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А. I. ULJANOVA-JELIZAROVALLE

Pietari, Anna Iljinitshna Jelizarova, 
Gontsharnaja-katu, talo 11, as. 23

Rakas Anjuta! Vihdoinkin palasin kotiin pitkän poissa
olon jälkeen; täällä sain ja luin kaikki kirjeesi; tänään 
saapui vielä yksi, minkä suhteen sinä erikoisesti epäilit, 
tuleeko se perille. Kaikki tulivat perille. Kirjoitusten myö
hästymisestä puhuessasi olet oikeassa, mutta minkä sille 
voi. On mahdotonta ehtiä tehdä kaikkea kerralla. Ja  
„Prosveshtshenijen” 1. numero ei saapunut, vaikka se lehti 
saapui, jossa on ilmoitus mainitun numeron ilmestymi
sestä. Siis tekin myöhästytte. Ryhdyn kirjoittamaan kanso
jen itsemääräämisoikeudesta. Ehkäpä ehdin 2. nume
roon 5M.

Ole hyvä ja lähetä minulle „Proletarskaja Pravda” № 11 
(2 kpl), „Putj Pravdy” № 2, „Novaja Rabotshaja Ga
zeta” 505 № 8 (126),— älä vain anna lähettämistä jonkun 
tehtäväksi (se on toivotonta), vaan lähetä itse.

Mitä tulee vuosien 1905—1908 rikosasioita koskevaan 
tilastotietojen kokoelmaan, pyydän, ettet ostaisi sitä (ei 
kannata, liian kallis), vaan ottaisit kirjastosta (joko Valan
tehneiden asianajajien neuvoston tai Valtakunnanduuman 
kirjastosta) ja lähettäisit kuukaudeksi. (Oikeusministeriön 
aikakauslehdestä suuret kiitokset; toivottavasti olet saanut 
sen jo takaisin.) Kuulin, että X:n juttua 506 koskevasta kir
joituksesta olette pyyhkineet jotain likvidaattorienvastaista 
yli ja suutuin kovasti tuosta sopimattomasta ja vahingolli
sesta sovittelemisesta: te vain edistätte likvidaattorien har
joittamaa halpamaista parjausta, hidastutatte roistojen 
a la Galina, Martov, Dan ja kumpp. kiertämätöntä ulos- 
heittämistä työväenliikkeestä. Sitä ette voi estää, saatatte 
vain itsenne häpeään. Martovin ja kumpp. harjoittama
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katala kiristys X:n jutussa minua suututtaa tavattomasti: 
mutta vähitellen me murskaamme tuon kiristäjien jouk
kion.

Pitkään aikaan en ole kirjoittanut kotiin. Toivottavasti 
siellä on kaikki kunnossa. Kirjoita pari sanaa.

Sain juuri „Prosveshtshenijen” 1. numeron. Tervehdin. 
Yleensä hyvä. Mutta painovirheitä... Ja  tyhmä „ryhmä- 
kuntalaista” sana Levitskiä koskevassa resensiossa...507. 
Kuka sen päästi? Mikä on miehiään tuo kirjoittaja? Nais
ten lehdestä kirjoittaa N. K.508.

Kirjoitettu helmikuun t l  pnä 1914 
Lähetetty Krakovasta

Julkaistu ensi kerran o. 1933 Julkaistaan poliisidepartementln
XXV Lenin-kokoelmassa asiapapereiden joukossa säilyneen

konekirjoitusjäljennöksen mukaan


