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Vanha ja uusi tammi 

Ylpeänä seisoo vanha tammi. juurillansa, 
Oksat raskaat kantaa jaksaa rungollansa; 
Siinä seisonut on vuosisadan, kaksi, 
Käynyt jo on varreltansa haurahaksi. 

Myrskypilvi syöksee salamoita, 
Iskee maahan valon vasamoita. 
Vaahtopäinä meret kuohuu, 
Tuulen eessä metsät huojuu. 

Kuule, ruskaa runko vanhan tammen, 
Katso, taittui jo kuin rnoko lammen!' 
Se laho oli pinnan alta, 
Pinnan pirstoi tuulen valta. 

Jo uuden ajan tammi kasvaa, 
Terve, raikas, hamaan latvaan: 
Oksat rehevät, lehdet suuret 
Syvälle maahan painuu juuret. 

Painuu juuret kansanvallan 
Maahan mustan orjuushaflan ! 
Missä ennen sortovoimin, 
Orjuutuksen mahtitoimin 
Ihmisyyttä tallattiin 
Lokaliejuun poljettiin, -
Siinä orja sorron kostaa: 
Ihmisyyden liput nostaa. 

F. J.·s-ä. 
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Esihistoriallisia ihmisiä 
Taiteilijoita jääkaudella 
noin 30,000 vuotta takaperin 

Ennen oli yleisenä käsityksenä, että ihminen on ollut 
maan valtiaana ainoastaan niin kauan kuin hän on ky
ennyt antamaan jälkimailmalle säilyviä tietoja itsestään, 
eli toisin sanoen historiallisen ajan ja sen lisäksi kor
keintaan sen ajan mihin perinnäiset muistotarut ulottu
vat. Jos jonkunlaisia ihmisen kaltaisia puolieläimiä olisi
kin aikaisemmin elänyt, ei niiden luultu olleen ihmiselli
selle sivistysasteelle kehittyneitä - ei lähimaillekaan. 

Tämän käsityksen ovat muinaistutkijat jo aikaa to
distaneet vääräksi. Ihmisiä on maapallolla eiänyt sato
ja tuhansia vuosia sitten, jo tertiäärikaudella, ja jo silloin 
verraten korkealle asteelle kehittyneinä. Meitä eivät 
niinkään ihmetytä uusimpien babylanialaisten kaivauk
sien esiintuomat kivitaulut, jotka osottavat niillä tienoin 
olleen mahtavan, erinomaisesti järjestetyn valtiolaitok
sen noin 5-0000 vuotta sitten. Nykyisten kaivauslöyto
j en perusteella saamme silloin tällöin nähdä vilauksen 
kymmeniä tuhansia vuosia ennen historiallista aikaa elä
neiden ihmisten puuhista, ja mitä suurimmaksi ihmeek
semme tapaamme jonkunlaisen sivistys�lämän jälk.iä jo 
paljoa varhaisemmilta ajoilta kuin mitä ikinä olisimme 
osanneet aavistaa. 

Näihin asti ei historiallinen tutkimus minkään van
han sivistyskansan aikakirjoista ole riittäneet antamaan 
minkäänlaista tietoa ihmiselämästä -vanhempana aikana 
kuin korkeintaan 7-8000 vuoteen ennen meidän nykyisen 
ajanlaskumme alkua, eikä ole suuria toiveita, että se 
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koskaan tulee ulottumaan sitä kauemmas muinaisuuteen. 
Mutta uusimpain kaivauste(n avulla on päästy tunkeu
tumaan paljoa kauemmas ihmiskunnan entisyyteen. 
Maan uumenista on saatu vedetyksi päivänvaloon ennen 
aavistamattomia salaisuuksia, kun on opittu tulkitse
maan sieltä löydettyjä kivisiä tai "kivettyneitä" taikka 
taas jo takaisin tomuksi luhistuneita muistomerkkejä 
menneiltä kehityskausilta. Geoloogit ovat osottaneet, 
että maan povesta kaivetuilla epäämättömän varmoilla 
todistuskappaleilla voidaan valaista. inhimillistä sivistys
tä vähintään kolmea vertaa pitemmältä ajalta kuin mi
tä hämärimmätkään historialliset ajantiedot käsittävät. 
On löydetty jälkiä melkoisesta taiteellisestakin kehityk
sestä ihmisillä, jotka ovat maan pinnalla eläneet noin 
30,000 vuotta ennen me1ta. Ne ovat Keski-Europan vii
meisen jääkauden jälkeiseltä aikakaudelta, jolloin sikä
läinen ilmasto ei lähimainkaan ollut nykyisen kaltainen. , 
Valtavat jäätiköt tosin olivat jo sulaneet, perääntyne-et 
takaisin pohjoseen, mutta jääkaudella vallinneesta ny
kyisen Gröönlannin tapaisesta ilmastosta oli vasta pääs
ty aro-asteelle. Hurjat hiekkamyrskyt, sellaiset jotka 
nykyään riehuvat esim. aasialaisessa Gobi-erämaassa, 
raivosivat silloin pitkin. ja poikin autiota Keski-Europaa. 
Mutta näillä aroilla eleli jo silloin ihmisiä. Näyttääpä 
kaksi perin erilaista rotua siihen aikaan otelleen yli
vallasta. Alkuperäisempi näistä on ensimäisen löytöpai
kan mukaan saanut nimekseen Neanderthalin rotu. Esiin
pistävät silmärystyt, laakea, kapea, pakeneva kallo ja 
kuonomainen leukojen rakenne antoivat tälle rodulle 
sangen eläimellisen ulkomuodon. Paljoa kehittyneem
pää tyyppiä edustaa samanaikainen, tavallisimmasti, tär
keimmän löytöpaikan mukaan Aurignac-rodun nimellä. 
tunnettu ihmislaji, jonka edustajista on jäännöksiä ta
vattu etupäässä Lounais-Ranskassa, kun taas Neander
thalin rodun löytöpaikat enimmäksee:n ovat paljoa poh
joisempana Rein-virran itäpuolella. Aurignac-rodulla on 
ollut kaunismuotoinen pyöreähkö kallo ja hyvin kehit
tynyt leuka. Koko rakenteeltaan on tämä rotu ollut 
läpeensä nykyisen ihmisen kaltainen. Mutta sivistyk-
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se llisesti he elivät vanhempaa kivikautta. Metallien 
käyttäminen aseiksi tai koristeiksi oli h eille vielä tuntematon ala, samaten kuin saviastiain valmistaminen. · He 
eivät vilj elleet maata eivätkä pitäneet kotieläimiä, ei 
edes koiraa, vaikka metsänkäynti oli heidän miltei ai
noa elinkeinonsa. Nämä se'ikat käyvät epäilemättömän 
se lviksi löydöistä, j oita on tavattu asuin- ja ehkä myös 
hautauspaikkoina käytetyistä es ihistorial!isista luolista 
ja vuorenonkaloista. 

Aurignac-rotu asui kallioluolissa, vaikka teltta-asumuksetkin näkyvät olleen heille tunnetut. Kaikkein 
hämmäs tyttävintä kuitenkin on, että tämä ihmisrotu on jättänyt jä lkiä, jotka kertovat us komattoman korkealle 
kehittyneestä taiteellisesta kätevyydestä. V. 1895 saatii,1 Vezeres-laaksossa Ranskan Dordognessa esiinkaivetuksi luola-alue, j ota miltei ehtymättömän runsasten löytö
jen takia on sanottu "esihistoriall iseksi Pompej iksi" 
Ahtaat torvimaiset onkalot, jotka monesti ulottuvat sa
toj a metrejä  vuoreri sisukseen, ovat varmasti aikoinaan 
olleet esihistoriallisten ihmisten asu inpaikkana. Sittem
min ovat nämä onkalot olleet ikimuistoisista aj oista tuk
keuturteina ja sulettuilna, niin ettei niiden olemas saoloa 
ole aavi st ettukaan. Löytöj en koko luonne todistaa aivan mahdottomaksi otaksua, että täällä tavatut s ivistyk. 
sen jä lj et voisivat olla peräisin hi storiallisella aj alla elä
ne istä ihmisistä. Onkaloitt cn kallioseinät ovat näet ko
ristettuina piirroksilla semmoisista eläimistä kuin villihevosista, mammuteista ja peuroista, joita historialli5ena 
�ikana ei enää ole elänyt niillä tienoil la, mutta j otka jää
kauden jälkeisellä ajalla olivat yleisiä Keski-Europassa. Näiden elä inkuvien hämmästyttävin puoli · on kui
tenkin niissä esiintyvä tarkasti luonnonmukainen ha
vainto ja varmuus luonteenomaisimpain piirteitten esitykses sä. Muutamalla sattuvalla piirteellä on kunkin 
eläimen omituinen liikunta kuvattu melkeinpä niin osaa
vasti, ettei siinä nykyaikaisellakaan taiteilijalla juuri olisi 
parantamisen varaa. Jo  näistä s einäpiirroksista, mutta 
vielä selvemmästi eräisiin kapineisiin tehdyistä leikkauk
s ista näkyy, että kor isteellinen ja tyylitteleväkin esitys 
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oli noille esihistoriallisille taite ilij oille täysin tunnettua. 
Niinpä löytyi luolista peuransarvista tehtyjä  tikarinpäitä, 
jotka oli koristeltu suorastaan mestarill isesti tyylitetyi!
lä eläinkuvilla. Vielä ihmeteltävämpiä kuin Vezeres-laakson löydöt, 
ovat samalla alueella, mutta Espanj an puolella tavatut 
Altamiran luolamaalaukset. Niiden löytöhistoria oli 
omituinen. Jo v. 1878 oli espa/njalainen maaylimys Don 
Marzellino de Santuola Pohj ois -Espanjassa omistamain
sa tiluksien läheisyydessä löytänyt tämän luolan merkilli
sine maalauksineen, ja koska hän vähää ennen oli Parii
sin mailmannäyttelyssä käydessään nähnyt esihistoria!
lisia löytöjä, koetti hän vakavasti saada tieteellisen mail
man huomiota kiinnitetyksi tähän löytöönsä. Mutta ku
lui yli kaksikymmentä vuotta, ennenkuin tiedemiehet ottivat asiaa huomioonsa. Saqtuola kuoli onnistumatta 
saamaan edes ketään muinaistutkijaa käymään paikalla. 
Vasta kun Vezeres-laakson löydöt olivat osottaneet, et
tä vanhemman kivikauden ihmiset  epäilemättä olivat ol-· Ieet sangen korkealla taiteellisen sivistyksen asteella, 
Iäksi v. 1900 kaksi tunnettua tutkijaa, pastori Breuil j a  
Emile Carteihac, Altamiran luolaa katsomaan. Mitä he  
siel lä näkivät, voitti kaikki mitä tuosta kaukaisesta 
aj asta oli si ihen saakka osattu aavistaa. 

He iöysivät 40 metriä pitkän ja 14 metriä l eveän kal
Iiosalin, joka kuitenkin paikoin oli niin matala, ettei täy
sikasvuinen mies siinä mahtunut pystyssä seisomaan. Joissakin kohdin se oli vain metrin korkuinen. Huo
lellisesti  nuo kaksi oppinut ta j älj entivät ne erinomaisen 
taiteelliset kuvat, joita muinaiset luola-asukkaat olivat 
kalliokattoon maalanneet ja taltalla hakanneet. Omi
tuisinta on, että näitä taideteoksia oli semmoisis.sakin 
paikoissa, joissa luola tuskin oli yhtä metriä korkeampi ; taitei lija ei ole niitä voinut mitenkään muuten valmistaa kuin s elällään maaten. Siitäkin päättäen on Aurignac
rodun mestarien täytynyt olla ta;attoman käteviä ja tai
tavia. Luolan rakenteesta näet se lviää varmasti, ettei s e  
ennen o l e  voinut olla korkeampi kuin nytkään. Tämä verrattoman arvokas löytö on käynyt mahda!-



liseksi ainoastaan siten, että luola j o  esihistoriallisella aj alla on tukkeutunut ja vasta jonkun äskettäin tapahtu
neen maanvieremän tahi muun mullistuksen johdo sta 
jälleen palj astunut. Niinpä ovat eräiden kattomaalaus
ten väritkin erinomaisesti säilyneet, ja hämmästyksestii 
sanattomina saamme nyt katsella, miten mestarillisesti nuo muinaiset eläj ät ovat kuvanneet juoksevan h irven, 
laukkaavan metsäkarjun tai kuolinkamppailussa makaa
van bisamihärän. Kaikki näissä kuvissa on mestarin työ
tä. Mitä niukimmilla ilmaisukeinoilla suoritettu esitys on verrattavissa ainoas taan naturalistiseen eli luonnon
omaiseen taiteeseen, johon ihmiskunnan on luultu vasta myöhäisemmillä sivistyskausilla päässeen. 

Taiteellisuuden ohessa on otettava huomioon ne apu
neuvot, j oilla työ on suoritettu pimeässä luolassa. Ilmei
sesti ei s iellä ole voitu polttaa nuotiota eikä käyttää muu
ta p�uvalkeaa, sillä siinä tapauks essa olis ivat maalaukset jo ennen valmistumistaan savustuneet ja nokeentu
neef. Niinpä löydettiinkin alkuperäinen lamppu - ko
verrettu kivi, jossa vielä voitiin huomata rasvan j ätteitä. Vielä löydettiin pieniä peuranluista valmistettuj a 
putkia, j otka voi sulkea molemmista päistä. · Ne olivat 
esihistoriallisen maalarin värisäiliöt. Muut löydöt osot
tivat heidän hyvin tunteneen metallimullat j a  muita samanlaisia väriaineita. Pensselin j älkiäkin voitiin havai
ta. Sanalla sanoen; nä iltä 30,000 vuotta sitten eläneiltä 
taiteilijoilta e i  puuttunut mitään niistä oleellisista apuneuvoista, joita nykyaj an freskomaalarit tarvitsevat tai · dettansa h·arjottaessaan. 

Noiden luolamaalausten tarkotuks esta voimme lap
sua ainoastaan arveluita. Ehkä olivat luolat aikoinaan 
vainaj ien kammioita, j oi ta heidän kunniaksensa tällä ta 
voin koristeltiin. Luolat ovat kyllä olleet esi-ihmisten 
asunto inakin, mutta varmasti myö s tiedetään, että myö
hemmät sukupolvet ovat käyttäneet elntisiä asuntoja  kuolleittensa hautauspaikoiksi. Samaten tiedetään enti
siä hautakammioita myöhemmin käytetyn elävien asun
toina. M ahdollisesti on näitä luolia myös voitu käyt
tää j ohonkin uskonnolliseen tarkotukseen ; tiedetäänhän 
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historiallisenakin aikana esim. hyvin tunnettua Mitran 
palvomista harjotetun maanalaisissa luolissa. Mutta olipa tuon ammoisen taiteen tarkotuksena mi
kä hyvänsä, nyt kuitenkin ti edämme, että kymmeniä tuhansia vuosia sitten eläneet ihmiset olivat taiteellisessa suhteessa äärettömän paljoa korkeammalla kannalla 
kuin nykyiset alhaisimmat ihmisrodut. Jääkauden ai
kainen ihminen ei  enää ollut mikään puolieläin, vaan henkisesti korkealle kannalle kehittynyt olento, joka 
keskellä olemisen taistelua jo pyrki taiteellisiakin pää
määriä saavuttamaan. 

Uudellakin mantereella on äskettäin tehty löytö, j oka 
osottaa jääkauden aikaisen . ihmisen tälläkin pallonpu0-
liskolla olleen aivan uskomattoman korkealle kannalle 
kehittyneen, tosiaan niin korkealle kannalle, että löytö 
si•itä syystä on muodostunut riitakapulaksi oppin�itten 
kesken. Vero nimisessä pai,kassa Floridassa löydettiin jääkau
den aikaisista maakerrostumista ihmisluita, j oista päät
täen silloin Amerikassa elänyt ihmisrotu tuskin ollen
kaan olisi e;onnut tavallisesta nykyaikaisesta intiaani
tyypis,tä. Antropoloogit (ihmisrakenteen tutkijat) senta
kia väittävät, että löydetyt luut ovat j onkun sattumalta niin syvälle vanhoihin maakerroksiin äskettäin haudatun 
nykyaikaisen ihmisen jäännöksiä. · Geoloogit (maaker
rostumien tutkij at) si ihen vastaavat, että mistään hau
taamisesta tässä ei voi olla kysymystäkään. Luiden pääl
lä olieet maa.kerrostumat olivat liikkumattomia asteet
tain laskeutuneita kerrostumia eikä mitään haudantäyt
tö-maata. Sitäpaitsi olivat muutamat luut 20 j alan pääs
sä toisista, j oka todistaa veden n iitä kulettaneen · niiden 
vielä pinnalla olles sa, sillä kuinkapa haudatut luut voisivat .Päästä kulkemaan maan puhki sellaisia · matkoj a ?  
Lopuksi h e  huomauttavat, että j o s  luut ovat nykyistä ih
mistyyppiä, todistaa s e  vain s i tä ,  että nykyinen ihmis
tyyppi on elänyt j o  j ääkaudella. Ja sitähän ne ' itseasiassa todistavat nuo Europassa 
tehdyt merkilliset luolataiteen jäl jetkin. 

A. B. M. 



Kaunein laulu 
Kirj. Aku Päiviö. 

Oli kerran mies, laadultansa laulaja ja elämänfilosofi, ja hänellä oli ystävä j oka järkeili kaikki asiat vinkkelin 
ja tuumastukin ,avulla. He väittelivät, ja ystävällä oli 
vinkkeli. 

- Aina ko vaan suorakulma. Onhan · olemassa myös· 
kin ympyrä, huomautti elämänfilosofi. 

- 0-on, myönsi ystävä . .:...:. Ja eri kokoisia ympyröitä, ympyröitä ympyröiden 
s isällä ja toisiinsa kiet'outuneita ympyröitä. - 0-on. Mutta ei. ympyrä mitään ratkais e, sehän on 
päätön ja kulmaton, huomautti ystävä. 

Mutta kuitenkin hä\llellä seuraavalla kerralla oli 
myöskin sirkkeli. He· väittelivät, ja  ystävä sirkkilöi Ja 
vinkkilöi . '  

- Kuulepahan, huomautti elämänfilosofi. Ainoas
taanko suorakulma ja ympyrä ? Onhan_ olemassa kai
kenlaisia kulmia ja kaikenlaisia käyriä, vinoja  ja soi
kioita ja kerrassaan mit taamaton määrä mielivaltaisia · kuvioita, jotka riippuvat piirtäjän tahdosta. 

- Ei. piirtäj ällä ole omaa tahtoa ,  . . - Eikä kuvioilla pakkolakia . . .  - 0/n. Matemaattisesti voidaan piirtää esim ääni-
aallot. - Piirräppäs myrsky . . .  He väittelivät j a  ys tävä oli järkähtämätön. Mutta 
s euraavalla kerralla hän kuitenkin oli jättänyt mittaus
opilliset välineensä ja  nyt hänellä oli erään aikoJa s itten 
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eläneel!l viisaan piirtelemä kaavakokoelma. He väitteli
vät, ja ystävä katsoi s ieltä. 

- Ei. Et voi sovittaa kaavoihin elämää eri vivahduksissaa.n ja mittaamattomat ovat. ihmistu'nteen syvyy
det . . .  Ei saa olla tunteita, tunteet ovat heikkoutta, jy
räytti ystävä ja osotti sormellansa  kaavaa. - Hyvä, · hyvä, myönsi elämänfilosofi. Bmme s iis 
enää väittele. 

J a  niin elivät he edelleen, eivät väitelleet. Mutta 
eräänä aurinkoisena iltapäivänä, kun elåmänfilosofi oli kasvitarhaalnsa kitkemässä, · tuli ystävä ·hänen luoksensa 
entisestään muuttuneena, kirkkahin si lmin, hohtavin ka�
voin j a  kysäsi : 

- Olet laulaja, sanoppa nyt, milloin . syntyy kaunein laulu ? / 
Ei virkannut laulaj a mitään. 
- Kaunein laulu . . .  Syntyykö se, kun laulaja laulaa 

seppeleitä saadakseen. - Ei. 
- Ei. Mutta eikö lämmössä ja valoss;i, tyynessä, kun 

rinta on toivoa täynnä ? 
- Eikö keväällä, kun luonto talven kah.leista vapau

tuu, kuolleista herää : maa lämmöstä sykkii, vedet rie
muten telmii, metsät pukeutuu lehdin, kentät kukkasin 
ja nuoruuden on valta sinikirkkaan taiv_aan ja lempeiden 
tuulien alla ? 

Ei virkkanut laulaj a mitään. 
- Eikö silloin, kun kaksi nuorta, kaksi toistansa 

kaipaa vaista kohtaavat ·toisensa puistotiellä, käsi · kä tee:1 
tarttuu ja he  niin käyskentelevät j a  käyskentelevät leh vien alla, kunnes viimein istahtavat metsä lammin ran
nalle kun aurinko on laskem.aisi llaan . . .  Eikö kaunein laulu synny silloin ? Laulaj a hymyili, vain. Ystävä j atkoi : 

- Aj attelehaln ! Ei ole pilven häivää, ei lehti. liikahda, 
ei lammikon pinta värähdäkään, mutta rantametsikkö 
pienten lintusten illan-ylistysvirsistä helisee, lammikko 
väreissä päilyy ja sorsapoikue soutelee uinuvien lumme-
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kukkien !omissa . . .  j a  h e  kahden siinä istuvat käsikä
dessä hiljaa, vuoroin tudnne ja vuoroin toistensa s ilmien 
syvyyteen kats ellen . . . Eikö kaunein laulu synny silloin ? 

- Kaunis, kaunis syntyy laulu silloin. 
- Mutta eikö kaunein ! Nyt, nyt minusfa tuntuu kui-

tenkin siltä, ah, lempi, lempi . . .  Mitä siis vielä puuttuisi ? 
- Elämän tummapohj aiset värit, suruj en syvyys. 
- En s itten sen syntyä ymmärtäne. 
Puhkesi laulaj a  puhumaan : - Kaunis oli metsälampi, kun ei ollut taivaalla pilven 

häivää, kun ei lehti l i ikahtanut, kun ei lammikon pint� 
värähtänytkään, mutta entä sitte - kun taivaankaari sen 
niemestä nousi ja  pimeät pilvet sdn pinnalle varj oj a heitti 
ja tuuli humahti uhkaavana metsikön lehviin katkaisten lintusten liverryksen . . .  , .Kaunis syntyi laulu, kun kaksi 
kaipaavaista siellä toistensa sydämet omistaen Oinnelli
sina uneksivat, mutta entäpä kun toinen siellä odottaa 
ja toinen ei saa�u, ei s aavu, ja eikä saavukaan . . .  Ja en
täpä kun lammikoln rannat ovat punakellertävinä, sääli
mätön tuuli riuhtoo kalseita lehtiä, kylväen ne lammikon 
kylmänä värj yvälle pinnalle-j a se toinen s iell'ä käysken telee eikä odot� enää, s illä toinen lepää s iellä kummun 
.alla .- . .  En toivo, mutta kaunein saattaisi syntyä laulu 
silloin. Oli ystävä nyt vaiti, mutta laulaj a j atkoi :' 

- Kaunis oli meri, kun se tyynenä, kirkkaana lepäsi 
j a  kaukaisesta sinestä kohosi alus, j oka kauan odotettua rannalle toi. Kaunis" syntyi laulu si lloin', mutta kaunein 
6hkä sitte _'._ kun kaivattu rannasta lähtee, kun .takana 
ukkonen käy, edessä meri meuraa, valkealna aaltoj en har
j a, . mustana pohj a j a  alus etenee ja etenee . . .  Mutta kau .. 
nein ehkä sitte, k�n viesti illalla saapuu, että kallis alus 
ei koskaan, koskaan palajakaan . . .  vain mahtavat mai
ningit soutelee sieltä pä�n ja rannalla tyrskii - ja siinä 
on leski . . .  Oli ystävä vaiti, laulaja jatkoi vielä : 

- Syntyipä kerran kaunein laulu. - Uhmaaj ana, qi.
kastettunsa hyljäten j a  äitinsä j ättäen oli poika lähte.'nyt 
maailman kylille, vihell ellyt kotoisen virran viertä käy-

dessään j a  kupeelleen katsomatta kääntänyt kylkensä 
t ien risteykses sä. Minä voitan ! ol i  hän laulanut ja mennyt. Ja ni in oli hän vaeltanut maailman kylillä, vaeltanut ja ... vatltanut . . .  ,mutta ei voit tanutkaan. ' Ei · poika . 
voittanutkaan, vaan tuli voitetuksi. Vaelteli j a  vaeltel'r 
ja lauleli jo epätoivon lauluja. Eikä viime.in· enää lau
lellut niitäkään, si llä sydan oli kiveksi kovettunµt . ja 
kyy.i;i.ellähteet jo aikoja kuivuneet. Nyt hän vaan kulki j al 
kirosi . . .  Mutta erään kerran, kun hän koditonna j a  väc syne.enä, repaleiselna j a  värisevänä, kolkon syysyön ym
pärillä ulvoessa istahti oudon t ien oheen ja näki edes
sään kaukana tuikkavan pienen tulen, kuten kerran en
nen muinoin, kun hän ' metsään eksyneenä viimeinkin 
näki kotitöllin ikkunan, silloin hän muisti äidin, j onka 
häin oli unohtanut . .  : Ei hän nyt kironnut, vaan jotakin 
tuntui rinnassa ratkeavan. Ja katso, sydän ei ollutkaan 
vielä kivettynyt, vaan se suli, suli, ja kyynellähteet puh
kesivat. Ja sil loin syntyi kaunein la.u!u -;-- sanoilla j oita ' 
ei voi kaavoihin pukea j a  sävellellä, joita ei voi sovittaa. Nii1n, kauniit laulut vaan muistiin merkitään, mu.tta kau
neimmat hukkuvat . . .  

- Se olin minä, sanoi ystävä melkein nyyhkien: - Ei, vaan minä, sanoi laulaj a . 
- M inä, minä ol.en sen laulanut . . .  · - Ja  minä . . .  
Eivät he inyt enempää väitelleet. Ystävä äänetönnii 

lähti. Pitkä, kumara varj o kulki hänen kupeellansa. 



Nykyaikainen ''kansanvallan voimakone'' 

Maailman rauha 
Vuosi on kulunut si itä, kun maailman sota päättyi, 

kun aserauha allekirjotettiiln, mutta vieläkään ei ole saatu täydellistä rauhaa maailman kansoj en välille. Taiste
lut yhä jatkuvat Europassa Neuvosto-Venäjän j a  se.1 ympärille muodostet tuj en reunavaltioiden välillä. 

V :en 1918 alussa, joi l lqin maailman sota oli katkerim-. millaan ja liittolaisten sotaolnni alhais immillaan, Yhdys
valtain presidentti., Woodrow Wilson, kongressissa pitä
mässään puheessa esitti kuuluisat rauhanehtonsa, nelj 2.toi sta "pointiaan". Näillä kansanvaltaisilla rauhaneh
doilla ilnnostettiin uupuneita kansoja, järj estyneitä työ
läisiäkin tekemään uusia uhrauksia Saksan militarismin 
kukistamiseksi. Liittolaismaiden • sosialistit ja unionis tit 
vaatiessaan hallituksiaan ju lis tamaan rauhanehtojaan 
aina vetos ivat Wilsonin rauhamehtoihin hyväksyttävini1 
työläisil lekin. Näihin nelj ääntoista "pointiin" m. 111 
sisältyi : 

Salaisen diplomatian lopettaminen. 
Avoimet rauhanneuvottelut. 
Ka111soj en itsemääräämisoikeus. 
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Alueanastusten j a  rasittavien sotakorvauste·n kieltä
minen. 

Liittolai_smaiden valtiomiehet eivät antaneet j ulkista 
sitovaa hyväksymistään Wilsonin _rauhanehdoille, vaikka 
työlä iset sitä vaativat. Englanlnin pääministeri Lloyd 
George puhuessaan työläisten lähetystölle lausui, että 
Saksa voi saada rauhan millä hetkellä tahtoo ja että 
Englanti ei tahdo itselleen j aardiakaan saksalaista alu
etta. Ranskan pääministeri vastatessaan edustaj akama
rissa sosialistien t ekemää/n välikyselyyn lausui, että olisi 
rikollista jatkaa tuntiakaan sotaa liian kauan. 

Mutta sota jatkui. Näiden välttelevien lupausten li
säksi ei tehty mitään rauhan aikaan saamiseksi. Vasta 
sitte .kun keskusvallat olivat perinpohj aisesti lyödyt, kun 
vallainkumoukset olivat kukistaneet vanhat hallitukset ja 
uudet hallitukset rukoilivat rauhaa, liittolaiset olivat s en 
valmiit myöntämään. Mutta j o  ensimäiset �serauhan 
ehdot, jotka liittolaiset antoivat, paljastivat rauhan luon
teen, j ota maail1ma saa voittaj ilta odottaa. Syrjäytämme 
tässä kokonaan aserauhasopimuksen sotilaallisten ehto
jen alnkaruuden, ' laivastoj en luovuttamisen, armeijan ve- · 
tämiset keskusvaltain raj ain sisälle y. m. s ellaiset. Ne 
voitiin pitää välttämättöminä siltä kannalta katsottuna 
ettei vihollinen olisi voinut -uudelleen alkaa vihollisuuk� 
sia. Mutta' aserauhansopimuksen taloudelliset ehdot voit
tivat kaikki ankaruudessaaJn. Saksa.n oli luovut ettava 
liittolaisille suuri osa kulj etusvälineistään, vaikka maan 
kulj etuslaitoks·et olivat luhistumaisillaan ja jo useide;1 vuosien aj an aliravittua Saksan kansaa uhkasi nälkäkuo
lema. 

Joidenkin viivyttelyj en jilkeen alettiin sitten rau
hanneuvottelut . liittolaisvaltain välillä Versailles issa. 
Keskusvaltain edustajat  sulj ettiin niistä pois. Yhdysval
tain rauhanlähetystö presidentti Wilsonin j ohdolla mat
kusti Europaaln. Europan kansat, jotka eivät tahtoneet 
voittaj an sapel irauhaa, vaan todellista rauhaa ja kanso
jen uudelleen sopimista, ottivat Wils_onin juhlimalla . va$
taan. Europan järj estyneet typläiset tahtoivat käyttää 
hänen oletettua vapaamielisyyttään ja hänen j ulkisesti 



esittämiää!n rauhanehtoja omia hallituksiaan vastaan, 
joiden synkkä taantumus ja ahnaat anastukset olivat 
s illä välin palj astuneet kaikessa alas tomuudessaan. Mut� ta jo ensimäisenä rauhanneuvotteluj en ,kokoontumispäi
vana h eitä kohtasi pettymys. Rauhalnneuvottelijat päät
tivät pitää neuvottelut s ulettuina. Niistä luvattiin antaa j oka päivä virallinen "selostus" sanomalehdille. Näin 
presidentti Wilson oli luopunut ensimäisestä tärkeiIT!
mästä ehdostaan ja näin Europan kansat menettivät kai
ken vaikutusvaltansa rauhanneuvotteluihin. Kun neu
votteluja käytiin salassa, hallituksille jäi tilaisuus antaa 
väl'ttele.viä vastauksia j a  lupauksia työläisten vaatimuk
siin ja es ityksiin rauhansopim�ksen suhteen, mutta joita lupauksia ei koskaan täytetty. 

I. KANSOJEN LIITTO. 
Ensimäiseksi tuli Europan maiden taantumuksellis

ten hallitusten ja niiden rauhanneuvottelijain eteen kysy
mys mitdn estää yhteiskunnallinen vallankumous vyöry
mästä länttä kohti. Venäjällä .oli tapahtunut köyhälis
tön yhteiskunnallinen vallankumous. Siellä työväen hal
litus ulkonaisen vihollisen uhatessa joka puolelta j a  si
sä. iseln vihollisen uhatessa vastavallankuimouksella, pyrki 
mur.tamaan porvariston valtaa ja toteuttamaan ,s osialis
tisJa yhteiskuntaa. Saksassa j a  Itävalta-Unkarissa oli 
yksinvalta ·kukistettu ja tasavalta julistettu. Kummassa
kin maassa vallitsi levottomuus. Työväenjoukot liikehtivat, suurlakot seurasivat toinen toistaan ja aseellisia ka
p1noita , puhkesi, jotka hallitukset onnistuivat vain vai
voin kukistamaan. Työläiset tahtoivat näissäkin maissa 
kukistaa . porvariston vallan . . . Kun tämän lisäksi vielä tapahtui liikehtimistä liitto
laismaidenkin työläis.ten kesl\:uudessa, Englannissa ja 
R�nskassa puhkesi suuria lakkoj a j a työväest,öt entistå voimakkaammalla tavalfa tekivät tahtons·a tunnetuksi 
rauhaln suhteen, niin liittolaismaiden, · oikeammin viide'n suurvallan, hallituksien polttavimmaksi kysymykseksi 

tuli ,  miten estää yhteiskunnallinen vallankumous leviämästä yli maailman. 
Tätä tarkoitusta palvelemaan ryhdyttiin muodosta, 

maan Kansoj en Liittoa. Pitkien \neuvotteluj en j älkeert 
saatiin aikaan Kansoj en Liittosopimus, Kansoj en Liiton 
perus laki, j oka ' liitettiin ensimäiseksi osaksi vihollisvai
tain kanssa allekirjo itettavaa!n rauhansopimukseen. Mut·· 

''Kansainliiton'' pääkaupunki 

ta Jiittolaisvaltain muodostama Kansoj en Liitto ei ollut sellain en, jota maailman työläiset olivat vaatineet. Se ei 
ollut liitto, johon kaikki .kansat tulevat yhtäläisillä oi -· 
keuksilla j a  velvollisuuksilla. Se ei ollut vapaiden .kan
soj en liitto, j oka todella pyrki si kansoj en velj eyte�n j a  
siten välttämään uusia sotia maailmassa. Liittolaismai
den diplomaattien Kansoj en Liitto on todellisuudessa 
vain voittaj amaiden liitto muuta maailmaa vastaan. Sen 



j ä seniksi otettiin vain liittolaissuurvallat, Yhdysvallat, 
Suurbritannia kaikkine alusmaineen, Ranska, Italia j a  
Japani, sekä näiden suurvaltain lisäksi s euraavat vassal
livaltiot : Belgia, Bolivia, Brazilia, Kiina, Kuba, Ecuador, 
Kreikka, Guatemala, Haiti, Hedj az, Hondura, Liberia, 
Nicaragua, Panama, Peru, Puola, Portugali, Rumania, 
Serbialais-kroatsialai s-slaavilainen valtio, Siami, Tshek
ko-Slovakia ja Uruguay. 

Englanti ja Amerikka, saksalainen 
ivaktiva 

Seuraavat valtiot, 
jotka kaksi kuukaut
ta rauhansopimuk
sen hyväksymisen jäl
keen ilmottavat ha-
lunsa yhtyä Kanso
j en Liittoon ilma:i 
minkäänlaisia ehtoja, 
v o i d a a n  hyväksyi 
liittoon, jos vain Kan
soj en Liiton alkupe
räiset jäsenet h eidät 
hyväksyvät : Argenti
na, Chile, Colombia, 
Tanska, H o 1 1  a n t i , 
Norj a, Paraguay, Per
sia, Salvadori, Espan
j a, Ruotsi, Sweitsi  ja 
Venezuela. 

M utta nämä a lku
peräisetkään ·-Kariso
j en Liiton j äsenet ei
vät ole liitossa yhtä

läisillä oikeuksil la. Ensinnäkin suurvalloista Englannilla 
on kaikista suuriin vaikutusvalta. Sen jokaisella itsehal
linnollisella alusmaalla on  edustaj a ja  ääni Kansoj en Lii
ton yleis issä kokouksis sa. Kansojen Liittoneuvost0n 
taas muodostavat viiden suurvallan j a  nelj ä.n muun val
lan edustajat, j otka viimeksimainitut aina aika-ajottain 
valitaan Kansoj en Liiton keskuudesta. Pikkuvaltioiden 
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edustaj ina nyt kun Kansoj en Liitto ei ole vielä kokoon
tunut, ovat Belgia.n, Brazilian, Espanjan ja Kreikan edus 
tajat. 

Ja mitä Kansoj en Liiton t�htä viin kuuluu ? Ensimäi
senä luotnnollisesti pitäisi olla sodan vaaran välttämin.en 
ja  asevarustelun lopettaminen. Todellisuudessa liitto kui
tenkin j ättää ne siihen missä ne ovat olleet. Kansoj en 
Liiton peruslain kahdeksa·nnessa pykälässä lausutaan jä
senten käsittävän r�uhan ylläpitämisen vaativan aseva
rustelun vähentämistä n iin alhaiseksi kuin kansallinen 
turvallisuus ja kansainvälisten sitoumusten voimaansaat
tamin�n sallii. Kansoj etn Liittoneuvosto, ottamalla huo
mioon kunkin maan maantieteellisen aseman ja ympä
ristön, laatii suunnitelmia as evarust elun pienentämisest:i. 
ja  alistaa n e  kullekin haliituks elle. Näitä suunnitelmia 
voidaan korj ata j a  uudistaa j okaisen kymmenen v4oden 
kuluttua. Kun eri hallitukset ovat suu/nnitelmat hyväk · 
syneet; si lloin niiden asevarustuks et eivät saa nbusta 
yläpuolelle ilman Kansoj en Liittoneuvoston suostumusta. 

Kansojen Liiton jäsenet myös selittävät käsittävänsä., 
että yksityinen aseteollisuus on vakavien muistutuste11. 
alainen. , Neuvosto tästä syystä antaa tietoj a, miten- yk,
sityiseen aseteollisuuteen liittyviä huonoja j a  vahingol
lisia s eurauksia voidaan välttää, ottamalla kuitenkin huo;: , 
mioo'nsa niiden liiton jäsenten tarpeet, j otka eivät itse 
vielä kykene as eita valmistamaan. Kansoj en Liiton jä
senet  s itoutuvat vaihtamaan tietoja asevarµsteluj ensa 
suuruudesta, armeij a-.· ja lai�asto-ohj elrmistaan· ja niistä 
teollisuuslaitoksistaan; j otka voidaan muuttaa sotatar- ' 
koituksiin. 

Tä ssä on kaikki, mitä Ka�soj en Liiton perustuslaissa 
sanotaan asevarustelun lopettamisesta. Vaikka sano·
taankin käsitettäväln asevarustelun olevan vaarana maa
ilman rauhalle, s e  j ätetään entiselleen. Mitään pakoitta-
vaa ei tehdä suurvaltoihin nähden. 

Kansainvälisen sovinto-oikeuden suhteen Kansoj en 
Liitto ei m ene vähääkään pitemmälle kuin mitä oliva't ' · 
Hagin y. m. sovinto-oikeudet ennen sotaa. Tosin liiton 
jä senet perustuslain kahdennes satoista pykälässä sitou-
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tuvat, jos niiden välille tulee s ellainen riita, j oka voi joh
taa välieln rikkoutumiseen, alis tamaan sen sovinto-oikeu
delle tai liiton neuvoston tutkittavaksi, eivätkä turvaudu 
sotaan ennen kuin vasta kolmen kuukaude� kuluttua s en
jälkeen kun sovinto-oikeus o/n antanut päätöksensä. tai 
neuvosto julaissut tutkimuksiensa tulokset. Jos liiton 
neuvosto, lukuunottamatta riitaan osallisia jäseniä, on 

o..,.,.,., u1 1n• NlrtQ l 11rJr. t'•mt>• 
Elsmark v. 1871 ja Foch v. 1918 

yksimielinen havaintoj ensa suhteen, silloin s e  päättää, 
ettei se käytä voimaansa sel laista liiton jäsentä kohtaan, 
joka hyväksyy neuvoston esitykset. Ellei neuvosto pääse 
yks imielisyyteen, si lloiJn eri hallituksil le jää oikeus tehdä 
mitä tahtovat "oikeuden" voimaansaattamiseksi. Jos 
taas j oku liiton jäsen turvautuu sotaan vastoin kaikkia 
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sopimuksia, silloin toiset jäsenet katkai�evat .�aikki suhteensa s ellaisen valtion kanssa ja Ka1nsoi en L11ton velvol
lisuus on suositella sotilaallisen avun antamista sopinmk
sen voimassa pitämiseksi. 

Näin he ikot ovat liitt�sopimuksen sodan välttämistä 
koskevat määräykset. Niillä luonnollisestikaan ei väl
tetä sotia. Siksipä kaikissa Europan maissa kansojen 
mielenkiinto Kansoj en Liittoa kohtaan on hävinnyt. Eng
lannin pääministeri Lloyd George puhuessaan parlamen
tille lausui että ellei liitto kykene  aikaan saamaan sota
varu�tuste� pienentymistä, si lloin siitä ei ole mitään hyö
tyä maailmalle., 

II.  KANSOJEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS. 

Useimmat l i ittolaisvalloista sodan aj alla antoivat vi
rallisen tai puolivirallisen kannatuksensa kansoj en itse
määräämisoikeuden periaatteelle .  Mutta jo Kansoj en 
Liiton perustuslaissa, jonka rauhankonferenssi ensiksi 
laati j a  jonka piti tulla pohj aksi tuleval le maailman rau
halle tämä periaate tallataan lokaan. Voittoisat suurval
lat s i inä jo alkoivat maailman paloittelun eri suurvalto
jen kesken. Ne si irtomaat, jotka ennen sotaa kuuluivat 
keskusvalloille ja maat, joiden kansat eivät ole "kylliksi 
keh ittytneitä itse itseään hallitsemaan, j ätetään n. s. "mandatari-valtioiden" huolenpidon, s.t.s. riistämisen alai
seksi. Näin Englanti ja Ranska saavat entisen saksalai
sen Itä-Afrikan, Austraalia: ja J apalni Saksalle kuuluneet 
Tyynen meren saaret . Entisen Turkin valtakunnan joil
lekin osil le myönnetään jomkunlainen väliaikainen ja 
osittainen itsehallinto, mutta niillekin valitaan "mandata
rivaltiot", jotka antavat neuvoja hal lintoasioissa. Niinpä 
Syyria joutuu RaJnskan valvonnan alaiseksi, M esopota
mia Suurbri tan'nialle j .n.e. Näin maailman eri osat on 
palöteltu todellisuudessa suurten imperialististen valtain 
alusmaiksi ja "vaikutusalueiks i". Englannin alusmaat 
esim. li sääntyivät 800,000 ne!iömaililla. 

Eikä kansoj en itsemääräämisoikeuden loukkaaminen 
rajoittunut yks inomaan vanhan Turkin valtakunnan 
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ösiin j a  Saksart entisiin siirtomaihin, mutta Se ulottu :t 
kaikkialle. Englannin suveräänioikeus Egyptin yli tu11-
nustettiin, Persia, joka jo useita vuosia sitten j aettiin 
tsaaristisen Venäjän ja "kansanvaltaisen" Englannin vai
kutuspiireiksi, j outui nyt Englannin vaikutusvallan alai
seksi, vaikka sitä ollaan koh televinaan i tsenäisenä val
tiona ja kutsutaan jäsen eksi Kansojen Liittoon. 

111 .  SAKSAN RAUHANSOPIMUS. · 
Tähän kirj otuks een liittyvistä kartoista ilmenee Sal:

san nykyiset raj at, sellaisina kuin rauhansopimuksessa 
ne määritellään ja kun Saksa on ne hyväksynyt. · Tässä
kin rauhansopimuksen kohdassa hylj ättiin täydellisesti 

ei alueanastuksia periaate, 

josta monet liittolais<maiden valtiomiehet sodan ajalla 
va1nnoivat pyhästi kiinnipitävänsä. Belgia sai, kuten kar
tas ta . näkyy, kaksi pientä saksalais.ta aluetta, n.s. Moros
net , N eutren, Eupenin Kreisen ja  M almedyn. Kahdessa 
viimeksimainitussa p11nssa an�etaa1� asukasten äänes
tyksel lä osoittaa kumpaa:n valt.io,:rn, . Saksaan vain ·Bel
giaanko, ne tahtovat kuulua. 

. Luxemburgin suuriruhtinaskunnan Saksa ra.uhansopi
muksessa tunnustaa eronneen Saksan tullilii.tosta (zoll
vereinis ta), luopuu kaikista oikeuksista,a.n käyttää eduk
seen suuriruhtinaskunnan rautateitä, .tunnustaa sen puo
lueettomuuden päättyneeksi ja edeltäkäsi.n hyv:äksyy 
kaikki j ärj estelyt mitä liittolaisvallat voivat tehdä suuri
ruhtinaskunnaln suhteen. 

Elsas-Lothringen, jonka Saksa v . . 1871 rauhanteossa 
riisti Ranskalta, palautettiin Ranskalle . takaisin. Näiden 
maakuntien suhtee1n liittolaiset menettelivät samalla ta
valla kuin Bismarck teki v. 187 1 •rauha.nteossa. M aakun
nat on palaut ettava Ranskalle vapaina kaikista valtiove
loista. Saksan taas on suoritettava maakuntien asuk
kaille vuosittain vakuutuksina se mikä niille Saksan la-
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kien mukaan kuulu. Ka.uppa maakuntien välillä on j är
j estet tävä Ranskan taloudellisia etuj a si lmällä pitäen. 
Niiden rautatiet .lankeavat Ranskalle velattomina ja F.1-
sass-Lothringenin i:autateille Sak san on luovutettava liik
kuvaa kalustoa, se  mikä niiden osalle Saksan rautateiden 
liikkuvasta kalustosta suhteellisesti  kuuluu. 

Sarre-laakso oli rauhanneuvotteluj en kipedn kysy
mys. Ranska, jota sodassa hyvin suuressa määrässä kan
nusti sen alenlnuksen kostaminen, j oka Ranskalle s·eurasi 
preus silais-ranskalaisen sodan päättymistä, tahtoi nyt 
tehtä.v.ällä r.auhalla l�ukistaa Sa.ksan sotilaall isen. ja ta� 
loudellisen · mahdin. Vaikka Saksa Elsass-Lothringe� 
ni s,s·ä ··menettikin su'uret rautalähteenså, . sifle j ä( Sarre 
laakson kivihiilikaivannot. Ranska tahtoi koko Sårren · 
alueen Ranskaan liittämistä j a  s i llä tavalla Saksan· teol- · 
lisuude'!n ; elämänlangan katkaisemista. J onkunlaisen oi
keutuksen Ranskall.e tässä vaatimukse�sa antoi ·s e  seik- , 
ka k,un saksalais et sodan ajalla valtaamissaan R.ansk;.n 
pohj.oisissa · departementeissä hävittivät h iilikaiv.a:ntoi a. 

Ranskain vaatimusta Sarre-laakson suhteen kuitenkin 
toiset ,suurvallat, ·etupäässä Englanti, v�stusti�at, , Lo�· 
puita Ranska . kuitenkin �oitti - ·oikeiJ,mmin �anoen iiit- · 
tolaiset �yonsi�ät . Ranskalle. Sarre-laaksori asettamaila . '  
nä.e_nnäisiä . ehtoja . tulevaisuuteen . ·nähden, s .ai'rial.laisia 
kuin· Preussi · aikoinaan antoi Tanskalle anastae·ssaan · s i l 
tä Schleswig-Holsteinin maakunnat, joita se  ei kuiten
kaan koskaan täyttänyt ja  joita tuskin Ranskakaan tävt
tää. Liittolaiset luonnoiJisesti myöntyivät tähän kun 
Ranska suostui niiden anastussuunnitelmiin muissa maa-
ilman. osissa. .' 

Ranska sai haltuunsa Sarre-laakson kaivannot velat-. 
tomina. Saksan hallituksen on korvattava kaivantoj en 
ja muiden laitteiden yks ityis ille �mistaj i!le. Alueen, jon 
ka raj at tämän yhteydessä julaistav;ista kartasta ilme
nevät, h,\ilinto .jä tetään Kansojem Liitolle. Viidentoista 
vuodel1 kuluttua asukkaat saavat yleisäänestyksellä päät
tää tulevista yhteyksistään ja ha llitusmuodostaan. Sillä
välin Sarre-laaksoa hallitsee viisimiehinen kan soj en l ii
ton valituttama komissioni, joho/11 valitaan yksi Ran skan 
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kansalainen, yksi mainitun alueen asukas ja kolme muu-
ta Ranskan ulkopuolelta. Ranskalla on tällä aj alla oi
keus perustaa kouluja .maahan, antaa opetusta Ranska.n 
kielellä puhtaasti saksalaisen väestön keskuudessa, ts. 
ranskalaistuttaa aluetta niin nopeasti kuin mahdol
lista. 

Kun rauhanneuvotteluj en ajalla puhuttiiln paljon sak
salaisen Itävallan yhdis tämis estä Saksan valtioliittoon 
ja kun kummassakin maassa jotensakin voimakas yleinen 
mielipide oli yhdistymisaatteen puolella, \niin liittolais
maiden sanelemassa rauhansopimuksessa jyrkästi määrä-

Rauhansopimus esitetään Saks8Jl <'dustaJllle 

tään, että Saksan on tunnustettava Itä vallan täydellinen 
riippumattomuus. Näin muodostuneet suhteet voidaan 
muuttaa vain Kansoj en Liiton luvalla. 

Saksa rauhansopimuksessa tunnustaa Tshekkoslova
kian, j ohon kuuluu Böömi, M ääri ja Ruthenian i tsenäi
nen valtio, itsenäisyyden. Saksa samalla luovuttaa 
Tshekkoslovakialle osan Sleesian maakunlnasta. 

