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А. I. ULJANOVA-JELIZAROVALLE

16/1. 96.
Eilen sain 14. päivätyn kirjeesi ja kiiruhdan vastaamaan, 

vaikka onkin vähän toivoa, että saisit vastauksen torstai
hin mennessä 27.

Siitä, että pitäisi lähettää takaisin vieraat liinavaatteet, 
minä jo kirjoitin. Nyt olen koonnut ne, ja sinun pitäisi 
pyytää niitä, kun tulet käymään, tai sanoa sille, joka tulee, 
että pyytäisi ne sinun nimessäsi. En palauta kaikkia, sillä 
osa on pestävänä (ehkä pyydät jotakuta hakemaan ne myö
hemmin), jätän vielä itselleni toistaiseksi myös huovan, 
joka on minulle täällä erittäin hyvään tarpeeseen.

Olen ottanut selvää kirjojen säilyttämisen mahdollisuuk
sista: pienehkön laatikon voi sijoittaa täällä varastohuo
neeseen *. Kaikkia kirjojani ei tietysti toimita tuoda tänne. 
Minulle lähettämässäsi luettelossa on eräitä kirjoja, jotka 
eivät ole minun: esimerkiksi „Tehdasteollisuus” ja „Kobel- 
jatski” ovat Aleksandra Kirillovnan, otin häneltä muis
taakseni vielä jonkin kirjan. Edelleen Saratovin zemstvon28 
kokoelmat ja Voronezhin kuvernementin zemstvotilasto- 
kokoelmat minulle lainasi muistaakseni joku tilastomie- 
histä. Ehkä tiedustelet, voisiko ne vielä jättää. Tänne niitä 
ei tarvitse nyt tuoda.— „Pogozhev” ja „Pietaria koskevien 
pakollisten määräysten kokoelma” eivät myöskään luulta
vasti ole minun (eivätköhän vain ole kirjaston?).— Laki
kokoelmia ja lakitieteen oppikirjoja en tietysti tarvitse 
lainkaan. Nyt pyytäisin toimittamaan kirjoista vain Ricar- 
doti, Bettovin, N. —oriin, Ingramin, Fovillen. Zemstvo- 
kokoelmat (tveriläiset, nizhninovgorodilaiset, saratovilai- 
set) pitää sitoa yhdeksi pakaksi * *  numeroituina, luetteloa

* sinne myös voi viedä vähän vaatteita: palttoon Ja pääilysvaatekerran sekä 
hatun. Minulle tuodut liivit, lievetakki ja liina pitää ottaa takaisin.

• *  yhdessä „SotilastllastoUisen kokoelman" ja „Yleiskokoelman" kanssa.
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ei tarvitse tehdä: luulen, että tämän pakan voi myös panna 
varastohuoneeseen. Silloin olisi asia kirjojeni osalta heti 
järjestyksessä eikä tarvitsisi enempää puuhata niiden 
vuoksi. Varastohuoneesta voin (tarkastuksen jälkeen) 
saada kirjoja.

Pelkään kovin, että tuotan sinulle liian paljon vaivaa. 
Pyydän, älä ponnistele liiaksi — erittäinkin kirjaluettelossa 
olevien kirjojen tuonnissa: niillä ei ole kiirettä, nyt minulla 
on kirjoja riittävästi.

Sinun V. Uljanov

Liinavaatteista pyytäisin lisäksi tyynynpäällisiä ja pyy- 
hinliinoja.

Luen mielenkiinnolla uudelleen Shelgunovia ja tutkiske
len Tugan-Baranovskia: hänen tutkielmansa on perusteel
linen, mutta kaaviot ovat esimerkiksi lopussa niin epäsel
viä, etten totta puhuen käsitä niitä; pitää saada „Pääoman” 
II osa.

Lähetetty tutkintovankilasta 
(Pietari)

Julkaistu ensi kerran v. 1924
„Proletarskaja Revoljutsija" Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
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