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työväen proletariaatti, usein vielä vaikeam m assa, sillä ruu
m iillinen työ on kansainvälinen, sam allainen jo k a  m aassa, 
mutta henkiselle työlle on nykyisessä yhteiskunnassa m onia 
rajoituksia, erilaatuisia sääntöjä ja  vaatim uksia eri maissa. 
Jouduttuaan proletaariksi on sivistyneen luonnollisesti lii
tyttävä proletaariveljiinsä —  työväen luokkaan ja  siten tu 
kien ja  täydentäen toinen toisensa käyvät he voim istuneina 
yhteistä vihollistaan —- kapitalism ia vastaan, joka  panee 
rajoituksia ja  esteitä heidän työvoim ainsa ruum iillisia käyt
täm iseen.

M. O.

K atsaus päivän tapahtum iin.

Sanom alehdet ovat nykyaikana aivan tulvillaan k irjo ituk
sia V enäjän rosvopolitiikasta Suom essa. K aikissa eri viras
toissa työskennellään kuum eentapaisella kiireellä, keksitään 
yhä uusia riistosuunnitelm ia Suom en sortam iseksi. V alta
kunnanneuvostossa, jossa Suom ea koskevat duum an hyväk
sym ät lakiehdotukset käsitellään, siellä ei mitkään vastaväitteet 
eikä järkisyyt saa kuulevaa korvaa. Kivennavan ja  U ud en
kirkon pitäjien liittäm ishom m aa V enäjään sitä yhä yritetään, 
vaikka venäläisten on itsekin täytynyt tunnustaa, että täm ä 
yhdistäm inen kohtaa käytännöllisiä vaikeuksia ja  ettei sitä 
voida toteuttaa ennenkuin kaikki Suom en lait ja  asetukset 
ovat kokonaan kum ottu ja  ettei sitäkään voida tehdä noin 
vaan käden käänteessä. Venäläinen hallin to järjestelm ä on 
näet aivan erilainen kuin Suom en. Kun näm ä Suom en sorto- 
toim enpiteet yhä kohtaavat käytännöllisiä vaikeuksia, on asian 
jouduttam iseksi asetettu erityinen * Suom en asiain neuvot
telukunta», joka  on antanut m. m. seuraavan m estarinäyt
teen tarkoituksistaan.

»Yleisvaltakunnalliselta kannalta on otettava ensi tilassa 
harkittavaksi jou k ko  perustavia, Suom eenm aan hallintoa kos
kevia kysymyksiä. N äm ä kysym ykset eivät siedä lykkäystä, 
vaan ovat m ahdollisim m an pian saatettavat ratkaisuun. Sillä 
ei o le  epäilystä siitä, että hallinnon säännöllinen m eno S u o 
m essa ei o le  turvattu, jo lle i maan virkam iehistössä saada a i
kaan kuria, jo lle i sanom alehdistöä saada järjestetyksi ja  sään- 
nöitellyksi, jo lle i maassa ole kuuliaista ja  velvollisuudellensa 
autautuvaa poliisivoim aa ja  jo lle i venäjänkielelle hankita sille 
tulevaa asem aa maan virastojen ja  viranom aisten asiain käsit
telyssä. Lisäksi tulee, että kun kohta annetaan laki, joka 
m yöntää venäläisille sam at oikeudet kuin maan om ille  asuk
kaille, tekee täm ä yhä tarpeellisem m aksi piakkoin järjestää 
sellaiset asiat kuin kysym ykset kokoontum is- ja  yhdistym is
vapaudesta sekä valtiollisia rikoksia koskevain lakien m uut
tam isesta. Jo lle i näin m enetellä, jääpi 1 7 /3 0  p. kesäk. 1 9 1 0  
annetun lain yhdistävä tarkoitus saavuttamatta ja  lisäksi vielä 
nekin toim enpiteet, jo ih in  jo  on ryhdytty sanotun lain sää
täm ässä järjestyksessä, voivat viedä valtakunnan etujen kan
nalta epäsuotuisiin seurauksiin.»

N iin m ielettöm ältä kuin tämä lausunto kuulostaakin, on 
venäläiset virkam iehet Suom essa toim ineet aivan tässä lau
sunnossa annettu jen ohjeiden mukaan. N iitä virkam iehiä, 
jo tka  eivät o le  nöyrästi täyttäneet kenraalikuvernöörin anta
m ia viittauksia, jo k o  ne sitten koskevat kokoontum is- tai 
lausuntovapautta tai muuta, niitä on rangaistu jo k o  virkansa 
m enettäm isellä tai m uutam an kuukauden palkan pidättäm i
sellä. N iitä virkam iehiä taas, jo tka ovat ainoaksi ohjeekseen 
ottaneet venäläisen virkavallan m ääräykset viis välittäen s o 
tiiko ne Suom en lakia vastaan, ne virkam iehet on lain ylin 
valvoja, Suom en nykyinen prokuraattori ottanut erikoiseen 
suojelukseensa, kieltäm ällä kanteiden nostam isen virkam iestä 
vastaan joka  on tehnyt virkarikoksen, kun teko vaan kel- 
paa venäläisten pyyteille Suom essa.

