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P. В. AXELRODILLE

LVI. 01.
Hyvä P. B.! Saimme juuri kirjeenne ja sen mukana 

Deb—n aineiston ja kirjeet*90. Suuri kiitos; aineistoa pitää 
seuloa ja harkita.

Deb—n ehdotuksen suhteen olemme tietystikin suostu
vaisia luovuttamaan hänelle 300 vedosta ja uskomme, ettei
vät hänen varauksensa tule. mitenkään haittaamaan muis
telmien julkaisemista meillä. „Zarjan” 2. numeron määrä
aika on enintään kuukausi — siis heinäkuun 1 päivään. 
Suurin koko on 2 painoarkkia, maximum 2'/2. Toivottavasti 
hän jakaa 4—5 arkkiaan eri lukuihin niin, että sopisivat 
„Zarjan” 2. ja 3. numeroon.

Konferenssista emme tiedä vielä mitään91. Olkaa hyvä ja 
suostuttakaa Koltsov ja vielä joku „Sotsial-Demokratista”. 
Eihän se vielä mihinkään velvoita, mutta karistaa meiltä 
pois odiumin **, ettemme muka tahdo tehdä loppua torasta. 
Totta totisesti emme ole taipuvaisia tekemään vähänkään 
olennaisia myönnytyksiä „Borballe” enempää kuin „Rabo- 
tsheje Delollekaan” (kuinka heikko onkaan sen „Listokin”
7. numero 92! Me olemme jo nyt ohittaneet sen jopa teknilli- 
seltäkin osalta: tietojen julkaisemisen nopeudessa).

„Iskran” 5. numeroa painetaan. Sen pääkirjoitus on 
„Mielettömistä haaveiluista” (Staroverin). G. V:n ala- 
kertakirjoitus — „Uutta viiniä vanhoissa leileissä” — kos
kee sosialistivallankumouksellisten manifestia ja heidän 
kääntymistään sosialidemokraatteihin päin. Sitten pikku 
kirjoitus (tai parikin) Pietarissa (Viipurinpuolella ja Obu- 
hovin tehtaalla) 4 .-7 . toukokuuta tapahtuneesta verilöy

* Hänen kirjeensä säilytämme tietystikin.
** — moitteen, syytöksen, soimauksen Toim
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lystä. Yhteiskuntaelämän kronikkaan ja työväenliike-osas
toon on myös aineistoa, samoin on osastoon „Vappu 
Venäjällä”— esim. elävästi kirjoitettu pietarilaisen työläis
naisen kirje työläisen (hänen sukulaisensa) murhaamisesta 
toukokuun 4 pnä väkijoukossa, joka oli menossa Nevs
kille 93. Läheisen ystävämme, ivanovovoznesenskilaisen 
työläisen kirje sikäläisistä mielialoista, vapunvietonyrityk- 
sistä 94, „Iskran” menestymisestä.

Raha-asiat vain ovat kurjasti, kaikki muu sujuu hyvin 
ja lupaavasti tulevaisuuden mielessä.

Miten on terveytenne laita? Onko Teidän nyt helpompaa 
Erwerbsarbeitissanne *? lepäättekö riittävästi? Miten aiotte 
viettää kesän?

Puristan lujasti kättänne ja lähetän terveiseni kaikille 
omaisillenne.

Teidän Petrov

Lähetetty Miinchenistä ZUrichiin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

l i i  Lenin-kokoelmassa

* — ansio työssänne . Toim


