lähetetty 
toissa päivänä „Pravdaan”, loput neljä ovat pieniä, lähetän 
ne tänään). Väliotsikot on ladottava petiitillä eikä isolla 
kirjasinlajilla (kuten oli tehty „Prosveshtshenijen” 1. nu
merossa julkaistussa artikkelissa „Vaalien tulokset” 10°).

„Prosveshtshenijen” 1. numerossa on kamalan paljon 
painovirheitä... Lähetän artikkelin „Englantilaisten kiistat 
liberaalisesta työväenpolitiikasta” oikaisuvedoksen. Artik
keli täytyy julkaista. Ettekö ole vielä vapautuneet
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Mihaltshista... Se on välttämätöntä, todellakin välttämä
töntä. Näen painovirheen „Prosveshtshenijen” 1. nume
rossa (s. 26). Se on ehdottomasti oikaistava lehdessä. 
Oheistan oikaisun.

V. II.

Painovirhe
„Prosveshtshenijen” tammikuun vihkoon (1913, n:o 1) oli 

pujahtanut paljon painovirheitä. Oikaisemme yhden, joka 
muuttaa ajatusta: sivulla 26, rivillä 23 ylhäältä on sanottu 
„25% työväenpuolueessa”, luettava: 52%.

K irjoitettu  helm ikuun 22 p n ä  1913 
L ähetetty  K rakom ista  P ietariin
Ju lka istu  ensi k erran  v. 1923 Ju lka is taan

kon ek lr jo ltu sjä ljen n öksen  m ukaan