Saksa myös tunnustaa Puolan itsenäisyyden,• j onka 
liittolaismaat selittävät jo ennemmin tunnustaneens::t, 
luovuttaa Puolalle leveän ka istaleen Sleesian ja Posenin 
maakunnista ja  kappaleen länsi-Preussia, niin, että uusi 

Puolan valtio saa kapean palan Itämeren rannikkoa 
Danzigin länsipuolelta. Saksal'ainen itä-Preussi jou
tuu täten eroon Saksan valtakunnan muusta osasta. 
Itä-Preussin eteläistä osaa tulee aluksi hallitsemaan kan� 
sainväBnen, sts. ,liittolaisvaltain määräämä komissioni, 
joka toimituttaa äänestyksen siitä, mihin valtakuntaan, 
Puolaan vai Saksaanko, väestö tahtoo kuulua. Sa
moin Sleesiassa toimitetaaln äänestys väestön keskuu
dessa. 

Liettualle lohkaistaan Itä-Preussista Niemen j oen 
pohjospuolelta Memelin alue. Danzigista tehdään vapaa
kaupunki, jossa puolalaisi lla on i sännyysoikeudet. 

Schl eswigin maakunnassa, j onka Saksa anasti Tans
kalta v.  1863 ja jonka väestölle silloin luvattiin oikeus 
äänestyksellä päättää tahtooko se kuulua Saksaan vaiko 
Tanskaan, toimitetaan tnyt yleisään estys. Maakunnaa 
etelä osan väestön enemmistö on saksalaista ja pohj ois
osan tanskalaista. Maakunta kokonaan tai ne osat, j oi
deh väestö niin tahtoo, liitetään Tans kaan. 

Saksa myös menettää kaikki si irtomaansa Saksan 
raj ain ulkopuolella liittolaisille, jotka luoonollisesti  ovat 
j akaneet ne ,keskenään. Kaikissa menettämissään eu
ropalaisissa alueissaan ja  siirtomaiss_aan Saksa\n hallitus 
menettää kaiken omaisuutensa ja  Saksan hallituksen on 
korvattava kansalais illeen, jotka joutuvat tästä vallan 
si irrosta kä rs imään. Saksa myös rauhaln sopimuksessa 
luopuu kaikista etuoikeuksistaan Kiinassa, Liberiassa, 
M arokkossa, Turki ssa ja senlisäksi tunnustaa Englannin 
yliherruuden Egyptin yli. 

Näin itsemääräämisoikeutta on toteutettu maailmas
sa. Tätä kirjoitettaessa Itävallan rauhansopimusta ei 
ole vielä julaistu, Turkin, Unkarin j a  Venäjän suhteen 
ei ole tehty lopullista rauhaa ja  Balkanin maiden, uusien 
ja vanhojen raj oja tarkalleen määrätty, joten tiedossam
me ei ole kokonaisuudessaan maailman paloittelu voit
toisan imperialis tis ten maiden kesken, niiden mielen j a  
etuj ei:i mukaisesti. Useita itsenäisiä pikkuvaltioita, kuten 
Suomi, Ukraina, Puola, Tshekkoslovakia ja Jugos laavia 
on myös muodostettu. 
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IV. SOTAKORVAUKSET. 

Useat suurvallat sodan ajalla ainakin puolivirallise��i 
antoivat ymmärtää, että jos Saksa korvaa Belgialle tuot
tamansa vahingon ja pohjois -Ranskain hävityksen, muita 
sotakorvauksia ei vaadita. Varsinaisten liittolaismaiden 
Ranskan ja Englannin hallitukset vaikenivat tässäkiI; 
suhteessa. Ne eivät tahton�et paljastaa sota,päämääri
ään kansalle. Kun työläi sten taholta vaadittiin selvä:i. 
vastausta sotakorvauksiin samoin kuin muihinkin sot;
päämääriin nähden, vastattii!n niihin kierrellen · ja vältel
len. Kansa sai arvailla niitä ja muodostaa sellais en kä
sityksen kuin voi. 

Mutt.a niin pian kuin a�erauha allekidoitettiin tilanlne muuttui. Englannis�a toimiteftiin yleiset p�rla
menttivaalit vähän jälkeen aserauhat). allekirj oittamisen. 
Pääministeri Lloyd George va�lipuheis saan puhui sadois
ta biljoonista dollareista, jotka Englanti vaatii Saksal-
ta korvauksina. · · · 

Asema Ranskassa oli s.uunnil le�Jn samallainen. Ran s
ka _on pikkuporvarillinen · maa. Se on tähän saakka o!
lu� rahakapitalismin vallassa, maailman pankkiirina hy
vin suuressa määrä,s_sä. Ranskan palnkit ovathankkineet 
lainoj a u!.komaisille hallituksille. Vähävarai�eh 'väesto 
j a  keskirikkaat ovat myös sij oitt<1-neet rahojaan näihin 
ulk9maalaisiin lainoihin. So<:lan aj alla Ranskan hallitus 
lainasi varoj a kansalta. Rikkaat ja köyhät kutsuttiin 
kantamaan roponsa yhteiseen kassaan. Yksikään halli
tus ei uskaltanut kukis· tumisen . pelosta ryhtyä hankkimaan sota varoj a lisäämällä veroit.usti . . Kaikki sota va
rat hankittiin lainaamalla. _Siksi sodan päättyessä Rans
kan valtiotalous, su_uremmassa määrässä kuin ehkä yhdenkään toisen liittolai svaltion, oli yararikkotilas sa'. Ra
han kurssi aler,i j atkuvasti. Kansa huomatessaan kaiken 
tämän alkoi ;uui:iäänisesti vaatia muutosta . . Taantu
muksellinen hallitus tyynnytti kansaa vastauks.ella ett:i 
Saksa maksaa sotalaskut. · ' 

Näin jokaisessa _maassa keskiluokalle syötettiin juttuja saksalaisesta kullasta. Mutta rauhankonfen;ns iss:i 
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ei oltu e1nää tekemisessä vaalisyöttien kanssa. Nyt oli
vat edessä tosiasiat, alastomat tosiasiat, j otka vaativat 
ratkaisua. Tulivat esille kysymykset : kuinka paljon Sak
sa kykenee ·maksamaan ? Kuinka paljon Saksaa voidaan veroittaa tappamatta hanhea, joka muhii kultais.ia munia. 
Nyt vasta huomattiin, ettei Saksa enää olekaan se rikas teollisuus rriaa:, joka se oli ennen sotaa ; nyt huomattiin, 
että Saksan talous on rappeutunut ja kansa kurj i stunut kaua'n kes·täneen uuvuttavan sodan seurauksena. 

Tänä aikana myös maai lman vallankumouksen allot 
löivät korkeimmilleen. Liittolaismaiden diplomaatteja 
ja valtiomiehiä peloitti ryhtyä vaatimaan korkeita kor
vauksia, koska se voisi aiheuttaa taloudellista kurjuutt;. 

Ensimäinen erä Saksan aserauhassa myöntänliä armeija.trokeja 
saapuu voittajille 

Saksassa, saattaa senkin "bolshevisinille" alttiiksi 'kuteii 
tänä aikana kaikk0ia kansan liikehtimisiä kutsuttiin. 

Sotakorvauksien määrääminen j a  ennen kaikkea saaminen muodosti kiperän ·kysymyksen rauhanne'uvotteli
j oille. Yhdeltä puolen nähtiin mahdottomuus ·saada 'edes 
puoltakaan mitä kotona oli kansoille luvattu kuin myös
ki� se vaara, mikä tarkoin ottamisesta voisi johtua ja 
tois elta puolen tiedetti in, että ellei kotoisia raha-asioita 
kyetä ,korj aamaan tätä tietä, se  nostattaa kansat "esi-valtaa:'' vastaan. · 

Tästä syystä rauhan sopimuksen sotakorvauksia fi
nanss iasioita j a  taloudellisia kysymyksiä koskevat koh
dat ovat kuin maksuosoitus, j ohon Saksa kirjotti ni
mensä ja liittolaiset myöhemm�n merkitsevät maksetta-
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van summan suuruuden.  Ensinnäkin Saksan on uudel
leen rakennettava B elgia, s.t.s. raken,nutettava kaupun
git, j otka sodan ajalla hävitettiin, palautettava konec': 
ja kaikki, mikä maasta vietiin pois s'odan ajalla, makset
tava takaisin veroitukset, j oita se kiskoi, sanalla sanoen 
palautettava maa enmen sotaa vall inneeseen kuntoo11 . 
Ensimäiseksi Saksan o n  maksettava liittolais ille n e  lainat, 
j otka Belgia sodan ajalla liittolaisilta otti. 

Sotakorvauksen, j oka Saksan on maksettava liitto-
1.aisille, kokonais summan määrää n. s. korvausk omissi
oni, jolnka liittolaiset nimittävät. Vuoteen 1926 mennessä 
Saksan on kuitenkin annettava liittolaisille 6o bilj oolnan 
kultamarkan arvosta obligationej a ja 40 biljoonan mar
kan edestä senjälkeen kun komissioni määrää. Li itto
laiset ottavat . Saksalta tavaras sa kaiken minkä voivat. 
Belgialle ja Ranskalle Saksan on hankittava lehmiä he
vosia j a  _lampaita sama määrä, yhteensä ·satoj a  tuha

,
n sia, 

j otka Saksan väitetään kulj ettaneen pois näistä maista 
sodan ajalla .. Suurimmat kauppalaivat, j a  osa.n kalastuslaivoista 
sekä sata·mien hinaaj ista,  on luovutettava ·liittolaisille. Sa
moin Rein virralla, Tonavalla, Maas j oella ja  Elb.ellä ole
vista laivoista j a  hinaaj i sta on anlnettava osa eri liitto
lais valloille. Liittolaisilla on oikeus ottaa uusimmat lai
vo,ista, "kaikki ensiluokkaisessa kunnossa". Saksan sa
tamissa, j otka tästä lähtien ovat avoinna liittolaismai
den kaupalle kaikessa suhteessa, liittolaisille on anlnet
tava varastohuoneita. Kaikilla näil lä tavaroilla, jotka 
Saksan on luovute,ttava, hyvitetään Saksaa, ne luetaan 
sotakorvauksen maksamiseksi. Tulevaisuudessakin liit
tolaismaat ovat oikeutettuja ottamaan sotakorvauksia 
tavarassa, laivoissa ja muissa tuotteissa. 

Li ittolaismaiden kalnsalai silla, jotka ovat sodan ajal
la kärsineet vahinkoa Saksan sotatoimien, sukelluslaivo
j en hävitystyön, ilmahyökkäysten y.rµ. 's ellaisten kautta, 
Saksan on korvattava vahinko. Liittolaismaissa olev:i 
sodan aj alla takavarikoitu ja vapaana oleva yksityiste11 
saksalaisten omaisuus käyt etään tähän tarkoitukseen. 
Saksan halli-tuksen on korvattava yksityisille kansalai-

silleen täten aiheutunut vahinko. Liittolaismaat eivåt 
missäätn tapauks essa tahdo loukata yksityisomaisuuden 
pyhyyttä. Liittolaismaiden kansalaisten omaisuus Sak
sassa, j os se  nimittäin on sodan aj alla takavarikoitu tai 
pakkoluovutettu, on palautettava. Liittolaisille on taa,. 
tava kaikki mahdolliset liikkeen teko-o ikeudet Saksas
sa  kun taas saksalaisten liikkeen teko-oikeus liittolais
maissa kielletään. 

Näidein lisäksi liittolaiset ott avat Saksan kaikki me· 
renalaiset kaapelit. Saksan on hankittava Ranskalle 
seitsemän milj oonaa tonnia kivihiiltä vuodessa kymme
nen vuoden aj an kuin myösk�n sen eroituksen, mikä o n  
Nordin ja  P a s  d e  Calaisin hiilikaivantoj en nykyisen j a  

Am.erikkala.lnen hautausmaa Ranskassa 

ennen sotaa vallilnneen tuotannon välillä. Tämä eroitus 
on myös hankittava kymmenen vuoden ajan eikä saa 
nousta yli 20 miljoonan tonniin ensimäisenä viitenä vuo
tena j a  yli kahdeksan milj oonaw tonnin sitä seuraavina 
viitenä  vuotelna. Belgialle Saksan on hankittava kah
deksan milj oonaa tonnia kivihiiltä kymmenen vuoden 
aj an ja Italialle yhteensä 77 milj oonaa tonnia kymmenen 
vuoden ajalla. Ranskalle Saksan on hankitt;i;a vuosit
tain kymmeniä tuhansia to!nnej a sellaisia tavaroita kuin 
kivihiilitervaa, benzolia ja muita tuott eita. Kaikista liit
tolaiset maksavat alhaisimrrari hinnan ja rahtimaksut. 
Liittolaismaat, ts. korvauskomissioni, joka kaikkia näitä 
asioita johtaa, voi myö s vaatia korvausta maksettavaksi 
väriaineilla y.m. tuotteilla. 
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Mutta vaikka Saksalta vaaditaan näin suunnattomia 
korvauksia rahass� ja ta  varassa, rauhansopimuksessa koetetaan kaikella tavalla rajoittaa Saksan mahdollisuuksia 
teollisuus- ja kauppavaltiona, iuonno!lises·t·i iiittolaismai
den eduksi. Itsea�iassa liittolaismaat ovat Saksan ta
loudellisia herroj a. Saksan oli ennakolta hy.väksyttävi 
taloudellisia järj est elyjä , . joita liittolaiset vo'ivat, jo,s tah
tovat, tulevaisuudessa t ehdä. Kaikki tulfien , i a  liilcentee,n 
järj est elyt ovat tehdyt liittolaismaiden kaupan etua s'ilmällä pitäen. 

Tällainen asiain järjesteiy luonnollisest i  hyödyttää 
vain l i ittolaismaitten omistavaa luokkaa. Työväenluokan 
:t�ldud�llise.en , e.Jämään sillä 011 kokonaan päinvastainen 
: ;aikutus." . . -S.illä . aj!illa ·, kun Saksasta vuosittain tuodaan 

' . , .,. ' ' " r • l  · · - ·,, · 1 1 .',kolmekymrnent'ä' miljo·o1naa� . tonnia kivih iiltä, Ranskan 
hii·lenkai,;�jat saa vat' olla j�ui:i·laana ja kärsiä puute.tta. 
Sa'i.san \ansalta: sotakorvåuksien hir'vittävä suuruus riis
tää ma�dollisuudetkin · raav'uttaa parempaa efärnää: . Sot�-

, korvauksien maks,amiri en vuosivuodelta vie . huomattav�n ·,osan kansallisesta tuotaJnnos,ta . . . Tilmän lisä'ksi Saksan on ylläpidettivä liittolaismai
den sotajoukot Reinin alueella, Kölnissä, Coblensissa y.m. 
paikoi.ssa s iihen , saakka kun korvaukset on maksettu j a  
kaikki rauhansopimukse/n ehdot ovat täy_tetyt. 

V. SOTAVOIMAN SUPISTAM.INEN. 
Maailman sotaa käytiin yksinvallan · ja . militarismin 

lopettamiseksi maailmasta. Se oli  "sotaa sodan lopetta
miseksi" - j a  "maailm�n tekemiseksi turval!isek�i kansan
vallalle'' . Mutta kuten jo tämän kirjotuksen ·alkuosass :1 
mainitaan, liittolaismaat eivät tositeolla aio Kansoj en Lii
ton sopimuksessa pienentää armeijoitaan ja laivastojaan ; 
siinä lausutaan vain j oitakin merkityksettömiä toivomuk
sia sen suhteen. Tos iasiassa kaikkien liitt�laismaide:1 
hallitukset, Yhdysval,tain hallitus etusijalla, pyrkivät li
säämään rauhanaikaisia seisovia armeijoitaan. Pakolli
nen yleinen asevelvollisuus, jota maailman sotaan saakka 

ei ole vielä ollut yhdessäkään anglo-saksisessa maassa, 
näyttää tulevan pysyväiseksi. . . _ 

Saksan armeij a toiselta puolen rauhansop1muksell_a 
ra· oitetaa�. Kolmen kuukaude(n kuluttua r�uhans�p1-

l ksen i" älkeen Saksan armeij a pitää olla pienennetty mu ' ' ' r k h 200,000 mieheen ja 'upseeriin j a  vuod:? 1920 �aa '.s uu un 
mennessä 100,000 mieheen j a  upseeruln. Aseita J a  ampu
matarpeita Saksalla saa olla vain senverran kun katso-

Saksalainen aserauha,lähetystö saapuu _ liittolaisten luokse. 

taa n sisäiselle rauhalle ja j arj estykselle tarpeellise�si . 
Liittol�iset eivät sentään tahdo jättää Saksan porvareita 
turvat tomiksi yhteiskunnallista vallankumousta vastaa�. 
Rauhalnsopimuksessa myös tarkalleen määritellään soti
laiden värväys (pakollinen asevelvo_llisuus on lopetettu) 
ja ups eerien kouluuttaminen. _ . .  . . Sotalaivoj a Saksalla saa olla : kuusi Deutschland ta1 
Lot hringen mallista taistelulaivaa, _kuusi kevyt,tä  r!st:ili
jää, kaksitoista torpedoveneiden hävittäjää ja kaks 1to1sta 
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torpedovenettä. Jos Saksa menettää näistä laivoistaa,1 
j onkun, sen sijalle saa rakennuttaa uuden j a  vasta . kah
denkymmenen vuoden kuluttua se saa laivastonsa uudistaa. Mut,ta uudetkaan taistelulaivat eivät missää\11 ta
pauksessa saa olla enempää kuin 10,000 tonnin ja risteili
j ät 6,000 tonnin kantoisia. 

Vedenalaisia sotalaivoja enempää kuin ilmalaivoj a
kaan Saksalla ei saa olla ollenkaaln. Helgolandin linno
tukset on hävitettävä ja samoin osa Kielin kanavan lin
noituksista. Mainittu kanava avataan vapaaksi kaikkien maiden kaupalle. 

Lii,ttolaisilla on oikeus pitää komissioJninsa Saksassa 
katsomassa perään, että kaikkia rauhansopimuksen kohtia tarkalleen noudatetaan. Näillä komissioneilla on oi
keus saada haltuunsa kaikki hallituksen asiakirjat ja sil!e on myönnettävä esteetön pääsy kaikkialle. 

Voisi iloita siitä kuin Saksan kansa täten vapautetaan 
militarismin kuorman kantamisesta. Todellisuudessa kui
tenkin Saksan kansa, sen työtätekevä väestö, j outuu kan. tamaan monella eri tavalla uusien imperialististen suur
valtain militarismista johtuvaa kuormaa. 

* 
Toisille keskusvalloille, Itävallalle, Unkarille, B� lga

rialle . ja Turkille esitettävieln rauhansopimusten taloudel
lisia ja militaristisia enempää kuin poliitti siakaan ehtoi a 
ei vielä tunneta. Ne luonnollisesti tulevat olemaan sui1-
teellisesti yhtä raskaat, ottamalla h�omioon näiden mai
den haj anaisen tilan j'a kokonaan rappiolle joutuneen 
teollisuuden. Uudet Tshekkoslovakian j a  J ugoslaavian 
valtiot, j otka ovat eroitetut vanhasta Itävalta-Unkarin valtakunnasta, ovat koko rauhanneuvotteluj en aj an pro
testeeranneet sitä vastaan, että ne pakoitetaan maksa
maan osansa Itävalta-Unkarin osalle tulevista . sotakor ·  
vauksista, koska nämä maat pakoitettii,n tulemaan sotaan 
osalli s eksi. Saksan rauhanteossa tehdyt ennakkopäätökset kuitenkin viittaavat, että ainakin pieni osa Itävallan 
ja Unkarin osalle tulevista korvauksista, asetetaan ,näi
deln uusien valtakuntain maksettavaksi. 
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VI. TYÖVÄESTÖ. 
Yleisen rauhansopimuksen loppuun on liitetty sopi

muksena kolmantenatoista osana työväestöä koskeva 
kohta. · Alus sa selitetään, että kansoj en liitto on perus
tettu tarkotuksella taata yleismaailmallinen rauha, mutta 
yleismaailmall�nen rauha voidaan perustaa vain "yhteis
kunnalliselle oikeudelle'·'. Tämän jälkeen julkilausutaan huomio, että suuret kansaj oukot elävät sellaisen vääryy
den, kurj uuden ja puutteen alaisena, että se synnyttäi 
tyytymättömyyttä joka taas on vakavana vaarana maail
man rauhalle. Liittolaismaat katsovat, että näiden kan
salaisten olosuhteet kaipaavat pikaista korj austa, kuten työpäivän' pituuden säädöstelemistä määräämäll'ä maksi
mityöpäivän ja työviikon, säädöstelemät'Iä _työvoiman tar
jontaa, estämällä työttömyyttä, määräämällä riittävän 
toimeentulopalkan, turvaamalla työläisiä tautien ja t apa
turmain varalta, suoj elemaan lapsia, nuorukaisia ja nai
sia varaamalla vanhuudenvakuutuksen, suoj elemalla työ
läi�ten etuj a silloin kun he ovat työssä vieraassa maass::i, 
tunnustamalla työläisten järj estymisoikeuden p eriaattee:1 ,  
järj e stämällä ammattiopetusta· j a  muita toimelnpiteitä. 

Näitä tarkoitusperiä si lmällä pitäen, todellisuudessa 
kuitenkin vain tyynnyttääksensä vallankumouksellisen 
tyytymättömyyden, j oka maailman työläisissä kehittyi 
sodan aj alla, liittolaiset rauhansopimuksellaan perustivat 
erikoisen järj estöln , j onka tarkotuksena on edistää edellä 
mainittuja päämääriä. Kansoj en  liiton alkuperäiset j äse
net ovat ens imäisiä jäseniä tässäkin j ärj estössä ja niin 
pian kun joku maa otetaan kansoj eln liittoon se tulee 
myös tämänkin järj estön j äs eneksi. 

Järj estö muodostuu (a) jäsenten (maiden) edustajain 
yleisestä konferenssista ja (b) kansa�nvälisestä työviras
tosta, jota kontrolleeraa erikoinen hallintolautakunta. 
Edustajain kokouksia pidetään milloin siihen tarvetta 
ilmenee, vähintäin kerran vuodessa. Kukin j äsenenä 
oleva maa saa lähettää neljä edustajaa, joista kaksi edus
taa hallitusta ja toiset kaksi työläisiä j a  työnantajia. Jo
kaisella ,edustaji stolla voi olla neuvolnantaj ia. Silloin kun 
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naisia koskevia kysymyksiä käsitellään, niin ainakin yh
den neuvonantaj ista tulee c:illa nainen. 

Onhan aivan s elvää j a  useiden maiden varsin maltil
liset työväenj ärj estöt näyttävät sen käsittävänkin, ettei 
tällaiselta konferenssilta työväestö mitään oikeutta saa. 
Yleinen hallintoneuvosto on samanlainen. Siinä on kak
sitoista halli tusten edus tajaa, kuusi työläi sten edustajaa 
ja kuusi työnantaja in e dustajaa, toisin sanoen vain kuusi 
työ läisteln edustaj aa kahdeksaatoista omistavan ja hallit

Saksa v. 1918 

sevan luokan edus
taj aa vastaan. Kan
sainvälisessä työvi
rastossa on erikoi
nen johtaja ja hä
nellä apulaisia, j ot
ka kaikki toimivat 
kansoj en ·liiton sih
teerin valvonna/11 a
lai sena. · · 

Tämän kansain
välisen työviraston 
merkitys on s elväs
ti yhtä vähäinen 
kuin tähälnkin saak
ka voimassa ollei
den työväestöä kos
kevien sopimusten. 
Sen päätöks et as� 
oissa kulkevat aina 
kehityksen j äles sa. 
Niinpä j .ä r j e s t ö n 

päämääriksi, j oiden katsotaan kaipaavan pikaisinta rat
kaisua, on asetettu s euraavat s eikat : 

r. Johtavana periaatteena on pidettävä, ettei työ
voimaa katsota pelkästään hyödykkeenä tai kauppata-
varana. 

2. Työläisil lä ja työnantajilla on oikeus liittoutua 
kaikkia "laillisia" tarkoituksia varten. 

3. Työläisil le on maksettava palkka, joka riittä1  

�..-.u:�a.11 Jantinen ruja 

"kohtuulliseen" elämään, sellaiseen kuin se kullo.inkh 
kussak"n maassa ymmärretään. 

4. Kahdeksantunnin työpäivä ja 48 tunnin työviikko 
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on hyväksyttävä siksi tasoksi, j ohon o.n pyrittävä s iellä 
missä s itä ei ole vidä s aavutettu. 5. Otett�va käytäntöön 24 tuntia kestävä viikottai
nen lepoaika ja  siihen täytyy kuulua sunnuntai, missä se 
on mahdollista. 6. Lapsityö on pois

tettava ja  sellaisia 
rajotuksia asetettava n u o r u k a i s  ten 
työlle, j otka sallivat heidän j atkaa 
opintoj aan ja  takaa
vat heH!e kunnolli
sen fyysil1isen ke
hi ttymisen. 
7. Hyväksytään . pe

riaate, että miehille ja naisil le on mak·settava yhtäläinen 
palkka yhdenarvoi
sesta työstä. 
8. Niissä peruseh

doissa, j otka kuss,1-
kin maassa lailla määritellään työolu.j en suhteen on otet
tava huomioon kaik
kien maassa lailli
sesti olevien työ-

Sch����J\il�,m%�:�un;t;isi'it':i�ty'{��&talle · läisten tasapuolinen päätetään kohtelu. 
9. Jokaisessa maassa on otettava käytäntöon t arka5-

tusjärjestelmä, jossa naiset ovat osallisina, tarkotukselh 
taata työläiste:n suoj elemiseksi laadittuj en lakien j a  sää
dösten voimaanpaneminen. 

Useimmissa edistyneimmissä teollisuusmaissa työläi
set ovat suurimman osan näistä saavuttaneet uniotoimin
nan tai lainsäädännön kautta. Rauhankonferen ssin työ
väenasiain jaosto, jonka puheenjohtaj ana toimi Ameri 

kan Työväenliiton taantumuks ellinen presidentti, Samuel Gompers, asetti tulevan kansainvälisen "työviraston" 
päämääräksi sellaista joka on jo  olemassa. Siellä miss:i 
nämä seikat eivät ole vielä voimassa, niitä ei myöskäii.n aiota voimaanpanna. Diplomaatit, j otka nämä päämää
rät lopullis.esti hyväksyivät rauhansopimukseen, selittä
vät käsittävänsä, "että ilmastoeroavaisuµdet, erillaiset ta• 
vat, taloudelli set tilaisuudet, teollisuustraditsionit ja muut 
sellaiset, tekevät vaikeaksi heti saavuttaa yhtäläisiä olo
suhteita työläi sille." Takapajuisella asteella olevat maat 
näinmuodoin ovat ,io ennakolta vapautetut kaikista vel
vollisuuksista. 

J oh topää telmän'i 
voi lausua, e t t e i  
kansojen liitolla ja  
rau:hansopimuksella 
maailmalle annettu 
o i k e· udenmukaista 
ja  pysyväistä rauhaa. Kansoj en liitto 
ja  rauhansopimus ovat vain kauniisiin 
fraas eihin pudtuja 
pakkoluovutus- j a  
ori uus kirj oj a. N e  
jättävät vanhat haa

* 

Kuoleman kulku entisillä ja nykyisillä välineillä 
vat ammolleen j a  synnyttävät uusia paiseita, jotka voi
vat puhj eta millä hetkellä tahansa. 

Eikä niillä myöskään turvattu yhteiskunnallista rau
haa. Tänä aikana jo sekin osa työväenluokasta, jonka päämäärät raj ottuvat uudistusten toimeenpanemiseen ka
pitalistisen järj estelmän puitteiden sisällä, tähtäävät paljon kauemmaksi, kuin mitä rauhansopimuksessa on ase� 
tettu lähitulevaisuuden päämääriksi. Kahden ' suuren 
teollisuusmaan, Englannin ja Yhdysvaltain, kaivostyöläi
set vaativat kuuden tunnin työpäivää j a  30 tunnin t y ö  -
v i i k k o a. Toiset työväenjoukot pyrkivät samaan pää
maaraän. Ja  j okaisessa maassa alati kasvaa niiden työ
läisten joukko, j otka käsit tävät, ettei työläisten olo-
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suhteita kyetä pysyväis esti parantamaan muutoin kuin 
· porvari l l isen järj est elmän kukistamisen ja sosialistisen 

Saksan itäinen raja 

yht eiskunnan perustamisen kautta. Tätä kumousta e i  estetä tulemasta porvareiden uudistuksilla,· j otka eivät 
uudista mitään. 
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J . 
ITÄVALLAN RAUHANEHDOT. 

Sen jälkeen kun edellä oleva oli jo kirj otettu, j ulais
tiin l iittolaisten ja Itävallan välillä tehdyt rauhanehdot. 
Tärkeimmät niistä ovat poli itt iset kohdat. Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiasta, joka ennen luettiin Europan 
suurivaltain j oukkoon, muodostettiin paljon pikkuvalti
aita. Böömistä ja Määristä muodostettiin Tshekkoslo
vakian tasavalta, Galitsian maakunta  luovutettiin uudel
leen järj estetylle Puolan tasavallalle, Bukovina, Tran
sylvania ja Baanatti luovutettiin Rumanialle, Tyi:oli, 
Triesta ja Dalmatia Italialle ja Karniola, Kroatian, 
Slavonian, Bosnian ja Herzegovinan maakunnista muo-

. _dostettiin . Jugoslavia. Unkari eroitettiin Itävallasta. 
Itävall.an alue pieneni näinmuodoin noin ·Hollannin .ko-
koiseksi. Siihen 'jäi ' ' ,: ; . · Ylä- . j a  · Ala- Itä'vai, , 
lan _ maakurinat, Sty 
ririan ruht inaskunta,. Carinthia ja Ins
bruckin osa Tyrolia, . 

Rauhansopimuks'en 
talo;delliset kohd,at · 
ovat .. saman ' luontois�t kui�,Saksan ·kanssa ,tehdyn 'r'auhankiri. Itä vallalta rii s0t�-
tään kaikki i:p,ikä 
suinkin� .. irti.. saadaan. 
" If,vaHa� ra�hariso-

pimuksen poliittis illa · j a  tala'udellisilla koh-· - d1lla · on ;iefakin · mu)- · · 
· YersailleSin rauha, hollantilainen iva�uva l istava,mpi' vaikutus ' ' ·' Keski0 Europa� taloudelliseeri elamään kuin . Saksan · hy,väksymällä · r_auhalla." Itävalta-Unkarin eri kansallisuu

det aluelheen. olivat aikoi en kuluessa kehittyneet ta.Jou
delliseksi  kokonaisuudeksi .. , Itävallan ja Böömin triaa
kunnista oli kehittynyt teollisuusalueet. · Urikari, Ga
litsia, Bukovina ja Trånsylvania hankkivat elintarpeet. 
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Nyt Itävalta on tyhjä kuori ilman sisus taa ja elämää. 
Sillä on t eht�ita, mutta puuttuu hiil iä, raaka.-aineita ja 
elintarpeita. Pienellä Itävallalla on vain lois tava miljoo
napääkaupunki. 

On selvää, että Itävallan paloittelu aiheuttaa talou
dellista epäjärj estystä j a  kurj uutta Itävalta-Unkarin en
t is i l le os ille. Kuluu vuosia ennenkun ni iden taloudelli
nen elämä on uudelleen j ärj estynyt miel ivaltaisen paloit
telun j älkeen. 

Y. M. 

Sorre-laakso 

Bolshevikipuoluoon mielenosotus Kerenskyn hallituksen aikana 

Aseellisen vallankumouksen 
mahdollisuudet 

Kirj. M. HAHL. 

Voivatko sivili-ihmiset aseellisin voimin tehdä val
lankumouksen nykyaikaisissa militari stis issa valtioi s 
sa ? Si'inä kysymys, j oka tulisi jokaisen vallankumouk
sell isen työvä enj ärj estön ja s ellaisten järj estöj en jäse
nien tarkoin harkita. 

Vallankumouksien lainehtimisaika on meitä nyt pal
jon lähempänä kuin elnnen ja esiin tyy se meille tärkeäm
pänä kuin se on koskaan ennen esiintynyt. Ja kaikkial
la kapitalistisissa maissa on enemmän tai vähemmän aineksia, j otka haaveil evat aseell isen toiminnan mahdol-



lisuuksista jo nyt kaikis sa maissa, ja s entähden on tärkeää tutustua kysymyksen pääkohtiin. 
Vallankumouksen historiallinen välttämättömyys. 

Sisäilnen sota, taistelu vallankumouksen puolesta ja 
sitä vastaan, tulee kaikissa kapitalistisissa maissa yhä 
enemmän päiväj ärj estyks een s entähden . ,koska kotimainen riistäminen suurin piirtein katsottuna saapi yh;i 
laaj emman muodon ja tulee yhä voimaperäisemmäksi. 
Kapitalis tien ryöstöhuuto on aina kuulunut : "Hallit
kaamme tarkoin kotimaiset markkinat, ja silloin ulko
maiset markkinat seuraavat · meille itse stään". - Ja sa
malla tavalla tuo saalistaj ien ryöstöhuuto tulee edelleer:-. kin kuulumaan . .  Mutta kotimaisten markkinain täydel
linen ; h�llitse�ineln edellyttää mahdollis imman vo'1maper.�1stä· työvo' iman riistämistä, mahdollis imman huono
ja palkkoj a ja j9ka puolelta kirist.äviä työ�kentelyeht::,
j a  niissä maissa, jotka jä ävät kilpailussa alakynteen. 

Kapitalismin kansainvälistyminen tos�n jossain mää
rin lieventää eri kansoj en kauppakilpailua, mutta se l laisesta kansainvälisestä kapitalismista, joka kokonaan hä
vittäisi tuotanto- ja myyntikilpailu1n eri kansoj en kes-ken, meil lä ei ole vielä aavistustakaan - ja s itäpaitsi 
kapitalismin kansainvälisesti yhteenl iittyminen ei s el-
låisenaan lieven·n·ä tyovoiman riistämistä. 

Nykyääln muodostetun kansainliiton sopimuskirjan 
kolmannessa pykälässä tosin mainitaan, että kaikkien 
maiden teollisuusolot tullaan tasoittamaan niin että ne 
ovat pääkohdissaan yhdenlaiset kaikissa maissa. Mut
ta s ellaindn sopimuskirj an pykälä e i  merkits e  paljoa 
käytännössä. Ja lisäksi, vaikka kansojen liiton sopi
mukset kykenisivät teollisuusoloja yhtäläistyttämään, 
ne yhtäläistyvät vain niissä mai6sa, jo tka muodostavat 
kansoj en liiton valtij aat, nimittä�n Yhdysvallat, Englan
ti ja Ranska. Teollisuuden erilaisesta kehitysasteesta 
ja luon,nonrikkauksien erilaisuudesta. jo j ohtuu, että ka
pitalismin vallit essa vain hyvin harvoissa maissa kyetään teollisuusolot tekemään yhdenlai-siksi siinä y�mär-
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ryksessä, että kaikkien maiden kapitalisit olisivat yhtä 
kilpailukykyisiä ' toisten maiden kapitalistien" kanssa. 
Siis eriasteista riistämistäkin tulee olemåan kuten ennen kin kansoj en liiton j ärj estely-yrityksistä huolimatta. 

Yhtä epäonnnistunut tulee olemaan kans.oj en liiton työläisten oikeuksien j ärj estely. Ne hallituksien ja työ
väenj ärj est'öj ein '· yhteisesti muodostamat valvontakomi
teat, j oita tullaan perustelemaan muka työväenluokan 
oikeuksie,n turvaamiseksi, ne eivät voi poistaa riistämi s
tä eikä hävittää vallankumouksen  vaaraa, vaikkapa ne 
kuinka voimakkaasti s ellaisiin päämääriin pyrkisivät. Luokkavastakohdat jäävät kansojen liitoin järj estely
yi;ityksistä huolimatta ennalleen n·iin kauan· kun on ole
mas sa . yksityisomistus järj est elmiä. Kansoj en liiton 
toimenpiteet ' sisäisie1n levottomuuksien ehkäisemi
seksi , eivät merkit_se itsea·s.iassa. p�lj oa enempää kuin cn
ne;i sotaa merkits ivät "rauhankonferen.ssit"· sodan eh
kä'isemiseksi. Mitäpä fodella voivatkaan · tehdä sisäisen 
rauhan hyväksi valtiot, joidetn vallassaolevan luokan ko
ko olemassaol.o perustuu kotimaiselle riistä'miselle ? 
Vaikka sodari s eurauksena kansainväli sissä kauppaso
pimuksissa ja, s iirtomaapolitiikas,;;a tapahtuisi parannuk
sia ja vaikkai:>a t?de·nteolla yritettäisiin lieventää koti
maista riistämistä, . niillä toimenpiteillä ei voida tuntu
vasti riistämistä vähentää, koska . ·noiden toimenpiteiden 
puuha.ajat eivä-t halua eivätkä voi kaj ota yksityisomis
tuksen etuihi,n niin pitkälle, että riistäminen ei pysyisi voimaperäisenä. · · · · 

Vall��kumous · on kapia listiselle_ j ärj estelm.älle yhtä 
ankara h1s tonalhnen välttämättömyys kuin se aikoinaan 
on ol'lut feodaali- ja pappisvaltai siUe yhteiskunnille. Yh
deksäs�oista vuos isata oli vallankumouks ien vuosisata ia 
tämä vuosisa'ta _tulee seuraamaan edeltäjäänsä palj�h 
suuremmassa mitassa, s illä nyt j os koskaan kysymys o::i 
tullut kaikkia kapitalistisia IT!aita käsittäväksi. Maailman 
sota on nopeasti muuttanut kapitalis.tisten valtioiden si-. säis:ten ta_ist eluj en laadun., Luokkataistelu-alueet laaj e
vat, .tarkoitukset suurenevat ja selvenevät, taistelutavat 
kehittyvät ja taisteluj en seuraukset tulevat syvemmille 

55 



= = 
0: 

f = 
e: 

= 

e: = 
= 

., 
; 

,f ' 

käyviksi . Huolimatta se1Iaisista erikoisilmiöistä kuin 
esimerkiksi Saksan sos ialistien enemmistön asettuminen 
ennen kuulumattoman valloitus- ja ryöstösodan tukij oik
si, vallankumouksellinen henki ei  ole laimenemassa, 
vaan on kiihtymässsä · yhä voimakkaammaksi kaikkia 
kapitalistisia maita käsittäväksi liekiksi, j oka yhä voi
makkaammin kiihottaa s isäisiin taisteluihin kapitalisti
sen valtion · kumoamiseksi · Tällä vuosisadalla vallanku
mous · valtaa niin laaj oj a alueita ja n1 iin suuria kansaj ouk
koj a, että entinen ihmiskunnan historia e i  tiedä mitään 
sellaista kertoa. _ Nykyaikainen .v-allankumoushenki val
taa kaikki samalla ja lähimain'. samalla kehitysasteella 
olevat valtiot j a  laaj enee \niissä' samansuuntaises,ti, vaik
kakaan ei yhtä nopeasti kaikissa maiss·a. Ja  lisäksi tä
män vuosisadan vallankumoustaistelut er.ottaa kaikista 
edellisistä se  että itse vallankumouksen käytännölli set 
tekij ät, työläiset, toimivat its etietoisemmin taist eluta
paan sekä tai steluj en seurauksiin .nähden. 

Sosialist ipuolueiden yhtenä tarkotuksena on toteut -
taa maailmanrauha, aseeton rauha. Mutta sos ialistipuo-

, lue et eivät voi sitä enempää kuin muitakaan suuria tar
koituksiansa toteuttaa en�en kun ne pääsevät hallit se  -
viks i  puolueiksi, j a  sellaisiksi ne taas eivät pääse muukn 
kuin lopullisen vallankumouksen kautta. Vallankumouk 
sell isesta päämäärästään sosialistipuolueet eivät voi luo
pua eikä siitä tinkiäkään. Jos joku sosialistipuolue lao
puu vallankumouks ellis esta päämäärästään silloin s e  lak
kaa olemasta työväenluokan "vapahtaja", työväenluokan 
yksi�omai•nen edustaja. Sosialistipuolue voi ja sille o.ri 
edullisinta kulkea vallankumoukselliseen päämääräa/ns:i 
reformipolitiikan t ietä, mutta sen on kuit enkin sinne 
kulj ettava ja  pidettävä tämä päämäärä aina s elvänä mie
lessään. 

Mutta historiallisesti  kehittyneen yhteiskunnan val
lankumouksella on varmat ehtonsa, ja ainoastaan niiden 
ehtoj dn vallitessa vallankumous voi toteutua. Senpätäh
den on sitä parempi,  mitä selvemmin j okainen sosialisti
puolueen j äsen · tietää milloin ja mitenkä työväenluokka 
voipi suorittaa vallankumouksen aina se111 viimeiseen 
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näytökseen saakka ; suorittaa sen niin että voitto jää py
syväiseksi, että vastavallankumous ei voi enaa nousta 
pyyh,käisemään pois ase�iltaan hallitsemaa.n. noussutta 
proletariaattia, n iink�in s e  on niin monta kertaa ennen tehnyt _ Ja sosialistieln näkökannalta katsoen on panta
va tärkeä . merkitys myöskin s ille se ikalle, että vallanku
mous kyettäisiin suorittamaan mahdollisimman· vähällä 
verenvuodatuksella ja hyödyllisen omaisuuden hävittä
misellä, sen parempi jos se  · kyettä isiin tekemään koko-

Sosialivallankumoukselll�en 1>uolueen �ostajat Venäjän pems'tus
laki konventiooniin 

naaln verettömästi j a  i lman omaisuuden hävittämistä. 
Vallankumouksen rauhall ista muotoa sosiaiistien on kai
kissa tapauksissa agitatsionissaan ja opetuksessaan edus
tettava jo s enkin tähden koska vain siten voidaaJn jär-j e stöjä kasvattaa ja kehittää. · 

Missään tapauksessa sosialistipuolu�iden ja puolue
ryhmien ei kannata koke illa aseellisella vallankumouksel la, jos sellaiset kokeilut suinkin ovat sosialistien estet
tävissä. Aseellinen vallankumous täydytään kyetä teke-

ma;rn, jos sitä kerran yritetään. Epäonnistunut vallan
kumousyritys voi muodostua - ja useimmissa tapauksis
sa oh muodostunut - vallankumouksellisen liikkeen eh
käis ij äksi pitkiksi aj oiksi. Tulee nimittäi·n aina muistaa, 
että mahdoll isesti  voittava vastavallankumous on kapita
li stien toimeenpan ema, ja vallankumousyrityksen nuj er
tanut kapitalismi riehuu pedon raivolia. Kapitalistiluo
kalla kukistaessaan yallankumouksellista työväenluok 
kaa ,ei  ole ohj eena edes niitäkään ihmisyysnäkökanto
ja, jo ita kapitalistiset valtiot j otenkuten noudattavat ul
kopuolisessa sodassa voitettuja vihollisia kohtaan. Jokaisen sosialistin tulee muistaa, että sosialistipuo . 
lueet eivät mitenkään pyri saat tamaan vallankumousta 
aseell iseksi, eivätkä suosi as eellista toimintaa vallanku
mouksen valmis tuskeinona. Työväenluokalle e i  o le · kos
kaan edul lista antaantua aseell iseen taisteluun vailfl · sentähden että s e  saisi tapella j a  veris esti kostaa rii'stäj i l
lensä. Työväenluokkaa voidaan pakottaa · asell iseen tais
teluun kapitalist iluokan taholta; mutta sikäli kuin on' ky
symyksessä työväenluokan oma tahto j a  halu sosialistipuolueiden tulisi antaa Jfannatuksensa aseelliselle tais-
11.!l le vasta si l loin kun puolueellamme on sellaiset ehdot et
tä voitto !näyttää varmalta. Pääkysymys onkin' s i itä, 
missä määrin työväenluokalla on as eellisen tai 'stelun voi
ton ehtoja näkyvissä ? 

Mitä sanovat aseellisen toiminnan har�astajat ? 

A seelli sen toiminnan varsina1s1a harrastaj ia j a  se 1i 
kaikissa tapauksissa köyhälistön luokkataisteluun sovel
luttaj ia ovat anarkistit, sekavilla yhteiskunnallisilla mie
lipiteil lä varustetut ihannesosialistit ia hållituksen polii
sin palveluksessa olevat provokaatt'orit. 

M eidän aikamme · ihanteell isista sosialisteista ne, jot
ka jotain toimivat työvaenjärj estöissä, ovat enimmäk
seen "kansanasian palvelukseen antaantuneita "herras
miehiä", j otka uskovat vallankumouksen mahdolliseksi heti kun he sen ovat omaksuneet, kun se heidän aivoissaan on "valmiiksi kypsynyt". TällaisilJa kansanasian 
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palvelukseen antaalntune illa "hävinneillä h errasmiehil
lä" us eimmiten ei ole köyhälistön ltt"okkataistelun ääriviivatkaan selvillä, ja heidän yhtei skunnan tuntemuksdn
sa supistuu siihen, että he ovat tyytymättömiä vallit se
vaan j ärj estelmään.' He eivät ole tottuneet välttämään 
äärimmäisyyksiä, jo tka köyhälistön luokkataistelussa  on 
välttämätöntä, va�n päinvastoin ets ivät äärimmäisyyksiä 
ja kiihottavat niihin. Luokkataist elu ei ole syöpynyt 
heille veriin, se ei ole tullut heille vakaumukseksi. Val
lainkumous on heille hetken tunnekysymys, joka pitäi
si mahdollisimman pian tapahtua heidän tunteitensa mukaan. Ja s iksipä he ovatkin teenlnäisen vallankumouksen· kiivaita harrastaj ia. Mitä mahdottomammalta voitto 
näyttää sen hermostuneemmaksi he tulevat ja s itä kii
vaammin. yllyttävät asellis een toimintaan, saarnatem suurista ihanteellisista ihmisoikeuksista, jotka taistelun ta
kana köyhälistöläisiä odottavat . Hyvin useat noista ihanteellisista tuulihatuista ovat 
aatteiltaaln anarkistej a, mutta muotisyistä vierovat aat
teitansa vastaavaa nimitystä. He tuomitsevat parlamen
tarismin ja väittävät, että köyhäli�tö ei voi mitään voit
taa rauhallista tietä. Tämän laj in va llankumousmiehil
lä on usein salaiset hommansa työväenjärj estöissä, jo s  he onnistuvat pääs emään järj estöissä vaikuttaviksi j äsc.
mKs1. Salaisten suunnitelmien laatim:;nen j a  niiden toi
meenpanemiseen kiihottaminen on heidän mielityötänsä. Vielä meidän pa1vmamme esitetään "tehokkaina" 
luokkataistelukeinona keinoj a, jo tka eivät ole yhtään j är
j eilis empiä kuin englantilaisen chartistiliikkeen aikuinen 
Stephensin neuvoma "tulitikkuvallankumous". - Step
hen.s sanoi : "On ase jota lapsikin voi käyttää. Pari t11-
litikkua ja tukka tervaan kastettuj a olkia, ja hallitus on 
voimaton tätä· asetta vastaan''. 

Lapsellisen varmasti uskovat niiln monet ihanteelliset 
vallankumoukselliset voittoon, jos vain kansa hyväksyy 
heidän esittämänsä keinot. Siitä yksinkertaisesta tosi
asiasta ,että riistetyt ovat en emmistönä kaikissa mais
sa, vetävät he sen johtopäätöksen, että tarvitsee vain saada tämä joukko i1noostumaan aseelliseen toimintaan, j a  
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voitto on varma. Ei muka tarvita muuta kuin innostus
ta, sankarimaista rohkeutta, kuoleman halveksimista, py
hää uhrautumisen halua nykyisen ja tulevan sukupolven 
hyväksi, ja koko vallankumouskysymys on sil lä ratkai s
tu. 

Edellisten l isäksi tulnkeutuu työväenjärj es,töihin po
liisien palkkaamia koirasieluj a, provokaattoreita. Hei
dän tehtävänänsä on kiihoittaa työvä enjärj estöj en jäse
niä as eelliseen toimintaan, kapinayrityksiin, yksityisiin 

----- ----,---�-�--- ---,. 

Vladivostokin ha,llintoneuvosto 
( Kiinalaisen ja japanilaisen asujamiston edustajat keskellä. ) .  

murhiin ja ryöväyksiin. Tämä niin monen hallituksen 
ja monien maiden kapitalistien provokatsionin tarkoitus 
on saada näennäinen syy, jonka nojalla he pääsevät toimeenpainel)laan joukkovangitsemisia, tuomitsemisia j a  
teurastuksia todellisen vallankumouksellisen liikkeen laa
j en emi sen ehkäisemiseksi. Ja tämänlaatuinen provokat-· sioni näyttää tulevan . sitä enemmän päiväjärjestyksee:,1 
mitä likemmäksi loppuansa kapitalis1tinen j ärj estelmä ke
hittyy. Tarvitsee  vain muistella niitä monen monia ta-
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pauksia · Yh dysvalloissakin, j oissa provokatsioni on vie
nyt työläisiä vankiloihin ja kuolemaan tuomituks ikin. Mi 
tä salaisemmasti vallankumouksellinen joku j ärj estö on 
sen parempi tyyssij a se on provokaattoreille. 

