
Tiistaina lokak 23 p 1917 SIVU KOLMEN:o 43

naiset jotka täten toisilta tietoja
saivat kuiskauttivat saamansa
tiedot miestensä korviin illalla

Kerrotaan että miehet usein

janeet poliisit pakosalle yhden
rakennuksen katolta toiselle Jos-

kus saivat he poliisiryhmän nurk-

kaan saarretuksi ja heittelivät
heidät alas kaduille elävinä tai

kuolleina Kadulla oleva kansa
kohta tarttui heihin ja viskasi

kanavaan kunnes kanavan jään
peittivät mustana heidän ruu-

miinsa

Nyt makseltiin niitä hirveitä

vääryyksiä niitä kansa oli su-

kupolvesta sukupolveen saanut
kärsiä Tuskin mikään ryhmä
miehiä mailmassa on niin vihattu

ja on niin hyvin sen ansainnut
kuin nämä Ile olivat palkitut
suositut ja valikoidut lurjukset
kaikista mailman lurjuksista

näytti heille mahdottomalle niin

kaukaiselle Mutta naiset jat-

koivat työtä tietämättä mitä
tarkoittaa Mailina

ei tiedä ja mahdollisesti ei kos-

kaan tulekaan tietämään sitä mi-

tä nämä naiset saivat kärsiä

Satoja surmattiin tuhansia lähe-

tettiin Sibcriaan joka kohtalo oli

kuolemaakin kauheampi Mutta
ei kauhistuttava Siberia_ eikä

ruoskiminen kahleet vankivarti-joide- n

taholta toimeenpannut ki-

dutukset nälkä kylmä eikä

yksinäisyys joka

jävtää vahvimpiakin sydämiä

voinut valloittaa heidän sielu-jaa- n

Yksinäisyys voisi tappaa
heidät Rekordit kertovat että

kymmeniä siitä kuoli mutta se

ei' koskaan voinut tappaa heidän

luottamustaan asiaansa Niin

pian kuin vksi heistä hirtettiin

tai vietiin Siberiaan nousi toinen

tilalle jatkamaan hänen työtään
Samana pävänä kun Sophie

hirtettiin Tsaari Alex-

ander toisen murhasta poliisit

vangitsivat kolme naista jotka

suunnittelivat seuraavan hallit-

sijan murhaamista
Mailma ihmettelee kertomusta

Catherine lireshkayan elämästä

tämän "JSabuskan" "Äiti Kata-

riinan" vallankumouksessa mut-

ta kun tulemme todella tietämään

vallankumouksen luonteen mm

on hän vaan sen loogillinen
il-

maus Hämmästyttävä nainen

hänellä on pyhimyksen hella kat-

se ja valloittamattoman sotilaan

Melu Mistä muualta kuin Venä-

jältä löydätte elämänkerran sel-

laisen kuin on hänen?

Kun hän oli vuosia harjottamit

propaganda työtä menestykselli-

sesti poliisit vihdoin pääsivät
hänen jäljilleen ja hänet lähetet-

tiin Siberiaan — elinkaudeksi

Hän teki sen mitä harvat Sibe-

riaan tuomitut ovat onnistuneet

tekemään hän onnistin pakene-

maan pakenemaan läpi ikayan
kamalan erämaan ja pääsemään

turvaan ja vihdoin Yhdysvaltoi-

hin Täällä hänellä oli kaikki

mikä olisi pitänyt saattaa hänet

nii ia lWa tOl- -

valitsivat edustajia joiden kädes-

sä tulee olemaan entisten hallit-

sijani tuleva kohtalo ja myöskin
Venäjän kansan kohtalo

Venäjänkö kansan? Ei vaan
koko maailman ! Sillä mitä tämä
kansallinen neuvosto päätti niin

tapahtui Venäjällä ja niin koko
maailman kysymys päätettiin
Ajatelkaamme jos Venäjä olisi

luopunut sodasta ja tehnyt rau-

han Saksan kanssa Kuka voisi
määrätä rajat seurauksille? Ko-

ko maailma kukatiesi olisi painet-
tu Preussin kotkan ikeen alle
Naiset äänestivät edustajia

kansalliseen neuvostoon ja kolme
naista valittiin edustajiksi Tun-

netuin näistä on Lydia Robino-vitc- h

kahdenkymmenenneljän
vuoden vanha Kuulin hänen
kerran puhuvan maailman rau-

hasta ja mikäli eräs venäläinen

ystäväni sitä minulle tulkitsi o-- li

se erinomainen puhe Ja to-

dellakin oli sen vaikutus kuuli-

joihin sähköinen Hän puhui
erinomaisella älyllä itschallitse-misell- a

ja taitavuudella Ko-

koushuone on sellainen että siel-

lä on vaikea puhua sillä se on
suhteettoman pitkä Kun sei-

soin puhujalavalla näytti minus-

ta kuin viimeinen mie toisessa

päässä huonetta olisi ollut mai-

lin päässä mutta yksin hänkin
kuuli mitä neiti Robinoyitch pu-

hui
Tavallisesti herättää se suurta

ihmettelyä täällä kun yritän ker-

toa miten edistyksellistä työtä
kansallinen neuvosto Venäjällä
tekee maassa jonka kansa on

