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Me nousemme. 

Ylös nuoriso yöstll jo heräå', 
on poistunut varjot (umma.l 
ml kaihtivaf auringof1 terää, 
valon slflpasi, vlmgitsi summat. 

Pois poistuvi yö. 
TtlllS aIka vi työ. 

Pois velttous, toiminnan hetki taas lyö. 

I(aatui taistoSS<l veljemme parhaat, 
voittajamrne heille kuoleman toi. 
Sortui viereensä siskomme dT/l1aal, 
tulevaisuutta kun meille he loi. 

Tien viittO;väl meille 
vapauden teille -, 

Ne seuraa teemme teille, sankcuei/le. 

Va/tahefra! voi kahlita klwsaa, 
elon riistliä ja hengen myös. 
Vaan aatteensa, ihanteensa 
ne, elävlit tehdyssä työss'. 

Slt ei kahiita voi 
valW se vapaana soi. 

Sen voimaa ei sortajat te/jeNi voi, 
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Ne nousemme mac7st.7 johon k.1c7dlllmme 
kun ylliiltl raju säij. 
Sen iskuista hetkeAs valvuimme 
maalh1Il, ruhjottulM ..rinta ja pii/jo 

Vc7ik syvät on h.7avat 
j,7 ran(eissa raud<7l, 

me nousemme sittenkin, auk aukee Iliwd.7t. 

Ne nousemme, (,MS ylös npstmnme 
valon soihdun, ' vapauden. 
Ne nousemme la.1s, jll me koslill17mo, 
kuolot, piin<1l, kaikk' k.wheudet. 

T/iän tehtäviin 'saimme 
jclk' elopn jäimme, 

senvlloksi elämme, tl/lslo<1 kiiYl1ll11e. 

Onn;. 
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Kansalaissotamme voittaja. 
Suomen köyhÄlistön kohtalokkaimpien hetkien Iyödessä keväällä v. 

I9r8 laski maamme porvaristo kaikki alhaisillllllatkin intohimonsa valloille. 
Se tunsi olevansa juuri pä~lltyneen aseellisen taistelun perinpohjainen 
voittaja, olkoonkin vaikka niin, että tuohon voittoon pyrittäessä ei oltu 
kavahdeltu häpeällisimpiäktlän keinoja, vaan kaiken muun hyväksi turvau-
duttu yksinpä kansamme mainetta Jikaavaan ja äsken juuri saavutettua 
itsenäisyyttämme loukkaa vaan aseveljeyteen ilftikäilemftttömyytensä tähden 
knmmoltllun ja sillä hetkelHt. sotaisen mahtinsa huipulla olevan, vaikkakin 
sittemmin niin perinpohjaisesti lyödyn Saksan imperialismin kanssa. Tuo 
iiittohan se juuri olikin tapahtumat ratkaissut: vieras voima oli Suomen 
työllliseen turruttavimman iskun lyönyt, tältii l<irvoittanut klldestä aseen ja 
sitten hänet avuttomana jättänyt hilliu.ömän koston raadeltavaksi·, 

Venäjän tsaarien palveluksessa olivat sadat upseerit oppineet koroit-
tamaan itämaalaisen julmuuden hyveeksi kukisteltaessa kansanliikkeitä. 
Suomalaiset jääk1l.rit taas monivuotisena kouluutusaikanaan omasivat tay-
delleen imperialistisen Saksan keisarista välittfirn1l.ttömän ja yksinomaan 
asetettuun päämäärään t1l.11täävän häikäilemättömyyden. Kun edelliset otti· 
vat käsiinsä kansalaissodussamme valkoisten puolella ylimmän johdon ja 
jfilkimäisel taas olivat lalytännöllisiä toimi<t ohjaavana voimana, oli siit1l. 
aivan luonnollinen se,urnus se valkoinen terrori, jok<l on antanut niin pal-
jon puheenaihetta ei yksinomann kotimaassa, vaan yläluokkamme silmittö. 
mäksi suuttumukseksi ja säildiykseksi ulkomaillakin ja joka on hiljalleen, 
mutta sitä varmemmin k1l.äntänyt suoritetun aseellisen taistelun tuloksen 
kokonaan toiseks i kuin miUI se alkuperäisesti oli: yksinkertaisesti sanoen 
tehnyt siis perinpohj,u·sesti työdystii Suomen proletariaatista voilta/ml 
ei ainoastaan siveellisessä suhteessa, vaan todellisuudessakin. 

Yhä vieläkin vallitsevissa työväestöll€ raskaissi:t olosuhteissa tehtynä 
yl11l.oleva väite voinee pintapuolisesti sita tar!<astettaessa tuntua monesta 
mielettömältä, ainakin ajattelemattomalta. SY'iemmin asioihin perehdyl-
tllessä täytyy tuomion l<l1itenkin tulla ylläesitetynlaiseksi. 

Kaiholla ajatellaan kapinan edellistä aikaa, jolloin työväenluokkam11le 
oli niin mahtava, kiinnittipä huomionsa mihinkä . sen muotoihin tahansa. 
- Tuo loistokausi oli kuitenkin enempi pinnallinen kuin todellinen. J:lr-
jestöjen jäsenmäärä, niin poliittisissa, ammatillisissa, kuin osuustoiminnai. 
lisissakin, oli kylläkin mahdollisimman suuri, niiden koneistot kävivät 
näennäisesti ku in rasvatut ja muutoinkin oli kokonaisulls1<uva liikkeesUl.mme, 
sen nuoruuteen ja maamme kokoon nähden kerrassaan valtav~. Mutta 
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alla pinnan tapasi heikkoutta. Kehkeytymistilassa olevia sairauksia, jotka 
vain vartoivat hetkeä lamauttaakseen koko uhkean ruumiin. 

Yleisesti tunnettua on, että Suomen sos .. dem. puolue perustumishet. 
kestään saakka on ulkonaisesti kasvanut nopeammin kuin mitä sen sisäi-
seen kehitykseen nähden olisi ollUt -terveellistä. Joukkojen omaama sosiali. 
demokratian tuntemus ja toiminnan päämäärästä tietoisuus ei vastannut 
lähimainkaan järjestöjen suurta jäsenmäärää ja saavutettua poliittista vai-
kutusvaltaa. Näin oli varsinkin Venäjän maaliskuun vallankumouksen jäl-
keen, jolloin uusien jäsenten tulvalla ei ollut mitään rajoja. Näiden uusien, 
joukkotoimintaan kypsymättömien ainesten turmiollinen vaikutus oli havait-
tavissa jo aikoja ennen kapinan puhkeamista yhteiskunnallisen suuttumuk· 
sen sakeina, väkivaltaisina purkauksina, joilla oli kiitolJlnen maapertlnsa 
vallitsevissa oloissa ja erikoisena kiihoittimena porvariston usein liiankin 
silmään pistävä provokatsioni. Kaikki tuhoovan joukkokurittomuuden ja 
yleinen anarkian uhka paljastui varsinkin syntymässä olevien punakaartien 
riveissä, vaikka juuri niiden piti tulla tukemaan ulkonaista järjestystä omas-
sakin liikkeessä, samalla kuin niiden piti herättää kootulla fyysiJlisellä voi-
mallaan kunnioitusta vastustajissa. Mutta niin kammottava oli kuohujen 
Htikähtely suurtapahtumain kurimuksessa, että vain aniharvoilla johtavissa 
asemissa olevilla oli rohkeutta vaatia rivien puhdistamista epäilyttävistä 
aineksista ja menettelytapojen tarkistusta. Ja heidätkin saatiin, yksilöitä 
lukuunottamatta, vaikenemaan syytUlmällä heitä sortovallan kumoukselli. 
suudesta, vaikka radikalisimmallakin si lmällä katsottuna he olivat oikeassa 
huutaessaan joukoille: voita ensin itsesi ennenkuin voit muihin pysyväi-
siin voittoihin päästä. 

Mutta niinpä kävikin sitten kohta kapinan puhjettua, että sattui lukui-
sasti terroristisia tekoja, vaikkakin vastoin varsinaisen johdon tahtoa, jotka 
vieroiuivat jo kotimaassakin puolueettomiksi jääneiden kansanaine~ten myötä-
tunnon köyhälistövallankumoukseJlisilta ja antoivat vastustajille åseet käteen 
kääntää ulkomaiden yleinen mielipide puolelleen. Eivätkä nämä hitaita 
niiden käyttämiseen olleetkaan, vaan päinvastoin mitä räikeämmin jokaista 
yksityistapausta käyttäen hyväkseen he saivat leimattua tuon mitä syvim-
mät juuret omaavan yhteiskunnallisen ilmiön pelkkäin rosvo· ja murhaaja_ 
joukkojen koko maan kulttuuria ja kansan hyvinvointia vastaan tähdätyksi 
mielettömäksi riehunnaksi. Ken oli tilaisuudessa kapinan aikana seuraa· 
Illaan Ulkomaista, varsinkin skandinavista sanomalehdistöä, hän ei ihmet-
tele sitä, että sellaisetkin ainekset, kuin kirjailijatar Ellen Key, jolla Suo-
men työväestönkin parissa tähän saakka on ollut paljon ystäviä, saatiin 
koroittal1laan intohimoje-n korkeimmilleen kiihoittaman äänensä maamme 
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elämästä ja kuolemasta taistelevaa köyhälistöä va,staan. Voivathan he 
vedota satoihin "ehdottomasti luotettaviin todistuksiin", joita Punaisesta 
Suomesta poistuneet ulkomaalaiset usein vielä tarkoituksellisesti lisaä väri t. 
läenkin esittivät julkisuudessa. Tämä porvarillisten maalaiJu sai ulkomai· 
den proletariatinkin, varsink in taistelun alkuaikoina, suhtautumaan vähem-
mällä ymmärUi.myksella tapahtumiimme, erikoisestikin senjohdosta, että 
Valkoinen Suomi ei lakannut toistamasta väitettään, että kapina oli synty-
nyt kansaneduskuntaa vastaan ja että se puolestaan ei missään tapauk. 
sessa pyrkinyt sosial idemokratian tuhoamaan, vaan ainoastaan palautta_ 
maan , laill isen järjestyksen ja pelastamaan maa n uhatun kulttuurin. 

