


PUNASILLE KAARTEILLE.

Tämä lehti, joka vasfedes tulee ilmestymään ainoas

taan neli- tahi korkeintaan kahdeksansivuisena, on syntynyt 

Punasten kaartien edustajien yksimielisen päätöksen kautta, 

ja sen tarkotuksena on ylläpitää Punasten kaartien kes

kuudessa kauan kairattua yhteyttä ja hyvää toverihenkeä, 

kuin myöskin tarpeen sattuessa esiintyä suojelevana kil

penä kaartiin tahi sen yksityisiin jäseniin aiheettomasti 

kohdistettuja hyökkäyksiä vastaan. Se kannatus edustaja

kokouksen puolelta, mikä näitten julkaisujen tarpeellisuu

den esiintuominen sai osakseen, osottaa parhaiten kuinka 

välttämätöntä Punasten kaartien olemassa-ololle oma äänen

kannattaja on. Järjestö ilman painetun sanan tuottamaa 

etua on yhtä saamaton toiminnassaan kuin puhetaitonsa 

menettänyt ihminen.

Pikaista ratkaisua kysyvä yhteiskunnallinen uudistus

työmme, joka vasfikään on ennättänyt polttopisteeseensä, 

vaatii juuri nyt ennen kaikkea meiltä tarmokasta työtä 

ja harkitsevaa järkeä.

Ei kukaan voi katsoa tulevaisuuden hämärän harson 

lävitse, mutta vaistomme sanoo meille, että jotakin uutta 

parempaa, vanhasta eroavaa, on puhkeamaisillaan esiin. Ve

näjä ei ole ainoa maa, jossa kansa vaatii itselleen ihmis

oikeuksia, nyt näkyy mahtava Ranskakin entisille ihanteil

leen uskollisena, jälleen kohottavan viirinsä näkyviin. Ajaes

saan vapauden suurta asiaa, se tahtoo kulkea tälläkin ker

taa etumaisena. Siellä alkaa militarismi pahasti horjua yhä 

uudistuvien ja yhä enentyvien sotapalveluksesta kieltämysten 

johdosta. Kun siis näemme, että pakkovallan ainoa tuki 

ja turva, sotalaitos, tällä tavoin alkaa järkkyä, silloin tie

dämme myöskin, että vanhan järjestelmän päivät ovat luetut. 

Näin mahtavat ilmiöt eivät voi olla mitään tilapäisiä satun

naisuuksia, sillä jokainen tuntee omassa itsessään, että kään

teitä tekevä aika on käsissä. Me olemme niin sanoaksemme, 

omasta tahdostamme riippumatta, päivää ennen ulkonaisen

sysäyksen kautta joutuneet aallon harjalle, josta siirtyminen 
eteenpäin vaatii sekä suurta taitoa ja päättäväisyyttä että

varovaisuutta.

Näin ollen meidän täytyy oppia hyvin tuntemaan ase

mamme ja sen mukaan tarkasti punnitsemaan jokaisen te

komme kultavaa’alla. Ainoat oppaat, joita voimme hyväk

semme käyttää on terve vaisto ja rehellinen pyrkimys. Elä- 

hyttäköön mieliämme yhä kasvava innostus ja vahvistukoot 

rivimme entistä lujemmiksi ja olkoon toverihenkemme yhtä 

luja ja puhdas kuin asiamme on oikea.

Johan Kock.
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SUOMEN PUNASEN KAARTIN EDUSTAJAKOKOUS.

Lauantaina, Huhtikuun 21 päivänä kello 9 aamulla 
alkoi Hesingissä, Ylioppilastalolla Punasen kaartin edustaja
kokous. Kokous oli kutsuttu kahdeksi päiväksi ja oli sille 
laadittu seuraava ohjelma:

Punasten kaartien edustajakunnalle tämän huhtikuun
21— 22 päivinä.

Avajaiset (soittoa ja tervehdyspuhe, Johan 
Kock).
Valtakirjojen vastaanottaminen.
Kokouksen virkailijain vaalit.
Keskustelua: Toverikysymys. Punasten kaar
tien sääntöjen tarkastus ja miesten luettelojen 
laatiminen.
Päivällisloma.
Keskustelua. Punasten kaartien toiminnasta 
mahdollisesti syntyvän suurlakon aikana. Ny
kyisestä valtiollisesta asemasta. Taloudelli
sista kysymyksistä.
Keskustelua: Maaseutukaartien edustajain esit
tämistä kysymyksistä.

Sunnuntaina:

Kdo 9— 11. Raittiuskysymys, alustaa tohtori M. Helenius.
» 11 — 1. Kävelyretki Helsingin Punasen kaartin ke

rällä.
» 1— 3. Päivällisloma.
» 3—1h5. Vetoaminen prokuraattoriin prostitutioniasiassa.
» V2Ö—8. Suuri konsertti Palokunnan talolla.

Kutsua olikin noudattanut runsas joukko. Kaikkiaan 
87 kaartia oli lähettänyt yhteensä yli 150 edustajaa.

Kun Helsingin Punasen kaartin soittokunta oli soitta
nut muutaman kappaleen ja sen säestyksellä laulettu Työ
väen marssi, astui puhujalavalle Suomen Punasen kaartin 
ylipäällikkö kapteeni J. Kock ja lausui edustajat tervetul
leiksi seuraava sisältöisenä tervehdyspuheella:

Helsingin Punasen kaartin toverien puolesta minä ter
vehdin teitä, hyvät toverit. Olkaa tervetulleet tänne yhtei
seen neuvotteluun, miettimään keinoja, joidenka avulla 
asiamme parhaiden menestyisi. Keksimään keinoja, joidenka 
avulla rivimme yhä lujittuisivat. Punaset kaartit tässä 
maassa ovat viime aikoina aivan kuin itsestään levinneet 
ympäri maan. Rivimme ovat yhä paisuneet ja suurenneet. 
Nyt on Punasta kaartia jo ympäfi maata ja yhä sitä li
sääntyy. Tähän edistymiseen me olemme saaneet voimia 
työväen liikkeestä. Tämä suuri liike on puhaltanut meihin 
virkeää henkeä ja voimakasta tahtoa. Se on innostuttanut 
meitä taisteluun tämän suuren asian hyväksi. Tässä taiste
lussa on kyllä erehdyksiä tapahtunut, mutta näiden ereh
dyksien alkusyyt ovat etsittävissä nykyisen porvarillisen 
yhteiskunnan lähteistä. Ne ovat vaikuttaneet tässä kuten

Lauantaina: 

Kdo 9— 11.

11 1.,

1--3 .
3 --7 .

» 7 - 9 .  •

muuallakin. Tämä on kyllä onnettomuus mutta se ei ole 
syymme. Älkööt nämä luokalliset häiriöt meitä masentako. 
Kulkekaamme eteenpäin. Kulkekaamme käsi kädessä suu
ren työväen liikkeen kanssa, kohti yhteistä päämääräämme, 
joka on kansalle parempi huomen. Meidän punakaartilais
ten tulee olla työväenliikkeen palvelijoita. Levittää tietoa, 
mahdollisesti tapahtuvien suurten tapausten aikana ylläpitää 
järjestystä ja turvallisuutta. Meidän tulee levittää tietoa ja 
valoa. Kasvattaa itsetietoista joukkoa joka kykenee ja pys
tyy johonkin. Mitä merkitsee voima suurikaan, asiain kul
kuun nähden, jos ei ole meissä valistunutta mieltä ja jär
kevää harkintaa. Mitä voi saada aikaan itsetiedoton, het
kellisiä vaikuttimia seuraava joukko? Siitä on meillä elä
mässä monta esimerkkiä. Sitä suuremmat ovat ajan vaati
mukset meille, kun tiedämme, mitä työmme tarkoittaa. Se 
ei ole itsekkäiden etujen palvelusta, vaan se on kaikkien 
kärsiväin kohottaminen ihmiselliseen asemaan. Se on yleis
inhimillinen, eikä mikään tarkoituksellisuus. Se on taiste
lua ihmisyyden ja tasaisten etujen puolesta. Siksipä har
kitkaamme tarkoin mitä teemme ja miten menettelemme. 
Tehtävämme tässä kokouksessa on siis hyvin tärkeä ja 
vaikea. Siis vielä kerran, olkaa tervetulleet. Toimikaamme 
niin, että asiamme voittaa ja rivimme yhä paisuvat. Olkaa 
tervetulleet! Eläköön Suomen sosiaalidemokraattinen liike, 
jonka puolesta me taistelemme! Eläköön!

Soittokunta soitteli ja lisäsi yhä korkeammalle juhla
tunnelmaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kapteeni J. Kock. 
Varapuheenjohtajiksi valittiin Rantala Helsingistä ja Kalke 
Kotkasta. Pöytäkirjureiksi valittiin ylioppilas H. Högman 
ja toimittaja Mikko Uotinen. Toverikysymyksen alusti kap
teeni J. Kock. Hän huomautti kuinka toverikysymys joka 
on yksi sosiaalidemokraattisen liikkeen tärkeimpiä. Huomautti 
kuinka vähän toveruutta käsitetään, saatikka sitten elämässä 
toteutetaan. Silloin kuin eletään jokapäiväistä elämää, joka on 
ruumiillista hyvää, ei silloin tarvita toveruutta. Kun elä
mä kärjistyy ja tulee suuria hetkiä, aletaan käsittää sen 
merkitystä. Kuka tietää mitä kaikkea meidänkään maassa 
saattaa tapahtua. Venäläinen hallitus ei katsele meitä suo
pein silmin. Voivat olot muuttua. Tarvitaan silloin tove
ruutta. Helppo on sanoa toveri, mutta silloin kysytään 
toveruutta, kun tulee uhrata henkensäkin toverinsa edestä. 
Se on toveruutta. Sellaista tapahtuu Venäjällä. Sentähden 
on meidän tärkeä selvittää toveruutta. Idässä menee mie
hiä Siperiaan antamatta ilmi toverejansa. Jos hän ilmot- 
taisi, olisi hän mennyttä kalua. Hän olisi raukka, joka on 
tehnyt suurimman rikoksen. Meillä ei ole sellaisia. Ei 
siksi, että joukkomme olisi niin huonoa. Ei, vaan meillä 
ei vielä ole ollut tarvis. Me tiedämme kuinka kurjia ilmi
antajia on ollut joukossamme. Meidän on ryhdyttävä yhä 
enemmän toveruutta selvittelemään. Kuinka paljon merkit- 
seekään tuo sana. Meidän on keskusteltava siitä, mikä 
olisi ollut omiansa meissä toveruuden henkeä lisäämään. 
Tulee kasvattaa ihmistä, kohottaa, varoitettava horjuvia
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luonteita, koetettava heitä herättää ja jos se ei onnistu, on 
sellaiset poistettavat. Keskinäisen seurustelun avulla on 
asian hyväksi työskenneltävä.

