
Kauvan kansa palvoi vapauttansa, 
tuska kouristeli sydänalaa; 
seisoi kauvan kahleet jaloissansa, 
anoi armoon tyytyin leivänpalaa.

Kärsimykset otsan kurttuun saivat, 
varren koukkuun tylyt tuskan tiimat; 
monet kesti vahingot ja  vaivat, 
monet pakkaset ja  vilut viimat.

Kauvan kansa hampaat yhteen purren 
luovi myrskyisätä mieron merta, 
ruorissa kädet herpoutuvat, surren, 
pystypäin, vaikk’ sydän vuoti verta.

Kauvan kansa vuotti saarta rauhan 
merestä pistäyväksi kuohukkaasta, 
vuotti tuulahdusta tuoksun lauhan 
ihanasta ikionnen maasta.

Kauvan kansa kärsi, itki; valvoi
monet pitkät, ilottomat illat;

(
ajan mato sydänjuurta kalvoi, 
pirstaks' meni toivon pilvisillat.

Aika muuttuu, uudet kuohut 
yli maailmoitten pauhaa.

Kaksinverroin myrskyt mylvää, 
missä ennen tyyntä, rauhaa.

Aika muuttuu, vahvat sortuu 
itsekylläisyyden suohon.
Uusi aika tuomarina: 
nimimerkkis' piirrä tuohon.

Turmiolta kajahtava 
kuuluu käsky kova, vakaa, 
käsky verin valmisteltu 
vuosituhansien takaa.

Eteen valtaistuimien 
tuomioita julkituodaan.
Vapisevat valtapylväät.
Aika muuttuu, uutta luodaan.

$
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Ja kansa, se vuosia kärsinyt, 
jo vihdoinkin nostaa päänsä 
ja  uhmaa välkkyvi katseessa sen, 
kun se silmää riistäjäänsä.

Se on kerrankin kohonnut kansaksi 
ja  se kansana taistoon kulkee, 
sitä johda oikut ei yksilöin. — 
Ken enää sen suuntoa sulkee!

On turhaa kokoilla joukkoja nyt 
sitä vastahan, sillä se voima, 
mikä kansalla tuolla on jänterissään, 
on aattehen aateloima.

Pois tieltä! Pois tieltä! Ah,
katsokaa!

Rivit vain yhä kasvaa ja  suurtuu. 
Niin paljon on kansalla sydämellään 
ja  se syvemmä, syvemmä juurtuu.

On vastustus myöhäistä. Parasta 
lie väistyä tyynimiellä.
Pian voitto on meidän, puuttuvi 
vaan viimeinen isku vielä.

Kas niin, nyt kansani ehtinyt 
on v a p a u d e n  ve rä jä lle .
Se paljon maksoi, m u tf paljonhan 
voi uhrata onnelle tälle.

On takana orjuus ja  edessä 
on vapauden lämmin syli.
Siinä kyllä vielä on veräjä, 
mutf’ siitä me astumme yli!

H e ik k i Vä l is a l m i .
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TYÖHÖN, TOIMEEN!
(KEVÄTMIETTEITÄ).

Jo koittaa kevät luonnossa. Lirisevät purot, paistaa 
päivä, alottavat kevätlinnut lauluaan. Eloa on kaikkialla. 
Nesteet nousevat puihin, nurmi alkaa vihannoida, kukat nup
punsa avaavat. Hyörinää ja häärinää kaikilla pienimmästä 
suurimpaan: yksinkertaisesta solusta alkaen ihmisten moni
jäseniseen joukkoon asti.

Työhön, työhön! kuiskii kevät kaikille. Tarmolla toi
mintaan! kehoittaa kevättuuli, laulaa lehdon lintu, soi luonnon 
joka solu. Ja sama kehoitus kaikuu jokaiselle teistäkin, työ- 
läistoverit, siskot ja veikot.

Sillä työtä on paljon. On vielä monessa paikassa tal
vista routaa työläisten riveissä, tietämättömyyden routaa. Se 
on sulatettava. On tehtävä työtä, herättävää työtä ja kas
vattavaa työtä.

Silmäilkäämme työkenttää tarkemmin. Katselkaamme, 
missä tarvitaan herättämistä, missä kasvattamista.

Jotakin opetusta olemme jokainen saaneet. Kuka äidin 
helmassa ja isän polven vieressä, kuka koulun penkillä, kuka 
kirkossa, kuka kirjoista. Niin erilaista kuin tuo opetus on 
ollutkin, on siinä ainakin yhteiskuntakysymykseen nähden 
ollut yksi yhteinen piirre. Tuo yhteinen piirre on se, että 
Jumala kaikkiviisaudessaan on säätänyt yhteiskuntajärjestyk- 
semme, määrännyt toiset hallitsijoiksi, toiset alamaisiksi, toi
set köyhiksi, toiset rikkaiksi. Ja koska koko järjestelmä on 
Jumalan säätämä, niin ei saa sitä vastaan taistella. Tulee 
nöyryydessä tyytyä siihen, totella nöyrästi ylempäin käskyä, 
pyytää nöyryydessä jos hätä uhkaa ja hiljaisuudessa rukoilla 
mahtavien puolesta. Niin on opetettu. Ja lukoksi, jolla tämä 
opetus on suljettu, on sanottu: koska yhteiskuntajärjestyk- 
semme on Jumalan säätämä viisas järjestys, ei ihminen hei
kolla järjellään sitä saa arvostella. Se olisi Jumalan halvek
simista ja ihmisen itsekästä itsensä korottamista.

Katsotaanpa asiaa, eikö ensinnäkin tuo lukko ole avat
tavissa.

Sisko, veli! Sinulla on kädet ja jalat. Mitä varten? 
Tietysti työntekoa ja kulkemista varten. Uskoisitteko, että 
on Jumalan halveksimista tehdä käsillään työtä tai jaloillaan 
kulkea! Et voi sitä uskoa. — Sinulla on ajatuskyky. Voitko 
uskoa, että sen käyttäminen on Jumalan halveksimista? Et 
voi. Jos olet kerran ajatuskyvyn saanut, täytyy olla tarkoi
tus sitä myöskin käyttää. Päinvastainen ajatus halventaisi 
Jumalaa. Saamansa lahjan käyttämättömyyttä Kristus anka
rasti tuomitsee vertauksessa maahan kätketyistä leivisköistä. 
— Sinä et siis ainoastaan saa, mutta sinun on velvollisuus 
ajatella ja arvostella. — Näin on sinulle lukko avattu tuon 
umpinaisen opin suhteen. Helppo on sitten mennä eteenpäin.

Ajatellessasi teet vertailuja. Olet päiväpalkkalainen tai 
tehtaan työmies. Aamusta iltaan saat työssä raataa. Niukka 
on leipäsi. Usein kärsit puutetta. Entä maanomistaja tai 
tehtailija? Näetkö häntä työssä mukanasi? Et. Mutta puut
teesta hän ei tiedä. Tuhansia ja kymmentuhansia hän ka
saa. Loistossa ja ylellisesti elää. Mistä hänelle tulee tämä 
ylellisyys, kun sinulla ei riitä tarpeisiisikaan, vaikka aamusta

iltaan uurastat? Mistä? Aivan yksinkertaisesti: sinun työs
täsi. Siksi sinä puutetta kärsit, kun hän työsi tuloksista 
mahdollisimman paljon itselleen riistää. Sinun ja toverisi 
työstä hän ansiotta nauttii. Siitä hän komeilee, sillä hän 
ylpeilee. Sinun lapsesi puutteesta eivät pääse kouluihin, ei 
ainakaan korkeampiin. Hänen lapsilleen on opin tiet avoinna. 
Kun köyhän lapsista moni sortuu puutteeseen, sortuu tau
teihin, sortuu kasvatuksen puutteesta rikosten teille, kyllä 
silloin sortunut saa tuomiota osakseen. Oma oli syy, niin 
helposti sanotaan. Ei ajatella, kuinka toisin olisi saattanut 
olla. Olisi köyhäkin saanut hänelle kuuluvan osan työnsä 
tuloksista, niin olisi hänkin voinut lapsilleen kasvatuksen an
taa. Olisi voinut antaa hyviä tottumuksia kasvatuksen kautta, 
olisi voinut antaa tietoja ja taitoja. Ei olisi silloin tarvin
nut sortua elämän taistelussa. Niin saattaisi olla, jos työn
tekijä saisi oikean osansa työnsä tuloksista. Mutta toinen 
riistää ne, toinen nauttii niistä. Sillä aikaa, kun sinä puut
teen, tautien ja kurjuuden kanssa taistelet, sillä aikaa riistä
jäsi elää yltäkylläisyydessä. Hän saa mielin määrin nauttia 
taiteista ja tieteistä, joita sinä tunnet tuskin nimeltä. Hänellä 
on kaikki henkisen kehityksen mahdollisuudet. Sinulta ne 
ovat riistetyt. Ja kun hän tietoa saa, niin miten hän sitä 
käyttää? Hän käyttää sitä aseenaan taistelussa pääoman puo
lesta köyhälistöä vastaan. Niin hän käyttää sitä henkistä kehi
tystä, jonka hankkimisen sinun ja toverisi työ teki mahdol
liseksi. Halveksien hän tavallisesti kohtelee sinua tietämät
tömyytesi ja kehittymättömyytesi tähden, vaikka juuri hänen 
kehitysmahdollisuuksiensa hankkimisessa olet tietämättömäksi 
ja kehittymättömäksi jäänyt.

Kaiken tämän sinä vertaillessasi näet. Ja vielä paljon 
enemmän, kun yksityiskohtiin pitemmälle jatkat vertailua. 
Kaikkialla teet saman huomion: toinen työn tekee, toinen 
tulokset nauttii.

Mutta oikeudentuntosi ei voi pysähtyä tähän. Se ei 
voi hyväksyä sellaista järjestelmää. Sen täytyy olla väärää, 
vaikka kuinka kauniisti sen eduksi puhuttaisiin. Ei voi olla 
oikeata, että työntekijä perheineen kärsii aineellista ja hen
kistä kurjuutta sillä aikaa kuin toinen ansiotta korjaa hänen 
työnsä tulokset elääkseen aineellisessa ja henkisessä yltäkyl
läisyydessä.

Alat epäillä, että Jumala olisi tuollaisen väärän järjes
telmän säätänyt. Luet historiaa. Saat tietää, ettei aina yh
teiskuntajärjestelmä ole nykyisen lainen ollut. On ollut monen
laisia yhteiskuntajärjestelmiä. Nyt olemme joutuneet nykyi
seen: kapitalistiseen järjestelmään. Kuka sen on säätänyt, 
kuka edelliset järjestelmät on luonut? Historia osoittaa, että 
ihmisten työtä ne ovat. Vieläpä itsekästen ihmisten oman 
etunsa turvaamiseksi tekemää työtä. Silloin ymmärrät, että 
samoin kuin edellisten järjestelmien on kehityksen mukana 
täytynyt poistua, täytyy kapitalistienkin järjestelmän poistua, 
jättää sijansa paremmalle järjestelmälle, kunpahan vain ihmi
set ovat kyllin selvästi tajunneet olevien olojen ja niiden 
aiheuttajan, kapitalistisen järjestelmän, vääryyden. Se tieto
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herättää sinussa toivoa. Herättää sinussa toiminnanhalua. Ei 
olekaan Jumalan säätämää järjestystä vastaan taistelusi. Itse
kästen ihmisten omaa etua etsivää järjestelmää vastaan se ta
pahtuu. Tunnet sisässäsi velvoittavan äänen, joka vaatii 
taisteluun vääryyttä vastaan oikeuden puolesta. Sinun täytyy 
sitä ääntä totella. Se on omantuntosi ääni. Ja samalla kun 
sinä vastustat kapitalistista riistämisjärjestelmää, vaadit sinä 
uutta, sellaista, jossa jokainen samassa määrin saa nauttia 
työnsä tuloksista, jossa jokaiselle turvataan kehittymismah
dollisuus, jossa jokainen voi elää ihmisarvonsa mukaista elä
mää. — Sanalla sanoen: sisko, veikko, olet muuttunut mieli
piteiltäsi sosialidemokraatiksi.

Sosialidemokraatti! Mikä kauhea sana vastustajain mie
lestä. Kiihotuksen tulosta, sanovat he. Todellakin! Tar- 
vittiinko siinä kiihotusta, että uskalsit ajatella? Tarvittiinko 
siinä kiihoitusta, että näit olevat olot ympärilläsi? Ja lopuksi, 
tarvittiinko siinä kiihoitusta, että näit olevien olojen vääryy
den, ettei oikeuden tuntosi voinut hyväksyä niiden aiheut
tajaa, kapitalistista järjestelmää. Jos oli jotakin kiihoitinta, 
niin sellaisena oli juuri olevien olojen vääryys. Mutta se 
ei ole sinun eikä sosialidemokratian syy.

Vastustajat väittävät: olet uskonnon halveksija, Jumalan 
pilkkaaja. Tosiaankin. Se ei siis ole Jumalan pilkkaa, että 
väitetään Jumalan säätäneen niin väärän järjestelmän kuin 
nykyinen kapitalistinen järjestelmä on. Se ei siis ole Juma
lan pilkkaamista, että väitetään Jumalan kieltäneen meiltä ar
vostelevan järkemme käyttämisen tärkeimmissä kysymyksis
sämme, tai että Jumalalta rukoillaan apua sotajoukoille, joita 
kapitalistinen järjestelmä tarvitsee. Mutta se on muka Juma
lan pilkkaamista, että uskomme hänet oikeuden Jumalaksi, 
joka köyhällekin soisi oikeutta, että uskomme hänet rakkau
den Jumalaksi, jonka sydämellä on köyhänkin hätä, ja joka 
ei vihaa vierastakaan kansaa. Todellakin kummallinen käsi
tys vastustajillamme uskonnon ja Jumalan pilkkaamisesta.

Mutta juuri tämä vastustajaimme väite sinulle selvit
tää, että koko juttu Jumalan pilkkaamisesta — tai ainakin 
hyvin suuri osa siitä — on vain keksitty kapitalismin tais- 
teluaseeksi köyhälistöä vastaan. Ymmärrät, että koko puhe 
Jumalan säätämästä yhteiskuntajärjestelmästä on vain tähdätty 
köyhälistöä vastaan sen nöyryyttämiseksi. Käsität, että kirkko 
on kätyri kapitalismin palveluksessa, on ollut ennen ja on 
vielä nyt. — Luonnollista on, ettei suhteesi kirkkoon voi 
olla kovin lämmin ja että alat arvostelevin silmin katsella 
kirkon oppia kokonaisuudessaan. Mutta sortaa et tahdo ke
nenkään, et kirkollistenkaan, uskonnollista käsityskantaa. Vaa
dit ajatuksen ja uskon vapautta itsellesi ja suot sen toisille.

Sisko, veikko! Kun tällä tavoin olet muodostanut it
sellesi mielipiteen yhteiskunnallisessa kysymyksessä, alkaa 
työsi ulospäin. Kuten keväinen luonto on täydessä touhussa, 
vaaditaan sinultakin työtä aatteemme hyväksi. Teet tovereil
lesi selväksi samaa ajatusten kehityskulkua, jota itse olet ko
kenut. Selvität heille nykyisen kapitalistisen järjestelmän vää

ryyttä. Osoitat, ettei ole luonto heiltä elämän onnellisuutta 
kieltänyt. Itsekästen ihmisten rakentama väärä järjestelmä 
sen on tehnyt. Todistat, että oikeutettuja onneen ovat hekin, 
oikeutettuja työnsä tuloksiin, oikeutettuja saamaan hengel
leen kehitystä, oikeutettuja kunnolliseen aineelliseen toimeen
tuloon. Ja sen oikeuden puolesta olemme velvolliset tais
telemaan, taistelemaan oikeuden puolesta vääryyttä vastaan.

Tämä on herättävää työtä, josta alussa mainittiin. Mutta 
tarvitaan myöskin kasvattavaa työtä.

Sanoimme jo, että kapitalisti aseenaan meitä vastaan 
käyttää tietojaan, joiden hankkimisen meidän työmme on teh
nyt hänelle mahdolliseksi. Meidänkin tulee tavoitella samaa 
asetta. »Tieto on valtaa», sanoo sananlasku. Tietämättö
myys on meidän pahin vihollisemme. Siksi hankkikaamme 
kirjallisuutta, levittäkäämme sitä, lukekaammesitä, lukekaamme 
ja arvostelkaamme. Sosialistista kirjallisuutta meidän tulee 
tuntea. Siitä saamme taistelussa tarvittavia tietoja. Oman 
puolueemme lehtiä meidän on kannatettava. Mutta otta
kaamme selkoa vastustajaimmekin kirjallisuudesta ja sanoma
lehdistä. Vasta sitten voimme pätevästi arvostella heitä an
sionsa mukaan, voimme sanan voimalla vastustajaimme sa
nan voittaa.

Keinoja monenlaisia näkyvät vastustajamme käyttävän. 
Milloin mielittelevää puhetta, milloin pahimpaa valheellista 
parjausta. Milloin painokanteita, milloin torpparihäätöjä. Mil
loin koetetaan meitä viekotella ja pelätellä pois sosialismista, 
milloin pakkovoimin aijotaan meitä musertaa. Ja jos saa
taisiin julmain häätöjen aiheuttamaan väkivallan töitä työläis
ten puolelta, silloin olisi vastustajillamme valmiit aseet kädessä. 
Anarkisteja, yhteiskunnalle vaarallisia henkilöitä nuo sosia
listit, he silloin innoin huutaisivat. Älkäämme antako heille 
sellasiaaseita! Säilyttäkäämme kylmäverinen arvostelukykymme 
h uutavi m missäkin vääryyksissä!

Niin, kasvattakaamme itseämme tyyneen harkintaan! 
Kasvattakaamme itsessämme lujaa tahdonvoimaa! Luja, tyy
neen harkintaan perustuva tahto, kas siinä arvokas ase oi
keaan päämäärään pääsemiseksi, ja sellainen ase, jonka avulla 
perille päästään.

Puoluetoimintaa on sisäänpäin suunnattava. On tehty 
ehdotus, että toimeenpantaisiin sellaisia kursseja, joissa ope
tettaisiin yhdistysten toimihenkilöille alkeistietoja noiden toin
ten hoitamisen suhteen. Sitä ehdotusta on kannatettava ja 
toteutettava. Mutta jokaisen yksilön on itsekasvatuksestaan 
pidettävä huolta. Silloinkuin sisäänpäin kääntynyt toiminta 
kasvattaa ja kehittää kutakin yksilöä erittäin ja puoluetta ko
konaisuudessaan, silloin voi se varmana ja voitokkaana esiin
tyä uloskin päin vastustajia vastaan. —

Kevät näitä mietteitä mieleen tuo. Kevät on luonnossa, 
kevättoiveita herää köyhälistönkin sydämessä. Siksi seurat
kaamme kevään kuiskimaa kehoitusta: työhön, toimeen tar
mokkaasti, työhön köyhälistön herättämiseksi ja kasvatta
miseksi. J.
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VAALIPAIKALLA.
Katso sankka työläisjono 
käytävällä tuolla vuottaa. 
Siin’ on miestä, siinä naista, 
itseensä he vain nyt luottaa.

