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M. I. ULJANOVALLE

Maria Iljinitshna Uljanova. Devitshje Pole, 
Bozheninskin poikkikatu, Davydovin talo, as. 4.

Moskova. Russie. Moscou

Rakas Manjasha! Hiljattain sain sattumalta tietää, että 
joulun tienoilla Moskovassa kokoontuu tilastomiesten 
edustajakokous — oikeammin sanoen lääkärien ja luon
nontieteilijäin edustajakokouksen yhtä jaostoa tullaan 
nimittämään tilastomiesten edustajakokoukseksi 437. Kuulin 
jo mainittavan pari tuttavaani, jotka tulevat osallistumaan 
siihen (toinen Moskovasta, toinen maaseudulta), ja  tutta
via tulee siellä olemaan varmasti enempikin kuin nämä 
kaksi. On hyvin tärkeää käyttää tätä tilaisuutta zemstvo- 
tilastojulkaisujen hankkimiseksi minulle. Pyydän hartaasti 
sinua löytämään edustajakokouksesta edes yhden tuttavan 
tilastomiehen ja antamaan hänelle minun osoitteeni sekä 
pyytämään, että hän lähettäisi minulle zemstvojen tilasto
julkaisuja: 1) talonpoikaisesta ja yksityisomistuksellisesta 
taloudesta — varsinkin juoksevaa tilastoa ja talouksittain 
suoritetun tilastotiedustelun aineistoa; 2) kotiteollisuuden- 
harjoittajista ja teollisuudesta; 3) 9. XI. 06 laista 438 ja 
osuusmaiden jakamisesta. Luullakseni hänelle voi antaa 
välittömästi minun osoitteeni. Jos siellä sanotaan, että 
ulkomaille ei voi lähettää, niin siinä tapauksessa ole hyvä 
ja anna oma osoitteesi, ja minä lähetän sinulle rahaa tuon 
tilastoaineiston lähettämistä varten. Tarvitsen sitä välttä
mättä. Jos siitä olisi hyötyä, voisin kirjoittaa tilastomie- 
hille osoitetun lyhyen pyynnön (liitän sen kaiken varalta 
sinun harkittavaksesi) 439, jotta tuttavat tilastomiehet voi
sivat sitä jakaa (tai näyttää) muiden kaupunkien tilasto- 
miehille ja esittää omasta puolestaan pyynnön (tai pyrkiä 
saamaan suostumuksen) julkaisujen lähettämisestä.



M. I. ULJANOVALLE 377

Ole hyvä ja kirjoita minulle, oletko löytänyt jonkun, 
jonka kautta tämän voisi tehdä. Ellet ole, niin kirjoitan 
sinulle vielä.

Sen julkaisun nimi, josta viime kerralla kirjoitin, ei luul
tavasti olekaan „Izvestija zemleustroitelnyh komissii” 
(vaikka olen kuullut, että sellainenkin julkaisu on), vaan 
„Izvestija Zemskogo Otdela’’ (Sisäasiain ministeriö). Ehkä 
löytyy tuttu virkamies, jonka kautta voisi saada tuon jul
kaisun?

Puristan lujasti kättäsi ja suutelen äitiä.
Sinun V. U.

Kirjoitetta joulukuun 10 tai 11 pnä 1909 
Lähetetty Pariisista

Julkaistu ensi kerran o. 1929
„ Proletarskaja Reooljutslja" Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

aikakauslehden 11. numerossa


