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

16/VIII.
Rakas äiti, sain tällä viikolla Anjutalta 30. VII päivätyn 

kirjeen. Sain sen maanantaina, 10. VIII, Minusissa, jossa 
olin hoitamassa hampaitani 166. Ihmettelin kovasti saades
sani tämän kirjeen, joka oli tullut, kuten osoittautui, pika
junan mukana. Muuten kun siitä (Tomskiin kulkevasta) 
pikajunasta siirretään posti tavalliseen junaan, syntyy 
ajanhukkaa: tiistaina 11. VIII sain Moskovasta heinäkuun 
29 päivän sanomalehden tavallisessa junassa, ja pika
junassa tullut kirje oli päivätty 30. VII — siis se tuli vain 
hiukan pikemmin.

Täältä en voi lähettää pikajunassa, koska sitä varten 
pitäisi olla tuttavia Obissa 167 ja lähettää kirje sinne pika
junan postilaatikkoon laskettavaksi.

Kokeilkaa muuten vielä pikajunan mukana lähettämistä: 
katsomme, milloin kirje saapuu.

Tänään lähetän Pietariin Webbin venäjännöksen 168. Kir
joitin, että käännöspalkkio lähetettäisiin teille: ellei ecri- 
vain tiedä osoitettanne, tiedottakaa se hänelle.

Kirjoituskokoelmastani voisi olla jo tietoja, mutta niitä 
ei kuulu, ja minä ja Nadja olemme alkaneet ajatella, että 
siitä on tullut fiasko...

Manjasha epäröi mielestäni turhaan. Hänelle olisi hyö
dyllistä asua ja opiskella ulkomailla jossain pääkaupun
gissa, ja Belgiassa olisi erikoisen mukava opiskella. Minkä 
alan luentoja hän haluaa kuunnella?

En lykännyt siis suotta ilmoituksen jättämistä „Voprosy” 
kirjasta: osoittautui, ettei se ollutkaan hävinnyt, vaikka 
olikin niin myöhästynyt, että sen lähettäminen oli menet
tänyt kaiken merkityksen.

Sinun V. U.
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Anjutalle
Lähetän sinulle, Anjuta, tässä postissa kirjattuna risti- 

siteenä Negri, Tempeste, sekä pyytämäsi katalogin. Osoite 
sama kuin tässä kirjeessä. Tiedota, kun saat ne.

Samaan aikaan sinun kirjeesi kanssa sain tiedon Arkan
gelista, että M. G. oli myös ampunut itsensä (18. VII) 
saatuaan 16. VII tiedon N. J:n kuolemasta. Hirveän traa- 
gillinen tapaus. Ja jonkun heittiö Juhotskin 169 (valtiolli
nen!! Verholenskissa asuva karkotettu) törkeät parjaukset 
olivat esittäneet tuossa finaalissa erästä pääosaa. Ne olivat 
olleet hirveä isku N. J:lle ja masentaneet hänet. Siksi hän 
oli päättänyt olla ottamatta keneltäkään vastaan apua ja 
kärsi hirveää puutetta. Puhutaan, että 2—3 päivää ennen 
kuolemaansa hän oli saanut kirjeen, jossa nuo parjaukset 
oli toistettu. Hitto ties mitä se on! Pahinta karkotus- 
paikoilla ovat nuo „karkotuspaikkojen jutut” , mutta en 
luullut koskaan, että ne voivat paisua tuollaisiin mittoihin! 
Kaikki toverit olivat jo kauan sitten tuominneet parjaajan 
avoimesti ja jyrkästi, enkä voinut mitenkään odottaa, että 
N. J. (jolla oli tiettyä kokemusta sellaisissa jutuissa) ottaa 
sen kaiken niin kauhean raskaana sydämelleen.

Shahovin, Gumplowiczin ja „Tiedonantoja” (kaksi nume
roa, tammi- ja maaliskuun) sain toissa päivänä: yhden 
postivuoron ne myöhästyivät meidän postimiehemme 
vuoksi.

Juli luulee pääsevänsä pian pois Turuhanskista. Tesissä 
pitävät häät ja muuttavat kohta Minusinskiin 17°. Bazil sai 
teknikon toimen erään täkäläisen teollisuudenharjoittajan 
laitoksessa.

Sinun V. U.
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