"melkein yleensä lukutaidoton-

ta" Esim minulta kysytään et-

tä missä on neiti Robinovitch
voinut oppia sen erinomaisen kie-

lenkäytön ja kehittää puhuja tai-

toansa? Se "melkein yleinen lu-

kutaidottomuus" luulo istuu lu-

jassa täinänmaalaisissa mutta en
sentään ole toivoton siitä etteikö

se luulo häviä Tosiasia' on se

että vaikkakin 20 vuotta sitten
kahdeksankymmentä prosenttia
Venäjän väestöstä mahdollisesti

oli lukutaidotonta niin on asia

kokonaan toisin nyf Valistus
varsinkin vuoden 1905 vallanku-

mouksen jälkeen on edistynyt
huomattavasti Muutamia poik-

keuksia lukuunottamatta luku-

taidottomat venäläiset nykyään
yli neljänkymmenen vuoden ikäi-

siä Yleensä nuorempi sukupol-

vi on lukutaitoista — ja lukee

tyydyttämättömällä halulla Ja
mitä tulee neiti Robinovitchiin

niin säästäkää ihmettelynne Hän
on yliopistolainen puhuu erin-

omaisen hyvin ranskan ja sak-

sankieltä ja nyt jotitohetkinään
hän opiskelee myöskin englan-

ninkieltä
Hän ei pidä sitä minään erin-

omaisena asiana itseensä nähden

että hän on yksi kansallisen neu-

voston suosituimmista puhujis-

ta Hän pitää sen aivan luonnol-

lisena ja toisarvoi na asiana ja
toiset venäläiset naiset ajattele-
vat asiata aivan samoin Mutta
hän piti tärkeänä kokonaan häm- -

(Jatkoa kuudennella sivulla) n

tä nyt hänkin kantaa osaansa
Iii mitään voi olla enemmän ve-

näläistä tai tyypillisempää Venä-

jän naisesta Kehoitan teitä pa-

nemaan tämä mieleenne Sillä
eikö mailma tule kuulemaan

hänestä (Venäjän nai-

sesta) silloin kuin Uusi Venäjä
pääsee jaloilleen?