Kun tuntee suom alaisten virkam iesten usein hyvinkin 
kiihkeän virkainnon erittäinkin kokoontum is- ja  lausunto- 
vapauteen nähden, niin tekee mieli huudahtaa, m ihin o i
keastaan pyritään! Nälkä kasvaa syödessä sanotaan, ja  näyt

tää siltä kuin venäläisten sortonälkää ei tyydytä enää m i
kään, koska kuuluisa Viipurin poliisim estarikin on joutunut 
epäsuosioon huolim atta siitä, että hän on yrittänyt paraansa 
kapinan aikaansaam iseksi Viipurissa.

Suostuntakysymys

se yhä antaa senaatille aihetta lausunnoiden antam iseen. 
M uistetaanhan miten senaatti v. 1 9 1 0  alussa koitti evätä 
eduskunnan suostuntapäätökseltä hyväksym isen. K un edus
kunnan päätös lopultakin oli hyväksyttävä, on senaatti sit
tem m in ahkeroinnut erittäinkin väkijuom asuostuntain alenta
m iseksi. Kuvaavata nykyisen senaatin toim innalle  on se, 
että vaikka heidän pääpyrintönsä o n k in jsa a d a  m ahdollisim 
man paljon rahoja kerätyksi, m. m. suunnittelem alla uusia 
veroja, niin he samaan aikaan kaikella voim alla työskentele
vät viina- ja  olutveron alentam iseksi. Yhteistä niin om ille  
p orvareille kuin virkaryssille on se, että väkijuom averon 
alentam ista puolletaan kansan terveyden ja  hyvinvoinnin 
kannalta. Senaattikin, joka  kaikissa m uissa asioissa on koet
tanut puoltaa venäläisten oikeuksia, on nyt väkijuom akysy- 
myksessä asettunut puoltam aan Suom en kotim aista teo lli
suutta, sam alla kuitenkin ottaen hu om ioon että suom alaisel 
panim ot käyttävät venäläistä ohraa. Senaatti lausuu m yös
kin isällisessä huolenpidossaan että alam aistensa täytyy saada 
tilaisuus ju od a ja  ju od a halvalla. Eduskunnassa kun eh d o
tettiin erikoisesti verotettavaksi niitä anniskelu ja, jotka ovat 
näytäntöjen yhteydessä, niin senaatti sanoo että niin ei pidä 
tehdä, koska se »todennäköisesti tulee tekem ään m ahdotto
maksi kaiken anniskelun kyseessäolevien näytäntöjen yhtey
dessä».

K ansalle kun näin varataan tilaisuus ju om iseen , samalla 
kun kielletään kaikki sivistvsfarpeisiin menevät rahat, niin 
luonnollisesti seuraa siitä, että yhtä auliisti kun väkijuom ain 
halpenem ista ja  veroa vastustetaan, yhtä auliisti m yönnetään 
rah o ja  poliisivoim an lisääm iselle. V iim e aikoina on useita 
ku nnollisem pia poliisim estareita erotettu ja  sijaan nimitetty 
jo itakin  epäilyttäviä mutta venäläisen virkavallan su osioon 
päässeitä onnen onkijo ita , jo id en  virkainto näkyy kohdistu
van pääasiallisesti siihen, että osaa erottaa poliisilaitoksen 
palveluksesta kaikki jo tka vähänkin antavat arvoa laille ja  
oikeudelle, ja  ottaa uuden m iehistön jo id en  entisyys on 
useim m iten pitkällä rikosluettelolla varustettu. Tällaisen jä r 
jestysvallan huostaan on kansan turvallisuus nyt uskottu. 
Kun vielä uhataan yleisvaltakunnallistuttaa yhdistys-, ko k o o n 
tum is- ja  sananvapaus, sam oin valtiollisia rikoksia koskevat 
lait, niin «siitä saa käsityksen, että Suom en sortajat eivät 
häikäile ryhtyä mitä laittom irnpiin toim enpiteisiin  Suom en 
tuhoam iseksi.

M iten on meidän tähän vastattava?
Lujittam alla jä rjestö jäm m e! M. S.

V aivaish oid on  rikosluetteloa.

M eidän köyhäinhoito järjestelm äm m e on tullut viim e a i
koina varsin kuuluisaksi. T aas täm än vuoden alussa on 
lehdet kertoneet sydäntä särkeviä kuvauksia ihmishuutokau- 
poista jo ita  on pidetty useassa kunnassa ja  jo issa  avuttom ia 
on myyty vähim m in vaativalle. N iinpä kerrottiin että täl
lainen »vaivaisten huutokauppa» pidettiin v. k. 3 0  p:nä K iu
kaisissa kuntakokouksen loputtua. H uutokaupan nim ellä ei 
sitä pidetty, mutta sellaiseksi se tällä kerta m uodostui. »H y
vin ilkeältä tuntui», kirjoittaa kirjeenvaihtajam m e, »kun eräs 
äiti tahdottiin väkisin erottaa lapsestaan». Näkyi olevan »huu- 
tajain» joukossa m onta niinkin kovasydäm istä, että nauroivat 
äidin itkulle ja  sille, että äitiraukka uhkasi hukuttautua, jo s  
lapsi häneltä riistetään. Äiti on sairas ja  poika on 8 1/2 vuo
den vanha. Kuului jo u k o sta  kysyttävän, »onko poika vankka 
ruum iiltaan», siis sellaista tavaraa, että voi käyttää rikkauksia


