
6

P. В. AXELRODILLE

10. X. 00.
Hyvä P. B.! Olen saanut kirjeenne liitteineen. Kiitos 

niistä.
Englantilaisesta aikakausjulkaisusta (siinä oli kaksi kir

joitusta) sisko 13 sanoo, ettei muista sen nimeä — se oli kai 
jotenkin Family Pictures 14 — kansi oli keltainen ja puna- 
kuvioinen, se oli kuvalehti, kooltaan isompi kuin „Neue 
Zeit” 15, noin 10 painoarkkia, ja hän antoi muka sen Teille 
minua varten vaimonne läsnä ollessa.

Aleksei on säilynyt, kirjoittelee ja solmii yhteyksiä. 
Vapautuu IV2—2 kuukauden kuluttua, tuskin ennen. Veli 
on vielä täällä, viivyttelee yhä.

Julkilausuma saadaan lähipäivinä valmiiksi, ja lähetän 
tietystikin sen Teille 16. Avustajien aineistoa on lehteä var
ten jo paljon — sääli vain, että se on ahtaasti työläisvoit- 
toista, lakkoja ja taas lakkoja ja työläisten aseman 
kuvauksia. Ei ole mitään sisäpoliittisista kysymyksistä 
yleensä.

Dietz on ottanut julkaistakseen aikakauslehteämme17. 
Kirjakkeet on ostettu, mutta vastaavaa 18 ei ole vieläkään; 
eräs yritys epäonnistui; toisia on hankkeilla. Ellemme 
löydä vastaavaa, siirrämme kirjapainon muualle.

Miten on terveytenne laita? Sujuuko työnteko? Pariisi 
on kaiketi lopen väsyttänyt Teidät. Tiedottakaa miten on 
Liebknechtiä koskevan artikkelin laita aikakausjulkaisua 
ja sanomalehteä varten19— missä vaiheessa se on ja mil
loin sitä sopii odottaa?

Puristan lujasti kättänne ja toivon, että olisitte täysin 
terve ja saisitte enemmän vapaata aikaa.

Teidän Petroff
Paras osoite on:
Herrn Dr. Med. Carl Lehmann,
Gabelsbergerstrasse 20a.

Munchen.
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Sisällä, toisessa kuoressa: Petroville.
(Antanette anteeksi, että tuli näin sotattua.)
P. S. Saimme parastaikaa Nahamkisilta kirjeen, josta 

selviää, että Pariisin kongresseja koskevan aiheen suhteen 
on syntynyt väärinkäsitys. Te olette ehdottanut tätä aihetta 
Gurevitshille, ja se on tietysti erittäin hyvä asia. Koltsov 
on kirjoittanut meille aikovansa kirjoittaa samasta aiheesta 
ja tiedottanut Nahamkisilie, että me olemme „kehottaneet” 
häntä kirjoittamaan siitä, mutta se ei pidä paikkaansa. 
Ettekö voisi kirjoittaa Koltsoville, että hän kävisi mieluum
min käsiksi johonkin toiseen aiheeseen? Olkaa hyvä ja 
tehkää niin, varsinkin kun emme tiedä tarkoin missä hän 
nykyään on. Me kirjoitamme Nahamkisilie, että hän ja 
Gurevitsh jakaisivat keskenään tämän työn.

Lähetetty Munchenistä Zurichiin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 

Ш  Lenin-kokoeimassa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan


