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PUNASTEN VAPPU 
SAVON TYÖVÄEN KEVÄTJULKAISU 

Kuopiossa 1909 

Savon Työvä~n Sanomalehti· ja Kirjapaino-Osuuskunnan kustantama 

Ei armolahjoja! 
Kir}. Leon Larsson. 

Sa mustin kaavuin ltillenlelet meitä, 
on katsees' hurskaan hlllelevä niin; 
sa varoitel/en astut varjon leitä, 
jalk' alas johtaa köyhtiin kerroksiin. 

So luulet, että [levilystä sulta 

saa haavat syvät hädtin. kurjuuden. 
So u!lahdat: sun kokoomas' on kulta 
meilf vuotlen vie"CTl viety ryövälen. 

Vaivaamme tlennetä ei varasrahoin, 
ne meressä pien' pisara on vaan; 
nuo kultakasat, tiefänet sen, pahoin 
tää joukko kastanut on hurmeellaan. 

50 ormopaloin aljot ainoastaan 
velttouden uneen orjan pettävään, 
mutf väkivalloin ennen sua vastaan 

kuin murujasi käydä keräämään. 

Pois täältä, miss' on valtiaana suru! 
Salf oikeaa ei huojennusta sais. 

Kirottu olkoon joka armonmuru, 
mln meille heittälle! so liiastais. 

Vihattu olhoon tämä ryövärkettu, 
jok' tuhansia kuilun suulle vie. 

Kirottu kiisi myös, mi ojennettu 
tarjoomaan lantin varastetun lie. 

Me emme mitään liiastanne huoli, 
on turha armolahjaa taljota. 
Mutf koko leivän - tyydytä ei puoli -

Maa meidän meille onpi antava. 

Suom. Heikki Välisalmi. 
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Työväen tåistelu nykyinen asema. 
Istun pöydän ääreen, kirjoittaakseni muutaman riVin poliittisesta asemasta Suo-

messa keväällä 1909. Kirkkaasti paistaa selkeältä taivaalta huhtikuun aurinko. Se sulat· 
telee lumia ja jäitä, se herättää mielissä iloisia toiveita kesän tuottamista virkistyksistä. 
Vuoden valaisin ja hauskin aika tekee tuloaan, hymysuin lähestyy lempeä suvetar kylmän 
Pohjolan asu kkaita. Ja Pohjolan lapset puolestaan ilosta sykkivi n sydämin varuslautuvat 
sitä vastaanottamaan, ikäänkuin kädet ojennettuina he luon toivotun vieraan luloa 
odottavat. 

Samalla aikaa peittävät valtiollisen taivaan taantumuksen ja sorron mustat pilvet. 
Pimeän, ankaran jääkauden tuloa ennustavat synkät merkit, routaa ja tuhoa ne tietävät. 
Kauhua herättävään hävitystyöhönsä valmistautuvat taantumuksen verenhimoiset pedot; 
sortovallan kammottavien hirviöiden silmät ilmaisevat villiä, raivoisata halua päästä niiltä-
mään kuolon viljaa. -

On tarpeen osoittaa muutamilla yksityiskohtaisilla, pikaisilla viittauksilla, miltä näyt-
tää nykJinen valtiollinen ja sosiaalinen asema. - Suomessakin tunnelaan nyt se, nykyään 
Venäjällä vaikutusvaltaisina olevain Suomi-vihol listen laatima valliokaappaussuunnitelma, 
joka tarkoittaa Suomen valtiollisen itsenäisyyden täydellistä hävittämistä, Suomen kansal-
lisia ja valtiollisia Venäjään sulattamista. Sen suunnitelman toteuttamisla voimme nähdä 
eduskuntamme hajottamisissa, Suomen asiain laittomassa esittelyjärjestyksessä ja Venäjän 
ministerineuvoston selityksissä, joiden mukaan kaikki hajotetun eduskunnan tekemät pää-
tökset menettävät juridisen arvonsa; monista muisla ilmioota puhumattakaan. Sellaista 
uhkaa ja todellisuutta siis huomaamme ulkoapäin valtiollisia asemaamme vastaan. 

Yhtä tuhoisa halla uhkaa työväen taloudellisia ja henkisiä toiveita kotoisten vallan-
pitäjäin, Suomen porvarillisten puolueitten taholta. Kieltolain kavaltaminen on tyypilli-
nen todistus heidän suhteestaan sosiaalisiin uudistuslakeihfn. Pappis-, poliisi- ja muun 
virkavaltansa julkeilla luokkatoimenpiteillä nuo muka isänmaalliset valtaluokkalaisemme 
raivoavat tietä väkivaltaiselle vieraalle laantumukselle. Muistamme myös mitenkä he 
ovat kokeilleet omarr vallansa säilyttämistä ·samaisen· vieraan väkivallan avulla, stfunnitellen· 
voivansa säilyttää luokkaeiunsa köyhälistön hyökkäyksiltä venäläisten pistimien turvissa. 
Sitä turvaa ja lihavatuloisia virkapaikkoja saavuttaakseen lahjoitelleet maamme varoja kym-
meniä miljooneja Venäjän sotilasrahastoon. Näillä ja muilla samanluontoisilla toimen-
piteillään melkein kutsumalla kutsuteet tänne vieraan laantumuksen. 

Näemme siis, lyhyesti sanoen, kahdenlaisia sortajia työssään: rajantakaa valtiokaap-
pauksellisia hyökkäyksiä Suomen itsenäisyyden tuhoamiseksi; kotoisen porvariston puo-
lelta rautaisia vastarintaa köyhälistön edisiysliikkeiden ehkäisemiseksi ja kuristamiseksi. -

, 
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Sosialidemokratian val tio llinen kanta on internalionalismi, y leismaailmallisuus. So-
sialidemokratia siis on ja sen tulee o lla vapaa nationalistisesta kiihkosta ja kaikista natio-
nalistisista ennakkoluuloista. Multa siitä huolimatta löytyy ny kyolo issa vielä suuri paljous 
köyhälistölIeki n tärkeitä ja kalliita arvoja, joitten omislamis- ja säilyttämismahdollisuuksia 
o lemme yhteisellä n imellä tottuneet sanomaan valtio- ja kansallisuusrajOiksi. Niinpä on 
Suomenkin valtioll isesta itsenäisyydestä, sen suomine kansalaisvapauksineen, tämän maan 
köyhälistölIe runsaita etuja taistelunsa ja yhteenliittymiscnsä. väl ttämättöminä perusedelly-
tyksinä. Valtiolliseen itsenäisyyleemme sisältyvien oi keuksien ja vapauksien pois riisiä-
minen o lisi juuri köyhälislölle mitä ankari n isku. - Venäläiset ryöstöpotitikoitsijat tahto-
vat meiltä riistää korkeampia kehitysmuotoja, antaakseen niitten tilalle alempia, huonompia. 
Ne riistävät meiltä vapauksia, korvatakseen menetetyt vapautemme orj uudeJla, ne riistävät 
meiltä kansanvaltaisen edistyksen hedelmiä, korvatakseen menetetyt kansanvaltaiset rnuo-
tomme solmuruoska- ja pistinvallalla. Sieltähän tarjotaan meille tappavia verokuormia 
entisten lisäksi, orjuuttavaa sotapalvelusta ja paljon muuta samansuuntaisia aina lo ppu-
matto miin asti. Ja minkälaisia joukkoa ne ovat nuo, jotka niin verrattoman innokkaasti 
ponnistelevat onnel listuttaakseen meitä s uomalaisia noi l[a "yleisvaltakunnal[isilla " aqti-
milla? Ne ovat tuhansien vapauden marttyyrien vialtomalla verellä kätensä tahranneita 
pyövelien liitto laisia! - Nämä mainitut tosiasiat yhteensä riittävät jo määräämään köy· 
hälistön suhteen näih in rajantakaisiin valtiokaappaus- ja venäläistyttämispuuhiin; ja se 
suhde ei voi nyt eikä koskaan o lla mikään muu kuin tinkimätön, sovittelematon vastarinta. 

Mikä on tämän-, san'Okaamme valtiollisen haaksirikkotilan vallitessa oleva sosiali-
demokratien kanta toisiin maamme puolueisiin nähden? Voiko äärimäi nen oppositioni 
nytkin noudattaa samoja menettelytapoja kuin no rmaalioloissa? Täytyykö taistelumme 
valtiollisen ' poikkeustilan vallitessakin o lla luokkataistelua tämän sanan täydessä merkityk. 
sessä? -:- Näihin kysymyksi in vannaan saisimme eri tahoi lta eri laisia vastauksia. Por-
vari llisten puolueidemme politiikot useinkin puhuvat ja kirjoittavat surullisesta puolue-
ha jaannuksesta maassamme. ", Pirstottu, rikki revitty on kansamme, puoluetaistelujen 
aiheuttama vi ha ja katkeruus sitä raatelevat ". - siihen tapaan he valittelevat. ja he jat-
kavat: ", Ei pitäisi pienen kansafllme voimia heikontaa pirstomalla ja hajottamalIa sitä 
katkeriJla keskinäisillä riidoilla. Suurissa valtiollisissa kysymyksissä pitäisi meidän puo-
lueisiin katsomatta seisoa ehjänä, yksimielisenä kansana, että vastarinlamm e ulospäi n siten 
jotain vai kuttaisi«. -

Kukapa e i käsittäisi eheän, yksimielisen vastarinnan voimakkuutta ja etevämmyyttä 
hajanaisuuden ja eripuraisuuden rinnalla. Multa on kerrassaan toi nen kysy mys millä 
lavalla, mitä politiikkaa seuraamalla voi makkain ja ehein vastustusrintama voidaan aikaan-

-.saada. Valialuokkalaiset , sitä I eivät näy kykenevän ko koamaan. Kaukana si itä! Halu 
päästä hallitukseen ja saavuttaa muita virkapaikkoja on heidän voimakkai n harrastuksensa. 
Tämä, sanokaamme _työnhaluisuus « johtaa heidät surullisen kuuluisan ",isänmaanpelasta-
mis «·politiikan häpeällisille poluille. se vie heidät vieraan sortajan liitlo laisi ksi, taistele-
maan omaa kansaa vastaan. Suomettarelaisten menettely BobrikoHin aikana o n tässä 
suhteessa räikeänä todistuksena. Ja juu ri tuo politiikka se on, joka kansaamme p irstoo, 
vastarintaam me heikontaa. Matelemispoliti ikan niljakkaille poluille antautuneet tavan-
takaa joutuvat lopulla oi keuksiemme suoranaiseen kavaltamiseen . 

• 
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Porvarilliset puolueemme, tällä kertaa perustuslaillisetkin yhdessä suomettarelaislen 
kanssa, ovat jo täysi n askelin lähteneet tuolle n. k. . isänmaan pelasta misen ~ tielle. Ta-
va llaan uuden jakson siinä politiikassa alkoivat he asetlumalla röyhkeästi eduskunnan 
päätöstä vastaan kieltolaki-asiassa. Täten osottivat he omaksuneensa kannan : hallituksen 
tässä maassa ei tarvitse välittää kansan- eikä eduskunnan tahdosta. Siihen tilaan lienee 
nyt jo jouduttukin täydellisesti. Itsensäpeltämistä olisi katsella herraspuolueittemme sää-
littävää senaatti-i lvei lyä enää muuten kuin halveksivin ja tuomitsevin tuntein. Sillä onhan 
se i1veilyksi sanomamme julkeata, kurjaa vehkeilyä kansanvaltaisuutta vastaan. Tuolla 
suomettarelaismiel isel1ä vehkeilyllä koeteltanee muun ohella salata kansanjoukoilta sitä 
kylläkin katkerata tosiasiaa, että n. k; kotimainen hallituksemme, Suomen senaatti kai-
kesta päättäen, nykyisen suunnan Venäjällä vallitessa, ei enää tule olemaan muuta kuin 
Venäjän ministerineuvoston alaosasto, sen käskyjen toteuttaja j ase venäläisen taantu-
muksen kädessä, sen käydessä taistelua Suomen kansaa vastaan. Tämä on katkerata to-
tuutta, mutta välttämätöntä tietää ja ottaa huomiOOl1sa. Tämä totuus, tämä selviö se on, 
jonka tulee olla tärkeänä tekijänä kantaamme määrätessä kotoisiin valtapuolueisiin nähden! 
~jat selviksi taantumusta ja sortoa vastustavan köyhälistön sekä taantumuksen liittolai-
sena toimivan suomalaisen porvariston välillä. Voimakkaaksi, eläväksi tulkoon köy-
hälistön kaskuudessa se tieto, että n. k. kotimaisenkin hallituksen kannattaminen ja tuke-
minen on petturuutta ja taantumuksen avustamista silloin, kun tämä hallitus on oikeuk-
siamme polkeva ja kansan tahtoa vastaan toimiva. Lyhyesti sanoen siis: ei mitään suosiota 
eikä vapaaehtoista kannatusta virkavaltaiselle, kansan tahtoa uhmaavalIe hallitukselle. Sel-
väpiirteistä, horjumatonta ja tarmokaSta vastustusta sellaisen hallituksen - o lkoon se 
sitten vieras tai kotimainen - ja kaikkien sen kannattajain aseman vaikeuttamiseksi! Tämä 
olkoon tunnuslauseenamme levittäessämme tietoa maamme eri puolueitten suhteista 
toisiinsa. 

Mikä on oleva Suomen eduskuntalaitoksen kohtalo? Missä muodossa ja miten pian 
alettanee toteuttaa _sekakonferenssin c Ohjelmaan koottuja venäläistyttämishankkeita ? Niistä 
ei nyt tässä ole tilaisuus ruveta ennustelemaan, ei kähän kukaan voi tässäkään suhteessa 
tulevaisuuden histo riaa edeltä päin kirjoittaa. Multa edistystyätämme kahlehtiva, raskas 
sortoaika on jo elettävänämme oleva todellisuus - ja kaikistä merkeistä päättäen venä-
läinen taantumus tulee jatkamaan valitsemaIlaan väkivallan tiellä kuinka pitkälle hy-
vänsä, kun vaan, kuten nyt on laita, valta ja voima pysyvät setr käsissä. 

Vasten tahtoaan joutui Suomi sala vuolla sillen suuren Venäjän yhteyteen. Nyt 
tämä yhteys käy Suomen kansalle päivä päivältä yhä tuhoisammaksi painajaiseksi. Lop-
pumaton kamppailu venäläisten anastajapyyteiden to rjumiseksi on tietysti synnyttänyt va-
pautta rakastavain kansalaisten mielissä ajatuksia, että eikä Suomen pitäisi vastata alitui-
sesti ahdistavan sortajan laittomiin hyökkäyksiin samalla tapaa kuin Norja vastasi Ruo t-
sille: julistautumalla irti ·sortajan painostavasta ik$tä. Multa pieni Suomi on kovin 
epätasaisessa suhteessa suureen Venäjään, se ei kykene as~oimaJla puolustamaan itse-
näisyyttään suurta ja mahtavaa orjuuttajaa vastaan. Siitä syystä täällä ei, koko satavuotisen 
yhteyden kestäessä, ole yritettykään julistautua Venäjästä riippumattomaksi. 

Synkkinä hetkinä, ylivoimaisen sorron ahdistaessa monet joutuvat epätoivon val-
taan. Sellaisen mielentilan voi ehkäistä ainoastaan historian kulun oikea ymmärtäminen; 

• 
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se opettaa meille, että mustimmankin taantumuksen, mahlavimmankin sortovallan täytyy 
kerran kukistua. Samalla tämä historian antama opetus viittaa tietä Vastaisia taisteluja 
varten, sen valossa on suunniteltava myös Suomen työv~en lähiaikojen ohjelma. Eikä 
tämä voi olla mikään muu kuin vallankumouksellisuuden ohjelma! Taistelevan kansan-
liikkeen nostattaminen kaikkinaista sortoa vastaan; erittäinkin «yleisvaUakunnallista« taan-
tumusla- ja kaikkia niita «kotimaisia « ryhmiä vastaan, jotka suorasti eli epäsuorasti ovat 
liitossa tuon taantumuksen kanssa, jotka muodossa eli toisessa sen pyrkimyksiä edistävät. 

Vallankumouksen tie. Siitä sanottanee; sehän on selvä ja suora, jota ken hyvänsä 
osaa kulkea. Niin, selvä ja suora kylläkin, mutta kuitenkin on se raskaslen uhrauslen 
tie, vaativainen tie, joka tuo runsaasti kärsimyksiä, vaatii monipuolisia tietojakin ja ennen 
kaikkea vaatii se yksilöiItä itsensä uhraavaa antautumista tälle liikkeelle. Meillä suomalai-
silla sosialidemokraateilla, jotka olosuhteitten pakottamana näytämme ennen pitkää jou-
tuvan kovien kumoustaistelujen pyörteisiin, on siis oleva enempi kuin tarpeeksi moni-
puolista työtä luodaksemme, kasvattaaksemme ja kehittääksemme proletaarisen val lankumous-
armeijan, joka todella pystyy olemaan tämän nimen arvoinen. Meidän täytyy ennen muuta 
kyetä levittämään ja juurruttamaan työläisjoukkojemme keskuuteen oikeata tietoa, oikeata 
käsitys:ä vallankumouksellisuudesta, vallankumousten luonteesta ja proletaarisen vallan-
kumouksen tarkotusperästä. Tätä, juuri tällaista tietoa ei ole saava joukoilta puuttua, jos 
haluamme nähdä armeijan, joka oikealla tavalla käsittää historiallisen tehtävänsä ja kerran 
kykenee sen suorittamaan. 

Vallankumous! Sehän on veristä ja kauheaia, jonka ajatteleminenkin jo kauhis-
tuttaa. Tuollainenhan on tavallisin arvostelu vallankumouksista. Ja vallankumous voi 
olla verinenkin, riippuen kokonaan vallanpitäjistä. Jos he haluavat kauhuja ja verivirtoja, 
on heillä kaikki mahdollisuudet sellaisten aikaansaamiseksi. Niistähän sekä vanhempien 
että uudempien vallankumousliikkeitten historiat sisältävät runsaita tietoja; hirvittävä on 
ollut hallitsevain verenhimo m. m. Pariisin kommuunin ja Venäjän vallankumouksen 
kukistamisessa. Kaikissa vallankumousvaiheissa on tultu huomaamaan hallitsevain jul-
muus ja pohjaton kostonhalu, he tahtovat uhreja, he himoitsevet vastustajainsa verta. 
Nykyaikainen porvaristo on tässä petomaisessa ominaisuudessa osottautunut täysin edeltä-
jäinsä-, aateHen ja pappien vertaiseksi. Mutta työväenluokan vallankumous kulkee tietään 
ihmisyyden merkissä, se ei ole verenhimoinen. Vastustajistamme siis riippuu, tulevatko 
kamppailut vanhan ja uuden välillä tuskallisik~i ja verisiksi. Epäilemättä aivan oikein 
kirjoitti siitä Vilhelm liebknecht: eNykyisen yhteiskunnan kuoleva maai lma ja ~tulevai

suuden ihanteellinen maailma seisovat vastakkain. Leveä, syvä kuilu ammottaa niiden 
välillä. Tuleeko vanhan ja uuden maailman välinen kuilu täytettäväksi ruumiilla? Eikö 
voida rakentaa siltaa, joka varmasti veisi meidät uuteen maailmaan? Me emme sitä voi. 
Vastustajamme sen voivatc , jos tahtovat. ePorvarikunnalla on käytettävänään kaikki aineel-
liset ja henkiset mahtikeinot; sillä on siten valta suorittaa yhteiskunnallisen kysymyksen 
ratkaisu paranntlsten ja kompromissien tietä. Sen tarvitsee ainoastaan tahtoa sitä«. eVas-
tustajamme päättäkööt, jos päämäärämme saavutetaan rauhallisen edistyksen tahi verisen 
taistelun tietä. langetkoon heidän päätöksensä miten tahansa, me siihen suoslumme • . 

