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Rosa (uxemburg. 
Vapaustaistelijatar Rosa Luxemburg s. 

v. 1870 Samostj.nimisessä Puolan pikku. 
kaupu ngissa. Vanhemmat olivat juutalai-
sia, 3'luksi hyvinvoipia, mutta· s ittemmin 
köyhtyivät. Alkupuolella vuotta 1880 
muutti perhe Varsovaan. jossa Rosa meni 
tyttölukioon. Rosan äiti oli s ivistynyt nai-
nen ja h'arrasti lastensa kanssa puolalaisten 
teosten ja saksalaisten runojen lukemista. 
Tuntehikas' Rosa rakasti aivan intohimoi-
sesti runoutta ja a'lkoi pian itsekin kirjo-
tella runoelmia. 

Rosan henkiset kyvyt olivat huomatta-
van sUllre~ ja tulivat jo koulussa näkyviin. 
Erinomaisen loistavasti hän suoritti lukio-
kurssinsa, muUa hänelle ei kuitenkaan an-
nett u kultamitalia, koska lukion johtaja-
tar epäili hänen ,. valtiollista luotettavair 
Sl111 ttaan .~ 

- Erä'luulo ei ollutkaan aiheeton. Sillä 
lukiolaisemme kuului sosialistinuor isoscu-
(aan , jossa IU'lttiin puolueen julkaisemia 
lentoleht isiä ,.Proletariat-, ja levi tti niitä 
innokkaasti työläisten keskuuteen. 

. - Santarmit eivät väsyneet, ja pjan 
(1888) täytyi tuon 18~vuotiaan _salaliit~ 

toon~y~ly ttäjättären" paeta ulkomaiUe. 
Hänen pa-konsa järjesti toveri Kasprzak. 

- Luxemburg tuli Ziirichiin. Hän eleili 
s iellä saksala issiirtolaisen , sosialisti sanoma-
lehtimiehen, t:ri Karl Liibeckin perheessä. . , 
Täällä Rosa viihtyi kuin kotonaan. Liibeck 
ol i jalohenkinen ja tavattoman' tietorikas 
mies, mutta halvautunut.. Rosa kirjotteli 

t:rin sanelun mukaan artikkeleita, joi lla 
sairas ansaitsi leipänsä. 

- Ziirichissä oJ.1essaan kävi Rosa ahke-
rasti si'~äläisen yliopiston luennoilla ja kir~ 
jotti v. ,897 loistavan tohtorinväitöskirjan 
aineesta _die Entwieklung der polnisehen 
lndustrie- - PU"blan teollisuuden kehitys. 

- Yliopistossa tuli hän kuuIUlsa~ ,; pe~ 

rusteellisista tiedoistaan ja väittelytaldos-
taan, mikä paraiten tuli näkyviin laajassa 
tohtoriksi väitte'~yssä kansantaloustieteen 
prof . . ja marxilaisuuden kiivaan vastusta-
jan Julius Wolfin kanssa. 

- Yliopistosta päästyään päätti Rosa L. 
muuttaa Saksaan. Saadakseen mahdolli~ 

suuden julkiseen toimintaan meni hän vale-
avi01iittoon erään t:ri Liibeckin pojan 
kanssa ja täten .hankki itselleen Saksan 
kansalaisoikeudet. 

- Hän työskenteli puolalaisten työläis-
ten keskuudesS'a Posenissa ja Schlesiassa 
ja kirjotteli samalla saksalaisiin 1ehtiin 
sekä puolueen tieteelliseen äänenkannatta-
jaan _Neue Zeit_. 

- Aika vuodesta 1897 vuoteen 1905 
saakka kului taisteluun va[lankumouksel-
listen aaHeitten puolesta. Tässä taistelussa 
juuri Rosa L. suoritti ikimuistettavan pal~ 
vcluksen köyhälistön hyväksi. 

- Puhkesi vv. 19°5-19°6 vallanku~ 
1ll0US Venäjällä, ja Puolan köyhälistö osot~ 
tautui luotettavaksi etujoukok.si. Rosa kii~ 
ruhti VarSOvaan, jossa hän parin viikon 
kuluttua joutui ohranan käsiin. Pian hän 



kuitenkin pääsi vapaaksi ja toisten puolue-
toverien kehotuksesta meni ulkomaille. 

- Seuras~ sitten puolueen kesken riitoja 
ja thajaannuksia. Rosa Luxemburgia ja 
hänen kannattajoitaan nimitettiin »Anar-
cho-Syndikalisten~ - anarkian. asiamie-
hiksi. Huolimatta tästä hermoja kulutta-
vasta taistelusta oli Rosalla aikaa noina 
vuosina perusteelliseen; tieteelliseen työ-
hön. Hänet nimitettiin puo'luekouluun .kan-
santaloustieteen opettajattareksi. 'foimes-

- saan hän osottautui maliikelpoiseksi kas-
vOIttajaksi. Ahkerasti hän myöskin kir-
jaili, kaksi huomattavaa teostaa11 on tältä 
aja[.ta, joista toinen vain on ilmestynyt: 
:>Die Ak.kumulation des Kapital s. - pää-
oman kasaantuminen (yksiin käs iin). Mitä 
hedelmällisintä agitationityötä hän samalla 
teki. 

- v. '9'3 piti Rosa Luxemburg Frank-
furt am Mainissa puheen mi[itarismia vas-
taan. Tästä puheestaan joutui hän oikeu-
den eteell ja tuomittiin vuodeksi vankeu-
teen. Mutta valitusaikanaan -korkeimpaan 
oikeuteen piti hän Berlinissäc toi sen puheen, 
jossa paljasti kasarmieJ..ämän raakuuden ja 
rivouden. Tästä alko.i kesällä '9'4, pari 
viikkoa ennen maailman ~dan puhkea-
,mista oikeuden käynti Rosaa vastaan. Jo 
ensimäisenä. istuntopäivänä ilmaantui oi-
keuden eteen muutamia satoja todistajoita 
vakuuttamaan kasarmien kauhGuksia to-
siksi ja sellaisia tod ista joita ol isi voitu 
saada tuhansittain. Mutta hal.Jitus peläs-
tyi, oikeuden.käynti keskeytettiin ja asia 
painettiin villasdla. 

- Syttyi maai~mansota. Luxemburg 

ryhtyi heti sitä vastustamaan. Hän luoti: 
siihen, että hänen onnistuu saada propa-
ganda työhönsä saksalaiset puoluetoverit-
kino Mutta vain muutamia siihen yhtyi. 

- Helmikuussa " 915 ttrli korkeimman 
oikeuden päätös Rosa L. asiaan: vuoden. 
vankeusrangaistus oli saanut lainvoiman. 

- Kesäkuussa 1916 tuli Rosa L. jälleen 
"laillista tiet~ asetetllksi vankeuteen. Van-
,keudessa ollessaankin kir jotteli Rosa 'lento-
leh tisiä, joitten sisällön voimme supistaa 
seuraavaan: Luokkataistelu poroarillisissa 
maissa vallitsevia luokkia vastaan ja kaik
'kien maitten köyhälistön kansainvälinen ~ 

soJidarisuus - nämäpä ovat kaksi erotla
matollla söölIföö koko maailman työläisten 
taistelussa vapautensa puolesta. Ei' löydy 
,nitääll sosialismia i/1nall köyhälistön kall
sainvälistii solidarislllltta, eikä mitään so
sialismia i{1IIa11 luokkataistelua. Kallsain -
1Jälisyydl'ssä on köyhälistölI luokkajärjes
IÖII (Klassenorganisation) painopiste. K(JtI-

sainvälis'Yyden velvollisuudet ja Päätökset 
(I~at korbammalla kuin kaikkien l1t11ftten 
järjestöjen velvollisuudet. 

- .. Sosiaiisti .. Scheidemann'jn hallituk-
sen aikana sai Rosa Luxemburg kärsiä 
marttyyrikuoleman samalla kun sotaken-
raaleja Hoffmann'ia ja Hindenburgia sep-
pclöitiin :>sosialistisen:> tasavallan nimessä. 

- Koko maailman köyhälistön etu vartio-
joukon kanssa polvistukaamme tämän suu-
ren, kommunistisen internationalen perus-
tajattaren haudan ääressä. 

Ikuinen kii tos Sinulle, Rosa Luxem-
burg. 

· ...... ... . .. 
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11)anne. 
Ihanne on ihmissieiun salatussa maail-

massa piilevä aarre. Mitäpä olisikaan 
elämä ilman ihanteita! - Sielun lento 
ikuisten , ihanteitten kauneimpaan maai l-
maan, rakkauden innostus kaikkeen siih,en, 
mikä cm hyvää, kaunista, puhdasta ja oi-
keaa - Onhan tämä tuota kuihtumatonta 
nuoruudenv~imaa, jonka tu lisi alinomaa 
uhk,ua meissä ja jota on säilytettävä viejä 
silloinki n, kun iäkkyyden ,IUI~li jo seppe-
löitsee päätämme, ja illan siimekkäät var-
jot alkavat laskeutua vanhuuden himmen-
tämälIe katseelle, Tämä on ollut kaikkien 
jaloimpien , hengen sankarien mielipide 
kaikkina a ikoina ja tulee edelleenki n ole-
maan. 

- Ankara, realis tinen henkäys käy läpi 
aika'mme pyrkien tenhovoimallaan repäi-
semään ihmisen ulos omasta itsestään ja 
.asettamaan hänet kappaleeksi maail man-
menon sieluttomaan koneistoon. Kylläs-
tys sisällisen sivistyksen 'kysymyks iin, var-
sinkin kauniin tai(een ja korkealentoisen 
mietiskelyn ylivaltaan on selvään havait-
tavissa. Mtltta huolimatta kaikesta tästä 
kehrää kuitenkin ankaroitten, realist isten 
jokapäiväisyysajatusten ja huolien takana 
ihanteellinen katsantotapa kultalankojaan 
eJähyttäen . väsähtäneitä voimiamme 
uudella rohkeudella ja uskolla antautu-
maan olemassaolon taisteluun ja viikon 
työhön. 

- Todellisuus - se on suuri, runsas· 
sisältöinen sana sisältäen kaiken sen, mitä 

aistimme voivat käsittää ja' ajatukselllllle 
kykenevät selville saamaan, mutta joka 
siitä huolimatta merkitsee ainoastaan sitä 
perustusta, jolla ihminen seisoo, sekin ih-
minen, joka ei ainoastaan k<J.tsele sitii, 
mikä on hänen jalkojensa alla, vaan jonka 
silmä on suunnattu tuleviinkin aikoihin. 
aina ikuisuuden syvyyksiin saakka, 

- .. Idealistit-, niin kuulee usein sanot -
tavan, .. elävät toisIen työstä vaatien kui -
tenkin samalla aristokratisia, ylimysval-
taisia erikoisoikeuksiaan .. , Ajattekm;nell 
- ei ,mikään ole sen helpompaa! Tarvit-
see vain istua pää käsien varassa, sulkea 
silmänsä ja luoda ajatuksillaan maail -
moita mielensä mukaan. Tässä [uomis-
työssään on ihminen kuitenkin todella va-
paa: saa luoda maailman sellaiseks i kuin 
tahtoo, asuttaa sen hyvillä ja kauneil1a 
olen noilla, jotka tanssivat piJIimme mu-
kaan, - Aistit sen sijaan suorittavat elii-
män todellista työtä. Si inä täytyy käyt -
tää käsiä ja jalkoja, .silmiä ja korvia kun-
nes ne väsyvät ja aiheuttavat kärsimyslii. 
Tämä maai lma, juuri tämä aineellinen, 
todellinen maailma, jos~a nämä aistit toi-
mivat, ei olekaan niin tilava, niin runolli-
nen k'1lin tuo, jossa vain ajatuksin 'Iiidel -
lään. Tämä maailma on ankara ja karu, 
se vaatii ehdotonta lakiensa noudatta-
mista ja nujertaa sen, ken vastustaa. 
Mutta tämä ankara !kuri opettaa ihmisen 
huomaamaan, mitä hän voi antaa elämän 
palvelukseen. - Siksipä on tuomio jo lan-

: 



OUTOKUMMUN VANKISlIRTOLASTA. , . 
gennut kaikkien lihattOl1lain ja ver~ttö

mäin ajatteli joitten ylitse. - Haaveileva 
i hanteellisuus on sairaloisuutta, jolle mei-
.dän täytyy etsiä ja löytää parannuskeino 
'Voidaksemme olla nykyajan ihmisiä. Tun-
flustuksessa, ettemme ole sellaisia kuin 
tulisi ja voisimme olla, on pyrkimystemme 
-sisäinen, häyiämätön energia, muUa sa-
malla myöskin suu rin tuskamme. EI.ämän-
ihanne ei ole utukuvia, jotka unen tavoin 
1askeutuvat maan päälle, vaan se on juur;-
tunut itse maailmaan, sen todcllisuuselä-
mään. Sillä on juurensa velvolliSlIudes-
"amme ja yksinomaan siinä. Ihannet-
tamme ei saa määrätä, mitä me toivomme, 

• vaan mikä. on velvollisuutemme. Toivo-
muksemme juontavat aina aJkunsa perso-
nallisesta hyvinvoinnistamm~, nautinnos-
tamme ja onnestamme, tehden meidät pet-
'tävien ajatuskuvien kautta Yieraiksi todel· 

liselle elämälle. Mutta velvollisuutemm~ 

vaativat meiltä hyveitä ja täydellisyyttä, 
ei nautintoa, vaan toimintaa, ne osottava! 
meilJ~ elämänkuvan st;:lla isena kuin sen tu-
lee olla, myöskin aatte~n. ihanteen, mutta 
ihanteen, joka ei meitä eroita maailmasta, 
vaan painaa siih~n, ei pane haav~ilemaan, 
vaan taistelemaan ja toimimaan. Kaikki 
elämän ihanteet, jotka eivät perustu vel -
vollisuuteen, jättävät ennemmin tai myö-
hemmin ihmisen pulaan. Ainoastaan se 

ihminen, joka ihanteittensa avulla on op-
pinut luopumaan omista, personallisista 
pyyteistään ja mieltymyksistään alistaak-
seen ne välttämättömyyden palvelukseen, 
voi kaikissa elämän kohtaloissa säi lyttää 
horjumattoman, ikuisen ihanteensa. Mutta 
meidän toiveemme ja onnemme eivät ole 
yälttämättömiä maailmassa, ei edes se-
kään, että me olemme olemassa, - välttä· 



mätöntä on ainoastaan se, että ne sielun-
taipumukset, jotka elämänituina piilevät 
ihmisen povessa, saavat nousta taimelle ja 
kasvaa vastustamattomaan kypsyyteen, 
että kukin ihminen olisi tilaisuudessa ke-
hittymään sella iseksi kuin hän »]uonHon-
lahjojensa» mukaan voi tulla, järjelliseksi 
ja vapaaksi, joka vapaaehtoi sesti täyttää 
tajuamansa velvollisuudet. - Ei mikään 
maailmankatsomus voi hävittää tätä ihan-
netta. Eikä mikään aineellinen maailma, 
ni in järkähtämätön ja tarkka kuin se ko-
neistossaan onkin, voi estää meitä teke-
mästä velvOillisuuttamme ja pakottaa 
meitä uskottomuuteen itseämme kohtaan. 
Maai~makin taipuu siihen, mikä on edes-, 
sämme jär jellisenä, kategorisena impera-
t iivina - sinun tulee. Tämä on ihmisen 
sisäisin elämänlaki, on osa häntä omaa it-
seään, niin ettei hän koskaan voi olla us-
kollinen itselleen, jos hän rikkoo tätä la-
kia vastaan. 

- Keskiajalla oli täydellisesti maarI -
tcity ihmiskuva, jossa silloiset ihmi set iöy-
sivät ihanteensa.· Se oli pyhimys, jota ah-
disteli ihmiskunnan kirous ja joka tavot-
teli »tulevaista autuutta». Keskiajan tai-
teessa esiintyvä synkkä pyhimystyyppi il-
menee ' nykyään tuossa kirkon kaavamai-
sessa käsityksessä, että kaikki ovat synti-
siä ja saman kirouksen alai sia, joten kaik-
kien täytyy pelastuakin samalla tavalla. -
Mutta nykyajan iliminen vaatii todellista 
elämää, lihaa ja verta. Hän ei ole enää 
teologien määritelmä haavekuva, ihminen 
yleensä, vaan. aivan erikoinen, personall i-
nen, Kuki n lajisensa. Siksipä kullakin on 

. oma, personal1inen ihanteensa, joka ei so-
vellu kaikille. Ihannettani en voi lainata 
toisille enkä mt,lovailla sitä heidän mie-
lensä mukaiseksi. Se säilyttää elinvoi-
mansa ja - arvonsa niin kauan kuin se 

hehkuu omassa s ielussan i ja ravitaan Olnan 
sydämeni verellä. Me voimme hylätä 
oman, ~ personallisen ihan teemme, m utta-
täten me myöskin ri istämme elämällämIlle' 
parhaimman, mitä s ilJa on, emmekä ky_ 
kene ymmärtämään o maa elämäämIlle. 
IhanteettomaUe ihmiselle on oikeastaan 
itse elämä tuntematonta ja näin hän elI:. 
puuttuu myöskin tuo vakavuus, joka lyi;' 
leimansa ihanteellisen ihmisen koko ole-
mukseen. Ihanne puh.uu vakavaa kielii, 
omalletunnollem me. 

- Todellinen ihminen ei ole koska:m 
suurempi k uin tuntiessaan, miten pit' ll ; 
hän on, hän ei ole ~oska<:.n onnelli selllpr 
kuin seisoess,!an jättiläistehtävän edessii~ 
josta on paras vielä tekemättä ja jäa ain; ' 
tekemättömäksi, vaikkapa hän koko elii-
mänsä ajan siinä kaik in voim insa työskcn .. 
te1ikin. Mutta sama ihanne, joka nöyryyt -
tää meitä itsemme edessä, kohottaa j iil. 
leen, vapauttaa meidät pienuudestam me ja- . 
vihkii meidät joka päivä, joka s ilmän-
räpäys· uudelleen velvollisuuteemme i//llli-
sinä tulla puhtaimmiksi, ylevämpiheu ki - ' 
s iksi ja vapaimmiksi. Tä mii n ihalllec., 
omaavina tulemme me myöskin armahla-
vaisiksi ~ähimäisiämme kohtaan. Ih<lll-
tcel linen ihmine~ on käytöksessään veljel-
linen ja suvaitsevainen tois:najattelev ia-
kin kohtaan. Missä tahansa henkisen e! ;i-
män historiassa me tapaammekin ihan-
teita, eivät nämä 'ensi sijassa ole pcrso-
nallis ia, vaan yhte isk unnall isia. Yhleis-
kuntaihanne on sosialisen elämän velvoll i-
suudenvaatimus, ei mielivaltaisesti sel lai -
seksi _ ajateltuna, vaan historian kehi tys-
lakien välttämättömyytenä. Tällai sen ihan-
-teen kieltämi nen on samaa kui n ona IU11-
nustamatta ihm iselle kykyä ja oikeutta 
itse maarata pyrkimystensä paa ma araa. 
Jos emme tälle ihan teelle . anna velvoitta-
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vaa voimaa. joka pakottaa elämän järjes-
tymään 1akiensa mukaiseksi, niin silloin 
me muutamme elämän sattuman mielettö-
mäksi leikiksi ja ihmisten järjestyneen 
yhteiselämän villiksi kaaokseksi. - Sosia-

. lisia vclvollisuuksia löytyy ja jokaisen vel-
volli suus on niitä täyttää. Älä huolehdi 
sitä, että ihmiset sa isivat almuja, vaan 
sitä, että jokainen pääsisi nauttimaan ih-
misoikeuksiaan! -

Mutta ihminen tarvitsee uskonnollista-
kin ihannetta. Kristinuskon .kautta oli ih-
minen saanut ' uskon nollisen, siihen saakka 
tuntemattoman ihanteen. Tämä ihanne 
oli Kristus. Juutalaisi lle on hän juutalai-
nen; Messias, joka on tuleva taivaan pil-
vissä pelastamaan Israelia, tuomari, joka 
panee täytäntöön Jahven tuomioita maan 
päällä. Kreikkalaisille on hän kreikkalai-
nen: jumalallinen sana, joka on tullut Ii· 
haksi. Roomassa tulee Kristus taivaalli-
seksi keisariksi, joka lähettää legionansa 
tai stelevan kirkon palvelukseen. Germa-
neille on Kristus auluuttatuottava pelas-
ta ja, urhoollinen ritari, joka kokoaa vasal-
lit ympärilleen ja kehottaa hei tä taistele-

maan heikkojen puolesta ja suojelemaan 
turvattomia. - Nykyajan ihminen 'seisoo 
vieraana ja epäileväisenä Kristuksen 
edessä tuntien elävästi, ettei hänkään pääse-
Kristuksen sanojen ohi, vaan niitten läpi. 
- Keskiajalla asettui kirkko ihmisten ja 
Kristuksen väliin. Nyt on kirkko kadot-
tanut Kristuksensa, ihanteensa ja alentu-
nut palvelemaan valtaa ja rikkautta. Mutta-
tuosta palve\uksestaan on se saanut sitten-
kin huonon palkan. Kirkko on vararikon 
partaalla, koko tuon .huushollin. ostaa-
leosofinen aatesuunta. Missä on sittel} 
uskonnollinen ihanteemme? - Häviääkö-
se ,ki rkon mukana? - Ei, kullakin ihm i-
sellä on oma uskonnollinen' tarpeensa, jolle' 
hänen täytyy omalla tavallaan etsiä ja löy-
tää tyydytys~ä. Ja ken etsii, hän l öy tää~ 

Siinä on Kristuksenkin suuriarvoinen teh-
tävä, että hän kehotti etsimään, kolkutta-
maan ja anomaan. Hän itse oli niin teh-
nyt ja - saavutti totuuden tiedon. Ei" 
hän käskenyt itseään eikä ketään jumaloi-
maan, ihmisenä ihnlisten keskuudessa hän' 
puhui, sydän oli täyn nä ihanteita, joita 
hän 'kehott i muittenkin elämässään nou-



dattamaan. Kristuksen tarkottama mo-
'ralinen temppeli ei tosin ole vielä valmis, 
·mutta se on kuitenkin perustettu nykyi-
sessä yhteiskunnassa horjumattomille pe-
i'usteille, Koko hänen moralinsa, jonka 
viimeisenä sanana on rajaton veljesrak-
'kaus ja ihmiskunnan yleinen tiittoutumi-
nen, johtuu luontevasti tästä suuresta per-
~onatlisuudesta. ' Joskin Kristuksen laki 
on tunkeutunut yksilöiden tajuntaan ja jo-
honkin määrin yhteiskunnalliseen elämään, 
hallitsee kuitenkin pakanallinen ja barba-
rinen laki vielä meidän poliittisia laitok-
sianul'le. Kristuksen laki ei ole vielä löy-
tänyt tietään yhteiskunnallisiin lartok-

si imme, luo laki, joka merkitsee totuuden, 
oikeuden ja rakkauden organiseeraamista 
ihmiskuntaan ja siis myöskin kansojen 
veljistymistä. - Mutta koittaa kerran tuo-
kin aika, jolloin tunnustetaan, että kehi-
tyksen Jiikkeellepaneva voima on Iuoll-
nossa ja omassa itsessämme· toimiva uni-
versalinen elämä, elämä, josta emme osa<l 
toiselle sanoa, mlta se oikeastaan on, 
mutta josta kuitenkin kokemuksemme pe-
rusteella tiedämme, että sepä se meil;i 
nostaa, kantaa ja pe:lastaa. Siinä 011 va-
paus, onni ja ilo, siinä kaikkien ihante:l -
temme alkulähde ja maailmoita (?) kai!< -
kine olioineen syliinsä sulkeva äiti. 

