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Venäjän lapsel
kaisi ehkäisyoppikyspykssi

(Salu kirjotianut tuomari Henry
Xeil Englannissa tekemiensä

havaintojen johdosta)

edessä ja pakoiinne johti meidät
kauas eteläisille metille missä
harvoin laivoja nähdään Ravin-

to ja vesivarastomme kävi vä- -

hiin Kun laiva joutui karille
tällä linjoittaniattomalla merel-

lä olimme miltei iloiset etiä
saimme jättää niin onnettoman
laivan
Minä havaitsin olevani venees-

sä kapteeni Samuel Handsin ja
kuuden merimiehen kanssa'-Ajelehdimm-

merellä lähes koko-

naisen viikon ja olimme nälkään
kuolemaisillamme kun näköpii-
riimme tuli saari Lähdimme
saarta kohden ja tällä saarella

lapasin minä mitä ihmeellisim-

män kansan ja epämoraallisini-ma- t

olosuhteet mitä mailina on

koskaan tuntenut Näiden saa-

ren asukkaiden elintavat olivat

niin erilaiset meidän jaloista
ja tavoistamme et-

tä haluan kertoa niistä tässä seik-

kaperäisesti
Epänormaaliset' sukupuolisuh-

teet ja hallintomuotonsa jotka
tapasimme oli johtunut sodasta

(Jatkoa toisella sivulla)

Ensimäinen osa

Kahdeksan kuukautta sitten
kihdin matkalle mailnian ynjpäri
tarkoituksella nähdä ihmiset so-

dassa ja tutkia sodan vaikutus-
ta kaikkiin maihin Asutimme
laivaan San Franciscossa sillä
aikomukseni oli saapua Kumpaan
Aasian kautta
Kusi osa matkasta oli onnelli-

sesti suoritettu ja olimme kulke-

massa Tokiota kohti kun sa-

tuimme vastakkain Hans Eritzin

kanssa tuon sotalaivan jokakyn
ti niin huomiota herättävää his-

toriaa sodan alkupuolella Sillä
oli vaan muutamia matkustajia ja
siksi se voi ottaa meidät kaikki

kannelleen ennenkuin upotti

trämppilaiva Snacton jolla olim-

me matkustaneet
Merimiehet olivat niin vieraan-

varaisia ja ystävällisiä kuin hei-

dän olonso myönsivät ja meidän

oli melko hyvä olla siksi kunnes

jouduttiin pakenemaan vihollisen

ta kun hänen Olessinsa vangit-
tiin ja hän näki vaimonsa itke-

vän ja vääntelevän käsiään sil- -

loin tuli muutos Ja nyt hiin sei-

soi raskaalla sydämellä Ei hän
ollut luonteeltaan paha mies
Hän teki vaan velvollisuutensa
Eikä hän voinut ymmärtää
Jumalan kautta eihän hiin voi-

nut ymmärtää
Oikeus kuulustelu alkoi Alus-

sa oli pitkä sarja seremonoita ja
Vera heikosti vastasi "Jaa" tai

"Ei" miten milloinkin asia vaa-

ti Hänen käskettiin suudella

raamattua ja hän teki niin ker-

raten sanoja joita hän tuskin

ymmärsi Hän käänsi epäillen
katseensa tuomarista joka oli pit-

kä lihava mies jolla oli pienet

harmajat silmät ja kasvot kuin

sialla Vera katsoi lautakuntaa
missä hän näki kylmiä sydämet-

tömiä katseita ja sitten hetki-ses- ti

katseensa kiintyi heitä puo-

lustavan lakimiehen kasvoihin

joka oli vartavasten tullut Pie-

tarista tähän ylioikeuden istun-

toon Lakimies hymyili hänelle

ja hän hymyili heikosti vastaan

Tiimiin lakimiehen katse oli ainoa

valoisa paikka koko tuossa häntä

ympäröivässä tummassa vihollis-muuriss- a

Tämä lakimies oli hyvä mies

hänen hellä sydämensä vuoti

kvyneliä niiden lukemattomien

uhrien kohtalosta julman halli-

tuksen alla Mutta hän oli voi-

maton hän hyvin tiesi että nä-

mä lapset tulevat tuomituksi ja

hänen suuressa myötätuntoisessa
sydämessään kiehui liekehtivä vi-

ha "teurastajia" kohtaan joiksi
hän hallitsevia nimitti

Nämä lapset olivat syyllisiä po-

liittisina rikollisina joiden tar-

koitus oli kukistaa vallassa ole-

va hallitus Oless Kurkol"f_ ja

Vera Shaioff olivat johtajat
Oless vallankumouksellisen jul-

kaisun toimittajana ja Vera hä-

nen sihteerinään ja vallankumo-

uksellisen kirjaston hoitajana

jonka hän oli tehnyt tunnetuksi

ylioppilaiten keskuudessa Ja

svyttävä lakimies lisäsi eitä on

parempi tukahduttaa vallanku-motiskipin- ät

alkuunsa kuin an-

taa niiden syttyä liekehtiväksi

tuleksi
Sitten tuli puolustavan laki-

miehen vuoro "Arvoisat her-

rat" hän sanoi "Arvoisat her-

rat katsokaa näitä lapsia jotka

istuvat teidän edessänne ni-

vatko he olla rikoksellisia- - Van-

hin on 21 vuotias Nuorin tuo

sinisilmäinen tyttö on ainoastaan

17 vuotias Ile ovat puhdas-sieluisi- a

täynnä ihanteellisuutta

josta Veiiäi'ä on kuulu mailnian

valtakuntien keskuudessa jaloja

ja kauniita he ovat kaihoten kor-

keampia ihanteita Ja nämä jjiau- -
~ '

