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TAMMIKUU 

Tammikuun 1 p. 1881 
kuoli Auguste Blanqul, 
ranskalain'en vallanku
mouksellinen sosialisti. 

1 T. Uusivuosi 
2 K. Aapeli, Set. 
3 T. Eenok!ki 
4 P. Root 
5 L. Lea 

6 S. Loppiainen 
7 M. Aukusti 
8 T. Gunnar 
9 K. Vei1kko 

IO T. Sigurd, Kotivalo 
II P. Osvald 
12 L. Toini 

13 S. Nuutti 1

II 

14 M. Feelix 
15 T. Siviä 

16 K. Ilmari 
17 T. Anton 
18 P. Laura 
19 L. Heikki 

20 S. Fabian 
21 M. Aune 
22 T. Tiera 
23 K. Meri 
24 T. Kaukovalta 
25 P. Paaval i 
26 L. Pälykarpos 

27 S. Viljo 
28 M. Kaarlo 
29 T. Valtteri 
30 K. GuniJ.la 
3I T. Alli 
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MUISTIINPANOJA 

TAMMIKUU 19.17 

Uusi vuosi valkeni samoissa synkissä merkeissä kuin ede!Jlnenkin kansojen kärsimysten vuosi. Maailman sota yhä jatkui. Rauhan palaamisesta ei ollut näkyviä merl:kejä. Tyrväestiin keskuudessa rauhanliike kuitenkin yhä vankkenee. Yhdysvaltain sosialistipuolueen toimeenpaneva komitea tammikuussa ryhtyi päättäväisiin toimenpitei:dn Kansainvälisen sosialistikongressin kool!es kutsumiseksi, tarkotuksfllla saada kaikkien maiden työläiset neuvottEclemaan yhtdsestä toimintaohjelmasta sota,i vastaan. ToimeenpaneYakomitea määräsi kongres!'lin kokoontnmisajan kesäkuun 3 ja sitä seuraaviksi pä'vil:si. Kuikkien maiden sosialistipuoluellle lähetettiin kuti>u ja pyydettiin pikaista vastausta. Yhdysvalloissa käytetään räikeätä menettelytapaa työläisjoukkoja vastaan, työläisten vaatiessa oikeuksiaan. M'nnesotassa, Kochinin kauntissa, hallitsevan luokan rengit, sheriffit, hyökkäiivät metsä.työläislakkolaisten kimppuun ja l,arlrnttavat heidät väkivallalla pois Bermidjin kaupungista. Samanlaisia räikeyksfä. tapahtuu useilla seudu'n. Venäjllll:i. edellisinä kuukausina hieman päätään kohottanut duuma joutuu alakynteen. Mitä mustin taantumuksellinen minister!st'j astuu virkaan. Pääministerll<si nimitP.ttiin ruhtinas Galitzin. 



HELMIKUU 

Helm!kuun 22 p. 1840 
syntyi August Bebel, 
saksalainen soslal!demo
kraa ttl, valtiomies ja 
kirjailija. 

1 P. Bertta 
2 L. Kynttelinp. 

3 S. Huugo 
4 M. Ansgarius 
S T. Armi, Agatha 
6 K. Dorotea 
7 T. Rikhard 
8 P. Laina 
9 L Naimi 

IO S. Elina 
1 l M. Eufrosyne 
12 T. Elma 
13 K. Sulo 
14 T. Walentin 

15 P. Sipri 
16 L. Julia 

17 S. Väinö 
18 M. Rusko, Tyyra 
19 T. Kauppo 
26 K. Hulda 
21 T. Keijo 
22 P. Tuulikki 
23 L. Terttu 

24 S. Matti 
25 M. Viktoria 
26 T. Nestor 
27 K. Torsti 
28 T. Onni 
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MUISTIINPANOJA 

HELMIKUU 1917 
Lisä\i.ntyvien· murheiden kuukausi. Saksan imperialistit ryhtyvät epätoivoisiin toimenpite!siin aikeittensa onnistumisek�I. Saksa julistaa näet käytäntöön surullisen rajottnmattoman vedenalaisen sorlan. Kauppalaivoja upottitaan armotta. Mybs puolueettomien maiden. Ristiriita Saksan ja Yhrlysvaltain hallitusten välilla kärjistyy. Yhdysvallat katkasevat diplomaatti-set suhteensa Saksan kanssa. Saksan lähettiläs S'aa matkapass!n. Sota alkaa lähetj;yä tähän saakka siitä erossa ollutta Yhdysvaltaakin. Sodan vaaran nopeasti lähestyessä .ryhtyy sosialistipuolue voLnains!'l mul{aa.n sotavastalseen toimintaan. Sota.vastaisia kokouksia pidetään useilla paikkakunnilla. Hallitukselle lähetetään vaatimuksia, että Yhdysvaltojn el saa sycistä kauheaan verileikkiin, mikä Europassa riehuu. Valtaluokka kaikesta huolimatta valmisteleikse sotaa. Edustajahuone hyväksyy kauppalaivojen aseistamislain, mikä toimr;npide merkitsee sodanjulistuksen lähentäm:stä. Ei·i tahoi,la Yhdysv'.!,ltoja puhkeaa nälkäkaplnoita. Ellntarpeidc.n hinnat suunnattomasti kohoavat. Työläisperheet joutuvat yhä suurempaan ·kurjuuteen. New Yorkin työiäisäidit lähtevät mielenosotukselle. Menevät kaupungintalon edustalle, vaatien leipää. Poliisit hajottavat äitien mielenosotuksen. Leivän asemasta antaa kaupunginhallitu!I poliisikapulaa. Samoin muuallakin kuin New Yorkissa. Siirtolaisuuslaki hyväksytään kongressissa uudelleen. Tämän kautta a.stuu se voimaan, huolimatta siltä, että. presidentti eittosl <ien aikaisemmin. 



MAALISKUU 

Maaliskuun 14 p, 1883 
kuoli Karl Marx maan
Pakolaisena Lontoossa, 

1 P. Alpo 
2 L. Fanny 

3 S. Kauko 
4 M.Adrian 
5 T. Laifa 
6 K. Ruudolf 
7 T. Perpetua 
8 P. Vi'lppu 
9 L. Edwin 

10 S. Aura 
II M. Kalervo 
12 T. Gregorius 
13 K. Enrnsti 
14 T. Mati.Jda 
15 P. Ri'sto 
16 L. Herbert 

17 S. Kerttu 
18 M. Edward 
19 T. Jooseppi 
20 K Jaakkima 
21 T. Pentti 
22 P. Vihtori 
23 L. Akseli 

24 S. Gabriel 
25 M. Maaria 
26 T. Immanuel 
27 K. Soini 
28 T. Armas 
29 P. Joonas 
30 L. Usiko 

31 S. Irma 
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MUISTIINPANOJA 

MAALISKUU 1917 
1\1:aailm:m historian yl{s! merkityksellisimpiä ja suuriarvoisimpia kuukausia. Venäjällä tapahtui vallankumous. Nälkllntymiet venäF\iset tycilii.lset alkoivat nälkäkapinan. SL>tamiehl't yhtyivät heihin. Joukkonousu kohosi valtavakld ja. vallankumous oli täydessä liekissaan. Keisari Nikolai syöstiin valt:dstuimelta. Samoin koko hänen virkakuntansa erotettiin. Väliaikainen vallankumou;;hallitu� asc,tettiin. Työväenlehtiä alkaa ilmfl�yä, kun snrtovalt.a poistettiin. Pietariinkin perustettiin useita ja alkolyat ne heti levitä satojen tuhansien pa'.nokslna. 'I'yöväkeä alettiin jä.rjesfää työväenjärjestöihin entisten «alaist«"n seurojen asemasta jne. Työläiset ja sotilaat asettivat omia neuvostojaan kaikkialla m·aassa tur.v:u-.maan vallankumousta. Tsaarivallan uhreja vapau.t«"ttiin yankilo:sta, Siperiasta ym. Suomi joutui rnyc:s vallankumouksen pyörteisiin. Venä!äiset virkaherrat erotettiin ja suomalaisia. asetettiin tilalle. i.Juisi senaatti muodostettiin, johon jäseniksi tuli mm. sosialisteja. Eduskunta kutsuttiin koolle ensi kertaa. sodan ailrnna. Venäjän vallankumouksella oli voimakas vaikutus kaikkien maitten tyiiläisjoukkoihin. Samalla se vahvisti rauhanliikettä. Yhnysvalloies.'l. oli tässä. kuussa rautatieläisten yleislakon uhka. V:1,rustuksiin oU ryhdytty. Lakko· lopulta vältettiin, kun rautatieyhti0t taipuivat noudattamaan 8-tunnin työpäivälakia. 



HUHTIKUU 

1 M. Haara1d 
2 . T. PeiJi1ervo 
3 1K. Ferdinand 
4 T. Ambrosius 
5 P. Irene 
6 L. Vilho, Ville 

7 ' S. Helvi 
8 M. Suoma 
9 T. Otto 

IO K: Hesekiel 
11 T. Verna · 
12 P. Julius 
13 L. Sievä 

14 S. T eil!e·rvo 
r5 M. Linda 

Huhtikuun 11 p. 1825 
syntyi Saksassa Ferdinand 
Lasalle, suuri agitaattori, 
klrjalllja. 

16 T. Jalo 
17 K. Eljas 
18 T. Va,ldemar 
19 P. Ikäheirmo 
20 L. Amalia 

21 S. Aniselm 
22 M. Aliina 
23 T. Yrjö, George 
24 K. Albert 
25 T. Seppä, Markus 
26 P. Ter.esia 
27 L. Antafrio, 

28 S. Tuure 
29 M. Tyko 
30 T. Marianna, 
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MUISTIINPANOJA 

HUHTIKUU 1917 
A merikan työvåert1;11e alkaa koettelemuksen aika, 

kun Yhdysvallat joutui sotaan. Kongressi hyväksyi 
sotajuEstnki,en Saksaa vastaan. Yhdysvaltain senaatis
sa hy,·äks-yttiin sodanjulistus 82 äänellä 6 va,staan. 
Edustajahuonee.ssa 2 7 3  ääne!Iä 60 vastaan. Sotavalmis
tuksiin ryh1yttiin hnmcstuttavalla kiireellä. 

Yleinen pakollinen sotapalvelus hyväksyttiin. Asevel
vollisuusvastalsia kokouksia pidetään eri tahoilla maata.. 

Yhilysvaltain sos'allstipuolueen ylimääräinen kongres
si kokoontui. Jyrkkä ;;;otavasta!nen ohjelma hyväks,yt
tiin. · Puolue oia;ottautui seisovan sotakysymyksessä jär
kevällä kannalla, ekzymättä Europan toverien tavoin, 
millään tavalla kannattamaan sotaa. Vain mitätön vä
hemmistö - kourallinen - kongressin edustajista osot
tautul "sotasos'&.Iisteil1si". Kokouksessa tehtiin laajalti 
rakentavaa työtå, .Jonka kautta puolueen tulevaisumi 
laskettiin yhä varmemmille perusteille. 

Suomen eduskunta kokoontui ensi kertaa sodan ai
kana. Puheenjohtajaksi valittiin sosialisti Kullervo 
Manner, '3uomen Työmiehen toimittaja. 

Ruotsissa tapahtuu verisiä nälkäkapinoita ja lakkoja 
elintarvr,pulan johdosta. Suuret tyi.'.läisjoukot nälkä
kuoleman uhkaamina nousevat vaatimaan leipää, johon 
virkavalta vastaa polllsikapulalla. 



TOUKOKUU 

Toukokuun 30 p. 1525 mes
tattiin Saksan katolisten 
ja protestanttisten ruhti
naiden toimesta Tuomas 
Mynzer, kommunisti, yksi 
uskonpuhdlstuslllkkeen 
alaluokalle uskollisista. 
johtajista. 

I K. Vappu 
2 T. Atanasias, 
3 P. Visa 
4 L. Roosa, Ruusu 

S S. Jenny 
6 M. Aleksandra 
7 T. He1lmi 
8 K. Agda, Hake 
9 T. Timo 

10 P. Aino 
I I  L. Osmo 

I? S. Lotta 
13 M. Floora 
14 T. Edith 
15 K. Sohvi, Sofia 

16 T. Esteri 
17 P. Rebe1kka 
18 L. Erkki 

19 S. Emilia 
20 l\L Liina 
21 T. Kosti 
23 K. Hemminki 
23 T. Lyydi 
24 P. Alarik 
25 L. Urpo 

�·ö S. 1\-.f jina 
27 M. �h:llempi 
28 T. Alma 
29 K. Oiva 
�o '! . iiasilius 
3 1  J-'. Helka 
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MUISTIINPANOJA 

TOUKOKUU 1917 
Työläisten mielenosotnskunkausl. Voimakkaita vap

pumielenosotuksia toimeenpannaan kaikkialla maail
massa. Suv1·immfäsi ja voimakkaimmiksi muodostui
vat mielen0�otukset Venäjällä, jossa niitä ensi kertaa 
saatiin pitää vapa;usti, tsaarin verlhurttien väli!ntulotta. 
Suomi>s�a myös suuria vappukulkuelta. 

Venäjän työväestö pakottaa hallituksen antamaan 
maailmalle ju listnlIBi>n, jossa painostetaan Venäjän vaa
tivan pikaista rauhaa "ilman vallotuksia ja sotakor
vanks;a• Julistus aikaansaa suurta riemua kaikkien 
maiden ty0Hiisten ki>skuudessa. 

Työläisten kansainvälisen yhteistoiminnan aikaan
saami�ekl!li k lltsuu Venäjän työväestö koolle Tukholman 
Kansa/nvähsen "osialistikongressin. Kun jo aikaisem
minkin tehtiin samanl:tisda vaatimuksia ja nyt näin voi. 
makkaa�u. her\i.ä toivo, että nyt tämä kongressi vih
doinkin r,'latanee koolle. Hallitusten taholta aletaan 
kuitenkin asetella f'ste:tä. Ryhdytään kieltämään pas
seja kongressiin aikovilta edustajilta. Valtaluokkien 
keskuudes<>a pelätään kongressista muodostuvan liian 
voimakk=n tekijä.n rauhan aikaansaamiseksi. 

Yhdysvaltain kongr0s.si lopullisesti hyväksyy asevel
vollisuuden, määräämällä pakolliseen armeijaan 21-3 1 
vuotiaat kan.;a!aiset 1a "ensdmä:sten paperien" omaajat. 

SaksaS'!Sa alkaa Ven..'ljän työlä..isten vallankumouk
sellinen toirriinta. vaikuttaa yhä tuntuvam.mln. Valtio
päivillä. soS"ialistit yhtenäisenä ryhmä.nä ensi kertaa 
åänestivät sotarahoja V:l.Sta.a.n. 



KESAKUU 

Kesäkuun 17 p. 1810 
synty! Fred. Frellingrath, 
vallankumouksellnen 
runoilija, Saksan 
kommunistilliton jä'sen. 

I L. Teemu 
2 S. \· enla 
3 M .  Viala,Onokki 
4 T. Toivo 
5 K. Bonifasius 
6 '1 . Kustaa 
1 P. Robert 
8 L. Salomo 

0 �. Ensio 
io M. S�ppo 
I I  T. Impi 
12 K. Esko 
i3 i . . Edla 
14 P. Elias 
.r 5 L. Vieno 

16 S. Justiina 
1 7  M. Urho 
1� T. Tapio 
19 K. Siiri 
20 T. Into 
2I P. Ahti 
22 L. Pauliina 

23 S. Aatto 
:c4 M. Johannes 
25 T. Uuno 
26 K. Jeremias 
27 T. Elviira 
28 P. Leo 
29 L. Pekka, Pietari 
30 S. Päiviö 
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MUISTIINPANOJA 

KESÄKUU 1917 

TapauS"rikas kuuk'l.usl. Venäjällä kär,llstyvät työväestön ja· hall'ituki;,en. keskinäiset suhteet. Kronstadtissa työliiiEten ja sotilasedustajien neuvosto katkasee suhtef>nsa v'.iliaikai<;een hallitukseen. Venä1Kn työväestö antaa juitstuksen maailman köyhälisUille. Kaikkien · maiden työläisiä kehotetaan tarmokkaac;e,0n ta!steluun sotaa ja imperialistista politiikkaa vastaa.n. '.fä.män taistelun enslmäiseksi ehdoksi vaaditaan <-itä, <.>ttä työläiset lopettavat ns. luokkarauhan, jnhon hallitsevaluokka sai työläiset petetyksi sodan puhjettua. Pietarls"a sosialistit saavat loistavan vaalivoiton kun. na!lisvaaleissa. Norjac;sa pinetåän suuria mielenosotuksia korkeiden elinkusta nnukiden johdosta. 8uuremmissa kaupungeissa mielenosotmikulkuect suurempia kuin koskaan. Yhdysvalloissa pakotetaan asevelvolllsuuslain nojalla kaikki 2 1- 3 1-nwtiset miehet rekisteeraamaan sotapalvelnsta v:>.rten. Rekistee,rauksen tapahduttua havaitaan, että suurin osa rekisteeeratu: sta oli asettanut eri� koisiin 11yihin pPrustu_via vaatimuksia päästä vapaaksi :.sotapalvPluksesta. Suuria lakkoja p11hkeaa Yhdy3Va!loissa. Butten kalvostyi)!äiset · ·tuh3,tlu 11:ul111lna lakkoutuvat. Buttes1<a suuri kaivoioräj!i.hdy�, 164  kalvosm'estä sai surmansa, niiden joukossa useita !momalaislakln. SuomPn s:wi.alistipuolueella on ylimääräinen puqluekokous. P'tätctään mm. 8uomen itsenäisyydestä. Suomelle vaaditaan riippumattomuutta Venäjän holhouksesta . SuomP.n senaatti määrää Suomen viljavarastot valtion haltuun, tarkotuksella saada elintarvepulaa edes hieman l!evitct:1ksl. 



HEIN.ÅKUU 

Heinäkuun 6 p. 1535 
mestattiin Thomas More, 
"Utopian" kuuluisa 
tekijä. 

M. Aaro 
2 T. Linnea 
3 K. Arvo 
4 T. Ulla 
5 P. Unto 
6 L. Esa 

7 S. Klaus 
8 M. Turo 
9 T. Ilta 

IO K. Saima 
II T. Noora 
12 P. Herman 
13 L. Joel 

14 S. Aliisa 
15 M. Rauni 

16 T. Reino 
17 K. Os1sian 
18 T. Freedrik 
19 P. Saara 
20 L.Margareeta 

21 S. Hanna 
22 M. Matleena 
23 T. Oliga 
24 K. Kir'Sti, Kitti 
25 T. Jaaikko 
26 P. Martta 
27 L. 7 U nikekoa 

28 S. Haakon 
29 M. Olavi, Uoti 
30 T. Eriika 
31 K. He'lena 
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MUISTIINPANOJA 

HEINÄKUU 1917 
Sosialistien ra:ihallista toimintaa häirifään. Bostonissa vä.Kivaltai,;esti hajotetaan sosialistien mielenosotuskulku<.'. Puolncvlrastoon tehdään hyökkäys. Hävitetään lentclehtis:ä ym. American 'locialist'ilta, sosialistipuolueen viralliselta äänenkannattajalta, kielletään oikeus levittää lehteä postin kautta. Amerikan suomahisten kesäjuhlia pidetään. Gardneris�a. M'.lss., suu'l'in juhla. Kolmatta tuhatta mielenosotuskuhcue'lS"a. Kiinmis!l. yritetään uudelleen nostaa pystyyn keisariVE>,lta. Yritys epåonnistui. Arizonassa suurta mielivaltaa lakkolaisia vastaan. Asevoimin lakkolai�ia karlrntetaan. Saksan valti"ckaneleri Bethmann-Hollweg eroaa. Valtiopäivät hyv'iksyv,\.t suurella enemmistöllä rauhanohjelmar.. 'la,k1<an ha!iitus ryhtyy paljastelemaan liittolaismaidE>n sal:ii.sta diplomatiaa. SuomPn P.duskunta hyväksyy Suomen itsehallinto-lain. Lak: tu!kitsee Suomen eduskunnalle kaikki ne oikeudet, mitkä ennen vallankumousta kuuluivat suuriruhtinaalle. Venä fi.llä tapahtuu mielenosotuks:a ja katu kahakoita, l-Jolr,hev:kien ryhtyessä vastustamaan yhä taantumuksellis,,mm:tk!li 1cäyvää hallitusta. Yhdysva.llo·issa suoritetaan asevelvollisten "arvonta". Washingtonissa arpomisen avulla määrätään, missä järjestykc;et<sä rekisteeratut nuorukaiset otetaan pakkoarmeijaan. 



// 

ELOKUU 

T. Maire 
2 P Veli 
3 L. Veera 

4 S. Maria 
5 M. Sa,lme 
6 T. Sikstus 
7 K. Lahja 
8 T. Sylvi 
9 P. Natalia 

IO L. Lauri . 

I I  S. Sanna 
12  M .  Klaara 
1 3  T. AHonso 
14 K. Onerva 
15 T. Marjatta 

Elokuun 5 p. 1895  kuol! 
Marxin työtoveri Friedrich 
Engels, tieteellisen sosia
lismin etevimpiä teoree-
tikkoja. ,{:::!:P. E:.§ Z48 

16 P. Aulis 
17 L. Verneri 

18 S. Lemmitty 
19 M. Maunu 
20 T. Samuli 
21 K. Su,lho 
22 T. I ivari 
23 P. Auvo, Signe 
24 L., Pärttyli 

25 S. Loviisa 
26 M. Ilma 
27 T. Toimi 
28 K. Tauno 
29 T .  Iines 
30 P. Eemeli 
31 L. Arvi 

u11111111111111;1111 111111ii11111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111i1111111111111111i111111111111111111,111 1i11111ii11nuu1111111m • 

f' 
MUISTIINPANOJA 

ELOKUU 1917 
Mycskyisä kuukausi maailman politiikassa. Kaikissa maissa maailmanhi!".toriallisia suuria tapauksia. Englannin Työväenpuolue asettuu kannattamaan rauhaa. Työvä.enpunlur>0n kongressissa suurella enemmistöllä hyväksyttiin p'i.ätöslauselma, jossa päätetään, että Työväenpuolue lähettää edustajiaan Kansainväliseen S0s'ali sl;i kongr0�siin Tukholmaan. Päätös syntyi vastoin hal!ituksPn kantaa. Hallituksen ja Työväenpuolueen välit kärjistyvät. Työväenpuolueen miniSlte-ri Henderson eroaa hallituksesta. Englar.nin työvitestön, samoin kuin muittenkin maitten osottama rauhankanta, lupaantuessaan ottamaan osaa Kansainväliseen sosial'stikongressiin, osotti kongressi.<rta paisuvan· voimakkaan rauhantekijän. Tämän johdosta IEttolaiEtm'.l.iden hallitukset keskinäisellä sopimuksellaan kiclsiyät matkapassit edustajilta tähän kongrps�iin. Ranskan s0sia!istit ensi kertaa sodan aikana äänestivät hallitukselle annettavaa luottamuslausetta vastaan. Suomen ednskunta hajotettiin Venäjän väliaikaisen h:illituksen määräyksestä sen johdosta, kun se hyväksyi it!"ehallintolain. Eduskunnan sosialistit eivät taivu päätökseen. Yritefää.n eduskuntaa koolle. Canadassa hyväksyttiin asevelvollisuus. Hallituksen aikaisemmista lupauksista huolimatta pakkopalvelus otetaan kåvtäntöön. Kat.,Usrn kirkon paavi lähettää sotiville maille rauhanesityksen, kehotta<'n niitä lopettamaan sodan ja alkamaan rauha.nneuvottelun. Americun Social!Slt lopullisesti suljetaan postista. Suomessa kokoomussenaatti eroaa. Helsingissä yleislakko. Espanja= voimakasta vallankumousliikettä. Moskovassa koko!Ontuu yleilsvenäläinen neuvottelukokous. Taantumuksellinen. Mitään käytännöllisiä tuloksia ei kuitenkaan syntynyt. 



SYYSKUU 

S. Gottfrid 
2 M. Toora 
3 T. Serafiina 
4 K. Mooses 
5 T. Mainio 
6 P. Sakari 
7 L. Regina 

8 S. Taimi 
9 M. Evert 

IO T. Kaleva 
1 1  K. Valma 
12 T. Aleksanteri 
13 P. Jorma 
14 L. Ida 

15 S. Runo 

Syyskuun 3 p. 1859 syntyi 
Jean Ja.ures, joka sota
kiihkollljaln toimesta mur
hattiin nykyisen sodan 
alussa. 
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16 M. Midikki 
17 T . Elisabet 
18 K. Tyyne 
19 T. Fredriikka 
20 P. Augusta 
21 L. Matteus 

22 S. Mauri 
23 M. Tekila 
24 T. Alvar 
25 K. Kullervo 
26 T.  Cyprianus 
27 P. Kaino 
28 L. Lennart 

29 S. Mikael 
30 M.  Nyyrikki 
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MUISTIINPANOJA 

SYYSKUU 1917 
Yhd:i,syaltain i;otavastaista liikettä ryhdytään hallituk<ien taholta ahdistamaan. Kaikkialla maassa to:mitetaan yht'aikaa kotitarkastuksia ja vangitsemisia. Mm. sosialistipuolu!'en keskusvirastossa., Chicagossa, 111., tehtiin kotitarkastus. Kansannevvostolta kiellettiin eri valtioissa oikeus kokoontua konferenssiinsa. Lopulta onnistui neuvoston pitää Kokous Chicagossa, 111., majurin luvalla, vasto:n kuvernöörin kieltoa. Sotaväkeä määrättiin hajottamaan kokous, mutta ennenkuin sotaväki saapui, oli kokous jo pidPtty. Venäjällä yritctiiän vastavallanlmmousta. Kenraali Korniloffin johdolla yritetään syöstä väliaikainen hallitus ja tilalle as0ttaa "rautainen" diktaattorivalta. Yrit�·s tiiyd<>llisesti epäonnistui ja päinva....t;oin lisäsi tyi'.·väestön valtaa . pakottaen hallituksen erinäisiin myönnytyksiin. Vasta.vallankumousyrityksen välittömäna seura.uksPna oli myi\s Venajän julistaminen tasavallaksi. Työväe"tc:n saade<ssa Vc.näjallä enemmän voimaa painostaakseen hallitusta, oli siitä seurauksena Suomeenkin nähden se, että hallitus jo osittain teki eräitä my0nnytykRiä, knit,mkaan vielä tunnustamatta eduskunnan hyväksymää itsenäisyyslakia. Yen'i.jän työv'i.estö kutsui koolle va!lankumoukselli!"en ty:;v�estön yleiskongressin. Kongressi kokoontui Pietaris5a syy,slrnun 27 päivänä. Yhdy><val!.a!n kongressis.sa hyväksyttiin ns. "vihollismaid�n kaupp::t.laki"', johon sisällytettiin mm. se, että viern.ski<>!isten sanomalehtien Yhdysvalloissa on tehtävä po�t'm<>starille käännös kaikista kirjotuksista ja uutisista. jo:ssa irn,:ketol laan sofaa ja sen yhteydessä olevia kygymyks:!l. Samalla määrätään laissa se, että jos ylipostimestarl ki'eltää. joltakin lehdeltä, englanninkieliseltii.kin, nostioil,eudr.t, niin lehteä ei saa levittää millään t1.va1Ja. Tä:rr.än kautta tulee ylipostimestarista maan ylise'lsuuri. Suomen eduskunta kokoontui väliaikaisen hallituksen kiellosta huolimatta. 



LOKAKUU 

Lokakuun 3 p, 1896 kuoll 
William 1\lorris, englanti
lainen marxilainen sosia
listi, runoilija, taiteilija, 
käsityöläinen, agitaattori. 

I T. Valio 
2 K. Ludvik 
3 T. Hyväneuvo 
4 P. Frans 
5 L. Inkeri 

6 S. Bruuno 
7 M. Birgitta 
8 T. Hilja 
9 K. Ilona 

IO T. J osefiina 
I I  P. Otso 
I2 L Valfrid 

13 S. Mielipäivä 
14 M. Elsa 
15 T. Helvi 

16 K. Sirk'ka 
17 T. Luukas 
18 P. Alekisei 
19 L. Ulijas 

20 S. Ka'Sper 
21 M. Birger 
22 T. Irja 
23 K. Severi 
24 T. AaHotar 
25 P. Hilda 
26 L Amanda 

27 S. Heillä 
28 M. Simo 
29 T. Alfred 
·30 K. Kustaava 
31  T. Artturi 
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MUISTIINPANOJA 

LOKAKUU 1917 

Venäjiin työläisten ylelskongressi koolla. Suurella 
enemmistöll'i. enusta,Jat äänestävät kokoomushallitusta 
vastaan. MuC1dostetaan vållaikainen parlamentti ym. 

Sahi.rnsta diplomatiasta paljastuu nJukkoja tietoja, 
jotka viittaavat JonkinJa.isia alustavia rauhanpuuhia 
olevan tf'kei!fä. Mitään virallista vahvistusta ei saavu. 

Yhdysvalloissa alf'taan lakkauttaa sosialistilehtiä. 

LOKAKUU 1916 

Tam:knn minist,,ristöön nimitetään tunnettu sosiall
demokraP.tti Stauning-. Puolue sallii hänen ottaa toi
men vasti.an, sillä pidetään välttämättömänä työviLen
miehen miniot.Prist/J:,sä oloa -siltä varalta, että porvaristo 
pyrkisi johtamaan maan sotaan. 

N'ew Yorkis:,,a puhkeaa voimakas raitiotleläisten lak
ko. Virkavalta hyiikkää lakkolaisten kimppuun. Use'ta 
lakkolaisla v<3,ngitaa.n ja syytetään "salali!ttoutumi
sesta.". 

Bi,,yonnessa, N. ,T , suuri lakkotaistelu. Yhteentör
mäyksiä. Lakkolaisia tapetaan ja haavotetaan. 

Saksan �Cltasosialistit, joilla oli puoluehallinnon, so
sialistisen parlamenttiryhmän ym. kontrolli, onnistuu 
anastaa pacluecn pää-äänenkannattaja "Yorwärts'' kä
Riinsä Lehc'cn sosialistinen sotavastainen kanta muu
tetaan sotasosialist!en tarkotuksia Ji)alvelevaksi. 

Yhdysvalloi:,sa käydään tuimaa vaalitaistelua presi
dentin vaaleja v.!Lrten. 



MARRASKUU 

P. Pyh. miest p. 
1 \

1 2 L. Topias 

3 S. Erland 1 1

1 

4 M.  Hertta 
5 T. Mafaikias 1 

6 K. Kustaa Adolf 1 1  7 T. Eugen I i  
8 P.  Aa,to:s 
9 L. Teuvo, Teudoi 

10 S. Martti Luth. 
1 1  M. Martti 
12 T. Konrad 
13 K. Kristian 
14 T. Oihonna 
15 P. Leopold 

Marraskuun 17 p. 1858 
kuoli Robert Oven, 
kuuluisa englantilainen 
utopistinen sosiallsti. 
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16 L. Aarne 
17 S. Eino 
18 M. Maks 
19 T. Aili 
20 K. Jalmari 
21 T. Hilma 
22 P. Silja, Cecilia 
23 L. Klemetti 
24 S. Lemipi 
25 M .  Katri 
26 T. Dagmar 
27 K. Hilkka 
28 T. Steen 
29 P. Aimo 
30 L. Antti 
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MUISTIINPANOJA 

MARRASKUU 1916 
Yhdysva1t.ain presidentin Ja kongressimiesten vaalit. Porv?,ripuolueitten äänimäärät presidenttiehdokkailleen joten:Cin t:rnaväkiset. Presidentti Wilson voittaa verrattain pienellä enC'mmistöllä republikaanien ehdokkaan Hu�hesin. 8osialistien ehdokas Benson sai ääntä. Venä)i.!l:i duuma u skaltaa kohottaa päätään. Rohkeilla toimenoiteillä hallitus saadaan taivutetuksi erinäisiin myönn-ytyksiin. Mm. pääministeri Styrmer erosi duuman pakotuksesta. :,faailrnankuulu scsialistikirjailija Jack London kuoli marra.sk. 2!: pfövänlt 19 1  e. Oli 40-vuotias. Austra?.l iasi;a yleisii.!inestyksellä päätetään asevelvollisuusk)•symyk:;;estä. Pakkopalvelus, hylätään 1,146 ,000 äänellä 1 , 0 S5 ,000  ääntä vastaan. Wash,ngtoni:! valtiossa, Everetissä, tapahtuu verinen puhevapaustaistelu. 4 henkilöä sai surmansa ja 40 haavottu!. Patersonin lakon johdosta syyttömästi vankeuteen tuomittu sosialisti P. t�uinlan vihdoinkin vapautetaan. American Federation of Laborin vuosikonventionl. Konventioni ykSli ed.i..."11.ysmielis:mpiä kokouksia mitä mainittu ty:�väenliitto on pitänyt. 



JOULUKUU 

Joulukuun 16 p. 1827 syn
ty! Fredrik Dreier, jota 
pidetään Tanskan ens!mäl
senä sosial istina, lääkäri, 
k!rja!lija. 

1 S. Oskari 
2 M. Beata 
3 T. Vdlamo 
4 K. Aira 
5 T. SeQma 
6 P. Niilo 
7 L. Agaton 

8 S. Kylliklki 
9 M. Anna 

10 T. Juudith 
1 1  K. Taneli 
12 T. Tuovi 
13 P. Lucia 
14. L. Jouko 

15 S. Heimo 
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16 M. Adele 
17 T. Raake1l 

18 K. Abraham, Aapo 
19 T. Niko,lai 
20 P. Iisakki 
21 L. Tuomas 

22 S. Rafael 
23 M. Israel, lsiko 
24 T. Aatami, Eeva 
25 K. Joulupäivä 
26 T. Tapani 
27 P. Johannes 
28 L. Viatt. last. p. 

29 S. Rauha 
30 M. Taavi 
3 1  T. Sylves,ter 
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MUISTIINPANOJA 

JOULUKUU 1916. 

Suomen venälälstvttäminen kärjistyy, Ministerineu
vosto päättänyt pakottaa venäjänkielen Suomen virka
kieleksi. 

Venäj::in duumassa myrskyisiä Istuntoja. Mln!sterl
vaihdoksia. 

Englannlsea keskitetään hal!itusvoimla. Asetetaan 
viis:henkinen sotakahinettl. Pääministeri Asquith eroaa. 
Uudeksi pä'!.mlnisterlks! tulee Lloyd George. 

Saksa h Itä.valta antavat hämmästyttävän jul!stuk
sen. Ilmottavat olevansa valmiit pikaisiin rauhanneu
votteluih'n. 

Vähän myöhemmin Yhdysvaltain presidentti antaa 
sotiville maille ju!lstuksen, jossa kehottaa rauhaan. 
RauhanE'htojt>n pää.perusteeksi ehdotetaan rauhaa il
man vallotnksla ja korvauksia. Saksan luovutettava 
Belgia h anastamansa alueet. ;puola itsenäiseksi ku
ningaskunnaksi. Balkanin kohtalo ratkaistava yhtei
sessä r.e-uvottelulrnkouksessa. Sotiv.ilta mailta tulee 
kielteisiä vastauksia. Hyvillä tolveilla odotettua rau
hanehnomaa ei aaavukaan. 

Yhdysvalloissa alkaa entistä k!lhkeämpf sotakilhotus. 
Sotahl'rrat alkavfl.t vaatia pakkopalvelusta jne. 

Canada�.sa toimitetaan sotilasiässä olevien miester, 
rekisteeraus. riiäministeri vakuuttaa työväestölle, että 
pakkopalvl'lusta ei tule, vaan että tarkotuksena on 
ia;aada selville maassa olevien sotilasiässä olevien hen
kilöidE'n lukumäärä tuotannon järjestämiseksi. 



MERKKIVUOSIA 

Vuosi 1 9 1 S  vastaa vuotta 5378-79 juutalaisten ajan
laskun mukaan, joka alkaa uuden vuoden (5379  maail
man luomisesta) 23 pnä syyskuuta 1 9 18. Muhametti
laiia;et laskP.vat aikansa siitä kun Muhamet muutti Me
kasta Medina'.tn v. 6:!2  j. Kr. 13  pnä tammikuuta 191'3 
alkaa muhamettilai�ten vuosi 1336 .  

Vuo�i 1 9 1  8 on järjestyksessä 1 9  6 3 :  s juliaanisen ka
lenter:n, 3 3 S :s gregorianilaiRen ja 2 1 8 :ta parannetun 
kalenterin voimaan !"aattamisesta, 548 :s  ruudin keksi
misestä, 4 2 6  :s Amerikan löydilstä, 309 :s kaukoputken, 
260  :s he'.lurik01lon, 220 :s höyrykoneen keksinnöstä, 
sekä 8 1  :n  sahkönia-;neettisen sanomalaitoksen toimeen
saattamisesta lukien 

TÄRKEIMMÄT LAILLISET JUH

LAPÄIVÄT YHDYSVALLOISSA 

JA ERI VALTIOISSA 

1 p Tammikuuta uudenvuodenpälvä kaikissa. muissa 
valtioissa, paitsi Kansasissa, 

12  p. Helmilmi:.ta Lincolnin syntymäpäivä useimmissa 
pohjoisissa valtioissa. 

22 p. Helmilrnut.1. Washingtonin syntymäpäivä kai
kis�a Yhdysvaltain ,•aluo·ssa. 

1 9  p .  Hnhtikunta patrioottien päivä Mainen ja Mas
san valt:ol�sa. 

3 0  p Toukokuuta hautainkukituspäivä kaikissa poh
joisiss3. vaiti 01ssa. 

4 p Hein,ikuuta Y hdysvaltain itsenäisyyden julistuk
sen muirtopåh::i. kaikissa Yhdysvaltain valtioissa. 

·.ry:inpli.ivä kaikissa Yhdysvaltain valtioissa ensimäi
nen maan�.ntat Svysl,uussa. 

12  p. Lokakuuta Columbuksen päivä useissa Yhdys
valtain valtioissa. 

Kiitospäivän julistaa Yhdysvaltain presidentti vie
tettäväks' kunakin vuotena, tavallisemmin Marraskuun' 
viime'sek'<i torstaiksi. I<lltospäivää vietetään kaikissa 
valtiols<Ja. 

SUOMALAINEN SOSIALISTI
JÄRJESTÖ 

TilastolJlnen katsaus suomalaJsesta sos:lallstljärjestöstä; 
sen talstduista. ja saavutuksista. 

Tänä aikana, jolloin t.apahtumain vilkas kulku rientää 
eteenpäin pika>narooissa, kehittäen ja luoden uusia kohta
loita, joiden maininkeih'n järjestömmekin joutuu ajan var
re)la:. liene:. vi�ldst�v�ä järjestömme jäsenllle luoda silmäys, 
m1sta alettnn Ja m1ssa ollaan ja mitä on saatu aikaan. 

SOSIAI.IS'I'Il'l l<:N LHl{E YHDYSVALLOISSA. 
Saadaksemme selville minkälaisten aatteitten ja vaiku

tusten al'aisf'ksi siirtokansamme on joutunut tällä mante
reella, on meidän ensiksi luotava lyhyt silmäys sosialisti
seen Jiikkeei,e;,n Yhdysya!loissa yleensä. 

'3osialistinen liike Yhdysvalloissa voidaan sanoa alka
vaksi v. 1 8  7 4 , j nlloin Amerikan vallankumoukselliset työ
läiset. yhdessä saksalai�ten poliittisten pakolaisten kanssa 
perustivat '3oC'ialt"1: Lahor Partyn - Sosialistisen työväen 
puolu�n. Tosin sosiali�.tista työtä oli tehty jo ennen sisäl
lissotaa, mutta se oli er. Prnmän utopistista ja etupäässä koh. 
distui kommunist'sten siirtolain perustamiseen. Socialist 
Labor Party po;,nicteli alkuvuodet vaikeissa oloissa. Sen 
elinjuuria raRtPli ana1 kistinen aines, joka ajettiin po's In
ternationalesta. Kun tämä puolue oli alituisena anarkistien 
temmell�•skenttänä. jossa mikään vakava järjestäytyminen 
ei käynyt päinsä, ..,rk,ml s:itä suuri osa sellaisia jäseniä. 
jotka käsittiv'lt, että työläisten on vallattava poliittinen 
valta lujan ja järkiperäisen järjestäytymisen kautta. Use
a.�pia yrityksiä puolueE'n perustamiseksi tehtiin, mutta ne 
p,�n hajoi,ivat j_oko sisäisten rettelöitten tai ulkopuolisen 
pamsstuks..,n wukuluksesta. Kun sitten vuonna · 1901  pe
rustettiin :'lo-;fa.Jistipuolue, liittyi s'ihen heti melkein kaik
k!. _v8:�veut�n:Pt työl3 is"t, jotka kannattivat työlä'sten itse
narsta r,0!11tt1sta toimintaa. Siitä lähtien on Sosialistipuolue 
saavut�..'."nut poliittista valtaa jatkuvasti ja sen jäsenmäärä. 
on osoi..tanut varmaa kasvua; ollen nykyisin 83 ,862. 

Kysymys t!tloude!licista järjestöistä on ollut kiihkeän 
keskustelun ja, v?-iittelyn alaisena emäpuolueessa koko sen 
ol��a.<Jsa0lon ajan ja sieltä tämän väittelyn mainingit ovat 
to1srnaan ulottvne"t suomalaiseenkin järjestöön. Vuodesta 
1 9 05 0!1 talondelllsella areenalla Amerikan työväenlllk-
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keessä ollut kaksi kilpailevaa unlota; Amerikan Federatlon of Labor ja, Industr1Rl Vi'orkers of the VVorld. Näiden unlotden välini:>n kamppailu on saanut aikaan vakavia vaurioita sosialistipuolueessakin. 
SOSJAT,ISTI�EN LITKE AMERIKAN SUOMALAISTEN 

KESI{UUDESSA. Sosialistinen liike Amerikan suomalaisten keskuudessa 
voidaan mt:.äritellä alkavaksi 1890  luvun loppuvuosina. Sitä ennen k:tikellaisot vanhoilliset, kuten papit. lakimiehet, läå.kärit Ja J,ikkuliikemiehet olivat johtoasemissa yhteispyrinnöisst-i. Fo olivat määräävissä asemissa kirklwkunni�sa, raittius- ja n1wrisoseuroissa ja oli näillä sen aikaisilla yhteil'"pyrinnöillä vahvasti uskonnollinen leima. J>appi, tai joku hurskas ruokatavarakauppias oli aina juhlatilaisuuksissa puhumassa ja antamassa vakavuutta ohjelmalle. Toinen o<ia siirtokansastamme vajosi toiseen äärimmäisyyteen He v0telehtivät kapakoissa ja mallassau-· noissa, joi'>�a <>illoin tällöin · tapella nahistettiinkin oike1n verissä päin. 01!:oon vielli mainittuna, että nämä sen aikaiset siirt.okans:;,.m1r.e johtajat. rikastuivat ja nauttivat "maan lihavnudestn." ja pitivät asemistaan erittäin hyvin. Ja olihan heillä syyt'ikin. Valtiol1isten olojen klirjistyttyä Suomessa aivan sietämättömiksi. tuli sieltä s!lloisen siirtolaistulvan mukana paljon sellaisia henkilöitä., jofäa olivat jo olleet työväenliikkeesS'ä muJca,,a S1!omessa. Heidän joukossaan oli puhujia, laulajia. snitta•ia, näyttelijöitä ja muita kyvykkäitä toimihenkilöitä, ja heidän tulostaan täkäläiset yhteispyrinn1.;t reipastuivat j'.l. s:uvat virkistävliä vaihtelua. Seurauksena tästä oli, ett.1 vanhoillinen aines, joka ennemmin oli ollut johto.i,semassa, ;1äi nyt syrjään. Jotkut heistä "alla päin pahoilla n,ielin" yefäytvivJ.t syrjään, mutta suuri enemmistö heistä all·oi katker,i,n taistelun näitä uusia tulokkaita, "kansanvillitsijöitl:i" vastaan. Tämä taistelu kehittyi huippuun.,a vuosinv, 1 !.\ 0 7--8 niinkutsuttujen ".Tuudasponsien" ja kansankckousten muodossa, Joissa yritettiin suomalaisia sosialisteja ma:ci.lata. amcrikalaiselle Yäestölle ja erittäinkin työnantajille, an:nkisteiksi, nihi!isteiksi, y. m. Joillakin paikkakunnilla vapa,amiel'isempi aiines :vialtasfi. kär,riinsä raittius- ja m, orisoseurat . ja alkoi toim'a työvii.enyhdistysten nimell:i. mutta ucieim_milla paikkalrnnnilla erkanivat työväenliikkeen kanna'.tajat pois vanhoillisista yhdistyksistii. ja perustivat itsenä.isfä työväenyhdistyksiä. Näiden tyc·,väenyh � isty�t<'n � .. moinen ohjelma 01·1 idealistinen. Sosialismi käsitettiin vain kauniiksi aatteeksi. Ainoastaan harvat s'cln aikuiiaet toverit käsittivät sosialismin taloudellisena välttämättömyytenä ja luonnollisena seuraulrnena kapitalistisesta maailm:111 järj<'st:;,ksestä. Mitään yhtenäistä, ehjää 

öhje:m3::1 ei n:i!,l_Fi yhdisty_�sillä ollut. Ensimäisenä pyrkl
�yksena :,rhtenarnyyteC'n_ pam oli Gardnerissf, ..Mass. v .. 1 9.02 pidetty kokous, io:.E'a oli mukana useampia idänvaltioitten työväenyhdis�yksiä. Tå.s� lcckoulrnessa perustettiin "Imatraliitto' , jonka vitmeinen elossa oleva yhdistys P.rooklvn'issä, N. Y. taistelee clåmhn ja kuoleman kanssa. Ensi�äinen Am<.>rikan suomalaisten tyiiväenyhdistysten edustajak��on� pidettiin Clevelltndissa, Ohio, v. 1904, Jokak. 4-r, pa1vina. Ennen tätä kokousta oli eri yhcllstyksillä ollut v.ak_av'."-n keslrnstelr.n alaisena : liitytäänkö Amerikan so.siallst1puolueeseen, vai ollaanko edelleenkin itsenäisenä liitton.a . .. T:äm::i. keskustelut ja väitökset, "suuntariidat". 
�ansa1�vallsen sociiafö,min ja itsenäisen kansallis-idealistise? luton kannattaj:i.in välillä selventivät käsityksiä niin palJol', etta Clevelandin edustajakokouksessa suurella äänten enemmi��rH�.tt pii.ätettiin liittyä Amerikan sosialistipuoluees_aen . . �am.,m �okouksP.n työ rajottui etupäässä alkuvalm1stelu1r;m 1a orn.n huumattiin tarpeelliseksi pitää toinen edustaJnirnkous sisäistä järjestelyä varten. Se pidettiinkin Hibbingiss'.i., Minn. elokuussa v. 1 906. Tässä kokokoukses:;:a tehtiin hyvääkin työtä, joskin siellä satuttiin tekemään erehdyksiäkin. Järjestön sisäiselle toiminnalle lask<.>ttiin pcn1stns ja valittiin sihteeri hoitamaan järj.�stön si�äi�iä ::i.sioit'l. Seuraavana vuonna, 1 90 7, perustettnn kans:i.ll1,,puolne.en päämajaan erityinen suomalainen keskusvirasto ja nt,iden alkuvalmistelujen jälkeen alkoi suomalaisen järjestön nopea edistyminen. Vanhollisista seuroista erkri.ni valveutuneimmat jäsenet ja liittyivät so
��listiosasto)!1,in. Siellä heille selostettiin olevia. oloja nuden rod<.>Jm,eEsa valo:;:sa ja muutenkin ohjelma siellä vastasi työ!cil"1:t·n luol:kahcnkeä. Tämän fähden vanhoilli_set alkoivat pit'Ui kansankokouksia ja laatia parjausponina snomahisifta sosialisteista. Mutta nämä eivät ehkäisseet sosialismin l<.>venemisfä. Järjestön kasvun vuosi vuodelta nähdään seuraavasta taulusta: No 1. 

Osastoja. Keskim. jäsenm. 
· · · · · · · · · . . . . .  5 3  . . . . . . .  , . . . . . . . . .  2 0 0 0  . . . . . . . .  1 3 3  . . . . . . . . . . . . . . - . . .  2 � 2 S  · · · · · · · · · · · · · . . . . .  1 6 0  . . . . . . . . . . . .  · . . . . .  3 9 60 

· · . . . . . . . . . . . . . . .  1i;o  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 S4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.7 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 767  . . . . . . . . . . . . . . . . . ?. : 7  . . . . . . . . . . .  : . . . . .  9 1 39  
. . . . . . . . . , . . . . . . . . 2 4 8  . . . . . . . . . . . . . . .  ...,_ . 1 1 5 3 5  
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Taulul, ko J':o. 2. R S. Järjesti)n jäsenistöEtä kesä!{. 3 0  
p .  1917. 

Valtio Osnstcja Jäseniä Suoma!. Prosentti asutus•).  sosialist. 
Ariz. . . . . . 1 . . . .  39 . . . . . . . .  69 9 . . . .  5 
Cal. . .  . . . .  . .  Q . . . . . . . .  440 . . . . . . . .  S 9 9 5  . . . . . . . .  4 
Colo. . . . . . . '.! . . .  62 . . . . . . . .  18ti7  . . . . . . . .  3 Conn . . . . . . . . .  6 . . . . . . .  1 5 9  . . . . . . . .  1 2 31 . . . . . . . .  1 2  Idaho. 5 . . . . . . . .  1 5 1 . . . . . . . .  9 5 4  . . . . . . . .  l {.  Illinois 4 • . . . . . . .  428 . . . . . . . .  3 182  . . . . . . . .  1 3  Indiana. . . . . . .  2 .  . . . . . . . 61 . . . . . . . . 3J 5 . . . . . . . .  1 9  Maine. 4 .  . . . . . 6? . . . . . . . .  1 2 1 4  . . . . . . . .  5 l.Hd. . . . . . . 1 . . . .  . . . 30 . . . . . . . .  . . . . . . .  . l\fa.ss. 2 G  . . . . . . . .  %52  . . . . . . . .  1 6170  . . . . . . . .  H Mirh. 20 . . . . . . .  1 269  . . . . . . . .  5 5 5 4 8  . . . . . . . •  2 Minn. . 3 �  . . . . . . .  1 l22  . . . . . . . .  44463  . . . . . . . .  2 Mont . . .  7 • • . • . • . .  1137  . . . . . . . .  6 623  . . . . . . . •  2 Nev. . 2 . . . . . . . .  57 . . . . . . . .  2 3 3  . . . . . . . .  2 4  N. H . . . . . . .  1 0  . . . . . . . .  2 1 0  . . . . . . . .  1 2 1 4  . . . . . . . .  1 7  N. J . . . . . . . . .  6 . . . . . . . .  2 0 5  . . . . . . . . 2 2 ;, 9 . · . . . . . . .  9 N. Y. . . . . .  7 . . . . . . . .  ,. 0 69  . . . . . . . .  1 1 5 0 6  . . . . . . . .  9 N. D . . . . . . . . . .  3 . .  . . . . . . 5 4  . . . . . . . .  2 6 1 0 . . . . . . . .  2 Ohio . . . . . . . . . 9 .  . . 5 1 8 .  . . . . . . . 7 8 0 1 . . . . • . . . 7 Ore . . . . . . . . . .  4 3 -� 2  . . . • . . . •  771 1 . . . . . . . .  4 Pa. 9 . . .  4 8 3  . . . . . . . .  3688  . . . . . . . .  1 3  R. I. . . . . . . . . .  2 . . . . . . . 2 6  . . . . . . . .  4 6 2  . . . . . . . .  5 S. D . . . . . . . . 1 . . . . . . . .  63 . . . . . . . .  3 0 7 5  . . . . . . . .  2 Utah . . . . . . . . .  3 . . . . . . . .  80 . . . . . . . .  1 5 3 5  . . . . . . . .  5 Vt. 5 . . . . . . . .  1 1 8  . . . . . . . .  467  . . . . . . . .  2 5  Wa.sh . . . . . .  18  . . . . . . . .  717  . . . . . . . .  1 3 2 5 8 . : . . . . . .  5 W. Va. . . . . 2 . . . . . . . .  83 . . . . . . . .  . . . . . . .  . Wis. . . . . . . . . 1 0 . . . . .  . . 3 3 6  . . . . . . . .  9 6 g 6  . . . . . . . .  3 Wyo. . ll . . . . . . • . 3 fi 3 . 2 1 5 4  . . . . . . . .  1 6  
2 9 valtiota . 2 1 9  1 1 3 0 2  2 0 8 4 2 0  5 

Edellä oi eva taulukko on mielenkiintoinen siitä, että siitä när.dään kuinlrn monta prosenttia kunkin valtion suomalaisesta a,:utuks:esta 011 puolueen jäseniä. Kaikista parhaiten '3dustE-ttuina ovat seuraavat valtiot : Vermont 2 5  pro'l., Nevada 2 4  pros., New Hampsh're 1 7  pros., Wyoming 1 6  pros. , Ma�.snchnsetts ja Trlaho 1 5  pros., j n. 0. T;istä helposti voisi tehclä �ellaiscn .iohtopäätöksen, että näissä val tioissa 0n tohty tP.hokkaammin agitatsionityötä, Mutta tällainen johtopä!Hös ei olisi oikea. Siihen, että prosenttimäärä on niin erilainen eri valtioissa, on monenlaiset tekijät vaikuttamassa Emistikin suomalainen asutus valtioit-
*) V. , 910  v'icnla.skut!laston mukaan. 
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tain on otettu vuoden 1 9 1 0  väenlaskutilasto.sta, joka on jo yli  seitsemän vuotta vanha. Tänä päivänä suomalainen asutus eri valtioissa voisi osoittaa tykkänään toista. Toinen s�ikJ.:a, joka �uun·sti vaikuttaa näitten prosenttinumeroiden eri!aiimuteen, on se, että taloudelliset olot ovat hyvin erilaiset eri valtioissa. Näyttää, että niissä valtioissa, missä suomalaiset työskentelevät etupäässä teoll ' suuden palve'uksessa, on p�csenttimäärä huomattavan suuri, kuten esimerkiksi Vermont, Nevada, Indiana ja Wyoming. Ja taasen sellaisissa valti0issa joissa asustaa paljon suomalaisia pikkuvilje!i�öWi., ja on vähemmän teollisuuslaitoksia, on prosenttimä'.irä pieni ; kuten esimerkiksi Minnesota ja Michigar.. Vaikka nåis'3äkin valtioissa on suurimmissa teo!lisuuskaupungeissa vo,imakkaita osastoja, viepi maanvilje!y:,iseudnlla asustava järjestymätön 'väestö prosentin yhtäkaikki picnt>ksi. Epäilemättä tällainen taulukko antaa ajattelulle ja johto,päätölrnille aihetta ja voidaan sitä. pitää oppa9,na agitatsionitybmme järjestelylle. Näyttää kuin meidän 0Ii1-i agitatsionityötä painokkaammin kohdistettava maanviljelys.seudulle tulevaisuudessa. 
Tulos <JosialimiSE-St'I. työskantelystämme on tyydyttävä. 208420  suomalaisesta siirtolaisesta. on fi pros. sosialisteja, eli 1 1 , 3 02 .  Tämä on hyvä ieaavutus, verrattuna toisiin kans::tl!isuuk�in, joista yksil,ään ei jaksa tulla lähellekään tätä prosenttilukm1.. Esimerkiksi saksalaisista on vain 0 . 002  prosenttia sosfaJistcja, unkarilaisista 0. 0 0 2 ;  juutalaisista 0.0 0 1 ;  italialn.isista 0. 0 0 0 6  prosenttia j. n. e. 
Taululck0 siv. 32 ,  josta näky)' järjestömme keskimäär'iinen jäse rim:iarä sen perusta.miscsta asti ja myöskin kuukautineP. j'isenmäär<i vuodesta 1 9 12 alkaen, on myöskin mielenkiintoinen. Pahoittelen vaan sitä seikkaa, että en ole tilaisuudessa osoittamaan kuukautista jäsenmäärää järjestön perust.amisf'sla asti. Se on mahdotonta. siitä syystä, että mu2stiinpanot niiltä ajoilta ovat niin hajanaisia ja sekavia, etEi niistä ei saa selville kuukautista jäsenmäärää. 
Jäsenm'.i.ärä on jatkuvasti noussut, aina vuoteen 1 9 14, jollo:n silloi'lten rettclöiden takia. noin kolme tuhatta jä,. sentä joutui eroon j<i rjestöstä. Vuoden 1 9 1 4 alkukuukausina nousi jäsenmäarä huomattavasti, johtuen siitä, että "radikaalit" ja sosialistit taisteli.vat ylivallasta osastoissa ja koettiv<".t pitää jis•.'nmalrnunsa maksettuna, että oli äänioikeus. Kaikista kuumin ottelu näkyy kestäneen noin neljä kuukautta. 
Kuten taull:1ko!sta näkyy, aleni jäsenmäärä huomattavasti v. 1 9 14, sanottujen rettelöitten takia. Järjestömme oli kasvanut  mell:eir,ylå liian nopeasti ja kaikkea liian nopea.ta kasvua seurn.::! taantumus. Järjestömmekin nopea kas-vaminen kävi päinsä sisäisen lujuuden, eheyden ja syventymisen kustannul{selh. Järjestöömme liittyi kaikellaista 
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Kuva, jokn V<Tra.nnollisesti osoittaa kuink . A merikan s , 1 · t ·  a suun osa t 1 _osta �'l ipuolueessa on itse kutakin kansal!isuut a: . ameril_�'lla:sh, 2 suomalaisia; 3 saksalai:;ia-' 4 ·u t -la1s1a: 5 etela-sJa.avilaisia· 6 Ji thueenilai , . 7 ·• , J u:.a-
la.isia · 8 b ., , , -1 ., ,  . ,. ' sia , scand1nav1a . :. , ,',, . c,nrni cl,1slf1.; 9 unkarilaisia; 1 0  italialaisia . 1 1  .. -tilaisrn, .;a l ?  <;Jova.kkeju. Suomalai�ia ' , ' · . lat
luees:;a n iinpaljon ku;n lätt'l" ,  ... . : .0:1 S1osaa1Ist1puob '· " T" ' , "· . . . . I a1s1ct, itallala1s1a, unkarilaisia ?0�.' a1.ia, scan.dmav1al:us1a lithueni!ais1'a J"a . 1 · · 1 v1la1s·a. vh' ,. V • , ere a-s aa-, .. • . . : .eensa. errattuna kolmeen, suomalais: ... Jesto_� JalkPi:n su,urempana järjestöön, suomalainen ,jeä�-,��;� ��n:�n »uun kllln S'Lksalainen, juutalainen ja etelä-sl�a.vi� 
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ainesta, mil,ä huyin vuoksi, mikä minkin oman yksilöetunsa tähden ja he eivät jaksaneet kehittyä joukkojen mukana. Kun he jo , 1tuivat moninaisten aatevirtausten ristituuleen, häilyivät he sinne ja tänne ja viimein osa heistä jäi syr-jään kaikestn. .ionl< kolifäkeestä. .. . Hauskaa olisi vieH.i. syventyä tutkimaan sy!ta ja vaikuttimia rr:il<sikä j'i.senrr&ärä jonakin varmoina kuukausina sä'lnniillisP�ti laskee huomattavasti, j. n. e., mutta t ällainen analysH'r'.LUS ei kuulu tämän kirjoituksen tehtäviin. 'l'äm1i. tnado ei ole niin täydellinen ja monipuolinen kuin haluaisin sen tehdä. Puuttuu kokonaan tilastoja osastojen toiminm•.sta, hPidiin omistamasta omaisuudesta, kiriastoista alase111·0lsta ja lwmitooista, mies- ja naisjäsenistä; kuinl<a paljon on jarjostömme jäseniä taloudellisten järjesti\jen iä sPniä, monc,llalrn on kansalaispaperit, j. n. e. Itäpiiri:;,sJ.i on kyWikin piirikomitean taholta kerätty tyydyttävän tarkkaa tilastoa , mutta toisista piireistä ei sellaista vielä ole joten numerot niistä olisi tehtävä arvion mukaan. Arviolta tehtyjä numProita on kumminkaan halua esittää, sillä n;iden p<1.ikka ei lrnulu tilastojen piiriin. Järjestömme orgaanien tah , ,lta t0ivo1ttavasti lainataan tälle seikalle enemmän huomiota tulevaisuudessa ja mahdollisesti voidaankin jo srmra.avana vuonna julaista seikkaperäinen tilasto koko iä1·jestr'-mme asemasta. Vielä en mRita olla ma!nitsematta eräästä mielestäni hyvin tärkeäsfä seikaista, joka olisi tovereitten tarkasti huo mioon otPttava. Se on tilastojen, faktojen kerääminen. '.rällä en t:lrkoita tilastoa ainoastaan oman j'ärjestömme kesl<:uudessa i:t omasta järjestöstämme, vaan tilastoja yleen:;ä, Tarkat luot,�ttavai numerot paljastavat meilh1 montv. kertr-.,a r.yYir.kin tärkeitä seikJrnja. Ne ovat luokkataistel ijaUe sami>.a kuin lrnmpassi merenkulkijalle. 
Henry Askeli. 
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Demokratia, kansanvaltai,s.uus, on nykyisten 
maail'mantapahtunmin pyörteissä mainituin asia. 
Jokainen nykyinen valtiomieskin ,siitä puheessaan 
mainitsee. Komentavat kenraaEt siihen viittaa
mana hyökkäyskäskyjään antavat. Sanomaleh
distö kirjottaa siitä j oka päivä. Rojalistisena tun
nettu sa nomalehti- ja aikakau151ikirjallisuuskin on 
langennut -tähän aikakautemme "taikataljaan". 