Asiasta syntyi hyvin vilkas ja monipuolinen keskus
telu. Asiaa valaistiin puolelta jos toiselta. Kohta painosta 
ilmestyvässä pöytäkirjassa saa tästä keskustelusta selvän 
käsitteen. Asialle ponsia laatimaan valittiin toimikunta, jo
hon tulivat valituiksi toverit: Leppänen, Tuominen, Vesa, 
Kotka ja Hirvonen. Valiokunta laati kysymykselle seuraa- 
vat ponnet, jotka kokous yksimielisesti hyväksyi:

Kysymystä käsittelemään asetettu valiokunta ehdottaa:
1) Päällikköjen kukin kohdaltaan tulee voimakkaasti 

edistää toverihenkeä ja harrastusta edistykseen ja hyveisiin. 
Tässä onnistuakseen heiltä on vaadittava:

a) ehdotointa raittiutta ja avomielistä ja rehellistä esiin
tymistä;

b) mahdollisimman laajaa sosiaalistista sivistystä ja 
myötätuntoisuutta köyhälistön edistyspyrinnöille:

c) tarkkaa yleisen aseman ja kaartin tehtävien tun
temusta.

2) Kehittyäkseen toverihengessä kaartin jäsenten 
tulee:

a) kuulua johonkin edistysseuroihin, ehdottomasti so- 
sialidemokratisiin.

b) pyrkiä noudattamaan ehdotointa raittiutta ja hyviä 
tapoja;

c) täsmällisyyttä tehtävissään ja tunnollisuutta ja avu
liaisuutta tovereitaan kohtaan;

d) ei sallia keskuudessaan epäluotettavia henkilöitä, 
epäselviä tarkoitusperiä, vaan poistaa ne jos mahdollista 
toveriarvostelulla ja mielipiteiden valmistamisella, ja vasta 
viime tingassa riveistä erottamisella.

Sääntövaliokuntaan valittiin: Kock, Uotinen, Solin, Va
tanen ja Kalke. Valiokunnan ehdotuksesta oli ensin peri
aatteellista keskustelua siitä, millä pohjalla kaarti tulee vas
taisuudessa toimimaan ja mitenkä se järjestyy. Tämän kes
kustelun pohjalla laati valiokunta kokoukselle seuraavan 
ehdotuksen:

Punasen kaartin toimintaohjeet.

T arkoitus.

Punasen kaartin tarkoitus on kasvattaa joukkoa, joka 
tarpeentullessa kykenee ylläpitämään tarvittavaa järjestystä, 
suojaamaan kansalaisia ja heidän, kuin myöskin valtion 
omaisuutta ilkitöitä ja hävitysyrityksiä vastaan sekä turvaa
maan työväen rauhallisia mielenosoituksia ja kokoontumis- 
lausunto- ja painovapautta vastaan, miltä puolelta ne sitten 
tulevatkin.

Tätä tarkoitustaan koettaa kaarti toteuttaa elvyttämällä 
toveruushenkeä, totuttamalla jäseniään harjoituksien kautta 
täsmällisyyteen ja järjestyksen kunnioitukseen, edistämällä 
heissä reippautta, pirteyttä, sekä erilaisten kokousten ja ti
laisuuksien kautta kasvattamalla heitä itsetietoisuuteen ja 
harkintataitoisiksi.

Jäsenet.

Punaseen kaartiin pääsee jäseneksi paikallisen toimi
kunnan hyväksymä, Suomen sosialidemokratiseen puoluee
seen kuuluva henkilö, joka suostuu noudattamaan kaartin 
sääntöjä ja päätöksiä ja joka on täyttänyt 17 vuotta. Kaar
tin jäsenien toivotaan mitä suuremmassa määrässä noudat
tavan raittiutta.

J o h to .

Kaartin asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu joh
tava toimikunta, jonka kotipaikkana on Helsinki ja johon 
kuuluu 10 henkilöä Helsingistä ja 5 neuvottelujäsentä maa
seudulta. Tämän tehtävänä on olla mitä läheisimmässä 
vuorovaikutuksessa sosialidemokraattisen puoluehallinnon 
kanssa, sen alaisena johtaa kaartien toimintaa ja kutsua ko
koon kaartin edustajakokous. Tällä toimikunnalla on oikeus 
yhdessä koko puoluehallinnon kanssa julistaa kaarti hajon
neeksi, jos tarve vaatii.

Jokainen kaartin paikallisosasto valitsee 7 miehisen toi
mikunnan, hoitamaan osaston asioita. Se valitsee tarvitta
vat toimihenkilöt, kuten puheenjohtajan, kirjurin rahaston
hoitajan y. m. Rahastonhoitajalta vaadittakoon takuu ja on 
hänen esitettävä tilit kaartille kaksi kertaa vuodessa. Ra
hastonhoitajalla ei ole oikeus käyttää varoja kuin toimikun
nan päätöksen mukaan. Tämä sama koskee kaartin johta
vaa toimikuntaa. Johtavan toimikunnan tilit tarkastavat so- 
siaalidem. puoluehallinnon valitsemat tilintarkastajat ja esite
tään ne edustajakokoukselle lopullisesti, hyväksyttäviksi. 
Sitäpaitsi valitsee miehistö itselleen komppanian, pataljoo
nan, rykmentin ja armeijakunnan päällikön.

Paikallisosastojen on ehdottomasti alistuttava johtavan 
toimikunnan ja sosiaalidem. puoluehallinnon päätöksien 
alle ja ei mitään kaartin ulkopuolella olevaa hommaa ilman 
näiden lupaa ole alettava.

- .
K o k o u k se t.

Edustajakokous pidetään heinäkuussa, johtavan toimi
kunnan kutsumuksesta, edustajakokouksen määräämässä pai
kassa. Kokoukseen lähettää jokainen kaarti 1 edusmiehen 
jokaiselta 200 jäseneltä. Tässä kokouksessa tarkastetaan 
johtavan toimikunnan toiminta ja tilikertomus, valitaan joh
tava toimikunta, kaartin ylipäällikkö ja keskustellaan tär
keistä kaartia koskevista asioista.

Paikalliset osastot pitävät vuosikokouksen kesäkuussa 
ja muita kokouksia tarpeen tullessa. Vuosikokouksessa va
litaan toimikunta tarkastamaan tilit ja valitaan päälliköt.

Paikallisosaston on heti vuosikokouksen jälestä lähe
tettävä tili- ja toimintakertomus johtavalle toimikunnalle.

V a ra t ja o m a isu u s .
»  •  - %  ^

Kaarti hankkii itselleen varoja iltamien, julkaisujen
y. m. sopivien keinojen avulla.

• 0+
: J  '•* l  .
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Kun kaarti julistetaan hajonneeksi joutuu johtavan toi
mikunnan omaisuus ja varat sosialidem. puoluehallinnolle 
ja paikallisten osastojen varat lähimpänä olevalle työväen
yhdistykselle. <sf *

Tämän hyväksyi kaarti toistaiseksi toimintaohjeekseen.
Kaartin toiminnasta mahdollisesti tulevan suurlakon ai

kana ja yleensä maamme valtiollisesta asemasta syntyi hy
vin vilkas ja monipuolinen keskustelu. Kokous hyväksyi 
keskustelulle ponneksi seuraavaa:

Ottain huomioon aseman vakavuuden, on kaikkien oltava 
varoillaan kaikkien mahdollisuuksien varalta. Kun suurlakko 
on alkanut koettakoon jokainen punakaartilainen, harkitulla 
ja vakavalla käytöksellään vaikuttaa siihen suuntaan, että 
mallijärjestys ja rauhallisuus pysyisi ja ettei maltittomuuksia 
ja hetkellisiä mielijohteita tapahtuisi. Jokaisen punakaarti
laisen on alistuttava mahdollisimman tarkasti noudattamaan 
sille annettuja määräyksiä ja toimimaan niiden mukaan. 
Porvariston kalastelu, enemmän kuin sen häpeämätön par
jaus älköön herättäkö punakaartilaisessa mitään huomiota. 
Aina on muistettava tehtävän tärkeys ja sen asian suuruus, 
jonka etuja me ajamme.

Raittiuskysymyksen alusti lämmökkäästi tohtori Matti 
Helenius. Hän huomautti väkijuomien turmiollisuudesta 
ihmiseen, kuinka ne puutavat hänen aivonsa, heikentävät 
hänen tarmonsa ja harkitsemiskykynsä. Huomautti kuinka 
tässä maassa valtio kylmäkiskoisuudella ja välistä mitä suu
rimmalla törkeydellä kohtelee kansan raittiusharrastuksia. 
Esitti alustukselleen ponneksi seuraavaa, jonka kokous hy
väksyi keskustelutta:

Kokous lausuu hartaana toverillesena kehotuksenaan, 
että kukin yksityinen Punasen kaartin jäsen koettaa itse 
kaikissa tilaisuuksissa välttää juovutusjuomien nauttimista.

Hyvän järjestyksen harrastajina Suomen Punaset kaar
tit lausuvat ensimäiseen kokoukseen maan joka taholta 
saapuneiden edustajiensa kautta sen vakavan vaatimuksen, 
että juovutusjuomaliike supistetaan niin ahtaisiin rajoihin 
kuin nykyinen laki suinkin myöntää (että esim. rautatie- 
ja laivaravintolat pidetään alkohoolista vapaana, että juo
vutusjuomien kuletus rautateillä ja laivoilla kielletään, että 
juovutusjuomaliike keskeytetään heti kun suurempi väen

kokous sattuu paikkakunnalla j. n. e.), siksi kuin uusi ylei
sellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittu yksikamarinen 
kansaneduskunta laatii kieltolain, jonka avulla kansalla on 
tilaisuus lopettaa juovutusjuomaliike maassamme.

Tämä sydämellisyydellä esitetty alustus otettiin vas
taan innokkailla käsien taputuksilla. Alustus julaistaan ko
konaisuudessaan pöytäkirjassa.

Prostitutsiooni kysymys, jonka kapteeni J. Kock alusti, 
jätettiin johtavan toimikunnan huoleksi, jonka tulee asiassa 
kääntyä maan prokuraattorin puoleen vaatien häntä ryhty
mään asiaan.

Toveri Rantanen selvitti Helsingin Punasen kaartin 
keskuudessa tapahtuneita rettelöitä joista etenkin porvaris
ton sanomalehdistö on pitänyt hirveää meteliä. Kokous 
ei tahtonut asiasta keskustella, kun kerran miehistö on 
asiat keskuudessaan järjestänyt, katsomalla porvarillisen oi
keuden siksi mädänneeksi, ettei se sitä tahtonut asioidensa 
selvittäjäksi.

Toimitettiin vaalit Kaartin johtavan toimikuntaan. Sii
hen tuli valituksi Helsingistä:

Kock, Helenius, Watanen, Rantala, Gylling, Högman, 
Viitanen, Helander, Tuominen ja Laitinen.

Maaseudulta valittiin: Kalke Kotkasta, Solin Tampe
reelta, Heikel Turusta, Mäenpää Vaasasta ja naiskaartien 
edustajaksi E. Lönberg Tampereelta.

Kaartin ylipäälliköksi valittiin J. Kock.
Päätettiin hankkia kaartille yhteiset jäsenkirjat. Niille 

tehtiin erinäisiä suunnitelmia ja jätettiin niiden järjestämi
nen johtavalle toimikunnalle.

Päivällä tekivät kaartilaiset yhteisen kävelyretken kau
pungilla Helsingin Punasen Kaartin kanssa.

Illalla klo V2 5 alkoi juhlailta Palokunnan talolla.
Yleisöä oli kokoontunut hyvin runsaasti. Ohjelmasta mai-

• • •

nittakoon mieltymyksellä vastaanotetut professori Mikkolan 
ja tohtori Vallinin puheet.