Näin me Suomen työläiset salliessamme kurittomuutta jo kapinan edellä 
ja varsinkin sen kestäessä loimme varman pohjan omalle häviöllemme ja por-
varisto n voitolle. Nyt voimme oll'a sitä tyytyväisempiä., ettei viime mainittu 
ollut kyllin kaukonäköinen poimimaan kypsyneitä hedelmiä, vClan päin_ 
vastoin sOkeudessaan täydelleen tuhosi ponnistusten tulokset. 

Kansalaissotamme lopullisissa katastrofimaisissa ratkaisuissa mukana 
olleet ovat selv immin tietoisia sii tä onnettomuuden perinpobjaisuudesta, 
johon kumousyritys oli maamme köyhä.listön syöstä. Ruotsinmaalaisen 
Dagens Nyheterin julkaisemasta kenraali Mannerheimin ja senaattori Ren· 
\'allin haastatteluista kyllä yleisesti tiedettiin, millä kohtalolla voittaja 
uhkasi ei ainoastaan aseelliseen taisteluun puuttuneha, vaan koko työväen . 
luokkaamme. Mutta petomaisuudessaan tuo uhkaus oli niin yllättävä, että 
aniharvat sitä jaksoivat uskoa. Emme olleet sellaiseen tottuneet. Ainakin 
se on vanna, että tuhannet jopa kymmenet tu ha nnet luovuttivat aseensa 
siinä naivissa luulossa , että he ehkä sittenkin säilyisivät ankarammalta 
rangaistukselta koston suuntautuessa etupäässä päällikköihin ja edustavim-
missa asemissa olleisiin työväen liikke~n miehiin. Niin suuri oli yrityksen epä-
olInistumisen tuoma pettymysja siveellisen selkärangan taiuuminen joukoissa, 
että tuota oman pään ostamista veljien veren hi nnalla ei pidetty edes häpeäl· 
lisenä, vaan pubuttiin siitä noina kohtalokkaina hetkinä aivan avoimesti. 

Jos nyt todetlakin olisi käynyt näiden epätoivoisten kuvittelemain las· 
kelmien mukaisesti, mitenkä perinpohjainen silloin olisi ollutkaan taantu· 
muksen voitto I 

Voittaja ol isi a ryelematta saanut tuhota työväenliikkeemme varsinai· 
sen henkisen voiman, sen kypsyneimmän aineksen ja pohjakerroksissa 
tapahtunut siveellinen murtuminen olisi jatkunut viela vuosikausia ehkä 
vuosikymmeniakin katkerana pyykinpesemisenä, jonka kestäessä ei olis i 
ollut yrittämistäkään yhteistä ehyttä rintamaa porvari stoa vastaan, joka 
olisi tällöin ehtinyt lujittaa asemansa raudanlujaksi. 
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Mutta vain hetkisen saivat vallankumoukselliset knntajoukot eHlä 
batarain barhakuvitelmainsa varassa. Veren makuun päässeen voittajan 
kostonjanoIla ei ollut mitään rajoja. Kymmenettuhannet sen uhreiksi jou. 
tuivat, niin syylliset kuin syyttömätkin, miesten ohella naiset j~ lapsetkin. 
Historian suurin häpeälilhra haut3si~allensa onnettoman maan. Se levitti 
kuolemaa, pohjatonta kärsimysUI. ja epä toivoa Suomen koko köyhälistön 
keskuuteen. 

Isku oli ankara, muUa myöskin vallinneen alennuksen mukainen. Sel. 
laista tarvittiinkin saattamaan joukkoja järkiinsä. Ja ne nousivatkin veri. 
virroissa puhdistuneina, kärsimysten karkaisemina. Ei pettymys niitä 
masentanut. Sankareina ne seisoivat välttämättömyyden edessä. Kerralla 
valkeni tuhansille, että nyt oli edessä aloitetun taistelun raskas, mutta 
kunniakkain jatko. Marttyyrien verin tehtiin nyt kylvöä uutta yhteiskuntna 
varten, jonka lopullisesta voitosta ei kenkään epäillyt. 

Katse kirkkaana, tähdättynä tulevaisuuteen, pää jalosti pystyssä, askel 
varmana kävivät tuhannet kuoloon. Ylpeä uhma karehti miesten suupie-
lissä, naisten kirkas hurraa soi sytyUävämpänä kuin koskaan ennen kivää-
rien ja kuularuiskujen niiuäessä veristä viljaa. 

Pyövelit hämmllstyivät. He tunsiva t seisovansa jonkun korkeamman, 
heille kokonaan käsittämättömän edessä. Salaperäinen pelko valtasi heidän 
mielensä ja teloituspaikoilta levisi tuo kauhu vähitellen yhä laajemmalle 
ja laajemmalle, kunnes kammitsoi kaikkien aivot Valkoisessa SL'.omessa, 
Voittaja tunsi itsensä el,llvarmemlllaksi kuin varsinaisen taistelun hetkellä. 
Epatoivoissaan se yhä tehosti tuhotyötänsä, mutta kuta enemmän se rie-
hui, sitä selvemmin se tunsi uusien voimain nousun vastaansa. Omat 
erehdykset olivat kapinoineen köyhälistön häviölle saattaneet. Rikostensa 
mereen Suomen porvaristokin tunsi uppoovansa. 

Valkoisesta terrodsta mU0doSlui luokkataistelumme toinen käänne-
kohta aivan samoin kuin punainen on ollut ensimmäinen. Se käänsi jnl-
leen yleisen mielipiteen kotimaassamme. Koko työväenliikkeen tuhoaminen 
oli taantumukselle ylivoimainen teh tävä. Olihan jo itse a:,iassa mieletöntä-
kin yritUl.ä pysäyttää historiallisen ja taloudellisen kehityksen buimaratasta 
ja sen seuralaista sosialidemokr<!tista liiketUL Kun nyt jälleen tunnevaikut-
timetkin saivat entisen eteenpäin tähtäävän suuntansa, 'alkoi köyhälistön 
uudestasyntyminen peloittavalla voimalla. Se käy sitä suuremmalla var-
muudella, kun 'kalliisti ostetuista koken}uksista on niin paljon oppia otet· 
tavana. 

MuUa valtavimman ja katkerilllll1an kylvön on valkoinen terrori niit-
tänyt ulkomailla. Siellä tapahtunutta mielialan käännettä on vaikea edes 



8 

Mutta vain hetkisen saivat vallankumoukselliset kantajoukot eHlä 
batarain harhakuvitelmainsa varassa. Veren makuun päässeen voittajan 
kostonjanoIla ei ollut miUl.än rajoja. Kymmenettuhannet sen uhreiksi jou. 
tuivat, niin syylliset kuin syyttömätkin, miesten ohella naiset j~ lapsetkin. 
Historian suurin häpeätahra hautasi allensa onnettoman maan. Se levitti 
kuolemaa, pohjatonta kärsimystä j; epä toivoa Suomen koko köyhälistön 
keskuuteen. 

Isku oli ankara, mutta myöskin vallinneen alennuksen mukainen. Sel. 
laista tarvittiinkin saattamaan joukkoja järkiins1i. Ja ne nousivatkin veri. 
virroissa puhdistuneina, kärsimysten karkaisemina. Ei pettymys niitä 
masentanut. Sankareina ne seisoivat vaIWl,mättömyyden edessä. Kerralla 
valkeni tuhansille, että nyt oli edessä aloitetun taistelun raskas, mutta 
kunniakkain jatko. Marttyyrien verin tehtiin nyt kylvöä uutta yhteisk!lIltna 
varten, jonka lopullisesta voitosta ei kenkään epäillyt. 

Katse kirkkaana, tähdättynä tulevaisuuteen, pää jalosti pystyssä, askel 
varmana kävivät tuhannet kuoloon. Ylpeä uhma karehti miesten suupie-
lissä, naisten kirkas hurraa soi sytyttävämpänä kuin koskaan en nen kivää· 
rien ja kuularuiskujen nliuäessä veristä viljaa. 

Pyövel it hämmästyivät. He tunsiva t seisovansa jonkun korkeamman, 
heille kokonaan käsittämättömän edessä. Salaperäinen pelko valtasi heidän 
mielensä ja teloituspaikoilta levisi tuo kauhu vähitellen yhä laajemmalle 
ja laajemmalle, kunnes kammitsoi kaikkien aivot Valkoisessa SL'.omessa. 
Voittaja tunsi itsensä el,ävarmemlllaksi kuin varsinaisen taistelun hetkellä. 
Epätoivoissaan se yhä tehosti tuhotyötänsä, mutta kuta enemmän se rie-
hui, sitä selvemmin se tunsi uusien voimain nousun vastaansa. Omat 
erehdykset olivat kapinoineen köyhälistön häviölle saattaneet. Rikostensa 
mereen Suomen porvaristokin tunsi uppoovansa. 

Valkoisesta terrorista mU0doSlui luokkataistelumme toinen käänne-
kohta aivan samoin kuin punainen on ollut ensimmäinen. Se käänsi jäl-
leen yleisen mielipiteen kotimaassamme. Koko työväenliikkeen tuhoaminen 
oli taantumukselle ylivoimainen tehtävä. Olihan jo itse a:,iassa mieletöntä-
kin yrittää pysäyttää historiallisen ja taloudellisen kehityksen buimal'atasta 
ja sen seuralaista sosialidemokr~tista liikettä. Kun nyt jälleen tunnevaikut-
timetkin saivat entisen eteenpäin tähtäävän suuntansa, 'alkoi köyhälistön 
uudestasyntyminen peloittavalla voimalla. Se käy sitä suuremmalla var-
muudella, kun 'kalliisti ostetuista koken}uksista on niin paljon oppia otet· 
tavana. 

Mutta valtavimmun ja katkerilllll1an kylvön on valkoinen terrori niit-
tänyt ulkomailla. Siellä tapahtunutta mielialan käännettä on vaikea edes 



",.Oletl J\ r ~i~:l(j, llt ' 
~1':1- "1 

1943 Ii 9 
,,\ 

yrittää kuvata. Porvariston dil fWYft.t'~n~'nnistella äärimmäisetkin 
keinonsa pelastautuakseen tuon tOSI niSkailta seurauksilta. Se on 
kuitenkin turhaa. Rikos ei jää koskaan rankaisutta. Taantumuksemme 
tuhoutuu omiin tekoihinsa. Ja me tiedamme, ettei sillä ole mitään edelly_ 
tyksiä edes osittain pelastumiseen. 