Kavahtakaa kaikki, jotka  
kiusasitte suluillanne, 
tätä kansaa nousemasta. 
— Kukistus on osananne.

Kukin on nyt johtajansa, 
tietää mitä tahtoo, vaatii. 
Tätä tietä kansan tahto 
oikeutta maahan laatii.

Tietäkää, he voimallansa 
taistelonsa vievät voittoon. 
Näin ne astuu syvät rivit 
sorron yöstä aamun koittoon.

Käytävillä työläisjono 
kasvaa yhä sankemmaksi. 
Tämä päivä, voiton päivä 
tulee suureks’ ihanaksi.

Hilja Liinamaa.

HOLBACH.
18:n vuosisadan n. s. valistuksen aikakauden virtauk

set ja aatteet ovat meidän aikamme tieteiden, taiteiden ja 
yleisen kansain sivistyksen ja vapauden pohjana. Sen aika
kauden ja sitä edellisen yhteiskunnallinen järjestelmä pakoitti 
vihdoin yleisien kansalaisvapauksien laajan virtauksen pukeu
tumaan luovaan muotoon — vallankumouksen puhdistavaan 
hyrskyaikakauteen, jonka mentyä vallinneen järjestelmän syr
jäytetyt voimat, paisuvan kapitaalin voimistuva mahti vesi- 
joukkojen voimalla syöksyi temmellyspaikan yli, heittäen 
vapauden aatteen puhdistuneina sammon sirusina kaikkien 
maitten vapautta ikävöivien kansankerrosten kehitysperusteiksi.

Valistusajan aatteet kehittyivät nopeasti äärimmäisiin 
johtopäätöksiinsä. Aikakaudelle ominaista oli uskonnollisien 
oppien täydellinen vieraantuminen, seurauksina edesmennei
den aikojen, etupäässä uskonnon hallitsevasta yliherruudesta,

%

joka johti ahtaiden kaavojensa kautta kaikki yhteiskunnalli
set pyrkimykset. Yksilöt omaksuivat kaiken, mitä aika, ku
vaannollisesti sanoen, ajatteli ja valistusajan, kuten kaikkien 
murrosaikojen aatteet ovat ensin ilmassa, s. o. ne muuttavat 
ensin ympärystön itsensä mukaiseksi ennenkuin kansa laa
jassa mittakaavassa omaksuu ne. Täten kävi nytkin. Valis
tuksenajan aatteet olivat vallitsevana maailmankatsomuksena, 
joka pakoitti yksilöt omaksumaan ja tahdottomina väkappa- 
leina toimimaan suuren vallankumouksen vaiheissa.

Holbach oli yksi valistuksen aikakauden lahjakkaimpia 
vapauden taistelijoita. Jos Voltairea pidetään saman ajan 
ruumiillistuneena sieluna, aateliikkeiden loistavana, herkkänä 
henkenä, joka puhalsi niihin kantavuutta, on Holbach’ia 
pidettävä ruumiillistuneena järkenä, kylmänä johtopäätöksien
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valistuksen ja vapaiden aatteiden pohjalla.

Holbach syntyi Heidelsheimissä Badenissa 1723 ja 
kuoli Pariisissa, johon siirtyi jo nuorena, 1789.

Holbach arvosteli uskontoa, siveysoppia ja ihmisten 
yhteiskunnallista olemassa oloa uudenaikaisen materialismin

valossa. Hänen aatteensa on pääasiassa julkilausuttuna teok
sessaan: »Luonnon järjestelemä», jota porvarilliset historioit
sijat ja muutkin nimittävät mielellään: »materialismin raama
tuksi» lisäten, että tuskin mikään kirja on herättänyt niin 
paljon pahennusta kuin yllämainittu. Tietäessämme, että 
porvarilliset luokkamoraalinsa kannalta sanovat sitä kirjalli
suutta turmiolliseksi ja pahennusta tuottavaksi, mikä nostaa 
pohjakerroksia ihmisarvoaan ja oikeuksiaan tuntemaan ja niitä 
vaatimaan holhoojiltaan vallassaolijoilta, sanalla sanoen: mikä 
on porvarillisille vahingollista, se on meille alaluokalle hyö
dyllistä. Tästä tietoisina voimme mielihyvällä tutustua mai
nitun kirjan muutamiin johtaviin kohtiin.

Yhteistä kaikille valistuksen ajan johtaville henkilöille 
oli se, että he ylensivät ihmisen ja alensivat taivaan, mutta 
Holbach tahtoi tykkänään vapautettavaksi ihmishenget kai
kista kuoleman jälkeisistä haaveista ja kaikista nähtävän ja 
tunnettavan luonnon ulkopuolella mielikuvitelluista hengistä 
ja jumalista, jotka tarkoituksella olivat juuri kehitetty vallassa- 
olijain taholta riistämisen helpottamiseksi. Tämän elämän 
eteenpäin vieminen vaatii kaikki työmme ja tarmomme. Ei 
ole aikaa rahtuakaan uhrata kuoleman jälkeisiin haaveiluihin. 
Tutkikaa pelkäämättä luontoa, käyttäkää rauhallisin ja iloisin 
mielin nauttiaksenne kaikkea, mitä se tarjoo! Silloin tulette 
onnellisiksi.

Teoksen ensi osassa käsittelee tekijä aineen olemusta: 
Aine on iankaikkinen, vaikka sen muodot vaihtelevat. Kuo
lema on yksi osa aineen kiertokulkua, meidän osuuksiemme 
muutos, aineen siirtyminen toiseen olomuotoon. Elimelli
set olennot aikansa kuluttua antavat ruumiinsa takaisin luon
non suureen yhteiseen ainejoukkoon, jonka jälkeen se yhtyy 
uusiin muodostuksiin.

«Me synnymme ja saamme ilmeisesti koko elimistöm
me riippumatta meidän tahdostamme. Kaikki tajuntamme 
sisällys, kaikki ominaisuutemme, hyvät ja pahat kehittyvät 
meissä ulkonaisien, meihin vaikuttavien syiden seurauksena.
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Kuinka siis voi ajatellakaan, että olisimme vapaat. Aurinkoja 
syntyy ja sammuu, toisia kertotähtiä muodostuu ja häviää; 
ja ihminen, äärettömän pieni osanen maapallosta, joka itse 
on mitätön pilkku äärettömyydessä, luulee, että maailma on 
tehty häntä varten! Oi ihminen, opi toki kerran, että olet 
päivän kestävä olento vaan!

Samanmukaisen siveysoppinsa perusteeksi esittää Hol- 
bach yleisen hyvinsuonnin ja ihmisrakkauden yhteiskunta
järjestystä: Siveellinen velvoitus on välttämättömyys tehdä 
sopivilla keinoilla onnellisiksi niitä olentoja, joiden yhteydessä 
elämme, jotta he vuorostaan tekisivät meidät onnellisiksi.

Pitkä sarja ihmiskunnan historian välttämättömiä hai
rahduksia on vienyt siihen, että yhteiskuntajärjestys ja lain
säädäntö eivät laisinkaan edistä ihmisten onnea ja hyvettä,

niinkuin niiden pitäisi. Kansan kasvatus laiminlyödään ja 
sorretaan muita. Ainoastaan etuoikeutetut luokat nauttivat 
henkistä ja aineellista hyvinvointia, mutta kansalla on oikeus 
— väkivallalla kumota jokainen hallitus, joka sortaa sen 
oikeuksia.

Näin Holbach ja nämä muutamat piirteet riittäköön 
näyttämään meille erään valistuksen aikakauden jaloimmista 
pojista, miehen, joka eli, miten opetti. Sorretut löysivät 
hänestä jalon, ihmisystävällisen puoltajan ja auttajan, kuten 
useimmat valistusajan vapaustaistelijat olivat.

Ainoastaan kiero yhteiskunnallinen järjestelmä kykenee 
synnyttämään tämmöisiä aseita eteenpäin rientävän kehityk
sen käteen.

Aatto Siren.

SALOLAMMELLA.

Yli välkkyvän lammen pinnan 
luo aurinko hohdettaan 
sykähdyttäen riemuun rinnan, 
odotuksehen auvoisaan.

Ja välkkyvän pinnan yli 
väre vieno soiluvi vain 

ja  vierellä metsän syli 
niin kainosti huohtain,

se kerto vi rauhan kieltä 
kevät-tuntehen tenhoisen, 
se nuortaa, se nostaa mieltä 
alta talvisten kahleiden.

Ja aatos syntyy ja  vaipuu 
ilon keväisen unelmiin, 
elon karvaus hetkeksi haipuu, 
tunne kiitävi korkeuksiin.

HEIKKI V.
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KIRJAPAINOMME.
Työväenyhdistyksen johtokunta valitsi keskuudestansa 

3-henkisen valiokunnan asiaa perinpohjin miettimään. Johto
kunnan evästyksen mukaan piti valiokunnan tarkoin ottaa 
huomioon seuraavia seikkoja: Onko nykyinen aika sopiva
ryhtyä toteuttamaan lehtihommaa? Jos on, niin miten leh
den kustantaminen tulisi halvimmaksi? Julaistako sitä por
varillisissa painoissa, vaiko heti alussa perustaa oma kirja
paino? Erittäinkin tuli valiokunnan tarkoin harkita yrityk
sen kannattavaisuutta.

Valiokunta ryhtyi tähän niin paljon köyhälistön liik
keeseen merkitsevään tehtäväänsä heti, suunnitteli aivan arvio- 
kaupalla lehden mahdollisen leviämismäärän, kuinka paljon 
toivottiin ilmoituksia lehteen ja niin edespäin. Tässä lienee 
paikallaan huomauttaa, että käytännössä on tultu havaitse
maan, että valiokunnan laskelmat eivät pitäneet paikkaansa. 
Kun valiokunta oli näin saanut tulopuolesta itse mielestään 
hyvinkin varmat tiedot, ryhtyi se katsomaan menopuolia. 
Tässä tarkoituksessa käännyttiin täkäläisten porvarillisten kirja- 
paino-liikkeenharjoittajain puoleen kysymyksellä: millä hin
nalla ne ottaisivat kolme kertaa viikossa ilmestyvän kuusi- 
palstaisen lehden painaaksensa? Tästä kun oli saatu tieto, 
ryhtyi valiokunta tekemään laskelmia, minkä tuon kokoinen 
lehti tulisi maksamaan omassa painossa painettuna? Tulos 
oli, että kaikin puolin näytti edullisemmalta hankkia itse heti 
alussa oma kirjapaino..

Täten hankituiden tietojen, numeroiden, reklementtejen 
ja kommervenkkejen kanssa jätti valiokunta työnsä tulokset 
johtokunnalle, joka, vaikka ei uskonutkaan kaikkia valiokun
nan esittämiä numeroita, uskoi kuitenkin asian voitavan toteut
taa ja jätti saman komitean huoleksi valmistaa uudelle osuus
kunnalle sääntöehdotus, ja sen valmistuttua käskeä asiaan 
innostuneiden kokous, jossa perustetaan aiottu osuuskunta.

Pidettävässä osuuskunnan perustavassa kokouksessa 
hyväksyttiin sääntöehdotus ja valittiin osuuskunnalle hallinto,

Olihan sitä oltu jo pari kertaa yrityksessä perustaa 
paikkakunnalle oma työväen äänenkannattaja, mutta aika ei 
ollut vielä tullut, sillä historian lahjomaton teoria on: kukin 
vaatii aikansa. Sen edelle ei pääse. Niinpä jäi nämäkin 
vaan yritykseksi.

Vuonna 1905 marraskuussa jälkeen suurlakon eräänä 
pimeänä iltana saapui »Torpan» juttutupaan muuan mies, 
joka jo ovea avatessaan huusi: »Niinhän te p . . .  et istutte 
täällä kuin porvarit kapakassa. Joko nyt on kaikki niinkuin 
olla pitää?»

»Huilataanhan hiukan sen jättiläisponnistuksen päälle», 
vastattiin.

Nytkös tulija vasta oikein innostui. Kovia sanoja alkoi 
tulvia, sanoja, joilla oli sekä sarvet että hampaat. En muista 
kertoa tuota ripitystä, mutta lopputulos oli se, että paikka
kunnalle olisi puuhattava oma työväen sanomalehti.

Asiaa olivat oikeastaan läsnäolevat itsekin monta ker
taa ajatelleet, mutta aina oli tehnyt musertavan vaikutuksen 
pelkkä ajatuskin siitä kun muisti, että tasku on tyhjä eikä 
toisessakaan taskussa ole mitään. Ja olihan tuota jo pari 
kertaa yritetty eikä oltu onnistuttu. Mutta kun tuo suuri
suinen mies vakuutteli, että raha ei ole pääasia, vaan u s k a l
lu s  ja in n o s tu s ,  niin silloin innostus heräsi toisissakin 
uuteen vauhtiin. Eräs läsnä olevista ponnahti ylös kuin 
vietereissä ja huusi: »Paperia ja kynä tänne ja ryhtykäämme 
heti merkkaamaan osuuksia ja perustakaamme osuuskunta, 
joka lehteä kustantaa. Heti! heti!» lisäsi hän.

Asia sietää harkita ja panna jo alussa varmemmalle 
pohjalle kuin hetken innostuksen.

»Lähetetään työväenyhdistyksen johtokunnan harkitta
vaksi», puuttui joku puheeseen, ja sinne se lykättiin.

Savon Työväen kirjapainon konehuone.
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Osa Savon Työväen kirjapainon latomoa.

joka velvoitettiin ryhtymään heti hakemaan säännöille vah
vistus ja] hankkimaan osuuskunnalle lehden ulosanto ja 
kustannuslupa sekä osuuskunnalle hankkimaan kirjapaino. 
Vielä evästettiin hallintoa, että sen on, jos suinkin mahdol
lista, ruvettava antamaan vakinaisesti 3 kertaa viikossa ilmes
tyvää sanomalehteä nimellä «Savon Työmies» ulos heinä
kuun alusta 1906.

*

Ennenkuin lupien ja sääntöjen vahvistamisen kanssa 
oli keritty käydä kaikki mahdolliset virastot, oli sillä aikaa 
osuuksien merkitseminen kiivaassa käynnissä. Vihdoin kun 
oli saatu viralliset paperit näppiimme, alettiin ajatella koneen 
ostoa. Tämä tehtävä olikin hallinnon vaikeimpia. Koneen 
myyjiä juoksi kuin »Vilkkilän kissoja», mutta hinta vaan 
aina oli yli 20 tuhatta kaikkine kapistuksineen. No, arvellee 
moni, hyvähän rahalla on pelata. Tämä arvelu kai pian 
karisee, kun sanon, että hallinnolla oli käteistä rahaa kaiken 
kaikkiaan hiukan yli t u h a t  markkaa. Aikaa ei ollut arve- 
lemiseen. Pikaista toimintaa tarvittiin. Mitä tehdä: ottaako 
taikka ei? Muutamat uskalikot hallinnossa pitivät suurta 
suuta, kehuivat rahaa rupeavan tulemaan ovista ja akkunoista. 
Vihdoinkin kauppa tehtiin. Oikein hyvä kone se päätettiin 
tilata. Kone saapui satamaan, josta paikkakunnan työväestö, 
tarjoten ilmaista työvoimaansa, sen haalasi ylös kaupungille, 
jossa se sijoitettiin sitä varten vuokrattuun huoneustoon. Am
mattimiehen lausunnon mukaan sattuikin kone erittäin hyvä 
ja kestävä. Siitä lähtein kuin se paikalleen asetettiin, on se 
tehtävänsä tehnyt varsin moitteettomasti. Kidastaan se työn

tää tuota porvariston vihaamaa sosialismin evankeliumia vä
hääkään välittämättä porvariston ruikutuksista ja hätähuu
doista. Jo siitä palveluksesta, minkä se on ennättänyt lyhyellä 
olemassa olon ajallansa Savon köyhälistölle tehdä, päätettiin 
palkinnoksi »hän» ikuistuttaa, ottamalla »hänen» kuvansa 
tähän »Vapauden veräjällä», sitäkin suuremmalla syyllä, kun 
ei ole «hänen» tehtävänsä aivan pieneksi arvosteltava »vapau
den veräjän» auki murtamisessa.Tässä kuvassa edellisellä sivulla 
nähdään samoin »hänen» yhtä uskollinen, kuin tarpeellinen 
toverinsa, pikku kone. Molemmat kuitenkin toivovat, luki
jani, sinun apuasi päästäksensä pois sen porvarillisen velka
taakan alta, missä ne vielä lepäävät. Sinä, lukijani, et voi 
apuasi kieltää, vaan riennät ensi tilassa ottamaan osuutesi 
siihen ja siten vierität yhden kiven »heidän» päähänsä pai
namasta.

Kuvassa myös näet yhden osan latomoa. Näet, miten 
siinä latojat pistelevät kastista kirjasimia toistensa viereen siten 
sitä porvarien pelkäämää Savon Työmiestä luoden.

Lukiessasi jotakin hauskaa kirjoitusta et jouda ajatte
lemaan sitä suunnatonta työtä, mikä siinä on ennen kun se 
saapuu sinun luettavaksesi. Yksitellen täytyy kirjasimet ja 
merkit latoa, taittaa ne sivuiksi, painaa koneessa, merkitä nii
hin osotteet ja vasta sitte ne posti kuljettaa ympäri maail
maa halukkaiden luettavaksi.

*-r-» ••!••• i • i • i 1 •••••• f | • • • ■ •• • j •• •• ••Tyolaistoverit, muistakaa pitää huoli siitä että nama 
koneet, jotka teille rakkaiksi käyneitä omia julkaisujanne pai
navat, että ne todellakin pysyvät aina teidän ominanne. Tur
vatkaa ja tukekaa varmalle kannalle oma kirjapainoliikkeenne 
ja sanomalehtenne.

A. M —n.
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Aamuauringon ensimäisten säteiden loisteessa ja ilta
ruskon viime hohteessa, keskipäivän häikäisevässä paahteessa 
ja yön kalpeassa kuutamossa näen kylän ja tasangon ylitse 
kohoavan kaksi kirkasta huippua.

