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M. A. ULJANOVALLE

5/IV. 97.
Rakas äiti, tänään sain hyviä uutisia ja kiiruhdan ilmoit

tamaan niistä. Ensinnäkin sain sähkösanoman Irkutskista 
tohtorilta: „Kuulin että olette määrätty Minusinskiin”. 
Toiseksi, A. M. sai vihdoinkin tietää kenraalikuvernöörin 
vastauksen: myös Gleb ja Bazil42 määrätään Minusinskin 
piirikuntaan. Huomenna saapuu E. E. ja ryhtyy puuhiin 
heidän vapauttamisekseen ja että he voisivat matkustaa 
nyt jo omalla kustannuksellaan. Luultavaa on, että se 
onnistuu (ennakkotapauksista päätellen)43.

Omaan määräpaikkaani (jos huhu osoittautuu todeksi, 
en luule sitä perättömäksi) olen hyvin tyytyväinen, sillä 
Minusinsk ja sen piirikunta ovat tällä seudulla parhaita 
sekä mainion ilmastonsa että toimeentulon halpuuden puo
lesta. Se ei ole kovin kaukana Krasnojarskista, posti kul
kee kaksi tai kolme kertaa viikossa, joten kirje ja vastaus 
tulevat nykyisten 22—23 päivän asemesta kulkemaan noin 
30—35 päivää, ei kauemmin. Luulen, että en voi matkustaa 
ennen kuin laivaliikenteen alettua, sillä kelirikko on nyt jo 
täydellinen, ja Irkutskiin matkalla oleva vankijoukko on 
pysäytetty tänne toukokuuhun asti. Laivaliikenteen alettua 
voi höyrylaivalla matkustaa Minusinskiin saakka.

On hirveän ikävää, ettei huolehdittu myös Anatoli Alek- 
sandrovitshista 44, että hänetkin olisi määrätty Minusinskin 
piirikuntaan: hänen sairastamansa keuhkopussintulehduk- 
sen jälkeen se olisi hänelle hyvin tärkeää. Lähetimme 
Pietariin sähkösanoman, jotta siellä alettaisiin ajaa tätä 
asiaa: kun koko vankijoukko on pysäytetty, aikaa on aivan 
riittävästi, joten voidaan toivoa, että hänenkin osalta 
ehtivät vielä järjestää asian, jos tarttuvat siihen tarmok
kaasti.
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Kirjeet minulle pitää tietysti lähettää toistaiseksi van
halla osoitteella: jos matkustan, jätän tänne uuden osoit
teen, ja kirjeet lähetetään jälkeeni. Ajattelen, että kirjani 
voi lähettää rahtitavarana jo nyt odottamatta lopullista 
paikan määräämistä: Minusinskiin ei kuitenkaan voi lähet
tää rahtitavaraa (siellä ei ole rahtitavarakonttoria), ja 
rautateitse lähetettynä se viipyy matkalla kauan. Siksi 
lähettäkää tänne, vaikkapa A. M:n osoitteella, mutta vielä 
parempi on lähettää se rahtitavarana rahtikirjan esittäjälle 
postittaen rahtikirjan kirjatussa kirjeessä A. M:lle. Täältä 
se voidaan lähettää edelleen keväällä höyrylaivalla.

Puhutaan, että Gleb ja Bazil näyttävät hyvin huonoilta: 
ovat kalpeita, keltaisia, hirveän uupuneita. Ehkäpä vähi
tellen vahvistuvat, kun pääsevät pois.

Itse olen aivan terve ja voin täällä hyvin; sää on mainio. 
Olen aikonut kirjoittaa Manjashalle ,,kirjallisuus”-aiheisen 
kirjeen: en vain tiedä, saanko sen kirjoitettua. Näin 
„Novoje Slovon” 45 ja luin sen suurella mielihyvällä. 

Terveiset teille kaikille.
Sinun V. U.
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