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P. В. AXELRODILLE
30. VIII. 01.
Hyvä P. B.! Sain tänään kirjeenne ja jo tänään lähetin 

artikkelini109 korjausvedoksen Dietzille. Tein ehdottamanne 
korjauksen — lopussa, liberaalien erottaminen vallanku- 
mousmiehistä, joihin molempiin viittasi sama „me”. „Koh
talonomaiselle hairahdukselle” taas en enää mahtanut 
mitään: niin suuria muutoksia olisi vaatinut tämän kohdan 
korjaaminen, eikä koko kirjoituksen henkikään salli sitä 
muutettavan niin että „yksipuolisuus” tulisi poistetuksi 
(olette tietenkin oikeassa, että kuvaus on „yksipuolista” : 
väittelykirjoituksessa, jonka tarkoituksena on hyökätä 
vihollistemme erään sivustan kimppuun, kuinka siinä olisi
kaan voinut pitää kiinni monipuolisuudesta! Haluan siis 
sanoa, että tämä epäkohta on niin syvällä, ettei sitä voida 
poistaa erillisellä korjauksella,— enkä lainkaan sitä, 
ettenkö näkisi tässä epäkohtaa).

Olemme saaneet kaikki kirjeenne. Miten on sisareni laita, 
sitä en tiedä, koska en ole pitkään aikaan saanut häneltä 
mitään viestiä.

Olette tietysti saanut Aleksein kirjeen, jossa hän kertoo 
edustajakokouksen kokoontumista 110 haittaavasta esteestä. 
Jäämme odottamaan, miten Te Danevitshin kanssa ratkai
sette tämän asian.

Seitsemäs numero 111 on ilmestynyt, ja Teille se on tieten
kin jo lähetetty. Kahdeksannessa julkaistaan Rjazanovin 
kirjoitus „Tsaarin kapakka” (viinamonopolista), lisäksi on 
suunniteltu kirjoitus uudesta (kesäkuun 8 pn) laista, joka 
koskee maiden myöntämistä aatelisille Siperiastam. 
Yhteiskuntaelämän kronikkaan on uutisia, joissa kerrotaan 
liberaalien edustajakokouksesta, Siperiaan karkotettujen 
sietämättömästä kohtelusta, sellaisilla perukoilla kuin
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Kurskissa ilmenevästä syvästä kuohunnasta, seminaari
laisten ja kymnaasilaisten mellakasta. Sitten olemme saa
neet erään työläisen erittäin mielenkiintoisen kirjoituk
sen — vastauksen Dadonoville, joka haukkui „Russkoje 
Bogatstvossa” Ivanovo-Voznesenskin työläisiä пз. Kirjoi
tuksen kerrotaan olevan erittäin hyvä (en ole vielä luke
nut), joten emme tiedä, mihin sen mieluummin sijoittai
simme: „Iskraanko” vai „Zarjaan”. „Iskran” 8. numeroon 
on Ranskasta saatu Danevitshin kirje.

Mutta „Zarjaan" ei ole vieläkään ulkomaankatsausta! Ja 
tuskin tulee kotimaistakaan ,l4. Hullusti on! Ja kylläpä tuo 
„Zarja” paisuu. Nyt on jo 6 painoarkkia+ 4  (Plehanovin 
„Arvostelua”) +2 (niin ikään hänen — Bernsteiniä vas
taan) +2  (Nevrozov+Aleksei) + 2 —3 (Velika Dmitrijevna 
ja Starover)... Minä taas olen juuttunut kokonaan agraari- 
kysymykseen.

No niin, ehkäpä kohta tavataan.
Puristan lujasti kättänne. Teidän Petrov

Lähetetty Mänchenistä 
Heiligenschvoendeen 

(Sveitsi, lähellä Thurtla)
/ulkoista ensi kerran v. 1925 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

l i i  Lenln-kokoelmassa


