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A. M. GORKILLE

Hyvä A. M.!
Miten on artikkelin tai kertomuksen laita „Prosveshtshe- 

nijen” toukokuun vihkoon? Minulle kirjoitettiin sieltä, että 
voitaisiin painaa 10—15 t u h a t t a  (niin sitä meillä har
potaan!), jos olisi Teiltä jotain. Ilmoittakaa, onko tulossa. 
Ja  sitten „Pravda” painattaa sen uudestaan ja sen lukee 
40.000 ihmistä. Niin... „Prosveshtshenijen” asiat voisivat 
luistaa hyvinkin, sillä eihän, hitto soikoon, ole olemassa 
ainoatakaan täysipainoista työläisille, sosialidemokraateille 
ja  vallankumoukselliselle demokratialle tarkoitettua aika
kauslehteä, kaikki ovat jonkinlaisia iljettäviä naukujia.

Miten voitte? Oletteko levännyt ja aiotteko levähtää 
kesällä? Teidän on todellakin levättävä kunnolla!

Minua vastustaa. Vaimoni on sairastunut basedowin- 
tautiin. Hermot! Minunkin hermoni pakkaavat reistaile
maan. Olemme muuttaneet kesäksi maalle, Poroniniin, 
lähelle Zakopanea. (Osoitteeni on: Herrn Wl. Uljanow. 
Poronin. G a l i  z i  e n. Austria.) Oivallista seutua. Terveel
listä. Korkeus 700 metrin paikkeilla. Mitähän, jos tulisitte 
käymään? Tänne tulee kiinnostavia työläisiä Venäjältä. 
Zakopane (7 virstan päässä meiltä) on tunnettu ilmasto- 
kylpylä.

Oletteko nähnyt Demjan Bednyin 113 „Tarinoita”? Jol
lette, lähetän. Mikäli olette nähnyt, kirjoittakaa mitä 
arvelette.

Saatteko säännöllisesti „Pravdaa” ja „Lutshia”? Asiam
me menee kaikesta huolimatta eteenpäin ja on rakentu
massa vallankumouksellinen sosialidemokraattinen työ
väenpuolue vastoin liberaalisia luopureita, likvidaattoreita. 
Vielä sitä meilläkin juhlitaan. Iloitsemme parhaillaan 
voitosta, minkä Pietarin työläiset ovat saavuttaneet likvi- 
daattoreista metallimiesten liiton hallinnon vaalissa.
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Se „teidän” Lunatsharskinne on yliveto!! Kerrassaan yli- 
veto! Maeterlinck edustaa muka „tieteellistä mystisis
miä”... Vai eivätkö Lunatsharski ja Bogdanov olekaan 
enää teidän?

Leikki sikseen. Voikaa hyvin. Kirjoittakaa pari sanaa. 
L e v ä h t ä k ä ä  paremmin.

Teidän Lenin

Uljanow. Austria. Poronin (Galizien).
Mitä piditte „Pravdan” juhlanumerosta 1!4?

K irjoitettu  toukokuun a lku p u o lisko lla  1913 
L ähetetty  P oron in ista  

Caprin s a a r e lle  ( Ita lia )
Ju lka istu  en si k erran  o. 1924 Ju lka is taan

käsik ir jo itu ksen  m ukaan

5 35 osa