Aseellisen toimin!nan lietsojat saavat kannatusta j a  
apua toiminnallensa ennenkaikkea sellaisilta työväenluo
kan aineksilta, jotka eivät tunne nykya ikaisen valtion 
voimakeinoj a, sota-aseiden historiallista kehitystä, eikä 
entisten vallankumousten hi storiaa. Silloin kun aseel
l iseln toiminnan rriiehet saavat tilaisuuden kapinayrityk
seen le imahtaa ·sivullistenkin innostus hyvin korkealle  
As eellisen toiminnan harrastaj at koettavatkin usein saa
da vaikkapa vain mitä ttömän piendn j oukon metelöi
mään, että se  sytyttäis i  j_a levittäisi innostusta Jaaj empiin 
piireihin. , Sillä vapaaeht oisesti uhrautumaan lähteneid'en 
taistelullå on todellakin se  ominais'Uus, että se h erättää. 
myötätun toa, hurmaa j a  innostaa toisia osaaottamaan 
olkoonpa entisten samanlaisten taisteluj en tulos �11µ; 
voitto tai �appio: . . 

V oitonvarm:1us tuolnlaatuisissa taisteluissa j ät'etään .'. 
kokonaan ·s�n: varaan kuinka laaj alle innostus leviää .. A]- .. 
kuunpå·nijoita � en eivät ole -provokaattoreita -:-,'

. 
innostaa 

ainoastaaln vallankumoustais telun ihant�·ellinert pudl i : sy- '. 

vä ihanteellinen· tun(ne, j oka käskee ennen· sankarina. kuo, · 
lcmaan kuin raukkanå taistelematta -��rtumaan, kuihtu- · 
maan j a  kuolemaan. Tämä ihanteellinen "vapauden alt
ta_ril le" uhrautumisen halu j a· katkera inho "orj an elä
mään" ovat kauniita tum ne-elämän ominaisuuksia, mu'tta 
harvoin ne  johtavat se llaisten taistelukeinoj en vali t semi
seen, j oiden avulla voittamisen · mahdollisuus olisi  edes 
todennäköistä. Taistelukeinoj en valinnassa nykyistä vai- . 
tiomahtia vastaan tarvitaan historiallisia j a  nykypäiväi
siä tilastoll is ia tietoja paljon enemmän kuin ihanteellis
ta innostusta "voittaa tai kuolla".· 

Tuinne-elämän innostamat as eellisen toiminnan har
rastajat näkyvät niin usein unohtavan, että vallankumo
uksien historiasta on · ot ett ava huomioon muutakin kuin 
marttyyrikruuJnut ja vuotuiset "pyhiinvaellukset" vapau
den $ankarien haudoille. On ennenkaikkea otettav,i. huo-

mioon aseell isen taisteluj en voitott mahdollisuu$, se on, · 
päästäänkö taistelulla tarkoituksen perille ta i  ei ? Ei rii
tä se  että ollaan s elvi·l lä ainoastaan tarkoituksesta miti. 
varten taistellaan, kaadutaaln j a  kuollaan. Se j oka läh
tee nykyaikaista · valtiota vastaan taisteluun voimiansa 
mittaamatta, ainoastaan s i ihen luottaen että häJnen asian
sa on oikea, on päänsä seinään ptiskija, eikä voi hyödyt
tää luokkataistelua. Pelkkä as iansa  oikeaksi tlllnteminert 
ei riitä hallituksien kuularuiskuj a, . _pikatykkej ä, panssa
riautoj a j a  myrkkykaasuja vastaan. Ilman todell is ia voi-

Punasen armeijan katselmus llloskovassa 

mia taisteluun lähtijät enem\nä,n vahingoittavat kuin 
hyödyttävät luokkataistelua ja pitentävät työväenluokan 
lopull ista voittoa. Epäonnistuneista vallankumousyrityk
sistä ha llitukset aina saavat hyvän syyn rikoslakien an
karimmalla tavalla kayttämiseeln j a  j c,ukkoteurastuksien 
toimeenpanemiseen. Ja aivan yleinen seuraus epäonnis
tuneista vallankumouksyrity'ksistä on lyhempi tai  pitem
pi valtiollinen taantumuskausi, j olloin työväenliike ki
tuu ja saa monessa su'hteessa lähteä uudelleen s'iitä mis
tä _ lähdettiin kymmeniä vuosia sitte; ta'istel emaan luokka-



taistelun este1ta vastaan, äänioikeuden raj oituksia j a  
muita kansanvaltaiseln l i ikkeen kehitystä ehkäiseviä s eik
koja vastaan. 

Ei'kä meille enää kelpaa se vanha puheenparsi, j ota 
sellaisissa tapauks issa ni in mielellään käytetääJn, että 
"aatteita ei voida tappaa ; vainoista ja verestä ne entis
tä ehompana /nous evat" ! Aatteet voidaan tappaa aina 
vuosikymmeniksi si lloin kun tapetaan tai sulj etaan van
kiloihin ne ihmiset, jotka itsetietoisesti aatteita edustavat. Vallankumouksen aate kuolee  tai vaimentuu määrä
tyksi aj aksi vallankumouksellisten suiden sulkeutumisen 
mukana. 

Hän, ken kehottaa työväenluokkaa toimintaan, josta 
on s eurauksena vain verilöylyjä,  joukkovangits emisia ja  
tuomioita, teke.e työväenluokalle j a  vallankumouksellisel
le luokkataistelulle huolnon palveluksen. 

Mitkä ovat vallankumouksen menestymisen ehdot ? 

Nykyiset työväenluokat eivät voi tehdä yhteiskun
nallista vallankumousta tekemättä ensin valtiollista va!lainkumousta . ,se on, nykyisissä yhteiskunnissa työväen
luokat eivät voi saada aikaan mitään huomattavampia ta
loudellisia muutoksia t ekemättä valtiollista vallankumo
usta Senpä tähden tulevat · vallankumoukset ovat ensi
sijassa valtiollisia vallankumouksia, ne täytyvät olla täh
dättyj ä valtion voimakdnoj a vastaan. Ennenkaikkea on väärä se luulo, että työväenluokk:i nouste'ssansa nykyaikaista valtiota vastaan ei tarvitse 
muuta kuin innostusta, kuolemaln halveksimista ja ihan
teel lista vapaudelle uhrautumisen halua ollaksensa kyke
nevä suorittamaan vallankumouksen aseellista tietä. Sa
moin on perinpohj iln väärä se luulo, että j oukkoj en pal
jous määrää voiton aseellisessakin taistelussa. Seki:1 
kuinka paljon on "päin vaikka tykkein jyrinää" ryntää
vää joukkoa, oln tärkeä tekijä ,  mutta huonoaseine� jouk
ko on vain teuraskarjaa valtion militarismille. Nykyai
kaisissa taisteluissa ovat tärkeimmät ratkaisijat taistelu
koneet. Mrllä puolella ne ovat paremmat sinne kuulnu 
voitto. 

Tavallis esti sotahistorij oitsij atkin kertovat kuinka 
voitto oli seuraukse·na urhoollisuudesta, armeij an suuruu
desta ja hyvästä järjes tyksestä. Sellainen historioits emilnen voi olla oikeaa ja kokonaan totta ainoastaan silloin 
kun on kysymys taisteluista, j oita käydään alkuperäsil
lä asei lla : nuijilla, keihäillä, miekoilla, piilukkopyssyillä 
ja muilla s ellaisilla, mutta se ei pidä. paikkaansa · jos · 01i 
kysymys taisteluista, j otka suoritetaan ·koneilla. · Silloin ratkai see taistelun tuloksen etnnenkaikkea · se, · kenenkå · taistelukoneet ovat paremmat j a  kenellä niitä on enem- · 

Porvarillisia työssä. Pietarissa 

män. Vii•dettä vuotta kestänyt maailman sota· osoitti hyvinkin pätevästi" mitä merkitsevät' nykyaikaiset' taistes 

lukoneet. 
Sodankäyntikoneet ovat kehittyneet rinnaln tuontan

non välineiden kehityksen kanssa:. Tuotantovalilneide1i 
koneell i.stu'essa j a  jättiläistyessa · :6vat myöskin sod·an
käyntiyälineet koneellistulneet ja j ättiläis tyneei:' samassa 
suhteessa kui� edelli setkin. Sa�oin on käynyt omis
tuksen kanssa. Tuotantovälineet 'koneel!'is.tuessaaln ja 
jättiläistyessään ovat joutuneet y'hä ' pienemmän kapi ta- · . 



listiluokan yksinomaisuudeksi j a  yksin heidän maarays
te'nsä mukaan käytettäviksi. Sodankäyntivälineet koneel
listuessaan ja j ättiläistyessään ovat j outuneet yhä enemmän keskitetytn valtiomahdin yksinomaisuudeksi. Valtio
mahdilla on yksinomainen ja ehdoton määräämisvalta 
1niiden käyttämisen suhteen. Kaikkien maiden hallitukset pitävät tarkasti huolta s iitä, että niin hyviä taistelu
välineitä kuin hallituksen käytettävissä on, ei saa olla 
kenelläkään muilla, ei yksityis illä, ei ryhmäkunnilla eikä puolueilla. Parhaimmat nykyaikaisista taisteluvälineistä 
ovat niiln tarkoin valtion omaisuutena, ettei niitä sallita 
edes yhtä kappaletta kenenkään muide� omistaa. Halli
tukset, tai oikeammin vallassaoleva luokka, menettelevät 
taisteluvälineiden omistukseien nähden mainitulla taval
la vallalnkumouksen mahcl'dtii_s1-19,den pelosta'. · He tietävät että jokais e11 vallankumousyrit_yk:5��! ol�oonpa siinä innostusta ja _rohkeutta kuinka p:i.lj on/ap,;insa, täytyy tulla kukistetuksi ja loppua vallankumouksellisten maser.
tamiseem jos vain taistelukoneet pysyvät hallituksen yk
sinomaisuutena ja sen wääräysten alaisina. 

Kun vallankumoukselliset ainekset eivät voi missään 
nykyaikaisessa valtiossa saada yhtähyviä taisteluvälineitä kuin on valtiomahdiln käyt ettävissä, siitä seuraa että aseellista vallankumousta ei voida tehdä. muilla kuin hal
lituksen omilla aseilla s i inäkään tapauksessa että mikään vieras mahti ei tule vallankumousta tukahduttamaan. Si
vili-ihmisten ei kannata edes yrittää aseellista vallankumousta militaristisissa maissa; . Sivili-ihmisillä ei ole en
sinkään sellaisia keinoja, joilla he kykenisivät suoritta
maan aseellisen vallankumouksen nykyaikaiaeua milita
risiaeaaa valtiossa. 

Mutta j uuri edellä esitetyln puolen asiasta niin monet aseellisen vallankumouksen puuhaaj at näkyvät unohta
van, vaikka se on tärkeintä koko aseellisen valla1nkumo-· uksen kysymyksessä. Tyydytään vain selittelemääJn, että kunhan saataisiin j okainen mies varustetuksi kiviiä
rillä, revolverilla ja käsipommeilla, voitto olisi varma. 
Mutta mitä ovatkaan kiväärit, revolverit ja käsipommil 
hallituksen käytettävissä olevia kuularuiskuja vastaan -
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jotka ampuvat kahdeksan _sataam Jau�aukseen . .. minuutissa-pikatykkejä j a  j ättiläismäisiä häv1tystykkeJa vasta�n, 
. sharpnellipommeja, palavaa nestettä, . myrkkykaasuia, 
tänkkej ä ja lentokoneita vastaan ? . .. .. . . . Tuollaisten murhakoneiden rinnalla k1vaare1h111 Ja re
volvereihin tuottaviep vallankumousmiesten välineet ?vat 
lasten leikkikaluja. Ja työläiset, jotka antavat n01den 
"sankarien" houkutella itsensä uskomaan vallankumouk
sen mahdolli seksi sellais illa aseilla pettyvät, ja hyvin usein saavat pettymyksensä kalliisti maksaa. 

, Taloudellisen taistelun aloilla työväe·njärj estöjen Ja. senet eivät ole halukkaita yrittämään voittaa kap'._tali.s
mia kilpailun avulla, _ s illä ylimalkaan uskota�� · etta k1_lpailij alla täytyisi "olla yhtä �rvät tu_otanto�almeet kUtn 
on kapitalisteillakin. Mutt'a valtiollisen taistelun alalla on vielä osa tyÖväe1nja't) dtöjen jäseniä taipuvaisia us
komaad 'aseellise� val'fankumouksen onnistumiseen s ivili. ihmisten saataviss� olevilla välineillä, kun joku tuulihat-

. tu alkaa esitellä vallainkumousreseptiä, . j onka hän juuri 
on keksiJnyt tai lainannut muJ.ta'lnia vuosikymmeni_ä s itte eläneiden vallankumousi:niesten ohj elmista: . . . .. . .  Työväenjärj estöjen kaikkien j äsenten m1el11? p.1ta1.s 1  pystyä sen  tosiasian, ,että yhteen_liit�ynee,n . kap1tahsm111 taloudelliset voimat vastaavat k_a1kk1en mUtden kansan
kerro sten taloudellisia voimia j a  kapitalistisen valtion 
valtiolliset voimat, taisteluvälineet, vastaavat koko kansan taisteluvoimia ja ovat yläpuolella niistä. Häin joka · ei ota tätä huomioonsa aseellista vallankumousta puuha
tessaan, ori järj e_ttömän vallankumouksen puuhaaja,)olle 
työväenj ärj estöj en jäsenen ei pitäisi korvaansa kalltstaa. · Kaikki historialliset esimerkit os ottavat,· että vain silloin 
ovat as eelliset vallankumoukset onnistuneet kun vissi  
määrä valtion omia taisteluvälineitä on ollut vallankumouksen puolella, ja  jokseenkin poikkeuksetta s illoin 
hävin\neet kun sellaista· ede1!ytystä _ei ole ollut. Ja tästä 
ei tee mitään poikkeusta viimeaikaisetka:,m vallankumoukset . Venäj än vallankumous suoritettiin valtion omil
la aseilla ja valtion militarismin toimesta, ja  samoin on 
ollut laita toisissakin maissa joissa vallankumousta on tapahtunut. 



Valtion aseiden p"aremmuuden ·j a  voitokku_uden:·sivili
ihmisiä vas taan ·ti etävät vallassaolijat p·erin hyvästi, ja 
sentähden he uskaltavat röyhkeästi kohdella suuria ·. lak
koj a · vieläpä ·uhittelevatkin sellaistakin kansanliikettä 
kuiJn suurlakko, niin kauan kun vahion taisteluvälineiden 
käyttäjät ovat heille kuuliaisia. He tietävät että muuta.missa t�nneissa valtion murhakoneilla voidaan c''lakais
ta" suuretkin kansaj oukot, jos  sellainen näyttää tarpeel
liselta kansaj oukkoj en murskaamiseksi ja nöyryyttämiseksi. · Jos köyhä1istöläiset tajuavat mikä hirvittävä hävi
tysvo·ima sisältyy nykyaikaisen valtion murhadwneisiin 
j ättävät he sellaiset hullutt elut kuin aseellisen vallanku
mouksen yritykset ja pohtimisenkin sikseen ·,s ivili-ihmis
ten voimilla. ·  Köyhälistöläistdn vallankumouksellinen 
toiminta saa - s illcin varmemman suunnan. Se tulee ulk0-
muodoltaan rauhallisemmaksi, mutta hengeltään•. 'entista 
kumouksellisemmaksi Se · alkaa panemaan yhä . enem·män merkitystä se llaiselle toiminnalle, jonka ta"rkoitukse 
na · on · päästä ' kontrolleeraamaan kaikkien val tiollisten 
voimien käyttämistä. : 1 • . Mitä erityisesti Yhdysvaltoihin tulee kaikenlainen 
aseell inen ja väkivaltaisen toiminnan suunnittelukin on tuulenpieksämistä j a  luokkataistelua vahingoittavaa. J a  
sama sopii kaikkiin maihin, joissa o n  yleinem ään-ioikeus. 
Niin kauan kun kansain enemmistö ei ole äänestänyt uu
den jarj estel"män puolesta ·aseellisesta toiminnasta ei kan
nata puhua mitään. Yleisen äänioikeuden maissa valti
ollin en äänestys on kaikis-sa tapauksissa kansan vallan
kumouksellisuuden ilmais eva mittari. 

Voiko työväenluokka aseatautua ? 

Useat aseellisen va.Uankumouksen puolustaj at, j otka 
kieltävät yksityiset väkivallan työt j a  pienet kapinayri
tyks et, puolustavat kuitenkin työväenluokan ases tautumista ja kehottavat si ihen. · , 

Mutta mit enkä- työväenluokam - , as.estautuminen · voisi 
käytännössä tapahtua ? Tavallisesti selitetään, että hil-



jalleen on hankittava as eita ja perehdyttävä niiden käyt
tämiseen. Mutta kuinka suurille työläisjoukoille olisi 
"hi:Jjalleen"' hankittava aseita, !niin paljon että ne  mitenkään kykenisivät vastustamaan valtioiden militarismia ? 
Siihen vastaa parhaiten kapitalististen ja eri kapitalistis
ten maiden militarismin tilasto. Vuotena 1913, j olloin 
vielä oli !niinsanottu säännöllinen aika militarismin suu
ruuteen nähden, allalueteltavissa maissa oli harjoitettua 
militarismia seuraavasti : 

Maa Vakinainen Reservi Yht. miestä Saksa ' 870,000 4,530,000 5,400,000 Venäj ä 1 ,384,000 4,016,000 5,400,000 Ranska 790,000 4,5ro,ooo ·5,300,000 Itä valta 436,035 3,163,965 3,599,998 Italia 306,000 2;994,200 3,300,200 
Englanti 138,497 2,743;985 21882,482 
J apalni 250,000 1 ,250,000 1,500,000 
Espanja 132,000 1,050,000 1,182,000 
Turkki ZI0,000 890,000 1,100,000 
Yhdysvall. (kaikkiaan harjotettua väkeä) 1 ,004,778 
Ruotsi 75,225 524,745 · 599,970 
Rumania 1 13,257 446,743 560,000 
Sweitsi 142,390 397,6ro ;,40,000 Bulgaria 66,583 443,417 5IO,OOO Kreikka 6o,ooo 390,000 , 450,000 Canada (kaikkiaan harjotettua väkeä) . 441 ,862 
Serbia 38,316 317,139. 355,455 
Belgia 58,038 291,967 350,005 
Hollanti 23,000 297,000 320,000 
Portugali 38,005 230,000 268,005 
Norj a 18,000 92,000 I I0,000 Tanska 13,000 71 ,009 84,909 

4,262,346 28,650,38o 35,259,664 
Tilasto käsittää vain maavoimat. Lisäksi on us eim · 

massa valtiossa merivoimia pienemmät määrät. Tasai
sissa luvuissa voinee sanoa edellämainittujen maiden mi-

litarismin käsittäneen vuonna 1913 noin viisi miljo�naa 
vakinaisessa palveluksessa olevaa miestä ja  kaikkiaan 
noin neljäkymmentä milj oonaa harjoit�ttua �iestä. �-aa
ilmaJn sodan seurauksena on muutamien ma1de�. m1�1ta: rismi murskaantunut, mutta toisien ma·iden m1htansm1 
sensijaan on huomattavasti vahvist�nut. !,�� lask�m1'.1e 
murskaantuneiksi Saksan, Itävallan Ja VenaJan kap1tahs
tiset militari smi,t, niun vähennys sitte vuoden 1913 : sta o� 14,400,000. Mutta sen vähennyksen jälkeen jää vielä yh 

Porvarillisia työssä Pietarissa 

kaksikymmentä miljoonaa miestä täydelleen koossa ole
vaa militarismia, vaikka emme ota lukuun· sodan s��ra
uksena tullutta vahvennusta muutamien maideln m1hta
rismissa. Tästä kahdestakymmenestä miljoonasta har
joitetusta miehestä jää sodan loputtua yli puolit�ista 
miljoonaa miestä vakinaiseen palvelukseen - . ".a1k�:1 
taaskaan emme ota lukuun sodan saattamaa m1htans
min vahvennusta muutamissa maissa. Kuunka suuri sivili-ihmisen armeija pitäisikään ase3-
taa yksistään vakinais essa palveluksessa olevaa militaris-



mia vastaan ? Jos es imerkin vuoks i  laskemme yhden so
tilaan - valtion . aseiden kanssa vastaavan vähintäin kymmentä asestettua sivili-ihmistä, niin esimerkiksi Ran;
kassa pitäisi työläisiä asestaa noin kahdeksan miljoonaa 
miestä 1 · · Mutta tuntuisihan mielettömältä Ranskassa pu
hua kahdeksan miljoonan s ivili-ihmisen asestamisesta vallankumousta varten. , Tod_ellisuudessa kuitenkin so
tilas vastaa taistelussa paljon enempää kuin kymmentä sivili-ihmistä. Sivumennen olkoon mainittu, että koko maailman 
luokkataist elujä rj estöt, sos iali stipuolueet, uniot ja osuus
kunnat ·käsittivät vuotena 1913 joksee.11kin saman verran jäseniä kuin edellämain ittuj en maiden . militarismiki1{ .+ 
Kaikkien Jn iiden maiden, j oista · t i lastoj a on ole"massa, .so.� s ialisti·puoleissa oli vlioten; 1913 jäse\niä 2,730,7i7, "unioit-. sa 13, 138,434 ja osuuskunnissa 19,213,700, yhteensä 35,082,} 841 jäsentä. · • ' · ·1 Viimeaikoina on useille sosialistipuci! 'lieen jäsenil!� · 
tullut • muot iasiaksi valtiollisen ään�styksen 'pilkkaam1� · 
nen, mutta .harvoin ää,nestyksen . mitättömäksi julistaj'at · 
mainitsevat; , että vuotena 1913 .koko m�aiimari sosialisti: puolueita äänestän'\!iden luku,oH , yain'. . 1J1 ,870,031 hef)kilöå. 
Tätä tilastoa, koskevissa  maissa· oli · -ku'i.tei;ikin , yli kahdeksa.ntoista vuotisia asukkaita 458,832,984, jote� sos ia
listipuolueita äälnestäneiiden luku on vain 7.6 pros. kai
kista kahdeksantoista vuotta vanhemmista noiden maiden väestöstä. Tarvi tsee vain unohtaa n.ämä suhteluvut ja sil loin voi puhua leveästi · äänestyksen kautta il
maistavan kansanvallan mitättömyydestä. 

M issä määriin maailman sodan tuomat tilanteet ovat 
lisänneet sosialistipuolueiden äänestysj oukkoa, ei vi elä 
ole ti etoa. Jos .esimerkiksi voisi:. käyttää. Englantia, jos
sa toimitettiin parlamenttivaalit viimesyksynä, l isäys ei  
ole nHn huomattava kuin ol is i  odottalnut. , 

Kysymyksen rahallinelA puoli. 

Mutta jos kuitenkin onnistuisimme saamaan i:iittä- . västi aseita . suurienkin , sivilijoukkoj en . asestamiseks i ?  

Myyväthän aseteht'ailij at ·aseita toisten maiden vallan
kumouksellisillekin. 

Tähäln · otaksumaan on vastattava, että ensiksikin ka
pitalistiset asetehtailij at eivät myy ,ummessasilmin asei
ta kenelle tahansa vallankumouksellisille. Kapitalistit 
voivat varustaa 'aseilla ja rahoillakin j onkun Pancho Vil
lan tai muun seikkailij an sot imaan vuosikymmeniksi, 
mutta rie ,eivät :anna aseita kapitalistista. järj estelmää ku
moaville vallankumouksille: Ja toiseksi on huomat
tava, että työväenjärj estöt eivät voi saada mistää,n riittävästi varoja aseiden ostoa varten, vaikkapa Jossain 
löytyis ikin niin · kullan ahnas asetehtailija, joka myisi 
aseita hänen oman- järj estelmänsä, hävittäj ille. 

Edellämainittuj en maiden säännölliset sotilasmenot 
rauhan aikana olivat yksistään maa-armeij aan ,noin neljä  bilj oomaa dollaria: vu'odessa. · Jokaisen suurvallan rau
hanaikaiset sotilasmenot ovat · satoj a milj oonia dollarei
ta vuodessa, ja  pienempienkin maiden rauhanaikaiset so
tilasmenot ovat kymmenissä miljoonissa dollareissa vuo
dessa: Edelläesitettyj en maiden militarismiti.Jastossa on 
Tainskalla pienin militarismi, mutta senkin sotilasmenot olivat vuotena 1913 noin 45 milj oonaa dollaria . .  Sellaisia 
summia ei voida hankkia kolehteilla eikä muillakaan val
lankumouksellisten käytettävissä · olevilla kejn-0illa. Jo 
kysymyksen rahallinen puoli asettaa mahdottomuudea työväenluokan "Mlj alleen" asestamiselle sillä ymmärryk
sellä että se kykenisi taisteluuln valtion käskettävissä ole
van militarismin kanssa. 

_Perille vievä vallankumouksellinen tie. 

Työväenluokan · ei" ' pidä hankkia aseita vallatnkumo• 
uksellisia tarlkoituksia - varten, eikä· puuhailla · senlaatui
sissa yrityks issä, ellei valtion sotaväki ole niissä mukana. Varmoj en periaatteiden opettaminen yleisessä agi-· 
tatsionissa j a  lapsikasvatuksessa ovat ehdottomasti var
ma kei�o · viemaan petil!e vallankumouskysymyksen. 
Nykyiset armeij at ovat kokoonpantuja köyhälistöläisistä 
ja  pienvilj elijöi stä. Ja juuri siinä, että !nykyisessä armei-
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jassa palkkatyöläinen o,n huomattava tekij ä, nykyinen ,so
tilasarmeija eroaa kaikista edellisten historiallisten kau
sien militarismista, Tähän seikkaan perustuvatkin var
s inaisten sosialistien käsitykset vallankumouksien loppu
näytöksistä. 

Köyhälistönuorisolle on jo lapsiopetuksessa · opetettava kapitalistisen mili,tarismin perustarkotukset. Sei
sovan sotaväen vallitess'a ja valtion tais teluvälineiden ;ol
lessa kapitalistiluokan käytettävissä tietoisuus oman 
luokkansa turvattomuude,sta kasvaa köyhälistönuorisossa olojenkin pakosta. Onhan köyhälistö111uorukainen JO  
lapsesta saakka pakoitettu kapitalistisen tuotannon pal
velukseen, jossa hän ennemmin tai myöhemmin huomaa kuinka häin ja  toverinsa yhä enemmän tulevat koneellis
tuneiden tuotantovälineiden automaattisiksi syöttäj iksi, 
joiden yksilöllinen i.hmis arvo ei merkitse  mitään. Ja edei
leen he näkevät kuinka köyhälistön luokkataistelu usein 
otn voimatonta uusimpien keksintöj en mukaan' rakenne
tuilla sotakoneilla varustettua valtiomahtia vastaan. He 
näkevät kuinka köyhälistöläiset pannessaan toimeen lak
koja ja mielenosotuksia joutuvat valtion asestetun poliisin ja sotilaan rääkättäviksi ja murhattaviksi. Tätä kaik
kea käytännöllisessä elämässä työväeJnluokan ja kapitalisti luokan välillä olevaa ristiriitaa tulee yleis essä agitat
s ionissa ja 

1
opetuks essa selventää ja kehittää itsetietoi

seksi käsitykseksi. On selitettävä yhä uudelleen, etta 
köyhälistön luokkataistelua vastassa on aina ollut ja on nyt valtion rikoslait ja  murhakoneet, ja  että niihin s i 
sältyy suurempi tuhoamisvoima kuin mitä työväenluokka 
omaa niin kauan kuin lainlaadinta, o ikeuden käyttö ja valtion sotavoimat ovat kapitalistiluokan miel�nmäärin 
käytettävissä. Tätä tietä köyhälistöläisille voidaan osottaa, että nykya.ilkaiaen militarismin on itae itsensä ku
kistettava, muut voimat siihen eivät kykene. 

Tätä tietä kulkiessamme emme tarvitse .katsella epätoivolla tulevaisuutta, vaikka kiellämmekin °jyrkästi työ
väenluokan aseistautumispuuhat vallankumousta varten, kaikenlaiset sivili-ihmisten kapinahankkeet ja salaiset 
suunnitelmat. Vallankumous tulee ja sen täytyy tulla 
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historiallisella välttämättömyydellä kaikissa kapitalisti
sissa maissa, ja se tulee aseellisin vo'imin, ellei se  muuten 
voi tulla, mutta se  ei voi tulla ennen kuin köyhälistöllä on 
puolellaan kapitalistisen valtion valtiovoimieln määrätty 
paljous. 

, · ,. 

• 



Unionistis.en liikkeen varhaisim
mat vaiheet 

Yhdysvalloissa fasketaan nykyään olevan n elisen 
milj oonaa unionistia, eli  taloudellisesti järj estynyttä työ
läistä. Näillä työläisillä, n iin patjon kuin .ne periaat
teissaan ja käytännöll isessä pyrintöperässään eroavat
kin toisistaan, on kuitenkin j otain yhteistä. Kaikki ne 
taistelevat työ läisten elinsuhteiden parantamiseksi. Ja 
näitä taisteluita tukemassa ovat Amerikan valtavat työ-
väenkerrokset. Niin nuori kuin Yhdysvaitain . unionistinen liike on
kin ja niin periaatteellisesti j a  käytännöllisesti heikko 
ja puutt eellinen kuin se vielä onkin, on se kuitenkin ehtinyt painaa jo huomattavia jälkiä tämän maan talou 
delliseen j a  yhteiskunnalliseen elämään. T�levaisuude�
sa tulee unionistinen liike suorittamaan yhä tärkeäm
pää osaa työväenluokan vapautustyössä. Nykyään se 
on jo  e i  ainoastaan taloudellinen, vaan myöskin valtiol
linen voimatekijä. Ja mitä selvänäköisemmin unionis
tinen liike käsittää tehtävän�ä, mitä elävämmin se ky
kenee palvelemaan vallankumouksellisen köyhälistön 
tarkotusperiä, sitä suurempaa osaa se tulee suorittamaan 
työn suuren tasavallan luomisessa. 

Kuta enemmän työväestö oppii ymmärtämään ,unio
nistisen liikkeen suuren merkityksen, sitä kykenevämpi 
se on muodostamaan siitä korkeimpienkin tarkotusperien
sä välikappaleen. Mutta omien luokka-aseittensa ke
hittämisessä työläisille on hyödyllistä olla selvillä niitä 
koskevista asianhaaroista. Sitä tarkotusta palvelemaan 

on laadittu tämä pikapiirteinen si lmäys Yhdysvaltain 
unionistisen liikkeen varhaisempiin vaiheisiin. 

Amerikan työväenunioiden alkuperä:ä tarkastaessa 
huomaa merkille pantavana ilmiönä sen, että työlakot ovat astuneet näyttämöille ennen unioita. 'Ensimäinen 
huomattavampi lakko puhkesi · New Yorkissa · vuonna 
1742, j o lloin leipurit kieltäytyivät jatkamasta työtään, el
lei heille makseta enemmän palkkaa. Vuonna i796 te
kivät suutarit lakon Philadelphiassa. He j ulistivat toi
sen kerran lakon v. 1798 ja uudelleen v. 1799. Vuonna 
18o2 tapahtui merimiesten lakko New Yorkissa. Vuon
na 1817 tapahtui useill'a Atlannin rannikon laivaveistäJ 
möillä yhtäaikainen laivanrakentaj ain ja tilkitsijäin lak
ko. 

Tämänaikaiset lakot olivat kuitenkin sangen haja
naisia j a  murskattiin ne j ärj estään joko salaliittoina tai 
muute� · laittomina. Kahdeksann.ellatoista vuosisadalla olivat uniot san
gen satunaisia ja hajanaisia ilmiöitä, niin että niitä ny
kyisen ·käsityskannan mukaan tuskin voisi työväenjär
j estöiksi kutsua. Ensimäiset työväenjärj estöt syntyivät 
laivanrakennusalan yht eyteen. Niinpä muodostui New 
Yorkiin ja Bostoniin tilkitsijäin j ärj es tö,' j onka jäsenten 
patriotismi Bostonissa johti Amerikan historiassa· · usein 
mainittuun Bostonin verilöylyyn vuonna 1 770. Varsinai
sia työväenjärjestöj ä ei kuitenkaan muodostunut ennen
kuin vasta 19 :sta vuosisadan a lkupuolella ja niidenkin 
merkitys vuosisadan puoliväliin saakka oli · sangen vä-häpätöinen. 

Amerikan teollisuus on sangen myöhäisen ajan tuo
tetta ja on luon·nollista, · että unionistinenkaan liike ' ei 
voinut päästä alkuunsa ennen t eollisen elämän vakiin
tumista. Unipnistinen liike kehittyneemmässä muodos
saan on korkealle kehittyneen teollisuus'elämän tulos, 
Unionismi oli päässyt vauhtiinsa Englannissa jo paljon 
aikaisemmin kuin Amerikassa j uuri sen takia, että t e
ollisuus on puhj ennut kuorestaan paljon aikais·emmiu 
Englannissa kuin Yhdysvalloissa. 

Vielä niihin aikoihin, jol loin Amerika j ulisti itsensä 
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irti Englannista, oli Amerika sangen harvaan asuttu, ulottuen Canadan rajasta Floridaan ja  Atlannista M issis
sippij okeen, vaikka uutisasutus todella ulottui ainoas
taan Alleghany vuoristoon saakka. Koko maan asukas
luku nousi muutamiin milj ooniin. Väestön varsinaisen� elinkeinona oli maanviljelys. Se teollisuus mitä oli, oli 
pääasiassa pikkupiirteistä käsiteollisuutta . . V��nna 1790 
oli koko maassa ainoastaan viisi kaupunkia, Joiden asu
kasluku nousi 10,000. New Yorkin kaupungin väkiluku 
sentään nousi jo 33,000. Kuin näin ollen itse maa . o�! harvaan asuttu ja tuotannollinen elämä ei ollut v1ela 
kyennyt luoma�n yhtenäis empiä työväenjoukkoja, . t.yö: Jäiset kun monessa suhteessa tunsivat etunsa yhte1s1ks1 työantaj ainsa etuj en kanssa, ei ollut vielä kiinteämpäå 
pohj aa työväen järj estöjä varten. Työläinen haki siihen 
aikaan itselleen etuisuuksia paljon enemmän muualta 
kuin omista järj estöistään. Siihen aikaan oli vielä mah
dollisuuksia kohota j onain päivänä jonkilaiseksi liike
mieheksi tai sitten voi päästä käsiksi pienillä ponnis
tuksilla :naatilaan, varsinkin "lännellä". Kaiken lisäksi 
työläisillä oli korkeintaan hajanaisia käsityksiä yhteen-
liittymisen merkityksestä. . . Kun sitten yhdeksännentoista vuosisadan alussa il
mestyi muutamia työläisten järj estöjä, olivat niiden te.h- . tävät ja tarkotusperät kokonaan paikallista laatua. �ts
tään yleisemmistä tai kansallisista järj estöistä ei vomut 
olla puhettakaan. Jos suutarit perustivat unio� Bos�o-. nissa ei heillä saattanut olla mitään yhteistä es1merk1k
si N;w Yorkin tai Philadelphian suutarien kanssa. Kaupunkien välinen yhteys oli sange� haja�ainen. Ei �oin�t 
siis olla puhettakaan muusta kuin yksinomaan pa1kalh
sista unioista ennenkuin vasta rautateiden ja muiden liikenn�laitosten käytäntöön tultua. 

Lukuunottamatta niitä muutamia giltoja, joita pe
rustettiin s iirtokuntain aikana jo seitsemännellätoista 
vuosisadalla, Amerikan unionistisen liikkeen hajan�isct 
ja  epämääräiset alkulähteet ovat löydettävissä vasta kahdeksannentoista vuosisadan a!kuvaiheilta. Oikeastaan 
ei  voi puhua µiistään unionistisesta liikkeestä, vaan ai-

noastaan hajanaisista seuroista eli unioista. Ensimäi
nen tällainen unio on ollut Bostonissa ja  tunnetaan s e  
Tilkitsijäin klupin nimellä. Se perustettiin vuonna 1724. Se oli kuitenkin pikemmin poliit tinen yhdistys kuin am

ma ttiunio, sillä sen ,nimenomaisena tehtävänä oli suosi
mainsa  henkilöiden virkoihin auttaminen. Ensimäisenä varsinaisena työväen järj estönä Yhdys
vaHoissa tunnetaan New Yorkin laivanrakentaj ain unio, 
joka perustettiin huhtikuussa vuonna 1803. Talonraken
nuspuusepät perustivat union New Yorkissa vuonna 18o6 
ja New Yorkin kirjaltaj ain keskuudessa tiedetään olleen 
jonkunlaisen jä�j estön heti yhdeksännentoista vuosisa
dan alussa, mutta tämä unio laillistutettiin vasta v. 1818. 

Albanyssa on perustettu samanlainen järj estö siellä vuonna 1821' käydyn lakkotaistelun yhteydessä. Bosto
nin laivanrakentajain perustamaUe uniolle myönsi Mas
sachusettsin lainlaatij akunta lupakirj an v. 1824. Kuvaavana seikkana mainittakoon, · että tämän lupakirj an pe
rusteella unio oli oikeutettu toimimaan siihen aikaan Jå 
sitä ennen toimineiden ve!j eyss euroj en tapaan, se sai 
koota varoja jäsentensä tai heidän perheittensä avusta
mista varten. Sen aikuiset uniot eivät kuitenkaan saa
neet ryhtyä minkäänlaisiin "kapinallisiin" toimenpitei
siin, vaan sen sijaan niiden tuli pysyä puhtaasti hyväntekeväisyyslaitoksina. 

Tällaisia alkeellisiakin työväen järj estöjä muodostui yhdeksännentoista vuosisadan ensimäisellä nelj ännek
sellä sangen hitaasti. Vasta vuoden 1825 jälkeen alkoi unionistinen liike saada huomattavampaa j alansijaa. 
Useissa kaupungeissa oli jo montakin uniota, sellaiset 
satamakeskukset kuin New York ja Boston muodostuen 
unionistisen toiminnan keskuspaikoiksi. 

Sitä mukaa, kun eri paikkakunnille alkoi ilmestyä 
useampia unioita, alkoi myöskin vuosien varrella näky:i 
oireita niiden välii'le kasvavasta yhteistoiminnasta. Niin

pä New Yorkin paikallisuniot liittyivät yhteen erikoi
sen keskusjärjestön kautta vuonna 1833. Mikäli tiede
tään ei tällä keskusjärj estöllä ollut mitään erikoisem
paa valtaa, olipahan vain höllänä yhdyssiteenä eri uni-
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oiden välillä. Vasta j ä lkeenpäin kehitys saattoi ' tarko
tustaan vastaavammaks i. 

On merkille pantavaa, että näihin aikoihin alkoi unioiden ohj elmistoon ilm·estyä erinäisiä laajakantois empia 
taloudellisia ja �altio ll isia �aatimuksia. J otktit uniot 
asettuivat vaatimaan edistysmielisiä maanasetuslakeja, velkavankeuden poistamista, kahleorjuuden hävittämis
tä, maaomaisuuden raj_oittamista 160 eekkeriin j a  sen sellaista. Ei ollut myös kään harvinaista, että työläiset vaativat j ärj estöj ensä kautta koulujärj estelmän ja mui 
den yleisen hyvän palveluksessa olevien laitosten paran
tamista. M.onet näistä kysymyksistä muodostuivat suoras taatJ valtiollisiksi asioiksi, jo iden yhteydessä työläiset 
joutuivat j o  ottamaan osaa maan yleiseen politiikkaan. 
Niinpä uniot oliv11t jo ,käytännöllisesti mukana Jackso
nin vaalitaistelussa j a  monet laskevat työväenjärj estöille suuren ansion hänen valinnastaan Yhdysvaltain pre
siden.tiksi. M istään työläiste·n itsenäisestä politiikasta 
ei vielä tähän aikaan voinut olla puhettakaan. ·Mutta kun uniot alkoivat osottaa itsenäisen toi
mi�nan. merkkej ä, heräsivät niiden julkiset · j a  salaiset 
vastustajat toimeensa. Sitä samaa lakia, jonka kautta EnglanT\issa oli tukahdutettu ja tukahutettiin unionisti
sen liikkeen nousua, alettiin sovittaa kiireenkaupalla Yh
dysval loissakin käytäntöön. Joskin unioilla oli mahdol
lisuuksia toimia hyväntekevä isyyslaitoksina, niin lain 
;ukaan niillä ei ollut minkäänla.ista oikeutta lakon tai 
muun sellaisen toimenpiteen muodossa ajaa työläisten etuj a. S�laliitto.lait määräsivät selhlisista "rikoksista" 
linnaan. Sanomalehdet olivat j �rjestään työväen j ärj es
töjä vastaan. , Unioita syytettiin milloin uskonnon vas
tustamisesta, milloin "moraalin pilaamisesta", milloin 
mistäkin. Uniot olivat näin ollen lakkaamattoman vihan 
ja vainon esineitä. M onien muiden · vastustuskeinoj ea 
lisäksi alkoivat työantajat jo näihin aikoihin perustaa 
erikoisia · j ärj estöjä taistelemaan. unioita vastaan. Sel
lainen oli Bostonin kauppiasten ja työnantajain j ärjestö, 
jonka päämääränä oli tilkitsijäin j a  laivanrakentaj ain 
järj estön murskaaminen, jota varten se oli · kerännyt 20,000 deillarin rahaston. 
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Yhdeksännentoista vuosisadan toisen , ·neljänp.eksen 
alkupuolella alkoi puhj eta erikoisempia järj estyneen työ
·väestön liikehtimisiä työpäivän · lyhentämisen puolesta. Tässä suhteessa saatiin ensimäisiä ·· merkille pantavia tu
loksia Baltimoressa, mutta varsinaisen · voiton . tai stelus
saan kymmentuntisen työpäivän puolesta saivat .työläi
set vasta huhtikuussa vuonna 1840; j olloin . pres:identti 
Van Buten oli pakotettu antamaan määräyksen _kym
mentuntisen työpäivän käytäntöön ottamisesta Was
hingtonin, D. C. ,  laivatelakalta ja kaikissa muiss.a halli
tuksen laitoksissa. Heti' tämän jälkeeI1' täytyi lu)<uisien 
yksityisten laivatelakkain seurata es imerkkiä . työ.päivän 
lyhentämisessä. Samalla· kun uniot · paikal'l isest,i ,liitty1-
v·ät laheisempään yhteistoimintaan, ja muutenkin voi
mistuivat, alkoivat ne saavuttaa huomattavia voittoja eri 
kaupunge issa, milloin palkankorottamisessa, ·milloin työ
päiväri lyhentämisessä, tai työoloj en parantamisessa. 
Mutta unionistisen liikkeen huomatt_avampi toiminta
kausi ·alkoi vasta sitten, kun teollisuuselämä oli kehit
tynyt siksi laajaks-i, että voi tulla kysymys ·. koko · maata käsit-tävien työväenj ärjestöjen perustamisesta. 

Jo vuonna 1833 · muodostettiin Philadelphiassa kau
punkia ja koko Philadelphia-kauntia käsittävä j ärj es tö. 
Tähän järj estöön kuului alunpitä.en kolmetoista yhdis
tystä, mutta jo vuoteen 1836 mennessä oli niiden luku 
noussut viiteenkymmeneen, yhteisen jäsenmäärän olles
sa 10,000. Tämä järjestö toimi etupäässä : työlakkoj en 
avustamiseksi, kunnes se ·vuonna· 1839 haj osi. Järj estöstä 
kerrotaan, että se  oli "sangen toimelias ja voimakas te -
kijå Philadelphian teollises·sa elämässä." Samansuuntai
sia laaj empia järj estöjä toimi jo joissakin' muis sakin kaupungeissa vuoteen 1837 mennessä. 

Seuraavana askeleena unionlstisen liikkeen kehittämi
sessä oli kansallisjärj estön muodostaminen. Vuonna 1834 
läh etti New Yorkin ammattiunioiden keskusneuvosto 
kaupungin j a  sen lähiympäristöjen unioille ke-hotuksen 
läh ettää edustaj ia New Yorkis sa  pidertävää:n konventsio
niin. Sinne saapui kolmekymmentä edustajaa. Neuvotteluissa hyväksyttiin jonkunlainen perustuslaki kansallista 
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j ärj estöä varten, vaikkakin tämä j ärjestö jäi pelkäksi agi,tats!oon_ijärj estöksi. Seuraavassa konventsionissa järj es
tettiin hittoa kiinteämmälle pohjalle. Paikallisuniot tulivat nyt ,sidotuiksi luj emmin emäj ärj estöön. Vaikka tämä 
j ärj estö ottikin innokkaasti osaa lakkotaisteluj en avusta
miseen, oli sen kansallinen  toiminta vain nimellistä. Vuo
den 1837 paniikki pyyhkäisi olemattomiin koko laitoksen. 

Samoihin aikoihin t ekivät nuoranpunojat yrityksiä 
j ärj estönsä laaj entamis eksi kansalliseksi järj estöksi. Sii
nä __ �arkot�ksessa pidettiin jo _useita konventsioneja,  j oist:t 
eraaseenkm oli saapunut kaikkiaan 45 edustajaa viidestä 
eri valtios ta. Jotkut muutkin ammattijärjestöt olivat toi
messa kansallisten ' järj estöj en rakentamiseksi, mut ta 
kaikki nämä yritykset keskeytyivät vuoden 183

, 
7 paniikin 

takia. 
Senaikuisten unioiden jäsenmäärä ei luonnoll i sesti

kaan voinut olla suuri. Vuonna 1836 oli Ph.iladelphiassa 
kaikkiaan 48 eri uniota j<} työväenseuraa, j oista kaksi il
motti jäsenmääränsä nousevan yhdeksään sataan j a  nel
j ä  seitsemään ,sataan. Koko maata käsittävässä ammatti
järj estössä lasketaan v. 1834 olleen yhteensä 26,250 j ä
se�tä, j oist_a New Yorkin j a  Brooklynin osalle tuli I I,500 ; 

Ph1ladelph1an osalle 6,000 ; Bostonin 4,000 ; Baltimoren 
3,500 ; Nevarkin 750 ja  Washingtonin osalle 500 jäsentä. 

Unioilistinen liike kansallisessa mittakaavassa on 
saa_nut alkunsa varsinaisesti  vasta vuonna 1850, j ota aikaa 
myöskin pidetään uudemmanaikaisen ammattiunionismin 
lähtökohtana. Mainittuna vuonna perustettiin painajien 
kansallinen järj estö, josta sitten kehittyi yhä vieläkin 
voimassa oleva Kirjaltajain ·kansainvälinen järjestö. Tämä järj estö valtasi nopeasti j alansijaa paitsi New Yor
kiss�, m�öskin New J erseyssä, Pennsylvaniassa, Mary
land1ssa Ja Kentuckyssä, ulottuen ennen }okaiseen val 
tioon j a  vieläpä Canadaankin. Tämän j ärjestön rinnalle 
alkoi  ennen pitkää muodostua muita voimakkaita kansal
lisia järj estöjä. Vuonna 1853 muodostettiin Pohjois Ame
r!�an kivenhakkaaj ain yhdistys. Seuraavana vuonna pan
tlm alulle hatturien kansallinen j ärj estö ja v. 1858 muo
dostettiin rauta- ja terästyöläisten kansallinen järj estö, 
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j oka tunnettiin si lloin "Sons of Vulcan" nimellä. Seu
raavana vuonna perustettiin Pohjois Amerikan rauta
valurien kansallinen järj estö. 

Muutamassa vuodess� oli muodostunut kokonainen 
sarja elinvoimaisia kansallisia j ärj estöjä. J unankulj et
taj ain velj es liitto perustettiin vuonna 1863. Vielä ny
kyäänkin voimassa olevista, näihin aikoihin perustetuista 
j ärj estöistä mainittakoon seuraavat : Sikaarityöläisten 
j ärj estö, perustettu v. 1864 ; Muurarien j a  rapparien J ar
i estö, perustettu 1865 ; Konduktöörien j ärj estö, perustettu 
1868 ; J unankulj ettajain ja lämmittäjäin velj eskunta, pe
rustettu v. 1873 ; Rauta- ja terästyöläisten liitto, " perustet
tu v. 1876 ; Amerikan Kraniitinhakkaajain kansainvälinen 
liitto, perustettu 1877 ; Puuseppien ja kirvesmiesten jär
j estö, perustettu 1881 ; Yhdysvaltain j a  Canadan pullon 
puhaltajain liitto, perustettu 1876 ; Järvilaivamiesten unio, 
perust�ttu 1863 ; Kehrääj äin kansainvälinen järj estö, pe
rustettu 1878 ja Yhdysvaltain karttuuninkutcijain avustus
liitto, j oka peru'stett iin v. 1873-

Sisällissodan puhjettua keskeytyi unionistisen liik
keen kehitys vuosikaus iksi. , Sodan loputtua alkoi työ
väen järj estyminen kuitenkin kulkea eteenpäin ennert
kuulumattomin askelin. Sota oli riuhtai ssut irti erinäisi!i. 
yht eiskunnallisia voimia. Se ol i  aukonut tietä uudenai
kaisen kapitalismin kehittymiselle ja se  oli myöskin vyö
ryttänyt työväestön eteen käytännöllisiä kysymyksiä, j ot
ka j ohtivat työväestön· entistä enemmän kiinnittämään huomiotaan oman joukkovoimansa rakentamiseen. 