Suomen köyhälistön raskaat koettelemukset yhä kyllä jatkuvat. Mutta 
ilmassa on jälleen lopullisen voiton uskoa, joka ei aino:lstaan sahkötä varo 
sinaisen työläisarmeijan uudelleen lippujensa alle kokoontuvia rivejä, vaan 
saa ajattelemaan maamme sivistyneen kansanaineksen parhaimmiston. SI:! 
on tähän saakka itsekkäisyydessflän empinyt, vieläpä tehnyt palveluk5;iakin 
taantumukselle saamistaan pienisttl palkkioista. Nyt se näkee, että kun 
kotimaisen porvariston vieraalla avullakaan, keinoin ei minkäänlaisin, 
onnistunut tuhota oikeuksiinsa nousevaa köybälistöä) voi tämän lopullisesta 
voitosta olla varma ja siis edullisint,! on yhdistää omakin tulevaisuutensa 
voittajan tulevaisuuspyrkimyksiin. Ja tätä kapinayrityksemme tulosta ei 
ole vähäarvoiseksi laskettava. 

Yhä vielä yrittävät kansalaissotamme aseelliset voittajat punaltaa voi-
ton fanfaal'ejaan) mutta heidän torviinsa on tullut epäilyksen ja epätoivon 
sointu, joka on saanut koko maailman varmuuteen) että ne pian tyyten 
vaikenevat. 

Mutta köyhälistön riveissä tunnetaan, että tuo todellinen vapauden ja 
edistyksen hyväksi tapahtuva käänne juontaa juurensa kymmenien tuhan-
sien sankarien hautoihin, on kukka pohiattomain kestettyjen ja I<estettä-
vien kärsimysten ja sik~ i se osoittna arvoittavansa urhojensa kantamia 
uhreja. 

Veera Vehkaperä. 
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Päivä nousee. 
Pimeys peIttI maan. Pimeydessä, kurjuudessa, kahleihinsa sidottuna, 

vietti ihminen synkkää, elotonta elämäänsä. Hän vaikeroi tuskastal Rns-. 
kaat hiki pisarat valuivat hänen lUisevilta posldltansa, hänen kielensä kiilasi 
kuivuudesta, hänen ruumiinsa vapisi nälästä. Hän häipyi elämän ja kuo-
leman välillä, vartoen ainoata pelastajaansa - - - kuolemaa. - .- -

Mutta kerran nousi toivonsäde! NOUSI taivaalta aamuaurinko säteile· 
vänä, kirkkaana! Ruskotti taivaanranta. Punertuivat pilvet. Auringon 
kultaiset säteet maanpintaa ' hyväilivät. Nousi ruoho vihreänä nurmikoita. 
Avasi ruusu ihanaisen umpunsa. Helskytti sirkka niityllä elämäni loista 
helskytystMti. Lauloivat linnut korkealla ilmassa l hymyilevän luonnon, 
nousevan päivlln koitosta, 

Päivä koitti! 
Ihminenkin havahtui, hieroi silmiänsä - - ~ heräsi, loi katseensa 

kohti päivän nousua. Sydän iämpelt i. Elämän halu syttyi rinnassa. Outo, 
ihana sisäinen soitto soitti vienoja säveliä hänen sielussansa. Hän näki 
elämän edessänsa viheriäitsevänä) täyteläisenä. Hänetkin valtasi eläml1n_ 
halu. Hän tahtoi elää! Sulkea koko riemuitsevan maailman syliinsä, syleillä 
sitä. 

Hän katkoi kahleensa. Nousi nokisena ylö& luolastansa. Ojensi vapau-
tuneet kätensä nousevaa aurinkoa kohti. 

Mutta rajuilhla puhkesi! Nousivat synkät pilvet taivaalla., peittivät sen. 
Myrsky vihaisena ulvoi! Leiskuivat pimeydessa tuhoa tuottavat) kirkkaat 
salamat. Ryntäsivät villi pedot vihrlisina ulos luolistansa. Iskivät veren-
himoisina raatelevaiset hampaansa uhriinsa. Veri purskahti punaisena suilt-
kuna haavoista. 

Kuole-ma nautti voitostansa! Pedot juopuneen ilolla, riemuiten tanssi_ 
vat uhriensa ympäri llä. Mutta uhrit vetivät viimeisen hengenv('tonsa tyy-
neenä, rauhallisena. Heidän sammu vista silmistänsä loisti usko) usko 
uuden päivän vapauden voittoon! 

H e lyötiin 1 
He kuolivat nälkään 1 ' Heitä ammuttiin 1 Heitä kidutettiin vankila· 

komeroissa. 
Muua heidän uskonsa ei horjunut! He tyhjensivät kärsimystens1i mal. 

jan pohjiaan myöden hammasta purren, Kuollessaanki n he vielä huusivat: 
"Me elämme!" 

Valkoisella lumikentällä makasi nuorukainen. Veri pulppuili hiljalleen 
hänen rinnoiltansa . täh tisen kuutamoyön kuultamalle hangelle. Hän kuis-



II 

kasi hiljalleen: "Minä kuolen! Hyvästi elämä! Hyvästi toverini! Minä 
kaaduin, mutta he elävät. Valta on meidän! Vapaus koittaa!I< 

Santilnummella seisoi nuoria tyttöjä rivissä katsoen silmiin teloitta-
jiansa. Nousevat kiväärien piiput. Kohosivat tyttöjen rinnat. "Pyövelit 
ilmpukaal Me kuolemme, mutta sitä voimakkaampana elää aate meidän 
jälkeemme. Eläköön sqsialismi!" Yhteislaukaus pamahti. Sammui tyttöjen 
elämä! 

KurjaUa puulavitsalla makasi vanhus. Hän oli laiha, kalpea, melkein 
luuranko. Hänen ympärillänsä oli joukko ' nuorukaisia, jotka hartaina kuun -
telivat hänen puhettansa. Hän puhui: "Nuorukaiset, me olemme lyötyjä, 
mutta emm~ voitettuja. Meidän vaQ.huksien päivätyömme on päättynyt, 
me kuo[emme pois. Mutta teille nuorille Ole jätämme perintömme, kultai· 
sen perinnön. Se aate jonka puolesta Ole nyt sorrumIlle, se ajakaa te 
voittoonsa! Luvatkaa se!" 

"Lupaamme", vastasivat ni.lorubiset kyyneelet silmissä. "Kiitos nyt 
kuolen mielelläni. Voitto on teidän! Hyvästi!" Hänen elämänsä sammui. 
Mutta nuorukaisten silmissä liekehti kirkas vapauden tuli. 

He lyötijn ! He sortuivat! Mutta heidän muistonsa elää aina! 
Keväisen aamuauringon noustessa kulkee loppumatoin ihmisvirta van- , 

huksia, nuorukaisia ja lapsia, verhottuina mustiin surupukuihinsa. Tyyninä, 
rauhallisina astuvat he eteenpäin. He pysähtyivät aamuauringon kultaa-
malle kummulle. He polvistuivat, kupluu hiljaista nyyhkytystä, kyyneleet 
valuvat pieninä pisaroina kummulle. He laulavat. hiljaisella äänellä suru· 
hymniä sortuneiden muistolle - -_. - - .,. 

He nousevat ylös, kuivaavat kyyneleensä. Viritlivät uuden laulunsa: 
Vapauden laulunsa. 

KUlllpU viheriöitsee. Kukat kummulla tuoksuvat. Linnut avaruudessa 
laulavat ylistyslauluansa päivän nousulle. Aamutuuli hiljaisena henkäilee, 
levittäen kevään tuoksua ilmassa. Koko luonto uhkuu riemusta keväisen, 
uuden päivän noususta. 

Mutta kaiken t::tmän yllä kaikuu vapauslaulun mahtavat säveleet! Ne 
nousevat, ne kohoavat ylös avaruuteen, jossa hiljaisen tuulen tuudittamina 
kulkevat yli vuorten, laaksojen ja nlerten, vieden viestin koko maailmalle 
kansasta, joka kuolla ei voi, joka lyötynä ja sydänveriinsä haavoittuneenakin 
viejä kulkee rohkeasti pää pystyssä vapauttansa, nousevaa päivää kohdenl 

Päivä nousee! 
A.A. 

000000 



J2 

Kumpujen äärillä. 
Kaunista elää on edestä heikkoin. 
Kauniimpi kuolla, kutsua kuullen. 
Elontie konsaan~i kulkenut harhaan. 
Päättyy kun matka Tuonelan tarh aan. 

Me kuljemme elämänrataa,mme eteenpain lukemattomien peitcttyjen 
kumpujen keskuudessa, kumpujen, joidellka alle 011 kätkettynä nuorteata, 
kallista el~ll1änviljaa. Pysähtykäämme taipaleellamme hetkiseksi niiden 
äärille, suol<aamrne ajastalIlme hitunen noille nunnien alla nukkuvillc ja 
antakaamme muistoj emme vierähtää hetl(isf'ksi ajassa taaksepäin niihin 
aikoihin, jolloinka nuo veljet ja siskot, jotka nyt mullassa muatuvat, seisoi -
vat reippaina, voimakkaina ja elämänhal'uisina joukossamme. 
, . Jo varhain elämänne elpyvässä keväimcssä kuulilte rinnassanne l<ehoit-
tavan äänen, joka kutsui Teitä .työhön heikkojen j<1 sorrettujen hyväksi. 
Ja Te seurasitte sen kutsua, omaksuitte sen elämänne johtolangaksi ja 
hyHlten useat IllllUt, jotka elämän ne nuortealle polulle yritti~~H harhakuvia 
ja valoisia kangastuksia luoda, aioitte kulkemaan velvollisuuden tietä. Ja 
Te kuljitte eteenpäin laajan rintaman eturivei~sä, sillä te olitte nuoria ja 
voimakkaita. Suonissanne pursui urbeilukenttien ja voimistelusalien kes-
kuudesta kertynyttä vantteraa voimaa ja otsaanne jalosti itseopiskelun ja 
toveripiiritoiminnan luoma varmuus, borjumattomain askelin kulkiessanne 
(>täälHt jo häämöttävää, ylevää päämäärää, köyb/i1istön VOitlO,1 kohden. -
Ette ehtineet perille asti - sorruitte ennen, taistelun uhreina tielle! 