Hän meni takaisin Siberiaan
kuin hautaansa vakuutettuna sii-

tä ettei enään koskaan hän saisi

vapaudesta maistaa Kymmenen
vuotta myöhemmin Venäjä jon-

ka puolesta hän kärsi yht'äkkiä
puhdisti pois kahleensa ja seisoi

vapaana Yksi ensimäisistä uu-

den hallituksen määräyksistä oli

se että laskea kaikki poliittiset
vangit vapauteen missä ikänä he

ovat ja Aili Katariina sai palata
takaisin päiväpaisteeseen ja va-

paaseen ilmaan
Se oli juhlallinen päivä kun

hän jälleen saapui Pietariin Uu-

si Venäjä kunnioittaa erikoisella

huomiolla kaikkia vallankumouk-

sen sankareita ja sankarittaria
mutta ei ketään sen enemmän

kuin "Babushkaa" tuota pikku
isoäitiä Sankat väkijoukot täyt-

tivät kadut joita pitkin hän kul-

ki Minusta näytti että he itki-

vät yhtä paljon kuin he hurrasi-

vat 'Tämä rakas vanha nainen

joka oli kestänyt niin paljon ja
niin kauan heidän vapautensa

puolesta tuo pelkäämätön sielu

joka kulki hymyillen läpi suurim-picnki- n

vaarojen — oli nyt tul-

lut takaisin elämään

Minä vakuutan että sellainen

kansa jolla on sellaisia naisia

ja joka niin paljon uhraa ihan-

teilleen tulee täyttämään kutsu-

muksensa maailmassa — jospa
vaan Preussin saapaskorkko saa-

daan pidetvksi nujertamasta hei-

tä Äiti Katariina Vera Finger

ja tuo kaikista vaatimattomin

Marie Spriodonovo — luulen et-

tä saamme hakea historiasta hei-

dän vertaansa ja yhtäkaikki ovat

he vaan tyyppejä
Sellaisilla naisilla on nyt ääni-

oikeus Venäjällä ja he tulevat

sanomaan painavan sanansa uu-

den tasavallan muodostamisessa

Mahdollisesti amerikalaiset eivät

voi uskoa että Venäjällä on nai-

silla äänioikeus sentahden että

se saatiin siellä niin helposti
Meikäläisten mielipide naisten

äänioikeudesta on että se on har-

vinainen lahja joka vaan jossa-

kin maailmanosassa on vastaha-

koisesti myönnetty pitkän ja kat-

keran taistelun jälkeen ja että se

täytyy kaikkialla samalla tavalla

voittaa Venäjällä katsotaan
eri näkökannalta Venäjäl-

lä pidettiin yhtäläisiä oikeuksia

naisille ainoana normaali olotila-

na ja niitä seutuja missä naisilta

on kiellettv äänioikeus paletaan

epäsäännöllisinä
— kehnoina

Kun maasta valittiin edustajat
kansalliseen sotilaiden ja työ-

miesten neuvostoon äänestivät

naiset samoilla oikeuksilla kuin

miehetkin 'Ei kukaan uneksinut-

kaan minkään muunlaisesta jär-

jestyksestä vapaus kuului kaikil-

le eikä vaan toiselle puolelle

kansasta Naiset äänestivät
osissa Venajaa

„ cKpri:c:=i ne tornnarinaiset

huolella valitut omaten kaikki ne

luonteenlahjat jotka ovat todelli-

selle miehuudelle vastenmieliset

halveksittavat Ile ovat nuolleet

vallanpitäjäin saappaat ja harjot-tane- et

kauhistavaa julmuutta
heikkoja onnettomia ja kapinoi-

via kohtaan Ja jos tänäpäivänä
ei edes helläsydäminenkään nai-

nen säälinyt heidän kohtaloaan

niin ymmärrämme hyvin miksikä

ci Kosto on kokonaan vieras

venäläiselle luonteelle mutta oi-

keuden jakaminen Venäjän
kohtaan on venä-

läisten kannalta katsottuna va-

kava velvollisuus

Tokainen joka tunsi venäläiset

naiset voi jo edeltäpäin arvata

sen käytännöllisen osan minkä

he vallankumouksessa suoritti-

vat Alusta alkaen ovat naiset

olleet vallankumousliikkeen suu-

rimmat innostajat Joissakin suh-

teissa ovat naiset tehneet siinä

enemmän kuin miehet naisilla

tavallisesti oli korkeammat ihan-

teet he olivat aina nopeammat

uhrautumaan ja heillä oli enem-

män peräänantamatonta sitkeää

kestävyyttä Ja niin se tulee

olemaan kun jonakin päivänä tä-

mä erinomainen rekordi kirjoi-

tetaan ja jo nytkin kuka ikänä

puhuttelee Venäjän vallankumo-

uksen naisia tuntee ja tietää etta

tämä on totta
Ta huomattavassa määrässä

siinä uskallusta kysyttiin sillä

ei mikään mailmassa vaatinut

korkeampaa ja suurempaa luon-

teen urheutta ja kyvykkäisyyttä
Vallankumoukselliset taistelivat

mailman voimallisinta autokra-tia- a

vastaan mahtavinta ja jul-min- ta

poliisivoimaa vastaan suu-

rinta ja kavalinta urkkijajärjes-tclmä- ä

vastaan Hyvin harvat
vallankumoukselliset koskaan

voivat täydellisesti luottaa ke-

neenkään" Kaikista kiihkoisun-pie- n

Tsaarin vihollisten rinnalla

voi olla poliisiurkkija heidän at

veljensä ja sisarensa voivat

ilmiantaa heidät
Huolimatta näistä ja muista yh-

tä suurista vastuksista he onnis-

tuivat kulettamaan vallankumo-usoppins- a

tuon suuren maan yli

laidasta toiseen kunnas miljoo-

nat ihmiset sen salaisesti omak-

suivat — ja tämä kaikki tapahtui

poliisiurkkijain nenän alla aivan

vaanivien urkkijain korvien juu-

ressa Ja kaikki tunnustavat

sen että suurimman osan tässä

vaikeassa propagandatyössä suo-

rittivat naiset Ile tiesivät mi-

ten vaatteiden pesulla ollessa ja

keiftopadan ääressä voidaan ja-

kaa tietoja toisille tavalla mistä

urkkijat eivät saa kiinni ja ne
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meentulo ja tuhansien ystävien
kuolematon rakkaus Nama kaik-

ki hän työnsi syrjään sentahden

että hänen levoton palava sielun-

sa ei antanut hänen loisin tehdä

Ystävät tuhlasivat häneen varoi-

tuksensa ja rukouksensa päät-

täväisesti hän matkusti takaisin

Venäjälle Ihmiset yleensä eivät

koskaan voineet käsittää minkä-tähde- n

hän oli niin välinpitämä-

tön seurauksista Hän on venä-

läinen nainen — siinä koko asian

selitvs
Hän meni takaisin vallanku-

moustaisteluun Muutaman vii-

kon kuluttua urkkijat saivat hä-

net kiinni Ja päivä pari myö-

hemmin oli hän taaskin matkalla

Siberiaan mistä hän oli kerran

onnistunut pakenemaan lian oli

onnellisempi taas kuin koskaan

vapaana ollessaan Hän lauloi

lauluja ja oli sisäisesti iloinen ja

lämmin Hän tiesi että nyt han

ei nauti turvallisuudesta ja mu-

kavuuksista samalla aikaa kun

toiset kärsivät asian puolesta et
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joita hallitseva luokka oli pita-n-
vt

alhaisimpana lammaslauma-

na maaliskuun 12 päivään saak-

ka 1917- - Ja n)'1 1e tulivat ja


