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M. A. ULJANOVALLE 
ja А. I. ULJANOVA-JELIZAROVALLE

8/VI alten Styls (20/VI).
Rakas äiti, toissa päivänä, 6:ntena, sain sinulta ja Man- 

jashalta kirjeen Varsovasta. Vasta siitä sain tietää, että 
olette vihdoinkin tehneet lopun kaikista epäilyksistänne ja 
lähteneet matkalle. Se on mainiota. Toivon, että saatte jär
jestettyä asianne hyvin ja levätä tämän kesän paremmin. 
En tiedä, miksi pelkäät, että sinua alkaa vaivata pian 
Heimweh *. Kun matkustitte vain kesäksi? — tuskinpa 
vain. Minä kirjoitan yhtä usein kuin ennenkin, ja ne 
3—4 päivää lisää postinkulkuun, kun matka jo Moskovaan
kin on niin pitkä, eivät enää paljoakaan merkitse.

Olet jo tietysti saanut kaikki edelliset Shushista lähettä
mäni kirjeet ja tiedät nyt, että oloni täällä järjestyi oikein 
hyvin. Nyt olen ollut täällä tasan kuukauden ja voin tois
taa sen saman: asuntoon ja ruokaan olen täysin tyytyväi
nen, sitä Mineralwasser ** , josta kyselet, en ole muistanut 
ajatellakaan ja toivon, että kohta unohdan sen nimen
kin. Odotan nyt tänne vieraita: eräs toveri aikoo tulla 
Minusista; samoin Gleb — metsästämään. Siis en tule 
ikävöimään. Juli matkusti 27/V Jeniseiskistä Turuhanskiin. 
Anatoli taas jäi sinne: lääkäri, joka kenraalikuvernöörin 
määräyksestä oli tarkastanut hänet, havaitsi hänet hei
koksi. Nyt hän joutuu luultavasti Minusinskin piirikuntaan. 
Ehkä minun luoksenikin. Myöskään tohtori ei joutunut 
Jakuttaan. Hänet asutetaan Kirenskiin 69.

Manjashalle kiitos jälkikirjoituksesta.
Suutelen häntä ja sinua. Sinun V. U.

*  — koti-ikävä. Toini.
* *  — kivennäisvesi. Toim.
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Anjutalle
Olen jo muistaakseni kirjoittanut sinulle sanoma- ja 

aikakauslehdistä. Pahoittelen, etten kirjoittanut Markille. 
Sen vuoksi syntyy nyt nähtävästi pitkä viivytys.

Lähetä minulle enemmän kaikenlaisia „kirjallisuus- 
ilmauksia” : aluksi vaikka katalogeja, prospekteja y.m. 
Niitä pitää tiedustella kirjallisesti eri puolilta, jotta saa
taisiin enemmän. Haluaisin kovasti hankkia itselleni poliit
tisen taloustieteen ja filosofian klassikkojen alkuteokset. 
Hyvä olisi ottaa selvää kaikkein halvimmista painoksista 
(people edition * y.m.) ja hinnoista. Monia ei nähtävästi 
löydä muualta kuin vanhojen kirjojen kauppiailta. Odotan 
muuten ensin tietoja, minne asetutte ja kuinka olonne jär
jestyy, ehdin sitten vielä kirjoittaa.

Gleb lähettää sinulle sydämelliset terveiset. He asuvat 
nyt kaikki Tesissä, myös A. M. (toimesta hän erosi). Viime 
aikoina heillä on ollut paljon vieraita, joten siellä on ollut 
hauskaa. He ovat saaneet järjestettyä olonsa hyvin, kuten 
kirjoittavat.

Olen täällä yhä vieläkin ilman lehtiä. Toukokuun 
„Novoje Slovoakaan” ei jostain syystä ole. Lähetä minulle 
lehti, jota luet, ja ne satunnaiset irtonumerotkin, jotka 
ostat. Katselen edes niitä.

Hyvästi taas. Kirjoita enemmän.
Sinun V. U.

Kirjoitettu kesäkuun 8 pnä 1897 
Lähetetty Shushenskojen kylästä 

Soeitslln
Julkaistu ensi kerran v. 1929
„Proletarskaja Reaoljutslja" Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

aikakauslehden 2.—3. numerossa

• — kansanpainokset. Toim.