Mutta maailman kansojen mielissä se ei ole 
muotiasia. Se on syöpynyt kansajoukkojen mie
liin syvälle. Maailman pro'1etariaatin vereen on 
se imeytynyt. Tähän asti on se olJut vain tavo
telta va, mutta epämää,räisessä tul'evaisuudes,s,a ol
lut . pyrkimysperä. Nykyiset maailman suurta
pahtumat ovat sen tuoneet lähemmäksi rajui!Ja 
ryöpyi!Iään. Se on kohonnut läheneväksi tode:1-
Iisuudeksi maailmansodan rnunioista. Se on tu
lemassa eläväk,si Ehaksi ja ver•eksi - toimivaksi 
todellisuudeksi. Se on nous,emassa välttämättö-
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mänä pakkona . Ja ,s iksi siitä nykyisten. va��aher
rain neuvospöydissäkin puhu�aan - kmn. la�ene
västä onnettomuudesta, vaikka sanat Julkisuu
dessa ovatkin i,lmasevinaan toista. 

Maailman työväestö, köyhälistö, tulee tä1:1än 
toteuttamaan. Nykyist·en päivien tapahtu�at aJ aU
tuvat s itä kohti yhä kiihtyvässä vauhdissa. 'a 
työväe'stö saattaa toteuttaa näiden tapa�tum�m 
luomal le pernstall'e ensi ker�an tun�etun h1ston�n 
a ikana todelllisen demokratian. N11n kauan kmn 
luokkayhteiskunnat ovat olleet olemassa, e i  sitä 
ole oll11t. 

Mutta puhutaan kansanvaltaisuuden nyt _ j o  
va1litsevan ta i oikeammin: o n  sanottu s e n  val:l'm
neen j o  aikoja sitte. Olihan porvariston valtaan 
nousu tapahtunut kansanvalta isuu�en merkeissä. 
Tottah:-·.n ,s1ekin on. Se ol i  porvariston demokra
tiaa, siJ:loisen rporvariston d�m�k!ra.tiaa. . N_Ykf
a ikaista porvaris.toa , suurk�p1tahsteJ a,. e� s�Hom 
ollut. M utta sitä mukaa kmn suur,kap1tahsm1 ke
h�ttyi, luopui porvaristo vaJ:h�i�emimista de�?k
ratiansa aatteista, joita mm1tam;me nykyaan 
pik,kuporvarillisen demo�ra�ia?. aatteiksi. H_uo
limatta siitä, että kap1taltstis1ssa tasavallo1s·sa 
niiden l 1ist,oria llisissa dokumenteissa puhutaan por
variston nousuajan dett11okratian aatteista, on .val
tiollinen toiminta kuitenkin olemukseltaan aivan 
toista. Ja porvariston demokratia.sta puhuttaessa 
ei ole l.:.ysymys ·,suinkaan taloude;hsesta demo�ra
tiasta, j oka vain merkitsee todellltsta demokratiaa. 
Se e i  sisältynyt s iihen. 

Katsokaamme nyt kuitenkin miten ny.kyai
ka isen demokratian, joksi s,itä on nim;itett_Y, työ
väestör. pyrkimykset tode!llisen demokratian to
teuttamiseksi sopeutuvat :  

Meillä on Ainerikassa kansanvaltainen hallitus, 
kuten sanotaan. Sehän on täällä jokapäiväinen 
valilitseva tosiasia , :kuten amerikalainen uskoo. 
Yhteiskunnalliset ja va'1tioHiset laitoksemme pe-

38 

rustuvat kansanva'1taisuude<lle. Meillä on kan
sanvaltaisuus m. m. kunnallisen elämän perustana . 
"Amerikalaisuus on kansanvailtaisuutta", muistan 
jostakin. �uk�n�:ni. Luultavas�i o1'i se __ a�erik�lai
sen polittko1ts1J an tuttu fraa·s1. - Vahan vaiva a  
kysyvä tarkastus os10ttaa kuitenkin miten asian
laita todellisuudessa on. Me hava itsemme helposti 
vallits�_van seuraavan tilanteen : Suuret pääoma
yihtyma t kontrolleeraavat täydellisesti maan va,1-
tiollisia laitoksia . Mutta väestön mielissä - vain 
mielissä - vallitsee porvariston nousuajan aikuiset 
aatteet individualistisesta demok1ratiasta . Sellai
nen on tilanne. Ja tämä väestön mieilissä tiukasti 
asusta va käsitys ei näytä lainkaan olevan haitaksi 
järj estyneen ja keskittyneen pääomamahdin val
lal'le, påinvastoin. Sen vaUitessa ei väestön kes
k�udess<.l. �erää jä:rj estymis- eikä keskittymispyr
k1mys etuJansa aJ amaan pääomamahtia va1s1taan. 
Individua listinen käsitys juuri estää sen herää
mästä. 
. . . T�rr. än til�n�ee:1 vallitessa nousee yleisesti ris

t1r11t0Ja sosialistista työväentoimintaa vastaan 
käytännöllisessä polhtiikassa , s ,il,lä luokkaitaisteluun 
toimintansa perustavat työl'äisjärj estöt k atsovat 
kansanvaltaisuuden asioitakin eri ·kannalta. 

. Y!hteiskunnan ja valtion elimet, joissa demok
ratian on määrä ilmetä, ovat sosialis1teille valta
asemia, j oitten valtaamiseksi taistellaan tarkotuk
s:lla ½iiY_!tä� n_!itä työväen/luokan etuj en mukaises
ti. Tam� nakokanta e·r�aa individualistise•sta pik
kuporvanston demokratiasta paljon. Se e i  eroa 
va_in .?Pi_(li �ess<i: s,�ivartelussa, vaan käytännöllisessä 
elamass,1 Ja t01mmnassa. 

Valais,kaamme asiaa tutulla amerikalaisessa 
kunnallistoiminnassa usea.stikin ilmeneväai!ä tapah
tuma'lh : 

. Ku�n�lli�essa . v�al�taistelussa valitaan ,kaupun
gin maj,Urtks1 sos1ahstten asettamia ehdokas .  Ma
juri.kisi valittu on jok u  entinen pappismies tai joku 
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muu sel lainen, joka ei ole jaksanut syventyä so��a
lismiin eikä työväenliikkeeseen 1u?k½ataistelul�ik
keenä. Hänen mielestään on se vam JOnkunmoista 
oikeute ttua ihmisystävällisyyden liikettä, armeliai
suuden työtä. Hänen käsityksensä perustana on 
vielä yksilöJ;;i sihanteellinen käsitys m,urtumatto-
mana. 

Tämä yksilöllisesti suureksi itseänsä käsittävä 
majurimme päättääkin nyt antaa_ r_aj �_ttc:,m�_t oi
keudet ,·k silölHiselle nerolleen - vdpittoma,s,sa tar
kotukse'�sa miksi emme s itäkin uskoisi. Hän ei 
välitä kaupungin sosia'1isti�sastoj ,en mielipitee�tä, 
joka esiintyy osastoj,en . vaht�-�-m�� kes_�usk?m�te
an kautta .  Keskuskomitea paattaa, etta maJunm
me on meneteltävä niin ja niin, mutta se ei jaksa 
saada rnajurimme neron suostu musta. Hän päät
tää toimia itsenäi,sesti. Ristiriita majurin ja  
puolueen paikallisen keskusjärrj estön ka�,s.sa tule� 
yhä jyrkemmäks�. j�. pää_ttyy lopuilta s11hen,_ : ett_a 
majurimme saa lahtopassit �uolue�sta .  Ja �11� l �
sää hän tuoHaist en epäonmstuneitten sosialhsti
politikoitsij ain" kirja vata joukkoa. 

Mutta oma,s,ta mielestään ·e i hän ole sel lainen. 
Hän on o masta miel estään kansanva..ltaisuuden 
puolesta taiste�lut. suurt;us, pdliit,!inen __ martty1._ri, 
jonka pnoluekhkki sellaiseksi_ t�k1. Han o_n )a·r
keillyt näin : Minä en ol_e _malunna _ol�es_��n.i ai.1:1_?
astaan jonkun pienen khkm, J?ka mmittaa �tseaa� sosiaJi.stipuolueen paikalliseksi keskusk:oimi�_eak_�i, 
palveluksessa, minä olen koko kaupungm vaeston 
palveluksessa. Minun on otettava lukuun koko 
väestö, vieläpä vastustajanikin. �ehä_1:1. �-n kansa_1,1-
val,taisuuden ensi  ehto. Selvä kmn paiva. Ja mm 
esiintyy hän sos1iali1stipuolueen ke_sku�:�omiteaa 
vastaan - tode'lEs en kansanvallan tais,tehJana. Ja 
kapitalistien sanomalehdistö ylistää häntä nyt _ -
vaikka vaalien aikana mustasi hänet paho1laista 
mustemmaksi - maasta taivaa1seen. Hän on nyt 
"rohlrna kansanvallan puolus1taj a puoluepoosuja 
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va_staan." Ja sel lainen työläinen, j oka ei tunne yh
teiskunnan luok katunnetta, käsittää asian olevan 
niin. Hän yltyy manaamaan kirottuja  sosialisteja, 
jotka eivät noudata tämän maan kansanvaltaisia 
laitoksia, vaan pyrkivät niitä muuttamaan. 

Miten tässä jutussa oikeastaan kävi ? Voitt i
ko siinc1 todellinen kansanvallan asia. Ei voitta
nut . I'äinvastoin se joutui tappiolle .  Kaupungin 
kapitalistien edut si inä voittivat , ne , j oitten puo
le·sta kapitalistinen sanomalehdistö taiste1lee . Suot
ta se ei i}oa pitänyt. Tapahtui näet niin, että 
työväestö menett i kontrollin tuon virkailijan toi
mien ohjaamisessa. Ja silloin kuin työväestö sen 
menetti, hyötyi siitä pääomamahti. Silloin k uin 
ei väestöjoukkojen etuj a ol'e ajamas•sa mikään kiin
teästi järjestetty keskus., jää kenttä avoimeksi 
kiinteästi järjestetyn pääomamahdin haltuun. Pää
omamahti kontrolleeraa seillaisia asioita maan
alaisesti, ja julkisuudessa esitetään se käyvän vä
e,stön vapaan tahdon mukaisesti. Väe,stön etujen 
puolustaminen se'llaisen k eskusorgaanin kautta 
taa_s ,?n avoin, julkinen asia ja sitä käyttää kapi
tahstmen lehdistö näennäisenä vailttinaan "kan
sanv_altaisuuden puolesta". Tämä tehdään hyvin 
tuntien väestön mieli,ssä vafötsevat individualisti
set käsitykset, j otka täten j outuvat ristiriitaan 
työväestön edustaman kehittyneimmän ja olojen 
pakon vaatiman käsityksen kanssa. 

Pikkuporva-rillisen demokratian uskon va'1li
tessa voi järjestynyt ja  salaisesti haL!itseva pää
omamahti mainiosti tulla toimeen. Pikkuporva
rillinen demokratia perustuu ihmeelliseen taikasa
naan : yksilöMiseen vakaumukseen yhte isi·ssä yh
t�i,sk.�m.nalil�sis•s_a ja valti�llisissa asioissa, joka käy
tannol11sena asiana merkitsee sen tai tä män ehdok
kaan yksilöl l isesti parempana pitämistä vaaliuur-
nalla. 
.. -�ä�omamahti e! :!uota yksilölili,syyden järj es

tamattomyyteen pohtukas,sa; Kapitalistit tietävät , 
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että yhteiskunnan ja valtion_ toi�inta�lim�t o�at 
valta-asemia, joilla luokkaetuJ a voi. suoJata J a ed1s� 
tää. Kapitalismin nykyiseen keh1t)'.sasteeseen . e1  
sovellu pikkuporva1rilline'.1 1e�okra �ta. S�,1:1: �1ka 
on jo mennyt. Se mem s 11J1lom kmn yksuo�iltnen 
vapaakilpailu poistui yhteis ku1;man . taloudell1 �esta 
elämästä. Nyt on tullut keh1tty m1se!1 kaus.� t�
loudellisessa elämässä j a sama on laita myoskm 
poilitiikassa. 

Ja samalla tavaJH� ½ui? järjestäyty_minen ja 
keskittyminen on kap1tahstd�?k�n ny�y-�st�n tar
peitten mukaista , on se myoskm tyova�?·u.?k�_n 
etujen F· tarpeitten mukaista. �e on  _val�t�ma
töntä. Työväestö ei vo_i_ tu;_la to11:1ee'.1 �nd1v1du�
listisill a toiminnalla . Knntea yhte1sto1mmta, soh
dariteetti on sen tämän päiväinen ohjeLma. Sii
hen sen 'menestykse11'linen taisteilu vain voi pe-
rustua. 

Järjestäytymistä tarvitaan taf.�t�lussa . v�lt�
asemie,1 vaUoittami,s,essa . .  Mutta Jaqestym1sta J a 
keskittymistä tarvitaan myöskin niiden kä!sissä 
pitämisessä· ja kontrolleeraamisessa. Hyödytöntä 
se muuten olisi ko'k onaan - ja järjestöntä. Työ
väestö ei voi kansanvaltaisuutta toteuttaa muu
toin kuin järjestyneisyyden - luokkajärjestöjensä 
- kantta. Niiden avulla s� vain voi asioita k ont
rol leerata. Niiden kautta se vain voi toimintata
voistaan päättää. Järjestymättömänä yksilöitten 
laumana ei se sitä voi tehdä. 

Mutta sehän ei ole kansanvaltaisuutta, de
m okratiaa, .saattaa menneen pikkuporvarillisen 
demokratian unelmoitsij a, jonka onnettomuus on 
siinä, ettei se käsitä aikansa luokkayhteiskuntaa , 
huudahtia. Sehän on - diktatuuiria ! 

Sopiipa kysyä :keneHe voi työväenlu?kan etuj� 
edustava toimitsija olla vastuuvelvollmen, ·ellei 
työväestölle ? Ja e·1eUee� : :11it�.n .. m�:1te.� _voi 
työväenluoikan tahto ilmetå. ellei tyovaeston Jaqes
töissä ?  Kiihtyes.sään ja lähetessään sitä aikaa, 

j.,ol'1oin todella tulee kysymys vallan siirtymi·sestä 
tatkasevasti kapitalistiluokaha työväenluokan kä
siin, kehittyy luonnollisesti työväenluokan dikta
tuurinkin. Sehän ovat kaikki sosialismin ja luok
katai�tcluliikkeen tunnetuimmat tutkijat myöntä
neet J a la·Stkeneet välttämättömäksi tulokse ksi. 

On kuitenkin ollut olemassa sosialistises s a  työ
väenliikkeessä niitä, j otka eivät tämänlaisen ti
lanteen välttämätöntä syntymistä myönnä. He 
näkevät nykyaikaisessa demokratiassa, kuten he 
rakasta, at sanoa, sen te•kijän, j oka auttaa lievene
vää ''kasvaimista sosialiiStmiin", työväenluokan 
valtaan. "Työväenluokan diktatuuri on vain uto
pistisen vallankumousunelmoitsij an ajatuksen tuo
te," he sanovat. 

. __ Mutt3: t?dellisuudes sa onkin asia päinvastoin, 
m1ta mop1st1suuteen tulee. Nykyaikainen demok
ratia "lieventä vine vaikutuksineen" valJlanomts
t uk seen nähden on vain utopia . Vai mitä os ottaa 
nykyinen maailmansota ? Mitä se on ?  Se on ka
pitatlistiluokan diktatuurin jättiläistodistus oikean 
militaristista valtaa käyttävän diktatuurin. Me 
emme tiedä ovatko nämä utopistit tä,stä todelli
s�uden opetuksesta mitään oppineet . - Tähän voi
simme · vielä •lisätä, että rauhankin aikana on ka
pitalistiluokan diktatuuri oikea•staan vallinnut si'1-
l�. kapitaili�_till;lokan käsissä on ollut yhteis ku�nan 
v��ston el'am1sen ehdot, yhteiskunnan rikkaudet. 
Nnn on ollut "kansanvaltaisimmissakin maissa". 
Vaikka työväestö järj estyneellä tai•stelullaan on
kin saavuttanut j onkunlaista "perustus :·aillisuu
den tasapainoa" yhteiskunnassa , on ratkaiseva 
v�lta . . )mitenkin kaipitalistiluokan käsissä. Ja työ
:7aesto on �d�llee? ollut . käde,stä suuhun e;läjäin 
J oukkoa. E1han d1ktatuunkaan ole todel'.isuude ssa 
muuta kuin määrättyjen voimasuhteitten määrätty 
til'anne jonakin aikana . 

Köyhälistön demokratia on nykyään taistelun
demokratiaa. Tämän taisteludemokratian avulila 

43 



- vallankumouksen ja työväenluokan diktatuurin
kin kauttakin - kulkee työväestön voittoisa tie 
kapitalismin kukistumiseen. Silloin vasta toteutuu 
todellinen demokratia, kansanvalta. Se syntyy 
luokkayhteiskunnan poistumisessa. 

Nykypäiväiset maailman suurtapahtumat aja
vat maailman köyhälistöä taistelua kohti. Se ei  
ole voinut ratkasevaa ajankohtaa saavuttaa ennen. 
Kapitaiismin itsensä kehitys sen vasta voi edellyt
tää 

Tässä taistelussa on työväenluokan turvau
duttava vain omaan fookkavoimaansa. 

Eemeli Parras. 

Saaliin kimpussa. 

Piirteitä lohikalastuksen kehi
tyksestä Columbialla 

Viimeisen kymmenen vuoden ajalla on kehitys maailman teollisuudesis:ct harpannut jättiläisaskelin eteenpäin. Sen mullistava Yaikntus ei ole rajoittunut ainoastaan mnutamilie tuotar.nonaloille, vaan se on kos,keteUut kaikkia inhimillisen el'ämän aloja. Käänsdtpä sUmäsi .mihin tahansa, kaikkialla huomaat s11unnft.ttoman kehityksen jälkiä. Tuo kehit:vs on muuttanut lohfäalastuksenkin Columbia-joella kokonaan toisenlaiseksi kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten. S<>l:ä keittimöiden että ulapalla kelluvan kalamiehen - lohituotannon varsinaisen ylläpitäjän - työtavoissa on tapahtunut suuri muutos. Pinigoitettuun purjeese-,nsa sJ JmiUlevä verkolla kalastaja alun toistakymmentä. vuott:l. sitten ei osannut uneksiakaan, että tänäpäivänä purjevene Columbialla on harvinaisuus - leikillisten juttujen eRine - jonka tavates,saan ulapalla "piittailemassa" kalastajat ylpeänseka'sesti hymyilJen ihmettelevät, että jotkut viitsivät vielä mokomalla "rikillä" itseänsä kiusata. Mutta silloinra e; vielä tiedetty kuinlrn käytännöllinen ja vaivojasäästävä on moottorikoneella varustettu kalastus-· 
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vene, joka nyky.'tän tiedetään ja yieisesti kaiastajien kes
ken todefrni tunnm,tetaan. 

Tämä kalastusveneitten kehittyminen onkin ollut se 
t!ek1ijä, jokaj on muuttanut ka�a.<,Jtuksen. •l\:w..dwlm.a.n ja 
,pyyntit'lv!'iltaun kokonaan toi�enlaiseksi. Lähempi sil
�näys tuohon kehi tykseen lienee 1nielenkiintoinen, varsin
ikin n' :lle, joille Columbian lohikalastus on vähemmän. tun
nettu. 

J{ALASTUS COLl :\fBI.'\LLA ALUN TOISTAKYMMENTÄ 
VUOTTA SITTEN. 

Noin neljätoista vl' otta !litt.en oU moottorikoneella va
rustettu kalastusvene Columbialla tuntematon. Silloin jo 
kyllä oli öljyl!ii käypiä koneita, mutta niitä ei osattu aset
taa palvelemaan verko!l.a ka.lastajia.. 

Keittimöjen sm,1 C>mma.t alukset jo silloin kul
kivat konevoimalh;  samoin joillakin rikkaimmilla, ka
tiskoilla kalastajilh ( "tdippäreillä" ) lienee ollut moottori
veneitä, joilla he kulkiv?"t edempänä olevia pyydyksiään 
kokemp_ssa. l\futta verlrnlla kalastajan veneeseen mootto
rikoneen e1 uskottu soveltuvan ; siks•ipä käyttivät kalasta
jat venePnsä liikkeelle saamiseksi aikaseen keksittyjä vä
lineitä: airoja ja purjetta, - tavallisimmin vain yhtä ison
laista purjetta. Purjeveneellä kalastaminen oli vaivaloista 
ja usein heng-envaarallist.'I. hommaa. Silloin kun oli kova 
tuuli -· se el oli>.kaan mikään harvinaisuus C'olumbial1a ·
oli aina vaara t!"!.rjolla. Ellei peräsimessä seisova "kap
teeni" purjehtiPssa ollut alituisesti varuillaan, voi vene 
millä hetkelHL tahan�a pyllähtää kumoon. · Oikein kovalla 
tuulella purjehties"Saan hän ei voinut hetkeksikään hellittää 
purjeet'.'. pingoitusnuorasta, sillä vihurin tullessa siitä piti 
löysätä, kosk'1 peräfdmen avulla ei  voinut saada venettä 
kyllin nopep_-st.i pois tuulesta; vihurin ohi mentyä, oli pur
jetta vedettävä jälleen lähemmäksi, jos mieli määrättyyn 
suunta?..ll knlkea. 

Pime.:i.llä yöllä, jolloin veden aaltoilusta ei voinut edel
t.äpäin arvioida tuulen puuskien tuloa, muodostui purjeh
timinen oikeaksi hengenvaaralliseksi urheiluksi. Usein 
kävikin niin, että myrskyisinä öinä kalastajain veneitä 
kaatui jr_ vein eesså o!ijat hukkuivat. 

Mutta J(ll': p1E·jehtiminen kovilla tuulilla oli hengen
vaaramsta, niin lrnitPnkin ,siirtyminen paikasta toiseen kävi 
nopeasti Tyvneel!J. sitävastoin purjeen avulla ei päässyt 
mihinkään ; täytyi turvaantua soutamiseen. Se oli ankaraa 
työtä, varsinkin silloin kuin oli pitempi matka soudetta
vana. t.rsP.ån ta:vtyi soutaa viisi, jopa kymmenenkin mai
lia yhtäkyytfä - joskus lievää vastavirtaakin. Useim
miten kaitenkin kahsta.iat sovittivat kullrnnsa virtojen 
mukaan. Vastavirtaan f'Outamiuen silloin kun vesi on kii
vaimmassa juoksussaan onlcin Columbialla ihmisvoimain 

tuhlausta, siWi kovimmillakaan ponnistuksilla ei voi päästä 
t-,iumaakav,n etQenprl.in, päinvastoin virta vie kalastajan 
mukanaan kaikesta. huolimatta, ellei hän laske ankkuria, 
tai souda ranta.kosteikkoon. 

EddEL lueteltujen vastusten lisliksi purjeveneellä ei 
voinut kalastaa siten, kuin kala.stajalle parempaan saalii
seen nähden olisi ollut tarpeellista. Monasti täytyi vetää 
verk1rn ylös silloin kuin ,;iihen runsaimmin alkoi kaloja 
kaydä. Niin oli asianlRita, etenkin niin sanottujen iltayön 
korkeita vesi::i iulastettaessa. Viimemainittujen vedenvaih
t eiden vallites�a verkot tayallisesti laslcetaan ulos auringon 
laskiessa, jolloi n vesi vielä. nousee. Pimeän tultua alkaa 

Rantanuotta. 

verkkoon k'.-iydä lohia, kalankäynti tullen -sitämukaa pa
remmaksi, jora lähemmäksi aika ehtii virran seisahtumista, 
Virran käännyttyii juoksussaan jälleen alaspäin, alkavat 
lohet kFva?,sti pyrkiä y!f'späin, ja silloin ne käyvät verk
lrnon kaikista p:uhaitcn. Mutta kun sattui olemaan tyyni, 
t.aytyi kitlar.tajain purjeyeneitten aikana kiiremmiten vetää 
verkkonsa ylö� jnuri silloin kuin tuo parha'n kalankäynnin 
aika oli tulossa ; muutoin virta vei heidän veneensä vastus·
tamattomasti j0kisuun tyrskyihin, joihin jouduttua yi:'•n pi
meydessä oli varma kuolema edessä. 

Syyspuolella kalastuslrnutta, jolloin virrat Columbiassa 
käyvät ki;vaiksi, ja jolloin on paljon tyyniä öitä, täytyi 
ka!astajain tyytyä yhteon laskuun kussakin, joko nousu-

47 



tai laskuvedess·'.i ,  sillä joen muodostuman vuoksi täytyy 
verkko vetää ylös kun virta on s'tä määrätyn matkan kul
jettanut, Mi tit k'.llastaja sai tuosta yhdestä laskusta, siihen 
hänen tä} tyi tyyty'.i ,  olir,a saalis sitten runsas tai niuklrn, 
koska tyyneellä ei. voinut päästä takasin uudelle laskulle, 
Suotuisana tuulella luo:momsesti tilanne oli paljon edul -
lisempi kalastnja.ll e, , , :i?urjeveneitten epävarmuus esti myös kalastuksen JOk1-
suulla, jossa lrnvätkesällä olisi ollut paras saalis tarjolla, 
Vain mt;utamat rohkeimmat kalastajat ·uskalsivat Co,lum
bian su un tyrskyihin, Melkein aina he toivatkin sieltä 
runsaita sa'.lliita, 

Kalastaj<tiln aHmtoja .'\.storiassa. 

Yleensä pu rjcveneellä kalastaminen oli hen;'sen".'aar�
:ista ia ...-a.ivaloista työtä, Niinpä vuonna 1 9 0 6, Jollom vie
lä olivat purj6ven0et yleisesti käytännössä, hukkui Co,
lumbialla k,,säkalastuksen kuluessa - tuon vajaan neljän 
kuukauden kuluessa -- 78 kalamiestä. Useimmat hukkui
vat senfahuen kun hc,idän veneensä kaatui, joko purjehti
essa joella, tai jokisuun tyrskyissä, joihin he .Paremman 
1:aaliin to'vosfa uskalsivat, ja vain harvat siten, että horjah
tivat vahin;;-ossa yli laidan. 

KALASTUS COJiL'MBIAN SUULLA NYKYÄÄN. 
•ruoBta vaiva.loisesta ja hengenvaarallisesta purjeve

neestä kala�tajat ovat vähinerin luopuneet sen jälkeen kun 

tuli t odettua, e-ttä moottorikone sopii mainiosti verkolla 
kalastajankin veneeseen. 

Ensimäi.set moottorikoneeila varustetut kalastusve
neet oliva� "yksinkertaisesti laitettuja, Niissä oli verkko 
keulapäässä venettli ja kone peräpäässä, Silloin kuin 
verkko oli venee..�'sä - kuten välimatkoja kulettaessa -
pakkas,i lrnnla olemaan liian raskas verkon painosta, joten 
vene oli taipLifa sukeltamaan pahemmassa aallokossa. Ver
kon laskettu;,. ulos, nousi keula taas liian korkealle ja 
perä painui alas; tätPn oli tuulisella ilmalla venettä vaikea 
saada pysytf'ttyä suotuisassa asemassa verkl,rna ylös vedet
täissä. Per[l.sin n1)issa ensimäisissä. moottoriveneisä oli 

i rtonainen, samoin kuin purjeveneissäkin, ja oli se nostet
tava. veneeseer. k'Jn verkkoa aletetiin l askea. Verkon las
keminen ni'nikään edelleen suoritettiin soutamalla. Ko
valla tuulella tämä vaati soutum1ehelfä ankaria ponnistuk
sia; ja enimmä!rnPen verkkoa ei voinut laskea muutoin 
kuin myötatuuleen. 

Tuolla tavalla järjestetty moottorivene oli joissakin 
kohdin vielä hankalampi kuin purjevene. Tyyne,ellä il
malla sill"i k, llä pääsi kulkemaan pois tiehensä, mutta ko
valla tuulell;, SP oli paljon vastuksellisempi ja raskaampi 
airoilla hoitaa kuin purjeven<'. Ei siis ollut kumma, vaikka. 
kalastajat tunm'.tsivatkin ensimäi-set moottoriveneet mi
hinkään kclpaam:;,.ttomiksi. Kaiken muun lisäksi niissä 
oli viefa sekin vika, ettei konetta saanut käyntiin aina sil
I o:n kuin tarve olisi yaatinut. Viimemainittu epäkohta 
kuitenkin johtui pääasiallisesti siitä, etteivät kalastajat 
kyllin tark!lsti tuntcnct>t moottorikoneen systeemiä. 

Mutta pian f'ns.im�isten moottoriveneitten ilmaantu
misen jälk0en opittiin asettamaan kone keskelle venettä. 
Se osottautui heti alussa moninverroin käytännöllisem
mäksi. Koneen ollessa lrnskellä venettä, verkko sopi pe
räpää h'c\n, kuten r,urjev,Jneissäk'.n. Koneen ja verkon :v:ä
lil'le varattiin noin lrnksl ja puoli jalkaa pitkä ja koko ve
neen l evyinen tila kaloja varten; keulaan taas jäi miehille 
hyvä nukkumatila, jota ens!mäisissä moottoriveneissä ei 
riittänyt lainka'l-n. Peräsin niinikään asetettiin kokonaan 
toisenlaiseen asentoon. Sensijaan, että se purjeveneissä, 
,;amoinkuin ensimäi<-iss'.l moottoriveneissäkin oli irtonainen, 
asete:tiin se n)t kiinteästi veneen perän alle suurempien 
aluksien "V�teernin mukaan. Nuorat johdettiin keskelle ve
nettä kiinnitPttyyn sauvaan tai rattaaseen, joten sama' hen. 
kilö voi hfllposti hoitaa konetta ja ohjata veneen kulkua 
samalla aika.R . 

Tuona tavalla järjestetty vene osottautui olevan . kai
kin puolin kä)·tännöllinf'n ja helppo hoitaa. Siiiä kalasta
minen rajotti .airojen käytöll' hyvin vähään. Verkonkin 
nyt voi laskea oS!lksi koneen avutia: Tarvitsee vain panna 
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Cc,Iumbian !'anta,tyrskyt. 

Pelastusjoukkue liikkeellä. 
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· köne hiljaa. käymään, niin se kuljettaä venettä eteenpäin 
juuri senven3,n kuin verl<On laskemisessa on tarpeellista; 
Jis;ci,ksi voi verkon J:u;kea yhtiihyvin vastatuuleen kuin 
myötätuulcenldn. Jos on kova vastatuuli verkkoa ylös ve
dettäissä vo,i Q;illoinkirt käyttää kort etta apuna, panemalla 
potkllrin pyörimäån takaperiti, jolloih se kyllä antaa verk
koon niir.. paljon li:\y,ää kuin sen ylösvetäjä tarvitsee, 

Viimemainitunlaihen moottorivene on rnoniert etUl• 
suuk':lier..sa vnoksi vakiintunut verkolla kalastuksessa CO·· 
Jumbialla. Vucs'.en ku luessa on sitä lmitenkirt yhä parah• 
neltu. l'siinpä on vene<JP.. keulapäähän rakertrtettu noirt 
ku usi ja pu,)li jallrna 1,itkä ja tarpeellisen korkea, laseilla 

Hengeupclastnsaseman miehistö, 

ja ovell:ct va,ustettn hytti, johon sopii .venekuntaan kuulu
vat r,ari mie51.ä s'.1.teen !'mOjaan ja nukkumaan lep oaikoina. 
Sen lisäksi useat v,meet ovat varustetut sähkövaloi!la ja 
ilmaB'äilic: iWi.. I1masäi1i0t tekeivät veneen turvalliseksi. 
Vaiklrn. vene täyttyy ve<'lellä, voi sen pumpata tyhjäksi ula
palla, jos ei ole erittäin ankarassa aallokossa, sillä ilmas�
liöt est:tvtit v eneen uppoamasta. 

Veneitten kehityksen mukana itse kalastuskin on 
muuttunut toiser.laisel;:.,'i, Sensijaan, että pnrjeveneitten 
aikana va• in muutamat uhkarohkeat kalastajat uskalsivat 
jokisuun tyrskyihin, l:elluu siellä nykyään satoja veneita 
joka päivä, vars-inkin keyätkesällä, jolloin siellä on parhaat 
saaliit tarjolla. Eikä kalastajat nykyii.än ollenkaan pelkää 
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mennä. avonai<ielle mer elle, päinvastoin Columbian alajuoksun kalastajiE'n p:.HvitUlinen kalastusalue, niin kauan kuin on �oPssa �am0.11.�a tulvavettä, on jokisruun tyrskyjen läpi avoimelle mer"Jlt>. Fnimmäkseen kuitenl.in on jokisuun matal:Jrnlla niin ankara hyi\kyaallokko, että kalastajain on pakko ht'itU< i verkostaan irti ja ajaa tavallista laivaväyl�ä pitkin mer<'lle verkkojaan vastaanottamaan. Mutta usem kalastajat r,vrkivät verkkojC'nsa perään suorinta tiet.�; silloin ei ol<' harvinaista, että vene'.tä kaatuu ja kalastaJia hukkuu .  ;,!llå jol.:isuun tyrskyt ovat niin voimakkaat, että isompildn aln<i, !:uin tavallinen kalastajavene, on niiden seassa kuin pieni las.tu. Kahstajain monilukuisuus jokisuulla, pakottaa heidät yhä vaaralliserr,mil!e pailrnille. He uhmailevat luonnon suunnattomia voimia tavalla, Jota yksikään kuolevainen ei usko toisen kertomana, ellei ole omin silmin ollut näkemässä ka.lastaja.in rohkeita yrityks:ä. Ei siis ole ihme, vaikka mor.i •,alasta.ja vaipuu Columbian tyrskyihin ikuisesti. Ihm<>empi 011, ettei heitä useampia 'huku kesänmittaan; Mllä. sar1.:;-,t heistä katsovat jokapäivä kuolemaa suoraan silmiin. Joiis:mn tyrskyihin epä.i!emättä hukkuisi kalastajia paljon enemmän, ellei kummallakin rannalla jokisuulla olisi hengenpC'lastusa,semaa. Varsinkin pohjoispuolella ole va Caue Di<:sapointment"in hengenpelastu:amiehistö tekee suuren palveluksen kalastajille kesänmittaan. Sadat kalastajat jokaisPna kesänä saavat kiittää juuri tuota miehistöä s:itä, että · ov'lt saaneet verkkonsa takasin, ja monet siitä, että ovat viE'fä elä.vien joukossa. Heng·onpelia,<itU�'\·eneet ovat kehittyneet laivan yhtä paljon knin lrnlastusveneetkin. Kymmenen vuotta sitten ne olivat pienehköjä soutuveneitä; nyt ne ovat isompaa kokoa varu<rt·etvt uudenaikaisilla laitteilla : puolento'statonnin painoi�ella metallikölillä, ilmasäiliilillä ja neljänkymmenen hevo"JVoimais'lla moottorilrnneilla. Raskas köli estää veneE'r: sivuttajn kaatumisen ja ollen välikannella varustettu, siWi voi vaaratta ajaa hirvempäänkin aallok koon. Vasta ,;,itten kuin aallokko käy niin hurjaksi, että se voi heittää vene�n päittäin ympäri, _on p_elastusty_ö _mah.d�ton. Tuollainen vene tekee mahdoll1seks1 kalastaJam oma1 .. suuden ja henrr<ln ·pelastamisen vielä silloinkin kuin kalastusveneellä ei voi 1 ritt:iäkään nlitä pelastaa. - Noitten pe .. lastusasemlen perustaminen ja ylläpitäminen on suureksi hyödyksi luonnon voimien kanssa kamppaileville kalastajille. Asettamalla moottorikone palvelemaan kalastajaa, kehittyi verkolla knlastamiscn rinnalle eräs toinen kalastuksen laji, nimittäir, uisti:nella kalastaminen. Vain muutamia vuosia sitten C0l11rnb!an suulla ei tiedetty uistimella kalastamisesta mitään. Yleisenä luulona oli, ettei Columbialle 
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nouseva lohi lainkaan tartu uistimeen. Mutta tuo harha!uulo jc,htui niitä yksinkertaisesta syystä, ettei kukaan ollut koettar. ,1tkaan uistclla. Purjeveneellä. sellainen kokeileminen oike:i.staaP ei k<l.ynytkäan päinsä. Vasta sitte ku�1 use1t.1 vuosia oli k'lhrnteltu moottoriveneellä alettiin kokeHla eik/\ se Colnrnhiankin lohi tarttuisi uist:�een, ja tarttmhan se, __ c·i tosin joella, va fl.n mC'rellä lähellä jokisuuta .. NyJ,:ynän on merellä lähellä Columl.>ian suuta noin tuhatknnta alusta, ell<>i enemmänkin joka pä ivä kesäiseen aika'.1-n uistel pm:i,ssn., kun vain ilmat sen sallivat. Siellä. on ka1k�'.1 �olrnisia_ ia näköisiä aluksia; verkkokalastajan ven�est�: p1enempa:ct kokoa oleviin laivoihin saakka. Ne riste1Iev:ar murelUi._ lr'.iin .<sankka väkijoukko suurkaupungin kaduil la. Kal0Jal:m sanvat, to-isinaan runsaastikin, jopi>. 

Pelastusjoukkue apuun rientäm.'issä. 

niinkin suur.-ssa miiJl.rässä, etiä verkolla kalastaminen varsinkin kev ätkP:sällä, pakkaa jäämään alakynteen. Usea; 
:crkolla kah�taj?-t rwatkin jättäneet verkon kokonaan pois Ja_ ryhtyneet yksmomaan uistelemaan. Uistimella kalastam19.es�a o!l se E'tli, ettei pyyntivehje läheskään maksa niin pa1Joa ku,n vnkko. Li8äksi uistelija saa yöt nukkua rauc )1assa. silHi y'.illä lohi ei näe uistinta: sitävastoin verkolla kalastajan täytyy olla etupäässä öisin liikkeellä. Uud�'!lmanaikai�iin kalastusneuvoihin kuuluu myös n. s'. puss:nuotta. Se eroaa tavallisesta rantanuotasta siinä että sitä ei vedefä maalle, vaan sitä.varten laitettuun aluk� seen Pu��ir,uotta- alukset ovat moottorikoneella varustPtt�.ia, tavalli,;esti noin 40-1,0 jalan 11ituisia, umpikan:aisia. ,Perakannell,,, l::ätint.y"än lavan päälle, on asetettu nuotta. Se la�ket�an ulos ajamalla hevosen kengän muotoinen kierros; Jolloin nuott:i. automaattisesti soluu veteen. Sen jäi-
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keen aluksNisa olevan koneiston avulla 
.. 
n1;10.tan päät ve?.�

tään yhtPPn, "Dmoio pohja renk aitten lap1 Juoksevan koy-· 
den avullt,. vPcteU,än yhteen. Täten nuotasta todellakm 
muodostuu pnssi, johon on vangiksi jäänyt kailiki ne kalat, 
.jotka sattui,::.• ol emaan kierroksen sisällä. 

Knvi,'\ Colnmbialta, 

Syysr,,wlella ke!11:\ä, jolloin lohet 
. 
uivat su.urissa par

viSISla, pi:ss'nu ot8,t ovat saaneet use1� r1:1nsa1t� saalnta. 
Mutta tuonlatsta alusta ja nuottaa koyhat �ivat ky�ene 
saamaan. sillä r.e maksavRt useita tuhansia

. 
doll

.'.1
1 e1ta, 

Pu�sinll otilla Columbiall!o>, ovat kal�sta�eet '.'m1mmakseen 
itävaltah.iset ja italialaiset. Tavallisesti omistaa aluksen 
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ja nuc.tan noir. s0.itsemän tai kahdeksan miehen muodosta
ma yhtiö. Täten jol:ainen alu ksessa työskentelevä mies 
on �1malla myös 0sakvs. Vuonna 1 9 1 6  oli Columbialla tuol
laisia p,1ssinuottia n oin parilcymmentä. 'Useat niistä oli
vat tulleet Buget �ou ndin satamista Columbialle kesäka 
lastuskanden ajaksi. Tuppautuen samoille vesille kuin 
rantanuot:\.tkin, saiv:i t ne hyviä saaliita. 1\lutta , tästäpä 
eivä.t tykänneet täk>i.11',i�et rantanuottia omistavat keittimö
yhtiöt. He hommasivat lainlaatijakunnassa viime talvena 
lain, joka kieltäi:i. pussinuotilla kalastamisen Columbia
joella. Lain m'iiir:iyk�et eivät kuitenkaan ulotu jokisuuta 
ulornmaksi, joter, r-ussinuotilla kalastetaan nyt merellä, 
lähPilä Columbiar. suuta. Mutta mitäpä siitä ·- niillä saa 
dut !,alat tur,il aa n Columbia-joen kPittimö_\ihin lmnnutet
taviksi, joter:. t':'.kä.lFiiset keittimöyhtWt kaloista lopulta.kin 
voiton kisl:ovat. · 

KBittimc;jen parannettu koneisto tekee niille mahdol
liseksi ottaa vastaan kaloja monta kertaa enemmän kuin 
ennen. S0n kautta ovat kala.kapitalistien voitot lisäänty
neet vuosi vuo<lPlta.. Kalastajille, joka panee henkensä 
alttiiksi loh\'l. pyyctysfäessään, kapitalistit maksavat vain 
pienen mur.-tn-o:san loh(·n todellisesta arvosta, ja itse - nä
kemättä mitä�n vaiv:>..a ja tarvitsemat.ta antautua hengen
vaaraan -- he UU:i riviit lrnkoon miljoonia. 

Kalas+a_jan a.nimatin näennäinen itsenäisyys on houku
tellut yhä usPa mmat palkkaorjat yrittäm>iän tehdä elä
mänsä kalaistnksPil.a. Täten on Columhia-joki, vieläpä me. 
rikin lähel!ä jokiEuuta. käynyt ahtaaksi, ja_ se on synnyttä
nyt kilpailun kals.<ttaja'.n välille. Jokainen koettaa par
h:aansa, saadak.sef'n mahdoll isimman runsaita saaliita, vä
littämä.tt'i toisC'sta mifään. Kieltämättä tämä seikka suu
resti ehkäi,ap� lmlastajain järjestymistä. Heillä on kyllä 
unio, mutta s·i.ihen kuuluu vain pieni osa Columbian kalas
tajista; sentli hden uniolla ei ol ekaan paljoa m erkitystä. 
Keittlmökapitalistit m'Hlräävät kaiken niinkuin eduilleen 
pa.rhaaksi näkev�t ja kalastajain huonosti järjestyneinä on 
tyydyttävä siihen. K'lik1sta Usenäisyysluulotteluistaan huo
limatta kal:>.stajat ovat kapitalistien m'elivallasta riippu
vaisia. 

Vain kiin(Pän järjestäytymisen avulla kalastajat voi
vat saada _paremman maksun kalo-ista ja enemmän mää
räysv.i.ltaa amm:ttism.an, mutta täydelliseen itsenäisyyteen 
he eivä� voi p'i.ä:-;tä niin kauan kuin yksityisomistn,si on val
Iitserr.aissa. Yasta sittn, kun yhteiskunna!Jinen omistrn; 
pääsee mä:1 r1i.äv'i.ksi tekijäksi, ,m kalastajakin todella va
paa ihminen. 

A. N. Koskela. 



USKONNON VERHOSSA 
KÄYTYJÄ 

TALOUDELLISIA TAIS • 
LUITA 

Täytyy olla tarkka silmä, j os mie:ii laajako
ko isistakaan maailmanhistoriaa kuvailevista por
varillisista teoista keksiä edes vilahduksia 
tapahtumain kulkua todella ohj �nneista_ ta1l�ude'.
lisista tekijöistä, joiden selostaminen kuitenkin pi
täisi olla etualalla kaikessa järj ellisessä h istorioimi
sessa. Mutta eihän vaHassa olevain luok1kain  pal
veluksessa olevain historioitsij ain tarkoituksena 
olekaan luoda tosiperäistä kuvaa mailman tapah
tumista , vaan tosiasiain kustannukseHa maalata 
ihailtavia yli-ihmisiä niin maal l isista majesteeteista 
kuin kirk1koruhtinaistakin, sommitella kokoon sa
tuj a heidän muka jaloista teoista,an j a häväistä 
niitä, jotka sortoa ja riistoa vas taan ovat uskalta
neet kapinoida . 

Suuremmoisimpia sekasot1kuj a , mitä porv,a-
riföset historiansepustajat ovat koskaan kokoon
keittäneet, on heidän esityksensä n. k. uskorrpuh-
distuksesta. 

. Se on mieletön tarina muka protestanttisten 
J1;:�ala�_last�n j a k�tolisten paholaispenikoiden 
vah_�esta t�i stelusta , J ossa pääpyhimyksenä esiin
tyva_t Martin Luther j a Kustaa Adolf sekä pääpa
hola isena Rooman paavi ja Wallenstein. 

. Sen_ t,?sia_sian, että esim. pää'paholainen paa
v:. su9·si , usikon sankari" Kustaa Adolfin hyök
kaysta Saksa�� - sen he _ _ miel:iummin jättävät 
kokonaa? mainitsematta , 111111 seikkaperäisiä kuin 
ku".a:1ks1s�aan muutoin ovatkin o levinaan. Sen 
mamits emmen voisi pilata huolella rakennettua 
kor_�aa_ k_uvaa . Mahdollisimman sievästi on 
m:yoskm_ sivu:ite_tt�_va :3e tosiasia , että molempien 
ta 1stelev1�n nve1ssa oh se·kä katolilaisia että pro
t�_stant�eJ a , . � illä huomion kiinnittäminen sellai
sn_n sei1kko 1h111 ei olisi tarkotuksenmukaista sil-
10111, kun on tuo suuri ta istelu taloudellisista eduista 
s�atava nä}'.;tämää? kahden eri uskonnon välisel
t� kamppai,ulta , Jossa kysymyksessä oli muka 
amoastaan se ,  mitä tietä fastä surun j a murheen 
laak,sosta parhaiten taivaaseen päästäisiin tai se  
o:1ko .�ukoukset luettavat latinaksi, va iko kansa� 
ktelella. 

. . .!�uit enkin j o vil·kaisu mainittuihin tosiasioihin 
rnt_�aa saamaan järki-ihmisen vakuutetuksi siitä 
e!ta krsy11;r�sess�. oli muuta,kin kuin "uskon puh� 
d.i,stami��n J a  etta se "muu" oli päätekijä j a  usko 
sivutek1Ja. 

Martin Luther ei o!.lut ensimäinen eikä ainoa 
"us½onpu'.hdistaj ista", va ikka hän kohosi näennäi
�estI r:nmta korkea1;1malle s·en hyökyaa llon har
J�lla, J oka uuden aJ an alussa vyöryi katolilaista 
kirkkoa vastaan. 

Sen hyökyaa J.lon nosti historian näyttämölle il
maantunut uusi mahti. 

K�hityksessä ta,kapaj ulle jääneenä, feodaalise
na ;a1toksena ei katolinen kirkko enää voinut 
suor_1ttaa . riistäjäluO'kille niin arvokkaita pa,lve
luksia kuin ennen, mutta pyrki s iitä huolimatta 
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yhä niiden kanssa riistosaalista tasailemaan, vie
läpä viemään siitä parhaan osan. Ranskas·sa,. Es
panjassa ja Englannissa oE nousevan porvanston 
vapautuminen kirkon 1kuristukse·� ta .. tapa�tur:iu.� 
jo ai:kaisemmin. Saksan . vu?r<? _tul: vumeks'., s:l la 
olojen muuttumin�n kap1�a,l'.st1s1ks1 . tapahtui s iel
lä myöhemmin kmn ma1111tu1ssa maissa. 

Yhttiskunnalliselta katsantokannaltaan Lut
h-er oli pfäkuporvari. Hän al½oi 1ruo?kim�1l'.a ruh
tinaiden loistokasta elämää, Joka e1 vomut olla 
herättämättä ahtaissa oloissa elävissä pik:kupor
varei•ssa katkeraa kateutta. Hän jyrisi koron
kiskureita ja suur:i ikkeitä vastaan ja pauhasi pal
velusväen laiskuudesta. Katolisen kirkon usko'.
lisia poikia oli hän vielä, kun hän_ anta�tui väitte
lyyn pa•aville ane-kaupalla _varoJ a ½�1.?o.ttelev�.n 
munkin kanssa. Ei hän aavistanut suta isoa ru
taa tuievan. Mutta hän oli iskenyt arimpaan 
oaikkaan kuin Juulikaan. Pikku riida•st·a kehittyi 
iso riita. Ennen pitkää oli katuminen ja takaisin
paluu vaarallisempaa ku_!? tais�e,;un jat�amin�n. 
Oli pakko mennä eteenpam. Vaht katolisen .. k1r: 
kon kanssa katkesivat kokonaan. Nyt tayty1 
kohdistaa koko energia agitat·sioniin paavin ·kirk
koa vastaan. Ja agitatsiooniaseita ei puuttunut, 
sillä katolinen kirkko rasitti kaikkia kansan luok
kia .  

Sak•sa oli  tähän aikaan haj,aantunut lähes kah
teentuhanteen e;ri yhteiskuntamuodostumaan,. Ne 
ol!ivat melkein itsenäisiä, vaikkakin niiden nimel
lisenä päämiehenä o,li Habsburg-sukui�1e:1 keJ_sari, 
joka samal la oli Espanjan sekä sen la�JOJen ,snrt�
m.aiden Alankomaiden ja Itävallan yhherra. Ma1-
nitui_st; pik½uy�t�iskunnis!a . :s�i�sem�n _oli vaal!
ruhtmaskunt1a, JOiden ha!li1ts1J o1La oh oikeus toi
mittaa keisarin vaali, ruhtinas1kuntia oli kahdek
sankymmentä, loput olivat hiippakuntia, _ka1;1punk�
ja, ritaritiluksia ja luostareita. . Rulhtma1den J a  
keisarin väli,llä vallitsi taiste1lu vallasta. Kun 
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keisari laajoja suunnitelmiaan varten olisi tarvin
nu_t nu��aasti rahoja, olivat ruhtinaat y len kit
sa1_ta nutä myöntämään, peläten vahvistavansa 
keisarin mahtia liiaksi, jota paitsi heidän oli ta
sattava työtä tekevän ,kansan osan työn tulokset 
myöskin kat'Ol'.isen kirkon kans,sa. 