Oli syttynyt verinen veljessota! 
Rauh.a llisia keinoja taistelussaan J<äyttäneet puolueet olivot tarttuneet 

aseisiin ja Pohjolan talvinen luonto tärähtcli, kun yhteen iskivät maan 
suurimmat ja pienimmät. Se pyörre tempasi mukaansa Teidätkin I 

Ette rikosten teitä tavoitel\ee~, ette omaa etuanne etsi neet, vaan sit/i 
ääntä seuraten, joka elämän ne työtä oli ohjannut, kUQlernanleikkiin läk-
sitte j.a sen eri vaiheissa hautanne löysitte! Nyt seisomme kumpujcnne 
ääriJlU, surun ·Jaltaamina, muistellen Teilä, jotka ibanteittenne alttarille 
kalleimmall uhrinne olette kantaneet 1 

Me muistelemme Teitä, jotka hurmeellanne punasitte Pohjolan han· 
kia, ympärilHlnne sodan hornansoitOIl soidessa. Hiljaa sulkeutuivat silmänne 
ikuiseen lepoon ja viimeinen matkanne kulki veljeshautojen alle, joissa 
nyt rauhallisina lepää·te. 

Me muistelem-me Teitä, jotka taistelun päätyttyä häviön jälkeen saitte 
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astua kevät yön hiljaisilla hetkinä metsien siil!leksiin, verenh imoisten huuh-
kaajien ulvoessa ympärillänne. Te astuitte teurastusareenallenne avoimin 
katsein, päät pystyssä, sillä yön lävitse keksi silmänne itäisen taivaan_ 
rannan llllrteissa nousevan aamuruskon kaj2s1uksen ja siinä kajastuksessn 
kuvastui silmienne eteen tulevaisuus, joka osoitti T eille varmuuden, etU!. 
uhri jonka nyt uhl'aaUe ei ole tm'haan uhrattu, vaan ellä uhri verestä on 
verSQva kerran kan~ojel1 Vapc1t1s! Sen tietäen astuitte kuolemaan ylväinä, 
pelotlomina ja · pyövelien kuularuiskujen "rM tistessä kohoutui riveistänne 
korkeuksia kohden luontoa tärisyttävä huuto, jonka aaltoihin hukkui kuu-
lumattolllaksi pyövelien ruiskujen r1!.tinä "Elliköön vllll<mkul11ous!l' 

Sen .kaiku kantautui kauas, aina itäisille uunamille asti, piirtycn tuli· 
kirjaimin l1ouset;aan ~7mnllruskof1 historiaan ikuisil<si ajoiksi, jättäen jälki. 
polvien tarkastettavaksi siitä kohtalonne vaiheet. Se huuto vaikeni vasta 
kun viimeinen riveistänne oli maahan veriinsfi sortunut. Ja kun hornan 
yön jälkeen. nousevan aallluaurin-gon säteet 1<uivauivat metsien keskuu-
desta suuria punaisia lalmiskoita, lepäsitte Te siimel<siin kätkettyinä, omai· 
siltanne ja ystävilUlnne tuntemattomina - ja vastapeitetyt, ruskeat kum. 
punne alkoivat kasvaa nurOlea. 

Me Oluistelemme T eitä, jotka pitkällisten kärsimysten jälkeen luman· 
koina matkasitte ulos elävien hautakammioiden synkistä porttiholveista -
nunnien alle. Ne kirvelevät ruoskien iskut, ne knlvavat nälkäkouristuk. 
set ja ne lukemattomat tuska t joita kesUHI. sailte ennenkuin elämän ne 
liekki hiljna riutuen sanHl1ui l piirtyivät ikuisiksi ajoiksi kosteiden, tumman -
harmaiden muurinseinien historiaan, jotka useinkin olivat ainoat kohtClJonne • 
katsojat! . 

Me ll1uistelemme T eitlt knikkia, seisoessamme kumpujen äärilJä surun 
valtaaminn, kaihoisin kaipauksen tuntein_ Te llluodostalte järkyttävän leh· 
den sii nä köyhälistön tlIisteJun uhrihistoric'lSSc'1 - jota parhaillaan verellä 
kirjoitetaan ja jota luetaan vasta silloin, kuin kaukaisia aikoja kestänyt 
tnistelu on päättynyt ja päämäärä kansojen V<1pClUtUS sanvutettu. 

Silloin, viettää onnellinen ihmiskunta suurta surujuhlaa, näiden kum-
pujen ympärillä, joidenka ä.äressä me nyt murehlien seisomme, ja Te, 
jotka tällä hetkellä tuntemattomina lepäälte metsien silllleksissä nurmettu-
neiden kumpujen alla , .. löydetään - ja kumpllnne peittyvät umpeen 
punaisista ruusuista! Ja jos henkenne silmillä voisitte silloin nähdä sen 
kiitollisuuden, joka onnellisten silmistä Teitä kohtaan kuvastuu, tuntisitte 
entistä varmemmin ellä uhrinnG ei ollut' sittenkaä (urhaCl" vaikka se oli 
kallis, liiat} varhain katkaistessaan nuoret toivorikkaat elltmanuranne! Sil-
loin sen tuntisitte. Me emme muuta voi kuin kumpujenne äärillä hiljaa 
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kuiskata Teille, niiden alla nukkujille iltatuulen vienon huminan mukana 
,,/(iitos Toveritii. Unohtumattomina säilytte toveripiirin muistossa. 
Olkoot mullat kepeät kaikkensa antaneiden veljien ja siskojen kUfn~ 
muilla, joiden alla hiljaa rauhallisina lepäätte. 

Siellä uinutte, vierekkäin kohtaloveikot. 
Alla synnyinmaan tumman pinnan. 
On yltanne poissa jo taistelut, peikot. · 
On tauannut sykintä rinnan. 
Oli toivonne toisille onnea luoda 1. 
Siks taistohan tahdoitte itsenne tuoda. 
- Saitte maksaa kalliin hinnan! 

QQCOClO 

Mitä meidän on tehtävä? 

If. W. 

Mitähän Ul.stä oikein tulee? Kauanko tällaista kes tää? Nämä kysymyk· 
set ovat viime aikoina kerta toisensa jälkeen toistuneet ja kuuluvat ne 
nykyään melkein jokapäiväiseen leipään. 

Kuka voi näihin kysymyksiin tyhjentävästi vastata? Ja mitä näihin 
kysymyksiin olisi vastattava? Se on probleemi, joka on hyvin vaikea rat-
kaista! Ja kuitenkin pitäisi meidän antaa kaikille näille lukuisille kysyjille 
vastaus, joka voisi heitä tyydyttää ja jOk~1 voisi saattaa heidän ajatuksensa, 
työnsä ja toimensa pyrkimään määrättyjä tarkoitusperiä ja päämääriä koh o 
den ja siten auttaisi heidät pois siitä haparoimistilasta, jossa he vielä tällä 
hetkellä ovat. . 

Tähän sisältyykin jäljestyneen työläisnuorison suuri elämäntehtävä. 
Sen on taisteltava kaikkialla ja kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, 
työläisluokan pahinta vihollista, tietämättömyyttä vastaan. 

Mitä meidän siis on tehtävä'? 
Meidän on selvitettävä laajoille nuorisojoukoille olevat olot semmoi-

sina, kuin ne kylmäsSä todellisuudessa esiintyvät. Meidän on saatava työ. 
läisnuoriso käsittämään, mistä se johtuu, eW\ olot ovat tällaisiksi muodos-
tuneet I Edelleen meidän on selitettävä se, miten voidaan korjauksia ole-
viin oloihin saada. . 

Meidän on opetettava työläisnuoriso tunlemaan vihollisensa ja samalla 
selitettävä, miten tämä vihollinen voidaan voittaa! Meidän on opetettava 
nuoriso luntemaan 'oma voimansa ja meidän on saatava heidät koko nuo' 

1 

1 
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ruutensa eh tym~ttöm:tllä voimalla ja hehkuval1a innostuksell a taistelemaan 
yh teisKunnallisia epälwhtia vastaan! 

Meidän on osoitettava työläisnuorisolle, että ajan suuret virtaukset 
kutsuvat sitä välittömästi esaaottamaan siihen suureen yhteiskunnalliseen 
valtataisteluun, jota koko sivistyneen maailman köyhälistö parailla • .m kaik· 
kialla käy! 

Meidän on selitettävä näille laajoille joukoille, Po tut hekin ovat kaikki 
syntyneet ihmisiksi, joilla myöskin täytyy olla ihmisarvoa vastaavat oikeu. 
det yhtei!3kunnassa I 

Meidän on selit~Wlvä kaikille: että tähän maailmaan ei ole toinen 
syntynyt hetr<7ksi ' ja toinen orjaksi, vaan kaikki ovat syntyneet tasa-
arvoisina, yhtäläisillä oikeul<$i1la ja yhtäläisilJä ve1vollisuuksilla! 

Meidän on selitettävä nUOliisolle: että sellainen oppi, joka käskee vel-
jen ampumaan veljeään, pojan isäänsä ja sisariaan on väärä ja suu rin 
rikos miUI. ihmisyyttä vastaan koskaan voidaan tehdä. Meidän on tehtävä 
selväksi heille kaikille, että ihmisten - surmaajat eivät koskaall voi olla 
mitään san]<'1r('ita, vaan että he aina tulevat olemaan ja pysymälin mar
haajil1a kaikessa alastollluudessa. Meidan on kerta kaikkiaan riisuttava 
tällaisilta ~sankarei1ta" se valheelli nen verho, joka heitä ympäröi ja pal-
jastettava heidfl.n julmat te!wnsa koko maailmaUe. 

Meidäll on osoitettava vääraksi se yksilöitten palvonta ja jumaloimi-
nen, jota koko porvarillinen luokka harjoittaa ja meidän on esimerkeillä 
näytettävä, että yhteiskunnallinen kehitys ei kulje sen tai tämän suurmie-
hen armosta tai ansiosta, vaan että yhteiskuntaa hallitsee ja pystyssä pitää 
työn majesteetti! 

Edelleen meidän on selitettävä työläisnuorisoJle, että heistä itsestään 
riippuu se, mite n kauan olot tällaisina pysyvät. Meidän on heille selitet. 
Ul.vä järjesUtytymisen suurta merkitystä ja saatava heidät ymmärtämään 
oikein runoilijan säkeet, joissa sanotaan, että: "Ei oikeutta maassa saa, 
ken sin' ei itse hanki 1 K~n vai'lojansa vai kertaa, on vaivojensa vanki 1" 

Nämä ovat ne vastaukset, jotka meidän on lukuisille kysyjille annet-
tava ja kun he oppivat käsittämään näiden vastauksien merkityksen sekä 
alkavat toimia siihen suuntaan , että yhteiskuntaolot tulisivat senmukai-
sil{si, miUI. näm!\ vastaukset edellyttävät, olisi tar!witus saavutettlt ja suuret 
nuorisojoukot saatu kootuksi köyhälistön yhteiseen luokkataistelurintamaan. 

