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M. A. ja M. I. ULJANOVALLE

19/X. 97.
Rakas äiti, 14 pnä sain Manjashalta 29. IX päivätyn 

kirjeen, jossa hän tiedottaa Markin osoitteella lähettämieni 
kirjeiden myöhästymisestä *. Täytyy myöntää, että pelkäsin 
niin käyvän, kun sain tietää Markin matkustaneen. Mutta 
osoittautui, ettei viivästys ollut kovin suuri, joten lähettä
mäni käsikirjoitus ehti määräpaikkaan myöhästymättä 
vähääkään 10°.

Elämäni menee entiseen tapaan, hiljaa ja rauhallisesti. 
Ilmat ovat muuttumassa talvisiksi, olemme jo kauan sitten 
tilkinneet itsemme sisäikkunoiden taakse, lämmitämme 
uuneja j.n.e. Kovat pakkaset ovat muuten vielä edessäpäin, 
tähän asti on ollut enimmäkseen syyspäiviä, jolloin voi 
nautinnokseen kävellä pyssy mukana metsässä. Luultavasti 
en luovu talvellakaan tästä harrastuksesta. Esimerkiksi 
jänisten ampuminen talvella on yhtä mielenkiintoista kuin 
kesällä, ja katson metsästyksen maaseudun oleelliseksi 
paremmuudeksi.

Kuukauden ensimmäisen puoliskon aikana saan tavalli
sesti aikakauslehdet. Nykyisin luen mielenkiinnolla syys
kuun numeroita. Odotan saavani piakkoin toimitukselta 
vastauksen sinne lähettämäni kirjoituksen johdosta. Jos 
kirjoitus hyväksytään, tilaan itselleni taaskin muutamia 
aikakauslehtiä — on parempi, että teen sen saman toimituk
sen kautta, ettei tulisi taas jotain sekaannusta eikä kaksois
kappaleita.

Odotan tietoja Anjutan, Markin ja Mitjan palaamisesta.
Sinun V. U.

*  Ks. tätä osaa, s. 60. Tclm.
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Hiljattain sain Julilta kirjeen. Hän kirjoittaa muutta
neensa uuteen asuntoon, joka on entistä paljon parempi, ja 
saaneensa järjestetyksi olonsa niin siedettäväksi, että on 
voinut työskennellä koko viime kuukauden: on kirjoittanut 
ja lähettänyt artikkelinsa 101. Saa nähdä, miten hän viettää 
Turuhanskissa talven. Anatoli sai työpaikan — väliaikai
sen 102.

Manjashalle
Merci kirjeestä, Manjasha. Miksi kirjoitat aina, että kir

joittaisin useammin? Kirjoitanko nykyisin harvoin? Sinä
hän itse kirjoitat, että saatte minulta kaksikin kirjettä ker
ralla— mitä muuta vielä pitäisi?

,,L. G.” ja Bulletinia en ole vielä tähän mennessä saa
nut. En oikein tiedä, mistä viivästyminen johtuu. Jos satut 
kulkemaan sen kaupan ohi, jonka kautta ne tilattiin, käy 
kaupassa ja kiirehdi.

Osta minulle „Kotilukemisen järjestelmällisen kurssin
3. vuoden ohjelma”, hinta 50 kop, varasto Nikitskajalla, 
Richterin talo, as. 3. (Luin tänään „Russkije Vedomostista”  
tästä kirjasesta ja haluaisin katsoa, mikä se on. Luultavasti 
sitä on muissakin kirjakaupoissa eikä vain varastossa.) 
Tilaa minulle vielä uusi kuukausijulkaisu „М. O. Wolffin 
yhtiön kirjakauppojen tiedonantoja” , hinta 35 kopeekkaa 
vuodelta103 (Moskova, Kuznetski most, № 12). Haluan 
katsoa, mikä se sellainen julkaisu on. Yleensä minulla ei 
ole mitään, mistä voisin saada bibliografisia tietoja ja 
tutustua uusiin kirjoihin. Jos tuo tekele kiinnostaa teitäkin, 
tilatkaa se itsellenne ja lähettäkää sitten minulle. Tuon 
bibliografisen julkaisun ohjelma on niin laaja ja hinta niin 
halpa, että se tahtomattakin panee epäilemään, eiköhän se 
ole ankka. Saa nähdä.

Muistaakseni Anjuta tai sinä kirjoitit minulle Mehringin 
toisen kirjan lähettämisestä. En ole saanut sitä. Hyvin 
mahdollista on, että ensimmäinen pääsi tänne sattumalta.

Puristan kättäsi. V. U.
Lähetetty Shushenskojen kylästä 
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