�ukema_ttomia olivat ne keinot, joiden avulla 
katolmen k irkko osasi panna kullan virtaamaan 
S�ks_ast� Roomaan. Yhtä paljon kuin se har
nu_�t-� . p1kkuporvareita, yhtä paljon suututti se 
�y?la1·slu?�kia sekä ruh�inaita ja läänitysherroja, 
JOista o,h .!ullut ma�kap1tafoteja, villan, viljan y. 
m. _ t�ott�ya ;:1·a�or}uuteen !pama.mansa talonpoi
ka1,svaeston rustam1sen avuUa. Paitsi tuo Roo-
11:aan painu_va suunnaton kultavirta, olivat myös
km henge)_hst�n h�rrojen ja luostarien laajat ti
lukset ,.eka kirkkoJen suuremmoiset aa,rteet omi
aan kiihottamaan ruhtinaiden saaliinhimoa tänä 
aikana, jolloin kapitalismi oli kohottanut kuJ.lan 
ja hopean ihmeitä tekeväksi kaikkivoivalksi juma
laksi. 

Kuitenkin pysyttelivät ruhtinaat erossa tais
telusta ·katälilaista ,kirkkoa vastaan ottelun alku
aikoina _Taistel_� a�ve·!utti ·��itä ja syistä, jotka 
osottautmvat patev1ik•s 1. N1111 tervetul,l:ut kuin 
h_ei�tä !katolisen kirkon mahdin kukistaminen oli
s �k !_n 01llut, . t?ntui_ •se kuitenkin kovin uskalletulta, 
silla. s�. ?lis '. _vomut vaikuttaa liiaksi rohkaise
vasti nuhm, J Oita hekin ,riistivät. 

. Pohjavoi'.mana siinä ottelussa, jolla ,katolisen 
ku�kon mahti Saksassa muserrettiin, olivat tail>on
P?Jat... Heidän liittolaisinaan esiintyi kaupunlki
vaesto, osa alempaa aatelistoa ja erikoisen huo
mattavana teikijänä kaivostyöläiset. Kaikikien näi
de? sotajalali!e nostamisessa teki m. m. Luther 
vo1ma,kasta a gitatsionityötä, kiihottaen saarnoin 
j� lento�irja st_en. avulla taisteluun juma.Jatonta 
kirkko_a Ja  :::':1t1knstusta paavia vastaan. Ja sana 
lankesi hyvaan maahan. Ta1onpojat olivat näke-
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vinään Lutherissa oman miehensä, asiansa pelot
toman puolustajan. Mutta surkeasti he pettyi
vät häneen nähden. 

Kun tuloksena Rooman ·kir:kon mahåin mur
tamisesta oli ainoastaan se, että ruhtinaat, Luthe
rin reseptin mukaan, saivat haltuunsa kirkon enti
set rikkaudet mutta mitään lievennystä ei tu!Jut 
niiden asema�n, jotka taistelun kuoriman olivat 
kantaneet ja l ievennyksen toivos-sa taisteluun 
nousseet - kun tämä kävi selväksi, silloin ta
pahtui se, mitä ruhtinaat o,!iva� p�Iänneet : talon
pojat suuntas ivat aseensa ru_htma1ta k_oh�1. . Kun 
kerran yksi riistäjä oli kukistettu, mJ1ks1 e1 va-
pautua toisista yksin tein. . . . . Silloin teki Luthe.r pesäeron kapmalhs1sta J.a 
liittyi ruhtinaisiin. Ruhtinaat taas _puolestaan oli
vat ihastuneet lutherilaiseen uskonpuhdistukseen, 
se kun antoi heiJ.le mainion tilaisuuden puhdistaa 
kirkot himoamistaan aarteista ja ottaa haltuunsa 
niiden laajat tilukset. 

Se tapa, jolla Luther nyt raivos_i äs,keisiä_ k.�.?
nattajiaan vastaan ei löydä vertaistaan miltaa_n 
aikakaudelta. Se lähenteli mielipuolisuutta. Mi
tään kumouksellisia eivät kapinoivain talonpoikain 
vaatimuk•set olleet. He vaativat ainoastaan va
pautusta maaorjuudesta, takasin -�eil�ä riistett�Jä 
oikeuksia yihteisiin maihin, mets11n J a  ·kalaves11n 
sekä joitakin veronhuojennuksia. 1:'f utta . tä�� oli kamalaa ja  jumalatonta Lutherm m1desta, 
joka nyt o l i  löytänyt va,rsinaisen elämäntehtävän
sä hallitsijain kätyrinä, jolle toimelle hän koko 
loppuikä.nsä pyhitti. V�rsinkin_ vaatim�s ��a<?r.� juuden poistamisesta raivostutti_ Lut��na.. . 1:'f1ta 
se merkitsee ? Se on samaa kmn etta lknstIHmen 
vapaus tehtäisiin ruumiilliseksi. Eikö Aapraha
mi-Ila ja muilla patriarkoilla j a  p�ofeetoilla oll�t 
maaorj ia ? Lu.kelkaa, mitä Paavali sanoo palveli
j oista, jotka hänen aikanaan o!ivat maaorj ia. Siksi 
on teidän tekonne vastoin evankeliumia j a  ryö-
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värein teko . . .  " Näin pauhasi tämä "vapauden apostoli" ja hänen "jumalan sanan selityksensä" kai1kui suloisena soittona ruhtinaiden korvissa. Kapinoitsevat talonpojat julisti hän helvetin omiks i  -poikkeuksetta ja ijankaikkiseti autuuden vaku!-1tti h�n s�avut�avan :7armasti jokaisen, joka lyo kuoliaaksi moisen es ivaltaa vastaan niskoittelevan olennon, missä ikänä hänet sitten tapasikaan. "Niitä pitää iskeä, kiduttaa ja  raastaa armotta," ,rääkyi hän. "Ken kaatuu taiste1ussa hallituksen edestä, on pyhimys jumalan edessä", tiesi Luther. Ja kun hän arveli, että jotkut voisivat pitää hänen innostustaan liiallisena jumalan miehelle ,  kirjoitti hän seuraavaan tapaan : "Hiiteen sää1iväisyys ! Tässä pitää esivallan purra, pistää, rääkätä ja  murhata, niinkuin jumala on säätänyt". Ja yhteiskunnallisen ihanteensa ilmaisi hän seuraavin sanoin : "Aasin täytyy s aada seipäästä ja  kansaa pitää vikivalloin hallita". Ja ,kun sitten ru_htinaat, ½atoliset ja protestanttiset yhteisvoimin o:livat . ½apman saa_neet verivirtoihin upotettua, n�?1u.1_t�.1 Luther . kmn hornan henki. Hän oli ylpea s11�a,  ku_n oh . osannut niin hyviä neuvoja antaa, vaikka 1tseas1assa ruhtinaat e ivät murhaamise�n ja a laluokan jä•senten kiduttamiseen neuvoja kaivanneet. He olivat siinä mestareita. Heidän kostonsa ?li  perinpohjainen. Lotring-enin herttua �eurastu�ti 18,000 a·seensa riisunutta talonpoikaa, J otka olivat olleet kyllin yksinke•rtaisia luottaaksee?_ . hänen armeliaisuuteensa, yhden esimerkin ma�?1t_aksemme.  Mutta verenjanoissaan hourupäisena riehuva Luther rehenteli : "Minä, Martin Luther, olen lyönyt ,kapinalliset, s illä minä olen käskenyt lyödä ne. Kaikkien niiden veri tulkoon ylit-seni". 
Tällä kokokäänteellään, j onka Luther talonpoikaiskapinan aikana teki, ansait1si hän riistävien l l;loi�kien ikuisen jumaloim isen ja pe'.asti nahkansa silta kohtalolta, Joka m. m. tuli hänen aikaisem-
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man liittolaisensa, ;kapinafösi\.le loppuun saakka 
uskoll isena pysyneen Tuomas Mynzerin osaksi. 

Jos me työläise� hal
:1amme .Y:�_s1löje1: .. nin:iä 

tältä a ikakaudelta ·m1elessamme p1taa, solpu mms
taa nämä kaksi : Martin Luther ja Tuoma·s Myn
zer. Edellin en inhoittavimpana riistäjäluokan kä
tyrinä, jälkimäinen uupumattomana sorrettuj en 
luokkien esitaistelijana. 

Jo nuorena antautui Mynzer ylhte1.teen_ koi:11-
munististen uskonlahkoj en kanssa. Han oh opts
kellut jumaluusoppia ja saavuttanut tohtorin a·r: 
von, mutta riistäjäluokkain paJvel ijaa hänestä e1 
tullut. Jo vä·hän yli ·kak•sikymmentävuotiaana 
puuhasi hän salaliittoa Saksan korkeimman kirk
koruhtinaan kukistamiseksi Aikaisemmin kuin 
Luther hylkäsi hän latinan_ jumala:1pa1':'eluskielen_ä 
j a  alkoi saarnata Saks.�ks1 . 1:1�al_hs1'.: P: �engelh
siä riistäj iä vastaan. Han k1qo1tt1 kas1kiqan Sak
sankie,lisitä jumalanpelvelusta varten, mutta Lut
her hommasi sille paina ttamiskie\.lon ruhtinaal
taan. Sillä häntä harmitti •se , että joku toinen 
oli tässä kuten monessa muussakin uudistuksessa 
ehtinyt tdelle häntä, joten hänellä ei oHut muuta 
neuvoa ,kuin tulla perässä, mikä kävi kovasti hä
nen kunniansa pääLle. 

Aluksi v etosi Mynzer ruhtinaiden ihmisyy
teen ja · hyvään tahtoon riiston fopet_tam'is_ek�i, 
mutta pian huomasi hän sen turhaksi. S1llo111 
alkoi hän saarnata vallankumousta. Kirkkorefor
maa ttorista tuli valtiollisten ja yhte iskunnallisten 
uudistusten voimakas agitaattori. "Ruhtinaat on 
väkivalloin kukistettava, siJlä he ovat vain pyöve
leitä ja verenimijöitä". Eikä päämääränä ol,lut 
sen vähempi kuin kommunismi. Sen hän selvästi 
lausui. 

Kun m erkkejä  tulevasta talonpoikain kapi
nasta a lkoi ilmaantua, tapaamme Mynzerin in
nokkaimpana kapinaankiihottajana. Ruhtinaiden 
vainoomana, joiden verikoirana Luther tässäkin 

jahdis•sa esiintyi, kulki 1hän paikasta paikkaan, 
järjesti talonpoikia, kaivosmiehia j a  kaupunki
laisköyhälistöä tulossa ·olevaan suureen otte,'.uun. 
Hän saarnasi, kirjoitti kapinaan yllyttäviä lento
kirjasia, laati ja levitti väestölle ohjeita ampu
maaseiden j a  kuulien va:mistamista varten. Lut
her santarmimaisella innollaan ·koetti hommau 
hänen kirjoituksiaan takavarikoitavak,si ja hävi
tettäväksi ja Mynzerille karkotustuomiota sieltä 
mis·sä hän milloinkin l i ikkui. 

Mynzer edusti n. s. uudestikastajain lahkon 
jyrkintä suuntaa, joka hyväksyi väkivallan, Iie
vemmän suunnan sen hyljätessä. 

Uudestikastajat hylkäsivät lasten kasteen 
Raamattuun perustumattomana j a  tahtoivat aset
taa käytäntöön .kommunismin Raamattuun pe-
rustuvana jä,rjestelmänä. . ·  

Samoin kuin taistelussa katolista 'kirkkoa 
vastaan Raamattu ja "jumalan sana" olivat ne 
auktoriteetit, j oista kapinoitsijat hakivat tukea 
vaatimuksilleen, samoin o,;i näissäkin köyhä,l istön 
itsenäisissä kapinaliikkeissä. Nii-llä oli voimakas 
uskonnollinen väritys. Ja se oli luonnollista sii
hen aikaan. Ei kapinallisilla siUoin ;kuten nykyään 
ollut taloustieteen ase ita käytettävissään. J uma
Iuusoppi oli keskiajalla vallannut kaiken ajattelun. 
"Uskonpuhdistuksen aikana ei puettu ajatuksia 
lainopiLlisiin, vaan jumafousopillisiin muotoihin. 
Y1hteisk11nna llinen liike esiintyi sentähden ulko
naisesti sitä jumaluusopillisem:pana, ,sitä enempi 
käyttäen jumalansan11a ja Kristuksen käskyjä, 
mitä jyrkem;min kumouksellinen se oli." - (Kaut
sky).  

Talonpoikain kapinan kukistamisessa ruhti
naat käyttivät yhtä paljon viekkaut.ta ja petosta 
kuin veristä ju1muuttakin. Niin va-ltava kuin 
kapina,liikkeen nousu olikin, puuttui kapinoitsi
joilta kuitenkin tarpeellista etujensa yhteisyyden 
tunnetta. Kukin ryhmä piti silmällä vain oman 



piirinsä asioita. Tätä käyttivät ruhtinaat taita
vasti hyväkseen. Ryhmä toisensa perästä saa
tiin laskemaan aseensa tekemällä niiHe juhlallisia 
parannnslupauksia, joita e i  ajateltukaan täyttää. 
Kapinoitsija t  olivat kyllin yksinkertaisia luut
taak1seen ruhtinaiden lupauksiin. Mutta meillä ei 
ole syytä s itä ihmetellä - meillä, jotka olemme 
nähneet, m iten työlästä Suomen kansalla vie:ä 
muutama vuosi s itten oli saada päähänsä se ih
meellinen asia, että Niko:ai II, keisari ja suuriruh
tinas, voisi rikkoa hallitsijavalansa. Sehän tuntui 
mailman uiskomattomimmalta as ialta ! Ja kuinka 
monta lakkotaistelua vielä tänä päivänä työläiset 
antavat kapitalistien murskata samalla menette
lytavalla. 

Kapinaliikkeen saadessa lopullisen kuolinis
kunsa joutui Tuomas Mynzer ,ruhtinaiden van
giksi. Mitä julmimmat kidutukset sai hän nyt 
kärsiä ennenkuin hänen päivänsä päätettiin. Rääk
käyksen toimittivat sekä katoliset että pmtes
ta,'nttiset :ruihtinaat ylhteisesti jumalan nimeen 
kaikessa velj ellisyydessä. Ja Lutherin kunnioi
tettu tvötoveri hurskas Melanchton otti tehtä
väkseeri: häväistä Mynzerin muistonkin kirjot
tamassaan ,sepustuksessa, joka on esittävinään 
Mynzerin elämäkertaa, mutta . on törkeimpiä val
hekokoeJ.mia, mitä on koskaan k okoonkyhätty. 
Sitä kuitenkin porvari,J,liset historij oitsij at  vielä 
tänäkin päivänä kopioivat, m. m. suom.alaisessa 
tohtori Voionmaan kirjoittamassa "Sosialidemok
ratian vuosisadassa" sen vaikutus tympäsevänä 
esiintyy, puhumattakaan niistä historioista, jotka 
eivät edes ole olevinaankaan esitettyjä köyhälistö
läisessä hengessä. 

Talonpoikaiskapinan ja  samoihin aikoihin 
es iintyneiden kaupunrkilai,sköyhälistön kapinain 
kukistuttua ruhtinaiden us:konpuhdistusinnostus 
pääsi  varsinaiseen vauhtiinsa. Lutherilaisuus ru
pesi leviämään huolimatta siitä, että kansan laa-
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jat pohjakerrokset asettuivat yhtä ynseälle kan
nalle lutherilaisuuteen kuin katolilaisuuteenkin 
nähden saatuaan kokea lutherilaisuuden todeHisen 
merkityksen. Mutta eipä siinä niiden mielipide 
tullut kysymykseenkään. Ei tarvinnut kansan 
miehen läpikäydä mitään s ielu11isia taisteluita, s il
lä niistä piti huol en ruhtinas. Ruhtinaan kään
tyessä oli alamaisten pakko seurata mukana muit
ta mutkitta. Ja . ruhtinaan s ieluun teki katoli
sen kirkon ja papiston omaisuus valtavasti he
rättävän vaikutuksen. Yksi toisensa jälkeen heis
tä huomasi kuinka jumalatonta katolilaisuus on 
ja kuinka ylevää ja  jumalalle otollista on puhdas 
lutherilaisuus. He siis "kääntyivät" ja käänsivät 
kirikkojen aarteet omiin kassa-arkkuihinsa ja  
asettuivat itse kirkkojen päämiehik,si .  Vajaassa 
puolessa vuosisadassa va,lta,s ikin näin "evanke,:iu
mi" suurimman osan Saksaa. · Samat  syyt saat
toivat "·�vankeliumille" voiton Tanskassa j a  Ruot
sis,sakin, joihon Suomi myös kuului. Ankara ra
hantarve sai näet Kustaa Vaasankin sieluntuskaan 
jorka ei hälvennyt muuten kuin lutherilaisuude� 
,avulla . Hän myös sai hyvän saaliin.*) . 

Ku�1dennentoista VU'os isadan puolivälissä, 
erään sen aikuisen laskelman mukaan, o,Ji Sak
sassa l«:tolilaisia ainoastaan yksi kymmene·s osa 
koko väestöstä, seitsemän kymmentä ollen luthe-

• )  Kuink-l. tuottava ruhtinaille lutherilaisuuteen kään
tyminen oli, h uomaamme jo siitä, että köyhästä Suomesta
kin Ku�taa 1'?aa�a s�.i yli kuusisataa kirkon tilusta ja sen 
l'säksi kirl<kc,jen h1 lt?. - ja hopeaastiat ja lwristeet. jotka 
hän ci,rmotta rosvosi. Tuomi okirkosta yks.in sai hän l 5 2 <) 
luotia hflpeaa. Saalis vietiin kuninkaan aarreholveihi11 
Tukholmaan välittämättä kirkkorosvouden m aassa herättä
mästä tyytymätt,;myydei<tä. Siten tuotiin lutherila'suus 
Suomeen, jotr-n kelpaa. kyllä mistään mitään tietämättö
män suoma laisen Kirkon karjan puhua pyhällä kunnioi
tuksella i siltil pcri1.yrfä lutherilaisesta uskonnosta. Isiä 
its<>äär. E>i Hi.mt, pyhän per'nnön haltuunsa saanti ihastut
tanut ,sen enemp:H kuin oli heidän isiään ihastuttanut väki
valloin maahan tuotu katolilaisuus aikoinaan. - K. A. S. 
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rilaisia J a  kaksikymmentä pro1s .  eri lahkokuntiin 
kuuluvia. Lutherismin näin vallitessa Saksaa le
v1s1 kapitali,stisesti kehittyneimmissä ;:uropan 
maissa, j oissa porvaristo jo oli suurimpana teki
jänä, :karnsanva lfäis,empaa kir!kollista jä,rje.ste,l
mää edustava kalvinismi, joJ.la Saksan pikku-itse
valtiaiden alueilla ei ollut mitään menestymisen 

"Eikö jo hiinc>n naamastaankin niie, että hän on uskon 
sankari." 

mahdoll isuutta. Se olikin antanut :sanavaltaa muillekin kuin ruhtinaille, jonka vuoksi ruhtinaiden herkkä omatunto helposti huomasi sen ju-ma.Jattomuuden ja  kallistui lutherisimiin, j oka täydellisesti vastasi ruhtinaiden pyrkimyksiä. Tämä seikka määräsi näiden uslkontojen levenemisen, eikä suinkaan se, kumpi ihm�sistä tuntui todemmalta, sekö että herranehtoolliskakku ihan todella on Kristuksen ruumista ja viiniryyppy 
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1 Kristuksen verta niinkuin Luthe·r opetti, vaiko se, 
että ne ainoastaan Kristuksen ruumi,sta ja verta 
mer,kitsevät, kuten Calvin vähemmän verenjanoi
sena opetti. Ne olivat s ivuseikkoja, vaikkakin 
porvarill iset · historoitsijat niistä pääkysymyksen 
tekevät, että näyttäisi siltä kuin aatteet tapahtu
main kulkua ohj_aisivat eikä taloudeHiset tekijät. 

Kun vielä Espanjassa ja itse Italiassakin hor
jutettiin paavin auktoriteettia, niin alko\pa jo �o
siaankin ajastaan jäle:ile jääneellä katohse.Jla kir
kolla olla hätä kädessä. Ja "hätä käskee härän 
juost:i". Nyt syntyikin katolisen kirkon piirissä 
tarmokas uudistusliike. Pantiin toimeen sarja re-. 
formeja, joilla räikeimpiä epäkohtia poiste��-iii:t t�� 
siliteltiin. J esuiittain äsken perustettu J aqesto 
imoritti siinä valtavan työn. Siitä järj estöstä ke� hittyi kato'.ilaisuuden suuri�. voi�atekijä. S� sai 
aikaan katolisen kirkon snrtymi sen feodahselta 
pohjalta kapitalistiselle pohjalle. Se ryhtyi t�iste
lemaan Saksan valloittamiseksi ta,kasin katohselle 
kirkolle. Ja siHä oli yrityksessään lo�sta va me
nestys. Korkeamman s ivistyks�nsä Ja e.�evän po
litikoimistaitonsa avuUa valtasivat Jesuntat kou
lut tökerön luterilaisen papiston käsistä. Opett�
j ina tulivat jesuiitat niin kuuluisiksi, �ttä luther�laisetkin lastensa parasta katsoen ottivat ne pois 
niistä tyhmyyden tyyssijoistc1:, j�Jksi .l��he:ilai�_et 
koulut olivat muodostuneet J a  lahett1vat Jesuut
tain oppilaitoksiin. Ruhtina<l:t . , ta ivute�tiin ta½a.� sin katolilaisuuteen taloudell1s1,la edmlla. Tata 
j e,suiittain takasinvallotus�yötä �disti suuressa 
määrässä väestön. muuttummen yha suopeammak
si ka tolilaisuudelle sitä mukaa kuin maa lutheri-
1aisen uskonpuhdistuksen jälkeen painui yhä sy
vemmälle taantumuksellisuuden ja raakalaisuuden 
tilaan. Alue toisensa jälkeen solahti jesuiittain 
kä,siin. Lutherilaisuus meni taaksepäin riento
marssissa. Ku ten aikaisemmin lutherilaisuuden 
levitessä, merkitsi nytkin katolilaisuuteen ta,ka-
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sin palatessa ruhtinaan kääntyminen samalla us
konnon muutosta hänen alamaisilleen Augsburgin 
"uskonrauhassa'' v.- 1555 katolisten ja lutheriiais
ten valtaherrojen kesken tehdyn päätö'ksen mukai
sesti, joka lyhyesti ilma istiin Iatina,'.aisilla sanoil
la "Gujus regio ejus rdigio", suomeiksi :  kenen 
alue, sen uskonto, ja jonka päätöksen lutherilai
s�t .. "omantunnon vapauden" kannattajat · olivat 
s1ella saaneet aikaan. 

On paraista tässä suppeassa esityksessä si
vuuttaa seikkaperäinen selonteko si itä, kuinka 
taistelu kärj istyi asee.Jliseen yhteentö.nmäykseen, 
samoin kuin on sivuutettu selostus niistä valtio
päivän ja kirko'.li skokousten päätöksistä, joita 
taistelu·1 ·ke•stäessä tehtiin molempien riitapuolien 
kesken ja rikottiin sen kuin ennätettiin. 

V. 1618 tapahtui Bö1hmissä ensimäinen aseelli
!1en yhteenotto siinä suures·sa taistelujen jaksossa, 
J oka tunnetaan ,kolmikymmenvuotisen sodan ni
me!lä ja joka tuhosi enemmän kuin kolme nel
jännest� Sakis�n väestöstä. Taistelun päätulok
sena oli ka tolrsen Ranskan kohoaminen mailman 
herruuteen katolisen Espanjan tilalle. Habsbur
gien mai)manvaltius oli ikuisiksi ajoiksi mennyt. 
Alankomaat ja Sveit·si irtaantuivat lopu:lisesti 
S�_ksan valtakunnasta, josta Ruotsi sai kappa'.eita 
Itameren rannalta. Saksan pikku-ruhtinaat koho
sivat rajoittamattomaan itsevaltiuteen ja kansa 
painui enti,s<tä suurempaan kurjuuteen. 

Kaksitoista vuotta kolmikymmenvuotisen so
dan alkami,sen jälkeen astui sotanäyttämöHe 
m�ö,skin Ruotsi.n kuningas Kustaa Ado!f ja näyt
teli sen sankanrooli111sa, jolla hän on saavuttanut 
h�_t_?e.:i:aisen mailm�n ,i,hailun "jalona ja epäitsek
kaana uskonsankarma . Hän ryhtyi "taisteluun 
katolilaisuutta" vastaan liittolaisenaan katolinen 
Ranska se,kä Turkki, jota myöskään ei voitane 
väittää kovinkaan lutherifaiseksi ja lisäksi, kuten 
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alussa c,n jo mainittu, nauttien katoli,sen kirkon 
päämiehen, paavin, "siveellis,tä kannatu�ta". . . Ranska ja Turkki olivat Habsburg1en penv1�
holl:isia, jote_n oli heidän etujen.�a ,, m_ukai�ta ..1.!it
tyä lutherilarseen "u_skon sa1;1karnn , Jota 1tsea_an
kään ei suin,kaan aJanut taisteluun uskonnolliset 
syyt, vaan pelko, että Hab.sburgien onnistuisi luo
da Saksasta yhtenäinen va.rtio, joka Itämereen 
ulottuen ainakin jakaisi Ruotsin kanssa Itäme
ren herruuden, jollei sieppaisi sitä siltä kokonaan. 
Ruotsin silloisen politiikan päämääränä oli saa
da rajoittamaton val1ta Itämeren alueella, jo�k� 
rannoista muut jo olivatkin sen :hallussa, pa1ts1 
eteläinen osa ja se pieni pala, jonka Tanska käsitti. 

Paavilla taas oli ollut oma pieni nurkkapoli
tiikkansa ajettavana Habsbur�eja vastaan, jo�ka 
pyrkivät supiste,lemaan .�maks1. edu�seen _ Paav1�.n 
maallista vai taa s. o. rnstomahdolltsuuks1a I tah
assa. Habsburgien heikontaminen sopi hyvin 
paavien politiikkaan. Se _oli_yac1::7ill�, jon_a �-illoi� 
oli Urbanus VIII, kylliksi pateva aihe kieltayt)'.a 
siitä ainoasta palveluksesta, jota hänel'tä vaadi�ti�n 
ja joka oli sodan julistaminen uskon sodaksi Ja  
Kustaa Adolfin julistaminen kirkonkiroukseen. 
Hän selitti vain, ettei s•ota ollut uskonsotaa. Näin 
riis·ti hän Habsburgeilta sen paljon merkitsevän 
aseen, jonka uskonkiihko olisi mu_odostanut _sota
innostuben lietsojana heidän alueillaan - a3atel
kaammepa vain mi1,lä menestykse'.lä hallitsevat 
luokat nyt käyttävät ,sotainnostuksen luomiseen 
huutoa "kansanvallasta" ja "pienten kansojen oi
keuksista". 

Paavin menettely on selittämätön arvoitus 
sille, joka pitäen kiinni historian . id�alistises�a 
käsityksestä näkee ainoastaan katohla1_suude1: Ja  
protestanttisuuden väli,sen ta_isteI:in n01den . a�·k�
jen tapahtumissa. Mutta h1�to�1an !11::1-�en�hsti
sen käsityksen valossa se e1 o.e m1kaan 11).me. 
Eikä se ol1ut käsittämätöntä silloi,sille hallitseville 



luokillekaan, jotka olivat selvil.Jä ajan politiikasta. 
Paavin menettelyn ,syyt kyl lä käsittävät ne, jotka 
uskonnollisia kysymyksiä osasivat itsekin käyttää 
saalistustarkoituksiinsa. Hallitsevien kesken osat
tiin ottaa uskonto samalta kanna,lta kuin sen otti 
�yöhemmin �- m. Preus,sin kuningas Friedrich, 
Joka kenraalet1leen antamissaan ohjeissa lausui · 
"Yil�oll'ista on syytettävä ·kaikkein katalimmist; 
a 1ke1sta miaata k0ihtaan. Jos se on protestantti
nen kuten Saksi, silloin on näyteltävä luthe•rilai
sen uskonnon suojelij an osaa ; j o,s maa taas on 'ka
tolinen, silloin ei saa puhua muusta kuin suvaitse
vaisuudes ta. Mitä teil,Je vielä j ää, on uskonkiihko. 
Jos jonkun kansan voi kiihottaa omantunnon va
pauden takia, voi saada •sen uskomaan että sitä 
sortavat papit ja uskovaiset, niin voi tähän kan
saan varmasti paljokin luottaa ; tämä on o�keas
taan, että etujenne vuoksi on teidän pantava tai
vas ja helvetti liikkeelle". 

Tätä valt�?:'.iis�_utta noudatti myöskin Kus
t�a Ad?lf, Sut_a hanen paraattipuheensa ja vir
s�en ve1sau��-am1sensa_. . M1;1

tta hänen meidän päi
ville�me sa1lynyt kiqeva1htonsa Ruotsin va.Jta
�erram kanssa puhuu vain valloitussuunnitelmista 
Ja kylmästä etupo1iitiikasta ; uskonnollisiin filo
sof�erauksiin niissä ei ole mustetta tuhlattu. Eikä 
sopmutkaan . Sillä jos hän Ruot,sin val ta.Juokan 
silmissä, jonka asia.Jla hän oli, olisi alkanut us
konno? i:itarilta näyttää, olisi hän varmasti saa
nut p1ka1sen kutsun saapua takasin kotimaahan 
jä�hdyttelemään pois päästään sopimattomia hou
re1ta . Si1lä ruotsal'ai,set junkkerit kontroJ.leerasi
vat palvelij ansa kuninkaan toimia melko tiukaisti. 

Tänä aikana, jolloin Amerikankin suomalai
sen k�,r½ollisen väestön �e,�kuu�essa on vietetty 
luth_en,a 1suuden _;1,oo-vu?tis_nemu3uhlaa ja papisto 
on JUtell�� ½�u1111_�a tarmo!!a myöskin siitä juma
laa pelkaava 1sesta sankan3oukosta joka Sak,san 
maal la taisteli ihmeelli·sellä innostukseHa "puh-
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taan opin puolesta" alkaen ja .Jopetta en taistelunsa 
rukouksilla j a virren veisuilla  - tänä aikana on 
sovelia·sta viitata siihen, mihin suuntaan se ih
meellinen innostus todellisuudessa ohj autui. Kiel
tämättä o::i Kustaa Adolfin joukoissa toi,sinaan 
i,sostikin innostusta, mutta ei innostusta hartaus
hetkien viettoon, vaan rosvoamiseen. Kustaa 
Adolf itse oli ensiluokkainen rnsvopäällikkö kai
kes·sa tekopyhyydes1sään. Armottomasti ryösti ja  
pakkoverotti hän kai,kkia, jotka kynsiinsä sai. 
Kaupungei-lta kiristettiin suunnattomia sumimia ja 
satamapaikois.sa kannettiin raskaita tulliveroja. 
Mitä pitemmälle sotaa jatkui, sitä enemmän sen 
rahastaminen tapahtui siitä maasta kiskotuilla 
ryöstövaroilla, jonka "suojelijana" !11uka esii�ny�
tiin. V. 1630 olivat sotamenot 110111 yhdeksan J a 
puo:·i miljoonaa taalaria , armeijan mies,luvun ol
lessa 40 .. 000. Ko.Jme vuotta myöhemmin oli mies
luku lähes vii,si ke,rtaa suurempi, mutta Ruotsin 
val tion myöntämä sotamääräraha lähes viisi k�r
taa p i e n e m p i eli noin kak1si m iljoonaa taalana. 
SotapäälliköiJ.leen jakel i  Kustaa Adolf ryöstösaa
l'ista runsaal,la kädellä j a kaikki mikä oli s en ar
voista . irnlet ettiin Ruotsiin maa·sta, jota suojele
massa oltiin. Osansa sai myöskin sotilaat, joista 
alus,sa i,uolet oli ruotsa.Jaisia ja suomalaisia , ,suu
reksi osaksi väkivalloin sotaan pakoitettuj a, mutta 
joiden enemmistön pian muodosti sotaväkeen 
raastettu saksalainen väestö sekä kaikenlaisiin 
kansal lisuuksiin kuuluvat �alkkasotilaat, jotka 
palvelivat siinä armeija,ssa , jossa ku)loinkin oli 
parhaat ryöstömahdoll1suudet. On vaikea sanoa, 
mitä erotusta oli "evankeliumin" puolesta taiste� 
levalla sankarijoukoHa ja rosvojoukoUa . Protes
tanttiset historijoitsij at eivät o'.e säästäneet vä
rejä  ma alates·saan Wallensteinin sotaväen har
joittamia ryö1stöjä j a julmuuksia, mutta tosiasia 
on, ettei Ruotsin 1kunniakas armeija jäänyt näistä 
ollenkaan jälelle sil,Jä alaMa. Eikä ollut väEä sillä, 
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olivatko uhrit protestanttisia tai katolilaisia. Yh
tä hiJ.! ittömästi ryöstettiin protestanttisilla aluerl
la kuin katalisillakin, lukuunottamatta niitä poik
keuksia, jolloin niin sanoaksemme diplomaattiset 
syyt pakottivat Kustaa Adol fia ja hänen päälli
köitään hi.Jl itsemään soti!a iden m ellastusta . Mut
ta ne ol ivat harvinaisia poikkeustapauksia. 

Niistä kidutustavoista, joita uskonsan:karit 
käyttivät kiristääkseen tietoonsa rahojen ja ar
v,oesineiden ,säilytyspaikat uhreiltaan, ansaitsee 
�r�koisesti ma inita eräs "evankeliumin" puolusta
J am teke mä keksintö. Se oli sellainen, että uhri 
sidottiin kiinni ja hänen suuhunsa aj ettiin "Ruot
sin juomaa", joka ei ollut toki nykyi,stä "Ruotsin 
juomaa" punssia, vaan lantavettä. Täl'.ä siistillä 
tempulla kuului olleen tehoisa vaikutus, kun sitä 
tarpeeksi kauan jatkettiin. Tai kiskottiin esi1l
:1e kiel i uhrin suusta, pistettiin kieleen re ikä ja 
pujotett11n siihen sotakonin häntäjouhi, jota sitten 
hiljalleen liikutettiin edestakasin. Tulokse,'.lisesti 
käytettiin myöskin seuraavaa ke inoa : 1kaksi U!hrin 
sormea sidottiin ylhteen, tukittiin pyssynraissi sit
ten sorm ien rakoon ja hangattiin sitä nopeasti 
edestakasin kunnes nahka ja liha oli palanut luu
ta myöten. Kokeenalaisena voi olla joku, j onka 
kohte'.ivat na isia , laulaa Topelius isänmaallis-ro
"omantunnon vapautta" oltiin ,suojelemassa. 

Siitä, miten nämä "evanke liumin" puolustajat 
kohtelivat naisia, Ja ulaa Topelius isänmaallis-ro

manti,sessa laulussaan, että "Nunnilta suukot ne 
vietihin, hei". Se on sievästi sanottu, mutta e i 
sitä sentään suukkoihin tyydytty. Lukemattomat 
tytöt ja  naimisis,sa olevat va imot, katoliset ja 
protestanttiset, heittivät henkensä jouduttuaan 
"uskon sankarien" suukkosteltaviksi. Petomai
,s.immat ra iskaukset kuu:uivat päiväjärj estykseen. 
Jos kysymyksessä oli omaisuuden kiristy.s, tarjosi 
juuri se se ikka, että uhri oli nainen, tilaisuuden 
keksiä erikoisia raakuuden ja törkeyden m estari
näytteitä 

Niin puo1'ustettiin lutherilaisuuden asiaa ja 

sen muistoksi sopii kylläkin viettää _rie muj�hli_a . 
Kun hätääntyneet protestan�tlsten _a,.ue1den 

asukkaat pyysivät Kustaa Adolfta �uo3 elemaa1; 
he itä uskonsa suoj elijain ju1l muuks1lta , vastasi 
Kustaa Adolf kyyni:,lisesti, ettei asiaa voi auttaa , 
sillä "sotilaat eivät ole luostarisisaria". 

Eikä hän ollut sitä itsekään. 
Mutta se ei estänyt häntä sel'.aisen osaa näyt-

telemästä. 
Vastineensa tuonlaatuisel<la jumalisuudel:'a on 

nykyajan riistäjäruhtinaiden "kansanvaltaisuus" 
k . "V " . "k ja "vapaus"-harrastu s1ssa. apaus J a ai:isan-

vaha" kelpaavat nyt riistopyytei�en verhokst sen 
sijaan, että siihen ennen . kay_tettnn uskontoa. Ja  
aivan samoin kuin kapmall1set kansankerrokset 
muinoin eivät voineet tunnustaa hal l itseva in ·luok
kain uskonnollista innostusta muuksi kuin teko
uskonnoUisuudeksi, samoin nykyaj an kapinalliset 
,luokat eivät voi riistäjäinsä kansanvalta1suushar
rastuksia pitää muuna kuin t e�okansanval tais�i:
tena, jolla kaikkea muuta kuin kansanvaltaista 

pyrkim,y ksiä koetetaan verhota. 
Muinoin etsivät kapinalliset väitteeHeen tu

kea Raamatusta ja joutuivat siten esiintymään 
kiihkouskonnollisina lahkoina, joita kato-liset ja  
protestanttiset valtaherrat yhtä verisesti va inosi-
vat. 

Nykyään on kapinoitsij ?illia käyt_�t!_ävissään 
yhteiskuntatieteen ja taloust1_eteen _teravat �se�t. 

Se aika , jol<loin taloudelliset ta istelut kayt111; 
us·konnon verhossa, on m ennyt.. Jo  Rans�an suu:1 
va1lankumou,s pantiin toimeen puhtaasti maalli
sissa m erkeissä. 

Ne yritykset nykyajan työväen1ii�keen _l i:
peillä, j oiden tarko.tuksena - kuten esim .. me.1ka
läisissäkin piireissä tunnetu:,la Bou_ck Wh1tella 

olisi saattaa työväestön vapautusta1stelu �udeMee_n 
us·konnollisiin muotoihin, ne ovat ka3astuksta 
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noilta menneiltä ajoilta, eikä niillä nykypäivinä 
ole mitään yhteiskunnallista merkitystä. Niiltä 
puuttu� __ nyt_ �o�_onaan y�teiskunnallinen pohja, 
Joka n11J.la oli v1ela uuden a3an alussa, kapitalismin 
Iapsuusaikoin:;,,. 

K. A. Suvanto. 

l{apinallistcn Siinetti Sa.ksan talonpoikaissodan ajollta. 

Minun on nä'lkä, hyvät ystavat. Meille, mi
nun perheeni luokse, on nälkä saapunut vieraaksi. 
Se tuli JO aik oja sitten, enkä minä sitä ol'lut huo
maavinani. Lapseni ovat laihoja ja heidän sel
känikamansa paistavat rääsyn läpi. Minun sielu
ni ihan nyyhkii, kun katselen heitä, mutta minä 
en voi mitään. Kun he katselevat minua, mutta 
eivät puhu mitään, tunnen kuinka jokin kouristus 
käy kautta ruumiini He eivät tiedä, kuinka syyt
täviä heidän si:lmäyksensä ovat. 
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Eikn mma nam kuinka vanhimman p oikani 
sielua ;oukattiin. 

Hi10masin, kuin'ka nälkäisiä ja ahneita sil 
mäyksiä hän heitteli varakkaan naapurini lasten 
Ie ikkihpioon, jossa on kiil'tävä te1rä Hänen lai
hat sormensa s,ilittelivät kiiltävää terää ja  hänen 
silmissänsä oli kuin jotain pyhää. 

Silloin minä vannoin, se llaisen lapion minä si
nulle vielä ostan, poikani, ja  sinä saat sillä tapioida 
jok a  aamu. 

Kun varakkaan naa1purini lapset huomasivat 
nä!Jkäisen poi,kani, tulivat he hänen luoksensa. He 
eivät ottaneet lapiota poi,s, vaan sanoivat : ei  siltä 
voi ott.;1.a pois, kun se  on noin likainen. Antakaa 
sen la·pion olla, se on sen liannut. 

Sil:ä tavaHa he häpäis·evät minua ja minun lap
siani. He eivät tiedä, kuinka kipeätä se kaikki 
tekee. Jos he olisivat lyöneet Japiollaan ja  jos 
he ofäivat sylkeneet hänen hiu,ksi.insa, en olisi niin 
pahastunut. Mutta he eivät tehneet ,sitä. He 
väi,stivät poikaani kuin tautia, kuin ulostusta. He 
eivät tiedä, että minun pojaHani on herkkä mieli 
ja eivät voi ymmärtää, että hänkin rakastaa koko 
pojanrakkaudellaan kiiltävää la.ipiota. Kun hän 
saapuu luokseni, sanoo hän silmillään : ne löivät 
miriua niin kipeästi, isä. Etkö sinä voi minua 
pudlustaa kun minä olen ,sinun poikasi ? 

Ja minun kasvoni varmaankin parahtavat hä
nelle : t'n voi puolustaa sinua. 

Vaimoni ka,s.vot hymyilevät minull,e kun läh
den aamulla työhön . Hän laittaa kaksi leivänpa
laa ja huonoa kahvia matkaani ; vuosikymmenen 
ajan on hän siten minua evästänyt. Emme me . 
heitä helliä jäähyväisiä toisiHemme emmekä toi
vota hyvää huomenta. Emme tahdo senaisilfa 
kiusata toisiamme. 

Ja kun minä mtenen kaivokselle, hirnahtaa 
kaivosyhtiön lihava muuli m inulle kuin vanhalle 
tutulle ; me olemme niin monivuotiisia tuttavia. 

Me olemme yhdessä kulj eteHeet soraa kuopan reu
na1ta vaunuun, siten edestakasin päivästä päi
vään, vuodesta vuot,e,en. Tuossa on jä1fki, joka 
muulin kavio on syventänyt ja s iinä vieressä ·  on 
pienempi jälki : se on minun jälkeni. Päivällistun
nil'la vien muulin syömään. Se syö hyvää ruo
kaa ja minä harjaan sen selän ja annan sille vettä . 
SiHä ei ole intohimoja ja  siksi se  nukkuu ja tekee 
työtä ; se e i  jatka sukuansa, kuten minä teen, j a  
minä olc:n si itä iloinen, si:llä minä olen ihmi1nen, 
sillä on kaunista ja ylevää olla ihminen ja tuntea 
voimansa . Minä aukaisen eväskääröni ja alan 
syödä ; käsissäni on ruostetta, sitä on ihan j oka 
paikassa, s il l'ä minä en voi itseäni saada puhtaaksi ; 
minä luulen, että sitä on minun sisällänikin. Mutta 
muuli on puhdas ja pomo tulee ja sanoo että tämä 
mies se osaa hoitaa muuliansa. Ja minä tunnen 
y:1peyttå kun minun muuliani niin hyväillään. 

Olen yksinkertainen ihminen enkä tiedä miksi 
olen tälla inen kuin olen. 

Kun minä näen l'apseni, tulee minun ikävä ja  
minå kiroi'.en i,tsekseni ; he eivät osaa · leikkiä ja  
kun he menevät kouluun, heittävät toiset lapset 
rapaa heidän vaatteilleen. He ovat kuin vanhoja 
akkoja. Eivät he itke eivätkä valita, vaikka heitä 
lyödään, eivätkä he lyö edes takai·sin. He kärs ivät 
nälkää, sen minä itse tiedän, mutta he varmaankin 
ajatte:evat, että niin sen tuleekin olla. Suuri elä
mänsuru raatelee heitä näin pieninä, ja minä pel
kään, että heil'le tapahtuu joku onnettomuus. 

Vanhimman poikani vien jonain päivänä kai
vokseea. 

Minä muistan ajan, jo}loin isäni vei minut 
kaivokseen ja sanoi, että tämä poika on hieman 
heikko, mutta kyllä se muulinajajaksi kelpaa. 
Ja minusta tuli muuftinajaja. Sitten kuoli isäni ; 
hän mureni ja  hiiltyi hiljalleen kuin hiiUos ; hä
nen hiuksensa putoilivat pois, hänen hampaansa 
valuivat ruuan mukana ja hänen poskiansa söi 
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nälkä. Mutta rhän ei kuollut tapaturmaisesti, se 
dli hänen onnensa - hän sai kuolla kotonaan. 

Siitä saakka olen ollut kaivoksessa. Ja vien 
s inne p•Jikanikin. Se on kauheata, ja minä soisin 
löytävän i hänelle paremman elämän kuin on itsel
läni, mutta m istä minä sen löydän ? 

Hän tulee viettämään suurimman osan elä
määnsä m uulin kanssa, hän ruokkii sitä, hän taput
telee sitä, ja raataa sen kanssa kuten minäkin. 
Ku11 mt1uli tulee vanrhaksi, viedään se kuopan reu
na'llle j a  ammutaan, kun se sairastuu, hyväilee lää
käri sitä kaikenla�s,iHa nimillä ja antaa lääkkeitä ; 
ne antavat pojalleni uuden muulin ja  hän käve�·ee 
sen rinnal'la j a  jakaa muulinelämänsä sen kanssa. 

Hän tulee kuihtumaan kuten minäkin, hän 
mietiskelee ja mietiskeOee, silllä hän on yksinker
tainen eikä voi löytää ratkaisua. Hän syö ita
liafaisissa ravintoloissa ",stpaghettia", arvotonta ja  
likaista roskaa ; hän syö tuota makaroonia kuin 
nuoraa, s itkeätä ja katkerata kuin oma kärsi
myksensä. Joskus hän arvelee olevansa voima
kas ja elämä pulppuaa raikkaana ; hän menee nai
mis iin w;.i,sen kanssa. He synnyttävät uusia muu
linajaj ia maailmaan ja  näivettyvät. Sitten muuli 
potkaisee häntä tai kuol'ee hän muuten ; hänen les
kensä saa puhdistaa vaunuja ja ,hänen lapsensa 
saavat myydä sanoma>lehtiä ja kengännauhoja. 

Kun tu[en kotiin illalla, näen varakkaan naa
puirini kpset leikkimässä. He ovat iloisia ja leik
kivät ja heidän ihonsa on raikas ; he ovat ihania 
kuin unelmat. 

. Mutta minun poikani ei leiki ·eikä hän ole iloi
nen ; hän istuu nurka,s,sa ja elätnän kovat tuulet 
puhaltavat hänen sieluunsa. 

Si1Eä tavalla elämä vierii. 
Jos muuli ei saa ruokaa määräajoilla, potkaisee 

se minua ja heiluttaa korviaan ja katselee minua 
kirkkailla si,lmillään tutkivasti ; mutta kun minulla 
ei ol'e ruokaa, en minä potkaise enkä heiluta kor-

viam Ja  minä menen nurkkaan nyyhkyttämään. 
Lapseni kärsivät nälkää ja kuihtuvat, ja minä ka
dehtin muulia. 

* * * 
Ja niin ruma e�aanä aamuna sanon ipojaJileni : 

olen jo vanha mies ja minä kuolen pian ; s inun 
tullee oppia elättämään itse,si ja velj iäsi. Ja hän 
vas<taa kuin vanha mies : kyllä minä tulen muulin 
ajajaksi. 

Me katselemme toisiamme s ilmiin ja olemme 
olevinamme iloisia ja onnellisia, kun hän on tuHut 
niin suureks i  pojaksi. Mutta sisimmässäni tun
nen, kuinka vapisen ja kuinka e'.ämäni voima pa
kenee. Tämä on minun uhrini, ajattelen itsekseni ; 
niin kalliita uhreja minä annan. 

Mutta sitten parahtaa poikani itkemään ja  
lausuu luonnottoman kovalla äänellä : 

- Kun minä kasvan suureksi, rupean kunin
kaaksi taikka prinssiksi. 

Hän itkee kauan ; se on vanJha satu, jonka hän 
on lukenut kuninkaasta ja prinssistä, kuinka prins
si ,s,uoritti ur'hoo'1:isen työn ja sai prinsessan j a  
puolet valta1kuntaa. Mutta minä pelkään, että hä
nen satunsa on jo päättynyt, vaikka se ei vielä 
alkanutkaan. Minäkin luin kerran prins sistä, mutta 
s itten kaivosyhtiön muuli hirnahti minut hereille, 
eikä satuni koskaan toteutunut. 

Minä en voinut valmistaa pojalleni satua enkä 
satuelä111ää. M inä en uskaltanut edes kovettaa 
hänen sieluansa ; nyt tarvit,s·eisi hän kovaa sielua . 
Minä pelkään, että hänestä ei tule koskaan kova 
ihminen - hän ei koskaan voi tulla prinssiksi. 

Ja kun me aamu1la menemme kaivokselle, tu
lee kivihiilen ja tomun kattamaan hankeen kah
det jäljet, isot ja pienet ; ne pienemmät jäljet ovat 
kappale sydäntäni, kappale minua itseäni, kappale 
tuPhaa elämää ; jokainen askel raate1lee minua, ja 
kun näen hänen pienen eväsnyyttihsä, sanon minä, 
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pelästyen omaa ääntäni : perkele. Poikani kat,soo 
minua ja luo silmänsä alas ; hän ymmärtää . niin 
hyvin minua, muu!inajajaa. 

Näen, ·kuinka hän tottumattomana kä,sittel'ee 
oihjaksi'l., kuinka häntä neuvotaan, kuinka häntä 
opeteta�n · muu'1ia kohtelemaan. He murskaavat 
yhden muulin takia hänen lapsimielensä. 

Illalla me palaamme. 
Hän ei puhu mitään, sillä meidän kodissamme 

ei paljoa keskustella. Mutta sitten tulee hän luok
s·eni, kietoo kätens,ä kaulaani j a  sanoo : perkele. 
Hän itkee: Hänellä on niin kova nälkä. 

Ja minä alan kertoa hänelile : oli kerran prins
si, joka teki urhean työn, mutta hän keskeyttää ja  
sanoo : par·empia satuja, isä, minä haluan parem
pia satuja. 

Mutta kun hän menee u:los, kuulen kuinka 
va1rakkaan naapurini lapset pilkkaavat häntä ja  
laulavat : m:uu muu muuli, muuli muuli muu. 

Sie1Jä oppii hän todellisen sadun. 

Kaille Rissanen. 

Vallankumous Englannin teolli
suudessa ja työväenjär-

. jestöissä 
Nykyinen maailmansodan puhkeami�en tapasi 

Englannin teollisuuden sangen takapaJuilla ole
vassa tilassa, verrattuna esim. Yihdysvaltain ja  
Saksan teollisuuteen. Vaikka Englanti on tehdas.
teollisuuden kotimaa, .se ei ole jaksanut seurata 
kehi,tybessä nuorempia teollisuusmaita. Tähän 
teollisern taantumukseen on oHut vaikuttamassa 
monet tekijät, mutta suuri, ehkä suurin syyillinen 
siihen on ollut maan ammatillinen liike. 

Unioiden kehitys Englannissa on tapahtunut 
kokonaan toisella tavalla kuin useimmissa muissa 
nykyaikaisissa teoHisuusmais.sa. Useimmissa 
maissa teolOi,suus on ollut pitkälle kehittynyttä 
ennenkum työväenliikettä on ilmaantunut. Tämä 
on jo a lusta alkaen luonut uudenaikaisemman hen
gen unioihin, niissä on ilmennyt jonkinlaista luok
kaliikettä. 
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Englannin ammatil1linen iliike on yhtä vanha 
kuin sen teollisuuskin. Monilla tuotantoaloilla se 
on lähtösin käsiteolLisuuden aikaisista ammatti.i . • ·· 

1 kunnista, j oiden henki vielä nytkin elää varsin 
voimakkaana useissa järjestöissä. Sen jä!estä 
uniot ovat kehittyneet rinnan teollisuuden kanssa. 
Sukupolvien varrelJla ne ovat luoneet ahtaat puit-
teet teollisuustuotannon harjoittamisdle varsinkin 
koneteollisuuden alalla. Unioiden säännöt tarkal-
leen määri-ttelevät mitä koneita milfakin al'alJ:!a 
saa käyttää ja, hyvin usein kielsivät ,IJUSien auto
maattisten ,koneiden käytäntöönottamisen. Ne 
j yrkästi kids ivät tieteeHisen työnjohdon, tar
kalleen määrittelivät mille ammattialaNe minkä 
kappaleen valmistaminen kuului. Ylityön teke
minenkin kiellettiin kokonaan työttömyyden pelos-
ta ja ammattitaidottomien miesten ja naisten työ 
oli myös täydel!lisesti kiei!lettyä useilla työaloilla. 
Uniot määräsivät pitkät oppiajat teollisuudessa, 
jossa, j os olisi otettu käytäntöön uusiaikaiset ko-
neet, ei olisi tarvittu ammattitaitoa laisinkaan. · 

Jos teollisuuden harj oittajat tahtoivat ottaa 
uusia koneita käytäntöön, muuttaa työtapoja, teet
tää ylityötä tai millä muulla tavaL!a tahansa poi
keta pois unioiden säännöistä, merkitsi se fakkoa 
j os sakin vississä tehtaassa tai koko teol1lismiden 
ala1lla. On 1uonnol1lista, että täl1laiset raj otu,ks,et 
ehkäisivät edistystä teollisuudessa. 

Tuli sitten maailmansota, j oka asetti ennen 
kuulumattoman suu•ria vaatimuksia tuotannoJile. 
Aseita ja ampumatarpeita, sotilasten vaatteita, 
kuljetusväilineitä, laivoja y. m. o!i rakennettava 
al'ati li sääntyvässä mittakaavassa. Sodan ensimäi
sinä kuukausina Englannin teollisuus ei läheskään 
kyennyt tyydyttämään maan ,siviiliväestön ja ar
meijan tarpeita. Oli turvauduttava toisten mai
den, erikoisesti Yhdysvaltain apuun. Mutta sa
malJ!a kertaa hallitus ryhtyi järjestämään koti
maista tuotantoa . Se kutsui konetehtailijat, so-
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tatarpeiden va1.mistajat ja laivatelakoiden omista
jat yhteiseen neuvotteluun miettimään keinoja, 
j oill'a yoitaisiin tuotantoa lisätä. Tehtailijat 1lu
pasivat li sätä tuotantoa, jos  vaan uniot luopuvat 
koneiden ja ammattitaidottoman työvoiman käyt
töä ja erikoisesti naisiten työssä pitämistä ja yli
työn rnjottamista koskevista säännöistään. 

Neuvottelut tällöin tulivat unioiden tai parem
minkin unioiden johtajien ja halJ!ituksen välisek
si. föi.llitus vaati näitä järjestöjä tekemään niin 
suuren t,hrauksen, j onkalaista se ei ollut vaatinut 
'vielä yhdeltäkään muulta kansaluokalta. Se vaati 
niitä luopumaan kaikista säädöksistään, j otka ne 
olivat miespolvien ajalla jäsentensä turvaksi ra
kentaneet. 

Unioiden virkailijat suostuivat jäsenistön 
prntesteeratessa. Hall!itus ja · parlamentti sekä 
työnantajat juhlalilisesti lupasivat ja  kirjallisesti 
sopivat palauttamaan sodan päätyttyä voimaan 
kaikki ne säännöt ja työtavat joista työläiset nyt 
vapaaehtoisesti luopuivat. Unioiden antautuminen 
oli perinpohjainen. Ammattiuniosääntöjen kumoa
mista ei pantu käytäntöön yksistään sodankäyn
nille valttämättömillä teotllisuusaloilla, mutta kaik
kialla, yli ko'ko teol:isuuden, sillä huomattiin teol
lisuusalojen olevan niin suuressa määräs,sä riippu
vaisia toisistaan, että sääntöjen voimaan jääminen 
jorJ.lakin sangen vähämerkityksdliseltä näyttä
vässä teollisuudessa, aiheuttikin vaikeuksia muu
alla. 