HEIKKI SALMENNJEMf . 
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Karl [iebknec\Jt. 
Karl Liebknecht oli kuuluisan Saksan 

tyovaen esitaistelijan Wilhelm Liebknech-
lin ja tämän toisen puolison Natal~ Reh'n 
'POika. Jo lapsena sai Karl tutustua Sa'k-
.iian työväeIll etev~mpiin miehiin ja omisti 
"heidän luokkataistelun omakseen. Hänen 
äitinsäkin oli toiminnassa mukana ja tun-
nettu taistelukirjailija, joten voidaan hy-
väliä syyllä sanoa: Kanl imi sosialismin jo 
.äidin maidossa. 

Karl Liebknecht ali varhaisemmasta 
-nuoruudestaan militarismin vastustaja ja 
~ai sen tähden jo kerran ennen majailla 
vankilassa. 

Maailman sodan aikana kutsuttiin hän 
~otaväkeen, Lomalle päästyään piti hän 
Berliinissä eräällä tori"lla sotaa vastustavan 
puheen, josta hänet heti vangittiin ja tuo-
mittiin useiksi vuosiksi vankilaan. Val·lan-
1mmouksen puhjettua 1918 
llän luonnollisesti vapaaksi. 

syksyllä pääsi 
Tällöin aset-

tui hän äärimmäisen vasemmiston johta-
jaksi sche idemanneja vastaan. Pitkäksi ei 
hänen toimintansa enää tullut, sillä jo tam_ 
mikuun 10 päivänä tänä vuonna, sa moil1 
kuin hänen 1aisteJutoverinsakin, Rosa Lu -
xemburg, murhattiin Berliinissä. Tapah-
tuman johdosta sanoi eräs saksalainen työ-
väen lehti, että tämän'laista voi vaan tapah. 
tua Schcidemannin sosialidemokraattisen 
hallituksen aikana. 

Saksan sosialidemokraattisen hallituksen 
olisi pitänyt tulla pitemmälle Liebk.nechtiii 
vastaan, sen oli si pitänyt omata encmmän 
ymmärtämystä hänelle, scn on jo nyt ku-
~unut aika osoittanut. 

Karl Liebkne<;htin ja Rosa Luxembur-
gin muisto ja haamut ovat tinkimättömät 
syyttäjät Scheidemannin hallitusta ja Sak-
san porvaristoa vastaan. 

Kunniaa: sankareille! 
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Hän kulsui luoksun parhaat lutlavansa, 
haastaakseen heille mielihaikeonio, 

ja karvaat pettymykset julki tuoden; 
samppanja!, viini! heidän kanssaan juoden. 

ja sitten hiukan syrjään siirtyäkseen, 
kruunua, valtaa - yhä kärkkyäkseen. -

Kun vieraat poistUn oli päässeet kifni, 
ja monen tyhjään päähän 01' nOIlSsu! viini, 

hän nousi, rykas ja t!nsinnäki 
lausui: kunnioitettava, ylväs herrasväki. 
Mä puhun telUe jonkun sanan vakaan; 
ja kenraal' jaikoi sitten tähän tapaan: 

Mä päivätyön aan tehnyt sangen suuren, 
ja kuuluisin mä olin, niinpä luulen. 
Miehistä jotka ovat elälleet maassa, 
ei yksikään paina mun vertaani vaa'assa. 
Mä punasista pelastin armaon SllOfflCll, 
ja tahdostoni nousi täällä uusi huomen! 

Mä saksalaiset Suomeen hanki", Imalin, 
ja judenitslzin joukot kutsuin, ruokifl, vaalin . 
Mä ulkomaita kiersin, pllnoin juonet, 
ja tutkin suurien maiden valtasuonet. 
Toin ilsenäisyyspaperit, vakuudet ja pantil, 

ja minun hommastain on Suomessa myös tonkit/ 



• 

Mä Inkerin ja kaukaisen Karjalonkin 
Suomelle jo lähes valmihiksi hankin. 
Pietarin myös valloittanut help.sti oisin 
ja Moskovassa kohta jo maljoja joisin. 
Vaan tyhmyrit ne politiikkaan puuttgi 
ja siksi nää olot taas huonommaksi muuttui. 

Mä aattelin: kuninkaaksi voisin mä joutaa. 
Ei sitä silloin tarttis muualta noutaa. 
Mä IUlllinkin käyvän jo sinIlepäin pelin, 
vaan eduskunta, tarpeeton hal/ifuselin, 
se tasavaltaa pureskeli päivät ;a illat 
ja sillä se turmeli kuningasvallan sillat - . 

Mä niiyttelin: vtihiit minä siitä nyt huolin, 
ja tlskoin: saanh.n minä presidentin tuolin. 
Vaan nythän te tiedätte, mun ystäväni, 
mitenkä kutja$ti minun oikull kävi. 
Mä hävinnyt olen niin suuren, suuren pelin, 
ja unholaan mä vaiv.un kohta vähin erin. 
Kuin kankaalla kuiva kataja oon yksin . 
Näin päättyi hänen puhe, itkun Ityyhkytyksin. 

ja vieraat joutui vallan nyt jo suunniltansa : 
»Me puolestasi noustaan, mehän ollaan kansa .• 
Suojeluskunfttin paraatit niin suuret 
me näimme, ja mitm kääntyy tuulet! 
Stdhlbergilaisten politiikka järkkyy, 
kruunua, valtaa taas Mannerheimi klirkkyy - 1 
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fjymyilevä pirullisuus. 
Armas h~räsi silmiään räpytel!en suu~ 

ressa sairassalissa. Sähkövalo huikasi sil-
miä, ja sieramia kutkutti eetterin, jodo-
forrnin ja lysoolin katku - sairaalahaju. 

Viereisessä vuoteessa heittclehti muudan 
kuumepotilas , ja jostakin kauimmaisesta 
kuului heikkoa vaikerrusta. 

Mutta Armas oli aivan 1iiaksi heikko 
tunteakseen mitään säälin tai osanotOI1 
tunteita '- tunteakseen ylipäänsä m itään 
muuta kuin että kaikki oli niin oudostut~ 
tavan ihmeellistä: avara sali, sähkölamput, 
pitkät vuoderivit, hoitajattaren sipsutus, 
ja hän itse - heikkona, avuttomana, ikään 
kuin yhä vielä' unessa - merkillistä! 

Hän tunsi olevansa vasta oikein val-
veilla, kun typertyneissä aivoissaan juo-
lahti jokin ajatus kodista. 

- Kai siellä on nyt äiti muori ikävis-
sään, tuli hän siinä tuumanneeksi, ja sit-
ten alkoivat ajatukset hyppelehtiä kuin 

, oravat - tuttuja äsken elettyjä latuja. 
Armas olisi naurahtanut, jos olisi jak-

sanut, muistaessaan mitä äitinsä oli sano-
Ilut, kun hän oli ilmoittanut lähtevänsä 
sotaan hän kin. 

- Mitä siellä kakaroiJla ·tehdään! ol i 
eukko yrittänyt'tiuskaten sanomaan. Mutta 
mielessä oli oHut tietenkin vallan toista: 
saisi sitä sen tään edes nuorin joukosta 
jäädä ,hauskuudeksi kotiin; ihanhan ·sitä 
jätetään »talo» kylmille. 

Ja niin kylmille koti jäikin, ette i enem-
mästä väliä: isä ja !kaksi vanhempaa vel-
jeä ja sisar o!ivat lähteneet jo en nemmin, 
ja lopuksi nyt hänkin. Kummakos siinä 
sitten, jos äiti muori vähän haikaiIi ja 
kyökin puolella pyyhkieli esilii nansa kul-
malla sihnänurkkjaan erohetkeMä. Mutta 
ei sentään torunut. Sillä olihan naapuris-
takin lähteneet kutka kynnelle kykenivät 

ja pitkin kylää joka mökistä: kaikkialta -
han oli kumousaalto viskannut raata ja t 
punalippujen luo. 

Ja ikäkös siinä asian ratkaisi. Jos kerran 
riensi riveihin jopa hopeahapsisi.a vanhuk-
sia, niin kuinka rippikouluiässä olevat ouo-
rukaset olisivat pysytelleet poissa - olihan 
sitä työssäkin tehtävä suunnilleen aikuisten 
taksvärkki. Kuinka sitä sitten nyt niin 
yhtäkkiä olisi jouduttu kakarain kirj oihin, 
kun kerran piti tehdä jotakin itsensä köy-
hän kansankin hyväksi? 

Eikähän sitä äiditkään niin ajatelleet, 
mutta raskaaksihan se kävi. Nuoria ikään-
kuin rakastaa aina enemmän. 

Ja niin oli Armaskin joutunut lu ,!)kka-
sotaan, hänkin - »kakara» . . 

Mutta ·häntä kohtasi kova onni. Jo ensi· 
mäisessä kahakassa päättyi hänen sota-
uransa. 

Se riippui kaiketi siitä, että sielläkin -
tuli linjoilla oli niin nuoren vaikea käydä 
täydestä. Oli aivan kuin 'Olisi ollut hiukan 
tiellä, ja se »kakara», se rupesi lopuksi 
ihan harmittamaan. Ikäänkuin ei nyt nuo-
rempi lähettäis i kuulaa s iinä kuin vanhem ~ 
pikin. Kaikkia tässä! Ja si tten kun annet~ 
tiin hyökkäyskäsky, niin piti näyttää mikä 
ol i miehiään mikin. Aikuisten siinä räh-
miessä ja varoen hiipiessä ammahti Armas 
kuin pyssynkidasta eteenpäin ja oli jo aikå 
huippauksen muista edellä - kun sai kuu· 
lan polveensa, retkahti hankeen ja jäi si i-
hen virumaan lähes vuorokaudeksi: punais-
ten hyökkäys oli pysähtynyt, valkoiset 
ampuivat 'hänen luokseen saapuneet punai -
senri stin sisaren ja -sotilaan, ja vasta seu-
raavana aamuna, punaisten uudistetlua 
hyökkäyksensä ja vallattua taistelukentän. 
voitiin hänet korjata. Mutta tietäähän 
sen mitä sella isesta hangessavirumisesta 



TvöeÄISIX KOLOMASSA PETÄ]IÄ LEI VÄKSEEN . 

.:;t:uraa: polveen kåTkasi ky,lmänvihat, jalka 
oli katkaistava. 

M utta vaikka hän nyt lepäsik in elämän 
ja kuoleman vaihe illa, oli hänen kuitenkin 
omituisen hyvä olla. Hän tunsi tyydytystä, 
ehkäpä samal1aista ku in ä id it lapsivu0-
teella, jotka jopa henkensä alttii ksi antaen 
suori ttavat jotakin tavattoman suurta ; 
luovat uutta elämää. Olihan hänk in epä-
röi m;lttä viskannut sielunsa ja ruumiinsa 
ajan vaakalaudalle, syössyt suin päin kohti 
viholl isen tulta hennolla ruum iillaan suo-
jellakseen iskui lta luokkaansa, sen tUTvat-
tomia äitejä, sen turvattomia tyttäriä, sen 
turvatto mia lapsia, ja osaltaan nostaak-
seen sen kärsim'ystensä alhosta valoi sam-
paall vas taisuuteen, uuteen, inhimilli seen 
elämään. 

MitR suurempaa, ihanampaa 
elo ihmisJapseJle suo 
kuin onnen: kaikk~n.a an/()(l, 
kera kaIkkein kun uutta luo? 

Niin ... Ja sitten: eihän hänellä ollut 
UI itään valittamista, häntähän kohdeltiin 
niin erinomaisen hyvin. Ol ihan hän pääs-
syt oikein herrasväen sairaalaan. 

Kuinka monesti hän olikaan kuullut ja 
itsekin lausunut kovia sanoja paremmista 

ihmisistä. Ja nyt: nyt olivat nämä olta· 
neet hänet ja paljon muha punasotilaita 
hoitoonsa - näyttäneet, että he aina kin 
iaupeudentyössä olivat puolueettomia, täy-
sin inhi mi llisiä. Lääkärit olivat myötä-
mielisiä, hoitajattaret hyväntahtoisia, ja 
varsinkin Armaksen hoitajatar oli kuin 
herran enkeli ; aina sa ma hymy huulilla, 
aina samat viehättävät kuopat poskusilla. 
Se "ei oUu t kyllä sitä samaa, mikä oli ka-
rehtinut hänen äitinsä huulilla tai leikki-
nyt siskon suupielissä, mutta hoitajatar, 
hänhän oli toki ventovieras ih minen, her-
raskaisia, ja kuitenkin hymyili täm ä hä-
nelle - punasotilaalle, joita pare mmat ih-
miset muuten vihasivat ni in syvästi. 

Kummakos siis, jos Armaksesta heik-
koudestaan huolimatta tuntui aika hyvältä 
lojllessaan si inä valoisan sai raalasalin ava-
rassa vuoteessa ja väsyneillä aivoillaan 
jallhaessaan vastikään kokemi aan ja par-
aikaa elämiään merkillis iä seikkoja. 

Mutta ,kaupunki oli silloin punaistt!1l hal-
lussa, eikä Armas tiennyt missä määrin 
yläluokan hyväntahtoisuus punasot ila ita 
kohtaan, missä määrin herrasenkelien 
suopeus ri ippu i sot ilaall isesta asemasta. 

Mutta siitä pääsi hän pian selville. 
Ei näet aikaakaan , kun' kaupunki jo ol i 

valkoisten va llassa, ja kauhuviestit ehtivät 



sairaalankin siihen asti niin rauhallisiin 
suojiin: työläisiä tapettiin kaikkialla, ta~ 
pettiin aseellisia, tapettiin aseettomia, ta~ 
pettaisiin kaikki ... 

Sairaalassa oili kaikki mullin mallin: pu-
naset sotilaat vaikeroivat entistä äänek~ 
käämmin, tohtoreita ei näkynyt missään, 
hoitajauarilla ei ollut aikaa ja uusia poti~ 
laita tuotiin yhtenään - ei enää punaisia 
vaan valkoisia, aina vain valkoisia. Ar~ 
masta oikein ihmetytti, minne mahtoivat 
kaikki punaiset haavoittuneet joutua, kun 
kerran kaupungista oli villilJä raivolla tais~ 
teltu yhteen menoon viikkokausia; eihän 
niitä vain, eihän niitä vain tapettu nii-
täkin ? 

Armaksen valtasi kauheat aavistukset. 
Hän ol i muutamien päivien tietämiin näh~ 
nyt ,hoitajatartaan vain vilaukselta. Olisi 
niin kovin tehnyt m'ieli kysyä ... 

Mutta siinäpä jo saapuikin hänen her-
ranenkelinsä - entistä niukkahymyisem-
pänä multa kuitenkin kuoppaset poskilla, 
kuten tavallista. 

Armas tekemään jotakin kysymystä, 
mutta ei tiennyt mitä hänen oikeastaan 
piti udella. Kunnes yhtäkkiä umpimäh-
kään kysäsi: 

- Mitäs, jos minä tästä paranen, niin 
mitäs minulle sitten tehdään? 

Ja kas: koskaan ei hoitajatar ollut hy-
myillyt niin herttaisesti, koskaan ei hänen 
silmänsä olleet välähtäneet niin vilpittö-
mästi kuin nyt vastatessaan Armaksen ar-
kaan, huolentäyteen kysymykseen: 

- Mitäkö tehdään? Ammutaan! 
Sanoi, Itorjasi käärettä, hymyili, kunnes 

kääntyi viereiselle vuoteelle. 
- Ammutaan! toisti - Armas itsekseen 

tuij ottaen tuskaisena kattoon kuin johon-
kin kauhu kuvaan ja kylmäin värciden 
puistattaessa koko hänen kuumeista ruu-
mi staan. 

Kuolema ei häntä ·kammottanut. Oli-
han sitä jo saanut aikoja sitten tehdä tilin 
itsensä kanssa, eikähän ollut ollenkaan sa-
nottu, että hän paranisi. Mutta kauheam-
paa .kuin kuolema oli kokea tällainen päätä 
pyörryttävä pettymys: että kaikki yläluo-
kan inhimillisyys, sen sääli ja hyväntah-
toisuus, joiden avujen hän oli luullut ki-

I 

teytyneen häntä hoitaneen herranenkelin 
hymyyn, että se kaikki oli ollut sydäme-
töntå petkutusta, valhetta, valhetta, val-

. hetta, että se oli ollut vain olosuhteiden 
pakosta käytetty naamari, jolla kaihdet· 
tiin epäinhimillisin julmuus, raakalaismai-
suus ja mistään ky ltymätön verenhimo. 

Ja niin kuin hänen sydämensä oli sula-
nut riistäjiä kohtaan ja niin kuin hän oli 
alkanut pitää erehdyksenä monta luok-
kansa vihamielistä käsitystä paremmista 
ihmisistä, kunnes nyt yhtäkkiä kaikki ro-
manti; työväenluokan käsitys iski sitten-
kin naulankantaan; porvaristo oli työväen-
luokan verivihollinen, vcrivihollinen kai-
kissa asteissaan ja vivahduksissaan, ja 
porvarilliset laupiaat samaria:aiset, ne oli-
vat perkeleitä ihmishahmossa, pimeyden 
enkdcitä, joiden ihmisystävälliset llyveet 
olivat konjuktuurihyveitä, mitkä sopivan 
tilaisuuden tullen muuttuivat mustimmiksi 
paheiksi. 

Ah, miten viiltelikään Armaksen sielua 
tämä porvariluokan armoton jylhyys, ·tämä 
sydämctön kovuus! 

- Kumpa .edes ammuttaisiin! si inä Ar-
maksen mielestä ainoa ulospääsytie tästä 
kaikesta kauheudesta. 

Mutta tehtiinkin toisin. 
Tulivat pian .valkoiset ja maarasivat 

kaikki punaiset potilaat vietäväksi muualle, 
pois valkoisten haavoittuneiden tieltä jon-
nekin kauas pohjoiseen: roistot syrjään, 
»vapaudensanka ri t» sijalle. 

Vähät merkitsi, oliko monestakaan 
punapotilaasta lainkaan lähtijäksi, pois 
vain tiel tä I 

Ja niin raahattiin näillä vaikeasti haa-
voittuneet, kuumeiset, ehkäpä "iimeisillään 
viruvat punainvaliidit asemalle ja viskat-
tiin kylmiin, si ivottomiin ja sieiämättö· 
mästi koliseviin rahtivaunuihin kuin mikä 
kauttakulkutavara: junalle vietäessä pu-
dottivat huolimattomat kantajat Armak-
sen paareiHa, vastikään sidottu reisivai-
timo aukeni, tuska typerrytti poloisen ta-
juttomaksi. Nostett iin ylös, työnnettiin 
vaunuun, juna vihelsi, nytki, lähti. 

Ja kuudensadan kilometrin pitu isella tai-
paleella, kahden vuorokauden matkalla -
muiden kärsimystensä pääkallonpaikalle 



.heitettyjen tovcricnsa vaikcroidessa ja 
valittaessa - vuodatti tajuton Armas vä-
.hitellen verensä kuiviin, vuosi :o hiekkaan» 
nuoren luokkansapuoltajan ·ht:rme, tihkui 
'Pisara pisaralta kuin kallein uh riöljy, jolla 
·turhaan koetetaan lepyttää jotakin julmis-
·tunutta hirmujumalaa. 

Niin että ,kun tämä liikkuva kärsimys-
·ten helvetti .vihdoin pääsi perille ja paikal-
liset valkoiset riensivät ottamaan vastaan 

:haavoittuneita "pah;tntekijöitä., joita 
,.k umma kyllä ei ollut ammuttu», ei Ar-
mas enää pannut valkoista ihmisystävälli-

.syyttä koetukselle; herjattu työläishenki 

oli jo jättänyt hennon, raadelIun tomu-
majansa, nuoren pro[etaariurhon sairaaksi 
kidutettu sielu oli rääkätyssä ruumiissa 
sammunut, suuren väärentämättömän in-
himillisyyden uskollinen esitaistelija oli 
kallistanut päänsä epäi nhimillisyyden, 
raaimman petomaisuuden ristillä. 

Oli nukkunut nuori kumollssankari, teh-
nyt seuraa niille kymmenille tuhansille to-
vereilleen, jotka valkoiset lakaisivat tiel-
tään pystyttääkseen uhriensa silvotu il1e 
luille hirrnuvaltansa, jonka jokainen pi irre 
p~lhuu luihusta sydämettömyydestä. 

HENKIPA 770. 

<OCX)C)oooooooooooooooooo 000 0000000000000000 

;J( aikki virtaa. 

Kaikk' virtaa, arveli vjl~sas mies 
Herakleitos, helteeni, kerran. -
Mies, tänään orja, hän kukaties 
. on huomenlla paikalla herran. 

Ken tätJääl~ . Iaumoja» taitasi, löi 
..saa lIuomelllla: .nyt sinun vuoro', 
jo kuulla. K tm pett"rivalansa söi 
.ilälle laulaa kohtalon kuoro: 

Jo riittää.' Mittasi täysi nyt on, 
tili töistäsi tehdä sun pitää! -
Kaikk' virtaa! laki. tuo lahjomatoll 
nyt neuvoo länttä ja itää . 

Kaikk' Vt'r taa, maata jos tarkannet 
tai taivasta, linnun rataa 
tai ihmissielua, huomannet 
mitCI! kaikkeus kuolluu ja sataa . 

Kaikk' virtaa! Eespäin kiire jo on, . 
ei vartoiluun ole varaa. 
Pysähtyisitkö! Kuollut sen lyö kumohorl 
ken virrassa vastaan haraa. 

ORJANHEIMO. 
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Katkelmia Golgatalta. 
":\ rmon .. vuosi 1918. - Ijäti muislOssa 

pysyvä niille, jotka O\'at GoIgatan-retken 
käynect - ja siltä elävänä palanlleet. 

Tänään on vuosi siitä, kun he, viimei-
set, lähtivät manan majaille. Läksi\'ät pys-
tyssäpäin, silmissä yli-inhimillinen loiste. 

Pysähd)'1I ht,tkeksi sellissäni yksilläisiin 
miettcisVn. Pyhitän illan heidän, tunte-
mattomien sankarien, muistolle, heidän, 
jotka olivat . isänmaan peUureita ... Siellä 
he nyt nukkm'at alla . isänmaansa ,. tum-
man pl11l1<\1l. Ei lIeidän haudoillaan rtHl -
sut kuki, ei pat saat kohoa. Tuntematto-
milla he llIakaa\·at. kylminä l1inuvat! -
Unohdettuinako? - Joskus linnut ovat 
heidän peitetyn sorakuoppansa seuduila 
laulaneet: .. Lepoa, lepoa, rauhaa, rauhaa". 
Uinukaa siellä luokkanne parhaat! Ette ole 
llndhdettllja! ~ll1islOn ne elää! --

• 
On synkkä sy ksy! Harmaana taivas kaa-

rcutuu Suomen luko~l - Suolllenlinnan 
yllä. Saarilla laah m taa kalpeita vankeja. 
Mutta yhdellä sen ~aari sti\ - Kirkkosaa-
ren nimellä lluUletll!la - 0 11 harmaa, ma-
tala, synkkä rakennus, kuin Helvetin esi, 
kartano: - Piiövahli.' Golgataksi sen asuk _ 
kaat sitä uimiuä\'äl, ja se se todella on-
kin! Kat sa htakaammc sisälle. 

Pieniä sclle jii , kussakin -1- asukasta. Pari 
isompaa, missä on ! 5-30. - Siellä o,'at 
kuolemaantnomilul \'angit, noin 130 lu -
vultaan, odottamassa ylioikc\lks ic'n pää-
töstä: ollako. \'ai ei olla! 

