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M. A. ULJANOVALLE 
ja D. I. ULJANOVILLE

28/XI. 98.
Rakas äiti, sain sinun ja Mitjan kirjeen, joka on päivätty 

9. XI.
Tänne lähetettäviin sähkösanomiin nähden tulee pitää 

silmällä sitä, että postimiehemme on Minusissa maanantai
sin ja torstaisin aamulla. Siis sähkösanoma pitää lähettää 
sunnuntai- tai keskiviikkoaamuna, silloin saan sen tlistai- 
tai perjantaiaamuna (ne ovat postipäiviämme, paikallisia 
Shushenskojen „juhlapäiviä” ) *.

Manjashalta oli yksi kirje, vastasimme hänelle**, mutta 
häneltä emme ole vielä saaneet vastausta.

Olen hyvin iloinen, että sinua miellyttää Podolskissa. 
Ikävä tietysti, kun Mark joutuu asumaan yksin.

Anjutalle minulla on vielä pyyntö: lisätä tilattaviin aika
kauslehtiin „Keisarillisen Vapaan talousseuran teokset” , 
hinta kolme ruplaa vuodelta ( 6  kirjaa) postitettuna. Jos 
tämä aikakauslehti vielä ilmestyy.

Jos tilaatte aikakauslehdet Wolffin kautta, hänellä on jo 
osoitteeni: saan häneltä „Tiedonantoja” .

Sinun V. U.

Terveiset teille kaikille.
J. V. lähettää kaikille terveiset.
Olen saanut valmiiksi puolet kirjastani ja näen, että 

kirjasta tulee pikemminkin oletettua pienempi kuin suu
rempi.

*  sähkösanomaosoite: Minusinsk Uljanoville Shushenskoje.
• *  Ks. tätä osaa, ss. 130—13!. Toim.
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Miljalle
Metsästysasioistani sinulla on epätarkkoja tietoja. Kuka 

sinulle niistä kertoo? Eiköhän vain Anjuta tee eräitä krono
logisia virheitä esittäen vanhoja jänisjuttuja uusina tie
toina. Syksyllä ammuin täällä jäniksiä aika lailla — Jeni
sein saarilla niitä on paljon, joten kyllästyimme niihin 
pian. Prominski ampui niitä muutamia kymmeniä, kokosi 
nahkoja turkkia varten.

Teerien ja riekkojen metsästäminen on tietysti hauskem
paa, mutta se on vaikeaa. Heinäkuussa ammuin vielä nuo
ria teeriä jonkin verran, mutta nyt niitä metsästetään 
rihlalla ratsain: jalkamiestä teeri ei laske talvella lähelleen 
(hyvin harvoja poikkeuksia lukuunottamatta). Riekkoja 
varten pitää (syksyllä) olla hyvä koira, mutta minun 
Dzhennini on joko vielä liian nuori tai huono. Talvella 
riekkoja pyydystetään enemmän „merroilla” , rysillä ja 
pauloilla *.

Nyt meillä on uusi ajanviete— luistinrata, joka vieroit
taa kovasti metsästyksestä.

Ensi kesänä toivon voivani metsästellä enemmän — 
työtä on silloin vähemmän, koira tottuu, ja se on (toivotta
vasti) viimeinen kesä Siperiassa.

Puristan kättäsi. V. U.

Lähetetty Shushenskojen kylästä 
Podolskiin

Julkaistu ensi kerran v. 1929
,,Proletarskaja Revoliutsija,t Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 5. numerossa

*  viime vuonna vielä ammuin jonkin verran riekkoja (vaikka hyvin vähän), 
mutia nykyisin en yhtään


