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M. I. ULJANOVALLE

HKV* Maria Iljinitshna Uljanova. Pietarin puoli, 
Pavlovskaja-katu, talo 6, as. 16. Pietari. 

Russie. St.-Petersbourg.

14. I. 08.
Rakas Manjasha!

Lähetän sinulle „Obrazovanijen” 369, jonka toin erehdyk
sessä tänne. Kirjavelkoja minulla ei kai nyt enää ole? Jos 
on, niin ole hyvä ja tiedota.

Olemme istuneet jo monta päivää täällä kirotussa Gene
vessä 37°... Inhottava soppi, mutta ei auta mikään. Koetam
me sopeutua. Kuinka voitte? Kärsittekö kylmästä? Onko 
äiti terve? Ole hyvä ja suutele häntä puolestani ja sano 
Anjutalle terveiseni, samoin Mitjalle, ellei hän ole vielä 
matkustanut pois.

Eilen kirjoitin Lev Borisovitshille kirjoituksen joh
dosta** ja pyysin häntä hankkimaan minulle 3. Duuman 
pöytäkirjat (virallisen pikakirjoitekokoelman sekä ilmoi
tukset, kyselyt ja lakiehdotukset, jotka on esitetty Duu
malle). Ne voidaan hankkia vain henkilökohtaisten yhteyk
sien avulla. Ole hyvä ja koeta suostuttaa joku antamaan 
minulle ne ja lähetä kaikki jättämättä mitään pois. Pyydän 
myös ostamaan kaikki ammattiliittojen aikakauslehdet, 
joita Venäjällä vielä ilmestyy (Pietari, myös Moskova), ja 
lähettämään ne heti. Siitä summasta, joka on minulle 
tuleva kustantajalta tammikuun 4 pnä, ota menoja varten 
Jeliz. Vas:lta noin 50 ruplaa ja lähetä minulle menshevik- 
kien kaikki uudet julkaisut (mikäli niitä ilmestyy) ynnä

*  — H än en  k o rk e a v a p a a su k u isu u te n sa . Suom.
* *  K ir je  e i o le  sä ily n y t. Toim.
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muut. Tilasin itselleni „Tovarishtshin” („Nash Vek” )371 
tammikuun 1 pstä ja tulen myös itse seuraamaan uusien 
julkaisujen ilmestymistä. Jos L. B. on laiska kirjoittamaan 
tai ellei hänellä ole aikaa, ole hyvä ja pyydä häntä vastaa
maan sinulle (kysymyksiini) ja tiedota minulle. Muun 
muassa tarvitsen vastauksen, joka koskee Granatia (Venä
jän historiaa); onko hänen kanssaan tehty sopimus artik
kelistani372 vai onko asia mennyt myttyyn? Ottakoon L. B. 
siitä selvän ja tiedottakoon sinulle.

Puristan lujasti kättäsi. Sinun V. Uljanov 

Tournez s’il vous plait *.
Oletko lähettänyt minun ja Nadjan todistukset? Ellet ole, 

niin ole hyvä ja lähetä ne mahdollisimman pikaisesti kir
jattuna postilähetyksenä. Tarvitsen asiapaperit saadakseni 
permis cTetablissement **.

Osoitteeni: VI. Oulianoff. 17. Rue des deux Ponts. 17. 
(Chez Kiipfer) Geneve.

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

aikakauslehden 11. numerossa

* — Kääntäkää, olkaa hyvä. Toim. 
* * — oleskeluluvan. Toim.
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