Vallitsec syd hiljaisuus, k.uoleman hil-
jaisuus! On aamll. Helki sitten on to\'C-
rcita kuusi \' iel)' »mäkcen », s iksi herpai-
seva hiljaisuu s vallitsee, kuoleman siipien 
suhina. Erääss:i ~cll issä loikoo \"ah'cilla 
sementtiperlllannolla neljä YSlii'·YSlii. He 

O\al cri paikoilta Suomca. Eivät he ole 
enncn loisiansa tuntcncct. Mutta nyt, yh -
teisen kohtalon yhdistäminä he ovat van-
noneet ystävyysvalan. He näkevät tois-
tensa ajatukset läpi hiljaisuuden. Ajatuk-
set ovat samat: Onko tänään minun vuo-
roni? Miten astun kuolemaan? Vallan-
kumouksellisena vaiko raukkana? - Kak si 
hci s tä on tuomittu murhista, mutta eiviit 
he niitä tehneet ole, yksi ryöstöstä ja yksi. 
rilltamapäällikkyydestä. Eivät he ole kär-
päsellekään Koskaan pahaa tehneet, mutta. 
sii6 huolimatta on heitä nyt kohdannut 
kohtalo ko\'i11, ankarin. Yksinäisinä öinä. 
valvoessaan he ovat tchneet tilin elämänsä 
kall ssol? Hc ovat kyllä valmistautuneet 
o ttamaan vastaan sitä suurta tuntema-
ton ta , mutta sittenkin heillä On vielä pieni 
toi"onkipinä: ehkä voivat he elämään 
jiiädä, päästä olllaistcnsa luo. Onhan heillii 
jokaisella joku rakas, jonka sydän vavis-
tuk sclla odottaa hci dän kohtalonsa ratkea. 
rni sta. Eräällä heistä, 18-v\lotiaalla nuo· 
rukaisella, on morsian, joka odottaa häntä. 
Eriiällä 27-vtlotiaalla nuori vaimo ja pikku 
tyttöncn, jonka häncn täytyi jättää tämän 
täyttäessä kolmannen kuukautensa. Hc 
:Ijattdcvat omaisiansa! Mitä toimivat he-
nrt? :\1 itcn jaksaa kestää, jos heidän täy-
Iyy kuolemaan lähteä, erota ainiaaksi. Sa-
l1atOIl tuska .pusertuu joskus huokauksen;I 
I110s. Mutta kuitenkin heidän oma tus-
kansa tuntuu pieneltä, vähäpätöiseltå yh-
teisen tuskan rinnalla. Kukaan heistä ei 
ajattele niin paljon itscään, kuin menneitä. 
tO\'ercitaan ja pirstottua työväenluokkaa . 

:\amu \'alkenee harmaana. Käytävältii 
kuuluu punikkijärjcstysmiehen, tuon kun -
n011 toverin, leppoisa, hyväntahtoincn 
ääni: . AamuTUoka.. Scllin o\'i avataan! 
·\ 'stä\·ykset horjuvat käytävällc, ottavat 



puolen silliä , karvamurikkapalascll ja -
litran lämmintä vettä, ,'aipuvat horroksen-
tapaiseen uneen, kunnes sama lcppoisa ääni 
kutsuu: »Kävdylle». Puoti tuntia ulkona 
15 m. pitkä~l5. ja 4 111, Icveällä päävahdiu 
pihalla, Siinä sa i tavata toistcn scllien 
asukkaat. Hetkiseksi, raittiin ilman yaiku-
tuksesta ja sataa kuiskauk silla saaduist.1. 
tiedoista, palaa kaikj·llc jälleen voimakas 
d ämänhalu. Palataan sclleihin ja nyt ,·oi-
da an jo kcskustella, ,·oidaanpa laskca jo-
tain hirsip\lI1huullloriakin. Arvioidaan po-
liittista li.[annetta, Saksan h;i,·iötä sodassa. 
Odotctaan sen vampyyrin kukistumista. 
Haaveillaan \!m!esta paremmasta yhteis-
ku nnasta. 

:-.1ijn kuluu piiivä, tulee sopan ajat. Syö-
dään sc, vai\"utaan raukeana Ulleen, yhtä 
nälkäisinä, ktmncs .. kuolcman lintu» -
pappi - tuloUaan hcidät hcrättää. 'tällä 
l,c rtaa tuo sielujcn piinaaja tuo sanOman, 
ellä 18-vuotiaan nuorukaisen tuomio on 
1U1IUttUllut elillkautiseksi ja lähtee kehoit-
\;Jcn kumminkin ajattclcmaan »sielun au-
tuutta,. . llonpllllska helbhtää nuorukai-
selta, hän itkee ilosta kuin pikku lapsi, sillä 
hiincll ttIntecnsa ja elämänuskonsa on 
viclä puhtaan nuorukaisen väärclltämä-
töntii tunnctta, mutta samalla kouristaa 
tuskallincn ajatus: entä jos sc ei ole totta. 
l<auhoittul1 'hlin vähitellen, kaikki vaipuvat 
raskaasecn alakuloisuuteen. Ilmassa on 
painosta"a tunne. PäävaMi on hiljaa! -

• 
Kello lähcncc kolmea. 'I'ämä on aika, 

julloin kuolcmaan menevät Imudetaan eril-
leen - val mistautumaan. Kaikki ovat 
hcreiUä. Sellistä kuuluu levotonta lii-
kettä! Odotetaan! Onhan taas ratkaisu 
edessä, ratkaisu cdcssä yhdeksi päiväksi 
taas. Siehlll jännitys kasvaa hctki het-
keitä , aivan piinaavaksi. - - - Viimcin 
kuuluva.t »tutut» askelcet käytävältii. Ne 
ilmaisevat kuka siellä on. Jokaisessa käy 
kui n sähkötäräys. Sellien ovien ikkuna-
aukot täyttyvät jännittynci"stä kasvoista. 
Nähdään: raa'annäköillen mies, lista kä-
dessä. Sellien ovia avataan. Sefkäpiitä 
kumi\'a ääni nimiä huutaa, joukosta to-
,·creitammc poimien. - Jo lähence huu-

taja ystävysten selJiä! Meneekö ohi? Jok'-
ainoa painautuu seinää vasten, sydämen 
nopeat lyönnit tuntuvat. - - Ovi ava -
taan! Haudan hiljaisuus, jokunen / se-
kuntti vain, mutta ijäisyyden pituincn . 
Viimein kuuluu ovelta ääni. Kaksi heistä 
huudetaan, toinen äskcn juuri »armahduk-
sen» saanut 18-\1uotias. Ääni jatkaa: 
,. Pian tavarat kasaan! Nopeaan! Teidät. 
sirrctään toisccn selliin»! - H etkeksi lei -
mahtaa lluorukaiseu silmissä salama, hct-
keksi vain, Ilmtta sitten sammuu , ja kas-
vo'illc ilmestyy jotain surunvoittoisell ta-
paista. Ikäänkuin näkis i hän koko dctyn 
elämänsä lyhyen ajan. Tempaa hän hattu-
reuhkansa, sanoo: »Valmis olcn, jääkää 
toverit hyvästi 1» N iin he menivät! 
Sclli, johon heidät eristettii n, oli n:o 131 
Onneton luku! Liencekö tahallaan järjes-
tetty, ,'ai sattumako. Muistui mielcen 
vanhat jutut tuosta onncttomasta hn'usta 
- 13 1 

Walla tulee heille vielä viimeincn .kärsi-
mys. Papit tulevat tyrkyttämään autuut-
laan, kiusaa maan hcitä, saattamaan heille 
suu rimman tuskan - horjuttamaan ·hei-
dän vakaumustaan. Silloin kuullaan sicltä 
kammottavaa laulua, pasuunoista, tuo-
mioista, ansaitusta rangai stuksesta! »Auta, 
o Jesus kun taas yhä kantccks, nousevat 
ent iset rikokscni,. j, II. c. kaikuu myrskyi-
sessä syysyössä, kuni ilkeän ,huuhkaimen 
huuto. Sielussa heräävät kaikki hyvät 
\·aistot kapinaan tätä ,'astaan: Ajattelen: 
Miksi he Natsa realaisell puu sepän pojan 
nimeä ,·äärinkäyttäY;it. Häll tai steli sa-
Illoin kuin IIno kuolcmaan menevät, köy-
hiell ja a\·uttomien puolcsta ja H än sa i 
saman kohtalon osakseen, kuin nuo kuole-
maan mellevät~ Tänä yönä selv iää minulle 
tuon tarumaiscn tosi-ihmisen Cetsemanc-
kärsimykset täydcllisesti. - Tuntuu häi -
käilcmättömyydeltä käyttää H änen ni-
1l1cänsä täss;i tilanteessa, mitä vcrisim-
mä! tä i \'aha. 

Vi imcinkin laulu loppuu! Mustatakki 
1l1cnee matkoi-hinsa. Hc saa,·at olla yksin. 
odottaa aamua. - 27-vuotias, joka jälelle 
jäi, saa käsk)'n tulla käymälään, jossa 18-
vuotias odottaa, saadaksecn sanoa hyvästit 
ystä\·ällcen. Hc syleilcl"iit toisiaalI. Nuo-
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rukainen on hieman kalpea, multa silmat 
ovat kirkkaat, niissä loistaa ihana hehku. 
Se katse syÖpyy ijäksi ystävän sielun sy-
vyyteen. Nuorukainen on tyyni, vaikka 
sisällä kuohuu .kuin tulivuori. 

- N iinkö sinu11e nyt kävi, rakas toveri, 
ja päivällä sait tiedon tuomiosi ll1uuttu· 
misesta! 

- Niin kävi, multa mitäs siitä! Pyy-
dä]l, jätä su rkutte1endset! Kerta meidän 
on kuitet,kin klloltava, päivää aikaisem· 
min tai myöhemmin! Kotipaikkani suo-
jeluskuntapäällikkö oli saanut kuulla, että 
tuomioni on muuttunut ja matkusti ki i· 
reen kaup,1.lla täl/ne ja toimitti minut läh-
temään. 

- Ei ole v:iäryydellii lIlitiiån rajaa! 
Onko oikeuden jumala silmänsä su lkenut, 
kun salli i tämän 'kaiken tapahtua, ·kättänsä 
nostamatta si nun puolestasi! 

- Älä puhu jumalasta. Se on ,'allassa· 
olevien. Meillä on oma )umalakäsit. 
teemmc: se on vapaa, itsetietoinen köyhä. 
listö. Sitä palvokaamme! - Kirjoit<l 
isälleni ja äidilleni, sekä mors iamellcni, 
eltä kuolcn niinkuin mies, joka ei ole l]ar-
rastanut';lluuta kuin oikeutta. Tulen hUll· 
tamaan pyöveleillcni vielä viimeisellä hen-
genvedollani: :> Vaikka meidät kllki statte, 
sosialismia ette kukista! . 

Hyvästijätön aika on käsillä. He sylci -
levii t viimcisen .kerran. Ystävä purskah-
taa itkuull. Nuorukainell iiäntää hiljaa 
ystävänsä päätä silittäen: 

- Olc mies ! Naiset itkevät \'aina jia, 
michet kostavat heidän puolestaan. Jos 
sinullekin lähtö tulee, kuole kuin mies, jos 
henkiin jäät, muista mi nua, meitä kaik~ 
ki:!., koko työväenluoKkaa. Uhraa elämäsi 
sen vapaustyöhön. Jää hyvästi, iilii sure! 
En minäkään! 

Niin he erosivat! Ystäd mencc sel -
liinsä, heittäytyy hammasta purren se-
menttipcrmannolle, takkirisansa päälle. 
Ajatus on pysähtynyt. Häll ,'aipu u 
tylsyytecn, kunnes hän heräå sii\'clcihill: 
"On kur jan kurjat kunniassa. - - Tii ii 
on viimeinen taisto~ . Kuoleman michet 
s iellä vielä viimeisillä hetkillään laulayat 
omaR lauluansa. Siinä laulussa kaiku u 
nyt koko revityn , verta yuota\'an työtä -

tekevän luokan \'5ri scvä tuska, sekä kaij)l1u 
uudesta paremmasta, joka joskus kerran 
vielä tuleva 011. Nykyiset o\'at vain es;· 
taistelijoita, joiden kohtalo on kaatua , 
että heidän kauttansa uusi polvi onnell 
saisi. - Hän piehtaroi .. vuoteeIlaan. koko 
yön. Tuskan hiki valuu! Uni ei tule sil· 
määll: Kuinka hän voisikaan nukkua täl · 
laisena yönä, jolloin . hänen asetoverinsa 
taistele\'at ' kuolemankammoa vastaan. Uni 
On silloin mahdotonta! Se tuntuu kuin 
rikokselta! 

- Saanhan nukkua huomenna, ajattelee 
hän! 

YÖ kuluu. hitaasti kui n ijäisyys, Sateen 
ropina kuuluu, tuuli ulvoo! On kammot · 
tava orpouden tunne! Ei tule loppua 
yölle, ei tu le! Käytävällä käyskentelee 
vart ija ,ki\·äärin kanssa. Hänkin näyttä:i 
kammo\'au, koska si lmä arasti päilyih_ 
ympärilleet: ! - Ole huoleti . valkoscn . 
Suomen uljas' suojelija. Olet kaikkein 
turvall.isimmassa pai'kassa. Ei sinua kll · 
kaan !>oflnenpäällään koske, Kuoleman 
miehet ovat lauhkeita kuin lan1paat. E i-
vät he ole roistoja. \'aikka siksi heitä luu· 
let! --

Kaikella on loppunsa, niinpä tällaisell a 
kauhunkin yöllä. Kello 011 neljä, Jo kUI1· 
hm ulkoa marssimista! Komennus: Seis 
j. 11. e. - Kannusten (kilinää, miekan 1\1 -
pen kalinaa, raakoja, kiroilevia ääniä! 

Noutajat tule\'atl 
Itsekin he toimitu st ansa kaiulIIovat. 

koctlaen raak uudella sitä yaimentaa. 
Erään kuva hei stä jäi \'aikuttavinuui n 

lIli oleen: Kalpea. hoikka nuorukainen, 
tumma tuk"ka. sil missä loistaa. pirullinen, 
s)'nklkii verenhimo, Hän tekcc työnsä täy-
dellä alltaullltlkseJ1aan. Hän cm komen -
taja! - Huutoja: ulos sellis tä, nOpeaan, 
koi rat! KlIolemaantllomitut astU\'a t ulo:-
tyyninä, kylminä kuin jää. He 0\'3t val -
miita! Erään tukka 011 muuttunut lumi· 
\'alkeaksi, (luulin sen ennen romaneista 
h1e1taissa ole\'an tarua, mutta nyt näen: 
se on todeHislltllta) mutta sii tä huoli11latt<l 
On !käynti rohkea. t8-vuotias astuu ma -
jesteet~[fisena. kuin nuori Jumala . Ojen-
taa kätensä pyöveleilleen ja sanoo: 

- 1'110~sa oyat! Pan kaa kihlat ~ 
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Käsiraudat pan naan jokaiselle! Heidät 
'Viedään kanslian puolelle! Siell.ii. luetaan 
heille jokaiselle tuomionsa, annetaan Her-
·ranehtoollinen. Kysytään , onko heillä 
mitä toivottavaa. 

- On, vastaa eräs heistä! Toivommc 
.että meidät ammutaan suoraan edestä il-
man siteitä silmillä! 

Se on todellista sankaruutta. Niin as-
tuvat kuolemaan vain ne, jotka oikean 
:asian tähden ovat ta istelleet ja kaatuneet! 
Se on marttyyri utta. 

Vii meiset muodoll iset toimitukset ovat . 
toi mitettu. Lähdön aika tullut. Heidät 
viedään Suomen lipun juurel le, ja siinä 
he, Suomen parhaat pojat, kaatuvat poliit -

listen vastustajain kuulain lävistäminä. 
Kuolema on heille suurin voitto. 

• 
Aamu on tullut! On tyyn i myrskyisen 

yön jälkeen. Aurinko nousce veripunerta-
vana, ikäänkuin jonain profc('talliscna en-
nusmerkkinä! Mitä se ennustaa? Ennus-
taako se, että se verinen kylvö, mitä kyl-
vetään, tuottaa verisen sadon ? Ei tiedä! 
Tulevaisuus on salattua. Aurinko paistaa 
niin hyvien kuin pahojenkin yli.. 

-Tulevaisuus kii ttää urhotöistä , kuka 
meist' on suurin sankareista .• 

Muurien s isällä 6. 11. 19. 
I R I ...;.. . 
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lstlnmaa ja työväen luokka, 
.Huuda" ranskalainen kier-'okysely. 

Vuonna 1905 julkaisi ranskalainen aika-
kauskht i " Le Mouvcment socialiste» kier-
tokyselyn: Isän maa ja työväcnllwkka. Ky-
selyy n vastasi yli viisikymmentä työväen 
johtohcnkilöä. Vastaukset kävi\'ät, yhtä 
ainoata po ikkeusta lukullnottall1att~, sa-
maan suunIaan. "Joka inen vastauksen lä-
hettäjä - lausui mainittu · julkaisu niiden 
johdannossa - on toim intansa tai ase-
mansa johdosta oikeutettu puhumaan jär-
jestetyn työ",.'icn nimessä. Vaikka nämä 
vastaukset ovatkin mi cskohtais ia, ovat ne 
kui tenkin otu iaan tulkitsemaan niiden lä-
hettäjäin ympäristön ajatuksia. Tällä kier-
tokysclyllä On työläiskäsitystä tulkitsevan 
täysin pätevän todisteen arvo. 

Lainatkaamme tähän muutamia näistä 
vastauksis ta, saadaksemme selvän käs ityk-
sen siitä puhtaasti proletaariscsta kan-
nasta, millä Ran.skan työväestö vuonna 
[905 oli isänmaa-kysymykseen nähden, ja 
oikein älytäksemme, kuinka pitkälle oppor-
tuni stiset johtajat saivat sen kymmenen 
vuoden ku luttua harhautettua tästä luon-
nonraikkaasta, terveestä käsityksestä - it-
sensä Ranskan työväenluokan mutta myös 
kansainväli sen työväestön turmioksi: 

'I'yöläi silIä ei ole mitään isänmaa ta eI -
vätkä he tunne mitään isänmaallisuutta. 
fsänmaa, se On heidän luokkansa . 

T yöläis-kansa invälisyys ei tunne mitään 
rajapyykkejä. Se taistelee vain yhtä vihol -
lista vastaan: ka.pitalislIIia. 

K ansa invälinen työväenjärjestö, antimi-
litarismi, isä nmaanvastaisuus, kas si inä 
työläisen kiistämäUömät opinkappaleet. 

Sosialistit, jotka pyytävät olta sekä 
isänmaalli sia että kansainväli siä. ovat vei-

jareja. Isänmaallisllus ja kansainvälisyys 
ovat kaksi vastakkai sta käsitystä: toinen. 
kieltää toisensa. 

J. Bled. 
P uutarhatyön tekij ä ill Liiton sihteer i.. 

\"astaan yksinkertaisesti, ette ivät työläi. 
set voi tuntea mitään eri kansallisuuksien-
rajoja. Heillä on kaikissa maissa samat 
vastustajansa, he kärsivät pahasta, jolla on 
yksi yhteinen aiheuttajansai riistojärjes-
telmä, toinen toisensa nylkeminen ja riis-
loa suosivat hallitukset. Työlä isillä on niin· 
muodoin yhteinen syy liittyä yhteen ja 
sama pyrkimys vapautukseen. T ämä pyr-
kimys on johdettava kallsallissodan sijasta 
fuokkasodan tie/le. 

Tähän kysymykseen (mitä ajattelette-
sosialiste ista, jotka ovat samalla kertaa 
sekä patr iootteja että internationaliste ja ?} 
vastaan minä kerta kaikkiaan : he ovat pel-
kurcja, veijareja tai kerrassaan roisto ja -
mikäli e ivät ole pehmeäaivoisia - nämä 
sosialistit, jotka !iiottcle\'at kansai nväl i-
syyttään kiihkoisiirnllaallisuuden kastik-
keessa. 

A. Luquet, 
Parturityönlekijäin Liiton si hteeri. 

Isänmaa 011 jumala istarll, yksi uskon-
noista, joka ei ole sen pätevämpi ku in 
muutkaan. Se tekee ihmisten keskeisen 
nylkemisen helpommaksi. Isän maa on ä i·· 
tipuoli, joka menrhdyttää nälkään pro-· 
INaarit. 

Joucaviel . 
C;'lT m3UX ila iuen kaivostyöJäinen . 
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Isä nmaa on paikka, jossa ollaan onnelli-
sia. Työläisten isän maa ei saata olla sel-
laisessa yhteiskunnall isessa järjestelmässä, 
joka perustuu heidän nylkemiseensä. Kä-
sitykseni mukaan On työnantaja, olkoon 
hän mitä kansallisuutta hyvänsä, aina vi-
hollinen, ja että raja kulkee sitä viivaa 
myöten, joka eroittaa riistetyn ja riistä-
jän. Maailmassa ei itse asiassa ole kuin 
kaksi leiriä; nylkij ät toisella, nyljettävät 
toisella puolella. 

E. Quil1ent. 

Seinen Ammatti- Unionin oikeusneuvoslon 
sihteeri. 

Isän maa-ajatus on haitallinen tarpeet-
tomuus proletaareille ja sosialisteille. Työ-

läisilJä ei ole isä nmaata: isänmaa on maan--
o mistajain. 

E. Merzet, 
Monceau-des-M inesin kaivostyöl.äis-

ammatti-o:n sihteeri. 

Analyseeratessaan porvarillisia laitoksia· 
kaikissa kapitalisti sissa muodoissaan ha-
vaitsee luokkatietoinen työläinen helposti, 
että isänmaa ilmenee vain porva rillista jär-
jes telmää vaali vana äiti puolena . 

Työläis-kansainvälisyys ei tl1nne muita 
ra joja kuin ne, jotka eroittavat työläiset 
porvariluokasta ; sillä ei ole muuta pää-
määrää kuin luokkasodan jär jestäminen 
kaikissa mai ssa työläisten vapauttamiseksi. 

r. Bonin, 
AvaIlonin piirin metsätyöläisammatti-o:n: 

sihteeri. 

cSalaisille sankareille. 

Te kOtlflien !rieroulla iänilfe 
ja kesli/le lor loa I leidän, 
mull1M on yll'eenu, PlIslys,d pätil ; 
jalol, nuorel sankarit, teidän. 

Maan äitien poikia parhaita, 
pojal urheat olette varmaan. 
Te i esliIte luodit ja ' vanJ;ilal 
r eItti aaltehen, pyhän ja armaan. 

Vaikka julkisen , ankarin nimeä 
I~i olekaan l eille l UOtu -
vaan lulevi aika jolloin 0" 
teille JanJ.·fIt;" kllka/kin tuolu . 

