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A. M. GORKILLE ja M. F. ANDREJEVALLE

15. I. 08.
Hyvät A. M. ja M. F.!
Sain tänään ekspressinne. Tekee niin hirveästi mieli 

päästä luoksenne Caprille! Niin ihanaksi Te sen kuvailette, 
että totta vieköön tulen sinne ehdottomasti ja koetan saada 
vaimonikin mukaan. Mutta määräajasta en ole varma, sillä 
nyt emme voi olla järjestämättä „Proletaria”, se on saatava 
pystyyn ja työ käyntiin hinnalla millä hyvänsä. Se vie 
minimum kuukauden tai pari. Mutta tehdä se täytyy. 
Keväämmällä sitten tulla tupsahdamme juomaan Caprin 
valkoviiniä, katselemaan Napolia ja juttelemaan kanssanne. 
Olen muuten alkanut lueskella italian kieltä ja opiskelijana 
kävin heti Maria Feodorovnan kirjoittaman osoitteen kimp
puun: espresson asemesta expresso! Sanakirja esiin!

Sen, mitä „Proletarin” kuljetuksesta kirjoititte, teitte 
omaksi vahingoksenne. Nyt ette pääsekään meistä hevillä 
eroon! M. F—nalle on annettava heti koko joukko tehtäviä:

1) on löydettävä ehdottomasti Venäjällä käyvien laivojen 
virkailijain ja merimiesten liiton sihteeri (sellainen liitto 
täytyy olla olemassa!).

2) On otettava häneltä selvää, mistä ja mihin laivat kul
kevat; kuinka tiheään. Hänen on järjestettävä meille kuU 
jetukset ehdottomasti joka viikko. Paljonko se tulee maksa
maan? Meille on löydettävä s ä n t i l l i n e n  henkilö (onko 
italialaisissa säntillisiä?). Tarvitsevatko he Venäjällä 
(sanokaamme Odessassa) osoitetta voidakseen toimittaa 
lehdet vai voisivatko he säilyttää pieniä eriä tilapäisesti
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jonkun italialaisen ravintoloitsijan luona Odessassa? Se on 
meille erittäin tärkeää.

3) Ellei M. F—nalla ole itsellään mahdollisuutta järjes
tää kaikkea tätä, puuhata, etsiä, sopia, tarkastaa j.n.e., niin 
järjestäköön meille ehdottomasti välittömän yhteyden tuo
hon sihteeriin: otamme sitten kirjeyhteyden häneen.

Tässä asiassa on pidettävä kiirettä: aiomme saada „Pro- 
letarin” ilmestymään juuri 2—3 viikon kuluttua ja se on 
lähetettävä heti.

No niin — siis Caprilla tavataan! A. M., muistakaa pysyä 
terveenä!
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