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M. I. ULJANOVALLE

Moskova. Maria Aleksandrovna Uljanova *.
Bahmetjevskaja-katu, Sharonovin talo (№ 25).

Russland. Moskau
Manjashalle

6/XI. 00.
Kirjeesi sain, Manjasha, suuri kiitos siitä.
Äskettäin sain kirjat — ja kauhistuin avattuani ison 

laatikon. Siinä oli lääketieteellisiä kirjoja, jotka kuuluvat 
jollekin Anna Fedulovalle (Barnaulista, Siperiasta), joka 
on opiskellut vuosina 1893—1899 Lausannessa ja Gene
vessä. Miten järjetöntä ja sietämätöntä! Minulla ei ole 
aavistustakaan tuosta henkilöstä ja ensi kerran kuulen 
hänen nimensä. Kuinka nuo kirjat saattoivat joutua tänne? 
Kuinka ne oli voitu lähettää Moskovaan vieraalla osoit
teella? Miksei kukaan tiedustellut niitä niiden monien kuu
kausien aikana, jolloin ne olivat Moskovassa?

Jos voit, koeta ottaa selvää, mistä on kysymys. Maksoin 
kaikista kirjoista noin 40 (neljäkymmentä!) ruplaa, siis 
vieraista kirjoista maksoin joidenkin tolkuttomien ihmis
ten vuoksi liikaa varmaankin kolmisen kymmentä ruplaa.

Kirjoitan Siperiaan ja Sveitsiin, että yrittäisivät etsiä 
tuon henkilön. Kirjat panin toistaiseksi varastohuonee
seen **.

*  Kirjeen alku, joka oli osoitettu M. A. Uljanovalle, ei ole säilynyt. Toim.
* *  Pitäisi ottaa yhteys rahtikonttoriin. joka lähetti laatikon. Tiedota minulle 

sen tarkka osoite. Ehkä kirjojen omistaja vaatii siltä kohta kirjojaan? Ovatko he 
antaneet rahtisetelin (kuitin) kirjoista? Jos ovat, niin kuinka he saattoivat luovut* 
taa ne (täällä) ilman sitä? Koeta käydä heidän luonaan selvittämässä asiaa tai — 
paremminkin — lähettää heille kirjattu kirje ja panna mukaan postimerkki vas
tausta varten.

(Kirjojen omistaja on mielestäni velvollinen maksamaan kulunkini. sillä hän 
on syypää siihen, että lähetti kirjat vieraalla osoitteella eikä ole antanut tietää 
itsestään.)
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Sain tässä kirjeen Lirotshkalta. Hän lähettää sinulle ja 
äidille tuhat mitä sydämellisintä tervehdystä. Luultavasti 
en saa tilaisuutta tavata häntä.

Omat kirjani sain täydessä kunnossa — merci niistä.
Kaiken varalta toistan osoitteeni.
Herrn Franz Modräcek, Smecky, 27. Prag. Oesterreich. 

Itävalta 3I7.
Täällä oli huono sää, mutta tänään on erinomainen 

päivä, aurinkoinen ja lämmin. Saa nähdä, minkälainen 
täällä on talvi.

Elän entiseen tapaan, harrastan vähän kieliä, annamme 
erään tshekkiläisen kanssa toisillemme venäjän ja saksan 
kielen oppitunteja (oikeammin puhe- eikä oppitunteja), 
käyn kirjastossa.

Pyydän sinua suutelemaan puolestani hellästi äitiä. 
Onko hän nyt täysin terve? Entä Mark? Älä unohda hank
kia minulle Kiinan matkailijan 318 osoitetta.

Puristan kättäsi. Sinun V. U.

7/XI.
Suo anteeksi, kun myöhästyin kirjeen lähettämisessä. 

Eilen sain kirjasi (merci niistä: valikoima on hyvä) ja 
10. X päivätyn kirjeen: miksikähän se vain on ollut niin 
kauan matkalla?

Lähetetty Mänchenistä 
Julkaistu ensi kerran v. 1929
„ Proletarskaja Revoljutslja" Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

aikakauslehden II. numerossa

16 37 osa