Vllan lul/Un8ill verroin kafliimmot 
ootlc lalaise l sankarit meille. 
Tcidan sorlo 0 11 puole$la kalkk/en 
.'J" kU;$kaamme kmmiaa teill e. 

tSMAEL 
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KESÄLL;\ KUOPIOSSA PAI.ANEEN "SAMMON" VILJAELEVAATTORlN 
JÄÄNNÖK.SET. TU.ALLE JÄI \' AAN \ ' ILJA\TOKl. 

erakko. 
Ku u pitkistää pi lven raosta ikäänkuin ei 

uskaltaisi katsoa, kuinka kansa on soaistu. 
Veli tais telee veljeä vastaan. Tuhannet uh-
rit kiemurtelevat veris inä hangella, veljen, 

-saman kansan ·surmaamina. - Mutta kui-
tenk in kiertää tuo taivaankappale määrät-
tyä rataansa pitkin, näyttäen kui n se hy-
myiki si, silloin, kun pilvi sen peittää, että 
sa.'l edes hetken olla näkemättä tuota kam -
motta\'aa näkyä. Mitä miettii ihminen, 
jolta on vapauden, omaiset ja rakkaat tuo 
melske vienyt? Hän on kuin lintu, jolta 
on myrsky kaatanut pcsäpuun. Romahtaes-
saall kaatanut kumoon kaiken, mikå on py -
hintä ja kalleinta . Vapaus, tämäkö on s itä? 
Tämäkö' on sopusoi ntua sielujen välillä: 
temmataan isä lapsilta, puoliso puolisoita. 
Ja mi kä on tähän syynä? Raha, kirottu 
raha. V iskaan joka koli kon, mitä olen 
1askussani kantanut, enkä ikinä enää ota 
.si tä kirottua kappaletta, vaan annan sen 
jumalille uhriksi. Oikeus, missä se on: 

Maali tomussa, mm kauan kuin kansani 
on kahtena ryhmänä. Ei Jumala tunne si tä 
oikcudcksi kuin te sanotte. Toinen sanoo: 
se on hallituksen määräys, että jokaisen 
on taisteltava. Toinen lyö heidät, otlaa 
\'angiksi ja teloittaa ja sa'noo: ne oliut 
maan kavaltajia, täytyi tappaa. Toiset ovat 
lähteneet vapaaehtoisesti, heille on S3ma 
tuomio: kuolimantuomio. Se on sitä oi· 
keutta. Toinen armeija ottaa viljaa. Sa-
notaan, ei ole oikein, toinen antaa mää -
räyksen , että 'on tuotava, edellinen saa kuo-
lemantuomion, - - - - . 

- On ilta. Tähtcin palo syttyy. Ihmis-
elämä, jospa ol isi t kuni tähden lento, joka 
kirkkaana syttyy ja myös kirkkaana sam-
muu , lentää yli taivaan ja häviää. Ihmis-
elämä on toista: täynnä kärs imyksiä j~ 
huolta. Sydäntuskat kai vavat r intaa, liian 
ahtaalle tuntuu rinta ollakseen sielun i 
asu insijana. Sielun, joka tahtoo elJ.ä, olla 
onnelli nen ja "apaa. Sielun, joka tahtoo 



uhmata tätä petollista maaillllaa. Sielun, 
joka on täyn nä lämpöä, rakkautta, elämän 
intoa ja tulta. Kuten häkkiin teljetty lintu, 
.se siellä kituu, kärsii ja kuolee. Vain se 
:kuula, joka läv istää (jos lävistää), tietää 
kertoa, mitä oli se s iel u, jonka päästin va-
pauteen. Tunnoton lyi jy se tekee vain, 
mitä sille kuuluu, sa moinkuin tu nnoton 
maailmak in. Ei auta sääli ei itku, joka 
repii sydänjuuria. Kun hi storian lehtiii 
kirj oitetaan, ei merk itse ihminen mitään. 
Kuka tuntee vapauden, kuka onnen ? Kaikki 
ovat vapaustaistel ijoita, kail;.:ki vapauden 
uhria tässä veljesmurhassa. 1'unteeko 
.erakko ole\'ansa vapaa, kun hän On tuo-
JlIittu olemaan ilman asuntoa, ilman kun-
nollista ruokaa, ilman omiaan, jotka häntä 
s urevat ? Suree kuoliaaksi vaimo, itkee. 
menehty mi seen asti, ja poika kaipaa, odot-
telee isää kotiin. Tunteeko olevausa vapaa 
hän, joka rintamalla vä r jöttää odotellen , 
koska veljen kuula hänet kaataa, päästää 
vapauteen? Tunteeko olevansa o nnell incn 
ja vapaa sc äiti, joka näkee poikansa vie-
tävän teloit ettavaksi s iitä, että on uskalta -
nut läht eä taistelemaan vapautensa puo-
lesta? - • 

- H yytääkö halla Erakon rintaa ? Ei. 
Vaikka se jäätää ka ikk i muun. Puu t pauk_ 
kavat pakkasen niitä puristaessa, tanner 
halkee. - Erakko seisoo korven keskellä, 
päällään \·ain vähäinen \'erho. YÖ yllä, rm-
pärillä hyinen metsä. 1'Iikä panee hänet 
kestämään? Sydämen palo, tuO tuli sielun, 
pitää lämpöä yllä. Tuuli puhaltelee, tuuli 
joka huma ja t, s inä tiedät, kerro mi nulle 
elä mäni satu, kerro, tahdon tässä kuun-
nella, siel uni kor\"illa kyllä kuulen ja ym-
märrän puheesi. Tuuli. - Lapsuudessasi 
oli t kuin puro, joka päiväpai steel la ke-
,'ääll ä hyppelee, kuin lei\"o, mi tai\·aalla 
Jirittää ja nousee eetteriin asti ja vieläkin 
ylemmäksi. Nuoruutesi oli kuin satua, olit 
kuin sadun prinssi täynnä rakkautta ja 
luita. Elämäsi muodostui leikkimiseksi ih-
missydämHlä. Paljon sai t myös kärs ri, 
s in ä soit kaikkesi toiselle, ava sit tulisydä-
ll1esi monelle vertaisellesi, joista aina muo-
dostui kY)'llel\-irtoja. Rint.'1si oli kuin 
meri, yuoroi n tyyntä, \·uoroin tuulta, jos-
kus lll)"rskyä kin. Pelosta ei oHut. ~illä tuli-

siclusi oli liian hyyä petoksen asuinmajaksi. 
Miehuudessasi olit kOlis i paras ilo, rakas-
tit täydellä sielullasi "aimoasi, {XIikasi oli 
osa itsestäsi . - Vapauden hyökyaalto vyö-
ryi yli kOlisi kynnyksen, se \'ei s inutk in 
mukaansa, vei taisteluun ihmisyyden ja 
veljeyden puolesta. Siksipä oletkin tuo-
mittu erakoksi, olemaan vailla omiasi! -
0;1 olen nukkunut, k~\lanko? - Mikä polt -
taa poskellani, mitä vaadit sä, katkera 
kyynel, o i sano vailla omiani ja kuill\W 
kauan. Koska on kärsimysten mitta täysi ? 
Erakko ponnahtaa ylös ikäänkuin säikäh-
täen omia aatoksiaan . Potkasec sukset 
alam äkeen kiitäm ään ja salosta kuuluu: 
»Myrsky se oli, kun kotoani läksin, ja 
eukko se itki perään, ,multa vapaana niin-
kuin hirven vasikka se po ika vain met -
sässä el ää». - Kauan vastasivat vaarat: 
»Vapaana elää, metsässä elää.» - -

Keto on jylhää: vuoria ja loppumatto-
miin metsää. Erakko saapuu. Vaaran laelle 
pysähtyy, kuuntelee luonnon, vapaan Stio-
men luonnon huminaa. Istahtaa puun rUll-

_go! le ja huokaa syvään, niin SyVä'l!l, kui n 
vain ihmisrinta \·oi huoata, sellaiscn huo-
kauksen, joka kätkee Illuistoja, toivoa j<l 
ennenkaikkea, tusk<l<l, tuskaa, tuskaa. 
Täällä tunnen \·aSla s inut , yapaus, täällä 
tunnen vasta sinut , ra kkaus, rakkaus ko-
tiin, puoli sooll ja lapseeni ; rakkaus isän-
maahani ja scn kärsineescen kansaan, 
jonka veri tälläkin hetkellä vuotaa vapau-
den jlyhälle alttarille uhriksi jumalille tai 
oikeammin sanoen uhriksi vallan ja rahan, 
uhriksi ihm isyyden pilkan. - Täällä on 
vapaus ja rauha täydellinen, s iitä kertoo 
honka hongalle, vuori s)'vänteelle, leHpä ja 
koivu puhelevat sii tä keskenään, kuusi ker_ 
too ti kan poja ll e ja ora \·a puhelee käpysen 
kanssa leikkiessään ja sitä kertoo e1l11 Cll 
kaikkea I110nnon pyhä rauha . Täällä asu i-
sill ja täällä mielelläni kuolisin . T änne ei 
uletll maa il man j uon i ja pahuus. Muu;! 
ei, m inulle ei puhu luonto vapautta. Erak ko 
ottaa paperikäärön taskustaan, sillä nälkä 
on hiipinyt vieraaksi, tuota vicras t" kam -
moo pakol<lincn , mutt<l kotona asuvat kuh-
nioitl<lvat , jos on varaa. Siksipä erakkokin 
talrtoo kunnioittaa tuota niillä kahdeila pa -
lasella. jotka hänellä on \·ielä ta llella. Ne 
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häiLSYÖ hyvällä rllokahallllla ja virkistyy, 
Viskaa paperin syrjään ja sanoo, kuten 
entinen juomari : _Kaikki on nyt lopussa, 
ei 0 11 mitään potussa- , - Hän ,istuu, antaa 
aatostcn kulkea vapaa!>ti omia tcitään , Sa-
dan markan palkinto sille, joka minut 
ilmoittaisi, että saisi\'af ampua, niinkuin 
ovat useita satoja to\'creitani ampuneet. 
Jumala armahtakoon heidän sielujaan! 
Kiinkuin Elija asull täällä korvessa niin 
kauan kuin tulee \'apaus, se kuitenkin tu-
lee, Elijalle, kerrotaan, toivat kaarneet lei-
pää ja hän joi purosta, Puro on kyllä nyt-
kin, josta voisi juoda, jos vain jonotta isi, 
mutta nämä nrkyajan kaarneet tuskin saa-
"al talvikausi in itsekään syödä, kuinkapas 
sitten elättäi sivät karkulaista, Edelleen 
kcrrotaan, että Elija mcni Sarpattiin, jossa 
eräs leski ruokki häntä, Sen minäk in us-
kon, Ja jos vain olisi tiedossani leski, joka 
\'oisi minut piilouaa, niin s illoin menisin 
,'a ikkapa Sarpatill taaksc ja kyllä min;i 
ni inkuin Elijaskin vaimoväestä sel viäisin, 
,l<ilS! - kuuluu takanani, Erakko näki, mi -
ten _Mikko Repolainen:o oli ihmcissään 
hiipiny t tuota ha rv inaista vierasta lähelll -
min tarkastamaan, Hrm - siinäkin yksi 
karkulainenl Tuon kanssa olemme nykyi-
sen tariffin mu kaa n yhdenarvoisia, Sen 
nahkasta maksetaan sata markkaa , lihasta 
ja ,'erestä ei mitään, Minusta maksetaan 
samoin, Ero on vain siinä, että Mikon 
turkkia hicnoston rouvat kantavat mielel-
lää n, mutta mi nun nahkani anta\'at, Ohllll -
tensa tähden tietysti , märätä, 

. lIepcmi ~e kiitää ja hanki se nau skaa 
ja lI.8\'ikko ollan'i hyllY)', 
Revontulet loistoa ja 
tAhdet ne pllislaIl, kun 
kulkuri 'iel;in ~ /t kulkee . , 

kuuluu salolta, Ryöppynä lu iskaht i lumi 
mäen laidasta, jOla pitkin erakko kiiti hui-
maavaa ,'auhtia alas laaksoon, jossa vielä 
kaikui - kulkuri tietään kulkee:. , Tämä on 
",Iliä vapautta, täällä pääsee huoliaan pa-
koon, kun vain va raa sukset ja hyppää suk-
silleelI, S illoin jäävät surut si ihen, Multa 
niillä 0 11 o mat latullsa, jos ne jäävät tä~ 
hän mä.keen, tapaa\'at ne jo seuraavassa 

• 

rinteessä, Oi! suruttaretl Miksi minua ah-
distatte? Miksi et vapauden pyhä neitsyt. 
tule karKoittamaan noita pois, miksi vii -
\'yt? T iedän, sinulla on vaikea tehtävä~ 
sinun on lyötävä tie!täsi vallan ja rahaa 
himo, sinun on rakel.1llettava sydänten 50-
pusointua, Rakennettava velj eyden pyhät. 
siteet, jotka kohiaio on katkonut ja repi-
nyt, Sinulla On paljon työtä, mutta kui -
tenki n sinä tulet. - Sunnuntaiaamu erä-
maassa, :. Maassa rauha ja ihmisille hyvä, 
tahto», kertovat papit tänäkin aamuna, 
mutta parempi olisi sanoa: Salolla rauha, 
ja sen asukkailla hyvä tahto, Vaaran rin-
nettä kiitää erakko, Miksi hän pyrkii aina 
korkeimmille vaaroille ? S iksi, että hänen: 
s ielunsa niin tahtoo, tahtoo päästä maan 
tomusta ylemmäksi klli n pilvet - aurin-
gon luo, jossa on valoa ja _kirkkautta_ 
Erakko saapuu jyrkän teen harjalle. s iintä-
vänä ;lukee' avaruus, kauemmaksi kuin 
silmä kantaa, kevätaurinko luo valoåan ja 
lämpöään , jota pakoon pakkasen henget 
hiipivät syvimpiin vuorten rotkoi hin_ 
Täällä, täällä on m inu n kirkkoni, täällä. 
tunnen sinut, pyhä Jumala, siksi tahd on 
polvistua cteesi anomaan annoasi ja kiit -
tämään hy\'yyttäsi, Sinii pyhä Juma la ~ 
si nä korkeudessasi näet meidät, sinä myös. 
kuulet rukoukse mme, s inä olet myös tur-
vani hädän hetkellä, Tämä maa on sinurr 
ja me olemme sinun kättes i töitä, Se on · 
myös h)'\'ä , että minua nöyryytät, että 
minä sinut tuutisin, Anna minulle vii-
sautta käsittämään lakiasi ! Ellet sinä,. 
hcrra, ol isi minun kanssani , olisivat aske-
leelli jo luetul. Ellet si nä minua kätkisi; 
turhaan Illinä pakenisin vai nooj iani, Siksi 
IIl1na huudan sinun puoleesi, herra, älii 
käännä anllokasvojas i pois minusta, Anna. 
rauha ja sovinto maallClllme! Siu naa ja 
varjele kotini, o ma iseni, ystäväni ja viha-
mieheni! Vapauden Jumala, kuule niei tä 
poi kasi tähden, Sinä lohdutat mu rhe,ell i-
sia ja autat kärsi\'ää, Sinä olet var jcluk-
scni ja kilpeni. Sinun sanaasi minä toivon, 
Minä nostan silmäni mäkiin , josta apuni 
tulee, Minun apuni tulee herralta, 'hän, 
joka loi maai lman, hän On sama tänaän 
Ja Ollila - - -, Käpy putosi oravan 
SlHlsta, Toiset herkesi vät kukertama st:1 ,. 
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sunnuntai rauha vallitsi salolla. Erakon 
sydän vain jyskytti ikään kuin ol isi väki s-
ten pyrkinyt pyhään rauhaan. Kärsivässä 
r innassa oli s illä levoton asuinsija. Täällä 
olin ensi kerran Jumalan eteen langennut, 
tähän tahtoisin rakentaa majani. Jos olisi-
vat omani täällä, nii n kolmen langettais iin 
sinun eteesi, pyhä i&1., sil10in lohtuis i kär-
sivä rinta. Sillä teitä, vaimoni , poikani . 
ja .vapaus kaipaan. Ikä"öin, jos te ol isil!e 
kaikki luonani , s illoin olisin onnellisista 
onnellis in. - - - Kukapa ttukisi erakOIl 
jäljet, kuka ne tuhannet hmteet selvi ttäi si. 
jotka täyttävät rinnan ? - IIIalll1ämärässä 
hän saapuu ihmisasl1llnolle, siihen On hä-
net pakottanut nälkä. Kuolema o n irvis-
tänyt veri set hampaansa salonkin perillä, 
kuolema väijyy ihmistenkin ilmoilla. 
Kaikkialla 011 samaa. ~Iutta rohkeana 
kuin metsämies hän astuu tupaan , jossa 
väki hätkähtää. Vanha isäntä rientä;i ter-
"ehtimääl1. Mis tä on vieras ja mihin 
matka ? Salolta tulen, kuulu ei mitään. 
Isäntä vastaa, scn tiedän : t iedän lIIYÖS. 
mitä puutut. Hän viittaa kädellään, lai t-
takaapas pöytään, jota käskyä noudate-
taankin. Oi tätä maailmaa , oi sen illllli-
siä, oi niitä kir6tuita vallananastajia. j Ot~;l 
ovat ,tämän aikaan saaneet! Ihmisiä lIIur-
hataan syyttä. Joka pääsee pakoon, häntä 
ets itään kuin suurta pahan!ekijää. Minlll-

lekin , vaikka olen jo sei tsemän ky nllllc~ 
nen vanha, heri steltiin länä aam una nel-
jää kivääriä, että armotta ammutaan jos-
olet palasenkaan antanut noille puna sille 
roi stoille (karkureille) tai et tule heti il-
moittamaan, kun niitä saapuu. 'j';i mä 
asun to kun on suuren salon rinnassa, ja 
Jumala yksin tietää, mitä tuo 5.,10 nyt 
kätkee. S innc saa tuoda vaikka koko sota -
joukon ja sitt eki n s iellä löytää jokainen 
oman piilonsa, lappakoot minut , vaan ruo-
kaa tälle ,n iehellc ja cvästä kon ttiin. t\ linä 
jo joudank in kuolemaan, lUutta tuo mies 
on \' iclä nuori, ehkäpä hänen va imonsa ja 
lapsensa häntä kaipaavat. Kyyneleet vie-
räht i"ä t erakol! poskelle kuullessaan van-
huksen sanat niin, jatkoi vanhus, Ilomepas-
poikani syömään, syö minu n kuolemakseni 
ja Iluoren elämäsi pelastukscksi. Suoni s-
sani \' irlaa vapaan kansan veri, vaikka 
olenkin vanha enkä y mmärrä puolm'rajo ja, 
sitä verta on poikaini ja tYläneni suonissa, 
täällä salolla ovat he kasvanect, lääll;1 ovat 
he oppineet tunt eillaan vapautta ja minä 
olen heille opettanut Jumalan lain tai aina-
kin antanut neuvon s iihen, jota he idän 
tuli si noudattaa. Tunnen tämän yhteis-

- kunnan. vaikkakin olen korven eläjä, tun-
nen \'altiaat , tumlen rikkaat, tunneli papit 
ja tUlinen \' irkakmmat ja tunnen JUJIlalan 
käsl.:yt. tunnen S('1l !'l.,·dämcn . jok;l haluaa 



.oikeutta, tasa-arvoisuutta ja veljeyttä. tuonne salolle, vaan hänelläkin varmaan 
Nämä kaikki jälkimäisct perustuvat Ju- on omat huolensa». Vanhus heittäytyy 
malan pyhiin käskyi hin, edelliset niitä vas- pitkällensä ja sanoo: »Lapset ovat lapsia. 
taan. Siksipä uskon Jumalan dievan va- He eivät tunne tätä maaihnaa. Oi herra! 
paud.en Jumalan. Erakko nousee pöydästä, minun päivän; ovat kämmenen leveys s i-
tarttuu vanhuk sen käteen. Kiitos ruuasta, nUIl tykönäsi ja elämäni kui n ei mitään. 
kiitos puheistasi , jalo , vanhus. Sama veri Sinä olet määrän asettanut eikä kukaan 
virtaa minunkin suonissani, samat pää- taida si itä ylitse käydä. ~'fe pakenemme 
määrät ovat sielullani ja ennen kaikkea , niinkuin varjo ja kuitenkin ihmiset elävät 
kiitetty olkoon Jumala, joka olet johdat- niin suruttomasIi, he kokoovat eivätkä 
tanut minut hyvien ihmisten, samojen tiedä, kuka sen saa. Jumala yksin tietää 
ihanteiden täyttämäin " sydänten luo. asettaa rajat ihmisten himoille ja pyy-
Kuinka onkaan helppo elää nyt kun tiedän , teille. - Nousee istualleen sanoen: _Poi_ 
..että <m vie'lä ihmisiä, joilla on samat aat- kani, rakkain. Olen rakastanut sinua kuin 
teet, että on toivoa kansamme turmiosta omaa itseäni, joskus enemmänkin, sentäh-
nostamiseen! Että ei ole vielä vapautta den herra minua kurittaa. Sinä aamulla 
haudattu, vaikka niin on moni jo uskoout- menet taistelemaan maasi ja kansasi puo-
·kin. Vapaustaistelijoita on kaatunut tu- lesta. Jumala olkoon apunasi ja varjel-
hansia, ,mutta se vain lujittaa sitä pää- koon sinua ja - - -
määrää, jonka puoles ta toverimme taiste- Jylhää korpea hiihtää erakko. Revon-
Jevat. Hyvästi sinä, jalo vanhus, isä! - tulet leimuaa, han -seisahtuu ja katselee 
Jumala s iunatkoon sinua ja kun hänen ai- kauemmaksi _ - -. Ne ikäänkuin tais-
kansa tulee. ottakoon sinut luoksensa! Jos televat, nuo pohj olan ' tulet. Korppi on 
ei täällä tavata katoovaisessa ruumiissa, säikähtänyt yölevoltaan, pari kertaa ään-
niin varmaankin toisessa maailmassa va- nähtäen se katoaa yöhön. Erakko istuu 
pauttarakastavat s ielumme löytävät toi- hangelle, sanomalon kaihon tunne täyttää 
sensa. Vanhus vastaa: -J umala siunat- hänet. Hän näkee unta, unta valvei\laan. 
koon sinua, poikani, hyvästi!- Erakko Hän on kotona. Tuli leimuaa uunissa, 
Jähti, vanhus rientää vielä ove\le, kuiskaa .vaimonsa istuu polvellaan ja poikansa pu-
jotakin ja antaa tulitikkulaatikon erakolle ristaa heitä molempia kaulasta, hyväilee 
ja pa1aa sänkyyn alkaen puhelJa: »Olen yuoroiu isän, vuoroin äidin poskia ja 50-
-täänä ollut, ikäni olen tIlolta salolta monet pertaa: - lulu tutu, lulu tutu». Hän ha-
hirvet hiilltänyt, monet karhut kaatanut. vahtuu. T l1ska täyttää rinnan. Entistä 
Silloin oli voimaa ruumiissani, nyt sitä voimakkaampana repii se tuskast a värä-
puuttuu. Olen nähnyt paljon ihmisiä, jävää rintaa. Hän vaipuu hangelle. Oi 
mutta tuollaista miestä en ole tavannut. Jumalani , miksi ammut yhä nuolijasi sie-
Hänellä on vbimaa sekä ruumiissa että luuni, joka on jo rikki revitty. Kurita 
.sielussa.» Tytär, joka tuolilla on häntä minua, herra, vaan kurita hel1ästi, etten 
katsellut, vastaa: _Isä, minä uskon, että htlkkuisi. Oi, herra, älä pane raskaampaa 
'vapaustaistelijat ovat kaikki tuollaisia. kuormaa kuin minä kantaa jaksan ! Ar-
Heillä {)n hehkua suonissaan, villiä verta, mahda lastasi! _Minä olen heikoissa vä-
uhkuen lempeä ja tulta, rakkautta ja S3- kevä», niinhän olet luvannut ja sen myös 
malla vihaa. H eidän sielunsa on avoin ja teet. Kuka olisi minun turvani täällä, 
rehellinen. Jos minä kerran etsin elämän jos -et s inä, Jumala? Kuka minua kuulisi, 
Kumppanin itselleni, niin täytyy sen olla jos et sinä, herra? Hän päästää meidät, 
juuri tuollaisen. _ ~Ja saisit lähteä hänen antaa meille rauhan jälleen. Kotini, rak-
konttiansa kantamaan», vastaa vanhempi kaani, kaikki hän antaa. Hänelle olkoon 
.sisko ivallises ti. HänelJähän on vaimo ja - kiitos. - Kevein mielin nöusee hän ylös. 
lapsi akin , näit hän, kuinka hän kyynelty:, Kopistaa jään suksista ja ottaa sauvat mo-
kun isä puhui hänelle ja minä kyllä uskon, lempiin käsiinsä ja huokaa. Kiitos ja kun -
että hänen vaimonsa seuraisi häntä vaikka nia sinulle, herra, si llä sinä saatat dlUr-



heeUiseksi, mutta lohdutat jälleen. En 
.olisi tuntenut sinua, Jumala, jos et olisi 
minua nöyryyllänyt. En olisi tuntenut 
rakkautta, jos en olisi tänne joutunut. 
Elän täällä korvessa siksi, kunnes tulee 
nuha. Lisää minulle uskoa! - - -

.Korpi se on minun kotini 
jll tlhdet on kyntlilini. 
lIe ... ontulet ne loimuaa, 
ne limmillU mun sydAntiini. 

