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PIETABI TAMMIKUUN 9 pn JÄLKEEN

Maanantaina, tammikuun 10 pnä, Pietari oli sellaisen 
kaupungin näköinen, jonka vihollinen on juuri vallannut. 
Kaduilla kulkee herkeämättä kasakkapatrulleja. Siellä ja 
täällä näkyy kiihtyneiden työläisten ryhmiä. Illalla ovat 
monet kadut pimeyden vallassa. Sähköä ja kaasua ei ole. 
Aristokraattien taloja vartioivat talonmiesten ryhmät. Pala
vat sanomalehtikioskit valaisevat oudolla valollaan pieniä 
väkiryhmiä.

Nevskillä oli kansanjoukon yhteenottoja sotaväen kanssa. 
Väkijoukkoon taaskin ammuttiin. Anitshkovin palatsin 
luona ammuttiin kolme yhteislaukausta. Poliisi sulki ase
kaupat ja vei aseet kellarikerroksiin ryhtyen nähtävästi 
kaikkiin toimenpiteisiin estääkseen työläisiä aseistautu
masta. Hallitusvirastojen virkamiehet, peläten polttoja ja 
räjäyttämisiä, tunsivat olonsa hyvin levottomaksi ja livisti
vät paniikin vallassa pakoon Pietarista.

Sotaväen sunnuntaina valtaamat barrikadit Vasiljevski 
Ostrovilla rakennettiin maanantaina uudelleen ja sotamie
het vakasivat ne jälleen.

Sanomalehtiä ei ole. Oppilaitokset ovat kiinni. Lukui
sissa yksityiskokouksissa työläiset keskustelevat tapahtu
mista ja vastarintatoimenpiteistä. Myötämielisten joukkoja, 
erikoisesti ylioppilaita, kokoontuu sairaaloiden luo.

Tiedoitetaan, että 20—30 tuhatta kolpinolaista työläistä 
oli lähtenyt tiistaiaamuna viemään anomusta Tsarskoje 
Seloon. Tsarskoje Selon varuskunta lähetti heitä vastaan 
jalkaväkirykmentin ja kenttätykistöpatterin. Viiden kilo
metrin päässä Kolpinosta tapahtui yhteenotto, sotaväki 
ampui ja kello 4 mennessä iltapäivällä löi työläiset
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lopullisesti takaisin ja hajoitti heidät. Kaatuneita ja haa
voittuneita on paljon. Työläiset hyökkäsivät kaksi kertaa 
Tsarskoje Selon rautatielle, mutta heidät lyötiin takaisin. 
Ratakiskoja imetettiin 7 virstan matkalta, ja aamulla junat 
eivät kulkeneet.

Verisen, Vladimirin sunnuntain uhreja hallitus hautaa 
öisin, salaa. Murhattujen sukulaisia ja tuttavia varta vas
ten petetään, jottei voitaisi järjestää mielenosoituksia hau
tajaisten yhteydessä. Ruumiita lähetetään Preobrazhenskin 
hautausmaalle vaunulasteittain. Poliisin kaikista varovai- 
suustoimenpiteistä huolimatta väkijoukko yrittää kuitenkin 
joissain paikoissa järjestää mielenosoituksia kaatuneiden 
vapaustaistelijoiden kunniaksi.

Väestön suuttumus sotaväkeä kohtaan on valtava. Ulko
maiset lehdet kertovat silminnäkijäin sanojen perusteella, 
että tiistaina, tammikuun 11 pnä, kasakat pysäyttivät 
Bolshoi prospektilla työläisiä täynnä olleen hevosraitio- 
tievaunun. Eräs työläisistä huusi kasakoille: »Pyövelit!” 
Kasakat pysäyttivät vaunun, pakoittivat kaikki siinä olleet 
astumaan ulos ja pieksivät sitten heitä sapelinlappeilla. 
Eräs pieksännän uhriksi joutuneista haavoittui. Viereisten 
talojen asukkaat avasivat ikkunoita ja huusivat kasakoille: 
»Murhaajat! rosvot!” Sähkösanomissa tiedotettiin perjan
taina, että tuon välikohtauksen aikana kasakat ajoivat 
vaunusta ulos myös erään naisen. Pelästyksissään hän 
pudotti lapsensa, jonka kasakoiden hevoset talloivat jalkoi
hinsa (»The Times” *). Sotaväkemme tuollaiset voitot työ
läisistä ovat todella Pyrrhoksen voittoja.

„ V perjod“ M  5, Ju lka istaan  „ V perjod“ lehden
helm ikuun  7 teks tin  m ukaan

(ta m m iku u n  25) pnä  1905
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