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A. M. GORKILLE

30. syyskuuta 1913.
Hyvä A. M.! Vastaukseni on hiukan myöhässä. Pyydän 

anteeksi. Olin niin hiton harmissani Bernissä ja myö
hemmin!! Ajattelin: jos Te olette Veronassa (Bebeliä 
koskeva sähkeenne oli lähetetty Veronasta I25) — tai jossain 
Rom...?? — sillä minähän olisin voinut matkustaa Bernistä 
Veronaan!! Mutta Teiltä ei kuulunut silloin kuukausiin 
mitään...

Olen kauhean huolissani siitä, mitä kirjoitatte sairaudes
tanne. Menettelettekö hyvin asuessanne Caprilla saamatta 
hoitoa? Saksalaisilla on erinomaisia parantoloita (esim. 
St. Blasien, lähellä Sveitsiä), joissa hoidetaan ja täysin 
parannetaan keuhkovikoja, saadaan täydellisesti arpeutu
maan, lihotetaan, sen jälkeen totutetaan järjestelmällisesti 
kylmyyteen, karaistaan vilustumista vastaan ja päästetään 
pois tervehtyneinä, työkykyisinä ihmisinä.

Ja  Te aiotte lähteä Caprin jälkeen talvella — Venä
jälle???? Pelkään kovasti, että se vahingoittaa terveyttänne 
ja murtaa työkykynne. Onko siellä Italiassa ensiluokkaisia 
lääkäreitä??

Toden totta, käykää ensiluokkaisen lääkärin luona Sveit
sissä * tai Saksassa,— hoitakaa pari kuukautta v a k a 
v a s t i  terveyttänne hyvässä parantolassa. Sillä joka suh
teessa on sallimatonta haaskata turhaan yhteistä omai
suutta, s.o. sairastella ja heikentää työkykyään.

Kuulin („Prosveshtshenijen” toimittajalta, joka oli näh
nyt Ladyzhnikovia 126), että Te olette tyytymätön „Prav
daan”. Kuivakiskoisuudestako? Se on totta. Sitä puutetta 
ei ole kuitenkaan helppo heti korjata. Ei ole väkeä. Suurella 
työllä saimme vuoden kuluttua alullepanosta vasta siedet
tävän toimituksen Pietariin.

* Voin ottaa selv ille  nim et Ja osoitteet.
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(Teidän kirjeenne olen lähettänyt „Prosvesfitshenijeen”.)
Kirjoittakaa, minkälaiset ovat suunnitelmanne ja miten 

on terveytenne laita. Pyydän hartaasti, että ryhdytte vaka
vasti hoitamaan terveyttänne — sillä, ihan totta, parantu
minen on täysin mahdollista, kun taas taudin laiminlyömi
nen on suorastaan sallimatonta ja rikollista.

Teidän Lenin
P. S. Meillä osittain jo oli, osittain vielä tulee hyvää 

väkeä. Entä oletteko nähnyt „ N a s h  P ut  j ” lehteä? Mikä 
menestys? Jo toinen sanomalehti. Järjestämme kolmannen
kin — etelään.

Osoite: Uljanow. P o r o n i n  (Galizien). Austria. (Tal
vella olen Krakowissa: Lubomirsldego. 51.)

L ähetetty  P oron in lsta  
Caprin s a a r e lle  ( I ta lia )

Ju lka istu  ensi k erran  t>. 1924 Ju lka istaan
käsik ir jo itu ksen  m ukaan