Kolkko on korpi, pilki .on tai ... ), 
mlltkllni miiiiriiA en liedi. 
01 joudu , si ... ap"lls, piisli sun "'lnkit. 
\'a i \'ieliikö ... ii .. yt $A tielli? 

Kiuanko ' viivyt tiellä? kajahtivat vaa-
eal ja sydämensä toisti, kauanko viivyt? 
Niin kauanko viivyt? - Hän oli taas tie· 
tämättään laskenut syvään laaksoon, mus-
tana murjotti vuori sivulla, jylhänä seisoi 
hongikko laulaen ikivanhaa lauluaan, jonka 
tuntee vain yksinäinen kulkija, tuntee sie-
lunsa syvyyksissä. Se kertoo viiltävää 
tuskaa, sydäntäsärkevää kaihoa. Kaikki 
-sisältyy tuohon yksitoikkoiseen kohinaan. 
Se puhuu kulkijalIe on nesta, jonka puo-
lesta on elettävä ja taisteltava, se puhuu 

.. myös kärsimyksistä, jotka ovat vielä 
edessä. Siinä kummittelee hauta ja julma 
kuolema. Siinä enkelit tuo lohtuaan, 
apuaan kärsivälle ihmislapselle. Kaikkea 
tuota kcrtoo tuo jylhä hongikko öisessä 
erämaassa - - ----'. 

Elämä, sinä olet suloista silloin, kun 
olemm,e nuoria ja terveitä, kun ktJtjelll llle 
kilvan kiistain kisakentillä. S inä olet su-
loista, kun 011 rakastett\1 ja rakastaa , vaan 
sen arvo on tuntematon. Se on kuin kai· 
lisarvoinen löydetty laukku, joka on lu-
kossa löytäjäitä. Hän näkee, että se on 
kaunis ja kallisarvoinen, mutta ei tiedä, 
mitä se sisältää. Ei tiedä, että se on 
täynnä kultaa. Emme tiedä nlYös mitä 
on vapaus ennenkuin olemTlle scn menet· 
täneet. Emme tiedä, mitä on puoliso ja 
lapset, ennenkuin ne ovat meiltä poissa. 
Kuolema ja hauta on kolkko, multa tuhat 
kertaa kolkompi on (']ää kolmc kuukautta 
yksi n erämaassa, ci kunnollista ruokaa, 
asunnosta ei puhettakaan, ainainen kuole-
man pelko seurana. 

Elämä sinä olet suloista, samalla Kioi._ 
keraa. Sinä olet aryotOn ja katk~ra, lI1utta 
kun kärsimys polttaa sydän juuria ja ku()-
lemanuhka täyttää rinnan, silloin olet si nä 
vasta su loista. PAKOLAINEN. ............................................................................................................................ 

Taavetti 

Ta.vetil Lap"eteliilnen oli 5yn-
"ynyt Maaningalla 1860 malTuk. 
6 p:nll. Jo 9 .. uotiaana oli hän 
pakotettu lähtemään mllailmalle 
it.se henkeiinsä eliHtämil.än. Näin 
jo lapsuudeSSllan opittuaan tun· 
tem •• n yhteiskunnan nurinkuri· 
sen järjestelmän tuli hänestä mie· 
heksl tultuaan kÖJhäli~tön eli-
UIBtellj., . Vuonna 1900 liittyi 
hin järjestöihin j. oli liiitä asti 
p.ljon käytetty luotu.mu~mies. 

NIInpä tuli hän myöskin v.lltuk,1 
-eduskuntaanj ja oli lmyö~kin .... 

........................................ 

Lapveteläinen. 

19 18 eduskunnlU<5a ja joutui Hel-
singin .'altauksen jil~een v.n-
giksi. Si ttemmin tuomittiin hi· 
net elinkautiseen "ankeusrangals_ 
tukseen ja säilytettiin hilntil Söar-
nil.isten kuritushuoneeUa. HeinÄ-
kuun I:tä päivää vasten yt'lllä 
"""pui hänelle kuolema .. ierlllkli, 
"apauttaen timin p. ljo kokeneen 
j. paljo kärsineen taistelijan jir. 
jestelmän kiroista. Pon".rlston 
kisityk~i5ti ja tuomioista huoli-
matta tiedettiin Lap .. etellinen 
puhtaiden ihanteiden mlehek~l. 

. ..................................... .. 
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PUNlKlT VnMEISELLÄ MATKALLAA!'<. KUOPIOSSA KULETETTUN 
KUOR~I[TTA I N KANSALA ISSODAN UHREJA JOUKKOHAUTOlHlNSA. 

OMA ISTEK LÄSN,'{OLO OLI KIELLETTY. 

Joulusaarna Suomen sivistyneille. 
Jos allekirjoittanut ei olisi niissä pon"a-

rien suurissa arpajaisissa nostanut sitä 
pahaa arpaa, jonka niin monet toisetkin 
nostivat, (ei oli si nimittäin menettänyt 
kansalai sluott3mustaan) niin olisin tässä 
pitkiksi joulunpyhiksi hommannut oikein 
aikamoisen joulusaarnan, johon oli sin 
kaikki Suomen si\' istvn ci ksi itseään luu-
]c\"at eli lois in sanoen "kaikki »lailJi scn hal-
lituksen kannattaja t», olipa ne sitt en 
vaikka pappe ja tai lukkarcita, käskenyt ja 
olisi n heille saatnanlll1t jotenkin tähän 
lapaan: 

- Sillä . tuomiolla, jolla te tuomitsette, 
pitää teidätkin jälleen lu omittaman ja 
sillä mitalla kuin te mittaatte pitää teille 
myös mitattamall. _ ),Iuis latteko te an'oi-
sat kuulijani näitä herramme ja mesta-
rimrn e sanoja, mui statteko kuinka paljon 
näm:i s isältävät ? Ett e kai! Täällä Kuo-
pi oss:1 oli ai)w naau \'ankila, jossa te piditte 
kaiken järjes tyksen ja kurin, ja tässä mc-
nitte väliin niin pitkälle, c ttä sitä ei kai 
teidän mc:. trlrinnekaan hp'äksy, Minä 
Illuis tai sin ;I i\'an nimeltään teidät mainita 
erilais issa tchtih ' issänl1c, Ill utta jätall ni -

lIIenllC mainitsematta, Omistakaa ilse il-
sellclll1e, minkä tiedätte tehneenne ja ar-
vioikaa, onko se tehty oikein vai ei! Eikö 
teid än käynyt siiäliksi viedessäunI.' mci-
dät siihen suureen, kylmään ll1aneessiin~ 
jossa oli vaan palmoja kuten s ikain kars i-
nassa ? Ei kai! Ettekö te ole koskaan 
pitäneet pitempää ruoka väliä, että olisitte 
t ullee t tietämä än minkälaista on olla o i-
kein nälässä ? Te rääkkäs itte meitä mel-
kein syömä ttä use ita kuukaus ia, 'V ieläkö 
haluatle kuulla, mit en meit1i s ilte kohte-
IittI.' näissä oloissa ? 

Jos tulimmc sa.i raiksi ja ihnot imlllc 
s iitä, kävi sairaan hoitaja tutkimassa, vie-
läkö pulssi lyö ja mcni pois, Jos nälkäi-
\len vankiraukka oli saanut jostakin tupa -
kan ja sitä savuuui ~icventääksecn lläl -
käänsä, lIiin tc raallasilte h:inct kylmään 
koppiin ja pidiuc syömällä s iellä paraassa 
tapauksessa kolmekin "l10rokautta, Minä 
kysyn teiltä, miltä teis tä tuntuisi, jos tei-
dät tämänlaisesta rikoksesta kivär in 
kan ssa vartija komelltaisi ja sitten veisi 
kuulcmaan herrain tuomio ta: viisitoista 
pampuniskua ja kak!ö i ,'uorokautta "csi-
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koppia, !\liltä tuntuisi teistä riisua pää!-
lystakkinne pois ja käydä pitkälleen, kun 
ihmispeto hammasta purren, metrin pitui-
nen pamppu kädessä himoitsee tcidän sel-. 
käänne? Vieläkö voitte ajatella kurjem-
paa tässä maail massa? Eikö se mies, joka 
toimi vakituise~a pampulla lyöjänä jo 
häpcästä punastu? Eikö sekin, joka ham - ' 
masta purren kovalla saappaan kärdEi pot-
kaisi nälkäistä vankiraukkaa, joka aikoi 
ottaa perunan hituja ruokasalin lattialta 
sa mllluttaakseen niillä nälkiiänsä? Eikö-
hän sitten miestä kansliaan vietiessä jo 
heltynyt, kun yanki rukoili armoa äsken 
mainitsema!lani tavalla rääkättiiviiksi vien-
nistä? Ei, sen vietyään sai hiin antaa toi-
sen ia kolmannen iskun, kun eivät vangit 
niin pian päässeet salista pois, 

Pidittekö te, vankilan hcr~at, huolen 
sii tä että kaikki tulivat saaneeksi edes sen 
ruuan, mikä oli te idän määrännc? Ette 
pitäneet. Oliko tarpeellista järjestää niin 
lyhyeksi kylpyaika, etteivät kaikki kerin-
!leet ktlllllolleen päältään rii sua, kuin jo 
piti pois lähteä saunasta? Ja oliko tar-
peelli sta, että sitä, joka ei s iihen ehtinyt, 
piti kivärin perällä kiirehtäii niin, että 
tuli lllustcllllia takapuotiill ? Ajatelkaa, 
että tcidän pitäisi riisua piiältiinnc vaat-
teet , joissa olisi syöpäliiisiii niin paljon 
kun oli teidän vankien ne \'aattei ssa, teidän 
pitäisi lähteä saunasta juuri silloin kuin 
suloinen lämpö teidän ruumiiseenne kos-
kettaisi! järjestittekö te asia! niin, että 
olis i saanut "edes käydä tarpeellaan si lloin, 
kun oli tarvis? Ette järjcstäneet, vaan 
täytyi odottaa väliin tuntikausia. vaikka 
vatsa olisi ollut kuinka epäkunnossa, 
~lit ii taas tulee niihin tcidiin p:iiitöksiinne, 
joita te llaulasitte aina sdlien oviin . niin 
oli\·at ne vailla kaikkea alkedlisintakin 
sivistystä, Vai mitä al'vclelle ~dlaisesta
kin ukaasista, jossa sanottiin, ~ttä vangit 
eivät saa tästä lähtien tuoda ruokaa muka-
naaw ruokasalista koppiin? 

Tiimänlaista oli .e järjestys, jota te pi-
dittc ' yllä. Eikä tässä ole siitä kuin vain 
pieniä esimerkkejä, mutta itsehän te olitte 
IllUk,m3, muistelkaa lisää, jos ei näissä 
ole jo tarpeeksi . 'fe kyllä, jotka olitte 
mukana, niitä muistatte. Te taas, jotka 
ette olleet siellä annoitte kannatusta ulkoa-
päin kaikin keinoin. Jos ette muuta.voi-
neet. niin kaikissa tilaisuuksissa koctiltc 
edes sortaa vankina olevien jo muutenkin 
sorrettu ja vaimoraukkoja pelotcllen heitä 
milloin mWäkin tava1Ja. 

Muislatte kai, miten teidän sanomaleh-
tenne kirjoittivat siihen aikaan, että kaikki 
»kapinalliset » ovat ainiaaksi eroilcttavat 
perJlcis lään ja monta muuta samanlaista 
llcrontuotetta. Niistä saivat. lukea ne, 
joille teidän olisi luullut tuOvan jotain 
muu ta kuin aina vain tuskaa cntiscn li-
säksi. 

Kuinka on scn tcidän isänmaannc lai ta, 
josta le aina saarnaatte: riittikö teiHä I:i-
tIlän isänmaan kamaraa edes yhtii selän 
mittaa niille, jotka kuolivat teidän v,lI1ki-
lassanne! Ei riittänyt, Sananlaskussa 
sanot aan , että onhan sitä köyhälläkin 
maata pi tuutcnsa verran kun kuolee, nwtta 
te ettc sallincct cdcs sitäkään iloa jälkccn 
jäiincillc, cttä nämä olisivat edes saaneet 
niilidä rakkaansa haudassa kuten Jlluutkin 
ihlllisruumiit eikä kuten sillit tynllörissä. 

'l'ähiill voi n si tten top.cttaa ja toivon, 
että kml nyt o~'at pitkät pyhät, niin mi ct-
tikää hY"ät :>sivistyneet :> porvarit, ova tko 
teidän työn ne kaikki niin hy,'iä kuin te 
itse luulette! Minä en niin luule oIcvan 
ja siksipä tämiin saarnani teille saarnasi n, 

Näin olis in sitten saarnannut ja kun oli-
sin lopettanut, niin olisin varmaan saanut 
osakseni monta vihan sihnäystä, Mutta 
kuu en voinut muual1a saarnata kuiu tiissä, 
niin saapi nyt - niin luulen - _ Pllllikin 
Joulu - sit ä useimman tilaajan ja lukijan. 

EHDONALAINEN. 
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muutamia . pieniä eroavaisuuksia 
ja =mieben välillä . naIsen 

berras= 

IIlflllorcski. - Kirj. DOII. 

Tätä aihetta on käsitelty . lukemattomia 
kertoja silte 1lIaailman luomisen, ' mutta 
se on niin antelias, että siitä kyllä voi pu-
sertaa esille yhden ja toisen uuden näkö-
kohdan I!.:tmhan vaan puristaa. 

Niin paljon kuin nainen koettaakin lä-
hestyä miestä - eli niinkuin hän itse sa-
noo, nousta miehen tasa!!e. niin on hän 
kuitenkin aina tähän asti visscissä tapauk-
sissa päässyt naiseksi. En puhu 11)'t sel-
laisista mi1ättömyyksistä kuin että mie-
hellä yleensä on runsaampi parrankasvu ja 
heikompi hiustenkasvu kuin naisella ja 
että, jos naisella sattumalta on jotenkin 
huomattavammat viikset, hän -äärimmäi-
sen harvo in pitää niitä vaksattuina, kuten 
miehet varsin tavallisesti esiintyv issä ta-
pauksissa tekevät - ei, ne ovat asioita, 
jOlka vieläpä likinäköinen basillikin voi 
nähdä ilman mitään epätoivoista ponnis-
tusta. Minä aion esiintuoda huomatta· 
vasti tärkeä mp~ä eI;oavaisuuksia. 

i\Iinulla on eräs nuorempi täti, joka tu-
pakoi ja syleksii ja kiroilee ja on opiskel-
lut lääketiedettä ja leikel:yt ruumiita \·ii· 
dentois'ta vuoden ajan, mutta joka :lir,lI 

. pyörtyy, ku n hän istuu llluurahaispesään. 
Sen tekee hän aina ja poikkeuksctta. Sen 
tekcvät kaikk i naisct. Mutta s itä d mies 
koskaan tee. Tuollaisessa tilaisu!I·JCl'Sa 
mics tulee vaan paljon vilkkaantlllaksi. 

Ja minulla on naispuolinen serkku, joka 
on tuollainen kauhea urheilunaincn ja jolla 
on erittäin kehittyneet lihakset sekä käsi-
varsissa että jaloissa ja suussa - ehkä 
kehittyneimmät suussa. Hän jaksaa r iip-
pua kOl~kistl1nein käsi\'arsin toisella kädel-

lään melkein kuinka kauvan hyvänsä ja 
häll pelaa jalkapallopeliä paremmin kuin 
tusina englantilaisia. Ja kun hän tulee 
s ille tuulelle, niin huitoo mitä ja kenen saa 
käsiinsä aivan kuin hän aikoisi nitistää 
biisonihärjän. ~rutta, kas .kun hän on sillä 
tuulella, ja minä satun olenJaao läsnä, kun 
minä häntä vaan tartun oikeaan nyrkkiin 
ja näytän lempeällä ja nöyräItä ja suute-
len häntä suupic!ecn, niin 011 hän samassa 
hetkcssä kuin Jlyrtelöä. No, ei hän juuri 
ote mikään miellyttävä tässäkään oloIlluo-
dossa, mutta hän on scntään jotenkin 
hauskempi kuin ennen. 

Niin, sellainen on nainen. 1'[utla jos 
nainen kietoo .kätensä miehen polvi~n ym-
pärille ja näyttää nöyräItä häntä kohtaan, 
nIIn tulee mies välinpitämättöm äksi j<l 
yrmcäksi , ja kun nainen pyytää Illi eheltä 
antecksi, ci tämä anna anteeksi koskaan, 
vaali käy raa'aksi ja työntää hänet luotansa 
ja flylkää hänet. 

Kas, on suorastaan huutava ero naisen 
ja miehen välillä kun On kysymys 11. s. rak. 
kaudesta. Nain~n on sanomattoman pal -
jon enemmän rakkaudcn tarpeessa kuin 
mies. Mies elää Högstedtistä ja 'Grön-
stedtistä ja Crawfordi sta-) ja suuremmista 
tah i pienemmistä keinottelu ista. ja ra-k-
kautta pitää häll ainoastaan tuollaisena 
pienenä, viattomana ajankuluna levätcs-
sa<ln. Mutta lIaiucn elää vain rakkaudesta. 
Sen csineen kanssa ei ole niin turhan tar-
kasti väliä. Se \'oi ol!a <nics tai mopsi tai 

.) TlInn('tt .. j~ \;jkijuomlltehta it~. 
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kymmenen miestä tai mitä ]<.-cr ikkoa ta-
hansa, muUa rakkaus, kas se 0 11 naisesta 
pieni elämä, 

T askujen suhteen on huomattava ero 
-olemassa naisen ja miehen väli llä, Miehellä 
e n ncnäliina tak in rintataskussa ja 101ll-
pakkQ takin sisätaskussa ja sikaarikotclo 
-oikeassa takintaskussa ja lIuuska rasia \'a-
semmassa 1akintaskussa ja kello vasem-
massa liivintaskussa ja kynäveitsi - vaih-
toehtoi sesti myös kihlasormus - o ikeassa 
liivintaskussa ja hallllllastikku liivien rin-
tataskussa ja kuihtunut ruusu - vai htoeh-
toisesti ja siinä tapauksessa uIlohtuneella 
liivien sisätaskussa ja kukkaro oikeassa 
housuntaskussa ja tul it ikkulaatikko va-
semmassa housuntaskussa ja klLp~rilantit 

ja porIinavain - viimemainittu ehdolli-
sesti - housujen takataskuss.\ ja käynti-
kO'rttikotclo käyntikortti taskussa ja tasku-
kampa taskukamp.itaskussa ja viiksihar ja 
-viiks iharjataskussa. Kun Illies tarvitsee 
jotain näistä esineistä, niin vetää hän sen 
esiin vallan levollisesti - hän tiet ää vai s-
tomaisesti missä se on. Naisella on useat 
lläistii esineistä ja si ti'ipaiti neula ja lanka 
ja sakset ja hajuvesipullo ja syntymäpäi -
väki'r ja ja , .. alo kuva-albumi sekä huo-
mattava määr:i muita tarpeelli si a tavaroita 
yhdessä ainoassa taskllSsa. Eikä kukaan 
kuolevainen tiedä, missä se tasku 0 11. Nai-
nen tielää sitä harvoin itse, 

Kerran olin erään nuoren nai sen seu-
rassa, hän heti ja ehdottomasti tan'i tsi ne-
näliinaansa, mutta ei voinut löytää taskua. 
Oli erikoi sen kiusallista olla läsnä ja nähdä 
kuinka tuo nuori ty ttö kärsi ja teki työtä, 
kenenkiiiin voimatta auttaa häntä muulla 
kuin yhdellä ja toisella rohkai se\'alla hu u-
<lahduksella, Tos in oli minulla it selläni 
nenäliina, mutta se oli käytetty , oli n nuus-
kannut vähää ennen. Nuori nainen olti 
.asian verrattain rauhallisesti aluSS:l. Han 
hypisteli ja koetteli ympäriin sii hamettaan 
ja silittel i laskoksia ja koetti päiistä sisään 
jostaki n, Turhaan! Sitten hän hermostu i 
ja pyöri ympäri ja repi ja raastoi hamet-
taan ja työnsi väkivaltaiselti kä'f'nsä sinne 

EX~I M ;\.ISET X;\.L;\:~i1·:\ TOIPUNEET JA TYÖ-
l-tÖN KYKENKVÄT OUTOKU)IMUN VANKI-

SllRTOLASSA, 

ja tänne ja pahoinpiteli ruumis-rauk-
kaansa. MUU:l neniiliinaa hän ei koskaan 
löytänyt . .. 

Nainen kärsii erikoisen mielellään hil-
jaa. Multa si tä ei koskaan tee mies, Mies, 
jolla on ahtaat kengät, on vaarallinen. Han 
on kasvoiltaan si ninen ja sanoo jotain kau-
his tavaa jokaisella askeleelIaan ja käy yli-
voimaa ja Isänmaata ja lähim mäisiänsä 
vastaan. Nainen, jolla on liian ahtaat ken-
gät - sellaisia naisia on hämmästyttävän 
monia - sipsuttelevat ympärii nsä nii n hy-
vänsä kuin hyclrau lisesti kokoonpuserret-
tu ina varpa ineen, niinkuin hän ei kuuluisi-
kaan tähän maahan enempää kuin ilm3-
pallo, ja kasvonsa säteilevät, ja hän hymyi -
lee jumalalle ja koko maailmalle. 

Nii n, nainen osaa kärs iä ... Eräs rou-
vashenkilö - minulla on kunnia tuntea 
hänet henkilökohtai sesti - kaatui eräänä 
päivänä kumoon kadul le ja nyrj äytti jal-
kansa ja hUll.si: -Jumala, minä kuol<!nl_ ja 
vieti in ajurilla kotiinsa. Mutta luuletteko, 
että hän antoi lääkärin tutkia jalkaansa. 
Eipäs! Hän j äi raajarikoksi koko ijäkseen 
sentähden, ettei hänen jalkansa ollut ihan 
onnettomuuden edellä pesty. -

gOOOOOOO"g 
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[/(oppikauhuja. 

Valvoen taas yötä vietin 
tyrmässä, se huono tapa. 
Elonleikin pulmaa ,mietin, 
kunnes kuulin; . Elä tapa; 

vielä vuosi, kaksi säästä, . 
anna aikaa, ehkä kadun. 
Vapol4teeu jos voisin päästä, , 
työlle hiihtäisin taas ladun. 

Elämäni erhetykset 
tunnu.S'ton, en kicffä, kiistä. 
Tuskat, tulikidllh,kset 
pitäisi jo riittää niistä! 

Tahdon elää, olla hyvä, 
jos et julma hautaan aja. 
En saa kuolla, n~eIIe"tyä, 

lepy, Iz elly, kiduttQ.ja! 