Säintöjen poistaminen mukanaan toi teol1i
suusva1lankumouksen. Uusia automaattisia ko
neita otettiin käytäntöön, amJmattilc).iSten tilalle 
otettiin työhön puoleksi ammattitaitoisia miehiä ja 
kokonaan ammattitaidottomia miehiä ja naisia. 
Siellä missä työn ennen suorittivat yksinomaan 
ammattitaitoiset miehet , nykyi·sin on vain yksi 
ammatitaitoa omaava henkilö kymmentä j opa viit
tätoistakin kokonaan ammattitaidotonta työläistä 
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ohjaamassa. Tuotanto lisääntyi kaksi jopa kol
minkertais estikin. 

* * * 

Tällä vallankumoukse-lla on kauaskantoinen 
vaikutm Englannin työväenliikkeeseen. Sidney 
Webb kirjassaan "The Restoration of Trade 
Union Conditions" :lausuu, että unioiden sääntö
jen kumoaminen ei o1'e vähentänyt vaan päinvas
toin lisännyt unioiden jäsenmäärää. Mutta uniot 
ovat ainakin hetke:!lis,esti lakanneet olemasta j är
jestöjä, jotka monopoliseeraavat jonkun viss,in 
työn suorituksen jollekin määrätylle työläisryh
mälle. Ne eivät ole voineet sodan aja1lla asettaa 
työnantaj ille muita ehtoja kuin sen, että heidän 
palvelukseensa tul1evien työläisten on kuuluttava 
järjestöön. Näin . on vanhoista ammattikunnista 
äkkinii. isen teo:lisuusva.Jlankumouksen pakottama
na tullut työläisten hyökkäys- ja puo!ustusjär
j estöjä. 

Nyt herää kysymys siitä voidaanko ennen 
sotaa voima·ssa olleet säännöt ja työtavat pa
lauttaa käytäntöön ? Hallitus, par:amentti ja 
useimmat työnantajista ovat :Jupautuneet palaut
tamaan status quo'n (sotaa ennen vaHinneen ti
lanteen) voimaan. Mutta työnantajat huomat
tuaan uuden järjestelmän edut, nyt jo avoimesti 
tunnustavat olevansa haluttomia pailaamaan teolli
suutta ahdistaviin oloi'hin, ja selittävät sen olevan 
maan edun kannalta katsottunakin kokonaankin 
epäviisasta ja tuhoisaa. Englanti:, he selittävät, ei 
voi menestykseHisesti kilpail:a toisten nykyaikais
ten teoilisuusmaiden kanssa, joiden teoll isuus on 
sodan . ajaUa edistynyt yhtä suuressa määrässä 
kuin Er,g;anninkin, jos vain Englannin tehtai:ijain 
on uudelleen otettava käytäntöön entiset toimin
tavapautta rajoittavat säännöt. 

Ja hallitus, vaikka se kuinka vilpittömästi 
tahtoisi ,  ei kuitenkaan kykene pakoittamaan teh-
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tailijoita tähän. Ensinnäki
':1:. �okona�set te_htaat 

ja teol1 isuusaiJat ovat uuden JairJ estelman vallitessa 
muutta •:e et muotoaan. Ne ovat laaj entune,et mo
ninkertaisiksi ja niiden koneistot ovat muuttuneet. 
Näitä tt>htaita ei  voida supistaa entiseen kokoonsa 
ja hyödyHiseksi osottaut:ineit� .. u��ia koneita e i . 
tulila poistamaan. Vanhoj en saantoJ en perusteella 
ei näinmuodoin voida määritell'ä minkä työn suo
rittaminen kuuluu tälle ja minkä tuolle ammatti
IaiseHe ja mis,sä työssä saa pitää ammattitaidot
tomia tvöläisiä, nais,ia ja alaikäisiä :lapsia. 

Ty6väenjärjestöt kaikesta . huolima_tta tulevat 
vaatimaan ja painostamaan entisen olotilan paliaut
tamist�. Ammattilaiset vaativat, että ne säännöt, 
jotka mennei·syydessä tu_rva?ivat !1eitä . a�ma�ti
taidottomien työläisten kilpailua, tieteellista tyo1:
johtoa, ylityötä j a _ työtä sää_stäviä s_�k�- ty?prosess1a 
yksinkertaistuttav1en koneiden kaytantoon. otta
mista vastaan, ovat jälleen pantavat voun;aan. 
Heitä kannustamassa tähän on pelko ailati uih
kaavasta palkkojen polkemis,esta ja työttömyy
destä . He myös näkevät järj estöjään uhkaavan 
vaaran siinä kun eivät enää voikaan hallita työ
pajaa siinä määrässä kui11: 

ennei:i. Työlä_isten pel-
ko ja vaatimukset ovat aivan 01keu!ett1;1Ja.  . · Kun tehtailijat ovat ha�uttom1a Ja hallitus 
voimatoin käytäntöönottamaan entisiä sääntöjä, 
niin se luonnollisesti tulee he,rättämään suurta 
tyytymättömyyttä . työväestös�ä ensi

_n1!
äiki

': �iitä 
j ohtajia kohtaan, Jotka saatt01vat he1dat taHa1sen 
suunnattoman petoksen uhreiksi. Toiseksi se syn
nyttää suurta ·suuttumusta työnantaj ia koh!aan, 
jotka htidät pettivät ja haillitusta kohtaan, Joka, 
vaikka pyhästi lupasi, ei  kuitenkaan estä petosta. 
Tämä suuttu:mus voi johtaa sarjaan katkeria lak
kotaisteluita, mutta ei ole lainkaan uskottavaa, 
että näillä la1koiJilakaan voidaan takaisin palauttaa 
sitä, mikä on 'kokonaan hävinnyt. 

Näiden lakkoj en on kuitenkin viitoitettava tie 
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uusiin, uusia olosuhteita vastaaviin sopimuksiin 
järjestöj en ja työnantaj ien (_yksityist_en ta� haBi: 
tuk,sen) vä:Jililä . Mutta uusissa sop1m�½�1ssa e1  
tulla määrittelemään kuinka kauan tyola1sen on 
oltava opissa ennen kun häneHe maksetaan am
matti:aisen palkka, ni issä ei  säädetä mikä työ ·kuu
luu mil lekin ammattilaisdle, mitä koneita saadaan 
käyttää kullakin työaiJalla, kutka niitä saavat 
käyttäa ja minkälainen on se työprosessi, jonka 
avul '.a mikin työ suoritetaan. Tällaiset sopimukset 
kuuluvat menneisyyteen. Uusissa sopimuksiss_a 
määrik:Iään miUä ehdoilla jonkun tehtaan, teolli
suus- cai tuotantoa'1an työläiset myyvät työvoi
mansa työnantaj il,le. Niissä määritellään en
nenkaikkea työpäivän pituus, työläisten palkko
j en suuruus, rangaist��k

'.?
rvauksen . maksaminen 

ylityöstä, työläisten tyosta erotta1msta �-o�ke-::1t 
menettelytavat j. n. e. Sanalla sanoen JarJes_tot, 
jotka menneisyydessä S·opimuksiHaan turvas1v�t 
pientä ryhmää teoll'isuu_dess,a, tuley_at . kok�. �eäl��
suuden työväestön etuJ en turvaap½st. J.<:1-�3.e�to
jen on myös avattava ovensa ka1k1lle tyofa1s1lle, 
sillä niiden voima tulevaisuudessa tulee ole,maan 
jäsenmz,ärän suuruudessa ja jäsenten t ietoisuu
dessa, cikä suinkaan s iinä, että jäsenet omaavat 
jonkun ammattitaidon. Uudet automaattiset ko
neet j ,l uudet työtavat ovat hävittäneet ammatti
taidon s iinä merkityksessä, mi,kä si'1Iä oli ennen 
sotaa, joten työläiset eivät voi siihen enää luotta
must·aan asettaa. 

Mutta tämä val1lanlkumous ei heikennä työ
läisten järjestöjä, kuten j otkut pelkäävät, mutta 
suu;r,esti voimistuttaa niitä. Se avaa koko maan 
työväenluokall�. tien järjestyn_iiseen .. ja m�uttaa 
amma ttikun talnkkeen I uokka ta1stelul11kkeeks1. 

Se ei myöskään johda, kuten Webb väittää, 
j onkunlaisen kansallista etu3: ta_voittelev_�n s�?.3:n 
jälkeisen luokkarauhan solmlam1s�en tyontektJat_n 
ja työnantajain väl'ille, j ossa sopimuksessa halh-
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tus olisi kolmantena osal1l isena. Uusia sopi1:1uksia, 
j oista edellä jo mainittiin, ei saavuteta h_�l�_1tukse_n 
väliintulo'Jla, eivätkä työnantajat anna nnta tunti
essaan olevansa j ossakin kiitollisuuden vel:issa 
järj esty-nerne tröläisiHe s iitä, kun_ i:e so_dan aJ?:lla 
luopuivat ahtaista, tuotantoa :aJ01ttav1st:1 saa1;1-
nöisti. Työnantajat Englanms:sa _ sa111;o�n kmn 
kaikkialla muuallakin ovat vo1tonJano1sm. He 
eivät suosiolla suostu noudattamaan minkäänlaisia 
työläisten rii ston tielle asettam�a es!eit,�. M_in·· 
käänlair:en kohtuuden noudattammen Ja tap.° i?n 
parantaminen", vaikk,3: _ __ sitä kuii:

ika ·saarn�-�ta1s11n, 
ei tule kysymykseenkaan. Sop1mu_kset .. 1'..am�:1�
doin saadaan vain luokkavoimalla J a  nuta yllap1-
detään Iuokkavoiman kautta. 

Ja työväestö ei voikaan tehdä n_iin��ä�la1sta 
pitempiaikaista luokkarauhaa. Se ?n �o taman �o-� 
dan ajalla ky:·Iin selvästi käyny� 1_lm1. Se, . . ��1ka 
tyydyttää työläisiä tänään, �a1 J �hon tyol���et 
voimain puutteessa olivat pako1tett1;1Ja �yytymaan, 
ei tyydytäkään enää huomenna tai yhhuomenn:i, 
jolloin vaatimukset ja tarpeet_ o_:?t . kasv�neet �a 
jolloin työväestö tuntee. Ja �1�_taa 1tsensa kyllm 
voimakkaaksi  saamaan sen, m1ta tahtoo. Luokka
taistelu näinmuodoin tulee jatkumaan ja kiihty
maan. Lakkojen runsaus tulevaisuu�essa rii�puu 
kokon;i.an työläisten järj estöj en v01masuhte1s ta. 
Jos Englannin työ".ä�nj ärJ�stöt nopeas�i mu:ka_utu
vat uusiin olosuhte1s1111, 111111 kasvavat Ja vo1m1stu
vat, jossa tapaksessa tulee o�e�aan v�hem,mä.n 
Ia·kkoj a. Hyvin järj estyneet tyola1set v01ttavat JO  
lakon uhal la·kin. Jos  järj estöt toiselta puolen ryh
tyvät t;: istelemaan ke�itystä vastaa� v:inhan an_i- _ 
mattikunta:hengen vaikutuksesta, sdlom lakko]a 
tulee sodan päätyttyä olemaan pa'1j on. 

* * * 
Teollisuus,vallankumouksella on myös ka11as

kantoinen vaikutus Englannin työväenluokan po-
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litimiseen liikkeeseen ja po,litilliseen toimintaan. 
Enofannin vanha työväenpuolue, johon suurin osa 
Eni:annm parlamentissa olevista �yö_v�en edus�a-� 
jista kuuluu, muod?�_tuu ammatt1�n-�01sta. M�ta 
uniot ovat olleet, s1ta on ollut tyovaenpuoluekm. 
Vanha työväenpuolue ei ole tunnustanut luokka
taistelua ja kapitalismin poistamisen _välttämättö
myyttä, enempää kuin uniotkaan. U�10t ovat vaa
tineet kohtuullisen pa1lkan kohtuullisesta pa·va-

. työstä ja ne ovat mielihyvällä suoneet työnanta · 
jiHe oikeuden riistää itseHeen osan jäsentensä työu 
tulaksi �ta, edeHyttäen ettei voitto ole kohtuu!on. 
Työväenpuolueen edu�tajat ���t parla�:nt1�sa 
ajaneet samaa ko·htuulhsuuspohtukkaa, m1ta umot 
taloudellisella alalila. Ei ole montakaan vuott"l 
kulunut siitä kun työväenpuolue konventsioonis
saan päätti ryhtyä vaat!maa� rau�ateiden valtion 
haltuun ottamista. Rad1kaahset amekset Englan
nin työväestössä tervehtivät sitä siHoin · ·suurena 
edistysaslkeleena. 

Täncä kaikki johti työväenJpuolueen tukemaan 
ensin •l iberaalista puoluetta ja sitte liberaalista 
hallitusta, joka oli ottanu.t ohjdmaansa joidenkin 
työläisten tu,rvaami·sta koskevien toimenpiteiden 
ajamisen. Tämä yhteistoiminta ja_ hall!tuksem:a 
tukena oleminen taas puolestaan he1kens1 lukun'i:L 
puales rnkin heikkoa työväenpuolueen parlamentti
ryhmää. Sen voima olisi ollut palj_on _s�ur:mpi, 
jos edustajat olisivat O'll eet ,luokkat1etms1a Ja ne 
oli·sivat säilyttäneet parlamentis·sa vapaat käde;t 
hallitusta ja kaikkia toisia porvaripuolueita koh
taan . 

Tafoudellisissa järjestöis,sä tapahtuva muutos 
puhaltaa uutta henkeä työväenpuolueeseenkin. En
sinnäkin on odotettavissa työväenpuolueen edus
tajien luvun huomattava lisääntyminen seuraavissa 
rauhanaikana toimitettavissa vaaleiss,a. Toiseksi 
itsessaan ,työväenpuolueen parlamenttiryhmässä 
tulee tapahtumaan muutoksia. Tähänasti työvä-

88 

enpuolueen edustajat, itsenäisen työväenpuolueen 
edustaji·1 lukuunottamatta, ovat olleet vanhoillis
ten unioiden vanhoi1lisimpia virkailij oita. Heitä ei 
ole eroittanut liberaaleista muu kuin pelkkä nimi. 
Useat heistä ovat saaneet kiittää pa,rlamentin jä
senyydestään liberaalista puoluetta, joka vasta
pal1kkioksi työväenpuolueen antamasta kannatuk
sesta, ti ole lainkaan asettanut ehdokkaita joista
kin sell aisista vaaEpiirei·stä, joita on katsottu voi
makkaiksi työläisten piireiksi. Näille ehdokkaille  
ovat näinmuodoin antaneet kannatuksensa sekä 
työläis r�t että liberaaliset porvarit. 

Ny t jos kerran uniot tuil evat vallankumouk,sel
lisi<ksi, ne tu!·evat vaatimaan, että niiden parla
menttiedustajat ovat luokkatietoisia. Yhteistoi
minta hallituksen 'kanssa loppuu. Vuosikymmeniä 
voimass,1 ollut luokkarauha rikkoutuu. Englannin 
vanha parlamenttikin, joka tähän asti on niin vä
hän km1:<lut vallitsevan järjestelmän arvostelua, 
tulee luokka taisteluareenaksi. 

Ne, jotka ovat ennustelteet tuhoa Englannin 
työväenliikkeelle sen johdosta kun uniot luopuivat 
ahtaista säännöistään, tulevat pettymään. Työ
väenhike kehittyy ja muuttaa muotoaan, mutta 
se ei häviä ennen kuin on suorittanut historialli
sen teh1ävänsä. 

Y. Mäkelä. 



Voiko sosialisti olla luopio 

Tois inaan tosin ani harvoin, tapahtuu se "ih
me", että 'ka�emmankin aikaa so�ial_istis.�s�a �iik
keessii. mukana ollut, jopa sen es itaisteh1ai1: JOU
kossakin ollut, meluten kääntää selkäl:�.ä a1amal
leen liikkeeUe ja koettaa �angot�_lla -� 1t� v�_st:3-an. 
Tätä tapahtuu niin harvom, ett':1- . ka�tannolh_nen 
tarve, pakk o  ei suinkaan pakotta1�.1 asiaan k�J oa
maan vaan asian oma olemus suhen velvoittaa, 
tekee '  s iihen kaj oamisen suotavaksi. . . Sosialismin sisintä olemusta, h 1s�onan n:1�.�e
rialismia, tuntemattoman mielestä ei ole 1:1-ita�n 
merkillistä siinä, että "muuttaakin" . aatte�.t� ).a 
puolueita. �äl�ais�? m��,J�stä on�i1: ai_:7an ,;kas1tta
mätöntä miks i  111111 vahan sos 1ahsmun langen- . neista" �nää koskaan luopuu sitä kannattamasta. 
Eihän o'.e l'ainkaan harvinaista, että ihmis�t muut
televat aatteita, uskonnoita ja orr�an aivan ta
vallista että porvarillisissa puolueissa tapa�t1;1u 
luopumisia . K1;1n sosia_���titkin o':at puolu�la1s1a, 
niin miksei hek111 yhtenaan souda Ja huopaa . 

Tähän ovat pätevät sy:y:t olemass�. . . Sosialismin oppi, histonan matenahsmi, eroaa 
niin täydellisesti, per_inpohjais�sti kaikJsta _histo
riallis ista j a  nyt · olevista aatteista, ope1�ta �a us
konnoll isista käsityksistä, että koskaa1:: ihmiskun
nan historiassa ei ole mikään aate 111111 huomat
tavasti eronnut toisista. Vaikkakin historiallf
sena aikana on ollut useita toisistaan eroavia 

aatteita ja käsityksiä ja vaikka niiden omaajat 
eroa ovat pitäneet kerrassaan sovittamattomana 
ja suurena, niin ne kaikki ovat olleet n. k. indi
vidualistisia käsityksiä ja itseasiassa hyvin lähellä 
toisiaan, verrattuna siihen eroon mikä on olemas
sa historian materialismin ja kaikkien yksilötlisten 
käsitysten välillä. N. k. porvarillinen •luonnon ma
terialismikin on hyvin kaukana historian materia
lismista, on sille tärkeimmissä kohdissaan aivan 
vastakkainen. 

Historian materialismi elämänkatsomuksena 
niin täydellisesti, tyhjentävästi ja tyydyttävästi 
vastaa elämän arvoituksen, siinä rehellinen totuu
den ets ijä  saa niin järkevän . ja rauhoittavan vas
tauksen ongelmiin, että hän siihen niin e,rottamat
tomasti suiautuu. Joka kerran on päässyt "sisälle" 
historian materialismiin, niin hän ei voi olla sitä 
kannattamatta, tunnustamatta ja kunnioittamatta, 
vaikkapa sattuisikin se poikkeus olemaan, että 
hän ei luokka-asemansa takia voi kannattaa s o
s ialistipuoluetta sen käytännöllisen tarkotuksen 
takia. Kun sosialistit varsinaisesti levittävät tätä 
e.Jämän käsitystä, niin jo yksistään tästä syystä 
rehdlinen elämän ongelmien etsijä tuntee mitä 
suurinta kunnioitusta ja kiitoHisuutta sosialisteja, 
sosialistipuoluetta kohtaan. 

Mutta saimalla kuin historian materialismi on 
elämän katsanto, se myös on käytännöllistä tar
kotusta pa.Jveleva yhteiskunta-taloudeUinen oppi 
ja juuri tässä sen kaikista valtavin vaikutus on
kin, mikäli on kysymys työväestöstä. Ja eihän 
porvaristo yhteiskunnallisen asemansa takia pää
se historian materialismia niin paljoa ymmärtä
mään, että se voisi sen elämän katsannokseen
kaan on1ata. Ainoastaan perin harvoja poikkeuk
sia voi olla olemassa. 

Sosialismin oppi on työväestön, pohjajoukon 
oppi, sen evankeliumi. Se tietedlisellä, järkähtä
mättömällä varmuudeilla kykenee osottamaan yh-
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teiskuntataloudell isten lakien kulun, että nykyistä . 
tuotantotapaa täytyy seura ta s osialistisen, että 
työväestö n ousee valtaan, t�teuttamaan_ tuon muu
toksen, poistamaan ludkat .. Ja ne syy� J Ot½a luok
kien olemassaolon tekevat mahdolliseksi. Kun 
yhte iskuntataloudelilinen kehitys j o  on kulkenut 
sille asteelle ,  että työväestö· alkaa olla asemas·sa 
tuon historiallisen muutoksen toteuttamaan, ku� 
se  voi käsittää tämän ja kun sitä niin raskaasti 
painaa r;ykyisen järj estelmän kirous - niin ku�
mako onkaan, että se  niin kiintyy, sul'autuu sosia
l ism iin, näkee s iinä pelastu'ksensa. Ja suuret 
kansa joukot eivät voi . t ietoises�i .. k.�_valtaa .. o:.11aa 
asiaansa. Eipä reheHmen yksil okaan, tyovaen
luokan jäsen, voi ruveta taistelemaan sitä �as
taan, j onka hän pitää itselleen ja luokalleen edul-
lisena. 

Siinä, että sosialismi on työväestön "vapah-
taja" piilee se salaisuus että työläiset ei_vät voi ?�Ja 
s ilile luopioita. Kun se lausuu porvanstosta Jar
jestelmineen kuolemantuomionsa, n iin tässä on 
syy s iihen että s itä e i voi porvaristo o_�la kannat
t"'massa, käytännöllisessä merkityl,•essa. 

Että on olemassa sos ialistipuolue, s iihen on 
luonnolliset syyt olemassa, sillä elämmehän lu?k
kayhteiskunnassa, jossa täytyy_ olla eri .. luokil�_a 
ominaiset harrastuksensa, pyrkimyksensa Tyo
väestöllä täytyy olla omat pyrkimyksensä, or:ria 
puolueensa, joka ajaa _vain työvä�stö�. as iaa ja J O
hornka ei voi kuu,lua toisten luokkien Jasenet. Asian 
luonnosta seuraa että työväestön puolue on n. k. 
sos ialistipuolue, ja että samalla •kuin se taistelee 
tämänpäivä isten työläisten etuj e� pu?lesta, se  ;e
vittää työväestön keskuuteen h1stonan matena
lismin oppia. 

Työläisten luokka-�se.m� määrää että _ _ hän_ ei 
voi olla kuulumatta soinabsbpuolueeseen mm · pian 
kuin hän alkaa käs ittää sos iarlismin opin. Tässä 
syy siihen, että työläinen ei voi olla luok'kapuo-
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lueensa luopio sen paremmin kuin luopio sosialis
min opeille .  

Sosialistipuolueen käytännöllisessä luokka
taistelussa saattaa nousta esi•lle kysymyksiä mikä 
menettelytapa on ka ikista edull isin ja siihen näh
den ilmetä eroavia mie'.i•piteitäkin, kuten sosialis
tisen liikkeen historia sen osottaa. Mutta histo
rian materialism ista selvillä oleva työ:äinen ei kos
kaan tästä syystä eroa sosialistipuolueesta ja ala 
taistelemaan ,s itä vastaan, sillä hän käsittää että 
hän puolueesta e roamalla ei voi palvella sos ia
lismia, c-ttä suuret kansajoukot aina ovat oiikeam
massa kuin erimieltä oleva yksilö ja että jos sat
tuisikin sellainen tapaus, että yksilö on oikeam
massa kuin joukot, niin hän, h istorian materia
l ist ina, tietää että joukot ennen p itkää omaksu
vat hänen käsityksensä. 

Luopioita s osialismille ja so,s ia1 istipuolueel'.e 
voivat vain olla sellaiset j otka koskaan eivät ole 
päässeet täydellisesti, perinpohja isesti ymmärtä
mään sosialismia, e1pärehelliset, hylkiömäiset yksi
löt, j oita on · sangen vähän, ja sellaiset jotka ovat 
jollain tavalla menettäneet normaalis en harkinta
kyvyn, j oita myöskään ei o:e useita. Olla luo
pio, merkitsee kokolailla toista kuin vastustaa so
sialismia ja sosialistipuoluetta. Sosialistipuoluetta 
voi vastustaa luokkat iedoton työläinen, porvar i, 
luokkasyistä, ja  sellainen j oka ei jaksa käsittää 
sos ia•lismia m iltään kannalta. Viimemainittua tus
kin ansaitsee asettaa vastustaja in j oukkoon, s il:ä 
hän e i kykene sen .paremmin vastustamaan kuin 
palvelemaankaan sosialism ia. 

Siis rehell inen ja luokkatietoinen työlä inen ei 
voi olla sos,ia.Jist iltiopio.  Luopiota on kohdeltava 
säälien ta i halveksuen, si'.,Jä hän on joko t ietämä
tön raukka tai lurjus. Sitävastaan voitanee väit
tää että tietämätön ei voi olla luopio, mutta tässä · 
on kysymyksessä sellaisista, j otka ovat kaikesta 
huolimatta rive is sämme olleet.  

K. Aine. 
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Pimeydestä suuria valoja 
kohden 

Amerikan suomalaisen työväenliikkeen s 1v1s
tyshistoriallineu merkitys, vaikkei sillä olisi mi
tään muuta merkitystä, on kaunis ja kirkas. Sen 
vaikutus siirtolaistemme kohottamiseksi s,ivistyk
sell isessä, jopa siveellisessäkin suhteessa on mel
kein ainoa mitä tunnetaan. 

En suinkaan tahtois1i kieltää niitä hyviä tar
kotuksi.1, mitä monen mielessä on ollut raittiuslii
kettä ajaessaan ja muita kansallisia yhtymiä lhom
matessaan, mutta niistä-valittaen täytyy ·Sanoa-
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on säännöllisesti muodostunut työläiss iirtolaisten 
mukana kulkeutuneitten valtiollisten ja taloudel
listen petkuttajain pyydystimiä. Kymmeniin, ken
ties satoihin, nousee erinäisten kaivos- y. m.  yhti
öiden luku, j oiden asiamiehet ja j ohtajat ovat var
ta vasten petkutusaikeissa häärineet "kansallisissa 
seuroissa", kääriäikseen kokemuksen ja  tiedon 
puutteen vuoksi helposti petkutetta vaksi taipuvilta 
työläisiltä kymmeniä, jopa satojatuhansia dollarei
ta, ollen itse jo alusta-alkaen tietoisia s�itä, ettei 
niissä yrityk,sissä kenellekään muulle ihmiselle 
koskaan mitään tule, paitsi heille itselleen. 

Toinen afa, jolla nämä petkuttajat ovat me
nestyksellä toimineet, on valtiollinen. Ollen suh
teissa milloin minkin viinaporvariroikan kanssa tai 
niiden va:Jtiollisten as iamiesten kanssa, on rait
tius- ja kansallisseuroja johdettu säännöllisesti 
kannattamaan näitä vaaleissa, puhumattakaan 
si itä mitä muita yhteiskunna•llisesti taantumuk
sellisia tarkoitusperiä ja kapitalistisen talouden 
rosvotoimia he johdattivat seuralaisensa kannat
tamaan niillä paikkakunnilla missä lukuisammin 
on äänioikeutta käyttäviä suomaoJais ia. Niitä taas 
on vanhemmilla suomalaisilla asutuksiHa runsaas
ti, sillä samat herrat aikoinaan hommailivat kan
salaisoikeuksiakin tukuttain, roskaisia aikeita aja
vain ammattipolitikoitsijain kaunta. Näitä kan
salaisoikeuksia ei useinkaan laillisessa järjestyk
s,essä hankittu, vaan leivottiin äänestyska·rjaa aina 
vaa•lien c-del lä kaikista niistä, j otka eivät ymmärtä
neet äänioikeuden käyttämises·tä mitään, vaan ää
nestivät asiamiesten valmiiksi laatimilla lipuilla. 

Tämmöiseen keinotteluun j a  petkutukseen 
perustuu useitten vanhempain Amerikan suoma
laisten vakavaraisuus. 

Hyvin ymmärrettävää tietenkin on minkä
moisiksi näitten herrain j ohtamat "henkiset har
rastukset" muodostuivat. Yrittelivät myös suo
malaisia sanomalehtiäkin. Viheliäisempiä maa-
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ilman sanomalehdistön historia e1 tunne. Paitsi 
kirkkojen ja pappien seurakunta-asioitten kä·sit
telyä, muuna si,sältönä niis sä oE edeil'.ä kosketellun 
keinottelun ja petkutuksen palveleminen. 

Merkille pantavaa on, ettei vieläkään eriaikoi
na eläneitten porvarilli sten kustannusliikkeitten 
toimesta ole käs illämme tuskin vhtäkään missään 
suhteessa aikamme s ivistyksen taso'.fa olevaa te
osta, puhumattakaan mis,tään itsenäisestä ja oman
suuntaisesta pyrkimyksestä kirjalli suuden luomi
sessa. · Vanhin ja vakavavaraisin, jopa porvaril
l istemme pa•rhain, "Suomalais-Luteerilainen kus
tannusyhtiö", pari vuotta s itten j ulkaisemas,s,aan 
vaihekertomukse•ssa mainitsee, paitsi erinäisiä us
konnollisia lehtiä, on liike julaissut tunnettuja 
Suomessa käytännössä olevia luteerilaisen uskon
non oppikirjoja, sekä musiikiopin, Suomailais-Eng
lantilaisen Sanakirjan, Lukukirjan Amerikan suo
malaisille lapsille ja Amerikan Suomalaisen Kir
kon vaiheita käs ittelevän teoksen. 

Amerikan elämää porvarilli·selta kannahakaan 
käsittelevää k irj al:lisuutta näitten kustannus:liik-
1-..eitten toimesta ei ole ilmestynyt, ottamatta lu
kuun yhtä tai toista peräti vähäpätöistä ja  ala
arvoista vihkosta. Niiden toimesta, kuten Ashta
bulassa, 0. ilmestyneen "Amerikan Sanomain" 
kautta päivänvaloon pääsi joukko mitä kurj empia 
roskaromaaneita, unikirjoj a, puo1skarilääkäreit,te.n 
sepustuksia j .  n. e . ,  joita vieläkin näkee porvan
leihtiemme palstoilla kaupa tta van . 

Merkille pantava seikka sekin, että hyvi� va
rustettua k irjakauppaa Amerikan suoma'1a1sten 
keskuudessa ei ollut olemassakaan ennenkuin so
sialistinen työväenliike pää1s i  jalo illeen. Tä1;1�n 
ohella edelleen sekin, etitä Suomen kustantapm 
yhdistyk�en pääedust_aj<l:na �-me:ikass.� ovat _so
sialistiset ·sanomalehti- 3a bqalhsuuslnkkeet, Jot
ka myyväit Suomes,s.a ilmestyvää kirjallisuutta 
vuosittain noin 1 50,000 markan arvosta. 
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Tämä on yksinkertainen ja  kuiva todistus sii
tä, että porvariföstemme piireissä ei o1e minkään
moisia mainittavia ,sivistyksen ja kirjallisuuden 
viljelemisharrastuksia. 

* * 

Paljon on olot muuttuneet Amerikan suoma
laisten keskuudessa siitä alkaen kun työväenliike 
pääsi vauhtiin. 

Vanhat pimeät menneisyyden jäännökset vie
l�kin töisinaan puhkeavat valittamaan, kun "entiset 
aJat _ovat_ olleet ja _menneet". �uomi-Synodin 25-
vuot1smmstolle omistettu - oikein "juhla-albu
mi" -- kuvailtuaan sosialismin kauheutta, ja uusien 
solvausten keksimiskyvyn puutteessa viskattuaan 
iä_nikui�et syytök�et ::pappien hi,rttämiisestä ja 
h.1rkk0Jen po.Jttam1sesta y. m., sanoo "vanhoja 
hyviä aikoja" muistellen : 

"Jos me sunnuntaina joimme, 01limme me 
maanantaina kuitenkin paikallamme s iellä missä 
tarvittiin ahkeraa, uskollista ja kovakouraista 
työmiestä". (Katso mainitun julkaisun siv. 168).  

Tekeepä mieli tässäkin katsahtaa Amerikan 
suomalaisten "puukkojunkkariaj an" kauneuksiin. 
Meidän ei tätä tehdessämme tarvitse käyttää edes 
omia lähteitämmekään, luodaksemme pöyristyttä
vän kuvan siitä inhimillisestä ja yhteiskunnalli
sesta alennustilasta missä suomafaiset elivät. Niitä 
on saatavissa m. m. kirkollismielisen Akseli Jär
nefeltin kirjasta "Amerikan Suomalaiset" ja eri
näisis.tä muista kirkollisista lähteistä. 

Ensiksikin voimme mainita ,s•en surullisen tosi
asian, että usean vanhemman suomalaisen asutuk
sen historian ensimäinen lehti tietää kertoa kan
salais iamme asettuneen paikkakunnaHe sen tai tä
män lakkotaistelun aikana. Samat suomalaisten 
j ohtajat ja asiamiehet, joista ylempänä oli puhetta, 
värväsivät luonnollisesti rikkureita. Järjestyneit-
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ten työläisten viha kohtasi kansalaisiamme kai
killa niillä !paikkakunnilla missä heitä tunnettiin. 

Järnefelt kertoo surullisen tarinan n. s. "Kii
pin" suomalaisista. Massalainen kongressimies 
oli sen kertonut Washingtonissa ystävilleen : Vuo
den 1893 vaiheilla muutti kansa'1ais iamme lukui
sasti mainitulle paikkakunnalle, Lanesvilleen ja 
Rockportiin, Massan valtiossa. Uudet tulokkaat 
asettuivat näillä paikka,kunnilla asumaan omaan 
nurkkaansa. Viikot raatoivat ahkerasti työtä, 
mutta lauantai-iltana alkoi ryyppäily. Koko suo
malainen s i irtola joi - puhdasta alkoholia -
juopuakseen sikahumalaan. Sitten alkoi tappelu. 
Siinä oli vaarassa sivullisetkin. Vahva ja ankarn 
järj estysvallan päällikkö kokosi ympärilleen jou
kon muita voimakkaita miehiä. Seipäillä ja muil
la välineillä varustettuna ryntäsivät humalaisten 
tappelij oitten kimpipuun. Melkein koko suoma
lainen siirtola vie,tiin lauantai-i'1tasin kauntin van
kilaan ia laskettiin vasta maanantai-aamuna va
paalle jalalle kun oli aika mennä työhön. 

"Onko suomalais illa tunteita ?" Tämmöisen 
kysymyksen asetti joku gloucesterilainen paikal
lisen sanomalehden vastattavaksi. Lehden toimi
tus puorlestaan vastasi, että suomalai,siet ovat kiel
tämättä oikeita ihmisiä ja heillä on ihmistunteit
ten idut, joista aikaavoittaen kehittyy luonnolli
nen ihmistunne. 

Näitten kuvausten jälkeen antaa Järnefelt 
meidän tietää, että "Kiipillä" oli näinä aikoina toi
minnassa viisi suomalaista s eurakuntaa ja kolme 
raittiusseuraa. Kirkonkirjoihin oli merkitty 1,800 
henkeä. 

Likais,essa rotkossa, lähdlä sitä paikkaa missä 
Raivaajan nykyinen liiketailo Fitchburgissa sijait
see, oli se paikka mihin ensimäiset suomalaiset 
tällä paikkakunnalla asettuivat. Vanhat fitch
burgilaiset kertovat, että he kokoontuivat katsele
maan suomalaisten elämää kuin mitäkin musta-
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lais leiriä, juopuneita j a  riiteileviä miehiä, avojal
kai,�ia j� a".or:intaisi�. piir_ileikin tanssijo ita pihoilla. 
Yle1sena kas1tyksena ob, että suomalaiseit eivät 
vielä kuulu sivistyskansojen luokkaan . 

Kaikilta tahoilta kuulemme todistuksia men
neeltä pimeältä "puukkojunkkarikaudelta", että 
su_om_�:ais�t ?_Y�t voiri:allisia ja väsymättömiä työ
m1.�h.'.� ' _m1eh1a J otka eivät asettele ehtoja palkan j a  
t3::opa1".an suhteen. Kaivos-, metsä- j a  rautatie
kampp1er.. pomot puhuvat suon1ialaisista kä,s ittelym
me alaisena aikana kuin vetojuhdista, mutta missä 
heidän inhimillisiin ominaisuuksiinsa lwsketelta
vaksi tuiee, siinä tullaan tekemisiin "suuren juo
pon ja pahan tappelijan" kanssa. 

Muuan vuosien 'takainen muistelma minkä 
lä�dettä emme tiedä tähän merkitä, kert'oo, että 
M_11:nesotan tai M ichiganin lainsäätäjäkunnassa 
0'1 J s 1  o:1lut _ 'P\1_h�tta l�i1: s�ätämisestä, minkä nojal
la kaI?ako1ts1J o1Ita .o'.1s 1 kielletty väkijuomain kaup
paammen suomala1•s1lle, kuten väkijuomain myynti 
on kiel lettyä intiaaneille. 

Yksinkertaisista Pohjois-Suomen maalaisolois
ta .. _läht.�neet, ?uomen siirtolaisuuden parina ensi
ma1sena vuosikymmenenä muuttaneet, j outuivat 
kie�tä taitamattomina, vieraisiin tapoihin tottumat
tomina ja niihin hitaasti mukautuvina me'1kein 
täydellisesti yhteiskunnan ulkopuolelle. 'Petkutta
ja�, työnr!i�_täjät, kapakoit,sij at j a  helvetillä peloit
t�Jat tekivat para.�taan . kukin käyttäessään hy
vaks�e!1 Suomen s 11rt_ola1sten ensimäisiä joukkoja. 
M om J oukosta sortui kokonaan.  Yhteen aikaan 
oli Michiganin ja l\,finnesotan mielenvikaisten 
hoitoloissa ja vankiloissa suhteeHi,s,esti montave,r
taa enemmän suomalaisia kuin muihin kansaUi
suuksiin kuuluvia. 

Pimeätä aikaa ! 

* * 
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Pyydämme nyt palauttaa lukijan mieleen tä
män kyhäyksen ensimäisen lauseen : Amerikan 
suomalaisen työväenliikkeen s ivistyshistoriallinen 
merkitys, vaikkei sillä olisi mitään muuta mer
kitystä, on kaunis j a  kirkas . TodeHakin kaunis 
ja kirkas sen mustan taustan edessä, mikä kyhäyk
seemme merkityis,tä oloista ja as ioista saamme. 

Amerikan ·suomalainen sosialistiliike ryhtyi . 
heti alkaessaan iskemään kirveellään pimeyden 
viidakon juuriin, tietäen hyvin, että tietämättö
myys on se henkinen side, joka kytkee työläisluo
kan orjuuteen . 

Yhteiskunnalli sen j a  valtiollisen vapauden aat
teitten juurruttaminen oli se työa.Ja, johon täytyi 
täydelh voimalla 'käsilksi käydä. 

Siltäkin kannalta katsottuna, että tässä tasa
vallassa jo voitettujen kansanvallan laitosten vajoa
mista syvälle kapitalistisen orjuuden rämeikköön, 
on varj eltava, mikä ei ole yhtään parempi kuin 
se orjuus mi,kä suuressa sisällisodassa kumottiin, 
on suom1ala i·s1ten ja muitten siirtola iskansallisuuk
s ien pyrkimys valtiollisen ja yhteiskunnallisen 
vapauden vartiopa.Jvelukseen asia, mitä ei saa 
liian pieneksi arvioida. Juuripa yhteis:kunnaJ.li
sessa j a  valtiollisessa ,suhteessa takapaj ulla ole
vien maitten s ivistymä ttömistä kerroksista tul
leitten s iirtolaisjoukkojen avulla Amerikan kapi
talistiset riistäjäpa.roonit ovatkin yrittäneet pys
tyttää uutta orjuutta tähän maahan. Yhdys,val
tain . historia varmaankin kerran tulee kunnioi
tuksella muistelemaan niiden si irtolaisj oukkojen 
työtä työväenliikkeen riveissä tässä maassa, j oita 
taloudellis,et iruhtinaam'me valtiiollisten palve'li
jainsa ;;vulla viimeisen vuosikym1menen aikana 
ovat j ahdanneet kuin petoja j a  ,sillä aiheutta
neet erääs1sä suhteessa monta epäsuotavaakin il
mausta näitten liikkeiden toiminnassa j a  kehityk
sessä. 

Suomalaiselle sosialistijärj estölle lankeaa 
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kunnia siitä, että ·se ensimäisenä liitti itsensä j ouk
kona, järje,s,tönä .Amerikan sosialistipuolueeseen. 
Tätä esimerkkiä monet muut kansallisuudet ovat 
noudattaneet, yhdistäen siten eri kansall'isuuksia 
sosialistipuolueen kautta tärkeäksi "internationa
leksi" Yhdysvalloissa. 

Puolentoista vuos,ikymmenen työ ei ole huk
kaan mennyt valistuksen levittäimisessä. Yhtenä 
kaikkein pimeinpänä siirtolaisjoukkona pidetty 
kansallisuus on kohonnut kaikkein edistysmielis
ten ihmisten silmis,s•ä arvokkaaksi, omasta tehtä
västään ja tarkotuksestaan suurta huolta pitäväksi 
järjestyneeksi ryhmäksi, jonka julkista esiinty
mistä nekin usein kiittelevät, jotka muutoin sosia
listisia tarkotusperiä vastustavat. Juhlamme, ko
kouksernme, kulkueemme ja toimemme, missä 
niitä nähdäänkin, herättävät suihteellisella suu
ruudellaan, täsmällisyydellään ja säännöllisyydel
faän kunnioitusta. Tästä olemme saaneet monta 
todistusta menneitten vuosien aikana. J uopotte
leva elämä j a  muu retkuilu on vähentynyt melkein 
niin vähään kuin se yleensä näissä oloissa voi vä
hentyä. Mitä puutteellisuuksia osastojemme ja 
yhdistystemime toiminnassa ilmeneekin, niin niissä 
yhtenä kunnioitettavana puolena on vaatimus hy
vän, järjestyneen ja itsetietoisen työläisjoukon ar
voa vastaavan eisiintymisen noudattamisesta. Yk
sinpä raittiuden vaatimisessa on oltu ankarnm
pia kuin monen raittiusyhdistyksen kokouksissa 
j a  muissa yleisissä tilaisuuk,sissa. Päihtyneitä ei 
monenb.an osastomme talolla sallita. Missä niitä 
ilmaantuu, anlkarat järjestyksen valvojat tietävät 
tehtävänsä. Ja jo tieto siitä, että sosiafätiosaston 
taloll'a vaaditaan siivoa käytöstä ja esiintymistä, 
että jos tahtoo tove,rillista seuraa niissä · taloissa, 
täytyy käyttäytyä itse arvokkaasti, on hyvä jär
jestyssääntö. Suuri ene1111IDistö katsoo karsaasti 
j a  vierovaisesti ·retkuilevia. Ollaksensa toveri to
vereitten seurassa, on omalla käytöksellä lunas-
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tetta va toveri-luotto. Liikkeeseemme l iittyneet 
oppivat elävästi ymmärtämään, että mahtavaa ka
pita:istista järjestelmää vastaan nouse, an työ
väestön täytyy historiallista kutsumustansa täyt
tää myos siveellisessä suhteessa terveellä hengel
lä ja tietoisella luokkaylpeydellä. Kirjallisuuden 
viljelemisessä, lukemattomissa toimikunnissa, 
soitto-, laulu-, näytelmä- j a  urheiluseuroissa au
keaa uusi huvin j a  innostuksen maailma. 

Menemmepä melkein kenenkä hyvänsä osas
toittemme toimivimpien jäsenten koteihin tai asun
toihin, näkee useita kymmeniä - jopa satojakin 
- nidoksia tieteellisessä ja kirjaJ.lisessa suhteessa 
parhaimpaan luokkaan kuuluvaa kirjallisuutta. Use
at palvelijattaretkin, jotka muuttavat usein pai
kasta toiseen, kuljettavat raska,sta kirja-arkkua 
mukanaan. 

Toisissa tapauksissa käytetään kirjallisuutta 
myöskin kotien kaunistuksena, mutta suhteelli
sesti paljon sentään luetaankin. Väittelyt työ
paikoilla, seurustelupiireissä ja kokouksissa ky
syvät tietoisuutta. Toverikurin kirjottamaton sään
tö määrää, että tyhmälle ja tietämättömälle nau
retaan. Semmoinen pistää vihaksi. Täytyy siis 
tukea ja tutkia, voittaakseen aseman toveriensa 
ja ystäviensä seurassa ja palvellakseen sitä suur
ta asiaa, minkä työväenluokan täytyy viedä pe
rille, sekä tämän luokan että yleensä ihmiskun
nan pelastamiseksi. 

Kirjallisuuden menekki Amerikan suomalais
ten työlå isten keskuudessa on suurempi kuin vas
taava menekki Suomessa, jos1sa ahtaammat talou
delliset olot rajottavat kirjallisuuden hankintaa. 
Kustannusyhtiömme myyvät vuosittain noin $60.-
000 edestä kirjallisuutta. 

Näi tten toimesta on kustannettu noin kym
menen vuoden aikana, etupäässä Amerikan yhteis
kunnallisen elämän ja historian eri puolia valaise-



via teoksia ja julkaisuja, toista sataa nidosta sekä 
suuri mfärä 1entokirjasia . 

Ja vaikka meidän sanoma1lehdistömme toimit
tamisessa on yhä vieläkin paljon puutteellisuuk
s ia, todi·staa jo sekin niiden olevan verrattomasti 
yläpuolella porvarillisia lehtiämme, että löytyy 
vain harvakseltaan semmoisia meidän l'iikkeem
me ulkopuolella olevia, jotka e ivät säännöllisesti 
seuraisi  lehtiämme. Tuhannet ja  taas tuhannet 
n. s. "vanhoillisetkin" suoranaisesti tilaavat niitä. 
Lehtemme ovatkin Amerikan suomalaisten leh
tien joukossa ainoat, jotka jo jotenkin runsailla ja 
vakavilla varoillaan käyttävät hyväkseen Ameri
kan sanomalehdistön tavallisia uutislähteitä. Leh
tiemme pa1veluksessa s itäpaitsi on toimittaj ia, jot
ka useitten vieraitten kielten kautta ammentavat 
tietoja j a  muutoin pitkäaikaisen kokemuksen 
kautta opitulla sanomalehtimiestaidolla käsitte
levät maailman asioita. Ja huolimatta siitä, vaik
ka meidän lehtemme eivät koskaan salaa sitä, 
että ne ovat sosialistisia työväenluokan lehtiä, 
niin porvarilliset liikemiehet käyttävät niitä 
ilmotuslehtinään paljoa enemmän kuin suomalai
sia porvarilehtiä. Siihen pakottaa monenkertai
sesti su1.1remmat lukijakunnat. Ken tahtoo olla 
liiketut ta vuudeissa suuren suomafaisen yleisön 

· kanssa, hänen täytyy i'1mottaa sosialistisissa sano
malehdissä, huolimatta porvarillisten lehtien lak
kaamattc·mista valitusvirsistä, että liikemiehet 
tä.))ä tavalla "elättävät sosialismia", jopa siitäkin 
huolimatta, että sosialistisen liikkeem:me mukana 
ku�kee osuustoiminnallinen liike ja monet muut 
omat liikeyritykset. 

Olemme k iivenneet vuosikymmenessä Ameri
kan suomalaisten 1s�vistysrientoj enkin johtaj iksi. 
Monien vastusten ja  vainojen läpi on kulkea täy
tynyt. 

Runoilijamme Aku Päiviö kuvailee eräässä 
kauniissa runossaan ·suomalaisten työläisten yfos-
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nousemusta. Sukuhistorioitaan ei Aatra , työmie1s, 
tuntenut. Vaeltanut oli tietämättömänä ja  polj et
tuna. Kurjuuteen sortuneitten määrästä ei tietoa 
ollut. Kukin Aatra vain kantoi iestänsä ja sor
tajain iskut antoi anteeksi. Mutta sitten, ,kerran : 

"J yskää a,ivot Aa tran päässä 
Niinkuin tuurat ta.Jvijäässä, 
puurta a reikää, päästäkisensä 
ensin omaan itsehensä". 

Mutta yhä uudet ja uudet vastukset kohtasi
vat. Kun sai yhden pasman selville tuli vastaan 
uusi sekava vyhti, mutta : 

"Yötä päivää aatos jyskää 
Aatran päässä, että ryskää 
paikat tämän vanhan rajan 
ruostunehen aivopajan 
"Ja kun mikä tekee tenän 
kirjaan painaa Aatra nenän, 
etsii viisautta s ieltä 
järj en avuks' toisen mieltä." 

Näin pääsee selville Aatra lu:kujen ja koke
musten kautta s iitä, että olkoon vaikka kuinka
kin oikeuden puolel1a, kun valta on toisten kä
sissä, niin täytyy keksiä vallanvipusin o i'keuden 
palvelukseen. Se vipusin on järj estäytymisessä. 
Tämän huoma,tessaan kohoaa Aatra, työmies, kor
kea.Jle jalustalle ja  hän sanoo : 

"Kun ei riitä yhden luku, 
pannaan 'koko Aafran suku.'' 

Tämäpä juuri onkin työläisluokan ylösnouse
muksen suuri oppi ja  aate : yhteen liittyminen, 
luokkaveljeys ja tälle perustuva luokkasivistys, jo-
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ka tähänas tisten historiallisten kokemusten ja tie
tojen 1:autta voi samota edemmäksi ja kohota 
korkeammalle entisyyttä ja nykyisyyttä. 

Tämä on se sivistys, joka korottaa kansan laa
joja kerroksia kansanvaltaisuuden ja vapauden 
suureen -rakentamistyohön. Kaikkien tähänastis
ten hallitsevien luokkien sivi stys on kohottanut 
näitä luokkia ylöspäin, painaakseen alas raataja
luokkia, tai korkeintaan 'kohottaakseen niitä sille 
valistuneisuuden asteelle, mikä on välttämätöntä 
etuoikeutettuj en ,luokkien ma terialistisille tarko
tuksille. 

Niit�kään pieniä rippeitä, mitä porvariHinen 
kansanva listustyö kehittyneissä porvariyhteiskun
nissa levittää, ei  ole siirtolaisten osaksi tullut. 
Hallitseva luokka haluaa käyttää siirtolaisia pel
kä.s,tään raakoina välikappaleina. Röyhkeästi ju
listavat amerikkalaiset kapita1ismin mahtavat ää
nenkannattajat, milloin joku porvarillisen kansan
valistuksen siirappisuu puhuu siirtolaisväestön va
listamistarpeesta, että lukutaitokaan ei ole tarpeel
linen niille, jotka kaatavat metsiä, raivaavat pel
toja, käyttävät pikkaa ja ·lapiota, sillä ,selvästi on 
huomattavissa, että lukutaitoiset siirtolaiset kal
listuvat helpommin kapinallisiin aatteisiin kuin tä
tä taitoa omaamattomat. 

Ensimäisistä alkeista alkaen useimmat Ameri
kan suc,malaiset ovat siv�styksen aarteista osansa 
ottaneet ilman porvarill isen yhteiskunnan suora
naista apua. Työväenliikkeen tarkotuksia ja tar
peita varten on täytynyt tunkeutua laajoiHekin yh
teiskunnallisen sivistyksen lakeuksille. Suuri tar
kotus luo suurta innostusta ja s itkeyttä . Erinäi
sissä ilmauksissaan "raa'an materialismin" tarko
tuksia palvelevalta näyttävä liike, joksi poropor
varillinen s ivistyneistö sen mielellään leimaakin, 
on � \säi�eltä olemukseltaan hienoin sivistysliike, 
suurnn Ja lakkaamatta suureneviin työläisjouk
koihin vaiikutta va liike. 

I IO 

Liikkeemme viholliset sanovat, ettei kaikella 
tällä ole näytettävä hyviä näkyviä tulok,sia. Vas
tata sopii vain, että asiamme jo semmoisenaan on 
näkyvä tulos, jopa niin näkyvä, e tteivät vastusta
jamme voi hetkeksikään silmistään sitä karkottaa. 

Valituksiin, että meidän "kansallinen mai
neemme" on mennyt sosialistisen liikkeen vuoksi, 
että suomalaista työläistä vierotaan työpaikoilla 
liiallisen vaativaisuutensa tähden, jos nämät rauk
kamais:'.t valitu·kset vastausta kaipaavat, on sanot
tava, että suomalainen työläinen paremminkin on 
oppinut viernmaan ansioihin ja ehtoihin nähden 
kurjinta työtä, sillä hänen ihmisolentonsa kohoami
sen ilmeisin merkki on juuri siinä, että hän yrit
tää taistella paremman puolesta. Ja lukematto
mi.Jla, melkein huomaamattomilla yhteisyritykisillä 
he ovatkin aineellisissa/kin suhteissa päässeet pa
remmille oloille. Suuristakin yrityksistä kupari
ja terästrusteja vastaan, vaikka voimamme näissä 
ovat osottautuneet liian pieniksi, on nähtävänä 
enemmän hyviä kuin huonoja seurauksia. Mahtavat 
trusti'kuninkaat, tunnustamatta virallisesti yhdisty
nyttä voimaamme, ,sopimatta virallisesti tämän 
kanssa työehdoista, ovat kumminkin nähneet pa
kotuksen, mistä on seurauksena ollut "vapaaeh
toinen" työ- ja palkkaehtoj en parantaminen. On 
totta, e ttä etumaiset taistelijat on armottomasti 
kar•kotettu. Mutta ne ovat siirtyneet enemmäk
seen jä,rj estyneen työn ehtoja tunnustavill'e työ
aloille, harj aantuneet uusiin ammatteihin, ja mo
nelle kupari- ja teräskuninkaitten karkotusmää
räykset ovatkin olleet salapukuisia siunauksia. 

Nämä miehet katsovat ylpeästi ylön raukka
maisten ihmisten ruikutuksen ja soveHuttavat 
luoikkatunnustuks.een Jaakko Il'kan mahtavan ope
tuksen : 

"Ken vaivojansa vaikertaa, 
on vaivoj ensa vanki ; 
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ei oikeutta maas1sa saa 
ken itse sitt' ei hanki." 

Silmäillessämme Amerikan suomalaisten his
torian aineksia, näemme niissä pienen kuvan ylei
sestä työläisluokan historiasta. 

Kar:ital�smi tempaa nyljettäväkseen aluksi 
avutto�ia maaseutujen asujamia. Uuteen luokka
asemaausa tottumattomina, pelokkaina, arkaile
vina, vaj oavat kammottavaan kurjuuteen. Vä��
tetlen herää kaikissa yhtäläistä kiukun kytoa. 
Työpaikoilla syntyy yhteisvoimiin nojaavaa itse
puolust·c1ksen suunnitelmaa. Tämä laajenee lä
hemmän ympäristön työläisiä käsittäväkisi. Syn
tyy yhdistyksiä, sääntöjä, päätöksiä; joille anne
taan lain merkitys. Aate leviää ja tehtävät suu
renevat. Ei enää riitä vaikutus työpajassa, useissa 
työpajoissa j a  yleensä yk,sistään työpajoissa. 
Täytyy päästä käsiksi kunnan, va!tion j a  ko
ko maailman suuriin asioihin. Alkujaan yksin
kertainen työpajakysymys laajenee suureksi koko 
kansakunnan ja koko maailman luokkakysymyk
sekisi. 

Tässä · kulkumme ja  kehityksemme yleispiir
teet. 

Vihollistemme solvau!ksetkin osottavat, että 
tehtävä suuressa maailman työläisten liikkeessä 
on kohottanut Amerikan s uomialaiset lyhyessä 
ajassa itsensä tunteviksi ihmisiksi, jotka eivät 
tyydy r.1a'an työjuhdan kaameaan kohtaloon. 

F. J. S-ä. 

T yöväenlainlaadinta Yhdysval
loissa v. 1916 

Paitsi Yhdysvaltain kongressia kokoontui 
lainlaati iakunnat l 1 eri valtiossa lakimääräisiin 
istunnoiliin vuonna 1916 ; niiden lisäksi oli Porto 
Ricon ja  Philippiinien eduS1kunnil1a lakimääräiset 
istuntonsa j a  viidessä valtiossa pidettiin ylimää
räiset lainlaatijakunnan istunnot. 