Toinen on kirkko.
Toinen vilja-auma.

* *
*

Kirkko kohoaa kohti taivasta, jossa jumalat, sen van- 
hanaikuisten ja kunnioitusta herättävien kiviseinien sisällä 
asuvan hartauden esineet, lepäävät.

Siitä vähän matkaa seisoo vilja-auma, jossa luonnon
voimat, siihen vasta koottujen, hedelmällisten kupojen värä-
•  • •  • •  1 • •  • •  •  •  1 java elämä piilee.

Jumalat ja luonto, usko ja elämä, unelmat ja leipä: 
kirkko ja vilja-auma.

* *

*

Kirkko oli rakas ihmisille. He olivat rakentaneet sen 
jumala-aatteensa ylistykseksi. Sen kaarien ja holvien alta 
kohosi korkeuksiin heidän vakuutuksensa toiveittensa toteu
tumisesta. Taikkapa kuvittelivat he sen muureissa asuvan 
äärettömän kaikkivallan, äärettömän hyvyyden. Jotkut ihan 
varmaan uskoivat löytävänsä sieltä Jumalan ikäänkuin ilmi 
elävänä omassa asunnossaan.

Ja he sanoivat toinen toisilleen: »tulkaa ylistämään 
armollista Jumalaa, joka kurjuudessa lohduttaa».

Väsyneet saapuivat joukolla. Heille puhuttiin taivaal
lisesta onnesta, autuudesta tuolla ylhäällä, kaukana, toisessa 
maailmassa, tämän maallisen elämän koettelemusten korvauk
sena. Väsyneet kuuntelivat ja tyytyivät kohtaloonsa.

Kylän asukasraukat unohtivat ahdistuksensa kirkon, 
hyvän Jumalan huoneen, lohdulliseen hämärään.

Heillä oli sunnuntainsa, lepopäivänsä, ja juhlapäivänsä, 
joita kellonsoitolla viettivät.

Näin on kirkko luonut vähäsen iloa kurjan kohtalon 
yksitoikkoisuuteen.

Sen lisäksi on kirkko painanut juhlaleiman kunkin 
yksilön merkkipäiviin, kehdosta hautaan saakka, jollakin tem
pulla tahi kauneutta tavoitelevalla toimituksella: kasteen puh
distava vesi, valkoinen puku herran ehtoolliselle päästessä, 
häälaulut, hautajaisvirret ja kynttilät.

Uskossaan lujimmat ovat luulleet, että Jumala puhuu 
kirkossa papin suun kautta ja jakaa ehtoollispöydässä, val
koiseen öylättiin sekotettuna lihansa ja verensä, koko juma
luutensa, heidän syödä ja juoda.

Mutta nuo ovat olleet turhia loihtuja, joihin ihmiset 
eivät tahdo tyytyä.

Sillä he ovat tulleet tuntemaan, että kirkko pitää heitä 
vankina, pimittää heidät ja väärentää heidän ihanteensa. He

*) Vakaumuksesta virastaan luopunut ranskalainen pappi.

ovat oppineet ymmärtämään, että sen lohdutukset, ilot, tem
put ja usko eivät olekkaan jalomielisiä antimia totuudesta ja 
kauneudesta, vaan taitavasti kudottu, kavala keino vaientaa 
inhimillisiä kärsimyksiä.

He ovat käsittäneet, he ovat nähneet valheen.
Ja heidän katseensa kääntyy pois jumalista etsien luontoa.

* **

Paljon ihanampi, kun kirkko, on todellakin vilja-auma.
Jos tuolla noihin kuolleisiin kiviin on kiteytynyt unel

ma, niin täällä elävien voimien todellisuus on kokoontunut 
eläviin kupoihin.

Aurinko hedelmöittää maan. Peltomies raivaa pellon, 
kylvää siemenen, leikkaa viljan. Raskaat tähkät odottavat 
päästä leiväksi ravitsemaan työmiestä, kylväjää, leikkaajaa, hei
dän perheitään ja veljiään kylässä taikka kauempana siitä. 
Kaikki luonnon hyvyys on hankittu, voitettu ihmistyöllä, joka 
on ainoa, todellinen rukous.

Uskoa, toivoa, ristiä hurskaita käsiään, polvistua, kiel
täytyä olemasta onnellinen ennenkun vasta epävarmassa tule
vaisuudessa — se on kirkon oppi.

Tahtoa, taistella, tarttua työaseeseen tarmokkaalla kädellä, 
työskennellä ja ottaa maasta kaikkea, mikä tuottaa voimia ja 
iloa, syödä leipää, joka antaa terveyttä, älyä, rakkautta, itse
tietoisuutta — sitä opettaa vilja-auma.

Kumpi näistä opetuksista on pyhempi?
Kirkolla on sunnuntainsa ja juhlansa.
Mutta todellinen sunnuntai, oikea juhla, eikö olekkin 

jokainen päivä, jolloin auma antaa vähäsen entistä enemmän 
kirkasta leipää perheen pöytään?

Kirkko jakaa kokoontuneelle laumalleen helisevien kel
lojen ja säteilevien kynttiläin runollisuutta.

Vaan eikö aumakin elonkorjuun aikana elähytä maan- 
miestä varstain vallattomalla jyskeellä ja eikö silläkin ole 
säteilevä runollisuutensa päivän paisteessa säkkeihin valuvan 
viljan kullankellertävässä virrassa?

Kirkko katkaisee elämän yksitoikkoisuuden muutamain 
hetkien juhlatunnelmalla.

Mutta katsokaa. Eikö maamiehen rinta täyty silloin
kin juhlatunnelmalla, kun hän kyntöneuvoineen lähtee kevät- 
ahavan pehmittämille pelloilleen, kun oras vihreällä vaipal
laan peittää vaot, kun kesän hengetär tuuditteleikse aaltoile
villa vainioilla kypsyttäen ne. Eikö täyty tunnelmalla hänen 
rintansa silloinkin, kun viluinen syksytär alkaa vihureineen 
kuihtuneella sängellä auman ympärillä temmeltää. Näin sisäl
tyy aumaan eri vuoden aikain, vieläpä eri ikäkausiemmekin 
kirjavat tunnelmat.

Kirkko kastaa, ripittää, naittaa ja peittää hautaan, niin 
painaen virallisen leimansa ihmiselämän eri aikakausiin, lap
suuteen, nuoruuteen, miehuuteen ja vanhuuteen.

Mutta antaahan aumakin oljet, joilla lapsukainen keh
dossaan viattomia uniaan nukkuu. Sehän on laihopelto,
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jossa poikaset ja tyttöset linnunpesiä etsien taikka punaisia 
aurankukkia, sinisiä ruiskukkia poimien, ja auma, jonka ym
pärillä toisiaan ilakoiden takaa-ajaen tahi jonka huipulle kil
van kiiveten he nuoruutensa ihanteet loivat.

Sitten jo korkeiksi kasvaneiden laihojen lymyssä, pel
lon poluilla, nuoret miehet ja neitoset illan hämärässä toisil
leen lempeä kuiskivat, elämänsä toisilleen kädenpuristuksella, 
kihlasuutelolla vihkivät. Ja vaikkei heillä olisi kun matala 
majanen kotilietensä suojaksi, sillekin antaa auma armahan 
katon.

Ja kun vihdoin vanhukset tuolla alhaalla kalmistossa 
lepäävät, voivat he rauhallisina täältä erota, tietäen, että hei
dän työnsä hedelmät, aaltoilevat viljavainiot, takaavat uusien 
uurastavien sukupolvien jatkumisen.

Te väitätte tarvitsevanne kirkon kertomia tarinoita siveel
lisyyden ja tunne-elämän ylläpitämiseksi.

Tietäkää, että vilja-auma julistaa maan voimaa, työn 
siunausta, päivien, kuukausien ja vuodenaikojen ylevää kau
neutta, uskoa suuren luonnon salaperäisiin voimiin. Tietä
kää, että todellisuus tarjoaa enemmän siveellistä ylennystä ja 
salaperäistä kauneutta, kun teidän tyhjät haaveilunne.

Työmiehet, jotka raivaavat, kylvävät ja leikkaavat pel
loilla, sanovat viljoille, vilja-aumalle: »anna meille tänäpänä, 
meille ja kaikille ihmisille jokapäiväinen leipämme». Eikö 
se ole kaikista hurskain ja kaunein rukous?

9

Oi, uskovaiset, teillä on kirkoissanne lipas valkoisine 
öylättineen, joilla te saatte osan Jumalan lihasta ja verestä. 
Ja te riemuitsette tuosta jumal-yhteydestä.

Meille antaa auma yksinkertaisen leivän syödäksemme, 
mutta tämän leivän kautta me saamme osan ikuisesta voi
masta, ikuisesta elämästä. Tämän leivän kautta myös joka 
ateriassa, pyhässä perhepöydässä äiti ja lapset ottavat osa2 
isän työhön, hänen kättensä voimaan ja alttiuteen perheensä 
hyväksi, saavat osan hänen lihastaan ja verestään, jotka hän 
on pyhittänyt heidän elatukseensa.

Me tunnemme suurempata onnea, kun te uskovaiset, 
jumalallisilla aterioilla petetyt raukat, meidän todellisesta ate
riastamme, omin vaivoin hankkimine leipinemme ja viini- 
nemme, ja rakkaussuuteloistamme.

* **

Ja sinä, kansa, katso. Katso kirkkoa ja katso vilja-
aumaa.

• •

Älä pelkää tutustua todelliseen kauneuteen ja pyhyy
teen. Kauniimpana ja pyhimpänä kuin kirkkoja, rakasta 
vilja-aumojasi.

Kirkot, temppelit unelmia!
Vilja-aumat elämänlähteitä!

Suomensi Monisti.

VAPAUDEN VERÄJÄLLÄ

MIKSI KÖYHÄLISTÖN TAISTELU ON KUMOUKSELLISTA?
Köyhälistön asemaa on parannettava, mutta se täytyy 

käydä siveellisesti ja maltillisesti, eikä, kuten sosialistit tahto
vat, väkivaltaisesti kumouksen tietä. Näin puhuvat porvarimme.

Miksi he niin puhuvat? Siksi että heidän on pakko 
niin puhua. Köyhälistön taistelu on jo käynyt niin voimak
kaaksi, että he eivät uskalla enää jyrkästi kieltämällä vastus
taa köyhälistön taistelua, mutta sen voimaa koetetaan hei
kentää. Koetetaan vaikuttaa köyhälistöön kaikenmoisilla mus- 
taamis- ja parjausjutuilla, niin että se ei erehtyisi kannatta
maan omaa taisteluansa. Muuan niistä on: se sosiaalidemo
kraattinen liike, joka meillä Suomessa on ilmennyt, on väki
valtaista kumousoppia, joka ei anna tunnustusta persoonal
lisuudelle ja hyveille, joidenka päällä koko ihmiskunnan kehi
tys ja edistys lepää; jota vastoin sosialidemokraattia ihanteena 
ja sellaisena, kuin sitä ulkomailla ajetaan, on kyllä hyvä ja 
kaunis.

Mitä tämä tahtoo sanoa? Että sosialidemokratia on 
niin kauan hyvää, kun se ei mitään toimi, s. o. kun se ei ole 
porvarillisille eduille vahingollista, mutta niin pian kuin se 
siksi tulee, niin silloin menettää koko oppi ihanuutensa ja 
tulee ilkeäksi kumousopiksi. He leimaavat Suomen sosiali
demokraattisen liikkeen hyveiden hävittäjäksi, jota vastoin 
ulkomaiden sosiaalidemokratia on hyvää ja kaunista.

Onko sitten ulkomaiden sosiaalidemokraattinen liike 
erilaista kuin meillä? Ei. Se on aivan samoihin periaattei
siin perustuvaa kuin meidänkin liike, vieläpä omaa saman
laisia menettelytapojakin, jos olot, jotka luovat menettelyta

vat itsekussakin maassa, ovat samansuuntaisia. Tähän saa 
todisteita Yrjö Sirolan toimittamasta kirjasesta: »Suomen 
sosialidemokratisen puolueen ohjelma». Vieläpä monissa 
maissa, kuten esim. Amerikassa menettelytapa on paljo jyr
kempi kuin meillä Suomessa. No minkätähden porvarimme 
ulkomaiden sosiaalidemokraattisen liikkeen hyväksyvät, vaikka 
se usein on paljo kumouksellisempaa kuin meidän? Sen- 
tähden, että eihän se heidän jalkojaan kuumenna ja toiseksi 
sillä on niin hyvä nukuttaa heräävää köyhälistöä.

Toisena sotkemiskeinona on porvaristo käyttänyt seli
tystä: »että mitään etujen eroavaisuuksia ei ole olemassa, 
vaan kaikkien edut ovat samanlaiset, joten luokkataistelun 
levittäminen köyhälistön joukkoon on hirveää vihan kylvöä, 
joka yllyttää veljen veljeä ja pojan isäänsä vastaan, syösten 
lopulta koko kansan turmioon». Tahi toisin sanoen: työn
antajan ja työntekijäin edut ovat samanlaiset, joissa ei mitään 
ristiriitaa ilmene.

Jos tämä porvareiden väite olisi totta, niin mitä var
ten he vastustaisivat sosialiderriokratista taistelua Suomessa? 
Me muistamme, että he eivät voi hyväksyä sosiaalidemokra
tiaa pitemmälle kuin i h a n t e e k s i ,  käytännössä ei lainkaan 
sentähden, että se Suomessa on niin kumouksellista. Minkä
laisena se sitte meillä ilmenee?

Sosialidemokratia vaatii tuotantovälikappaleita yksityi
siltä yhteiskunnan halttuun ja jokaiselle työntekijälle (olipa 
sitte joko ruumiillista tai henkistä kunhan se on yhteiskun
nalle hyödyllistä), hänen työnsä tulokset.
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Tämä on hyvää ja kaunista niin kauan kun se on 
ihanteena, mutta jos sitä ruvetaan toteuttamaan, niin silloin 
se tulee pahaksi. Minkätähden? Sentähden, että sosiaali-
demokratinen ihanne käytännössä toteutettuna k u m o o enti-

%

sen järjestelmän, joka porvareista on mainio, mainio sen- 
iähden että se tuottaa porvaristolle suuria etuja niin aineel
lisessa kuin henkisessäkin muodossa.

Koska porvaristo saa erityisiä etuja yhteiskunnan kas
sasta, niin täytyy köyhälistön jäädä vähemmälle ja niin ollen 
kärsiä, sillä ne erikoiset edut, jotka porvaristo saa, otetaan 
köyhälistön etujen hinkalosta; sillä mitään rajatonta etujen 
määrää ei ole. Ottakaamme esimerkki. Mies tekee päivässä 
2 hattua ja hän saa päivälle 3: — , silloin noiden hattujen 
työarvon tulisi olla 1: 50 kpl., vaan onko niin? Sama työ
läinen kun menee ostamaan kaupasta samoja hattuja, niin 
saakin jo silloin maksaa 10: — kpl. Mikä on kohottanut 
hintaa? Yhdeksi osaksi raaka-aineen arvo ja työvälineiden 
vuokra, mutta suurimmaksi osaksi se, että työnteettäjä, s. o. 
tehtailija ja sittemmin välikädet, kauppiaat ottavat itselleen 
mahdollisimman suuren prosentin, joka suurenee sitä mukaa 
kuta halvemmalla saa työläisen työhön. Täten jää porva
ristolle, pois laskettuna muut kustannukset, 1 hatusta 8: — 
voittoa. Sitävastoin jos työläiselle pitäisi maksaa samasta 
hatusta tekopaikkaa esim. 8: —, niin silloin supistuisi por
variston voitto-osuus, sillä ostaja ei maksa suhteetonta hin
taa saman arvoisesta tavarasta.

Täten siis tulemme huomaamaan, että työnantajan ja 
työntekijäin edut eivät ole, eivätkä voi tulla olemaan yhtei
set eli samanlaiset.

Kun tiedämme, että sosialidemokratia käytännössä toteu
tettuna tulee poistamaan nykyisen, muutamien harvojen etui
hin perustuvan järjestelmän ja sijalle luomaan uuden, jossa 
jokaisen täytyy tehdä yhteiskunnalle hyödyllistä työtä, ja sen 
mukaan saa sitte palkkionsa minkä verran tuottaa, niin saam
me selville minkätähden porvaristo ei voi sosialidemokratiaa 
käytännössä hyväksyä. Ja se on: sosialidemokratia tulee 
hävittämään yksilöllisyyteen perustuvan porvarillisen järjes
telmän, joka niin runsaita etuja on porvaristolle tuottanut. 
Tämä se on sosialistisen pahuuden juuri. Sen kitkemiseksi 
koettaa porvaristo kaikkensa.

Kuten edellä jo on osoitettu, koettaa porvaristo uskot- 
taa järjestymättömälle köyhälistölle sosialidemokratisen luokka
taistelun mahdottomuutta ja oikeudettomuutta. Syyksi se sii
hen esittää sen kumouksellisen luonteen ja menettelytavan. 
Myönnettäköön, että se on kumouksellista, mutta mikä uusi 
liike sitä ei olisi? Niin porvarillinen, kuin muutkin yhteis
kunnalliset liikkeet aikanaan ovat olleet kumouksellisia enti
siä vanhoja järjestelmiä vastaan; sitte kun ovat saavuttaneet 
huippunsa, alkavat ne taantua. Porvaristo on pelkäävinään 
ja kammoksuvinaan kumousta, vaikka se itse sitä on tehnyt 
ja tekee parasta aikaa ja vieläpä pakoittaa toisetkin kumouk
seen. Vai eikö porvaristo ole juuri kumouksen kautta saa
nut, niin taloudellista, kuin valtiollistakin valtaansa? Eikö 
sen täytynyt suistaa pieni käsiteollisuus pois tieltänsä ja sijalle

luoda suurteollisuus vapaakilpailuoppineen? Eikö se sittem
min ole jo kehittyneimmissä maissa alkanut kumota omaa 
synnyttämäänsä vapaakilpailua ja sijaan luoda trustiliikettä? 
Tämän kaiken se on tehnyt taloudellisella alalla ja yhä vaan 
jatkaa kumoustyötään siksi, kunnes on kylliksi kypsä — hau
dattavaksi. Jokainen uusi keksintö koneiden ja työnteon 
alalla kumoo entisiä työtapoja ja kehittää yhä paremmaksi 
teollisuutta. Tässä kehityskulussa sortuu monet. Niistä ei 
porvaristo välitä.