MuU on vaimo, lasta kaksi, 
- ar1nahda . jo, Päästä, Päästä!» 
Hätähuuto kamaJaksi 
paisui. Sanat " säästä, säästä -!» 

TyrmiluA 26. -4. t8. 

huusi, hirmullctket eli, 
tunsi tu.skat tuliterän; 
sälki, potki, kiemurteli 
ulvoen kuin teurascläin . 

• 
Oman kopin aita 'voinen 
kauhunäyteltnän tään kuulin. 
Hulluusko, vai painajainen! 
Liiankin lie tolta, luulin. 

Ol'ko outo, vaiko veli, 
siitä tietoa ei mulla. 
Kauhunhetket kamppaeli, 
apua ei voinut tulla. 

Yö se loppuu, olkaa aam,,; 
vaikenevat v aikerrllksct. 
Katoa ei kaullunflaamu 
mielestä, kun ulvoo uksct . 

MOlli häipyy koppikuva, 
fl40sta tuskin voinen päästä; 

ei se saata unohtua -
- »armahda, oi, Päästä, säästäh 

ORJANHEIMO~ 
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Jeanne Cabourbe. 
Ranskalla oli jo ennestään suuri Jean-

nensa - Jeanne d' Arc, OrJeanssin neitsyt, 
isänmaansa pelastaja, pyhimys. 

Nyt sillä on to in~n suuri Jeannensa -
J eanne Labourbe, koko ihm iskunnan esi-
taistelija, marttyyri mutta ei pyhimys (sa-
nan porvarillisess3I mielessä) . . 

Jeanne d'Arcin kiduttivat kuoliaaksi 
Ranskan viholl iset. 

Jeanne Labol4rben tappoivat olnat maa-
miehensä, valkoiset ranskalaiset upseerit. 
lahtarit. 

Jeanne d'Arcille on pystytetty viisi 
muistopatsasta Pariisiin, lukemattomia 
pitkin Ranskaa. 

Jeanne Lobourben luut lahoavat j ossakin 
Odessan hautausmaan kolkassa, koiran-
kuopassa, eikä hänelle ole vielä kohotettu 
ainoatakaan mon umenttia, mutta hänen 
muistonsa elää ikuisiin aikoihin maailman 
työväenluokan tietoisuudessa ja suurten, 
lahjomattoma"in runoilijain kanteleet tule-
vat helkkymään hänelle ajasta toiseen. 

Jeanne d'Arc ju listettiin pyhimykseksi 
,·iisisataa vuotta kuolemansa jälkeen. 

Jeanne,Labourbe on jo nyt pyhimys-
satain milj oonain proletaarien siun~ama 
siksi. 

Mikä sitten hänen elämänjuoksulIsa? 
Koruton lI1 utta kaunis: herkeämätöntä 

uhrausta alaluokan hyväksi, vihdoin kuo-
lema sen puolesta. 

Jeanne Labourbe oli opettajatar. Hän 
oli si siis varsin hyvin voinut olla kIeri-
kaali, uskonintoi lija, pakanainpuettaja, 
köyhäin irvistelijä, rikkaiden nuohooja, 
jos olisi ollut tyypillinen ammattinsa edus-
taja. 

Mutta Juontopa olikin siunannut häntä 
larkkanäköisillä s ilmillä, älyllä ja urheu-
della. Hänellä oli s ilmää näkemään köy-

hälistön kurjuuden, älyä ymmärtämään o i-
kea paikkansa, rohkeutta seisomaan siina. 

Hän polveutu i Pere Lachaise-kirkkotar-
han urhoista, hän oli s iellä ammuttuj en 
kommunaardien henkinen jälkeläinen. Hän 
oli Pari isin Kommllunin myöhäisvesa. 
Hän imi (jinmehunsa pariisilaisen kirkko-
maan kommullistijoukkohaudoista. KlIIu-
makos siis, jos hän itse kaatui kaukana, 
kaukana toisella hautausmaalla, toisella 
valkosutten temmellyskentällä. 

Mutta kertokaamme hänestä asial1iscm-
mm. 

Hän oli ranskatar mutta jo varsin nuo-
rena siirtynyt Venäjälle. 
.. Täällä kohtasi hän ranskalaisen, köyhyy-
den keksinnöillä silatun kurjuuden sijasta 
alastoman, törkeän, taivaaseen asti huuta-
van kurjuuden, tapasi koti maansa vieh-
keästi lakipykäli1lä puuteroidun mieli vallan 
sijasta tsaarillisen nagaikkahirmuvallan. 
tutustui hirsi puihin. 

Mutta tutustui myös muuhunkin: ul-
jaasta kumoussuvustaan huonontuneena 
oman maansa työväenluokan sijasta, joka 
varpusten tavoin tappeli keskenään rikka i-
den pöydiltä pudonneista murusista jaksa-
matta luoda katsettaan kauemmas ja kor-
keammalle, - tämän vajakasvuisen koti-
maansa pohjakerran sijasta ilmestyi hänen 
silmiensä eteen Venäjän ilmiömäinen työ· 
väenluokka, joka sitä vähemmän tyy tyi 
muruihin mitä syvemmin sitä kynteli sol-
muruoska, joka - suuntasi katseensa s itä 
kauemmas mitä alemmas tomuun sen 
polki santar'min rautakanta, työväen-
luokka, jonka kalpeilla, kärsivilli kulmilla 
leikki uudena jan huomensäteet, ihmiskun-
nan suuren pääsinpä ivän sarastus. 

Ja kas; täällä löysi Jeanne Labourben 
taistelutarmo oikean maaperänsä, täällä to-
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vereja, joiden kanssa kelpasi uurastaa, 
täällä ur!-toja, joille hetken etu ei merkin-
nyt mitään, vaan jotka iskivät ja uskal si-
vat iskeä Suurensuuren asian puolesta: 
koko maailman köyhäli stön vapautuksen 
puolesta. 

Ja Venäj än pohjakerran kumotessa val-
taistuimen, suistaessa pyh'äiltään kaikki 
'Teriset entispyhimyksensä, taittaessa sol-
muruoskan ja r.~aahan romahuttacssa hir-
sipuut liikkui Jeanne ensimäisenä mukana 
hävitys- ja uudestiluomistyössä, liikkui 
itse ja veti llIukanaan muita maamiehiään. 

- Mitäpä me, murisi"at nämä. Olem-
mehan vieraassa maassa, mitä meille kuu-
luu tämän maan työ\'äcn pyrkimykset, 
komprol11etteeraamme vain itsemme, jos 
työväenluokka häviää. 

- ?>.Iitäkö teille kuuluu? Hävetkää!-
sähisi heille keipo ranskåttaremme. Ja 
tekö mukamas "suu ren" vallankumouksen 
ja Pariisin Komlllunin jälkeläisiä? Hau-
dassaan kääntyvät oivat esi-isäinme, jotka 
suuressa vallankumouksessa kuolivat ylä-
luokkam'lIl e etujen vlloksi, kahdesti kom-
lIlunaardit, jotka kaatuivat oman luok-
kansa puolesta. Pysähtyivätkö maamme 
vallankumousten vaikutukset omaan maa-
hamme, eikö niiden aattec·t ja esimcrkki 
ole mullistaneet koko maailmaa, eikö itse 
tämä Vcnäjänkin vallankumous ole vain 
niiden jatkoa, eikö Pariisin KomnlUuni 
nyt \Ta in uudistu monikertaistuneena, sata 
kertaa \'altavimpiin kaa\'oihin \,a!at,tu-

neena, se!väpiirteiscmpänä, suuremmoi-
sempana. Ei ole nyt kysymys yksin Venä-
jästä, vaan koko ihmiskunnasta, kaikista 
mai:.ta ja kansoista. Soihtu, joka tänään 
on sy tytetty Moskovassa ja Pietarissa, 
loimuaa huomenna tai ylihuomenna taikka 
myöhemmin myös Pariisissa, Berliinissä. 
kaikkialla. VIi maailman kim mahtavat pu-
I13kipinät, syttyy kumoukscn liekki ennem. 
min tai myöhemmin. Venäjän vallan· 
kumous - se on yleismaailmallisen preleta-
riaatin yhtcinen asia, kaikkien meidän asia . 

Ja nurisijat häpeä\'ät, huomaavat ole-
vansa väärässä, liittyvät mukaan. Rans-
kalainen työläinen tartluu venäläisen vel-
jensi; käteen, porvareiden päähänpänt-
täämä patrioti s11li haihtuu uhma kansain-
välisen velj('ydcnaattecll siipien tieltä: 
työläisellä on vain yksi isänmaa: luok-
kansa. 

Mutta voittoisa vallankumous alkaa 
kauhistuttaa kaikkien maiden vallassaoli-
joita. 

- Ilmeincn maailman\'aara, ähise\'ät 
nämä aivan oikein. 

Sitä vastaan siis kynsin ja hampain. 
f.oppuu varsinainen kapitalistinen maail-
mansota. Hyvin jouta\'al venäläisten työ-
läisten pyö\·cleiksi kaikkien maiden upsee-
rit, ammattimurhaajat. On tankkeja, on ' 
lentokoncita, on merihirviöitä, on myrkky-
kaasuja - kas niillä kelpaa höyhelltää 
kumouksell isia työläisiä. Suomella oli 

. ~Iannerheiminsa saksalaisine välikappalci-
!leen, ja selvä tuli; Suomen työväenluokka 
iskettiin ikivaivaiscksi. Eikö meilläkin ole 
riittä\'ästi l\lannerheimejä (ja joutaa se 
hänkin) ja välikappaleita, niitähän on niin, 
eltei mihin panna. Venäjän köyhälistö" 
kurkkuun siis! - raivoavat kaikkien mai -
den kapitalistit hampaitaan purren. 

Ja palkkal11urhaajajoukot syöstään joka 
puolelta saa rrOn avulla nälkiinnytetyn val-
lankumous_Venäjän kimppuun. Asetakkiin 
pakotettuja työläisiäkin saadaan petoksella 
ja uhkauksilla matkaan. - - -

Surukscen saa Jeanne kuulla, että osasto 
ranskalaisiakin sotu reja, hänen omia mie-
hiään, on viskattu rajan yli pyövelöimään 
hänelle niin kalliiksi käynyttä vallan-
kumousta. 



Hetkeäkään viivyttelenlältä kii ruhtaa 
hän Odessaan, missä nämä ovat ryhtyneet 
ukrainalaisten maanylkyreiden an·otto-
miksi rengeiksi. 

Nyt vasta pääsee hänen älykkäisyytensä, 
kaunopuheisuutensa ja rohkeutensa täys iin 
oikeuksiinsa. Valkoiset upseerit ovat kuo-
lemanrangaistuksen uhalla kieltäneet »bol-
shevikik iihoituksen». Kiihoittaa saa vain 
tsaarin ja muiden riistäjien hyväksi. 
Mutta Jeanneko siitä , säikähtyisi? Ei! 

Vastustamattornana, mukaansatempaa-
vana kulkee hän ranskalaisen soturin luota 
toisen luo. 

- Mitä ? - sanoo hän, aiotteko todella 
taistella venäläisiä työläisiä vastaan, te, 
ranskaljiiset työläiset, taistella omaa luok-
kaanne, niin, ja siten omaa itseänne vas-
taan? Oletteko fe todellakin maailman-
sodan kauhuissa niin menettäneet ymmär-
ryksenne, että nyt aiotte tappaa saman aat-
teen esitaistel ijoita) jonka puolesta maine-
hikkaat esi- isänne tais telivat ja kaatuivat? 
Milloin ranskalainen työläincn, monien 
luokkasotien jälkeläinen, on yajonnut niin 
alas, että on ruvennut isäinsä teilaajien 
veräjäkoiriksi? Tulitte pitämään kurissa 
pahantekijöitä, niillko? Käälltäkää siis 
pistimenne päälliköitänne vastaan, kaikkia 
Venä jän kansan kuristajia vastaan, s illä 
he ovat ainoat pahantekijät tässä maassa. 
Kysykää kansalta s iellä, missä nämä ovat 
kulkeneet, niin saatte vastauksen: mur-
haavat, murhaavat. Vapauttamaan maatå, 
niinhän? Pä-invastoill, yapauttakaa vain 
oma maanne kiskurien hirmuvallasta, tä-
män maan, Venäjän maa!" ovat työläiset 
jo vapauttaneet. Voi voi, rakkaat veljet, 

'huonoilla , jäljillä olette. Tchkää parannus, 
lyökää veljenkättä »vihollisenne» kanssa 
ja kääntykää sitten kotiinne. .~Ikää ru-
vetko veljienne pyöve\eiksi! 

Ja hyvä sana vaikuttaa aina milloin sillä 
on otolli nen maaperä. Ranskalaisilla sotu-
reilla ei toden totta ollut muuta mielessä-
kään kuin päästä kotiin - neljän vu.oden 
sotahelvetti oli jo vienyt ·halun tappaa ja 
tulla tapetuksi. Häpesivät jopa, että Iloi-
sen oli tarvinnut tulla saarnaa maan heille 
järkeä. Ja niinpä tapahtui se, mistä koi-
tui !l1!1l paljon työtä ja vaivaa ranskalai-

sille soia-»oikeuksillc» ja mistä keltakuu-
meinen Marokko sai niin paljon uusia vie-
raita: sotilaat tekivät kapinan. 

- Emme lähde Venä jän työläisiä vas-
taan, sanoivat nämä. 

Mutta eihän riittänyt :osivistyneille:o 
ranskalaisille valkokaartiupseereill e ryk-
menttinsä rankaiseminen. P itihän ran-... 
gaista kiihoittajaakin. 

Tiesihän koko Odessa, että Jeanne La-
bourbe se oli sotilaat viJIinnyt. Hän se 
si is otetaan kiinni, raastetaan -kenttäoikeu-
teen fa tuomitaan kuolemaan. Mutta taas 
tapahtui jotakin ilkeää : ei saada ainoata-
kaari sotilasta ampumaan häntä. Sirot 
ranskalaiset luutnantit vääntelivät vahat-
tuja viiksijään: 

- Tämäj?ä vasta pirua: ei mitään ku-
ria, ei mitään järjestystä. Mitä enää sa-
novatkaan meille sota ministeri, mitä ele· 
Illcnceau, mitä ystävämme kansanjoh-
tajat?! 

Multa pian ottavat he järkensä vangiksi. 
Suottako he olisivat käyncet kalliita sota-
kouluja. Tott ahan he nyt itsekin pysty-
vät ottamaan hengen tuollaiselta turhan-
aikaiselta ihmisolennolta. 

Ja niin panevat he täytäntöön teon, jon-
kalaisesta vast'ikään syyttäessään saksalai -
sia liittola is- ja liittolaismi elinen maail-
mansanomalehdistö laukoi järeitä panok-
sia loppumattomiin: saksalaiset Illurhan-
neet naisen, saksalaiset murhanncet naisen! 

Iltahämärissä vie\'ät sydämettömät up-
seerit Jeannen hautausmaal!e ja ranskalai-
nen ritarill isuus suorittaa viimeisimmän 
urotekonsa: kymmenkunnan ratsupisloolin 
kuulat puhkai sevat naisrinnan; länsimai-
nen demokratia, länsimainen -sosialidemo-
kratia:o, länsimainen kaulusraakuus, kon-
nuus, roisloma isuus, kaikki mikä sen ylä-
luokassa ja \'eijarikansan johtajissa on 
kurjaa, viheliäistä ja siivotonta - ja mitä 
muuta heissä sitten on? - kaikki se vyö-
ryy -sivistyksen:. ja »kulttuurin:. nimessä 
hennon na isruumiin yli, vaatii uhrikscen 
yhden aikakautemme ja kaikkien aikakau -
sien ylevimmistä nais!uonteista, joka eli 
ja kuoli luokkansa puolesta, tukahutt i 
kaikki yksilölliset pyyteensä ja auliisti 
antoi nuoruutcnsa. illtohimolls<l, .~nlon s ;l 
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ANTTONI NURMELA 
~J'nt.'·nyt IS " .14, telote ttiin L~ llpeenr~"n~~iJ' 

19 1/. 11:1. 
Antton Nurmela, entisellä nlmelliiln Ihsl, o li Iyö-

,'.en nllornalehtipHreissi hyvin t unneltu yhtenä ka;k. 
keln unUerimpana kirjccn\'llJhtaJIln/I. "'urmell!. toi-
mitti "Merimies· nimisti \.:u lje lustyöliisten lehteä. 
j051& aiheu tui että hänet erotettiin Saimaan kanll"II.II 
hinllusyhtlön palveluksesta. Useita til.piiisjulkaisuja 
toimitti Nurmela niinikiiin. 'joista mainiunin o li 
~Vesityöliinen-. Kirjeenvaihtajana toimi N. aikai· 
semmilta vUOJSi!ta "Työmiehe11e", Viipurin ~Työ~ , 
Kotkan . ": te enpiin~ lehde lle ja . Savon Ty{;miehelle~. 

Luonteeltaan oli Nurmela tyyni ja rauhallinen. 
nauttien toveripii rin jakamatonta 8uoslotll. 
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suuren asiansa alttarille: koko kärsivän ih-
mi skunnan paremman tulevaisuuden lun-
naaksi. 

Mutta vaikka Jeanne Laborben luut la-
hovatkin tuntemattomassa 'koirankuopassa 
jossak in Odessan hautausmaan kolkassa, 
kuten verratonten suomalaisten s isariensa 
Hennalassa ja muualla, elää ja liikkuu hä-
nen henkensä kaikkialla missä työläinen 
ta istclee riistäjämurhaajia vastaan, ja hä-
nen muistonsa vaeltaa kuin kiertotahl i 

ajasta toiseen, on yksi vapautuneen ihm is-
l5unnan kalleimmista entisperinnöistä vielä 
silloin, kun maailma ei enää tiedä eikä 
tahdo tietää mitään niis tä verisistä hir-
viöistä, jotka maassa ja toisessa tappoh'at 
työläisiä jä tei lasivat nai sia. 

Ja silloin ymmärretään Ran skassakin, 
että sen suur in Jeannc on - Jeanne 
Labourbe. 

HENKIPA 170. 

Kansalaissoban u~reja. 
Kuvat sivuilla 2~21 , 28-29, 36-37 ja 44. 

1. Aalto, Juho. Kuoli nälkään Kuopion _kasar-
milla ? 6. 1918 24 vuotiaana. 

2. Anlfkainen, August. Syn!. 10. 9. 1891. Kuoli 
24.8. 1918 nälkiiAn Kuopion kasarmilla. 

3. Anlikainen, Pellu. Synt. 29. 6. 1893. Kuoli 
()ulokummussa 27. 6. 1918. 

4. Eskelinen, Eli,. Synl. 17. 2. 1899. Kuoli 
Tammisaaressa 30. 7. 191 8. 

5. Eskelinen, Teodor. Synl. 24. 3. 1897. Telo-
tetlu Varkaudessa 22. 2. IIH8. 

6. Hakkarainen, Kalle. Synl. 16. 4. 1896. Kuoli 
nalkian K:uopion kuarmilla 29. 7. 1918. 

7. Hartikainen, Juho Vilho. Synt. 28. 9. 1889. 
.Ammuttu Joensuu ssa 10. 4. 1918. 

8. He/skanen, Anoi. Synl. 15. 8. 1891. Ka· 
<doksissa. 

9. M/ellinen, Otto Emil. S)'nl . 24. 12. 1896. 
Kuoli nälkäan Kuopion hsarmilla II. 7. 1918. 
1{also kuva 00. 

10. Heimonen, Albert. Synl. 8. 12. 1892. Kuoli . 
:22. 7. 1918 niilin kiduttamana Tammisaaren van-
kileiriltä luoluna. 

II . Helin, FroM Felix. Synl. 1 1. Kaatui 
Kuopion taislelu~sa. 

12. Herranen , J anne. Synl. 1897. Kuoli H. 7. 
1918 Kuopion kasllrmilla. 

13. Huronell, Kulfe. Synl. 1888. Kuoli 191 8 
i{uOI)ion vankileirilli . 

14. mltunen, Erlkkl. Synl. 1. Kuoli 1918 
Kuopion kasarmin vankilassa. 

15. Holfren, .tntll. Synl. 1893. Kuoli 30. 8. 
!918. 

16. Hu;anen, &I/m. Synl. 4. 10. 189-1. Kuoli 
21. 7. 1 ~18 Kuopion kasarmin va nkilassa. 

17. HuusJoonen, August. 5ynl. 6. 8. 1892. Kuoli 
22. 7. 1918 Tammisall ressa. 

18. H/lltinen, Otto Humun. Sy"!. 24. 8. 1892. 
'Murhattu Varkaudessa 21. 2. 1018. 

19. Ja/onen, Vilma Alina. Synt. t. !I. 1900. 
Murhatlu Lahdeua 3. ::.. 1918. 

20. ~auhiainen, Otto. 5ynl. 1894 . Kuoli 1918 
Kuopion kasarmilla. 

21. Juuti, Pekka Emil. Synl. 20. 1. 1901. Am-
muUu Lylymiien Onkisen suoJIa 24. 2. U1I8. 

22. Kar;aJulnen, PeJ,.·ka. 5ynl. 1. 3. 1900. Kuoli 
3. 8. 19 18 Kuopion kasarmilla. 

23. Karhu, Emil. 5yn!. 20. II. 1890. Kuoli 15. 
8. 1918 Tammisaaren ,·ankileirilli. 

24. Karttunen, .Juho. 5yn!. 1893. Kuoli 1918 
Kuopion kasarmilla. 

25. Karvonen, Paavo. Syn!. 25. 1. 1899. ·Kuoli · 
G. 8. 1918 Kuopion kasarm in vankilaua. 

26. Karvonen , Vilhelm . Synt. 1·" 6. 1886. Am-
muUn Tuusniernellii 13. 3. 191 8. 

27. Kata;a, Johan Davit. SYIII. 20. 6. 1886. 
Kuoli 2. 6. 1918 Kuopion kas.rmilla . 

28. Ka/ainen, August. 5yn!. 7. 1. 189~ . Am-
multu Varkaudessa. 

29. Kauppinen, Pekka, Synl. 11. t. 1891. Kuoli 
17. 8. 1.918 Tammisaaren vankilassa. 

80. Kauhanen, Juuso. Ammuttu Varkaudessa. 
31. Kervinen, Kalle. Synt. 3. 5. 1887. Kuoli 

21. 6. 1918 Tammisaaren vankileirilli. 
32. Kontllnen, Arma, Vilho. 5ynl. 8. 8. 1889. 

Ammuttu· KUOl)iOll vankileirillii 28. 3. 19 18. 
33. Konttinen, Hannes. Syn!. 1890. Kuoli 23. 

6. 1918 nälk äiin Kuopion kasarmin van kilassa. 
34. Koponen, Niilo. Synl. 14. 4. 1884. Kuoli 

14. 7. 1918 Kuopion kasarmilla . 
35. Koponen, Paavo. Synl. 15. 5. 1897. Am-

mullu LeppiivirroiJIa 28. 2. 1918. 
. 36. ' Koponen, Ko.lle'. 5ynl. 19. 7. 1892. Kuol-
lul lliihimaen vank ilassa 17. 6. 1918. 

37. Korhonen, Adam Johan. Synt.~. 1. 1897. 
Kuoli 22. 2. 1918 liennalassa. 

38. Korhonen, Ever/. Sy"!. 3. 8. 1880. Kuoli 
3. 8. 1918 Tammisaaressa. 

89. Korhonen, Otto Vilho. Synl. 4. 10. 1891:i. 
KlIo li 1. 8. 191 8 nillkian Tamwisaressa. 
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Korhonen, Tual/dl!. Synl. 2. 2. 1886. Kuoli 
1918 Tammisaunsa. 
Kortelailll.'ll, Juho Vlklo r, Synt. 22. 6. 
Kuoli 18. 8. UH 8 Outokummun vankilei-

42. 1\05UIII:II, Kaarlo Arvid. SYli!. 28. 1. 1892. 
Ku ollut Kuopion Inistelusslt 4. 2. 191 8. 