Näissä eduskunnissa tehtiin muun työn ohel
la j onkunverran työtä myöskin yhteiskunnallisen 
lainlaadinnan alaHa. Allaolevassa on ylimalkainen 
katsaus tästä lainlaatijakuntain työstä, hajanainen · 
ja  suppea kylläkin, mutta tarjoten jonkuntapai
sen yleiskatsauksen edellämainitusta työstä. 

Kalenterissa vuodelle 1916 o!'i yksityiskohtai
nen selostus vahingonkorvaus-, alinpalkka- j a  
naisten- ja  lastentyölaeis<ta mainitun vuoden alus
sa. Vuonna 1916 tehtiin edellämainittuihin lakei
hin muutoksia ja lisäyksiä sekä ryhdyttiin toi
menpiteisiin lainlaadintatyön edelleen kehittämi
seksi, varsinkin vahingonkorvauslain alalla. Vii
memainitusta alotteesta lienee paikallaan pieni 
johdannollinen selostus. 

V ahingonkorvauslakien kehittyminen, · 
Emi alussa kun yhteiskunta katsoo soveliaaksi 

ryhtyä määrittelemään korv:;tusta vahingoista joi
ta työläinen työssä kärsii, tapahtuu alote tavalli-

I IJ 



sesti sangen varovaisesti. Määritellään korvaus 
sellaisissa töissä kärsityistä vahingoista, joita pi
�'etään eeiten hengeny�ai:alli1\ina. Vähitellen ulo� 
tetaan korvaus sellaisille työaloille j oissa vaaral
lisuuden oletetaan olevan pienemmän. Sitä menoa 
"edistytään" siksi kunnes tulee kysymykseen kaik
kien työtätekevien suojeleminen lainlaadinnan 
avu,lla, jolloin tavaUise·sti havaitaan, että on edul
lisempi s'aattaa koko homma yhteiskunnalliseksi, 
toisin sanoen poistaa kaikki raj otukset kokonaan. 

Yhdysvalloissa, joissa la inlaadinnallinen työ 
tällä alalla edistyy verrattain hitaasti, ei  alotteita 
työväenlakien "yhteiskunnaHistuttamiseksi" vielä 
ole . tehty muualla paitse Massachusettsin valtiossa, 
jossa vuonna 1916 määrättiin toimeenpantavaksi 
tutkimu<; siitä, mitä muualla maailmassa on saatu 
aikaan -vahingonkorvaus-, sairasvakuu.tus- ja van
huudenvakuutus-lainlaadinnan alalla. Tutkimus on 
ta�kotettu ,saamaan selviJ.le ei ainoastaan vastaavat 
saavutukset tä,ssä maassa vaan muuallakin. Valio
k.unta joka tutkimuksen · toimeenpanee on velvoi
tettu antamaan se1ostuksen s iihen liitettyine suo
·situksineen lainlaatijakunnalle .  

Näin pitkällä ollaan mikäli työväenlainlaa
dinnan kehittäminen on kysymyksessä. Samaan 
aikaan hyväksyttiin kahdessa valtiossa, Virginiassa 
·Ja South Carolinassa ensimäiset työväen vahin
gonkorvauslait: Nämä vai!tiot eivät suinkaan ole 
ainoat joissa vuoteen 1916 mennessä ei vielä ol
lut minkääntapaista vahingonkorvauslakia laadit
tuna. Päinvastoin. Ensimäisen alotteen ottami
nen tässä suhteessa on vielä tekemättä u,seissa toi
sissa valtioissa. 

Virginian ja South Carolinan valtioiden hy
väksymät vahingonkorvauslait rajoittuvat yksin
omaan rautatieläisiä koskeviksi. Sisällöltään ovat 
lait jokseenkin yhtäpitävät ja mui•stuttavat suu
resti liittovaltioiden lakia valtioidenvälisten rauta
tieläisten vahingon korvaamisesta. Erehtymättä 
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v�itanee sanoa, että lii ttovaltioiden lain hyväksy-
1 mmen on vaikuttanut edellämainittujen valtioiden 

lainlaatijakuntiin paikallisen lain aikaansaami
s eksi. 

Korjauksia vahingonkorvauslakeihin. 
Vuoden 1916 kuluessa tehtiin eri valtiois.sa 

seuraavia korjauk•sia sitä ennen voimassa olleisiin 
vahing6nkorva uslakeihin. 

Lomsianassa hyväksyttiin lisäys, joka estää 
työnantajan ottamasta työläiseltä vakuutusmak
sua vahingonkorvausvakuutuksesta. Massachu
settsissa on hyväksytty lisäys, j oka tekee lääkä
rintarkastuksen tarpeettomaksi yhteisvakuutusta 
otettaissa. Porto Ricossa on vahingonkorvaus
laki täydennetty omituisella l isäyksellä. On sää
detty, että korvausta vahingosta raitio- ja rauta
teiHä voidaan vaatia ei ainoastaan niiden omista
j ilta, vaan myöskin kuljettajilta ja konduktööreiltä. 
Työläisetkin ovat ,siten asetetut vastuuvelvolli
siksi asiassa, j oka tähän mennessä on pidetty yk
sinomaan työnantajalle kuuluvana. Se ehto sää
dökseen on liitetty, että asianomaisilta ei voida 
vaatia korvausta elleivät he ole toimessaan oi1leet 
huolimattomia. 

Palkkalainsäädäntö. 
Palkkalainsäädännän alalla on  vuonna 1916 

tehty alotteita useissa eri valtioissa. Harvoissa 
tapauksissa on a lote _käsittänyt vq.rsinaista alim
man palkan määrä,ämistä. Sellaisiakin tapauk
sia tosin löytyy ; mutta enimmäkseen liikkuu lain
säädäntä tasolla, j_ok_a yrittää varmentaa' työläis-
ten palkansaantia, eikä sen enempää. 

Marylandin valtiossa on laadittu , laki, joka 
määrää $2.00 alimmaksi palkaksi päivätyöstä 
maantietöissä Allegany kauntissa. Tyqpäivä mai
nitussa työssä on saman lain mukaan 9-tuntinen 
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ja ylityöstä on ma,ksettava lisäkorvaus. Liittoval
tioiden 8-tunnin työpäivälaissa, joka niinikään 
vuoden 1916 kuluessa on hyväksytty, määrätään 
ylityömaksu lisätyöstä, mutta alin palkka ei ole 
määrätty, laki kun tarkoittaa palvelijoita niin mo
nella eri alalila ja eri palkka-asteilla. 

Massachusettsin valtiossa on hyväksytty laki 
j oka määrää, että valtion palkkakomissionin yksi 
jäsen pitää olla nainen. Kuten tiedetään on ko
misioonilla valta ehdottaa vaan ei pakottaa käy
täntöön alinpalkka määrätyistä tö.i stä. 

Palkanmaksua koskevat määräykset ovat 
useissa eri valtioissa tiukennetut. South Caroli
nassa on hyväksytty laki, joka määrää, että kuto
motyöläisten palkka on suoritettava kerran viikos
sa. Kentuckyn valtiossa on hyväksytty laki, joka 
määrää palkat maksettavaksi vähintään kaksi ker
taa kuussa. Massachusettsin valtiossa on pal
kanmaksua . koskeva laki täydennetty ·siten, että 
hoteUjpalvelijoillekin on maksettava palkka ker
ran viikossa. Louisiaanas,sa on hyvä,ksytty laki 
joka määrää palkat maksettaviksi kaksi kertaa · 
kuussa myöskin öljy- ja kaivosyhtiöiden työläi
sille, j otka tähän asti ovat palkanmaksulain ulko
puolel'la olleet. Missi,sippin vahion palkanma,ksu
laki on niinikään selvennyt ; laki määrää palkan
maksun vähintäin kaksi kertaa kuussa. 

Palkkalakien yhteydessä sietänee mainita, että 
Louisianassa · on palkkalakiin tehty lisäys, joka 
kieltää työnantajan määräämästä mi.stä puodista 
työläisen on ostettava ta varansa. . Samantapainen 
laki on hyväksytty Philippiinien saarilla. 

Lakeja joissa työläisille myönnetään etuoikeus 
pal:kkasaatavansa perimisessä ja oikeus pantata 
omaisuutta jonka luomiseen hän on ollut osallise
na, löytyy tätä nykyä useimmissa valtioissa. Näi
tä lakeja on viime aikoina ahkeraan muuteltu, joh
tuen se etupäässä siitä, että tuotannon monis,tu
minen vaatii lakeihin lisäselityksiä. Louisianassa 
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0!1 hyväksytty laki, j oka myöntää autonkorjaajalle 
oikeuden pantata autonomistajan omaisuutta saa
misensa takaukseksi. Sama laki käsittää myöskin 
rautatierakennuksia. Erityisessä laissa kumotaan 
kaikki esteet j otka saattavat vaikeuttaa tämän 
uudenaikais imman palkkalain käytäntöönsovellut
tamista. Yllämainitun lainlaadinnan alalla on 
p�itse Louisianass� tehty uudistusyrityksiä myös
km Massachusettsm, New Jerseyn ja South Caro
linan valtioissa. 

Työajan rajotukset. 

Työajan rajotukset Yhdysvalloissa koskevat 
etupäässä se11aisia työaloja, j oilla työ pidetään erit
täin vaarallisena. Vain muutamia valtioita löy
tyy j_oissa vä.Jhemmän vaaralliseksi katsotut työ
a�atkm ovat työpäiväraj oitusten afaisia ja niissä
km näytään pyrittävän heikentämään lakien voi
maa "lisäselityksillä". 

Missisippin valtiossa on hyväksytty laki joka 
sallii sellaisen poikkeuksen yleisestä 10-tunnin 
työpäivälaista, että yötyössä ol evat saavat tehdä 
työtä I I  ¼ tuntia yössä viitenä viikon yönä, eh
dolla, että kuudentena yönä tekevät vain 3 ¾ tun
tia, tai yhteensä koko viikossa 6o tuntia. 

South Carolinassa on työpäivälaki täydennetty 
selityksellä, että 60 tuntia viikossa on pidettävä · 
kuuden päivå.1 työnä ja maksettava sen mukaan. 
Eräs toinen samassa valtiossa hyväksytty laki 
määrää IO tuntia pis,immäksi työpäiväksi rautatie
työläisille .  

Liittovaltioiden 8-tunnin työpäivälaki rautatie
läisille, josta laista aikoinaan oli paljon puhetta, 
sen avulla kun saatiin väitettyä uhkaava rautatie
lakko, ei  kiellä työnantajaa, rautatieyhtiötä, teet
tämästä pitempiä työpäiviä, vaan määrää, että 
on suoritettava ylityömaksu ajasta joka menee 
yli 8-tunnin. 
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Lain pätevyys on te�dy e�dollis�.½.si .. siten, e��ä 
erityisen neuvoston tehtavak,s1 on maaratt:y_ ,se1van 
ottaminen siitä, mitä laki käytännössä vaikuttaa. 
Havaintojensa perusteella on n�uvost.on anne.��ava 
selostus hallitukselle. Nyky0Jo1ssa e1 ole epa1.l_:r,s: 
täkään siitä etteikö lain palkkamääräyk,set JalSI 
voimaan ja �amalla koko lakikin. Kaikilla mui))a 
työaloilla ovat palkat sodan aikana kohonneet mm 
tuntuvasti, että rantatieläisille myönnetty e�.u .. . 8-
tunnin laissa ei liene "liiallinen" toisten tyola1s
ten vastaaviin etuihin verrattuna, ja verrattuna 
elinkustannuksiin, jotka lain voimassaoloaikana 
ovat kohonneet huimasti. 

Massan valtiossa on hyväksytty 8-tunnin työ
·päivälaki yleisissä töis,s.ä työske.n��l.eville . . La�n 
määräysten noudattammen, J?lkah �.untlen J.a 
kauntien työt ovat kysymyksessa ovat Ja_tetyt .asi
anomaisten kuntien itsensä päätettäväk,s1. Asian
omaisten kuntien päätöksestä tulee näinollen riip
pumaan astuuko laki kaikkialla yoim�.a� .v�iko. ei. 

. New Yorkin valtion 8-tunnm tyopa1valaki on 
täydennetty siten, että lain. •r.!kkomises.ta sää�etyt 
rangaisumääräykset o:7at s1��llytety� 1tseer:i:sa l�
kiin · täihän asti on laissa vutattu nkoslakun vu
me�ainitussa suhteessa. 

Naisten ja lasten työ, 

Huomattavin laki yllämainitulla . alc1:lla on l.ii�
tovaltioiden laki, joka kä,sittää kaikkia sella1s1a 
työaloj a, j oissa valmistetaan t': va.:o.i ta . m,äärä.tyn 
valtion raj ojen ulkopuolelle v1etay':k,s1. .La1ss.a 
kielletään käyttämästä al)e. 16-vuo�1sia lapsia ka1-
vostöissä ja alle 14-vuotis1a tehtaissa, k.annu_tus
laitoksis,sa, työpaj oissa ja teollisuus_la1to½s1s�a. 
Työaika 14 ja 16 ikä�uoder:i .välillä ?lev1�le, s 1ll<;>m
kuin heitä yllämaimtunla1s1ssa · ��1t<?ks1s�� pide
tään työssä on raj oitettu 8 tuntun Ja tyo e1 saa 
alkaa enne� :kello 7 aamulla eikä jatkua jälkeen 
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kello 6 illalla. Laki astui voimaan syyskuun ensi 
päivänä tänä vuonna. Sen noudattamista val
voo liittovaltioiden työtoimisto. 

South Carolina•ssa on teollisuuslaitoksissa, kai
voksissa ja kutomoissa työskentelevien lasten 
ikäraja korotettu 12 vuodesta 14 vuoteen. 

Marylandissa hyväksytty lisäys lapsityöla
kiin korottaa tuotannon palveluksessa työskente
levien lasten ikärajan 14 vuoteen mui,s1sa töissä, 
paitse pakkaus- ja kannutuslaitoksissa, j oissa 12-
vuotisia lapsia edelleenkin saa käyttää töissä. 

Marylandin lapsityölakia on muuten eräässä 
kohdin hieman lievennetty. Aikaisemmin vaadit
tiin lais,s1a, että alle 18-vuotisia tyttöjä ei saanut 
käyttää sellaisissa töissä joissa he joutuivat jat'ku
vasti seisomaan ; tämä ikäraja on nyt alennettu 16 
vuoteen. 

Pienempiä muutoksia on tehty New Yorkin 
ja Rhodt_ Islandin lapsityölakeihin. Ne koskevat 
etupääs:;ä ehtoja j oiden alaisina kouluiä,s,sä olevien 
lasten sallitaan työskennellä. 

Massachusettsin lakiin jossa säädöstellään 
katukauppaa, on tehty seHainen lisäys ,  että alle 
16-vuotiset lapset eivät katukauppaa saa harj ottaa 
ilman lupakirjaa ja tällöinkin saavat he kaupita 
vain sellaisia tavaroita, joita täysi-ikäiset saavat 
kaupita ilman lupakirjaa. 

Kentuckyn valtion lapsityölakiin on tehty li
säys joka myöntää valtion rajojen ulkopuolelta tu
leville alle 16-vuotiaille näyttelijöille oikeuden 
esiintyä, jos  heillä on hoTihooja mukanaan. New 
Yorkin valtiossa safötaan alle 16-vuotiaitten ottaa 
osaa kuvafilmien valmistukse,s,sa tarvittavaan nävt
telemiseen ; mutta vain erityisellä lupakirjalla, jÖn
ka saaminen on erityisten ehtojen alainen. 

Alaikäisten koulunkäyntiä koskevaa lainlaadin
taa on täydennetty useissa va'ltioissa. Massachu
settsin ja New Jerseyn valtiossa on hyväksytty 
lakeja jot1ka määräävät millä eJhdoilla 14 ja 16 
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ikävuoden välillä olevien lasten sallitaan teh1ä 
työtä koulunkäynt_insä ohella. Mass<l:chuset��m 
koulunkäyntive'lvolhsuutta k?skeva laki_ . �n tay
dennetty siten, että lukutaidottomat �1d1t ovat 
vapautetut koulunkä71!tivelvollis:1udesta _ J oka muu
ten on määrätty ;ka1k1lle lukuta1dottom1lle. 

Louisianan ja Georgian valtio!ss.� ?': hyv�½
syttv lait pakollisesta koulu1!1käynn1sta, 101ss.� s_�a-� 
detiiän, että kouluiässä olevien lasten on kayt_a".'a 
koulua vähintään 140 päivää vuodessa. �ake�l1111 
on järjestetty sellainen takaportti, että, p_�1kall1set 
opetuslautaku_nn�t voi".at vapautt�� tasta "elvol
lisuudesta kaikki s,ella1set lapset Jotka tyosken
te'levä t vanhempiensa tai j �n�tm suku_iaisensa hy
väksi". Mainittu takaportti henee ormaan tu�va�
maan twrpeellisen l�psityö_voi_man etelän l

::
P�_1tyo

pajoihin, jotka vume aikoma ovat herattaneet 
surkeaa kuuluisuutta. 

Mainen valtion lain, j oka rajotti naisten ja 
lasten työn 54 tuntiin viikossa saiv�t t>.7Önantajat 
estettyä voimaanastuma,s1ta edelhsena . vuonn� 
vaatimalla lain yleisään�styks�llä _r�-��a1stavak

1

s1
_. Vuonna 1916 hyväksyttim laki yle1sa��estykse,l_a 

valtavalla enemmistöllä, joten se nykyaan on voi
massa. 

Naisten ja lasten työaikaa rajoittavia l�keja 
on vuoden kuluessa korjailtu paris,sia valt10ssa. 
Louisianassa on laista pyyhitty pois määräy� jossa 
sallitaan yötyön teko 20 päivää _e,:nen JOU�ua. 
Lasten työtä rajoittava kohta mam1tussa l_�1�sa 
on lievennetty siten, että se ei käsitä pa�vehJOI!a 
puodeis1sa, joissa työskentelee vä.hemman kmn 
viisi henkilöä. 

Marylandissa on lakia ti
1:.

ke1:�1e���- sit�n: . .  e�t� 
kohta joka sallii lasten _tehda yot)'.ota erma1s1Ha 
ehdoilla Allegany kauntis�'.1 on la_1sta kok��aan 
poistettu. Maaseudulla sa�,�taa_n 1:a1sten tehda ._12-
tuntisia työpäiviä lauanta1sm J a  Joulun seudmlla, 
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ehdolla että lain maaraamä 9-tunti,sta työpäivää 
noudatetaan muina vuoden aikoina. 

Naisten ja lasten työtä "rajoittaviin" lakei
hin lienee myöskin luettava Louisianassa hyväk
sytty laki, j oka kieltää naiselta oikeuden myydä 
väkijuomia j a  estää naiset ja lapset harjottamasta 
väkijuomatarjoilua. 

Kaivo,styölakeihin 

on vuoden 1916 kuluessa tehty sangen vähän muutoksia. Virginiassa on hieman lisätty vastuuvelvoms,ten lukua kaivostapaturmissa, säätämällä, että kaivoksen omistaja on yhtä suuressa määrässä vastuuvelvollinen kaivostapa turmasta kuin kaivok,s,en j ohtaja ja  asioitsija. Kaivosmiehet kielletään työskentelemästä paikoissa joita pidetään vaarallisina. Lakiin on muuten s isällytetty selitys, että "kaivosonnettomuus se,llaisenaan ei tarvitse todistaa, että yhtiö ohsi ollut huolimaton turvallisuusvälineiden suhteen". Marylandissa on kaivosJa,kiin tehty vähämerkityksellisiä muodollisia muutoksia. Ohion valtiossa on turvallisuuskomi,s,siooni antanut varovaisuus·kehoituksen kaivostyöläisi•lle. Ylläolevaan supistuukin uudis•tukset täHä alalla vuonna 1916. 
Työväen1ainlaadinnan lähimmäs,sä yhteydessä olevien lakiuudistusten suhteen olisi ehkä vielä jotakin mielenkiintoista huomioonotettavaa. Mutta se veisi l i ian pitkälle, joten supistamme tähän tämän lyhkäsen ja osittain hajanaisen katsauksen. 

Aatto. 



Lasten valistustyöstä s. s. osas
toissa 

Kysy1:1-ys lasten kasvattamisesta sosiali1stis
ten aatteitten kannattajiksi, eteenpäinviej i,ksi ja 
toteuttaj iksi on viime aikoina sosialistien keskuu
des1s,a kaikkialla tullut yhdeksi tärkeimmistä va
listustyökysymyksistä. Meidänkin järjestössäm
me se on saanut erikoista huomiota osakseen. 
Näihin saakka on,kin tämä valistustyöpuoli oHut 
vähempimerkityksellistä, vailla minkäänlaista yh
tenäistä menettely- ja toimintatapaa. Kussakin 
osastossa on lasten valistus- ja 'kasvatu;styötä 
tehty sillä tavoin, miten kuHakin kerralla ohjaa� jina toimineet toverit ovat mielestään parhaaksi 
katsoneet . Siten on luonnollisesti ohjaustyö ollut 
hyvinkin hajanaista ja .tulokiset t!etysti senm.ukai
sia. Tämä on pannut a3attelevat Ja lasten valistus
työn suuren merkityksen y1:1�ärt�vä.t . osast<;>jen:
me jäsenet harkitsemaan, e1ko v01ta1s1 yhte1svo1-
min saada sosiali!Stista fasten valistus- ja kasva
tustyötä tarkoitustaan vastaava11;�_ak��· .S!in� 
tarkoituksessa on kysymys ollut es1lla v11me1s1ssa 
piiriemme edUJstaja'½okouksissakin. �y:'.ä� halua 
epäkohtien korjaamiseen on ol!ut. ltap1�'.m n:i.uu
tamissa osa·stoissa m. m. to1meenpant11n vume 
kevännä muutamia päiviä kestävät lasten valistus
työn selostus- ja neuvontakurssit ja ke;skipiirissä 
on syksyllä kaikissa osastoissa kier·reHyt ohjaaja 
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samassa tarkoitukis,essa. Mutta luonnollisestikaan 
ei tällaisena lyhytaikaisella ohjaus- ja neuvonta
työllä voida aikaan saada paljoa muuta kuin asian
harrastusta. Ennenkuin ·se vastaisi tar'koitulksensa, 
olisi siti jatkuvasti tehtävä. Vielä parempi tie
tenkin olisi, jos oltaisiin tilaisuudessa toimeenpane
maan erikoisia opettajakursseja lasten valistus
ja kasvatustyön ohjaaj ien opettamista varten. 

Kun kysymys nyt kuitenkin on "päiväjärjes
tyksessä" ja tieten,kin halutaan yleisemmin tähän 
val'istustyöpuoleen tutustua, koetetaan seuraavassa 
tehdä selkoa siinä vaHitsevista epäkohdista ja esit
tää jonkunverran korjaukisia lasten sosialistisen 
valistus- ja kasvatustyön tekemisessä. 

SUNNUNTAIKOULUT. 
Suurimpana eipäkohtana sunnuntaikouluj emme 

toiminnassa on kunnollisten kouluhuoneustoj en, 
opettaj ien, koulukirjojen ja opetusvälineiden puu
te.  

K o  u 1 u h u o n e  u s t o t, joissa sunnuntaikou
lujamme pidetään - ovatpa ne sitten osastojen 
"haaleja" tai yksityisten toverien asuntoja - eivät 
useammassa tapauksessa fainkaan vastaa koulu
luokkahuoneen tarkoitusta. Luokkahuoneen tuli,si 
ennen h.i'klkea olla tilava. Kullakin oppilaalla pi
täisi olla oma pulpettinsa (koulupöytänsä) ja is
tuimensa. Pöytien täytyisi olla riveihin järj estet
tyinä, niin, että kaikkien oppilaiden katseet olisivat 
aina opettajaan tähdättyinä. Huomio kiintyisi sil
l oin opetukseen, eivätkä mitkään sivuvaikuttimet 
häiritseisi vil kkaiden lasten ajatuk1sia. Yhteen 
huoneeseen ei saisi sijoittaa kuin yhden luolkan. 
Meidän s unnuntai'koulujamme on pidetty hyvin 
useassa paikassa osastoj emme jäsenten asunnois-sa, 
vieläpä vuoroteltu siten, että yhtenä sunnuntai
na on koulu ollut yhden, toisena sunnuntaina toi
sen toverin asunnossa. Oppilaat ovat tulleet si-
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joitetuiksi kullakin kerralla m iten olosuhteet ovat 
pakottaneet . Minkäänla ista jä·rje1stystä ei näin
ollen o!e ollut mahdollisuutta pitää. Vo itaisiinhan 
tällaista olosuhteista johtunutta epäjärjestystilan
netta ehkä puolustaa sillä, että se on ollut mukiin
menevä;:i ainakin lukuharjoituiksissa ja luettua se
lostettaessa, mutta kirjoitusharjoituksissa siitä on 
ollut oppilaille suorastaan vahinkoa. Monastihan 
on pienen pöydän ympärille ahdettu oppilaita niin 
paljon, ettei kellään heistä ole ollut riittävästi ti
laa - ja  ne, jotka eivät ole mahtuneet pöydän 
ympärille, ovat saaneet kuka missäkin kirjo itustai
toansa harjoittaa. On aivan luonnoll ista, ettei 
opetustyön tulokset, vaikkapa olisi kuinkakin kun
nollinen opettaja, tällaisissa olosuhteissa ole olleet 
edes välttäviä'kään. Ehdottomasti olisi myös väl
tettävä useampien luokkien ,s ijoittamista samaan 
huoneeseen. Vaikkapa järjestetään niin, että toi
nen luokka kirjoittaa silloin, kun toinen lukee ja 
päinvastoin, ei koskaan voida välttää toisen luokan 
häiritsemästä toisen työskentelyä. Eihän meillä 
ole vielä nykyoloi ssa mahdollisuuks ia, tuskin mil
lään paikkakunnalla, saada ylei1siä kouluhuoneusto
ja sunnuntaikoulujem rne käytettäväks i , eikä va
roja omia erikoisia kouluhuoneustoja rakentaa, 
me idän täytyy siis tyytyä edelleen puoluetoverien 
a.suntoihin ja osastojemme "haaleihin". Mutta 
voimme me sentään, jos todella harrastamme so
sialistista la•sten valistustyötä, järjestää sunnun
taikoulujernme kouluhuoneustot edes alkeellisim
pia vaatimuksia vastaavik,si. Voisimme esim. teh
dä siten, että kukin oppilasluokka niillä paikka
kunnilla, missä koulua pidetään toverien asunno is
sa, olisi aina samassa asunnossa - ja joko kukin 
luokka eri toverin asunnossa tai sitten - jos halu
taan säästää kustannuksia kouluhuonevälineiden 
hankinnassa - eri luokat olisivat koulussa eri ai
koina päivästä. Hyvällä tahdolla ja jonkun ver
ran uhrauksia tehden voidaan yksityi•sasunnosta-
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kin siten ,saada ainakin välttävä kouluhuone. Ko
vinkaan suuria summia eivät maksa  yksinkertaiset 
koulupulpetit ja tuolit, joita olisi vähitellen riittä
vä määrä hankittava. On näet otettava huomioon 
että lapsemme käyvät englanninkielisissä k ouluis� 
�a kunnollisi1ssa,  miellyttävissä huoneustoissa, 
J otka ovat varustetut käytännöllisillä kou.!ukaJus
toilla. �envuoksi on me idän koetettava parhaam
me mukaan järjestää sunnuntaikoulujemmekin 
h_uoneu:'tot sellaisiksi, että ne edes jossakin mää
rm .muistuttavat luokkahuonetta. Silloin oppilaat 
opip1va t pitämään ni itä kouluhuoneina. 

0 p e t  t a  j a n t o i m i sunnuntaikouluj,ssam
me on kylläkin vaikea, mutta kun sen oikein kä
s ittää, perehtyy siihen ajan mittaan. Useimmiten 
kåsite�ään. se väärin. Tämä johtuu siitä, että 
opettaJat itse ovat aikoinaan käydessään koulua, 
saaneet vanhanaikaisen - sitä voisi kutsua -
p'.:kol!_is�n opetu�sen, )ota samaa opetustapaa 
kaytta va � s�mnuntarkoulu1ssamme. Oppilaille lue
taan usemkm hyvin va ikeatajuisia lauseita tai lu
kukappaleita, mutta  ei ,selosteta sisältöä. Kaa
vam�is_t!· ulkolukua½in käytetään. Tokkopa yh
dessakaan sunnunta1koulussamme on juuri min
käänlaisia havaintovälineitä, joiden avulla luettua 
".0Jta_�s11n he!ppotajuisesti selostaa. Englanninkie
hs1ssa 'koulmssa ovat lapset saaneet n. s. havain
n?llisen op�t uks:1:· .Kuvien ja kaikellaisten sopi
v1�n h.�va11:1tova_Jme1den avulla tehdään opetus 
m�el.enk:1.nt?1se½s1 ,  mutta samalla hyvin helppo
taJmseks 1  Ja siten oppilaita miellyttäväksi. Tä
män lisäksi opettajat englanninkielisissä kouluis
sa kaikiEsa asio issa asettuvat lasten ta•solle, vielä
pä tarkoin 'pidetään huolta siitä, että kullekin ik�
luokalle saadaan opettajaksi henkilö, joka erikoi
sesti on perehtynyt sen ikäisten lasten mielteisiin 
j': ajatustapaan. Meidän sunnuntaikouluissam.me 
et ole tullut tätäkään seikkaa huomioonotetuksi. 
Opettajaksi on tavallisesti valittu 'kuka hyvänsä, 
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joka toimen on suostunut vastaanottamaan. Si
ten on usein epäonnistuttu. Näinollen ei ole kum
mastelta va, että monet lapset vastenmielisesti 
käyvät sunnuntaikoulussa, vaikka hyvin viihtyvät 
englanninkielisissä kouluis<sa - ja oppivat englan
ninkielisissä kouluissa ihmeteltä vän nopeasti, jota 
samaa ei voida sanoa oppimise sta sunnuntaikou� 
lui1ssamme.  

0 p e ,t u s t a p a  olisi koetettava siis järj estää 
uudelle tolalle. Seikka, mikä eniten vaikeuttaa 
sunnuntaikoulujemme opetustyötä on, että . oppi
laille on opetettava suomenkieltä . samalla kuin 
heille opetetaan aatteen alkeita. Siinä juuri tar
vitaan havainnollista opetustapaa. Ottakaamme
pa: nyt tnsin esimerkiksi kai'kkein pienimpien la,s
ten · opettaminen. Opettajan on asetuttava heti 
alussa heidän ajatustasolleen, oltava tavallaan · 
kuin yksi heistä, iloinen ennenkaikkea, ei viralli
nen, silla se vie'rottaa Oppilaat hänestä. Ensialuksi 
ei mitään oppikirjaa, vaan suuria kuvia, joiden alle 
suurilla kirjaimilla on kirjoitettu mitä kuvassa ku
vataan. Yksinkertaisia aiheita aluksi, vähitellen 
enempi ajattelua vaativia. Jokaista kuvaa on niin· 
monipuolisesti pikku ·oppilaiden kanssa tutkittava, 
että jokainen heistä sen täysin tajuaa. Ensinnä 
se tuntuu ehkä vaikealta, lapset kun heidän kans
saan keskustellessa puhuvat paljon sellaista, joka 
ei ole havaintovälineenä käytettävän kuvan kans
sa missåän yhteydessä, mutta opettajan pitää olla 
kärsivällinen. Vähitellen ru!pea vat lapset tajua
maan ja kun muutamia kuvia on näin "käsitelty", 
saa opettaja havaita, että lasten mielenkiinto kas
vaa: Siinä yhteyde1ssä kun kuvaa tarkastellaan, 
jåhdetaan oppilaiden huomio allaoleviin suuriin 
kirjaimiin. · Selitetään, että kuvan nimi on siinä 
kirjoitet1fuha. . Se kiinnittää oppilaiden mieliä. 
Kirjain kerrallaan sitten opetel laan, Voi sattua, 
että ei ehditä oppia muuta kuin pari kirjainta op
pitunnin aikana. Mutta se riittääkin. Ne ovat 
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sitten varmasti niin opitut, että eivät unohdu. Ja 
kun havaintovälineenä käytetty kuva on sellainen, 
että siinä on ajattelemisen aihetta · ( esim. kuva, jos
sa oi;i työmies ja he:rasmies_ rinna_tusten� , on sa!;lal l� jo annettu - vaikka kumkakm yksmkerta1sestl 
selittäen - hitunen opetusta luok:kavastakohdista. 
Paitsi kuvia, voi käyttää erilaisia esineitä, vaihte
lun vuoksikin, ha vaintovälineinä. Silloin esineen 
niini kirj oitetaan suurilla kirjaimilla taululle j a  
opgtellaan 1siitä. · Piirustustaitoiset opettajat luon
nollisesti saavat opetuksensa vielä mielenkiintoi
semmaksi voidessaan taululle piirrellä loppumatto
masti aiheita. Kuvien ja kirjainten tulee olla mah
dollisimman suurikokoisia ja selviä senvuok1si, että 
ne siten helposti piirtyvät lasten aivoihin ja jäävät 
muistiin. Kun kirjaimet ovat opitut ryhdytään 
nuta vähitellen liittämään tavuiksi ja �anoik:si. 
Kirjoitusharjoituksia sopii pikkulapsia opetettaes
sa pitää myös havainto-opetuksen yhteydessä. Pa
perivihkonen kullekin ja lyijykynä ja sitten kehoi
tus : Nytpä koitetaan osataanko tuo ensimäinen 
kirjain tehdä ! Lapset ovat erilaisia taipumuksil
taan. Toinen osaa heti tehdä kirjaimen, toiselle 
se on vaikeampi. J otkut voivat innostua pii,rus
tamaankin esillä olevaa 'kuvaa. Hellävaroen oh 
selitettävä, että kuvaakin voi piirustaa, mutta jos
pa nyt kuitenkin kirjoitettaisiin tuo kirjain. Lapsi 
havaitsee erehdyksensä ja kiintyy kirjaimen har
joittamiseen. Opettajan on malliksi taululle k ir
joitettava samaa kirjainta uudelleen ja uudelleen, 
niin kauan, kunne 1s näkee, että kai1kki oppilaat 
ovat sen varmasti oppineet. "Oppitunti" ei saa ol
la pitkä. Noin 20 min. on riittävä. Pikkulapset vä-. syvät pian. Sitten otetaan väliaika, jona lei'kitään. 
Leikkejähän on monenlaisia ja uusia voidaan kek
siä. Mutta siinä on muistettava eräs tärkeä seikka, 

. nimittäin se, että opettajan on aina oltava itse lei
kissä mukana ! Sillä tavoin hän saa lapiset kiin
tymään itseensä. Voimistellakin voidaan. Se on 
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lapsille mieleistä. Mitään edkoisliikk_eitä ei kai
vata. Käsien ja jalkojen ojennusta, hiukan mars
simista. Siinäkin opettaja itse esimerkkiä anta
massa . Ja sitten laulua . Opettaja valits�e . hyv�n 
yksinkertaisen laulun. Sanelee sen opp1la1lle . J� 
selostaa tarkoin ,sen sisällön. Sitten laulaa s1ta 
edellä. Pian yksi ja toinen lapsista sen oppii )� 
vähitellen kaikki. Ihan innostuksella lapset sita 
laulelevat. Tällainen vaihtelevaisuus tekee lapsil
le koulunkäynnin mieleiseksi. Yhteensä väliaik?i
neen ei koulua saisi olla 'kuin noin 1½-2 tuntia. 
· Noin 5-6 vuotiset lapset kuulu�si.yat tähän alkeis-

L ppiluokkaan. - Seur�a v�s�:3- i�alu9�assa -7:---8 
vuotiaat - voi yleensa viela ,kayttaa samallaista 
opetustapaa kuin 1pienemmitlekin. ��va! tieten½in 
jo  hieman enemmän aj atusta va3:tivia Ja  hava.m
noll inen selostus sitä mukaa laaJempaa. (Esim. 
kaksoiskuva, jossa rinnakkain on kuvattuna työ
låiskoti ja herraskoti ) .  Sen lisäksi otetaan jC? op_: pikirj akin (Mäkelän A�pJn.en) . _Kun . edethsella 
luokalla on jo opetettu kirp1rnet, J Opa JOnkunver
ran tavailtukin, ei ole vaikea kirjasta jatkaa ope
tusta . Mutta mui,stettava on, että yhdenkään s�
nan merkitystä ei ole jätettävä hämäräksi oppi
laille. Mitä hyötyä on siitä, vaikka oppilas. osa�
kin lu:kea, ellei hän käsitä luetun merkity�ta ! 
Kirjoitusharjoituksissa edelHsellä luoka.Jla opitut 
kirj aimet nyt samoin yhdistetään sanoiksi. Ens�n 
kirjoittelee opettaja m.�l l�ksi sa�?j� taululle J a 
myöhemmin an!aa oppil�ide:1 k�r�_01ttaa sanel�n 
mukaan; Lyhyitä lauseitakm sita mukaa kmn 
oppilaat edistyvät. Leikkiä, voimiste,�u� ja lau
lua tietysti välillä. - Kolmannessa ikaluokassa , 
jossa oppilaat ovat 9-10 vuotisi.a, muutt�u �p�t�,s 
jo vakavaksi. Oppilaat osaavat JO  lwkea J a  kiq01t
taa. Luetaan edelleen Mäkelän Aapista. Opet�a
j a kyselee luetun iohd_osta . Kirja� il,uku:kappaleis
sa onkin yllin kyllm aihetta kyselyihm. Mutta on 
muistettava, että selostuksen täytyy olla helppo-
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tajui,sta, opipilasten ajatuist�soa vastaavaa. Hu
vittavaakin ,sen pitäisi sopivissa kohdissa olla. 
Kirjoitusharjoituksissa voitaisiin käyttää sitä ta
paa, että oppiilaiden annetaan kirjoittaa omin sa
noin vähää ennen luetun johdosta. Se ka,svattaa 
itsenäistä ajattelua. Kuvia hava intoväl ineinä käy
tetään nyt jo erikoisesti sosialismin aLkeiden opet
tamiseen. Siksipä ne saavatkin j o  olla sellaisia, 
joiden avulla saattaa johtaa oppilaat ajatuksia vaa
tivaan keskusteluun. (Esim. kaksoiskuva, missä 
on rinnakkain työläisiä raskaassa työssä ja herras
väkeä kauniissa puutarhassa y,lellisen herkkupöy
dän ääressä) .  Niistähän saakin aihetta vaikka 
kuinka palj on ja  oppilaat kuvien avulla kiinty
mään aineeseen. Voirni,stelua voi jo oikein järjes
telmällisesti oppituntien välissä harjoittaa , help
poja, yksinkertaisia liikkeitä. Se virkistää. Lau
lut on annettava kunkin oppilaan kirjoittaa itsel
,leen erikoiseen lauluvihkoonsa. Laulujen ,si,sältö 
on tarkoin selitettävä, niin, että oppilaat käsittä
vät, mitä he laulavat. Oppitunnit voivat jo olla 
pitempiä, noin 30--40 minuttia . - Neljännessä ikä
luoka,ssa - I I-I2 vuotiaat la'pset - voidaan jat
kaa samaan tapaan. Mutta kun vielä ei ole ole
massa sopivaa lukukirjaa Mäkelän Aapisen jat
koksi ( tällainen lukukirja toivottavasti j o  ,saa
daan ensi syksyyn mennessä) , voidaan "Säkeniä" 
käyttää lukukirjana. Valitaan siitä sopivia kerto
muksia luettavaksi. Kyselyjä ja keskustelua aina 
j okaisesta luetusta kertomuk,sesta. Helppotajui
sesti yleensä edelleen, mutta jo vakavastikin. Kir
joitusharjoituksia samoin kuin edelliseHäkin luo
kalla. Nyt jo kotitehtäviäkin. Vuoroin ainekir
joitus jostakin koulutunnilla kä,sittelyn al_aisena 
olleesta kysymyksestä, vuoroin vapaaehtoinen ai
ne kunkin oppilaan vapaan vaJlan perusteella. 
Havaintovälineenä käytettävien kuvien pitää nyt 
olla sellaisia, että niistä päästään keskustelemaan 
hyvin mon�puolisesti, ( esim. tehdaslaitos, jossa 
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työläiset työskentelevät ja kylpylaitospaikka. mis
sä . ?ähdä_än eloste.Jijain viettävän "hyvää aikaa".) 
Es1mtym1sopetustakin runonlausunnossa ja kerto-
111�1.sten !uv_ussa. Voimistelu:iikkeitä harjoiteltava 
es11ntym1sta varten koulun päättäjäisj uhlas:sa. 
Laulua luonnollisesti (jos opettaja siihen kyke
nee, jo kuorolaulua,kin) . 

Usea�'massakin ikä,luokas sa voidaan opetusta 
antaa, missä siihen on tilairsuutta, mutta ainakin 
näin_ 4_ :j ä än luokkaan olisi oppilaat jaettava. Mo
nast1k_m ka tso�aan tarpeetto!'llaksi pitää useampia 
luokkia, kun e1 ole kwn pan kolme oppilasta luo
kassaan. Mutta asia on nyt kerta kaikkiaan siten 
e�.tä eri _ ikäiset_ l�pset ovat eri kehitysaisteella j; 
sns vaativat enla1sen opetuksen. 

Sc1:1:1ottakoon �e vielä tässä yhteydessä, että 
opetta3 1en on hyvm huolellise sti valmistauduttava 
jokais_eksi  opp�tunniksi. Erikoisesti on ylempiä 
luokkia opettavien opettaj ien tämä mieleensä pai
net�ava, s illä englanninkieli sis sä kouluissa käyvät 
oppilaat ovat monestakin asiasta jo niin selvillä, 
että jos opettaja huonosti valmistuttuaan tekee 
erehdyksiä opetusaineessa, menettää hän oppilai
densa kunnioituksen - ja s illoin ei opetukseJ.la 
ole enää mitään arvoa. 

0 p p i k i r j o j a puuttuu meidän sunnuntai
kouluiltamme. Mäkelän Aapinen on ainoa tarkoi
tustac1:n.. ,:ast�c1:va. Mutta se on alkeisoppikirja. 
Sen lisaks1 olisi saatava sellaisia, joita voitais iin 
k�y�tä� ylem!llil_lä luokilla. Vakinaisissa ja tila
p�us �ssa 3ulka1su1ssamime tapaa useinkin kirjoituk
sia Ja kertomuksia, jotka olisivat sopivia 1sunnun
t'.1-iko�lu:_lu'kuka12p:3-leita. Ne pitäisi koota ja laa
tia 1111sta lukukifja - ehdottomasti kuvitettu -
sunnuntaikouluillemme. Järjestömme toimeenpa
nevakomitea tai joku piiritoimikunnistamme voisi 
valita komitean tätä tarkoitusta varten. Mutta 
t�h�ä_vä olisi suoritettava piammiten, si·Llä oppi
kirJOJen puute on huutava. 
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Saman toimikunnan huolek'Si olisi jätettävä 
myöskin edellä usein mainittuj en havaintoväli
neinä käytettävien kuvien y. m. havaintovä
lineiden hankinta sunnuntaikouluillemme. 

S u n n u n t a i k o u I u t y ö n v a I v o n t a. On 
välttämätöntä huolehtia siitä, että sunnuntaikoulun 
järj estyspuolikin vastaa tarkoituksensa. Se on 
tähän saakka melkein kaikkialla jätetty huomioon
ottamatta. Ainakin yhden henkilön on kullakin 
luokalla oltava valvojana. Oppilaat täyttävät teh
tävänsä pa:ljon hnolellisemmin, kun näkevät, että 
heidän cpetustansa valvotaan, ovat säännöllisem
piä ja ennen kaikkea käyttäytyvät kunnofösesti. 
Oikeastaan pitäisi oppilasten vanhempien siJ.loin 
tällöin käydä koulussa tarkastamassa lastensa 
edistyst:i ja 'käytöstä sieJ.lä. Samoin on vanhem
pien velvollisuus kotona puhua sunnuntaikoulusta _ 
arvokkuudella lapsi-lleen. Kun lapset näkevät, et
tä vanhemmat antavat arvon sunnuntaikoululle, 
oppivat hekin pitämään sitä koulun arvoisena. 
Sikäli kun on aikaa ja kykyä, on vanhempien oh
jattavakin lapsiaan sunnuntaikoulutehtävissä ko
tona. Se avustaa äärettömän paljon opettaj ien 
tehtäviä . 

IHANNELIITOT. 

Monetkin · sekoittavat sunnuntaikoulujen ja 
ihanneliittoj en tehtävät toisiinsa. Pitävät ihan
neliittojakin kouluina. Se on erehdys. Ihannelii
tot eivät ole kouluja, vaan lasten yhdistyksiä, jois
sa lapse� oppivat pienestä pitäen kunnollisiksi yh
distysjäseniksi, toimitsijoiksi ja ohjelmansuoritta
j i'ksi . 

Rakenteeltaan on ihanneliittoj en oltava sa
manlaisia kuin sosialistiosastot, sanoisiko pienois
kuvia niistä, sentähden, että ihanneliittoj en tarkoi
iushan c.,n kasvattaa jäsenistään . tulevia sosialisti
osaston jäseniä. Aivan samoin siis kuin sosialisti
osa,stoa pen1stettaessa, kuts·utaan lapset kokouk-
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seen, jossa heille lyhyesti, hyvin helppotajuisesti 
selitetään, että nyt olisi kysymys heidän oman, 
1 a s t e  n y h d i s t y  k s  e n  perustamisesta. Ky
sytään lapisilta, ha,luavatko he  sellaisen perustamis
ta. Saadaan olla varmoja, että he poikkeuksetta 
haluavat. Jos lasten joukossa on joitakin rohke
ampia lapsia, voidaan heistä jo valita yhdistykselle 
puheenjohtaja, joka kokouksen avaajan avustama
na toimii puheenjohtajana, Samoin kirjuri, jota 
kokouksen avaaja myöskin ohjaa pöytäkirjan kir
joittamisessa . Sitten kirjoitetaan yhdistykseen 
liittyvien nimet jäsenkirjaan. Päätetään kokous
ajasta ja toiminta-tavasta. Kerran viikossa ko
koonnutaan ; joka toinen on työkokous, joka toinen 
ohjelinakokous. Jäsenvero päätetään vaikkapa yh
deksi sentiksi kuukaudessa. Sen kantajak1si vali
taan heti jäsenkirjuri, joka samalla voi toimia ra
hastonhoitajana. Punanen jäsenkortti, johon mer
kitään jäsenmaksut, jokaiselle jäsenelle. Puheen
johtaja, kirjuri, jäsenkirjuri ja pari muuta jäsentä 
hyväk1sytään yhdistyksen joh_tokunnaksi. Vali
taanpa ,,ielä järjestysvaliokuntakin - 3--6 jäsentä, 
jotka huolehtivat, että ihanneliiton kokouksissa ja 
iltamati.Jaisuuksissa vallitsee hyvä järjestys. Lap
set oppivat siten itse pitämään itsensä järjesty'k
sessäkin. Päätetään myöskin, että yhdistykselle 
laaditaan ,säännöt, joiden perusteella toimitaan. 
Johtok11nnan tehtäväksi kokouksen avaajan krnssa 
ne jätetään. Hyväksytään 1sekin, että sosialisti
osasto valitsee jäsenistään erikoisen 3-jä.senisen 
ihannel iittotoimikunnan ( i olle ei kuulu sunnuntai
hmluas iat') ohiaa iiksi ihanneliiton kokouksiin. 
Tähän voikin lopettaa perustavan kokoukisen. 

Vii kon perästä kokoonnutaan sitten ensimäi
seen t y ö  k o k o  u k s  e e n. Ollaan jo tottuneem
oia. Puheen io'htaia on paikallaan, samoin kirjuri 
ia iäsenkir iuri, jolla on jo iäsenkortit huostassaan. 
Kokous aletaan laululla. Sitten i,lmoittaa ouheen
j ohtaja,  että jäsenet 1saavat yksitellen käydä jä,sen-
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kirjurilt3. lunastamassa jäsenkorttinsa. Luetaan 
sääntöehdotus, (joka on laadittu "Ihanneliiton op
paassa" olevan ma,llin mukaan, sovelluttaen paik
kakunnan oloihin).  Se t ietenkin hyväksytään. 
Lyhyet järj estys.säånnöt myös hyväksytään. Niis
sä on määritelmiä järjestysvaliokunnalle. Sitten 
valitaan ohjelmansuorittajat seuraavaan ohjelma
kokoukseen. J o'ku kertomuksenlukijaksi, pari lau
su11111aan runon, pari laulamaan, joku soittonie·kka 
soittamaan, sadunkertojakin j. n. e. Ohjelman 
esittäjäkin vielä valitaan. Ihanneliittotoimikunnan 
jäsenistä yksi auttaa ohjelmansuorittajia esityk
sen valinnassa ja ohjaa heitä jonakin erityisesti 
sitä varten määrättynä iltana. Jos tämän jälkeen 
on vielä asioita - ja niitähän ilmenee, sitä· mukaa, 
kun ihanneliiton toiminta edistyy - päätetään 
nnsta. Ko'kous ,lopetetaan aina laululla. 

0 h j e 1 m a k o k o u k s e s s a  esittää ohjel
man esittäjä kunkin ohjelman suorittajan vuorol
leen. Arkaillen astuvat ensikerta.Jaiset pienet oh
jelm,ansuorittajat pikku-kul!'lijainsa eteen. Kai
noimmat epäonnistuvat ensikerralla, rohkeimmat 
onnistuvat kutakuinkin. Kun ohjelma on suoritet
tu, huomauttaa lapsia ohjannut ihanneliittotoimi
kunnan jäsen esityksen vir11eellisyy•ksistä, mutta 
samalla rohkaisee : KyJ.lä se jo seuraavalla kerral
la luistaa puolta paremmin ! Voidaan vielä leik
kiäkin ohjelman suorituksen päätyttyä. Lopuksi 
lauletaan. Silloin täJ.löin on ohjelmakokouksessa 
lyhyt pnhe, jonka pitää joku ihanneliittotoimikun
nan jä1senistä tai joku lasten valistustyötä harras
tava osaston jäsen. Mutta tällainen puhe  pitää 
olla lyhyt - korkeintaan 1 5  minuttia kestävä -
ja hyvin he1lppotajuinen. Sitä parempi jos puheen 
yhteydessä esitetään aiheeseen sopivia kuvia. Ei
vät lapset jalksa sulattaa yksitoikkoista, kuivaa, 
pitkää esitystä, - eiväthän 1sitä jaksa seurata ai
kuisetkaan. 

Esitettävät ohjelmanu.merot, olkootpa ne mi-
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tä laatua tahansa, on valittava sellaiset, että ne 
vastaavat meikäläiseltä kannalta katsoen tarkoi
tuksensa. Ohjaajat� on harj oitellessa perinpohjin 
selostettava esittäjäHe esityksen sisältö, sillä sil
loin kun lapsi käsittää, mitä hän esittää, silloin 
hän esitykses,sään onnistuu. Verratkaapa kahta 
lasta, jotka laulavat saman, hyvin helppotajuisen 
työväenlaulun. Toiselle on selostettu .Jaulun si
sältö. Kun hän laulaa laulun, näkee innostu'ksen 
tulen loimuavan hänen silmis sään. Toiselle ei ole 
sisältöä selostettu, hän on vain sen kaavamaisesti 
oppinut. Kaavamaisesti, tylsä ilme kasvoilla hän 
sen laulaakin. Kumpi on hyödyllisempää ?  

Joskus, vaikkapa nyt kaksi kertaa kevättoi
minta,kaude1la, kaksi kertaa syystoimintakaudella 
toi_meenpantakoon ihanneliiton y 1 e i s i ä i 1 t a  -
m t a . 

Lasten näytelmäkin siellä, missä on tilaisuutta 
sen esittämiseen. Niihin hommataan erikoisoh
j elma. Sitä ei voi uskoa sellainen, joka ei ole ol
lut lasten kanssa näitä iltamia puuhaamassa, kuin
ka innostuneita lapset ovat harjoitelle,ssaan ohj el
manumeroansa jo kuukausia ennen iltamaa. Se 
kiihdyttää heitä toimimaan tavallista tarmok
kaammin - se 'kiinnittää heidät yhä enemmän 
ihanneliiton, heidän oman yhdistyksensä hyväksi 
toimimaan. Ja nii ssä osastoissa, mis1sä lapset ovat 
omia iltamiansa pitäneet on jokaisen tunnustetta
va, ettei olisi ede'.täpäin mitenkään voinut uskoa, 
kuinka paljon 1 a p s e  t saavat aikaan. 

I h a n n e 1 i i t t o t o i m i k u n n a n  j ä s e n-
t e  n, ihanneliiton ohjaaj ien tehtävä on innostusta 
vaativa toimi. Osaston jäsenten, jotka tähän toi
meen ryhtyvät, on jätettävä kaikki muut toimet 
s ivuun ja antauduttava kaikella tarmollaan tähän 
tehtävään. Täsmällisyys on ensimamen ehto. 
Kun ihanneliiton jäsenet näkevät, että ohjaaj at 
ovat täsmällisiä, vaiku(taa s e  esimerkillisesti hei
hin. Lasten ajatustapaa tuntevan täytyy ohjaajan 
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myöskin olla j a  ennenkaikkea vilkasluonteis�n. 
Vakavaa ohjaajaa laip•set 'kyllä kunnioittavat, mut
ta samalla pelkäävät ja se estää heitä täydellä in
nostuksella ottamasta osaa ihanneliiton toimintaan. 
Ja jatkuvasti on ohjaaj ien valistettava itseään, 
pystyäkseen kunnollisesti täyttämään tehtävänsä. 

* * * 
Edellä olevaS!sa on koetettu lyhye,sti selostaa, 

millä tavalla lasten valistustyötä osastoissamme 
olisi ryhdyttävä tekemään. Mahdollisesti tässä 
esitykses,sä on paljonkin puutteelli,suuksia, var
masti useakin tähän valistustyöpuoleen tutustunut 
tai innostunut henkilö on monessakin kohdassa eri 
mieltä allekirj oittaneen kanssa. Mutta sehän on 
aivan lnonnolhsta. Niinkuin tämän kirjoituk1sen 
alussa sanottiin, on tämä valistustyöpuoli vasta vii
me aikoina j outunut pohdinnan alaiseksi osastois
samme ja niin ollen mielipiteet siitä ovat hyvin
kin palj c,n tois istaan eroavia. Tämän kirjoituksen 
tarkoitukisena ei ole olla mikään ehdottoma1Sti "ai
noa oikea" esitys siitä, miten lasten val istustyötä 
osastoissamme olisi tehtävä. Mutta kun tähän 
saakka ei  ole y h t e n ä i s t ä m e n e t t e 1 y- j a 
t o i m i n t a  t a p a a lasten vali·stustyön tekemi
sessä esitetty, on tässä kirjoituksessa koeteltu sel
laista esittää. 

Yksimielisiä siitä, eHä la1sten vali,stustyön jär
jestäminen osastoissamme tähän astista parem
malle kannalle, on välttämätöntä, olemme kaiketi 
kaikki ajattelevat s .  s . järj estön jäsenet. J okai
nenhan meistä sydämestään toivoo, että sosialis
tien lapset, j oiden tehtävänä on jatkaa aatteemme 
voittoon viem,istä, sitten kun meitä ei enää ole, 
saavat sosialistisen maailmankatsomuksen mukai
sen opetuksen. Porvarillis is,sa kouluissa ne eivät 
sitä saa, its e on meidän siis heidän sos ialisteiksi 
kasvatt:imisestaan huolehdittava. 

Jukka Kotiranta. 



Vallankumoukset ja sosialistinen 
yhteiskunta 

"Vaikkapa. yhteiskunta olisikin päässyt kehi
tylrnessä luonnonlain jäljille" - - "ei se voi hy
päfä yli luonnollisten kehityskausiensa eikä teh
dil niiiä olemattomiksi. Mutta se voi lyhentää 
ja Jieyittäii niiden synnytystuskia." 

