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

Podolsk, Moskovan kuvernementti. Maria Aleksandrovna 
Uljanova. Bronnitskaja-katu, Vinogradovin talo

9/V. 99.
Rakas äiti, sain Manjashalta kirjeen, jossa hän kirjoittaa 

aikovansa matkustaa kohta kotiin. Odotan tietoa, mitä 
olette päättäneet tänne tulostanne.

Viime päivinä täällä on ollut hirveä „pogoda” *, kuten 
siperialaiset sanovat, jotka nimittävät „pogodaksi” Jeni
sein takaa lännestä puhaltavaa tuulta, joka on kylmä ja 
raju kuin vihuri. Keväisin täällä on aina vihurituulia, jotka 
särkevät aitoja, kattoja y.m. Olin metsästämässä ja kuljes
kelin noina päivinä metsässä — vihuri katkoi silmieni 
edessä valtavan suuria koivuja ja petäjiä. Mutta tällaisia 
epämiellyttäviä „pogodoja” on vain keväällä ja syksyllä, 
jos taas kesällä sattuukin tuulemaan, niin tuuli ei ole kova, 
joten sitä ei tarvitse pelätä. Tänään päivä on jo parempi: 
muuttuu nähtävästi kesäksi. Toukokuun puolivälistä elo
kuun puoliväliin täällä ei enää tarvitse pelätä Siperian 
„pogodaa” .

Ensi sunnuntaina lähetän sinulle artikkelini käsikirjoi
tuksen 270: jos matkustatte, pitäkää huoli siitä, että se toi
mitetaan määräpaikkaan.

Meidän väkemme on terveenä ja lähettää sinulle ja kai
kille muille terveiset.

Suutelen sinua hellästi. Sinun V. U.

* Ks. täti osaa, s. 75. Suom .
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Anjutalle
Tänään sain valmiiksi toisen artikkelini Bulgakovia vas

taan. Kun se on korjattu ja puhtaaksikirjoitettu, lähetämme 
sen äidin osoitteella. Odotan kärsimättömänä vastausta 
1. artikkelin kohtalosta; vastaus voisi olla täällä toukokuun 
puolivälissä.

Monet „oppilaat” 271 siirtyvät „Zhizniin” . Tiedätkö, kuka 
on sen tosiasiallinen toimittaja?

Saksassa käydään nykyisin hyvin mielenkiintoista kes
kustelua Bernsteinin kirjasta, mutta minä en ole nähnyt 
tuota kirjaa enkä mitään sen johdosta kirjoitettua (paitsi 
satunnaisia mainintoja „Frankfurter Zeitungissa” ). Se on 
hyvin ikävää.

Lähettikö Mitja kirjani kaikille, jotka luettelossani 
mainitsin? Jos V. A:n piti lähettää osa, ole hyvä ja kysy 
häneltä, onko hän lähettänyt kaikille. Esimerkiksi 
P. N. Lepeshinski (Kuraginskojen kylä, Minusinskin piiri
kunta, Jenisein kuvern.) kirjoitti minulle, että hän ei ole 
saanut kirjaa, vaikka hän oli luettelossani. Ajattelen, että 
pitäisi olla vielä varalta puolitoistakymmentä kappaletta 
(tänne niitä ei kannata lähettää).

Terveiset Markille.

Lähetetty Shushenskojen kylästä
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