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M. T. JELIZAROVILLE ja M. I. ULJANOVALLE

7/IX.
Lähetän Teille, Mark, kirjoitukseni * kirjattuna risti- 

siteenä. Olkaa hyvä ja lähettäkää se nopeasti (se on jo 
niinkin myöhästynyt) kirjailijalle yhdessä tähän liitetyn 
hänelle kirjoittamani kirjeen kanssa 82.

Kesäkuun „Novoje Slovon” sain vihdoinkin 5/IX. Pel
kään nyt, että Teiltä tulee toinen kappale. Mitä sille teen?

Tämän liuskan jälkipuoli on Manjashalle, jolta sain kir
jeen 18/30. VIII, jossa oli Lausannen leima. Luulen, että 
meidän väkemme on ollut jo kauan kotona.

Puristan kättänne. V. U.

Luin tässä „Russkije Vedomostista” , että Tulassa ei ole 
hyväksytty tilastomiehiäю. Sattuiko heidän joukkoonsa 
chicagolainen? Miksi hän ei vastannut toiseen kirjeeseeni, 
jonka lähetin Manjashan kautta jo Krasnojarskista? 84

Miten on kirjastokysymyksen laita?

Manjashalle
7/IX. 97.
5/IX sain 18/30. päivätyn kirjeesi. Kiitos siitä. Siinä 

teitte viisaasti, kun päätitte ottaa kiertopiletit katseluk
senne Sveitsiä.

Olen hyvilläni, että olet vihdoinkin päässyt ulkomaan 
makuun. Minkälaisia suunnitelmia sinulla on nyt talven 
suhteen? Nykyisin teillä on luultavasti paljon puuhaa

* (Tiedotan kaiken varalta, tarkastamista varten, että siinä on 130 minun 
numeroimaa sivua.)



M. T. JELIZAROVILLE JA  M. I. ULJANOVALLE 61

asunnon hankkimisessa. Suurkaupungissa asuntokysymys 
on vaikea ja hyvin ikävystyttävä asia! Luultavasti yhä 
vain juoksentelette ja etsitte, elleivät Mark ja Mitja ole jo 
onnistuneet löytämään teille mitään.

Sain äidin kirjeen, jossa hän kirjoitti anomuksesta, ja 
vastasin siihen jo silloin 85. Glebin ja Bazilin puuhat saada 
siirto Minusinskiin ovat toistaiseksi olleet tuloksettomia, 
vaikka he ryhtyivät asiaan varsin tarmokkaasti “ . Minä 
en sitä puuhaa enkä toistaiseksi aiokaan: Shu-shu-shun 
suhteen en voi valittaa, enkä pidä lainkaan sellaisesta, että 
pitää alkaa puuhata, olla levoton, odottaa vastausta, olla 
aina jonnekin lähdössä j.n.e.

Kaikkea hyvää. Kirjoitan vähän, kun myöhästyin tänään 
kirjoitukseni lähettämisessä ja pidän kovaa kiirettä. Suu- 
telen äitiä.

V. U.
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