Mutta niin nopeita askeleita kuin unionistinen liike 
alkoi ottaakin sisälli ssodan loppuvuosina ja sen jäl)<:een, 
ei se kuitenkaan voinut läheskään kehittyä suhteellisesti 
kapitali stisen maailman mahtavan nousun rinnalla. Kaupunkit kasvoivat ja maan väestö lisääntyi kuin taikavoi
malla. Vuonna 1900 oli Yhdysvaltain väkiluku j �  76,000,-

000, eli yhdeksäntoista kertaa suurempi kuin vuonna 1790. 

Ja vaikkakin maaseutujen väestö oli tällä ajalla lisään
tynyt 13 kertaisesti, oli kaupunkien väestö samalla aikaa kasvanut 220 :kertaises ti, sillä vuonna 1790 oli .kaupun
kien ja kauppaloiden väkiluku yhteensä ainoastaan 131 
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tuhatta, j otavastoin se j o  vuonna 1900, oli 25 miljoonaa. 
Vuonna · 1850 la_sketaan .amerikalaisten pää,omien nous
seen korkeintaan muutamiin satoihin �iljoqniin, j otavas
toin ne  - nyt nousevat pariin sataan bilj oonllan. Tuo
tanto eri teollisuusaloilla on kohonnut vieläkin suurem
massa suhteessa. Melkein päätä huima� kapitalismin ta
loudellisen ja valt iollisen mahdin nykyisiä · ääriviivoja 
ajatellessa. 

Sellaisen - mahtivallan edessä ei unionistiseltakaan 
liikkeeltä - voida odottaa mitää� muuta,, kuin yhä _ v�ima
peräis empää nousua j<1, selväkantoisempaa tuntemusta .tämän päivän ja· tulevaisuuden tehtävistä. Amerikan uni�
ni stisen liikkeen ,takana ovat j o  vuosisadan vaiheet j a  
kuit enkin vasta nyt sen vo.idaan odottaa voivan ottaa en
simäiset merkitsevät askeleensa. Sillä samalla kun ka·
pitalistit pitävät järj estöj_ään asemansa j a  vallitsevan jär_
j estelmän säilyttämisvälineenä, täytyy työväenjärj estö
jen ennen kaikkea muuttua tämän järJ estelmän kumoa
misen ja työväenluokan vapautumisen välikappaleiksi, 
Siihen päämäärään pyrkiessä täytyy Amer_ikan unionisti
sen liikkeen vielä kulkea monien mullistavien vaiheiden 
ja perinpohjaisten uudistusten läpi. 

Onni Saari. 

Tilanteesta kansainvälisessä 
työväenliikkeessä 

Menneitten vuosien aikana, kuten muutoin varsin 
luonnollista, on eri maiden· työväenliikkeissä ilmaantunut 
virtauksia, j oiden edustaj at vaativat oikeutta syrjäyttää! 
eräitä ennemmin tunnustettuja periaatteita ja menettely." tapoj a, asettaakseen niiden tilalle uusia.-

Valitettavaa vaan, että vallitseva yhteiskurinallise'1i· 
ku�hunnan . aika ei ole suonut kansainvälisesti päteväna 
pidettäville marxilaisille· tutkij oille riittävästi rauhaa tch-· 
däkseen perinpohjaisesti selvittäviä tutkimuksia missi• 
määrässä uudistuksen esittäjäin vaatimukset todellisuu
dessa poikkeavat vanhoista ja mikä näis si uusissa vir-: 
tatiksissa on merkitykseltään · tärkeämpää kuin kuohu
päinä käyvän päivänpolitiikan ,vaahto j a  tästä j ohtuvat 
tunnepurkaukset. 
.. !<;u.mminki11 jo suinmakaupalla saattaa ,s_anoa, . et_tä; 
uudistuksia vaativassa arvostelussa on - hyvän _ j a  oi
keutetun ohella � runsaa�ti epäno�maaiista ja haihtuvaa, 
jopa suorastaan vahingollistakin, siis s emmoista, mikä ei 
ole oikeassa suhteessa niihin tehtäviin ja tekemisen mah
dollisuuksiin iµitä työväenliikkeellä voi olla. 

Uudistuksen vaatij at painostavat erityisemmin sitä to
siseikkaa, että maailman sota loi vallankumouksellisen 
tilanteen kaikissa niissä maissa, •j otka olivat pääosalli
set sodassa ja kapitalismin kansainvälisen luonteen vuok
si vallankumouksellinen tilanne lähen·ee nopein askelin 
myöskin niitä maita, j otka ·olivat suhteellisesti vähän tai 
ei ollenkaan osallisena suoranaisissa sotatoimissa. 



Tämä lähtökohta on siinä määrässä tosiasian mukai
n en, ettei erimielisyyksiä s iihen nähden ole olemassa. 

Mutta samalla kuin sodan luoma vallankumoukselli
nen tilanne on edessämme oleva selviö, niin se sama ti
lanne myöskin muodostaa käytännössä toimivan vallan
kumousliikkeen rajotukset ja esteet, sekä vihdoin luo yh-

• • 1 
te1skunnalhsen vallanku mouksen yksityiskohdat kussa-
kin maassa kaltaisekseen. 

Kysymys yhteiskunnallisen vallankumouksen rajo
tuksis ta, esteistä sekä asian monimutkaisista yksityiskoh
dista nostaa esille riitaa ja erimielisyyttä. · 

Sheldemann Ju!lstaa Saksan tasava.Ilaksl 

Epäilemättä otaksuminen, että kaikki se  mikä tapah
tui Venäjällä, toistuu automaattisesti kaikissa maissa, 
aiheuttaa paljon väärää arvostelua, jopa onnistumatto,nia 
yrityksiäkin päivänpolitiikan alalla. 

Vallankumouksellinen tilannekaan ei / vielä ehdotto
masti j ohdata kansain�li sen kapitalismin romahdukseen 
yhdellä l'ysäyksellä, puhumattakaan kapitalistisen a ika
kauden siveellisten ja s iv istyksellisten voimien työsken
telyn ja toiminnan lakkaamisesta. Eipä vielä sekään, 
mikä näyttää todelliselta kapitalismin romahdukselta, 
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tee selvää rajaa menneen aikakauden ja tulevan aikakau
den välille. Sikäli kuin kapitalistinen talousjärjestelmä 
todellisuudessa sortuu . ja kuolee, valtaa yhteiskunnalli
nen vallankumous pysyvää maaperää ja sikäli kuin kapi
talistinen talousjärj estelmä vielä s isältää elinvoimia ja  
kestävyyttä, ilmaisee tämä itsensä myöskin valtiovallas
sa, yleisessä mielipiteessä j a sivistyse!ämässä. 

Ottakaamme esi-
merkiksi Saksan val-
1 a n k u m ouksen py
sähtyminen keisari
vallan kukis tamiseen. 
Työväenliikkeen pe
riaatteitten ja me
n ettelytavan uudista
misen vaatij at esittä
vät tässä väittee·n, et
tä Saksan työläiset 
tekivät suuren ereh
dyksen, toimiessaan 
v a 1 1  a nkumouksessa 
vanhoj en periaatteit
ten mukaisesti. M ut
ta· tuo erehdysteorh 
ei selitä itseasiassa 
mitään, ellei juuri si
tä, että erehdysteo
rian esdttäjät itse o
vat langenneet por
varistovallan s i v j s- Amerikka seuloo kultaa. . Saksalainen 

satiirikuva. 
t y s e 1 ä m ä  n ideolo-
giaan, j onka mukaan yhteiskunnalliset ja  valtiolliset ta
pahtumat menevät hyvin ja oikein, elleivät johtaj at tee 
erehtyksiä. Että uudistuksen vaatij at nyt niin laajakan
toisesti syyttävät Saksan työväen!iikk�en vanhoj a johta
j ia, että tästä syyttämisestä on tullut uudistusliikkeen 
huomattavin ja  luonteenomaisin fraasi, viittaa s iihen, 
että hyvä- ja pahamies-ideologia on pukenut päällensä 
marxilaiset vaatteet. f 



Ymmärtääksemme · Saksan vallankumouksen j äämi
�e� p·uolitiehen, ym�ärtääksemme sen pysähtymisen val
t iolliseen vallankumoukseen ja ymmärtääksemme sen, 
että n. s. kautskylaiset sosialistitkin epäröivät täydellisen 
yhteiskunnallisen vallankumouksen · yrittämistä täytyy 
tutkia, - eipä suinkaan erehdyksiä tai mahdollista johtaj ain petollisuutta, - vaan Saksan kapitalismin vielä 
j älellä olevaa voimaa ]a ennenkaikkea sitä vo.imaa . mitå s e  sai  . • as erauh.an ja rauhansopimuksen kautta kansainväliseltä k�pitalismilta. Tämän kautta tutkiminen siir· 
tyy yleensä maailman kapitalismin, militarismin ja impe
�ialismin voimi�n tutkimiseksi. Ja tämän tutkimisen tu
losten täytyy näyttää, että Saksan vallankumous pysäh
tyi todellisten, vielä olemassaolevien kap.italismin kan
sainvälisten voimien . eteen, eikä ·suinkaan Saksan tyÖ·· läisten oletettuun, erehdykseen. 

Jokainen vall�·�ku_mous on siinä määrässä laaj a asia, 
jopa siinä määrässä etukäteen tehtävistä suunnitelmi :;ta 
riippumaton asia, ettei voi olla luonnollista leimata val
lankutnous erehdyk;seksi . • Kun rajuilma särkee hyödylli
siä esineitä ja laitoksia tai tappaa ihmisiä, ymmärtää ku

. katahansa luonnottomaksi väitteen, että rajuilma oli 
erehdys. Ettei erehdykseksi myöskään voi s elittää val
lankumouksen tulematta 'jäämistä, tämän pitäisi olla varsin selvää kaikille niille, j otka ovat tutkineet yhteiskun
nallisia voimalak�ja. Hulluksi sanottaisiin semmoista 
ilmat icteilij ää; joka, ennustettuaan rajuilman tuloa, miki ei todella tule, . puolustaakseen "kantaansa" väittäisi, ettå 
raj uilman .. tulematta j ääminen oli erehdys. Rajuilman 
ennustaja voi erehtyä, mutta ei rajuilma. Vallankumou1{
sen ennustaj a ja vaatij a voi erehtyä, m·utta ei vallanku
mous. 

Tietysti on myönnettävä, että vallankumous on enem
män ihmisten ennakolta tekemien suunnitelmien ja tahdon alainen asia kuin rajuilma, mutta ilmeistä yhtäläi
_ syyttä vallankumouk sen j a  rajuilman puhkeamisella kum
minkin on. Molemmat syntyvät semmoisten voimavasta
kohtien pakotuksesta, mitä ihmiset eivät voi mielinmää
rin ohjata. Sivi stynyt ihminen voi tutkia luonnossa muo-
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dostuvia voimia ja tietää ennakolta rajuilman tulon, j a  
siten s i i s  ihmiset myöskin voivat varustautua välttyäkseen rajuilman yllätyksiltä, jop_a j ohtaakin rajuilman 
kautta purkautuvia luonnon voimia. Samalla tavalla ai-· · kamme yhteiskunnallinen sivistys kykenee tutkimaan yh
teiskunnallista myrskyä synnyttävien voimien muodos
tumista, mutta ihmiset eivät voi estää näitten voimien 
kasaant.umista. Kun puhut aan vallankumouksellisesta 
työväenliikkeestä, niin tarkoitetaan sillä sitä että · tyi.i
väenliike tuntee yhteiskunnalli ·sta myrskyä · synnyttävien 
voimien kasaan'tumisen ja tietää si is valmistautua käyt
tämään näitä voimia yhteiskunnallisen ummehtuneisuu
den polttamisen ja tuulettamisen palvelukseen, välttä
mään niin palj on kuin mahdoll ista ihmisten ja hyödyl listeti'' laitosten sokeata hävit tämistä. 

Ylläsana'ttiss·a i!�enevän käs ityksen · v;lossa koete
taan seuraava·s sa lumia yleispiirt einen, katsaus�\kansain
väli stä työväenliikettä johtavien maitten vallanku'mouk
sellisiin ilmauksiin j a  valiankumousta pidättäviin '· 6l�ihin. 

ENGLANTI, 
Englannin ti lanne määrää. ] a  j ohtaa tietoisesti toimi

vaa yhtei skunnallisen. vallankumouksen liikettä Europassa. Englannissa itsessään vallitsevat yhteiskunnallisen 
vallankumouksen edellytykset. Teolli suusköyhäl istö kå0 

sittää ehdottoman enemmistön Englannin kansasta j a  
kapitaListinen kehitys o n  kypsytt_änyt teollisuuden yh
teiskunnallisen' omistuksen j a , h allinnon järj estelmään. mahdol liseksi. Myöskin Englan·nin työväestö vaatii tätä 
ja 

1
työskentelee saavuttaakseen tämän päämäärän. Eng

lannin johtavat työväen j ärjestöt ja työväenpuolue julis
tavat ohj elmissaan suurteollisuuden yhteiskunnallistutta� 
mista. Suurteollisuucie·n j a  liikennevälineid·en yhteiskun� · nallistuttaminen on - ei enää p er,iaatteissa tu'nnustet
tava kaukainen pääm.äärå - vaan tämänpäiväisen · valti·
ollisen liikkeen ohhj elmavaatimus. Alituisesti ·  puhkea- ' · 
vat suuret lakkotaistelut, jotka j ärkyttävät valtiota ja  
yhteiskuntaa, painostavat tätä  ohj elmavaatiniusfa. Myös-



kin se seikka, että Englannin työväenjärj e stöj en jäsenmäärä lisääntyi sotavuosien aikana toisella puolella, ollen nyt viiden miljoonan paikkeilla, todistaa, että näillä 
vaatimuk silla on todellista voimaa takana. 

Mi ssään maassa ei ole koskaan päivänpolitiikan mah
dollisten tarpeiden kannalta aj ateltu niin paljon kuin 
nyt Englannin työväenj ärj estöissä, minkämoiseksi tilan
ne voisi muodostua, jos anti-imperialistinen, anti-kapita-

llloskovan lntematlonalen pemstaJla 
Seisomassa vasemmalta oikealle : Peti n, saksal. -ftävaltalainen, 

Rudniansky, unkarilainen, Milkitstch, serpialainen ; Gruber, saksa
lals-itävaltalainen: Albert, saksalainen ; l\1anner ja Kuusinen suo
mal. ; Gullbeaux, ranslcalainen ja Rahja suomal. 

Istumassa vasemmalta oikealle : Otto Grimlund, ruotsal., Fritz 
Platten, sveitsiläinen ja Yrjö Sirola, suomalainen. 

listinen työläis luokka joutuisi käyttämään hallitusvaltaa maassa, minkä valtiollinen suurvalta-asema ja olemassa
olo taloudellisena suurvaltana lepää kokonaan parin vuosisadan aikana kehittyneille ja väkivallalla luoduille suh
teille muun maailman kanssa. 

Tällä aj attelemisella j a  valmistelulla on kumminkin toinen , - melkeinpä konservatiivinen luonne, - verra
tessa sitä Ranskan ja Venäjän vallankumousvalmistuk
s iin ja -tapahtumiin. Englantilaisessa työväenliikkeessä 

käsitellään yhteiskunnallisen vallankumouksen probleemej a laskuopillisesti. Yritetään valmistautua hallitie
maan s itä suurta mullistusta, minkä Englannin maail
mankapitalismi ja imperialismi lopulta on päästävä v:il
loilleen. Marx on kerran lausunut, että kapitalistisen 
järj estelmän kumous Englannissa voi muodostua suh
teellisesti rauhallis emmaksi kuin vallankumoukset yleensä. , Toteutuuko tämäkin Marxin ennustus, s e  nähdään 
aikanaan. 

Englannin kapitalismin ja imperialismin romahdus kun 
ajattelee sitä ilmenevän valmeuden kannalta, nä;ttää 

Kolmannen lnternatlonalen perustav� kokouksen kokouspalåtsl 

si is yks.inkertaiselta. Mutta ylläsanottu sisältää vain toi
sen puolen asias ta, Se käsittelee vain Englantia ja Englannissa vallitsevaa tilannetta, eikä Suur-Britanniaa kai
kessa laajuudessaan. Yksistään Englannissa on työväen
valta t ehoton. Ellei tärkeimmät o sat Suur-Britanniasta 
mitkä sijaitsevat kaukana brittiläisitä saarista, alistuisi 
Englannin työväen vallan alaiseksi, niin tämä merkits efai . 
suunnatonta kurjuutta j� nääntymistä Englannin kan
salle. Englannin teollisuuslaitosten yhteiskunnallistut
taminen olisi aivan , kokonaan tarkotukseton, j os ne, val
lan siirtymisessä työläisluokalle, joutuisivat eristetyiksi 
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Englannin alusmaitten raaka-ainelähteistä, - siis juuri 
niistä brittiläisen valtakunnan alusmaista, j oita imperialistinen ja kapitalistinen Englanti hallitsee. Tämä muodostuu yhä enemmän Englannin ja koko Europan yhteis
kunnallisen vallankumouksen pääprobleemiksi. Englan
nin . työväen johtajat ja· työväe-njärj estöt tietävät tutki
muksiensa perusteella, että katkera vallankumouksellinen luokkasota Englannissa johtaisi nykyään Suur-Bri
tannian hajoamiseen. Kapitalist.iset vastavallankumouk
selli-s et säilyttäisivät asemansa ja valtansaEnglannin tär 
keimmi ssä alusmaissa vaikka valta emämaassa yht'äkki,i 
joutuisikin työläisluokan käsiin. Tämä taas ensimäisenä :seurauksenaan ·vahvistaisi vain Amerikan ja Japanin kapital' ismia j a  imperialismia samalla kun Englannin ja 
muun Europan työväe·nvallat j outuis ivat taistelemaan ei 
ainoastaan olemassaolonsa puolesta, vaan m1ta suurempien vastuksien kanssa hankkiessaan jokapäiv-äista 
ravintoa kansajouk�ille. .?nnellisen rhtei_skunn�llisen 
vallankumouksen , edellytyks 11n Englannissa Ja koko _ Eu
ropassa sisältyy siis mahdollisuudet säilyttää tärkeimmät 
'.Europa.Ii impe(ialistisille valtioiHe -kuuluvat alusni:aat. 
Vallankumous tosiii voi tulla, vaikka ei olis ikaan val
meutta alusmaitten säilyttämiseksi työväenvaltioitten kä
s issä; sil'lä vallankumous ,  kuten edellä on koetettu osot
taa, ei kulj e poliittisten suunnitelmien ratoja. Mutta ni in palj on kuin tämä asia edeltäpäin tähtäävästä aj attelemi
sesta riippuu ja niin pitkälle kuiii vallankumouksellinen 
ennakko-tf�toisuus voi mennä, täytyy tätäkin puolta muistaa. j� ymmärtää sen merkitys. 

Ainakin se mihin ylläoleva yleispiirteisesti · koskettelee muodostaa Englannin työvä enliikkeen tämänpäiväi
sen ajatt elt1suunnan ja  määrää sen toimintatavan. 

SAKSA. 

Saksan tämänpäiväisellekin työväenliikkeelle antaa 
erikoispiirteensä se seikka, ettei Saksassa koskaan ole ollut voimakasta itsenäistä porvaris-radika"alista · puo 
luetta. Saksan keisarillisen hallituksen ilmeinen asi-
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oitten järj estämiskyky Bismarckin ajoista . alkaen kykeni 
välttämään terä vien ryhmäriitoj en muodostumista -Sak
san porvariston keskuudessa. Samalla kuin Saksan kei
sarillinen hallitus auttoi suurkapitalismin kehitystä, huo
lehti se myöskin maataloudellisista oloi sta, tyydyttääkseen maanomistajia. Valtio ja t eollisuus kokosi. -oppineis
ton si ipiensä suoj aan, turvaten j a· auttaen sitä. Tämmöi
sen kokonaisuusta vottelun vallitessa, oli  Saksan potva
ristoluokka yhtenäisempi kuin porvaristo mis sään- muussa maassa. Sen yhtenäisyys oli tarkotettu palvelemaan valt iollista yksinvaltiutta. Ne porvaristokerrokset, jotka 
tätä vastust ivat, olivat liian voimattomia itsenäisen por-

Sparta-cusla1sten _torikokous Berlinissä, Jonk,_ . hallitus haj_ottl 
varillis -kansanvaltaisen liikkee_n j a  - puolueen muodosta
miseen. Ne · liittyivät Saksan sosialidemokraattiseen 
puolueeseen, joka s itten muodostui 'ainoaksi . saksalaisen demokratian ' kokoomukseksi. ' ; . 

Tämä asiantila loi Saksan sosialidemokratiaa>n myös
kin joht_avan tavan : _ yrittää säi'lyttää ptiolueei\: yhteil.äi
syyttä. Asialli�fen aikeittensa ja aj atus't.efrsa p'ublesta 
p�htaat porvari-radika"al it saattoivat sovelt�a ·ttlolion'yh
tenäisyyspyrii1töön, vaikka · puoltiekortvents iori'it pääfbk
sis sään ja ohjelmissaan juli stivatkii r 'vallank'uirtöuk�el
lista marxilaisuutta, sillä h"e ajattelivat etitpääs'sii'"vlf!fan-
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kumouksellisen marxilaisuuden valtiollista puolta, sen 
ihanteellista s isältöä j .n.e. 

Mutta sota toi eteen tilanteen mikä ensiksikin särki sosialiderp.okraattisen puolueen. Puolueen porvarillis
kansanvaJtainen aines nousi pinnalle. Se sai keisarivallan kumo,uksessa valtion ohjakset käsiinsä. Sen· y�pä
rille keraäntyi saksalaisen yhteiskunnan keskusluokka 
kun paternalistinen valtiojärj estelmä sortui maan tasalle, 
mikä oli keinotekoisesti pitänyt yllä porvaristoluokkicn 
yhtenäisyyttä. 

Saattaa olla asian-
laita se, .että Saksan 
työväestön enemmis
tö vieläkin ka�natta:i 
"enemmis_tösosialid e-
11\0kraa ttien" puolu
etta, · mikä sisäisen 
luonteensa puolesta 
ei eroa , paljonkaan 
Yhdysvaltain demo
kraattipuc;ilueesta ,tai 
riykyisestä hailit.us
pudlueesta Englan
nissa. Mutta se aika 
mikä' on kulunut kei
sadvallan kukistumi-
sesta on muodosta

nut j otensakin se!-

,,..,.,...,...,....,...��---�---··.,......, 

Saksan hallituksen suojelijat työssä 
"sisäistä vihollista" vastaan 

van yleissuunnan Saksan työväenliikkeessä. Enem
mistösosialidemokraatit saivat heti Saksan vallanku
mouksen j älkeen tapahtuneissa, sekä valtiollisissa että 
k�nnallisissa vaaleis sa enemmistön. Spartacus!aisryhmä, 
j oka ainakin siveellisessä merkityksessä hylkäsi .o san
oton vaaleihin porvarill isessa valtiossa, näytteli joh.tavaa 
osaa sosialistisia päämääriä vaativan työväestön kapina
h.1ontoisissa lakkotaisteluissa tämän vuoden alkupuolella. 
Itsenäiset sosialistit olivat melkein huomaamattomassa 
asemassa. Mutta tämän vuoden aikana on Sosialidemo-
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kraattisen puolueen joukkoj en j oukkosiirtymistä tapah
tunut Itsenäiseen sosialist ipuolueeseen ja niin myöskin 
ne j oukot, j otka tämän vuoden alussa laskettiin spartacuslaisen ryhmän kannattajajoukkoon, ovat siirtyneet Jt .. 
senäisen sos ialistipuolueen riveihin. Alkuperäinen spar
tacuslaisryhmä on nykyään vähän huomattu. Vaikka 
Kautskykin kuuluu tähän puolueeseen, niin se, vastoin 
hänen aj atuksiaan, on hyvä°ksynyt ohj elmassaan neuvos
totasavaltaperiaatteen. Mutta muutoin Itsenäinen sosia
listipuolue, kuten Englannissakin työväenpuolue, tutkii suurella huolella tietänsä ja yhteiskunnallisen vallanku
mouksen yleisiä probleemeja. 

Saksan työväenjärj estöj en jäs enmäärä on myöskin li
sääntynyt monella miljoonalla kuluneen vuoden . aikana. 
Sodan päättyessä oli Saksan taloudellisissa työväenjär
jestöissä jäseniä vähän päälle miljoonan. Viimeisin tie� 
donanto mainitsee Saksan ammattijärjestöj e� j äs,e_qmää
rän kuudeksi miljoonaksi. · ;: · 

-l .. 
VENÄJÄ. 

Myö skin Venäj än työväenliikk eessä on kulqnut vuosi 
muodostanut y!eissuuntaa, minkä perusteella paremmin 
kuin ennen saattaa ajatella Venäj än työväenvallan tule
vaisuutta ja kehitystä. Jotkut porvarillis.et tutkijat väit0 

tä vät, että maltillinen bolshev:ismi on. voittanut radikali
sen bolshevismin Venäj ällä. 

Tämä vallankumouksellisille tunteille arka' asia on 
toistaiseksi avonaiseksi jätettävä. Huomata kumminkin 
täytyy, _että kun ,nykyinen hallituspuolue nousi valtaan 
Venäjä llä, niin se vaati kaikkien muiden puolueiden tävdellistä antautumista, mutta j o  nykyään ovat sosialistis�t 
vähemmistöpuolueet kpmpromiss isuhteissa bolsheviki
puolueen kanssa. Sosialistiset vähemmistöpuolueet vas
tustavat monessa suhteessa hallituksen politiikkaa, mut
ta tunnustavat neuvostovaltajärj estelmän ja tarpeen 
taistella ulkomaalaisia imperialisteja vastaan jotka teke
vät hyökkäyksiä maahan. Tämän kompromissin nojalla 
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on näillä puolueilla vaikutusvaltaa hallituksessa j a  maan 
yleisterr as ioitten · j ohdos sa. .Asian tämmöinen tila on 
kuluneen vuoden aikana jatkuvasti keh ittynyt- j a  luj it
tunut. 

Tämän ohella on alkuperäisistä aikeista ja aj atuk
sista luopumista tapahtunut monessa -muussa�in suhtees
sa sekä sisä- että ulkopolit·iikan alalla. 

Teollisuude'tt johtoprobleemia alettiin ensin · ratkai
semaan siten, et:tä kunkin tehtaan neuvosto toimitsijoit
tensa avulla käytti ' teh·das.ta: Bolsh evikit ja  heidän taa

tut ystävänsä .myön
tävät, että - tämä - ta
pahtui noj aten - vat
i a n k u m ouksellisen 
syndikalismin valtio
vasta1s1 111 aatteisii11. 
M titta kokemus osot
ti pian, että epäkes
kittyneisyys ja s iitä 
johtuva anarkia tuo
tannossa ei kelpaa. 
Tämän aatteen täy
d.ellinen vastakohta : 

· mitä täydellisin  j oh
don keskittäminen 
valtiovallan ja  sen 

Bolsheviklsm,ln pöpp"ö porvarllehdlssä alaisten spesialistiea 
käsiin on syrjäyttänyt alkuperäiset aikeet. 

Kaikki teollisuus� j a; käsityöliikkeet j9utuivat bolshe
vikivallafl, alussa neuvostojen ,  käsiin, mutta _myöhemmin 
on vissinsu.uruiset teollisuusliikkeet saaneet oikeuksia 
toimia samaan · tapaan k�in n e  porvarillis essa yhteisk�n
nassa · to imiv:;i.t. Teollisuuden kansallistuttamisessa nou
datetaan nykyään , ,a_steett�ista menettelyä. 

M aaomaisuuden j.ulistaminen yhteis)rnnnallis"ksi  
omaisuucl,e,ksir sai aluksi käytännössä s emmoisen muo!fon, 
että soviet'.tivirkai-lijat ,pakkoluovuttivat e� ainoastaan 
maaparoonien· : ·suuret kartanotilat ja varastot, vaan 

) 
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myöskin keskivarakkaitten talonpoikien vil)a- ja ruoka
tarvevarastot, mutta tämänpäiväinen käytäntö maatalou
dessa on muodostunut semmois€ksi, että j okainen talon
poika t�ntee omistavan sa sen maan mitä hän vilj elee j a  
tietysti myöskin maan tuotteet. Bolshevikipuolueen maa
talouspolitiikka määrää suoj ele maan myöskin keskiva
rakkaitten talonpoikain niitä oikeuksia mitä he oikeu
dekseen ·väittävät. Bolshevikipuolueen ja samalla hallituk
sen johtaja moitti ankarasti niitä kommunisteja, jotka 
harjottavat talonpoikia ärsyttävää agitatsionia. Sen si
jaan, että kaupunkilaissoviettien asiamiehet alussa yllyt
tivät köyhiä talonpoikia käymään keskivarakkaitten "ky
läkun taj ehuj en" kimppuun, terotetaan nyt vilj elysrauhan 
turvaamista ja tiedon hankintaa maatuotannon voimis
t�ttamiseksi. 

Porvariston kovakourainen karkoittaminen teollisuu
den ja yleisten asiain hoitaja-asemilta oli luonnollisesti 
Neuvostovallan ensimäinen tehtävä, ja luj ia  yhteenottoja 
on bolshevikipuolueen sisällä ollut käsitellessä kysy
mystä mitenkä köyhälistövallan pitäisi suhtautua enti
seen porvaristoon, mutta johtavana on se suunta mikä 
käyttää porvaristoa teknillisillä spesialialoilla kansan
komisareina. 

Venäjän Neuvostovallan ulkomaapolitiikka · noj as i  
alussa aj atukselle, että koko Europassa aivan läheisessä 
tulevaisuudessa tapahtuu vallankumous. Tämän päiväi
nen Neuvostovallan ulkomaapoliti·ikka on valmis myön
tämään ulkomaalaisille kapitalisteille erinäisiä teollisuus
oikeuksia Venäjä llä ja tunnustaa Neuvostovallan velvolli
suudeksi _suor'i ttaa tsaarivallan aikana ulkomailta otetut 
valtiolainat. 

Kaksi suurta, jo  historialliseksi  tosiasiaksi merkittä
vää voittoa on Venäj än työväenluokka hallitusvallallaan 
saavuttanut. Se on ni in täydellisesti tuhonnut mädänty
nei-tten ylimyssukuj en ja kenraalien mädäntyneen valtion, 
ettei se enää ikinä voi nousta. Tämä on ensimäinen suuri 
voitto ja toinen on feudaalisen maatalousj ärj estelmän 
niin perinpohjainen murskaaminen, että siihen palaami
nen on ehdottomasti mahdoton. 
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Maailman historiassa ei ole myi;iskään toista ta
pausta, missä j oku hallitus olisi kansanvalistustyössä saa
vutt.anut ni in suuria ,tulo)<s ia_ rtiin lyhyessä aj assa kuin 
Venäjän köyhälistön ·hallitus kaksivuotisen toimintansa 
tuloksena voi esittää. Tuhansia mailej a p.itkällä sotarintamaJ!a puo!jaan pitävän "pµnasen armeij an" kokoaminen ja järj estäminen 

on sekin suurtyö o.malla al;d\aan, vaikka t ietysti valitet
tavain asianhaarain pakosta . välttämättömäksi käynyt suurtyö. Maailman imperialistiset valtiot vaviskoot näh
dessään . kuinka nop,easti sosialistinen hallitus kykenee 
kamalan yhteiskunnallisen, vaitiollisen ja sotilaallis.en 
kaaoksen jaloista kohottama,an kaikkien pätevien asian-

Saksan tasavallan hal!itustalo · 

tuntij ain •lausunnon 
mukaan mallikelpoi
seen kuriin ja j ärj es
tykseen totutetun so-. tilasvoiman. 
, ,Kommunistisen tai 

sosialistisen : yhteiskunnan kehitys Ve
näjällä ei vielä tarjoa semmoista näköalaa 
mikä osottaisi suoraviivaista ,kulkua päii
mää,rää .kohden. Maa-s_eutuj en yhteiskunnallinen tilanne ja niissä vall i tseva 

kehityksen suunta , kulkee p;tr.emmin pois kommunismista 
kuin kohti kommunismia. Teollisuuden , vojmis turninen, 
niin että valtio voisi panna käyntiin suur,ia maanvilj elys· koneita j a  tieteellisiä vilj elystapoj a, voisi avata kehityssuunnan maataloudellisellakin alalla komm1unismiin, Mut
ta .olosuhteet ovat heittäneet eteen niin paljon vastuksia, 
ettei ole päästy myöskään teollisuuden alalla taloudellisen kehityks�n yleistä suuntaa johtaviin tuloksiin. 

RANSKA . . 
Ranska menetti sodassa asemansa tärkeänä kapita

li stisena suurvaltana. Sota hävitti enemmän Ranskaa 

1 

1 

1 

· 1 

kapilalistista talousjärj estelmää ja · tuota�tovoimia_ ku_i n  
minkään muun maan. Ranska on nyt maa1lma.nkap1tahs0 

min j a  imperialismin suuri marttyyrimaa, jolla on suur�n 
kartanon isäntärengin as emaan verrattava asema. .,e 
sai oikeuden periä omaksi hyväkseen joukon epävarmoja 
saatavia. Näitten saatavien periminen tulee olemaan 
Ranskan porvarillisen hallituksen ja porvariluokan sisä> 
ja ulkopolitiikan rrtäärääj ä. Tämä ant�a sille .. s�ikkailu
luonteen. Vaikeissa taloudellis issa oloissa e!a.Yan · Ulko
maavela!iisen rauhottaminen johtaa jatkuviin rauhoitta
mistoimenpiteis iin myöskin kotimaassa. Porvarillisen 
politiikan arvostelua täytyy rajottaa sana- i� l�u�unto
vapauden esteillä. Monella muulla tavalla . tarua Johtaa 
säkenöiviin vastakohtiin porvarillisen järj estelmän puo-
lustaj ain ja �astustajain välillä. 

Tämmöinen olosuhde · edellyttää ' kapinallisuutta Ja 
kapinal1isuuden kukis tamisen jatkuvaa tilaa. Tämä . ti
lanne j a  ranskalainen kuumaverisyys ei' ennusta Ra�.s_k�-� porvarilliselle j ärj estelmälle onne-tlisen rauhan patvta. 
Huikean suuret valtiovela-t pakottavat verottamaan ras·kaa-sti Ranskan talonpoikais!uokkaa, samalla kun Rans
kan · maataloudellinen tila kohtaa vaikeuksia m. m. Yh0 

dysvaltain ja muitt enkin maitten väkijuomakieltolakien 
johdosta., si llä viinlvilj elys on yhtenä Ranskan maa,talou
den kulmakivenä. Ranskan työväenliikkeessä ·on havaittavissa yhtenäisty
mistä .  · Ammattij ärj estot ja sosialistipuolue ovat nyt lä
hemmässä . yhteistoiminnas sa ja yhteisymmärryksessä 
kuin koskaan ennen. Ei ole mikään odottamaton tai  ih
meellinen asia, vaikka Ranskan työväenliike julistaisi lä
hemmässä ' tulevaisuudessa ohj elman : eläköön soviettijär
j estelmään -perustuva työläisten ja talonpoikain tasaval0 

ta Ran skassa !  
ITALIA. 

· ·Samantapain en seikka.ilutilanrie kuin Ranskas·sa vai-· litseva, johtaa myöskin Italian porvariston politiikkaa. 
Kun Ranskan osana on korjata asemansa ja turvata tule-
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vaisuutensa edesmenneen suur-imperialistisen Saksan perinnö1'1ä, niin Italia koettaa kaapata Itävalta-Unkarin ha
joamisesta j ohtuvia etuj a niin paljon kuin mahdolli sta, 
j opa maailman isäntäkapitalistien tahdon vastaisesti. Ita
lia tahtoo saattaa entisen Itävalta-Unkarin alueille muo
dostuneet · kansakunnat taloudellisessa kanssakäymisessään muun maailman kanssa riippuvaksi Italian kapitalis
mista. 

Että tälrä on vastaava vaikutus Italian työväenliik
keeseen, si itä saa todistuksen vallankumouksen aattopäi
vien psykologiaa sisä ltävistä protesteista, päätöksisti,, ohj elmista j a  manifestei sta. As iantilaa valaisee myöskin 
se, että Italian sosialist ipuolue on suoranai sesti päättä
nyt liittyä Moskovan Internationaleen. 

INTERNATIONALE. 

Viisi vuotta s itten lakkasi toisen Internationalen ole
massaolo elävänä elimistönä. Eikä se  ole monista yrityk
s istä huol'imatta henkiin herännyt Jos toinen lnt erna
tionale olisi voinut kokoontua Venäjän vallankumouk
sen jälkeen Tukholmassa, kuten oli aikeita, niin mahdol
lisesti tilanne toises�a Internationalessa olisi nykyistä 
parempi. Bernen konventioni, j ohon otti osaa eri maiden 
porvaris-radikaliset sosialist it, puhumattakaan Hollannis
sa, pidetystä ammattijärj estöjen kansainvälisestä kong .. 
ressista, kulutti aikaa j a  voimia väittelyyn mikä hallitus on syyllinen maailman sodan syttymiseen ja minkä ' maan 
työväki teki rikoksen kannattaessaan hallitustensa sota
poi'itiikkaa. Sama väittely j atkui myöhemmin Lucernes
sa  pidetyssä toisen Internationalen konventionissa. Ja 
jo s  sama väittely edelleen j atkuu tulevassa helmikuussa 
aiotussa kongressissa, n iin toisen Internationalen elotto
man ja ilottoman elämän päivät pian päättyvät koko
-naan. 

Moskovassa pidetty konventioni, j ohon otti osaa 
j oukko eri maiden edustajia, joil'la kumminkaan ei ollut 
säännöllisessä järj estyksessä annettua edustajavaltakir-
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jaa, paitsi tietysti Venäjän edustaj illa, lausui �öyhäli�tö
läisinternationalen johtavat periaatteet maailman tilan 
nykyisessä vaiheessa. Moskovan Internation.al��n liitty
mispyrkimyksiä on kaikis·sa maissa, mutta vaha1set _o_vat 
ne joukot, jo tka eivät lausuisi j otain arvosteleva� tai _J ot
ka eivät epäröisi tunnustaa, että maailman en maiden 
työläisluo.kkia käytännöllisessä taistelussa edus��va In
ternationale semmoisenaan on se  mikä perustett11n Mo�-
kovassa. Kommun,istipuolueitten taholta tuleva hillitön arvos-
telu niistä työväenliikkeistä, j otka kaikesta huolimatta 
eri maissa edustavat 
milj oonia j ärj esty
n eitä työläisiä, hi
dastuttaa myöskin kolmannen Interna 
tionalen muodostu
mista. Kuten oi
keis to1aissos ialist i t, 

niin myöskin kom
munistit vetävät sotaan syyllisyyskysv-

.. . k- · Irlannin kapinoltsijaln "parlamentti" mykset r11ta·-asia s 1  . .  . .. proletariatian kansainväli sestä yhteenl11ttym1sesta kes-
kusteltaessa. Eri maiden · vasemmistolaissosisalistien puolueissa-
kin on huomattavia vähemmistöjä, jotka vastustavat ehdot�nta yhtymistä Moskovan Internationaleen. Ruotsin 
va·semmistopuolue hyväksyi liittymispäätöksen kahden 
kolmannen osan enemmistöllä. Norj an sosialistipuolu
eessa, jo ta vas emmistolaiset j ohtavat, _ta?ahtui haj �an
nusta yhtymispäätöksen johdosta. Swe1ts111 vasemm1sto
lai�ten johtama sosialistipuolue on yleisäänestyksellä, 
noin 14,000 äänellä 8, ooo ääntä vastaan, hylj ännyt yhty
misesityksen. Yhdysvaltain sosialistipuolueessa, joka 
muutoin on samalla kannalla kuin Sweits in sosialistl
puolue ja Ruotsin vasemmistopuolue, on tämän asian joh
dosta enemmistö ja vähemmistö. Unkarin työläisten 
puolue, j oka oli liittynyt Moskovan Internationaleen, on 
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nyt eronnut s i itä. Saksan itsenäisessä sosialistipuolueessa  ei ole vielä virall i sest i  otettu asiaa esille. Italian sos ialistipuolue on tehnyt yhtymispäätöksen, mutta s ekin samantapaisella s ivuhuomautuksella minkä Yhdysvaltain Sosialistipuolueen · äskeisen konventionin vähemmistö t eki. 
Kummi�kin on s emmoisia kansainvälisiä päivän kysymyksiäkin, joissa kaikkien maiden luokkatietoiset työväenjärj estöt, pa.itsi tietysti perusperiaatteissa, yhdistvvät. Europan maiden työväenjärj estöt j a  sosiali stipuol�e:t tuomitsevat imperialistisi l le perusteille ja tarkotuspenlle tehdyn rauhansopimuksen . .  Samoin kapital ist isen luokkavallan säilyttämistarkotusta palvelemaan aiotun "kansa,inliiton". . Vanhoill isemmatkin työväenjärj es töt vastus.tavat j a  tuomitsevat eri maiden . hallitusten hyök-käyksiä Neuvosto-Venäjää . vastaan. · · Viisi  vuotta sitten jul istiyat kaikkien maiden porva� ril_l iset,  että sosialismi ja köyhälistön kansainvälisyys 011 kuoHut . . 

Oliko ? 
Ei ! 
Ei sosialismi, eikä köyhälistön kansainvälisyys kos- · kaan kuolekaan, mutta kapitalismi kuolee, joka on synnyttänyt sosfalismin ja köyhälistön kansainvälisyyden. 

F. J.  S-ä. 

Kuningas 

Ikävänä syyskuun iltana, kun sadevesi lot i see  katu
oj issa, kun loka taker tuu housunlahkeisi in ja kun sähkö 
·valot näyttävät alakuloisilta j a  murheellisilta, a stuu kak
si miestä pitkin pääkaupungin sivukatuj a. Etumaisena 
kulkeva on suuri, lihava mies ja takana tuleva on pieni, 
villakoiraa muis tuttava. Turkin kaulus on kiinteästi 
kaulan ympärillä, keppi viuhtoo ilmaa ja  sadetta. 

- Astukaa hieman hitaammin, herra päämini steri, 
lausuu pieni mies takana, johon isompi edelläkulkija 
vastaa : 

- Teidän maj esteettinne ei koskaan voi . olla ':alitta
matta. 

Sillä isompi mies on entinen pääministeri ja pienem
pi, villakoiraa muistuttava, on entinen kuningas, jota pä:i
ministeri taluttaa ikäänkuin kaulap.annasta läpi sateen 
j a  tuulen. 

Kun he saapuvat . leveälle Broadwaylle, painaa kum
pikin hatun silmilleen, s i llä voi sattua ikävyyksiä jos  
heidät tunnetaan, . vaikka tiedetäänkin heidän täällä oles
kelevan ; automobiilit päästelevät sydämettömiä töräyk
siä, jalankulkij at kiirehtivät sisälle ja  sanomalehtipojat 
tarjo ilevat sanomalehtiä. Nopeasti  sivuuttavat he Broad
waytn, saapuvat poikkikadul l e  ja saavat ohimennC'n 
mieltäkiinnittä vän tarjouksen parilta maalatulta neito
selta. Kuninkaan mielenkiintoa h eri;ittää vilpittömäst i  
tarj ottu lemmentilaisuus j a  hän katselee kysyvästi pä;;.
ministeriä, mutta tämä taivaltaa ohi ja kuningas s euraa 
raskaasti huokaisten. Pimeä, tyhj ä avenue, j ota  he nyt 
käyvät ,  tuntuu ij ankaikkisuuden esikuvalta ; si ellä t�ällä 
on j oku kurj a juutalainen, joka tarjoi lee heille vanhoja 
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pukuj aan, viilojaan, kirveitään j a  kamaansa peräti mität 
tömästä hinnasta, j oku työläinen kiiruhtaa kotiinsa eväs
kannu kädessään, joku poliisi nojaa sähköpaaluun ja v1-
heltelee jotain aaria laihasta oopperasta ; kahden kulki
jån askeleet kopsahtavat katuun - toisen varmasti , ja päättävästi, toisen sipsutellen ja epävarmasti . - Teidä� majesteettinne kävely herättää liian suurta 
huomiota, huomautta.a pääministeri. 

- En voi sitä auttaa, s illä suurille suvuille tulee eri
koisia rotumerkkejä, vastaa kuningas nöyrästi ; meidän 
suvussamme kaikki miehenpuolet ovat huonoja käveli-1 01ta. M eidän olisi pitänyt ottaa vuokra-aj uri. - Emme voi ottaa ajureita, si llä kaikki työväenleh
det ovat julkaisseet kuvamme, vastaa pääministeri. Teidän maj esteeti llenne on parasta olla hissukseen. 

Viimein he  pysähtyvät sivukadulla olevan, yksinkertaisen talon edustalle, ja päämini steri koputt'aa ovelle. Heidät lasketaan sisäl le. Kuningas vedetään esille 
märästä turkistaan ja hän näyttää entistä viheliäisemmältä ja surkeammalta. 

Lukuunottamatta koreapukuista palvelij aa, on huo·neessa kolme' miestä. 
He ovat kaikki kukistuneita pääministereitä, jot lrn 

ovat lähteneet Atlannin yli vallankumousta pakoon. 
Sanaa sanomatta kattaa palvelij a pöydän, ja kaikki istuvat ympärille. Kuningas asetetaan korkeaselystäi

seen tuoliin rotevan pääministerinsä viereen ja muut 
asettuvat paikalleen. Kun kaikki on rci!assa, nousee päii
ministeri seisomaan ja alkaa : 

- Teidän majesteettinne,  hyvät herrat. Tänään on 
vuosi kulunut s)itä kun olimme pakotetut erinäisten olo 
suhteiden pakottamina j ättämään syntymämaamme por . . .  pro . . .  protetaarisen . . . 

Proletaarisen, rakas ministeri,. oikaisee kuningas 
hilj aa, te  ette koskaan voi oppia sanomaan proletariaat
tia. . . .  proletaarisen vallankumouksen pakottamina. 
Jumalan tahto oli, että me pääsimme tähän kaukai seen 
maahan, jossa kuitenkin voimme ottaa osaa armaan isän-

maamme kohtaloihin. Minä pyydän hänen maj esteettin
sa nimessä avata tämän pienen, mutta h istoriallisen j uhlallisuuden. Kuninkaan malj a !  

Kuninkaan malj a nielaistaan alas, j a  kukin o n  katke
ran näköinen kuin olisi ryypännyt lipeätä. Sitten nou,see eräs päämin isteri" puhumaan : 

_ Teidän maj esteettinne, hyvät herrat ! Sallikaa mi
nun, ennenkuin puhun, esi ttää malj a palautuvan kunin
kuuden asialle. 

Hän hotkasee viiniä ja kaikki tekevät samoin. - Ikäviä tietoja tulee edelleenkin, j atkaa hän s it
ten. Toiveemme vallankumouksesta pienenevät päivä 
päivältä. Minä en tunne oloja ni issä maissa

'. �-oista her
rat ovat tulleet tähän maahan, mutta oman 1sanmaapar
kani asioista olen onnistunut saamaan tuoreita t ietoja. 
Herroilla ei liene mitään si tä vastaan, vaikka kutsun tän
ne erään vanhan, uskollisen palve:ijan, j oka juuri on saapunut tähän maahan, paettuaan diktatuuria. 

Palvelija saattaa sisälle raihn aan näköisen, laihtu· 
neen miehen. Hänen kirjava, t i laisuutta varten huoli s teltu univormunsa erottautuu räikeästi toisten frakkipuvu is ta. Hän kumartaa oikealle ja vasemmalle, ja tun
nettuaan oman maan sa entis en pääministerin, asettuu hän hänen taakseen kuin vahtia pitämään ; hän on hä-
millään ja yllätet ty, mutta yrittää es iintyä varmasti. . - Herroilla on onni tutustua maamme entisen valtioll isen salapoliisin päällikköön, esittää pääministeri 
otuksensa. 

Kuningas on uteliain. - Mitä s inne t eidän maahanne kuuluu ? kysyy hän. 
_ Pahaa, teidän korkeasti kunnioitettu maj esteettin-

ne. Työmiehet, hm., hallitsevat. Kaikki on nurin. - Murhaavatko ne . . .  parempia ihmisiä ? _ Ei, jos paremmat ihmiset eivät salaliittoudu. Mut
ta he  ,_ ikäänkuin nöyryyttävät heitä. Teidän majes
teettinne ministeristömme eräs entinen päämies pitäå 
parhailla�n kengänpuhdistusliikettä pääkaupungissa, 
sillä sitä alaa ei ole kan sallistutettu, ja hän haluaa olla 
itsenäinen, kuten koko hänen elämänsä ,osottaa, viimeiseen saakka. 
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Tiedonanto vaikuttaa syvästi läsnäolijoihin. 
Kuningas tointuu ja yrittää olla leikkisä : 
- Veteleekö s e ?  
- M ainitaan, että hänen ylhäisyytensä tienaa hy-

vin harj aamalla sotamiesten saappai ta ; tulevat nähkääs 
uteliaisuudesta katsomaan elntistä kansleria . . .  