Turussa kesäkuulla 1919. 
E. W. L. 

000000 
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Kansalaissodan uhreina kuolleet 
Turun sos.-dem. Nuoriso-osaston 
V. - ja U:seura \i.eikkojen 

ja 
jäsenet. 

Lehtokivi, Frans Edvard, SYI\l. 18 3/2 01. Vangittiin toukok. 20 p" 19 18 ja 
vietiin Turun I'ankileiriin, josta hän sitten muiden vankien mukana siirrettiin T am-
misaareen, sieltä hän sitten aivan loppuun uupuneena' pääsi vapaaksi 19 28/8 18, 
muUa oli niin kärsimyksistä murtunut, että kahden viikon kuluttua eli syysk. 9 p:nä 
nukkui ikuiseen uneen. Muis'tamme häntä aina hiljaisena ja rauhaa rakastavana 
kunnon toycrina. Oli V.- ja U:seura Veikkojen jäsen. . 

Laakso, Kalle) synt. Porissa 18 27/~ 94. Kaatui' kansalaissodan taisteluissa. 
Kuului Turun sos.-dcm. Nuoriso·osastoon. 

Hellsten, Aarne Aksel, S§Ilt. Turussa 18 IO/U 98. kuoli vnllllllkumouhcll uhrina 
Hämeenlinnan vankileirilJä 19 2 /1 18. - Ammatiltaan metalli työntekijä. Toveri-
piirin~ä keskuudessa tunnettiin hänet reippaaksi ja herttaiseksi luonteeltaan, oli inno-
kas urheilija nuoruudestaan huolimatta. Oli V.' ja U:seura Veikkojen jäsen. 

Koskinen, Trans B., 8ynt. Turussa 1891, ammatiltaan såhkölyömies. Kuoli 
Lappeenrannan vankileiri11ä 19 J8/0 18. Kuului V.' ja U:seura Veikkoihin sekä 
omaan ammattiosastoonsa. 

Helle, Kustaa Vihtori, synt. Laitilassa J8 4/0 90. Ku~\i vahingonlaukauksesta 
Uudessakau pungissa 1-9 18/6 18. Kuului usei ta vuosia Turun sos.·dem. Nuoriso-osastoon. 

Saari, Alfred, synt. 1884., ammuttiin Uudessakaupungissa. Metallityöntekijä. 
- rnnokas urheilija, tunneUu m. m. pitkien matkojen juoksijanR. Kuului V.- ja 
U:seura Veikkoihin. 

Johallsson, Lennart, synt. 18 2s/! 95. Ammatiltaan viilar!. Hänen kohtaloaan 
ei varmasti tunnela. Luultavasti kaatui Lahden edustalla. Kuului Turun sO$.·dom. 
Nuoriso-osastoon. • 

Virtanen, Thure, synt. Turussa 19 812 00, kuoli Riihimäen vankileirillä \9 3% 18. 
- Ammatiltaan metallityöntekijä, tunnellu· ahkoraksi 'ja siivoksi työmieheksi, ollen 
myös toveriensa suosima. Innokkaana urheilijana kuului V.- ja U:seura Veikkoihill. 

Lehtillen, Armas Vihtori, synt. 18 I4/S 97. Kuoli sydänhalvaukseen Urjalassa 
19 2~/, 18. Liittyi Turun sos.-dem. Nuoriso-osastoon v. 19\,L Toimi useissa eri 
tehtävissä osastossa. Tunnettu m. m. toiveita herättävänä nmonlausujana. Herttaisen 
luonteensa takia oli ~Illies~ kaikkien pitämä. 

Suomi, Aksel A. Aksel Suomen kohtalo on epävarma. Lähdettyään Tunlsta 
v. 1918 pääsiäisenä, ei häll ole itsestään mi tään tietoja antanut, mahdollisesti on , 
hän elossa ja oleskelee ulkomailla. Oli tunneHu etevänä painijana. Toivottavasti 
hänet vielä tapaamme elossa ja yhtä virkeänä kuin ennenkin. 

Maille, Aksel Nestor, synt. 18 3/4 92, kuoli Lahden vankileirissä toukokuun 
puoliv. 1918 Okeroisten taistelussa saamiinsahaavoihin. - Vainaja oli ammatiltaan 
maalari. Hiljaisen ja vaatimattoman luonteensa takia oli kaikkien pitämä. V.- ja 
U:seurft Veikkojen jäsen. 

Nevalaillen, Jll~O Veikko , synt. 1888. Ammuttiin viime vuoden toukokuussa 
Helsingissä. _. Toiminut Ill. m. kaksi vuotta Veikkojen voi mistelujohtajana. 
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Helin, Johan Robert. synt. laitilassa 18 14/$ 95. Kaatui Korppoossa 19 5/ 4 18. 
Kuului Turun sos.·dem. Nuoriso-osastoon. 

Heino, /(alle , syot. 1893 Janakkalassa. Murhauiin Vaasassa maalisk. 1918 
kenlläoikeuden antaman tuomion nojalla. - Ammatiltaan levyseppä. Kuului levy' 
scppäin ammalliosastoon ja oli osastonsa luottamusmiehenä uscampina vuosina. 
Toiminut Veikoissa huvi - ja kilpallutoimikullllissa. 

Aakula, Pentti, synt. 1894-. - Miellyttävä vaatimaton nuorukainen, kaikkien 
pitämä ja kaikkien kaipaama. Sortui ennenaikaiseen hautaan vallankumoustaistelun 
uhrina Hämeenlinnan vanki leirillä 19 8% J8. Urhciluharrastukscllsa innoittamal13 
kuului V.- ja U:seura Veikkoihin. 

Kalamliki, Albert Malak/as, synt. 18 81192 Paimiossa. Haavottui Ahvenan -
maan taistelussa, kUQIi Tammisaaren vankileirissä. - Ammatiltaan kirvesmies, Kuului 
V.- ja U:seura Vcikkoihin. 

Saaria, Kustaa Edv., synt 18 sh 98 Mietoisissa. - Ammatiltaan viilaaja. 
Kaatunut Kuorevedellä Pirttijärven taistelussa, jossa kuoleman tuoltava kuula saUui 
rintaan, Oli V.~ ja U:seura Veikkojen ja Turun sos.-dem. Nuoriso-osaston jäsen. 
Kepeät mullat vaatimattoman, hiljaisen toverin haudalle. 

Sinervo, Saima, Rynt. 18 12/ 0 98. Joutui vangiksi Lahden edustalla, ammuttiin 
helatorstai'aamuDR Lahden hautausmaalla lukuisien kohtalotoveriensa keralla. Kuului 
V.- ja U:seura Veikkoihin. 

Niemi, Suoma, palvelijatar, synt. Vehmaalla 181$11.93. Murhattiin lahdessa 
toisten toveriansa kera 14 p. toukok. 1918. K.uului Turun sos.-dem. nuoriso-osas-
toon ja omaan ammattiosastoousa. Oli innokas tyoväenaatteen kannattaja. 

Taipale, EliII, syntynyt Ätsärissä 18 20/ 2 99. Kuoli V<,.uäjällä (Buissa). Kuului 
Turun sos.-dem. Nuoriso-osastoon. 

Sundelin, Karin Aleksandra, synt . 19 '% 01. Kaatui Okeroisten taiRtelussa 
19 2'J/r, 18. Haudattu Herralaan. Kuului Turun sos.-dlfm. Nuori$'o·osastoon. 

Salminen, Ida, synt. Loimaalla 18 11/ 9,98. Ammuttu 1,nhdessa toukok. 14 p. 
1918. Kuului Turun sos.·dem. Nuoriso-osastoon sekä palvelijattarien ammattiosas!. 

Vuokko, ElU Alexandra, synt. 18 2°/10 90 Turu~sa. Työskenteli pussi- ja 
kirjekuoritehtaalla. Ammuttiin Lahdessa 19 16/6 t8. -- V.- ja U:seura Veikkojen 
jäsen melkein alusta alkaen. Toimi useissa seuran toimikunnissa. 

Rauta, Impi, synt. Kaarinassa 19 2sh 02. Liittynyt Nuoriso-osastoon 1914. 
Oli nuoresta ijästään huolimatta innostunut nuorisotoimiiltaan. Joutui Vapunpäivänä 
saksalaisten vangiksi Lahden edustalla ja ammuttiin monien muitten mukana Lah-
dessa toukok. 7-15 p. välisellä ajalla. Oli paljon pidetty toveripiirissä. 

Haapakorpi, Lydia, synt. 1894. Ammuttiin Lahdessa 8 p. toukok. 1918. 
Toimi useita vuosia Turun sos.-dem. Nuoriso-osastossa. Kuului myös Kutomatyön-
tekijäin ammattiosasloon. 

Puska, Vendla, synt. Lapualla 18 9/r; 89. Kuoli Hämeenlinnan vankileiriJlä 18 
p. kesäk. 1918. Kuului useita vuosia Turun sos.-dem. Nuori~o·osastoon. 

AaltoIlen, Hannes A., synt. 1$97. Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 19 28h \8. 
Metallit)töntekijä. - Toiveita herättävä painija. Kuului V.- ja U:seura Veikkoihin. 

Lehtonen, Hemml Kustaa, syn!. 18 4/ .. 95, kuoli 19 8/0 18 Tammisaaren 
vankileirissä. - Vakavaa hiljaista kunnon toverin kaivaten muistavat kaikki. Oli 
V.' ja U:seura Veikkojen jäsen. 

Haaki, Hannes, synt. Turussa 18 19/2 97. Kaatui kansalaissodan uhrina. 
KuuluI useita vuosia Turun sos.-dem. Nl.,loriso-osastoon. 
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Vuorinen. Karl lait., synt. 18 2'1/1 81, kuoli Turun vankileirissä 19 28/10 18. 
Ammatiltaan sementtityöntekijä. Oli V._ ja U:seura Veikkojen jäsen. 
Valti/a, lalo. Ammatiltaan mctallityönlekijä. Henkilökohtaisia tietoja emme 

ole Valtilasta saaneet. Kuoli vallankumoustaistelun uhrina. Oli V.- ja U:seura Veik-
kojen jäsen. <. 

Svahlberg. Erik, synt. Turussa 1890C Murhattiin Pietarsaaressa tammik. 1918. 
- Monivuotinen järjestöjen jäsen, kuulunut V,, ja U:scura Veikkoihin, toimien 
useissa luottamustoimissa. 

Aro, Adolf Hj., synt. 18 ~/1l 80 Turussa, kuoli 19 111:" 18 Suomenlinnassa. -
Vainaja toimi viimeksi miliisilaitoksessa. Kaipauksclla muistelevat häntä toverinsa. 
Oli V.- ja U:scura Veikkojen jäsen . 

Aalto, Adolf Theodor, synt. 18 'h 8 1 Ikaalisissa, . kuoli 19 26/718 Lahden 
vankileirissä. - Vai naja oli innokas työväenliikkeen mies, nautti suurta luottamusta 
toveripiirissään, toimi ammatillisen liikkeen hyväksi, kuului myöskin V.- ja U:seura 
Veikkoihin. 

Salonen, Paavo, synt. Karinaisissa 18 16/0 110. Kuoli haavoihinsa Lahdessa. 
Kuului Tunlll sos.·dem. Nuoriso·osastoon. 

Salminen, Johan, synt. Maariassa 19 r;ft 00. Kaatui kansalaissodan taisteluissa. 
Tarkempia tietoja puUHuu. Kuului Turun sos.·dem. Nuoriso-osastoon. 

Sarkala, Martta, synt. Liedossa 18 1r;12 97. Ammuttiin Lahdessa monien muit-
ten kera toukok. 8 p. 19 ~8. Kuului useita vuosia Turun sos.-dem. Nuoriso·osastoon. 
Toveripiireissä pidettiin llänestä paljon iloisen ja reippaan luonteensa lakia. 

Glad, J(aarlo, syoi> lisalme~sa 18 lll/'i 96. Ammuttiin Hollolassa toukokuussa 
1918. Kuului Turun sos.-dem. Nuoriso-osastoon. 

Paitsi vallankUlnoustaistelujen uhreina olemme menettäneet samanaikaisesti myös-
kin kaksi huomattavaa jäsentämme kuuleman kautta. 

I(oskinell, Toivo 1(., ammatiltaan kaivertaja, synt. IS 711'192, kuoli 19 'lölr; 18· 
Toivo Koskinen oli seuran perustajajäseniä ja yksi sen toimeliaimpia toimihcnkilöitä. 
Kuului useita vuosia seuran johtokuntaan, sekä useihin muihin eri toimikuntiill. 
Uupumaton oli vainaja viimeiseen saakka seuran hyväksi toimimaan. I-livuttava sai-
raus ja seuratovcriensa kaamea kohtalo vei miehen ennenaikaiseen hautaan toukok. 
25 p:nä 191 8. Kaipauksella muistelevat häntä kaikki seuratoverinsa. 

Kepeät mullat hänen haudalleeni 

t!elltt, Emil. Odottamaton oli kaikille Emil Hellän aikainen kuolema. Hän 
herätti huomiota etevänä painijana, kunnostautui hyvin useissa kilpailuissa. Myöskin 
yleisurheilussa, varsinkin h}'pyi~sä saavutti hyviä tuloksia. Ainoastaan ml1utaman päi-
vän sairastettuaan kuoli 27 vnotiaana. Hiljaista kunn(\1l toveria kaipaavat kaikki 
scuratoverillsa: 

IlOtlCOIJ 



Poliittisen vangi!1 päiväkirjasta. 
Makaan koppi ni puulavitsalla. joka puolella ympäröitsee minua pako 

sut muurit. Katon rajassa antaa pieni, likai nen ikkuna harmaata, himmeätä 
valoa koppiini. Kuolemanhiljaisuus vallitse ympUrilläni! Vain joskus, silloin 
Ut!1öin kuuluu käytävässä avai nkimppujen heli nää ja askelten -ääniä, jotka 
lähenevät - - - ja etenevät. Sitten on· taas kaikki hiljaista - - -. 

Annan mie likuvituksellen i vallan. S ieluni saa siivet! Se erkan ee 
ruumiista ja tunkeutuu muurin lävitse, eivätkä ristikot voi sitä pidättää! 
Myrsky tuulen lailla se kohoaa ja kuin nualena kiitää se eteenpäin! Vihdoin 
se laskeuu, laskeuu kauas Auran rannoille, jossa kotini ·sijaitsee - - -! 

Minäkin olen nuori, parhaassa kukoistuksessan i ja minun jäntereeni 
ovat voimakkaat kuin. nuorella leijonalta! Minun suonissani virtaa veri 
lämpimänä, se uhkuu aivan ylitsevuotavana elämänhalusta, Minäkin taho 
toisin elää! Minäkin tahtoisin nauttia elämästä, ihanasta kesästä ja kaikesta 
siitä kauniista, jota luonto tmjoaa! Minä tahtoisin n<luttia elämän täyteläi~ 

siä rypäleitä ja juopua niistä, silJä minun uhkuva nuoruuteni pyytää yht/i 
ainoalil \'apaata kesää ja ainoastaan sitä minä luojalta pyydän! 

Minä olen elänyt monta kesHä, multa en paljoakaan nauttinut niistä ! 
Milloin voi työläinen nautt ia kesästä täysin siemauksin? Vi im e kesän .vie-
tin siellä, missä tuhannet toverinikin' - _. - helvetissä! 

Tänä vuonna tahdoin minäki n kerran na uttia kesästä ja minun sidllni 
nautti jo etukäteen kaikesta siitä mitä tulemaan piti! Se rakensi ihania, 
kesäisiä utu kuvia ja minä nautin täysin siema\\ksin niistä kauniista kuvista, 
joita sieluni silmien edessä kangasti! Minä kuvittelin, .kuinka toverien i 
kera, valkoisessa purr~8san i, iltamainingeissa keinnen, aavalla, sinertävälJä 
merellä, ib <lili n aurinkoa, joka suurena , punaisena pallona hiljalleen vaipui 
kauvas mereen. Kaukaa kuului rauha llisia säveleitä. . . . Siellä kaukana 
vietti nuoriso, elämänsä. kukl<eim millaan oleva nuoriso, tanssien iltaansa. 

Ilta hämärtyy! Säveleet vaikenevat ja ta nssista lämmenneinä 
vetäytyvät parit kuherreJlen sy!jään, pensaisiin. Hehän tabtovat viettää 
yönsä ulkona, sill ä kesäinen, lämmin yö vetää vastustamattomasti puo. 
leensa. 

Mainingit tyyntyvät - - - . Li nnut vetäytyvät yölevollensa ... 
On kesäinen yö! Mekin laskemme ankkurin ja. käymme kajuuttaan lepää-
mään ja yö kietoo pu[temme hämärtävää.n, usvaiseen harsoom:a, keskelle 
aaviia, tyyntä' meren selldlä _ - -. 

Herään 1 - Vesi loiskii. hiljaisena purtemme kylkeä vast<l<ln. Nousen 
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ylös ja kömmin ulos l<ajuutasta 1 Siellä vartoo höyryävä kahvipannu minua, 
jonka toverit ovat jo ehtineet keittää! 

Taivaanranta alkaa ruskottaa! Lokit nousevat yölevolta nsa. Valkoisin 
siivin lentäen ja suurella äänellä kirku€'n, vartoovat nekin auringon nousua. 
Tuulen hengitys käy yhä voimakltaatnmaksi. - Hieromme unen pois sil · 
miställllne ja tyhj ennämtpe kahvikupposemme suurella nautin nolla. Nos-
tamme nnt{kurimrne ja vedämme ylös purjeemme. Pursi kallistuu hetkeksi 
ja sitte se hiljalleen, l:1ännetönnä alkaa liukua eteenpäin - - -, Pur-
jeenuue ylin huippu alkaa hohtaa kullankeltaisena, nousevan auringon 
kullatessa sitä ensimmäisillä säteil1ään! Jo alkaa kaukaa, saarien takaa 
nousta punainen hehkuva pallon reuna ja nopeasti nousee se yhä ylem-
mäs. Me viritämme laulumme sen kunniaksi, puhtaan, raikkaan aamu_ 
laulumme. 

Tuuli alkaa kiihtyä. Aallot Kohoovat ja nostavat valkoisen vaahtoavan 
hUljan3a sekä työntäytyvät voimakkaasti venettlmme vastaan. Mutta 
niinkuin terävä veitsi viiltää purtemme halkoen aallot kahtia ja myrsky-
linnun tavoin kiidämme eteen!läin huimaavaa vauhtia - - -. 

Qn keskipäivä ... Loikoilemme alastomana saaren rannalla, auringon 
paisteessa, suojassa tuulelta. Purtemme on ankkurissa poukamassa ja puhe 
meiltä käy vilkkaasti; auringon paahtaessa kylkillmm c. Kun kuumuus 
tul ee rasittavaksi heittäydymme veleen, jossa iloisen nau run raikuessa 
pulikoimme itsemme vilpoisiksi. - - - Kun päivän polttava helle alkaa 
jäähtyä, puemme yllemme, nostamme purjeet ja ohjaamme aavalle, siintä-
",älle ulapalle. -- - - - --

TiUlaisia kangastuksin loi sieluni 1 Ne liikkuivat silmissäni kuin ihana 
filmi k!i.nkaalla. Mutta sitten ne äkkiä loppuivat, ' kuvat katosivat kank,wlta 
ja jälelle jäi vaan kylmä harmaa kangas -- - - kuollut kangas - - --. 

Minut vangittiin ja teljettiin tänne koppiin 1 Hehkuvan nuoruuteni 
kesäiset kangastukset saivat kuolettavan loppunsa. Minulta riistettiin se 
ainoa kesä, josta tahdoin nauttia 1 Minulta riistettiin se elämä, jota tahdoin 
elää ja siten on minulta v iety ' elämäni kultaisimmat ajat, nuoruuteni iha-
lIiml11at vuodet!! 

Miksi piti sen näin käydä? Aivoni, eivät tahdo voida tätä kestäU! 
Ne tahtovat särkeä pääni ja tunkeutua ulos siitä _ - --. Koko'an kaik en 
voinHtni saadakseni ne pysymään koossa - - _ _ . 

Nyt en näe viheriöitsevää .Iuontoa, en aurinkojl, en sinertävää taivasta, 
en kuule lintujen laulua! Näen ympärilläni kaikkialla vain likaista, bar-
maata. Kuulen vain silloin tällöin avainkimppujen heli nää ja askelten 
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ääniä! Keslt, luonto, maailma 011 minulta kadonnut ja jälelln on vain har-
maa, kuollut jwppi - - - - -, 

Miksi eroitetaan ihminen maailmasta? Miksi rakennetaan tällaisia kap-
peja? Miksi teljetään ihmisiä tänne? Niin! Miksi? 

Sanotaan: Ne ovat roistoja varten! Kuka voi silmää räpäyttämättä 
sanoa katlSSaihmisesW.än: Sini! roisto? 

Minulle sanottiin, etU!. olen suuri roisto, ja siksi teljettiin minut tänne! 
Sanotaan, että rikollisen omatunto ei ole puhdas! Mutta minun on 1 

Olenko siis niin paatunut, että en näe rikostani? Olenko varastanut, ryös-
tänyt, murhannut tai polttanut? 

En 1 Jos olisin kaikkia näitä tehnyt, niin en kai silloin olisikaan mikään 
roisto! 

Mitä siis olen tehnyt ? Olen lyhyen elUmuni ~j;lIl !wettanut palvella 
ihmiskuntaa, sen hyveit:t ja ihanteita. Olen voimieni mukaan ]wettanut 
auttaa siw, sen pyrkiessä ku lkemaan onnel1isen~pa<l , nykyisUI. parempaa 
olotilaa koh den! Olen koettrmut tukea aatt~ita ja pyrkimyksiä, jotka taho 
tavat hankki<l n:tlkäisille leipää, viluisille vaatteita , liiaksi rasittuneille lepoa 
ja tietämll.ttömille tietoa. Olen koettanut nostaa köyhänkin, työn ja huolien 
runteleman työläisen elämän sille tasolle, jota sana ihminen v-aatii. 

Tämä on mi.nun rikokseni ! Hirveä rikos! Tämän takia sanotaan 
minua roistoksi ja tämän takia teljett iin minut koppiin -- - - . 

Missä on oikeus? NiIli on oikeus? Onko oikeutta missltJl.n -- edes 
olemassakaan? 

Ei, ka ikki on petosta, valhetta! Valheen ja petoksen aallot vyöryvät 
mahtavana yli koko -ma<lilman, uhaten hukuttaa sen! Oikeus - .se on 
tallattu lokaan - - - se on murhattu! - - -

Sanotaan; Minä olcn e rehtynyt. Mutta onko erehdys sitten nIIn 
suuri rikos, että sen takia voidaan ihmiseltä ryöstää elämä? 

. Kuka on erehtymätön ? Hän heittäköön cllsimäisen ki~en! 
Omatuntoni on puhdas! Tunnen koettaneeni aina tehdä parhaani . 

Mitä muuta voidaa n ihmiseltä vaatia? Olenko erehtynyt? Sen voi vasta 
tulevaisuus oikeudenmukaisesti ratkaista! 

Nyt istun barmaassa, pienessä Iwpissani. Kesä , elämä, - maailma on 
minulta ryöstetty ja joka puolelta ympäröivät nllnua paksut, likaiset muu -
rit --- - - v<llheen ja petoksen muurit! 

,,1(.1Jma". 

cococc 
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Punasen nuorison marssi. 

Eteenpäin, eteenpäin! Sana syftävli se 
tulilieskana rinl10issa riehuu! 
Eteenpliin, eteenpäin yhä ryntäämme me 
ja sydänten yli viha kiehuu! 
Oi kuuletko, taistelulaulumme soi! 
Kukc1 kurja piilossa pysyä voi, 
kun pUl1<lnen lippumme liehuu? 

Sysimusta on yllämme orjuuden yö 
ja jos mielimme voittOll siitä, 
niin on edessä suuri ja rohkea työ, 
johon hc1Tvojen voimat ei riitä. 
Tule liinne veikkomme, siskomme siis, 
tule, yhtyös kärsimystoveriis' 
ja klitesi käteemme liitii. 

Tuli tutuksi sinulle tuskien tiet; 
tuli tutuksi kalvewil huoli. 
On kc1ikessa siin/i, mihin katseesi viet, 
aina elämän nurjempi puoli. 
Surun maitoa äitisi rinnoista joil. 
j.1 jos joskus iloa tunteil voit 
se 'Vlltsc1Si vaivoihin kuoli. 
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Eteenpäin, eteenpäin J Emme peliit/i saa, 
emme yhdessii paikassa seistä. 
Tuhat kurjuuden kanssa on kamppailev/lll 
.wun tuojia uotlaen teistä. 
Älä pysiihdy siis, vaan hehkuos noin, 
triin on nyrkkisi iskevii kuin salamoin 
jil. helpoimmin hei/ulat peistä. 

Eteenpäin, eteenpäin! Sana syttävii se 
tuliJieskana rinnoissa riehuu. 
Eteenpäin, eteenpäin, yhä rynUi/imme me 
ja sydän/en yli viha kiehuu! 
0; kuuletko, lll;sfelulllll!umll;e soi! 

J(Uk<1 kurjll piilossa pysyä voi 
kun pUlwncn lippumme liehuu? 

25 

P. s . 
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Kaatuneiden muistolle. 
Raskaan muiston jUtli epfionnistunut vall,lnkllTl1oustaiste!u koko Suo-

men työväestö'lle. Vaikeasti täyte.~täviä ovnt ne <lllkat, jotka riveistä pois-
tuneet jättivät jälkeensä. Kaikkialla 'kaivataan nii11l, usein parhaita kykyjä, 
jotka väkivaltaisen kuoleman k<lutta joutuivat toimintansa keskeyttämään. 

Lukuisasti joutui V.- ja U:seura Veikkojen jäseniäkin ll1enetUlmään 
henkensä. Usei mmat heistä kuolivat vankileirien kUljiin komeroihin, toisia 
vaati voittaja voitonhumalassaan verenhimonsa tyydyttllmiscksi. Osa kuoli 
taisteluissa saami insa haavoih in. 

Samoin kuin vaikuttaa omaisien tai ystävien kuolema jälkeen jäänei. 
siin, samoin suree seura toveriensa menettämistä. Raskasta on ajatella 
ijrtistä eroa niide n parista, j'Jiden tietää omaksuneen samoja harrastuksia , 
jotka itseämmekin elähyttfivät. Sitfikin katkerampi on suru, kun tied:tmme 
sen kohtalon, jonka uhreiksi seura toverimme joutuivat! 

Nyt ku n työväe n urheiluliike jälleen kulkee voittokullmaan, ja kes-
keytyksissä ollut seuramme toiminta on saalu elpymään on muistettava 
niitä, jotka kuoleman takia ovat estetyt mukana olemasta. 

Tarkoituksemme ei ole loistavien elämäkerrallisten kuvausten laati -
minen, tyydymme mainitsemaan vain lyhyet henkilökohtaiset tiedot, vakuu-
tettuina siitä, eltä heidän muistonsa elää niiden mielissä, jotka voittajan 
uhan alla ovat uudelleen punalipun juurelle kerääntyneet. Siinä mielessä 
omistamille tämän julkaisun kaatuneille seuratove reillemllle. 

T untemattomia ovat useimpien ylJämainittujen seuratoveriemme hau-
dat! Ei annettu sille mitään merkitystä, että kllllakin vainajalla on omai-
sensa, ystävänsä ja toverinsa, jotka heicH\n vii meisen leposijansa koristai-
sivat. Jo yksinkertaisen kukan vieminen heidän hautakumlllulleen leimat· 
tiin rikokseksi! Mutta koristelemattolninakin heidän hautansa on pysyvä mie· 
lissämme, sillä heidän ja lukuisien kohtalotovericnsa hallloib in luuli voit-
taja halldanneensa koko lyöväenli ikkeen ikuisiksi njoiksi! 

Nyt jo nähdään että tYÖVäe nliikettä ei kyetty estämään! Lfihin tule-
vaisuus tulee osoittamaan, että. vainaj ielllllle haudat eivät llnholaan jM! 

Levätkää rauhassa! 
Juva. 

000000 

• 
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Muisto velvoittaa ! 
Riveistä poistuneita tovereita muistellessanllUe, muistakaamme myös-

kin, että voittaja heidät tubolessaan luuli tuhollneensa koko työväenliik· 
keen. Se kosto , jonka uhreina he kaatuivat) ei siis koskenut ainoastaan 
heiUI. yksilön1t., vaan se oli kohdistettu meihin kaikkiin. Peittelemättä se 
sanouiinkin julki kaikkialla. 'Koskaan ei enää täss~\ maassa luultu työväen-
liikkeen saavan jalansijaa. Röyhkeästi vallattiin työväentalot suojeluskun-
tien majapaikoiksi ja niiden kalustot kuljetettiin mi eliva!tllisesti sinne tänne. 
Jäljestöjen toiminta estettiin nUlhtikäskyillä. Missä jotakin vaatimatonta 
toimintaa yritettiin,' siellä pOl'varilehdet het i kilvan riensivät yllyttämäa n 
viranomaisia ehkäisemään kaikki työläisten yhteistoimintayrity!(set. 

Työväen urheil uliike oli myöskin yl<si niitä. toimintamuotoja, jota 
aijottiin tykkänään tuhota. S. V. ja U:liitto' päätti jäsenyydestään eroittaa 
kaikki työväen voimisteluseurat. Työläisurlle ilijat alennettiin er!Ul.nlaiseksi 
paariasluokaksi, jolta ol i estetty kilp:tiluun pääsy. Näillä toimenpiteilla 
luulivat he varmentaneensa valta-asemaansa, jonka voimasta he edellä käy-
neen tih eän apuharvennuksen kautta jo muutenkin luulivat olevansa varmat. 

Pettynyt on kumminkin voittaja! Petty nyt täydellisesti 1 Valtavana 
joukkona kerääntyi työväestö uudelleen puna lipun juurelle. Työv!l.en jär-
jestötoiminta on taas saatu elpymään! Työväen taloista on suojeluskunnat 
karkoitettu ja niiden entiset omistajat, työväenjärjestöt jälleen astuneet 
tilalle. Samoin on niiden kalustotkin osittain, joskin huonossa kunnossa, 
saatu takais in. 

Työväen urheiluliike sai myöskin .uutta virikettä. Nyt oivallettiin 
lopultakin, että yhteistyö porvarien kanssa on aivan mahdoton, ja nyt 
kulkee Työv/ief1 Voimiste/u- jJ Urheiluliitto OlUaa selvää latuaan, toiminta-
kykyisenä ja voimakk~ana. Lukuisasti onkin jo työväenseuroja keräänty. 
nyt sen ympärille, ja niiden luku lisääntyy sitä mukaa kun työväenjärjes-
töt kull akin paikkakunnalla pääsevät elpymään. 

Selvästi on siis tullut näkyviin, ettei joukkoliikkeitä tuhota yksilöitä 
tuhoamaHa! Yhä selvemmin ovat kaikki työläiset tuHeet havaitsemaan 
mihin voittaja pyrki, kostonsa mahdollisimman laajalle ulottaessaan! Se 
pyrki perinpohjin estämään koko työväenliikkeen ja kaikki sen edistys-
pyrinnöt. 

Kun siis toveriemme tuho johtui mYÖSkin koko työ\·äenluokkaan koho 
distetusta tuhoamisinnosta, velvoittaa heidän muistonsa meitä jälkeenjää -
neitä yhä tannokkaampiin ponnistuksiin. Voimakkaat työväenjärjestöt, joissa 
on va nkat) p!Hl.tlläärästään tietoiset joukot, siinä on varmin ja pysyvin 
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muistomerkki kaatuneille! Joskin heidäu muistonsa tuqHaa su rua, olkoon 
se samalla meitä kannusta massa, näyttääksemme vastustajillemme kuinka 
turhia heidän ponnistuksensa ovat ehka istä työväenliikkeen nousua ja 
kehitystä. 

Siis kaatuneiden muiston vdvoittamina on kaikkien te!;tävå pa rhaansa 
työväenliikkeen hyväksi! Työläisurheilijat, muistakaa myöskin, että teidän 
pa i k'kan n~ On työväen urheiluseurojen riviss&! 

000000 

/Iv1" tt "r!! ole eILa""""" 

los voisin kumouksen rytmeihin 
ma. kaikki hurjat aatoksen; valaa, 
niin silloin teiIJe, orja!, laulaisin 
ne laulut, jotka sielussani palaa, 
ne syd/immeni hillittömlit soinnu/, 
joita en sanoihin mä luoda voinut. 

Sen tiedan : elämä on hetki vm'n 
ja kohta kc!.lma kuuman veren hyytää; 
vaan nukkllisinko lailla kurjimp<7in, 
mi tuonen herran armoiskull pyytfiä 
ja kiihkeästi h<1lajavat kuolla, 
toivoen palkkaa haudan tuolla puolla? 

Ei, ei/ I(un kerran tieni loppu vi 
ja tunnen, että pian mun kätkee multa, 
niin nyrkkiin pusertuvi kfiteni 
ja silmät sinkoo sitä vihan tulta, 
mi turpehenkin .71ta ylös ryntäii 
ja vanhan vaon viereen uuden kyntää. 

Juva. 
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Näin puhun niille, jotka uhma/en 
niin myrskyä kuin tyyntäkin käy vastaan, 
ic1 joiden innostuksen tulisen 
se pii/vii kylmälä voi ainoastaan, 
kun rohkeina he kaatuu yönsä koittoon, 
uskoen vapåuden ja/oon voittoon. 

Taas tunnen, kuinka sykkii sydämmein 
ia säkeet valtaa vanha tultu tahti. 
- Niin vähän vasta aaite/llen; tein; 
Siks' anna mulle voimaa, hui/un mahti, 
viritUiä taiston kanteleeseen kielet 
ja kuohuun saada sanat, nöyrät mielet! 

000000 
P. S. 

Kuolleet, mutta sittenkin elävät. 
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Ku n Pohjola on pukeutunut lumivaippaan ja pohjoinen taivastaa; kun 
hiib telen lumisia erä maita, huurteisia m~lsiä , kiipei len jaisiä kallioita tai 
astelen aavikkojen halk i, niin silloin tunnen eläväni Teidän kanssanne, 
Te kaatuneet sankarit. Muistan: Teidän verenne on punanut Pohjolan 
hankia. Siellä kuusinäreikön hämärä,ssä, lakeuksilla tai juoksuhautain 
syvyyksissä , - niin, ja aseettornana murhatut ! - olette elämänne uhran-
neet ihmiskunnan vapauden puolesta. Ja kun kevätauringon kehä kohou· 
tuu, alkaa verenne kyllästyttämä lumi sulaa, kevätvirrat pääsevät val-
loilleen, raivaavat uomansa ulos metsän pimennoista: jokiin, järviin ja 
meriin. 

Teidän hurmeenne on seuranut kevätpuroa, Jokiin saavuttuaan on se 
tavannut muiden aateveljien verta. Järvissä vielä enemmän. Ja kun vih-
doin on saavuttu valtameren mahtavaan syliin, niin s illo!n on se yhlynyt 
miljoonien proletaarien, ihmiskunnan vapauden puolesta kaatuneiden ve-
reen. Siellä käy nyt loppumatoin karkelo ijäisyyshymnin sävelten mahta-
van pauhinan tai vienon ~yminän säestyksellä. Siellä kuohuissa on elä-
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mM! Sieltä kuulemme meille kohdistetun kehotuksen: Jatkakaa sen aat-
teen eteen työskentelyä, jonka puolesta me elimme, taistelimme ja kan-
duimme! 

Toisillaan - ja näi n tapa htuu useinkin ......- kääntyy katseeni tarkasta. 
maan tämän maan kamaraa. Tutkin niitä s:ltoja jopa tuhansia kumpuja, 
joihin ruumiinne ovat sullotut. - Näen Kyminlaakson "Kuoleman tiet" J 

Lahden teloituspaikat, Varkauden veripäivät, Santahaminan hiekan ja lu_ 
kemattomat muut. - Niin, sieltä sorakuopan pimennoistakin kuuluu kehot-
tava, rohkaiseva äänenne. 

Ja tulevaisuuden maa, johon matkalla Te sanuitte, sen me jo osittain 
näemme:! Me huomaamme, että pääsy sinne ei ole varsin helppo! Kenties 
moni meistä saapuu kohdakkoin T eitä tervehtimään _ . tiedämme sen, 
Mutta taka-askeleen ottamisen mahdollisuuksia ei ole olemassa! Paikallaan 
emme voi seistä. Eteenpäin siis on rynnättäväl Ja vaikka mahdollisuuksia 
IlHlUhull olisikin) niin emmehän saMa tulevaisuuden) Teidän ja oman-
itsemme takia sellaiseen ryhtyä. Tunnuslauseemlllc on ja Ulytyy olla: 
Eteenpliin! 

Kohottakau näkymättömät kätenne Suomen niemen lukemattomista 
kummuista) Te köyhälistön kymmentuhatlukuiset sankaritl Me) omaisenne, 
aatetoverinne) taistelukumppaninne) riennämme niitä puristamaan. Lennät-
täkaä tästä ti eto valtamerikarkeloon. 

Ottakaa vastaan sydamellinen kädenpuristukseni Te kuolleet) jotka 
kumminkin elätte ! 

emil Tuomi. 

000000 

Toimituksen osasto. 
Kun tätä muistojulkaisua ryhdyttiin puuhaamaan) oli tllmän tarkoitus 

saada tarkat tiedot kaikista k~nsalaissodan aikana kuolleista ja kadonneista 
Turun sos.-dem, Nuoriso·osaston ja V.- ja U:seura Veikkojen jäsenistä. 
Useampia ilmoituksia julkaisti in sanomalehdissä) joissa kehoitettiin vainajien 
ja kadonneitten omaisia ja ystäviä antamaan tietoja kuolleista ja kadon-
neista. Muillakin tavoin koetettiin ilmoitella asiasta ja hankkia tietoja. Kai_ 
kista näistä ponnistuksista huolimatta eivät tiedot kuitenkaan ole niin täy-
dell iset) kuin olisi voinut olettaa. Paljon on tästä julkaisusta ehkä vielä 
jäänyt pois sellaisia nimiä, jotka ovat löytyneet toisen tai toisen osaston 



31 

jäsenluetteloissa ja julka kansalaissodan aikana ovat joutuneet tuntematta· 
mille teille, mutta toimituksen ei parhaalla tahdollmll1kaan ole onnistanut 
saada tietoja näitten jäsenten vaiheista. TehHlvä on ollut sitäkin vaikeampi, 
kun osastojen yhteinen jäsenluku lähen telee 2,000. Helposti lienee siis 
käsiteltävissä, että näin suuresta joukosta \'oi joku unohtuakin, jos ystä-
vänsä eivät huolehdi tietojen antamisesta julkaisun toimitukselle. 

Paljon ,on myöskin kummankin osaston jäsenten joukossa henkilöiUt, 
jotka olosuhteiden pakosta joutuivat lähtemään vieraille ma ille ja jättä-
mään tänne kaikki rakkaimpansa. Monet näistä ovat olleet mitä innokkaim_ 
pia toimihenkilöitä sekä nuoriso- että llrheiluliikkeessä. Tuntuvia aukkoja 
jättiVät he poistuessaan riveihimme. Toi\'okaamme kuitenkin, että olosuh-
teet mitä pikimmin muodostuisivat sellaisiksi, että heillekin sllotaisiin tilai-
suus palata kotiin! 

Vielä on joukostamme poissa benkilöitä, joita me olemme tottun eet 
kunnioittamaan ja ihailemaan mitä jtlloimpina, epäitsekkäimpinä ihmisinä 
ja tovereinll. Nitmn toverimme ovat vielä tällä hetkellä maamme kansain-
välisen kuuluisuuden saavultaneissa vanki leire issä. Heidät on tuomillOut 
kallsalaissotamme voittaja, vaikka he eivät olekkaan tehneet yksityisrikok-
sia, useankin elinkautiseen kuritushuoncrangaistui<seen! Mutta olkoon voit-
tajan tuomio minkälainen tahansa, me emme pidit heitä rikollisina, niin-
kauan kuin he kituvat luokkakoston uhreina, vaan päinvastoin tahtoisimme 
toivottaa heidät mitä pikimmin tervetulleiksi joukkoomme! 

Lopuksi tahtoo toimitus sydämellisesti kiittää kaikkia avustajia, jotka 
kirjoituksillaan ovat julkaisua avustaneet. 

Toivoen osastojemme jäsenten kuin myös muunkin lukijakunnan 
myötätuntoisesti suhtautuvan täbän vaatimattomaan ja puulteelliseen jul . 
kaisuunllueJ jät1l.mme sen arvo lukijain käytettäväksi. 
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