Karl Marx, Pääoman ensimäisen 
painoksen esipuhe. 

Nykyisestä koko kapital'i st ista maailmaa kä
sittävästä ihmistenrastuksesta ja su'kupolvien 
työntuloksien hävilttämisestä johtunut yhteiskun
tatilanne on asettarnut sosialisteiJ<lekin ra tkai,sta
vaksi t!J onia suurkysymyksiiä, osaksi uusia osak
si vanhoja uudessa muodossa. Yksi näistä ky
symyksistä - kaikkein suurin - on kysymys val
lankumouksesta ja sosia,listisesta yhteiskunnasta 
sodan seurauksena. Pohditaan kiihkeästi kysy
myksiä, mitä maailman sota vailkuttaa vallanku
moukseJ liseen l iikkee,seen, mis1sä maissa työväen
ludkan va\J.taannousu on sodan välttämättömänä 
seuraufosena jne. Yhteenikoottuina arvioimiset 
näistä �ysymyksistä muodostaisivat jo kokonaisen 
uuden mielen'kiintoi,sen kirja111 isuuden. Ja käytän-
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nölliset taloudelliset ja valtio1! i1set toimenpiteet 
sotaa käyvi1ssä kapitalistisissa mai•s sa muodosta
vat os'.ln myöskin va1'1ankumoukisdlisen 1iik!keen 
historiaa. Yhden osan näistä toimenpiteistä kat
sotaan edistävän vallankumouksellista liikettä, t oi
sen ehkäisevän sitä : kääntämällä ihmisten mie,liä 
pois sos ialistisista kysymyksistä. Vähintään kui
tenkin niin paljon on varmaa, että sosialismi on 
tullut kaikissa sotaa käyvis•sä kapitaJlistisissa mais
sa yhdeksi tärkeimmäksi kysymykseksi itsensä 
vahaa pitävien puolueidenkin keskuudessa. Niis
säkin mai•ssa, jois•sa sosia•l istipuolue ennen sotaa ol i  
heikko ja jätetty kokonaan huomioon ottamatta 
valtiollisia hslrnlmia tehdes•sä, on se sodan kes
täessä otettu vallassaälijain taholta eri'koiseen 
huomioon. Sosialistipuo!Jueen miehiä on pantu 
tärkeis i in valtiollisiin asemiin kaikkialila, missä 
vain sosialistipuo1ue on puo,lueena seNaiseen poli
tiikkaan antaantunut tai mi1ssä on löytynyt s osia
l istipuo-lueen jäseniä, jotka yksilöinä ovat antaan
tuneet jakamaan valtaa kapita.ilistipuolueiden edus
tajien kanssa -- ja tietysti enemmän tai vähem
män palveliemaan kapitalistiisen valtion pyrkimyk
siä. Ja samaan a1kaan itse kapital istiset ha,'.htuk
set ovat oHeet pakotettuja oma<Jla tavallansa sosia
l ismin ydinkysymyksen ratkaisuun, tehdäksensä 
kukin kohdastansa sodan kansal!iise.ksi ja sodan 
jat,kumisen mahdotlhseksi. Hallituksen kontrolli 
- vaikkapa vain tiiJapäinenkin - tuotannon .Jäh
teisiin ja tuotantovälineisiin ja el intarpeiden ja
koon on kaikissa tapauksi1ssa hyökkäys y'ksityis
omistajan yksinvaltiutta va•srtaan, se on yksi·tyis
omistuksen pyhyyden louk'kaus lievemmässäkin 
muodossaan, ja se,llaisena se on yritystä ratikaiis
ta sosiaJismin ydinkysymystä. Kokonaan toinen 
asia on, ovatiko nämä kapitali1stisen vaJ.tiomahdin 
yksityisomaisuutta vastaan •tähdätyt toimenpiteet 
missä r-iaassa ja missä määrin sosialismiin tai siitä 

.pois päin johtavia. 
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Pilitarin nuo1isoa vartiopalvoluksessa. 

Työväenluokkien vieläpä sosialistipuolueiden
kin keskuudessa nykyise:1,lä asiaintiJalla on kaksi 
vastakkaisiin suunti,in vaikuttavaa voimaa. Yh
tääHä vaikuttaa nykyinen "sekava" ja yhä uusia 
"yllät;ksiä" tuova asiairrti,la erittäin va1loisia toi
veita "Synnyttävästi, ja siellä pidetään kansainvä
li•stä va Jlankumousta ja sosial istipuolueiden val
taannousua pian tapahtuvana sodan välittömänä 
seuranhena, joissain rmaiS1sa eh1kä jo sodan aikana 
tapahtuvana. Toisaa1:la taas tämä sama tilanne 
synnyttää toivottomuutta läheiseen tulevaisuuteen 
nähden. Militarismin hirviö näyttääntyy heiilile 
voiittarnc..ttomalta j a  m ilitarismin kääntyminen 
kansan puolelle - kuten VenäjäHä, - useammissa 
maissa niin kaukaiselta unelmalta, e,ttä sinne saak
ka ei jaksa nähdä eikä siitä toivosta itsel'lensä 
taistelutarmoa "Saada. 

Toivorik:kaimpien va1oisien toiveiden aatteelli
sena lähtökohtana on se luot,tamus, että kansojen 
kärsiväilisyydellä ja rmyöslkin sokeudella täytyy 
olla rajansa ja että nämät rajat nyt jo on saa
vutettu, ja käytännöllis enä esimerk1kinä hei'llä on 
ennenkaikkea Venäjä ja Suomi. Kun vallankumous 
tapahtui Venäjäli1ä sodan välittömänä seurauksena, 
mi1k1si ei myöskin muissa maissa ? Toivottomien 
miellisså taas ovat tuhoa ennus,tavina pilvinä kaik
ki ne 1 1iaat, joissa kiihkokarnsallisuus ja puhtaasti 
kapitalistis-kansallista laatua olevien etuj en suoj e
lemispyyteet ovat ,rnel!kein riklkoutumattomina, 
militarismi ei ainoastaan hallitukselle usko11i
nen, vaan vieläpä voimi,stuukin .sodan seuraukse
na, ryhtyä'ksensä jonain päivänä tu}evaiisuudessa 
uusiin nykyi·sen vertaisiin tuhotöihin. Se1laisiin 
maihin kuuluvat ennenkaikkea Yhdysvallat, Japani 
ja Englanti. Yhdysvaitalainen dol'1ari-imperia!lismi 
1) valtaa yhä enemmän afaa, sitoo yhä useampia 
kansoja taloudellisiksi vasalleikseen. Ja samaan 
aikaan yhdysvaltalainen militarismi nopeasti ka•s-

1 )  Muistutukset ki-rjotuksen lopussa. 
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vaa hirvittäväksi mahd�ksi aseellisin voimin suo
j el emaaP yhdysvailtalaiisen kapitalistiJluokan dol
lari-imperia,lismia. Ja tämän kaiken vastakohta : 
nousevan köyhälistön itsetietoinen ääni näyttää 
vielä nykyään Yhdysvalloissa hukkuvan melkein 
kuulumattomana kiihkokansaHisten ja sotavoitto
j en niittäjäin meluun. 

Toivorikkaimpien mie'lestä on suorastaan py
hyyden pil'kkaamista epäilly, ettei Venäjälilälkään 
tule sosialistinen yhteiskunta vaHankumouksen 
välittönoi:inä seurauksena. Herkkäuskoi1siimmat so
sia i i stit pitävät sosialistisen yhteiskunnan Venä
j ii !Li i tsestään seilvänä asiana - vaikka se'llainen 
Jlc� ra :m18 on jyrkässä ristiriida'S1sa ei ainoastaan 
Yalld:ikumouksien historian _vaan myöskin sosia
lisrn;n perusoppien kanssa. Kuitenkaan ne, j otk:1 
herkästi uskov;:i. : :;: ris ;a'l istisen \ hteiskunnan 01 ,� · 
van välitti:;mänä seunatksena Venäjän vallanku
mouksesta, eivät erehdy aikamäärään nähden niin 
paljoa kuin ne, jotka . Kiinan ensimäisen vallanku
mouksen aikoina päättelivät Kiinasta tulevan ensi
mäisen sosialistis en yhteiskunnan, mutta kaikissa 
tapauksissa Venäjästäkin sosialistisen yhteiskun
nan heti toivojat unohtavat tärkeimmän, sen, että 
"mikään yhteiskunta ei voi hypätä kehityskausi
ensa yli." Tämä erehdys syntyy helposti, jos 
ei pidetä yleistä vallankumouskäsitettä j a  so
sialistisen yhteis•kunnan syntymisen ,käsitteitä 
tarkasti erillään, vaan ollaan taipuvaisia yh
distämään sosialistisen yhteiskunnan mahdol
lisuus j okaiseen huomattavampaan vallanku
moukseen . Näitä herkkiä mielikuvia synnyt
tiiä ;a in• ,ostc a idea'1ismi - heikkouskoisuus ma -
teriål i �rniin. Jokaisen uuden tapahtuman sattues
sa w, i helposti horjahtaa luottamus materialismin 
permiakien ehdottomaan paik'kansa pitäväisyyteen 
ni in lunnnossa kuin ihmisyhteiskunna•ssa. Kehitys
harppauksiin uskominen tuntuu luonnollisesti 1oh
dutt2.vammalta niin monien sosialistis,ta yhteis1kun-
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�aa odottavien mielissä, vaikkapa noiden toivottu
J en_ harppaus_tei:i �yväksi pitäisi luopua koko his
t-:m_an_ matenal :s·hsesta käsityksestä ja noitua so
s1ahst111en yhteiskunta tyhjästä ilmasta, s e  on, i-1-
man. mitään ainee'llisia edellytyksiä ,sosialistiseen 
yhteiskuntaan. Tuo]laisesta toivorikkaudesta on 
k�i-tenkin se  vaara, että se  helposti muodo•stuu 
toivottomuuden  isä,ksi sen kautta, kun hartaa•t toi
veet eivät toteutuneet1kaan. 

Vapauden merkklii kn.nnetaa.n Pietarissa. 

Mitä --�rit)'._isesti yen�jään tu•lee ,  voitanee pitää 
todennako1sena - e1 sumkaan ehdottomasti var
mana - että Venäjän ei tarvitse ku'I'kea Ranskan 
jälkiä siinä suhteessa, että e 111si1111äistä tasa valtaa 
seuraisi vielä useampia monarkioita, kuten Rans
ka?sa, vaan j äänee· Venäjällä tasava'1ta pysyvästi 
v01maan. Sen verran voinee toinen kansa toisen 
�isito_rias_ta oppia. Mutta sensij aan on pelkkää 
1deahsm_1�- _?dot��� puolittain feodali•sen Venäjän il
man. m1taan vahastetta hyppäävän sosia'listiseen 
yhteiskuntaan. Sosia1listinen yhteiskunta ei voi 
syntyä ennen kuin kapital'istinen jä·rj es,telmä on 
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kasvattanut täysin elinvoimaiset sosialistisen yh
teiskunr;an edellytY'kset. Siinä mieles,sä pitää !kuu
luisa revisionistinen lause "1sos ia,listiseen yhteis
kuntaa,1 ka·svetaan" paikkanisa. Tämä kas1vaminen 
vain ei todennäköi!Sesti voi olla yksinomaan sään
nöllistä kehitystä, kuten revis1sioni•sm1i edeHyttää, 
vaan o!'l se sarja  uusiutuvia valilankumouksia, j oi
den välillä on ja voi olla säännöllisen kehityksen 
vä,liaikoj a. 

Vallankumousjoukko tsaal'in poliiseja ahdistelemassa. 

Erityisesti Venäjän tapahtumat s�lmäimme 
edessä antaa aiheen ,tarikistella, mitkä ovat sosia
listi>sen yhtei1skunnan vä'lttämättömät edellytyk
set ? 

Sosialistisen yhteiskunnan taloudelliset 
edellytykset. 

Puhtaana aja,tusra'kenne,lmana sosialis1tinen yh
teiskunta voi syntyä yhtähyvin Kiinassa ja Venä
jä]lä kuin Saksassa, Rans>ka•ssa ja Engilannissa. 
Sillä voidaanhan asettaa kyseenalai·sek1si : miksi 
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eivät itmis.et vms1 alkuperäisilfäkin tuotanto- ja  
liikennevälineiLlä varustetussa yhteiskunnassa 
omista3. tuotannon lähteitä ja tuotantovälineitä 
yhtei·sktmnal:i,sesti, koska yhteisomistus kai·kissa 
tapauk sissa on eduLlisempaa kansan suureil le enem
mistöll e ? Mutta tuollainen ajatusrakennelma voi 
syntyä vain sidlä, missä materialismin johtavat 
aatJteet eivät ole ohjaajana ajatuspäätelmiä teh
dessä, siellä mis·sä ei pidetä ehdottomana totena 
e�tä_ ih!ni�ten johonkin määrättyyn suuntaan pyr� 
kim1sen Ja  tahtomisen määräävät ulkonaiset ai
neelliset seikat. 

Siellä missä ei ole kehittynyttä kapita.Jistista 
tuotantotapaa, missä tuotannon lähteet, tuotanto
välineet ja kulkulaitokset ovat vasta vähän kehi
tettyjä, siellä ei voi kyllin suurissa kansajoukoissa 
syntyä selvää tietoisuutta tuotannon lähteiden ja 
tuotantovälineiden yhteisomistuksen ehdottomasta 
välttämättömyydestä. 2) . 

. N_e j_otka usko"'.at Venäjän välittömästi siirtyvän 
sos1ahst1seen yhteiskuntaan pitänevätkin silmällä 
ennenkaikkea aatteellisia tekijöitä, nykyään Venä
jäJlä i imenevää todellisen kansanva,llan halua ja 
innostusta siihen pyrkimisessä. M utta tämän ha
lun  ja innostuksen synnyttäj inä on vallankumous
aikoina monta muuta seikkaa kuin selvä tietoisuus 
ehdottoman kansanvallan välttämättömyydestä, ja 
nno E ekalaiset vaikuttimet häipyvät s i tä mukaa 
kuin vallankumouben kuohunta-ajat jäävät taak
sepäin . Kans�n eilem1111istön tunto köyhäli1s,tönä 
yhteenkuuluva1suudesta i a  selvä tieto muutamista 
tärkeimmistä periaatteis'ta, j oista tulee olla yhtä 
mieltä voidaksensa muodostaa ehdottomaan val
taan nousemaan ja vallassa pysymään mahdollisen 
köyhälistön puolueen, saavutetaan ainoastaan siel
fa, :!1issä taloudellinen ja valtiollinen kehitys on 
v.�knn?uttanut köyhälistöjoukkoihin käsityksen, et
ta amoastaan köyhälistön valtaan nouse misen 
kautta on syvemmälle käyvät parannukset saavu-
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tettavissa. Ja tämän tiedon vakaumuk_seks_i _ ki
teytymiseen ei riitä pelkkä e_s imerkk1 t01s1sta 
maista se tieto, että toisten maiden vallankumo
uksien ' hedelmät on nyt niittänyt kapitalis tiluokka, 
vaan as iaintilan täytyy olla omassa maassa tuota 
vakaumusta edeJ.lyttävä . 

Aatteellisista tekijöistä on tärkeintä olla laa
jalle levinnyt vakaumus yhtei�kunn<l:llisei:i omis
tuksen välttämättömyydestä. Ja yhte1som1stuksen 
aate onkin yhtä vanha kuin ihmiskunnan historia
kin mutta haluttavan yhteisomi·stuks,en muodot 
ov;t olleet eri<Jaisia eri aikoina. Ennen kapitalismia 
ta voitetut yhteisomistuksen muodot ovat tarkoit
taneet ennenkaikkea kulutusesineiden yhteistä 
omistusta ja jos milloin on ollut kysymyksessä 
yhteinen omistus tuotannon lähteisiin, kuten maa
han yleensä, se on supistunut ahtaaseen alueeseen, 
kyläkuntaan, seurakuntaan tai vapaasti keskenään 
sopineiden yhteisöön. Vasta ·suurkapitalismin kehi
tyksen aikana herää voimakas pyrkimys tuota�
non lähteiden ja ttiotantovälineiden yhteiskunnalli
seen omistukseen, joka ei O'le kyläkunnasta, uskon
nosta tai siihen jokaisen osallisen vapaasta sitou
muksesta riippuva, vaan yhtei'Skunnallinen pakko
tila, jonka enemmistö panee voimaan. Ja tämän 
yhteisomistuksen muoto voi päästä vallitsevaksi 
vasta kapitalistis,en kehityksen edelläkäytyä. 

Hyvin kehitetyt tuotannon lähteet ja tuotanto
välineet, kulkutiet ja liikennevälineet ov�t sosia
listisen yhtei-skunnan eddlytysten aana Ja  oona. 
Onko näitä edellytyksiä olemassa Venäjällä ? 

Ulkomaan kauppa on nykyisissä yhteiskunnissa 
yksi taloudellisen kehityksen osottaj ia, taloudelli
sesti kehittyneiden maiden kauppa on •suhteellisesti 
suurempi, kehitty.mättömien pienempi. Vuotena 
1913 oli Venäjän ulosvienti $791 ,600,000 ja s isään
tuonti $658,350,000, yhteensä $1 ,449,950,000. Ulos
vienti on $133,250,000 suurempi sisään tuontia 3) , 
j oka on merkittävä hyväpuolelle Venäjän taloudel-
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lista asemaa arvostellessa, mutta vertaillessa Ve
näjän kauppaa kehittyneempien kapitali·stisten mai
den kauppaan ja tietäessään kuinka ·rikas Venäjä 
luonnon puolesta on, !huomaa Venäjän kaupan suh
teell isesti piene,ksi ja s iis heikon taloude1lisen ke
hityksen ilmaisijaksi. Jos vertaa sitä niin pienen, 
mut�a taioudellisesti kehittyneen m.aan kuin Bel-

Vnllanknmouksctar passien tarkastajaua santarmin 
aselllasta. 

gian kauppaan, huomaa eroituksen räitkeä•sti .  Bel
gia s1.1htautuu väkilukuunsa ja pinta-alaansa nan .  
den Veuäjään kuin . hyttynen dehvanttiin, mutta 
v_u?�_ernt 191J oli Belgian ulosvienti $717, 1 52,000 ja 
s1saantuotntl $974,623,000, yhteensä $1 ,691 ,775,000. 
Suorassa suhtees'Sa Venäjän kauppa oli B e1gic1 1, 
kaupasra 85.5% .  Mutta Belgian pinta-ala on  vain 
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0. 1 3% Venäjän pin!a-alasta j a  B�.l�_ian väkilt1ku 
4.3% Venäjän väkiluvusta. VenaJan ulk m1 aan 
kauppa teki mainittuna �u?ten3: $8.27 asukasta 
kohti, B elgian $223-44. Vak1luk1;1J en �ukaan B�!
gian kauppa siis oli �uhtee!_l_i_�estl kaks1kymmen�a
viisi kertaa suurempi VenaJ�n k�uppaa. �elg1�_n 
sisääntuonti tosin on suhteelhsest1 suurempi Vena� j än sisääntuontia, mutta sisä�ntuonnin tarve ".01 
j ohtua muistakin ·sei�oista_ k�m . . tuo_!ann�:m keh1�
tymättömyydestä, es1merk1ks1 vae5_ton t1heyde_sta . 
4) . Ulosvienti sensijaan ilmaisee ama s.�-�teell1sen 
taloudellisen kehityksen asteen. VenaJan ulos
vienti teki mainittuna vuotena $4.51 asukasta koh
ti, Belgian $92.5 1 .  B elgian ulosvienti on s�is su�
teellisesti kaksikymmentä kertaa suurempi Vena
jän ulosvientiä. 

Arvioitu kansallisrikkaus myöskin osottaa 
Venäjän olevan kapital_ist�sen kehityks�n. aluss?. vasta. Venäjän kansalhsri:kkaus on arvw 1tu ne1.
jäks.ikymmeneksi biljoonaksi d?'llariksi, j o_st� tuke 
asukast?. kohti $228.00. Belgian kansalhsnk:kaus 
on arvioitu yhdeksäksi biljoonalksi _dollarilksi, _ jos
ta tule� asukasta kohti $ 1 , 188.00, Joka merkitsee 
Belgian kansallisrikkauden �!�_:7an suhte_ell�sesti 
viisi kertaa suuremman VenaJan kansalhsnkka-
utta. 

Kulkulait01sten kehitys Venäjälli niinikään 
jättää Venäjän kauaksi jälelle �eskinkertaise�ti ke
hittyneistä kapita:Jistisista maista. !?13 _ oh . ra�
tateitä Europan VenäjäHä 38,648 mailia . J� Stp�n
assa q,886 mailia, yhteensä 48,534 mailla, Joista 
valtio omisti 3 1 ,366 mailia. Venäjän rautateistä tu
lee 5 .6 mailia tuhatta pin�a-�ala-neliö�a_ilia kohti. 
Yhdysvalloissa on rautate1ta 70.6 mailia tuh�tta 
neliömai:Jia kohti Ranskas,sa 193.6, Englanmssa 
1 53.6, Saksas1sa 190.3 ja Belgiassa 497.9 mailia tu-
hatta pmta-ala-neliömailia kohti. . Venäjä onkin näihin saakika ollut ennenk��k
kea maanviljelysmaa, mutta jos tarkastaa s en v1lJa-
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tuotantoa vertaamalla sitä toisten vilj aa tuottavi
en maiden tuotantoon, niin huoma;:i V,�nåj än 
maanvilj elyksenkin o'levan vain kes'kinkertaisel la 
kehitysasteella. V. 1914 tuotti Venäjä kauraa 
962,506,000 bushelia, ruista 909,982,000 ja ohraa 
419,561 ,000 bushel ia, yht,e,ensä 2,292,049,000 bus
helia. Jos vertaa tätä satoa niin karun ja ,vai:li
naisesti vilj el'lyn rnaan kuin Suomen kaura,- ruis
ja ohrasatoon, niin Venäjän sato jää suhteelli'sesti 
vain vähän paremmaksi. Suomes1sa oli 1914 rkau
rasato 18,678,000, ruissato 10,806,000 ja ohrasato 
4,047,000 bushe:ia, yhteensä 33,53 1 ,000 bushelia. 
VeJJ.äjän kaura-, ruis- ja ahrasadosta tulee 12,5 
bushelia asukasta kohti ja Suomen sadosta 10-4 
busrhelia asukasta !kohti. Väkiluvun suhteiden 
mukaan Suomen sato oli 83 pros. Venäjän sadosta. 
.Mutta pinta-alasuhteiden mukaan Suomen kaura-, 
ruis- ja ohrasato oli suhteellisesti juuri. yhtä suuri 
V:enäjän sadon kanssa. Venäjän sato on 68 ker
taa suurempi Suomen satoa ja Venäjän pinta
a·'.a on myöskin 68 ,kertaa .suuremlpi Suomen pinta
a'laa. 

M�tta jos vertaamme Venäjän maanvilj elyk- . 
sen kehitystä sellaisen maanv11j elysmaan kuiri '  
'1 ans·kan maanvil1j elyrksen kehitykseen, huomaam
me eroituksen räikeänä. Ta nis,kassa oli 1914 kau
rasa to 48,000,000, ruissato 17,000,000 ja ohrasato 
20,000,000 bushelia, yhteensä 85,000,000 bushelia. 
'1 anskan sadosta tulee asukasta kohti 30,6 bushe
lia, joten Venäjän sato on väkilukujen mukaan 
suhtedltsesti vain 41 pros. Tans:kan sadosta. 

Vehnän tuottamisessa Venäjä on kokonais
määrään nähden toinen maa maai'.ma,ssa - Yh
dysvaltojen ollessa ensimäinen - mutta vertai.J
lessa v� kilukuun ja pinta-alaan toisten vehnää 
tuottavirn maiden kanssa Venäjä .s1iinäkin jää 
kauaksi jä!lell e . 19 15  Venäjä tuotti vehnää 833,-
965,000 bushelia, j oka on 4.7 bushelia asukasta 
kohti. Yhdysvaltain sato oli mainittuna vuotena 
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1 ,ot i ,505,000 bushe'1ia, joka on 9.9 bush_���a asu
kasta kohti . Väki1lu:kuun verraten Venap_n sato 
011 suhteellisesti va in 47.5 pros. Yhdysvaltam veh
nä<Sadosta. Ja  pinta-alan suhteeHisuuden muka�n 
Venäj ä j ää v ieläikin · huonommalle puo:ene vehnan 

Kcisarivallan merkkejä poltetaan. 

kasvattajana. Yhdysvalta in vehnä�a.dos_ta. tu'.e� 
r9 728 hushelia tuhatta pinta-ala-nehoma1ha kohti 
j I v enåjän sadosta tulee _96,�45 bushel(.3: .. tuhatta 
p'inta-ala-neliömaill ia kohti, · Joten V_enaJan sato 
ointa-aloj en suhteiden mukaan .?n. vam 34-4 pr?� · 
Yhdysvaltain vehnäsadosta . Vabluvun suhtee.1 1-
suuden mukaan Venäjän vehnäsato ei pääse pie-
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nempienkään vehnää tuottavien maiden sadon ta
sa'lle. Ma inittuna vuotena tuotti Ranska vehnää 
6.5 bushelia asuka,sta k ohti, Argentina 23.8 Ja Ca
nada 46.6 bushelia asukasta kohti. 

Tuotteiden kokonaismäärään nähden Venäjä 
on ensimäisellä sijalla maanviljelyksessä ainoas
taan yhden laj in - rukiin - tuoUamisessa. Toi
seHa sij alla on Venäjä vehnän, kauran ja ,sokeri
juurikkaan tuottami·sessa. 

Nämä puhtaasti taloudell ista laatua o1evat esi
merkit eivät ole sellaisia, että niitä voitaisi in pitää 
lä!he skään . .. r iittävinä sosialistisen yht,e iskunnan 
ede\'lytyksma. Mutta sen -Ji,s1äksi on alemas,sa toi
nenkin lähimpään tulevaisuuteen vaikuttava tär
k_�ä sei,�ka. Se on va:tiotalous . Se on kylläkin 
rnppuvamen maan yleisestä ta1oudeJ1I isesta kehi
tyks-estå, mutta on sil'.ä myöstkin itsenäinen vaiku
tuksensa . 

Venäjän valtiotalous on . rappiotilassa j a  ,s,e 
t:i,lee antamaa_n Venäjän sosia'listi·s ille pyrkimyik
s 1lle mo1:ta vaikeutta. 1915 o:Ji valtiotulot $1,617,-
5)62,000 Ja menot $ 1 ,649,284,000. Valt iove:ka Oili 
$4,536,9J9.ooo, josta on vuotuisia menoja ·korkoina 
ja  muina kuluina $226,449,000. Mainittuna vuo
tena teki valtiovelka $25 .96 asukasta k ohti e'1 i  
$103 .84 1kes1kimäärin perhettä kohti. 5)  Tosin esi
menkiksi Ranskan valtiovelka oli samaan aikaan 
paljon suurempi, ol,len 1se $6,347,540,000, josta tu
lee . $16o.80 asuka•sta kohti eli $643 .20 perhettä 
kohti, 1_nutt� Ra_nskan va1tiotulot ovat myöskin 
suhteell1 �est1 pal'Jon suurem1mat. 1915 oli Rans
kan valt1ot\1'lot $1 ,001 ,5 r r ,ooo, j·oka on $25 .29 asu
kasta kohti, joten väkiluvun suhteiden mukaan 
Venäjän valtiotulot olivat vain 37 pros. Ransikan 
valtiotuloista . Tsaarivallan aikana Venäjän val
tiotu:oj:t hankittiin ja otettiin •kaikilla mahdollisi.Jla 
hirmuva'llan !ke inoilla, eikä uuden hal!ituksen l iene 
lähimpänä vuosina helppoa 'kiskoa suhteellisesti  
suurempia valtiotu:loj a . 
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Vaikka Venäjä kullan tuottajana on kokonais
tuotantoon nähden kO:lmas maa maailmassa, Ve
näjän valtion kultavarastot olivat 1915 ainoastaan 
$5 .93 asuka.s,ta kohti . Europan maissa on aino
astaan Bulga·riassa, Kreikassa ja Portugalissa 
suhteell: sesti pienemmät 1ku�ta varastot kuin Ve
näjälrlä. 6) ja rahan kokonaismäärä on Venä
jä•llä vain $1 r.39 a,sukasta kohti, ollen se, Kr-ei!klkaa 
lukuunottamatta, pienin määrä rahaa, mitä Euro
pan maissa on asukasta kohti. Mutta rahan mää
rä sellaisenaan ei o1e ehdoton valtiotalouden rap
pioti·:an mer,kki, mutta suhteettomasti yli metaNi
varastojen arvon menevä luottopaperien määrä on 
ehdoton valtiotafouden rappiotilan i1maisija. V,e
näjällä oli 191 5 Juottopaipereita $2,046,461 ,000 yli 
rahametal'livarastojen, se on $ 1 1 .68 arvosta luotto
papereita asuka,sta kohti. Kun sen lisäksi dli pa
perirahaa $4,50 asuka,sta kohti ja hopeaa $0.96 
merkitste se, että vastikkeiden kokonaissumma oli 
$23 .07 asulkasta kohti, j osta ainoastaan $5.93 on 
kul las sa, tai toisin sanoen luottopaperit, paperi
ja hopearaha tekivät yhteensä $17.14 asukasta 
kohti yli kultavarns,tojen. Ainoastaan Ranska,lla 
oli mainittuna vuotena "peittämä ttömiä" paperei
ta suhteel'lisesti enemmän kuin Venäjällä, ollen 
Ranskan luottopaperien arvo $1 ,502, 5 r r ,ooo josta 
tulee 37.94 asukasta kohti. 7) 

Valtiotalouden tilalla on tärkeä merkityksen
sä las·kettaessa "yrksinäis,en" sosiall istisen yhteis
kunnan mahdofösuuksia. Si11ä mahdollisuus, että 
kapitalistien yksityisomaisuus, joka tahdottaisiin 
yhteiskunnaJil istuttaa, on lunastettava, on kaikissa 
tapauks issa vie'1ä nykyään huomioon otettava. 
Tämä mahdollisuus on pidettävä laisrkuissa sitä 
tärkeämpänä t,ekijänä j os on kysymys niiden omai
suuksien yhteis1kunnallistuttami•sesta, joita omistaa 
tai kontrdlleeraa ulkomaalainen pääoma. Myös
kin u'lkomaalaisi,lle oleviin ·valtiove'Lko�hin nähden 
valtiotalouden tila on otettava tar!kasti huomioon. 

Venäjälla jos  missaan on uJ:komaalaista pa'.1-omaa. 
Neljän ja puolen biljoonan do1Harin 8) valt10velka 
on taakka, jos,sa on kantamista ·rikkaamma!aekin 
va'ltioHe. Ja huomattava on, että tämä valti?vel
ka oli 1915 .  Ennen kun sota on lopussa tai pa
remmin sanoen ennen kun velansaantilähteet ovat 
Venäjälle tukossa vailti_ovelka voi o'._l:3:_ ka1ksi �ertaa 
niin paljon kuin se oli 1915 .  Venapn valtiovelat 
ovat 3-6 prosentin korn�l� j a  keskimää�_in menee 
velkojen korkoihin ja mmhm kustannuksun 5 pros. 

OSKARI TOKOI. 

Jos laskisimme Venäjän valtiovdkojen sodan seu
rauk,sena kasvavan !kahdeksaan bilj oonaan dolla
riin a1limmat vuotuiset menot olisivat korkoihin 
ja "hoitokustannuksiin" neljäsataa mi·ljoonaa do_llaria e.li 765 ,643,2 18 ruplaa vuoden 1916 kurssm 
mukaan. Mutta �isälksi on huomattava, että suuri 
osa ve1oista ei ole pitkäai,kaisia kuoletusvelkoja, 
kuten valtiovelat tavallisesti ovat, vaan ,lyhyelle 
määräaj a lle otettuj a velkoja, j otka voidaan periä 
s i,lloin hin ne lankeavat maksettaviksi. Ja ,s·e, pe
ritäänkö näitä. velkoja määräaikana tai suostu-
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taa111ko uudistuksiin, riippuu suureksi osaksi siitä, 
kuka on Venäj ällä vaHassa. Jos valtio ei kykene 
suorittamaan u1lkomaalaisen pääoman kanssa teh
tyjä sitoumuksia, kansainväliset selkkaukset al
kavat taloudeBinen imperialismi näyttää seu
rauks�nsa : maa joutuu ulkomaalai�te_n h_olhouk�en 
alaiseksi, kuten tafoude'llisen impenahs�m �h�en�a 
ovat j outuneet EgY1Pti, Ma:o.�ko, Tu_rk�i, __ P�:.sia J_a 
monet muut maat. 9.) E1ka ole vahn�ta,kaan a1_� 
hetta tmdittautua siihen valloisaan toivoon, etta 
nykyisel liittolaisvallat pysyi_sivät ystäväHisi,ssä 
suhteissa Venäjän 1kanssa, . va11kk�J?a . ��nskass�, 
Englanuissa ja  Yhdysval1oissa ,sailyisikm kapi
talismi ja Venäjä sos ia'l istuisi. �s!m�rki'ksi Y�
dysva!tain nykyään osottama_ ystavalhsfYS Vena
jää kohtaan on osaik_si J?a!k?-lhs1ta, osaksi �-uursa�
lista väijyvän kapitahsmm k�vala_� .. ystav7y�t�_. 
Sotaliittolaisena Venäjälle ei m1tenkaan sovi talia 

· kertaa osottaa vihamielisyyttä sosialismiin kaHis
tumii,sensa tähden ja toiselta puolen niiden suurien 
etujen tähden, j oita ameri ikkalainen .�api�alisti
:uokka Venäjältä toivoo, suden tulee e1s11ntya ilan'.
paan nahassa. Mutta tä:mä "�ut�ava" Y.�täväll:
syys loi:,puu niin pian kun sotakm J a  amerukkala1-
nen kapitalismi es iintyy Venäjän kans�a kohtaan 
oi1keass·:1. 1karvassaan, ahnaana sutena, Joka raate
leekin sitä mieluummin, mitä suurempi va'lta sosia
li,steilla Venäjällä on. 

On selvää, että Venäjän valtiotulot tasavallan 
vakiinnuttua suurenevat, mutta todennäköistä ei 
o'le niiden niin nop,easti suureneminen, että lähim
pinä vuosina voitaisiin täyttää sitoumukset ul½o
maalaisc-h pääoman kanssa. Mutta, sanotaan, J O S  
sosial i stit py1syvät Venäj�llä va1_lassa, _ on�an ole
massa toinen pa·ljon yk1srnkertaisempi -�emo se�
vittää välinsä kotoi sen sekä ulkomaalaisen yksi
tyiskapitalismin kanssa : . �akko�uovutus .-:-: .:Vaiti?� 
velkojen mitättömiksi Julis tammen. . T�ma olisi 
kieltämättä suorin ja vaikuttavin . kemo Ja k.'.tns'.ln 
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edun i :.1 oikeuden ·kanna�ta katsoen oi-keudenmu
kaisin

. 
l; eino vapautua kapitali,smin rautanyrkisb., 

kysymy3 on vai siitä, missä tifassa val'tio11 isiin 
voimiin nähden täytyy olla sen valtion, joka ky
kenee ta:Oudellisia pakkoluovutuksia te'kemään. 
Tämä puoli asiasta asettaa tarkastettavaksemme 

Sosialistis,en yhteiskunnan valtiolliset edellytykset. 

Kyetä;ksensä pakkoluovuttamaan kotimaista 
yksityiskapita1ismia - j oka rappiotilassa O'levalle 
valtiollr:: ol isi ulkomaalaisten sitoumusten täyttä
mi,sen välttämätön ehto - valtion tulisi olla sisäi
seis-ti voimakkaan, se on, kansan enemmistön tulisi 
voima:k1kaasti tukea hallitusta. Mutta Venäjä11ä ei 
ole laita niin. Mikään so,sialistiseksi lukeutuva 
hallitu:; ei saa kansan enemmistön ,ehdotonta kan
natust:i. nytkään ja sodan loputtua sellaisen kan
natuksen saaminen puhtaasti 1sosialistiselile halli
tuksel le on vieläkin vaikeampaa, sillä sodan ja  val
lankumouksen pel'ottavamman osan ohi mentyä 
porvarilliset ainekset uskaltavat ryhtyä täydellä 
tarmo\13. asio itansa ajamaan. Eikä o.l,e epäi1ystä 
ettei-kö porvarillisiUa puolueilla olis i k annatusta 
maassa, j ossa itsetietoinen köyhäi stön lii:ke on 
kaikiss:t tapauksissa vasta alussaan. Mikään ko
koQJ1nu5hallitus taas ei kykene syvell1imä1le kajoa
!maan yksityiska/pita'l ismiin, si;llä koikoomushal
iitus on itseasissa voimattomin ha1litus, vaikka se 
voi määrätynlaisissa tilanteissa olla siedettävin 
ha11itus. 

Niille, jotka -luottavat Venäjän väiJittömä'Sti 
kulkevan sosialistiseen yhteiskuntamuotoon, onkin 
y'htenä luottamuksen vahvis,tajana o:11ut "sosialis
tinen" vä1iaikainen halföus. M utta tilapäi,stä mi
nisterisosialismia ei voida pitää minään varmana 
merkkinä heti saapuvasta sosialistisesta yhteiskun
tamuo<losta, ei silloinkaan vai1kka sosialistit tilapäi
sesti muodostavat kokonaisen ministeristön. Yleen-
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sä sosial istinen hallitus ilman voimaa tuotannon 
:lä\hte'iden ja tuotannonväåineiden yhteiskunnal
listuttamiseen, ei ole varma merkki heti tapahtu
vasta sosiaJ!istisen yhteis,kunnan: syntymisestä, 
päinvastoin, 'Se on pettymys niille, jotka toivovat 
sosialistiselta hal:itukselta syvälle käypiä toimen
piteitä taloudellisesti kapitalistien täysin kontrnl
leeraamassa yhteiskunnassa. Se ilmiö, että talou
dellisesti kapitalistien kontrolleeraaman valtion 
mini•s 1teri tai ministeri'StÖ melkein heti valtaan 
noustuaan alkaa näyttää kansan silmissä taantu
mukseUiselta ja todella voi tulla taantumukselli
seksi, ei ole mikään tilapäinen ilmiö, ei vain jolle
kin eri maalle ominainen eikä ainoastaan sopimat
tomien henkilöiden ministeriksi joutumisesta joh
tuva, vaan on se säännöllisesti uusiintuva ilmiö, 
j oka johtuu vallitsevan tilanteen omasta luonnosta. 
Yhdellä puolella on sosialistisen ministeristön aset
taneet kansajou'kot, jotka luonnollisesti toivovat ja 
vaativat hallitukselta pikaisia ja syvälle käypiä pa
rannuksia. Toisella puolella joutuu tämä ministe
ristö tekemisiin koti- sekä ulkomaisen kapitalismin 
kanssa. Kapitalismi asettaa uudelle ha1ll itukselle 
puhtaasti kapitalistisia ehtoja ja vastustaa kii
vaasti jokaista kansalle tehtäväksi aiottua myön
nyty'Stå, joka koskisi kapitalismin kukkaroon. 
Mutta uusi hallitus on pakoitettu olemaan kanssa
käymises•sä ja kaupanhiernmisessa kapitailismin 
kanssa niin kauan kun yksityiska,pitalismi kont
rollleeraa valtiotaloudenkin, se on pakoitettu siihen 
s i itä huolimatta vaiklka kapitalismi k ieltääntyy 
luotollaan tukemasta uutta hallitusta, jos se käyt
tää va1tioHista valtaansa suuremma'SSa määrin kan
san olojen parantamiseksi. Tämä kahden vas
takkaisen voiman välissä oleminen si1sältää sellai
senaan ristiriidan, josta alkaa sosiaiJis'1:isen minis
t'eri,stön taantumus. Se koettaa tinkiä kansan 
vaatimuksia mahdollisimman vähiin, ehkäpä tar
kotuksella voidaksensa jotain antaa, mutta tämä 
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tinkiminen juuri on taantumuksellisuutta ja por
variHisuuteen kal'l istumista. Tämä riistiriita on 
�lmeinen Venäjällä ja se on ilmeinen kaikissa mais
sa tilapäisesti esiintyviin sosialistisiin ja kokoo
musihallituksiin nähden. Muodissa olevat kokoo
mushallitukset o-
vatkin vain kaik
kien puolueiden 
valtiollisen voi-

mattomuuden 
me'rkki. Ja useim
massa tapaukses
sa kokoomusha'1-
litus on kapitalis
tipuolueiden vie
kas, /yritys teh
dä sosialistitkin 
vastuunalaisiksi 

vallitsevasta ase
masta. ro) . 

Mutta jos koti
maisen kapTtalis
min pakkoluovut
tamiseksi tarvi
taan vankkaa e
nemm:istöä hal
litusta tukemaan, 
niin ulkomaalai
s,en kapitalismin 
kanssa vastak-
kain joutuessa 
tarvitaan suoras

Punalippu Senaatin katolla. 

taan ulkopuolelle vaikuttamaan kykeneviä valtiolli
sia voimia. Liiaksi ihanteellista olisi uskoa ympä
rilfä olevien ,kapitalististen valtioitten toimettomina 
katselevan sosialistisen valJtion kehitystä, jos vain 
nii'llä on mitään mahdoll isuuksia sen kehityksen 
ehkäisemiseksi. Taloudel1ista imperiali,smia pal
velleva militarismi elää täsmälleen yhtä kauan 
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kuin itse >kapitalismikin ja tätä miföa-ri smia käyte
tään ,s c,sialistista valtiota vastaan ainakin yhtä 
halu,kkaasti 1kuin sitä on käytetty ja nykyään käy
tetään kapita1istisis,sa valtioissa toisiansa vastaan. 
Se sosiv 1istinen hallitus, joka yrittäisi kajota ul
komaalaisen kapitalismin kukkaroon juli stamalla 
esiimerkiksi valtiovelat mitättömiksi, saisi utko
maafaisen kapitalismin niskaansa maahan ihyök
kää vän militarismin muodossa . Lukuisat esimer
kit osottavat, poikkeuksetta, että se maa on jou
tunut aseelliisen hyökkäyksen alaiseksi, joka taha,J
laan tai kykenemättömyydessään ei ole täyttänyt 
u!Jkomaalai1sen pääoman kanis 1sa tehtyjä sitoumuk
sia. Ylipääom:a johtaa taloudelliseen irnperiafo
miin j a  tailoudellinen irn!perialismi johtaa asee1 1i
seen hyökkäykseen niin kauan kun voimakkaita 
kapitalistisia valtioita on maailmassa olemassa.I I )  

Kyetäksensä vastu.statria)an ulkomaalaisen 
pääoman aiheuttamia a,see14i,s ia hyö·kkäyksiä yksi
näi·sen sosialistisen valtion tulisi olla suuri ja va1 -
tio11isilta v.oimiltansa mahtava. Suuruutensa 
puolesta Venäjä kenties voisi jotenkuten täyttää 
ajan vaa6mkset, mutta valtioHinen voimakkuus 
tulee ol emaan vie'lä kauan aikaa toisarvoinen. l c.:,  
toteutuvat ne valtio'Jli,set jakautumi,s,et, joita nyt 
on tekeillä, jos Ukrania, Suomi ja monet muut en
tisen Venäjän alueet muodostuvat itsenäisiksi kan
saJllisvaltioiksi ja jäisivät vain Iöyhään val'tiolliseen 
liittoon Venäjän kanssa, se heikontaisi Venäjiin 
valltio'llisia voimia entis·e,stäänkin. Tämä pieni i:1 
kansall1svaltioihin jakautuminen voikin muodostua 
ylhdeksi vaaralliseksi askeleeksi sosialistiseen yJ:
teishmtaan pyrkiessä, jos ympärillä ,s,äilyy smiria 
kapitalistisia valtioita. Täyde:)Jinen valtio4!Jinen it
senäisyys ja sen mukainen kulloinkin tehtäviin 
sopimuksiin perustuva yhtei,s1toi,minta toisten kanc:
sa voi menestyä mainiosti sen jälkeen kun sosia
listipuolue on noussut valtaan useammassa maass;:i,, 
mutta asiantilan nykyise11ään o1len näyttää seliai-
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nen itsenäisyys hyvin arveluttavalta . Mutta kun 
tästä as;ainpuolesta - sosialistisen valtion säilyt
tämisestä kapitalististen va1tioiden ke,s,kellä - .ei 
Olle mitään. historiallista esimerkkiä, tätä näkökan
taa pidettänee hyvinkin keretti'läisenä ainakin suo
malaisten sosialistien ·keskuudessa, sillä ovathan 
nyt Suomen täyde11isen kansallisen itsenäisyyden 
pyr'kimy'kset kuohuvimmillaan. Lähimmät vuo
sikymmenet tulevat kuitenkin päättävästi osotta
maan, pitääkö tämä näkökanta paikkal]sa tai ei. 

Edellä esitettyjen näkökantojen mukaan Ve
näjällä ei oJe vä4ittömästi seuraavan sosialistisen 
yhteiskunnan valtiollisia edellytyksiä enempää kuin 
taloudellisiakaan - päinvastoin voisi melkoisella 
tosiasiain jou'kolla tukea myöskin ·sitä väitettä, että 
Venäjästä tullee ankara vastustaja lähim1mässä tu
levaisuudessa mahdollisesti syntyvi!Ue ,sosiabsti>sille 
yhteishmnille. Venäjän itsetietoiset sosiafotiset 
voimat, verrattuna tuon jätti1äi•sva1takunnan ko
konaisvoimiin, voivat •osottautua paljon pienem
miksi kuin nyt lasketaan, kunihan tsaarivalltaa vas
taan tehdyn vallankumouksen innostus haihtuu ja 
vallankumouksen pelottava henki vähenee valtiol1i
sesta ilmasta. Ja :Juottamus mihinkään muuhun 
kuin itsetietoi,siin vaU1al1iku,mou.ksdlisiin voimiin 
on vam pettävä har:hakuva. 

Missä on pelastus? 

Kansainvälises·sä sosialistisessa lii,kkee,ssä j� 
ainoastaan siinä. Mutta · lopullista pelastusta e1 
o1e Venäjän eikä Suomenkaan köyhäli,stöl,lä. So
sialistien va,J.taan nousu useam,massa Europan 
maa'ssa samovhin aikoihin on ainoa tae kunkin yk
sityisen sosia.Jistisen ja kanis,aHisesti itsenäisen val
tion pystyssä pysymisestä . Jos edes Englanni,ssa 
ja Ranskassa työväenluokka sodan seurauksena 
nou;s,isi · valtaan, se voisi jouduttaa Venäjänkin ke
hitystä sosialismia kohti. Venäjän valtioveilat ovat 

157 



suureksi osaksi 
Ranskasta ja  
Englannista ja  

työväenluokan 
valtaan nousu 
näissä maissa 
vo1s1 astua lie

ventäjäksi Venä
jää kohtaavassa 
taloudeilisessa ah
dinkotilassa. 

KansaHisintoili
ja-sosialistille, jo
ka uskoo oman 
kansansa mahta
vuuteen vaikka 
tuo kansa käsit
täisi vain muuta
man satatuhatta 

Puoluesihteeri Turkia Ja Manner puhu- J asentä, lienee 
massa Työv. talon parvekkeella. helppoa ajatuksis-

saan rakennella 
pieniäkin sosialistisia yhteiskuntia . Kansainvälisiä 
mittakaavoja käyttävälle, kansainvälisiä taloudd
lisia ja valtiollisia voimasuhteita vertailevaHe sen-

• sijaan suurenkaan yksityisen sosialistisen yhteis
kunnan rakentaminen ei esiinny niin yksinkertai
sen helppona.Val
tioUisiin voimiin 
nähden on kai
kissa tapauksissa 
pidettävä muistis
sa,  että useassa 
maassa militaris
mi ei ainoastaan 
vielä elä, mutta 
muutamissa mais- Kansanmllllsiij. V11,Ike�rella. 

sa voimistuukin. Sitä vastoin sosialistisen 
yhteiskunnan ajatus jo semmoisenaan sulkee 
s iitä nois militarismin. Jo nämä kaksi vastakkai
suutta sosialistisen ja kapital,istisen valtion vä
liE'ä merkit,s,evät s itä, että eurooppalaiset sosialis
tiset yhteiskunnat eivät o1e täysin turvattuja niin 
kauan kun Europassa on yksikään kapitalistinen 
ja s iis myöskin mi:litaristinen suurvaltio. Eikä lii
oin saa jättää kokonaan huomioonottamatta Yh
dysva1ltoj a ja Japania ja erittäinkin Yhdysvaltoja. 
Tämä sota on valmistanut ja yhä valmistaa Yhdys
valloi,ssa maaperää seuraavalle sodalle. Sotalai
noina 1;ittolaisi'lle annetut amerii'kkalaiset biljoo
nat on osaksi kerätty milj oonilta keskiiluokkalai
siltä ja itset iedottomilta työläisiltä, jo huhukin 
noiden b:ljoonien vaarnan joutumisesta kykenee 
synnyttämään Yhdysval1oissa sotakiihkon. Nämä 
mi,ljoonien eri yksilöiden pikkusijoitukset halJlituk
sen sek�i Morganin rahatrustin hankkimiin sotalai
noihin muodos tavat hyvän maaperän, josta voi
daan lähteä agiteeraamaan uutta s otaa, sillä sota
bondeihin sij oittaneista tulee suurin osa olemaan 
sodan ruolustaj ia s il:Join kun sotalainoj en takaisin
saanti näyttää arveluttavalta tai sanotaankin vain 
arveluttavaksi. 

Erityisesti Venäjän rikkaudet tulevat ole
maan ame'riikkalaisen ·kapitalismin himon esi
neenä. Ne ovat nyt jo osaksi ameriikkalaisenkin 
kapitalismin verkkojen piirittämät ja  tulevat yhä 
enemmän piiritetyi:ksi YihdysvaHoista annettavien 
lainoj en kautta. Tämä ul'komaalaisen pääoman 
kontrolli se voi joutua hyvinkin pahasti ristirii
taan sosialistien pyrkimyksen kanssa ja saattaa 
yksityisen sosia listisen valtion aseellisen hyök
käyksen alaiseksi. Kuitenkin Yhdysvaltain ja  
muiden ulko-eurooppafaisten valtoj en aseeHinen 
hyökkäys jonkun euro01ppalaisen kansan kimp
puun on vä1hem1män pelättävää, mat,kan pituus kun 
on sellaista hyökkäystä vaikeuttamassa. Mutta 
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aseel:l �srn hyökkäyksen aiheuttajana voi Yhdysval
lat esiintyä tärmän sodan jälkeen hyvinkin monelle 
rmaaHe. Yhdysvaltain liitto Englannin ja Ranskan 
kanssa esimerkiksi te,kisi Yhdysvaltain aiheutta
man hyökkäyksen mahdoll iseksi miHoin tahansa 
n_iin kat1an ·kun närmä m;aat pysyvät kapitalisti
sma. J � _yleensä __ Europassa säilyvien .kapitalistis
ten valt101den hyokkäykset voidaan pitää ei aino
asta_an ma'�dolli_sina vaan va'rmoina kapitali'stisen 
valt10n etuJen Joutue,s·sa ristiriitaan rinnalla ole
va1� sosialistisen valtion e,tujen kanssa .  Jos Sak
sa J a  Itävalta tai vaikkapa vain Ranska säi:lyisivät 
vielä vuosikymmeniä kapita1listisina valtioina mi
kään europalainen sosia'listinen yhteiskunta e'i oli
si turvattu. Sak,san militarismin maajoukot käsit
tivät ennen nyk_yis,tä sotaa 5,400,000 miestä, Itä
valla1:i 3,600:0?0 Ja �anskan 5,300,000. Pysyessään 
ny,ky1sen m1htansm111 kanna'1la vieläpä siitä edel
leen kehittyen mi:kä tahansa noiden maiden mili
tarismista kykenisi ruhjomaan suurenkin sosia:lis
ti,s,en valtion turvaksi muodostetun mJ.J'iisin. 

. Niin.pä sitten eurooppalaisten sosialististen yh
te1s,kun_t1en muo�ostumisen maihdollisuus jää riip
puva·ks1 ennenkaikkea Saksan, Itävallan ja Rans
kan työväenluokkien valtaan noususta. Val.Jan
k.'.1mClus . . ?aksas,sa, Itä vaHassa ja Rans,kassa on 
valttamaton ehto toisten Europassa mahdollisesti 
syntyvien sosialististen yhteiskuntien menestymi
se;le . IVIutta nämä työväenluokan val'lankumouk
s�t, yksistään jo Sak,san ja Itävallan työväenluok
kien valtaan nousu, tulevatkin sitten muodosta
maan koko Europan sosialistumisen ja  toisten sitä 
ennen �ekä sen jälkeen syntyneiden sosia.Jististen 
yhteis,kuutien taloudellisen se.kä va.Jtiol'lisen tuen. 

· Kuinka ·fahellä työväenl!uokkien ehdottomaan 
valtaan .�?.US\l on_ �ak.�as.sa, Itävallassa ja Rans
kassa, snta e1 meil la talla kertaa ole mitään var
moja  merkkejä. E1.lei tämä valtaan nousu aina
kin Saksassa tapahdu jo sodan aikana, sodan pe-
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rästä valtaan nousseen työväenluokan suhtautumi
nen toisten maiden asioihin riippuu suureksi osaksi 
sodan ioppupäätöksestä : päättyykö sota illtnan 
vallotnksia ja suuria sotakorvauksia tai päättyykö 
se vallotuksiin ja jättiläismäisten sotakorvausten 
maksuun. Mahdolliset sotakorvaukset j a  vallotuk
set tulevat olemaan sodan aja,ma raivonneen kan
sallisvil • an elättäjänä ja uuden internatsionalen ke
hitykst>n ehkäisij änä. Mutta ainoastaan uusi in
ternatsionale voi olla pätevä ratkaisij a europpalai
ses,s,a ulelleen kehityksessä ; se tulee olemaan ai
noa mahdominen turva sosia:lismiin pyrkiville itse
näisille kansallisille valtioiHe, suurille sekä pienille. 
Ja sen tähden riippuu niin paljon siitä, kuinka pian 
uusi internatsiona:le voi voimakkaaksi kehittyä. 
Suomenkaan köyhälistöllä, niin ehdoton valtiolli
nen enemmistö kuin sillä tuleneekin olemaan, ei 
ole mitään mahdollisuutta toteuttaa sosialistista 
yhteiskuntaa ilman Europan sosialistiseerautu
mista. 

M. Hahl. 

Muistutuksia. 
1 )  Dollari-imreria.lismilla tai paremmin sanoen taloude-11:sella hiperialismilla tarkotetaan sitä, kun jonkun maan kapita!istiluokka tai hallitus antavat lainoja toiseen maahan <:flllai�illa ehdoilla, että lainoja saanut maa joutuu lainan antajan taloudellisen holhoulrnen alaiseksi, josta usaimmiten seuraa. lainoja ottaneen maan valtioll'senkin itsenäisyy 'len menetfäminen. •.rällaista lainaamista varten on muodostettu m. m. �·ew Yorkissa syndikaatti viidenkymmener miljoonan dollarin pääomalla. 2) Täm!i. tiPtoisumi ei es'inny heti ratkaisevana vielä sittenkään kun kapitalii;tista kehitystä voidaan pitää korkeimmillaan, sillä entisen yhteiskuntamuodon kehittämät aatteet ja vakaumukset elitvät yli aikansa, se on. kauemmin kuin näitä aatteita ja yakaumuksia edellyttävä taloudellinen ja valtiollinen järjestelmä niiden elämistä edellyttäisi. 3 )  T0isen tilaston mukaan Venäjän kauppa vuotena 

1 9 13 oli. sisääntuonti $707,(;�7,000 ja ulosvienti $782,869,-
000. Tämän mukaan ulosvient! olisi ollut vain $75,240,000  suurempi sisääntuont!a. 