Kokous teki innostavan, rohkaisevan vaikutuksen. Se 
antoi selvän vakuutuksen siitä, että kaartissa on itsetie
toista oloja käsittävää, köyhälistön asiaan innostunutta jouk
koa. Olkoon sen toiminta onnekasta, menestyksellistä.

Mikko.

KÖYHIEN KAARTILLE.

Kauvan aikaa on maan porvarillinen sanomalehdistö 
saanut tyydyttää raivoisata parjaushaluaan koettaessaan mus
tata punasta kaartia mustaakin mustemmaksi. Se oli tullut 
näkemään siinä järjestyneen voiman, joka pani sen sairaan 
sydämmen pelosta värisemään. Se oli tullut huomaamaan 
siinä joukon, joka maamme vastaisessa elämässä tulee näyt- 
telemään hyvinkin merkitsevää osaa. Se oli sen silmissä 
alinomaa. Se aina vaan houraili tuntevansa tuon jättiläisen 
musertavaa syleilyä.

Suurlakon ajalla tuli maan porvaristo huomaamaan mi
hin tämä joukko pystyi. Samalla se myöskin näki selvästi, 
minkä tehtävän tämä joukko oli itselleen ottanut. Se antoi

tälle maalle noina rauhattomina hetkinä rauhallisuuden ja 
turvallisuuden. Maassa oli järjestys parempi kuin koskaan 
porvarillisen sapeli-järjestelmän aikana on ollut ja tulee ole
maan. Sitä ei voinut häiritä edes se seikka, että valko
lakeista muodostunut sankarijoukko brovningit kädessä koet- 
teli hyppiä tämän jättiläisen silmille ja häiritä rauhallisuutta.
Se ei kumminkaan onnistunut. Eihän se hyttysen nokka

• •

aikamiehen ihoon pysty. Selväähän se on.
Opittuaan tämän tuntemaan, koetti porvaristo sanoma

lehdistönsä avulla kaikin keinoin kiihoittaa itäisen vallan 
punaisen kaartin kimppuun. Tässä uudenaikassa isänmaalli
sessa tehtävässään ei keinoja valittu. Mitä vaan pahaa
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näinä aikoina taivaan ja maan välillä tapahtui, niin sen sai 
punanen kaarti niskoilleen. Oli ensin se kuuluisa dyna- 
miittijuttu. Sen kokoon leipomiseen sitä tarvittiin monen 
isänmaan pelastajan aivovarastot. Porvaristo, se kun on 
meillä hyvin kauppiasluonnolla. varustettu, alkoi jo aikoina 
puhdistella dynamiittivaraStoja ja möi niitä itään. Kauppa 
kuin kauppa. Palkkasi tuohon tehtävään työväen lähellä 
olevia miehiä. Tämän ruman jutun se sitte koetti sysätä 
punaisen kaartin .hartioille. Onhan siin,ä hyvä tilaisuus ve- 
näläisillä hajoittaa tämä meidän porvaristollemme niin perin 
vastenmielinen järjestö. Kirjoitettiin artikkeleja mitä' kiuk- 
kuisempia, että »myrsky vesilasissa» syntyisi. Paljastui 
sitten koko juoni ja porvarit jäivät roikkumaan omiin ansoi- 
hinsa. Keksittiin uusia. Asejuttu luultiin antavan parem
man tuloksen. Porvaristo alkoi syyttää punaista kaartia 
aseellisen kapinan järjestämisestä. Antoi mitä katalimpia 
viittailuja ja ne huomattiinkiin. »Karjala» lehden ja Hbktin 
kirjoitukset tekivät Pietarissa käynnin. Saivat koreilla 
»Novoje Wremjan» palstoilla. Sitä autuaallista onnea. 
Herrat saivat sillä aikaa itse tilaisuuden omia järjestöjään 
rauhassa lujittaa. Odottivat vaan sitä onnen hetkeä, jolloin 
punanen kaarti hajotettasiin ja hyvä tahto palaisi. Ker
rottiin eräässäkin rantaseudussa olleen punasen kaartin pako
laisia vastaan ottamassa. Saatiin sitte jälestäpäin tietää, ettei 
siellä edes punasta kaartia ollutkaan. Kun punasen kaar-
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tin jäsen ampui ilmiantajansa, niin herra armias kuinka her
rojen oikeuskäsitteet silloin kipusivat korkealle puuhun ja 
sieltä sitten vaikertivat. Ei muisteltu enään ollenkaan niitä
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aikoja, jolloin samaiset teot kukilla ja ylistyksillä palkittiin. 
Kaikilla keinoilla koetettiin saada kaarti hajalle. Maksoi, 
mitä maksoi. Syntikirjaa joka päivä uusilla keksinnöillä 
lisättiin. Olisipa vaan sattunut meidän maassa niinä aikoina 
tapahtumaan maan järistys, niin heti oltaisiin oltu valmiita 
sanomaan: »Sen se punanen kaarti sai aikaan».

Vähitellen on alkanut lakata tämä lokavirta. Porvarien 
puolueet ovat siinä siksi pahoin itseään ryvetelleet, että on 
täytynyt siitä ainakin toistaiseksi luopua. Köyhälistön ar
meija on vielä koossa ja elinvoimaisempi kuin ennen. Se 
on osoittanut, että se täysin tajuaa tehtävänsä ja hajoaa sil
loin, kuin se itse katsoo sen tarpeelliseksi. Itse se itsensä 
muodosti. Ei vaaran hetkellä ollut porvaristo sitä kokoa
massa, ei sen toimintaa johtamassa, älköön se huolehtiko 
sen lakkauttamisestakaan. Tuntekoon jokainen oman itsensä 
ja lakaiskoon jokainen vaan omain rappujensa edustan. Siinä 
kyllin.

Kaarti on selvästi lausunut tehtävänsä. Pitää tarpeen 
tullessa järjestystä tässä järjestymättömässä yhteiskunnassa. 
Kasvattaa joukkoa, joka voi vakavalla harkinnalla ja hyvällä, 
terveellä käsityksellä hallita itsensä ja hallita muitakin. Es
tää ilkivaltaisuuksia ja vallattomuuksia. Tässä on sillä kyllin 
työtä tulevan suurlakon aikana, sillä porvaristo kyllä taas 
päästää hyvän »minänsä» valloilleen.

Ottakoon kaarti yhä enemmän huomioonsa tämän puo
len. Olkoon sen tärkeimpänä tehtävänä nykyään kasvattaa 
ja kohottaa itseään sotilasharjoituksilla ja äkseerauksilla 
— sitä osaavat porvaritkin tehdä. Yksimielisyys, hyvä 
järjestys, itsetietoisuus, ne ovat meidän aseemme. Ne ovat 
aina käyttökelpoisia ja aina ne pystyvät. Niillä me voi
tamme ja kokoamme.

Ei voida kaartin entisyydestä sanoa muuta kuin hyvää. 
Osoittakoon sitä samaa tulevaisuuskin. Tuokoon se yhä 
kauniimpia ja puhtaimpia lehtiä tämän raataja armeijan 
historiaan. Ei kukaan tiedä kuinka lähellä on hetki, jolloin 
niin paljon tarvitaan. Valmiit muistakaamme olla.

Niin toimi, että kun kerran tehtäväsi suoritettuasi ha
joat, niin lippusi aina puhtaana liehuu, ja tuleviakin pol
via innostaa työhön ja taisteluun.

Mikko.
% I
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Punanen Kaarti!

Se syntyi suurella lakkoviikolla, silloin kun täällä meillä 
kaikki entinen elämä katkesi kuin veitsellä vetäen; kun humal
tuneen, huristelevan Helsingin muoto kuin taikasauvan 
kosketuksesta äkkiä kävi siivoksi, sävyisäksi, hiljaiseksi ja 
vakavaksi; kun ei katujen kiviä kolisteltu rattailla eikä sähkö- 
vaunuilla, vaan ainoastaan suuret ihmisaallot huultelivat niitä: 
ajatusten virta ihmisiä kuljetti, ihmeellisten viestien tuojina 
ja toteuttajina he kaikki kiertelivät. Sorron ja tuskien maasta, 
idästä, vieri kohti länttä viesti vapaudesta, jonka edestä voi
daan henki heittää, veljellisyydestä, jonka edestä voidaan 
elämä uhrata, tasa-arvoisuudesta, siitä ikävöidystä, jonka
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saavuttamiseksi kaikki voidaan alttiiksi panna . ., silloin
kun ne salatut, kiusatut pohjavedet, jotka vuosisatoja olivat 
nukkuneet kylmien horhiensa pohjilla, ja tohisseet jylhää 
kohinaansa, äkkiä aaltojen voimalla pakoitettiin päivän valoon 
ja temmattiin mukaan viliseviin virtoihin ja kuohuviin kos

kiin; silloin kun ruumiillisten työntekijäin känsäiset nyrkit 
ottivat itselleen pitemmän pyhäpäivän, kun koneet ja pyö
rät ja rattaat pysähtyivät, kun työmiesten ja työläisnaisten 
joukko äkkiä näyttäytyi siksi vastustamattomaksi mahdiksi, 
jolle tulevaisuus kuuluu; kun herrakeikarit, jotka hämärissä oli
vat mitelleet pääkaupungin katuja ja katsoneet itseään merkilli
siksi miehiksi, äkkiä kävivät pieniksi, pelkääviksi raukoiksi, 
jotka vaieten pujottelivat työläisväestön tohinassa ja ihmet
telivät eivätkä päässeet ihmettelemästä, että mitä tämä tie
tää; kun maan mahtavat jotka tähän saakka olivat luulleet 
pitävänsä käsissään isänmaan kohtaloa, äkkiä huomasivatkin,
että heidän, suurten herrojen valkoiset kädet, pitelevät pelk-

:r' / •
kää tyhjää ilmaa, ja isänmaan kohtalo se on jossakin missä 
lieneekin . . . noiden väkevien nyrkkien varassa — ja kun 
he peloissaan, hädissään kääntyivät työväestön puoleen pyy
tämään neuvoja ja tietoja; kun toreille puhujatuolien juu
relle nostetaan punaiset liput ja sieltä kysytään kansan tah-
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toa ja julistetaan kansan tahtoa ku
ten muinaisessa Roomassa; silloin, 

r kun sanalla sanoen kaikki entinen 
j oli pysähtynyt eikä tulevaisuudesta 
\ voinut minkäänlaisia ennustuksia 

tehdä, kun joka hetki toi jotakin 
odottamatonta ja ajan siivet suhisi- 

1 vat päitten päällä — silloin se syn- 
’ tyi, punanen kaarti.

Muistan niinkuin sen tuossa 
näkisin, päivän jolloin sen nimen 

• ensi kerran kuulin. Olin ollut kau
pungilla ja tulin Kaisaniemeen. Oli 
sumuinen, raaka syyspäivä. Siellä 
täällä seisoi ihmisryhmiä. Kaikki 
vaelsivat odotuksessa. Rautatierataa 
pitkin, jolla junankulku oli pysäh
tynyt, kulki joukottain jalkamiehiä. 
Puisto oli paljas, oksilta tippui sumu 
pisaroina maahan, jonka nurmi oli 
tallattu täyteen paperossin päitä ja 
punaisia ja valkoisia paperinpalasia. 
Oli tyyni, harmaa, alakuloinen syys
päivä ja näennäisesti tyyninä kulki
vat ihmiset levottomina, odotuk
sessa. Mutta urheilukentällä oli 
hiekka puhdasta ja vaaleaa ja siellä 
vallitsi liikettä ja touhua. Siellä 
marssi miehiä riveissä ja kuulin reip
paita komentoja. Punaisia nauhoja 
oli käsivarsien ympärillä ja hatuissa. 
Rakkautta oli miesten liikkeissä, 
innostusta heidän kasvoissaan.