- Häpeällistä, kertaavat kaikki. 
- Viimeisestä hallituksen sanomalehdestä, joka on 

minulla mukanani; näin uutisia myöskin teidän maastan
ne, teidän maj esteettinne, sanoo urkkij a kääntyen ku
nin!<aan puoleen. 

Tämä hätkähtää. 
Uuti sia ? 
Teidän ma'j esteettinne linnat ' on takava'rikoitu. 
. .  , takavarikoitu, kertaa kuningas. 

- Puistot ovat yleisön käytettävissä.  
- Ah !  
-· Kaikki kuninkaalliset arvomerkit on viety muse-

oon, kuninkaan mieskohtainert omaisuus takavarikoitu 
kansalle ja kuningatar . . .  

Mitä ? !  kilj aisee kuningas. 
. . .  on lähetetty . . .  
Vankilaan, ähkii kuningas. 
Pahempaa, tekemään luett eloa kuninkaan omai-

suudesta tulevaa historiaa varten, 
Kuningas vaipuu tuoliinsa. 
- Entäs meidän sankarij oukkomme ? 
- Pettäneet teidän maj est eettianne. Kun heille' lu-

vattiin toimeentulo, jos tekevät työtä, menivät he ensi
mäisen kutsun saatuaan hallituks en puheille ja opetta
vat nyt diktatuuriha_llituksen sotilaita tavallisina opet�s
upseereina. 

- Me määräämme ne hirtettäväksi, lausuu kuningas, 
entisen loistonsa ja käskijävaltansa muisfavana, 

Surumielinen hymy peittää pääministereiden kas
vot. 

Nyt alkaa kuninkaan pääministeri kysellä : 
-· Eikö se suuri rahasumma, jonka lähetimme maa·· 

hamme, vaikuttanut ? Eikö sillä voitu j ärjestää tehokas
ta vastatoimin taa ? 
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- Ei, teidän ylhäisyytenne . 
- Miksi ? 
- Rahalla ei ole mitään arvoa. 
- Rahalla ei ole arvoa ! 
- Juuri kun minä lähdin, tuli muodollinen pä tös sii-

tä, että kaikki kulta katoaa liikkeestä ja tilall asete
taan kuitit jotka osottavat kunkin suorittamaa työmää
rää, Kun rahalla ei mi.tään tee, ei kukaan myy vapaut
taan ja aseta itseään vaa.raan sitä omistamalla. , 

- Mutta s e  oli kultaa. 
- Hallitus takavarikoi sen ja ostaa s illä täält

.
ä tar-

veaineitaan . . .  Tapasin matkalla s en, joka· oli rahoj a pe
rille viemässä._ Hän o_n täällä. Jos teidän maj e,stee�tinne 
suvaitsee . . .  

- Tänne mies ! huutaa maj esteetti! 
· u�oht.ae�· kunin

. kaall isuutensa. 
Tuodaan to_inen mies. 
_Sivuovi avautuu ja s isälle tulee epäilevästi vilk�ile · 

va, suurikokoinen mies, hänen . maj esieettinsa tilapäinen 
uskottu. · Hänen käyrän nenänsä alta kuohuu lähärät 
viikset kohti · taivaita. 

· ' · · · 

- M eille on kerrottu, että te ette voinut viedä pe-
rille meidän varoj amme, sanoo kuningas mahtavasti. 

- Minut vangi�tiin ja ne otettiin min�lta pois. · 
- Mutta kuinka itse pääsitte vapaaks i ?  

· · 

- Pakenin. 
- Kuinka voitte paeta ? 

- Hm. Se on hieman omituinen jut_tu. Ne eivät 
huolineet minua edes vankilaansa . . .  

- M e  emme ole tyytyväinen teihin, julistaa kunin
gas, nousten ylös ja oj entaa kahveliaan, ikäänkuin aikoen 
kahvelilla tehdä lopun kurj asta ' palvelij astaan. 

Lähetti poistuu. 
Vallitsee syvä hilj aisuus. 
Jokainen nieleksii ruokaansa kuin katkeraa yrttiä, 

palvelija liikkuu kuulumattomin askelin, urkkijain pääl
likkö vetäytyy hi ljaisen kunnioituksentunteen kyllästä
mänä taustalle. Sade soi akkunoissa. Kaukaisena hu
muna kuuluu suurkaupungin melu tähän syrjäiseen paik-



kaan, jossa entiset vallanpitäjät syövät yksinkertaista 
ateriaansa. Vihdoin loppuu ateria ja palvelij a kokoaa 
nopeasti jätteet ja  astiat ; hän tuo paksuj a sikaarej a kuin 
mitäkin tätejä paksu issa vatsavöissä ja  oj entaa sähkö
virittimestä tulen itsekullekin ; kunilngas painaa si lmänsä 
kiinni ja mieti5kelee. Aj atuks ensa kiertävät vanhassa 
maassa ; hän hirtättää vastustajiaan, h eittää koppia kes
kiluokkain edustaj ille, h ajottelee valtiopäiviä, äänestyt
tää uusia harmeja itselleen ; hän ottaa koko maan kuin 
visertävän hottisen pesän kouriinsa j a  sylkäise·e s iihen 
kuninkaallisen sylj en, hän vaihtaa ministereitä kuin tuo
hi sia, s idottaa vallankumouksellisia yhteen ja jauhattaa 
ne kuularuiskuilla lihapullaksi. Pääministerin aj atukset 
liittyvät tähän henkevään leikkiin ; hän uneksii palautu
vasta vallasta, vastustaj ain armonrukouksista, hän ha
vaitsee itsensä hymyillen puhumassa luikuria edustaj i lle, 
hän valitsee muutamista miehistä sotilasdiktatuurin ; 
hän heittää tuon h eikon kuninkaap romukoppaan vuosi
eläkkeen kanssa ja luo kapitalistisen diktatuurivaltion, 
hän mus ertaa j a  kohottaa, nöyryyttää ja iskee l Hän 
polkee maasta uskollisia armeijoita kuin käärmeitä j a  
usuttaa ne taistelemaan puolestaan, hän koristaa pää
kaupungin sähkötolpat vallankumouksellisilla, hän kään
telee ulkovaltoja nurin kuin rukkasia ja antaa kunin 
kaiden kerjätä armoa . . .  

Hän hymyilee kuin virtahevonen, kunnes palvelija 
nöyrällä äänellä huomauttaa : 

- Teidän ylhäisyyt enne on kaatanut kastiketta Jii
ville. 

Kastike pyyhitään pois ja rUlnoton todellisuus irvot
taa vastaan, 

Kuningas herää mietelmistään. Hän heittää rukoi
levan silmäyksen pääministeriinsä. Tämä ymmärtää. 

- Hyvät h errat. Vaikka hetki ei olekaan sopiva, 
olen pakoitettu kiinnittämään huomiotanne erääseen 
se ikkaan, j oka läheisesti koskee kyllä meitä kaikkia, 
mutta erikoisesti kuningasta. Hänen maj esteettinsa me- . 
netti kaikki mieskohtaiset varansa yrityksessä, jonka 
surulliseen lopputu lokseen meillä on ollut tilaisuus tu-
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tustua. Olemme olleet pakotettuj a vähentämään j o  yh
den palvelijan, joten meillä on käytettävissämme vai:1 
yksi . . .  

Kukaan ei vastaa, joten pääministeri j atkaa : 
- On tietysti naurettavaa puhua näistä j okapäiväi

sistä asioista, mutta haluan ne kuitenkin tuoda esille. 
Tietysti hänen maj esteetillaan olisi  t ilaisuus . ansaita ra
hoja.  Jos hän alistuisi harjotte lemaan eräitä temppuja, 
joita esitetään sirkuksissa, takautuisi hänelle s ievät vuo
situlot . . .  

Kuningas kiivastuu. Loukkaus on niin avonainen, 
että hänen omanarvontunteensa h erää ja  hän lausuu ·: 

- Herra pääministeri ei kuulu vanhaan aateli stoon. 
Räätälimestarihan oli i sänne ? 

Heitto sattuu. Pääministeri vastaa : 
- Valtakunnan menestys j a  kuninkuuden onni riip

pui vi imeaikoina meistä, joiden esi-i siltä oli kunnia om
mella vaatteita kuninkaille. 

Hän pistää monokkelin silmäänsä j a  tirrot taa sen 

•läpi kuningasta. Tämä taisteleva katse lannistaa kunir, ·· 
kaan kokonaan j a  hän lausuu : 

- Hyvät h errat . M eidän asemamme ei ole kovin hy
vä,  kuten herra pääministerillä �Ii kunnia kuvata. Tei
dänkään asiallenne ei olisi eduksi, jos j out�-isimme tässä 
-maassa  herättämään julkista huomiota raha-asioillamme. 
M eidän lähtömme, kuten herrat tietävät, tapahtui ni in 
tavattomissa oloissa, että emme ehtinyt ottaa välttämät
tömiä tarpeita mukaamme. Varus,tuksemme, kuten h er
rat kokemuksestaankin hyvin tietävät, ovat vailla s itä 
suuruutta, jota arvomme edellyttäisi. 

Nyt tarttuu puheeseen pieni päämini steri, joka tähän 
saakka on ollut vaiti. Hän siristelee si lmiään ja luo nöy
rän katseen kuninkaaseen. Mutta s itten valaisee hänen 
kasvoj aan si �äinen innostuksen tuli ,  j a  hän alkaa : 

- Teidän maanne onni on minulle yhtä kallis kuin 
senkin maan, j osta olen j outunut harhailemaaJn pois. M inä 
uskon vahvasti j umalaa� ja oikeuden lopulli seen voit
toon ja olen varma, että olot palautuvat entiselleen, kun 
roskakansa on saanut tarpeekseen huvitella. M utta sii-
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hen mennessä olemme mekin pakoitetut uhraamaan jotain. Itsepµol,estani olen sen uhrauksen jo tehnyt. Se on 
periaatteellista laatua. 

Kaikki kuuntelevat häntä. - Me olemme nyt viettämässä vallank_umouksen 
vuosimuistoa, vallankumouksen, j oka ei päättynyt meille 
hyvin, Maa, j ota minä edustan., on tas_otellut oloja. Val
' itsee kansanvalta, ja  kuninkaamme on viimeisten tieto
j e-., . muk�an ostanut maatilan ulkomailta ja ruvennut 
kasvattamaan kirsikoita. Meidän on pakko uhrata ku
ninka�. 

- �Thrata ! Uhrata minut ! huudahti kuningas. ·_ En tarkoit;i maj es0teet tianne, vaa�, yl�ensä kunin
kuutta. Nykyään ,ei herätä muuta kun .. r,;iu�ua puhua ku-
1ningasvallan takasin saattamisesta, joten on paras puhua 
demokratiasta . . .  

- Mutta enhäq _minä vo·i olla demokraatti ·! Minä ole:1 kuningas 1 
- Meidän pitää oppia puhumaan demokratiasta, jat

kaa pikkumies silmät s,irrillään . On näh_kä�s kahta laj ia demokratiaa, roistojoukkoj en demokratiaa ja kansa·1 
demokratiaa . . .  . . Kuningas veistää niin i l_keästi kuin voi : 

� Te tietysti, herra pääministeri, edustatte roistojoukkoj en demokratiaa . . .  · - Me voimme pitää . entisten k1,111inkaiden taloudelh
sista asioista huolta, vastaa ilkeyteen pikku mies _niin pu· 
�eva-s.t i että kunin kaan mieleen tulee s irkustemput. 
· -:-- Hyvät herrat, tarttuu nyt puh�eseen. kuninkaan 

pääministeri, me emme voi johtaa kc,skustelua asioihin, 
jotka katkeroittavat meitä. kaikkia. Sallikaa . minun lau
sua teille kaikille jäähyväiset toivomuksella, että ensi vuonna tähän aikaan kaikki on jä lleen muuttunut . .  · Tämä on kaikille käsky nousta ylös. 

Kuningas upotetaan turkkiinsa ja hän seuraa päämi
nis teriään vaappuvin askelin. Jäähyväiset muodostuvat etiketin mukaisiksi, kohteliaiksi ja  jäykiksi. Demok-

1 raattis.eksi t�·l leen ministerin jäähyväisissä . on jotain ma·· sen tavaa. 
IIO 

Pääministeri j a  kuningas kä vei evät asuntoaan kohti. Sade on hellittänyt, mutta kadut loistavat märkinä. He ovat aivan väsyksissä pitkän kävelymatkan jäl-
keen päästyään · keskikaupungin loistavalle kauppa kadulle. Sanomalehtipojat kiljuvat ylimääräis iä lehtiä. 
Pääministeri ostaa yhden j a  kalpenee. 

- N.[itä ? k:xsyy kuningas, Jotain µutta k�ningas
kunnastamme ? _: Tavaiiaan, va.staa ministeri. Joku o.n meidät pet- · 
tänyt. · Tuskin tu_nti .sitten kuulimme . P\lhuttavan d_emok
rati��ta, kun lehdet ti etävät kertoa, että ' olemme hylj än
neet t e.idä? majesteet tinne. 

Kuningas . masentuu. 
He ottavat vuokra-aj urin ja ajavat asuntoonsa. 
Kuninkaan j alat tuskin kannattavat. Palvlllija me!- · kein kantaa · hänet sohvalle, johon hän vaipuu kuin suo- . hon. 
Palvelij a seisoo epäröivän näkö.isenä ovella. 
� Jotain asia·a ?  tiedustaa minis teri. 
- Barnum-yhtiön tirehtööri jätti  tämän, selittää hän 

ja tuo täyteen kirjotetun paperiarkin. 
M iriister1 tutkii sitä. Se on täydellinen välikirja hä

nen majes teet ill'een esiintyii sirkuksessa. Tirehtöö"ri, 
katsoen kuninkaan suurta arvoa, selittää, että hän ei halua kuninkaan· tekevän mitaån erikoisia temppuj a, vaan 
saa hän sovitun palkan, m·iljoonan vuodessa, va:in esiin
tymällä ja pit'ämällä puheen, jota  kuninkaan itse ei _tai·
vitse valmistaa, vaan jonka y1, t iö pyytää valmistaa. Pu
he ei ole pitkä ja koko kuninkaallinen esiintyminen kes
tää enintään kymmenen' minuuttia, paitsi jos  suosionosotukset ovat niin vaativat, että es itys pitää ·uusia. Hänen maj esteetilleen taataan erikoinen vaunu j a  kaksi 
palvelij aa, kokki ja kamaripalvelija ; hänellä on oik�us 
kirjot taa artikkeleita lehtiin ! isäkorvaukseksi, ylöspno vapaa, mutta puvut saa kuningas · itse hankkia. Yhtiö suo
sittaa hänen käyttävän niitä pukuj a, joita hän kåytti ku
ninkaana olles saan. Välipuheen · aj alla ei kuningas saa 
esiintyä muissa sirkuksissa eikä tilai suuksissa ja saa hän 
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palkan etukäteen, jos i lmottaa s iitä täytetyn välikirj an 
mukana erikoisesti . Pääministeri es ittää asian kuninkaalle, joka haja
mielisenä kuuntelee es itystä. Kaunopuheisesti, kuten 
ennen, syöttäessään pyvi n maustettua valhetta eduskun
nalle, pääministeri kuvail i  tarjouksen edullisuutta, maa
lasi räikeän, · mutta ilmeisesti todenmukaisen kuvan ku
ninkaan tulevaisuudesta yksityishenkilönä, kehaisi k11-
111 inkaan hyvää ulkomuotoa ja osotti, kuinka kaikki suuret, loukatut persoonat ovat oikeutetut saamaan _mainP.t
ta tavalla tai toisella ; · hän loi taitavan valtiomieskat
seensa Europan kartalle ja totesi, että kuninkaiden aika on mennyt ja että todenäköisest i  s ieltä virtaa työttömiä 
kuninkaita nykyiseen ol inpaikkaan täyttäen markkinat 
kysynnällään i a siten polkien ansaitsemismahdollisuuk
sia ; tämän jälkeen ravisteli hän sukuylpeyttä ja havait
si ,  että nykyään on hyödyllisintä keikkua aj an aaltoj en 
mukana, eikä haria vastaan ; sitten hän tuli itse as iaa:1, 
selittäen, kuinka mainehikas ja luotettava nimi on tällä 
yhtiöllä, joka te idän maj esteetillenne tekee kunnian tarjota toimeent�loa ;  sen henkilöluetteloista tulee kunin
gas jonkun aj an kuluttua tapaamaan kaikki aateliset 
neuvonantaj ansa ja vanhoj en sukuj en kunnioitettavat 
edustajat, kunhan ne vaan se lviävät vanhasta maasta ; 
lopuksi maalasi ministeri taiteilijan vaistolla kuvan hen
kilöstä, joka näiintyy, sukuperästään ja arvostaan huoli
matta, nälkään ja kuinka hänet lopulta j onain päivänii 
joku tavallinen konstaapeli löytää kuolleen·a jostain pui�
tosta ja hautaa kunnan kustannuksella köyhien hautaus
maahan. 

Kun es itys on päättynyt, kysyy kuningas : 
- Onko ihan" varmaa, että me· emme saa koskaan 

valtakuntaamme takai sin ? 
- Surullista, mutta totta, vahvistaa pääministeri. - Onko kassamme tyhj ä ?  
- Jokseenkin tyhjä. 
- Saammeko sirkuksessa pitämässämme puheessa ar-

vostella nykyisiä vallanpitäj iä vanhassa isänmaassamme ? - Sen voi liittää ehtoihin. 
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- Antakaa sitten kynä j a  välikirja tänne, lausui hän 
vanhoille suvuille sopivalla, arvokkaalla tavallaan. 

Pääministeri vie hänelle pyydetyt esineet. Kaukaa kuuluu maailmankaupungin jymeä pauhu. 
Pääministeri peittää pienen, surkean, mitättömän O·· lennon viltillä, j a  siinä nukkuu hänen majesteettinsa rau

hallisesti ja milj oonistaan uneksien - pienenä, palvel
tuna ja nuoltuna kuin villakoira. Kalle Rissanen. 



Maailma vallankumouskauden 
pyörteissä 

Pintapuolisesti silmäiltäessä kuluneen vuoden tapah
tumia, luovat ne kuvan maailmasta, joka on kuin ylös
alasin. Huolimatta maailmansodan virall isesta päätty
misestä, jatkuu edelleenkin kaaosmainen tilanne. Odote
taan ja valitetaankin, mutta ei palaudu ennen sotaa val
linnut n. s. normaaliti lanne takaisin. 

Syvemmälti katsottaessa näitä valtavia tapauk.sia ha
vaitsee kaiken pohjalla kuitenkiU: selvän suuntaviivan. 
Johtavana punasena lankana kulkee eteenpäin uusi sun
rimerkityks ellinen voima - maailman köyhälistö. Kaa
osmaisuus, levottomuus, on vain seurauksena siitä yhteis
kunnallisen vallankumou ksen !aineesta, mikä on alkanut 
liikehtiä eteenpäin. 

Uusi historialline1n ajanj akso on avaantunut e teemme. Yhä selväpiirteisemmäksi muodostuu työväenluokan 
liikehtiminen määrättyä päämäärää kohden - kohti yh
tei skunnallista vallankumous ta. 

Tuskatta, taistelutta ei uusi synny ja vanha kuole. 
Feodaalisen järjestelmän kukistumiskausi oli monivuo
tista s ekasorron aikaa. Kuinka palj on tuskallisempaa onkaan voimakkaan kapitalistisen järj estelmän kukis tamis
kausi ! Monet ovat ne taistelut, j ota uusi j a  vanha jou
tuvat käymään. Monet ovat työväenluokan voitot j a  raskaat tappiotkin. Voi tulla näennäisiä pysähtymishetkiä, 
taantumuskausia, voi tulla raj ua eteenpäin syöksymistä. 
Niiden laajuuden ja merkityksen on vasta tulevaisuus 
näyttävä. 
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Nykyajan merkit kumoamattomasti kuitenkin todis
tavat sen, että siihen "vanhaan hyvään aikaan" •ei enä.i 
voida palautua. Työn ja pääoman s itkeä jättifäi skamp
pailu �n alkanut. 

MISSÄ MERKEISSÄ KUMOUSLIIKE KULKEE ?  

Erittäin si lmäänpistä vänä ilmiönä nykyisessä · vallan
kumousliikkeessä on sen s elvä, tietoinen ilmenemismuo
to. Vallankumousmaissa työläiset ovat ryhtyneet ratkai-

Liittolais&-0tilaitten k,vselmus Arkangellssa 

semaan yhteiskunnallista �altakysy�y�tä köyhälistör; 
.dikt;ituuria tulkitsevan neuvostovallan mupdo ssa. 

Työvä en- ja sotilaiden neuvostoj en muodosta.I):linea 
ilmaisee vallankumöuksen asteen j a  sen luokkaluonteen, 
sillä, käyttääksemme Leninin .sanoja, neuvostoj en kanssa 
.ei sovi leikitellä, niiden peru.staminen merkitsee  kansa
_ l,dssotaa j a  kansalaissot,aan ei  ole antaannuttava ellei 
. ole riittävästi voimia. 

Neuvo stojärj estelmä ei ole mikään "keksintö" vaan 
syr1:tynyt. parhaiten tulkitsemaan työläisjoukkoj e,n ' mieli
alaa, parhaiten vastaamaan heidän. taisteluaan. Kieltä

. mättömän selvästi ovat eri maiden tapahtumat oso.tta
' neet työväendiktatuuria tulkitsevan neuvostovalla0n vält
tämättömyyden. 



Paljo on aikoinaan puhuttu työväen diktatuurista. 
Vieläkin kiistellään. Nyt se kuitenkin ilmaantuu selviönä, käytännöllisyytenä. Vallankumouksessa voittaneit
ten työläisten toteuttamana se on elävänä todellisuutena. 

Venäjän työväestön etuvartioj oukon, Kommunistisen 
(bolsheviki-) puolueen yksi etevimmistä teoreetikoista, 
Bucharin, selittää työväenluokan diktatuurin merkitystä 
m. m. seuraavast i : 

'Työväenluokan diktatuuri merkitsee työväenluokan 
valtiovaltaa, j oka kuristaa porvaristoa ja t i lanomistaj ia. 
Tämä työväenvalta saat.ta syntyä vain työväenluokan sos ial is  tis es ta vallankumou ks es ta, j oka hävittää porvarilli
se'n valtion ja porvariston vallan sekä rakentaa sen rau
nioille uuden vallan - itsensä proletariaatin ja s itä kan
nattavan köyhälistön vallan. Tässä me todellakin olem
me työväen valtion kannalla, mutta anarkistit ovat sid vastaan. Siis me kommunistit olemme työväen hallituk0 

sen kannalla, j ota tarvitaan l)onkun a ikaa, siksi kunnes 
työ,v�enluokka ,saa pidettyä kurissa vastustajansa, sen 
aikaa· \kun se  kesyttää koko porvariston, ajaa ' siitä · pois 
kaiken kopeuden j a  hävit tää porvaristosta kaiken toivon
kin päästä nousemaan uudelleen valtaan." 

KAIKKI VALTA. TYÖVÄESTÖLLE. 

Neuvostovallan, työväen diktatuurin, · perimin-ä iseriä 
tarkotuksena on siis se, että kaikki valta työväestölle. 
Porvari stolta riistetään o ikeudet. Tämä senvuoksi, että 
tunnettu tosiasia on se, ettei porvaristo koskaan mieli
suosiolla luovu vuosisatai sista riis to-oikeuksistaan. Kyn
sin-hampain se tulee tarraamaan uutta j ärj esteimää vastaan. Työväenluokka, j o s  se  kerr�n on kumouksen kautta saanut vallan käsiinsä, ei näinollen voi antaa tahal
laan minkäänlaisia aseita porvariston käsiin. Vaikka 
työväestö onkin saanut vallan käsiinsä, ei se  _silti ole sii
nä tuokiossa voinut hävittää luokkayhteiskuntaa. Työ
väen diktatuurin kautta pyritään j ouduttamaan s itä ai
kaa, jolloin luokat häviävät, j olloin enää ei ole mahdolli-
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suut.ta toisella elää toisen työn kustannuksella. Vasta 
si lloin on mahdollisuus toteuttaa kansanvalta, kaikilla 
yhteiskuhnan j äsenillä olla yhdenarvoiset oikeudet. ' Luonnollises tikaan ei työväen diktatuuri ole iäti j at
kuva työväen hallintomuoto. Kuvaavasti lausuukin Bucharin tästä m. m. seuraavaa : " . . .  ennen kommunistista 
järj estelmää ja kapitalistisen järjestelmän jälkeen, kapi
talismin ja kommunismin väliajan aikana, jopa sosialistisen vallankumouksen j älkeenki.n työväenluokan täytyy 
muutamissa maissa kestää katkera taistelu ulkonaisten j a  
s isäisten vihollistensa kanssa. Ja  tällaista taistelua var
ten tarvitaan luj a, laaj a, hyvin kokoonpantu j ärj estö, j oi-

Bolshevikivankeja Vla,divostokissa 

Ja on käytettävänään taistelun kaikki keinot. Sellaisena työväenluokan j ärj estönä esiintyy proletarinen valtio, 
työväen valta. Kuten muukin valtio, on proletaarinen 
valtio hallitsevan luokan (s illä hallitsevana luokkana 
tässä on työväenluokka) j ärj estö ja väkivalla� j ärj estö, 
mutta väkivaltaisena porvaristoa kohtaan, keinona tor, 
j ua porvaristo, lopullisesti lyödä se . . . Rikkaitten käyt
tämä väkivalta köyhiä kohtaan - on väkivaltaa työtä
tekeviä joukkoj a vastaan j.a on sen tarkoituksena kapi
talistisen rosvouksen tukeminen ja luj ittaminen. Päin
vastoin työ läisten väkivalta porvaristoa kohtaan asettaa päämääräkseen milj oonien työtätekevien ihmisten va
pauttamisen orjuudesta, pääoman ruoskan alaisuudesta, 



rosvosodista, ihmiskunnan vuosisatoj en j a  -tuhansien aikana rakennettuj en ja kerättyj en hyvyyksien raakamaise lta hävitykseltä ja rosvoamiselta. Juuri tämän vuoksi on vallankumouksen ja kommunistisen järj estelmän. luo
misen vuoksi välttämätöatä diktatuurin rautainen ko
neisto . . .  Työväenluokan kädessä on valtiovalta - se on 
kirves jo ta se  pitää valmiina porvaristoa varten. Kom
munistisessa järj estelmässä, j olloin porvaristoa ei tule 
olemaan jolloin luokkia ei oie, j olloin ei ole mitään ul
konaista' eikä s isäistä uhka�, s illoin tämä kirves on tarpeeton.'' 

NEUVOSTOVALTA KÄYTÄNNÖSSÄ. 

Neuvostovalta ·työvä endiktatuurineen ilmenee j o  käy
'. tännös sä. , Venäjän työväestö kukisti porvaristonsa val
lan. Porvaristo ryhtyi vastavallankumouksellisiin toi

: menpiteisiin. Maa oli sodan j a ' t saari� sekä porv·aris-to
vallan aikana· ajautunut mitä kauheimpaan sekasörtoon. 
Työväestön oli ryhdyttävä voimakkaisiin toimenpiteisi in. Ja käytäntö on näyttänyt ihmeellisiä tuloksia. 

Venäjän työväenvaltaa vastaan ei noussut ainoastaan 
Venäjän porvaristo, vaan maailman liittoutunut porva
risto. Kaikkia keinoja on käytetty· tyoväenvallan murs
kaamis eksi. 

Työväen Venäj ä on saarrettu. Siltä on katkaistu 
yhteys muun maailman kanssa. Kä,sitämme, mitä tämä 
merkitsee, kun tiedäinme elävämme maailmassa, j ossa 
kansainväliset suhteet ovat välttämättömät. Kukin maa 
on monessa eri suhteessa kiinteästi sidottu toinen toi
siinsa. Venäj än teollisuus muutettiin sodan aikana pel
käksi sotateollisuudeksi . Muu teollisuus tuhoutui ja lamaantui. Luonnollisestikin nyt tarvitaan kipeästi kai
kenlaisia koneita ulkomailta, j otta teoll isuus voitais ii:1 
mahdollis imman nopeasti j ärj estää uudelle pohjalle. 
Saarron johdosta niitä ei saada. · Ei myöskään teollisuutta voida niin nopeasti edistää kuin olisi toivottavaa. Mo
nel la muulla alalla saarto vaikuttaa tuhoavasti. Maail-

I I8 

man po·rvaristo sen tietää ja siksipä se sitä onkin yllä
pitänyt pitkän aikaa siten voidakseen tuhota työväen 
vallan. 

Paitsi saartoa, on Työväen Venäj ää vastaan pantu 
vakituisia palkka-armeijoita. Vasta vallankumoukselliset 
saavat runsaasti kaikenlais ta avustusta. Työväen Venä- · 
jän kulkulaitosta joudutaan nyt suureksi osaksi käyttä
mään sotilastarkotuksiin - ulkoapäin tunkeutuvan vihollisen vastustamiseksi. Kulkulaitosta tarvittaisiin sen kai
kessa voimakkuudessaan maan sisäisten asioitten järj estämiseen. Kun sitä ei voida tehdä, niin luonnollisesti 
sekin on vaka;�na haittana Työväen Venäj än kehityk
selle. 

VENÄJÄ SITTENKIN KESTÄNYT. 

Kaikista ulkonaisista vihollisistaan huolimatta on Ve.
näjän työväenvalta uljaana seissyt. Se on kestänyt koko 
maailman hyökkäykset. Maan sisäiset asiatkin ovat ih
meteltävässä järj estyksessä ottaen huomioon kaikkinai 
set pakolliset v'aikeude't j a  esteet. 

Työväenluokan diktatuurin lipun suoj assa ovat työ 
läiset kyerineet ehkäisemään vasta vallankumouksellisen 
porvari-ston vehkeilyn. Ilman ulkomaisen porvariston apua itse venäläinen porvaristo ei enää kykenis i  mihin
kään. Ja samalla kuin työväen diktatuurin rauta_inen käs i  ulotet.aan porvaris.toon, samal la ' se  myös koskee itse 
sen luoj aakin, työvä estöä. Sen alaisena työväki i tsekin 
toimii - teräksisenä j ärj estettynä joukkona, alistuen 
j oukkotahtoon, täyttäen velvollisuutensa yhtenäisenä. 
Työväestö tekee tämän, tietäen ylimenokauden vaikeuk
sien si tä vaativan, tuntien että oikeuksia ei ole ilman 
velvoll isuuksia. 

DIKTATUURI-KYSYMYS MUISSA MAISSA. 

Europan vallankumousmaissa alkavat yhä suuremmat 
työläisjoukot oppia tuntemaan työväen diktatuuriin pyr
kimisen välttämättömyyden. Saksan työväestö sai mak-



saa tästä kalliin opet,uksen. Saksaa voikin pitää kuvaa
vana esimerkkinä "kansanvaltai sten" harhaluuloj en pe· 
tollisuudesta. 

Saksan työväestön noustessa vallankumoukseen, suu 
ri osa työväestä ja  sen virallinen edustaja sos.  dem. puo
lue, luotti edelleenkin n. s .  kansanvaltaisiin keinoihin, 
unohtaen kansanvalta-kysymyksen luokkaluonteen. Seu
rauksena on ollut se, että porvaristo, joka vallankumo
uksen tapahduttua säikähti, horjahti, on jälleen kavun
nut valta-asemaan. "Kansanvaltaisuus" osottautuu 

Bolsheviki,•a.nkeja englantiJajsen sotila,skoi.m,ennon 
Arkangelissa. 

alaisena 

en emmän tai vähemmän verhotuksi porvariston dikta · 
tuuriksi. Vallankumouksellinen työvä estö on saanut 
maksaa toisen veriuhrin toisensa jälkeen siitä erehdyk
sestä, että se ei täysin tarmo.kkaasti ryhtynyt ensihet
kestä lähtien toteuttamaan oman luokkansa diktatuuria. 
Porvaristo on poiminut vallankumouksen h edelmät. Tä
mäpä onkin osottanut Saksan työväestölle, että sen nyt 
valmistautuessa uuteen vallankumoukseen, on tarkasti 
pidettävä huolta siitä, että valta j outuu täydellisesti  työ
väestön käsiin ja että vain työväen diktatuurin kautta 
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sillä on mahdollisuus lopullisesti kukistaa riistä�ä porva
ristonsa. 

Niissä pikkumaissa, mis,sä vallankumouslaine on 
pyyhkäissyt, on työväen diktatuuri välttämättömyyten:t 
otettu käytäntöön. Niin Unkarissa j a  Venäjän raj amais
sa. Unkarin työväennlta tosin · kukistettiin, mutta sitä 
ei kyennyt kukistamaan Unkarin porvaristo, vaan teki
jänä ol i  samat voimat, jotka uhkaavat Venäj änkin tyci
väenvaltaa. 

KAPITALISMI VARUSTAUTUU. 

Maailman kapitalismi ei ole sokea nykyisen vallan
kumouksellisen käy
miskauden suhteen. 
Se varustautuu lu
j asti säilyttämään 
valtaansa . . Eri mai
den välillä solmi
taan liittoja, kapita
listista kansainvä
listä "Kansoj en liit
toa• rakennetaan 
nousevia työväen
valtoj a vastaan. 

Toiselta puolen 
varustautuu myos 

Liittoln,issotilaat hoitamassa Arkangelin 
katuraitiotieliikennettä lakon ·aikana 

työväestö yhä luj empaan kansainväliseen yhteyteen, tie
täen taistelun kapitalismia vastaan olevan kansainvälis
tä ja jos myös omassakin maassa on taisteltavaa. Sa
malla muodostuu uuden punasen Internationalen toi
minta kokemusperäisemmäksi, järj estelmällisemmäksi. 
Ja voimakkaana, rohkais evana kansainvälisen työväen
liikkeen l ipun kantaj ana kulkee Venäj än työväestö. Sen 
lippu on  ollut omiaan antama�n uutta eloa, uutta roh
keutta vuosien sodankäynnissä sanomatonta kurjuutta 
ja  tuskaa kärsineille milj oonajoukoille. 
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UUDEN AJAN KYNNYKSELLÄ. 
Kaikkien maiden työläiset alkavat esiintyä yhä uhkaavammin sortojärj est elmää kohtaan. Erikoisesti Eu

ropan maiden työläiset alkavat yhä sankempina joukkoina yhtyä uuden aj an taistelulauluun. 
Taisteluj en merkkiä ei enää tarvitse odottaa. Ne ovat 

näkyvissä. Tulevaisuus vasta kykenee näyttämään kumpiko 
puoli nyt alkaneessa taistelussa 
pääs ee voitolle. Tosiasiana 
voimme pitää vain sen, ett:i vaikkapa luj asti järj estynyt 
maailman kapitalismi tulevien 
vuosien taist eluj en aikana vieiä voittaj ana suoriutuisikin, niin 
sittenkään työväenluokkaa ei 
ole lopullisesti murs½:at tu. 

Vanhaan emme voi enää 
palata. Kansainvälisen prolet
riatin · tunnussana on tästälähti�n yhä kirkkaampana : eteen• 
päin ! 

J� eteenpäin pyritään. Va,
.. tilksista ja tappioista e i  saa . Ja

Ylul:,-svaltain sotilasvartio 
Yladivostoldssa soviet

tien kukistamisen 
jälkeen 

maantua. Osottaut.ukoon nykyisen järj estelmän voima · joinakin hetkinä ulkonaisesti vielä vaikka kuinka van
kaksi, si sältä se sittenkin on laho. Tulevaisuus sittenkin 
kuuluu maailman työväestölle ! 

Y. H-n. 

Texasilainen öljyalue 

Tarina paloöljystä 

Siihen aikaan kuin M exicon kysymys oli kirei'mmilJää'n ja Yhdysvalain keltainen lehdisto kirkui.-äänensii . käheäksi: vaatiessaaln Yhdysvaltoja s ·ekaantumaan tä� 
män lähimmän naapurimaan asioihin, lähti muiden muassa eräs meikäläinen sanomalehtimies M exicoon, teke
mään itsenäisiä havaintoj a sikäläisestä tilanteesta. 

Hänen matkansa lähimpänä päämäränä oli Tampicon öJjyalue, jossa keltaisen lehdistön tietämän mukaan 
epäj ärj estykset ja mielivalta olivat mitä huolestuttavim
massa määrässä kehittyneet. 

Suuri oli hänen hämmästyks ensä kun hän samalla 
laivalla, jolla hän matkan teki, sai nähdä joukon uusmal
lisia öljynj alostuskoneita, j otka kaikki olivat osotetut Tampic6on - jossa olot keltaisen lehdistön selostusten mukaan olivat mitä sekavimmat. 

Ja koneiden matkassa matkusti eräs Standard- yh
tiön asiamies, j oka matkan varrella lyöttäytyi puheisiin 
ja selitteli tulevaisuuden kuvitelmiansa s euraavaan tapaan : 
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"öljy on tulevaisuuden polttoaine. Dollarin arvolla 
öljyä on kolme kertaa niin suuri käyttövoima kuin vas
taavalla arvolla hiiliä. Tarvitaan vain, että teollisuus järjestyy öljynkäytön varalta ja hiilien aikakaus i  on mennyttä" 

Ja kun sanomalehfirriiehemme tähän huomautti. epä
j ärj estyksistä Tampicossa kohotti Standard-yhtiön mies 
�ain olkapäitään, ikäänkuin olisi tahtonut sanoa : mitäpa 
niistä ? Tuotannon vaatimu�en edessä on pikku estei
den väistyttävä. 

Aika joka sen jälestä on kulunut on todistanut hänen välinpitämättömyytensä täysin oi 1ceutetuksi. Öljy
teollisuus Tampicossa kehittyy ja varttuu kaikesta huo- · 

Kansas-Oklahoma-Texas öljykenttä 

limatta. Hänen rohkea ennustuksensa öljyn tulevaisuu
desta on vielä toteutumatta. Kestänee pitemmän aikaa 
ennenkuin se  laaj emmassa mittakaavassa ennättää toteutua ; mutta aivan perusteeton se ei silti ole : öljyn ai
kakautta kohti s itä ollaan menossa yhtä varmasti, joskin hitaammassa tahdissa kuin öljynj alostuskoneet "epi
järj estysten . häiritsemään" Tampicoon. Kiinteitä jättiläismäisiä voimakoneita käyttävä suurteollisuus, jossa aikoja s itten on sovellutettu käytäntöön 
kalliita, suurtöisiä välineitä, jo iden läm�itysaineena käy
tetään kivihiiltä, ei todennäköisesti varsin \nopeaan tule siirtymään "öljyn aikakauteen" vaikkapa öljy olisikin 

teoreettisesti kaksi kolmannesta halvempaa kuin · hiili. 
Välineiden muuttaminen öljynkäytön vaatimuksia vas 
taaviksi vaatisi suunnattomien pääomien hukkaamista 
nykyisten laitteiden uudesti järj estämisessä. Sitäpaitsi 
ei keks eliäisyys vielä monellakaan alalla ole osottanut 
keinoja millä hiilenkäyttöä voitaisi öljynkäytöksi muut
taa ; varsinkaan sellaisi lla aloilla joissa hiilien lämmitys
voima keinotekoisilla apuvälineillä on monikertaistutet
tu, kuten sulattimoissa ynnä muis sa. 

Tähänastinen kehitys ikäänkuin o sottaa, että sähkö 
sikäli kuin olosuhteet myöntävät, tulee astumaan hiilien tilal le. Mahdollisesti alkaa öljyn aikakausi suurteollisuu
den käyttövoimana välillisesti s iten, että öljyä suurem
missa määrissä aletaan käyttää polttoaineena sähköä 
synnytettäis sä. Mutta älkäämme haaveilko . . .  Ken el:i 
hän näkee miten kehitys tällä alalla suuntautuu. 

Öljy kuletusliikenteen palvelukseasa. 

Löytyy ala j olla öljynkäyttö varmin askelin voittaa 
alaa päivä päivältä miltei huomaamattamme. · Se on kul
j etusteollisuus. Tällä alalla . on öljy (gasoliini) jo tunke
nut syrj ään melkoiset määrät elävää voimaa (hevoset, 
vetojuhdat) ja , pyörit telee voimakoneita, j oilla vähäva
raisempien, "liisut" yhtähyvin kuin äveriäiden 'limusiinit" 
sekä lukuisat "trokit" ynnä inuut kiitävät eteenpäin. Ja 
mikäli aika ehtii tulee öljy tunkemaan tieltään maanvil
j elijäin "kaakit" ja traktorin käyttövoimana "kääntä
mään maata" johon "eläimen rehut" samoinkuin ihmi,-
ten syötävät" kylvetään. 

Öljyn voittokulku tällä alalla tapahtuu huomaamat
ta, mutta si lti varmasti. Ja käsikädessä tämän kotoisliikenteen valtauksen kanssa käy valtaus toisillakin lii
kenteen aloilla. Se _tapahtuu herättämättä suurempaa 
huomiota, kuten on tapahtunut moottorivoiman astuminen aikais emman juhtavoiman tilalle, mutta se tapahtuu 
kuitenkin. Vaikka me emme useasti tule luonneeksi si l
le suurempaa huomiota edes sittenkään, kuin se elävänä 
todellisuutena on edessämme. 
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Rautateillä ei öljynkäyttöä polttoaineena hiilien asec mesta ole ainakaan mainittavammassa määrässä yritet, ty. Nii IJä on sama juttu edessä .kuin suurteollisuudessa. 
Missä muutoksia , aikaisempaan menettelytapaan .on · yri
tetty on sähkö ollut hii l ien sijais ena. Näyttääpä silt:i, 
että jos öljy rautateilJä lämmitysaineena alkaa, al.aa val.
taåmaan, niin tapahtuu se todennäköisesti s iten, että .s itä 
aletaaln käyttää lämmitysaineena moottoreissa j otka .val
mistavat sähköä: jolla sitten junia kiidätetään eteenpäir . 

Nä in rautateillä Eräällä to.isella kulj etusliikenteen 
alalla i on öljyn käyttö polttoaineena viime aiko.ina voit
tanut · , huomattavan tilan, jopa aikaansaanut, tai on· ai· kaansaamassa, · kokonaisen mullistuksen aikais emmissa arvoissa, Tämä ala on valtameriliikenteen tärkeä ala. 

Siitä hieman s·euraavassa : 
Öljy valtameriliikenteen palveluksessa. 

Maailmansota, j oka valtameren pohj aan passitti. milj oonia tonneja  laiva tonnistoa; oli välillisesti tärkeänä :tee . 
kij änä - erääri, tai oikeammin eräiden, huomattavien aiot
teiden aikaansaamisessa valtameriliikenteen alalla. Puu
te  tonnistosta, joka kaik ista uudes,tirakentamisyrityksis- . 
tä huol imatta , ;i.lkoi ilmetä yhä , tuntuvampana, pakotti 
la·ivaliikenten hJa,rj ottaj at luomaan huomiota j okaiselle 
alotteel le ·  mikä oli omiaan· sääs tämään · lastaust ilaa lai
voissa . . , Keks1ttiin · ja  otetti in käytäntöön menetelmiä, 
jo iden avulla •voitiin käyttää laivoj en tilaa mahdollisimman tarkoin. Kaikki sellainen mikä ei ollut välttämä- , 
tön tä poistettiin, tai yritettiin poistaa , jos  mahdollis ta. 

Tärriän säästäväisyyden merkeissä vähitellen s iirryttiin; tai t ehtiin alotteita s-iirtymiselle hiilillä lämmitettä
vistä -laivoista ·öljymoottoreilla kulkeviin laivoihin, jotka 
valtameriliikenteen, eli yleensä laivaliikenteen, ' alalla merkitsevät viimeistä ennätystä alallaan. : 

Hiilillä länimitettävi ssä suurissa aluks issa tarvitaan 
melkoirteh osa laivan kantavuudesta hi il isäiliöitä varten, , · jos  mieli tehdä pitempiä matkeja tarvitsematta täyttäå · 
säiliöitä välillä. Tämä säiliötila se olisi ollut oiva käy-
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tettäväksi lastaustilaksi, mutta mistäpä ottaa lämmity'l
aineet ulkona valtamerellä ? 

Paitse s itä, että hiilet vievät suuren tilan laivassa tarvit s ee uudenaikainen, nopeakulkuinen, linja.laiva suu
re!'l joukon lämmittäj iä y.llä,pitämässä sitä v.oiqiaa mikä laivaa eteenpäin kulj ettaa .. , Nämä ii).miset t,p;vits,ev1tt 
makuutiloja, ravintoa, jonka kulj ettamis een tarvitaan ti
laa - ja vielä lisäksi palkkaakin, j oka kaiken lisäksi voitaisi säästää jos voitaisi tulla toimeen ilman hiiliä. 

Ylläo'levat ''aj atukset askaroivat säästäväisyytt.ä harrastavien laival ii kkeeseen· ki inty'neitten: · ihmisten aivois
sa: ; ihmisten joille· pienikin · tila laivassa merkitsisi l isä;i 
6sakev'oittoa. Tiedetään, että suuren laivan lämmittäj äaririeij a yksistää ! I  
on noin 50 miestä. 
ja että laiva hävi ttaa polttoaineena 
junalastittaih · hrili'i '· 
y h d e l  lä matkalla. Jok'ainen keino, jo'ka näihin s eikkoi
hin ;; foi vähääkään 
lievennystä 'otettiin · mielihyvällä koke!- · mjyjärvi · lurt alaiseksi j a  näin 
ryhdyttiin kokeil emaan öljyllä lämmitettävillä valtarrieri
laivoi!la. 1 Ehsimmäinen koe oljyrtkäytössä valtarrierilai�an polttoaineena onnis·tu i hyvin. Havaitt iin, että · öljy ottaa vä
h.emmän · tilaa · kuin hiili. Laivassa sen fä.mmilysvoima 
todellisuudes�a 011 ko ime kertaa suurempi kui'n ' hi ilen 
kokoonsa verrat'en . . Sitä käyttämällä vojdin säästää säi
liötil'aa, vielä"pä tult11� toimeen vähemmälla lämmittäjå.
voimalla, öljy kun puristetaan uuniin ' koneelfista t ietä. 

Vieläpä muitakin etuj a öljy�k�ytö�tä hav�itt.iin: · Vai
keassa ilmassa on öjjy mon.essa suhtees,sa muka:vampaa kuin hiili. Sitä poitettaissa ei tarvitse k9�jat; .tuhkia
,kaan j a' . uunien �orjauslaskut vähen.evä,t ;  �ampin , Ja·i':':rn 



maalauskustannukset, s i llä ölj y vähemmin turmelee alus
ta si inäkin suhteessa kuin hiili. Palj on hyötyä oli tästäkin keksinnöstä. Ja käytän
nöllinen se ' oli. Eräs tanskalainen öljyllä lämmitet,tävä 
alus teki matkan maailman ympäri. As iaatuntevalla ta
holla arveltiin, että hiilillä lämmitettäviä laivoja _ei enää 
kannata rakennuttaa laisinkaan, vaan on ne kaikki teh
tävä öljyllä lämmitettäväksi. 

Tällöin, yhden uudistuksen parhaillaan vallatessa a- . Jaa, tehtiin uusi keksintö, j oka vielä suuremmassa mää
rässä aikaansai mullistuksen laivaliikenteen alalla. Alet
tiin käyttää valtamerilaivoissakin öljymoottoreita. Nii
den edut liik enteelle ovat vieläkin suurenmoisemma,t kuin öljyn tuottamat. Niistä kertovat as iantuntij at s euraa
vaa : 

Moottorilaiva keksintöjen viime tulos, 

Laiva mikä käyttää öljyä polttoaineena on ainoas
taan ö· <\ si,itä edistyksestä mikä laivausalalla voidaan saada aikaan käyttämällä öljyä käyttövoiman luojana. Jos 
laivau sliikkeessä otetaan käytäntöön Dieselin mootto
rit, ni in voidaan niillä saavuttaa tuloksia, jotka jät,tävät öljyä poittava1i höyrylaivan saavutukset kauvas jä lkeen
sä. 

M oottorila i va tarvitsee käyttö voimakseen vain puo
let s iitä öljymäärästä minkä öljyä polttava höyrylaiva 
tarvitsee. Moottorilaivan konehuoneen miehistö on sitä
kin pienempi. Vain yksi tai korkeintaan kolme miest:'1 
tarvitaan j a  lä�mittäj iä ei tarvita laisinkaan, sillä moot
torilaivan kon ehuoneen miehistön muodostavat yks ino
maan konemiehet. Eräs tanskalainen moottorilaiva "Fio
na" teki .äskettäin matkan maapallon ympäri kulkien yh
tee\n jaksoon 32,000 mailia· ja kaiken aikaa oli laivan ko
nehuoneessa ainoastaan yksi mies. 

Suurin tähän mennessä rakennettu moottorilaiva "GlenapP:' teki äskettäin koematkan Skottlannis sa. Lai
va on I0,000 tonnin kantoinen ja varustetu kahdella Die
sel-moottorikoneella, jotka varustavat yhteensä 6,600 
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h e v o s - voimaa. 
Laivan · arvellaan 
voivan tehdä 12 
tai 14 solmuväliä 
tunnissa ja teh .. dä matkan Lon-
toosta Austra-
liaan j a  s ieltä 
takasin tarvitse
matta lisätä . polt
toainevarastoaan 
Jos laiva kulkee Suez-k a n a v a  n öljynpuhdistuslaitos 

kautta voi se , täyttää säiliönsä Persian lahdessa, - kul
kiessaan Panamån kautta voi se  täyttää, ne _Mexicon lah
dessa. 