(Jatkoa-toise-

lla
sivulla)

Kirj Marie IS Lear

(Jatkoa viime numeroon)
Hämärästi hän käsitti olevan-

sa suuressa oikeustalon "salissa

joka oli tungokseen asti täynnä
väkeä johon avoimesta aurinkoi-

sesta ikkunasta virtasi raitista
ilmaa joka ikäänkuin juovutti
hänet Silmänsä jotka olivat tot-

tuneet vankikopin pimeyteen ei-

vät voineet nähdä mitään selväs-

ti kun hän astui oikeushuonee-see- n

kuuden toisen toverinsa

seurassa sotilaspatrollin ympäräi-män- ä

Hänen päätänsä pyörsi
se väen paljous avoin ikkuna

päivä paiste ja raikas ilma Hän

lieriisi kun sotilaat töykeästi työn
sivät hänet istuimelleen ja hän

huomasi Olessin hätääntyneen
katseen
"Ole rauhallinen rakkaani"

hän kuiskasi
Ensiksi hän nälkäisesti katseli

vmpäri väkijoukon Siellä hän

näki monet tutut kasvot He hy-

myilivät hänelle ja huiskuttivat
käsiään Siellä olivat hänen kou-

lutoverinsa yliopistolaiset opet-

tajat ja paljon muita myötätun-

toisia osanottajia Sitten hän nä-

ki etumaisessa rivissä äitinsä kal-

peat kuihtuneet kasvot Kuinka

hän oli muuttunut! Hiuksensa

olivat harmaantuneet Tyttö tun-

si katkeraa kipua sydämessään

ja pala nousi kurkkuun
Oless katseli myöskin samalla

suunnalle Siellä' lähellä Veran

äitiä istui Olessin äiti Hänen

surunsa oli vieläkin suurempi
svvstä että miehensä oli santar-

mien päämies siinä kaupungis-
sa Siellä hän nytkin seisoi an-

taen käskyjä ja ohjeita ovella ja
vaikkakin' äänensä oli tyyni niin

hänen kätensä vapisivat Hän ei

voinut ymmärtää Hänen ai-

noa poikansa oli poliittinen ri-

kollinen Hänen Olessinsa hä-

nen rakas poikansa
! Mutta ei-

hän poika ollut tehnyt mitään

rikosta ei mitään pahaa kelle-

kään! Minkätähden olivat nämä

lapset oikeuden edessä? Ras-

kaalla sydämellä hän katseli nii-

tä seitsemää uhria Siellä he is-

tuivat 17 vuotias tyttö ja kuusi

poikaa joista vanhin oli 21 vuo-

tias
Ensi kerran elämässään joutui

vanhus epäilemään sen asian oi-

keudellisuutta jonka palvelukses-

sa hän oli Ennen kaikki näytti
selvältä hän palveli keisaria jo-

ka oli Venäjän hallitsija ja Ju-

malan palvelija Ja hän keisarin

palvelijana vangitsi jokaisen joka
oli Jumalaa ja hallitusta vastaan

Xe' olivat rikoksellisia niin hä-

nelle sanottiin ja hän uskoi Mut

ilmottavat asiasta Toverin tilaa-

jille
Koetamme ottaa asian esille

Canadan postihallilivksen kanssa

ja jos suinkin mahdollista saada

palautetuksi Toverille postioi-keud- et

Canadaan Lähetämme
Toveritarta Toverin tilalle ellei

tilaajat ole sitä vastaan silli
muutakaan tietä emme löydä

nyt juuri tällä hetkellä Toi-

vomme että kaikki Amerikassa

olevat Toverin ja Toverittaren

tilaajat ryhtvvät avustamaan ti-

lauksillaan Toveria sillä tarua
oli ankara isku Toverille Me-

netimme täsmälleen tuhannen

tilaajaa Nuo tilaukset olisi nyt
saatava Yhdysvalloista! Tah
dottehan olla kanssamme? Tar-

vitsemme kaikkien työläisten yk-

simielistä ja innokasta yhteistoi-
mintaa nyt juuri! Hankkikaa

vaikkapa vaan yksi tilaus niia
sekin on suuresta merkityksestä
Tilatkaa tuttavillenne jos itse jo
olette Toverin tilaaja
Toverillisesti Liikkeenhoitaja

Saiinnie juuri postihallitnksel-t- a

seuraavan Jirjeeu joka oli

osolettu Asloriaji postimesta-
rille :

"1'yydaninie kiinnittämään

huomiotanne seuraavaan ollee-

seen kirjeestä Canadan

päivätty lokak ?

p : "Minulla on kunnia ilnn-tta-

teille että "Toveri" sanomaleh-

ti joka julkaistaan päivittäin
Suomenkielisenä Astoriassa O

regomn valtiossa esteni

YorKinen's 'Publishing Societyn
kustannuksella on lisäily niit-

ten julkaisujen listalle jotka at

kiellettyjä kulkemasta Cana-

dan postissa"
Kuten ylläoleva kirje osuttaa

on Toverikin joutunut suletuksi

fanadalaisilta tilaajilta Emme

tiedä svytä miksi vaan Toveria

ei kuitenkaan oteta vastaan tä- -'

käläisessä postikonttorissa
lähetettäväksi joten

ainoa tie ilmottamisecn asiasta

on Toverittaren välityksellä Toi-

vomme että Toverittaren tilaajat