Eikö porvaristo sitten ole tehnyt kumoustyötä valtiol
lisella alalla? On. Yksinomaan kumouksen kautta se on 
päässyt valtaan. Sen on täytynyt kumota feodaali- eli lää- 
nityslaitosherrojen mahti ja kiivetä sitte itse sijalle. Aina 
sikäli kun on ollut sille edullista, on porvaristo kumousta 
tehnyt ja tekee vieläkin. Siitähän on historia niin ulko
mailla kuin meillä kotimaassakin todistuksena.

Minkätähden porvaristo niin on menetellyt? Sentäh
den että sen on ollut pakko niin tehdä historialliskehityk- 
sellisen pakkolain edessä. Sitä ei ole voinut välttää porva- 
ristoluokka, eikä sitä tule välttämään köyhälistönkään luokka. 
Aiha valtaan pyrkivän luokan t ä y t y y  k u m o t a  v a l l a s s a -  
o l e v a  luokka, muutoin se ei sinne koskaan pääse.

Ja sen tulee köyhälistökin tekemään. Siitä on meillä 
todistuksia, kuten yleinen äänioikeus, yksikamarinen edus
kunta, y. m. Kumouksellisen kehityskulun kautta kulkee 
siis köyhälistön viitoitettu tie sosiaalidemokraattiseen järjes
telmään.

Sitä mukaa kun porvaristo asettaa esteitä ja sulkuja 
tälle kululle, sitä räikeämmäksi se tulee. Jos porvaristo aset
taa erityisiä luokkalakejaan tielle, joidenka avulla se voi näen
näisesti tukahuttaa sosialistisen liikkeen, niin silloin se pakoit
taa väkisenkin köyhälistön kulkeman veristä ja myrskyistä 
vallankumouksen tietä, jolloin tapahtuu tekoja, joita ei mikään 
inhimillinen tunne hyväksy. Silloin syöksähtää pidätetty kan
san virta yli äyräittensä murtaen sulut ja esteet, ja silloin 
— voi niitä, jotka esteitä ovat rakentaneet. Jos taas porva
risto ymmärtää aikanaan väistyä köyhälistön tieltä, niin sil- 
loin kulkee se rauhallisesti määrättyä uomaansa kohti pää-

• «  M  • •määräänsä.
Sosiaalidemokraattinen köyhälistön taistelu on vallan

kumouksellinen, jos se ei muuten valtaa saa, joka sen t ä y t y y  
saada voidakseen ihanteillaan käytännössä lämmittää kärsivää 
köyhälistöä. Jokainen sen toiminta on kumouksellista por
varistoon nähden. Se tulee välttämättömyyden pakolla ku- 
moomaan porvarillisen vallan, sillä sen siihen pakoittaa kehi
tys. Yksinomaan porvaristosta ja porvarillismonarkillisesta 
hallituksesta riippuu, kuinka veriseksi tämä kumous tulee. 
Jos se tahtoo köyhälistöä veriseen vallankumoukseen, niin 
ahdistakoon, kiusatkoon ja kiduttakoon sitä. Mutta jos se 
todella kammoo veristä kumousta, niin väistyköön aikanaan
ja antakoon tietä heräävälle köyhälistölle voittoisassa vapau-

• •

tusmarssissaan. Älköön silloin kiristettäkö oloja kireämmälle, 
vaan ryhdyttäköön auttamaan kehityksen kulkua.

K B,
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KUOPION TYÖVÄEN OSUUSKAUPPAYHDISTYS I. L.
Samoihin aikoihin kun työväenliike paikkakunnalla al

koi kehittyä varsinaisen köyhälistön taloudellisten ja hen
kisten pyrintöjen keskustaksi, heräsi myös kysymys oman 
kaupan perustamisesta. Asiasta puhuttiin ja neuvoteltiin yksi
tyisesti ja yhteisesti. Valittiin toimikunta, jonka piti puuhata 
alulle kauppa nimellä: Ko-operatiivinen Työväen Ravinto- 
osakeyhtiö. Silloin ei vielä tunnettu nykyistä osuustoiminta- 
muotoa, osuustoimintalakia ei ollut olemassa. Asia oli 
vireillä useita vuosia, valittiin yhä uusia ja uusia toimihen
kilöitä, vaan siitä huolimatta ei vaan tahdottu kauppaa saada 
alulle. Osakeyhtiön pääoman kokoominen vähäväkisten kes
ken teki suurinta kiusaa alkupuuhissa. Vaikeuksista huoli
matta näytti kumminkin siltä, että tosi siitä tulee. Oltiin 
näet jo niin pitkällä tuon ko-operatiivisen osakeyhtiön muo
dostamisessa, että säännöt oli laadittu ja hyväksytty. V. 1901, 
jolloin osuustoimintalaki astui voimaan, sai kauppapuuhamme 
vallan toisen käänteen. Tutkittiin ja tuumittiin osuustoiminta- 
lakia puolelta, jos toiseltakin ja verrattuamme sitä entisiin 
puuhiimme, havaittiin sen 
avulla saavamme kauppa 
kuntoon paljon yksin
kertaisemmin ja ta rk o is
taan vastaavammaksi.

Niinpä ryhdyttiin tuu
masta toimeen ja jo seu- 
raavana vuotena saimme 
osuuskaupan säännöille 
vahvistuksen. Se puuha 
tuotti aika paljon touhua, 
sillä niin uusi oli osuus
toimintalaki, ettei viras
toissakaan oltu selvillä 
sen merkityksestä. Use
ampia kertoja saimme 
sääntömme vahvistamat
tomina takaisin kovinkin

•• | •# ••!••• • j •• * i •• fvähäpätöisistä syistä. Lo
pulta kumminkin saimme 
säännöille vahvistuksen 
miltei sellaisena, kuin ne 
ensimäisen kerran vah
vistettavaksi jätettiin.

Kun olimme saaneet virallistetuksi osuuskuntamme, 
astui päiväjärjestykseen kysymys kaupan avaamisesta. Se ei 
ollut mikään helppo tehtävä, kun osuuspääomaa oli verrat
tain vähän. Merkitty osuuspääoma oli vähän toistatuhatta 
mk. ja maksettuja osuusmaksuja noin 780 mk. Kun ottaa 
huomioon, että osuustoiminta oli vallan tuntematon, jokai
nen muodosti siitä käsityksensä oman mielensä mukaan, 
muutamille se kummitteli vallan hirveänä, eikä yhteistä hy
vää tarkoittavana aatevirtauksena; liikemaailman taholla nau
rettiin silloin osuustoiminta-aatteelle, luottoa ei tahtonut saada 
tavalla millään; useilta liikkeiltä kysyttäessä josko ryhtyisivät 
myymään tavaraa osuuskunnalle, vastattiin: miksi ei, kun 
puolet ostoistanne suoritatte käteisellä, niin toinen puoli an
netaan luottoa. Toiset taas kielsivät jyrkästi pienimmänkin 
luoton saannin. Näytti melkein mahdottomalle saada liikettä 
alkuun, sillä suuri osa tuosta vähäisestä maksetusta osuus
pääomasta oli jo käytetty tarvittavan kaluston hankkimiseen 
ja osuuskunnan perustuskustannuksiin. Mitään rahalainaa ei 
voitu edes ajatellakaan liikepääoman lisäämistä varten, sillä 
olihan koko homma vähäväkisten alotteesta ja kukapa raha
mies olisi ollut halukas luovuttamaan pääomiaan osuusliik
keeseen, joka näytti heidän mielestään aavemaiselta laitokselta, 
sillä ero rahamiehille rakkaaksi käyneen osakeyhtiömuodon

ja osuustoimintamuodon välillä on siksi tuntuva, että val
taan perustuvan osakeyhtiömuodon ihailijan oli niinä aikoina 
miltei mahdoton sulattaa osuustoiminnallisia aatevirtauksia.

Vastuksista ja vaikeuksista huolimatta päätti osuuskun
nan hallinto avata myymälän ja hankkia tarpeellisimpia kulu
tustavaroita sitä mukaa kun irti saadaan. Myymäläksi vuok
rattiin vähäinen puotihuone kellarikerroksesta Puijonkadun 
varrelta. Myymälä avattiin yleisön käytettäväksi 15 p:nä mar
raskuuta v. 1902. Silloinen ostajipiiri ei ollut suuren suuri, 
mutta ei ollut paljon myytävääkään. Suurin osa silloisista 
jäsenistä käsitti kyllä aseman heikkouden, t. s. he tunsivat 
omasta kohdastaan, mitä on vähävaraisen elämä ja toivoivat 
aikaa parempaa ja olivat tyytyväisiä siihen, mitä osuuskunta 
voi tarjota. Vähin erin lisääntyi osuuspääoma ja sitä mukaa 
ostajapiiri laajeni. Samoin lisättiin ja lajiteltiin varastoa mene
kin ja varojen mukaan.

Jo seuraavalla vuodella — kesäkuulla — päätettiin 
liike muuttaa tarkoitustaan vastaavampaan liikehuoneustoon.

Luoton saanti oli jo tun
tuvasti lisääntynyt. Tava
raa oli saatavana usealta 
tukkukaupalta. Myynti 
ei tosin ollut vielä suu
ren suurta, 3 ä 4,000 
mk. kuukaudessa. Vuosi 
vuodelta on osuustoi
minta-aate tullut yhä 
enemmän ja enemmän 
tunnetuksi. Yhä uusia 
jäseniä on osuuskuntaan 
liittynyt ja sitämukaatava- 
ranvaihto kasvanut. Kai
kista huomattavin edistys- 
kausi osuuskunnalla oli 
vuotena 1906. Sanottu
na vuotena liittyi osuus
kuntaan 214 uutta jäsen- 

-ctä. Vuoden alkukuu
kausina tavaranvaihto oli 
noin 6 ä 7,000 mk. ja 
loppuvuodellase nousi jo 
18 ä 19,000 mkaan kuu

kausittain. Vuoden puolivaiheilla avattiin sivumyymälä Han
nukseen (Männistön) kaupungin osaan. Samoin tämän 
vuoden alkupäivinä toinen sivumyymälä Karhon saareen.

Tavaranvaihto on nykyään 19 ä 20,000: — mk. kuu
kaudessa. Kun ottaa huomioon sen lukuisan kuluttajajou- 
kon, mikä paikkakunnalla ja ympäristöllä on, niin tavaran
vaihto voipi nousta vielä puolta suuremmaksi, siis noin 30 
ä 40,000: — mk. kukaudessa.

On enemmän kuin tärkeätä yhteisen liikkeemme me
nestymiselle, että jokainen osuustoiminnan ystävä pitää per
soonallisena velvollisuutenaan työskennellä siihen suuntaan, 
että yhä uusia ja uusia jäseniä liittyy osuuskuntaan ja että 
jokainen ottaisi niin monta osuutta, kun varallisuussuhteet 
myöntää. Maksetaanhan osuusmaksuille tavallinen säästö- 
pankkikorko. Mitä suuremmaksi liikepääoma ja tavaranvaihto 
nousee, sitä paremmin ja monipuolisemmin voipi osuus
kauppa tyydyttää ostajien tarpeita ja vaatimuksia.

Jos et ole vielä liittynyt jäseneksi osuuskauppaan, niin 
tee se aivan ensi tilassa. Aina ja kaikki ostoksesi tee myös 
osuuskauppojen myymälöistä,'siten tehden teet, et ainoastaan 
palveluksen yhteispyrinnöille, vaan samalla autat itseäsi. Yh
teisvoimin yhteistyössä saavutamme tuloksia, jotka varmasti 
vaikuttavat oloihimme parantavasti. A. J. P.
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SOSIALISTISIA VALTIOPÄIVÄMIEHIÄ JA -NAISIA
KUOPION L. LÄNTISESTÄ JA ITÄISESTÄ VAALIPIIRISTÄ

on valittu nyt lähinnä seuraavaksi kolmivuotiseksi valtiopäiväkaudeksi kaikkiaan 11 miestä ja 2 naista, joiden kuvat tässä alempana jul
kaisemme, paitsi valtiopäivämies A. P. Hämäläisen ja P. Tikkasen, joilta monien syiden tähden emme ehtineet tähän julkaisuun 
kuvia saada. Myöskin puuttuu tästä julkaisusta valtiopäivämiesten Alb. Koposen ja Apel Suomalaisen kuvat, mutta heidän elämä
kerralliset tiedot on asetettu toisten yhteyteen. Tämän puutteellisuuden, jota itse enimmän pahoitelemme, ja jota emme mitenkään 
voineet poistaa, pyytää Vapauden veräjällä julkaisun toimitus arvoisien lukijoidensa hyväntahtoisesti antamaan anteeksi.

Edusmiestemme kuvat olemme asettaneet nimien mukaan aakkoselliseen järjestykseen ja ovat ne seuraavat:

X

Jenny Maria Kilpiäinen.
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_______________________________I

P. J. Mömmö.

Juho Suomalainen.

A. J. Partanen.

T. Rissanen, A. Salo.
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ELÄMÄKERRALLISET TIEDOT
liittyvä edellisellä sivulla oleviin valtiopäivämiestemme ja -naistemme kuviin, tarjoamme tässsä alempana lukijoillemme. Ne ovat kaikki 
melkein samanlaisia: syntynyt köyhistä vanhemmista, kerjännyt, ollut karjanpaimenena, oppilaana, renkinä ja vihdoin saavuttaneet työ
läisen aseman. Sellaisina ne puhuvat porvareillemme koulujen, tiedon, opin ja valon vartijoille musertavaa kieltä. Mikseivät saaneet 
koulutietoja? Köyhyys esti. Mutta 10, 20 vuoden kuluttua sellaista ei enää saa tapahtua.

Tehkööt nämä valtiopäivämiestoverimme toisten toveriemme kanssa sellaista työtä siellä yhdessä kamarissa, että niin pian 
kuin mahdollista meille koittaa aika, jolloin opin, tiedon ja valistuksen lähteet ovat kaikille, k a n s a n k i n  lapsille avoinna ja että 
köyhyys ja koulujen vähyys ei saa k e n e n k ä ä n  kehitystä olla estämässä.

Anni Huotari (o. s. Torvelainen), valittu Kuopion länti
sestä vaalipiiristä valtiopäiville, on syntynyt Viipurissa kesäk. 13 
p:nä 1874, kävi ensin kansakoulun ja sen jälkeen Viipurin 3-vuoti- 
sen tyttöjen käsityökoulun, josta päästyään antautui ompelijatta- 
reksi, työskennellyt sillä alalla siitä lähtien. Työväen liikkeeseen 
liittyi 1900, jolloin Viipurissa perustettiin ompelijatarosasto ja 
jonka ensimäiseksi puheenjohtajaksi hän tuli. Tässä toimessa oli 
vuoden 1906 loppuun, jolloin erosi paikkakunnalta muuton vuoksi. 
Viipurin työväenyhdistyksen piirissä ollut useammissa luottamus
toimissa, m. m. johtokunnan jäsenenä. Puoluekokouksissa Vii
purissa 1901 ja Forssassa 1903 ollut edustajana. Työläisnaisliik- 
keeseen ottanut innokkaasti osaa. Kun työläisnaisten liittohallinto v. 
1902 siirrettiin Viipuriin, tuli H. sen jäseneksi ja sihteeriksi. Sih
teerinä toimi vv. 1902—1905 ja siirtyi sen jälkeen liittohallinnon 
puheenjohtajaksi, jona oli v. 1906 loppuun ja erosi tästä toimesta 
paikkakunnalta muuton vuoksi, kuuluen kuitenkin edelleen liitto- 
hallintoon. Työläisnaisten edustajakokouksiin ottanut osaa v. 1902,
1905 ja 1906.

Ollut puuhaamassa ompelijatarliittoa. Ompelijattarien edus
tajakokouksissa 1901 ja 1906 ollut edustajana. Viimemainitussa 
kokouksen sihteerinä ja toimittanut sen pöytäkirjan painosta. V.
1906 perustetun ja Viipuriin sijoitetun liittohallinnon jäsen sekä 
sihteeri, kunnes paikkakunnalta muuton vuoksi erosi viimemaini
tusta toimesta. Nykyään toimii Tampereella.

Ottanut osaa nuoriso- ja raittiusliikkeeseen, ollen m. m. 
Viipurin piirin raittiuspiirin rahastonhoitajana ja piiritoimikunnan 
jäsenenä. Painosta on julaissut paitse edellämainittua pöytäkirjaa, 
työläisnaisten liittohallinnon kustantaman lentokirjasen »Sananen 
ompelijattarille» ja Tampereen piirin naisten agitatsionikomitean 
kustantaman vaalikirjasen »Naiset taistelurintamaan». Avustellut 
kirjoituksilla muutamia työväenlehtiämme. On vuodesta 1902 nai
misissa toimittaja A. Huotarin kanssa.

Jenny Maria Kilpiäinen, Kuopion I. itäisestä vaalipiiristä 
valittu valtiopäiville viime vaaleissa, antaa elämäkerrastansa seu- 
raavat tiedot:

Havin tehtaalla, Viipurin kaupunkia, matalassa majassa, 30 
p:nä tammik. 1882 näin päivän valon. Vanhempani olivat tehdas
työläisiä mainitussa tehtaassa. Seitsenvuotisena aloin kansakoulu- 
kurssin Viipurin suomalaisessa kansakoulussa, jonka 6-luokkaisen 
kurssin läpäisin 13 vuoden ikäisenä. Kansakouluni päättäessä 
lienenkin ensi kerran todenteolla tuntenut kotini köyhyyden, sillä 
viritetty opinhalu kaipasi lisäystä, vaan se sai jäädä vain unelmaksi 
— varojen puutteessa.

Perheen ollessa suuren, olin sisaruksista vanhimpana pakoi- 
tettu heti hankkimaan ansiotyötä. Näin jouduin G. Tathin kutoma- 
liikkeeseen ompelemaan kudottuja töitä kokoon. Työskentelin 
tällä alalla kolmisen vuotta ansaiten 7—15 markkaa kuukaudessa 
11 tuntisesta työpäivästä, ilman ruokaa tai ylläpitoa. — Lienee 
paikallaan huomauttaa, että juuri tällä ajalla olin parhaiden tilai
suudessa tuntemaan naisten ja lasten työnsuojeluslain tarpeel
lisuuden.