Edellämainittu laiva on tähän mennessä suurin saavutus alallaan. Kuten näkyy ei , s e  vielä ole suurien j ät
tiläislaivoj en veroinen suuruudeltaan, mut.ta tuskinpa lie

Öljytänkkllah•a 
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. nee  mitään estettä 
suurempienkin lai
voj,en varustamise.ksi moottorikoneilla. 
Jos tämä tehdään, 
ja todennäköisesti 
tulevaisuudessa niin 
tulee tapahtumaan, 
joutuu n y k y ä ä n  . käytännös.sä olevis
ta laivausvälineistä 
muutamat hyvin tär
keät kokonaan pois 
käytännöstä. 

Kun hiiliä ei j oka 
ma�ssa ole saata
vissa, eikä luonto
ole . j ärj e_stänyt s i
tenkään, että niitä 
olisi saabavissa tär-



keimpien laivausreittien varrella, sop1v1en matkoj en 
päässä, on valtameriliikenteen tarpeita vart�n. jouduttu 
järjes tämään hiiliasemia. �äi7tä , asemista vot, J ?S �o�_t_� torilaivat käytäntöön ·tulevat, -noin 80 prosenttia J a�ta� kokonaan . toimettomiksi '· j a  , loput muuttaa öljyasem1ks,, 
johon ,1/"arkotuksee'n ne- luonnollisista syistä paremmin so-

. . 1� pivat. 
• Vielä tärkeämpi muutos, joka, koskee eläviä olentoj .i, 

tulee olemaan seurauksena moottorien käytäntöönotta
misesta valtameriliikent ee�sä. K�ten jo mainittiin tar
vitsiva1t suuret valtamerilaivat kokonaisen armeijan läm
mittäj iä . Niitä ei ·tarvita moottori!aivassa laisinkaan. Aikaa voittaen näyttää s i i s  kokolnainen ammattikunta ole
van tuomittu häviämään, Jos öljy voittaa hiilen ko,konaan. 

Vertailu kahden yhtä suuren laivan välillä, joista toinen käytti hiil iä ja toinen kulki öljymoottoreilla, osot
taa parhaiten mitä moottorilaivan käytäntöön tultua tt,
lee tapahtumaan. Vertailu oli tähänastisten kokemusten perusteella s euraavanlainen : 

Molemmat laivat lähtivät matkalle maailman ympäri, 
lähtien Europasta samasta satamasta, kiertäen Cape 
Hornin, poiketen San Franciscoon, siitä yli Tyynen me
ren, edelleen läpi Suezin kanavan takaisin lähtösata
maansa. 

Höyr'ylaivan oli matkalla poikettava · 14 kertaa, otta
maan hii liä joita se poltti 8,500 tonnia. Moottorila:iva 
otti . öljyä .kaksi kertaa m�tkalla : kerran Friscossa j a  toi -
sen kerra� Persian land·essa. . · Höyrylaiva menett'i matkalla. 300 vuorokautta, moot 
torilaiva 236 vuorokautta. Höyrylaiva , kulj etti lastia 
7,500 tonnia, moottorilaiva 8,500 tonnia. Hiiler( hilnta, _ joi
ta  höyrylaiva polttoaineena käytti,' oli · yhteensä $41,275 
moottorilaivan käyttämä öljy  maksoi $12,940, joten polt-
toaineessa säästyi lähes ·70 prosenttia. ' 

Työvoimaan nähden i·oli "säästö" mootto_rilaivalla vie
läkin huomattavampi. Höyrylaivalla, joka hii liä käytti, 
oli 14 lämmittäj ää, moottorlaivalla e i  yhtää11 ;  konehuo
netta varten oli höyiylaivall;i 19 miestä, möottorilaiva!la  vain 13., 

Kokonaistulos vertauksesta näinollen oli , että moottorilaiva hiilillä lämmitettävään laivaan nähden säästi 
polttoainetta 70 prosenttia, aikaa 20 prosenttia ja lastaus
tilaa lähes 15 prosenttia. 

Yllämainittuihin tuloksiin nähden, jotka tulokset pe
rustavat käytännöllisiin saavutuksi in eikä teoreettisiin ar
vioihin, ei ole laisinkaan ihme jos  laivanrakentajat täs
tä lähtien alkavat rakennuttaa etupäässä tai yksinomaan 
öljyllä kulkevia moottorilaivoj a. 

Teh,la.sraunioita Ranskassa 

Toistaiseksi on moottorilaivan käytäntÖÖinottamisen esteenä eräitä käytännöllisiä seikkoj a, j otka täytyy 
saada muutetuksi ennenkuin moottorilaivoihin yksinomaan voidaan turvaantua. 

Englantilainen Cunard-linj a,  alkaissaan rakennutta;i 
uudelleen laivastoaan, on päättänyt varustaa ne sekä hii
lillä että öljyllä käytettäväksi. Hiililämmitysvälineet si
j otetaan laivoihin siltä varalta, että öljyä ei olisi saatavissa ja täytyisi turvautua hii l i in uudelleen. Jos öljya 
on saatavissa tulevat laivat sitä käyttämään. 



Riittääkö maailmassa öljyä? 

Jos olettais imme, ett ä maailmassa lähimmän kymme
nen vuoden kuluessa luovuttaisi hiilien käytöstä koko
naan j a  ryhdyttäisi käyttämään yks inomaan öljyä läm
mitysailneena, miten kävisi si lloin öljyvarasto) en ? 

Nykyään käytetään öljyä laivairi polttoaineena eni
ten Yhdysvaltain laivastossa, joka kuluttaa noin 5,000,-
000 tynnöriä sodan aikana, rauhan aikana luonnollisesti 
vähemmän. Jos oletamme, että esimerkiksi Yhdysvaltain 
kauppalaivasto, sanokaamme yhteensä 25,000,000 tonnia, 
j oka määrä sitä piakkoin alkanee olemaan, alkaisi  käyt 
tämään yksin��aaw"öljyä polttoaineena, miten vaikut
taisi ;e; öljyn kulutukseen ? 

. ' 'jo� ' yllämainitun;, suuruinen ��U,P.Palaiv,1st9 'käyttäisi:. 
öljyä .niili,en\a.semesta liöyryn,,.,.aik'aa;'sa,ll.miseksi, ni in · ku·-, 
ltittiisi s,e hi:>iri 150,000,000 :tynnörioa :v'uodes;.;; asi,:i:qtun�i.c•:' 
j ain ' ylimalkaisten ar,v�oii:len mu·ka-an . . Jds .se(oli va'rusc_i 
tettu. kokimaai:i öljymoottoreilla kufuttaisi se noin 70,000��, ooo . ttirnÖriä öljyä v.uodessa. Koko maaihU:an kauppalai0.S: va;to oli en;.ie� sotaa 5opoo,o�o tonnia . . jå, tullenee j.<;>nkul'l aj·an kuluttt:ta ko_l;oam�an 75,000,000 tonniiU:;'. Yhdy'S\[af:tai'n 
k�uppal� insto siihen luettuna. .. .· .· . . . . 

Olet.ta en, että kauppalaivaston tonnisto oH-si yfläma1� . 
nittu 15,Ö00,000 tonnia tarvitseisi 's e  vu�sittain noin 200,�, 
000,000 tynnöriä raakaa öljyä. Mistä' moinen öljymäärä 
saadaan ? 

Tilastollisten tietoj e n  mukaan oli koko maailman öljytuotanto vuonna 1914 yhteensä 400,483,489 tynnöriä. 
Tästä määrästä tuotettiin Yhdysvalloissa 66 prosenttia, eli yhteensä 265,762,535 tynnöriä. Lähinnä Yhdysvalto
ja oli Wenajä, tuottaen r6 prosenttia, eli 67,020,522 tynnö
riä. Vasta  kolmannella, hyvin huomaamattomalla, t ilal!a 
oli Mexico, tuottaen S pro'senttia, eli 21,188,427 tynnöriä. Yhdysvallat on edelleenkin maailman suurin öljytuo
tantomaa. Tätä nykyä kohcinnee Yhdysvaltain öljytuotanto 70 pros. koko maailman öljytuotannosta. Mutta 
olettaen, että maailman kauppalaivasto joutuisi käyttämään öljyä polttoaineena hiilien asemesta, · tar�ittaisi 
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Yhdysvaltain jättiläismäisestä tuotannosta tähän tarpeeseen kokonaista 80 pros. ja koko maailman nykyises
tä öljytuotannosta menisi  laivas toj en polttoaineeksi lä
hes puolet ! 

Mexico tult;vaisuuden maa. 

Mutta löytyy maa maailmassa, j oka näyttää ikään
kuin olevan varattuna tätä kehitystä varten. Se on M exico. Tampic�n öljyalue Mexi'co·s sa  jo ka on no_in 50 mai-

Traktorin vetämä puuvillaikuormitus 

lia laaj a j a  noin 150 mailia pitkä, on s ellainen öljyvarasto, 
j onka tuottavaisuuden mä�rää ei vciida edes s�unnillecn 
laskeakaan. On totta, että M exico ennen sotaa tuotti 
vain vaivaisen 5 pros enttia koko maailman öljytuotan
nosta. Totta on myös, että s e  e i  tätä nykyäkään tuota 
enemmän kuin ehkä rn prosenttia koko maailman öljytuotalnnosta . .  Mutta syynä siihen ei ole varastoj en vähyys. 
Tätä nykyä �n Tampicossa noin 50 kaivoa käy.tännössä j a  
voitaisi niistä saada noin 1,500,000 tynnöriä päivässä, ·mu�
ta koko tuotanto· on ainoastaan noin 50,000,000 tynnöri;i 
vuodessa: 
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Syynä siihen on välineiden puute. Tarvittaisi lisää put
kilinj oj a, tänkkilaivoj a, välineitä, mutta asiaintuntij ain 
lausunnon mukaan ei näitä . voida rakentaa kun maassa 
vallitsee a inainen levottomuus. Todellinen syy lienee 
kuitenkin se, että tavaralle ei ole ollut niin valtavaa ky
syntää että s� edellämainitun "kehityksen" olisi vaatinut . 
Jos ölj�nkä;ttö valtameriliikenteen alalla suurenee, ttilee 
Tampico varmaan näkemään kehityksen j oka hämmäs
tyttää maailmaa, sillä Tampicon öljy on mitä sovelij ain
ta  juuri tälle uudenaikaiselle kysynnälle. , . 

Tampicon alueen läpi virtaa Panuco joki, jonka mo
le�milla rannoilla öljyä pn  ·: tavattu. Joen pohjoisran-'· 
nalla on ölj y  raskasta ja : vaikeata puhdistaa, mutta läm
mitysaineeksi öljyllä läm�iteftäviin koneisiin on se niitä 
parhain. ! Joen eteläis ellä ranriikolla ':on ' öljy ke?yttä j a  
tuottaa pu'hdistaessa· kokonais'ta 1 2  prosenttia' raaka· 
gasolii�ia - juuri ;itä' tavaraa \ota::'Dies.el-mooftÖ'�eissa1 

tarvitaan. · . · '  
· , · _; . .  

Tämän tietäen i<äsit täå miksi M exi'cori . �ys�mys'\äl-�.1 
leen on astunut päiväjä rj estyks.ee_n·. Öljykein'.citte!ija·t 
haluaisivat . kehittää näitä luonnon rikkauksia odotetun. 
kehi'tyksen varalta. Nykyään ·on tuot:rnto · supistetti.f s<;:i 
tähden·, että putkilinj oj�, s äiliölaivoj a ynnä, muita vä\in�i: 
tä on riittämättömässä määrässä. Ennen.kuin tiiftä ·Tatn- . 
picocln halutaan suuremmassa �äär'ässä.  rakenriu.ttaa,;;pi� 
täisi "voitto" olla taattu, j a  sitä se ei ole niin kauvan kun 
M exicon hallitus ei myönnä yhtiöille rajatonta käyttövai
taa alueisiin, vaan verottelee heitä mielensä mukaisesti. 

Öljyn aikakauden vaikutus - ihmisiin. 

Päättäjäisiksi tälle haj anaiselle ja osaksi mielikuvi
tuksien tasolla liikkuvalle tarinalle sopinee ajatella s itä
kin, mitä öljyn käyttö laivausliikenteessä merkitseisi  työ
läisil le : etupäässä jättiläislaivoj en pannuhuoneissa hikoi-
leville lämmittäj ille: 

Tunnettua on, että lämmittäjäin asema ja yleensä · 
merimiesten asema ennen sotaa oli sellainen, että suh
teellisesti vähä osa heistä saattoi mennä avioliittoon. 
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Avioliitossakin oleville oli 'li itto' vain teoreettinen. Valta
merilaivan palveluksessa oleva saattoi harvoin tavata vai
moaan, kotielämästä ei ollut edes puhettakaan. 
·. Valaisevan kuvauksen merimiesten perhe-elämästä 
antavat Englannin hallituksen j ulkaisemat tilastolliset 
nuiiierot. Englannin ·. terv�ysvakuutuslain alaisina on 
rufden muassa noin 60,000 · merimiestä. Mainitussa  lais
s·a s·äädetään muun muassa, että merimiehen vaimo lap
·sensy�nytyksessä saa sy_�nytysavus_tuksen. Tilastot osot
tavat, että keskimääräinen syntyväisyys vuosittain on 
noin 25 tu!Jannelta ja  oleftaen, . että :edellämainitut 60,000 
��r-imiestä ·olisivat nåfmisissa olevia j a  synty;äisyys hei
dän perheissään normaali, niin noin 1 ,500 synnytysavus
tusta olisi · vuosittain h eidän perheilleen kuulunut. 

Mutta todellisuudessa ei synnytysavustusta merimies
te1:i. perheille .ole vaadittu kuin korkeintaan 800 vuodessa. 
Yleissuhde �iaailmassa kerrotaan olevan sama. M eri
miesten j.a eritoten lämmittäjäin asema kun ei ole ollut 
sellainen, �ttä se'n nojaan perhettä o'li si .  voinut rakentaa, 
on syntyväisyyskin siitä joutunut kärsimään. 

ölj ymciottorilla . käypä laiva . "hävittää" lämmittäjä'.1 
ammatin merillä kokonaan. ölj yllä lämmitettävä höyry
laiva parantaa lämmittäj än asemaa melkoisesti. Jää 
pois ylivoimainen työ tulikuumassa pannuhuoneessa ja 
vain syöttökoneiden valvonta ja ohjaus astuu niiden 
t ilalle. Näin ollen työläistenkin kannalta on öljyn ai
kakauden tulo valtarrierili ikenteessä mielihyvällä ter
vehdittävä. Vaivainen tehtävä, j ota  kuitenkin joku täy
tyy suorittaa silloin kuin se · suoritettava ori, jää  po , ., 
j a  tilalle tulee "mukavuus'' joka kylläkään ei varsinai
selle mukavuudelle vedä vertoj a,  mutta ainakin entiseen 
verraten merkitsee melkoista· edistysaskelta. -· A. U. 



Eriis amerikalainen anneJiaisuusvarasto Brestih satama:sslL 

Yleisiä piirteitä Yhdysvaltain 
liittymisestä maailman 

sotaan 
Kirj. W. Sointu. 

Kun maailman sota pµhkesi, oli Yhdysvallat talou
delliseen mahtavuuteensa nähden suurin niistä v<}lloi �ta, jo tka jäivät "puolueettomiksi". Tämä "puolueettomuus" 
ei kuitenkaa� .alunpitäinkään �erkinnyt sitä, ett,eikö Yh
dysvallat heti olisi tullut kietoutuneeksi sotaan taloudel
lisessa · ja  dipiomaattisessa suhtee·s�a, j oista pitkäaik�isempi s.odankäynti Evr.opassa viimetingassa riippui. Pait
si rahalainoilla, j oita täältä käsin jo ensimäisenä sota�uo
tena annettiin sotaakäyville valloille biljoonia dollareita. kietoutui Yhdysvallat Europan verileikkiin myös lähet� 
tämällä sotiviin maihin sodankäynnille välttämättömia 
tarpeita, kuten armeij an muonitustarpeita, ampuma-asei
ta, ammukkeita, ruokatarpeita sekä raaka-aineita. 

Kun yleiseuropalainen sota alkoi jakaantui "yleinen 
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mieli'pide·", mitä myötätuntoon tulee, täällä kahtia. Täl
laisess a  maassa kuin Yhdysvallat, jossa kansan suuri 
en emmistö juontaa. sukujuurensa joko suorastaan sotaa käyvien maiden kan�oista tai heidän jä lkel�isistään:, ei 
k,;msan yleinen mielipide näissä oloissa voinut luonnollisesti mitenkään jäädä "puolueettomaksi'.', varsinkin: kun 
sen muokkaajana niin välittömästi ,  kuten täällä on lai
ta, on rahavaltainen sanomalehdistö, jonka t�htävänä on 
koko maailmaa· käs ittävän suuromistuksen etuj en va.lvo
minen kussakin tiiaisuudessa, aina ja kaikkialla. Sanoma
lehdistön välittömän vaikutuksen ohella, yleis en mielipiteen myötätunto tai vastatunto imi voimansa myös lu
kuisisf/;1 inmista - tekij•öistä ja • vaikuttirµi�ta. N.ä�tä voi
makka mmat ol i'':at epäilemättä verisiteet, s. o. kansalli
s.uus- j' ;sukuper:ä. - ·vucinnollis:tahan. oli, että sen ,kansan
aineksen, joka oli verisiteillä :irhdistetty johonkin !iitto
iai,�µiaaKan, myötätu�to l�nkesi li ittolais.maiden puo!el��. 
joskin ,s i jtä , voidaan ·poikkeuk'seksi lukea s�llaisten mai
de'n alamai�kai;i sat ja ,hei:ääri }�keläisensä, j otka' h�okasivat ' i,ok6, . Venäj än tai -Englanriin i�-een alaisena. ' Saksa
laissyntyiset�fä ,h'eid�ri jä !keläi;ensä asettuivat 't ietys�i 
myötämiel isiks. j vanhaa ''isänmaata" lrnh,t.aan . . Englarit1: 
laisviha es imerkiksi vaikutti irl'antilaiseen elementtii"n 
täälläkin niin �oimakkaasti, että tässä maassa asuvat ir
lantilaiset ja heidän jä lkeläisensä olivat suurelta osal
taan myötämielisiä Saksalle ja toivoivat sydämestään 
Englan nille häviötä. Samalla tavalla vaikutti venäläisviha sen, että silloin vielä tsaarin hirmuvallan alla huo
kaavien alamaiskan soj en alamai set ja heidän j älkeläi
sens·ä olivat myötämielisempiä Saksaa kuin Venäjää koh
taan, j olle ui;eat heistä toivoivat suorastaan perinpohjais
ta häviötä. Venäj än vallankumous tässä suhteessa sitten myöhemmin muutti heidän mielipiteensä perinpohj in. 
Saksan sotajoukkoj en raaka hyökkäys pienen B elgian 
maahan myös tavallaan vaikutti yleis·een mielipiteeseen 
saksalaisvastaisesti, varsinkin kun se  sanomalehdistössä 
kerrott iiil mahdollisimman kaarnein värein. Näiden te
kijäin ohella, vaikutti · yleisen mielipiteen myötätuntoon ja puolueellisuuteen sadat muut seikat. 
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YHDYSVALTAIN SOT AANLIITTYMISEN TALOU

DELLISET SYYT. 

Yhdysvaltain sotaanliittymisen lähimpänä ja välittö
mämpänä taloudellisena syynä oli se, kun Saksan veden
alainen sota uhkasi kertakaikkiaan tehdä lopun Yhdys
valtain kapitalisteille satumaisia liikevoittoja tuottavista 
kaupoista liittolaismaiden kanssa. 

Heti kun sota puh kesi  alkoivat sotivat maat' tilata 
Yhdysvalloista suunriattomia määriä sota- ja armeijan  
muonitustarpeita. Kun . keskusvallat olivat ankaran 

Ranskalaista met.ää sodan Jälkeen 

kauppasaarron alaisena, eivät nämä vallat luohnollise�ti 
päässeet suoranaiseen kauppayhteyteen Yhdysvaltain 
kanssa. M itä si is sotatarpeiden läh ettämiseen tulee; jä i  
Saksa h�ti alustapitäen melkein tykkä�ään Yhdysvaitain 
avustuksesta ri ippumattomåksi. M u�ta rahallisesti tä
män maan rahamiehet kyllä Saksaakin avustivat. 

Europan sota avasi Yhdysvaltain kapitalismille ja se•.1 
ulkomaakaupal le  ennenkuulumatto�an nousukauden. 
Teollisuuspulan uhka, mikä ·v. 1914 ir�isteli hampaitaan, 
hälveni tuossa tuokiossa. Ulkomaakauppa alkoi lisään
tyä suunnattomasti. Jo toisena sotavuotena s isälsi Yh
dysvaltain ulkomaakauppa moniaita kertoj a sen ,  mitä se 
oli ollut sotaa edelläkäypinä vuosina. Yhdysvallat, joka 

e rinen sotaa oli Europan velall inen, muuttui äkkiä Euro
pan ja koko muunkin maailman velanantaj amaaksi. Pää
omasijoittamismahdollisuudet, j otka s odan edellisinä vuo
sina a lkoivat huventua, pääomia kun oli' liikaa eikä sisä
maan markkinoiden kehittyminen eikä uusien t eollisuuk
sien syntyminenkään voinut kaikkea l i ikapääomaa niel
lä, l isääntyivät moninkertaisesti .  Liittolai smaat lainasi
vat tämän maan rahamiehiltä biljoonej a  dollareja bilj oo
nien dollarien perään, joilla ostivat täältä sota- ja ar
meij an muonitustarpeita sekä raaka0aineita. Suuri osa 
näistä tavaroista lähetettiin suoraan Englantiin, j osta ne 
edelleen Kanalin poikki lähetettiin muihin liittolaismai
hin. Ja  kaiken tämän kuluessa kultavirta tulvasi Yhdys 
valtoihin kaikilta maailman kolkilta, niin että s e  alkoi 
kauhistamaan jo itseään kapita)istejakin. 

Kuten ·edellämainittu, Sak!;a heti  sodan alusta joutui 
liittolaismaiden julistaman kaappaussaarron kautta eris-

, tetyksi  muusta maailmasta . . Tällä s eikalla oE" Yhdysval
tain sotaanliittymiseen nähden. mitä ratkaisevin merki
tys. Sillä jos Saksa · olisi päässyt kauppayhteyteen Yh
dysvaltain kanssa j a  voinut ti lata Yhdysvalloista tarpei
ta kuten liittolais�aatkin, · olisi sen etuj en mukai$ta luon 
noli isesti ollut kauppayht.eydeh s,äilyttäminen' 'Yhdysval·· 

. tain kanssa ja tässä tap.auks�'ssa ei sillä myö�kaän olisi 
f ollut tarvetta turvautua hävittämään "puolueettomien" 
t maiden kauppal;ivoj a. Mutta· tap�htumat : kblkiv'at jyr-

kästi toisia uria.· Heikompana merivaltana ollen,  Saksa 
tuskin voi uneksiakaan laivastoineen ryhtyä ratkaise
vaan taisteluun Englannin "Suuren laivaston" (Grand 
Fleet) kanssa. Lukuunottamatta muutamia risteilij öitä, 
jotka risteilivät Atlannilla Ja Indian merellä,, upottaen 
liittolaismaiden kauppa-aluksia, oli Saksan laivaston pak
ko pysytellä oman maansa satamissa ja Itämerellä. 

Kuitenkin onnistui  Saksalle agenttiensa kautta jon-
kun aikaa kiertää saartoa.. Se tilasi Yhdysvalloista suu 
ret määrät terästä, kuparia j a  muita raaka-aineita, jois
ta s i llä ol i  puute. Tavarat tilattiin Skandinavian ja var
s inkin Hollannin ni�iin, j oista mai sta ne edelleen kule
tettiin 'mä äräpaikkaansa, Saksaan. Tästä Englanti kni-
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tenkin pian teki lopun. Se alkoi pidättämään näihin 
maihin menevät kauppalaivat ja takavarikoi ni iden las
tit. Vastapainoksi tälle Englannin toimenpiteelle, j ulis
ti  Saksa Brittein saaria ympäröivät vedet saartotilaan. Saksan vedenalaiset !�ivat ;tlkoivat nyt säälimättä upot 
taa ei vain brittiläisiä j'a muita liittolaismaiden ' laivoj a, . 
mutta myöskin n.s. "puolueettomien" maidenkin laivoj a . 

.Saksan n.s. "s.ota-alue"  -saartoj�listus astui voimaan 
helmik. 18 p :nä v. 1915. Tähän · asti. oli kaupankäynti 
Yhdysvaltain ja liittolaismaiden välillä saanut jotakuin
kin esteettömästi j atkua, ilman että sitä Saksan taho!-

Sotatantereena ollut metsikkö Ranskassa. 

ta olisi suurikaan vaara uhannut. Ja tähän asti ei s i is  
Yhdysvalloilla ollut mitään hetken syytä liittyä sotaan. 
Näihin aikoihin a;ti oli täailä rauhansäilyttämistä vaativat äänet kaikuneet ylinnä kaiken. Tosin kyllä s ie l lä täällä joku sotakiihkoilija korotti äänensä vaatien Yh
dysvaltain �seellista s ekaantumista Eu_r�pan sotaan, mut
ta ylipäätään olivat . s ellaiset äänet sangen heikkoja -
ikäänkuin hyttysen surinaa vain. Mutta nyt alkoi muut
tua ääni k1ellossa. M ikäli Saksan vedenalaiset onnistui
vat upottamaan Yhdysvalioi sta Englantiin men�viä kaup
palaivoj a j a  mikäli kauppayhteys Yhdysvaltain j a  liitto-

laismaiden välillä alkoi tämän kautta j outua yhä vaaranalaisemmaksi, sikäli alkoivat sotakellot täällä myös
kin yhä ,äänekkäämmin soida. Suuriin kapitalistileh
tiin alkoi ilmestyä toimituskirj 6ituksia ja artikkeleja, 
joissa vaadittiin Yhdysvaltoja ju listarriaan sota Saksaa 
vastaan. 

Lienee oikein sanoa, että pre sidentti Wilson e i  vie
lä tällöin eikä vielä sitä lähinnäseuraavina aikoinakaan 
hyvin ymmärrettävistä s'yi stä ku lkenut sodan vaatij ain 
etunenässä. Kansan yleinen mielipide oli näet silloin 
vielä voimakkaasti sotaa vastaan; eikä siihen vielä oltu 
kylliksi kauan ahdettu sotaintoa. Lähestyvä presiden
tinvaali pidätti Wilsonin hallitusta sotasuunnitelmista. 
Wilson halusi kaikin mokomin tulla uudelleen. valituksi 
presidentin virkaan. Ja  varma ·on, että hän juuri "ran
hanoHj.i,,lmansa" vuoksi tuli uudelleen valituksi. • Kuten 
vuoden "1916 presidenti-t1.vaalin tulokset toteavat;-. sa·i hän � , , . , enemmän kuin . kolmiseti. sataa tuhatta sellaisi�kin ääniä, 

(Jotka,; 1<;dellises�ä v.aalisia oli annetttl sosiil;fslipuolueen 
.:;Thdö'k�aalle. :R:iuhansailyttämisen halu oli �illoin vielä 

e.<, :. · I ._- ,_ . . '" ;. , ,l'J;ffri ,voimakas/ että noin kolmas osa sosialistipuolueen 
:_ehdokkaalle edellisessä vaalissa ·äänensä an:taneista, 'kat
�:s,,oi rauhan säilyttämisen vaatimusten ·kannalta edulli�sernmaksi antaa äänensä mieluummin Wilsoni� hyväksi, 'l'kuin nähdä, että republi·kaanipuolueen, j ota siltoi'n pi-

dettiin sotakiihkoisempana, ehdokas tuli si  valituksi. 
Jo ennen kun Saksan saartoj ulistus Englantia ,vastaan oli edes astunut voimaankaan lähetti Yhdysvaltain 

hallitus Saksalle nootin, j ossa varoitettiin Saksaa upot
tamasta Yhdysvaltain kauppalaivoj�, ja jos sellaista ta
pahtuisi , olisi Saksa si itä "tiukasti, edesvastuussa". Tämä nooti julaistiin ,helmik. 10 päivänä v. 1915, eli kah
deksan päivään aikais emmin kuin Saksan saartojulistus 
astui voimaan. Tästä lähtien alkoi "ystävä!Ji.set välit" Saksan: ja Yh
dysvaltain välillä nopeasti löyhtyä. Diplomatiset suh
teet !ii'ttol�ismaiden ja Yhdysvaltain välillä luj ittuivat 
ja saivat uuden suunnan. Ei .enään �llut epäilemistä
kään siitä, kummalle puolen Yhdysvallat Europan · so-



taan nähden tulisi kalli stumaan. Todellisuudessa oli se  ratkaistu as ia j o  kauan s itten 
Maalis-, huhti .- ja toukokuun aikana upottivat Sak- . san vedenalaiset sadottain liittolaismaiden j a  varsinkin 

brittiläisiä kauppalaivoj a. Saksan vedenalainen sota alkoi muodostua tuhoisaksi vaaraksi Englannille. Englan
ti huokasi raskaasti ! 

Saman aj an sisällä upottivat Saksan vedenalaiset 
myös muutamia yhdysvaltalaisia laivoja saarronalaisel - . 
Ja Brittein saaria ympäröivällä alueella. Tämä aika sa
malla tuli lähtökohdaksi s ille aj anjaksolle, mikä sitt�m-

S01lan hicivittämiili kaupunkia Ranskassa 

min muodostui Saksan vedenalaisten laivoj en '"loisto
kaudeksi". 

Myöhään keväällä, toukok. 7 p :nä v. 1915 upotti sak
salainen vedenalainen lähellä frlannin rannikkoa englan
tilaisen Cunard-linj an jätt iläis laivan ''Lusitanian". Laivan lastina, paitsi matkustaj ia, oli suurehko määrä Eng
lantiin meneviä räj ähdysaineita, mikä torpeedon i skus
ta kerrotaan räj ähtäneen, tuhoten laivan kokonaan . Laiva upposi muutami·en minuuttien sisällä. Laivan mu
kana menetti 1 ,500 ihmistä henkensä, joista 1 14 amerika
laista. Tämä tapahtuma muodostui hnippukohdaksi vuo-
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den 1915 aikana Saksan vedenalai sten suorittamalle hävi
tystyölle. Tapahtuma herätti voimakkaan kiukun puus
kan Saksaa vastaan. Osa sanomalehdistöä as ettui av.oi
mesti vaatimaan ju listettavaksi sotaa Saksaa vastaan. 
Sotai�toinen aines sai tästä tapahtumasta siihen määrin 
polttoaineita, että ,oli vähä llä,ettei sotaa silloin jo virai
l isesti  julistettu. 

Lusitania-upotuksen johdosta vaihtoivat Saksan ja Yhdysvaltain hallitukset kumpikin kolme . nootia. Kaksi 
päivää tapahtuman jä lkeen kiiruhti Saksan hallitus lä
hettämään Yhdysvaltain hallitukselle myötätuntoisuus
sälikösanoman, jossa lausuttiin ,haikea valitus sen joh
dosta että niin moni amerikalainen menetti Lusitaniaupot�ksessa henkensä . Toukokuun 13 päivänä lähetti 
Yhdysval'tain hallitus Lusitania-j utusta ens imäisen noo
tinsa, j o�sa jyrkin sanoin protesteerattiin Saksaa v1staati· sen vedenalaisten harjoittaman "politiikan" joh
dosta. Saksan hallitus vastasi nootiin saman k�un .28 
päi;änä. Tämä� jälkeen lähetti Yhdysvaltain hallitus 
vielä kaksi muuta nootia, joista viimeinen heinäk. 21 pa1-
vänä. Tässä va.stataan Saksalle, ettei sen· · viimeise.s s·i 
nootis saan esittämät ehdot ole. Yhdysvaltain ,halli'tusta 
tyydyttänyt. Saksa lopulta suostui siihen, ettei se  tule 
täst'edes upottamaan , kauppalaivoj a , ilnian . ede!Jäkäy
pää varoitusta. Näin ' kului vuos i  1915. Saksan vedena
laiset jatkoivat kauppalaivoj en upottamistyötään. Usei
ta Yhdysvaltain kauppalaivoj a upotettiin vuoden loppuvaiheissakin Saksan vedenalais ten toimesta "sota.-alu
eella " . Välit Saksan ja Yhdysvaltain välillä kärj i stymis
tään kärj i styivät. Saksa kyllä oli lupautunut maksa
maan korvauksen upottamistaan Yhdysvaltain aluksista, 
mutta se ei tyydyttänyt Yhdysvaltain hallitusta. 

Saksan vedenalainen sota alkoi käydä liittolaismal
Je  lhä tuhoisammaksi . Se uhkasi kertakaikkiaan antaa 
kuoliniskun liittolaismaiden · j a  Yhdysvaltain väliselle 
kaupalle. Vastapainoksi Saksan vedenalaiselle sodallt 
alettiin Yhdysvaltain taholta varustaa sota-alueella liik
kuvat laivat tykeillä . Helmik. 15 p. antoi ulkoasiain sih
teeri Lansing julistuksen, jossa Yhdysvaltain hallitus se-
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littää, että kansainvälisen lain mukaan ·on kauppalaivoil
la oikeus aseistautua itsepuolustuksekseen. 

Huhtikuun 13 päivänä v. 1916 Saksalle lähettämäs
sään nootissa uhkaa Yh dysvallat katkaista diplomatiset 
suhteensa Saksan kanssa, ellei se  luovu kauppalaivoj en 
hä vitystyöstään. 

Toukok. n eljännen päivän nootissa Saksa myöntyy 
Yhdysvaltain esittämiin ehtoihin "puolueettomien" mai
den kauppalaivoj en purj ehdusoikeuteen nähden sota-
alueella. · · · 

Sodan hävittämiiii. tehdnsseutua Ranskassa 

Vuoden lopussa teki WHson rauhantarj ouksen soti
ville maille. Saksa tammik. I I  p :nä v. 1917 ilmoitti ole
vansa halukas alkamaan rauhanneuvottelut. Liittolais
maat ilmoittivat rauhanehtonsa päivää aikai semmin. Eh-

. <loista ei päästy yksimielisyyteen ja niin· yritys raukesi 
sikseen. 

Tammik. 31 päivänä ilmoitti Saksa, että s e  tulee ju
lis tamaan "raj attoman vedenalaisen sodan" sota-aluee!0 

lai · Puolueettomille_ maille i lmoitettiin samalla, mitkä 
vedet luetaan kuuluviksi sota-alueeseen. 

Helmik. 3 päivänä Yhdysvallat katkai sivat diplo-
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maattiset suhteensa Saksan kanssa. Saksan lähettilääl
le Washingtonissa annettiin matkapassit. Saksa halu
si j atkaa "diplomaattisia suhteitaan" Yhdysvaltain kans
sa ilmoittaen haluavansa neuvotella Yhdysvaltairi hal
lituksen kanssa vedenalaista· sotaa koskevista · •ri,itaky
symyksistä. Tässä tarkotu.ksessa kääntyi s e  Sweitsin , 
hallituksen puoleen pyytäen tätä esittämään lähettilään
sä kautta Washingtonis·sa, että Saksa olisi halukas jat
kamaan neuvotteluj a Yhdysvaltåin hallituksen kanssa 
puolueettomien maiden kauppalaivoj en oikeutta liikkua 
sota-al'Ueella koskevasta kysymyksestä. Sweitsin hal
litus sitten määräs ikin Washingtonissa olevan lähetti
läänsä saattamaan · Saksan anomus .Yhdysvaltain halli� 
tuksen tietoon. Helmik. 12 päivänä antamallaan j ulis
tuksella kieltäytyi Yhdysvaltain hallitus· · rupeamasta 
Saksan kanssa enään mihinkään · neuvotteluihin,  paitsi 
s illä n imenomaisella ehdolla, että Saksa heti peruuttai
s i  "rajoittamatonta vedenalaista sotaa" koskevan pää
töksensä. · Saksa ei ehtoon suostunut. Se ei · luopunut 
vedenalaisesta sodasta. Ylidysvaltain sotaan liittyminen 
oli vihdoinkin ratkaistu. Diplomatinen temppuilu päät� 
tyi. Sotaansyöksymistä tarkoittavat toimenpiteet a-lkoi
vat s eurata toisiaan nopeassa tahdissa. Yleistä mieli
pidettä valmistettiin vastaanottamaan sotaj ulistusta. Pa
kollin en asevelvol lisuussuu�nitelma pantiin alulle. Kaik
ki sotave•s illä liikkuvat laivat ases tetti in. · Huh·tikuun a
lussa oli  sotasuunnitelma valmis.  Maaliskuun .Zl päivä
nä antoi presidentti julistuksen, j ossa määrättiin kong
ressi kokoontumaan ylimääräiseen istuntoon huhtikuu·n 
2 pa 1vana, "vastaanottamaan tietoja, j o tka koskevat 
kansall isen politiikan vakavia asioita, j o,tka pitäis i  vii] 
pymättä ottaa pohdittavaksi" . 

Kongressi kokoontui määräaikana, huhtikuun 2 · päi
vana. Presidentti avasi i stunnon puoli yhdeksän illalla. 
Pääkaupunkiin oli saapunut tuhansittain rauhanaatteen 
elähyttämiä kansalaisia ympäri maata, j oko jonku11 lii
ton tai yhdi·styksen valtuuttamina tahi sitten yksilöinä, 
vastustamaan Yhdysvaltain sotaanliittymistä. · 

Presidentti käveli puheenjohtajan paikalle. · Istunt0-
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salissa syntyi vakava hilj aisuus. Sei sottuaan muutaman 
minuutin aj an sanattomana, alkoi presidentti puheensa seuraavilla sanoilla : "Olen kutsunut kongressin ylimääräiseen . istuntoon 
s entähden, että nyt on tehtävä vakava, sangen vakava 
menettelytavan valinta, ja tehtävä se viipymättä ; valin
ta, jo ta minä en ole oikeutettu ottamaan edesvastuulle
ni ja j ohon perustus l�ki ei liioin minua oikeuta''. Pu
heessa sitten viitattiin Saksan antamaan julis tukseen, 
jossa uhataan upottaa kaikki laivat, j otka yrittävät 
päästä liittolaismaihin tai niiden hallussa oleviin mai
hin. Puheen painopi steenä pitkin pituuttaan oli se, etti 
Yhdysval'tain olisi juli•stettava sota Saksaa vastaan. Pu0 

he päättyi s euraaviin sanoihin : "Sellaiselle tehtävälle (sodalle) me voim:me pyhit
tään elämämme ja varalJi suutemme, kaiken sen mitä 
me olemme ja kaikki mitä meillä on, piiden ihailemina, 
j otka ti etävät, että hetki on tuJlut, j olloin Amerika on 
oikeutettu uhraamaan verensä ja voimansa niiden peri
aatteiden puolesta, j otka antoivat sille elämän, onnen 
ja rauhan, jota se on nauttinut. Jumala auttakoon A
merikaa, se ei· voi tehdä muuta". Ja vielä samana iltana esitettiin kongressin kum
massakin huoneessa näin kuuluva sotajulistusehdotus : "Koska keisarilJisen Saksan hallituksen äskettäin 
aloittamat toimenpiteet ovat sotatoimenpiteitä Yhdysvaltain ,hallitusta ja kansaa vastaan, niin olkoon päii 
tetty, että . Yhdysvaltain s enaatti ja edustajahuone, kon
gres si in kokoontuneena, selittää sotatilanteen Yhdys
valtain ja Saksan hallituksen välillä, mihi1n Yhdysvallat 
täten on syösty, olevan muodoll i sest i  julistettu, s ekä, et
tä presidentti täten val'tuutetaan ja määrätään ryhty
mään. heti ,toimenpiteisi in, ei ainostaan maamme saattamiseksi puolustuskuntoon, vaan myöskin käyttämäii.n 
kaiken voimansa i a varansa sodankäyntiin Keisarillista 
Saksan hallitusta vastaan ja taistelun saattamiseksi vo1-
tokkaaseen päätökseen." 

Sodanjulistuehdotus käsiteltiin kummassakin huoneessa mi•tä kiireellisemmin. Senaatti hyväksyi julis tuk-

sen käsi te ltyään sitä 13 tuntia. Edustajahuone otti ju
listuksen käsiteltäväkseen huhtikuun 4 päivänä, ja käsiteltyään s itä lähes vuorokauden yhtämittaa, j ona aika
na käytettiin yhteensä 50 puheenvuoroa, hyväksyi sen 373 äänel lä 2o vastaan. Äänestys .tapahtui vähän jä l
keen kello 3 huhtikuun viidettä päivää vasten yölJä. Ul
komaa-asiain valiokunta, joka kysymystä oli  käsitellyt, 
e.sitti julistuksen kera pitkähkön mietinnön, jossa sr-

. !ostettiin laajasti niitä syitä, j otka pakoittavat Yhdys
Jat liittymään sotaan Saksaa vastaan. 

Kun sotajulistus täten oli tulJut hyväksytyksi kummassakin huoneessa, ju listi · presidentti Wilson sodan 
Saksaa vastaan huht ikuun 6 päivänä kello r.13 iltapåi
vällä. 



Amerikan yleisen työväenliik-
keen suunt avirtaukset 

Työväenjärj es töj en j äsenmäärä li sääntyi Amerikas
sakin sotavuosina tuntuvasti, noin milj oonalla jäsenellä. 
Tähän vaikutti, kuten tavallista, runsas työvoiman ky

syntä teollisuusaloilla. Ei käynyt päinsä jättää palkka
riitoj en ratkaisua riippuvaksi työn ja pääoman vastakoh
tavoimien temmellyksen tuloksista. Työriitoja sovittiin 
tärkeimmillä sotateollisu�den aloiHa, myöntymällä suh
teellisesti runsaaseen palkkoj en korotukseen ja työläis
ten järj estöj en olemassaolon tunnustamiseen. Jopa niil
lä aloilla, joil la hallitus suoranaisemmin oli määräämäs
sä,  pidettiin yl lä "sulj etun työpajan järj estelmää". Työ
l�isten täytyi kuulua taloudel1isiin järjestöihinsä. Näin oli sovittu hallituksen ja A. F. of L :n j ohtajain välillä. 
Viimeksimainitut olivat sitoutuneet tekemään kaiken 
voi ta vansa lakkoj en puhkeamisen estämiseksi. 

Mutta sensijaan, että näin kuormakaupalla unioihin 
liit etyt työlä iset olisivat tul leet pelkästään j äsenten ku
viksi asianomaisiin järjes töihin, ovat ne suuressa mää
rässä voimistuttaneet radikalisia pyrkimyksiä Amerikan 
taloudellisessa työväenliikkeessä. 

Vaikka A. F. of .L :n ylin j ohto on nyt enemmän kuin 
koskaan ennen taatumuksellisen hengen luuduttama, niin 
kuluneen vuoden aikana ilmenee enemmän kuin koskaan 
ennen vakinaista suuntaa muodostavan radikalismin ke
hitystä unionistisessa työväenliikkeessä. Tarvitsee vam 
tarkastaa eräitä työväenliikkeen ilmiöitä, niin huomaa 
tämän. 
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Itsenäisen työväenpuolueen perustaminen on saanut 
sangen lukuisissa amma.ttiyhdistysj ärj estöissä hyväksymisen. Eri paikkakunnilla kautta maan toi�ii A. F. of 
L :n järj estöihin kuuluvien työläisten muodostamia puoluejärj estöjä. Alituiseen ilmenee pyrkimyksiä muodos
taa ·Englannin esimerkin mukaan kansallinen . työväen
puolue, joka olisi riippumaton varsinaisten porvaripuo
lueitten politi ikasta ja vaikutuks es.ta, vaan etsisi  liitto
laisia Amerikan suurkapitalismia vastaan yhä. enemmän 
kapinalliseksi muuttuvien pikkutilallisten ja maanvuok
raaj ain yhteiskunnallisen ja poliittisen liikkeen keskuu
desta, Muutamat .tämän liikkeen äänenkannattajat, kuten Chicagossa ilmestyvä työväenpuolueen lehti ja Seatt
lessa ilmestyvä unioitten keskusjärj estön määräysvallan 
alainen "Union Record", ilmaisevat elävästi tämän radi-
kalismin kehitysvoimaa. 

Tämän , vuoden hiilenkaivaj ain konventionf. teki myös 
päätöksen, j ossa vaaditaan käytännöllisiä toimenpiteitä 
kansall isen työvä enp�olueen perustamiseksi. Kaikista 
merkeistä päättäen , Yhdysvalta in itsenäisen työväe11-
puoluee� varsinaiseen perusta�iseen ei enään kuiu ·pitkää aikaa. Vaikka tämmöinen puolue alott�akin toimintansa porvaril l isen järj estelmän peru.st�et tun'nustamalla. 
kuten Amerikan pikkuvilj elij äin j a  m.aanvuokraaj ain liit 
to tekee, niin se, samalla tavalla kuin viimeksi mainittu, 
jC>utuu porvaripuolueitten vihan ja raivon kohte�ksi. 
Tämä tekee välttämättömäksi taistelualueen laajentamisen Ja p·eriaatteellisen syventyn;iis en. Työläisluokan po
liittisten tehtäväin luonne j ohtaa välttämättömästi luok-
kataist elun itsetietoiseen tunnustamiseen. 

M eil iä Amerikassa, kuten Englannissakin, p�hkeaa 
hämmästyttävän suuria työläisten joukk.oliikkeitä, vaik
ka vinhat ammattiyhdistysjohtaj at tekevät voitavansa 
niiden estämiseksi. Tällä tavalla puhkesi 'Länsi-Cana
dan suuri yleislakkoliike, )ättäen jälkeensä aj atu.ksen 
työväenliikkeen menettelytavan . uudistamisesta. Samal
la tavalla syntyi ja vaikutti Seattlen yleislakko. Vast;,in 
vanhoj en ammattiyhdistysjohtajain tahtoa levisi Ameri
kan. suurin lakkotaistelu, rauta- j a  terästyöläisten lakko. 
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Satamatyöläisten lakko niinikään . kuuluu samaan luok
kaan. Vanhat johtajat pakottivat satamatyöiä isi"ä pysy
mään työpaikoillaan, mutta lakko puhkesi s i itä huoli
matta j a  muutaman päivän ajaksi melkein kokonaan 
pysäytti työt Atlannin satamissa. New Yorkin paino
työläisten lakossa taistelevat työläiset kirjapainoj en o
mistaj ia  j a  vanhoja am�attiyhdistysj ohtaj ia  vastaan. 
Joku ,a mmattiyhdistyslehti - julkaisi hiljatta�n· tilastoj a  
New Yorkin lakkotaisteluista, tullen s i ihen tuloksec;n, et
tä suuri enemmistö lakoista on jul istettu vastoin asian-
omaisten liittotoimikuntien tahtoa Ja päätöstä. . 

Tämä ilmaisee kyllä säännöttömyyttä ia järj e s töku
- rin löyhtymistä, .mutta semmoisena kun s e  Amerikan 
ammattiyhdistysliikkeessä ilmenee, on . sillä liikkeen si
säistä h enkeä ja elämää . uudistava vaikutus eikä. l iiket-
tä hajottava. 

Tilanteen s isäistä luonnetta valai see omituisella ta
. valla myöskin poliisi e1� järj estymisyrit�kset, mikä johti  
. Bostonissa koko maan .porvaristoa suunnattomas.ti · kii
hottavaan poliisilakkoo� . .  J ärj est;misliike; ja harrastus 
li ittyä osana A. F. of L :n, on niinikää�_kansakouluopet
taj ain, jopa korkeimpienkin 9ppilaitosten opettajain j ou-

. kossa, varsin voimakas. Tästä on jo j ohtunut useita 
yhteentörmäyksiä opettaji�n ja kaupunkihaHitusten vä-
l illä. 

. . 

Rautatievelj eskuntien taholta hämmä.stytettin men
neen vuoden aikana porvaristoa . esityksellä, missä vaa
ditaan rautateitten kansallistuttamista , ja r�utateitten 
liikennehoidon j ättämistä rautatieläisten kesken muo� 
dostettavan korporationin käsiin, jonka k,orp·orationin 
voittotuloista asianosaiset työläiset saisivat osansa. Tä
mä esitys, olematta syndikalististen teorioitten · t ietoisen 
ymmärtämisen tai käsittelyn j ohdolla synt;nyt, on kmn
minkin suuressa m,äärässä . juuri syndikalistis�n yhteis

. kunta-aatteen tai ihanteen mukainen. Tämmöinen esi
. tys vanhoillisempien ja  ammattikuntahenkisempie.n uni-
oitten johdon taholta, s opii s ivumennen huomauttaa, on 
omiaan osottamaan kuinka juuri · näissä . piireissä syntyy 
ja elää syndikalismiin kalli stuva /aj attelutapa. ,mi�� he-

raa foimintaah" silloin kun o1osuhteet ' pakottavat' sliun
nitt elemaan · uudistustoimenpiteitä. 