Mutta itse vallankumous, tulkoon se sitten enemmän tai vähemmän veriseksi, on 
historiallinen välttämättömyys. Sitä ei voida sivuuttaa kiertämällä eikä pelkäämällä, sen 

• 
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täytyy tapahtua. Sillä onhan se itsekussakin tapauksessa aikaisemmin tapahtuneen kehi· 
tyksen johdonmukainen tulos, eikä siis sellaisena voi jäädä eläväksi todellisuudeksi pukeu-
lumalta. Suuri saksalainen työväen herättäjä Ferd. Lassalle kosketteli näitä seikkoja eräässä 
puheessaan, jonka hän piti Berliinissä keväällä 1862. Tässä puheessaan Lassalle käytti 
esimerkkeinä ja todistuskappaleina enimmäkseen R.anskassa tapahtuneita vallankumouksia. 
Seuraavassa teemme tuosta erinomaisesta puheesta muutamia silaatteja. 

_Mullistus oli siis jo yhteiskunnan sisuksessa todellisuudessa tapahtunut paljoa ennen 
kuin se puhkesi ilmi Ranskassa, ja jäleJlä oli vaan tämän käänteen saattaminen ulkonai
sesti tunnustetuksi, oikeudellisen vahvistuksen antaminen sille. 

Tämä on yleensä kaikissa olojen mullistuksissa asian laita. Ei voi milloinkaan 
tehdä tämmöisiä mullistuksia olevissa oloissa; vo i ainoastaan antaa mullistavalIe muu-
tokselle, joka jo on tapahtunut yhteiskunnan o levissa oloissa, oikeudellisen tunnustuksen ja 
johdonmukaisen loppusuorituksen. Kun joku tahtoo tehdä kumouksellisen mullistuksen 
(vallankumouksen), niin hän osoittaa epäkypsyyttä ja ajattelemattomuutta eikä hänellä o le 
aavistustakaan historian järkähtämättömistä laeista. 

Mutta juuri sentähden on yhtä epäkypsää ja lapsellista, jos rupeaa tukehuttamaan 
kumouksellista liikettä, joka jo kerran on syöpynyt yhteiskunnan sisälmyksiin ja ehkäise-
mään sen oikeudellista tunnustamista tahi syyttämään semmoista yhteiskuntaa tai yksi-
tyisiä, jotka ovat tämmöistä kätilöimen virkaa toimittaneet, siitä että muka ovat kumouk-
sellisia. Jos o lojen mullistus jo on yhteiskunnassa todellisuudessa, niin täytyy sen, siinä 
ei mikään auta, tunkeutua ulos ja ~tä lakikokoelmaan «. 

«V. 1775, siis 14 vuotta ennen Ranskan vallankumousta Arkvright Englannissa 
keksi ensimäisen koneen, kuuluisan .puuvillakehruukoneen. - Voi sanoa, että tämä kone 
itsessä.nsä ei tosin synnyttänyt vallankumousta, si~lä siihen oli tämä keksintö, joka muuten 
ei kohta päässyt käytäntöön Ranskassa, tehty liian vähän aikaa ennen tuota kumousta, 
vaan sen voi sanoa, että se n. s. puki ruumiilliseen muotoon ja todellisuudessa olevan 
mullistuksen. Se o li itse jo, niin viattomalta kuin se näyttikin tuo kone, eläväksi puh-
jennut olojen mullistus.« 

«Keskiajan feudaalinen, eluoikeutellu maailma luuli, ja aivan oikein, o levansa kuo-
lemanvaarassa, ellei sen elämänehto, etuoikeus, vallinnut yhteiskunnan kaikissa kerroksissa 
ja niin täytyi kuninkaan kuusi kuukautta ammattikuntien lakkauttamisen perästä julistaa 
(tuo) määräyksensä mitättömäksi ja jälleen palauttaa ammattikunnat eloon. Vasta vallan-
kumous - ja tämä yhtenä päivänä bastiljen valloittamiselIa - hävitti mitä Saksasa aina 
vuodesta 1672, Ranskassa vuodesta 1614, siis melkein kahden vuosisadan ku luessa, lailli-
sella tiellä turhaan oli koetettu saavutta. 

Te näette tästä, että, vaikka uudistamisella laillisella tiellä on suuria ansioita, sillä 
kuitenkin kaikissa tähdellisissä asioissa on se suuri haitta, että se voimaltomasti venyy 
monen vuosisadan yli ja toiselta puolen, että kumouksellinen tie, vaikka sitä haittaa moni 
epäkohta, ainakin viepi nopeasti ja tannokkasti käytännölliseen tu lokseen. « 

Ranskassa v. 1789 puhjennut voittoisa vallankumous oli porvariston vallankumous, 
sen tehtävä ja merkitys oli vapauttaa ~ kolmas sääty _, porvaristo, aateliston ja papiston 
vallanalaisuudesta, eli, käyttääksemme Lassallen sanoja, «saattaa kolmannen säädyn oi-
keudellinen asema sopusointuun sen todellisen merkityksen kanssa; kysymyksessä oli 

• 
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hankkia sen olemassa o levalle todellisell e merkilykselle oikeudellinen tunnustus ja vah-
vistus~ . 

.. Kun tämä kolmas sääty seisoi etuoikeutettuja, laillisesti eturivissä astuvia säätyjä 
vastaan, käsitti se ensi tuokiossa olevansa sama kuin koko kansa, oman asiansa koko 
ihmiskunnan asiaksi «. Ja kuitenkin historian suuret tosiasiat ehdottomasti osoittavat, että 
niin ei ollut laita. Sillä kolmas sääty, joka R.anskan vallankumouksen kautta tuli val-
taan, on poliittisena porvarissäätynä tehnyt kansan tämän etuoikeutetun valtiollisen valtansa 
alaiseksi. Tämä kolmas sääty on tehnyt samoin kuin aikaisemmatkin hallitsevat luokat: 
se on vierittänyt yleisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tarvittavan velvollisuuksien kuorman 
sorrettujen, vähäväkisten kansan luokkien niskoille. 

Tuleva vallankumous, proletariaatin (köyhälistön) toimeenpanema vallankumous tulee 
olemaan sosiaalinen, se tulee olemaan koko ihmiskunnan vapauttamista tarkoittava olojen 
mullistus, nyt vallitsevan porvariston etuoikeuksien hävittäminen, mutta samalla myös 
kaiken luokkavallan kukistaminen ja hävittäminen. Sitlä .: neljännen säädyn (työväen) 
suhteen on nyt se suunnattoman suuri ero, että neljäs sääty on viimeinen, yhteiskunnan 
perinnötön sääty, joka ei esitä mitään oikeudellista eikä todellista ehtoa, ei aatelisarvoa 
eikä maanomistusta eikä pääomaa, jota voisi muodostaa uudeksi etuoikeudeksi ja panna 
käytäntöön yhteiskunnan kaikkien laitosten läpi. - Tämä neljäs sääty, jonka sydämmen-
sopukassa ei en3ä ole mitään uuden etuoikeuden ituakaan, on juuri sen takia saman-
veroinen kuin koko ihmiskunta. Sen asia on sen takia todellisuudessa yhteisen ihmis-
kunnan asia, sen vapaus on itse ihmiskunnan vapaus, sen hallilus kaikkien hallitus _. 
Kumouksen kautta proletariaatti vapaaksi ja sitloin on myös koko ihmiskunnan vapaus 
saavutettu! 

Se on juuri tao päämäärä, jonka saavuttamista kaiken meidän toimintamme ja tais-
telumme tulee tarkoittaa. Sen saavuttamista jouduttaaksemme me käymme vaalitaistelua, 
sitä mielessä pitäen levitämme sosialistista sanomalehdistöä ja kirjallisuutta; sanalla sanoen; 
juuri siinä mielessä me kuu lumme sosialidemokratiseen puolueeseen ja taistelemme sen 
riveissä. 

Synkältä näyttää nykyään. Kaikkiin vielä oleviin vanhan järjestelmän jätteisiin no-
jaten taantumus korskeana, uhkami elisenä kulkee veristä tietänsä. Se lulee edelleenkin 
vaatimaan verta ja uhreja. Mutta taistelevaa köyhälistöä eivät sen mahtikeinot konsanaan 
voi tuhota ja. masenlaa! Me luotamme suuriin maailman historiallisiin tapauksiin, jotka 
joutuvat aikanaan. Me luotamme kaikkien maiden työläisten heräämiseen ja me lie-
.elämme, että kerran on se tapahtuva sekä Venäjällä että muuallakin. Kun se tapahtuu, 
silloin ei ole enää mitään voimaa, joka kykenisi estämään Suomenkin köyhälislöä lopul-
lisesti katkomasia sorron ja orjuuden kahleet! Tuon uuden päivän jouduttaminen on 
meidän tehtävämme. Ja pimeinäkin päivinä, verisimmänkin sorron keskellä rohkaiskoon 
"taisteluamme tieto asiamme oikeudesta ja horjumaton varmuus, että nykyisen virka- ja 
porvarisvaltaiscn sortojärjeslelmän verin kostutetuille raunioille kerran kohoaa kansain-
välisesti yhtyneen työväen taistelujen tuloksena oikeuden-, vapauden- ja kansain veljeyden 
valtakunta, kaikille yhdenarvoisia elämän mahdollisuuksia salliva olotila: sosialismin valta
.kunta! 

KalJe Hämäläinen. 
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Vankilassa. 

Otto PlllIlnen IlIorlltamusa $.kllllkautilll "ankeu,ranelil tUltaan 
ma}est~rikokH'llu.. 

Vasta sitten kuin yhä useammille 
köyhälistön toimihenkilöille ovat auen-
ned vankilain kalkot portit, on van-
kilakysymys tullut yleisem min puheen-
aiheeksi, jopa siinä määrin, että nykyi-
sin voidaan siitä puhua kuten muista-
kin . päivän polttavista ,.. Että asia on 
tähän asti ollut niin kovin vähän -
josko ollenkaan - huomattu, on kä-
sitettävää kun muistetaan millaista on 
se joukko, joka tavallisesti on vanki-
lain liikkuvaa asujamistoa. Sehän näet 
ei ylimalkaan omaa mitään yhteiskun-
nallisia harrastuksia, huoli matta siitä, 
että järjestel män kirous juuri heitä 
moninkertaisesti painaa ja he siitä epä-
määräistä katkeruutta povessansa kanta.· 
val • Pitkälle matkalle,. passitetul taas 
eivät ole voineet tuskanhuutojansa niit-
len kuuluville saada, jotka heidän hy-
viiksensä olisivat jotakin tahtoneet teh-
dä. Ja kuitenkin vankilain hyisissä 
luolissa joka päivä tulee hirvittävässä 
määrässä ihmisyyttä håYlistyksi ja ris-
tiinnau1ituksi. 

- Eikö sitten pahaa pitlisi ran-
gaista? - kysyy joku tämän rohkean 
väitteen tekijäitä. 

Tietenkin, mutta rankaisutavoista voidaan olla eri mieltä. Sitäpaitsi: yhteiskunnan 
pitäisi enemmin varjella lankeamisen mahdollisuudesta kuin rangaista. Mutta vaikka 
asia onkin päinvastainen, em me tätä tlrkeää periaatteellista puolta tässä voi puheeksi 
ottaa. Kuitenkin tuliii tlhln perustuva metoodi rangaistuksia täytintöönpantaessakin 
olla ohjeena. - Niin tulisi! 

Rikoksen rankaisemisesta puheen ollessa on tietenkin varteenotettava rangaistuksen 
seurauksien suhtautuminen sen tarkoitukseen sekå, ennen muuta, että tutkimus teon oltel· 

, 
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lisesta rikospitoisuudesta lul~ saatetuksi sopusointuun uudenaikaisen tieteen luomien 
perusteiden kanssa, josta tietenkin tuomitsemisen kulloinkin joko rangaistukseen langet-
tava tai siitä vapauttava laatu on riippuvainen. Multa tässä meidän ei ole tarvis jäädä 
tarkastelemaan lähemmin tutkijain siel utieteellisiä analyseerauksia, kunhan vaan voimme 
olla siitä yhtä mieliä, että loinen rankaisufapa saattaa olla tarkoiluksenmukaisempi loista 
ja että loinen saattaa myös olla sopusoinnussa inhimillisen oikeustajunnan kanssa, kun 
taas toinen mitä syvi mmin loukkaa sitä. Ja tällöi n tietenkin astuu kyseenalaiseksi nykyis-
ten rankaisukeinojen muuttaminen aivan ensimmäisestä alkaen ja perinpohjin. Hämmäs-
tyksellä varmaankin huomaamme, että erittäin meidän oikeudenkäyttömme ei tunne l!Ii-
tään elldollisuutta. Mutta samalla kuin tällainen suoraviivaisuus - :>silmä silmästä. · 
oppi - onkin sen luonteenmukainen yhtäältä, jättää se kyllin tilaa mitä arveluttavim-
mille laiminlyönneille ja . lT!ieskohtaiselle harkinnalle. toisaalta - seikka, joka ei ole 
ollut omiaan oikeudenkäytlömme arvoa kohottamaan alemman kansan silmissä. Ja kui-
tenkin on muistettava, että puhe ehdollisesta lainkäylöslä - yhteiskunnallisen luomitse-
misvallan ensin siveellisenä varoituksena ilmaisemisesta - ei ole mikään uusi asia, vaan 
eräissä sivistysvaltioissa hyvää satoa kantavana koettu. 

- Mutta lähemmin nykyisistä rankaisutavoista! 
Tämän periaatteellisen viittauksen jälkeen voimmekin omistaa niille jonkun sanan, 

vaikk'ei tässä voikaan syvemmin asiaan kajota. 
Kun rikosla issamme puhutaan avapausrangaistuksesta . , ymmärtää sillä jokainen 

sitä, että ihmiseltä määrät yksi ajaksi otetaan vapaus ja hänet alistetaan toisen holhontaan 
erikoisessa tarkoitukseen sopivassa laitoksessa. j okai nen, joka ymmärtää antaa ihmisen 
personalliselle vapaudelle jotakin merkitystä - sen korkeata täysiarvoisuutta tuskinpa ta-
junnee ennenkuin 011 maistanut sen kadotiamisen seurauksia! - oivaltaa itsestään, että 
jo vapauden riistäminen joko määräajaksi tai elinijäksi pitäisi o lla kylliksi . sovittamaan. 
suoranaistakin rikosta, laadustaan huolimatta. Mutta vaikkapa ajatus tästäkin on jo ka. 
mala, niin sanoja tuskin löytää tyhjentävästi kuvatakseeen sitä moninkertaisia kiduttamis-
ten paljoutta, joka rangaistuslaitoksiss.1.mme vapausrangaistusten täytäntöönpanoon liittyy. 
Jos sanoo: se jättää kammottavan muiston, ei lunlle lii joitelleensa. - Todellakin, jos jos-' 
takin yksilyiskohdasta kävisi alkamaan, ei tiedä mihin lopettaisi! Jotakin tässä kuitenkin 
kuin esimerkin vuoksi. 

Vangin ruokaraha lääninvankiloissa on 28 penniä päivää kohti. Tämä nyt ei 
suinkaan liene enää kadehdittava summa! Mutta ne lisäsyyt, jotka tekevät vankilan ravinto
olot niin ylen kurjiksi, muodostuvat asiain nykyisellään ollen useimmiten pääsyy täkin 
tärkeämmiksi, s. o. ravinnon valmistamisen tai - oik~mmin - va/mistamattomuuden 
kautta. Ensiksikin tulee muistaa, että kun tähän tärkeään toimten käytetään yhäti vaih-
televia - kuten lääninvankiloissa on tavallista - miesvankeja, eivät he mitenkään ehdi 
toltuakaan ravintoa kunnollisesti valmistamaan. Mutta harvinaista ei myöskään ole, että 
ravinto-aineet ovat sitä laatua, että parhaankaan jalostamisen kautta ei sellaisista voisi 
kunnollisia saada. Sitäpaitsi tapahtuu usei n, että sellaiset ravinloaineet kuin kalat j. m. s. 
pilaantuvat siihen määrin, eltei niiden nauttiminen liene omiaan ruuansulafuselimistöä 
kunnossa pitämään. Muistettava on myöskin, että tapahtuvien varastelemisten, väären-
nysten y. m. s. kautta tulee ruuan lopullinen ravi ntoarvo yhäkin alenemaan. Kun vielä 
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oletaan huomioon joko huolimattomuudesta tai muista seikoista johtuva holtillomuus 
ruuan valmistamisessa, käy jo tarkkaa valle lukijalle ilman pitempiä opastuksia varsin hel-
poksi muodostaa kokonaiskäsilyksensä vankilan ruuanpidosta. Melkeinpä loppumaloll 
sarja todistettavia yksilyistapahtumia voitaisiin esittää Iässä sanotun tarkemmaksi valaise-
miseksi sekä kuvaamaan mitenkä todella saatlaa ravinto-olojen kautta tulla kyseenalaiseksi 
suorastaan vangin henkensä säilyttäminen, mutta tälle katselmukselie emme voi tässä ti-
laa ottaa. 

Mutta jos vankilan ruokaolot ovat surkeat, niin ei suinkaan ole paremmin asun
tojen laita. Paitsi että yksityiskoppilaiset ovat uskomattoman ahtaihin komeroihin muurat-
tuja - nykyisin pidetään niissäkin usein kolme vankia kussakin - , on tavallisten }ta-

marihuoneitten kokoisiin n. s. yhteisruumiin sullottu kymmenittäin ihmisiä, jo issa saavat 

Kuopion lääninvankila. Kaivotyömiehiä. 

virua asfaltlipermannoilla, kun sänkyjä vain muutamille riittää. Kun otetaan huomioon, 
että yksityiskopeissa ei ole ikkunoila kuin katon rajassa vähän merkitsevät muurausaukot 
ja että yhteisruumien ikkunat ovat - ainakin eräässä vankilassa - melkein kokonaan 
läpinäkymättömiksi maalatut, on itsestään selvää, etteivät ainakaan valonsäteet pääse tauti· 
bakteerienkaan syntymistä liijoin ehkäisemään. Ja kun ilmanvaihlomahdollisuudet ovat , 
kovin vähäiset, antanee tämä jo käsityksen vankilan asunto-oloista, joista kirjoittamalla on 
vaikea kyllin . elävää ,. kuvaa piirtää. Mutta jos näin on yhdeltä puolen, on juuri 
yksityiskoppijärjeslelmä lo iselta puolen vankiJaolojemme pahimpia painajaisia. Paitsi 
että se kyllä jättää mahdollisuutta lukemattomille väärinkäytöksille, johtaa se - Iyhirn-
mittäin sanoen - suorastaan mielisairauleen ja edislää sitä hirvittävää rikoksellisuutta, 
mihin niin mond vajoovat, nim. - ilsesaastutusta. Ja jos ilsesaastuttajan tila on sur-
kuteUava vapaissa oloissa, joissa hän kuitenkin voi siitä verrattain pitkiksi ajoiksi vuoro-
kaudessa vapautua, niin on tällaisten raukkojen tila luontoa tärisyttävä vankilain yksityis-
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kopeissa, JOIssa he - kuten erään vangi n kuvannollisesli tarko itetut sanat kuu luvat _ 
melkein elävältä mätäncvät. 

Jos vielä tämän_ -jälkeen on! tarpeen sanoa jotakin erikoisesti vankilan puhtau
desta , niin lienee tässä aivan kylliksi hupmautus siitä ravinnonnauttimistavasta, ettei 
esim. syödessä käytetä mitään veitsiä tai lautasia, puhumattakaan muista . ylellisyysesi· 
neistä _, Käsin vaan lo htalaan niin hyvin kaloissa kuin muissakin ruoka-aineissa. Tämän 
kuvan täydentämiseksi voisi muistuttaa, että kussakin asuntoruumassa lai kopissa on sa-
massa makkilaitoksensa turvepehkuineen j. n. e. - Lukijaa alkanee jo oudosluttaa mennä 
pitemmälle näitten puhtaussuhteitlen kalselemi!lessa, varsi nkin jos muistaa, etteivät suin-
kaan nuo eräänlaiset »pikkuelävät., syöpäläiset j. m. torakat o le juuri erino maisen siis-
teyden sanansaattajia. 

