
59

P. В. AXELRODILLE
9. VII. 01.
Hyvä P. B.! Lähetän Teille Nevzorovin kirjoituksen, 

jonka olemme hylänneet9б. Vilkaiskaapa tätä tekelettä 
(olette kuulemma tiedustellut sitä) ja luettuanne olkaa 
hyvä ja lähettäkää hetimmiten G. V—tshille, jota myös 
kiinnostavat pariisilaiset. Mielestämme on tarpeen säilyt
tää jäljennös asiakirjana.

„Iskran” 6. numero on ladottavana — taitaa tulla 6-sivui- 
nen, sillä on melko paljon aineistoa yhteiskuntaelämän kro
nikkaan ja työväenliikkeestä. „Zarjan” toiseen numeroon 
on lähetetty 1) G. V:n pääkirjoitus „Mikä nyt eteen?” ja 
2) L. Im kirjoitus — Ortodoxin „Miksi emme halua kulkea 
taaksepäin?” Sitten vielä kirjoittavat Arsenjev ja Velika 
Dmitrijevna, on Aleksein referaatti (miltä se Teistä näytti? 
Velika Dm. oli siihen tyytymätön). Minä olen kirjoittanut 
pikku artikkelin Witten kirjelmän ja sen esipuheen joh
dosta, sätin tietystikin hra R. N. S :ää96 — Velika Dmitri
jevna on kovin tyytymätön, ja artikkeli on lähetettävä 
G. V:lle j.n.e.: kiperä kohta tuo herra R. N. S.!

Miten työnne sujuvat ja miten on terveytenne laita? 
Kuinka pitkän loman saatte tänä vuonna ja missä aiotte 
levätä? Toivoisin hartaasti, että saisitte tilaisuuden 
käväistä täällä ja että voisimme keskustella kaiken maail
man asioista, mutta pelkään kuitenkin kutsua, koska levon 
asemesta saatatte aiheuttaa itsellenne uutta hermojen kidu
tusta. Ellette pelkää sitä — pistäytykää tosiaan.

Venäjältä on meille kirjoitettu, että edustajakokouksesta 
puhutaan yhä enemmän. Tämä pakottaa meitä yhä uudel
leen ajattelemaan ohjelmaa. Ohjelmaluonnoksen julkaise
minen on tuiki välttämätöntä, ja sillä olisi valtava merki
tys 97. Muttei ole muita kuin Te ja G. V., jotka voisivat
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käydä siihen käsiksi: asia vaatii rauhallista keskittymistä 
ja miettimistä. Olkaa hyvä ja tulkaa avuksemme, jos asiat 
ja terveytenne suinkin sallivat. Tai ehkä kohtaatte G. V:n 
ja olette yhdessä jonkin aikaa, niin voisitteko käyttää 
hyväksi tuota aikaa?

Kautsky poikkesi täällä (oli matkalla Tyroliin lepää
mään), mutta unohdimme keskustella hänen kanssaan Er- 
furter Programmista * (jota Aleksei tutkiskelee nykyään). 
Onko hän luvannut erikoisen esipuheen?

Mistä kirjoista Te ilmoititte Aleksein siskolle, että ne on 
lähetetty?

„Zarjaan” tarkoitetusta ulkomaankatsauksesta meillä ei 
ole varmuutta: Parvus tahtoo vaan kirjoittaa järjestö- 
asioista, Luxemburg ja Danevitsh antavat (ehkä) kirjoi
tukset Ranskasta, eikä mitään muuta, ei Saksasta, ei Itä- 
vallasta... Kehno juttu!

Näkemiin sitten! Suokaa anteeksi, että kirjoitan harvoin: 
täkäläisessä touhussa ei oikein jää aikaa. Täällä on 
nykyään lontoolaisia 98; he miellyttävät minua. Entä Teitä?

Puristan lujasti kättänne ja lähetän terveisiä kaikille 
omaisillenne. Teidän...

Leiteisenin osoite on: 52, Faubourg du Temple. Mr. Gou- 
man. P a r  is;  sisäkuoreen: pour Mr. Basile.

[„Iskran” ensimmäisen numeron uusintapainoksen otta
misesta täytyy toistaiseksi hieman pidättäytyä: piakkoin 
selviää kysymys tuhannesta kappaleesta, jotka osoittautui
vat säilyneen, ja nyt on hankkeilla yritys kuljettaa tuo 
tuhat perille.]

Adleria koskeva kirjoitus ehtii vielä „Iskran” 6. nume
roonkin " , jos se saadaan viimeistään viikon kuluttua.

Liiton kanssa tehtävän sopimuksen luonnoksesta en kir
joita: ei ole mitään uutta, ja muunhan Te olette tietysti 
kuullut Aleksein siskolta.

Lähetetty Mänchenistä Zurichiin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

II I  Lenin-kokoelmassa

* — Erfurtin ohjelmasta. Toim.