Mitä tämä merkitsi? mitä tämä 
oli? Joukot harjoittelevat Kaisanie
men kentällä — suomalaiset mie
het eikä poliisia näy eikä kuulu — 
se on niin ihmeellistä ja tavatonta 
että sitä voisi luulla uneksi, jollei 
näinä päivinä olisi ehtinyt ihmeisiin 
tottua.

— Se on nyt se punanen kaarti, 
selittää joku tulija ja jää katselemaan 
komentoa suu auki, kasvot hämmäs- 
tyksensekaisessa hymyssä ja jonkin
laisessa selittämättömässä ihastuk
sessa. Harjoittelevien ympärillä on 
paljon katselijoita, kaikkien kasvoilla 
on sama hämmästyksensekainen ihas
tus paitsi pikkupojat, joitten ruumii
seen tuntuu olevan johdettu sähköä.

Ne on meidän poikia nuo, suo
malaisia miehiä, meidän työväkeä! 
vakuuttelen itselleni ja sähhö karkaa 
minuun karkaamistaan. Ja äkkiä tu
lee mieleeni kuva, aivan toisellainen 
kuin nyt: olen Schweisissâ, Genève

PUNASTEN KAARTIEN EDUSTAJAIN KUVARYHMÄ. Foto Apollo.

järven rannalla. On kuuma kesä, 
rehevä luonto upeilee ympärillä, vesi 
siintää, etelän taivas on syvä ja 
kuulakka. Niityllä pienen kaupun
gin laidassa on sotaväen harjoitus. 
Ne ovat maalaisia, jotka joka kesä 
muutamaksi viikoksi kokoontuvattuo- 
restuttamaan maansuojelustaitoaan. 
Ei ole tarkoitus viedä heitä valloitus- 
retkille — heidän pitää vaan osata 
niin paljon että pystyvät suojelemaan 
kotejaan vaaran uhatessa . . . Koko 
tämä harjoitteleminen tapahtuukin 
sitä mukaan. Kun on marssittu ja 
hikoiltu, viskaudutaan vihriälle ken
tälle, sotamie let ja päällystö sekai
sin, pistetään tupakaksi, pakinoi
daan ja nauretaan.

Se on ihan toisellaista kuin 
esim. Preussissa, jossa sotamies on 
rautainen kone ja komennettava, val- 
loittajakansan ylvästelevä, koppava 
kasvatti . . . Nämä täällä Schweit- 
sissä ne ovat vaatimattomia ihmisiä, 
maalaisia, jotka eivät muuta tahdo 
kuin varjella kotejaan ja peltotilkku- 
siaan, joitten harjoituksissa on toi
nen puoli totta, toinen leikkiä, joille 
sen ammatin kunnia ei mene päähän 
vaan tulee mieluisaksi velvollisuu
deksi. Siinä on tuossa komen
nossa jotakin niin tavattoman hert
taista, vapaata ja vapaaehtoista ja . . .

Niin, vapaata ja vapaaehtoista! 
Siinä se oli joka Suomen syksyisenä 
päivänä vei mielen Schweitsiin ja 
kesään. Vapaata ja vapaehtoista! se 
juuri henkii vastaan noista punasista, 
noista Suomen pojista, jotka tuossa 
innostuneina marssivat. Keskellä 
tätä jännitystä ja odotusta ja huhu
jen ja mahdollisuuksien ja levotto
muuden aikaa on punanen kaarti 
puhjennut ilmoille suojelemaan Suo
men koteja, kansalaisten henkeä, 
koko tätä armasta, kaunista va
pausliikettä. Kuinka minä en sitä 
paikalla ymmärtänyt! Sehän on 
niin luonnollista, että he vaaran par
taalla ovat tunteneet käsivarsiensa 
voiman ja rintansa väkevyyden ja 
samalla tarpeen antaa niille, jotka 
ovat heikommat.

Punanen Kaarti! Tietysti sen 
nimi on Punanen kaarti — mikä se 
muu voisi olla! Punasten lippujen, 
palavien kotien, veriuhrien aikana
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syntyneen nimi — mikä se muu voisi olla! Kaunista 
kansa sinusta ajattelee, sinä joka puhkesit ilmoille suu
rella lakkoviikolla, punanen kaarti! Kansa katsoo sinuun, 
kansa odottaa sinulta suuria tekoja.

Suuria tekoja . . . mitkä ovat suuria tekoja? Me 
ihailemme rohkeutta joka huimapäänä syöksee vaaraan seu
rauksia kysymättä, mutta kun seuraukset tulevat näkyviin 
eivätkä annakkaan siunauksen hedelmää täytyy meidän tuo- 
mitakin ne huimapään teot. Suurta on kaukosilmällä nähdä 
tekonsa seurauksineen päivineen, punnita mikä on yhteinen 
hyvä, uhrata oma kiihko, oma mieliteko, yleisön hetkellinen 
ihailu, olla valmis parjaustakin kantamaan, ainoana palkkana 
tieto, että toimi vakaumuksensa mukaan, teki oikein. Sel
laisia suurtekoja teki työväki juuri lakkoviikolla esim. silloin 
kun ymmärtämättömät herraspojat tulevat revolverilla heitä 
härnäämään. Heissä kiehuu veri ja kostonjano kohottaa 
päätään — hiuskarva vain ja laukaukset soisivat ja veri 
valuisi . . . Mutta työväki kuuntelee huutoa: »tuhansien 
ihmisten pelastuksen vuoksi — perääntykää!» Sellaiseen 
kysytään todella suurta kärsivällisyyttä ja suurta anteeksi
antoa. Ne ovat ne sellaiset suuria siveellisiä voittoja.

Niin, punainen kaarti, sinä lakkoviikon reipas lapsi, 
suuria tekoja, siveellisesti suuria tekoja me sinulta odo

tamme. Suojele sinä levottomina aikoina syyttömiä, tyyn
nytä hätäileviä ja huimapäitä, jotka eivät näe ensi hetkeä 
kauvemma — sinä katso kauvas, kauvas, tekoihin ja teko
jen seurauksiin! Hillitse hurjia, raivoavia . . . Innostuta 
niitä, jotka ovat epätoivoon vaipumaisillaan. Sinua parja
taan, sinua kivitetään, sinun pojistasi etsitään syyllistä, jos 
jotakin moitittavaa tapahtuu. Mitä sinä siitä! Sinulla on
usko tehtäväsi suuruuteen, sinä seiso lujalla kuin kallio!
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Sinä et ole epsimäinen, joka on tähdännyt suuriin ihantei-•  ̂ '• • - •• 
siin ja jota on parjaamalla koetettu tappaa. Sinä et tule
olemaan viimeinen. Mutta me kaikki, jotka olemme vihki
neet elämämme suurelle ihmisyysasialle, sille säihkyvän kau
niille vapaudelle, jota kansat janoavat kuin helteinen vainio 
sadetta — me tahdomme lujasti lyödä kädet käsiin, kyljen 
kylkeen,' tuntea sydämemme sykkivän yhdessä. Me tah-
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domme koota sydämemme veripunaiset ruusut yhteen suu
reen, suureen, kuumaan ja hehkuvaan kimppuun, me tah- .
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domme antaa sen palaa ja loistaa ja hehkua ihmisten on- 
neksi. Me tahdomme lujasti ja horjumattomasti uskoa — 
ja ilman sitä uskoa emme voi elää ja emmekä koskaan voi 
sitä tarpeeksi toistaa, että voittaa kerran oikeus ja koittaa 
kerran vapaus! r i \

‘ Maila Talvio.
• / f  *  1  *

VÄKIVALLANTEOT JA SOSIALIDEMOKRATIA.

Taistelijavanhus August Bebel piti ylläolevasta aiheesta 
puheen v. 1898 ja viime vuonna ilmestyneessä lentokir
jasessa on hän tähän liittänyt jälkilauseen. Ehkäpä huvit
taisi meikäläisiäkin tutustua näissä esitettyihin näkökohtiin.

Bebel alkaa huomauttamalla, kuinka suuri osa Saksan 
porvaristoa ei vieläkään ole unohtanut sosialistilakia, jonka 
lakkauttaminen v. 1890 oli heille suuri pettymys ja unek
sivat he vain tämän uusimista kärjistetyssä muodossa. 
Väittääpä Bebel Bismarckin, tuon lain isän, sittemmin erään 
sanomalehden kautta antaneen ymmärtää, että ei löydy 
muuta keinoa sosialidemokratian kimppuun pääsemiseksi, 
kuin ajaa se epätoivoisiin tekoihin, kadulle ja siellä am
pua maahan. Sopii iloita vastustajain avomielisyydestä!

Kun italialainen anarkisti Caserio v. 1894 murhasi 
Ranskan presidentin Carnotin, katsoivat Saksan sosialisti- 
syöjät ajan tulleen nousta sosialidemokratiaa vastaan. La
kiehdotus suunniteltiin kansallisvapaamielisten kokouksessa, 
valmistettiin komiteassa, valtiokansleri Gaprivi sai lähteä, 
kun katsoi kuristuslain edistävän sosialidemokratiaa, mutta 
innoissaan- ja onnettomuudekseen! — arveli hallitus samalla 
iskulla saavansa kaksi kärpästä pannen mukaan kiristys- 
toimenpiteitä vapaata tiedettä ja taidetta vastaan. Se oli 
toki liikaa, tiedemiehet, taiteellinen maailma ja joukko va
paamielisiä nousi sitä vastaan ja ehdotus peruutettiin.

Kun sitten v. 1898 Luccheni Sveitsissä murhasi Itä- 
vallan keisarinnan — mieletön teko, tämä keisarinna kun 
koskaan ei ollut sotkeutunut politiikkaan, olipa vielä va- 
paamielinenkin, m. m. Heinrich Heinen suosija! — lähti
vät Saksan teollisuusmiehet taas liikkeelle. »Uskonnon,

ylevän hallitsijahuoneen ja isänmaan» suojaksi kääntyivät 
he keisarin puoleen vaatien ankaria toimenpiteitä »anarkis
mia ja siihen johtavia pyrkimyksiä vastaan»! . ^

Terävästi osottaa Bebel, mitä lajia näitten herrain us
konnollisuus on, todistaapa hän sangen pätevästi, kuinka löyhä 
on heidän hallitsijarakkautensa, he kun v. 1892—93 an
toivat progressiivista tuloveroa esittävän hallitsijan ymmär
tää, että he hyvin voivat luopua monarkkisuudestaan s. o. 
perustaa porvaristasavallan, jos hallituksen päähän pistäisi 
liittoutua kansan kanssa heitä vastaan. Teollisuusväen isän-
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maallisuutta kuvaa taas" se, että he v. 1871 — samoin
‘  '  -\2

kuin maanpettureina tuomitut sosialistitkin! — vastustivat 
Elsass-Lothringin anastusta, koska he sieltä saisat tullirajan 
sisäpuolelle kilpailijoita! Entäpä sosialistilaki v. 1878, mistä 
se syntyi? Siitäkö, että löyhäpäinen Hödel ja rappiolle 
joutunut Nobiling yrittivät murhata Saksan keisarin? Ei 
suinkaan, vaan siksi, että porvaristo tahtoi rauhassa toteut
taa suojeluslakisuunnitelmiansa!