43. Kukkonen, Emil. SYIII. 10. 2. 1896. RuoH 
16. 7. 1918 !Ialkaan Tammisaa ren "lmkiJeiril1ii. 

H . Kukkonen, Emil . Synt. 1895. Kuoli 18. 8. 
19 18 Tammisaaren vunkileirilli. 

4:'. Kukkontm, Ju//O. Synt. 18.0. Kuoli 23, 9. 
1918 Lahden vank ilAssa. 

46. Kuorikoski, Dauit. Synt. 12.4. 1891. Kuoli 
10. 7. 11'118 Kuopion kuumin ,·a nkilassa. 

4;. KuoslIloncn, Juho Eduard. Synt. 4. 3. 1800. 
KuoJi 1. 4. 1!)18 lukkari Koskelon ampumann 
"uopion kasflnnin vankilassa. 

-HI. Laitinen, Juho Heikki. Sy n!. 1878. Mur· 
hllllu LCI'I)iivirnm kirkon kylö~sj[ 2tt 2. 191/1, 

49. Umkinen, AbcJ. Synt. 1894. Ammuttu 
Lylymii,n Qnkisen suolla 24. 2. 1918. 

50. Laakkonen. tauti. SYIlt. 17. 12. 1895 . .. \111 -
llIuttu VarkaudesslI 28. 2. 1918. 

[,1. Leinonen, Hannes. Synt. 23. 5. 1891. Kuoli 
21. 7. 1918 Tammisaa ren \"Ilnki leirillä. 

52. I.epiolu, Teodor. Synt. 31. 2. 1895. Am-
muttu Antreassa 1918. 

53. Liim"toinen, Veikko . Jolrwllles. S)" nt. 17. 
11. 1890. Kuoli 18. 4. 19111 Kuopion kasarmilla. 

f, 4. J.u osturi/le/l, [.auti. SYll t. 13.5. 1888. Kuali 
13. II. 1918 Viipurin ,'allkllcir iu sairaalassa. 

55. Uiäkköne/l , Pckka. SYllt ... 18. 6. 1893. Am-
multu Kuopion knsannilla pilkiinäperjantaill9 
H118. 

56. Jlartikaint:/! , Klaus. Synt. 1874. Kuoli 
24. 7. 1!J 18 läiin inl'llllk ilann. 

5 i, J/urjanen, Jolran August. Synt. 6. 1. 1888, 
Teloitettu Lahdessa 10. 5. 1918. 

58 . .llikkonen, Emil. Synt. 10. 7. 1893. Kuoli 
19. 7. 1918 Tammisaaren ,·ank ileir illä. 

59. Miettinen, Vuui. Synt. 25. 1. 1897. Am-
muttu "arkaudes~a. 

60. .Iliellinen; 0110 Emil. Synt. 24. 12. 1896. 
Kuoli 11. 7. ]91K nillkiiiin Kuopion kasarmilla. 

61. .\/ielli nen. Viktor. SYllt. 20. 11. 1887. Kuoli 
Kuopiossa sala -a m ]luj lrn uh rina . 

62. Muona, Aaro, Synt. 7. 4. HIM. Kuofi 22. 
7. ]!JI S Kuopion kasarmi IIn. 

63. Muslonen, ..1.llflI131. Kuoli 11l. 6. 191 8 Suo-
menlinnassa. 

64. MustOllen. Jullo. Ku oli (()JS Kuopion ka· 
sarmin ,·ankilassa. 

65. ,v /eminell. Julin. Synt. 19. 1. 1900. Mur-
ha ll n Lahdessa 5. 10. 1918. 

66. NikkarirrclI. Arl/u. SYIII. 3. i. 1896. Kuoli 
22. 6. ]918 Tam misaaren ,·pnk ilassa. 

Bi. ,Vissinell, }/Ihallc/ Erik. Synt. 14. i. 11178. 
Mur hattn Tuusni l!mellii 13. 3. 191 9. 

GB. Nissinen, Hj(/llIIlIr. Synl. ]4. (, . 1890 . .'\111-
muth l K~'minlinna~sa 26. l). ]918. 

69. N llrm l. FnUls" SY III. 27. H. 1888. Ammuttu 
TUO~'i lnn "ankilcirillii 1918, 

70. N urmi, Elsa Elisabet. Synt. Ui. O. 1894. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 26. 4. 1918. 

71. Nykdnen, Emil Vilhelm. Synt. 16. 1. 1898. 
AnllUullu Varkaudessa. 

72. Ojula, Ktulaa Nikoiai. Synt. 1893. Kuoli 
7. 7. ]918 Hämeenlinnan vanki]eiriJIä. 

73. Palrkanraki, Emil. Synt. 9. 4. 1890. Am-
mullu Milntsiiliissä II. l). 1918. 

7i. Pasunen, .... ,eksanteri. SYIII. 1670. On 
paraikaa Turun vankilassa. 

7r.. l'uanmlen, 0/10. Synl. 1887. Kuoli 22. 
7. HH6 nälkään Kuopion kasarmillo. 

76. Pddkkonen, Arm(u, Syn t. 25. 7. 1880_ 
Ku" li Kuopion k>l~armilla 5. 6. 1916. 

7i. Pddkkönt'l', Olio Herman. Synl. 1881. 
Ammuttu Va rka udessa :n. 2. 1918. 

78. Riuullen, AU!1u31. Synt. 189'1. Kuoli 8.6. 
1915 Il eis ingin solavan kiJcirillä. 

111. WsIseppä, Karl A. Sy" !. 9. 2. 189 1. Kaa-
lui piiiilJikkönii Ruovedellä 21. 2. 1918. 

80. RuoI$ulainen, Jolwnnes. Synl. 21. 1. 1892_ 
Kuoli 18. 7. 191 8 KUOllion kaSll rUlin vankilassa. 

8 1. Ry/könen, Augu$/. Synt. G. 12. 1894. Kuoli 
·Kuopiossa 191 6. 

62. Rd3(inen, Heikki. Syn!. 29. 4. 1897. Kuoli 
4. 8. IlH8 KuopiOn ka~armin vanki lassa. 

83. Riisunen, Knlle. Synt. 24. 9. 1887. Kuoli 
2~. 6. 1018 niilkliiin Kuopion kllsa rmin ,'a uki-
lllsso. 

8~. R616nen, KnUe. SYIII. 20. 10. 1896. Kuoli 
16. 3. 1018 Kuopion k9SIIrmin ' ·lI n kilassa. 

85. R6sancn, Juho. Syn!. 30. 5. 1886. Kuoli 
14. 6. 1918 niilkäfin Kuopion kasft.rmin vanki-
lAssa. 

R6. Sa lulllcl!, Gabriel. Synt. 1). 6. 1892. Kuoli 
I\nOI)ioll kasarmiUa 22. 7. ]918. 

87. Suali, Edvard. Synt , 1691. Murlmltu 
Kuopion kasarmilJa 1918. 

88. Siknlllm, :I nshe/m. Synt. 1880. Kuoli 
9. 5. 1~18 Kuo llion kasarmilJa. 

89. Sikllllen, Emil. Synl. 1892. MurhalI u 
Leppiil'irroillA 26. 2. 1916. 

90. Sirviö, Toivo. Syn!. 25. 4. 1690_ KuoUut 
,"artija n luodis la haavolluneenll Kuopion kasar-
min va nkilassa 2i. 3. 1918. 

91. SivOllen , Anlli Elis. Synt. 24. 10. 1899. 
Kuoli 20. i. 191 8 nälkiiiin Tilmmisaa ressa. 

92. Smo/under, Heikki. Syn!. 28. 4. 1898. Am-
mullu ViipurisSll 2!1 •. 1. ]918, 

93. SQin inCJ1, Hunncs. Syn!. 5. 6. 18\)5. Kuoli 
lliilkiifin Kuollion kasarmilla. 

94. SIrcItyelI, Olli. Synt. 4. 3. 1876. Kuoli 
II . i. ]!lli! niilkiiiin Tll mmisallressll. 

91). Suikkonen, Emil. Synt. 24. 6. 1894. Mur-
hallu Suomcnlinna~sa 27. 6. l!j]8. · 

!l6. Sundvalf, Kaarlo. Synt. 16. 6. 1894 . Kuoli 
]6. 6. 1918 ViillUrin kasarmillll. 

97. Sutinen, :!.bel. Syn!. 29. 10. 1869. Kuoli 
7. 10. 1918 niilkiiiin Hiih imiien vankilassa. 

98. Tr/llskmlen, Juho Petler. Sy n!. 29. !j. l88i. 
Knal,un "t Yiipurin vll lloituksessa 28. 4. 1!J1 8. 

9\), TUJllwinen . .. !I>rum. I\uoli ij3'vuotiIlH na 
l\uOlliOlr kasarmin van kilasta pii iistyiiil ll. 

• 
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b" •• "'0 
LAHDESSA VOITTAJAT NAULASIVAT H,\AVOlTTUNEE.LLJ.; PU~IKlLLE HÄNEN TASKUS-

TAAN LÖYDETYN JÄSENKIRJAN PÄÄHÄN, SITEN MURHATE:-< HÄNET. 

100. Tapal!illl~", Anna Kai,(" Kuoli (l3·,·uu-
ti"ana Sorlavalan vankilasta tultuaan. 

101. Til.:J.-O/JCII, Id(l Joh(lllll(l. Sy"!. 24.6. 187fi. 
Ammuttu KUOlliossll 3. 2. 1!US. 

102. Toioomm, Oskari. 5)'111. 2. 8. 1893. Kuoli 
II . 7. 1918 Kh'inicmcn ,'ankis iirlollllln. 

103. Tuomainen , Pekka Vilho. Ammuttu Ko t-
kassA 23. 50. 1918. 

104. Varllaincn , Emil. ,\mllluHu Helsingistli. 

10;). Vartiaintn, I'ekktl. Synt. 1886. Kuoli 
IUUI Tammi51!.a rcn \"1I1lJdlci rilli. ' 

106. l' iJ,m(lII , Bruno. Ammultu Kuopio:! k"r 
snrmilla 23. 4. 1918. 

lOi. I' ilellinl, Olio. Synl. 9. 4. 1892. Am-
multu Vll rkaudeuII 24. 2. 191 8. 

10/$. l' Ulllkii, lIu(/o fr. Syill. 20. 1. HIOO. Am-
muttu Varkaudessa 21. 2. ' 11)18. 

100. VäömillC'lI, Mur/li II/Iw. Kuoli 1918 Kuo~ 
pion kD~nrmin ,·nnkilusn. 

Punikin Joulun kansikuva. 

Siinä nähdään oerla ilkevä aika ja sitä seuraaVal voimakkaat mYTsluJpiloet kaa
laen tlarihan järjestelmän lorneja. Ajanhenkeä vastaan yrlllåneet taanlumusjoukol 
tdytyvöl turvautua pakoon. Kohtalon luinsi lavallelee pakenevia. 

Kansikuvan on piiriänyt laiteilija f. Elia. 

, 
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5<ohtaus elämästä. 

Tuli mieleeni plilupirlli 
ja kolkko kohtaus siellä: 
ovu!' astui oollgilull oo/mo. 
Mr! ndlkiileirille tie/Ui. 

QIi uupwwf ma/kollansa, 
toviks poikkesi ysldviinsä. 
Ah, kuin 'koko luokkan!o kuri"as 
01( syiJpynyl pilrlebiimö/ 

Ja kummakos: raskaana Niukka 
ja lap$io kolona joukko, 
e/ lut!Joo, ja pu/llaah( nuolla 
kodin kiiyhiin jok' uinoa loukko. 

Valon vii/kettii ei niin miuäån, 
joka puolella haikta' harmain, 
"iildn vaiva, nlul ooivois/n IKI/kei/l." 
isii perheen pilnuuo orma/II. 

Se se viii/eli kuill viikipuukko, 
se se kallllUstl UOilllofllkJ.·afl 
paloll viimeisen miehelle viemääll 
muu kaikkihan huolien hukkaa. 

Oli käiirönii kmrnikka leivän 
ja sorvinlä myös erä niukka 
ja Ixuiksenoorix!Ua lasi en, 
oli suuleloitakin hiukka. 

Ja vii/olell viemlsiinlii 
"laImI perheen iiill a/mo: 
voi jotakin aina, jos tahtoo! -
I hon melkein ylpeii IX/imo. 

Td:i tiihtOa juar rapu/dlen 
miten miehe" mieli nyt hyvä 
sola/Ilom/ul suadu,anm 
kun $al/ul jo isku syvä. 

PalOI leiri/lii vaimo toinen 
j ub lll-poslin poll/uUO/l luoden: 
mies toisen jo kglmiina, kuolo 
edeII' ehtinyt antinsa nwdtn. 

Polo leddl l/iin k(llpunCl kalman 

v6ri, niinkuin luuleua lehti. 
Tovin tuijotti tyhjyylteruå. 
Pi,at kuumo kulmille ehti. 

Pi,ar ailloo. Ammoin kaikJ.-i 
jo kuilmi/wII kYYllellell lähteet. 
Ja t ii ii k i n kun auvo ny / ehty i, 
ui/um uiljufl IKI;II oli toh/u/, 

Tovin tuiJolli. Tuskas/o huokol. 
EväskäöröIIsii kaappasi kuume/no 
- Tölnö lapsille, lasten nyl vuor o! 
Iläin vo/hkas hän vimmaisin huume/II. 

- Isän o,a nyt lapsien olkoon. 
Hyväb heidoll mun IOy/yv; jaksaa 
,iks, ellii mä noon miten lapset 
i,ön ku% lio velkonsa muksao. 

Teko leh lävo lasten on eeuil, 
se 'ynlymolöntiikin uotlaa. 
Hyvä ellä on monta heilä, 
nlin voinhan mo lapsihln luoltaa. 

Noill virUi, ja viimein Iöbl 
pois horjuen ystävisloän. 
Mut kuill koko luokkanJa kurjuus 
nyt heijasti piirteh/stiiän. 

................ HENKIPATTO . 
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VANKEJA _\IUkJU~SA J0l.: L U-ILTA KESKl.::;TELUSSA. 

(e i ~e kyllä se" I;arempaa ollul Kuopion I'IUlki-
leirilläkiiiin ). Vankien vaatteel oli likaiset, sillil , 
nilti ei koskaan pesty. Koululla ollaessa käytet-
tiin saunusa nUlkeja kerra)1 ,·iikos$a. mutta ~e 

"i paljon edistiinyt puhtautta. Sillä saunaan. jo-
hon olisi mahlunul yhlliaikaa 4 kylpijiiä, ajettiin 
16, ,'asiaa ja sai [l[luaa ei ollut. Saunassa oto· 
Aikaan sa i kulua koko sakilta yhteensil 1~ mi · 
'Htullia. Vllllkie.~ asunlohuoneita koululla ei 
r.uhdistefln perin[lohjaisesti koskaalI , ~iks i pii · 

,ytlpiliiise't oli"a! "ankien tiiydellisenä ['(uituk-
'~ II' , "Rikka "81Iaal ajat kuluteUiinkin tiiden 
I!!Jlpuun, Työväentalolla oli !au perin ~hdasl ll, 

Oli mahdoton pitää koiltabistakaan puhtaullp. 
"Ienkin kun ,"ieli puultui pulldislt'$,' älinre t. 
:>i iinpä hs,'njen pi!sull8tiana käy tettiin sylky. 
~~lia8 " Työl'lienlalolla ei olluI saunaa, "Ilan Hirn-
.uitettiin milloin minkin liihitalon saunoja, joisslI 
kylvettiin. Josku .~ . lopulta saaliin pienissii sa, 
~eis~a kilydil. tehtII!!" saunassa kylpemhsii , JOKU 
olikin suuri ,"irkistys. Sairashoitoa ei paljon 
"lIu t; jotain . tilpehöperiii . jo~kus plliiJliköidrl1 

toimesta annellii" suuhuu "iimeisiä henkäyksiä 
"elävälle. Tehtaalla kyllä oli pieni snirashuone 
"a\lIlita ihmisiä ,'arjen, ja oppinut sairaItlIhoi· 
tajII. jonka olisi kuulema pitänyt anlaa liIlirlls-
hoidollista IIPUII "angeillekin, ja pari kerla l' 
pyy""ös!ii supuikill siinä tarkoituksessa ,'anki-
laan, \,alln apu sU[li~tui ,"errallain vähi in, Sillit 
tämän oppineen slI irllllnhoitajan toimet JliHillyi-
,' :lI seUraa,"alln lauseeseen , jonka hlin kuolevien 
murjussu lausui: . Mi/å minä pllnikeillu, kuo/-
/;00/ ;aku ikinen, elle saa mildiinl . Paikknkun-
'lIUI al'leekisla myytii" kuiteukitl "angeille liiilk-
keitil sen jälkeen kuin saali in '"ankilan ,"irau-
umaisilta lupa omiIlp. "aroilla niitä OSlllll. Tiimä 
olikin suuri apu sairaille \'IIngeille. Vu Ueilu 
ei ollut "8ukilllu puolesta IIn(aa I'augeil1e muula 
kuin muutalllille vanhoja ryssän sotaväen sinel-
lejä ja Iluukenldii, 1.0l'ulta tuotiin Kuol'i<>l~ 

vanki leirille kUQHeiden vankien "aatteita, joita 
:mnetliin laIon puolesta, Tila"lIalleita ei myös-
kään oHut. »aan $aleen kas telemat ja työni Ii· 
kaanluneel flilällynulleel ,~aivQI tilyttilii tilll -



"Iullleidenkin lehlii':ilii. iiulen jo m~inillu , '1"1-
gcille ei saanut antaa ulkoa ruokaa, tupakkaa 
eikii sanalla sonoen mitiiiin, sillii a nt ojn joutui 
su urien rllllkuuksien jn uhkal1ksien Hineeksi, ja 
ollaja sai mnistoA ,'o rlijan ki'fjirinperiin koske· 
h!sla ja lisiiksl "idä olla edrll:i kenOlussa, 1);-
mduil na,·e\usa, ,esikopiuR, joilain vuorokau-
,~ iu , TIIIIll kuitenkin tuli heiniik uun lopulla 
nlllu lol. jolell salIIii!} ollaa "ostarln ruokaa ui· 
koa, elokuun lovussa jo tUI~kk8akin. Tiimii 
jiirjeatelmA sitten kesti lopvuun asli, Pa ikallisen 
.. iiea tOn suhtautuminen vRnkeih in oli knhden-

' Iuisla: I}ih'iiestiin puolelta knuUaallaan y~ IIi,· iil

li51 i jri a,·uliasla, porvariston ,·ihaisla ja svn-
tunln, Siksip ii onkin Outokummun silloiaillc lyö· 
Jnisille 1fI0ni , 'nllkina ollul ikubesli kii tollinen 
~aa llla ~ laan ruoka- y. m. a,·usluhetn, joka koilui 
IJeln~luhek.si monelle niilkiikuol.mosla , Siili he 
'lIltoivat ,' lihistlliinkin, jola "nto;n por,"ristol1 
Iml!ltseisla luli vuun kiukkua ja , 'i ll'Ill , jula "Ii 
porvarillinen .'In numalehd i~tö ,· nthe('lIi~il1a jn vlin-
ri~h'II~'illil kirjoiluksil1alUl ~ inne kyl .. iinyl, 
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KauIJun 
~Iaalisk. 10 p. '918. E räs työlilis,·ail11o 

kertoi , että hänen miehensä on Kuopion 
kasarl1lissa vankina 400--600 punakaarti-
laisen Illukana. Miehen vaatteet oli lähe-
tetty kotiin ja sanottu, ettei isää tan"itse 
odottaa kotiin miNoinkaan. 

- ~M aaliskllun puolivälissä ampui Kuo-
piossa erä s Lcppä \'irralla ollut jääkäri 
il1uutalllan valkosen ja sen jälkeen itsensä 
\'armaankin' miclenhäi r iöstä, joka oli joh-
tU llut siitä kauhcasta leuraSll1kscsta, kun 
useasta sadast.a punavangista oli Leppä-
\"irroilla ammuttu joka yhdeksäs. Ruu-
1lIiit oli pantu avantoon, josta paikkakun-
lIan nimismies oli niitä ylös naarauttanut. 

- Ruotsalaisen Punaisen ristin, joka 
maaliskuulla 1918 majaili Kuopiossa, joh-
tohenkilöt olivat kertoneel cräällc hcnk i-
löllc, cttä punaisia vankcja kohdcllaan erit-
täin hl1onosti, hcillc annctaan sangcn nil1-
kasti mokaa ja sekin on aivan kelvotonta. 
Sanoh'at valkoisia sl10rastaan raakalai -
siksi . 

- Erä s työnjohtaja. Kuopion Sl10jclllS-
kl1 ntala incn kcrtoi, että nnäläi sct punai-
sct vangit <l1ll1l1utaan jär jcstään jokainen, 

- Eräs pohjolaisista kertoi Kuopion 
taistelun jälkeen, että kyllä herrat narrasi-
vat heitä sanoessaan Kuopioss.a ole,'<ln vc-
näläisiä, joiL1. ci kuitcnkaan ollut yhtään, 
ja saattoivat täten työläisct tappelemaan 
keskcnään. 

- Eräs mies, joka oli ollut työssä Kuo-
pion kasarmi"lla, kertoi, cttä valkoset saa-
tllaan kasarmin haltuunsa r\'öst i\'ät sieltä 
kaikcn vcnäläisten omaisu'lIdcn, jota oli 
satojen tuhansien arvosta. 

- Hulltik. 11 p. 1918. Eräs työnjoh-
taja kcrtoi, että täällä Kuopion lähiti,,-
noilla 011 väärästä ilmiallllosta anlllliltlU 
n:1\111an vanha mies. joka oli usko,'ainen. 

kuvia. 
\ 'anhus oli pyytän)"t, jos saisi käyd:i vielä 
\'ailllollcell neu\'omassa, mi tcn tämä ,'olsi 
perheestä huolta pitää. Tätä ei Ilkoll~ sal-
littu, ,'aan vietiin hcti t<lpetta,·aksi. Väärä 
il1l1iantaja oli eriis kcinotlc1ija. joll<l oli 
jotain ,'ihaa ukkoa kohtaan. 

- \' arkaudcn taistclun jiilkecll kertoi 
eräs ki rjuri, joka oli kiiynyt \'arkaudessa 
heti sicllä tapahtunccn veri löylyn jälkcen. 
eltä hän omin silm in näki scuraavaa: 
Jäälle asctettiin iO vangiksi saahla työ-
läistä ja ilman mitään tutkimusta ammut-
tiin nc kaikki kuubruiskuilla, 

- Huhtik. 18 p:11;i 1918. Eräs räiitiili-
1l\.estari kertoi kuulleensa, kuinka Kuopion 
Scurahuoneella mässäilevät valkoisct ke-
hui"at, cttci,'ät hc tuoneet vankcja Var, . 
kaudcsta. ,'aan tappoi\'<lt ne sicllä. 
~ Huhtik. 15 p:nä 19 18. "Kuopion 

kasannissa olc"at punaiset vangit ovat nyt 
llIiillotettllja», kcr toi eriis sähkötyömies, 
joka itse oli ollut si inä hOllluiassa. 