Vankien vaatetuksesta ei liene varsin edullisia ajatuksia laitoksen ulkopuolella, 
mutta varma.1nkin vähemmän edulliset ovat siellä olleiden m.uistot. Puhumattakaan enää 
puhtaudesta tässä su hteessa ja ryhtymättä lähemmin vuode- y. m. oloja tarkastelemaan, 
mainittakoon vaan sellainenkin olotila, jolloin ilman minkäänlaisia sukkia, hajallisissa 
malaloissa kengissä viedään talvella ulos, tai samoi n mataloissa kenkä- ja hajallisissa pumpuli-
sukkarisoissa, ilman mi tään palttovaatetta viedään varsinaiseen talviseen ulkotyöhön. Ei 
ole myöskään tuntematonta, että keuh kotautinen vanki saa monet yönsä nukkua ilman paitaa 
joko karkeassa nutussa tai ilman sitäkin, jollei iho sitä kestä, ja vasta kovaäänisten vali-
tusten perästä estyy enää talvipakkaseen, ulkotöihin lähtemispakosta, näytettyään »ettei 
minulla todeltakaan ole paitaa :>. 

Mutta rangaistusten täytäntöönpano moninkertaistuu usein pelo ttavaksi juuri sen 
»kurinpitorangaistusjärjestelmäm kautta, joka vanki lassa on käytännössä. QlkQon 
minusta kaukana ajatus ryhtyä tässä refereerailemaan :> Asetusta rangaistusten täytäntöön-
panosta _ vuodelta 1889 19/ 12 sekä luettelemaan mitä kaikkia rankaisukeinoja jo 
tämä asetus edellyttää. Hirvittäviä ne vaan ovat - se muisto niistä on minulla, vaikkei 
minua mieskohtaisesti varsinaisesti rangaistuksi saatu kaan. Kauhua lisää vielä erikoinen 
rangaistuskoppi (:> karhukoppi. )-järjestelmä. Nämä kopit nim., jotka sijaitsevat, niin hy-
vin pimeä! kuin . valoisat :>, maakerrassa, ovat niin hyisiä, ummehtuneita luolia, että mel-
keinpä jo ajalus niistä puistattaa. Näissä luo lissa saavat ihmiset kuitenkin virua :> vähen-
netyi llä ruo ka-annoksilla., »vedellä ja leivällä:o j. n. e. Mitä vaurioita vangit niin hyvin 
fyysillisesti kuin psyykilJisesti tästä - kaiken päälle - kärsivät, ei kuulu tässä lähem-
min kuvattavaksi. Toisessa tilaisuudessa saanemme myöskin tarkemmin katsella missä 
suhteessa - inhimillisen oikeustajunnan kannalta - sitten ovat ne .. rikokset . moiseen 
rankaisemiseen. Huomautettakoon vaan vieläkin, että tupakanpoltto on enimmin ran-
gaistuja rikoksia; rankaisuoikeus on sellaisestaki n jos esim. kuritusvanki vaikkapa vaan 
:>silmillään osoittaa epäkun nioitusta:> j. n. e. Mutta surkei nfa on, että mielisairaatkaan -
joita niitäkin vanki lassa säilytetään! - eivät tarvitse jäädä osatlomiksi . kurinjaosta . -
sellaiset näet, joita ainakaan toiset vangit eivät voisi p itää teoistaan vasluunalaisina. 

Kysymys erikoisesti vankien terveydenhoidosta on ala, jolle ei voi tilapäiskirjoi-
tuksessa lähteä. Riittääkin kun tunnustamme tämän olevan siinä suhteessa tarkoituk-
seensa, että tarvitsee se aivan erikoisen sei kkaperäisen katselmuksen. - Kuitenkin sopi-
nee juuri tämän yhteydessä allekirjoittaneen lausua asianomaiselle lääkäri lle vilpitön tun-
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nustus, mikäli tämä mieskohlaisesti minua koskee. - mutta eihän jotakuta yksilöä koh-
taan osoitettu velvollisuudcntunto suinkaan vähennä yleisen järjestelmän syytä. 

Tuli sanotuksi alussa, että yhteiskunnan tulisi ei ainoastaan koettaa varjella rikolli-
suuteen lankeamisen mahdollisuudesta ennen rankaisemista, vaan myöskin rangaistuksia 
täyläntöönpantaessa tätä periaatetta larkata. Tältä kannalla lähtien täytyisi siis sekä oi-
keudenkäyttö ålunpitäen uudistua, että rangaistuslaitokset perinpohjin muuttua kidutus-
laitoksista ihmisellisiksi hyväänkasvatuslaitoksiksi. Itsensä kannattaviksi Iyölailoksiksi n iitten 
pitäisi muodostua, o lemasta y hteiskunnalle n ii n raskaita taloudellisia painajaisia sekä pohjattoman 
siveellisen turmeltumisen ja henkisen Iylsislymisen pesiä. Riittämätö n _henkiseksi virvoi-
tukseksi _ on papin saarna tulevan elämän autuudesta ja jonkun viikkotunnin alkeell isin 
kouluopetus sekä vanki lan niukka . kristillissiveellinen . kirjallisuus. Ti lastot puhuvat 
murhaavaa kieltänsä sii tä mitenkä rangaistut toistensa jälkeen kerran vankilaan joudut-
tuaan vajoavat uusien rikosten teUle. Yhteiskunnan kiroomina he lopulta joutuvat elin-
ijäkseen niellyiksi tuon »sivistyneen yhteiskunnan _ keskellä niin peloittavana seisovan 
hirviön kitaan, joka uhrejansa pitkät vuodet toistensa jälkeen rautahampaitlaan vähin eri n 
elävältä purra narskultelee. 

Rikokseltinen seliintakaiselämä - minä uskallan väittää ja myös to isella kertaa 
lähemmin todistaa - näyttää keh ittyväll vankilaoloissa sitä enemmän kuta kovempi 
_kuri . 0 11 , - vartioimisella ja kovalla kohtelulla lienee mahdoton saada tätä ehkäis-
tyksi. . Synti » sikiintyy luo nno n lai n välttämättömyydellä. Sillä o lemassaolo n katkera tais-
telu pakottaa ihmisiä sekä ryöstämään leipäpalan lähimäisensä suusta että suorastaan 
varastamaan vatsan tyydykkeeksi ja huikovan henkisen nälän sammutlamiseksi. Täten 
siis vangit koulaantuvat aivan niin oveliksi, että voivat - paits i varsinaisia ravinto-
aineita _hankkia _ - aivan laitoksen virkakansliain pöydillä noin vaan _kahden käden 
keskestä» esim. sanomalehtiä . kähveltäh , jopa laitoksen ulkopuoleltakin larveaineita käy-
tettäväksi toimittaa. Aivan tavallista on myöskin, että n uo ret vangit, jotka esim. vaan 
tappelusta ovat kerran »vankilahäpean _ päällensä vetäneet, yhtyvät näil lä reissui l1a solm ii-
taviin rosvoliittoihin ja muihin rikoksellisiin seuroihin, joutuen täten yhteiskunnan pe-
lättimiksi. 

Olojen pakosta täytyy van kilakysymyksen astua päiväjärjestykseen. Vasledes lienen 
tilaisuudessa osaltani antamaan seikkaperäisempää valaistusta tähän hämärään asiaan . 

• 

Lukija tietenkin on ko ko ajan huomannut tämän kirjoittajan tarkoituksen o lleen 
vetää joku piirre julkisuuteen itse järjestelmästä, tarko ittamatta mitään henkilökohtaisia 
loukkauksia tai iskuja tässä. 

18't 09. Otto Piisinen. 
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KEHITYSTÄ. 

Kifi. Heinrich HtiM. 

Jo liekö luonto kehnontunut, 
perinyt viat ihmisten. 
Niin näyttää, kukat, eläimetkin. 
käy va/hesuulla jokainen. 

Korean norrin kanssa Lilja 
se liehuu, tuoko siveäti. 

VAPA UDENHAL U. 
Ki,j. Leon Larsson. 

Se on syttynyt alussa aikain, 
halu hehkuva vapauden, 
ja pohjalta kansan sielun 
se hersyvi ilmoillen. 

Se on palana! vuodesta vlloteen 
yön synkässä loimo/tain, 

13 

Myös perho saakoin huiken/eiee, 
jo unhoon viattomuus jltä. 

ja niin kauan se /eintua kuin koossa 
on kaikkeus maailmain. 

ja orvokinkaan kainoutta 
en takaa, pikku kukkanen 
se kiemael1ell kietoa, tuoksuu, 
ja maineeseen on kailw sen. 

Mä epäilen, jos satakieli 
tunteistaan laulaa, eiIW vaan 
viserrli, itke, liioittele 
se yksin tottumuksestaan. 

Pois totuus pakenet jo maasta 
ja uskollisuus häviät. -
ja joskin koirat liehuu - haisee 
kuin muinen, nekin pettävät. 

Suomensi fflLjA LIINA MAA. 

Ystäväni 

Se on antanut orjalle unet, 
joiss' välkkyvi Arian maa 
ja uskon aikaan, ml sorron 
kovan kahlehen kirvottaa. 

Sen halun jo saatana tunsi, 
jumalaansa kun vastusti hän; 
kun uhmaten herransa heitti 
ja hylkäsi käskijän. 

Se halu se taivalta tummaa 
ja kolkkoa eespäin vie. 
Se halu on villa, ml meille 
on vapautuksemme tie. 

Suom. HEIKKI VA"LlSALMI. 

kertomus. 
:oSe oli kesäinen elokuun-ilta, kuten nytkin, kaksikymmentäneljä pitkää vuotta sitte" .. 

Lännelle vaipuneen auringon punerrus oli myöskin näin lempeä, näin lohdullinen, mutta 
, minun elämäni oli kuoleman raskas; minulta sammui kirkas, häipyi hämäräkin synkäksi 

yöksi, minkä hiillos on kuitenkin oll ut niin polttavan kuluttava, jotta minusta on tullut 
- ei iän, vaan elämän harmaannuttama, hoippuva vanhus "" .«, alkoi hän surullisin, 
väräjävin äänin. 

:o Mitä si ll oin tapahtui ? Se lienee syvä salaisuus? _ kysyin arasti. 
»Ystäväni! Ei se salaisuus ole. Se on vain elämäni synkän surulli nen tarina. 

Kerron sen mielelläni tänään, sen tapahtuman vuosipäivänä, jos sinulla on kärsivällisyyttä 
kuunnella«, vastasi hän. .. 

:o Kerrol Minulla aina on kylliksi kärsivällisyyttä kuulemaan Ti:ertomuksiasi!« 
Lyhyen vaitiolon jälkeen alkoi hän surumielisellä lämmöllä: 
»Qlin kerran nuori kutoja eräässä wieniläisessä kutomatehtaassa. Elämä hymyili 

minull e. Ja minä ymmärsin sen hymyn sydämellisyyden, multa en sen takaista katkeraa 
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salaisuutta. Kudoill kankaita, kudoin kankaitteni kera elämän kevättä hehkuvan sieluni 
hentoihin loimiin lulevaisuuleni su uria, kauneita salukuvia. Säie liittyi säikeeseen niin 
kauniisti, niin eheästi, etlei kukaan olisi silloin saanut minull uskomaan niiden olevan 
varjoja, läheisiä kangastuksia, mitkä elämän kurjassa epätasaisuuden jaostuksessa tulisivat 
tuokiossa tuuleen puhalletu iksi ... 

Samassa tehtaassa löyskenteli myöskin muuan nuori, reipas kutojatar. Hän o li lap-
suuteni ystävätär, ja jo ammoin itsetiedottomina olimme yhteen kasvaneet, toisillemme 
antautuneet. Vähitellen muuttui tuo ystävyylemme ilsetietoiseksi, lujaksi kahden ihmi5-
lapsen elämän uskoksi, syväksi rakkaudeksi. Sille uhrasimme kauneimpamme. Ja lujan 
-elämänuskon ja tulevaisuudentoivon kannuslamina perustimme kodin, pienen, herttaisen 
unelmamme pyhätön ... 

Työ oli iloa, sillä se luotti onnea. Ja minä uskoin työn aivan si inä muodossaan 
- sietämättömän pitkine päivineen - olevan elämänonnen alkulähteen. Silloin halveksin 
niitä, jotka eivät osanneet yhtä nuhteeltornasti tarttua tuohon elämänonnen salaisuuden 
avaimeen - työhön. « 

*Niin kului muutamia vuosia, kunnes teollisuusmaail massa huonontui aika. 
Se oli uusi tekijä, mikä kuletti minut äkkiarvaamatta jyrkänteen reunalle. Tehdas, 

jossa työskentelin, alkoi hiljentää vauhtiaan valmistaen nälkäisiä, joiden lukua jouduin 
jon kun ajan kuluttua lisäämään. Työn saannista ei o llut to ivoa, koska toiset samallaiset 
tehtaat olivat samassa kadotuksessa; toisekseen en osannut tehdä muuta mahdollisesti 
tarjolle sattuvaa. 

Seisoin kalpeana elämän hymyillessä kylmästi. Siihen mennessä en koskaan ollut 
ottanut laskuihini tuota mahdollisuutta; tuskin olin kertaakaan huomannut e~ämäni olevan 
taistelua leivästä. Sitä se tosin oli ollut jo varhaisesta nuoruudestani, mutta minulla oli 
aina o llut nuorukaisunelmieni ohella tarpeellinen ase - työ - siinä taistelussa; si ksi en 
ollut sitä huomannut. Nyt sen huomasin, sillä taistelu oli kärjistynyt, multa minä seisoin 
aseelonna kolmen ihmishengen puolesta ... 

Tukikassoja ei ollut. Yksityisen toverituen varassa pääsi mme jonkun aikaa erityi-
sempää hätää huomaamatta, multa ajanpilkään se ehtyi osaksi pienennetlyjen palkkojen 
osaksi yleisen epävarmuuden lähden. 

Sittemmin alkoi se nykyisi n yhä välttämättömämmäksi käynyt työläiskotien - kerran 
suurimmalla hartaudella, suurimmalla lämmöllä ja lujimmalla elämänuskolla rdkennellujen, 
joissa jokainen vähäpälöisinkin sisältää osan sen rakentajien salaisinta - revintä, säälitön 
raunioiminen. .. Nälkä käski. .. Möin ja panttasin huonekalujamme, mikäli eivät ne 
olleet jo joutuneet vuokranvastineena ahnaille talonomistajille ... Kotini raunioitui, muuttui 
pian kolkon autioksi kuin kuoleman luola, missä kuitenkin asui vielä kalpeneva toivo ... 

Työttömiä, nälkäisiä oli kyllin runsaasti, mutta "hätä" ei ollut siksi suuri, jOlla 
kaupunki tai hallitus olisi katsonut tarpeelliseksi ryhtyä vakavampiin avustustoimiin. Yksi-
tyisiltä »hyväntekeväisyysyhdistyksiltä" saimme silloin tällöin joitain kreuzerejä .); samoin 
joistain pienistä satunnaisista _palveluksista _, kurjuuden käydessä yhä pelottavampana 
kimppuumme. 

Tämä ti la oli kestänyt jo useita kuukausia ja yhä kesti tarjoamatta pienintäkään 
toivomisen mahdollisuutta, vähäisintäkään lohdun kajastusta. Kalpea vaimoni koki salata 
kyyneleitään, lohduttaa minua. Niin kuluivat unohtumattoman synkät päivät ja yöt, ja 
uusi päivä valkeni aina entistään kol kompana, entistään lohdutlomampana. Lisäksi kuu lin 
usein naisen; kyynelehtien lohduttavan poikaraukkaamme: ,isä menee etsimään, isä tuo 
kaikkea mitä me tarvitsemme; hän on niin hyvä, hän rakastaa meitä niin paljon .. .' 
Tuo uskollinen luottamus kulutti minua kauheimmin. Tahdoin olla sen rakkauden, sen 

0) Kreuzer on itävaltalainen rahayksikkö, mikä vastaa noin 2,~ penniä. 
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luottamuksen arvoinen, multa minulla oli ainoastaan kaksi tyhjää kättä kohtaloni pirullista 
naurua vastaan ... 

Koska asema paikkakunnalla kärjistyi yhä, lähdin muutamana kauniina kesäpäivänä 
jalkaisin kysynlämatkalle noin kolmen päivän malkan päässä olevaan melkoiseen tealli-
suuskeskukseen Brunn 'i in. 

Kolme nälkäistä päivää hikoilin helteessä, hiiltyvää loivoa rinnassani suojellen,.mutta 
Brunn'issä sain yhtä kylmän, yhtä lohduttoman vastauksen kuin niin usei n ennenkin ... 

Enlislään murtuneempana ja uupuneempana täytyi minun kääntyä vaivaloiselle paluu-
matkalle. Kol mantena päivänä illan suussa ol in jälleen Wienin ääri mmäisessä laitakau-
pungissa. Minua kalvoi polttava nälkä ja jalkani olivat väsymyksestä lyijynraskaat, multa 
rintani huokaukset soivat kuiten kin kaikkein synkemmin, kaikkei n katkerimmin ... 

Edessäni o li Wien, luo loistava, keveä Wien. Se kimalteli ilta-auringossa tuhansin 
värein; sen lasipalatsil paloivat häikäiseväsli ruskomaisessa punerruksessa ja sen puistot 
ja kaslanjakäytävät tulvehtivat kesäistään . .. Ja ihmiset - nuo osaltomien elämänonnen 
raunioilla liikkuvat aaveet - olivat kokoontuneet seurtleissa puistoihin, käytäville ja kapa-
koihin. Musiikki kaikui - se ilta oli Wienin loiseläjäin . .. Minä tunsin sen niin 
hyvin, liian hyvin tällä hetkellä; siksi se synnytti minussa kuol emantuskaa . .. Pakenin 
yhden ainoan, mustan ajatuksen takaa-ajamana läpi vilkkaimpien katujen, puistojen ja 
torien, tuntematta ketään. Kaikki kulki ohitseni kuin unessa, sillä en saanut ajatuksiani 
pois siellä, minne minun täytyi avuttomana paeta ... 

Olin vihdoin eräässä Wienin köyhäinkorttelissa. Astuin harmaasta portista sisään, 
könyten raskain askelin ahtaita kiviportaita. Olin neljännessä kerroksessa. Koputin ovelle. 
Ei vastausta. Etsin avai men ja astuin sisään, kutsuen rakkaitani. Ei vastausta. Kylmä 
väristys kulki lävitseni seisoessani yksin tuntemattoman arvoituksen edessä. Huoneen 
avutonta alastomuutta kaihti jo puolihämärä, multa kuitenkin tiesin sen, tunsin sen liian 
hyvin - nurkista puhui kuolema, seinil tä kammottava tyhjyys ... 

Seisoin kauan mykkänä. Mitä minun tulisi tehdä? Missä he ovat ? - kysymykset 
kulkivat pelottavina aavistuksina sielussani ... 

Sytyti n kynttilän etsiäkseni jotain vastaukseksi. Ikkunalla löysin vihdoin kirjeen - _ c 

Ystäväni vaiken i. 
Hetkisen tuijotti hän synkästi eteensä, multa verkalleen kohosi hänen katseensa, 

matkaten surullisesti haaveillen yli Bernin, tuonne missä ilta sammuu taivaan ki rkasta 
s ineä vastaan lumiho hteisten Alppien huipuilla . .. Hänen katseensa etsi, etsi. .. Hän 
ei nähtävästi löytänyt mitään, si llä seuraavassa tuokiossa synkkenivät hänen piirteensä 
jälleen; hän vaipui surullisten muistojensa katkeriin unelmiin"". Syn kkä huokaus kertoi 
hänen sielunsa tuskista ... 

Vihdoin kaivoi hän taskustaan kuluneen kirjekuoren, avatel1 sen varovasti ja veläen 
esiin kaksi paljosta käytöstä himmenlynytlä valokuvaa - naisensa ja poikansa kuvat " .. 
Jälleen jäi hän mykäksi. Hänen synkkä katseensa tutki yhä tuon kauniin naisen jokaista 
syvänsalaperäistä piirrettä, ja jokaisen piirteen uudelleentunterninen synnytti hänen kasvoil-
leen hieman eloa; lopu ksi painoi hän hellän suudelman kuvaan ... 

En rohjennut häiritä häntä. 
Pitkän vailiolon jälkeen avasi hän jälleen hitaasti tuon kirjekuoren, vctäen sieltä 

pintlyneen kirjeen, minkä hän ojensi minulle lausuen surullisesti: 
»Niin, tässä on se kirje, jonka silloi n löysin, härien ainoa perintönsä." , « 
Suomeksi : 

»Syvimmin rakastettu! 
Elämä on hirveä, "säälitö n. Se tappaa meidät; me emme voi paeta. Minun ei 

tarvitse monin sanoin kerrata sitä, minkä sinä sanomattan ikin tiedät: kauhea nälkä, kurjuus 
on jo kauan meitä vainotlllUt. .. Emme o le si itä usein puhuneet, koska emme o le lah-

, 

• 
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toneet lisätä toistemme kärsimyksiä, sillä ilmankin olemme tienneet sen liian hyvin. Sillä 
lujalla luottamuksella, mikä aina on ollut hyvä henkemme, kotimme kaunis haltijalar, olen 
koko tämän pilkän ajan odollanul kuin jotain ihmettä pelastajaksi, mutta se usko ei anna 
enää lohtua .. . 

Kirjoti! Brunn 'isiä, ettemme sieltäkään voi toivoa sitä, mitä sanomme elämlinmah· 
dollislludeksi. Kaikki on siis mustaa, pimeää. ,Minä en tiedä, eikä sinä tiedä, minne 
kääntyä, mistä etsiä jotain... Siksi minun täytyi pitkän harkinnan jälkeen valita ainoa 
valittavissani oleva tie. Rakkaani! Suo anteeksi, älä tuomilse, että minun täytyy ottaa 
sinulta ainaiset hyvästit näin kylmästi, että minun paikkani raunioituneella kotiliedelläm· 
me 01\ jo tänään sinun saapuessasi kylmänä ... Minä en voi muuta, sillä minun rak-
kauteni on suurempi elämää. Minä en voi, minä en saa, eikä myöskään sinä voi etkä 
saa vaalia minun synnyttämään elämää kuoleman keskellä, lisäämään perhettämme tähän ka-
dotukseen ... Tämän jo lähes puolivuolisen nälänkärsinnän seuraukset näet en,emmän kuin 
kyllin selvästi rakkaan Fritzimme laihoilta, kuolemankalpeilta kaSvoilta Se on kylliksi. 
Me em me voi toki nähdä useampaa ja yhä kurjempaa; minä en voi pilkata elämää, , , 
O let mies. Sillä rakastat minua, ja juuri se tietoisuus anloi minulle voimaa tekemään 
päätökseni ja antoi myöskin voimaa uskomaan, että lulet minulle anteeksianlamaan, koska 
tiedät että uhraan elämäni kauneimmalleni ~ rakkaudelleni, uhraan sen sinun lähtesi, 
uhraan sen hänen tähtensä, joka vielä uinuaa ruumiini lämmössä, .. 

Jos tahdo! tietää missä minä olen, hiivi sinne missä Tonava mutkaa voimakkaasti 
lauhojen kastanjoiden varjossa, sinne missä kerran heräsimme lapsuutemme hämärästä 
unesta itsetietoisiksi, tulimme tietoisiksi si itä että paikkamme elämässä on oleva ainoastaan 
toistemme rinnalla ja - sinä tiedät kaikki.,. 

Rakkaan Fritzimme löydät ystävämme A:n luota. Hänen tähtensä sinun täytyy elää, 
häntä rakastaa, sillä hän on sinun esikoisesi! 

Hellin! Jääös poltlavimman rakkauteni hellimmin tervehtimäksi! Älä itke, sillä se 
pyhä jäi sittenkin rikkomattomaksi - me olemme syyttömiä! Jääös - iäisesti ... 

Sinun 
Annasi. « 

Vaikenin. 
Ystävän i viipyi yhä valokuviensa ääressä ... 
~ Mutta poikasi? Hän elää?« kysyin viimein syvän vaitiolon jälkeen. 
ystäväni oli entistään synkempi kertoessaan tuskin kuuluvalla äänellä: 
~Se muodostaa uuden jakson elämässäni ... Rakkaimmastani en ole hiuskarvaakaan 

takaisin saanut, mutta minun esikoiseni oli minulla. Hän pelasti minut elämälle, hänen 
tähtensä minun täytyi elää. Nälkä tosin ajoi minut tuon tapahtuman jälkeen pois Wie-
nistä, multa ystäväni A. huolehti pojastani, huolehti hänestä kelpo ystävän lailla. 

Kiersin maita ja mantereita, milloin keppi kädessä maantiellä, milloin taas tilai-
suuden sattuessa annoin nylkijöiden kuumentaa selkänahkaani . .. 

Poikani kasvoi ja kukoisti. Hänen tähtensä otin onnellinen, hänen hyväkseen työs-
kentelin aina, vaikka sainkin häntä ainoastaan harvoin tavata. 

Nuorukaiseksi varttuneena antausi hän raublteollisuuden palvelukseen ollen samalla 
hilpeä, elämänhaluinen ja sorrettujen ' oikeuksien peloton puolustaja . .. Elämäni jatkaja, 
minun ai kaisin lauenneen elämäni onnen uudelleen luoja olet sinä, ajattelin usein ... 

Mutta noin kaksi vuolla sitte joutui hän, minun ainoa toivoni eräässä kattilanräjäh-
dyksessä tapaturman uhriksi ja - kuoli heti. 

Perintönlni ovat harmaat hiukset - - -« lopetti hä.n surullisesti, syvän vaiti-
olon jälkeen ... 

Bern, 241s 08. E.M. 
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Kuopiossa tänä vuonna pidettyjen agitaattorikurssien oppilaat. 

VI/SAAT! 
• 

Lihan heikkous heitäkin riepoiitaa 
vtikivaLlan ja synnin teille . 

17 

Se on tyhmti ja raaka ja barbaari, 
jolla ei puku parhain loista. • 

Mitämaks, toki uskoen anteeks' saa -
laki turvaa lystili heille . 

Mutla viisaat ne tieteitä tutkivat -
korukauppojen ikkunoista. 

He syövät, juovat ja mäss(Jävät 
ja kiittävlit juma/alansa; 
;a hekkumaa IlIlllmassa ryömiltyään -
taas hoitavat hermostoansa. 

Ja vaaliaikana varsinkin 
he hellivtit köyhliti kansaa. 
Niin, silloin lujasti luvata saa, 
mutta eihän tarvitse - antaa. 

ORJANHE/MO. 

Keuhkotaudista ja sen vastustamisesta. 
Kysymys keuhkotaudista ja sen vastustamisesta on yksi niitä kysymyksiä, jotka ovat 

nykyaikana joutuneet vilkkaan pohdinnan alaiseksi. Eikä kummakaan, on han keuhkotauli 
maassamme lisääntynyt suuressa määrin. Uhkaahan se jo nyt koko kansaamme perika-
dol1a, ellei pikaista muutosta tapahdu sen vastustamisessa. Kun käydään taistetuun keuh-
kotautia vastaan, niin tulee jokaisen tietysti hankkia tietoonsa ne syyt, jotka ovat olleet 
vaikuttamassa tämän taudin suureen levenemiseen kansamme keskuudessa. 

Jos keuhkotautia sairastava menee lääkäriin, niin määrää tämä hänelle muitten mää-
räysten ohella myös hyvän ravinnon. Mutta kuinka moni köyhä voi tätä määräystä 
täyttää? Kun jo terveenä o llessakin, jolloin on saanut olla hankkeessa, on hllnen täyty-
nyt niukan varallisuuden tähden pitää huono ruoka. niin kuinka nyt sairaana ollessa. 
jolloin työhön kykeneminen näyttää mahdottomalta, voi työläinen ruokaansa parantaa. 
Päinvastoin! Ruoka huononee entisestään, tauti saa uutta vauhtia ja ennen pitkää on 
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hänen nimensä luettavana sanomalehdessä kirkollisten ilmoitusten joukossa, jossa hänet 
kuolleeksi mainitaan. Korkeintaan voi hän saada yhteiskunnalla sellaisia apua kuin sillä 
on vaivaishoidon muodossa tarjoHavana Mutta jokainen tietä! millaisia ruokaa vaivais-
taloissa nykyään saa: se vaikuttaa terveisiinkin hcikonlavasli, saati sitten sairaisiin. Puul-
teellinen ravinto on siis useissa tapauksissa syynä keuhkotaud in suureen leviämiseen ja 
sen tuhaavaa" vaikutukseen köyhien keskuudessa. Hyvästi ravittu ruumis on aina lujempi 
vastustamaan keuhkotaudin tartuntaa, kui n nälän heikontama. Keuhkotaudin parantamisessa 
on voi makas ruoka myös yksi parhaita lääkkeitä. 

Moni saa myös keuhkolaudistaan syyttää huonoa asuntoa. Työväen asunnot, sekä 
maalla että kaupungissa, ovat useimmissa tapauksissa kaikkea muuta kuin siedettäväl Kun 
ajattelee, että yhdessä pienessä huoneessa saattaa asua viisi - ehkä useampihenkinenkin 

Keuhkotautia sairastavia Harjulasta. 

perhe, niin on selvlä selvempi, että sellaisen huoneen ilma on mitll turmiollisinta keu h-
koille. Tällaisissa asu nnoissa kasvavat lapset ovat kalpeita ja heikkoja, he ovat saaneet 
kärsiä hapen, tuon ihmiselle niin tärkeän ravintoaineen puutetta. Kun nyt keuhkotauti 
pääsee vieraaksi huonoissa asunto-oloissa elävään perheeseen, niin on melkein varmaa, 
että jokainen perheen jäsen joutuu ennem min tai myöhemmin tämän kau hean ja kavalan 
taudin uhriksi. Sellaiset tapaukset eivät ole harvinaisia, että koko suku on joutunut keuh-
ko taudin saalii ksi. Tällö in väitelään, että koska se on sukuvi ka niin minkä sille mahtaa. 
se kulkee perintönä vanhemmilta lapsiHe. On kyllä totta, että perinnöllisyydellä on ihmi· 
seen suuri vaikutus, mutta vannaa on sekin, että jos keuhkotautia sairastavan vanhemman 
lapsi, joko kokonaan erotetaan perheestä, tai muuten saa kasvu ijällään hyvän hoidon, voi 
hänestä tu lla terve ja eloauhkuva kansalainen. Mutta onko köyhällä perheellä tähän tilai-
suutta? Ei toki! _Kärsi ja kuole«, sopii tähänkin mai niosti. 

Liikarasitus on myös suurena tekijänä keuhkotaudin leviämisessä. Nälkäisellä vat· 
salla saa työmies usei nkin tehdä pitkän päivän raskasta työtä joko tomuisessa tehtaassa 
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tai likaisessa verstaassa. Ulkotyöläinen on tässä tapauksessa onnellisemmassa asemassa, 
s illä hän saa riipiä työssä ollessaan edes raitista ilmaa keuhkoihinsa. KUTI työmies illalla 
liiallisesta ponnistuksesta väsyneenä saapuu ahtaaseen kotiinsa. jossa niukka ateria häntä 
odottaa ja yön lepää tässä huoneessa alkaakseen taas aamulla raskaan uurtamisensa, niin 
on ymmärrettävää että tällaisissa olosuhteissa on keuhkolauti aina häntä vaani massa. 

Kulen huomaamme on keuhkolaudin leviämisen syynä yhteiskunnalliset epäkohdat. 
Näitä syitä, on meidän käytävä poistamaan. Työmiehen on saatava riittävä palkka työs-
tään, niin että hän voi si llä elättää itsensä ja perheensä. Asunnot ovat saatavat sellaisiksi, 
että niissä on ihmisille tarvittava määrä valoa ja ilmaa. Työpäivä on saatava Iyhenemään, 
ettei kenenkään tarvitseisi liikarasituksen kautta heikontaa itseään ja siten joutua keuhko-
taudilIe alttiiksi. 

Ei pidä luulla, että yllämainitut syyt olisivat ainoita keuhkotaudin levittäjiä. Tietä-
mättömyys ja välinpitämättömyys keuhkotaudin tarttumisesta ja sen vaarallisuudesta ovat 
myös suuria tekijöitä. Nykyään on tosin jo Iässä suhteessa saatu paljon aikaan lukuisain 
lentokirjasten ja sanomalehtikirjoitusten kautta, kun taas varsinaisten keuhkotautia synnyt-
täväin syitten poistaminen on jäänyt lakapajulle. 

Pitkä aika siis kuluu ennenkuin nuo yllämainitut yhteiskunnalliset epäkohdat saadaan 
korjatuksi. Mutta keuhkotauti ei odota, yhä useampia uhreja vaatii se joukostamme vuosi 
vuodelta. Yhtä säälimältömästi se murskaa nuoren, toivorikkaan nuorukaisen elämän, 
kuin parhaassa mieh uuden ijässä olevan, työkykyisen kansalaisen. Surkutellen katselemme 
me vaan niitä avonaisia hautoja, joihin joku sukulaisemme tai paras ystävämme kätketään 
ennenaikaiseen haudan lepoon. Ajatelkaa! Sekin nuorukainen olisi voinut elää vielä 
kauvan, jos vaan olisi saanut tarpeellista sairashoiloa, mutta nyt kenties hoidon puutteen 
tähden joutui tuonen viitakemiehen saaliiksi. - Emmekö mitään voi tehdä tämän epä-
kohdan pikaiseksi korjaamiseksi? Voimme, paljon voimmekin! Kiireen kaupalla on 
vaadittava sekä kuntia että valtiota perustamaan kansanparantoloita keuhkotautisia varten. 
Annetaanhan yhteiskunnan puolesta hoivaa sukupuolilautisille, miks' ei annettaisi keuhko-
tautisille? 

Nykyaikainen tiede ei tiedä vielä mitään muuta keuhkotaudin parannuskei noa kuin 
ilmaparantolat. Lukuisia yrityksiä keuhkotaudin lääkkeellä parantamiseksi on tosin tehty, 
mutta ne ovat kaikki näyttäytyneet tuloksetlomiksi. Tuberkuliinit, rimpeliinit ja monet 
muut lääkkeet ovat kokeilujen kautta huomatut lehottomiksi. Ainoastaan pitkäaikainen 
hoito ilmaparanto[assa voi kauhkotautisen pelastaa. Kodeissa tällainen hoito on melkein 
mahdoton, ainakin köyhän kansan keskuudessa. 

Parantolal maksavat tosin rahaa ja paljon. Mutta onhan kansamme varoja käytetty 
ja käytetään paljon hyödytlömammästi kuin mitä ne tähän tarkoitukseen tulisivat käytetyiksi. 

Eräiltä tahoilta on koetettu yksityisen hyväntekeväisyyden kautta vaikuttaa tämän 
asian eduksi. Sekin on hyvää ja toivottavaa. Yhä enemmän ja enemmän olisi yksityisten 
taholla uhrauduttava tämän asian hyväksi. Mutta, kuten huomaamme, on tämä kysymys 
niin paljon voimia ja varoja kysyvä, että suurinkaan yksityinen hyväntekeväisyys ei voi sitä 
yksin auttaa; yhteiskunnan velvollisuus on ruveta sitä lukemaan. 

Kuten lukijat muistavat on valtiopäivillä Iästä asiasta ollut jo kysymys. Useampien 
puolueiden taholta tehtiin siellä anomuksia keuhkotauliparantolain perustamisesta. Kävipä 

• 
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tämä asia siellä vilkkaan keskustelunkin läpi. Mutta mitään ratkaisevaa sieltä ei ole vielä 
tuli uI. Takka tulleekaan ? - -

Mitä tehdä? Tämä on todella :> kansallinen .. vaara. Jos keuhkotauli saa yhtä uh-
kaavasti rehennellä keskuudessamme vielä eteenkinp~jn, niin kansamme on silloin nopei n 
askelin kulkemassa perikatoaan kohti. 

Asian jouduttamista olisi .mielestän i edistettävä sillä tavoin, että valitsijat pitäessään 
edustajoilleen eväsfyskokouksia, näissä tilaisuuksissa myös keuhkotautiparantoloista mainit· 
seisivat ja kehottaisivat edustajaita toimimaan valtiopäivillä pontevasti tämän tärkeän asian 
puolesta, sillä sen se sietää. - Ei aula ajatella, että keuhkotautiparantolat ovat kalliita, 
joten kansamme varat eivät niihin riitä. O n otettava myös huomioon, mikä ääretön 
tappio kansallemme on siitä, että sen työkykyiset jäsenet joutuvat parhaassa ijässään kalman 
saaliilesi. 

Jos vaan tannolla ryhdymme tositoim iin, niin on varmaa, että keuhkotautiin kuo le· 
vaisuus rupeaa vuosi vuodelta vähenemään, eikä enenemään, kuten tähän saakka on ollut 
asian laita. Keuhkotautiparantolat ovat niitä laitoksia, joiden hommaamiseen on ensiksi 
käytävä käsiksi. Mutta ei tule unhottaa sitä, että kansamme taloudellisen ja henkisen 
aseman parantaminen on paras isku keuhkotautivaaran torjumiseksi. Sillä on varmaa, että 
silloin kun köyhyys, kurjuus, tietämättömyys ja kevytmielisyys ovat poistetut, silloin on 
keuhkotaudiltakin kärki taitettu. 

Y. R. 

Aatami ensimmäinen. 
Ki'j. Ht'inn'ch Heine. 

Sä laitoit taivaasta santarmin, 
mi kantoi miekkaa vihan, 
mun paratiisista hääti pois, 
se julma, armotta illan. 

Nyt vaimoineni mä vaellan 
ja etsin eloa !lutta. 
Toki nautin jo tiedon hedelmää 
sif et taida sä enää muuttaa. 

Et estää voi, dtä tiedän mä 
sun kääpiökasvusi kurjan. 
Sä sllOtta surmalla mahtaile! 
ja nostat myrskyn hurjan. 

Oi luoja kuinka sun harkintas 
ylen viisaan toimen keksi, 
sitä kehua kylläkin kannattaa 
maanpiirin valkeudeksi. 

Nyt en minä koskaan unhota 
sitä vanhaa yrttitarhaa. 
Paratiisi ei oikea ollut se, 
kun kielsi se hedelmå'n parhaan. 

Vapautta mä vaadin täydelleen. 
jos huomaan salpa ja milloin, 
paratiisini vankilaks' vaihettuu 
ja helvetiksi silloin. 

SuofTll!flSi HILJA LIINA MAA. 
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Harjulan vaivaistalo. 

Piirrelmä vaivaistaloista. 
Muutamana päivänä tänä vuonna, muistaakseni se oli tammikuuta, päätimme minä 

ja pari muuta miestoveria lähteä pistAytymään Harjulassa, jolla nimellä Kuopion kaupun-
gin vaivastaio paikkakunnalla tunnetaan. Kävimme niin! aikoina katselemassa muitakin 
samantapaisia yhteiskunnallisia laitoksia, nim. Ku?pion IMnin vankilaa ja Niuvanniemen 
hourujenhoitolaitosta. Mitä varten me tuollaisissa laitoksissa kiertelimme? Huvinko 
vuoksi? Ei; kaukana siitä. Sillä kaikkea muuta kuin huvia tuollaisten laitosten tarkas· 
leleminen tuottaa. Sen kyllä jo ennakolta tiesimme. 

Oppiaksemme me menimme noita laitoksia ja niitten sisällä vietettävä! elämää -
jos siIli.. elämäksi voinee sanoa - katsomaan, lutusluaksemme siihen hiukan lähemmin. 
Taistelussa nykyisen yhteiskuntajir.jeslelmän .kierouksia vastaan tarvitaan tällaistakin. tietoa. 
Nuo laitokset jos mitkään tarjoavat nähtäväksi sydäntä tärisyttäviä kuvia yhteiskuntajärjes· 
telmän tuottamista hedelmistä, seurauksista! Ne kuvat, ne ko lkot, monasti kamalat kuvat 
vankiloista, vaivastaloista ja hourujenhoitoloista, joiden kuvien ilmielävinä näkeminen 
saattaa veren suonissa jähmettymään, ne puhuvat tuo mitsevaa, muser1avaa ja kumoama· 
tonta kieltä yhteiskunnallisia vääryyksiä ja epäkohtia vastaan. Ken tahtoo saada oikean 
ja täydellisen käsityksen tästä nykyisestä järjestelmästä, hänen täytyy tutustua sen järjestel-
män näihinkin puoliin. Järjestelmän vääryyksiä vastaan sotakannalla oleville ja uutta 
järjestelmää tahtoville tuollainen tutustuminen on aivan välttämätöntä. 

Näitäkin asioita jokaisen ajattelevan työläisen on otctfava huomioonsa ja harkitta-
vakseen. Siinä tarkoituksessa tähän julkaisuun on hankittu pieni kuvaus vaivastaloistakin. 
Harjula, Kuopion kaupungin vaivastaio ei suinkaan liene kurjimpia laaluistensa joukossa. 
Onhan se kaupung in lähistö llä ja vilkasliikkeisen lien varrella, joten jo sellaiset seikatkin 
pakottanevat edes jonkunlaiseen siisteyden harrastukseen. En siis käy tässä moillimaan 
Kuopion v~ivastaloa, joka, kuten sanoltu, lienee järjeslyksensä puolesta useimpien tällais-
ten laitosten tasalla; ilmaisen vaan joitakin käsityksiäni vaivastalo-järjeste1mästä, käyttäen 
Harjulaakin esim erkkinä. 
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Vaivastalohan se on meidän kaikkien köyhien :o luleva kotimme«. Se laitos meitä 
odoltaa vanhuuden ja sairauden päivinämme. Meidän on siis arvosteltava vaivaslaloa 
tuJevana kotinamme. - Olisiko houkuttelevaa ja kodikasta tulla tänne viettämään van· 
huuden päiviä rauh~ ja levossa? Kiertelemme huoneesta huoneeseen, larkastelem me 
ja mietimme. Kaikkialla surullisia ja painostavaa. Sairautta, tylsyyttä, to ivottomuutta, 
murtunutta elämää. Eräässä pienehkössä kamari huoneessa asui kaksi keuhkotautia sairas-
tavaa naista. Sen vieressä hoitajattaren hu'one. Vaarallisia, tarttuvaa tautia .sairastavain 
huone loislen asuttavien huoneiden keskessä! Siinähän on mitä su urin lilaisuus tuon 
vaarallisen tartunnan levenemiseen. Eikä noissa vanhanaikaisissa huoneissa ole edes 
kunnoll isia ilmanvaihlolailoksia. - - -

Rangaistuslaitos . on vaivas· 
talo enempi ku in mikään muu. 
Tuskin voitaisiin v~paalle ihmi-
selle ankarampaa rangaistusta tuo-
mita kuin määräämällä hänet pit-
käksi ajaksi - hirveintä jos koko 
loppuijäkseen vaivastaloon. 
Tokkopa lienee edes kurjimmissa 
keppi kerjäläisissä montakaan niin 
itseensä suultunulta, et tä vapaeh. 
toisesti lähtisiväl vaivaslaloon, jos 
vaan s uinkin muualla olla saisi· 
v~t. Mutta asunnon ja ruuan 
puute ajaa niihin työkyvyttömiksi 

Kuva HarjuJan vaivaistalolta. joutuneita, lurvatlomia raatajavan-
huksia, joskus nuorempiakin. Täl-

laisen rangaistukslaitoksen kautta kulkee heidän tiensä hautaan. Yhteiskunta sitenrankaisee 
heitä kahdesta syystä: siitä, kun ovat kaikki voimansa kulultaneet yhteiskunnan hyödyksi ja 
siitä, kun ovat vanhoiksi päivikseen joutuneet tyhjin käsin, heidän töittensä tulosten men-
tyä, yhteiskunnan suosiollisella myötävaikutuksella, rikkaitten hyväksi. 

Tämän yhteydessä julkaistaan muutamia Harjulan vaivasialoita otettuja kuvia. Kuva 
asuinrakennuksista on oleilu pihan puolelta. Toinen kuva, keinutuolissa istuva nuoru -
kainen, on mielisairaiden osastolta. Raivohulluuden vuoksi pidetään häntä puolialasto-
mana, kuten näkyy, sekä käsistä ja jaloista nahkakahleilla sidottuna, koska hän muuten 
repisi ja pieksäisi loisia saira ita sekä tekisi muuta tuhoa. Kolmannessa kuvassa näkyy 
äitinsä vieressä istuva tyttö. Hänellä ei o le o llenkaan järkeä eikä puhekykyä. Hän ei 
raivoa ei kä huuda, oleskelee vaan vuoteessaan ja syö kun toiset syöttävät. Hän on iho 
misen muotoi nen olio, multa henkisesti aivan kuollut. O llut sellainen pienuudesta saakka. 

Kuva Kaavin vaivasialoita on otettu tuon laitoksen vastaanoltohuoneesta 10 p. tam -
mik. 1909, keinotekoisen valaistuksen avu lla. Kaavin vaivaslalosta olemme tilaisuudessa 
mainitsemaan seuraavia tietoja. 

Laitoksessa on hoidokkaita noin 10 henkilöä, enimmäkseen vankoja, mutta osaksi 
Japsiakin. Muuten on hoidokkaiden joukossa jos jonkinlaista vaivasta, kuten rampoja, 



_ _ 51 

1909 PUNASTEN VAPPU 2J 

kaatuvalautisia, miel ell vikaisia ja muita sairaita. Valokuvaajamme kertoo siellä käynnistään 
m. m.: ,. Pappi saltu i paraillaan ruoskimaan - tietyst i . hengellisillll aseilla_ - vielä 
" oilakin kovaosaisia. Sillä aikaa olin tilaisuudessa parin loverini seuraamana lähystellä 
talon tapoja. Laitos on uskottu erään _uskovaisene, vanhanpuoleisen neidin huostaan. 
Huono järjestys vallitsi ainakin puhtauteen nähden. Nosteiin miesten osastolla muuta· 
mista sängyislä likaisen harmaita peile-vaatteita. Mitä sieltä näkyi? Talon tavallisia loi5-
eläimiä, hirveän suuria syöpäläisiä; kymmenittäin nos-
telin niitä lattialle erilästäki n peitevaatteesta .. ,« -

Pitemmälli emme viitsi jatkaa tätä kuvausta vaivasla-
lossa vallitsevasta inhottavasta siivottomuudesta. 

Kaavin vaivastalolla on suurehko maatila. Jos 
kunta älyäisi laittaa sen viljelykset voimaperäiseen 
kuntoon, riittäisi varmaan leipää ja . sä,rvintä c koko 
lalon väel1 e. Multa kun ei viitsitä antaa kovinkaan 
suurta arvoa vaivaslaloon jouluneitten hoidolle, saa 
li ian viljeleminenkin hurislaa miten saltuu. - Ei ole 
Kaavin vaivastaio muutenkaan ilahduttavassa kunnossa. 
~kennukset sisältä, varsinkin ruokala ja vanhusten 
_selli t« inhottavan mustat ja likaset. Ei niissä lystik-
seen asusta. Tuskinpa edes vankiloissakaan on niin 
kurjaa ku in täällä, arveli valokuvaajamme. 

Vaivastaloihin s ijo itta.minen on tätä nykyä ylei-
nen köyhäin hoitotapa Suomessa. Vaivastaio on erään-
lainen väliaste ihmiselämän ja hautausmaan välil1ä. 
Sellaisiksi valtaluokka ne käsittääkin. Siksi se pitääkin 
nämä _ruumishuoneet . mahdollisimman kolkkoina, 
sellaisina, että niit1\. pelättäisi in ja että hoidokkaat sieltä 
aina mahdollisimman piansuoriutuisivat haudankaiva-
jan valtakuntaan. 

Työläiset! Tuolla tavalla nylkyriyhteiskunta pal-
kitsee rehellisiä raatajia. yhteiskunnan ylläpitäjiä. Sel-
lai nen turva meille varataan vanhuuden päiviksemme! 

Mielisairaiden osastolta Harjulasta. 

Muistakaamme tuo nyt, kun meillä vielä on kunlomme, elämänvoimamme ja tais teluky-
kymme! Uhkaava häpeäl1inen vanhuuden kohtalo kiiho tiakoon meitä tarmolla ponniste-
lemaan työväen liikkeen avulla sellaisia uudistuksia, että nykyisen kelvoito man vaivas-
hoidon asemasta työläisille turvattaisiin vanhuuden- ja työk, vyltömyyden päiviksi riittävä 
toimeentulo ihmisen arvolle sopivassa muodossa. 

1(. H. 
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Kaavin vaivaistalon hoitolaisia. 

VA PAUDELLE, OIKEUDELLE! 

Keli kahleita entJii kantaisi 
kun vapauslaulut jo heläii? 
Ken kOllllille osansa antaisi, 
kun itsekin taMovi elää? 
Ken luottaisi lurjusten lupauksiin, 
ja pappien valheisiin? 

Ken onnensa, henkensä uskoisi 
nyt omaksi krullllupäiden? 
Ken miien virsiä veisaisi 
nyt templissä itsekkäiden? 
Ken totuutta, oikeutta halveksii, 
hän valhetta palveksii. 

Ei! Kansat jo omansa ottaapi 
pois velloilta kruunupäiltä. 
j a kun oikeus, veljeys voittaapi: 
ilo loppavi itsekkäiltä. 

Ken kansalta onnen ja leiviin vei, 
sille kunnia kuulu ei. 

On aika jo vapaus valloittaa 
ja särkeä sorron juuret 
kun vapautta vaa/ivi kansa ja maa 
ja luonto ja jumalat suuret. -
On meillä aalleet ja uskokin uus, 
työ, kunto ja /armokkuus. 

ja totta(mn oikeus \VOitOll saa 
jos tehdään kaikki, mi voidaan. 
ja kerraII, kun meidän oma on maa, 
työnritarit aateloidaan. 
Niin, silloin loppu vi sorron yö 
ja vääryys ja orjanfyö. 

OR,jANHE.1MO. 
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Tietämättömyyden seurauksia. 
»Ihmiskunta ei liene tarpeetonta juuri tahallansa tehnyl«. Multa kun se on tehnyt 

tarpeetonta, on se tehnyt sitä tietämättömyydestä; myöskin epäkohdat ovat suureksi osaksi 
tietämättömyyden seurauksia. 

Mitä kaikkea tietämättömyys on ruumiillista työtä tekeville työläisjoukoil le mukanaan 
tuonut, siitä saamme lyhyen pienoiskuvan seuraavasta. 

Vaikka kreikkalainen fi losofi Platon on sanonut: _tieto on valtaa ... , niin ruum iil -
lista työtä tekevät ihmiset eivät tähän asti ole olleet tilaisuudessa saamaan tietoja, eipä 
juuri mistään asioista; niin ovat he vielä nytkin tietämättömiä ja myös valtaa vailla. Tahi 
jos he jotakin ovat pitkänä kehitysaikana saaneet tietää ja oppia, niin on se tieto ollut 
useinkin mielikuvitukseen ja sen synnyttämään taikauskoon perustuvaa ja siten erehdyttävää. 

Jo kauvan aikaa 011 Suomenki n hallitseva herrasluokka ollut itse suurista toluuksista 
tietoinen, mutta se on tietonsa harkitusti salannut ruumiillista työtä tekevällä työväeltä. 
Se on ymmärtänyt, että. niin pian kuin kansan pohjakerrokset saavat kehittyä itsetietoisiksi 
luonnonlain ymmärtämisestä, kl!hitysopista ja kaikista uudenajan tieteen tutkimista tuloksista, 
on heidän yksinvaltansa ja omistusoikeutensa mennyttä kalua. 

Suurin osa Suomenkin työväestöä, varsinkin maaseudulla, on vielä siinä uskossa, 
että tämä maailma on luotu kuutena päivänä ja että tämän Juomisen lopussa, siis viimei-
seksi, tehtiin ihminen savC!ita ( _maantomusta .. ). sekä että si itä on aikaa vasta noin 6,000 
vuotta. ... 

Eikä tämä ole ihmekään, siJlä vielä kansakouluissa nämä asiat tämmöisinä järjettö-
minä uskottavuuksina rangaistuksen uhalla tänäkin päivänä aivan semmoisi naan lasten 
päähän päntätään. - Seminaareissa, missä kansakoulunopettajia valmistetaan ja yliopis-
tossa, sillä osastolla missä pappeja tehdään, opetetaan se taito miten tämä juutalainen 
Juomislaru on pyhänä totuutena kansalle opetettava ja saarnattava. 

Toista on se mitä yliopiston muilla osastoilla ja korkeakouluissa opetetaan. Siellä 
opetetaan tieteen todistaneen, että tuo raamatun luomistaru ei kelpaa enää luomisen ver-
tauskuvaksikaan. Pappien ja kansanopettajien se kyllä täytyy virkansa menettämisen uhalla 
ja ansaitakseen hyviä palkkoja niin opettaa kuin heille on hallituksen puolelta laissa 
määrätty, mutta tiedemiehet opettavat toisi n. Ne selittävät tätäkin asiaa uudenajan tieteen 
valossa ja tutkimuksiin perustuvi lla todistuksilla näyttävät, että tämä maailma on vaan 
yksi miljoonien muiden maailmojen joukossa. Ja että tämän maailman, niinkui n mui-
denki n taivaankappalten (tähtien) valmistumisessa on mennyt lukemattomia miljoonia vuosia. ' 
Niille onnellisille, jo tka tiedonpuun hedelmistä saavat korkeissa oppi laitoksissa ahmia, myös 
tieteellisesti todistetaan, ellä' ihminen ei o le luotu savesta,· multa se on lukemaltomielI 
vuosimiljoonien kuluessa kehittynyt. Englantilainen tiedemies Darwin on tämän todistanut 
ja koko sivistynyt maailma sen tietää. Ruumiillista työtä tekevälle kansalle eivät vallassa-
olevat oppineet salli edes tämmöisistä alkeistiedoista mitään puhuttavankaan. Ne sanovat, 
että jos tämmöiset tiedot kansaan pääsevät juurtumaan, niin se tulee tyytymältömäksi ja 
s itä ei voi hallita. 

Varmaa onkin, että kun tieteen aarteet kansan pohjakerroksille saadaan au kaistuksi, 
niin ne silloin nousevat itse asioitaan hoitamaan. Kansa kieltäytyy tarpeettomille virka-
miehille palkkaa maksamasta ja muiden asioiltensa kanssa yhdessä hoitaa sielunsakin 
asiat itse. 
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Kun tämän juutalaisen luomistarun perusleen on tiede näin särkenyt, jää meille 
vaan käsilläoleva todellisuus, joka perustuu tieteeseen. 

Kaukoputki, _su urkiikari «, jonka avulla nähdään avaruuteen, . taivaalle päino:, satojen 
miljoonien peninkulmien päähän ja josta näkyy lukemattomia aurinkoja ja maailmoita, 
hävitti sieltä taivaan ~ ikuisen ilopaikan - o lemattom iin. Maankerroksia tutkivat tiede· 
miehel saivat syyt selvi lle tul ivuorien purkauksiin ja niistä johluviin luonnonmullistuksiin. 
Ne hävittivät papeille hyvin edullisen helvetin kuumuuksineen, sarvipäi neen ja mu ine 
hirmuisuuksineen . 

• Kyllä se uii n on " sano"t h,lIits."t j' oppineet, , mutt, jos tämä tieto pääsee 
ruumiillista työtä tekevään kansaan juurtumaan, niin sitä ei voi hallita eikä pitää kurissa 
ja se voisi ehkenpä yhtä-aikaa kieltäytyä maksamasta verojansa.«. 

- Mitä sitten tapahtuu kun kaikki tämän elämän suurvalheet on saatu työntekijöille 
selvittää ja oikoa? 

- Mikä on se voima, joka kaikilla elämänaloi lla saattaa tieteen ja järjen koko 
ihm iskunnan - työväenki n - palvelukseen? 

- Se voima on sosialidemokratia (yhteiskun nallinen kansanvalta). 
- Mitkä ovat tietämättömyyden seuraukset ja mitä tapahtuu sitten, kun tietoisuus 

pääsee kansaan juurtumaan? 
- Niitä on paljon. Muutamia vaan tässä ajan käänteessä mainitsemme. 
- T ietämättömyyden tähden ei työväki ole voinut pitää valtaa, siksi onkin luonnon 

tuotteet, maat, vedet ja mitä niissä on, menneet muutamien harvojen käsiin, joille uus-
aikaisimpicnkin keksintöjen tulokset ovat kiertyneet. Seurauksena tästä on o llut, että ruu-
miillisen työn raatajat - vaikka niiden kädet ovat kaikki tehneet - saavat nyt kovalla 
»vapaan-orjan « työllä oslaa viisaiHa anaslaji ltaan kaikki mitä vaivoin elääkseen tarvitsevat. 

Ne ihmiset, jotka näitä suuria totuuksia ovat alkaneet vapaan·orjan työtä raatavilie 
o pettamaan, ovat tässä ajankäänleessä joutuneet tukalaan asem3jln. Koko hallitus· ja yksi n-
omistusvaltaa tukeva pappis- ja opettaja lauma poliiseineen yli koko maailman kirkuu hätä-
huutojaan. Se koettaa tukkia totuuden julistajain suun, soimaten heitä jumalankieltäjiksi 
y. m. - mitä raaimpia herjausnimiä heidän oppinut järkensä voi keksiä. Jeesus ja moni 
muu totuuden ilmoiltaja on S<1anut palkakseen kidutuskuoleman, eikä meidän aikamme 
näytä yhtään paremmalta. Tuhansien totuudenlunnustajain veri vuotaa Venäjälläkin joka 
vuosi; tämänkin maan herrat heitä pyydystelevät. Vankiloiden komerot, joita tietämättö-
mät työ miehet itse ovat rakentaneet ja vieläkin rakentavat, kertovat meille julmaa kieltään 
vapau,,- ja herätystaistelijain kammottavista sielun- ja ruumiin kärsimyksistä. 

Tämän näytelmän hirmuisuuksineen panevat toimeen enimmäkseen juuri tietämät
tömät työmiehet herrainsa ohjaamina, niiden, jotka nauttivat toisten ihmisten etujen pol-
kemisesta ja kärsimyksistä, kuten venäläisjuutalainen Asef, joka sanoo o levansa »ruumis-
tunut saatana«. 

Tietämättömyyden tähden pitää kansa poikiansa vanginvartijoina, poliiseina ja sola-
-miehinä, veronkiskoji na, alkoholijuomain valmistajina j. n. e., jotka siellä sitten turmel-
tuvat raaemmiksi kuin verenhimoiset villipedot. 

Tietämättömyydessään ei työväki vieläkään huomaa että nykyajan vallassaolijoilla ei 
ole aikomustakaan poistaa rikoksien ja köyhyyden syitä. He käyttävät noita köyhyyden 
ja perinnöllisten syiden tähden sortu neiden, tietämältömien velj iemme ja sisartemme onnet-
tomuutta keinona helpommalla ansaitakscen tuloja luokka· ja yksityisetujensa hyväksi. 

Mutta tämän lahonneen, mätänevän yhteiskunnan ainoa ja varmin parannuslääke on 
sosialidemokratia. - Kun päästäin selville tiedon merkityksestä, niin nähdään mikä se 
on, joka pakoittaa poistamaan ri koksien ja epäkohtien syyt. Silloin aukeevat maalavil-
jelevän, sorretu n talonpoikaistyölä islön silmät. He huomaavat, että heidän tietämättö· 
myytensä on ollut se ase, jolla nykyisen yhteiskuntajärjestyksen vallitessa virkavaltai nen 
valtiomah ti on kiristänyt ja kiristää niin maataviljelevältä kuin myöskin muilta ruumiiJIi-
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sen työntekijöiltä huimaavia sum mia tarpeettoman ja turmioll1sen työn edistämiseksi ja 
liiallisten mukavuuksien hankkimiseksi yksille. 

Suurimmat valtion kiristämät verot ovat hyvin harkitusti salatut n. s. välilliset verot, 
kuten tullimaksut y. nt. s., joita tuskin moni ruumiillisen työntekijä edes tietää. Lyhyesti 
sanoen: melkein kaikesta mitä me elääksenllllc kulutamme, saamme maksaa niin paljon 
tullia, että se nousee toista salaa markkaan . henkeä kohden vuodessa. Luulisi tämän jo 
riittävän. - Mutta samaan liittoon kuuluu vielä toinen laji syöpäläisiä, jotka ottavat paIk-
kansa suorastaan raalajilta. Tarkoitan pappeja. Suomen kristillisen evankelisluterilaiscn 
hengellisen kirkon papeissakin löytyy suurin osa seurakuntain paimenia, joiden tulot nou-
sevat 8,000- 30,000 markkaan vuodessa, näiden lisäksi vielä suure! puustellit metsineen 
ja kalleuksineen. Eikös tämmöisestä palkasta kannata selittää, että _joka itsensä esivallaa 
vastaan asettaa, se on jumalan määräyksiä vastaan ja niin ollen esivaltaa ei muutoin 
olekaan kuin ju.malalta " . 

Runoilija laulaa: _On maamme köyhä siksi jää, jos kultaa kaivannet o: . - Eiköhän 
se runoilija sittenkin ole erehtynyt, vai jokohan hänkin työkansan tietämättömyyttä käytti 
hyväkseen ? Kulta rahana on kaiken ruumiillisen työn mitta nykyisin. Ruumiillisen työn 
on pakko kustantaa kaikki henkisen työn tekijät, olkoot kuinka tarpeettomia tahansa. 
Kyllä sitä Suomessakin näin ollen tehdään paljon työtä, kun noin huimaavia su mmia 
voidaan raatajilta puristaa pois mitaltaviksi. 

Kun työväki, raatajat maalla ja kaupungeissa, vieläkin suureksi o~ksi ovat tietämät-
tömiä suurista totuuksista, kun kansan pohjakerrosten ja koko työntekijäjoukon keskuu-
dessa kurjuus yhä kasvaa, mitä enemmän suurten keksintöjen synnyttämät koneet luonnon 
tuotteita jalostavat ja mukavuuksia laittavat ihmiskunnan käytettäväksi, niin on kylliksi 
syytä entistä tarmokkaammin levittää tietoisuutta o levista totuuksista. 

Uudempi, pappien ja vallassaolevien porvarien vainoama kirjallisuus ja sanomaleh-
distö aukaisevat ihmisten silmät. Heidän järkensä alkaa tulla tietoiseksi kaikista asijoista. 
Pakotiamalla pakottavat he korjaamaan elämän epäkohtia, joita ticlämättömyys ja hallit-
sevan luokan mielivalta kansaa kohtaan o.n mukanaan luollut. 

VUOTTA ALKAESSA. 

Hyvästi haavehines vanha vuosi, 
hyvästi mielikuvain kulta kirkas. 
Terve aamu vuoden alkavan, 
ellllustähti tuikkivainen virkas: 
tuoko loiminlata uusi vuosi, 
vallan ottaako jo toinen kuosi, 
tarmoako tarvitaan ja eikö 
vangittuna enää heitteleikö 
tahto kansan elinvoimaisen. 
Vaadilko sa vihdoin vapauden! 

Uudenvuodenaamuna 07. 

Heikki Välisalmi. 

R.-A. 

Kevättuuli, kevätsäde. 

Lämmittäös, kevältuuli, 
köyhän miehen mieltä! 
Kirkastaos, kevätsäde, 
orjan pihtipieltä! 

Sulaltaos, kevättuuli, 
hallahangen pintaa! 
Lauhduttaos, kevälsäde, 
riemutoinla rintaa! 

Keviitsäde, kutsu kukka 
maala ihanolmaan! 
Virittäös, kevätluuli, 
toivon kannel 50imaan! 

Ofjanheimo. 
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Puolueen tähden. 
Läikkyvän s inijärven rannalla oli hänen kotinsa. Joskin se ei ollut ylen varakas. 

niio kuitenkin oli Elina saanut viettää siellä huolettoman ja vapaan lapsuuden sekä on-
neJlisen nuoruuden hetkiä. Ollen vanhin neljästä sisaruksesta, oli hän saanut omistaa 
äidin ensi hellyyden ja isän hyväilyt, vaan kun lapsia lisääntyi jäi Elina vähitellen vähem-
män huomatuksi ja nuorempia siirtyi sijalle. Näin hiljaisuudessa kasvoi hänestä reipas 
tyttö ja jos ken katsoi hänen tumman sinisiin silmiinsä, niin saattoi huomata, etlä niistä 
kuvastui koko nuoruuden päältäväisyys. Eniten harrasti hän käydä köyhiä auttamassa ja 
viileinä kesäilloina istui hän usein järven ' rannalla -kuunnellen laineiden loiskintaa ja kat-
sellen sinistä kesäyön taivasta. Sellaisina hetkinä huudahti hän itsekseen: 

- Oi kuinka minä olen onnellinen, jospa aina saisin näin nauttia onneslani! 
Mutta samalla kysyi hän itseltään: 
- Ovatko kaikki ihmiset näin onnellisia ja lieneekö ihmis'elo vain ainaista päi~ 

vänpaistetta ? 
Mutta vastaus jäi saamatta, sillä hän oli niin vähän kokenut elämän varjopuolia., 

eikä huomannut kodin ja maailman välillä mitään erotusta Mutta pian sai hän kuitenkin 
kokea, että ei aina kevätaurinko paista eikä huoleton lapsuuskaan kauan kestä. 

• 

Täyttäessään 18 vuotta hämmästytti Elina äitinsä ilmoittamalla, että hän kuului 
paikkakunnan työväenyhdistykseen. 

- Sinä työväenyhdistykseen ! huudahti äiti kyyneleet silmissä, sinä meidän sil mä· 
terämme, josta olemme toivoneet niin paljon, si nä olet nyt liittynyt noi hin roistoihin. 
Mieluummin olisin suonut si nun liittyvän musta laisseurueeseen. 

- Älä solvaa äiti, sanoi Elina tyynesti, he eivät ole roistoja, ainoastaan rehellistä 
työväkeä, joka on noussut vaatimaan oikeuksiansa ja niin totta kuin tässä olen, niin 
vakuutan, että tästä lähtien jokainen sydämeni lyönti, jokainen hengenveto on työväen 
aatteen puolesta, sen edestä tahdon työni uhrata ja nuoren elämäni pyhittää sen palve-
lukseen, se on jo päätetty äiti. 

- Ja minä, niin tolla kun olen äitisi, päätän, että ellet sinä luovu hurjista päähän-
pistoistasi, ilmoitan asian isälIesi ja saat arvata ell'ei hänellä ole mitään armoa odotetta-
vissa; ja ajalteles vielä sitä surua ja häpeää, jonka tuottaisi! vanhemmilIesi, kun seutumme 
ylhäiset saisivat kuulla ainoan tyttäremme liittyneen työväkeen, tuohon roskajoukkoon, 
jota kaikki meidän säätyisemme inhoo. Vaan maltas, nyt muistan mitä vanha Maija 
minulle eilen kertoi: Ylituom iston Kustaa on muka aikonut käydä sinua kosimassa ja 
jos Kustaa tulee, niin sen takaan, että ei joka tytölle sellaista kunniaa tapahdu. 

- No taasen tuola äitiä, koettaa lapsellisilla leluilla saada minut pois tosiasiasta. 
Vaan kuulkaas mitä Maija vuorostaan minulle opetti. - Iloisesti pyörien ympäri lauloi 
Elina tuota useammalle tuttua laulun pätkää: "Ainoa olen talon tyttö ~ j. n. e. 

Laulunsa loputtua jäi hän pää veilikkamaisesli kallellaan katsomaan äitiä silmiin, 
joka nauroi kesken nuhdesaamaansa · tyttärensä iloisuudelle, mutta sitten hän otti taas 
totisen muodon ja virkkoi: 
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• - Vaiti rukkasista senkin hupakko, niinkuin jo sanoin, ei jokå tytölle sellaista 
kunniaa tapahdu ja kyllä sinunkin on parempi kerran rikkaan Tuomiston emäntänä nousta 
sunnuntaiaamuna kärryihin ja ajaa kirkkoon, kun kulkea noiden jumalanpilkkaajien kanssa 
pitkin kylän railtia ja laulaa repäseviä lauluja. 

- Kyllä sinä 'hyvä äiti pidät minusta liian ' hyvää ' huolta, mutta· .väilrään · suuntaan. 
Rikkaus on minulle paljasta ilmaa ja jos joskus ajattelen niinkin suuria asioita kuin avio: 
liitto on, niin silloin asetan rakkauden etusijalle ja nyt oletkin hyvä äiti kuullut valintani, 
joka pysyy horjumatta. - Näin sanoen pOistui Elina huoneesta jättäen äidin miettimään 
tyttärensä muutosta. 

• 
Vuosi on jo vierähtänyt siitä kun Elinan viimeksi näimme. Hän ei ole enää sama 

18:n vuotias hupakko, joksi äiti häntä nimitti, vaan yksi vuosi on ollut kyllin voimakas 
kehittämään hänestä rotevan naisen. Ainoa joka muistuttaa vielä entisestä Elinasta, o n 
tummien silmieu lempeä kiilto, mutta aivan vastakohdan silmien lempeydelle antaa hiukan 
taapäin kohoutuva pää ja päättäväiset liikkeet. Jos ken on rohjennut kysyä, että miksi 
hän näyttää noin ylpeäitä, on hän leikillisesti vastannut: 

- Siksi, että minä luen itseni kuuluvan rehelliseen työväkeen ja kylämme työväen-
yhdistykseen. 

Eikä kellään ollut rohkeutta puhua enempää koko puolueasiasta, lukuunottamatta 
muutamia kohtauksia äidin kanssa, joka kuitenkaan ei uskaltanut puhua isälle, tietysti peläten 
viimemainitun kiivautfa. Niin pysyi Elinan aatteet salassa kotiväeltä. 

Viimeaikoina oli kuitenkin ruvennut käymään erityisiä puoluetuulahduksia. Niinpä 
Elinan kotikylään kin alettiin perustaa kristillismielistä sivistysseuraa _työväenyhdistyksen 
fappamiseksi «, niinkuin joku seuran henkilöistä sanoi. No mitäs muuta kuin yritystä 
hommaa maan, multa aineksM olivat vielä hujan hajan. Pian kuitenkin nekin olivat koossa, 
sillä kaikki jotka lukivat itsensä seudun parempiosaisten joukkoon, kirjoittivat nimensä 
paperille, johon oli merkitty tunnuslauseeksi : . Sivislysseura R. ... s ... Perustuslaillisuu-
den pohjalla «. 

Tuo nimi riitti pitämään kurissa parempiosaisten palvelijatkin, jotka myös oli nar-
mUu joukkoon. Elinan isä, äiti, kolme veljeä· ja palvelijat olivat jo kirjoittaneet nimensä 
tuohon ylhäisön pyhäkköön, yksi vaan oli ja pysyi poissa ja se oli Elina. Monta kovaa 
oli hän saanut kokea niskoittelunsa vuoksi ja isä oli uhannut ajaa pois kotoa ellei pää-
töstään muuta. Mutta pi'iältävästi o li Elina vastannut, ettei hän lee sitä mikä ei ole oikeaa. 
Nyt o li kuitenkin »viimeinen valtti pöydässä«, sillä seuran kirjuri oli luvannut tulla piak-
koin käymään Elinan kotona ja silloin oli viimeinen päätös lehtävä. Elina tunsi tarkoin 
isänsä luonteen ja oman päätöksensä, eikä siis ollut ihme, jos hän hiukan levottomasti 
odotti kirjurin tuloa. 

Väki oli juuri päivällistä syömässä kun kirjurin nähtiin tulevan portista sisään. 
Emäntä meni jo portaille vastaan, vieden vieraan sisähuoneisiin, jonne isäntäkin saapui 
ja hetkisen puheItua ilmoista y. m. kääntyi puhe Elinaan. 

- Jokos Elina on päättänyt yhtyä seu raamme, vai vieläkö hän niskoittelee pysyen 
yhä tuossa työväenyhdistyksessä ? 

- Voi, voi, huokaili emäntä vastaukseksi kirjunn kysymykseen, kyllä tämä aika 
on ni in eksyttäväistä, että ei tyydytä siihen jos työväki kiihotetaan ja petetään, vaan vielä 
pitää parempien ihmisten lapsetkin viekotella eri puolueihin ja saattaa riitoja perheisiin. 
Kyllä - herra paratkoon - ei en nen tietty mitään moisista yllytyksistä. 

- Turhaa on sinun tuolla tavoin voivolella ja saarnata, vi rkkoi isäntä, minulla 011 
paljon tehokkaampia keinoja, o len näet päättänyt ajaa hänet ulos talosta ell'ei hän - - . 
No niin, Iyonkin melkein vetoa, että pikku kanamme mieluummin nöyrtyy kotoisten orsien 
alla, kuin lentää ulos maailmaan, jonne hän ei ole ehtinyt vielä kurkistaakaan. 



• 
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Multa kirjuri oli aivan toista mieltä: 
- Minun luullakseni olisi Elinan kanssa mcneteltävä varovasti. Hän on päättä-

väinen tyttö ja voi uskaltaa lähteäkin käskettäessä, kuitenkin enkä voisi hänet pyytää tänne 
keskustelemaan asiasta, virkkoi hän. 

Hu oneessa oli aivan hiljaista kun Elina astui sisään. Heittäen uteliaan s ilmäyksen 
vanhempiinsa ja ki rjuriin, sanoi hän: 

- Minua käskettii n tänne; kellä on minulle asiaa? 
- Noin luOla - se on vaan se seuran asia, jolla minä nyt olen. Eikös Elinakin 

jo tahtois i kirjoittaa nimeänsä tänne paperiin? 
- Ei, - kiitos! Minu l la on puolu~ johon kuulun, enkä luule olevan itselläni 

oikeutta sitoulua muihin puolueihin . 
....:.... No no, Elina, punnitse asiaa nyt oikei n järjen kannalta, ajattele mitä kärsii isäsi 

ja äit isi, mitä sanovat naapurisi ja vielä, mitä kärsii seuramm e sellaisen henkilön puut· 
teessa. Sinulla o lisi vaikutusvaltaa laajalti, jos vaan tahtoisit sitä käyttää seuramme hy· 
väksi ja - . 

Ja minulla on vaikutusvaltaa kyllä siinä piirissä johon kuulun, enempää etsimättä, 
sanoi Elina ja aikoi pyörähtää ulos huoneesta, vaan isä tarttui kiivaasti hänen käteensä 
ja virkkoi: 

- Kuule tyttöseni, tee nyt valinta pian toiseen suuntaan, muutoin täytän uhkauk· 
seni. Olen jo ky lJäksi kauan kärsinyt sinun uhkamielisyyttäsi, vaan nyt en kärsi enää. 

- Isä. minä olen tehnyt val intani jo kauan sitten ja olen antanut tietääkin mihin 
suuntaan on valintani tehty, eikä minua uskota. Multa nyt, nyt tahdon sanoa, että olen 
jo kauan kuunnellut niitä solvauksia, joita te ja mon i muu vertaisenne tekevät työväen· 
puoluetta vastaan ja syynä on se, että orja! ovat uskaltaneet kohottaa äänensä, vaatiakseen 
takaisi n menetettyjä oikeuksiansa. Ja kun te vihaatle heitä, n}in on vihan ne kohdistettu 
minuunkin, joka olen viimeiseen asti sosialisti. - Tähän p~htyi Elina. Hän o li puhu-
nut kiivaasti ja jäi hengästyneenä odottamaan tuloksia. 

- Kiroltua, mutisi kirjuri. 
- Elina, Elina! valitti äiti. 
Multa isän sil missä paloi raivon tuli. Hän nåylti tahtovan hyökätä Elinan päälle 

ja musertaa tuon uppiniskaisen olennon, vaan Slite sai hanen vihansa toisen muodon ' ja 
nyrkki uhkaavasti kohotettuna huusi hän Elinalle : 

- Nii npä poistu sitten luotani sen kin pirun sikiö, mene ja kanna kiroukseni niin 
kauan kuin sosialistien ri ivaama henkesi muuttaa sinusta pois. - No etkö lähde, jyrähti" 
ukkosen tavoin, kun Elina ei näyttänyt o levan ki ireellinen lähtöön. 

- Minä lähden, lähden se tieto muassani, että olen karkoitettu puolueen tähden 
ja koska lähden kirottuna, niin toivon siunaukseni jäävän sen kirouksen sijaan jonka vien 
muassani. Hyvästi isä ja äiti, hyvästi kotini . 

• 
Ikäänkuin salaman iskemänä istui tuo kolmihenkinen ryhmä, josta neljäs o li pois· 

tunu!. Kuolon kalpeina tuijottivat he to isiinsa ja tuon tuskallisen hiljaisuuden katkaisi vi i-
mein kirjuri, joka nousi lähleäkseen. Puristaessaan isännän ja emännän kättä hyvästiksi, 
virkkoi hän : 

- Te olette uhranneet liian kalliin uhrin . 
• 

Yön synkät varjot kietovat talvista seutua. Kalpeana loistaa kuu ja siellä täällä 
luikkaa tähtiä. Kuohuen ja pärskyen vierivät Sorsakosken laineet eteenpäin. Aivan 
kuin uhmaten ne häiritsevät yön hiljaisuutta, ne tahtovat nostaa äänensä kuu luviin silloin 
kun ihmismelu on tauonnut, multa kun kuun kalpea valo valaisee sillan, näkyy siinä 
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seisovan hento nainen. Huivi on tiukasti sidottu pään ympäri ja hän näyttää vaipuneen 
katselemaan veden hurjaa leikkiä tuolla alhaalla. - Ken hän on? - Miksi hän on jäänyt 
seisomaan sillalle, - aikooko hän ehkä? - - Nainen päästää huivinsa vapaaksi ja 
katsoo ylös ja - hän 'on Elina, tuo orporaukka, jonka kireät puoluerajat heittivät pois 
kodistaan yksin maailmaan. Hän etsii nyt rauhaa ja lohdutusta itselleen kuuntelemalla 
kosken mahtavaa kuohua. Tyyneys kuvastuu hänen kasvoistaan, sama tyyneys joka ilmeni 
.!Isken hänen seisoessaan isänsä edessä kuulemassa tuomiotansa. Niin - luominneeko 
kaikki hä net? Nyt hän kuiskaa : 

_ . Oi, kuohuva koski, sinä joka olet nähnyt niin paljon ihmiselon riehun"oila, 
sortoa ja väkivaltaa, sinä joka olet nähnyt lapsuuteni leikit ja nuoruuteni ensimäiset 
unelmat loihtinut esiin, vastaa, teinkö oikein poistuessani kodista, jossa minua ei ymmär· 
retly, vaan ahdasmielisyys ja väärinkäsitys ympäröi joka puolelta. Tuomitsetko sinäkin 
minut siitä, ett'en ollut puoluepetturi, enkä myynyt itseäni enkä aatteitani miehelle, jolla 
ei ole hitustakaan isän rakkautta. Tuomitsetko? Jos niin on, silloin olen valmis etsimään 
tyydytystä tunnolleni vellovassa povessa.si. Sillo in olen löytävä ikuisen rauhan - . Vaan 
ei, ei! Sinä et tuomitse, sen kyllä tiedän ja siksipä en tahdo vielä kuolla. Tahdon 
taistella ja voittaa, enkä sortua. Kutsuuhan minua isänmaa ja puoluetoverit kutsuvat 

. riveihinsä, taisteluun sortoa vastaan. Heihin tahdon yhtyä koko nuoruuteni innolla. 
Tyhjät haaveilut unohtukoot pois ja elämän todellisuus alkaa nyt osansa. 

• 
Yön synkät varjot kietovat yhä seutuja. Taivaalla leijailee pilviä, ne kietovat kuun 

ja tähdet hannaaseen verhoon, näyttääpä si ltä kun yö tahtoisi pitää voiton seuraavasta 
päivistä, - multa Elina on poistunut sillalta. - Hän on siirtynyt taisteluun olemassa-
olonsa puolesta. - Vaan ~rsakosken laineet tanssivat hurjaa vauhtia putouksessa ja 
vähän alempana loiskuessaan rantakiviä vasten ne kuiskaavat: Puolueen tähden ... 

Salon tyttö (S ... koski). 

Kajaanin Työväenyhdistyksen tato. 
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Kuvia köyhäin kohtaloista. 
Köyhiin kohtaloista on tässä 'julkaisussamme ajattelun aihetta antavia kuvia. Nli· 

hin kuviin Iässä lyhyitä selityksiä. 
Ensimäisenä tässä sarjassa näemme propsin tekijän poikinensa. Sangen koruton 

ja yksinkertainen kuva, multa paljon puhuva! 
Nämä propsi n tekijät ovat Karjalasta, Salmio pitäjän )(arkun kylästä. Työskentelevät 

Laatokan aavalla rannikolla. Isä on, kuten jo ulkonäöstäkin saattaa huomata, 42 vuoden 
ikäinen, kuvassa näkyvä poikansa 7 v. 3 kk. He ansaitsevat yhdessä noin 1 mkan, 
korkeintaan 1: 50 päivässä! Kuva olettu toukokuulla 1908. 

Propsinkuorintatyössä. 

7-vuotias lapsi ankarassa propsityössä! Nii n nuorina, pieninl ja heikkoina ollessa 
armoton riistojärjestelmJ. ajaa köyhäin lapsia rasittavaa" työnraadantaan. Suoraan keh-
dosta kuolettavaan palkkaorjuuteen, välttBkseen nälkäkuolemaa. Tuolla ijällä pitäisi 
hennon ihmistaimen saada kasvaa ja varttua kodin rauhallisessa ja huolekkaassa hoi-
dossa, kehiftylkseen· ruUlhiillisesti ja alkaakseen opetella ensimäisiä tiedon alkeita. Mutta 
sitäpä onnea ei köyhän lapselle suo järjestelmä julma ja tunnoton. Ankara työ puut-
teellisen ravinnon ja huonon vaatetuksen ohella ehkäisee ruumiil lisen vaurastumisen ja 
iskee jäytäviä sairauden ituja. Koulunkäynnin asemasta täytyy nälän ajamana lähteä tyk-
känään pois kotipahalsen piiristä vieraille veräjille, taistelemaan palkkatyöläisen epätasaista, 
ankaraa taistelua olemassa-olosta. Kurja ja kelvoton on moinen järjestelmä. Työläis-
toveri! Sinä varmaankin käsität mihin tämä koruton kuva meitä kehoittaa köyhälistö-
luokan lasten hyväksi. 
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Seuraavassa kuvassa (otettu helmikuulla 1908) nlemme kaksi raatajavanhusta, kai-
vostyöläisen ja hänen vaimonsa. Tuo SS-vuotias vanhus, nimeltään Tuomas lOljOnen, 
on 20 vuotiaana mennyt Pitkärannan vaskikaivokseen ja ollul sittemmin kaivoslöissä lähes 
60 vuotta. Raatanut miehuulensa parhaat ajat perin huonolla paikaII •• saaden keski määrin 
35 kopeekkaa, siis vajaan markan 13-14-tuntiselta työpäivältlt. Vaimonsa Maria on 
nyt 77 vuotias. Olleet naimisissa 55 vuotta. Ilon päiviä ne eivit o le olleet. Kuiva 
leipä ja suola tavallisimmin ainoita herkkuja. Kun tästä vanhasta pariskunnasta saa-

Noin 60 v. kaivostöissä ollut ja hänen vaimonsa, Karjalasta. 

mamme tiedot valaisevasli kuvaavat työläisten osaksi vanhuuden päivinään tul evia koh-
taloita, kerromme niistä vielä seuraavat kohdat. 

Vanhus Löljönen on nyt 6 vuotta ollut työhön kykenemätön. Viimeisinä työ· 
vuosinaan kun vimhus ei enää jaksanut tehdä vaikeita nousu· ja laskeutumismatkoja sy· 
väliä maan sisässä olevaan kaivokseen, määrättiin hänet hiili uunin töihin. Siellä meni 
näkö molemmista silmistä. Vaimollakin on näköä ainoastaan toisessa silmässä. Vanhuk-
siIla on luonaan yksi tyttärensä. Hän käy kesäisin tiilitehtaan töissä.,]alvisin hoitelee 
vanhempiaan ja palkkioksi ~itä· saa- kunnalta 5 kiloa ruisjauhoja kuukaudessa. Vanhus-
parin elatulcseksi antaa kunta 20 kiloa ruisjauhoja kuukaudessa, ei muuta. Tämän li-
säksi saavat vanhukset työväen omasta sairaskassasta, talvisin, muutamia markkoja kuu-
kaudessa- Eihän siitäkään kassasta suuria liikene. kun on paljo ottavia ja ainoastaan 
korot jaetaan. 

Sellaisia kohtaloita nykyinen yhteiskunta tarjoaa työnraatajille. Työstä maksetaan 
vaan kengenpitimiksi ja kun kaiken työvoimansa kuluttaa yhteiskunnan hyödyksi, seuraa 

) 
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kolkko vanhuus, menetetyn terveyden-, hoidon- ja elintarpeiden puutteen synkistämänä. 
SelvU. ja voimakasta hieltä yleisen vanhuudenvakuuluksen tarpeellisuudesta puhuu tämä-
kin kuvaus kahden raatajavanhuksen kurjista vanhuuden päivistä. 

Erään savupirtin asukkaat Nitsiäslä. 

, Erään savupirtin asukkal, Nilsiäslh, näemme illapuhdetöissä klo 8 jälkeen, kukin 
heistä nHissi asennoissa ja tehtävissä, missä sattuivat olemaan valokuvaajamme mennessä. 

Eräs ihmisasunlo Kaavilta. 

tuohon heidän asuntoonsa muutamana talvi-iltana. Siis todellinen kuva salon lapsista. 
Heidän torppansa sijaitsee Nilsiän salomailla. Hoitavat siellä takamaata lampuodin ni-
mellä, suurien verojen rasittamana. Vanhimmat pojat ajavat talvella lukkirahtia. Vanhin 
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kolona olevista tyttäristä on ~ maa; l malla . palveluksessa ollessaan tullut narratuksi - ja 
saa nyt hoidella pienokaistaan. kuten kuvasta näkyy. Nuorempi sisko on ahkera _seu· 
roissa _ kävijä. Eräs pojista on hoksannut puun siemenillä voitavan ansaita rahaa ja 
karistelee niitä parhaallaan pöydän ääressä. Kuva kyllä itse puhuu puolestaan, maalais-
väestön oloja- ja elintapoja valaisten. . 

Viimeisinä mainittakoon tässä kuvat kahdesta torpparähjästä, niistä ensimäinen 
Karttulasta ja loinen Kaavilta: Ovathan nekin ihmisasunnoita! Niissä asuu suuria köy-
hälislöperheit1t Ja näistä kurjista hökkeleistä täytyy maanomistajille suorittaa suuret 

Savupirtti Kart tulasta. 

vuokrat, kuten paremmistakin hyötypaikoista. Moisia surkeita hökkeleitä löytyy runsaaslii 
Savon saloilla. Tuhansien lasten ja aikaihmistenkin terveys niissä turmelluu. 

Inhoitlavaa ja vastenmielistä on nähdä ihmisten asuvan likaisissa ja arvollomissa 
hökkeleissä. Moisia kurjia hökkelirähjiä on opittava vihaamaan ja halveksimaan. Opit-
lava käsittämään sellaisissa asuminen turmiolliseksi ja ihmisen arvoa häpäiseväksi, sa-
nalla sanoen ihmisille sopimattomaksi, hyviä lapoja loukkaavaksi ja rikokseksi ihmiskun-
nan terveydellisiä oloja 'lasiaan. Kun köyhälistöjoukot oppivat käsittämään asuntokysy-
mystä tältä kannalla, niin varmasti silloin sosialidemokratinen hiokkataislelu 011 saava 
uutta vauhtia. Luokkalaislelulla tullaan vaatimaan ja pakottamaan yhteiskuntaa laittamaan_ 
työnraalajille tilavia ja valoisia suojia, lämpimiä, terveellisia ja hyviä asunnoila. 

PUHALLA, TUULI. 

Puhalla luuli, 
purjeita pullista, 
alusta työnnä 
aavalle merelle, 
suurelle selälle; 
pilkä on malka, 
tie leveä, 
mieli reipas ja keveä . 

• 

Puhalla tuuli, 
myrskyksi ylly! 
Aalioja ajele, 
keikuta purtla, 
kuohuja nosla 

I(.H. 

lennä sä purteni, 
jouluen juokse -
oman armahan luokse! 

V. Aaltoranla_ 



• 
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Kuvauksia alempien maalaisväestöryhmien oloista 
Savossa. 

Yleensä ihmisten suuri enemmistö liian vähän ajattelee. Ei vät ole yht'äkkiä selvillä 
esim. jokapäiväisen työskentelynsä ja hyörintänsä tarkoituksesta. Hiukankin ajatelluamme 
havaitsemme, että tämän kaiken hyörinän päämaalina on tehdä olomme joka suhteessa, 
kuten terveyden, ravinnon, a!unnon, vaatteiden, huvituksien y. m. meille vältämättömien 
mahdollisuuksien puolesta niin mukavaksi, että tunnemme itsemme tyydytetyi ksi. Eri asia 
sitten on josko on nistumme tähän päämäärään tähdätessämmc ja aikovatko eräät loislen 
kustannuksella ratsastaa ja täten loisia epäonnisluttaa. 

Tämän ylimalkaisen esipuheen jälkeen koilan pikimmiltäin kuvata Savon alimpien 
maalaisväestöryhmien oloja, että voitaisiin nämä asettaa rinnaluslen arvostellaviksi, havai-
laksemme ovatko kaikkien olot sillä tarkoituksenmukaisella kannalla, jonka alussa sanoimme 
olevan työskentelymme päämääränä ja joka päämäära olisi kaikille oleva yhtä oikeudellinen. 

Alottakaamrne pikkaiilallisien asemaa silmäi lemällä. Useimmissa tapauksissa ovat 
nämä tilansa ja talousvälinecnsä rahan puutteessa ostaneet velaksi, joten alusta alkaen pitää 
ruveta velkojen korkoja kihmuamaan tavalla tai toisella. Suuren velkataakan alaisena pakoi· 
letaan suorittamaan monenmoiset suhteettomat verot ja maksut virkakunnille, kuten esim. 
pappisvirkakunnalle, joka on tahallaan vajonnut omia pyy teitään ajamaan, s. o. heidän 
vatsansa on heidän jumalansa. Suurimmalla osalla pikkutil'!)lisia on heidän näennäinen 
omaisuutensa joka hetki nimismiehen silmälläpidon alaisena. Pankkilainojen avulla täytyy 
koettaa siirrellä lai noja. Velat kasvavat lakkaamatta yli tulojen ja suurti lalliset koettavat 
saada pikkutilalliset alinomaa pois tieltään sekä sulattaa näiden maatilkut omiinsa. Sano-
malehdet ovat täynnansä pakollisia ja vapaaehtoisia huutokauppoja, todistuksena pikku-
tilaIlisten epävakaasta ja huolestuttavasta asemasta, kun eivät rimpuilemallakaan voi hiihtää 
vero- ja velkataakkojen raskaasti painamina. Työt pitää tehdä om in voimin, kun ei o le 
varaa pitää syrjäisiä, paitsi harvoissa tapauksissa. Täten eivät esim. viljelystyöt tule riittä-
västi suoritetuiksi, joten elokin on ostosalla. Kaikki taloustuottcet pienimmistä suurimpiin 
saakka täytyy velkojen ja niiden korkojen sekä verojen suorittamiseksi myydä ulos, joten 
täytyy itsensä olla välttämättömimpienkin elintarpeiden puutteessa ja purra muikkua ja 
leipää. - Viimein täytyy pikkutilallisen raskaiden huolien ja vaivojen pakosta sekä virka-
kunnan ja suurtilallisten kiristämällä tehdä kuperkei kka, joten hänestä on lullut - velka-
niekka työm ies. Työmies oli siihenkin saakka, mutta nyt menetti jo manlunsa. - Näinkö 
oikeastaan pikkutilall isten kohtalo on oleva? Velkojenko ja kiristyksiell marttyyreja heidän 
pitää olla ? - Tämä on luonnotonta! 

Laskeutuessamme edellisistä rapun alemmaksi, tulemme lampuoiilaisiin. j okainen 
tunnemme myös heidän epävakaisen ja orjamaisesti nöyryyttävän asemansa ilkeämielisten 
isäntiensä edessä. Palvele näitä kuten mammonaa, ettei isäntäsi ru peaisi päälIesi hankaa-
maan. Isäntä kyllä määrää esim. mitä kohtia kartanossa on uudistettava sekä valvoo hyvin 
tarkasti :oosiensa" saantia, multa on kerkäs ki ristämään vuokralaisensa oikeuksia, esi m. 
tarkoillcen määräämällä missä kohti ja minkälaisia puita saapi lampuolilainen käyttää poltto-
y. m. pu iksi. j os lampuotilainen johonkin itsellensä kuuluvaan huoneeseen on ottanut 
hyyriläisen, niin isäntä heti saapuu määräilemään, että tuossa huoneessa ei ole lupa polttaa 
puita. Suurella ja luonnottoman ylivoimaisilla ponnistuksilla lampuotivuokraajat toisissa 
tapauksissa voivat lähes tasapainonsa pitää. Mutta laitettuaan paikan tuottava.mpaan kuntoon, 
joutuu poislähtö ja tulokset jäävätkin isännän pussiin. ja n ii n lampuoti laisen vuosien 
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kuluessa tapahtunut näännyttävän raskas perkaus jäi hänen oikeuksien ulkopuolelle. Multa 
hänellä jo silloin on vaivat!u ja näännytetty ruumis - töittensä tuloksena. 

Tämän jäl keen laskeutukaamme vielä alemmas, niin saavumme kuvaamaan torpparien 
- kai _laakerei lla lepäämistä «. Suurtilallinen antaa to rpparille suullisella väli puheella 
luvan rakentaa torpan maalleen mustaan ko rpeen. Hän sen varatlomana koettaa kiireesti 
alastomien lapsiensa ja vaimonsa turvaksi talveksi jouduttaa. Saa sen valmiiksi. Raivaa 
pellot ja niityt vähitellen. Muokkaa ja Jaajentelee niitä. Ne jo alkavat viljaa ja heinää 
kasvaa. Torpparin mi eli perheinensä on onnellisen iloinen, kun niinkin paljo n o n saanut 
aikaan: vaivannäöllänsä torpan raakaan metsään ja maan kasvamaan vi ljaa. On kul unut 
vuosia kolme, neljä, viisikin. Isäntä tulee torppaan jonakin lauvantaipäivänä, torpan väen 
ehkä juuri lämpöisrieskaa päivällisekseen popsiessa. Tupa puhtaaksi pestynä - ehkäpä 
onnellisen näköistä. - - Isäntä ilmoitta ostaneensa pari lehmää lisää ja sanoo tarvi tse-
vansa torpan peUoineen heinän kasvuun. Hämmästys! Torppari kuin puulla päähän 
lyötynä koettaa .selittää asemaansa ja neuvotella, että saisi torpassaan o lla. Ei auttanut, 
vaan turvatto man täytyy taas vaivannäkönsä luovuttaa, sillä häntä ei lakikaan suojele. -
Mielivalta! Oikeudettomuus! Kirottu porvarillinen järjestelmä! j oudu sosialismi, auta 
torppareja ! 

Yleensä torpat rakennuksiltaan ovat luolamaisia pahnoja ja pellot kivikko-kariko ita. 
Vuokraa suhteettoman paljon ja vuokra-aika lyhyt. Onko sitten torpparilla halua työs-
kennellä semmoisen torpan päälle, kun tietää jäävänsä vaivannäöistään osattomaksi. Pello t 
viljeltyinäilln tuskin vaivoja maksavat, koska ovat raunio isia ja savijykermäisiä. Täytyy 
turvautua syrjätöi hin, esim. talvisin 'tukkimefsiin, joista tuskin itselleen saa niukan leivän. 
Pelloutapainen jää aivan sivuasiaksi, kun ei se voi vaivoja palkita. Torppari velkaanluu ; 
taikka - jos ai koo edes suunnilleenkaan pysyä tasapainossa - täytyy perheineen o lla 
suolan ja leivän varassa. ja tämäkin yl ivoimaisten ponnistusten tähden. Polttopuita ei 
si'a tarpeikseen ja lehmiä ~isäntä suvaitseisi Iaitumilleen. Kaikki pienimmätkin talous-
tuo tteet täytyy muuttaa rahaksi vuokran, velkojen ja verojen maksamiseksi, jo ten täytyy 
suolivyÖtä yhä vaan tiukoltaa. j os torppari esim. sian kasvattaa ja syksyllä sen teurastaa, 
ei se jouda kotona syötäväksi. Kesällä ei torppari jouda isännälIe menevien veroviikkojen 
vuoksi om ia välttämättöm impiäkään töitään, kuten esim . heinäntekoa, ajallaan suorittamaan. 
Sattumalta, yöllä ja sunnuntaisin, kyllä täytyy om ia töitään tehdä. - Kurjamaista ! Heinät 
sitten torpparien pitää keruukselta- vesakkojen ja rämeikköjen sopukoista hankkia. 

Maaseudu illa useimmat torppien tuvat ovat sisäänlämpiäviä. Tämä varsinkin talvella 
kovalla pakkasella o n suurilapsisessa. torpassa säälittävää katsoa - lapset näet repaleissaan 
yhdessä läjässä ryysyjen alla sängyssä lämpiysaikana värisevät. Puutteen ko urissa pikku 
lasten täytyy lähteä kotoansa maailmalle. Tämmöistä se torpparielämä maaseuduilla on! 

Nyt sii rrytään loisien elämää vilkaisemaan. Halveksittuina saavat he oleskella tupien 
nurkissa, jos kuka senkään sallii. Saunoissa heidän täytyy myös asua parempien asuntojen 
puutteessa. Pikkuisen riitaisu uden sattuessa saa talonjoukolta poiskäskyn ja lähteä täytyy 
talvenkill selkään. j os kenellä näillä sattuisi edes jo ku lehmäkään olemaan, niin ei kukaan 
sitä laitumelleen ota, eipä juuri rahallakaan. Isä pikkupoikansa kanssa käy halkometsässä 
perheelle elalusta kaverIamassa. Ko vasta työstä. poika sairastuu , kovasti ja kuolee. Isän 
loivo murtui. Lapset ko vasti nälkää näkevät ja vilua kärsiväl Joskus talon väki armois-
saan antaa keittokupin lo isen lapsille. - Näin sattuman varassa on _lo isiemmec elämän 
ylläpito. 

Nyt joutuu "piikojenc ja _renkienc vuoro. Tämäpä ryhmä se vielä nykyäänkin 
o n orjamaisin, vapautta vailla o leva Halpamaisen pienistä palkoista näiden täytyy työ-
voimansa isänni lle myydä koko vuodeksi. Varhaisesta aamusta iltamyöhään niiden on 
pakko . rutnittaa c kovassa työssä isännille, joten eivät saa lepoakaan tarpeekseen. Useim-
missa tapauksissa ravinto ja kohtelu heille on kovin puutteellinen. Sairaustapauksissa ei 
lääkäristä o le toiveitakaan ja isännät emäntineen . kieroa vetävät«. Jos kuo lemantapaus 
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käy, niin - sillä hyvä. Isäntä ottaa sijaan toisen, Jos lähts:e talosta kesken vuoden 
pois joistakin pakottavista syistä, kuten kovan työn tai huonon ruuan vuoksi tahi vaikkapa 
kohtelu n puutteessa, niin jää palkatta sekä »peraankuulutetaan ... kielletään kenenkään suo-
jaa antamasta. IIkeämielisimmät isännät ja emännät taas lIuoden lopussa koettavat saada 
huonot välit itsensä. ja palvelijoittensa kesken, että nämä läksisivät ennen oikeata aikaa pois 
ja sillä syyllä jäisivät palkastaan. Kaikinpuolinen vapaus töiden tehtyäkin on piioilta ja 
rengeillä kielletty, varsinkin jos nämä ovat turhan pelkurimaisia. joita heistä useimmat 
ovatkin. Tämmöinen . on :> ihmisinä .. palveli joiden kohtalo ! - Onko tämä näin oleva? 

f riotyöläisfen asemassa olevat syövät jos saavat, riippuen siitä, onko töitä edes 
hengenpilimiksikään. Ja j9s onkin, niin palkoista ei paljon puhettakaan, varsinkaan tai-
vis-aikoina. 

Tällaisia on yleensä jokapaikassa täällä »suloisessa Savonmaassa«, jonka »joukot 
tappeli ja joka kynsi kylmeni edestä Suomenmaan «. Tätä o lotilaa herramme ja vallassa-
olijamme sydämestään ihailevat, si llä he eivät tahdo tietää kansan kärsimykSistä ja nälästä. 
Papit ylellisyydessään saarnaavat tätä kansaa »olemaan alamaisia ja kuuliaisia esivallalle 
ja päämieh ille«, jotka »valvoval teidän sielujanne«. Nämä kansan kuskarit liukkaasti 
lupailevat _nii ll e autuutta, jotka kiusauksen kärsivät«. Palvelijoita prelaatit kehoiltavat 
»olemaan kuuliaisia maallisille isännille pelvolla ja vavistuksella sydämen yksinkertaisuu-
dessa «, o lkootpa isännät minkälaisia lurjuksia tahansa! 

Olem me si is päässeet selville, etteivät maalaisväestö yleensä tai sen eri ryhmien olot 
vastaa tarkoitustaan sentähden, kun loiseläjät näiden kustannuksella yltäkylläisyydessä 
uppuroival. Tästä olotilasta päästään ainoastaan kaikkien oikeutta rakastavien ja o ikein 
ajattelevien väestöryhmien lujan yhteenliittymisen avulla, si is sosialidemokratisen luokka-
taistelun kautta! Pikkutilalliset,! jampuotilaiset, !torpparil, palvelijat y. m. o lojen korjausta 
tahtovat tuntekoot velvollisuudekseen herätä' saman aatteen eJähyttäminä o lojen korjaamisen 
puolesta taistelemaan! Meillä ei ole taistelussamme mitään mjllnetettävänä, multa ainoastain 
vapautemme, ihmisarvomme ja onnell isempi o lotila voilettavanamme! H uomattava on 
myöskin, että yhteinen on asiamme. niittenkin työläisryhmien kesken, jolka elävät parem-
missakin oloissa - näitä vetää joukkoomme asiamme oike.udellisuus! 

Sänkimäki, 4/409. 
M atti Hämäläinen. 

Sosialidemokratisesta nuorisoliikkeestä. 
Mikä on sos.-dem. nuorisoIiikkeen tarkoitus? 
Tähän saamme lyhyen ja selvän vastauksen lainaamalla vaikka esim. Kuopion sos.-dem. 

Nuoriso-osaston säännöistä l:n pykälän, joka kuuluu: 
_Oll'aston tarkoituk~ena 6n sekä suullisen ; eltä; kirjailis~n' agitatsionin avulla vaikutlait s6Ma-

lidemokralisten aatteiden levenemiseen; tutustuttaa jäseniään sosialidemokratian periaatteisiin, 
keSkustelu jen y. m. s. kautta harjoitt.'l.a hei tä ajatuksiensa lausumiseen, koettaa herättää halua 
yleissivistykseen, edistää raittiutta, sekä kaikissa tilaisuuksissa ja kaikilla käytettävissä olevilla 
keinoilla kohottaa jäseniään sekä siveeJlisessä että tiedollisessa suhteessa._ 

Tässä ilmeni sos.-dem. Nuorisolii ton Kuopion osaston tarkoitus. Sama tarkoitushan se 
pääasiassa on koko Suomen sos.-dem. Nuorisoliitolla, jonka muOdostavat juuri eri osastot. ly-
hy~mmin: tämän liikltun tarkoitus on kasvattaa nuorisosta varmaa, taisu[u· ja voittokykyistd 
sosialid4mokratisla joukJwa. 
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U~nee kyllä tämän lukijoissa suuri joukko sellaisia, jolka tietävät nämä asiat ennestäänkin, 
multa olen vanna, että paljon on niitäkin, jolka eivät tiedä millä eri keinoilla nuonso-osaslot 
ajavat edellä mainittua tarkoitustaan perille. - Eikö nuoriso voisi olla mukana työv.-yhdistyksissä 
ja amm . ..osasloissa, miksi se eri51yy eri leiriin? kysyltänee. 

Vastaamme lähänkin hyvin lyhyesti: Nuoriso on nuorta joka merkityksessä. Se ei voi 
viihtyä vanhojen seuroissa, ei voi niin kylmästi ja - ehkäpä .- kaavamaisesti käsite llä asioita, 
kuin esim. työv"yhdistyksissä tehdään. Nuorisossa palaa innon luli, nuori veri 011 villiä, rauha-
Ionia. Nuorisolla on ihanteita, joille vanhemmat ovat jo kylmenneitä, joille he k~nties hymihliväl. 
Eikä julkea monikaan nuori, harjaantumaton työläisraataja suutansa avata vanhojen kuullen, multa 
uskaltaa sen kyllä: tehdä vertaistensa seurassa. jo tämä on kyllin painava syy perustaa nuorisolle 
omal osastonsa. Mutta onpa muitakin syiti. jos seurataan puolueemme voimassaolevia järjes· 
tyssääntöjä, ei työv.-yhdistyksiin eikä puolueeseen voida oltaa muita henkilöitä kuin sellaisia, jotka 
hyväksyvät ja tunlevat sos.-dern. periaatteet ja lupaavat niitä sääntöjä ja sitä ohjelmaa seurata, 
jqlka ovat voimassa. . 

Kasvatustyö nuoriso-osasloissa on pääasiallisesti puettu samaan muotoon, kuin n. s. puhu. 
jaseuroissa. Kerran viikosa esim. voidaan pitiä keskustelukokouksia, joissa keskustelun ohella 
suoritetaan muutakin ohjelmaa. Voidaan oltaa lausuttavaksi runoja, voidaan antaa jonkun tehtä· 
väksi pitää puhe tai esitelmä, joku voi lukea kertomuksen, kertoa sad un, arvostella jotain hyö. 
dyllistä kirjaa, jota voisi suositella nuorten luettavaksi j. n. e. Kuopion SOS.-dem. Nuoriso-osas-
tossa oli tapana ennen aina arvostella ohjelman suoritusta ja antaa siitä arvolause. Tällä tahdot-
tiin ikäänkuin opastaa ohjelman suorittajaa, että niin ja niin se piläisi käydä ollaksensa oikeim-
min. Onpa tätä arvostelutapaa käytetty toisil1akin paikkakunnilla nuoriso-osastoissa. Kuopiossa 
se kuitenkin huomattiin hiukan epämukavaksi, kun vähemmän kehittyneet ottivat arvostelun niinkin 
vakavalta kannalta, että arvoste tua peläten eivät ruvenneet mitään ohjelmanumerorsuorittamaari, 
useat erosivat osastosta poiskin; usein myös sattui arvostelu olemaan epäpätevää j. n. e. ja siksi 
päätettiinkin ruveta keksimäiil uusia keinoja ohjelman suoritusta varten ja valittiin toimikunta 
asiaa järjestämään. (Sen työn tuloksista ei allekirjoittaneella ole tietoa, koska siirryin niihin 
aikoihin pois seutu kunnalta.) 

Näissä keskustelukokouksissa on tilaisuus osaston jäsenillä kehittää itseänsä usealla alalla. 
j a etteivät illat nuorille kävisi kovin yksitoikkoisiksi, voi välillä laulaa ja pyöriä piiriä y. m. -
Paitsi kokouksia, voidaan toimeenpanna myös kävely-, vene-, hiihto- ja rekiretkiä tai m. s. ja 
tietysti myös pitää iltamia ja huveja. Toiminta olisi saatava mitä vilkkaimmaksi ja vaihtelevem· 
maksi, jotta osasto saisi uusia jäseniä ja että entiset hyvin viihtyisivät. 

Sosialidemokratinen nuorisoli ike kun on hyvin nuorta meillä, ei se ole ehtinyt esim. tääll ä-
Savo" mailla vielä tulla tunnetuksi kun muutamilla paikkakunnille. Kuopion 1. läni. vaalipiirissä 
taitaa olla noin puolenkymmentä SOS.-dem. nuoriso-osastoa. Se on häveltävän pieni luku! Osas-
toja pitäisi saada joka kylään. Ainahan sitä kullakin paikkakunnalla löytyy sen verran nuorta 
proletariaattia, että voidaan osaslo perustaa, kun vaan on hyvää lahtoa. - Osaston maksut voi 
asellaa niin pieniksi, että köyhimmätkin voivat tulla mukaan. "Ruvelkaapa siis osastoja perustelemaan t 

Pitempiä puheita tästä asiasta ei tässä voi ruveta pitämään. Tämä olkoon vaan kehoituk-
sena toimintaan nuorille työliisjoukoille laajoilla Savon saloma. 

V. F. Aalloranta. 
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ESIMERKKI. 
On köyhä perhe, isä sairastaa 
ja viisi on syömässä lasta. 
Vanhin jo muutaman pennin saa 
vaan loiselon koulussa vasta. 

Eivät sentään juokse he kerjälen, 
vaan ennen ottavat lainaa. 
MuU' puute on silti ainainen 
ja velka se mieliä painaa. 

Jo huomaavat naapurit kuitenkin, 
ett' puule on perheellä suuri 
ja tuovatpa mikä mitäkin, 
kun ruoka on lopussa juuri. 

Vihdoinpa vaimo käy puuttehessaan 
erään viinaporvarin luokse. 
Herra vaan istuvi tuolissaan: 
~sa vaivaishoidolle juokse!~ 

Vaan vaimo ei ollut kuulevinaan, 
sanoi vaan, ett' ~ tie on jo tutlu, 
mutt' lisää apua tarvitaan, 
kun rikki on sukka ja nuttu ~ . 

»Ei mull ' ole, menkää te muuanne, 
kun veroja paljon on mulla. 
Ja juopoksi tunnen minhenne 
siks' kerjuulle huoli ei tulla.~ 

.Sananne totta on, liioinkin, 
ky]]' ennen hän juomia käytti. 
Mult' siten kukka ron leidänkin 
hän meidän osalla täytti. 

Siis pyytäisin, että annatte nyt 
edes voitosia loisen osan! 
OoUehan toisilla hyötynyt 
jos meidän nyt jaammekin tasan.« 

• Tuos' on, ja nyt mene tiehesi! 
Mun voiUoni ei ole suurel!. 
Viiskolmatta hälti vierähti; 
kai kalkes nyt puutteella juuret ... 

Nyt vaimo se kolihin kiiruhlaa, 
hä llä tuska on rinnassansa. 
Hän miettii : mistä nyt avun saa 
tiä köyhä ja kärsinyl kansa. 

Olen kutillut rikkaiden saarnaavan. 
ett' köyhätkin apua saisi, 
kun eivät ryhtyisi vaatimaan 
mutta nöyränä kumariaisi. 

Jo tässäkin näemme hedelmät, 
kuinka paljon kerjäten saadaan. 
Vaan rivi in kun ·liittyy kärsivät, 
niin voitto se paremmil] taataan. 
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VUOKKO. 

Kirjoituskilpa ilu, 
jonka 2Punasten Vapun » toimitus julkaisi, sai odottamattoman runsasta osanottoa. Maaseutu-
toverien kyhiimiä lähetteiti saapui kaikkiaan 16. Niistä kuitenkin 1 täytyi jättää tälläkeriaa huo-
mioonottamatta, 6 tullaan myöhemmin julkaisemaan »Savon Työmiehessä _, kun eivit tähin jul-
kaisuun mahtuneet ja 3, parhaat, julkaistaan tässä. Ensimäisen palkinnon, 15 mk., tulee saamaan 
. Sakm Iyttih kertomuksesta . Puolueen lähden.; toisen, 10 mk., Maiti Hämäläinen kirjoi-
joituksesta _Kuvauksia alempien maalaisväeslöryhmien oloista Savossa_ ja kolmannen, 5 mk., 
~ Vuokko . runosta _Esimerkki_ . 

• 
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Suomi 

palovahuufusYl)tlö 

pOl)joia ==-
Tapatul'movOltUutUSYl)tlö 

lluUervo ==-
\lokuutuksla \laUHaa ftuoplo99a 

A. A. pehurl. 

Suuri valikoima 
30 Pl'os. halvemmalla kuin muualta 

saapi ostaa parhaita Sveitsiläisiä ja 

Amerikalaisia ke lloja, kelloc periä, 

sormuksia ja silmälasia y, m. 
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Kuopio, Kuninkaank. 17. :( 

R. €. \le9tel'lunbin pianomakasilnln 
aslamlel)ena myypl maailman 

pal'l)aUa 

sivvgeUö. pianUnoja ja 
Urkul)armoonia 

sopivilla I)lnnollla ja el)bollla 

A. A. pehurl. 
ftuoplo. 

. Vapun päivänä 
saadaan Tippaleipii ja Simaa, 
Pomrillia, limonaadia, Kah-
via, Teetä, Su klaalia y, m, 

ROB. LOHMA"N ' in 
leipomo &: Kondiittoriasta. 

Suuri valikoima tämän vuoden sievimpiä malleja 

Tapettia ja linoleummattoja 
saapunut 

Pohjois· Savon Rautakauppaan Kuopiossa. 



Halloo! Halloo! 
Limoonadin ostajat huomatkaa! 

Nyt olen avannut 

Cimonaabi-
te~taan 

Kauppias Ui mosen talossa 
M inna Canthin katu N:o 16 

ja tarjoan arvoisalIe yleisölle varmasti hyvää 
tavaraa, jotka muodostavat luokan erik-
seen, ei halvimmat, mutta parhaat mitä 
paikkakunna virvoilu$vesiin tulee. 

Sulkeudun arvoisan yleisön suosioon. 
Kunn ioituksella : 

1. H. Törrönen ja Kumppani. 
HUOM.! Liike muutetaan I p. Toukokuuta 

Satamakalu N:o 20 kauppias Kaukosen ta-
loon. 
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Sveitsiläinen Kellokauppa 

AUO. PUUSTJÄRVI 
Kuopio, I(ouppakatu N:o 6 

Suuri hyvi n lajiteltu varasto Sei-
nä-, Herättäjä- ja Taskukelloja. 
Kel lonperiä, Medaljonkia, Kihla-
& Vihkimäsormuksia, S i 1 mä-

laseja, y. m'I y. m. 
Uistimia useampaa lajia, Onkia, 
Ongenkoukkuja, Siimoja, y. m. 

??????????????????????????????????? 

HUOA1J Halu/uin oslopaikka paik
kakunnalla. jä/leenmyyjilM suurin 
alen/lIls ...... ·::::::·· 

., 
Lopullisesti vahvistetut ja voimaan utu-

tuneet 

UUDET 

MAANYUOKRA-ASETUKSET 
saadaan Savon Työmiehen kont-
torista 25 pennin hintaan : : : ; : 
Jokaisen maanvuokraajan on tämä 
valaisevilla selityksillä varustettu kir-
janen ,iiyYlhl.lilti itselleen hankit-
tava :: : : : : : : : : : : : : : : : 
Tarpeellinen on se myös isännille 
ja - kaikille aikaansa seuraaville 
kansalaisillet : : : : : : : : : : 

Asiamiehille 20 Olo alennus: 

Kunnioituksella : 

SAVOI TYOMIEHEI lOITTORI. 



Työväen Asianajotoimisto 
KUO PI OSSA. --

Ajaa ja toimittaa asioita olkeuksissa ja v irastoj ssa, laatii asia kirjoja, 
toimittaa peruki rj o ituksia sekä pesä- ja perinnö njakoja, an taa 
neuvoja y. m" y. m. 

Viktor (uoma la 
o parturi 0 

Uuben Aptee ~tn talo 

KUOPION LAKKITEHDAS 

'

valmistaa ja myypi Herrain, Naislen ja , 
Lasien Lakkeja ja , Hattuja lukuttam 
ja vähittäin. HUOM.! Hattuja löytyy 
sekä koti- ellä ulkomaan luolUeita. 

• MAAH ER RANKATU 8 . • 

Koruo Huomatkaa ! 
Kaikki jotka kirjansa lehdiks; laittaa, niUle se Vike 

Pietiläinen ne ehjiksi laittaa. Kuvatkin puitteihin laittaa, 
eikä luo maksu hioin haittaa. 

21 
I 

Kaikkein ystivålli.immin: 

H. Strunck V. PietlUllnen, 
Kirjansitoja. 

M. Caathin katu 40. 

Polttakaa ainoastaan alkuperAlsli 

•• 

TYOMIES 
paperossla. jotka valmistetaan ainoastaan hienosta Turkin tupakasta. 

Hinta ainoastaan 30 penniä laatikko. Puuim ukkeen kanssa poltettava. 

~ KarUakaa Tampereen Ja VIIpurilaista JI.IJenn6stl.. __ 

Tupakkatehdas FENNIA HelslnglssA. 

Telef. 2664. 

I 
[I? 

1\ , 
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.. Laajan Savon maan sosialidemokraattien äänenkannattaja ~ 

SAVON TYÖMIES 
ilmestyy Kuopiossa joka arki tiistai, tuorstai ja lauvantai 7-palstaisena 

ja laajempanaki n. Toi mittajat: K. HÄMÄLÄ INEN ja 
OTTO PIISINEN. Toimitus: Kauppakatu 

57; konttori: Hallikatu 16. 

SAVON TYÖMIEH EN TILAUSHINNAT : 

koko vuosik. 5: _, puoliv. 2: 50, neljannesv. 1: 25, (postitoimistoisSA 1: 50) 
ja kuuk. 50 p:ia; Kuopiossa jakopaikoissa kokov. 4: - ,:fpuoliv. 2: - , neljan-
nesv. 1: - ja kuuk. 40 p:ia; ulkomailla kokov. 10: - , puoliv. 5: -, kuuk. 1: - . 

SA VON TYÖMIES 
on enin luettu lehti Kuopiossa ja koko 
Kuopion läänissä, jonka vuoksi siinä on 

=--

EDULLISIN ILMOITTAA. 

Lehteä kustantaa 

SAVON TYÖVÄEN SANOMALEHTI- ja KIRJA-

PAINO-OSUUSKUNTA r. 1. KUOPIOSSA. 
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