Anarkismi ja sosialismi ovat kaksi jyrkästi vastak
kaista muotoa, kuten jo selkeästi näkyy niiden par
haitten edustajain Bakuninin ja Marxin opeista ja taiste- 
lutavoista. Anarkismi — samoin kuin porvarillinen vapaa
mielisyyskin — pitää hirveätä melua erinäisistä henkilöistä, 
joitten nojassa se katsoo vallitsevan järjestelmän olevan, ja
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koettaa kaataa tätä poistamalla nämät henkilöt, vaikka vä- 
kivaltaisestikin. Sosialidemokratia taas katsoo asiaa mate
rialistisen historiankäsityksen valossa, jonka mukaan talou
dellisten olojen mukaan jakautuneet luokat määräävät yh
teiskunnan olemuksen, joten henkilöiden merkitys pysyy
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vain niin kauvan kuin heidän edustamansa luokka on val
lalla tai he pysyvät sen edustajina. Bebel viittaa Bis- 
marckiin, jota, jos ketä, sosialistien sopii vihata, mutta ei 
missään sosialistisessa julkaisussa tapaa ajatusta, että olisi 
hyvä, jos tämä poistettaisi väkivallalla. Tämä »suuri« mies, 
jonka sanottiin yhdistäneen Saksan valtakunnan, kun hän 
vain porvariston taloudelliseen yhteisyyspyrintöön osasi so
vittaa Hohenzollerien ja aatelisjunkkarien edut, joitten takia 
Saksa ei vieläkään edes ole täysin parlamenttaarinen maa, 
hän supistui sittemmin, sangen pieneksi; mitään ennustet
tua onnettomuutta ei tapahtunut, kun hän joutui ohjista pois.

Bebel osottaa kuinka useita tämmöisiä murhia, kuten 
Itävallan keisarinnan, ei edes voida lukea anarkistien syyksi, 
koska näillä on tarkotus poistamalla valtiollisesti merkitse
viä henkilöitä muuttaa järjestelmää, mutta murhat usein 
sattuvat individualistisessa mielessäkin jotakuinkin merki
tyksettömiin henkilöihin. Mutta nämätkin kyllä hyödyttä
vät? — Ketä? — Taantumusta!

Kuulijainsa suureksi huviksi kertoo sitten Bebel, kuinka 
anarkistit moittivat sosialisteja »taantumuksellisiksi» ja tässä 
on samaa mieltä m. m. Saksan vanhoillisten johtajia von 
Puttkamer, joka pilkkaa heitä »kumousmiehiksi yönutussa 
ja tohveleissa» ja pitää rakkaampana Johan Mostia (joka 
dynamiittipuuhilla yritti sotkemaan Saksan sosialistien me
nettelytavan kuristuslain aikana!) »Sen kyllä uskon!» li
sää Bebel ja ryhtyy todistamaan kuinka monessa tapauk
sessa väkivallantyöt ovat olleet taantumukselle tervetulleet, 
ovatpa ne usein poliisin toimeenpanematkin!

Huomautettuaan, kuinka löytyy suuri joukko anarkis
teja, jotka eivät tiedä dynamiitista mitään, vaan yrittävät 
parantaa yhteiskuntaa ammattiyhdistysten ja osuuskuntien 
kautta sekä ihmisluonteita puhdistamalla, ryhtyy Bebel osot- 
tamaan, kuinka tervetulleet hallitsijamurhat ovat olleet vapaa
mieliselle porvaristolle. Lähtien vanhasta Kreikasta saakka, 
jossa tyrannin murha oli hyve, luettelee puhuja kaikki tun
netummat murhat ja niitten tekijät, osottaen kuinka ne useim
mat ovat lähteneet mitä ylhäisimmistä piireistä ja löytäneet 
vastakaiun yleisessä mielipiteessä ja kirjallisuudessa. Eräs
kin pilalehti kuvaa paholaisen pidättämässä Bismackin mur- 
hayrittäjän Cosen-Blindin kättä lausuen: »Seis, tämä kuuluu 
minulle!« Ei mikään yhteiskuntaluokka ole vapaa valtiollis
ten murhien osallisuudesta.

Mutta mitä ovat ne hyödyttäneet? Ranskan vallan
kumouksessa mestattiin verraten viaton Ludvig XVI ynnä sa
toja aatelisia ja pappeja. Ja kuitenkin tuli monarkia aateleineen, 
kirkkoineen takasin. Mutta — mikä todistus sosialismin 
mailmankatsomukselle! — Kaikkien Euroopan armeijainkaan 
avulla eivät ne voineet palauttaa mennyttä yhteiskuntatilaa, 
talonpojat pitivät ottamansa maan ja porvaristo rahat ja val
lan! Lainsäädäntö jäi myös siihen kuntoon, mihin sen val
lankumous jätti. Tästä voimme siis vetää sen johtopäätök
sen, että muutettakoon yhteiskunnallisen järjestyksen pe
ruste ja luotakoon sitä vastaava valtiollinen rakenne, ja vas
tustajien päät saa jättää rauhaan.

Pitkä on se musta luettelo, jossa Bebel kertoo poliisi- 
kätyrien yritykset hankkia itselleen ilmiantamista, kun virka 
muuten olisi vaarassa — tarpeettomana! Herrat tahtovat

»korjata kohtaloa!« — Pariisin ent. poliisipäällikkö Andrieux 
kertoo muistelmissaan avoimesti, kuinka hän avusti hurjim- 
pia anarkistilehtiä, jopa tekojakin! Lontoon poliisitarkastajan 
Melvillen todistettiin toimineen samoin. Belgian ministeri 
Bernaard myönsi parlamentissa, että Pourbaix oli palkattu 
panemaan toimeen väkivaltaisuuksia, jotta päästäisi sosiali
demokratian kimppuun! Omia kokemuksia on Bebelillä myös 
kerrottavana, sosialistikin aikana näet eräs Schröder-Brenn- 
ward poliisin palkoissa ollen v. 1883 pani toimeen Zuric- 
hin anarkistikokouksen, jossa suunniteltiin useita yrityksiä, 
mitkä veivät miehensä mestauslavalle — kansalle varotuk
seksi! Sama Schröder julkaisi myös — kenen rahoilla! — 
Mostin lehteä »Vapaus«, kun Most itse oli vankilassa!

Eräs v. Ehrenberg, joka aikanaan kuului Bebelin lä
heiseen seurapiiriin, kirjotteli — huvikseenkohan? — pöytä
kirjoja, joissa hän pani Bebelin y. m. luottamushenkilöiden 
suuhun lausuntoja, jotka hänen omina esityksinään olivat 
herättäneet mitä jyrkintä vastarintaa juuri näiden puolelta. 
Mitä moiset paperit poliisin käsissä sopivana hetkenä mer
kitsisivät, on selvää. Mutta turhaahan on tässä luetella 
kaikkia niitä tapauksia, joissa poliisit tarjoutuivat sosialis
teille opettamaan pomminvalmistusta, kun parlamenttaarinen 
toiminta muka kävi kovin hitaasti!

Onpa sattunut semmoistakin, että kun saksalaisten so
sialistien onnistui Genfissä välittää suuria lakkoja tyydyttä
vään loppuun, niin karkotettiin heidät, mutta italialaiset lakko- 
kiihoittajat, joitten sangen hyvillä perusteilla väitetään olleen 
maalaistensa, poliisikätyrien Santoron ja Mantican juonissa, 
jäivät rauhaan. Näistä herroista on muutenkin kauniita jut
tuja tiedossa. Entäpä kun Englannista lähetettiin konjakki- 
laatikko eräälle italialaiselle kapakoitsijalle Aleksandriaan, 
ja tämä yritti sitä vasaralla tullissa aukaisemaan, kauhistui
vat poliisit ja estivät sen. Laatikko sisälsi dynamiittiä! 
Mistä tiesi sen poliisi eikä vastaanottaja?

Bebel ei kiellä italialaisten suurta taipumusta väkival
taisuuteen, ovathan sitä kansallisuutta olevat työmiehet jou
tuneet suuriin vihoihin Sveitsissä alituisten puukotustensa 
kautta, mutta historialliset olot ovat myös tehneet itsepuo
lustuksen italialaisten toiseksi luonnoksi. Ei edes Italian 
kansallinen yhtyminen voinut kurjan kurjia oloja auttaa, 
vaan rehoittaa siellä rinnan kapitalistisen nylkemisen ohella 
järjetön valtiotalous suunnattomine välillisine veroineen ja 
talonpoikais-rasituksineen. Ihmekö siis että väkivallantyöt 
versovat. Mutta näistä ovat vastuussa yksinomaan anar
kistit ministerinistuimilla.

Bebelin puhe loppui ponsiehdotukseen, jossa huomau
tetaan kuinka järjetöntä on käyttää harhateille joutuneen 
italialaisen Lucchenin Sveitsissä tekemää murhaa tekosyynä 
kuristuslakeihin Saksassa, ja vaaditaan Italian hallitusta no
pealla reformitoiminnalla ehkäisemään moinen kehitys. Sitä 
paitsi lausutaan, kuinka suuri tehtävä on Euroopan hallituk
sen kutsumalla kokouksella anarkismin vastustamiseksi, jos 
se käsittää tehtävänsä oikein ja iskee todellisen lokalähteen 
kimppuun! — Ponsi luonnollisesti hyväksyttiin myrskyi
sillä hyväksymishuudoilla.

Viime vuonna kirjottamassaan jälkilauseessa luettelee 
Bebel sittemmin tapahtuneet valtiolliset murhat, joista 20:nen
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vuosisadan alkupuoli onkin erikoisen rikas etenkin mitä 
Venäjään tulee. Täällä esiintyvät murhain suorittajat kor
keintaan hyvin pienelle piirille tuttuina ja pääsevät usein 
pakoon. Kuvattuaan ne hyvin tunnetut tosiasiat, jotka Ve
näjällä ajavat vapaudenystäviä epätoivoisiin taistelutapoihin, 
väittää Bebel, että kaikki tämä sankarillisuus ja itseuhraus 
ei sittenkään ole vieneet päämäärään, onhan taantumus vain 
käynyt yhä hurjemmaksi ja uusi pyöveli on astunut kaa
tuneen tilalle. Bebel selittää, ettei löydy historiasta todis
tettua tapausta, jolloin pahimpainkaan despotismin edusta
jain murhan kautta olisi voitu muuttaa edes yhteiskunnan 
valtiollista, saatikka sitten taloudellista rakennetta. Paljoa 
tehoisampi on sen sijaan suuri kansanliike, joka nyt esim. 
on vallannut Venäjän ja Puolan proletariaatin.

Ei voi kieltää ihailuaan niiltä henkilöiltä, jotka tuo
mitsevat itsensä katoamaan yhteisen hyvän vuoksi, mutta 
Venäjän mädännyt valtiojärjestelmä sortuu vain ulkonaisen

hyökkäyksen heikontamana ja sisäisen joukkoliikkeen 
painosta.

Bebel osottaa kuinka kaikki Euroopan maat ulkonais
ten tappioitten aikana ovat saaneet uudistetut perustusla
kinsa ja huomautetaan, kuinka viime aikain anarkistiset teot 
ovat olleet tervetulleita vallitsevalle joukolle ja kuinka niitä 
on käytetty tekosyinä äänioikeuden ja valtiollisten vapauk
sien riistämisyrityksiin, jotka ovat pahasti häirinneet työ
väestön taistelua siedettävien olojen ylläpitämiseksi sinä 
väliaikana, kun se varustautuu valtiollisen vallan kautta ot
tamaan haltuunsa ne välineet, joilla luokkaherruus voidaan 
lopullisesti hävittää. »Asiain tila on niin selvä, ettei kä
sitä, kuinka löytyy henkilöitä, jotka voivat sen kieltää». 
Näin lopettaa Bebel valaisevan esityksensä, joka osaltaan 
auttanee meitäkin tarvittaessa valitsemaan todella tarkotuk- 
senmukaisimmat taistelutavat.

Y. S.

SOSIALISMI SIVISTYSLIIKE.

Punaiset kaartit ovat maamme vapautusliikkeen lapsia. 
Ne syntyivät järjestyksen ylläpitäjiksi kuohuvassa ja kiehu
vassa yhteiskunnassa. Tämä tarkoitus ei kuitenkaan ole pitkä
aikainen, sillä kuohunnan ajallakin voittavat kuitenkin lopulta 
paremmat vaistot, sanottavampaa sekasortoa ei pääse synty
mään. Mutta punaisilla kaarteilla saattaa olla toinenkin aika 
olemassa-oloonsa. aika, joka ei ole yhtä satunnaista laatua. 
Niillä voi olla tärkeä merkityksensä hyvän ja jalon tove
ruuden kehittäjinä Niiden tulee herättää ja kehittää itse- 
tajuntaa ja yhteistuntoa, joka on välttämätön ehto työväen
liikkeen menestykselle, niiden tulee kehittää sitä epäitsek
kyyden ja toverillisen vilpittömyyden ja rehellisyyden tun
netta, joka antaa sisällistä voimaa ja lujuutta köyhälistön rien
noille, niiden tulee teroittaa toinen toisensa mieleen, että 
suuria saadaan aikaan vain, jos jokainen asettaa vasta toisen 
käteen omat pyynteensä, mutta panee ensi sijaan yhteisen 
edun, niiden tulee toinen toiselleen muistuttaa, että köyhä
listön vapautustaistelu ei ole mitään hajanaista, epätoivoista, 
katkeraa sissisotaa, vaan reipasta, iloista, vaikka välistä ko
vaakin taistelua, joka silloin tällöin tarjoaa mieltäylentävän 
juhlahetken.

Työväenliike ja sosialismi on vapautustaistelua, vapau
tusta aineellisesta ja henkisestä sorrosta, vapautusta aineel
lisesta ja henkisestä holhouksesta. Se ei ole taistelua vain 
ruumiin ruoasta, vaan myöskin henkisestä ravinnosta. Eikö 
voi kyllin usein muistuttaa, että työväenliikkeen suurena ihan
teena ei ole ainoastaan riittävä toimeentulo, se on vaan keino. 
Lopullisena päämääränä on niiden henkisten etujen, niiden 
todellisen sivistyselämän etujen saavuttaminen, jotka vasta 
tekevät elämän ihmisen arvoiseksi. Työväenliike on ennen

kaikkia suuri sivistysliike, vaikka emme hetkeäkään saa un
hottaa, että ensimäisenä ehtona köyhälistön sivistystaiste- 
lussa on parannetut aineellisen elämän ehdot. Sosialismi 
tahtoo saada valtaan vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden
ihanteet. Eikö tämä jo ole sivistystaistelua! Sosialismi tah-

#

too kaikille saada mahdollisuuden nauttia taiteen ja tieteen 
ja kirjallisuuden parhaasta.

Sosialismi on vapautustaistelua yhteiskuntaa hallitsevaa 
harvainvaltaa vastaan. Sosialismi on taistelua sitä itsekylläi- 
syyttä vastaan, jonka loisteessa nykyisen yhteiskunnan mah
tavat lämmittelevät. Siksi on sosialistin myötätunto jokai
sen sekä menneisyyden että nykyajan henkilön puolella, joka 
rakkaudesta inhimillisiin ihanteihin käy taisteluun mädännäi- 
syyttä, itsekkyyttä ja ummehtunutta ahdasmielisyyttä vastaan. 
Siksi on Suomen työväen muistettava myöskin sitä miestä, 
joka ensinnä nosti vastustuksen lipun tässä maassa, joka 
ensinnä huusi, että tässä maassa on jotakin mätää, joka 
ei nukkunut sen ajan maamme muka mainioiden olojen kehto
lauluun, vaan näytti etuoikeutetulle yläluokalle, että tässä 
maasaa elää itsetajuttoman orjan tilaa suurin osä kansaa, 
että sen henkisten tarpeitten tyydytykseksi ei ole tehty mi
tään, että sen kieltä on halveksittu ja poljettu julkisesti ja 
yksityisesti, että Suomen kansaa kohdeltiin vieraana omassa 
maassaan. Tarkoitan Johan Vilhelm Snellmania, jonka 100- 
vuotista muistojuhlaa vietetään maassamme toukokuun 12 
päivänä. Sitä juhlaa on suomalaisen työväenkin vietettävä. 
Kunnia sille miehelle, joka ensimäisenä on herättänyt nuk
kuvan kansan ja johtanut sitä omaan sivistyselämään!

••

Joos. J. Mikkola.
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SANANEN KANSANMILIISIAATTEESTA.

Meidän Punanen kaartimme on tosin aivan tilapäinen 
ilmiö, poikkeusolojen luoma puolustuskunta, yleisen jär
jestyksen ylläpitämiseksi ja työväen rauhallisen taistelun 
tukemiseksi. Mutta tämä sosialidemokratisen puolueen hen
gen läpitunkema kaarti johdattaa helposti mieleen sen suu
ren aatteen, jonka toteuttamisella sosialidemokratia tahtoo 
korvata yhden nykyajan kaikkein raskaimpia vitsauksia, 
nimittäin sotilasmahdin. Meillä kuten useissa muissakin 
maissa vaaditaan näet sosialidemokratisen puolueen ohjel
massa, että vakinaisen, seisovan sotaväen sijaan on järjes
tettävä yleinen kansanpuolustus. Sen mukaan olisi jokai
nen terve mieshenkilö maassa sopivalla tavalla harjotettava 
asekuntoiseksi ja perehdytettävä sotilaalliseen järjestykseen, 
niin että todellisen vaaran tullen voitaisiin aina saada vä
hempi tai suurempi joukko liikekannalle, mutta seisovaa 
armeijaa ei tarvittaisi. Siten voitaisiin, niin käsitetään, en
siksikin miltei tuntumattomiin vähentää sotilastaakkaa, joka 
nykyaikana on niin suunnattoman suuri ja rasittava, että 
yksin se jo uhkaa tukehuttaa sivistyskansojen edistyksen 
ja olemassaolon väylät, ja toiseksi voitaisiin sitte paljoa 
paremmin kuin nykyään estää sodat ja joukkoväkivaltai- 
suudet sekä ylläpitää pysyväistä maailmanrauhaa.

Että kansanpuolustusjärjestelmällä, kansanmiliisillä to
siaan ovat nämä äärettömät edut, sitä ei vastustajaimme- 
kaan taholta yleensä kielletä. Vieläpä usein myönnetään, 
että tuo järjestelmä erityisesti sotilaallis-teknilliseltä kan
nalta katsoen olisi varsin edullinen ja toivottava. Mutta 
siitä huolimatta ei toistaiseksi vielä missään tärkeämmässä 
Europan maassa voi huomata vähintäkään kehitystä seiso
vasta sotaväestä kansanpuolustusväkeen. Päinvastoin so
tilasvalta, militarismi yhä vahvistuu, ja sellaisissakin talon
poikaisen tai pikkuporvarillisen kansanvallan maissa kuin 
Norjassa ja Sveitsissä, missä jonkinlainen miliisijärjestelmä 
on vanhastaan vallalla, osottaa armeijankehitys selviä oi
reita militarismiin päin.

Kuinka se on selitettävissä?
Selitystä ei tarvitse etäältä hakea. Oikeudettoman 

kansanluokan puolustuskuntoisuus on vallassaolijoille aina 
vaarallinen, ja sitä vaarallisempi, kun oikeudeton luokka, 
kuten nykyään, on kansan suurena enemmistönä. Köy
hälistö ja varsinkin järjestynyt köyhälistö on meidän päi
vinämme jo siinä määrin hallitsevain porvarillisten luokkain 
kauhuna, etteivät hallitukset uskalla ottaa askeltakaan milii- 
sijärjestelmän toteuttamiseksi. Sillä sotaväki, joka aina 
rauhan aikana eläisi samaa elämää kuin muukin kansa, 
ajattelisi samoin ja tuntisi samoja tunteita ja mahdollisesti 
hyvinkin pian olisi sosialististen aatteiden turmelema, sel
lainen sotaväki tuskin enää sokeana välikappaleena palve

lisi kaikkia porvarillisten vallassaolijain tarkotuksia ja pyy
teitä. Sen vuoksi koetavatkin vallanpitäjät kaikin moko
min ja kuinka suurilla uhrauksilla tahansa ylläpitää ja vah
vistaa nykyistä seisovaa armeijaa, ja tämän armeijan kou
luttamisessa pannaan kaikki huomio »sotilaskurin», s. o. 
sokean kuuliaisuuden kasvattamiseen. Ennen kaikkea koe
tetaan aivan epätoivoisella innolla varjella sotaväkeä ylei
sen valistuksen, vapaan itsenäisen ajattelemisen ja ajan 
suurten edistysrientojen »turmelukselta», hyvin tietäen, että 
valistunut sotajoukko voisi vaaran hetkellä olla tottelematta 
porvarillisia käskijöitään.

Vallanpitäjät tekevät tässä kylläkin viisaasti, eikä mei
dän tarvitse toivoa, että he seisovasta armeijastaan luopu
vat, ennenkuin heillä on äärimmäinen pakko edessä. Viime 
aikoina ovat tosin jotkut etevät sosialistiset kirjailijat, etu
päässä Englantilainen Hyndman, taas puhuneet kansanmi- 
liisin puolesta, erityisesti huomauttaen, kuinka varma ase 
sellainen sosialistisen tietoisuuden läpitunkema puolustus- 
väki olisi proletarisessa vallankumouksessa, silloin kun köy
hälistö lopullisesti valtaa valtiollisen mahdin käsiinsä. Se 
on kyllä aivan varmaa, mutta, kuten toiselta puolen on 
huomautettu, ei ole yhtään luultavaa, että voimme tuota 
asetta saada käsiimme ennen kuin proletarisen vallanku
mouksen — jälkeen. Kansanmiliisi, sellaisena kuin sosia
lidemokratia sen käsittää, merkitsee varmaan kaikkein tär
keintä oikeutta, mikä meille voitaisiin vallassaolijain puo
lelta myöntää, oikeutta, jonka vaikutus olisi paljon välit- 
tömämpi ja kantavuus paljon laajempi kuin yleisen ääni
oikeudenkaan. Siksi tuntuukin, kun tosiasioita punnitsee, 
kaikkein todennäköisimmältä, että me sen oikeuden myös 
kaikkein viimeseksi tulemme saavuttamaan. Ja niin olisi 
kansanmiliisi käsitettävä, ei juuri välikappaleeksi köyhälis
tön lopulliseen voittoon, vaan tuon voiton tulokseksi. 
»Kansanmiliisin toteuttaminen lienee vastavoittoisan työ
väenluokan ensimäisiä toimeenpiteitä valtansa turvaamiseksi 
taantumuksen raivoisia ponnisteluja vastaan», lausuu Hen- 
riette Roland-Holst, jonka esitystä muutenkin olemme 
tässä seuranneet.

Kuinka suuri tai vähäinen nyt lieneekään kansanmi
liisin pikaisen toteuttamisen mahdollisuus, joka tapauksessa 
on sitä pidettävä täydellisen kansanvallan ensimäisenä edel
lytyksenä ja viimesenä johtopäätöksenä. Ja ehkä me, jotka 
olemme nähneet ainakin vähäisen ja tilapäisen kansan oi
keuksia tukevan ja itse kansanvaltaisen »sotilas»-järjestön, 
punasen kaartimme, rohkenemme hyvinkin luottaa kansan
miliisin mahdollisuuteen jo porvarillisessa yhteiskunnassa.

O. V. Kuusinen.
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ERÄS KAPITALISTINEN KYSYMYS.

Eräs hyvä ystäväni, ei niitä miehiä, joita sanotaan 
julkisiksi hurjistelijoiksi, vaan päinvastoin niitä, jotka pitä
vät puheita isänmaallisissa juhlatilaisuuksissa kansan sivis- 
tyttämiseksi ja nuorisossa hyvettä herättääkseen, josta ehkä 
tulevaisuudessa voi tulla nousevan sukupolven kasvattaja, 
valtiopäivämies tahi peräti historiallinen merkkihenkilö, ja 
joka siksi on kaikkien tätien suosikki ja vävypoika, etsi
vien äitien silmäterä, eräs tällainen ylioppilastuttavani teki 
minulle kerran väittelyn innossa seuraavan tunnustuksen:

Hän oli parin vuoden kuluessa kevytmielisesti seu
rustellut viiden eri naisen kanssa.

Naisten luku ei ollut ehkä suurin. Löytyy miehiä, 
jotka sillä ajalla olisivat käyttäneet hyväkseen useampien 
naisten kevytmielisyyttä tahi kokemattomuutta, mutta esi
merkki oli jo siksi repäsevä, että välillämme syntyi seu- 
raava keskustelu.

4 ' ' 4

Kysyin: mitä naisia mainitut naiset olivat olleet.
Ylioppilas vastasi avomielisesti, että ne olivat olleet, 

yksi prostitueerattu, yksi maalaispalvelijatar, yksi koruom
pelija, yksi saman koruompelijan palvelijatar ja yksi isätön 
ja äiditön sivistystä saanut Suomessa asuva venakko.

Todella! huudahdin. Mikä sinut johdatti noihin seikkai
luihin?

Olin ollut rakastunut säätyläisnaiseen, ja koska hän oli 
leikkinyt kanssani, niin — —

Tahi suoraan sanoen, olit saanut rukkaset, niin etsit 
sydämmettömästi lohdutusta muilta naisilta, jotka eivät 
osanneet sinua epäillä.

f *

Oikein arvattu, vastasi ylioppilas.
Mikä oli ensimäinen uhrisi?
Tuo nuori, sivistynyt venakko.
Vai niin. Sinä rakastit häntä?

f  m  m  d t

En, vaan tahdoin koettaa, olinko niin huono mies, 
ett’en saisi naista itseeni taipumaan, vaikka tuo toinen oli

f

minut hylännyt. . <
Siksi antauduit pettämään ensiksi kokematonta tyttöruk

kaa, joka haaveili elämän onnesta.
Niin. (Ylioppilaan ääni oli samea). Minä tahdoin kostaa 

naissuvulle — ja — —
Tyttö oli siivo?
Oli, mutta hyvin vilkasmielinen. Hänellä oli monta 

kosijaa, hyviä miehiä. Minä löin ne kaikki laudalta, sillä 
se kutkutti itserakkauttani — ja sitten tahdoin nöyryyttää 
naiset — — sillä olin ollut yhden naisen pilkan esineenä. 
— Ja koska tyttö antoi pettää itsensä, niin — petin — hänet.

Siis, jos jokin nainen ei suvaitse rakastaa teitä, kun 
te haluatte tahtoa, että hän teitä rakastaisi, on teillä oikeus 
kostaa. —

Miksi naiset leikkivät rakkaudellamme?
Miksi miehet leikkivät naisen rakkaudella? Olisiko 

kaunista, jos me naiset samalla tavalla alkaisimme kostaa 
koko miessuvulle? —

Ei. Miksi tyttö antoi pettää itsensä?
Siksi että hän ei voinut tietää, että miehet ovat noin 

katalat kuin sinä.
Halveksitko minua?
Halveksin.
Etkö voisi antaa minulle anteeksi?
Kyllä sillä ehdolla, että antaisit anteeksi, jos nainen 

niin olisi tehnyt.
Se on eri asia.
Se on samaa. —
Mutta jos nainen eläisi kuin me, silloin olisi se vii

meinen villitys.
Kaunis hyveen sankari! Teillä on vapaus rankaise

matta tehdä, mitä haluatte, jotta kokemattomat naiset jou
tuisivat paheenne hirviökitaan — mutta sitävastoin naisille 
ei voi keksiä kyllin kovaa jangaistusta.

Ethän sinäkään hyväksy, että naiset eläisivät kevyt
mielisesti kuin miehet, viskaten kalleimman omaisuutensa 
ensi kulkurille, joka heidän eteensä sattuu kuin kukan 
ensi poimijalle yleisellä maantiellä.

En sitä hyväksy, en, mutta vaadin mieheltä samaa 
siveellisyyttä kuin naiseltakin.

Siis et huolisi aviomieheksesi miestä, joka ei ole eh
dottomasti puhdas?

En — tahi sitten vaadin onnettomille langenneille si
sarilleni jotka virheensä katuvat ja tunnustavat, saman kun
nioituksen kuin niille miehille ja naisille, jotka yhteiskun
nan ohjaksia käsissään pitävät, saman kunnioituksen, jonka 
sinäkin, pettäjä, vaadit itsellesi.

Olet ankara!
Olen johdonmukainen. Joko miehille sama ankaruus 

kuin naisille — tahi sitten. — Missä on nyt uhrisi?
Maaseudulla. — En ole häntä perinpohjin turmellut 

— vaan luuletko, että viettelin hänet — kokonaan — —
Puoleksi — tahi kokonaan — Sielun tahi ruumiin, 

jos turmelet, niin rikos on yhtä suuri. Onko tyttö nai
misissa?

Ei vielä. Hän ei — ottanut — toista — vaikka 
pyysin. — —

Kaunis sankari, sinä! Mikset sinä häntä nainut?
En rakastanut häntä enää.
Et ollut koskaan härftä rakastanut! Olet toiminut kuin 

roisto.
Älä ole noin ankara — En voi tehtyä enää tekemät

tömäksi tehdä.
Entäs nuo toiset naiset?
Ne olivat kevytmielisiä naisia, jotka möivät rahasta 

rakkautensa.
Ja sinä ostit sen rahasta! Ken oli syyllisempi?
Miksi naiset möivät itseään?!
Siksi, että he olivat köyhät?
He olivat kevytmieliset.



KEVÄTLEHTI PUNASILLE KAARTEILLE

Niin siksi, etteivät olleet nähneet parempaa elämää.
He eivät tahtoneetkaan parempaa elämää nähdä.
He eivät ymmärtäneet parempaa, siksi ettei kukaan ol

lut heille parempaa opettanut. Koto oli ollut huono, seura 
raaka ja sivistymätön, elämä kolkko.

He eivät viitsi tehdä työtä, he ovat turhamaisia.
Luuletko, että tuleva rouvasi on tekevä enemmän 

työtä, ettei hänkin voisi olla turhamainen? Että hän on 
oleva noille langenneille naisille hyvä esimerkki?!

Vaan eihän noita naisia voi naida? He olisivat liian 
huonoja äitejä? • <

Oletko sinä sen parempi isä, joka olet noitten naisten 
kanssa elänyt? !

He tiesivät — ette’n heitä naisi, mutta elivät kui
tenkin pahasti:,— — . . . .

Sinä tiesit myös — —
Vaan miehellä on suurempi vapaus — —
Tietysti sinä saat minkä viattoman tytön tahansa vie

tellä ja saat vielä viattomamman vaimoksesi ja vaikka hän 
tietäisikin, että olet ollut tekemisissä muitten naisten kanssa
— hän antaa sinulle kuitenkin anteeksi vaikka suoraan sa
nottu — olet sinä, sivistynyt ja varakas mies, joka käyttää 
hyväkseen sivistymättömän naisen herkkä-uskoisuutta tahi 
kurjuutta vielä huonompi kuin nainen, joka olosuhteiden 
pakoittamana itsensä myö.

Mutta — — — —
Mutta yhteiskunnan oloissa on syy, tahdot sanoa puo

lustukseksi. Paranna ensin itsesi ja sitten yhteiskunta!
Meitä on äärettömän väärin kasvatettu — meitä mie

hiä — ja etenkin yläluokan miehiä, puhkesi ylioppilas sa
nomaan. Meitä ei koskaan ole opetettu näkemään nai
sessa ihmistä — ei ainakaan alaluokan naisissa — ja siksi 
emme ymmärrä, että nainen on muuta kuin nautinnoksemme 
ja voidaksemme nauttia luulemme tarvittavan vain rahaa, 
ja siksi koetamme sitä keinolla millä tahansa hankkia.

Mies saa nykyisessä yhteiskunnassa kaikkea rahalla
— naisen rakkaudenkin. — Mutta syy ei ole yksin mie
hissä. Miksi naiset myövät itseään rahasta! ?

Vaikenin. Huomasin ensi kerran eläissäni selvästi, 
että siveellisyyskysymys ja  sen ohessa naiskysymys on 
taloudellinen, oikeammin sanottu puhtaasti kapitalistinen 
kysymys.

Nykyisessa yhteiskunnassa perustuu avioliitto niin
kuin kaikki muukin yhteiselämä ■ yksityis-omaisuuteen, 
miehen yksityisomaisuuteen. Ihmiset ovat ainoat luodut 
olennot, joiden seassa naissukupuoli saa elatuksensa mies- 
sukupuolen kautta sukupuoli-elämän perustuksella. — 
Tahi kansantaloudellisesti sanottu, mies on työnantajan 
tavoin naisen omistaja ja  nainen myö hänelle niin avio
liitossa kuin prostitutioonissakin rakkautensa ja  ruumiinsa 
rahasta.

Tarkastakaamme näitä seikkoja lähemmin.
Hevonen on villissä tilassaan aivan vapaa. Se saa 

elatuksensa omien ponnistustensa mukaan, taistelussa ole
massa olossaan kehittäen yksilöllisiä rotu-ominaisuuksiaan 
riippumattomana itsevaltaisesta itsekkäästä isännästään. He
vonen, koti-eläimenä saa elatuksensa herransa mielivallan

mukaan. Sen hyvä ja huono asema ei ole suoranaisessa 
yhteydessä sen oman ansion ja työn kanssa, vaan isännän 
oikkujen tahi varakkuuden kanssa, ja sen rotu-ominaisuu
det kehittyvät sen mukaan, miten sen isäntä tahtoo eli 
osaa niitä kehittää.

Siis hevonen koti-eläimenä on yksityistahdon orja eikä 
luonnon lain suojaamana. — Niin on naistenkin laita. — 
Heidän asemansa on nykyisen avioliiton mukaan riippu
vainen miesten mielivallasta tahi yksityisomaisuudesta.

Vastaat, hyvä lukija. — Nainen ei myö rakkauttaan 
avioliitossa, hän myö työnsä, hän hoitaa taloutta. — Sillä 
perusteella pitäisi niitten naisten, jotka tekevät enimmin 
työtä kuin työläisvaimojen saada suurin palkkio. Niin ei 
ole asiain laita. Suurimman palkkion saavat ne naiset, 
joiden on keinolla millä tahansa onnistunut saada varakas 
mies, ja nuo keinot ovat olleet riippuvaiset miehen ha
luista, hänen himoistaan tahi pyrinnöistään.

Väitätte. Kun naisilla on lapsi, saa hän sillä perus
teella palkkionsa. — Työmiehen vaimo, jolla on yhdeksän 
lasta, saa kuolla kurjuuteen, ylhäinen rouva, jolla on kaksi 
tahi ei yhtään lasta, elää nautinnon humussa, puettuna 
silkkiin ja samettiin. Siis palkkio ei tule lasten tähden, 
vaan siksi, että nainen on varakkaan miehen puoliso.

Malttakaa!
Ensiksi naiset alituisen sukupuolielämän kautta ilman edes

vastuuta ja kehittävää työtä jäävät ruumiillisesti ja henkisesti 
takapajulle — ja sen perusteella perinnöllisyyden lain mu
kaan heikontavat heikkoina äiteinä itse rotua. Tiedämme, 
että hevonen, joka ei tee työtä ränsistyy tallissa. Nainen, 
joka ei tee työtä, heikkenee niin, ettei voi edes olla kun
non äiti — ei ruumiillisesti eikä henkisesti. Verratkaamme 
yläluokan naisia — alaluokkalaisiin, kaupunkilaisia maalaisiin.

Toinen seikka on se, että naiset alituisessa holhouksen- 
alaisuudessaan eivät ole koskaan oppineet ajattelemaan itsenäi
sesti — eivätkä liioin yksinään toimimaan — josta seuraa, että 
heistä vaaran tullen sukeutuu miesten kahle ja este — taakka 
ja kiusaus — eikä liioin auttaja — ja miehen kaaduttua tais
telussa — niin sukukunnan puoltamisessa ei ole heistä apua.

Kolmanneksi nainen mairittelullaan ja itsensä myömi- 
sellä miesten himoille — näitä himoja heissä synnyttävät ja 
kehittävät kuin myös he omalla orjamaisuudellaan ryöstävät 
miehiltä heidän nuoruutensa ihanteellisuuden ja kunnioituksensa.

Ja lopuksi he eläen naisia kohtaan alituisessa sukupuoli
elämässä kehittävät sen itsessään ja lapsissaan siihen mää
rään, että sukukunta omaan himokkuuteensa vihdoin lahoo ja 
hälvenee.

Muutamia numeroita siitä.
Preussin valtiossa oli vuonna 1900 40,902 sukupuoli

tautia sairastavaa potilasta, niistä oli 60 %  naisia. Berlii
nissä menee vuosittain ammattihaureuteen 625 milioonaa

#

markkaa ja sen uhrina on Berliinissä 50,000 — auttamatto 
masti hukkaan mennyttä prostitueerattua naista.

Toisia numeroita ovat seuraavat:
Naisten työpalkka Saksassa on: poikapukujen valmis

tuksesta 8 penniä tunnilta, lastentossuista 5 —6 penniä, ja 
lapsille täytetyistä eläimistä ja muista lelukaluista 2—3 pen
niä tunnilta.
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Näitä lukiessaan tulee huomanneeksi kauhistuttavia epä
kohtia.

Ja tämän väärän kapitaalijaon seurauksia on myöskin 
sukukuntaa hävittävä prostitutsiooni.

Miten tämä kaikki on autettavissa? Siten, että nainen 
tulee taloudellisesti ihan riippumattomaksi miehestä. Nuo
rille tytöille ei avioliitto ole enää ammattimaineen tulolähde. 
Hän ei jää paljaaksi sukupuoli-olennoksi kaikkine nauretta- 
vine turhamaisuuksineen. Hänen ruumiinsa ei ole enää 
vain miehen nautintoa varten, vaan se on tulevan sukupol
ven jalostava kantaja. Avuttomasta, verettömästä, hermos
tuneesta sukupuolitunteitten kiduttamasta tyyssijasta on siitä 
tuleva itseään puoltava, kimmahtava, itsetietoisen iloinen 
ja ylpeä rotuihanne, joka joka hetkenä vapaana kohoaa kehi
tyksessään yhä korkeammalle riippumattomuudessaan pahoit
taen miesten kilpailemaan keskenään hänestä ja siten teroit
tamaan omiakin rotu-ominaisuuksiaan.

Siten sukupuolisuhde muuttuu yksilölliseksi sopusuh- 
taisuudeksi eikä yhteiskunnalliseksi kaupanhieromiseksi, siten 
naiset tietäessään olevan ihmiskuntaa eikä miehiä varten 
valitessaan puolisonsa ovat vaativampia, sillä he muistel
lessaan lapsiaan, eivät tahdo antaa niille henkisesti eikä 
ruumiillisesti kehnoja isiä kuin nyt, jolloin vanha elähtänyt 
ukkorahjus rahalla ostaa itselleen minkä nuoren tytön tahansa 
ollen isänä verettömille, sairaille, ala-arvoisille lapsille.

En puhukkaan siitä, että kapitaalin poistuttua suuri 
osa köyhälistön naisia ei enää joudu prostitutsioonin kuiluun.

Ja lopulta naisen taloudellisen aseman parantumisella, 
tulevat ne lapset paremmin hoidetuiksi, jotka jäivät isättö
miksi kuoleman tahi petollisuuden johdosta, sillä joskin 
yksityiset äidit voisivat olla huolimattomia, voi kuitenkin 
olettaa, että naiset taloudellisesti riippumattomina ja siten 
valtiollisesti itsenäisinä miehistä huolimatta paremmin järjes
täisivät näitten onnettomien isättömien lasten kohtalon.

Miten naiset saavuttavat riippumattoman aseman?
Yksimielisyyden avulla, ja liittyen sosiaalidemokraatti- 

seen liikkeeseen, sillä tulevan yhteiskuntajärjestelmän onnel
lisesta ratkaisusta työvenkysymykseen nähden riippuu myös 
suureksi osaksi naiskysymyksen ratkaisu.

Mutta sen ohella on meidän aina muistettava, että me 
ollen proletariaatin proletariaattia, köyhälistön kurjalistoa, 
aina valvomme omia asioitamme yksityisomistajiamme, 
miehiä vastaan.

Miehet väittävät, ei naisasiasta ole miehille hyötyä.
Kapitalismi nielee kitaansa kokonaisten sukupolvien 

terveyden ja elämän onnen. Se syöksee miehet ennen ai
kaiseen hautaan suunnattoman pitkillä työpäivillä, nälkä- 
palkoilla ja eläkkeiden puutteella. Se pitää kokonaisia kan
soja sietämättömässä orjuudessa alkohoolin, sivistymättö
myyden, väärän uskonnon, sotalaitoksen ja itsevaltaisen ve
rotuksen avulla. Se riistää äidin lastensa luota koliseviin, 
pölyisiin, kylmiin ja pimeisiin tehtaisiin. Se viettelee mor

siamen sulhasensa sylistä haureuslaitosten sairaalloiseen il
makerrokseen. Se heittää lapset vilusta värjöttämään suur
kaupungin katukulmiin, mistä tie ei ole pitkä kuritushuo- 
neeseen. Se ei suojele äitiä työn rasituksesta hänen lasta 
kantaessaan, ei tyttöä näkemästä yhtä ja toista vuokravie- 
railla täyteen ahdatussa asuinhuoneessa, se ei säästä neitoa, 
kun hän illalla kulkee kotiin työpaikastaan huonosti var
tioiduilla kaduilla, missä silinteripäiset yhteiskunnan pylväät 
jo varhain raatelevat hänen ihanteellisuutensa haavekuvaa 
rivoja sanoja sopottaessaan eläimellinen ilme katseessa ja 
kuola suussa. Se pakoittaa palvelustytön menemään aamui
sin pukemattoman oudon herran huoneeseen ja jättää hä
net armotta talon herran tahi pojan viettelyn uhriksi. Se 
levittää puoti-ikkunoihin kimaltelevaa kultaansa, kun ohitse 
kulkee nälistynyt työmiehen nuorukainen tphi kalpea neito 
ja lähettää heidät elävien hautaan, vaankilaan, jos he heik
koudessaan lankeevat varkauden syntiin. Se raastaa juopu
neen miehen likaiseen poliisiputkaan, kun hän ensin on 
kartuttanut hiellä kootuilla kolikoillaan kapitalismin omaa 
itsevaltiuutta! Se lupaa köyhille taivaan valtakunnan vasta 
jälkeen kuoleman, kun se itse luo itselleen jo eläessään 
paratiisin maan päällä.

Vaan miten on tämä hirviöiden hallitusvalta poistettava?!
'

Miten on jokainen saapa oikean osingon työstänsä? 
Kun on hankkiva kaikille luoduille olennoille kyllin aikaa 
lepoon ja henkiseen kehitykseen, kyllin ravintoa, kyllin au
rinkoa, kyllin ilmaa, kyllin rakkautta, kyllin vapautta ja elä
män iloa?!

Miten on jokainen saava itse määräämisoikeuden yli 
itsensä? Miten on jokainen oleva tilaisuudessa oppia ym
märtämään ihmiselämää sen koko laajuudessaan? Milloin 
saamme jokainen varaa matkustaa ulkomaille oppiaksemme 
tuntemaan muitten kansojen pyrintöjä ja tunteita voidak
semme yhtyä yhteen suureen inhimilliseen veljeys liittoon? 
Milloin on ikuinen rauha saapuva ihmisten keskuuteen, 
murha-aseitten poistamisen ja oikeuden asettamisen kautta 
nyrkki vallan sijasta?

Milloin astuu Suomeen juoppouden ja irstaan haureus- 
elämän sijasta raitis, avomielinen, vilpitön rakkaudenelämä? 
Milloin saamme nähdä ympärillämme uljaita, tumma silmäi- 
siä punerva pintaisia nuorukaisia ja kookkaita, siveämielisiä, 
valko-otsaisia neitoja? Milloin ratkaisevat ihmiskunnan koh
talon vain elämän koulussa vankistuneet, viisaskatseiset 
maanisät ja lempeät, laajatunteiset, kokeneet kansanäidit? 
Milloin Punanen kaarti on oleva kansansa ylpeys ja se 
muuri, joka mahtavan honkametsän tavoin suojelee rauhal
lisia työmajoja Pohjan vihaista vihuria ja Etelän polttavaa 
himojen pyörretuulta vasten? Milloin?!

Elvira WIllman.
Helsingissä 
19 22/iv06.


