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P. В. AXELRODILLE

20. III. 01.
Hyvä P. B.! Olen saanut kaikki kirjeenne ja toimittanut 

tjotkalle terveiset hänen vanhalta ystävältään. Suotta Te 
olitte huolissanne osoitteista ja luulitte jotain muutoksia 
tapahtuneen. Asun edelleenkin samassa paikassa ja minulle 
pitää kirjoittaa samalla osoitteella:

Herrn Georg Rittmeyer, Kaiserstrasse 53/0 Munchen. 
Ja sisäkuoreen: för Meyer.

Vaimoani en odota vielä kohtakaan, hänen määräaikansa 
päättyy vasta sunnuntaina, ja sitten hänen on käytävä 
eräissä paikoissa, joten tuskin hän ehtii tänne ennen huhti
kuun jälkipuoliskoa. Ja sitten kun hän saapuu, voi edelleen
kin kirjoittaa Rittmeyerille, sillä tämä aina toimittaa kirjeet 
minulle, ja minä puolestani ilmoitan ajoissa, jos osoite 
muuttuu.

„Zarjalle” kävi ikävästi. Tuittu herrasmies Dietz hylkäsi 
jyrkästi toimituksen artikkeliksi tarkoittamanne kirjoituk
sen, hän säikähti viittauksia „Iskraan”, hänestä tuntui 
haiskahtavan „ryhmiltä” etc. ja hän vetosi siihen, että myös 
Bebel ja Singer (hänen G. m. b. H:nsa osakkaat) pelkäävät 
vähän78 j.n.e. Niin ikävää kuin se olikin, meidän ei auttanut 
muu kuin luopua kirjoituksestanne ja painattaa sen ase
mesta muutama sana „lukijoille”. Tämä uusi sensuuri on 
kauhean epämiellyttävä! Kansilehtikin kärsi: poistettiin 
jopa „muutamat venäläiset sosialidemokraatitkin”. Koska
han pääsemme näiden Dreck-Gehossien * „holhouksesta”?!

* — kehnojen tovereitten. Toim.
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Yhtä hyvää kuuluu teljonokistakin (Juudaksesta): hänen 
ystävältään ( = oletettavalta rahojen antajalta =  goldene 
Wanzelta79) tuli kovin kiukkuinen kirje, että lähetän muka 
200 (kaksisataa!) ruplaa „Sovremennoje Obozrenijeti” tar
peisiin, niin että tietäkää, että ei teidän, vaan nimenomaan 
tämän yrityksen tarpeisiin. Olemme kaikki kovin suuttu
neita, ja on päätetty: 1) ettei liittoutumisjulistusta paina
teta, 2) että lähetetään teljonokille ja „ystävälle” uhkavaa
timus: on joko rahoitettava varmasti meidän yritystämme 
taikka me kieltäydymme, 3) että julkaistaan loppuun Witten 
kirjelmä 80.

No eikö totta vie Juudas ole taaskin puijannut meitä??
On sentään yksi lohdutus: „Iskran” 2. numero on päässyt 

onnellisesti Venäjälle, sillä on siellä menestystä, kirjeitä 
saapuu runsaasti. Venäjällä tapahtuu piru ties mitä: Pieta
rissa, Moskovassa, Harkovissa ja Kazanissa on mielen
osoituksia, Moskovassa on sotatila (siellä on muuten pidä
tetty nuorin sisareni ja jopa lankonikin81, joka ei ole kos
kaan ottanut osaa mihinkään!), pieksäjäisiä, vankilat ovat 
täpösen täynnä j.n.e.

Lähipäivinä odotamme jo (vihdoinkin!) matkalle lähte
neitä veljeä 82 ja yhteistä ystäväämme — feldia 83, joka on 
(tähän asti) täyttänyt menestyksellisesti kaikki mitä on 
vaadittu.

Painatamme vappulehtistä 84 ja sitten ryhdymme painat
tamaan „Iskran” 3. ja mahdollisesti heti saman tien myös
4. numeroa — aineistoa on runsaasti.

„Zarja” tulee painosta lauantaina — niin luvataan — ja 
lähetetään Teille suoraan Stuttgartista.

Kassa-asiamme ovat erittäin huonosti. Sen vuoksi täytyy 
toistaiseksi pidättyä ehdottomasti kaikista menoista, joita 
henkilön kutsumisesta (kuljetustehtäviin, kuten olette suun
nitellut) aiheutuisi.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Meyer

Lähetetty MUnchenistä Zurichiin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