161 



4 )  V. � 91 JO B,)Jgiassa o.Ji 589  asukasta neliömailia kohti ja Eurovan Venäjällä. 5 5  asuk. neliömailia lrnhti, joten Belgian väestötiheys on enemmän kuin kymmenen kertaa niin suuri kuin Venä iän väestötiheys, eli Venäjän väestötiheys on va\n 9 .3  pro<;. EPlg-ian väestötiheydestä. 
5 )  Laskettuna perheeseen keskimäärin neljä jäsentä. 
6 )  Bulgarhs�a $4. 1 6, Krefäassa $2. 2 3  ja  Portugalissa $2. 9 9  asukasta kollti. 
7) Ranskas,;;a on kultaa $34. 86 ,  hopeaa $10 .35  ja paperiraha a � 3 7. 58  :i.sukasta kohti. Siis yhteensä kultaa, hopeaa, paperh• ja luottor,:wereita $85 .87  asukasta kohti ja siis hopea- ja rapPr1r�haa ja luottopapereita $31 .01  asukasta kohti yli lrnltaYanistojen. 
8) YhdysvaltRin rahastoministerin lokakuulla 1 9 H  julkaiseman kurssin mukaan Venäjän valtiovelkla olisi 8 ,816 ,438, 0 1 0  ruplaa. 
9 )  Yuot<?n:'I. 1873  englantilaiset kapitalistit hankkivat Egyptin hallitukselle $410 ,000 , 0 0 0  lainan. Mutta tästä lainasta annettiin 'Egyptin hallitukselle ainoastaan $105 , -0 00 , 000  ja lopuu $305 ,000 ,000 pidätettiin englantilaisten pankkiirien halluss:t -- takauksena Egyptin hallitukselle annetusta laina<:ta! ! ! Tuollaisilla, pahemmilla kuin juutalaisen panttila.im•.ajan ehdoilla annettu laina vei maan vararikkoon ja vararikkope,:än perijä oli luonnollisesti Englanti. Lainan "turvaamiseksi" toimitettiin aikoinaan Alexandrian pommitus ia. vihdoin joulukuun 1 7 p. 19 l 4 Englanti virallisesti ju1isi5 Egyptin alusmaakseen. Mutta itsenäisyytensä menettämisestä huolimatta Egyptin valtiovelka jäi ennalleen, Egyptin kansa saa maksaa $458, 4 37,000  valtiovelan korkoja $22, ', 30 ,000  vuosittain. Kund'3ssa vnode.�sa kasvoi aikoinaan Marokon valtiovelka neljästä miljoonasta dollarista kolmeenkymmeneenkahteen miljoonaan dollariin, josta Marokon hallitus o.Ji saanut ainoastaan·· pienen osan. Maa joutui vararikkoon, se on ,ranskalaistE'n pankkiirien käsiin. .Ja 1 9 11 tuo Ranskan pank!öirien asia oli viedä Europan sotaan, Ranska kun aseei!isin voimin ajoi Marokossa pankkiirien\Sla etuja. Saksalaisten kapitalistien Turkkiin sijoittamat pääomat tekivät Turkista todellisuudessa Saksan käskyläisen. Saksalai'let pankit ansaitsivat $25 , 000,000  palkkiona Bagdadin rautatien ralrnnnuttamisesta ja lisäksi säästivät omiin kassaholveihinsa $45,000 ,000 rautatien kustannusarviosta, mutta kaikki färnä laskettiin Turkille valtiovelaksi pääsummien lisäksi. KuvaavR on myöskin Kiinan juttu. Aikoinaan Kiina pyysi kolmenkymmenen miljoonan dollarin valtiolainaa. Mutta kansainvälinen kapitalismi vaani kertakaikkiaan koko Kiinaa saaliilrse:en ja se tarjosi Kiinalle kolmensadan mi!joonn dollarin lainaa ehdolla, että lainan antajat saavat 
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kontrollin Kiinan sisäise!:'sä hallinnossa ja valtiotulojen järjestämi,;;essä. - Fredrick C. Howe, American Labor Year Book 1 91 6. 10 )  <::uotnen sosia.listipuolueessa joutui "valpaslaisuus" yähemmistöksi v�tustaE'ssaan sosialistien osanottoa kokoomusha1!itukseen vaikkapa sosialistien enemmistölläkin. Suomalaist•,n sosiaiistien enemmistö Amerikassakin tuntuu kannattavan l:ysymyksessä Suomen sosialistipuolueen enemmistöä, mutta kokemus ehtii jo Suomessakin osottamaan kokoomushallituksen ristiriitaisuuden sosialistipuolueen pyrkimyksien kanssa, ja tulevaisuudessa saadaan näitä kokemuksia U."leammista maista. 1 1 ) Ylipid.äoma, suunnattomasti kasaantunut yliarvo·, se vei myöskin Yhdysvallat sotaan. Sodan ensivuosina kasaantunut ylipääoma etsi yhä uusia ja enemmän tarvitsevia sijoitusalueita ja se löysi niitä sotaakäyvien maiden yhä suurenevissa tarpeissa. Mutta turvataksensa näitä sijoituksia oli tarpec.,llista myöskin militaristinen osanotto sotaan. Vuosina 1 9 H, 1915  ja 1 9 1 6  Yhdysvaltain sisääntuonti oli yhteensä $5 , 7 65 . �78 . 907  .ia u.losvienti $9 ,466 ,827 ,-3 5 3. Kolmen vuoden ajalla oli siis ulosvienti $ 3 , 700,848,445 suurempi s1sääntuontia. Ja tämä neljättä biljoonaa dollaria maahan tulvannutta ulkomaalaista kultaa ja maksusitoumuksia edustaa amerikkalaista ylipääomaa ja on se suunnillee 1 ,  isama summa, mitä tähän saakka on Yhdysvalloista <:otaakäyville ma.i l!e lainattu. 



KAPINA 
Kirjottanut Konrad Lehtimäki 

(Kuvaus venäläis-japanilaisesta sodasta v 1905) 

Is'i tulee ! I!'ä tulee! 
. Häne� l:'1ihat_ ja kalpeat kasvonsa suurine Japsensilm�neen l01st1vat ilosta kun hän juoksi ympäri huonetta to1steller noita ihania sanoja, 

Kaikkien lar,sien kasvot loistivat ilosta, kaikki olisivat tahtoneet huutaa noita sanoja, juosta yri1päri huonetta _ m�tt�. äiti oli kielfänyt . . .  Vaikeata oli nyt pysyä hiljaa paikallaan - sillä i s ä. h ä n  t u l e e ! 
'."Yt muutti pikku tyttö nuo kaksi sanaa lauluksi -nu?t�n ot!i :t:i n ��·t; 'i.stä lmnsanlaulusta. Hän alkoi laulaa ka1k1_:1_ ".01mm, I:,,?den :vhtE·en pieniä käsiään laulun tahtiin. A1tl k:-..tss.ht1 iloio;esti pienokaista. Tuo heleä ää · 

k_1;1�1u.� to!sin�an lihk::,ikin, naapurin ja heidän huoneen:� v�llssa _o_ll _vmn. ohnt l<tutaseinä, mutta hän ei hennonut __ han �!11?1 1ts�lnn tahtonut laulaa, hyppiä ilosta niinkuin tuo v11s1vuot1as lapsi ! 
Lapse� oli".at vi.ime pä.hinä saaneet niin kovin vähän ruoka�. r.:i,n oil o_llut sairaana - mutta noin he nyt iloitse"'.at Ja_ ha.n tunsi it:;-ensä ihan terveeksi! Sillä h ä n  tule 

��� ri� k� ! 
� 

. Pu?len vuod:': a�kana ei isältä ollut tullut mitään hetoa. Ja h
r
e _1i:a:�,<1 oilvat olleet varmoja, että isä oli kaat�_nu_t · , ,  \_?i m1tr.n paljon he o,Jivat itkeneet - hän oli t3:r�m?•t .. m1�1 kauheasti että luuli kuolevansa . . .  Mutta mita :S'!ta! s:vt on k3:ikki hyvin. - To'ssapäivänä oli tullut kir.1e -- :,a nyt oh vanhin poika asemalla vasta.ssa __ heti he tulevat! 

- Tuleeko isö. jo pian ! - kysyi kymmenvuotias po'k malttamattomasti. 
1 a 

Äiti ka_tsahti kel10,a, ja vastasi iloisesti : 
- Het.1, heti ' (>tJotetaan vielä pieni aika! 

. � :vrut1 � jos io;ä olii<ikln haavottunut? - kysyi van-himmasta tomen 1. 4-vnotias voimakkaan näköin 'k Ei I ll" · .. . en po1 a. -• .. . . -- • ry :-.. 1sa oilsi kirjottanut, jos niin olis: ! -vastasi . a�_t1 huolettomasti. - Hän on vain joutunut vaneiksi e1ka C'le vankileiristä saanut kirjeitä perille !  

Hänl:in nousi kävelemään. Hän näytti nuortuneen ja  
kalpe:lle posldlle oli k0honnut hiukan punaa. 

E!eisestä km1 !1.1i kolinaa, askeleita . . .  

Kaikki tuijott.iyat henkeä pidättäen o,veen - ja äiti 
koskettaa va.istoma.ise<:ti kädellään rintaansa . . .  hänen sv-
dämen <;iä lyö niin kov'.n että tekee miltei kipeätä. Pienin 
tytW pitää förlin hamee>sta kiinni, hän on ehkä tyynin 
mutta. hånldn pistää hennon kätensä äidin kouraan. 

Ovi aukeni . . .  
Kuoh manhiJ.jaisuus. 
·- Mitä, mifä? . . . sopertaa äiti vapisevin huulin, ja 

hänen silmänsä. suurcntuvat kauhusta. Puna katoaa hä.
nen kasvoiltaan nope.isti kuin pilven varjo kedolta tuuli
sena kesäpäivänä. 

Va11hin ·,:ioika sdso,htuu kalpeana ovensuuhun näh-
dessäär. äldir .. 

Hänen kasvonsa ovat liidunvalkeat, ja jokin kylmä 
koura puristaa hänen sydäntään kauhealla voimalla -· 
tai näkeekö hän v'färin . . . ? Ei - lastenkin suurenne,et 
12ilmä! tuijottavat pelästyneenä ja . . . 

Hin näkee pojan Ui.htevän vuodetta kohden kantaen 
sy!isstiän . . . Oih ! - hänen silmi1csiä.än hämärtyy, miljoo
nat säkenet säihkyv1i.t . . viimeisin voimin saa tuolista 
kiinni, istahtaa - ja iki\ flnkuin jostakin kaukaa kuulee 
hän nuorimman tvtön pidätetyn nyyhkytyksen . . . 

Hin nJJ,,:i,a taas nähdä . . .  
Hänen miehenRä oli ollut vielä sotaan lähtiessäänkin 

niin ulja<,, voim<tkas jfl verevä, hänellä oli hieno-, musta 
tukka, joqta hän oli niin pitänyt, ja nyt . . .  

Poika ol' kantanut sisään jotain lyhyttä, Irnvyttä . . .  
joka lepää vvoteEJlla avuttomana:  harmaatukkainen, har
maapartain�·n. harman.t lnukasvot, syvistä kuopista tuijot
tavine silmir t>l'ln rruistuttavat eruemmän luurangon kasvoja 
kuin hänen rriest1.än . . .  Ja molemmat jalat poikki! 

Jumalar.i, jumalani . .  . 
- Ooih! Se on sittenkin hän. ·-- ,Ta minä . . .  ! 
Hänen hengityk�ensä muuttuu joka hengenvedolla yhä 

raskaammak�i -- niinkuin kurkku pienenisi nopeasti. Hän 
tarttuu kaksin käs'n rintaan ,--· ja hänen kasvoillaan nä
kyy kamala epätQivo. Sitten hän äkkiä syöirnyy aivan kuin 
mielettöm�_nä vuoteen viereen, syleilee vapisevin käsin 
m:estään. JTån na.yttää ponnistelevan sanoakseen jotain, 
mutta ei voi;  - huulet vain vavahtelevat . . .  Vihdoin hän 
purskahtaa itkl1 un ja lapse: seuraavat hänen esimerk
kHiän 

Vanhin ::>oika kääntyy seinää kohden ja puree ham-
m<':st:;ian. Mntta vaiu hetken hän jaksaa taistella viu;;-



taan . . .  Hänen hartian!la alkavat nytkähdellä . . .  hän vai
puu polvilleen. Kaikki itkevät . . .  

- Paitsi raaja rikko. Hän tuijottaa kattoon himmei!. 
lä suu:-enne,illa silmilliiän, niinkuin ei lainkaan hu@maisi 
mitä hänen vmpärilläiin tapahtuu. 

Monta r,li iväii oli h1i.n maannut vuoteella puhumatta 
nauramatta, l;iukan h.<i.n vain söi ja vastasi yhdellä sanall; 
johoz:i:kin kysymykseen, Hän näytti loppuun menehty
neelta, kuolevalta, jolle kafäki on yhdentekevää. 

Mutta vähitellen alkoi hän hiukan toipua; katseli toi
sinaan _:,mpäri1leen, kJ·syikin jotain ja alkoi syödä vähän 
enemm,in, 

Vanhin poika oli malttamattomasti odottanut miiloin 
hä!1 voi-i-i kysellä sodasta, eri hyökkäykisistä ja muista sei
koista. 

. Kahdelr.san päiv,Ui oli kulunut. Oli ilta. Isä oli ollut 
hmlrn.n virkc-ämJ•i tänaän, ja poika päätti kysyä koska oli 
so?iva tihisnus: . lapset nukkuivat ja äiti oli päivällä viety 
�a1raalaan - han oli uudestaan tullut sairaammaksi. Isä 
� stui v_uotePl!a r'.kkinåis�e.n tyynyjen varassa poltellen pa
p�ros�8:· kun pmku rykas1 ja kysyi arasti, missä taistelussa 
1sa oli Jalkansa menettänyt . . .  

. Raajarikko_ vavahti . . .  pelä�tyi kuni pahantekijä, jota 
murntuteta<:,n r1kokfestaan. Hänen laihoilla kasvoillaan 
kuvastui .?.�kai�i� k�uhu ja hurja, voimaton viha, kalpeat 
huulet .. v,rnnt:,,1vat Johonkin katkeraan, hymyntapaiseen 
kun han . hetken kuluttua käheästi sanoi : 

- . J:ci.ha . . .  että missä. taistelussa . .  , ?  Vai niin 
Tahtoi�1tko si.nä sen tietää? 

Min�: pyydän si_fä isä., - lausui poika kunnioittavasti, 
mutta hilnen kasvoilleen lennähti jotain levotonta. 

Ja raajnrikko alkoi kertoa. 

'.'Meidän joukkomme hyök:�äsivlit parhaillaan työntä
en vih ollista hitaasti taa1'.sepäin. Ja kun lentäjämme oli 
saanut ,ie!ville, että pieni Yihol!i.sjoukko piti pientä kannas
ta _hallui,saan erää!Fi suoalueella, l'ähetettiin meidän pa
t�lJoo:namme O[tamaan se haltuunsa, sillä sen kautta olisi 
v1ho!lmen saattanut tehdä kiertoliikkeen vasemman sivus
tan Joukkoj..,n selkäpuolelle. 

.. r.?:Ys�atef't �!iv,i,t äskettäin olleet pahimmillaan ja mei
d�.n. ta�:ty1 t,:ha� . .. s ?. �{m. kierros soiden ja rämeiden ym. 
P_?'r1.. Overst: maa1:as1 kuormaston menemään lyhintä tie
!a s_�lle_ pu.olelle n,i<;s.ci 1:'ieni TihollisJoukko nyt vielä 0,u 
.1a kas�1 . o� ·-3:� ruokaa vam )·hdelrni päiväksi koska seuraa
vana . pru".a�a tapa :irnme heti kuormaston, karkoitettuam
me v,hol11s.101.1kon. 

.'<o niin ! Puoliyön aikana lähdimme liikkeelle huo -
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noa roets:i.tietä rnvöten. Aamulla se loppui - ja sitten 
saiP'lme rr.ar�sia k·oko ptiivän metsiä ja uppoavia rämeitä 
myöten. Syyspäivän hämärtyessä pääsimme vihdoin pe
rille mii.rkinrt ja ihan loppmmväsyneinä ; kaikki eväät oli 
syt'ty viirne lävähdyspaikassa ja näl!{äkin alkoi jo tun
tua. 

Mutta översti märl.räsi meidät hyökkäämään, ja me 
tietysti tottelimme. Mutta viholliset olivat ehtineet kai
vaa i,yvät juoksulrn.udat, kuularuiskut alkoivat soida, ja 
ainoo. tulos oli, eLtä joul{komme. hupeni puoleen. 

översti ki roili kauhOO:ilti ja määräsi, että viefä ensi 
yön aikana oP. kaivettava juoksuhaudat ja huomenna kar 
koitettava viholliset vaikka miten ! 

Min:ikin olin niin väsynyt, etten tahtonut pystyssä py 
syä, saappaa;nme olivat täynnä reikiä ja kun päivällä oll 
kulettu ,suuren suoalueen halki, eikä sitten illalla saa teh
dä rnlta niin 1!.rvaat kai minkälaisessa tilassa olimme sinä 
yönä. 

Aamu1la meillä tosin oli jonkunlaiset juoksuhaudat, 
mutta nälkä oli kiihtynyt moninkertaiseksi. Sitten saim
me levähtlti vuorotell•m - ja illaksi määrättiin taas hyök
käys . 

Ilta tuli - ja taas lakaisi vihollisen .kuularuiskutuli 
armottomasti nvcjämme. Eikä meidän kuularuiskum
me voineet mitään piilossa oleville vihollisille. En tiedä 
miten se yö kului, se tuntui loppumattomalta kidutukselta 
- koko yön värisimme vilusta niin että hampaat suussa 
kalisivat. Mutta loppui se sentään vihdoin. 

N'yt olimme olleet lähes kaksi vuorokautta syömättä 
sellaisissa olosuhteissa ja nälkä oli vähitellen kiihtynyt 
aivan siet'imättömäksi. ilentähden esitimme sävyisästi, 
että översti llihettäisi miehiä hakemaan edes hiukan ruo
kaa jostakin. Mutta översti ärj� raivokkaasti, ettei sel
lainen tule kysymykseenkäån I Hän on saanut käskyn 
vallata tämän paikan ja se valloitetaan ! Ruokaa saadaan 
miten paljo t!l.hansa heti kun nuo muutamat miehet on 
karkoitettu, koska kuormasto jo odottaa edessäpäin. Il
lalla sen täytyy te.pahtua. Lopuksi viskasi hän muutamia 
voimakkaita sanoja pelkure� ja velvollisuudentuntoa 
vailla olevista lurjulcsista. 

Kyllä se p1i.ivä oli pitkä! Synkkinä ja toivottomina 
ist.iimme me juoksuha.udois.sa. Miltei yhtämittaa värisim
me kuin vilutautiset ja nälkä tuntui kalvavan sisälmyk
siä aivankuin kiukknii;:et madot - emme olleet ehtineet 
vielä puutua. 

Kukaan ei r,uhunnt sanaakaan ; jokaista painoi ras
kaana taakl:ana se että vieläkin pitäisi lähteä S'Uoraan 
kuoleman ovelle - ja vielä tällaisessa tilassa. Iltapäivällä 
satoi jäli.kylmä'ä tihkusadetta, sitten se karkeni tuulen kiih-
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tyessä rr.yr�kyksi - ja taas olivat repaleemme ruumista myöten niin märät kvin vedestä voi tulla. 
Ja �ellaisina meidät taas komennettiin hyökkäykseen. 
Se on minur•a vieläkin kuin unta. Olin niin jäykistynyt, ettf'n luullut hinkaan pääseväni liikkeelle. Sen myöskin mu'stan, että aloin ankarasti huohottaa, horjuin ja olin vllhällit kaatui>.. Ja silloin yhtyi vesisateeseen kuularuisku,ien tnäsrnyrsky, näin miten tovereita kaatui ympärillär..i - ja i:amassa kaaduin itse . . .  Luulin saaneemi kuolettavan kuulan, ja odotin loppua - mutta lopulta ymmA.r!--in, että olin kompastunut heikkoudesta. Edessäni o-!evat ruumiit 1S1I0jP1ivat minua ja kun näin to . 

vereitteni kiireihtivän takais'n niin yhdyin heihin. 
Siinä me taa� istuimme juoks.uhaudassa, jonka pohja oli mu_nttunut VE'siojaksi ; jalkoja palelti tavattoma.s;ti, ja sade p1isl:a.s1 kasvojamme. Kaikki huohotimme niin ras .. kaasti kuin ol.is·:mmo peninkulmia pa"!nneet henkemme edestä - rne olimme niin loppuun menehtyneitä. Kuin unPssa tun.,in kylmän hien virtaavan kasvojani myöden ja samalla epämäärä isellä tunteella kuul'n jonkun toverin sanovan selvään, ettii nyt on korkeintaan sata miestä jälcllä. Samo,in huuntelin miten vesimyrskyn mukana tuli heikko hätJhuuto, vaike·roiva valitus ja muutaman kPr.can kuu lin oudon äänen, joka muf.stutt.i jonkun suuren elä\men kuolonkorahdusta. Vihdoin ymmärsin sen syntyvän s;iitit, kun lävistetyin keuhlrnin koettaa huutaa ja veri tukPhduttl).a sen korinaksi. Minä kunntPlin noita ääniä kuin unessa tai ni'nkuin kaukaista näytelmä ä ;  vieläpä kuvittelin näke;äni, miten he kauheat haavat verta vuotaen, kömpien nelinryöm'n eteen .. pä!n . .  . heihk<:>nPvat . . .  vaipuvat valittaen maahan Ja joku voimakas, ponnistaa viimeiset voimansa, nousee seisomaan aikoE'n huutaa; mutta paksu ve.risu'hku vaan pursl:ah'.aa . . .  kauas . . .  hän tukehtuu, kaatuu hammasta purren . . . Ja nP olivat minun tove1·eitani · senkin hämärästi käsitin, että he saavat kuolla avunp�utteeseen, sillä jo eilen oli käytetty !rniklci tarpeet ja kuormasto oli vihollisten takana. Me olimme kärsineet niin paljon, ettemme käsitfineet mitli.än aikeen selvästi . . .  

. Havahduin tyll:''tstä tilastani siihen, että aloin taas vav1sta vilt,sta ja kun ruumiini oli ollut hiestä märkä tuntui tuul,mpuu«ka puhaltavan koko ruumiini lävits�• ' Nyt vast'.I huomadn senk'n, että sade oli muuttunut jäädikkösateeksi ja märät rPpaleemme olivat ohuen jääkuoren pei· tossa. Vihnoin taukosi sade. Ankara tuuli hajotti pilvet kun! kiukkuinen k<Jira lamma.slauman, ja lopulta jäi kokonaan po·s ja tähdet alkoivat vilkkua taivaalta. - Tuli pakkan<!n ja k1Jn ei tuuli tauonnut, tuntui se moninkertai-
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selta. Ja niin me istuimme yhdessä mykkyrässä, äänet .. töminä, v'.irisevinä. 
Puoliyö:'n jälkeen taulrnsi tuuli, mutta samalla ilmesty! tilalle karva� kaasuinon sumu. Vaan silloin puhalsi tuull hiukan ja tukehdutt<1.va sumu leyhähti - aivan kuin heihin o! 'si s:c1.tt�mut jonkun yliluonnollisen hirviön myrkyl linen hyytävä hcngähilys. Pakkanen kiiht3, i yhä ja kun olimme ruumista myöden vesimärät, jäätyiv'tt re;,aleiset vaatteemme koviksi kuin rauta pelti . . .  
Oi c.itä yötä ! c\fo olimme paljon kärsineet, mutta ei kenkä.än ollut vielä sE-llaista kokenut. Olen minäkin haavoittunut 5a krLrsinyt t � ,Ulä .. S'nä muistat käsivartPni mur$kaantui te•hta.'l.S"a, - mutta vaikka ne kaikki olisivat sattuneet vM'aikaa. niin ne olisivat sittenkin olleet lapsen leikkiä 'ti.10n pt,yristyttä ;;ii.n, tuskallisen vilun rinnalla . . .  Tuskallista oli s'lloin Imin ruumis värisi niin, ettei voinut lausua ai:i.oatak:rn.n sanaa. 1".lutta vielä kauheampaa oli kun ei 'Clntiii  yä ri<-syt ; ruumis tuntui j1ihmettyneen, jäätyncen. kieF ei enil.!i,n taipunut. Jospa olisi ollut hiukan kyl mempi, n'in olisi todella jiihmettynyt, tuskat vähitellen tauonnP<'t -.. sitt<!l'. nukkuen iälrni ! Mutta nyt se oli kohtuullinen aiheutt;, maan mPille helvetin 1u::kat . . .  Ja ka:l:en aik:i.a tuntui nälkä viiltelevän flisälmyksiä, kylmyys yhtämittaa J'sääntyviln - ja tuo epämääräinen tus;ka kiihty: yh'å kauh0atcm1akä Sitä tusk?.a 0n mahdoton kuvata, joskus saattoi jalkojen kirvely t·,mtua eniteH, sitten huumaRi päätä ja hetken kuluttua saattoi �yrlänt': kouristaa niin tuskallisesti, ettei voinut hengittää. •rotsinaan taas alkoi oksettaa ja kun vat,ra oli tyhjii. tuntu i seukin niin tuskairselta. etten minä ennen voinut sellaista kuvitella ja yökätyksen loputtu,L olin minii niin beikl;,J jc. nääntynyt kuin jos olisin kuukau -s'a maannt:t sairasvuotr-essa. . . Ja ilma.n sekunninkaan v:Uhika'.-t j0kin <ial:> peöinen kylmä tuska - niin Jdduttava, ettei luule l�e<;tä v:·,nsi:i. enää . . .  Tiet:i��saän <->ttP,<i voi saada hetkeksiki'län helpoitusta vaikuttaa omituisen selrnittavasti. Käsitys ajasta häipyy kokonaan ja pelottav:1,na !,uin peto, joka pensaasta loikkaa uhrins� lrnrklrnuu, l0n�i aivoihin ajatus: yö ei lopu enäa 

millo!nkaau. Ja v1ihitellen alkoivat muistot ja ajatuksetkin häipyä . . . F:n muistanut enää kotia, äitiä, teitä . . .  K.1in kuul:'lisena unennäkrinä muistan tollcnttomasti rukoilleeni kuolemaa. . .  Tuo hyydyttävå tuska oli ainoa tunne - kuolema ainoa toivo . .  Muistelen, että vi'meiseJrni koNin epätoivo'sesti muodostaa sanoja : iankafäkisuus - t'imä on Eiis iankaikkisuus . . .  



En ymmärrä miten se yö vihdoin loppui. Minä en nukkunut, �nkä ollnt herel1lä - koko yö oli kulunut luultavasti siten, että olin nnkkumaisillani ja samassa heräsin tuohan kalvavaan tuskaan ja ainoa käsitys, joka vielä oli aivoissani. oli se, että oli elämää kuolemankin jälkeen ja minut oli paiskattll kitumaan jonnekin haudan pimeään, jäiseen :o<yvyyt.cen . . .  M11H11 s;tt.en olin tuntevinani kasvoHlani kylmää tuulta, kuulin ä'inii<!., vaikerrusta ja tuskallista voihketta -· ja tuska tuntui taas kiihtyviin . . .  
Ja taa!': häipyi l�aikki olemattomaksi. 
Niin hitaasti Imin potilas he,rää pitkästä kloroformiunesta, olin minä.kin st>l.:avassu. horrostilassa. Koetin heräfä, liikutt:;ia it'lt>äni , mutta kului luultavasti monta tuntia. enkä vain iaksanut. Silloin tunsin jonkun ravistavan käi.sivarrestani ja nyt vasta tulin täyteen tajuntaan - ja ymmärsin, mui·stin kaikki ! Siis vieläkin täällä! 
Harmaasta härr,äräs,tä valkeni parhaillaan syysaamu. Se tuntui niin peloittavan kylm,iltä ja kolkolta kuin kuoleman 3<J.nansaattaja, Suoraan ylösp,i.in katsoen näki sinisen taivaan, mutta alempana. seisoi läpinäkymättömänä muurina l:eltaisPnharma,t huuru - aivankuin suunnattoman sakea myrkkykaasu--pilvi. 
En tiedä miter. kauan olin taas ollut tuossa omituisessa horrostilassa, mntta avatessani silmåni näin sumun miltei l,alc naan hälvenneen jo alhaalta ja taivaan rannalla näkyi punertava juova . . .  !\1inua l.iJ.ämmästytti tuo näky. Nousedrn s,'ii, tod<>llakin aurinlrn . . .  ? Minä katselin yhtämittaa miten tah·aanranta vähitellen kirkastui, ja sitte::1 �ou�i a: ,ringon syrjä sumun takaa punaisena ja kylmana - aivankuin hirmuis<:>n suuri veripunainen silmä olisi sieltä salaa knrkistanut, kohout.unut kavalasti yh;i Y'.�m�äks! . . . Mutta ehtiessäan lwrkearnmalle se hajo,ittt vum:1setkm sumuj(>ukot pakosalle. Ilma lämpeni hiukan, melun h,n�imme hiukan elpyvämme. Vilu ei tauonnut, mutta vein.me ede•.i toisillemme laus11a jonkun sanan. Nyt kuului kent.J.Itä haavoittun,7iden voihke ja valitus. . !ai 0ilu!ast'.lan olin kuullut sen koko aamt:n, mutta en vo1m,t ldis:ttää, antaa. Slille pienintäkään huomiota. M·.1tt:i ')n nytkä'in tuntenut sellaista siiäliä kuin ennen. Sellaiseksi oli tuo . k!dutus minut turruttannt. Vierustoverini, !'arnr: suut'.l.ri, joka asui viereisen talon kellarikerrob,<>sE,a, ei ollt,t liikahtanut kertaakaan. Puhuttel!n häntä, mutta en s�anut vastausta. Minä miltei pel1:wtyin katsahtaessani häneen - luulin ensin Pttä h:in oli kuollut. La�ittuneet silmät tuijottivat suoraa.n ete,enpäin niin kuin hän ei olisi nähnyt eikä kuullut mitään - ne muistuttivat kuolleen silmi1i . . .  Ja. katsahtaessani noihin Jaihoihin harmaankalpeihin kasvoihin, 

tuntui mL1ust11, aiyan Imin olisin katsellut kuollutta ruu-· mista . . .  Vaivoin ojensin käteni ja ravistin häntä olkapäältä. Vihdoin hän käängi hitaasti päätään j11, hänen leukansa alkoi vavista. niinlrnin hän olisi koettanut sanoa jotain. Mutta h:in ei voinut, - ja hän antoi päänsä vaipua rinnalle, ikäänkuin olisi pitänyt kaiken puhumisen jo tarpeettoma!la. Ja junr; silloin näin aliupseeriemme tulevan tärkeän näkc:isinä, hajautuvan, ja meidän aliupseerimme otti paperilapun taskustaan ja luki harvaan ja juhlallisli6ti : -Näin lmuluu öv•irstin käsky: "Täsm,Uleen kello kymmeneltä täytyy jokaisen olla valmis _.:. silloin alkaa hyökkä
ys," Syntyi l( Joleman hiljaisuus - aivankuin olisi räjähtänyt myrkyllinen :nummi, pökerryttäen jokaisen liikkumattomaksi, :::inettömäksi. - "Ymmärrättekö" - kysyi aliupseeri. Vieläkäå.n ei kukaan puhunut. Tuo käsky vaikutti niin järkyttä vällä voimalla - ja samoin se näkyi koskeneen kaikkiin. Monen kasvot näyttivät aivan kuin mielettömiltä. Me olimme kärsineet niin hirveän paljon, me olimme kärsineet k?.iJrki nurkumatta, mutta tämä. oli jotain hir muista - s e  oli liikaa. Yhtäkkiä puuskahti joka puolelta epätoivoisia, aivankuin jähmettyneitä ääniä: - Ei en·�&!  - Se on liihn.a 1 

- M!nä en lähde tästä ! . . •  - En voi j'ist>niäni liikuttaa . , . - Ei. ,�i ! Ei mennä ! - Kyllä minä sanon ! Jostal�!n ede:npää kuului käheä, m!elenliikutuksesta vapiseva il än: : - ''Veljet! Mitä tämä oikeen on ? - Saadaanko meifä t0urastaa ihan kuin karjaa . . .  ! Mitä teemme . . .  lähdemmekö me . vieläkin . . .  ? - :!1::i, ei, ei ! -- kuului pitkin juoksuhautaa miesten käheitä huutoja. Taas kuului joitakin päättäviä kiihkeitä huutoja. Vierusrov(>rini ei nytkään kttiintänyt päätään. Ravi-stin häntä taa8 olkap1Histä ja kysyin miten hän voi. Hän ryld ja koetti pitkän aikaa puhua jotain ja vihdoin hän onnistui äänettöm:isti kähiscmään : "Jalkani eivät liiku . • .  reumatismi . . . kokonaan jähmettyneet . . .  

Kello nelj:cinnN,tä vaille kymmenen, läheni översti muutami•m upseerit>!! sr,l!ra.ssa - aivankuin tavalliselle tarkastusk.'i)· nnille. Ja samassa hän kuin sivumennen 
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huomauVi · ·- "K:c>." niin, oletteko nyt valmistautuneet hyökkäykse'c'n ? �<' ::i,Jlrna heti." Kuo!e-man hi!jr-i.isuus. Kalpeat kasvot muuttuivat vi2Hi. synkemmik�i ja katseet kääntyivät maahan. överstin katse l'ukui tutkh·asti miPhestä toiseen ja sitten ärjäst tuimasti, "Min'j kysyin, oletteko valmiit?" Kuului muutamia ryl<äisy,iå. ja er:ts lreski-ikäinen parrakas mies alkoi å.kisti, vap·sevalla ä1inellä: -"Herra översi:i I Eil,ö herra översti Jähettä!si hakema�.n edes hiuk?.n syi'.tävää . . .  me olemme kaikki ihan lopussa . . . Kun s,1.isi hiukan l:lmmitellä n:in tuota . .  , Kun niillä on kuularuiskut . . .  niin emme niille mitään voi, ja . . .  " Hi.n lopetti sekavan puhet•nsa, ikäiinkuin ei •mempaa mu'staisi, ja kaikkialta juoksuhaudoista kuului kähisevi;i hyväksyviä huutoja. MPutami�sa huudois:;a kuvastui katkeruus ja päättäväisyys, joka saattoi , · verstin <"nsin ymm:-\llt>, sitten raivoon. Hän oli n'.imä pti iv:i.t m.uutenkin ollut hermostunut tehtäväns§. epäLnnistumisen tähr!en . . . Ja tulisiko nyt vielä tuollainen, veisi lopunkin toivon ? 
- Mitil, mitä sinä sanot . . .  ? - toisti h,1n tolkuttomasti ja s;tt,-m l,arjt>.si ,,nkarasti : "TJ s k a 1 1  a t k  o sinä tulla n<'l1vomaan minua ! Ko-ira ! Sinä et siis enää tiedä, et�ä min'-i. olen tämti.n joulrnn päällikkö . . . Siellä on kourallim-n miehHl ja niitit pelätessänne ette tekisi velvollisuuttanne pilällikkoä ja isänmaata kohtaan !" .Ja kun hän hetkeksi vaikeni, etsiäkseen sopivammat sanat, k:mlui äskeisen puhujan liikutettu, miltei rukoileva äänti :  "Mutta kun me emme enää jaksa . . .  kun emme ole . . .  " ·- Yaiti ! nyt J111hun minä ! Ja minä sanon ettette sau ruuan mun1aka:a n ennenkuin kannas on vallotettu. Siellä odottaa kuormasta ja �ie:Wi saat.te syödä vaikka kuoliaaks,i its<>nne 1 

Mutta hänt>n röyhJ·eä li.ii.nensä herätti kidutettujen miehlen mielissii hatkernuden ilmiliekkiin ja kaikkialta kuului pää tt'iv:ä, er,'-i.toivoi·sia huutoja: 
- F::rnn4,:> v,Ji lfi ht,�� tällaisina! 

- Kyllrr meidän e!lsin ruokaa täytyy saada ' - Emme jaksa kulkea! - En voi nousta ! - .Talkarii ! . . .  
Över i7i l ·ä':inn.:;.hteli uhkaavasti sinne tänne kuni suuri pöllö jota pikku linnut r•.hdistavat. Ja ni:nkuin h;tnen ajatuk�ensa tuntien l:i. 11sui joku lujalla ilänPlHi : - Me olemme k,:i,il0ki samaa rnielt::i. : överst'n lihr-i.vat kasvot kalptmivat; hän kähisi uhkaavasti ja pahaenteisesti : -- Vai niin ! Vai niin ! No kyllä minä o,. >etan . .  , 
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Hän lähti kiivaar;ti telttiinsä ja upseerit seurasivat häntä. Sotilaat e�vät puhuneet mitään. Ky·yröttiv'ät vain kura'.sessa juoksuhaudassa. Ja ainoa ääni joka hiUritsi hiljaisuutta kuului kent 'Ufä ; se oli haavoittuneiden heikko, haikea valitus . .  , 

Neuvottf'lu i'verstin teltisfä kesti verrattain kauan. Lähinpänä olevat sotilaat kuulivat sielfä kiivasta, hillittyä väittelyä, mutta �anoja ei eroittanut. Vihdoin upseerit tulivat ulos hajaantuen paikoilleen. Vain eräs nuuri luutnantti po'stui metsää kohden ; sieltä. 
kuului het! vlrsin'Unen laukaus ja hänet l,lydettiin sieltä pää kuulan n.visrtämän'L . . Tuo oli hi<>m:tn omituista ·- ja minulla oli ikäänkuin aavistus jo;itakin pahasta. Mutta me olimme liian paljon kärsineW�. voidaksemme hautoa arveluita. 

Kuului vihellys ja ennenkuin me huomasimme mistä on kysymys, i::eisoi jolrn'se.s...<>a. juoksuhaudan kulmauksessa upseeri, pidellen kuularuis)nm perää - valmiina lal,aisemaan puhtaaksi oman o,.st,1,nsa . . .  överssin l:ädessä oli rnansseripistooli kun hän huusi ankaralla, voitonr!emuisella äänellä: - 'l'e aloitte kapinoida. Kuulkaa nyt <iis tar!;:kaan mifä sanon ! Minä olen tämän joukon päällikk,'i, j,i minä käsken teidän hyökkäämään ! Tämä kanJ1as ti',ytyy valloittaa - jos te seisahdutte, olemme pakoitetut käyttåm�i.än noita ! Ja minä vannon kunniani kautta, että jokaisen ken ei käskystäni nouse ylös juoksuha.udasta, ammun paikalle ! - Hyökkäykseen -m a r s! Tuskallinen hiljaisuus. Miehet katselivat toisiaan on nettomina. Minusta tuntui mahdottomalta, että tämä olisi totta • . .  F.hkä monet ajattelivat niin koskei kukaan liikahtanut . . .  över<>tir kasvot tummenivat raivosta ja hän huusi kaikin voimin : - Mitä ! kuulitteko te !  Minä lasken vielä kolmeen ja ken ei siih�n menessä ole ylhäållä, se kuolee. Yks! "'1:e kiisitimme, että olimme tä.ysin avuttomina he>idän vallassaan -- ja '3e aiheutti niin tuskallisen tunteen, et-ten enn<Jn slt1kään ollut koktenut. Muttemme vieläkään nousseet - Kaki,! - · kajahti överstin ääni niin kummallisen koleana, et.t�i se tuntunut ihm:sääneltä. Kaikln voiP.>in ponnistaen pääsin seisomaan ja sitten koetimme kavuta yli':s juoksnhaudan reunaa - aivankuin pakka.sen jäykistärn�.t kärpäset )rnettavat kiivetä ylös ik-
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kunaruutua. Ja niinkuin ne putoavat kerran toisensa jälkeen, yrittäen uudell,:,cn, samoin putoilimme mekin ja yritimme uudelleen. Sillä kylminä ja terävinä kuni piiskan Iskut kajahteli takanamme taukoamatta: Ylös ! Marn 1 ,Ja 2.ina kun joku putos,i liian monta kertaa, marssi ÖY<'rsti sinne j'a ,·eti pistoolinsa vireeseen. . .  Vain yksi ei ollut liikahtanut;  vierustoverini. 
översti oli ju0ksuhaudan toisessa pä.Kssä huomatessaan vif•rustoverini, ioka vieläkin istui juo,ksuhaudassa. Hän läheni uhkaavana kuin ukkospilvi - ja sitten näin sellaista, joka ei koslman katoa mielestä . . .  
översti tuli aivan Ei.helle ja raivokkaasti kähisi: 
- Kirottu laiskuri ' Kuulitko käskyni ! Ylös! Mars ! Ylös ! 
Kar,inoitsij1:'. käänsi sinertävät surkeat kas\·onsa överstiä kohden ja kuiskasi :.i:rheästi ja katlrnnaisesti : - Jalkani ovat jåykistyneet . . .  En saa niitä liikkumaan . våhääkä.i.n . . . reumatismi . . . 
- Vai et t0ttele ? Vai niin . . .  va.i niin . . .  ? - matki översti .�alaperäisf'lfä uhk:;i.lla ja hänen silmissään kiilui julma tuli ja "itren tapahtui kummalJista . . .  Vier !.!stoyerini, tuon köyhän suutarin, kasvoissa näin ennen hänen ku0.!emaa.nsa s�llaista, mikä saattoi e,Jämän! toiselle la,l,1l1e. Hän näki, että öv1Jrsti hänet heti ampuu ja koko entinen el!i.mä näytti romahtavan. Aina nöyrä, kuuliainen -ja sittenkin oman kansan mies tappaa hänet täysin vapaasti jn, jäniksid.ldn saa ampua vain määrättyinä aikoinri. vuokratu.lta ma::>.lta . . . Hänen kasvoillaan kuvastui ensin hämmfö,tys - lrn.tumus - ja nyt niin hirvittävä tuska, etten koskaan olP. nähnyt sellaista ihmiskasvoilla . . .  Kahdeksan pj<:'ntä kal))eatn. ·orporaukkaa . . . pieni pofäaseni . . .  Hän kuiskaQi tno::i yhden sanan, näkee överstin ja tuska vaihtuu r<'iYoksi. Hänen elämänsä hirveät · kärsimykset väli;.hfavät p1.rissa sekunnissa hänen silmiensä eteen . .  . Taas hän kuuieC' n:n rhaajansa inhottavan äänen ärjyvän jotain h.:i.nelle ja nuo pitkät kärsimykset pusertuvat yhtäkkiä h'1rjaksi, !I'if>lettömäksi raivoksi. Palavin silmin tuijoti tiän he>tl�en överstiä - ja hänen sanansa sattuivat tämän rintaan kuni suuret paiskatut kivet kun hän hirveällä äänEllä huusi: - Kirottu murha.a.ia ! Ammu pian! Kai sinun k u nn i a s i :aen y:i.atii - vaikkei se vaadi sinua hyökkäykseen v i h o 1 1  i s t a vastaan ! Ammu . . .  - Vaiti . . .  v:i.iti ! ·- ähl,yi översti käheästi lceskeyttäen. Mutta tovE'rin k<tsvot näyttivät väiintyvän jonkinlaiseen nauruun kun hl'.n jatkoi murhaavalla ivalla : - Ammu pian • Nyt saat ehkä sattumaankin ! Voit 
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sitten kerskua ecJes yhdestä urhotyöstä, saat ehkä ritarl-merkiP, kunniaa • . .  Ammu siis pian . . .  murhaaja ! . Ja 'litt<,n hän sulki silmänsä kuni vanha hevonen, Joka liian su,1ren kunrman edessä on nääntyneenä kaatunut tielle . .  ia 0d ottaa kuoliniskua . . .  Suutarin käytös saattoi överstin ensin ymmälle ; hän ei oikeen vP1rniirfanyt mitä piti tehdä. Mutta sitten hii.nen kasvons·a kylrr.eni ja llän0n suustaan kajahti kylmänä ja kole,rna kuni kivää.rinlnuka:,1s :  
·- JC8.ks ! - k'.i.jahti överstin kolkko Irnmmallnen ääni. Helvetissä. ei lwsk:tan voi olla niin hirmuista hetkeä. Kaikki me tunsimme, h'·ine,t. Monet olivat juuri toissapäivänä Jukeneft hänen vai111ons1a lähettämän kirjeen, josta kävi ilmi että h::in  oli ollut jo Hi.hes kolme päivää syömättä - ja istirtä uhl,aa helätää. Odottayat isää, sitten olisi kaikki l1yvin. · Useimf.if'n mielessä oli vielä kuva miten tuo köyhä suutari oli ällnettc\masti nyyhkyttänyt katsellessaan kirjPttä . . . Ja nyt tähtäsi häntä o m a ö v e r s t i. Tunsin \Tih.'1.avani h1t.ntä, noita kaikkia upseereita tuhat kertaa enewmän knin vihollista. Jok[l.lsen kr,svoilla kuvastui hurja, voimaton viha, kurkuistam!"'le kohosi kume.a murina - niinkuin nälkäinen ti:oiraoarvi o!isi murissut . .  . Mutta upseerit kumartuivat tähtäämä.i:b ja murinamme taukcsi . . .  - Kolme•  .:__ kiUasi ,;versti korkealla, pingotetulla äänellä. ia sitten ka.iahti mauserpistoolin terävä laukaus . . .  Nääntyneen toverini pää. retkahti rinnalle, lakki puto�i - ja pön öinl'n pä:i paljastui - niinkuin kuolema olisi kumartat:'!l p:1lja.sta.nut ptiänsä nähdessään noutajansa . . .  Ja minfi. muistin taas hänen kalpeat. odottavat pienokaisensa . . .  - Nyt eteenpiiin ! l\Iars! - huusi översti kaikin voi-min, ojentaen pistnolins:1, meitä kohden. . .. Viholliset oli nähtävästi ymmärtäneet mitä me11la tapahtui ja ehkä uteliais11ucl.esta antaneet meidän seistä rau hassa Eivätkä he ampuneet vielä sittenkä'.ln, kun me hiljaa horjnillen lähdimme astelemaa.n heitä kohden. - Nnpcarnmin ! -- kuului takaapäin översti/1 teräv:.t ääni, mutta vanhtimml' ei parantunut vähääkään. Minäkin tnns:n j�lkojeni horjuvan Imin jnopuneen. Heitin mielessäni hyvästit äidille ja tc>ille täällä -odotin vain millnin kur,lema tulisi antamaan Viimeisen vapahdulrse� . · . .  Mutta kaikki oli niin kummallisen hämärää ja sekavaa - niinkuin todellalcin olisin ollut humalassa . . .  Kornpa�uin j0h•.rnkin esineeseen - ja sam::tlla kuulin vierelflnl heikon voihkauksen - ja nyt vasta hämärä�ti muii;,tin haavoittun0et. . . Mutta minä nousin ko·· nieellisesti ja lähdin niinkuin asia ei ol'si lainkaan minua koskenut . . .  
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Yiholliner. antoi meidän tulla okalanka-aitoihin asti, ampumatta laukanstalraan. Tyli<ästi irntselin miten sapGöriosastoon kuuluvat miehet lähenivät 'lit.oja; mutta ensimä:sen miehen käsisfa kimposi sakset Ja hän vaipui maahan vihlovasti ki!Jahta-en . . .  Kukaan ei ollut voinut aavistaa, että viholliset oUslvat täällä �:?ane<c-t sähkuvirtaa okalankoihin - ja nyt tapa.htut yksi sodan on,ituiS'.mksf.sta. Me odotimme tykki- tai kuu
larvisk,1tulta, rr.e olinime varustautuneet siihen - mutta tuota yks'nähtä kiljaisua eivät hermomme kestäneet. Ja kun vihollisen kuularuiskut heti sen jälkeen alkoivat säristri. niit- luulen että l�aikki tunsimme hillitöntä kauhun . . .  Parikywmenfä miPstä lähti tolkuttomasti kädet kohotettuna juoks<>maal'! omia juolrnuhautoja kohden . . . Minäkin kuulin muutamia huutoja : - Xlkää amp11ko ! - Älkää ampuko ! - Olemme on•ia miehiä . . .  - Omia omia . . .  Silloin tapahtui se, joka pysyy m.ielessä ikuisesti kuin inho'.ttava polttor1ri,i kasvoissa : o m a t kuularuiskut alkoivat toimia MPidän joukkomm<' kaatui miltei yhtaikaa -· niinkuin su·Jri viikate ol'.si htrvetUlä sivalluksella iskenyt heidän säärensä. poikki . . . Se sattui minunkin nilkkoihin! -kaaduin . .  Kaikki tuntui lrn.malan sekavalta. Mitään ymmärtämätfä koitin viimeisin voimin nousta seisomaan ja kohotin käten: huuta;m kuin miolipuoli ; Slilloin tuntui minusta, että aloin vaipua maan si&'iän, koetin levittää käsiäni, tarttua jonnekin - huusin · - kaikki turhaan - jokin lyijyraska.� painoi minu'.l. hirveäll'i. voimalla ja maa vieri ylitseni ja kaikki pimeni. .Ta vihollinen lakkautti tulensa heti, kun meidän nuolella alkoi ! F'äättelivät kai, että kyllä ne Itsekin ampuvat miehem:ä. Sen päivän m8ka�in siin"l kentällä, mutta luulen että suurimman osan s'itä viruin tiedottomana. . .  Sen käS!itin että viholliset illalla kantoivat minut pois . , . Kun minä l:uuJen päivän kuluttua tulin täysiin tuntoih'ni, huomasin ol<>vani vihollisten sairashuoneessa -ja molemmat jalkani oli leikattu pois. Niitä oli alkanut vaivata \'ercnmyrkytys . . .  Se oh ainoa lohc.11tus, Pttei tarvinnut nähdä omia upseereita - minust8. tuntui aivankuin olisin kuollut vihasta. 
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Maailma tienhaarassa 

Kolme vuotta kestäneen läpitunkemattoman 
yön jälkeen alkaa päivä sarastaa. 

Vuosi 1917 on maailmansodan murtumisen 
vuosi. Se on myös kapitalistisen järjestelmän 
murtumisen vuosi. 

Moni ennen maailmansotaa tekemämme en
nakkola�kelma osottautui harhaanj ohtavaksi. Me 
ala-arvioimme kapitalistisen yhteiskunnan eEnvoi
maa. Me otaksuimme, että se ei voisi kolmea 
kuukautta enempää kestää maailmansoda� synnyt
tämiä taloudellisia voimanponnistuksia ja sotakan
nalle järj estymisen tuottamaa taloudellista seka
sor·toa. Me olemme nähneet sen kestäneen yli 
kolme vuotta. Me kuvittelimme kansojen kan
sainvälisen yhteisymmärryksen kehittyneen jo sille 
pisteelle, joka ei salli kamalaa velj esmurhaa kan-. 
soj en kesken viimeiseen veripisaraan asti. Me 
saimme oppia, että porvarillis,en yhteiskuntajär
j estyksen ideologialla vielä oli voimakkaita juuria 
kansojen mielessä. Kansallisuushenki osottautui 
voimakkaammaksi kuin kansainväEsyyden henki. 
Kapitalistinen yhteiskunta ei vielä ollut ehtinyt ke
hittää täyteen voimaan kansainvälis,yyshengen ta-
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loudellisia perusteita. Optimistisissa laskuissamme 
me unohdimme sen tosiasian, että taloudellisten 
olojen luoman maai'1mankäsitysten muuttumisen 
nopeus aina on hitaampikin kuin taloudellisen 
kehityksen kulku. Me erehdyimme arvioidessam
me työväen järjestyneen kansainvälisen luokka
solidarisuuden voimaa. Me saimme suruksemme 
ja pettymykseksemme nähdä, että kun työläisten 
eteen äkkiä tuli valinta porvariluokan kansallisten 
etujen ja työväenluokan kansainvälisten etujen 
välillä, ja vallanpitäjäin rautakoura kielsi työläisil
tä tilaisuuden tyyneesti yhdessä harkita asemaa 
löytääkseen sotakiihotuksen takana piilevät poh
javoimat, niin kansainvälinen luokkasolidarisuus 
väistyi kansaHiskiihkon ja "isänmaa'11isuuden" tiel
tä, - pakoittaen eri maitten sosiaEstejakin polvis
tumaan niiden voimien edessä, j oita he vielä muu
tama päivä aikaisemmin selvästi näkivät ihmis,
kunnan pahimpina viho!Iisina. 

Ja r,iin me j ouduimme kolmen vuoden yöhön, 
epä,toivoon, sekasortoon. Voimattom'.ina saimme 
katsella kun kaupunkien ja kylien raunioitten vä
lissä maassa makasi meidän toivomme, uskomme, 
koko elämänkäsityksemme. VihollisemmJe rie
muits.ivat ja i-lkkuivat meitä. M onet j oukkojemme 
sotureista liittyivät ilkkujain j oukkoon. Sosialis
min tulevaisuuden toivo on murskattu, - sanoHiin. 

Sanotaanko vieläkin ? 
* 

Me erehdyimme laskuissa. Mutta vain osassa 
laskujamme. Me otaksuimme !kapitalistisen järjes,
telmän murtuvan j o  maailmansodan uhan edessä 
tahi korkeintaan kolme kuukautta kestävän maa
ilmansodan kautta. Me arvioimml'! tätä aikaa liian 
lyhyeksi. Muussa suhteessa me emme erehty
neet. Yli kolme vuotta seisoivat rahavallan vallit 
pys,tyssä. Mutta nyt ne alkavat murtua. Ja ne 
murtuvat juuri niiden voimien pakosta, juuri niistä 
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syistä, J oista ennustimme. Murtuminen tapahtuu 
ihmeteltävän tarkasti juuri sillä tavalla kuin odo
timme. Sota on, j oskin vähän hitaammin kuin las
kimme, manannut esille juuri niitä voimia, j oilta 
odotimme pelastusta maailmalle. Näitten voimien 
jyrinä nyt pauhaa äänekkääm!min kuin sotarinta
man tykkien kiljunta. Päivämme nousee. Van
han järjestelmän pohja horjuu. Orjajoukot ke
rääntyvät taisfohon. Vielä muutama hetki, vielä 
vähän ponnistusta, vidä hiukan aikaa hedelmän 
kypsymiselle ja voitto meidän on ! Maailma on 
tienhaarassa ja kääntyy tielle, j ohon tykkejä ja 
dynamiittia voimakkaampi taloudellinen. vähtä
mäitömyys sitä ohjaa. Työväenluokka päättävästi 
ryhtyy kulun j ohtajaksi, jättäen tienoheen kanso
jen verellä tahratut entiset j ohtajat . 

* 

Mitä odotimme maailmansodalta, j os seHainen 
puhkeaisi vastoin työläisten rauhanponnistuksia ? 

Odotimme sodan kustannusten nousevan niin 
suunnattomiksi, että niiden peittämiseksi ei riit
täisi yksityiskapitalist inen finans,sijärj estelmä. 

Odotimme velkataakkojen kohoamista niin 
korkealle, että mikään valtio erikseen tahi kaikki 
yhdessä ei pystyisi niitä takaisin suorittamaan, 
vaan että valtiot j o  tämänkin syyn vuoksi pakot
tuisivat kansainväliseen yhteis.talouteen, sodan 
vaurioitten yhteiseen peittämiseen. Tahi j os yri
tettäisiin suorittaa niitä velkoja, kuten ennenkin, 
työtätekevien luokkien hieJ,Jä ja verellä, niin yksin 
tämän pelko löisi työväenluokan eteen sellaisen or
juutuksen vaaran, että sen edessä murtuisivat 
kaikk i  siteet, j otka kiinnittävät työläisiä nykyi
se,en järjestelmään. 

