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P. В. AXELRODILLE

11.XII.
Hyvä P. B.!
Kiitän suuresti siitä, että olette lähettänyt nopeasti 

huomautuksenne kahtiajakautumista koskevasta kirjoituk
sesta 58. Olen tehnyt toivomanne korjaukset, mutta en sen
tään ole voinut heittää tykkänään pois viittausta „Rabo- 
tsheje Delon” ansioihin,— se olisi mielestäni vääryyden- 
tekoa vastustajalle, jolla on muutakin kontollaan kuin 
rikkomuksia sosialidemokratiaa kohtaan.

Poletajev toi minulle erittäin ilahduttavan uutisen, että 
Te olette nykyään päässyt hieman eroon kefiiristä ja voisitte 
tulla joksikin aikaa meille. Se olisi mainiota! — asunto
kysymyksessä ei mielestäni synny vaikeuksia, huone voi
daan vuokrata aina viikoksi kerrallaan. Teillähän on Sveit
sin kansalaisen passi. Odotan kuitenkin (kuitenkin, sillä 
olen jo kauan ja turhaan odottanut) molempien ystävieni 
pikaista saapumista. Aleksei kirjoittaa „haluavansa kiih
keästi” tänne, mutta erinäiset seikat ovat jonkin verran 
pidättäneet. Toinen ystäväni ei ole jostain syystä kirjoitta
nut pitkään aikaan, mutta en luulisi sen merkitsevän 
mitään kovin pahaa. Siihen mennessä, kun he saapuvat, 
ilmestyvät kaiketi sekä „Iskra” (1—2 viikon kuluttua) että 
„Zarja” (Dietz on palkannut toisenkin latojan ja painaa 
kovasti päälle, hoputtaa meitäkin. Niin, olisiko Teillä jotain 
aikakauslehden tähän numeroon*?); yhtä ja toista alkaa 
selvitä myös kuljetuksen suhteen (voi miten vaikea pulma!) 
ja aineiston mielessä, ja silloin olisi erittäin toivottavaa 
yhteisen neuvonpidon järjestäminen. Toivon sitä hartaasti.

* Ehkä saisitte jotain kokoon siitä, mitä olette kirjoittanut Liebknechtistä ja on 
jätetty pois sanomalehdestä.
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Miten on nuoren Adlerin kirjoituksen la ita59? Kirjoit
taako hän? Milloin se valmistuu? Olkaa hyvä ja hoputta
kaa häntä kirjeellä ja — jos kirjeenvaihto olisi rasittavaa 
Teille tai jos Umweg* Munchen—Zflrich—Wien aiheuttaisi 
suurta ajanhukkaa — antakaa hänelle Lehmannin osoite 
(Herrn Dr. Med. Carl Lehmann, Gabelsbergerstrasse 20 a. 
Mönchen. Toiseen kuoreen: fur Meyer **) ja meille hänen 
osoitteensa, niin me pyydämme häneltä vastauksen.

„Zarjaa” aiomme painattaa 1.000 kpl Venäjää varten ja 
500 ulkomaille.

Odotan kärsimättömästi katsausta — ja sitten tapaamis
tamme.

Teidän Petroff

Gurevitshille:
Olkaa hyvä ja vaivautukaa tekemään seuraavaa: pitäisi 

hankkia hyvä zurichiläinen osoite, jonka kautta Jefimov 
(Dietzin latoja) voisi olla kirjeenvaihdossa geneveläisten 
kanssa, siis välitys-, välikäsiosoite. Jos voitte, niin olkaa 
hyvä ja lähettäkää se minulle mahdollisimman nopeasti ja 
ainakin pankaa paperille heti vaikkapa pari sanaa vastauk
seksi.

Puristan lujasti kättänne ja lähetän terveisiä Vera Pav- 
lovnalle.

Teidän Petroff

Kirioltettu joulukuun 11 pnä 1900 
Lähetetty Mänchenlstä Zänchiin

Julkaistu ensi kerran o. 1925 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
l i i  Lenin-kokoelmassa

* — kiertotie. Tolm.
** — Meyerille. Tolm.