- !\[:laherra "011 Hel1ens lausui 1aatl\-
neittcll haut<ljaistilaisuudessa Ktl0pioll 
kirkoss:! 1lI. m. näin: ,. Antakaa, vanhcm -
mat, lapscllnc leikkiä sotaa! ,. Onpa todcl-
lakin s i,'ecllillcll ncU\'o! -

- Hnhtik. 22 p:nii 1918 kertoi crä s 
nlJlkilan johtajoit<l, että toissa yönä oli 
tuotu 200 punaista ,'a1lkia, joista lähellii 
kasarmia yritti karata 14, vart ijoita oli 1 2 
micstä, Kaikki !lUO 14 punaista alllmut-
tiin, Eräs ampujoiSl<l kcrskui tuttaval-
teen nauraen : ,. Minäkin alllllluin 2 pUllik-
kia. " 

- Huhtik. 24 p:nä 1918 kcrtoi eriis suo-
jelusklllltalai ncll kirjuri: ,. Punaisia on nyt 
Kuopion kasaf1uilla 2,iOO micstä. H e saa-
,'al ruokaa kahdcsti päidssii: 5-6 pcru -
naa. hailia 4- 5 kp1. ja piencn siruscn lei , 
pää. 'l'ois('!1a kertaa alllletaan hcvosen-



lihasta valmistettua soppaa, joka löyhkyää 
hyv in ilkeäItä. _ Kohtahan se tulee kaulan-
kikkauspäid kaikkialle .• -

'l'oukok. 3 p:nä ' 918. Kuopiossa on al-
kanut kenttäoikellS. Rutto tappaa, kuula 
tappaa punaisia ' lI)'t Kcsk imäärin 2-.j. 
miestä kuolee vuorokaudessa. Eräs me-
tallityönjohtaja kertoi, että klo 2 seutuun 
yöl lä ammutaan Kuopion kasannilla kent-
täoi keudessa tuomittuja punaisia. Hän 
ken oi kuulleensa useitakin kertoja yhteis-
lauk'll1ksia. 

"On hauska katsoa, miten rutto kukois-
taa ja kehittyy, kun punaisia on 10 yh-
<Iessä», kertoi eräs stlojeluskmltalainen 
IOIlKOk. 3 p :n i\1alJa i918. 

Kuopion kadulta löysi eräs mestari sa-
nomalehden palasen, jossa oli ruotsalaisten 
an'ostelu SU01l1en "alkoisista: »Ei ole ih-
ltIeteltävää, jos Suomen po rl'areita sano-
taan lahtareiksi." 

- Eräs saksalaincn oli sanollu t lIlt1\lta-
maJle suomalaiselle Ha udllll lai stelusta : 
"En ok niin ,"erislä otteilla u:ihayt yielä , 
Gali tsiassa ollessani oli jotain sentapaista. 
~l! lllla Raudull taistelu oli kerrassaan kau-
heata. Punaiset ja \'alkoiset, \·enäJ.äiset ja 
saksalaiset - kaikki yhdessä nujakassa, 
oli s iinä vaimoja, jopa la psiakin. A1l11l1u t-
lU ja kuolleita oli niin paljon, että jäivät 
seisoa[[een toisiaan vasten. Eräässä talOt' 
tuvassa oli verta nilkkoja myötell. Sie!1ä 
oli kauhunpäh·ä." 

_ Eräs 'Loimaalta kotoisin oleva is"iintä 
kenoi K uopiossa käydessään kcsäk. 3 p:nä 
1918, ettel\'at pu nakaarti laiset 'mi täån 
ryöstäneet tai rosvonneet, ainoast aan jN-
kut hulikaanit käyttivät Ol1lankädeil oi -
keutta. · Eräässäkin suuressa talossa kävi-
dt pU)lakaartilai set sanomassa, cttj talon-
\"liki panisi "iljansa piiloon, sillä on tu-
lossa Il o-miehinen. asc!;tettu hllli:':aal1i-
·joukkue. Pakko-otolla eivät pUllail>et ot-
laneet muuta kuin mitä kussakin ta:o~sa 
ol i li ikaa, talon oma tarve aina jätetti in. 
Näi n ol i :Jcertojan tyttärenkin ta,loss3 tehty. 

- Kesäk. 17 p:nä 1918 kertoi crä<;, joka 
oli matkalla Kuopiosta H elsinkiin, ku\'I- ' 

leellsa eräältä s ilmillnäkijältä seuraava ta: 
Turussa, punaisten antautumisen jälkeen, 
kuletelliin vankeja öisin metsään allllllut-
taviksi. All1lllul1tapaikalla rukoili\'at pu-
naiset teurastaj iltaan polvi1!aan arm oa, 
jota ei kuitenkaan yhdellekään alT1lettu. 

- Heinäk. 20 p:nä 1918 kertoi eräs so-
tilas llIuutamalle Kuopion El10nlahdessa 
silloin käymässä olleelle henkilöl1c seuraa-
\'ata: "Kull ol imme saaneet punaisia \'an-
keja, lIl iehiä ja naisia, yhteensä 133. pan-
tiin ne erääseen latoon, jossa lle sai"at 
olla syömättä 2 vuorokautta. Kä"in la-

. don sei nänraosta katsomassa ja nam, 
kuinka \'angit hyppivät \'iluissaan ja tlä-
lissään, sillä s ilioin oli kO\'a pakkanen. 
Sitten otettiin nuo \'angit pois ladosta ja 
pakotcftiin srömättöminä ,kävelemään 60 
kilometrin päähän. jossa ne. ammuttiin. 
Enllen ampl1mista otti vat \'alkoisct punai-
:<il ta. mitä heillä sattui omaisuutta lllukana 
OIUllaal1, kuten kenkiä, \'aatteita, keUoja 
y. 1lI. Eräs p1l1,'"ki lupasi antaa " alkoi-
selle kult;lkel' ... nsa, jos tämä ei ampui si 
häntä. \ ·~·.,oinen lupasi olla ampumatta. 
:\llItI:l .,aatllaan tuon kal1iin kel10n :\111-
IH1ikin \'alko inell hänet. » -

- Lahdf'l1 yalloitllksessa kysyivät 'ai-
koi~et eräältä haayoltulleelta puni ki ta: 
»Onko si nulla jäsenkirja mukana. i?:> 
»On», \·;l.stasi pllnikki . Silloin he ott vat 
tuon ki r jan ja löidt sen naulalla ki:'l1i 
plll1ikin päähän, josta hän kuoli . 

Heinäk. 22 p:nä 1918 kertoi eräs ,0-
tilas Kuopion kauppatorilla, että toi5sa 
~'öna ]..\loli Kuopion kasanllilla 11iilkäält 
23 punaista. Keskimäärin kuol ee 10--30 
\'llorokaudessa. 

- Elok. 13 p:nii '918 kertoi eräs mieli-
sairaalan lloitajatar, että Hämeenlinnan 
11Iona oli ]lllllaisia 17,000. Val koiset S:l-
1101\'011: "Jos annatte aseenlle, niin saatte 
lIlennä eikii teitä ammuta! Punaiset an-
toi\'atkin a!'eensa. Mutta silloi npa va lko i-
~et a\'aSI\'at kU\llaruiskutulen punaisia 
kohti. ja pu naisia kaatu i niin, että tuskin 
6,000 jäi ;älelle. ::\äistäkin vi("lä paljon 
tapettiin . 
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Aaltula, p'eltka 
fl~onen, Samud 
fHraksinen, Aaro 
Asillainen, Kusti 
Björn, JImari 
Björn, Uittnö 
Esltdinen, Antti 
€sltdintn, paul 
Grönfors, Eino 
fjogman, Jonne 
I)ollkarainen, flaro 
fjalliltaintn, R. p. 
Ijarlikainen, Ju~o 
tjarlikaimn, mille 
fjartikoinen, mikko 
fjossinen, Yrjö 
fjeiltltinen. Kusti 
fjdnonen, Elis 
tjeinonen. Emil 
fjirwonen. Erik 
fjoffrin, mike 
fjolpainen, ftug . • 
fjolpainen, August 
fjo!poinen, €bwarll 
fjolpainen, iatu 
fjo lpolnen, Yrjö 
fjujanen, Kusti 
fjulIJtanen, (ouri 
fjuominen, [alu 
tjtlwll:rinen, Aroi 
fjlJwllrinen, flugust 
tjowärinen, m. 
fjdmatäinen, flara 
fj1lmäläinen. Raro 
tjiimöläinen, Ju~o 
fjömdläinen, matti 
fjämdläinen, p. V. 
fjdmäläintn, ptklta 

fjämölöinen, yrjö 
!'jänninen, iCatu 
Jkonen, Ju~o 
Jau~iainen, Villlar 
Julkunen, Antti 
Juutilainen, pekka 
3äppinen, Aug. 
Kaarakainen, iL 
Kaipainen, mikko 
Kanerma, Emil 
Karroonen, miljom 
Kau~anen, Lauri 
Keinänen, Lauri 
Kettunen. Antti 
Koimisto, E. 
Kole~mainen, Lauri 
Kor~onen, jrans 
Koistinen, Einar 
Koistinen, R. 
Kokko, p. E. 
Konttinen, fjanne; 
Korteloinen, Kalle 
Koponen, fjeikki 
Koponen, Sulo 
Koponen, Vike 
Kosunen, August 
Kuk~onen, ). 
Kukkonen, 3u~0 
Kuntsi. näinö 
Kärkkäinen. ftug. 
Lappalainen, KaUe 
Lappalainen, m. 
Lamikainen, Kalle 
Lempinen, Kusti 
Lestlinen, Eino 
LeSkinen, Kalle 
Lilja, 30akko 
Lunbgren , August 

Luostllrinen, Lauri 
Ll)lltikäinen. 0110 
mortikoinen, 0110 
masaIin, ). fj. 
mielIinen, Aan)e 
midtinen, Lauri 
miettinen , [atu 
mikkonen, VäinÖ 
muona, Kalle 
muslonen, Eero 
mgll.känen . martti 

. mönkll:önen, ). 
mömmö, Aaro 
mönkkönen, 0110 
niininen , Aatu 
niskanen, Aarne 
niskanen, malli 
nurmi, yrjö 
näätänen, Ju~o 
när~i, Armi 
Oinonen, Aaro 
Oinonen, Aarne 
Oinonen. pekka 
Oksa, Aleksanteri 
Oksman, A. V. 
paamilainen, Ale 
pakarinen, Ju~o 
pasanen, A. 
penlill:äinen. Kusli 
penttinen, Emil 
pitkänen, Erik 
pUllänen, paaroo 
pitkänen, p. 
po~jolainen, Eero 
puranen, Otto 
Raatikainen, E. 
'Raatikainen. ilatu 
Rantanen, Antti 

Reijonen, Albert 
Rii~imdlli, Ur~o 
Rissanen, Aaro 
Ruuskanen. Kusti 
Rulanen, Lauri 
'RgtIlÖntn, Kalle 
Räsänen, nil~o 
Räsänen, m. 
5010, Jaakko 
Saooloinen, m. 
Seppänen, Antti 
Silmärinen, pekka 
SOininen,"' matli 
SOininen, matti 
Su tinen, V.ktor 
[anskanen, Esa 
[aponinen, yrjö 
[askinen, Jonne 
[trtDO, tu. 
[.i~onen, Armas 
[[rkkonen, pekka 
{issori, Otto 
{oloanen, August. 
[oloon'en, August. 
{oioanen, ). m. 
[uomainen, Aarne 
[urunen, <ra~oo 
[urunen, mil~o 
Ukll.onen, Kalle 
Vallenius. [alu 
Varonen, Jalmari 
Vendldinen, ). 
Vepsäläinen, ). 
Ooutilainen, A. J. 
Wulff, Ju~o 
Väänänen, Olli 
Oaönonen, [a~oo 
Waisonen, Kalle 
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Vili fl{eikkinen 

Emil Heikkilä 
Kauppahalli N:o 44 

@ 
RUOKATAVARAKAUPPAA 

SUOSITELLAAN 

Kuopion Uuden 
Makkaratehtaan 

.................................... 
iuolleita "Suosi/eilaan. Myy
mälät Kauppahalli:uo n:o 

26- 32. .................................... 
SUUREMMISTA OSTOISTA 
-MYONNETAAN ALENNUS. 

r·· .. ························ .. ························· .. 
: RUOKALA 

M. L.yytikäimm 
• 

Dllor/katu 44. . ........................................................... .......................................................... 
Runsain vl!hkoillll 9{o hoi a 

paahlamalonla, 
paahdettua ja 
jauhettua 

Kuopion Kahvl- Ja Sakalavarakaupalll 
Kuopiossa , Kauppak. 51. ........................................................... .......................................................... 

fKuopion 
'Gyöväenyhdistyksen 

<Suositellaan 
.......................................................... 

I 



Kerkonkosken 
Osuuskauppa r.l. 

~ZluIZlIZlmmIllZl ................................................................................................ 
m ~~ m illiH: KerkcnkcskellZl, 

Klrkcnk~ll!ssl! jZl Klehlml!lIl! 

................................................................................................ 
Liikevaihto kuukaudessa noin 120/100: - . 

Kuluttajat, kannattakaa omaa liikettänne ja 
liittvkää siihen jäseneksi. 

(' ........................................................................................ · ............ · ...... · ........ · .. 1 
Maaningan Osuuskauppa r. 1. · · · 

0" paikkokuflflOII 
oma liike 

MYYMAU'T: 

vähäl'likislen 

Kinl/ulan!a/ldessa } _ 
Kirkolla :: 
HaQ(ossa :§ 
Kuro/nl/lahdessa ~ 
Tuovi/anlahdessa ja ~ . 
PII/konkaskella 

Uikkem myynti Iällä 
vuodella yli mi/jonan 
markkaa 

· , 

· Cehkäå' ostoksenne omasta liikkeestänne : 
; ja liitfykää jäseniksi siihen! ; 

· . · . ............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... ~ 

Suomen 
(0. T. K.J 

Osuustukkukauppa 
Pääkonttori Helsingissä 

ToimiJioja VIIPURISSA. 
KUOPIOSSA ja 
TAMPEREELLA 

r. 1. · · · · 
· · · · ........................................................................................................................... 



W. PITKJfSEN 

.t:eipomo-, fI( ondiittori
& fI( ahvilaliike 

S(uopio, f!{aopalliemellli. /8. 8'uffeliu 5S!f. 
(8ivuliilie V uor;N, 23). . 

TARJOAA JOUL UKSI.· 
.eli II IIIlIlodlllja ja liailienla isin jOlllllleiIJolisirr. 
9(U/I$1'11 lionvefflitl seliä liar(1111ellejll '~l!itQ 

eri lajia y. 111., y. 111. 

Y. MONONEN 
JALKINELIIKE 

KUOPIO Puhelin 624 

Hautakivet 
saaffe meiltä tilalen lai osfaen 
noin puolla halvemmalla kuin 
muualta. 

P. ja E. Pitkäsen kivivalimo 
KUOPIO. PeipPolenrinne. 

Suo si lan 

5auncjanl 
H. PIIKl'lnEn 
Hatsalankatu 6. 

i OSIO;,~:,~:~~~UlIII 
<Ansh. j{oposen Ku~~ion Koru- ja Kangmilla 

8alkineliike 
j{uopio :Kouppokolu 51 

RäätälInlIike 
cv. fI( arvonen 

fKauppalialu 36 flJu6elin 153 

Kauppakatu 36 

Vaate- ja 
Rihkamatavarakauppa 

H. SIlIlDETDINOFF 
t1inna (anlhinkatu 40 

:f~rki nealaan Anni Ruotsalainen 
SEKATAVARAKAUPPA 

klluluvaa työtä ota n tehdäkseni. 
P. Hlmllllnu. Kirkkokatu 54. H aapaniemenlta fu 36. Puhelin 5/6. 

~~~~~~---
!)Cllklne-, UClClle- jCl SAUNOJANI ~lhkCl mClIClUCl rCl kClU PP Cl 

suosittelen arvoisalIe yleisölle. 
P. A. RASANEN 

Juho Tuomainen. Savonkalu 10. MitlntJ CtJnlh/n/rtJlu ) 4 

• 



O. F. Tuomaisen 

Aug. Tuppurainen Vaatfuriliike 
Puljonh'u 39 Kuopio. Suokatu 23. PufJelin 7 74. 

I 5ekalauaNlkauppaJ D. Kinnusen . 
Suoslttllaan • Ruokatavarakaup pa I 

L...~~~~~~~ ____ .J Puijo~k.tu 37. Suositellaan 

A. Hakkaraisen 
c:S ekatavarakauppa 

tJColjonniemenlioht 5 

o. NUUTISEN 

QUOKRuR 
HJ\LLlKlITU 16 

J •. HARTIKAI"E" maalaus-Sekalavarakauppa • •• ••• liike ...... . 
Maaherrankatu 18 

[J?unsas valikoima · 
aJaa" kuuluvaa tOlJaraa ja 
lasIen Id uja, Joulu- ' ja 
Uudenvuculen_ y. m. kort
teja paljollai" ja vähittåin. 

Huom.! Kotimaisia Söhk.al(ruunuja. 

J(uopion Kirja & Paperikaupassa 
Moaherran/eatu /4. Pull. 4/4. 

K. LESKINEN 
10kåinen luokkatietoinen työl.ainen 

tilaa 

Saoon ~ansan 
KUOPJO. Tulliporttik. 19 

: ............................................... : ......................................... , ............................... . 

· · · 
· · · · · 
· · · · 

Kala=, [intu=, marja= ja 
maanviljelystuotteiben Kauppa 

Kumppanit, P. Leskinen & A. Grönlund 
Kuopio, Ale,,"nterink. I H"I.i .. lli, K"uppi .. k.t\l 

28. Puhelin 723. 13. Puhelin 9810. 

: ......................................................................................................................... . 



. 

• • 

Korhonen & Kekäläinen 
Kangas- ja Sekatavarakauppa 
MQaherran~ ja KoljonniemenkaJun ku[ma:ssQ KuopIOUQ. 

SUOSITTELEE TAVAROITAAN AR V. YLEISOLLE. 

Kahvia 
ja 

Ruok aa 
, 

• 
R.E , 50inlnen 

Minna Canlhinkatu 6 

Parhaita Kappoja, Hattuja ja 
Turkiksia mvv 

1 

J<uopion J<a ppa~J H aftu- ja 
Kauppakafu 6-Turkistiike. 

V. HAPPOSEN 

tililii(e lläät' 
KUOPIO. Savo nkalu 26 

Kangas- ja Komla varakaupal 
Keuppakat u IS ja K a uppahalll 

1, VAL.JAKKA. 

A. P. HALLIKAINEN 

SUUT ARI 
KUOPIO. Savönkatu 26 

, 

Puhelin 673 . 

Parhaan ja virkisfävimmän 
kVlvVn saa }. H. SOIN I SEN 

. SAUNOISSA 
Hatsalankatu 8. Puhelin 132. 

Ruokatavarakauppaa 
suositamme yleisölle. 
KUOPIO, Kauppahalli N:o 47. 

A. HALLlKAII'IEI<. 

R.mieUi5en 
Ruokatavarakauppaa Kauppahalli N:o 1-2 

suositellaan yleisölle 

fKangas- ja fKoruiavaraa 
Tulliporllikolu /8. HELPPOLA. 

(v. Karisalo) 

Yaate~ Ja Hibkamalamakauppaui 
Kaultpatorilla suosittelen. 

Paavo Rä.lnen. 



• 

;>?. ~ 

Iisalmen Työväen Osuuskauppa r.l. - _. 
SAVON SUUR IN KULUTTAjAIN JÄRjESTO. 
JÄSENIÄ YLI 3.000 " .MYYNTI NOUSEE TÄNÄ 
VUONNA NOIN 6 MILJOONAAN MARKKAAN . .. 

• . 

SEKAT A VARAMYYMÄLOIT Ä Iisalmen ~aupungi$$a 1. iisalmen maalais. 
kunnasJa 16. Lapinlahden kirkolla 1. Varpaisjörven /tirkolla ,. Ruoka/avara-
myymälä, kahvila ja ruokala Iisalmen kaupungissa. Perusteella AlapitkalJe. 

• Liiffykåä kaikki Iisalmen, Lapinlahden • Varpaisjörven /e'u-
[uUojat jäsenikJi ja tehkää KAI K K I K A U P PA N N E 
II SALMEN TYOVÄEN OSUUSKAUPASTA. 

~ ~ 

~ 
Sosialistinen Aikakauslehti 

AINOA TIETEELLINEN TYÖvAENLEHTI SUOMESSA 

~ SUOMEN SOS.-DEM. NUORISOLIITON JULKAISEMA. ;" 
Paätoimittaja Emil Lindahl, toimituuihteeri Eil. tri Ivar Lauy. 0 

t:: =>:: ... Ilmestyy säännöllisesti joka kuukauden ~ Oq; I Ja 16 p:ni. ~ 

<>: - ~ 
~ Seuraa tarkoin katkkJa uusiaikaisimpia virtauksia iyoväenliikk.een ;:: ja lalouselämän olalla. 

5(aikkien . työtätekevien tilaitava. . 
T1/ .. u~hi"IQ ~~ "uoJ~ll" 15 m",~ka" ja puo- 7llou,t,I" 0<.,/""",,110001 tultuisal "';"Ift;~1r~I. /siIS-

Idla vuodelta 8 mar~~a . o>6~1I ~It}a~au"..' ja Itonllorimm~. 
y\d/sli8l1umuol I m~. R.gMJI~1I11 a,lo mle"'~81 f 

SOSIALISTISEN AIKAKAUSLEHDEN KONTTORI 
Hd./lI~i E/öilllo,holllic I Puh. 11340 



•••••••••••••••••••••••••••••••••• : \ 

Kuopion Työväen 
Osuuskauppa i. 1. 
\ : •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

{J(uopio - - - - fMyymälöitä 15 

LEIPOMO 
VESITEHDAS 

LIIKE VAIHTO YLI ' /2 MILJOONAA MARKKAA 
KUUKA UDESSA - - - JASENlA YLI 2,500 

{J(ulultajat! {J(annattamalla omaa liikei
tänne ja siihen jäseneksi liitiymällä luotte 
itsellenne taloudellisia riippumatiomuutta! 



Perr.ufeffu v. 1912. E fl simäinen myymälä 
0l10lfu syksyllä 1913. NyleJJ;sin 18 myymälää 

9?autaosasto 0 Xahvila 0 9?uokala 

Kaj"""i .. " 
Ensi/On" 
Ki.him{lud 
Mlufahddla 
Suomuuafmell" 
Hg.y","/m ,lIo 
R,', lIjlill~e1llJ 
Puolanga II" 
M./lJ["hJu,a 

MYYMALAT, 

M""omam"fo"" 
}11"1"",,,,,,, 
Vuolla/ahde"" 
Mu.fom6u,a 
Sofk<lmon .\:.,1:. 

Naopurin"a",,,Il,, 
• T"hltalul'a .. ii 

K"hmoniemellli 
Ruhtinoamalmella 

Puhelinnumerot Kajaanissa: 

Päiimyymä/8lin ..... .............................................. 125 
KontIon;" ........... ' " ..... ..... "' ....... ....... .. 174 
Kakun'",,,",, j" IliJ.elläjiL.. ...... . ...................... 156 

9?åhastot clmk. 450,000: -' 00 Jäseniä 2,600 

Myy nti 1913 ... Smk. 16,7740 77 
4,396,050' 68 

10,000,000: -
• 
• 

HANKKII Kajaanin 
farpeila. 

Kuopio 1919. S.~o" 1I0 ... n IIlrj.p.lnQ o~· 

19 18 . .. 
1919 noin 

• 
• 

i?ihla~unnan kulut/ojilfe edullisimmin kaiHia kululus
Mahdollisesla ylijäämäslä määrääväl kulul/ajal ibe. 

HINTA 3 MK. 

• 

W 
N 
W . 
N -.. 
CO o -'" -a c z 
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