Yhdysvaltain työväenliikkeen yleiseltä kannalta kat
sottuna tämä es itys si sältää l isätodistuksen siitä as ian
tilasta mihin ylläolevassa ko�ketellaan. Joukkolevotto
muutta syntyy ja siitä kehi'ttyy joukkotietoisuuttä; että · 
kapitalistinen järj estelmä kivettyy kyvyttört1äksi ratkai
semaan ja j ohtamaan niitä probleemeja, ' j oifa se  synnyt-
tää. . ' 

Tämmöisia ovat ajan merkit. · Tilanteen lieventyi:his
tä ei ole odote,ttavissa. N.s. keskiluokan intellektualis
rrii on jatkuvasti' o�ott'anut kyvyttömyyttään ja  halutfo
muuttaankin vaikuttaa asemaa lieventävääri. · suunta�n. 
Keskil'uokan oppineiston piireis•sä · p'uhutaan ,kyllä nyt 
niinkuin aina ennenkin,- elin tarpeitten hintoj en alen
tamisesta, . mutta elin tarpeitten hinnat kohoavat j atku
vasti." Presidentti Wilson lupasi teh<;lä työn ja paäorrian 
sopusointukonferenssille, joka kokoontui Washingto.nis
;a lokakuun a-ikana, es ityksen, mikä saattai,si' työ.n ja  
pääoman väliset suhteet kokon�an uusille peiustei l ll' ,  
mutta tälle konferensille ei kumminkaan esitetty min
käänmoista suunnit elmaa, mikä olisi  lieventävästi  voi
nut vaikuttaa tilanteeseen. Päinvastoin, tämä konfe 
renssi riisui aivan alastomaksi kapitalismin horjumatto
mat aikeet turvata pelkkään ja  puhtaaseen voimaan. Sa
muel Gompers, jonka ,vaatimukset, kuten hyvin tunne
taan, voidaan tyydyttää aivan mitättömi· llä myönnytyk
s ill'ä, "tunsi pet,tymystä" tultuaan vakuutetuksi s iitä, et
tä presidentti Wilsonin nimittämänä "suurta yleisö�" 
edustava t�rästrustin presidentti, puhumattakaan varsi
naisista pääoman edustaj ista, vaativat j ärj estyneen työn 
täydellistä antautumista. Että tämmöisen konferens
sin päätöksilläkään ei voi olla suurempaa sitovaa voimaa 
kuin on millä tahansa ihmisj oukon lausumilla mielipi
tei llä, j otka satunnaisest i  keskustelevat jostakin asiasta, 
oli j o  ennakolta kaikille tunnettu. 

Järj e styneen pääoman vaatimukset nykyisessä t i lan
teessa voidaan määritellä seuraavalla tavalla : 

I. Joukkona työstä lakkaaminen on kiellettävä liit ·· 



tovaltain, valtioitten j a  kuntien palveluksessa olevilta 
työläisi ltä ; samoin kansakunnan säänriöliisen j okapäi
väisen elämän jatkumiselle välttämättömillä ,liikenne- ja  
teollisuusaloilla. 2. Yleislakko on määriteltävä vallankumouksellisek
si kapinaksi, Jonka tarkottiksena on laillisen järj estyk
sen ·väkivaltainen kumoaminen. 

J. Työväenunioitten olemassaolo on sa'llittava, mut
ta niiden vastuuvelvollisuutta on lisättävä lakkojen kaut
ta fai)liselle liikkeelle· koituvan vahingon korvaamisessa. 4. Vieraskielise·t 'agitaattorit on armottomasti kar
kotettava maast'a j a  vieraillakieliliä ilmestyv"ieri työväe·n
lehtieti julkaiseminen on kiellettävä. 

Luokka vastakohtien kärj istyminen . on siis yleissuun� 
tan;1 niin t"yöri kuin pääomankin leiris sä. 

Tulevat ; vuodet Yhdysvalloissa saattavat "työn J a  
pääoman väliset suhteet 'kokoriaari · uti silie ' perusteille"' . näitten vastakohtavoimien kireäksi muodostuvassa val
tiollisessa ja taloudellisessa taistell!sia muodostuville pe
rusteille, 

-ä. 

•) 

/ . 

Hajapiirt�itä . ·suomen i·sp�i�lide
mokratiari kaksikymmenvuo�) ·: 

1 • , ' ; 

• • J • • • 
• • • 1 ., • - ' · .  

. , tisesta to1m1nnasta . · - · · 
· '. ·/ ·. 1 : : 

Suomen Työväenpuolue peru.stettijn . .  kolmanqes.s;:i. työyäenyhdi�tysten ed_u.staj akokpukses,sa, joka. : _i;i_idetti i!1 
Tur�ss_a heinäkuun I7-:-�0 päivi_n·ä 1899, ollen .. siis . ,nyt. 20 
vuotta .sanha. 

Turun . kokouksess·a hyv�ksyttiin .puo)uee,lle oma , .oh� 
j elina, . jonka muka;in ''.puolu: perustuu _ ;Yleisen työväen.: liikkeen periaa-t tei;, iin . yhte1 skuntakeh1tykse1J, . -suhteen 
sekä "pyrkii kaikis sa suhteissa Suomen työvä•e_n, · ,talou
delliseen ja yh_teiskunnalliseen va.pautt.amisi:en''.; . Esipuc 
heessa vielä huomautettiin m.m. "että p_erusedellytyksec 
nä siihen on Suomen kansalljsen itsenäisyyden sä ilyttäminen ja suoj elemin�n". Erikoiskysymyksissä oli koko
uksen vaat i.mukset : yleinen ä'iinioi-\<eu.s ja s.uhteel!iset 
vaalit ·· lainsäädäntö ja itsev,erotusoikeus, kansalle ,Eduskunn;n . · ,kautta ; kansala.isvapaudet ; 8-tunnin : työpäivä, 
se heti käytäntöön valtion j a  kuntain töissä ; _koulupakk.o, 
maksuton opetus . ja kansakoulu pohj-akou.!uks i ;  s.otilas
taakka vähennettävä, kansanpuolustusaat�tta toteutet· 
tava ; naisen ja miehen , yhdenvertaisuus ; yleine.n . )<:iel, 
tolaki ; työväenlainsäädäntöä kehitettävä ; asteettjn n.ou
seva tulo-' ja perintövero ; välilliset  verot pois ; työväen
vakuutus valtion huostaan ; maksuton - oikeudenkäyttö j a  
lääkärinapu ; irtaimen väestön, maanvuokraaj ain j_a· . J;>:i.k
kutilall isten asemaa parannettava. Näist:Jä . . eri ohi.elman 
kohdista, kut�n veroitus-, asunto- · ja torpparikysymyk
sestä sekä vanhuudenvakuutuksesta keskusteltiin , -j a  
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määrit eltiin puolue en kanta läh emmin Viipurin puoluek�kouk�es sa 1901 ja  Fors san kokouks e s sa 1903, j oista v11meks 1mainituss a ot ettiin puolueen nimeksi Sos iali<le
mokraatin en puolu e Suomessa, s·ekä hyväksyttiin uusi 
laaja ohj elma. Mitä puolueen järj e stäytymiseen tul ee, niin s iinä 
�.uhteess a on · syytä _johtaa mujstiin, että järj estäytymi
s en . perus tana , olivat ensin ·. ty.öväenyhdistyks.e!t; . joitten e<lustajakokouks i�sa as e tettiin puoluehallinto • puolueen 
yl immäksi johdok si :. Vuonna 1'!)06 j ärj �stettiiå eri tahoil
le maata agitats ionitoimikµntia. Oulun ja K<;>tkan puolue
ko'.rnuks is sa' faadittuj en ·puolu ejärj estÖsääntöj en mukaan 
on sama ssa kunnas sa olevien työväenyhdistysten ja arnmattio sas toj en to.imitta va yhdessä kunnallisjärj est össä 
jon�a )ohtokuntana toimii kunnailis toimikunta j a · kun: l)a!h s_ne1,1_vo�tö. Vaalipiirikokouksiin , valitaan ' edust�iat 
kunnittam Ja puolu ekokouksi in vaalipiirittä in. Puo!u'een 
j�h�?s sa ,�n H els ingi ssä oleva puoluetoimikunta j a  pi:
nttam valittu, puoluekokouksessa · valituks i · vahvistettu, 
Puoluen euvosto, Puoluetta perustettaes s a eli v. 1899 oli 
työv_ä eny_�di:tyk s i·ä koko maassa 64, ai:nmatti'osast6ja I I9_  J a  naitsa kaikis s<\ jä s el)_iä yhte ensä 9,446. Työväen
yhdi s tyk s illä , omia t,iloj a  14, lukusaleissa s ano�aleh.tlä 
384, kirja stoissa niteit ä 3,312,' s ekä puhdasta �maisuutta 285,098 :-;--. Vuoden 1914; lopu?sa, �yöhempää tiiastoa ·ei 
ole käytettävi ssämme, ,oli työvä enyhdis tyks iä 1,554, ��mattiosastoja 637 ja nai so sastoj a IOl, s·ekä torppari- yin. c:is astoj a  80. Niis sä jäs eniä yht eensä 5 � ,520, lukusaleis
sa sanoll)-!1l ej:itiä 2,015, kirjasto_i,s sa nit eitä 91,802; s ekä 
puhdas omai?UUS 7,098,178 :-: Mikä li tu�netaan oli pu°o 
lueen jä_s enmää rä vuodt'!n 1917 lopuss a lähe s  roo,ooo, joten yhd1st_y_s ten, ja osastoj en lukukin s ekä omaisuus on 
ollut sill_o-in pa!Jon _suurempi ·vuoden 1914 lukuja. Sanomal _eh,t i ä  oli tällöin. puolue e s sa 12. Edust aj ia on puol�
eella . �llut Edus kunnas sa_ en simä is ellä )<erralla, 1907, 80 
edu staJaa, \rnh,ot en säännöllises ti, olkn . vuonna 1916 ro3 
edustaj'aa. Nykyis e s sä Edu s kunnas sa on pu'oiueen edl!S· 
\<1jamäärä jäll een 80, j oJ:ion tulokseen ;vaikutti · ne poik
keuk,s e.!Jis et _ olot ja , ä.�rimmä i set kiris tykset, i.ninkä alai-

s ena työväenluokka näihin �aale ihin · otti osaa·. - Äänes
täjämää rå. on vaihdellut 317-444,670 välillä. Kunnalfo
haUinno i s sa on puolue ella varallisuudesta riippuneiden 
äänioik.eusoloj en vuoks i ollut suhteellis esti mitä töin ,mää
rä edu staj ia:: · Vuonna • 1909 'oli s anottu edus taj amäärå 
korkein 369' koko maassa. Kunnilta on· vaadi-ttu etupääs
sä toimenpiteitä työttömyyden lieventämis eks i, työväen 
asunto] en rakentamiseks i, p ient en · turvattomien las ten 
hoidon järjestämis eks i, kansakoululais ten . avustamis ek
s i, yhdi stysten kirja stoj en ja muid en s'ivistysharras tu,ten tukemis eks i, sekä tärkeimpien ' laito sten kunnallis
tuttamiseks i. Puoluees e en kuuluvien ' yhdistysten kuil
·11ilta saamat apurahat · ovat va ihdelleet 5,400 : ·  - 71,o80 :-· 
mkn välillä vuodess a. ·· Ktin viime syksynä toimitettiin 
kunnallisvaalit ens ikert�a uus ien yleis een yhtäläiseen ä 'ä 

nioiketitee n perustuvien ·- kunnalli'slakien mukaan, on ny
kyään puolue e lla verrattain suuri li.tkumäärä omia edus
taj iaan kunnalli shallinnoiss a, joiden määräs tä ei ·kuiten- ' · 
kaan · vielä tä lläkertaa ole käyt että vis sämme varrnoj a · t ietoj a. Varmaa kuitenkin on, ' e t tä tästä läht i en työ-

. väenluokan oikeutetut vaati�uks et kunnallise s s ·a elämäs-
sä tulevat en emmän ku in tähän asti huomioon otetuiks i. 

Puolu een me nettelytapa tarkoitu st en s å · toteuttam·i
s eks i on antanut aih etta lähes jokais e s s a edus tajakoko-' 

uks e s sa päätösten tekoon. Jo Turun ko.kouks es sa v. 1899 oli · puhetta yleis lakostakiri ' äänio ikeuskysymyksen 
aj ami s eks i. Viipurin kokoukse ssa V. · 1901 hyväksytti in 
lausunto, "että ' voidaan y_htyä ,,Yht eisto imintaan toisten 
puolueiden kans.sa nii ssä asiois sa, miss ä s e puolu eohj e1-
maa s ivuuttamatta vdi ·tapahtua:". · Fors san kokouksessa 
1903 hyväksytti,in jyrkkä 'äänioil<:eusjulistus, jos sa'  sanot-· 
t i:in,"ettei voida tunnu staa pyhiks i niitä lakej a, joita 
luokkaedu.

skunta laåt ii" ja lausutt ifo uhkaus. "että tätnä 
as iant ila voi' johtaa s iihen;' ett ei työväki tunne mitään 
s ivee l l istä velvoitusta · maan valtiolli s t en, yhteiskunnallisten ja taloudellisten oloj en tukemiseen": " He ls ingin ptfo0• ' 

luekokoukse ssa v. 1904 ci'li suu'rtå erimi'elisyyttä ,men�t
telytavan suht e"en. · · Toiset ' puolsivat vaaliliittoa ·n.k "pe!; rustus lail listen porvarien ka'nss a ' fa toiset s itä 'jyrltästi<' 
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vastus·tivat. Päätökseksi tuli, "että ptio1ue maan valti
ollisen aseman ja puhtaasti kansanvaltaisten pyrkimys• 
ten takia auttaa ,vaaleissa sitä kansanvaltaista puoluetta; 
j oka suostuu toimimaan porvaris- ja talonpoikaissäädyn· 
vaaleihin nähden yleisen äänioikeuden hyväksi". Pää
tös e i  kuitenkaan johtanut ·tuloksiin. koska sellaista kan
sanvaltaista porvarispuoluetta ei löytynyt. Kun valtio
päivät. 1905 huhtikuun 14 p. hylkäsivät yleisen äänioikeu
den, julisti työväestö ympäri Suomea ryhtyvänsä puu
haamaan kansalliskokousta, j oka vaatimus suurlakossa 
kohotettiin esille. Tampereella marraskuussa 1905 pide-· 
tyssä puoluekokouksessa · tuli päätökseksi vaalilakko 
j onka· vain muutariat yksityiset rikkoivat. "Viiineise1;. 
varotuksen" ,Päivänä, vuosivaihteessa 1905-6 oli Hels in
gis sä ,noin 200,000 kansalaisen valtu11tetttij en kokous, jol<a hyväksyi' suurlakkouhkan · yksikamarisen eduskuntauudistuksen läpiaj amiseksi ja työväestö ' ympäri maata 
vaniståutui siihen. ·' Oulun kokouksen inenehelyponsis
sa lausuttiin, "että puolue käy pontevasti vaaleihin ilman 
vaaliliittoj a porvarien kanssa". Myös ·  julistauduttiin "solidaariseksi · Venäjän vapausliikkeen kanssa". Kot
kan kokouksen menettelyponsissa ju listetaan, "että puo
lueen on ludkkavastakohtien yhä kärjistyessä edelleen 
jyrkän l'uokkataistelim kautta vallattava köyhäli stölle 
yhä uusia o'ikeuksia ja etuj a, aina muistaen sosialide•· m�kratian vallankumouksellisen paamaaran, joka on · kaiken r'iistämisen lopettaminen". Ja "koska tuota tai.,
telua on erityisesti  ehkäissyt Venäjän hallitusvalta ·taan
tumtiksellisine pyrkimyksineen Suomen kansan lainsää
däntö� ja itseverotusoikeuksien s ekä kansalaisva·pa'uksien 
rajoittamiseksi, on ,työväen herkeämättä tais teltava näi
tä pyrkimyksiä vastaan s ekä sanottujen oikeuksien taa• 
j entamiseksi". Näistä viittauksista puoluekokousten pää
töksiin käy · ilmi se yleinen kanta menettelytapakysy� 
myksissä, minkä puolue on omaksunut periaat,teenså ja 

· ohj elmansa toteuttamiseksi. · 
Maailmansodan pitkälle j atkuneet kärs'imykset j a  

val,litöissä y.m. saadut vaikutteet kärjistivät aseman v. 
1918 siihen, että syttyi kansalaissota, j onka Joppunäytök-

set olivat mitä hirveimmät. Ihmishenkien menetys j a  
vankilakärsimysten määrä suunnatoin. Lisäksi puolu
een aikaisempien saavutusten menetyksiä, poikkeuslake
ja yksilöitten ja järj estöj en omaisuuksien hävityksi:i, 
s:kä koko j ärj estötoiminnan j a  ,Puoluetoiminan keskey-
tys vuoden aj aksi. 

Puolue kohoaa kumminkin nopeasti entisiin voimiin-
sa . .  Yh<l'e'n' vt10den ,tyo uudelle�n rakentamisen ·alalfa on 
saavuttanut hänvv.ästyttäviä . t�loksia, ennj!n kaikkea 
varman · · viRJ;;tJksen siitä, .�tta ·po'rvaristo · ei : voi· 'kau
heimmallakaan työläisten teurastuksella hävittää nyky
aikaista työväenEikettä. 

' E. V. 

l • ; ' 



Elinkustannusten kohoaminen 
ja yleinen tyytymättömyys 

. Eli��us tannusten kohoaminen on j atkunut yli maa
drrian vume vuoden aj a lla . M i s sään maassa e i näytä vieiä paastyn kork eimpaan ta soon, josta olisi odotettavis sa· palautuminen enn en sota a  va l linne isiin h intoih in. Useim .. mat talousti eteilijät väit tävä tkin , ettei elinkusta�nusten 

a len tumista ole odot ettavis sa lähitulevin a  vuos ina että hi n n at, elleivät enää kohoa is ikaan paljon nykyisel;ä ta
so ltaan, pysyvät tällä ta sol la kaua n  a ikaa ja että n e  tulev�t P?'symään a in a yläpuol el la ennen sota a  va l lin n eiden h i ntoJ en . 

Tähän on vaikuttama s sa us e at tekijät. Läh eis impä_nä tekijä i1ä on nyt päättynyt maa ilman sota. Se s aattoi ta loudel 1 is en elämän epäjärj estyks een kaikis sa mais sa. Suurm _os_a s otivien ,i a puolueettomien kin maiden tuotantovoim'. sta ol i s�dan aj an sotatarveteollisuuden pa lveluks ess a , J oten muiden hyödykkeiden tuottaminen vast�a v�-�sa _määr.�s sä väh eni. Mi ljoon ia työkykyis impiä m'.e h 1 a  PO�st�tt 1 1n tuottavasta työ stä ja vietiin t a ist elevun arme i joihin. Mi e sten armeijoihi n riistämise l!ä ·ei ollut yks istään h etkel l inen _vaikutu s tuotantoon ; sen vaikutus tun n etaan vielä vuos ikymmen iä, s illä sodan · 11· t · · · i · · aJ a  .1 �-urm� .. �u n . mi J�onia mi eh iä,  tois et miljoonat me n ettivät Jas_e111aan . J a n 1 1 nmuodoin tulivat os ittain t ai kokonaa n  �yok�vyttci'.11iks i. Tämän l isäk s i sodan aih eut t ama kurJU.� s J a !l ein �n. e lämän epävarmuus alens i la sten synty-va i syyt_ta __ _ ka1k1s sa sqtivi ssa mais sa ja kohotti kuol eva i suusmaaraa . Tälläkin tavalla kansakuntien tuotantovoi-

mat niinä vuos ikymmeninä, jolloin sodan aj a lla synty
neet laps e t  o l isivat mi ehuusiäs sä.än, ovat pien emmät kuin 
n e olis ivat ,  e ll ei maa ilma n  sotaa olisi ollut . M iljoonat 
l aps e t, j otka keskusva llois s a  soda n  aj a l la j a  sodan j äl
keen kestän een s a arron va ikutuks esta ovat kärsineet 
nälkää j a  jotka mahdollisest i  pelastuvat nälkäkuolemalta 
tai muil ta nälän a iheuttamilta t audeilt a , e ivät koskaan 
tu le kykeneviksi tuottaj iks i. M aailma n  sodan ,va ikutus, 
j os kapitalistin en luotanto j a  j ako j atkuu, tun netaan näi
den syiden tähden vielä kauan aikaa maa i lman t alou
dessa. 

Toinen j a s ama lla hyvin tärkeä t ekij ä  nykyiseen hin
toj en kohoami seen on tilann e  rahamaa i lma s s a. J okai
sessa sotaan osaaott an eess a valtiossa Europan manner
maa l la on ulosannettu paperirah aa ennen kuulumatto
massa määrässä, kun taas tois elt a puol en kultavarastot 
ovat pienentyneet . Paperiraha a eivät ole ulo sa ntan eet 
yks istään va l'tiot, mutta s itä ovat ulosantaneet kaupungit 
j a kunnatkin . Rahan arvo luonnollise sti on laskeutunut. 
Kansa invä l ises sä kauppa l i ikkeessä useimpain Europan 

mannerma ava ltioiden rahan arvo on hyvin a lhainen, j oh 
tuen s e os aks i s i itäkin, että näillä ma i l la ei ole m_itään 
ulo.s läh etettävää vast ine�ksi ostamistaan tavaroista. Nii
den �n ostett ava tavarans a kulla l la j a el'le i s itä ole ,  s illo:a 
luotolla. 

Suurbrit.ann iass a  j a Yhdysval lois s a , jois s a  sota lopetti 
työttömyyden ja a iheutti ta loude l l is e n  nousukauden, ovat 
pankkita lle tuks et huima avas t i  l isääntyneet, luotto on laa
j entunut , rahan kiertokulku tul lut nopea mmaks i j .  n . e . 
Näillä s eikoilla on Ya len yliopisto n taloustiete en prof es
sorin , Irving Fisherin, mielestä ollut myös tavara in hin
toj a korot t ava vaikutus. 

Mutt a hintoj en koho amin en ei olekaan pelkä stäi, a  
sot a-aj an ilmiö. Tun nettu englant i l a ine n ta lousti etei l i 
jä  j a fabian isti Sidn ey Webb, jonka toisen ,Intern ationa
len toimisto määräs i tutkimaan elinkustannusten kohoa
miskysymystä j a laatimaan siitä alust avan selityksen 
Wien is sä pidettäväksi aiotulle ka n s a invä l iselle sosialis
t i 'rnngressille (jonka pidon sodan puhkeami nen esti) 
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pitkässä tutkielmas s aan oso1tt1, että elinkustannus,ten, t.s. · ka ikkien hyödykkeidei1 ·hinnat ovat j atkuvasti kohonne.et yli .maai lman,  vaikka hintojen kohoaminen: ei kaikiss� maissa ole · o ll�t yhtä huomattava . Eli�kustannuste;1 kohoaminen �i myöskään ole ollut _yhtäj ilks�i;ta. Toisin aan ovat hinnat a lentuneetkin, mutta niiden pyrkimys ot�ttuna pitemmät aj anj aksot huo�i�o;1, on: ol-lut aina ylöspäin:. · · · · 
Kautsky kirj assa an Kultatuotanto j a, , kor:ke at elinkustannukse•t tulee j ohtopäätökseen, että työläisten el intarpeiden hintoj en kohoamjnen j atkuu r'i iin kauan . kuin kapitalistinen yhteiskuntaj ärj estelmä on voimas sa,. Ja tarkastaessamme Yhdys.va.lta in työvira�ton, Lab.or Review'n kuluva� v�oden syyskuun numerossa j ulaistua taulukkoa tukkukauppahi�toj en · kohoamisest�, me · huo· ma amme, että Kautskyn j a Webbin väite on oike a . Yh.dysva lloi�sa on: viisi er i  virastoa, . jotk\( keräävät til;itoja hintojen kohoamisesta ja pitävät oman "indexinsä". Ne ovat ha llituksen t�övira s.to j a sitt.e yksityiset Ann�listi, B ra dstree,t, . Dunn, j; Gibson. L�inaamm�. · t�hä11 vain työviraston t i lastot. V. 1896 työviraston oso.ittajanumero oli  81  j a vuotee� 1913 mennessä ·se oli koho�n:ut sataan ja vuoden 1918 loppuun mennessä 196. Kesäkuull a v. 1919 se  oli 207. Englannissa on kaksi toimistoa , nimittäin Economisti ja Sauerbeck, j otk� j a,tku�a�ti keräävät _tilast9j a tavarain _hintoj en kohoami�ista . .  Sauerbeckin osoittaj anumero v: 1890 qli, 85, mutta ·putosi ;vuoteen . 1895 menne.ssä  73 :een; ta as kuitenkin . ,;oustakse_en vuoteen 1900 mennessä 88 :aan. :Vuonn a 1913 se oH sa

das sa j a vuoden 1918 lopussa 226 j a  kuluvan vuod en l<esäkuuila se  �Ii 235. Canadan ha liituksen t�övira
.; ton osoittaj anumero v. 1890 o li 81, mutta a leni 'seuraavalla vii_sivm7tiskautella 71 :een,  ol len kuitenkin . siitä eteenpäin j atkuva a  kohoami.sta,ollen se  kuh;van vuoden kesäkuulla zio. Austraal iassa h·allituksen ti lastovir.�ston osoittaj anum�ro . v. , {890 oli 97 j a kohosi se viime ' vuod�� loppuun menn:essä '�80 :een. · Ran�ka ss\l on kerätty · Statistique Generale� toimesta tilastoj a elinkµstannuste.n kohoamisesta vast� vuodesta 1905 asti. Toirniston osoit-

160 

taj anumero mainittuna vuotena oli 85 j a on s e s enj älkeen 
ollut j atkuva a  kohoamista, o l le .n s e kuluvan vuoden 

1 . k u l la 337 Ennen so,taa vallinneena aikakautemaa 1s u · · "d .. na. elinkustannusten . koho_aminen ol i  hida sta1 :V!l esta 
. kymmeneen prosenttiin viidessä vuode�sa. Vasta s?dan 

syttyn1isen jä lke�n alkoi :hin'toj_en nopea kohoamm�n� Yhdy.sva l loissa, Suurbritaniassa J a  Cana�assa o:at h m  
d J. al la enemmän kuin ka ksmker-ta1stunect, n at so  an a 

Austraaliassa ei kohoaminen ole ollut näin huo�attava a , 
m.utta sielläkin hinnat o . .;at melkein . kaksinkerta 1s,:u.�e-�t . 
M uista maista ei oie tarkkoj a numeroita k�ytettayan�.: Nämä nume;ot palj astavat mei l le  hyvin suu_res s� 1:11aa-

.. .. ·  nykyiste·n !akkoliikkeiden syyn. LakkoJ en  hsaan -rassa . . · k" t tyminen j a  lakkoliikkeiden suurentummen o n  ayny 
kaikissa maissa yhtä rinta a  elinkustannus�en _nopean 

kohoamisen kanssa . Ennen sota a, j o l loin hm_toJ en  ko
hoaminen oli  h idasta sodan aikai seen kdhoai:mseen . ver
rattuna , lakkoj a oli vähän. Soda n aj al l�, . .  :a1kka hmnat 
kohosivatkin h�imaavasti, e ivät  lakot . hsaantyneet . var
sin samassa suhteessa, sillä työnantaJ at sodan pamo�
tuksen tähden olivat pakoitettuj a  korottamaan palkkoJ a 
eikä työläisten näin muodoin j o�a!sessa pa_lkkakysymyk
sessä tarvinnut turvautua lakko1hm. Hallitusten vetoo
muksil la työläisten "patriotismiin'.c. l ienee myös o!lu� .:.�1-

kutuksensa . Mutta rauhanteon j älkeen ovat la�o� hsaan
tvneet ennen kuulumattomassa määrässä. N11hm osal
l isten työläisten lukumäärä on kasvanut ennen tunt��at
tomaan suuruuteen. Aivan y:eis eksi o n  tullut kaikissa 
ma issa niissäkin, j oissa pidetää n  tiukast i  kiinni amn;at 
t iun io�ismin perusteista j a  � mmattirajoista, että_ �?�o 
teol l isuusalan työläiset lakkoutuvat eikä ammatt1raJ o! a 

ole la isinkaan huomioon otettu. M eidän tarvi:see v_am 
muistutella mieleemme metallityöläisten j a  ka 1vosm_1e�
ten lakot Ranskassa , h i.i lenka ivaj a in, koneenrakentaJa l ll 
j a  rautatieläisten l akot Englannissa j a rauta:eiden kor
j auspaj atyöläisten j a terästyöläisten lako_t J_a �h��ava 
hiilenkaivaj ien lakko Yhdysval loissa. Ka1kk1 na�a 1�
kot ovat ol leet aserauhan solmiamisen j älkeen j a  J okai
seen n iihin on osaaottanut satoj a  tuhansia työläisiä. 



Syy kaikkiin näihin lakkoihin, varsinkin tääl<lä Ame
rikassa, on siinä, että työpaikat eivät ole kohonneet elin
kustannusten hintoj en kohoamista vastaavassa määräs
sä. Täällä Amerikassa ei edes niissä osissa maata, jois 
sa ovat suurimmat sotatarvetehtaat ja laivarakentamot 
ole palkat jaksaneet läheskään seurata elintarpeiden hin
tojen kohoamista. 

Työpäivän lyhentäminen on myös tullut voimakkaaksi levottomuuden aiheuttajaksi n iissäkin maissa, joissa 
sosialistinen tietoisuus j a  vallankumouksell'isuus työläis
ten keskuudessa on vielä heikko. Pitkäaikainen agitat
sioni, jota on käy,ty työpäivän lyhentämisen puolesta 
kantaa hedelmiä. Y. M. 

Laitakaupungin kasvatti 

Metsän reunustaan päättyy kaupunki. Mutta s iellä 
metsäisen mäentörmän takana on muutamia matalia hökkeleitä. Ne eivät ole j ärj estyksessä niinkuin kaupungin 
talot, v;an sikin sokin rakennetut. Eikä rakennusten tyylikkyydestä ole huolta pidetty. Näkee, 'että kukin 
rakentaj a  on vain pitänyt silmällä, miten helpoimmin on saanut asuntonsa asuttav�ksi. Ei erehdyksessäkään ole 
sattunut sirotekoista joukkoon. Kaikki ovat mikä min
nekin päin kallellaan. Jokunen mäentöyryssä olevista on 
puoleksi maansisäänkin kaivettu. 

Se on laitaka�punki. 
Kun kevät on ihanimmillaan ja puhtoiset kevätpuro

set muualla lorisevat ja raitis kevättuulonen kulettaa ke
vään tuoksuja ihmisten täysin �iemauksin ahmittaviksi, 
niin mäentöyryssä olevasta kaupungin jätteiden kaatopaikasta virtaa likavesi laitakaupungin kujas il le ja syn
nyt.tää lemun, mitä ei mielellään hengitä. 

Tulee kesä. Kuivavat rapakoiset kujat. Mutta mul
tainen hiekka kohoaa tomupilvinä maasta, kun käy vä
häinen tuulenhenkäys ja kaatopaikka lähettää avuksi ros
kiansa ja lemuansa. 

Syksyn sateet liottavat kuj asten pehmeän maan lie
juksi. Kaa,topaikan jätteet sekottuvat s iihen. Kun syys
illan hämäryys laskehtii maille, kurja on kulkea laitakaupungin kuj as illa. Ei ole katulamppuj a  siellä, eivätkä hök
keleiden tuikkulampnut kuj asia valaise. Mielellään ei 
lähde silloin kujasil le kulkemaan. Sattuu luminen talvi. Lumipyry täyttää kujaset. Sil
loin ovat laitakaupungin hökkelit puoleksi lumen peitos
sa. Vyötäisiään myöten lumes sa kahlaavat laitakaupun
kilaiset s i l loin koteihinsa. 



Ne ovat köyhää väkeä nämä laitakaupungin a suk
kaat. Etupäässä sellaisia, jotka osan vuodesta saavat 
olla työssä, osan ,työttömänä, - satamatyöläisiä ja mui
ta ulkotyöläisiä. Eivä,t ole paremmassa asemassa heistä 
ne,  joiden nimissä hökkeli on, kuin ne  jotka asuvat vuok
ralla. Ahtaat Jov.at  asunto-·o!bt laitakaupu�gissa·. J okai-
�essa hökkelissä asuu ainakin kaksi perhekuntaa, . tois is
sa kolmekin, vaikk'ei yhdessäkään niistä suuria asu aat:
loj a ole. Tavallisesti  on keittiö yhteinen · ja kamarin ta
painen kullakin perhekunnalla. Muha asuupa · j os sakin 
tupasessa kaksikin perhekuntaa yhdessä huoneessa. 

Laitakaupunkilais i lla on pa.lj on lapsia. 
Kuri kodit ov�t tyhj iä·, ei riitä varoja useirt 'vaatteit

ten hankkimiseen. Siksipä ovafkin lapset repaleis sa. 
Likaisiakin he ovat, .sillä leikkipaikoilla:, mäentöyryssä 
olevan kaatopaikan vierustalla, ' perunamaaksi kuokitulla 
pihamaalla ja kuj a:si!lla e i  pysy puhta.ana. 

Joskus kulkeutuu s i i st i  kaupunkilainen laitakaupun
gille. Häntä inhottaa katseila noita repaleisia !aitakau
punkilaislapsia. Hän tuomitsee ankarasti lasten vanhem
pia lainkaan 'ajattelematta, että syy on laitakaupungin 
kurjuus olosuhteissa. 

Ku�rma-ajuri Valeriani Koski asui lähellä mäentöy
ryä olevassa Iaitakaupunkihökkelissä. Hän oli leski, asui 
vuokraiais·ena pienessä kamaripahasessa kolmen lapsensa 
kanssa. Amalia oli  vanhin lapsista, Ott� toista vuotta 
nuorempi, . Yrjö saman ve�ran Ottoa nuorempi. Valeria
niin olivat raskas työ ja  elämän huolet lyöneet leimansa. 
Ne olivat kovetta�eet hänet niin, että hänen luonteensa 
oli muodostunut . jäykäksi, jopa karkeaksi. ·siitä joh:ti{i.t 
että lapset eivät saaneet osakseen hellyyttä, jota jdkairi'en 
lapsi kaipaa. He ikäänkuin vieraantuivat i sästään . . Ätfi 
oli kuollut . . Hän oli sairastanut useita vuosia, ollut sitä 
ennen vuosikausia miltei vuoteenomana. Se oli rappeut
tanut kotielämän, j oka lasten aikais empina lapsuusvuo
sina, äidin terveenä ollessa oli ollu't herttai s ta. Äiti oli 
ollut lempeäluontoinen ja  isäkin oli si lloin ollut hellem
pi, oli hymyillytkin. 

Mutta kun äiti sairastui, muuttm 1sa. Ei viihtynyt 
kotona ja  silloin kun tuli kotiin myöhään illalla, oli syn
kän näköinen, puhui kärtyisästi. Ei näkynyt enää kos
kaan hymyä kasvoilla, Otto muisti ,  miten äiti joskus itki 
tautivuoteellaan, vaikka koettikin salata kyyneliään. ' ·  

Amalia oli ollut yksitoistavuotias äidin kuollessa. 
Jo äidin sairauden aikana oli hän saanut opetella ruuan-
1'aittoon ja muihin taloustoimiin. Kun äiti kuoli, j äi ta
loudenhoito kokonaan hänen niskoilleen. Ja si inä oli 
tyttö selle työtä. Aamulla oli noustava aikaisin laitta
maan ruoka isälle, j oka lähti työhön ja sitten huolehdit
tava, että poj at olivat edes vähänkin s iistej ä  kouluun 
lähtiessä. Yhdessä s itten lähdettiin kouluun, mistä tul
tua oli valmistettava ruoka isälle ja  lapsille. Poj at saivat 
auttaa, missä kykenivät. Sisar ohj ail i  velj eksiä. Lapset 
pitivät toisistansa. Orpous oli  lähentänyt heidät toisiinsa 
enemmän kuin sisarusten kesken on tavallista. Pojat oli
vat v ilkastuont�isia. Tulivat usein · 1eikkipaikalta risaisi
na, likaisina. Amalia sai paikkailla ja puhdisetella. Hän 
oli eri lainen kuin toiset lapset. Oli lapsena jo vakavoi
tunut. Kaksitoistavuotiaana sai  hän suoritetuksi kansa
koulukurss in. Vielä vuoden hoiti  hän taloutta. Sitten 
hankki hän itselleen toimen kangask;uppa-apul1aisena. 
Se merkitsi perheen haj oamista.  Yrjö lopetti' koulun-
käyntinsä, pääsi leipurin j uoksupoj aksi. 

Otto oli kansakoulussa· osottanut erikoisempaa edis
tymis tä. Koulun johtaja kyseli häneltä lukukauden päät
tyessä, eikö hän haluaisi j atkaa koulunkäyntiä, menna 
lyseoon. Poj alla oli halua. Mutta se  kysyi varoja eikä 
niitä ollut' - ei ollut enää kotia. Johtaja oli kuitenkin 
neuvotellut j oidenkin kaupungin rouvien kanssa ja olivat 
nämä luvanneet, että pdika saa vuoropäivinä käydä syö
mässä heidän keittiöissään ja  vanhoja vaatteitakin lu
vattiin. Laitakaupungin hökkeli jäi vielä asunnoksi. S iel
lä nyt isän kanssa asuttiin. 

Opiskelu miellytti Ot'toa. Oppitunnit menivät hupai
sesti. Mutta välitunnit eivät oUeet hauskoj a. Laitakau
punkilaispoikanen vanhoissa, kuluneissa vaattei'

s
s a  tunsi 

itsensä vieraaksi kaupunkilais-h erraslasten keskuudessa. 



Ne ivailivat hänen linttakorkoisia kenkiään, liian suuria 
tai liian pieniä vaatteitaan. Häntä muistutettiin siitä, että hän seurusteli laitakaupunkilaistoveriensa kanssa ilta
sin, oppipoikien j a  juoksupoikien, jotka olivat !yseolais-ten luonnollisia viho1'1isia. 

Laitakaupungin kasvatit vihasivat herras!apsia. 
Mutta olisihan sen kärsinyt tuon koulutoverien pil

kan, eihän sitä aina ollut. Vaikeampi oli j aksaa kestä:{ 
sitä nöyryyttåvää asemaa, missä joutui olemaan käydes
sä herrasväkien keittiöissä syömässä sitä armopalaa, jon
ka ' kaupungin rouvat olivat koulun johtaj an es ityksestä 
hommanneet. Olihan niitä paikkoja, missä Otosta tuntui vapaalta, missä saattoi unohtaakin olevansa armopa
laa syömässä. Erikoisest i  odotti poika aina 'niitä päi
viä, jolloin sai käydä vanhan kultaseppä Wesalan luona. 
Vanha rouva oli hyvin ystäväilinen ja kultaseppä hyvän
tahtoisen leikkisä mies. Siellä sai hän istua ruokapöy
tään vanhuksien kanssa j a  kultaseppä kertoili omasta 
lapsuudestaan, j oka oli ollut kerj äläiselämää ensin ja 
hieman vartuttua vähemmän kehuttavaa oppipoikana 
oloa. K�ltaseppä ja vaimonsa näyttivät käs ittävän Oton aseman ja osasivat kohdellla poikaa ymmärtämyksellä. 
Mutta oli paikkoja - ja sellaisia oli paljon - joihin Otto 
meni pelkomielin. Sai i stua keittiön nurkkapöydän ää
reen, minne kannettiin herrasväen ruokapöydästä j ään
nöksiä ja usein tuli rouva viereen katselemaan ja puhelemaan. Siinä udeltiin, onko Otto ollut kiltti, moitittiin, 
että on epäsiistin näköinen, annettiin ankaria nuhteita, 
jos oltiin saatu - talon omien poikien sellaisesta tietysti 
ilmoittaessa - kuu!lla, että Otto oli  laitakaupunkilaisto
veriensa kanssa j outunut kiistaan herraspoikien kanss1. 
Ei tietenkään kyselty oliko herraspoj issa syytä ! Vieläpä 
Otolle selite ttiin, kuinka huono mies hänen isänsäkin on, kun ,ei huolehdi hänestä, ja siten täytyy heidän nyt, sää
listä, Otolle armeliaisuutta osottaa. Kaiken tällaisen 
moitetulvan lisäksi oli Oton ruokansa edestä kannettava 
puita ja vettä keittiöön, puhdistettava pihaa tai katua j ;f 
tehtävä muita tö itä. Se tuntui toisinaan niin katker:;ilta, että itku väki-

sinkin silmiin tuppautui. M onasti aj atteli hän jo jättää 
koko koulunkäynnin. Mutta kun oli halua olla opinteillä, riitti kärsivällisyyttä. 

Ei ollut hupaista kotielämäkään aina. Kun sattui 
Iomapäivä ja isällä oli sellainen työ, j ossa Otto kykeni 'auttamaan, oli oltava työssä. - Ankea oli mieli, kun näki 
toisten lasten isoisena leikkivän, eikä päässyt heidän mu
kaansa. 

Kesä- j a  joululomat oli tehtävä työtä. Yrjö-veli oli 
Ieipurinopissa. Otto oli ensin loma-aikansa juoksupoika
na, pääsi s i tten yhtä Ja toista leipurintyötä tekemään. Oli 
joskus aikomus heittää koulunkäynti ja ruveta leipurityöIäiseksi niinkuin velikin, vaikka ei se  työ helppoa ollut, 
yötyötä kun oli. Kolmen kouluvuoden loma-ajat  oli Otto leipurintyössä. . Loma-aikoj en rasitus - loma-aikoj en, 
jotka olisi pitän�t viettää leväten - vaikutti luonnolli
sesti sen, että edistys koulussa ei mennyt enää sillä vauh
dilla kui� ensimäisinä kouluvuosina. Ja kun sen lisäk�i 
arm�paloilla eläminen r�pesi tuntumaan sitä katkeram
malta mitä enemmän Otto varttui j a  kun hän neljättä 
koulu�uotta alkaessa oli saan:ut. kesänajalla vähän rahaa
kin kokoon, j ätti hän herrasväen. armopalat ja rupesi i tse 
ruokaansa valmiste lemaan. Mutta oli luonnollista, ettei 
sellainen, miltei yksinomaan kuivilla ruuilla eläminen, 
varsinkin kun rahaa oli vähän ja oli siis säästeliäästi 
elettävä, oHut sopivaa kaiva valle poikaselle. Otto alko!
kin laihtua j a  kalvettua. Ja se  vaikutti haitallisesti edis
tymis een. Hän olisi mahdollisesti sairastunutkin ja me
nehtynyt, jos olisi sellaista elintapaa pitemmälti j outunut 
käyttämään. Onneksi ,sattuikin niinollen kevätlukukau
den alkaessa tulemaan tilaisuus saada työtä kolmisen 
tuntia päiväs ;ä koulutuntien loputtua. Se oli puhtaak3i
kirjoitusta maamittarin konttorissa. Siitä sai  päiväll isen 
ja illallisen, vieläpä jonkun markan rahaakin viikossa. 
Siten alkoi hän taas voimistua j a  koulutehtävät suoriutua entistä paremmin. Seuraavan kesän sai hän olla maamittarin apulaisena 
maita mitat taessa. Se oli virkis tävää työtä. Laitakau
pungin , hökkelin poikanen sai juoksennella metsissä 



raitti issa ilmas sa l  Rusk ettunut j a  terveennäköinen oli
kin Otto syksyllä taas koulunkäyntiä alottaessaan. 

Maamittari kaiketikin havaitsi, että Otosta tulisi maamit.tarin työn tekijä, koskapa hän heti syksyllä antoi 
Otolle puhtaaksikirj oittamisen sij asta karttoj en laskemisj_a kopioimisteht�viä. , Se oli uutta ja innostavaa. Sil
loin tällöin otti maamittari puheeksi koulunkäynnin sik
seenjättämisen, kuvaten, miten vaikeaksi j a  rasittavaksi 
se  ajanpitk.ään tulee varattomalle nuorukaiselle. Esitteii, 
että hän kyllä huolehtii s iitä, että Otto saa maamittau$
opilaan oikeudet. 

Olihan Otolla, niinkuin kaiki lla koulupoj illa, ihan;eel
l iset tulevai suussuunnitelmansa. , Yliopilaslakki ensin j a  
sittei;i . . .  ,Niin, mitään tarkempia , suunnitelmia e i  kyllä
kään ollut, mille alalle antautuisi, mutta aikomus oli 
vaan t4lla . j oksikin sellaiseksi herraksi, j oka voisi lap
suusajan pilkkaaj ille sanoa : M inä olen nyt teitä korke
ammalla ! 

, Monta kertaa mietiskeli Otto sinä kevännä : yrittää
kö j atkaa koulunkäyntiä, vai ruvetako ansaitsemaan le i
päänsä jokapäiväisellä työ.llä ? Keskusteltua maanmittarin kanssa ja isänkin kera s iitä j uteltua päätti hän lopettaa koulunkäynnin. 

* 
Otto oli viisitoista vuotias, kun hän alkoi maamittaus . 

työllä ,ansaita elatustaan. Ei s e  oppilaan elämä niin 
herkkua ollut, kun hän s en oli kuvitellut. Kesät , kylläkin metsissä kulkiessa olivat kauniilla ilmoilla hauskoj a, 
vaikka. työtä t ehtiin kovasti, si llä s i inä oli urakkapalkka. 
Mutta .kun sitten joudutti in talvii;in istumaan kymmenen 
tuntia j a  enemmänkin pöydän ääressä piirustustyötä te . 
kemässä tai pinta-alalaskuj a laskemassa,, tuntui s e  ruu
miissakin, puhumattakaan siitä, miten se aivoj a vaivasi. 
Eikä ollut paikkakaan kehuttava. Se oli kaiketi yleisest i  neljäkymmentä prosenttia s iitä työstä, mitä teki, kun 
maamittari oli ensin laskenut kaikki. menot pois, kesän 
aj al'.a . . Talvella sai kolmisen markkaa kymmentuntisesta 
työpäivästä. Siitä ¼:un piti vielä yhdessä si saren j a  vei-
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jen kanssa, j otka e1vat myöskään saaneet paljoakaan 
palkkaa, avustaa sairaloiseksi käynyttä isää, niin eipä 
s i inä herraselämää saanut viettää. 

Parisen vuotta työskenteli Otto yhtämittaisesti. Mutta· s i l lä aj alla oli hän joutunut t ekemisiin työtovereiden 
kanssa , jotka olivat vuosikausia, j opa kymmenen, pari-

' kinkymm entä vuotta työskennelleet maamittausoppilaina 
pääs emättä sen pitemmälle. Yks itoikkoiseksi käynyt työ 
ja ,mahdollisesti muutkin seikat olivat aiheuttaneet, ettii 
he ol ivat ruvenneet juopottelemaan, jopa joskus oli, vat useita päiviä yhtämittaa juopottelemassa. Ottokin 
oppi heidän mukanaan kulkiessaan maistamaan väkijuo
mia. Hänkin joskus rupesi jäämään päiväksi · pois työsti 
toisten kera j uopotellakseen, Joutui siten riitel emään isäntänsä · kanssa. Näin tuli aika lähteä k iertelemään. 
Siihen vaikuttimena oli myöskin halu nähdä olosuhteita 
toisillakin seuduilla ,maata. 

Kauan ei kuitenkaan kiertolais elämä viehättänyt. 
\·uoclen päivät ol i  hän muilla seuduilla j a· sitten tuli ta
kaisin.  

* 

Näinä aikoina oli tapah tunut jotakin, mikä ·vaikutti 
Oton elämä ssä huomattavan muutoksen. Otto oli koulussa ollessaan ollut inno stunut· voimiste
lun harrastaja. Koulusta erotessaan oli hän yhtynyt kaupungin vapaaehto isen palokunnan voimistelus euraan. Oli 
ollut voimisteluesityksissä mukana ja kun voimisteluse!.1 -
ra oli toiminut iltamat ilaisuuksia, oli niissä esi tetty pik
kunäytelmiä, joihin Otto oli osa aottanut. · Siten oli hän joutunut myös paloktinnan huvitoimikunnan toimes!a 
es itet tyihin näytelmiin osaa ottamaan. 

Kun Otto vuoden k iertolaismatkaltaan oli palannut 
takaisin, ol i  kaupungin Työvä enyhd i s tyksessä, j oka s i i 
hen saakka ol i  ol lut etupäässä pikkuvirkamiesten j a  k 'isityö läis.,1estarien yhdistys, johon ei montaka·an varsi
naista työläistä kuulunut, tapahtunut niin, että siihen oli - pai kkakunnalla käyneen hels inkiläisen. työväenpuhu
jan vaikutuksesta - liittynyt palj on työläisiä. Nämä oli-



vat tuon puhujan neuvoa _noudattaen ryhtyn_eet muodos
tamaan Työväenyhdistyksestä työläisten etuJ a �astaavaa 
yhdistystä. Siitä oli syntynyt riitoja. _Her:at Ja h erras
kaisia hännystelleet käsityöläismestant ohva,t eronneet 
Työväenyhdistyksestä. Laitakaupunkilais�!öläi_s i s:ä olivat useat liittyneet Työväenyhdistykseen J as emks1. 