Odotimme uudenaikaisen sotatekniikan vaati
van niin hirveitä määriä sotatarpeita, että kapita
listinen tuotantojärjestelmä ei voisi sitä tuottaa 
uhraamatta yksityiskapitalismin tärkeimpiä perus-
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teita, - siirtymättä hätävarana yhteiskunnalli
seen kontrolliin ja tuotantoon, josta olis.i enää 
mahdotonta palata takaisin tehottomaan yksityis
kapitalismiin. 

M e  odotimme, ,että vallanpitäjät itsetunnus
tamassaan vararikossaan pakottuisivat turvautu
maan ei vain työläisjoukkojen taloudellisiin peri
aatteisiin, vaan tahtoen tahi tahtomattaan jättä
mään yhä suuremmp.n osan asioitten johdosta työ
läisten käsiin. 

Ja vihdoin, - me odotirnme, että kapitalisti
sen järjestelmän paljastunut kurjuus, tehottomuus, 
raakalaisuus, sen tuottamat kärsimykset, kuolema 
ja sekasorto, sytyttäisivät toiminnan kipinän työn 
taakan kantavassa köyhäEstössä. Me odotimme 
sen huutoa : "Riittää j o !"  Me odotimme sen sa
novan : "Teidät on punnittu ja  köykäisiksi ha
vaittu ! Astukaa tieltä pois ! M e  otamme ohjak
·set käsiimme !" 

Me odotimme kansanvallan nousua, - vallan
kumouksia, - rauhallisia siellä missä vaHanpitä
jäin moraalinen ja taloudellinen heikkeneminen 
pudottaisi vaHankumousvoiton kypsänä hedelmänä 
työväenluokan käsiin, tahi siellä missä vallanpitä
jät itse olisivat kyllin kaukonäköisiä alistumaan 
välttämättömyyteen, - j a  myrskyisiä vallanku
mouksia muualla. 

Tätä kaikkea odotim:me. Tämän kaiken nä
emme nyt tapahtuvan silmiemme edessä. 

* 
Aikoja sitten olemme astuneet sen pisteen yli, 

missä kapitalistisen pankkijärjestelmän tavalliset 
keinot riittäisivät rahastamaan sotaa. Tähän men
nessä on sodan kustannukset nousseet yhteensä 
noin 160,000 miljoonaan dollariin. Tämä summa 
on kuusi kertaa suurempi kuin maailman kaikki
en valtioitten valtiovelka ennen sotaa. Se edustaa 
lähes neljännen osan maailman koko kansallis-
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omaisuudesta. Se on noin kaksi kolmatta osaa 
koko maailman vuotuisista tuloista. Se on monta 
kertaa suurempi kuin maailman liikkuvat raha
varat ja liikkuva pääoma yleensä. 

Vaikka sotaa on raha·s•tettu näennäisesti kapi
talistisen finanssij ärj estelmän mukaisilla keinoilla, 
niin itse asiassa on se käynyt päinsä vain sen 
kautta, että kunkin maan - Amerikaa toistai
seksi lukuunottamatta - tuotantovoimat on j o
tensakin kommunistisesti takavarikoitu sotatar
koituks.iin. Jos jä_tämme sivuun kaikki rahalli
set nimitykset ja termit, niin on asia hyvin yk
sinkertainen. Jokaisessa maassa tuotetaan eri 
keinoilla vissi määrä ta varoita. Siitä otetaan so
ta tarpeisiin, niin palj on kun siihen vaaditaan, -
kaksi kolmatta osaa kaikesta. Jäklle j ääneellä 
kolmanneksdla saa kansa tulla toimeen kuten voi. 
Niin kauvan kun kukin s otiva ryhmä voi itse tuot
taa ja muualta saada niin paljon tuotteita, että 
kulutettuaan sotaan mitä siihen tarvitaan ihmi
sil le  jää sen verran että he eivät kuole nälkään, 
niin sota voi jatkua taloudellisiin edellytyksiin 
nähden. Mutta tässä tuleekin eteemme tärkeä 
puoli : miten maksetaan näistä tarpeista ? Vas
taus on, että niistä ei makseta mitään, - ainoas
taan luvataan maksaa. Ennen Amerikan yhty
mistä sotaan koetettiin osapuilleen noudattaa sitä 
kapitalistisen raha·talouden ehtoa, että Amerikan 
saatavien vastineeksi siirrettiin tänne vastaava 
määrä kultaa. Mutta tämän vuoden alkuun men
nessä oli suurin osa Europan kuHas,ta jo siirtynyt 
tänne. Lähestyttiin sitä astetta, joHoin Ameri
kankaan saatavia ei enää voitu läheskään turvata 
liittolaisten käsissä olevilla kultavaroilla. Ameri
kakin joutui täten samaan asemaan, missä Euro
pan kansat ovat olleet melkein koko sodan ajan. 
Ainoa ulkomaitten liikkuva "pääoma" on lupaus 
maksaa vastaisuudessa. Lupauksen kiireeHisem
piin sitoumuksiin on täytynyt takavarikoida rik-
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k�itten käsissä oleva liikkuva pääoma. Englan
n_1ssa verotetaan liikevoittoja j o  lähes 80 prosent
tia. Samoin tehdään muissa sotivissa maissa. 
Mutta kolme neljä,ttä osaa kaikista menoista kor
vataan maksulupauksilla. 

Lupauksilla, j otka tulevien sukupolvien pitäi
si suorittaa. 

Mutta kun sodan yleiset kustannukset nyt 
ovat 16o,ooo miljoonaa ja  ehkä nousevat vielä 
2?_0,000 miljoonaan, niin se merkitsee sitä, että jos 
alJ?taan pysyä sitoumuksissa ja noudattaa kapi
t��1stis.�n finans�ijärj estelmän tavallisia lakeja, 
mm �aytyy . maailman . �ansoj en suorittaa yksin 
korkoma nom 10,000 m1lJ oonaa dollaria vuosittain. 
K�inka täm� tulee olemaan mahdollista, kun jo
ka1?eHe . .. sot1valle kan?alle lankeaa hävitettyj en 
aloJ en Jalleenrakentam1sen taakka, on aivan kä
sit�äm_ätöntä, Sanokaat11Jllle suoraan, että on yli
v01mamen tehtävä yksin :korkojen maksaminen 
itse pääoman maksamisesta puhumattakaan. 

Kaikkien maitten hallitukset ovat koettaneet 
sitoa kansoja kiinni takaisinmaksuvelvollisuuteen 
pitämällä huolta siitä, että vähävaraisillakin kan
salaisiHa olisi muutaman kymmenen dollarin saa
tava valtioveloista. Luotetaan s iihen, että tämä 
on r.n?odostuv': voimakkaaksi tekijäksi lainoj en 
taka1smmaksuk1eltäytyrnistä vaativia kansanliik
keitä vastaan. Mutta jos kultakin perheeltä vaa
ditaan korkojen maksuun sodan jälkeen enemmän 
kuin on hänen lainasaatavansa, niin tuskin tämä 
varokeino kestää. 

Ja jos kansat kieltäytyvät vastaamasta sitou
muksista_ tahi eivät voi niitä tyydyttää, niin täy
tyy maailman maitten sisäisen ja kansainvälisen 
liikkeen_ järjestyä aivan toisiHe perusteille. Au
tomaa tt1sella varmuudella tällainen tilanne siir
täisi kansakuntien käsiin ja kontrolleerattaviksi 
kaikki tuotantolaitokset. 

Tämä tehtävä muodostuukin tavallista hel-
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pommaksi kun muistaa, että s otatalouden suun
nattomat tarpeet jo sodan aikana pakottivat ot
t�m�-�-n y�t'.:isku�?allinen tuotantokontrolli käy
ta�too_n m1ta_ laaJ immassa mittakaavassa. Kapi
talismi pystyi synnyttämään tämän sodan, mutta 
sen keinot e ivät riittäneet sitä hoitamaan. Talou
dellisen mobilisoimisen jokaisella askeleella han
kas� j� häirit��- .. ½ap_itaEstinen yk�ityisomistus j a  
y_ks1tymen �aaraa'.111sval�a. yalt10itten ja kun
tien _kontrolli_ teolhsuusla1,toks1en yli ei ole koko 
vuos,1sadan aikana laajentunut niin kuin se on 
laajentunut viime kolmen vuoden aikana. Kapi
talis!isen indi_vidualis_min luvat?ssa maassa, Eng
lannissa, hafötus hoitaa tehtaita, määrää hinto
ja, työpalkkojen suuruuden, tuotteiden laadun. 
Yhdysvallat ovat olleet sodassa vasta puolisen 
vuotta, mutta tääUäkään ei pelas,tusta samasta 
kohtalosta. Hankalaksi se käy, vastenmielistå s e  
on, kampoihin panna�n, mutta kun johtavana pak
�?na c,n sotatarpe1tten tyydyttäminen ja niitä 
taytyy tyydyttää, niin vastenmielisyys ei auta. 

Teollisuuden mobi'1isoim:inen on myös edel
lyttänyt työvoiman mobilisoimista. Mitä mieltä 
ol��1;1ek'.:an siitä, et�ä u�eimmis<Sa maissa työvä
en1aq est?t vapaaehto1s_estl alistuivat siihen ja jou
tu!vat_ �1ten lu��k'.:!�1stelu� hämmentävään yh
te1sto1mmtaan rnstaJaluokkien kanssa sekä otti
vat itsekin vastuulleen sodan johtami�en, niin 
myöntäkäämime toki, että kaikissa maissa olivat 
työväenjärj estöt siksi luokkatuntoisia ja siksi voi
makkaita, että ne eivät tehneet tätä ilmaiseksi. 
�e _:7aat�v�t ja _niille täytyi antaa sanavalta ylei
s 1s,sa as101ssa, J oka on paljon suurempi ja kau
vaskantavampi kuin sotaa ennen ilmenneet "mi
nisterisosialismin" saavutukset. 
. .. -�ikö o_lekin ai_kamme kuvaava ilmiö, että yk

s1kaan sotlva tahi puolueeton maa ei voi muo
dostaa hallitusta ilman unionistien . ja  sosialistien 
os,allisuutta. Me valitamme, että suostumalla täI-
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laiseen osallisuuteen eri maitten tföväe1;1järj estöt 
ovat viivyttäneet kapitalismin luhistum1·se� het
keä ja pitkittäneet sot�a, - n��tta .me naemme 
siinäkin todistuksen, etta se maai,ma., Joka on nou
seva sodan verivirroista on sittenkin .. ole�-�. maa
i-lma, missä työläiset esittävät tä�kea1:1paa osaa 
kuin koskaan ennen ihmiskunnan h1stona�sa. Tus
kin vanhoillisinkaan unionisti tulee ahstu1;1aan 
sääntöön : "mauri on tehnyt tehtävänsä, maun saa 

. .  " menna . 
* 

Mutta tämän vähemmän huomattavan ja ta
ka-askeleitten uhkaaman työväenvoiman nous�.n 
lisäksi, - kaiken muun yläpuolella, - me na
emme kansojen riippumattoman nousun vallanku-
mouksen merkeissä. . . 

"Luokkarauhankaan" avulla e i  ollu! paika!�a
vissa mädäntynyt järj estelmä. Yhte1skuntaJar
jestyksemme ei voinut . luoda. Juo�ka'.auh�a. .so.� 
dan ensimmäisinä vuosina m1htansmi1;1 h.o!.'�YD?� 
saattoi tukehuttaa luokkanousua tahi pitaa s1t3: 
kahleissa "voitto"-lupauksilla. Mutta enää se  ei 
kestä. Silmiemme edessä romahtavat luok.�rn val
lan etuvarnstukset työläisten luokkaryntaysten 
edessä. 

Venäjän vallankumous vihki tämän vuoden 
vallanknmouksien vuodeksi. 

Niin valtavasta merkityksestä kuin Venäj_än . 
vallankumous jo  itsensä vuo�s i  _ ja ko�.onaan rn�
pumatta maailman sodan v�rhe1sta, mm sen. vai
kutus yleismaailmalliseen tila�teesee� . on s itten
kin se, j ota tässä yhteydessa tahto1s11nm,e etu� 
päässä painostaa. Venäjän vallanku.?:_?us putosi 
kypsänä hedelmänä odott�van . VenaJ�n kansan 
syliin. Mutta sen puto�?:!sta J oudutti sota. Se 
oli ensimmäinen tulos suta sodan va.Jlankumouk
sellisest':t vaikutuksesta, joka sodalla on, huolimat
ta aikeista, joiden nimessä s ota alotettiin. Rauhan 
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aikana vielä kutakuinkin pysyi paikoillaan hiu-s
karvan varassa roikkuva Venäjän taloudellinen 
asema ja luokkava-Ita. Sodan koetusta se e i  kes
tänyt. 

Aivan sama,Jla tavalla vaikuttaa sota muual
lekin, joskin toisten mai-tten kehittyneempi ta
lousjärje stelmä osoittautuu jonkun verran vastus
tuskykyisemmäksi. 

Venäjän vallankumous ei ole vielä päättynyt . 
Sen tärkeimmät tehtävät ovat vielä ratkais,ematta. 
Niitä ei voikaan ratkaista sodan painajaisen 
a'1la. Mutta yhden tehtävänsä on Venäjän vallan
kumous täydessä mitassa suorittanut. Se on sy
tyttänyt kytevän kapinahengen kaikkialla maail
massa. 

Idästä länteen asti vierivät Venäjän vallan
kumoi.1ksen mainingit. Suomessa työväki seisoo 
luokka vallan kukistumisen partaalla . Ruotsissa 
sosialistipuolue marssii varmoilla a•skeleilla val
taa kohti. Se on päässyt maan suurimmaksi puo
lueeksi, se pitää käsissään vallan tasapainon eri 
porvariryhmien välillä, ja joskaan se itse e i  vielä 
voi määrätä maan toimintaa, niin se voi estää 
vallanpitäj iä tekemästä sitä, mitä he tahtovat. 

Norjan ja Tanskan luokkataisteluilla on vä
hemmän huomiota herättavä luonne. Viime vuo
den Norjan suurlakon jälkeen ei ole tuossa maas
sa ollut mitään erittäin kriitillisiksi käyviä pur
kauksia. Mutta kummassakin maassa sen sijaan 
sosialidemokratia ottaa yhä varmemman · otteen 
hallitusruorista. Tanskan haHitus ei pysy pystys
sä ilman sosialistien myötä vaikutusta. Tanskassa 
on valtiososialismin, eli valtiokapitalismin, alalla 
menty ehkä kauvemmas kuin yhdessäkään toi
sessa maas·sa. Vain laajan yhteisomistuksen ja  
vahiokontrollin avulla on  Tanska voinut päästä 
tärisyttävistä ta1oudellisista kriiseistä. 

Espanjassa on riehunut kapinoita koko vuo
den aikana. Maa on ollut sotatilaan j ulistettu 
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viisi eri kertaa. Tätä kirjoitettaessa puhkeaa 
s iellä uusi kapina. Hallituksen asema on hius
karvan varassa, - ellei olisi sodan painajaista, jo
ka antaa va11assaolijoille erikoisia valtakeinoja ja 
joka tekisi voitokkaalle vallankumoukselle sano
mattoman vaikeaksi uuden järjestäyty.misen kan
san hädän poistamiseksi, niin olisi Espanja jo tä
nään tasa valtana, -----' tasavaltana, j ossa työväen
järj estöillä on ratkais,eva va,Jta. Portugalista e i  
ole kuulunut palj oa tämän vuoden aikana. Mutta 
ei ole mitään syytä olettaa, että siellä asema olisi 
toisellainen kuin Espanjassa. 

Tätä kirjoittaessamme riehuu Italian kau
pungeissa katutaisteluja. Jo viirn.ie ·kesänä i•l
moitti Italian sosialistipuolueen pää-äänenkannat
taja, että puolue tuntee voivansa milloin tahansa 
siirtää valtasuhteet työväen puolelle. 200 :ssa Ita
lian kaupungissa on sosialistinen haHinto. Italian 
sosialistipuolueen lehdistö leviää sadoissa tuhan
sissa kappaleissa. 

Pohja vanhan järj estyksen horjuu . . .  
- - - - - - - - - - -
Tää on viimeinen taisto 
Rintamaamme yhtykää ! !  
Niin huomispäivänä kansat on veljet keske

nään. 
S. N. 

Kansanvaltaisuuden vihollisuus 
Yhdysvaltain kunnallis

hallinnossa 
Kunnallishallinto järjestelmä Yhdysvalloissa 

on alkujaan englantilaisen mallin mukaan veistet
ty . . �utta . .  tätä järjestelmää on aikojen varrella 
kof]ailtu suhen suuntaan, että kunnallishallinnot 
nyt ovat täydellisesti riippuvaisia valtioitten lain
sä�t�Jä,kunnista )� hallituksista ja tämän kautta 
erma1s�en yht101tten taloudellisia etuoik,euksia 
valvovia valtuuskuntia kuntien asukkaitten kus
tannuksella ja niitä vastaan . 

. _:f{is!o.ria ei tunne toista hallitusjärjestelmää 
m1ka 0�1s1 oll�t . enemm�n tai yhtä palj on yksityis
te'.: .. k�1�otteh3am etu01keuksien suojaamista sil
mall�p1taen 1;1uov�t�u kuin kunnallishallintojärj es
telma melkem kaikissa Yhdysvaltain valtioissa. 

_ _  Kuntien virkailijat valitaan ,kansanäänestyk
�ella, . m1;1itta kaupun'�iku�tien "lupakirjat", yleis,et 
J� _er�ko1s et kunnalhshallmtoa koskevat lait, val
t101tten .. pe:u�_tu_sla!t ja l_ai?verois�t oikeuspäätök
�et seka

" 
p1tk�a1ka1se_t lailliset sopimukset kuntien 

J� �- s .  _Pubhc Serv1ce Corporat1onien" välillä es
ta y<l:� valitut valtuuskunnat ryhtymästä mihinkään 
r1;1k_a __ loukkaisi viime_ksimainittuj en etuja tai olisi 
nst1r11da ssa sen periaatteen kanssa ettei kunta 
saa ase!taa . .. 1!1itään rajotuksia ja esteitä yksityi
selle ynt�eh<l;��XY,1elle tai edes kilpailla "yksityis
ten rnttehJam kanssa hankkiakseen kunnan 
asukkaille materialistisia hyödykkeitä. 
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Kaupunkihallitusten tärkein oikeus ja velvol
lisuus on ,kantaa veroja . Verotulojen suurin osa 
käytetään paikallisten teollisuuslaitosten ja n. s . 
"Public Service Corporntionien'' hyötyä palvele
viin tarkotuksiin ja niiden ylläpitämiseen. 

Kunnallinen omistusoikeus on syvälle kirottu 
ajatus amerikalaisessa kunnalli spolitiikassa. Ka
tujen rakentaminen ja ylläpitäminen kuuluu 'kun
nal l ishallintojen taloudellisen toiminnan rajoihin, 
koska peräti vaikeata oli•si katuliikenteen järj es
täminen suoranaisia voittotuloj a tuotta va.Jle kan
nalle kunna llistaloudessa keinotteleville yksityisil
le. Sama on asianlaita likaviemärilaitteisiin näh
den. Mutta jo katujen raJkentaminen kunnan suo
ranaisen j ohdon alaisena ja kunnan hankkimilla 
työvälineillä on asia, mikä katsotaan suvaitun ra
javiivan ylitse astumiseksi. Tällä loukataan ura
koitsija in etuja. Vesijohto!aitteet kylläkin jo 
monessa tapauksessa kuuluvat kunnallisomaisuu
deksi, mutta väitteitä, että niiden pitäis i  kuulua 
liikevoittoja varten toimiville yhtiöille, ei puutu. 
Mitä sitten kun kysymyikseen tulee raitiotiet ja  
sähkö- ja kaasutehtaat johtoverkkoineen. 

Missä muissa nykyaikaisissa maissa vanhain 
valtiola itosten his,torialliset kankeudet ja estelyt 
ovat jarruttaneet 'kansanvaltaisuuden edistystä, 
siellä kunnallishallintojen kautta on viety voit
toon monta tärkeätä kansanvaltaisuuden vaati
musta. Mutta •kiunnallisha,llintojärj estelmät Yh
dysval loissa ovat päinvastoin a lkuperäiseen sisäl
töönsä nähden paljon taantuneet, niiden valtuudet 
kansanvaltaisuuden työn toteuttamiseksi on pala 
palalta riistetty. 

Valtioitten .kunnallislait, joiden nojaHa kau
punkikunnat korporeerataan samaan tapaan kuin 
osakeyhtiöt, rajottavat kuntien toimintava1ltuuk
s ia kaikessa missä ne voisivat palvella kunnan 
asukkaita ja hellittää riistäjäin kynsiä kunnan 
asukkaitten niskasta. Niin tarkoin on kunnallis-
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hall intoj.en toimintavaltuudet viety, että era1ssä 
tap.auks!ssa, .. missä kun�a'J.! i,shallinto on yrittänyt 
J:!·e1�est3. . ty�ttomyydesta Johtuvan hädän lieven
tam1s1e½s1 toimittaa elintarpeita asukkailleen hal
vc1:lla �)nJ?,alla , on tämmöisetkin toimenpiteet tuo
mittu laittomaksi". 

.. . . �u�nal l is.h<l:)l i1:.1:.ot, ol'l en lähinnä kansan joka
p_a1va1st� arkielamaa, ovat estetyt menemästä uu
s11!� urille kunnallispolitiikan alal la, missä sem
moiseen ha'lua ihnaantuisi .  EU.ei kunnan hallinto
vaJtuuksi� raj<;>ttavat lupakirjat, valtion perustus-
1�.m .. tulkmta . J.a tulkinnan tulkinta näytä riitta
va lt�, semlmo1�1ssa tapauksissa voi lainsäätäjä,kun
ta, Jopa valt10n kuvernööriJkin säätää voimaan 
uusia est•eitä. 

. Tässä yhteydessä sopii mainita eräs puheen
al_a1sta lt!onnottomuutta hyvin kuvaava tapaus. 
P1ttsburg111, Pa. majuri havaittiin muutamia vuo
s�a sit�en s)'."ylliseksi erinäisiin rikoksiin, jotka 
aiheuttivat y1r�sta . erottamisen. Sensijaan, että 
er_otetm:i 1:1arur111 ,virka olisi täytetty y1eisi'llä vaa-
1�.1 ).la,. 111m1.�tI .Yalti?.1:1- kuV1ernööri majurin ja oikeus 
pa�ttI, etta tammomen nimitys oli laillinen teko. 
T<;Hs��.s� . �apauksessa v. 1870 päätti Pennsylvanian 
lamsaataJakunta: .että. Philadephian kaupungin on 
rakennettava m1l100111a maksava kunnallinen ha'l
lintotalo. 

Tämmöinen kaupungin asu,kkaitten aloteoi'ke
utta j a päätösvaltaa loukkaava päätös a iheutti oi
keudeJ?,�äynnin kaupungin ja valtion välillä, päät
t:r.en ��1he�, e.ttä lainsäätäjäkunnan päätös julistet
tun pate.va'ks1 .  Komea hall intota1o täytyi raken
t�a . Lamsä�t�_jä��.n�_a <;>Ii ni_!?.- päättänyt j a mää
rann)'.t � . m1ka pa� �os ,1a . .  maar�3:� .asial lisesti pe
r�stm era.1t�.en pohtiko1ts1Ja-etmhJ am persoonalli
sun pyyte1s11n. 

Jokainen l�unn�l.l!shallinto_, joka yrittää ajaa 
muuta kunnall1spoht11kkaa mitä kunnan 1kustan
nukse'lla lkeinotteieva1t 1korporationit ja; niiden 
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enemmän ja vähemmän julkiset asioitsijat tahto
vat, joutuu heti ankaraan taisteluun valtion lain
säätäjiä, hallitusta ja oikeuslaitosta vastaan. Tä
mä on nähty kaikissa niissä tapauksissa, missä 
joku kaupungin hallitus on joutunut sosia_listipuo
lueen käsiin. Hyvin tunnettua on, että Mmneapo
lin majurivirkaan valittu, kaikinpuolin ,kunnolli
nen, rehe1linen, lafoeja seuraava ja kykenevä so
sialisti, on enemmän nimellinen kuin todellinen 
majuri, sillä valtion kuvernööri riisti kaupungin 
äänivaltaisten asukkaitten äänten ·enemmistöllä 
valitulta majurilta hänelle kuuluvat asialliset oi
kieudet, - riisti nämä oikeudet siitä syystä, että 
sosialistimajmi yritti pitää voimassa sekä valtion 
että Yhdysvaltain lakeja, mitkä kuvernööri hal
linnolli sella käs1kykirjeelfä kumosi, - tässä tapa
uks,essä vastoin ka�kkia selviä lakejakin. 

Kuinka suuret ja tärkeät edut rahavallalla on 
voitettavana ja säilytettävänä semmoisen kun
nallishal'lintojärjestelmän avulla ja kautta, mitä 
ylläolievassa 'kosketellaan, selviää siitä, että yksis
tään John D. Rockefeller "ansaitsee" osuudellaan 
New Yorkin kaupungin valo-, liikenne- ja puhelu
vä1lineihin vähintäin $20,000,000 vuodessa. Toiset 
osalliset niinikään ansaitsevat samojen etuoikeuk
sien nojalla miljoonia · ja kymmieniä miljoonia. Ja  
kaupungin hallitus kuluttaa !kymmeniä miljoonia 
dollareita vuosittain auttaakseen, pitääkseen yllä 
ja turvatakseen näitä riisto-oikeuksia. 

Jo puhe kunna.Jlisesta omistusoikeudesta rai
vostuttaa niitä piirejä, jotka yleisesti vallitsevan 
kunnallispolitiikan ja kunnallishallintojärjestdmän 
kautta kurottavat kätensä syvälle asUJkkaitten tas
kuihin ja kuntien yleisiin kassoihin. 

Valaistukseksi mihin suuntaan kansanvaltai
nen kunnallishal'linto menee ja mitä tuloksia siitä 
on nähtävänä, on paikallaan kertoa lyhyt historiik
ki Glassgowin kunnan (Englannissa) kunnallisista 
raitioteistä. 

Ensimmäiset hevosvoimalla kulkevat raitio
vaunut alottivat lii,kente,en Glassgowin kadui'lla 
v. 1872. Yhtiö, mikä omisti silloiset raitiotielait
t,eet oli tehnyt vuokrasopimuksen kaupungin kans
sa vuoteen ��94 saak�a. Yhtiö tarjosi huonoa pal
ve_lusta _kallulla kyytimaksulla. Työläisten pa1kat 
olivat pienet ja työpäivät pitkät. 
.. . J o  enne� vuokras?pimuksen päättymistä he

ras1 kaupungm kansalaisten !keskuudessa liike mi
kä. vaati raitiotieliikenteen ottam!ista kunnan ' hal
tuun. Mutta yhtiö tahtoi kuluneista ja epäkäy-· 
tänn_öllisistä laitteista kallista hintaa. Ostosopimus
ta e1 saatu syntymään. Yhtiön a·sianajajat ja ko
ko suurporvarillinen "yleinen mielipide" alotti 
vasta-agitatsioonin kunnallisomistuksen periaatet
ta vastaan. Sehän on sosialismia, sanottiin. Täs
sä taistelussa syntyi useammat niistä valteista 
joita Amerikan porvarilliset kunnallispolitikoitsi� 
jat yhä vieläkin toistavat vastustaessaan "kunnal
lissosialismia", vaikka nämä valtit ovatkin pahasti 
särkyneet ja kuluneet. 

_K�nnal!)?en . r�iti?tie_ oli tuleva Glassgowiin. 
Ylks1ty1syht10 ynttt kilpailla kunna'llisten laitosten 
kanssa, mutta k ohtasi kilpailussa pian Waterloon
sa. Kaupunki rakennutti omat raiteensa vau
nunsa j. n. e. Heti alussa alennettiin kyytim.ak
suja, kor?tettiin_ t�öläist,er.i _palkkoja ja työpäivät 
lyhenr.iettim yks1to1statuntts1sta kymmentuntisiksi. 

Pian tuli sähkö hevosvoiman tilalle. Puh
t�at, su�ret �-a tasase_sti 1kulkevat vaunut pantiin 
pienten Ja epamukavam hevosvaunuj-en tifalle. 

Noin miljoona matkustajaa kulkee nykyään 
Glas�gowin raitioteillä joka päivä, tehden kunkin 
kyytim�ksun keskimäärä vähä päälle yhden sentin. 
Semmoista raakuutta työläisten kohtelemisessa ei 
tunneta poikkeustapauksessakaan mitä New Yor
kin .. raitiotieläisten täytyy kärsiä järjestelmäksi 
vakuntuneena. 

Vuotuinen keskimäärä raitiotiekyyteihin Glass-
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gowin asukkaille tekee $5 .00. Sama keskimäärä 
New Yorkin asukkaille on $16.00. Tästäkin huo
limatta tuottavat Glassgowin raitiotiet kaupungin 
kassaan voittoja $2,254,000. 

Tämä esimerkki valaisee ·selvästi syyn minkä� 
tähden Amerikan rahavalta niin perinpohjin on 
hävittänyt kunnallishallinnolta ne perusteet, joi
den noj alla nämä hallitukset voisivat saattaa kan
sanvallan kosketukseen todellisen yhteiskuntaelä
män kanssa. 

Kokemukset Amerikassakin, missä semmoista 
on voitu kokeilla, näyttävät varsin hyviä tuloksia, 
paitsi niitä tapauksia, joissa kunna'1lisornistuksen 
vastustajat, päästyään hoitamaan kunnan omista
mia taloudellisia laitoksia, ovat tehneet niistä irvi
kuvia, - siten muka osottaakseen, että kunnallis
sosialismi on tuomittu kadotukseen. 

Y'lläesit1etyt lyhyet viittaukset auttavat ym
märtämään sosialistipuolueen ohjelman sitä koh
taa, jossa vaaditaan kunnallista itsehallintoa. 

-Kansanvaltaisuus kunnallisha.Jlinnossa on mel
kein kokonaan nävitetty niinä pitkinä vuosina, 
j oina raha valta on saanut rauhassa hallita . 

Laajoja ja  syvä'lle meneviä uudistuksia kaiva
taan kipeästi. 

Ennenkaikkea tarvitaan työläisluokan valveu
tumista ja järjestymistä poliittiseen toimintaan. 

F. J. S-ä. 

--- AINOA ---

SUOMALAINEN APTEEKKI 
IDÄSSÄ ---

Tilatkaa lääkkeenne sekä apteekkitavarat 
postin kautta meiltä. Kirjeisiin vastataan ja ti
laukset lähetetään joutuin ja huolellisesti. 

Suomalaiset farmaseutit palvelevat teitä. 
Tässä on erikoislääkkeitämme, joista erittäin 

suosittelemme : 
Filicon matofääke . . . . . . . .  $1.00 sats.i 

Filicine kapselit . . . . . . . . . .  $1.00 satsi 

A1l!ra matolääke, hinta . . . . . .  1 dollari 

Aura hivustonikki, hinta . .  40 senttiä 

Aura yskänlääke, aikuisille, hinta 40c. 

Aura Terveyssuola, hinta . . . . . . .  25c. 

Aura yskänlääke, lapsille, hinta . .  25c. 

S. & H. päänkivistyspulverit, hinta SOc. 

Kysykää meidän lääkeluetteloamme, jonka 
lähetämme vapaasti osotteellanne. 

Kunni�itta<'n 

SUOMALAINEN APTEEKKI, 
,v. M. H.EIKKJNEN, 

Apt<·<'klrnri. 

733 Main St. Fitchburg, Mass. 



Smk. 

6.70 
Dollarista 

Olemme korottaneet kurssimme 

Rahalähetyksistä 
S U O M E E N  

ja maksamme siis edelleen 

Summista $200 eli yli 

Summista $50-$200, 

Summista alle $5�._0�, 

Smk. 6.70 
Smk. 6.50 
Smk. 6.40 

Dolla
rista 
Dolla
rista 
Dolla-
rista 

K�;lca _?n . hyvin epävarmaa, kuinka kauan voimme 
ma�:'H�. � ah korkea.ta kursi<ia, kehotamme Teitä Iii. 
ht>ttq m_!'l .01,n rahonne meille tänij.än eli mahdollis·�� 
man pian. 

�uist!ka�, eW,. mPi,Uin Uöyd•:llinen takauksem 
suo.iaa Jol,a1sta raha.lähetystä Me tak 

m_� 
t ·a·· 

· aamme etta 

k::ci�.
n raha!lne ei missään tapauksessa joudu ' huk-

<;nomen YI1clyspankki ulosm.aksaa liihetyk!'enne 
Suomes�a. 

NIELSEN & LUNDBECK, 
24 State St. , New York 

Vanhin ja s•mrin <>uomalai11.e11 pankkiliike Amerikassa 
HUOM. ! Tämä ilmotettu vaihtokurssi voida.an 

muuttaa ilman i lrnottamista 

5 0 , 0 0 0  
K I RJ AA 

Vapaasti M ieh i l le  
-- -- - - ·  

Tie Terveyteen, voimaan ja miehuuteen 
Jos kärsitte joistakin m.iehille ornituisista. taudeista, me 

neuvomme Teitä kirjottamaan tämän ihmeellisen yapaan kir
jan perään. Se kertoo Teille selvällä, yksinkertaisella kielellä, 
kuinka miehet kärsien senlaisista sairauksista kuin Syphilis 
eli Verenmyrkytys, Gonorhoea eli Ti1>1>uri, ,Jälkitippuri, Mie
humlen heikkous, Hermoston heikkous, Kykenemättömyys, 
Siemenvuoto, Tarttuvat taudit ja taudit siitin- sekä virtsaeli-
1nissä; myöskin Hengenahdistus, Heikko ruuansuJatus, Um
pitauti, l{atarri, Perä1>uka1na,t, Reumatismi, Vatsa-, Maksa-, 
�[unuai�- Ja Virtsarakon sairaudet, voivat n1enestyksellä tul
la hoidetuksi, kotinne :rkstnäisyydessä, hyvin 'Viihii.isestä mak
susta. Jos olette epätoh·oinen j a  väsynyt maksamaan rahaa. 
ilman että olette saaneet apua, tämä Vapaa Kirja l\liehllle 
voi n1ahdoll isesti olla suuresta arvosta Teille. Se opettaa, 
n�uvoo ja a.ntaa rehellisiä, aikaisia ohjeita. Tämä Arvokas 
01>as Terveyteen on tietojen aitta ja mahdollisesti voi olla 
välikappaleena Teidän terveyteen, voimaan ja miehuuteen 
palautumiseen. Huo1natkaa, että se lähetetään aivan va1>aas-
·a, postimaksuista vapaana.. 

Lähettäkää vapaa kirjakuponki tiiniiiin. 

DR. ,J. RUSSELL PRICE CO., 

1·. 1106, 208 N. l'ifth Ave., C hicago, Iil. 

Herrat: -
Hyväntahtoisesti lähettäkää minulle yksi Vapaa Kirja 

heti. 

Nimi . 

Osote 



Osuusl i ike ' ' INTO'' 
suosittelee ta  varoi taa n 

kuluttajille. 

INTO CO-OPERATIVE STORES 
Fitchburg, Mass. 

' 

SÄ VELSITKAIMIA 
Kokoelma _ _ laul�ja ja tansseja. Säveltän t 

WAINO M. WARVIKKO y 
t�:;;�.\::ir��\-:,:,:�ailman tunnduille soiitimllle. 

. Tilataan osotteell a :  

WÄINö M WARVIKKO 
89 COPELAND ST 

• ( ' 

Hinta ·;ekä koko ilmotetaan t 
QUINCY, :\IASS. 

uonnempana. 

Työläinen ! --

Jos tahdot että liikkeesi menestyvät, niin tee 

ostoksesi aina ni istä ja käteisellä råhalla. Si

ten hyödytät itseäsi ja lasket pysyvän perus

tuksen omille l i ikkeillesi . 

Turva Co-operative Store 
. Liha-. ruoka- ja sekatavarakauppa' 

Qu1ncy, Mass. Norwood Mas . 
32 Copeland St. 47 S � 

s. 
· avm St: · 

KEUHKOTAUDIT 

}{urkkutorvl-, nenä- ja kurkkutaudit parannetaan kivutto1nalla me

hettelytavalla. Potilaille hankitaan aina parasta. J okaiselle an-

netaan parhain hoito. 

T:RI A. F. CHRISTIAN, 
BOSTON, MAS�. 

4lH MARLBORO STREET, 

(Lähellä Massachusetts Ave,) Tel. _Back Bay 807, 

Ruotsalainen Hammaslääkäri 

Dr. SWEN GERTZON, 
19'58 Madison Ave., 125 ja 126 katujen välillä, 

NEW YORK, N. Y. 

Ensiluokan työ. Hinnat kohtuulliset. Tel, 4423 Harlem 

Brooklynin OSUUSRUOKALA 
775-40 KATU, lähellä 8 Ave., BROOKLYN, N. Y. 

R·uokaa viikotta,in ja aterioittain. 

Työläiset, kannattakaa omaa liikettänne ! 

Mrs. Victoria Lötmanin Paikanvälitystoimisto 
Hyviä ,,aikkoja maalla ja kaupungissa. Siisti asunto tytöille 

J)aikkaa odottaessa, Minna Wallin keittokirjaa myytävänä. 

4220-8 ave., 42 ja 43 kadun välillä, 

Puhelin: 5089. 
BROOKLYN, N. Y. 

S. 'fledfield ===
VALOKUVAAJA 

112 EAST 125 ST,, NEW YORK CITY 

Lexington ja Park Ave. välillä. Puhelin Harlem :!361 

Kl)VIA JA SUURENNUKSIA, 

I{uvaamo avoinna 9 :stä ap.-9 :sään ill. Avoinna sunnuntaisin 

ja j uhlapäivinä. 
Tervetuloa.! 



The -
Sunset Dry Goods 

Store 
( omistaja Hanna Kokkonen ) 

Ensiluokkainen · varasto kaikellaisia kankaita, alusvaatteita, villatakkeja, ym. 
Miehille saatte meiltä parhaat kaulukset, paidat, hatut ja matkalaukut. 
Monipuolinen käsityövarastomme tarjoaa teille varmasti hupaisaa ajankulutusta pitkinä talvi-iltoina. 

Käykää ensin meillä ennenkun menette muualle. 

�- The -
Sunset Dry Goods 

Store 
8 av. ja 40 kadun kulmassa, 

Brooklyn, N. Y� 
Tel. 5933 Sunset. 

H. J. LINDROOS, 
4124 8 A Brooklyn, N. Y. _ ve., 

Tulkaa katsomaan monipuolista 

Rihkama .. 
• Kangas- 1a 

Vaatetus
liikettäni 

Suuri varasto koruompelutöitä ; eriko��
alana kotimaiset ve��a- ja k�n�yatyot� Hintaluettelo lähetetaan p�n?sta. S:iu . l 'ko1·ma aistikkaita lenmkika1;ka1ta. n va 1 • • 

•1 k . . Yksinkertaisten lenmk1en h au s1a vas-
taanotetaan. 

Tilaukset postin kautta suontetaan no
peaan ja varmasti. 

H. J. LI NDROOS, 
4124--8 Ave., Brooklyn, N. Y. 

Telef. Sunset 5 997.  



New Yor]dn ,·anhin suomalainen 

KULTA- JA KELLOSEPÄN LIIKE 
4116-8 Ave., . 

4116-8 A VE., 

HEINO & LINDE CO. Brooklyn, N. Y. 

:Myymme kulta- ja hopeaesineitä halvemmaI1a 
kuin toiset Jiikkeet, syystä, että emme ole pakotet
tuja kauppavoitosta tekemään elämäämme. Eri
koisalanamme on k,.ellojen sekä kulta- ja hopea
esineitten korjaus ja kaivertaminen. Kokeneina 
ammattimiehinä. suosittele1nme palvelustamme 
yleisölle. - Työt, jotka liikkeessämme teemme, 
ovat hienoudestaan ensiluokkaiset ja taatut. 

Toveruudella 

HEINO & LINDE CO., 
BROOKLYN, N. Y. 

TILATKAA 
ja levittäkää kaikkia puoluelehtiä ! 

RAIVAAJA, idän valtioitten päivälehti. Tilaushinta $4 .50  vuo 
sikerta, $2 .50 puolivuosik., $1 .40  3 kk., 50 senttiä 1 kuukausi, $2 .00 
5 kk. On käytännöllistä lähettää $2 .00 kirjeessä eikä tule kalliim
maksi kui'n puoli vuotta kerralla tilattaessakaan. Suomeen $6 . 50  
vuosik., $3 . 50  puollvuosik. 

SÄKENIÄ. Ainoa suomenkielellä ilmestyvä työväen aikakaus
lehti, ilmestyy kerran kuukaudessa 48-sivuisena, kuvitettuna. Tila
ushinta $1 .50  vuosik., 85 senttiä puolivuosik. Yhdysvaltoihin ja 
Canadaan ; $1 .  75 vuosik. Suomeen. 

TYöl\11ES. Työmiehen tilaushinnat samat kuin Raivaajankin. 
TOVERI, lännen valtioiden päivälehti. Tilaushinta Yhdysval

toihin ja Canadaan : vuosik. $4.00, 6 kuukautta $2 .25, 3 kuukautta 
$1.35 ,  1 kuukausi 50c. Suomeen ja muualle ulkomaill e :  vuosik . $6.50,  
kuusi kuukautta $3.50.  

TOVERITAR, naistyöläisten lehti, ilmestyy kerran viikossa. Ti
Jaushinta Yhdysvaltoihin $ 1. 0 0  vuoslk., puolivuosik. 60c., Canadaan 

$1 .25  vuosik., puolivuotta 75c. Suomeen $1 . 50  vuosik., puoli vuot
ta 80c. 

LAPATOSSU, kahdesti kuussa Ilmestyvä työväen pllalehti. Ti
Iaushin ta $1 .25  vuosik., puolivuosik. 75c. Suomeen ia tähän maahan. 

PELTO JA KOTI, maanviljelys- ja osuustoimintalehti, i lmestyy 
kerran kuukaudessa 32-sivuisena. Tilaushinta $1 .25  vuosik. Cana
daan ja Suomeen $1.50 vuosikerta. 

Näitä kaikkia lehtiä on tilattava osotteil la :  

Raivaaja, Box 468, Fitchburg, Mass. 
Työmies, Box 5 5 3 , Superior, Wis. 

Toveri, Box 99, Astoria, Ore. 

I H O T A U D I T 
T :ri A. F. ChristLan ' in yksityissiiraala on varustettu kaikilla 

uudenaikaisilla keksinnöillä kaikellaisten ihotautien parantamista 

,·ar
t
;��seni.n kuuluisa kone ihosyövän (Lupus Vulgaris) paranta

inista 
1::�:

n

�aikka Amerikassa, jossa tätä konetta j_a siihen kuulu
Yaa parannuskeinoa käytetään ihosyövän parantamiseksi. ]\1enet
tely kivuton ja varma. 

T:RI A. F. CHRISTIAN, 
401 l\farlboro St., lähellä l\Iassa<lhusetts Ave., BOSTON, l\IASS. 

Tel. 807 Back Bay Suomea ))uhutaan. 

WM .. E. STE IN antaa ope� 

PIANON SOITOSSA 
Kauttani saa tilata soittajia kaikkiin tilaisuuksiin. 

r;4 EAST 128 ST., Tel. Harlem 256, NEW YORK CITY 

MUELLER 

Va lokuvaaja 
2196-3 Ave., lähellä 120 katua, 

l\fakeiskaupan vieressä, 

New York, N. Y. 

Gnsiluokan lyö ja kohtuushinnal 
Erikoisalennus jokaiselle, joka tuo Raivaajassa ole,•an 

· · ·umoituksemme, maksaessaan kuviaan. 



Tohtori R. V. Westlin, 
IJiiikiiri Helsingin yliopistosta, ottaa ,·astaan sairaita. konttorissaan 

75'9 Main St., Fitchburg, Mass. 
. TU:SNIT: 

10--11 epp., 1-3 ja 7-8 jpp. 
Keskiviikkoisin 10-11 Ja 1-3 Jpp. 
Sunnuntaisin ei oteta \'abtaan. 

Neuyoja annetaan kirjeellisehti 
mikäli mahdollista. 

PUHELIN 1747 

-- V A T S A 
Ruuansulatuskana\·an ja vatsan häiriöt parannetaan nopeasti 

ja kiYuttomasti tieteellisillä menettelykeinoilla. 
U�'!PITAUTI PARANNETAAN KOPEASTI. 

T:ri A. F. CHRISTIAN, 
401 �L.\RLBORO ST., Jä hellii Massachusetts ave., BOSTON, MASS. 

Yksityinen sairaala kaikille, jotka sairaalahoitoa tarvitsevat. 

Käyttäkää Pohjoismai'sta Liikettä 
Suuri varasto kirjoitus- ja paperitavaraa. 

Matka tavarakauppa 
:.\Ieil1ä on aina hyvin lajiteltu varasto 1 ujia Ja halpoja matka

arkkuja ja käsilaukkuja, 

Rahaa välitetään Suomeen edullisel!a kurssilla 

Eks.pressi- ja Talletusliike 
.:\luutamme arkkuja sekä huonekaluja varovaisesti ja halvalla. 

Talletamme arkkuja. 
)IATKALIPPUJA SUOl\lEEN JA P,ili',VASTOIN, 

N ELSON & CO., 
855-3rd Ave., New York City 

51 ja 52 KATUJEN YÄLILLÄ.- Tel. Plaza 5 159. 

Tehkää rahalähetyksenne 
Suomeen omien 

liikkeittenne välityksellä 
--"'-· • • •  

l\f•! rnaks'.1.mmp k orkf'imrnan l,urss·n, takaamme 
nopeimr1an vcilityksen ja varmuuden ennen kaikkea. 

Kulut Fihetyskustannuk�ista ym ovat seuraavat 
j'.l. tu lee ne li:,ätä jokaiseen lähetettävään rahasum
maan : 

<;,m,mhta S f O asti on Iiihet.ysk. 15 senttiä 
Yli S10 aina $20 asti . . . . . . . . . . .  20 senttiä 
Yli S:?O airui $30 asti . . . . . . . . . . . 30 senttiä 
Yli $RI) ahm $'10 ast,; . . . . . . . . . . .  40 senttiä 
Yli $40 a;na $50 :1Fti . . . . . . . . . . .  50 senttiä 
Yli $1',0 aina $tl0 asti . . . . . . . . . . . 60 !-entt.iä 
YliS60 aina $100 asti . . . . . . . . . .  75 senttiä. 
Yli $ 1 00 :,::una�s,.1 suhteessa. 

Suomalainen Sos. Kustannusyhtiö 
Ilox 408, Fitchburg, Mass. 

IT,\ARAJ{ONTTORIT: 
2056-5 Ave., New YorJ.., N. Y. 

4013�St.h AYe., . BrooJ..lyn, N. Y. 
i} Copdanil St., Qu.ncy, Mass. 

Cm·. of Sixth St. and Mother-al A,•e., 
'\inncssen, Pa. 

no" 69, S!1c1bury, Ont., Can . 

Työmif!s Kustannusyhtiö 
Ho" 553, Supcrior, Wis. 

HAAR •\KO:!liTl'. · 107 J,ake Ave. So., Duluth, Minn. 

Toveri Kustannusyhtiö 
Box 9�), Ai-toria, Oregon. 

HA!\RAK.0NTJ'. : 1Hi--'lth Ave. So., Seattle, Was.h. 



'T:ri A. F. CHRISTIAN 
Konttori ja yksityissairaala 

401 MA.RLBORO STREET, (fähellö. Massachusetts Ave.) 
•.rel. 807 Back Bay, BOSTON, l\IASS. 

f_.äake- ja �eikkausosasto kaikellaisia tauteja varten. 
Perustettu 1900 

Tarkastus ja  hoito huolellista, parasta mitä sairaille voidaan antaa. 
,Jpkainen potilas saa parhaimman hoidon. Suomea J>uhutaan. 

-- --- F. H E R TT U A  
Suomalainen Kel loseppä 

1959 i'fadison Ave., 125 ja 126 katujen viLllllä, NEW YORK CITY 

'. �e�ee kap{_kia ammattiin kuuluvia korjaustöitä, ertyisellä am-n1att1ta1dolla Ja  halvimmalla. 
Myy kihla- ja vihkisormuksia, kelloja. ketjuja, ym. kulta

ja hopeatavaroita ehdottomasti halvilnmalla. 
. , Huom. ! Kaikenlaisia tilauksia ja. korjaustöitä toimitetaan pos· 
, Pn kautta huolellisesti ja pian. 

Tel. !Uorningside 813 

New Yorkin Suom. Naisten 

, . O S U U S KO T I  

1 
P aikanvälity�toimist�' 

241 Lenox Ave., 122 kadun kulmassa 
l 

/ ' OSUUSKOTI on ehdottomasti pa.rhaln asuntopaikka vapaaolos 
njalla. . 
. Se on monivuotiSella t�iminta.-ajaliaan saavuttanut yleisen kan
hatuksen paikkojen ,•ä.Jlttö.Jänä, joten New Yorkiin saapuville on 
e'1dottomasti parhain kiiiintyö. ensiksi NAISTEN OSUUSKODIN 
I\UOLEEN. 
( :  •.ruJkkla ja oppaita aina saatavissa vasta kaupunkiin tuleville , 
,�·töille. 

l i Lukusali ja kirjasto aina avoinna kodin asukkaille. 

l '  

Suomalainen Lääkäri 

T:ri Johannes · Hoving 
125 West 122 St. Lenox ja 7 Ave. välillä, 

NEW YORK CITY. 
Vastaanottoajat : 10--12 ap. ja 6-8 jpJ>. Sunnuntaisin 10--12 

ainoastaan. Puhelin l\lorningside 11� 

T�l. Harlem 6326. 

A. AHLGREN'IN RUOTSALAINEN 
LEIPOMO, 

301 East 125th St., 125 St. ja 2 Ave. kulmassa, NEW YORK CITY 
,·almistaa kaikellaista leipä ä :  

Kahvi- ja teeleivoksia sekä torttuja, 
Näkkileipää, korppuja, reikäleipää ja  limppuj� . 

A. A H L G R E N' 301 E. 125 ST., 
NEW YORK, •N. Y. 

SöDERGREN'IN 

Suomal. Ulkolähetys Apteekki 
MINNEAPOLIS, llllNN. 

pitää täydellisen valikoiman SUOMF�N KOTILXÄKKEITÄ, jotka 
ovat Suomessa tutkinnon suorittaneen apteekkarin valmistamia. 

Yleisesti tunnetuita Iääkkeitämme on myytävänä myös asiamie
hillämme suomalaisUla paikkakunnilla, joten heiltä ostaessa siiäs
tätte rahaa ja aikaa. Kun ostatte lääkkeitä, niin ta.rkastakn.a että. 
niissä. on nimileimamme. 

Lääkeluettelomme selvityksineen saatte ,•apa.asti asiamjehiltäm
me .tahi meiltä pyydettäessä. 

lVt:itä lääkkeitä hyvänsä tarvitsette, niin tilatkaa meiltä. ; lähe
tämme joutuin ja  kirjeisiin vastataan heti. 

Kuuluisaksi tullutta lapamatolääkettä 41ANTENIA", joka var
masti ajaa ulos lapa- eli  pinettimadon, valmistetaan ainoastaan 
n1eillä. Hinta $ 1 . 5 0  vapaasti lähetettynä. 

SöDERGREN & CO. 
(Suoma!. apteekkarit) 

Postiosotteemm:e on : 18 Western Ave., l\JINNEAPOLIS, MINN. 



Jos olette --

Kipeä 
Pyytäkää Vapaa Lääkekirja No. 5. 

j ossa y l i  2 5  erilaista miesten j a  naisten· tautia on selitetty, sekä 
Hi.ydel linen l uettelo  suomalaisista lääkkeistä. 

Lähettäl{ää taudin nilni eli taudin oireet ja 1ne esitämme teil: .. 
le  mikici lääkf' oli.si tilattava, lääkkeen hinnan y. m. 

( Lääkkeet (•ivkit ole patentt ilääkkeitä, vaan tosi suomalaisia 
LläkkEitä . )  

'rämän kirjan saatte vapaasti, :ia pitäisi s e  o l l a  jokaisen suo
malais€n kodissa, sil lä ette tiedä, koska tarvitsette sitä. 

Varokaa humfluuki HHlkkeitkl ja hum buuki tohtoria. 
Lignel l ' i n  A pt(eki on suurin suom. apteekki Yhdysvalloissa. 

P. A. LIGNELL CO. 
Superior, Wis. 

KESKUSO SUUSKUNTA 
Co-operative Central Exchange 
Yhteisostojen toimitsija l{eskivaltioiden osuuskaupoille. 

l(eskusosuuskunta hankkii osuuHliikkeillc tavaraa tukkukauppa
l:i nnoilla ja valvoo tavaran kunnol lisuutta. 

K.eskusosuuskunta ,,äJittää toisten osum;kuntien kautta tulevia 
1naan\'il .ielystuotteita suoraan niit�i. tuotteita tarvitseville osuus
kaupoille. 

KPskusosuus1<unta on o�uusliikkeiUen palveluksessa aina silloin 
kun osuuskaupat sitii tarvitsevat. 

�eskusosuuskunua.Jta on saatavi!!l:;a ohjeita ja neuvoja osuuskaup
poJa perustettai,s:-;a sek!L yleenså se hoitaa osuustoiminnallista aat
tef' ll ista levitystyöt�l .  

Jokah;en keski n.:tl tioiden osuuskaupan velvollisuutena o n  Iiittyii 
Kf skusosuuskunnan jä�eneksi. Osuuskuntif'n vuosikokouksissa otet
takoon esil le KE skusosuu.skuntaan liittyminen. 

CO-OPERATIVE CENTRAL 
EXCHANGE, 

Superior, Wis. 

SOTAI El LOPU 
makunne j a  pukunne välillä  

ennen kuin olette tilauksillanne 
kääntyneet meidän puoleemme 

Me teemme Teille kohtu hintoihin mielenne 
mukaisia, hyvinsopivia PUKUJA, PÄÄLLYS
TAKKEJA ja SADETAKKEJA oikeiden mitto
jen mukaan. 

Standard 
Union Tailoring 

Company 
186 No. La Salle St., 

CHICAGO, ILL. 

Silloin on ulkoasunne siisti, 
Silloin tuntuu pyhänne pyhältä, 

Silloin Joulukin Joululta ja 
Silloin vasta Teillä on oikea puku. 

Rehellisiä ja kunnollisia asiamiehiä halutaan 



VERIHÄIRIÖT 
Paiseet ja huonosta verestä johtuvat ihotaudit parannetaan uu

denaikaisilla, nopeilla menettelytatoilla. Parantumista ei tarvitse 
epäillä, jos vaan potilas seuraa määräyksiä. 

Yksityissairaalassa kodikkaita ja valoisia huoneita kaikille po� 
tilaille. 

T:RI A. F. CHRISTIAN, 
401 iUarlboro St., lähelliL Massachusetts ave., BOSTON, l\IASS. 

Tel. 807 Back Bay. Suomea puhutaan. 

J. Alfred Anderson ja Fred A. Anderson 

Suomalaiset Lakimiehet 

209 Washington St., Room 47, Boston, Mass. 
Tel. : Fort Hill 2912 .  

Torstai-iltasin Q uincyssa 65  Arthur St. Asunto 9 6  1\1:onroe Road. 
Quincy. Tel. 1023-W Eaarak. 759 Main St., Fitchburg. Tel. 1767.  

Gardner'in Työväen Osuuskauppa 
välittää ensiluokkaista 

Koti- ja ulkomaan ruoka- ja sekatavaraa 

Workers Co-operative Co., lnc. 
19--23 Ash St. Gardner, Mass. 

T:ri ·Herman Robergh, 
Lääkäri Suomesta 

30 W. 127 St. Leno,x ja 5:n Ave. välillä 
Telef. : Harlem 1340 . . - NEW YORK CITY 

Tunnit : 10-12 epp. ja 6-8 jpp. Torstaisin 10-12 ap. 
ja 4-8 jpp. Sunnuntaisin 10-12 epp. 