Niinkuin mainitsin oli palkkani siksi niukka, että tuskin riitti 
»leipärahoiksikaan», vaan tätä koetin korvata ylityöllä, jota olin 
tilaisuudessa saamaan samasta liikkeestä, ja josta aina, kun olin 
parisen yötä ahkerasti ommellut, »ansaitsin» noin 30 p. seuduille. 
Vartuttuani täytyi minun tietysti ansaita enemmän, jos mieli hen
gissä pysyä ja niin aloin käydä kutojan oppia, sillä siinä toimessa 
olivat ansiot vähän paremmat. Sunnuntaisin kävin sitten tämän 
opin, sunnuntaisin syystä, että ei ollut arkipäiviä vara hukata pal
kattomaan työhön. Kutojana työskentelin sitten mainitussa liik
keessä taas noin kolme vuotta, ansaiten hiukan paremmin. Tähän 
aikaan joutui liikkeessä johtajan paikka avonaiseksi, jonka liikkeen 
omistaja tarjosi täytettäväkseni, johon suostuinkin. Parisen vuotta 
tässä toimessa työskenneltyäni olin siitä pakoitettu eroamaan 
syystä, että käsitteeni johtajan tehtävistä eivät lainkaan suhtautu
neet isäntäväkeni mielipiteisiin — työntekijöihin nähden. Jäin kui
tenkin työskentelemään liikkeeseen kutojana, jossa toimessa olen 
työskennellyt viime aikoihin asti.

Työväenliikkeeseen liityin v. 1898, jolloin Viip. T. Y:n kone- 
tehtaal.-a.-osastoon perustettiin naisosasto. V. T. Y:n Naisosas
ton perustettua liityin siihen. Vuosikokous viimemainitussa valitsi 
minut johtokuntaansa, joka taas uskoi rahaston hoidon toimekseni. 
Rahaston hoitajana olin viisi vuotta. Marraskuussa v. 1905 saimme 
V. T. Y:seen perustetuksi kutojain a.-osaston, jonka ensimäiseksi 
puheenjohtajaksi tulin. Vuonna 1906 olin sos.-dem. kunnallis
neuvosten jäsenenä, Tampereella pidetyssä Työl.-naisten edustaja- 
kok. valittiin Työl.-naisten liittohallinnon varajäseneksi. Myöhem
mällä siirryin vakinaiseksi ja helmikuusta v. 1906 olen toiminut 
mainitun liiton sihteerinä ja rahastonhoitajana.

Lisätietoja olen hankkinut käymällä kansanopiston luento
kursseilla useampia talvia, lueskelemalla sen vähäisen ajan, joka 
ansiotyöstä on liiennyt. Myöskin olen suorittanut kaksinkert. kir- 
janpitokurssin V. T. Y:n oppikursseilla.

Siinä elämäni pääpiirteet. Se ei suinkaan ole merkillisempi 
kuin tuhansien muiden samaan luokkaan kuuluvien henkilöiden. 
Koko tämän eletyn ikäni olen innolla työväen pyrintöjä seuran
nut, ollut mukana, missä heikot voimani on havaittu sille tar
peelliseksi.

Albin Koponen, Kuopion itäisen vaalipiirin valtiopäivä- 
mies, syntynyt Pielisjärvellä, Viensuun kylässä 1881 syyskuun 1 
p:nä lampuodin poikana. Isä kuoli pojan ollessa 6 v. vanhana, 
äiti oli ainoana turvana, kunnes 14 v. vanhana joutui Pietariin, jossa 
oli hopeasepän verstassa koristeiden hakkaajan opissa, saanut 
koulutietoja kierto- ja sunnuntaikoulussa Pietarissa, josta huonon 
terveyden tähden joutui pois, sittemmin oleskellut Suomessa useissa 
paikoissa. Imatralla käynyt levysepän opin, jota ammattia nykyi
sin harjoittanut. V. 1902 liittyi Pielisjärven työväenyhdistykseen, 
jolloin varsinaisesti alkoi seurata yhteiskunnallista kysymystä. Kir
jallisuuden avulla hankkinut tietoja valtiollisista asioista. V. 1903 
valittu P. t:yhdistyksen johtokuntaan, jossa ollut näihin asti, 1905 
oli edustajana Helsingissä mielenosotusretkellä, jolloin oli annet
tava viimeinen varotus luokkaeduskunnalle, 1906 valittiin yhdis
tyksen vara- sekä samana vuonna vakinaiseksi puheenjohtajaksi, 
jolloin oli edustajana Tampereella yleisessä Torpparien kokouk
sessa, viime kesänä Oulussa sosiaalidemokraattien puoluekokouk
sessa, sekä sittemmin Joensuussa piirikokouksessa. Puhujana vai
kuttanut työväenliikkeen hyväksi Pielisjärvellä.

Arvid Heikki Lahtinen, Kuopion läänin itäisen vaali
piirin valtiopäivämies on syntynyt Alavuudella 31 p:nä elokuuta 
1877, saanut Sortavalan seminaarista päästötodistuksen v. 1902; 
sen jälkeen ollut vuoden v. t. opettajana Soinin kk.jkansakoulussa, 
mutta sai bobrikoffilaisen sortojärjestelmän vastustuksen vuoksi 
jättää toistaiseksi opettaja-alansa. Hän meni lukuvuodeksi 1903 
—1904 Helsingin lukkari- ja urkurikouluun, josta sai päästötodis
tuksen ja tuli seuraavana vuonna Ilomantsin k. k. kansakoulun
opettajaksi, jossa toimessa vieläkin on.

Paikkakunnan työväenyhdistyksen toimihenkilönä ja myös 
edustajana Oulun puoluekokouksessa ollen on hän tutustunut työ
väen liikkeeseen. Kurjuutta ja köyhyyttä hän on saanut kyllin 
tuntea, sillä isä oli köyhä torppari ja ainoastaan kovilla ponnistuk
silla hän on päässyt niin paljon eteenpäin, että on voinut suo
rittaa ne oppikurssit, jotka edellä mainittiin.

A. Mäkelin, Kuopion läntisen vaalipiirin valtiopäivämies, 
syntynyt Iitin pitäjässä Lyöttilänkymin takana 12 p:nä huhtik. 1871, 
meni karjanpaimeneksi 1880, Kuusankosken paperitehtaalle ansio
työhön 1884, antautui rengin virkaan 1886, meni Uudenmaan pa
taljoonaan sotapalvelusta suorittamaan 1893, antautui sähköalalle 
1896 ja »nimitettiin» nykyiseen toimeensa Kuopion työväenyh
distyksen vahtimestariksi 1904, jossa toimessa hän vieläkin on.

P. J. Mömmö, Kuopion 1. läntisen vaalip. valtiopäivämies, 
on syntynyt Kuopiossa 13 p:nä helmik. 1878, käynyt kansakoulun 
ja ollessaan kirjansitojan opissa ylemmän käsityöläisten koulun. 
Jo opissaoloaikanaan liittyi hän jäseneksi Kuopion työväenyhdis
tykseen ja on sen jälkeen ollut työväen liikkeessä niin monissa
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luottamustoimissa kun on ehtinyt. Sen sivussa on hän seuran
nut aikaansa kasvattaen itseään tietopuolisesti, varsinkin sosiaali
sessa maailmankatsomuksessa, jonka hän on omannut elämänsä 
ihanteeksi. Oltuansa v. 1904 Helsingissä agitatsioonikursseilla 
otti hän v. 1905 alusta, silloisen puoluehallinnon kehoituksesta 
vastaan puolueen agitaattorin toimen, josta aikain hän on ollut, 
pientä väliaikaa lukuunottamatta, puolueemme palveluksessa, vii
meksi Savon Työmiehen toimituksessa siitä asti kun se perustettiin.

A. J. Partanen, Kuopion 1. läntisen vaalipiirin valtiopäivä- 
mies, on syntynyt 24 p:nä helmik. v. 1879 kirvesmiehen poikana 
Kuopiossa. Jo kouluajalta aina yhdeksänvuotiaasta on hän saa
nut huolehtia jokapäiväisestä leivästä. Neljäntoista vuotiaana lo
petti kansakoulun. Ei ollut ajattelemistakaan jatkaa koulunkäyn
tiä korkeammissa oppilaitoksissa, sillä ainoana miespuolisena jäse
nenä viisihenkisessä perheessä oli alituisena huolena: miten ja 
millä tavalla voi ruveta elämään. Neljäntoistavuotiaan työvoima 
ei näyttänyt olevan sanottavasta merkityksestä, vaan siitä huoli
matta sitä oli kaupattava hinnalla millä hyvänsä ja mihin toimeen 
tahansa. Vielä samana vuotena pääsi hän kirjansitojanoppiin 
erääseen sitomoliikkeeseen. Alkuvuodet oppiajalla eivät olleet 
mitään kehuttavaa silloisten järjestelmien tähden työhuoneissa.

Jo aivan nuorena A. J. P. antautui työväenliikkeen mukaan, 
vaikkakin se silloin vielä oli porvarillisten johdettavissa. Näin 
mukana seuraten työväenliikkeen kehitystä nuoruudesta saakka 
on hän saanut osaksensa hyvinkin erilaisia tehtäviä työväenliik
keessä, joissa ja joiden avulla on kehityksensä saanut.

Kansakoulunopettaja T. Rissanen, Kuopion läntisen vaali
piirin valtiopäivämies, syntynyt 1864 loismiehen poikana Kuopion 
pitäjästä. Lapsuudesta saakka hän on elättänyt henkensä maail
malla, kansakoulukurssin suorittanut yksityisesti.

Sortavalan seminaarissa suorittanut opettajatutkinnon v. 1891, 
josta asti on ollut opettajana Juantehtaalla. Opettajatoimensa 
ohella on hän ottanut osaa paikkakunnan työväen rientoihin.

A. Salo, Kuopion 1. läntisen vaalipiirin valtiopäivämies, on 
syntynyt Nilsiässä v. 1874 Jouhilahti-nimisessä töllissä, jossa van
hempansa loisina asuivat. Jo lapsuudessaan sai kokea, miltä elämä 
tuntuu köyhyyden ja puutteen kanssa taistellessa. Seitsemästä 
lapsesta vanhimpana sai hän ensiksi lähteä henkeänsä elättämään 
— kerjuulla. Kerjuu oli se koulu, jossa Salo on kasvatuksensa 
saanut, sen lisäksi 3 viikkoa rippikoulua. Lukuhalu kuitenkin 
heräsi jo paitaressuna ja siitä asti hän on sen tyydytykseksi teh
nyt voitavansa; 14 vuorisena sai rengin viran, 5 vuotta hoiti 
sitä - -  postin kuljettaminen päätehtävänä, väliin maanvilje
lykseen kuuluvia töitä, — ollut lämmittäjänä ja tukkilaisena; 21 
vuorisena muutti Iisalmelle maalarin oppiin, oppi samalla raken- 
nuspiirtäjäksi, puusepäksi ja tutustui sähkötyöalaankin. 6 vuoden 
aikana Helsingissä ollessaan tutustui työväen liikkeeseen maalari- 
a.-y:n jäsenenä. Noin 3 vuotta sitten muutti Iisalmelle, jossa ryh
tyi työväkeä herättämään, sai perustetuksi parin toverin avulla 
työv.-yhdistyksen, jonka puheenjoht. on ollut siitä asti, samoin

sos.-dem. kunnallistoimik. puh.-joht. Ollut useissa työväen luot
tamustoimissa, Tampereen torpparien edust.-kokouksessa y. in., 
kierrellyt työv. herättelemässä, ollut Iisalmen kaup. valtuuston jäse
nenä herrojen vastuksena.

Ehdoton raittius on ollut apuna kyynelisellä tiellä eteen
päin pyrkiessä.

Abel Suomalainen, Kuopion itäisen vaalip. valtiopäivä
mies, syntynyt köyhistä työläisvanhemmista Kerimäen Vuokalan 
ruukilla 21 p:nä tammik. 1866, mistä siirtyi vanhempiensa kanssa 
Kontiolahden Utran ruukille v. 1873. Siellä sai sen vähäisen kansa- 
koulusivistyksen. Varattomuuden tähden ja siitäkin syystä, kun jo 
12-vuotisena oli varsinaisesti ruukin työssä, jäi enempi koulun 
käynti. Oltuaan Utrassa 7 vuotta siirtyi hän vanhempainsa kanssa 
Liperiin, jossa maatyön ohessa hoiti myllyä, josta tuli vakinai
nen ammatti. Ollut myllärinä Kiteen Hiiskoskella, Joensuussa 
Gustaf Cederberg ja kumppanilla ja nykyään Puhoksessa Kaukas- 
tehdas-o.-y:llä.

Juho Suomalainen, Kuopion läntisen vaalipiirin valtio
päivämies, syntynyt lokakuun 10 p:nä 1868, jolloin vanhempansa 
asuivat loisina Vesannon pitäjän Vesamäen kylässä, josta lapsuu
tensa ensivuosina vanhuksensa muuttivat torppaan. Vanhempien 
Juhon ollessa 11 vuotias täytyi myydä torppa velkaantumisen vuoksi 
ja taas siirtyä loisina elelemään. Myöhemmin, nuoruutensa lop
puvuosina, vanhustensa kanssa työskenteleminen maanviljelijäin 
päiväläsenä ei näyttänyt turvaavan toimeentuloa eikä tyydyttänyt 
yhä lisääntyvää tiedonhalua. Hän näet, ei saanut sitäkään niuk
kaa oppia, mitä siihen aikaan kansakoulu tietopuolisesti kykeni anta
maan. Hän meni suuret tulevaisuuden toiveet mielessään Siika- 
salmen maanviljelyskouluun, jossa joutui ahdasmielisten palkkaus- 
sääntöjen alaisena ollen epävapaaseen orjuuttavaan asemaan. Täällä 
hän tunsi selvemmin kuin koskaan ennen, että maailmassa on 
luokkarajat olemassa, joka hänessä oli omansa kasvattamaan sosia
listisia mielipiteitä. Koululla syntyi ruuan huonouden vuoksi lak
koja ja rettelöitä alituiseen ja vilpillisen toveruuden vuoksi onnis
tui tutkinnoissa koulun johtokunnan saada toiset oppilaat suosioonsa 
otetuksi, että lakot ja tottelemattomuudet jäi näkymään hänen 
alkuunpanemiksi, joka ei tahtonut toveriensa yhteistä päätöstä rik
koa. Niin muodoin hän sai koulun johtokunnalta eropassin oltuaan 
siellä lähes 1V2 vuotta. Silloin hän päätti ei tahtovansa koskaan 
joutua halpamielisten palkkaussääntöjen poikkeuslakien alaiseksi. 
Tämän jälkeen eleli aputyöläisenä maatöissä sekä muissa satun
naisissa toimissa. Menneiden sortovuosien ajalla harjoitti hän 
viidettä vuotta kotiseudullaan kulkukauppaa. Saatuaan pikku tor
pan muutti siihen asumaan ja alkoi toveriensa kanssa puuhaamaan 
kotipitäjääseensä työv.-yhdistystä, joka perustettiinkin v. 1902, jossa 
hän on ollut alustapitäin puheenjohtajana. Vuotena 1904 teki hän 
matkan pohjois-Ruotsiin, jossa viipyi muutamia viikkoja. Eräiden 
muiden pienten kunnallisten toimiensa ohella tuli hän valituksi 
1905 vuoden alusta Rautalammin käräjäkunnan kihlak. lautamie
heksi, jossa toimessa hän on nykyään samalla kuin hoitaa torp
paansa.

KOITTAA KEVÄINEN AIKA!
Tää kansa on kokenut talviset vallat 

Ja nähnynnä syksyt ja  hyiset hallat.
Se on tuntenut elämän taakan ja  painon 
Ja vieraiden valtojen sorron ja  vainon.
Ja toivonut aikahan parempaan,
Tyynenä kärsien vaan.

Se on nälkääkin kärsinyt, pettua purrut 
Ja lastensa kohtalon kovuutta surrut.
Se näki, kun veljyt veljeä sorti,
Ja alas köyhiä rikkahat polki;
Kurjuus ja  vääryys täyttivät maan,
M ut f  se tyynenä kärsi vaan.

Viimeinkin herää jo sorrettu kansa, 
Särkyy kerrankin sortajan ansa. 
Uusia aatteita kansassa kiehuu, 
Totuus ja  vapaus lippuna liehuu! 
Poistuu valhe ja  vääryys ja  taika, 
Kansalle koittaa keväinen aika!

V. AALTO RANTA.
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KUOPION TYÖVÄENYHDISTYS.
Noin parikymmentä vuotta sitten oli muotiasiana por

varillisissa piireissä kuulua työväenyhdistyksiin. Työväenyh
distyksiä perustettiin maassamme. Tuollaisia porvarinousuk- 
kaita tavattiin siellä täällä, jotka olivat hyvin innokkaita 
omalla tavallaan ajamaan työväen asiaa ainakin puheissa, 
useimmassa tapauksessa sai käytäntö jäädä kaukaisen tulevai
suuden asiaksi. Jopa silloiset työväen asian harrastajat tuli
vat vallan haltioihinsa, jos vaan sattui tulemaan kysymys 
työväen tilan todellinen käytännöllinen parantaminen.

Tällaisen virtauksen aikana syntyi myös Kuopion Työ
väenyhdistys, sillä seurasivathan paikkakuntamme porvarit 
myös aikaansa ja tunsivat ajan tulleeksi työväenyhdistyksen 
perustamiselle. Alkuaikana niin meillä kuin muuallakin muo
dosti yhdistyksen pikkuporvarit. Varsinainen köyhälistö tunsi 
itsensä vieraaksi yhdistyksessä. Paikkakuntamme työväenyh
distyksellä alkuvuosina oli hyvin suurena tekijänä toiminnan 
kunnostamisessa paikkojen saaminen kunnallisessa hallinnossa, 
valtuustossa. Näitä paikkoja ei tavoitelleet suoranaiseen työ
väen ryhmään kuuluvat henkilöt — sellaisia oli tuskin ni
meksi yhdistyksessä — vaan p ikkuporvarit^  t. s. porva
riksi pyrkijät. Yhdis
tys oli heille hyvänä 
apuna valta-asemien 
saavuttamisessa.

Aika riensi eteen- 
päin. Tyavaestonkin 
keskuudesta alkoi hen
kilöitä ilmestyä seuraa
maan yhdistyselämää.
Tuon tuostakin alkoi 
ilmestyä keskustelta
vaksi kysymyksiä, jot
ka kajosivat, eli t. s. 
joista olisi ollut hyö-
i  • •  f  • •  i  • •  • •  • •  i  • •tya käytännössä työ
väen tilan parantamis- 
puuhille. Tämä ei ol
lut oikein mieleistä 
herroille työväen tilan 
parantajille. He näki
vät siinä surmansa, 
jos antavat työväestön 
määrätä yhdistyksessä 
mielensä mukaan. Tä
män vapaamman suunnan ehkäisemiseksi valtansa säilyttämis- 
innossa menivät nämä herrat työväen tilan parantajat aina 
niin pitkälle, että muutettiin1 yhdistyksen säännöt jo sellai
seksi, että niiden perusteella oli helppo hyljätä tuon suun
taiset kysymykset. Vieläpä mentiin niinkin pitkälle, että hen
kilöt, jotka rohkenivat tulkita työväestön ajatuskantaa, eroi- 
tettiin yhdistyksestä. Tällaisen suunnan pakoituksesta perusti 
työväestö paikkakunnalle toisen yhdistyksen nimellä: Työn
tekijäin yhdistys. Tämä yhdistys muodostui paikkakunnan 
työväestön varsinaiseksi kehittymiskeskustaksi. Työntekijäin 
yhdistyksen perustamisen jälkeen jäi Työväenyhdistys pieneksi 
ajaksi herrojen rtiielijohteitten tyyssijaksi.