Näillä uusilla Työväenyhdistyksen jäsenillä oli kova 
halu ja paljon innostusta j ärj estää yhdistyk�en toimint� vilkk;aksi. Mutta kun heidän joukossaan et ollut s ell�t
seen toimintaan tottuneita henkilöitä, ryhtyivät he yn�
tämään . saada palokunnassa olevaa nuorta väkeä mukaansa. Laitakaupunkilaisnuorukaiset, jotka ?al?kunnassa olivat usein tunteneet itsensä syrj äytety1ks1 h er
rasväkeä jäljittelevien kauppa-apulaisten ja mu_iden sel
laisten taholta, olivatkin valmiit _Työväenyhd1st�k�een 
liittymään, kun siinä avautui heille innos:ava :o.'.m1a!�. 
Oton lapsuustoverit olivat niiden joukossa_ J a  he1dan vai
kutuksestaan liittyi Ottokin Työväenyhd1styksee�.' .. Mikään aatteellinen innostus ei ollut Oton Tyovaen
yhdistykseen liittymiseen vaik�ttimen� . .. Siinä . oli t_!et�n.: kin osaksi tekij änä vaistomamen, v1ela hyvm_ �amar� käsitys siitä, että laitakaupunkilai�työ!äi� et e1vat sovi 
kaupunkilaisherroj en kanssa yhdessa :01m'.m�an. Mutta 
päävaikuttimena oli saada oikein har.:1a".�1m1? �o.mmata ja puuhata. Huvitoimikuntaa� ruve�_t11n J �_se�1ks1 J a  alet tiin valmistella huvitilaisuuks1a. Nayteltnn mnokkaas .1, 
lausuttiin r�noj a, luettiin kertomuksia, laulett(in kupl�_t_: t e 'a. Esitykset eivät t iet enkään olleet aluksi en_empaa · J . . Jt " .. .. kuin esitykseensäkä�n nähden kovmkaau s1sa oonsa . • . tat'koit�staan vastaavia. Nuorukaisen koko mnolla ot.i 
Otto osaa tähän toimintaan. Mutta kehitys tapahtui toista tiet�. . .. Niissä vanhemmissa työläi,s issä, j otka kuulmvat ��o
väenyhdistyksen aatteellista puolta valvovaan .. ryhm�a�, 
ei ollut kirjoitustaitoisia j a  kun Ot�o ko_ulua k�y?eena J a  
käytännölli sesti maanmittaustoim1tuks1�sa. 0!1 J .. outun�t 

paljonkin pöytäkirj oj a kirjoittelemaan, J �utu1_ han_ Tyo
väenyhdistyksen pöytäkirjurin toimeen J � s1:en .. J �?t.okunnan j äseneksi. Siinä toimessa ollessa tayty1 poytak1r-
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j aa laatiessa seurata as101ta j a  oli Työväenyhdistyksen puolesta oltava kirj eenvaihdossa toisten Työväenyhdistysten kanssa. Otto tuli kosketuksiin asioiden kanssa, joista hänellä sitä ennen ei ollut lainkaan tietoa. Työväenpuoluetta ryhdyttiin j ärje stämään niinä aikoina. Työväenyhdistyksessä tuli kysymys perinpohj aisen harkinnan alaiseksi. Siitä oli otettava tietoj a. Alettiin puhua sosialismista. Vähän oli vielä · sitä selostavia kirjoja. Työmies-lehti sitä selvitteli. Otto muiden mukaria innostui siihen. · Hän, niinkuin toisetkin nuoret, käsittivät sosialismin siinä hetkessä toteutuvana ihanteena. Tuli _suurlakko. Työväenyhdistyksen johtokunta j outui kaupungissa suurlakon aikana lakon johtavaks i  keskustoimikunnaksi. Otto sai kerrankin tarpeekseen t ehtäviä. Mutta innostusta ri itti. Epämääräiset olivat kuitenkin hänellä, niinkuin varmaankin kaikillak_in Työväenyhdistyksen jäsenillä käs itykset siitä, mitä kulloinkin ol i  tehtävä. Ei oltu totuttu j ärj estyneeseen toimintaan. Siksipä masensi mieltä, kun niin suurin toivein alettu suurlakkopuuha tuotti niin vähän tuloksia \yöväestölle. Otonkin innostus lamaantui. Ei käsittänyt hänkään sillo:n vielä, että innostuksella yksin ei tuloksia saada ! Uutta virikettä innostukselle antoi taas säätyeduskunnan yksikamariseksi vaatimispuuha. K;un s e  voitto työväestön voimainponnistuksella oli saavutettu, rupesi, toiminta Työväenyhdistyksissä vilkastumaan. Työväenlehtien perustamiskysymys tuli päiväjärj estykseen kaikkialla. Ottokin oli taas innostunut. Työväenyhdistyksessä otettiin kysymys käsiteltäväksi. Päätettiin ryhty� perustamaan paikkakunnalle työväen sanomalehteä. Puuhasta tuli tosi . Otto j outui parin muun henkilön kanssa toimittamaan näytenumeroita. Sosialidemokraattiseksi sanomalehdeksi sanottiin l ehteä sen esittelykirjoi-· tuksessa. Luonnollis es ti se ei tarkalleen tuota määritelmää näyt�numeroissaan täyttänyt. Olipa niissä kirjoitettu kirjoituksia Krapotkin'in "Taistelu leivästä" t eoksen vaikutteiden mukaisesti , oli  Ingersoll'in t eoksien mukaan kirjoitettuja. Ne kun olivat s iihen aikaan luetuim-
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pia kirj oj a. 
ni in kovin 
olem�an. 

Mutta eihän s 1ta niinä innostuksen aikoina 
tarkkoj a määritelmissä oltu, ei  kyettykäån 

Työväenlehti saatiin perust ettua. Siihen saatiin toi
mittajaksi työväenpuhujana tunnettu toveri. Otto j outui, 
kun maanmittaustyöt o livat paikkakunnalla vähissä, läh
temään toiselle paikkakunnalle. 

Mutta sitä mukaa kuin työväenlehtiä perustettiin ja 
niiden vaikutus alkoi · näyttäytyä työväestössä, rupesi
vat vastustajat niitä vainoamaan, varsinkin kun niissä 
s·uorin sanoin kirjoitettiin epäkohdista, eikä vääryyttä 
tekeviä yksilöjäkään säästetty. Alkoi oikein vimmainen 
painokanteiden ja  niistä j ohtuvien luokkatuomioiden ai
ka. Toimittajia j outui vankilaan sakkojaan suoritta
maan. Senkin lehden toimittaja, j ota Otto oli perusta
massa, joutui vankilaan. Toimittaj ia · ei  ollut näinä .ai
koina työväenlehtiin he lposti saatavi ssa. Ottoa pyydet
tiin tulemaan toimittamaan lehteä sillä aikaa, kun toimit 
taj a ·oli vankilassa.  

Otto tuli .  Tehtävä oli  tietenkin outo. Perehtyihän 
si ihen s entään. Kolmen kuukauden kuluttua pääsi  toi
mittaj a vankilasta. M utta silloin oli taas uusien työvä
enlehtien perustamispuuhia useampia. Kun Otto oli nyt 
kolmikuukautisajalla oppinut tuohon tehtävään, suosit
tel i  vankilasta päässyt toimittaja häntä erääs_een lehteen 
toimittaj aksi. 

' Laitakaupungin kasvatti j outui ' nyt toimeen, jossa 
hän sai ei  ainoastaan kurj i ssa' laitaka.upungeissa,  vaa·1 
kaikkialla muuallakin onnen laps ipuolina eläville työläis
j oukoille ;elostaa aatetta-sosialismia-joka vielä tulee 
muuttamaan yhteiskuntajärj estelmän sellaiseksi, ettei ole 
kurj ia  laitakaupunkeja eikä kurjuusoloissa eläviä ihmisiä.. 

J. Kotiranta. 

Uskottu leiviskä 
(Math. 25 : 14...:..30). 

Läksi  kerran kaukaisil le maille . muuan rikas  mies. 
(Joskus ennenkin tään j utun kuulleet olette kenties). 
Palvelijain kesken .kaikki tavaransa j akoi häri : 
muutamille enemmän j a  muutamille vähemmän. 

Leivisköittäin tavaransa tasasi hän heil le si is .  
Niinpä esimerkiks' saivat j otkut va.rakkaammat viis, 
toiset köyhemmät vain saivat kaksi leiviskätä näin 
köyhimmille antoi hän vain yhd�n j a  niin edespäin. ' 

. . . . 

"Tehkää näillä kauppaa", sanoi, "siksi  kunnes pa!ajan. 
Kuka teist' on .kunnollinen, sen mä nähdä halajan." 
Läksi, jä tti kauppahommat palvelijain huoleksi, 
niinkuin usein moni jä_ttiiä vuo?eksi tai puoleksi. 

Uskotuita leivisköitään kukin koitti kartuttaa. 
Toinen toistaan nylkemällä liikettänsä v�rtu.ttaa 
kykyj eilsä mukaan kukin t ietenkin he koittivat : 
Minkä tyhmät hävisivät, l i ikenerot voittivat. 

Hän, jok' oli v1ls1 saanut, tuli hyvin toimeen : hän 
riisti p ian köyhemmiltä ainoankin ieiviskän. 
Hän ei surrut sitä, jä'ikö h eil le mitään myötävää, 
taikka h eidän perheillensä leivänpa!aa syötävää. 

Täten helposti hän pääsi hätääntyneen h erraksi. 
Missä  hyvään esiintyikin, rahaa oli kerraksi. 
Loistavasti · eli ,aina : parhainta häri söi ja j oi, 
päivät makas, yönsä kaiket kapakassa mullikoi. 
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Viis ileiviskäiset miehet yhteistyöhön yhtyivät : 
perustamaan trusteja j a  renkaita he ryhty_iv�t. 
Pian trusti kaiken kaupan määräsi ja valhtst, 
uskotuita leivisköitä yksinänsä hallitsi. , 
Niil le, joilla palj on oli, aina lisää annettiin, . .  yhtämittaa tavaroita niitten aittaan kannettun. 
Niiltä, joilla vähän oli, anastettiin sekin pois, 
ettei heistä kilpailussa rikkaammille haittaa ois. 
Kaikki, jotka eivät voineet hoitaa leivisköitänsä, 
trustiherrat palkkasivat suorittamaan töitänsä. 
Nälkä teki pian näitten se lkärangat norj iksi, heidän täytyi antaantua ·omistavain orj iksi. 
Kaksi leiviskätä saaneet j onkun aikaa tahtoivat 
trustein kanssa kilpailla, vaan minkäs niille mahtoivat ? 
Heidän täytyi mahtavamman tahdon alle taipua, 
ennenkuin he ehtisivät vararikkoon vaipua. 
Viisileiviskäisten miesten, rikkahitten rengiksi 
palkattuina rupesivat orj ain kiusanhengiksi. 
Leiviskänsä anto ivat he herroj ensa käytettää, tyhj ät rahakukkaronsa aika-ajoin täytettää. 
Herrat heille - perKe1eille - hyvän palkan maksoivat ; 
orjaraukat, raataessaan enemmän kuin j aksoivat • 
elää saivat antimella mitättömän niukalla, 
suolten kuristessa pitää nälkävyötään piukalla. 
"Ihminen ei elää mahda ainoastaan leivästä -
totellakseen tarvitsee hän joskus myöskin seivästä", 
näin se lauloi kiusanhenki yhtämittaa korvissa ; 
sama sävel säesti myös työhönkutsutorvissa. 
"Niin se lienee I" orJ araukat huokaellen myönsivät., yli voimain ponnistellen kuormiansa työnsivät. 
Raskahassa työssä raukkain selkäranka köyristyi, 1 piiska piti huolta siitä, että orja nöy�istyi. 
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Vähitellen orjan olo kävi perin noloksi, 
elämänsä aivan aasin olemassaoloksi : 
"Jos  et tahdo työtä tehdä, ei sun pidä syödäkään, -
kun et syö j a  työtä tee, niin silloin ei sua lyödäkään." 
Näin sii s  herran leivisköillä hurjasteltiin, huijattiin, vähät varat köyhemmiltä petkutettiin, puij attiin. 
Riistäjät nuo rikastuivat toimellisten tarmosta, 
nälkiintyneet elää saivat - anastajain armosta. 

* * * 
Mutta _muuan palvelija, omituinen laatuaan , heti he'rran lähdettyä, leiviskänsä saatuaan 
itseksensä aj atteli : "Taitaa olla parasta, 
että kätken leiviskäni, ettei kukaan varasta. 
Leiviskän hän. antoi mulle. Konkkureeraa sillä siis 
niitten kanssa, j oill' on kaksi, kolme, nelj äkin ja viis 1 
Huono aika I Ei se taida kauppaa tehden enetä. Aikanansa katson, etten ainoatani menetä.· 
Miksi suotta toisia j a  itseäni vaivaisin ? 
Kaikkein paras taitais olla, kun sen maahan kaivaisin. 
Herralla on enemmän kuin tarvitseekaan tavaraa : Tuhlaa vaan j a  l evittelee pitkin mailmaa avaraa. 
Keinotella en mä osaa, eikä rnull' oo halua 
ihmisille kaupitella kaikenmoista kalua. 
Keinottelijoit' on kyllin, monta myöskentelijää, 
muttei koskaan liian montaa kunnon työskentelijää. 
Rehellisesti oon aina tähän asti toiminut, 
toisten taskuista en vielä koskaan rahaa poiminut. 
Koskei mull' oo itselläni rahaa hukkaan viskoa, 
n iin en tahdo toisiltakaan rikkaan hyväks kiskoa." 
Näin hän tuumi. Leiviskänsä tarkasti hän pakkasi, maahan kaivoi kuopan, j ohon pakettinsa nakkasi. 



Kuopan täytti, paikan jä lleen entiselleen tasasi ; 
hiukan turpeita vaan merkiks sille kohtaa kasasi .  

* . * * 

Saapui h erta matkaltansa.  Laskemahan lukua 
pa:velijansa h'än kutsui, muutettuaan pukua. 
Vuorotell en tulivat h e, leivisköitään kantaen. 
Astui esi in yksi rahat h errallensa antaen. 
"Herra", puhua hän alkoi, maahan asti kumartain, 
"viis leiviskää mä suita kauppaa tehdäkseni sain. 
Kauppan i  on onnistunut, parha'ani oon koittanut : 
toiset v i i s i  leiviskä.tä näillä olen voittanut.'' 
"Hy,·in", sanoi ·hetra halle ,  "osannut oot h a!J-ita, 
::iistii '.äh:n suurempia summia saat vai:ita. 
Su'.'. e u s�oa ma sa·atan kultaa tuhat kiloa, 
rnu::a ·käy nyt ensiksikin pitämähän i!oa." 
Leivi sköineen palvelijat tulivat ja pois tuivat. 
_To'-- ai sel! e hei l le herran kii tossanat toistuivat : 
·'l:skol!inen palvelija, !eivi skä ii i  uskotun 
hyv:n hoidit, tä:stälähin palj on päälle panen sun.'' 
Ko'.rn pä ivä·n konttoorissa oli  aika vilinää, 
etehis een asti  sieltä kuului kullan kilinää. 
Pa!vel ij at toivat aina · pus·s i lli s en kerrallaan. 
Toisen verran omaisuutta oli  h ·eidän herralla.an. 
M i'!ä ta-vom lisääntyn eet ol i  hänen rahansa -
ryös:ö n, petkutulcsen k;i utta - keinoin millä tahansa 
yh täkaik'� i ! Puhdas raha. vaikka keino Jokainen. 
Kiito:._ s"ella mainittihin rahantuoj a jokainen. 
Konttoristit toimessaan ei sylkäsemään joutan eet, 
ennenkuin ol' esi in kaikki leiviskänsä noutaneet. 
Tuli vihdoin myöskin muuan, kantain yhtä · leiviskää, 
oj entain - - sen · h errallens a  sanoi : "Herra, täss' on  tää !· 
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Peljä ten oon leiviskääsi tähän asti  säästänyt, 
en oo sitä hetkeksikään huostastani pääs tänyt. 
Ties:n. errä sydämes on kivikova, tunnoton, 
sitä kiität ,  j c 1

· '  on ahne, raaka, roisto kunnoton. 
Tiesin s·inun tuhlaavan ja rahoj as i  viskovan, 
mutta toisaalta taas niitä kiristävän, kiskovan. 
Koota tahdot si itä, mihin et oo p0annut palaakaan, 
aitantäyd�n niit; + vaikket kylvä kapanalaakaan.'' 
''Häpeemätön !"  ärjäs  herra. "Laiskuri ja n iskuri ! 
Tiesitkös sen, että olen suuri koronkiskuri ! 
M aasta kylvämättömästä tiesitkös mun niittävän, 
tunno::o nta, kunnotonta, kelvoton ta kiittävän ? 
Jos s ä  ois it tarmokkaasti tosito'imiin tarttunut, 
om.aisuutes olis n iinkuin to isienldn karttunut. 
O:sit o:lut uskollisten palvelij ain vertainen, 
niin nyt ois1 leiviskä-si ollut kahdenkertainen." 
Palvelija viisi  hänen puheestansa piittasi. 
He�ra ovenvart :' a ta luoksensa nyt viittas i : 
"Hei :�äkä.ä tää lai s ka lurjus  tuonne ulos  p imeään ! 
Ä'.'.<öön kos'.,caan korvi ssani  mainittako hänen nimeään !" 

* * * 

Siitä asti o rj i lla on osanansa p imitys, 
o i'.< eu den puol taj i l l� "laiska lurj us" nimity-s, 
"us koEi sen pa lvel ij an'' nimi j oka roistolla, 
j onka -herra oalkinnut - on kunnial1a, loistolla. 
"UskolEset palvelijat" kaikki ovat vallanneet, 
totuuden ja o ikeuden jalkoihinsa tallanneet. 
Koko 111a ailman valtia·s on heidän herra : mammona, 
julma. raaka rahavalta köyhän kansan kammona. 

Kaarlo Uskela. 
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Puusepän --
-- Työkaluja 

rautatavaraa ja muita taloustarpeita 

on aina saatavana meid�n suuressa 

ra utaka upassamme. 

FRANK KRUTH, 

41 13-Sth Ave., Brook�yn, N. Y. 

Tyydyttää jokaista ostajaa, 
a.1:�aa todellinen arvo tavarassa rahastanne, voittaa pysyvamen ostajapiiri, siinä kauppamme päämäärä. Ostaessanne  meiltä voitte olla varmat, että saatte huo-'•lli:::�Y=än 

•:::•:;;:T AVE, 
� BROOKLYN, N. Y. 

KENIU.KAUPPA 

PALMROSE & VILONEN 
KIINTEIMISTöTOIMISTO - REAL ESTATE 

43 St. & Eight Ave,, Brooklyn, N. Y. 
Välittää . kaupungin taloja, tontt'eja sekä farmeja. 
Suomalamen notario tavattavissa toimistossamme. 
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Suomalainen Räätäliliike 
valmistaa kaikkea ammattialaan kuuluvaa työtä 
huolellisesti ja kohtuhinnoilla. Sopivaisuus taataan. 
,..._,_. ____ _ 

C. A. CARLSON, 
4306-Sth Ave., Brooklyn, N. Y. 

Osuustoiminnan kannattajat 
huomatkaa! 

Suuri suomalainen osuustoimintaliike alkaa 
palvelemaan yleisöä vuoden alusta alkaen. Liik
keeseen kuuluu Osuusleipomo, Sekatava- ja Liha
kauppa. Meidän nopeat automme tulevat palvele
maan yleisöä kaikkialla Suur-New Yorkissa . .....==a 

Työläiset ! Olkaa . osuustoiminnan kannattajia 
täydellisesti, kannattamalla omaa liikettänne !1 

Suomalainen Osuustoimintalöke, 
4301-3-Sth AVE., BROOKLYN, N. Y. 

SUOMALAINEN PALLOHUONE 
4310-Sth A VE., BROOKLYN, N. Y. 

AICOLA & LUMME, · om!st.aJat. 
KuluttakaaJ meillä jo1utoaikanne. 

$1 ,300,000.00 
talletuksia olemme jo vastaanottaneet 

:::ffö"!!r�}�a v1��t1d� $100,000.00. r�:�e:�:�g;�g � ���;: 
TYÖLÄISTEN LUO'ITOYHDISTYS, 

John Suominen, rahastonhoitaja 48 Wallace Ave .. 
Yrjö Mäkelä, presidentti. F!tchburg, Mass. 
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H. J. Lindroosin 

Vaatekauppa 
Ensiluokkainen miesten, 

naisten ja lasten vaate

varasto. 

Erikoinen valikoima koti
maisia . verka- ja kanava

käsitöitä. 
T�varaa lähetetään myöskin jälki-

vaa tim uksella. . 

Sulkeutuen yleisön ja ostajapiirim
me suosioon, 

H.J. LINDROOS, 
4124-Sth Ave., Brooklyn, N. Y. 

Pyydettäessä lähetämme kuvitetun ·hinta
luettelomme . . 
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NAISET! 
Meillä on parhain valikoima naisten 
kankaita, puseroita, käsineitä, alus
vaatteita ym. naisten vaatetustarpeita. 

IEHET! 
Jos tahdotte aistikkaita ja samalla 
k,estäviä paitoja, kaulanauhoja ja vil
latakkeja, niin pyydämme teitä käy
mään liikkeessämme. 

APSILLE 
on liikkeessämme . kaikenlaisia vaate
tustarpeita halvimmilla hinnoilla. 
Käsityö-osastossamme on aina saata
vana sekä pumpulisia että liinasia kä
sitöitä lankoineen. 

Tilaukset postin kautta toimitetaan 
• huolellisesti. ja nopeaan. , ; ' 

Kunnic:iittae'n 

--- THE ---

Sunset Dry Goods .· 

· Store, 
(H. Kokkonen, omistaja) 

8 Ave. ja 40 ,kadun �ulma, Brooklyn, N. Y. 

P�helin Sunset 5933. 
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T:ri L. T. WOLFE 
SUOMALAINEN HAMMASLÄÄKÄRI 

51 SL ja 5 Ave. kulmassa. 
BROOKLYN, N. Y. 

Sisäänk. 475-51 St., Apteekin yläk. 
Kivuton työ, kohtuulliset hinnat. Tunnit ro ap.--:-8 ill . 

Sulettuna sunnuntaina ja juhlapäivinä. , 

OSUUSRUOKALA 
BROOKLYN, N. Y. 

(muutetaan vuoden vaihteessa Osuusleipomon 
uuteen rakennukseen.) 

Vakituiset sekä satunnaiset ruokailijat terve-
tuIIeita. 

SöDERGREN'IN 

Suomal. Ulkolähetys Apteekki 
MINNEAPOLIS, MINN., 

pitää täydellisen valikoiman SUOMEN KOTILÄÄKKEITÄ, 
jotka ovat Suomessa tutkinnon suorittaneen apteekkarin 

valmistamia. 
Yleisesti tunnetulta lääkkeitämme on myytävänä myös asiamie

hilJä.mme suomalaisilla paikkakunnilla, joten heiltä ostaessa •sääs
tätte rahaa Ja a,ikaa. Kun ostatte lääkkeitä, niin. tarkastakaa että 
niissä on nimlleimamm,e. · 

Lääkeluettelomme selvityksineen saatte vapaasti asiamieh!ltäm
me tahi meiltä pyydettäessä. 

Mitä lääkkeitä hyvänsä tarvitsette, niin t!latkaa meiltä; lähe
täIL1me joutuin ja kirjeisiin ,·astataan,. heti. 

Kuuluisaksi tullutta lapamatoiääkettä "ANTENIA", joka var
masti ajaa ulos lapa- eli pinettimadon, valmistetaan ainoastaan 
meillä. Antenian hinta $1 .50 vapaasti lähetettynä. 

SöDERGREN & CO. 
(Suoma!. apteekkarit) 

Postiosotteemme on : 18 Western Ave., MINNEAPOLIS, MINN, 
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S. Aalto ja · Bennett Mf g. Co. 
Timanttia, kelloja, kulta- ja 

hopea ta varoita. 
175 BROADWAY, NE.W YORK, N. Y. 

"Asiamiehiä haluta,an, kysykää .ehtojamme". 

Suomalainen VIHTA-SAUNA 
Auki joka arkipäivä kello r-12 ip. 

Naisten päivät tiistai ja torstai. 
360 East 124 St., New York City. 

Telefooni : Harlem 9629. 

PETER HAATAINEN, omistaja. 

NAISTEN VAATETUSLIIKE 
Käsitöi�ä kaiken laatuisia, 

verkasia ja liinasia. 
Kaikkea naisten vaatetukseen kuuluvaa voitte 

saada meiltä. 
Erikois·esti suosittelemme ompeluliikettämm�-

Postitilaukset suoritetaan huoleIIisesti. 

MARTHA RAITA, 
1974 Madison äve., 12.6 kadun kllllma, 

NEW YORK CITY 
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Dr� ·S. Gertzon - Dr. C. Soderling 
Ruotsal. hammaslääkäri Suoma!. hammaslääkäri 

1958 Madison Ave., Rohdoskaupan vieressä, 
Madison Ave, puolella 125 kadun kulma, 

NEW YORK, N. Y.-

Paras työ. Kohtuulliset hinnat. Puhelin : 4428 Harlem 

SOLI NG . BROS., -
Vaatettajat ja Räätälit ' 

Olemme vaatettaneet miehiä j a  nuoriamiehiä viimei
set 20 vuotta. 

TYYDYTYS TAATAAN tai rahanne takaisin, 
> ' 

Lähellä Madison Ave. ,60 E. 125th St., N. Y. City 
Auki illoin 

GALLINUM, Mainio uusi Luonnon 
avustus aine 

Tuberculosin . (Keuhkotaudin) 
parantamiseksi ja ehkäisemiseksi. 

Huomattavia tuloksia tavallisest_i parin viikon s isällä. 
Kolmen viikon annos $2.00 ympäri Yhdysvaltain. 

Tilatkaa suomalaiselta lääkäriltä. 
T:ri H. ROBERGH, · 

30 West 127 St., New York City 

NEW YORKIN 

Suomalainen V ALOKUVAAMO 
70 West 125 St., 5 Ave. ja Lenox Ave. välillä. 

Ensiluokan valokuvia kohtuushinnoilla. Kuvaamo auki klo JO ap.-8 ip. Sunnuntaisin JO ap-6 ip. 
ELMER WILLIAMS, 

Suoma!. valokuvaaja Huom. ! Ensiluokan studio. Telef. Harlem 89r r  
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Suomalainen . 

Lääkäri 

T:ri Johannes Hoving 
125  West 1 22 St. Lenox ja 

7 A ve. välillä, · 
NEW YORK CITY. 

Vastaanottoajat : 10-12 ap.  ja  6-8 jpp. Sun
nuntaisin 10-12 ainoastaan. 

Puhelin Morningside 1 1 3. 

Tel. Morningside 813 

O S·U ·U S KO'T I  
Paikanväl itystoimist,o 

241 Lenox Ave., 122 kadun kulma�sa 
New York City 

OSUUSKOTI on ehdottomas_ti parhain asuntopaikka 
vapaaoloajalla. 

Se on monivuotisella toiminta-ajallaan saavuttanut 
yleisen kannatuksen paikkojen välittäjänä, joten New 
Yorkiin saapuville on ehdottomasti parhain kääntyä en• 
siksi OSUUSKODIN PUOLEEN. 

Tulkkia ja oppaita aina saatavissa vasta kaupunki;n 
tuleville tytöille. 

Lukusali ja kirjasto aina avoinna kodin asukkaille. 
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S. 'i{epfield 
VALOKUVAAJA 

1 12 EAST 125 ST., NEW YORK CITY. 
Lexlngton ja Park Ave, välillä. Puhelin Harlem 2361 

KUVIA JA SUURENNUKSIA. 
Kt1vaamo avoinna 9 : stä ap. -- g ;sään 111. Avoinna sunnuntaisin 

Ja  juhlapäivinä. Tervetuloa! 

R. HERTTUA, 

Suomalainen Kel loseppä 
1959 Madison Ave., 125 ja 126 katujen välillä, NEW YORK CITY 

Tekee kaikkia ammattiin 'kuuluvia korjaustöitä, erityisellä am
mattitaidolla ja halvimmalla. 

Myy klhla1- Ja vihkisormuksla, kelloja, ketjuja, y. m. kulta- ja 
hopeatavaroita ehdottomasti halvimmalla. 

Huom. ! Kaikenlaisia tilauksia ja korjaustöitä toimitetaan pos
tin kautta huolellisesti ja pian. 

KIPU RINNAN ALLA 
ja Vatsassa, 

0
Pää nnakotus, Kitkerää ;että su'ussa, Sydämen 

poltto, .Pakotus se.l.ä.ssä · .ja kylkiluiden alla, Sappitauti, 
Keltatauti, Kova vatsa, ja yleensä heikko ruuansulatus, 
ovat KAIKKI VATSAKATARIN tuntomerkkejä. 

Tämä tauti on hyvin yleinen kansamme· keskuudessa 
ja s·en oireet ovat niin m·onet ja vaihtelevat että monikin 
lu,ulee itseään vaivaavan , keuhko -: sydän- t. m. taudin, 
vaikka se johtuu ainoastaan heik osta ruuansulatuksesta. 

Lukekaa mitä ti:tmä mies sanoo lääkkeestä : 
Trout Creek, Mich. - Arv. kansalainen P. A. Lignel l :  - Nyt 

piirrän teille jonkun rivin. Lähettämänne Vatsakatari lääke No. 
250, josta olen hyvin kiitoll inen, sillä niitä alkaessani nauttimaan. 
en ole · enen:pää tuntenut kipua vatsassani eikä rinnan alla, joka en
nen on vaivannut joka päivä 3 kk. ajan, ja nyt voin niin hyvin kuin 
ennenkin. - Kehottan toisiakin kansalaisia tilaamaan tämän lääk
keen tarvittaessa. Kunnioituksella, Andrew Lehto. 

Täydelliseen hoitoon kuuluu suuri pullo lääkettä, pul
veria ja liuskapilleriä sisällisesti nautittavaksi, täysi kuu
kauden hoito. Tilatkaa lääkemääräys No. 250 .  Lähetetään 
postissa lähetyskulut ·suoritettuna $ 2 . 5 0  hinnasta. 
- Llgnell'in Apteekki on suurin Suom. Apteekki Yhdysvalloissa --: 

P. A. LIGNELL CO., Superior, Wis. 
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Miljoona-. . 
1· ·k osuus :11 ·. ,e 

on muodostunut yhdistetyistä osuusliikkeistä. Kes
kitettyämme ostovoimamme yhteen, olemme tilaisuu
dessa hankkimaan huomattavia etuja tavaran ostos
sa. Nämä edut kaikki menevät liikkeemme kannat
tajajoukolle. 

Liikkeemme on suurin laatuaan tässä maassa ja 
siksi onkin kuluttajain edullisinta hankkia kaikki 
tarpeensa juuri tämän jäittiläisliikkeen vä.lityksellä. 

Tämän liikkeen omistaa: sekä johtaa 'kuluttaja
joukko itse, siis tehkää parhaanne OMAN liikkeenne 
kehittämiseksi ja muodostakaa siitä senlainen liike
yritys, joka kykenee pitämään kurissa keinottelUat. 

UNITED 
CO-OPERATIVE 

SOCIETY, 
PÄÄKONTTORI : 

34 MERCHANTS ROW, BOSTON, MASS. 

Haaralilkkeet ja niiden tolmlnta�aJat : 
Fltchburg : - Neljä ruokakauppaa, Ma!tolilke, Leipomo ja 

VaaLekauppa. 
Gardner: - Kak_si ruokakauppaa, Ruokala. J.a Vaatekaul)pa. 
lVorcester: - Maitoliike ja R�okåla. 

' · 

l\laynard: - Kaksi ruokakauppaa, Mattoliike, Leipomo j a  
Ruokala. 

Norwood : - Ruoka- ja VaatekauI)pa, Maitoliike ja Ruokala. 
Quincy: - Ruoka- ja Vaatekauppa, Maitollike ja Ruokala. 
Peabody: - Ruokakauppa. 
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Tehkää rahalähetyksenne 
Suomeen on1ien 

Uikkeittehne välityksellä 
··'"·· • • •  

Me maksamme korkeimman kurssin, ta
kaamme nopeimman välityksen ja varmuuden 
ennen kaikkea. 

Välityspalkkiomme ovat samat 
kuin yleisesti on voimassa. 

.. Suomalainen Sos. Kustannusyhtiö 
Box 468;' .Fitchburg, Mass. 

HAARAKONTTORIT: 
ZOS&-c-5 Ave.,. New York, N. Y. 

4013-Sth Ave., Brooklyn; N. Y. 
9 Copeland St., Quincy, Mass. 

Co.r .. ·of Sixth St. and Motheral Ave. 
Monessen, Pa. 

Työmies Kustannusyhtiö 
Box 553, Superior, Wis. 

HAARAKONTT. 107 Lake Ave. So., Duluth, Minn. 
Toveri Kustannusyhtiö 

Box 99, Astoria, Oregon, 
HAARAKONTT. ll&----4th Ave. So., Seattle, W as·h. 
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7 Hiljan 
K • , • U k • f ilmestyneitä lfJa- UtUU Sla . 

KIRJAT, samoin kuin ystävyyskin, tulevat osaksi elämästä, viihdyttävät ja elvyttävät sitä ja muodostuvat usein elämän · kirkkaimmiksi tähdiksi. - Milnes Gaskell. 
SUOMALAIS-ENGLANTILAINEN SANAKIRJA toim, Severi Alanne, hinta $7.50. 
ENGLANTILAIS-SUOMALAINEN SANAKIRJA toim. Santeri Nuorteva, hinta $2.50. 
YHDYSVALTAIN VALTIOLLISET PUOLUEET kirj. James Oneal, hinta $r.25. 

KEITTOKIRJA toim. New Yorkin suom. naisten osuuskoti, hinta $r.50. 
KRISTINUSKON ALKUPERÄ kirj .  Karl · Kautsky, hinta $2.00. 

VOIMA JA AINE kirj. Ludvig Buchner, hinta $2,00. 
KEHITYSOPIN AAKKOSET kirj . Moses Hahl, hinta $r .oo, 

VENÄJÄN TYÖVÄEN · VALLANKUMOUKSEN HISTORIAA kirj . Leon Trotsky, hinta 50c. 
HARHAPOLUILLA · kirj. R. W. Kauffman, hinta $1.50. 

P AL VELUSNAISEN POIKA 
. kirj. August Strindberg, hinta $r .50. 

PUNAKAARTILAINEN kirj . Moses Hahl, hinta 75c. 
LANGENNEEN LAULUJA kirj . Moses Hahl, hinta $r.oo. 

Saadaan kaikilta asiamiehiltämme ja suoraan kirj akaupoistamme. 
RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA, Fitchburg, Mass. TYÖMIEHEN KIRJAKAUPPA, Superior, Wis. TOVERIN KIRJAKAUPPA, Astoria, Ore. 
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Sosialistisen kirjallisuuden valio
luettelo 

teoksista, joita nykyään on saatavana kaikilta 
kustannusliikkeiltämme. 

Amerikalainen lllaanvlljelijä, 
kirJ. A. M. Simons, kov. 
kan., 226 siv . . . . . . . . . . . .  0.55 

Arvo, Hinta ja Voitto, pa-

Di�i��e�f,';
s

·Pu1'
1

e
4
it!'.

v

·92· ·.1�: · Z:�g 
Elämästäni, kirj. Aug. Bebel, 

2 6 7  siv., korukansissa . . .  1.30 
Englannin Ammattiyhdis-

tysliikkeen Historia, osa I, 
II ja 1II, klrj. Sidney Ja 
Beatrice Webb, 654  siv . . . 1,20 

Erfurtin Ohjelma, k!rJ. Karl 
Kautsky, 3 0 4  siv., kovissa 
kansissa . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.65 

Erfurtin Ohjelma, kirj. Karl 
Kautsk!, 304 siv. ,  koruk. 0. 75 

Ferdinand Lassalle, kirj. 
George Brandes, 276 s!v. 1.00 

Hetkinen Maailman Kaik
keudessa, kirj. Väinö ·Jo-
kinen, 44 siv. . . . . . . . . . .  0.15 

Hyökkäystä ja. Puolustusta, 
kirj. V!lh. Liebknecht, 66 
sivua . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  0.15 

Ihmiselämän Tuhlaus, kirj. 
A. M. Simons, 107 siv . . . .  0.25 

Iloinen Englanti, 3 :s suom. 
painos, kirj. Rob. Blatch
ford, kov. kan., 285 siv . . . 0.60 

Jeesuksen Taloudellinen Po
litiikka, kirj. A. W. R!cher 
64 s!v. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 

Joukkoliike ja. Vallanku
mous, Karl Kautskyn ja 
Anton Pannekockin väit
tely uudesta taktiikasta . .  0.50 

Jumala. ja. Lähimäiseni, k!rj. 
Robert Blatchford, 2 5 8  
siv. ,  kov. kan. . . . . . . . . . .  0,50 

Kansainvälinen Soslallstikon-
gressl, 129 slv . . . . . . . . . . . .  0.30 

Karl lllarx'in Muistoksi, elä
mäkerrallinen kuvaelma, 
k!rj. W. L!ebknecht, 32 
s!v . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 

Kehitys Sosialismia. Kohden, 
kirj. Emil Vanderve!de, 
184  siv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50 

Kehitys Sosialismia Kohden, 
kirjotti Emil Vandervelde, 
184 siv., kov. kan. . . . . . . .  O. 75 

Kommunistinen 1\Iantfesti, 
k!rj. Karl Marx ja Fried
rich Engels, 128 Riv., sld. 
vaatekans!!n . . . . . . . . . . . . .  0.50 

Korkeat Eli,;kustannukset, 
· kirj. Karl Kautsky, s!d . . . 0.50 

Laki Ja Valkonen Orjuus, 
kirj. Kate Richards O'Ha-
re, 52 siv . . . . . . . . . .. . .  ., . 0.15 

Lihan Evankeliumi, moraa-
1 in arvostelua, kirj. M. 
Hahl, sid. . . . . . . . . . . . . . . .  0.60 

Luentoja, kirj, Robert G. In
gersoll, kov. kan., 440  slv. 1.00 

Luokkatalstelut Amerikassa., 
kirj. A. N. Simons, 108 s! v.0.50 

Lyhyt Taloustieteen Oppikir-
ja, k!rj. A. Bogdanoft, kov. 
kans. ,  628 siv. . . . . . . . . . . .  1.liO 

Taikauskoa Vastaan, k!rj. 
Herbert N. Casson, paperi 
kan., 136 siv . . . . . . . . . . . . .  0.35 

Taistelu Leivästä, k!rj. Pe-
ter Krapotkin, 256  s!v . . . .  075 

Tieteellisen Sosialismin Peri
aatteet, k!rj. Chas. H. Vall, 
ko vissa kans., 256  s!v . . . .  0.75 

Tie \'altaan, kirj. Karl Kaut
sky; kov. kans., 144  slv . . . 0.50 

Trustien l\Jerldtyksestä, k!rJ. 
Ga.ylor W!lshire . . . . . . . . . .  0.05 

Työn Kaksiteräinen Jlllekka, 
Hillquit'in ja Gompers'in 
väittelyä, 214 siv. ,  n!d . . . 0.35 

Tyi>n Orjat, kirj. James 
O'Neal, 3 2 7  siv., s!d. . . . .  1.00 

ryöväestö Politiikassa k!rj. 
Robert Hunter, 187 s!v., 

u:��'mp·;. ii�;,.;.;,·t;.i;,;,;.; . 1<i�J°. o.so 
M. Hahl, kov. kans., 194  
siv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0.75 

�aroa paperika.nsissa , . . . . .  0.50 
Yhdenvertaisuus, kirj. Ed

ward Bellamy, kov. kans., 
399 s!v . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50 

Yh,lysvaltaln Kansalaloeksi 
Päiisemlnen ja osanotto 
Vaaleihin . . . . . . . . . . . . . . . .  0.05 

Yhdysvaltain valtiolliset puo-
lueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.211 

Yhdysvaltain Sosialismin 
Historia, k!rj. Morr·s Hill
quit,  kov. kans., 478 s!v. 1.50 

Pimeydessä, kirj. Maxim 
Gork•j, 96 siv. . . . . . . . . . . .  0.25 

Lastemme Hammasten Hoi-
to . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  0.15 

Lastemme Slveellinen Kas-
vatus . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .  0.15 
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Uusi Ralv. Kustantama Keit-
tokirja. 1.50 

Sukupuolikasvatus Työläls-
perheessä . . . . . . . . . . . . . . . .  0,15 

Englantllals-Suomalainen Sa
nakirja, laajin ja käytän
nöllisin taskusanak., klrj. 
S. Nuorteva, sid. . . . . . . . .  2,50 

Hermoston Hoito, k!rj, Leo 
Hirschlo!f . . . . . . . . . . . . . .  0.15 

lhannelllttotyön Opas, k!rj. 
Anton Huotari, Amerika
la!s!!n oloihin sovittanut 
X, sid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.40 

Yksinkertainen Kasvlskeltto-
kirja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.25 

Lukuklrja. Lapsille, klrj 
Spargo . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 

Syöminen Volmakkuud. Läh
teenä, kirj. Bern2!"d Mac-
fadden . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

Langenneen Lauluja, k!rj. 
M. Hahl . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00 

Alkaa. Uutta Uotellessa, k!rj. 
Jussi , Puskan en, sid. . . . . .  0.35 

Hornin Orjat, kirJ. Aku Päi-
viö, 96 s!v . . . . . . . . . . . . . .  0.35 

Hämärän Hetkinä, k!rj. 
Mikko Uotinen, kov. kans., 
86 slv. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50 

lllusta Virta, kirj. Hilja Lii-
namaa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.60 

l\lusta. Virta, paperi kans. . . 0.40 
Ovella, k!rj. Aku Paivlö, ko-

ruk. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.75 
llllehet, Naiset ja Jumalat, 

kirj. Helen H. Gardener, 
251 slv . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.75 

Miehet, Naiset ja. Jumalat, 
pehm. kans. ,  251 siv . . . . . .  0.50 

1 lllitä Sosialismi Todella. On? 
kirj. Allan E. Benson, 220 
s! v. ,  · sld. . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50 

llfifä Sosialismi Todella On? 
klrJ. Allan E. Benson, 220 
s!v., nid. . . . . . . . . . . . . . . . .  0.25 

lllysterloiden Suojissa, kirj . . 
Monisti II, 32 siv . . . . . . . .  0.15 

Nainen Kodissa. Ja. Työmark-
kinoilla, kirj. Selma Joke- 1 la, 60 siv . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 

01>pikurssl Sosialismissa, sar-
ja sosialistisia luentoja 0.50 

Paratiisi Maan Päällä, k!rj. 
Koi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 

Patriotismi Ja. Hallitus, kirj. 
Leo Tolstoi . . . . . . . . . . . . . .  0.16 

Proletaari Aatteita, k!rj. N. 
R. af Urs!n, 43 7 s!v .. s!d. 1.25 

Raivaaja. Kymmenvuotias . .  0,50 
Ruokahalun lllyynti, kirj. 

Paul Lafarque, 47 s!v . . . 0,25 
Sosialidemokratia. Ja Maata

louskysymys, k!rj. Karl ' 
Kautsky, 198  o!v., koruk. 0.60 

Sosialidemokratia. ja. lllaa
talouskysymys, kirj. Karl 
Kautsky, 1�8 siv . . . . . . . . .  0.35 

Sosialidemokratian Revisio
nismi, kirj. Ed. Bernstein, 
60 siv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.20 

Sosialismi Ja. Lapsimäärä.i 
Rajot.taminen, kirj. toht. 
Oguse . . . . . • . . . • . . . . . . . . .  0.15 

Sosialismi Ja. Uudenajan Tie-
de, k!rj. Enrico Ferr! . . . .  0.20 

Sosialismin Perusteet, esl t tä-
nyt Alex Halonen, kovissa 
kans., 252 s!v . . . . . . . . . . . .  0.75 

Sosialismi Teoriana ja Käy
tännössä, kirj. Morris Hill
qu!t, kov. kans., 3 7 8  siv. 1.50 

Pohjalta, l<irj. Eemeli Par-
. ras, 6 4 si v. . . . . . . . . . . . . . .  0.25 

Suuret Haaveilljat, Heidän 
Op1>insa ja KokPilnnsa, 
kirj. Ka.apo M:urros, 112 
siv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.20 

Syndikallsm.\, Teollisuusunio
nisml Ja. · Sosialismi, k!rj. 
John Spargo, siv. 208, s!d. 
koruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00 

Sama sidottuna pahvika_ns. 0. 76 
Taikauskoa Vastaan, kirj. 

Herbert N. Casson, kov. 
kans., 136 siv. . . . . . . . . . .  0.50 

Sama pehmeissä kansissa . .  0.35 
Runoja, kirj. Aku Päiviö ja 

Tolle Kalvola, ·192 siv . . . .  0.60 
Työväen Laul.ukirja, nuotti-

painos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00 
Työväen Laulukirja, kirj. Esa 

Paavo-Kallio, 111 siv . . . .  0.15 
Uusi Työväen Laulukirja, 

toim. Työmiehet� kust. yht. 
7 :mäs korjattu ja laajen-
nettu painos, 192 s!v . . . . . .  0.25 

Kunnan EUttti, kirj. Helmi 
Vi.1en, 1-näyt., viisi penkl. 0.2ö 

Nouseva Kosto, kirj. Paul 
Suorsa, 2-nå.yt., 12 henki-
löä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.25 

Onnen Tie, 2-näyt., 12 hen-
kilöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.26 

Paikkaa.jat, 1-näyt. , 10 '1en
kiJöä ja Sankarit, kolmen 
pojan vuoropuhelu . . . . . . .  0.2ö 

Saiturin Hanhet, leikkinäy
telmä lapsille, k!rj. Aku 
Päiviö, 1-näyt., 5 henkilöä 0.20 

Tädin Marjat, klrj. Aku Päi-
viö, 2-näyt., 7 henk!Wä. . .  0.25 

Tumma. Täplä., liirj. M. Hahl, 
3-näyt. , 140 s!v. ,  13 m., 
1 n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 

Kivihiilen kai vajat . . .. . . . . .  0.50 
Natsareetln kirvesmies . . . . .  1.50 
Agitaattori Räyhäsuu, k!rj. 

H!joppl Rot!lalnen, 128 s! v. 
kov. kans. . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 

Sama n!dottuna . . . . . . . . . . .  0.35 
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Hiiliä, klrj. Aku Päiviö . . . .  0.30 
Ihmisiä, kirj. Kalle Tähtelä 0,75 
Sama pehmeissä kansissa . .  0.50 
Jumalan Karitsat, kirj. Hl-

joppl Rotllalnen . . . . . . . . .  0.40 
·sama sidottuna . . . . . . . . . . . .  0.60 
Kuilu, kirj. George Cram 

Cook, 408  slv., koruk. , . . .  1.25 
Kuvauksia Suqmesto., ( runo-
. ' ja.  ja kertomuksia 1, klrj. · 

Seth Heikkilä, l 14 siv . . . 0.25 
Naurava lilaa, klrj. W. Cast-

ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.25 
Orjalassa, kirj. R. Wright 

Kauffman, 4 9 4  siv., s id . . . 1.25 
Painajainen, kov. kans .• 340 

siv. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  1�25 
Sara Kivistö, kirJ. Aku Päi-

viö, 144 siv. kov. kans . . . : 0.50 

Rautakorko, k!rj. ,Jack Lon
don, kov. kans., 328 siv . . . 0. 75 

Totta Toinen Puoli, kirj. 
Kaapro Jääskeläinen, 186 
siv., sid. . . . . . . . . . . .. . .  , . .  0. 75 

Tyhjät Myllyt, kirj . .  Kalle 
Rissanen . . . . . . . . . . . . . . . .  0.40 

Tyhjät Myllyt, kirj. Kalle 
Rissanen, sid, . , . . . .  , . . . . .  0,60 

Työläiset ja Laiskurit, k!rj. 
John McMahon, kov. kan., 
384  siv . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.75 

Valkea.t Kädet, kirj. Kalle 
Rissanen. sid. . . . . . . . . . . . 0. 75 

Jouluaattona, lasten näytel
mä, kirj. Selma . Loukola· 0,25 

Oikealla · tiellä, ·lasten näy-· 
telmä, 2 näyt., kirj. Sel-
ma Loukola . .  · . . . . . . . .  · . .  0.25 

Kuohuvat ''irrat, runoja:, 
kirj. Aku Päiviö . . . .  , , . .  0. 75 

RAIV AAJA, Box 468,_ Fitchburg, Mass. 
TYÖMIES, · sox 553, Superior, Wis. 
TOVERI, Box 99, Astoria, Oregon. · , ,  

Muistakaa tämä, 
farrr. ari tai henkilö, joka aikoo tulla farmariksi :  Jos te  haluatte 
luotettaYia ja tarkkoja tietoja parhaista farmeista Idän valtioissa, 
niin ki'r.i oit takaa vanhimmalle ja luotettavimmalle kiinteimistötoi
mistolle Idässä .. 

WILLIAM TIITTO, 
KIINTEil\USTö- JA VAKUUTUSTOIMISTO, 

759 Main St., F'tchburg, Mass. 
Puhelin 1767. 

TALO TAI FARMI 
Kun on kysymyksessä talon tahi farmin osto tai 

myynti, niin silloin on paras kääntyä Suom. Kiinteimis
tö- ja Va:kuutus-Asioimi ston asiamiesten, ,J. A. Wilsonin 
ja William Mattsonin puoleen, osotteella : 

THE 
FINNISH REAL-ESTATE & INS. AGENCY, 

CO-OP. BUILDING, FITCHBURG, MASS. ja 
STEVENS BLOCK, GARDNER, MASS. 
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