Nämä herrat työväen tilan harrastajat olivat vuosien 
kuluessa koonneet pienen omaisuuden lahjotuksien muodossa 
y. m. tavalla Työväenyhdistykselle. Taloudellinen puoli ke
hittyi jo niin pitkälle, että pääsivät talon ostopuuhiin yhdis
tykselle, ei tosin käteisellä, vaan suurin osa velaksi. Työväes
tön keskuudessa nimitettiin työväenyhdistystä tuon johdosta 
isäntäyhdistykseksi. Työntekijäin yhdistys (silloinen työväes
tön yhdistys) sai myös kunnian alkuaikoina olla vuokralai

sena »isäntäyhdistyksellä», vaan sitä ei kauvan kestänyt, kun 
täytyi erimielisyyksien tähden Työntekijäin yhdistyksen hakea 
huoneusto yksityisiltä.

Kehitys meni eteenpäin, paikkakunnan työväestö kehit
tyi yhä enemmän ja enemmän itsetietoiseksi. Työntekijäin 
yhdistyksen jäsenluku nousi jo useihin satoihin, kun sitä
vastoin »isäntäyhdistyksen» jäsenmäärä pysyi ennallaan siinä 
sadan jäsenen vaiheilla.

Näin kehityksen edistyessä heräsi kysymys molempien 
yhdistysten yhdistämisestä, voimasuhteiden keskittämisestä. 
Alettiin hiljaa ja varovasti kehittää yhdistämispuuhaa, koetet
tiin vähitellen saada »isäntäyhdistyksen » johtokuntaan työ
väestölle suopeita aineksia. Tämä yhdistämispuuha ei ollut 
niinkään helppo asia kun se alussa näytti; oli saatava näet 
yhdistyksen säännötkin muutetuksi. Sääntöjen muuttaminen 
useiden yritysten jälkeen onnistui. Toista oli johtokunnan 
muuttaminen. Eräskin johtokunnan täytevaali on huvittava 
muisto niiltä ajoilta. Oli valittava parin herrasmiehen tilalle 
henkilöitä johtokuntaan; yhdistyksen kokouksessa toimitettiin 
tuo vaali ja valituksi tuli henkilöt työväestön keskuudesta.

Tämä vaalin tulos ei 
ollut mieleen silloi
sille johtaville porva
reille. Se meni hei
dän mielestään liian 
pitkälle, että yhdistys 
valitsi johtok. työväes
tön omaksumaa aja
tussuuntaa edustavia 
henkilöitä. Johtokunta 
kutsui yhdistyksen ko
koon arki-iltana siihen 
aikaan, jolloin työväes
töllä ei ollut tilaisuutta 
saapua kokoukseen ja 
siinä kokouksessa ku
mottiin työväestön kir
jallisista vastalauseista 
huolimatta edellisen 
kokouksen päätös vaa
liin nähden ja toimi
tettiin uusi vaali her
roille suotuisaan suun
taan. Tämä teko her

roilla työväen tilan parantajilla oli kuitenkin viimeinen. Jo 
seuraavassa yhdistyksen vuosikokouksessa puhdistettiin koko 
yhdistyksen johtokunta sekarotuisista työväen tilan paranta
jista. Tämä oli arkaluontoinen tehtävä sillä yhdistyksen velat 
nousivat noin 30,000 mk. ja kuten luonnollista koettivat 
valtansa hävittäneet saada yhdistyksen mahdollisimman tiu
kalle raha-asioihin nähden. Vaan toiselta puolen tuo rat
kaiseva puhdistustyö oli tehtävä ennemmin tai myöhemmin 
paikkakunnan työväenliikkeen yhtenäistyttämiseksi. Ja se askel 
tehtiinkin oikeaan aikaan, sillä kaikki puuhat yhdistyksen 
taloudelliseen pulaan saattamiseksi, kuin myös muut paina- 
jaispuuhat vastustajaimme suureksi harmiksi lyhistyivät. Näin 
asiain kehittyessä lakkasi työntekijäin yhdistys toiminnasta 
ja toiminta muodostui yhtenäiseksi.

Nykyisin yhdistyselämän yhä virkistyessä tulee päivän 
kysymykseksi saada yhdistyksellemme uusi, tilavampi ja tar
koitustaan paremmin vastaava huoneusto ja tämä saadaan, 
kun ryhdymme yksissä tuumin yhteisin voimin sitä puu
haamaan.

A. J. P.
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VAPAUTTA KOHTI.
Kulkee joukko Itämaan laajalla tasangolla avaran tai

vaan alla. Vakava on joukolla ryhti, kiinteätä käynti. Tove
reina tahdissa astuvat. Silmät ovat suunnattuna samaan pää
määrään. Siellä liehuu lippu. Jo siintävät sanatkin siitä: 
»veljeys, vapaus, tasa-arvoisuus».

Eespäin suoraan joukko astuu. Ei katse käänny, ei 
horju jalka. Ei oikeaan, ei vasempaan.

Mutta ei pääse pitkälle joukko, kun jo toinen sitä 
vastaan tulee. Ovat siinä miehet kiiltonappipukuisia. Pis
timet välkkävät kivääreistä. Kulettaa joku kahleitakin.

»Seis!» kuuluu komento virkapukuisten puolelta. Ei 
ole totuttu seisahtumaan toisella puolella. »Seis!» kuuluu 
uudelleen. Katse kiinteämmin miehillä lippuun tähtää. »Tuolla 
on päämäärämme ja sinne menemme», virkahtaa joku lip
puun viitaten.

Silloin kilahtavat kahleet. Kahta toveria jo linnaan 
laahataan.

Mutta ihme! Heidän sijassaan rivissä on viisi 
vankkaa miestä; kuin taikasauvan luomana ovat he 
ilmestyneet.

»Kaikki kahleisiin!» kuuluu komento. Kahleet taas 
kalahtavat. Kymmenen on kahleissa, ja heitä laahataan 
linnaan.

Mutta kolmin kerroin on heidän sijansa rivissä 
täytettynä.

Uusi komento. Sama seuraus. Väsyvät jo virkapukui
set kahlehtimiseen.

»Kiväärit esiin!» käy komento. Pamahdus kuuluu. 
Viisi miestä verellään tannerta punaa. Mutta kymmenin ker
roin on heidän sijaansa miehiä ilmestynyt riviin. Uusi pa
maus. Verta ja ruumiita uudelleen. Ja sadoin taajenee rivi.

Hämmästyvät virkatakkiset.
Mutta joukko kasvaa ja kulkee vankkana vapautta 

kohti. —
* *

*

Kävi kova tuulentuisku Itämaalle, ukonilma oikein an
kara. Huuhtoi hiekkaa myrsky, kuohupäät aallot meressä 
nosti, salama sytytti, myrsky musersi. —

Joukko myrskyssä kasvaa ja taajenee. Väistymättä kul
kuaan jatkaa. — Virkatakkiset vapisevat.

*

Toi myrsky merkkinsä rajan ylikin. Repäsi riekaleen 
lipusta. Sen Niemelle kuletti. Sanat säilyivät selvinä siinä 
lipun riekaleessakin: »vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus».

Järjestyi joukko lipun ympäri täälläkin. Oli säihkyvä 
silmä senkin, ja käynti kiinteä. Ei oikeaan, ei vasempaan, 
vaan suoraan eespäin vaan, päämäärä silmäin edessä.

Ei kauan kestänyt kuitenkaan, kun se sai tuttavuutta 
tehdä jonkun toisenlaisen kanssa.

Tuli joukko neitoja, punaposkisia, sinisilmäisiä.
Haastelun neidot alkavat. Kehuvat joukkoa ja imar- 

televat: »sankareita olette kaikki, urotyönne tunnemme.
Olemme ihailleet voimaanne ja uljuuttanne. Kiitämme teitä 
avustanne. Ansaitsette lempemmekin. Olette hyvät sulhoik
sikin. Sulokatsein seuraisimme aviolaan asti. Kiitos teille, 
sankarit!»

Lippuun luotuna on miesten katse. Ei siirry syrjään. 
Kiihtyy vaan kulku.

— »Kihlat antaneet jo oomme lipullemme. Sen luona 
on kotimme. Siinä onnelamme. Sinne kiiruhdamme. Eespäin 
vaan!» Silmä säihkyy, kiihtyy kulku.

Jättävät neidot, ne syrjään siirtyvät.
Mutta ei kestä kauan, kun taas uusi tuttavuus tehtävä 

on. Kuuluu kaukaa rähinää. Se lähenee yhä, jo kuuluu 
selvästi. On kuin koirain haukuntaa.

Suuri on joukko, kun se kohdalle ennättää. Ja ääniä 
on monia, vaikka sointu onkin sama. Ulvonnan seasta saa 
sanoistakin vähän selkoa.

Joku lausuu: »pom, pom pommit, murhat, ryöstöt, tuli
palot: anarkisti.»

Toinen jatkaa: »kirkot polttaa, papit poistaa, jumalan
kin hävittää: ateisti.»

Kolmas yhtyy: »lait rikkoo; tavat polkee, nöyrän kan
san niskuroittaa: materialisti.»

Neljäs: »kiihdyttääpi kehitystä, kumousta kannattaa: 
revolutsionisti.»

Viides: »jarruttaapi kehitystä; piiaks pestaa, rengiks 
laittaa väen valtiolle: jarru-isti.»

Kuudes: »unohtaapi nykyhetken tuhatvuotisunelmis- 
saan, kärjistääpi kurjuutta: susilisti.»

Seitsemäs: »tuulentupaa» kansalle lupaa: utopisti.»
Kaikki yhdessä: »himoitseepi rahaa, valtaa tyrannin: 

kapitalisti.»
Ja taas sotkeutuu kaikki yhdeksi tuhat-ään¡seksi ul

vonnaksi. —
Joukko polkee jalkaa. Silmä säihkyy, terästyy katse, 

kiihtyy kulku. Lippu lähenee. Siintävät siinä sanat: »vel
jeys, vapaus, tasa-arvoisuus». Ulvontaa kuuluu vielä, mutta 
tuntuu se väsymyksestä vaimenevan. Sillä nyt saavutaan 
»vapauden veräjälle».

¿s ti.
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MUISTETTAVIA VAINAJIA.
Vilho Virta * 17. VII. 1869, f  31. VIII. 1897. Mikko Pirhonen .  14.rIV. 1873, f  17. VI. 1904.

Meillä on syytä molempien näiden vainajien muistolle käyt
tää pieni tila tämän julkaisun palstoista, jolle on otettu ympäris
tömme köyhälistön ensimäiset edustajat kansamme lainlaatijakun- 
nassa. Että sitä syytä on juuri tällä kerralla, johtuu siitä, että 
he olivat paikkakunnallamme ensimäisiä köyhälistön luokka-ase
masta tietoisia henkilöitä, joilla olisi ollut myöskin edellytyksiä 
tulla valituksi eduskuntaan, jos köyhälistöllä olisi heidän päivi
nään ollut siihen oikeutta.

Vilho Virta eli siihen aikaan kun köyhälistöliike maassamme 
oli vielä lasten kengissä. Siitä syystä hänen nimensä ei olekaan 
tullut laajemmalta maamme köyhälistölle tunnetuksi, vaikka hän 
kuuluikin liikkeemme esitaistelijoiden joukkoon. Hän oli mukana 
Helsingissä siinä pienessä joukossa, jossa keskusteltiin köyhälis
tölle oman äänenkannattajan perustamisesta, jos ei muuten niin 
hehtokrafilla monistettuna. Niinpä hänkin tuli valituksi sikäläisen 
työväenyhdistyksen kokouksessa 4 p:nä marrask. 1894 toimikun
taan sellaista puuhaamaan. Kun sen komitean työstä tuloksena 
alkoi ilmestyä »Työmies», niin tuli hän kuulumaan sen ensimäi- 
sien toimittajien joukkoon. Kauan ei hänen nimensä ollut »Työ- 
mieheen» yhdistettynä syystä, että hän muutama kuukausi sen pe
rustamisen jälkeen teki Suomen teollisuushallinnon myöntämällä 
matkarahalla ammattiopintojaan varten matkan Saksaan. Amma
tiltaan hän oli kirjansitoja, jota oppia käydessään hän jo oli tilai
suudessa tutustumaan monipuoliseen kirjallisuuteen, minkä hän 
tekikin suurella halulla. Saksasta palattuaan hän tuli työnjohta
jaksi Kuopioon, nykyään K. Malmström’in kirjansitomoon kesällä 
1896. Julkiseen toimintaan köyhälistöliikkeen hyväksi hän ei täällä 
antautunut, jonka vuoksi toverinsa Helsingissä olivat tulleet siihen 
käsitykseen, että hänestäkin tuli täällä »pomo». Mutta niin ei 
ollut asian laita. Vaikkapa hän entisistä toimistaan väsyneenä ja 
terveydeltäänkö heikontuneena ei esiintynytkään julkisuudessa, 
niin vaikutti hän sitä terveellisemmin ympäristössään työväkensä 
keskuudessa keskustelujen kautta. Hän seurasi tarkkaan täkäläi
sen herraskaisen työväenyhdistyksen toimintaa ja antoi yksityis
keskusteluissa sille ankaroita iskuja selitellen työväenliikettä 
luokkataisteluna ja sosiaalisen maailmankatsomuksen edistäjänä, 
joista vielä näihin aikoihin ei täällä uskaltanutkaan julkisuudessa 
puhua. Se työ ei mennytkään hukkaan. Hänen opetuksensa 
omasi ainakin kolme oppipoikaansa, joista tulikin pian porvarilli
selle työväenliikkeelle paha vastus ja joista kaksi: Partanen ja 
Mömmö ovat nyt valitut porvareita vastaan lainlaatijakuntaamme. 
Että ei kukaan jäisi siihen luuloon, että hän on ollut työläisilleen 
vaan agitaattori eikä työnjohtaja, olkoon mainittu, että hän myös

kin opetti ammattitaitoa koko tarmollaan. Hän oli työnjohtaja, 
mutta johdettaviensa kanssa myöskin toveri ja siksipä he jäivät- 
kin häntä ikävällä kaipaamaan, kun hänen elämänsä katkaisi keuhko
tauti juuri silloin, kun häntä alettiin oppia ymmärtämään. Hänen 
ikuisen lepopaikkansa löydämme Kuopion hautausmaalta, merkit
tynä pienellä, etusivulta mustaksi hiotulla hautakivellä, kun läh
demme kulkemaan oikean puoleista pääkäytävää pitkin sen va
semmalta puolelta heti ojan yli vievän sillan yli kulettuamme.

Samalla puolella samaa käytävää jonkun matkaa kulettuamme 
näemme suurehkon lohkomalla tehdyn kiven puuristien ympäröi
mänä. Siitä kivestä löydämme pieneltä hiotulta alalta nimen:

Mikko Pirhonen, käytyään Sortavalan seminaarin, tuli hän 
Kuopioon kansakoulunopettajaksi 1895 ja saavutti heti oppilaittensa 
täyden luottamuksen. Mutta hän ei tyytynyt olemaan pelkkä al- 
keistietojen opettaja kansakoululapsille. Heti tänne tultuaan hän 
tuli työskentelemään myöskin kansan nuorison kasvattamiseksi, 
liittymällä Nuorisoraittiusseura Puijoon, olemalla useita vuosia 
kuolemaansa asti sen puheenjohtajana ja virkeässä, arvokkaassa 
toiminnassa pitäjänä. Loppumatonta tiedon haluaan tyydyttäes- 
sään tuli hänestä paikkakunnallaan työtovereistaan ensimäinen 
sosiaalisen aatteen hyväksyjä ja myöskin ahkera työmies sen edis
täjänä. Siinä tarkoituksessa hän liittyi työväenyhdistykseen 1898 
ja ryhtyi heti toimimaan sen saattamiseksi nimensä arvoiseksi. 
Hiljaisena, maltillisena miehenä hän voi saada yhdistyksessä vas
tustajiltaanko tunnustusta ja tuli pian valituksi senkin puheen
johtajaksi ollen siinä viimeiseen päiväänsä asti. Sisiltörikkailla, 
asiallisilla esitelmillänsä ja neuvoillansa, joita hän oli valmis aina 
toverillisesti antamaan, oli hän monien nykyisin toimivien tove
reiden kasvattajana. Koko lailla tuottelijaan kynänsä kautta vai
kutti hän myöskin laajoihin köyhälistöjoukkoihin sanomalehti- ja 
muiden kirjoituksiensa kautta. Kynänsä tuotteista on varsinkin 
jotkut näytöskappaleet monissa maamme työväenyhdistyksissä tul
leet tunnetuksi. Niistä varsinkin puhtaasti köyhälistöaatteen hen
gessä kirjoitettu nelinäytöksinen »Aatteen voima» on ollut hyvänä 
numerona monissa ohjelmissa. Luonteeltaan hän oli hiljainen ja 
vakava, mutta leikillisyyttä siinä oli myöskin runsaasti. Se tulee 
parhaiten esille kirjoittamassaan kappaleessa »Mestari Muikkunen , 
joka onkin kokonaan ilveilyä.

Häntä kaipaa monet kelpotoverina ja köyhälistöliike maas
samme kyvykkäänä ja niin ahkerana sen eduksi työskentelijänä, 
että se oli suurena syynä hänen ennenaikaiseen kuolemaansakin.

Molempien näiden vainajien työ on tuottanut hyviä he
delmiä.

TYÖ KUNNIAAN!
Työ on kaiken rikkauden lähde. Se on ihmiskunnan 

elämänehto.
Senpä vuoksi kaikki kehuskelevat työtä. »Työ miehen 

kunnia», sanotaan. Joka ei työtä tee, ei hänen syömänkään 
pidä», opetetaan raamatussa. Ahkeruus sen vuoksi pidetään
kin hyveenä, laiskuus paheena.

Mutta nykyisessä yhteiskunnassa teoria ja käytäntö ta
vallisesti ovat eri asioita, usein vastakohtia toisilleen. Niin 
on tässäkin. Työtä kyllä kiitellään, mutta jokainen kuiten
kin uneksii päästä työnteosta vapaaksi. Ahkeruutta ylistetään, 
mutta laiskuus, oikeammin työttömyys ihanteena asustaa mie
lessä. Ihmiset tekevät kuin satu kertoo ketun tehneen. Kun 
sen piti suden ja karhun kanssa riihtä puida, kiipesi se or
sille loikomaan ja uskotteli tovereilleen, että hänellä on täysi 
työ pidellessä orsia, etteivät ne putoa puimamiesten päähän.

Eikä ole ihmeteltävää, jos ihmiset haluavat päästä työtä 
tekemästä nykyisessä yhteiskunnassa, ruumiillista työtä nimittäin.

Ruumiillinen työhän merkitsee raskasta ja vaivaloista 
ahertamista varhaisesta aamusta myöhään iltaan, 10— 17 tun

tia päivässä. Ja tätä päivästä päivään, viikosta viikkoon, vuo
desta vuoteen, eli ikänsä kaiken, kunnes kuolema sen lopet
taa. Se merkitsee sen lisäksi alinomaista puutetta, jopa kur
juutta ja nälkää. Sillä tämä ruumiillinen työ, joka epäile
mättä on yhtä raskasta ja tarpeellista kuin henkinenkin, pal
kitaan vaan pienellä murto-osalla siitä, mitä henkisestä työstä 
maksetaan. Porvaristo arveleekin, että ainoastaan tämä alin
omainen puute on se voima, joka panee työläisen työhön. 
Nälkä on paras kannustin työhön.

Ruumiillinen työ merkitsee sitäpaitsi alempiarvoisuuden 
ja vähäpätöisyyden leimaa. Sillä pidetäänhän työläisiä huo
nompina ihmisinä henkisen työntekijäin rinnalla, heidän pal- 
veluksekseen ja mukavuudekseen maailmaan syntyneinä.

Ei ruumiillisen työn tekijällä ole aikaa eikä varoja hen
kensä kehittämiseen. Jos hän pyytää työpäivää lyhennettä
väksi 8-tuntiseksi, on se laiskuutta, joka on masennettava. 
Jos hän pyytää päiväpalkan kohottamista, on se hävyttö
myyttä, joka on rankaistava. Ja kumminkaan ilman työpäi
vän lyhentämistä ja palkkain kohottamista on hänen henki
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nen kehityksensä mahdottomuus. Kun ei ole aikaa, kun ei 
ole varoja, niin miten käy päinsä opiskelu, lukeminen, tai
teen jalostavan vaikutuksen etsintä?

Ja kaiken lisäksi ruumiillinen työ merkitsee, että vielä 
hänen lapsensakin ovat samaan tilaan tuomitut. Meillä ei 
tosin ole lain säätämää luokkayhteiskuntaa, mutta kyllä se 
käytännössä siksi muodostuu. Joku harva kykenee sieltä 
pohjasta kohottautumaan pinnalle. Mutta kyllä siihen tar
vitaan paljo uupumatonta työtä tai joku onnen potkaisu.

Näiden olojen vallitessa onko ihme, että ihmiset halua
vat työnteosta päästä, vaikka he sitä ylistelevät. Onko ihme, 
jos jokainen uneksii hetkeä, jolloin onnistuu vapautumaan 
siitä ja pelastuu »riippumattomien» joukkoon. Sillä työ on 
oikeastaan kirous, vaikka sitä kiitellään ja ylistellään. Pikem
minkin täytyy ihmetellä työläisten ahkeruutta ja kestävyyttä. 
Vaikka heillä ei ole muuta toivoa kuin ne muutamat kur
jat lantit, joilla hädin tuskin voi ostaa ruisleipänsä, suola- 
kalansa ja potaattinsa, ja nipin napin saa ruumiinsa verho
tuksi huonoilla rääsyillä ja vuokratuksi ummehtuneen hök- 
helin asunnokseen, nousevat he kuitenkin aamusella klo 5, 
4, jopa 3:kin ja rientävät töihinsä käsiksi, töihin, jotka var
masti ovat kaikkea muuta kuin hauskat tehdä. Useimmat 
heistä voivat laulaa:

»Voi yölläkin tähtönen tuikata vielä, 
mutt’ tähteä yhtään ei eloni tiellä.»

Ei toivon välähdystäkään paremmista oloista ja kuitenkin 
tehdä työtä, se se vasta ahkeruutta on! Yhteiskunnalla on 
kyllä rikkauksia, joilla voitaisiin tyydyttää työntekijäinkin 
ruumiillisia, henkisiä ja taiteellisia tarpeita, mutta harvalukui
nen ylhäisö on ne omistanut itselleen. Työmiesraukka on 
potkaistu pois yhteiskunnan herkkupöydän äärestä. Ja kui
tenkin hän tekee työtä! Se on enempi kuin ahkeruutta, se 
on sankariutta!

Tällainen sankarius on palkinnon arvoinen!
Miten se palkitaan?
Siten, että ruumiillinen työ kohotetaan ala-arvoisesta 

tilastaan.
Ensinnäkin on työaika tuntuvasti lyhennettävä. Ja se 

voidaan tehdä, vaikka porvarit väittävät sen mahdottomaksi. 
Kun lopetetaan kaikki vahingolliset työt, kuten väkijuomien, 
tupakan y. m. valmistus ja kauppa, irtoutuu paljon työvoi
maa ja kapitaalia hyödylliseen työhön. Kun lopetetaan kaikki 
tarpeettomat työt, saadaan yhä enemmän voimia tarpeelli-

f

siin. Kun työ oikein järjestetään, kun sen tukemiseksi käy
tetään tieteen ja tekniikan kaikki keksinnöt, yhä vaan voidaan 
työaikaa lyhentää. Kehitysmahdollisuudet ovat suuret. Luu
len, ettei tarvitse yhtään valehdella, jos sanoo, että työaika 
voidaan vähentää puoleen määrään nykyisestä eli 5—6 tun
tiin. Silloin jää työntekijälle aikaa opiskeluun, taidenautinnoi- 
hin, huvituksiin y. m. kuten henkisen työntekijöille nykyään.

Toiseksi on työpalkka parannettava. Tämäkin on mah
dollinen kaikista vastaväitteistä huolimatta. Mistä työnanta
jat, tehtailijat, liikemiehet, tilanomistajat y. m. tuhantensa ja 
miljoonansa kokoovat, mistä komean elämänsä kustantavat, 
ellei työntekijän työstä. He maksavat työntekijälle vähem
män kuin tämä tuottaa, kokoovat siten kassansa ja ylläpitä
vät upean elämänsä. Kun tämä kaikki annettaisiin työnteki
jälle, syntyisi siitä kaunis palkanlisä. Kun sitäpaitsi työtavat 
ja välineet kehitetään mahdollisimman täydelliseksi, voi työ
läinen tehdä enemmän työtä ja samalla tietysti ansaitakin 
enemmän. Ja työtä voidaan tehdä enemmän, sillä kulutusta 
voidaan lisätä samassa määrässä kuin ostokyky kansassa kas
vaa. Tämä palkkain nousu voi kuitenkin onnistua vaan sillä 
edellytyksellä, että työnantajina ovat yhdistykset ja koko yh
teiskunta. Sillä hyvin luultavaa on, että yksilöt työnantajina 
eivät malta olla päämääräksi panematta »kannattavaisuutta», 
s. o. mahdollisimman suurta voittoa mahdollisimman pie
nillä pääomilla. Ja silloin ei palkannoususta ole paljoa toivoa.

Kolmanneksi on itse työnteko saatava hauskemmaksi. 
Se kyllä tulee hauskaksi jo siitäkin syystä, kun työaika lyhe
nee ja palkka paranee. Mutta enemmän voidaan tehdä. 
Tekniikka ja tiede ovat jo tosin pitkälle kehittyneet, mutta 
äärettömät kehitysmahdollisuudet ovat vielä olemassa. Mo
net työt, joissa nyt ihminen hikoilee ja voimiaan tyhjään 
kuluttaa, voidaan tehdä hyvin mukavasti koneitten avulla. 
Samaten kun tehtaat rakennetaan, ei »kannattavaisuutta», s. 
o. voittoa, silmällä pitäen, vaan terveellisyyttä ja mukavuutta 
huomioon ottaen, muuttuu kammo työtä kohtaan huviksi. 
Se ei silloin enää ole elämän kirouksena, vaan terveellisenä 
liikuntona, voimisteluna, elämän sulostuttajana.

Kun nämä toimeenpannaan, loppuu tuo tavallinen vali
tus työntekijäin laiskuudesta, jota alinomaan saa kuulla. To
della laiskoja ihmisiä löytyy sangen vähän. Sillä laiskuuteen 
on syynä joku luonnollinen asia, tavallisesti olevista oloista 
aiheutunut. Useimmiten on syynä se, että on väärällä uralla, 
joten ei saa työtään onnistumaan tai ei se muuten miellytä. 
Toisinaan taas on syynä sairaloisuus, tai se, että on lopen 
uuvutettu tai — porvarien piirissä — liika syönti.

Väärä on joka tapauksessa porvarillinen ajatus, että 
jos työläisen aineellinen toimeentulo hyvin turvataan eläk
keillä, hän heittää työnteon kokonaan. Ovathan he jo nä
lässä pitäneet kauvan, mutta silti valittelevat laiskuuden kas
vavan. Ei, jos laiskuutta on, niin se on nykyisten yhteis
kunnallisten ja taloudellisten olojen syy. Ja kun syyt pois
tetaan, poistuu seurauskin.

Poistettakoon siis ne syyt, jotka työn tekevät vihatuksi. 
Annettakoon ruumiilliselle työlle sama arvo kuin henkiselle, 
ja moninverroin suurempi arvo kuin tyhjäntoimittajalle. Sil
loin ei ole syytä peljätä laiskurien lisääntymistä ainakaan 
ruumiillisen työntekijäin keskuudessa.

Pala.
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EESPÄIN!
m

Käy eespäin joukko työväen Ken pelkurina hiipis' pois,
sä valon turva valpas! ken seuraamatta olla vois,
On työsi työtä totuuden kun kutsu taistoon kuuluu näin:

ja  kirkas on sun kalpas. Käy eespäin!
Me rauhan taistoon riennämme,
tään kansan tuskat liemiämme. Siis rintamahan joka mies,
Soi meidän sotahuuto näin: nyt viipyä ei siedä;
Käy eespäin! voi huomenna jo  kukaties

yön halla viljat viedä.
Pois kansastamme kurjuus, yö, Pois velttous, mi nukuttaa
on työmme tunnus-sana. ja  turman kuiluun hukuttaa.
Sen e estä joka rinta lyö Soi ajan ääni meille näin:
ja  kerran valtavana Käy eespäin!
kuin ukkosena pauhaten Maa vapaa, kansa ponteva.
se kaikuu kautta ilmojen se ihanne on työmme.
ja  vuoret, laaksot vastaa näin:

w s  • •  • •  •  §
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M ut f  orjuuden tuon peikolta
Kay eespäin! pään murskaksi me lyömme.

Ja tappionkin jälkehen
Meit' yhteisönni velvoittaa käy tiemme voittoon rynnäten,
nyt työhön viipymättä, ja  huutomme soi aina näin:
nyt miehen mieltä vaatii maa Käy eespäin!
ja  kysyy tarmon kättä. E. SIRKKA.

SIELUNPAIMEN.
Hän oli suuren pitäjän rovasti, jumalisuudestaan kun

nioitettu, kantoi kontrahtirovastin arvonimeä, kävi kirkollis
kokouksissa kirkon ja — kuten sanottiin — myös jumalan 
asioita esittelemässä, piti piispankäräjiä, joissa nuhteli seura
kuntia ja seurakuntien jäseniä synnillisestä elämästä. Sanoi 
jumalan vihan lepäävän seurakuntien ylitse varsinkin sen- 
tähden, että joka vuosi, varoituksista huolimatta, syntyy äpärä- 
lapsia. »Äpärälasten äidit ovat Herran seurakunnan häväis
tys ja pilkka, jotka eivät muuta ansaitseisi kuin kivittää kuo
liaaksi, kuten Mooseksen laki määrää, mutta Herra on vielä 
kärsivällinen ja vetää heitä tykönsä, jos he sittenkään paran
nuksen tekisivät.» Näin saarnasi tuo pyhä rovasti seura
kunnallensa siveysoppia ja lisäsi: »Nuori mies ja nuori
nainen älköön hetkeäkään salaisesti seurustelko keskenään, 
sillä se on kauhistus Herran edessä. Joka aikoo avioliiton 
pyhään säätyyn sisälle astua, tehköön sen vanhempiensa ja 
seurakunnan läsnäollessa, vaan ei mitään salaista kuisketta 
keskenänsä, sillä se on porttojen tapa.»

Jos jollakin oli pappilaan asiaa, sai hän rovastilta heti 
sisään astuttuaan kysymyksen: »Oletko pyhä?» Sen jälestä
seurasi pitkä saarna, jossa »suruttomalle» kuvattiin helvetin 
hirmut kuolemattomine matoineen ja käärmeineen, mutta sille, 
ken vastasi tuohon kysymykseen myöntävästi, puhuttiin para
tiisin ilosta, johon Hän on pyhiänsä kutsunut, ikuista kiitos
virttä »karitsalle» veisaamaan.

*

Kirkonkylän nahkurilla oli sälli, joka oli luonteeltaan 
aika velikulta. Hän olikin rovastin mielestä »kaikista syn
tisin mies koko seurakunnassa, naisia tosin oli syntisempiä- 
kin, mutta että mies, joka on paljon lähempänä jumalaa kuin 
nainen, antautuu suorastaan vihollisen valtaan, kuten tuo 
nahkurin Nestori, se on ihmeteltävää.» Näin haasteli rovasti 
joskus pyhille naapureilleen.

Kerran oli eräs näitä »pyhiä» ollut taas rovastin luona 
käymässä. Siellä käydessään oli hän saanut sisäänsä entisen 
lisäksi pyhää innostusta, niin että sieltä tullessaan eivät jalat 
tahtoneet enää pysyä tämän syntisen maan kamarassa, vaan 
pyrkivät kohoamaan ylös kohti korkeutta. Nyt sattui nah
kurin Nestori maantiellä tätä pyhää miestä vastaan. Juuri 
sillä kohdalla, kun he toisensa saavuttivat, valtasi pyhä in
nostus pappilasta tulijan. Hän hyppäsi korkean loikkauksen 
ja kirkasi: »Hih, kun minä olen autuas!» Nestori teki
samanlaisen loikkauksen ja kirkasi: »Niin on tämäkin poika.*

Seuraavana sunnuntaina saarnasi rovasti, kuinka käsi
työläiset, suutarit ja räätälit, nahkurit ja nikkarit ovat syn
tisiä, mutta että niiden sällit ovat vielä monta vertaa synti- 
sempiä, ne kun pilkkaavat pyhiä ihmisiä keskellä kirkon
kylän tietä.

Pari kuukautta myöhemmin sattui rovastin kissan matka 
nahkurin makasiiniin. Siellä se repi vasta tuotuja vereksiä 
nahkoja. Nestori kurkistaa raollaan olevasta ovesta sisään, 
ojentaa revolverin ja — pamaus. Luoti oli mennyt kissan 
korvista läpitse, vieden hengen mennessään.
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Taas oli seuraavana sunnuntaina nahkurin sällit lujalla. 
Koko saarna oli ainoastaan niille. Rovasti suuttui saarnas
saan ja kirosi: »Te vihollisen palvelijat, te helvetin kekä
leet, minä en voi teitä enää pelastaa, te menette suoraa päätä 
helvettiin, mutta — menkää vaan, kun (itku valtasi rovastin) 
ette etsikkonne aikaa löytäneet — yyh — yyh — Amen.»

Syntiset ihmiset puhuivat kyllä rovastistakin paljon 
pahaa, vaikka häntä muuten hurskasten kesken pyhänä pi
dettiin. Niinpä kerrottiin, että rovasti olisi suuri juoppo ja 
että hän pitäisi oikeata kapakkaelämää muutamien ystävys- 
tensä kanssa. Keijoihinpa hänen humalapäissään monasti 
hätyytelleen palvelustyttöjänsäkin. Huhuttiin, että rovasti 
olisi humalapäissään houkutellut palvelustyttöään kanssaan 
kahdenkesken kamariin — hän muka tahtoisi siellä opettaa 
rukoilemaan, vaan ei lähtenyt, vaikka rovasti häntä jo käsi
varsillaan kietoen koetti vetää. Tyttö riuhtaiksen vaan irti, 
mutta silloin rovasti julmistui, tarttui tytön tukkaan kiinni 
ja tempari suuren suortuvan hiuksia. Sellainen oli huhu, 
mutta sitä sanottiin valheeksi, syntisten keksimäksi. Mutta 
tyttö poistui pappilasta ja ne, jotka hänen näkivät, vakuut
tivat, että toinen puoli tukkaa on tytöltä poissa.

Syksyllä kuultiin se ihme, että tyttö oli antanut rovas
tille haasteen kihlakunnanoikeuteen vastaamaan pahoinpite
lystä. Nyt alkoi pitäjällä kuulua arvelevia kuiskauksia: On
kohan siinä sittenkin perää?

Pian saatiin kuulla, että rovasti oli sovintorahoina mak
sanut tytölle 300 mk. ja tyttö peruutti kanteensa. Jo uskot
tiin, että oli se huhu sittenkin totta, vaikka se niin perättö
mältä tuntui. »Uskovaiset» koettivat peitellä, jos siitä sattui 
kysymys tulemaan, niin että pian se oli kokonaan unohdettu. 
Käsityöläiset ja muutamat muut syntiset eivät sitä vaan niin 
unhottaneet. Olihan rovastikin muistanut heitä saarnoissaan 
haukkua.

Rovastilla oli apulaisenaan oma poikansa, joka vast
ikään oli papin tutkinnon suorittanut »kiitettävällä» arvo
lauseella.

Pahat kielet kertoivat, että pappilan nuori herra vietti 
joutoaikaansa usein korttipeli- ja juomaseuroissa, sanottiinpa 
mallassaunoissakin käyvän. Tätä eivät ne oikeat ihmiset en
sin uskoneet, mutta nuori herra tavattiin yhä useammin vä
hemmän sopivissa seuroissa, josta oli seurauksena pilkka

puheita y. m. s. Nyt ei enää uskottu nuorta herraa juma
liseksi, mutta vanhalla oli yhä vielä entinen hyvä maineensa, 
vaikka se käräjäjuttu oli senkin jo kerran aikonut pilata.

Rovastilla oli hyviä ystäviä ympäri pitäjästä, joiden 
luona hän usein kävi seuraa pitämässä. Myllylän isäntä oli 
yksi sellainen. Myllylän talo oli pitäjän reunassa. Rovasti 
kulki näillä matkoillaan tavallisesti kievarikyydillä. Hän oli 
taas matkalla Myllylään. Jokelan majatalosta päätti hän ottaa

V

kyydin. Siihen asti tuotiin hän omalla hevosellaan. Maja
talossa ei sattunut olemaan isäntä kotona, muita miehiä ei 
talossa ollutkaan. Palvelustyttö oli tottunut hevosta ajamaan, 
olipa ollut muutaman kerran kyytiäkin viemässä. Rovasti 
tyytyi siihen, että tyttö tulee hänelle kyytimieheksi ja niin 
sitä lähdettiin. Muutamat halonhakkaajat kertoivat, että ro
vasti oli matkalla halannut ja suudellut ahkerasti kyytimies- 
tään, joka tietysti tapahtui pyhästä rakkaudesta.

Myllylän kamarissa sitä sitten isännän kanssa keskus
teltiin autuuden asioista ja pyhäin yhteydestä y. m. Jo alkoi 
kuulua kamarista laulua, jonka palvelijat luulivat joksikin 
virsikirjan virreksi, tai Sionin kanteleen lauluksi. Vähän ajan 
perästä kuului se jo kovemmin. Vahvalla basso-äänellä rä- 
mistää rovasti, isännän säestäessä: »Hallin Janne se laule
lee, että kivimuurit raikaa» j. n. e.

Kului hetkinen, jo rientää rovasti ulos — yöök — 
yöök — yöök —. Suusta alkaa pulputa sisäinen saasta 
ulos. Rovasti kapsahtaa nenälleen. Eräs talon palvelusty
töistä, joka oli jo kauvan halveksinut rovastin pahoja tapoja, 
sattuu paikalle ja huutaa: »Tulkaa hyvät ihmiset auttamaan,
herran seepaotin enkeli lensi nenällensä!» Sieltä korjattiin 
»enkeli» taas huoneeseen, riisuttiin vaatteet pois, ja palvelus- 
tytöt saivat vaatteitten puhdistustyötä.

Jonkun ajan perästä kerrottiin rovastista taas uusi juttu. 
Hänen sanottiin olevan syyllinen erääseen törkeään rikok
seen — raiskaukseen. Tuo todistettiin todeksi. Tuomio
kapituli vapautti hänet muutamaksi vuodeksi virkaansa hoi
tamasta. Määrävuosien kuluttua hän taas kelpasi herran en
keliksi ja sielujen paimeneksi, mutta lampaat olivat tulleet 
sillä aikaa niin syntisiksi, että nyt ne vaan puskevat paimen
tansa eivätkä anna paimenen enää keritä villojansa — uh
kaavat lakolla. Paimen kyllä uhkaa sielua helvetin tulella, 
mutta ei sekään enää näy peloittavan. Sulho.

ÄÄNESTÄESSÄ.
Hän tuli, lipun toivotun 
nyt kätehensä sai.
Men’ yksikseen ja  silmästään 
jo  kyynel vieri kai.

Hän muisti: lasta seitsemän 
kotona värjöttää.
Työtönnä isä, kummakos
• f •• • • • • • • • •  • •jos kasi varäjaa.

Hän piirsi viivan. Uurnahan 
se lippu putosi.
Ne kasvot, ah niin vaaleat 
vain yhä kalpeni.

Hän läksi uurnan luota pois 
totisna, huolissaan.
Oi, jospa koittais köyhille 
parempi päivä vaan.

Hilja Liinamaa.

/
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KATUSULKUJEN TAKAA.
Kirj. Vasili Jakimow. Suom. H. V.

Katusulut oli vallattu. Meitä alettiin ampua ja meidän 
täytyi lähteä pakoon. Minä kiipesin muutaman aidan yli 
ja juoksin puutarhan läpi. Takaani kuului kanuunan jys
kettä, rummun pärrytystä ja torvien toitotusta. Silmäni 
kohtasivat kaatuneitten toverieni ruumiita, jotka venyivät 
raitiotievaunujen, sähkölankapylväitten ja tynnörien päällä, 
joihin oli kiinnitetty punaisia, liehuvia lippuja — siinä oli 
parrattomia nuorukaisia, nuoria tyttöjä, ukkoja, kaikki kivää- 
rinkuulien lävistäminä ja — verissään.

Väsyneenä pysähdyin hetkiseksi ja katselin ympärilleni. 
Vihannesmaan takana näin aitauksia, ulkohuoneita ja asuin
rakennuksia ja kuulin koirien haukuntaa. Lähestyin muuatta 
aitaa, kiipesin sen ylitse ja huomasin syvennyksen lumessa. 
»No, se on hyvä», ajattelin, painausin syvennykseen ja aloin 
kaalata kinoksia, joihin upposin polviin saakka. Koko ajan 
kävelin aivan vaistomaisesti ja tietämättäni vallitsi minut 
ajatus: »minun täytyy paeta — paeta niin kauvas kuin 
mahdollista, etten joutuisi kiihtyneiden sotamiesten käsiin, 
jotka varmasti ampuisivat minut heti.» Ja minä kaalasin, 
kaalasin vain kinoksissa, kunnes voimani väsyivät.

Huoneet olivat hajoitetut maahan; siellä täällä näin 
poikasia ja yksinäisiä ohikulkijoita, jotka kuuntelivat kaukaista 
kanuunan jyskettä.

Jäin seisomaan. Otin esille kelloni ja kummastelin 
kun olin juossut jo kolme tuntia. Minne nyt? Oikean
puolinen tie, en tiedä miksi, tuntui minusta paremmalta; 
todennäköisesti oli se lyhin tie kaupungin loppupäähän. 
Kävelin siihen suuntaan ja jähmetyin kauhusta nähdessäni 
edessäni santarmipatrullin.

Koko murhiini vapisi ja ajatukset vaivasivat minua 
kuin painajaiset. Tunsin sinä hetkenä inhoa ja vihaa noita 
miehiä kohtaan, en mitään muuta. Mutta jonkun oudon 
voiman pakottamana — huolimatta tahtoni voimattomuu
desta — vedin taskustani revolverin ja ammuin kaksi lau
kausta heitä kohti. Mutta heti kohta minä toinnuin, kau
histuin varomatonta tekoani ja läksin juoksemaan eteenpäin.

Santarmit, jotka eivät olleet odottaneet tätä hyökkäystä, 
pysähtyivät, mutta sitten veti kaksi heistä sapelinsa, huusivat 
ja läksivät nelistäen seuraamaan minua. Kuulin heidän 
hevostensa kavionkopseen yhä likempää ja likempää.

He surmaavat minut — surmaavat — kohisi aivois
sani, ja kuolema heidän sapeliensa ja nagaikkainsa iskuista 
tuntui minusta paljon pelottavammalta kuin äsken tuolla 
katusulkujen takana kivääritulessa ja kanuunanjyskeessä. Ja 
minä juoksin tiestä tietämättä, huomaamatta minne juoksin.

Kapea katu, sen ympärillä mataloita rakennuksia. 
Talon portti avoinna. Minä juoksin siitä sisään ja tulin 
tuntooni vasta syöksyessäni huoneesen.

Minua kohtasi kauhistunut huuto: »elkää tappako 
minua! elkää tappako minua!»

Sipasin kädellä otsaani ja katsoin ylös. Edessäni 
seisoi tyttö, kauhistunut ilme kasvoillaan ja ojennetuin käsin. 
Huomasin revolverin käsissäni ja annoin sen solua taskuuni.

— En tahdo tappaa teitä. Pian surmataan minut 
itseni, jollette piilota minua, — minua ajetaan takaa — 
lausuin minä.

Kadulta kuului kavion töminää ja sapelin helskettä. 
Santarmit tunkivat pihalle.

— Ku ui ettekö? Ne hakevat minua.
Kauhun ilme katosi tytön kasvoilta. Hän katsoi 

ympärilleen ja sitten minuun. Tarttuen käteeni veti hän 
minut ulos huoneesta.

— Menkää, menkää! — kuulin hänen liikutettuna 
kuiskaavan. — Tänne! — sanoi hän avaten matalan oven 
ja työntäen minut pimeään. Ovi sulkeutui ja minä huo
masin olevani pimeässä, kapeassa ruokasäiliössä, hyllyjen, 
lasien ja porsliiniastioiden keskellä.

Muutamia tuskaisia minutteja kului. Portaissa kuului 
raskaita askelia ja metallikannusten kilinää. Minä pidätin 
hengitystäni.

— Manja! — kuulin minä karkean äänen sanovan — 
tule tänne!

Kuulin jonkun oven avautuvan ja äänen: mitä, isä?
— Otappas paikalla esille viinaa ja makkaraa kaapista. 

Meidän on mentävä miehittämään muuan talo. En ole 
saanut sitten aamun suuhuni tippaakaan.

— Heti, isä!
Oli kaikki hiljaista ja sydämeni löi kovasti, niin 

kovasti, että luulin sen halkeavan.
— Tässä, isä! — kuului hetkisen jälkeen tytön ääni.

— Etkö ole haavoitettu?
— En ollenkaan. Me olimme hyvän matkan päässä 

katusuluista. Tässä lähellä kyllä ampui muuan työmies 
meitä, mutta hän ampui ohi ja pakeni meidän katua myöten. 
Toverini etsivät häntä naapuritalosta.

Minä vapisin suonenvedontapaisesti ja satutin pääni 
johonkin esineesen. Viereltäni putosi lasi maahan ja meni 
kilahtaen palasiksi.

— Mitä se oli? kysyi miehen ääni.
Minun sydämeni melkein lakkasi sykkimästä ja aivois

sani oli vain yksi ainoa ajatus: — nyt on kaikki lopussa
— lopussa.

— Ne on vain rottia, jotka rikkoivat lasin ruoka- 
säiliössä, vastasi tyttö kylmäverisesti. Mutta minä kuulin 
hänen äänensä vapisevan.

— Pane sinne sitten rotanloukku. Ja nyt hyvästi! 
Minun täytyy lähteä. Kenties ovat toverini löytäneet mie
hen, joka ampui meitä.

Minä hengitin keveämmin. — Tulkaa ulos! — kuulin 
tytön äänen sanovan. Minun käteeni tartuttiin ja minut 
vietiin ulos säiliöstä. — Olitte vähällä antaa ilmi itserne. 
Pelastautukaa nyt!

Menimme eteiseen. Tyttö viittasi kädellään kadulle. 
Siellä kadun päässä näkyi ratsumiesten epäselviä varjoja.

— Hän oli minun isäni! — sanoi tyttö.
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KÖYHÄN KOHTALOA.
Laahustavin askelin lähestyy hän kadun nurkalla seiso

via nuoria miehiä.
Kukahan mahtaa vielä näin myöhällä tallustella, ju te 

levat nuorukaiset.
Laahustaja saapuu seisovien luo ja kysyy nöyrällä ää

nellä, josko heistä kuka on nähnyt hänen poikaansa?
ivallisesti hymyillen nuorukaiset katselevat vanhuksen 

ryppyisiä kasvoja ja koukistunutta vartaloa. Eivät vastaa. 
Eräs kumminkin on heidän joukossaan enempi ajateleva. Hän 
lähestyy vanhusta toveriensa pilkkanaurusta huolimatta ja 
vastaa: en ole nähnyt teidän poikaanne, mutta tarjoudun 
apunanne häntä etsimään, jos tahdotte.

Vanhus iloissaan tästä odottamattomasta avusta tarttuu 
nuoren miehen käteen ja puristaa sitä lämpimästi.

Vähän käveltyään alkaa vanhuksen askeleet vähitellen 
hidastua.

— No, ettekö jaksa enää?
— Koetan viimeiseen asti. Ei olekaan pitkälti tästä 

asuntooni.
Vanhus ponnistaa voimiansa, mutta taas pettää hänen 

jalkansa ja kävelynsä muuttuu haparoimiseksi.
— Odottakaa tässä kivellä, sanoi nuorukainen, talut

taen vanhuksen kadulla olevalle kivelle istumaan ja lähtee 
ajuria etsimään.

Vanhus jää yksin. Hänestä tuntuu niin rauhalliselta. 
Hän oli väsynyt. Hädintuskin pysyi kivellä. Kova mielenlii- 
kutus muun kaiken lisäksi painoi häntä poikansa katoamisesta.

Kuului rattaiden jyrinä, joka läheni. Ihmetellen astuu 
vanhus rattaille, kun semmoinen sattuma on häntä tavannut 
tänään. Kuumia kyyneliä valuu pitkin hänen kurttuisia kas
vojaan.

— Älkää kyynelöikö, kyllä poikanne vielä saadaan takai
sin, kunhan päästään ensin kotianne.

Pitkin laitakaupungin koukeroisia uria vierivät rattaat. 
Siellä täällä sijaitsi uran varrella joku ränsistynyt puuhökkeli, 
jotka olivat kaikkea muuta, mutta ei ihmisasunnon näköisiä. 
Yhden hökkelin eteen pysähtyivät rattaat. Vanhus astui hil
jaa niistä alas. Molemmat menevät sisään. Vanhukselta
pääsi huokaus. Hän ei olisi päässyt kotiansa ellei nuoru
kainen olisi auttanut. Siellä sisällä ei ollut loistavaa, lattia 
oli roskien ja likakerroksen peittämä. Huonekaluista ei ollut 
puhettakaan. Nurkassa oli rikkonainen sänky, jossa makasi 
sairas vaimo, toisessa nurkassa kolmella jalalla seisova pöytä, 
pari tuolia edessä. Siinä huonekalut.

— Mitenkä olet sillä ajalla jaksanut, kun olin poissa, 
kysyy vanhus sairaalta?

— En hyvin. Rinnan ahdistus on käynyt kovem
maksi, en taida huomista päivää nähdä. — Kuka on tuo 
nuorukainen tuolla ovenpielessä?

— Hän on auttajani. Kun kadulla kyselin poikaani, 
tuli tänne mukanani. Hänen avuttaan olisin jäänyt kadulle 
virumaan. Sinäkin olisit sillä ajalla voinut jättää tämän 
maailman. En minä olisi voinut kestää niin kovaa kolausta. 
Poikani on kadonnut ja sinut tänne tultuani olisin löytänyt 
kuolleena. Voi Jumala, mun kovan kohtaloni osuutta!

Hän kääntyy nuorukaisen puoleen. — En voi millään 
palkita teidän tekemäänne hyvää työtä. Toivon parhainta 
menestystä kulkiessanne maailman vaivaloisella tiellä, ettette 
joutuisi tällaiseksi kuin minä.

Sängystä kuuluu hiljaista jupinaa ja katkonaisia sanoja.
— No mitä sinä muijani tahdot? Ukko lähestyy euk

konsa sänkyä, ja kuuntelee. Ei hän enää ole tunnossaan; 
hourailee jo sitä tätä. Taitaa tämän vuorokauden nimissä 
tulla ero molemmista perheeni jäsenistä.

— Onko vaimomme kauankin jo sairastanut vuoteen 
omana?

— Toista vuotta, ettei ole sängystä omin voimin lii
kahtanut.

— Itsekö pidätte taloutenne kunnossa?
— Juuri niin! Kukapa minua auttaisi. Ei sukulaiseni- 

kaan välitä. He kun ovat paremman kohtalon osakseen saaneet.
Sairaan valitus kovenee. Hän alkaa repiä päällään 

olevia vaatteita. Tuskan hiki valuu laihoilta, kuivettuneilta 
naamoilta. Kärsimykset ovat häneen kärjistyneet. Surun 
voittamana — kun muutenkin oli jo heikko — menetti hän 
tajunsa.

Molemmat lähestyvät sairaan vuodetta. Mies hakee 
kylmän kääreen, asettaa sen vaimonsa otsalle ja pään ympäri. 
Vähitellen herkiää sairas voihkimasta, tullen tuntoihinsa.

— Nyt täytyy minun lähteä, sanoo nuorukainen ovea 
lähestyen. Lämmin käden puristus ja nuorukainen poistuu.

Ilma on tullut kirkkaaksi. Kuu paistaa kelmeänä tai- 
vaanlaella. Nuorukainen kysyy itseltään: miksi on kohtalo 
niin moneen osaan jakanut ihmisten onnen. Minä rikkaan 
poika, hän — kadonnut — köyhien ja vaivaisten vanhem
pien. Jospa hänkin olisi samanlaisessa asemassa kuin minä.

Näitä ajatellessa saapuu kotiansa. Äitinsä oli jo por
tailla vastassa.

— Mikä sinulle lapseni on tullut, kun olet noin miet
teisiin vaipuneena. Käy sisään, onhan myöhäinen. Palve
lijamme läksi toveriesi luota etsimään sinua. — Mikä sinun on?

— Ei mikään. Kävelin kuutamon houkuttelemana 
vähän etemmä. Siellä viivyin.

♦

Nuorukaisen poistuttua vanhuksen asunnosta, on siellä 
hiljaista. Sairaan raskas hengitys ja puiden uunissa palami
sesta johtuva ritinä häiritsee hiljaisuutta. Pää käsien väliin 
painuneena istuu vanhus miettien onnetonta elämäänsä, vä
liin raskaasti huoahtaen ja samalla kiroten asemaansa.

— Vettä, vettä! voihkii sairas!
— Joko taaskin kovemmin ahdistaa?
— Niin! En saa sanaakaan kohta suustani. Enkä saa 

huo . . .
— Oh! Nyt taas tapasi häntä kohtaus. Merkillistä, 

kauheata!
Vanhus pistäytyy hakemaan naapurista apua. Kohta 

saapuukin hän takaisin vaimo mukanaan.
— Joko häntä taas tapasi kouristus?
— Jumala armahda! Kahdesti tänä yönä. Tunno- 

tonna oli, kun tulin kotia, mutta sain hänet virkoamaan. 
Nyt taas otti kahta kauheammin.

Sairas kiemurtelee tuskan käsissä, suussa valkoinen vaahto. 
Ompa tämä ylipääsemätöntä, sanoo vieras vähän päästä. 

Hengitys käy jo tasaisemmin. Ehkäpä tästä selvitään.
Vieras menee jalkapuoleen, nostaa peitettä ja sat

tuu koskettamaan kädellään sairaan jalkaan.
— Jalkansa ovat kylmät. Hengitys käy harvemmin 

kuin äsken.
— Mitä sanotte?
— Hän lähtee ikuiseen lepoon.
Kuuluu heikko korahdus ja — sairas ei enää kärsi. 
Niin oli maailma taas yhtä kurjaa vähempänä, mutta 

uusia syntyy sijaan ja niin rientää aika edelleen kurjuuden 
yhä useampia kaataen kesken ikänsä ja kesken elämänteh-
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