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IDcren käydessä.
3umaFauta mi mprskp npt meuraa, 
meri käp, meri foi, meri paubaa,
9fr)t oikeutf ei ole kellään 
ketoosi' olla ja nauttia raubaa!
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Kelle kallis on benki, bän olkoon
kä[i toalmiina purjeiben nuoriin;

.
on mpptp {e mies, joka ei tooi 
npt toarmana tarttua ruoriin.

SCReri paubaa. 3ättiläislaineet 
pian laitaamme nielubun bautaa, 
jos ei joka ainoa meistä 
npt taipumatonf ole rautaa.
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Suurlakon aattona Iokak. 30 p. 1905.
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2Bapaus elää omaa elämäänfä, it(e määrätä fobtalonSa 
ja häiritsemättä hoitaa ifienfä perintöä, mapaus, kanfan kallein 
omaifuus on Suomesfa toiime aikoibin asti ollut toain mui- 
naismuisto, hämärä tarina touo[iiatoien takaa ja unelmissakin 
kaukainen kajastus jostain, jonka toteutuminen näptti turhalta 
toitoeelta. 5Ibbistettuna kaukaifeen, karuun maahan pohjan 
perillä, puferrettuna toierasten maltain mäkiin ja näille muo- 
roon palomeroa makfaen oli kanfamme monasti jo täpbelli- 
fen perikabon partaalla. 2Rutta eipä toki Sortunut. Elämän 
ebtpmättömistä lähteistä imi (e pk)ä uuhelleen tarmonSa taka- 
Jm, (itkistpi koettelemukfisfa komakfi ja ofotti tuon tuostakin 
ällistyneille Sortajille, kuinka turhaa on prittääkään tukabuttaa 
luonnon maltamia moimia, jommoifia omat kanfan niin kuin 
pkfilönkin oman armon tunto, mapauben rakkaus ja pprki- 
mps poistamaan kebitpstä ebkäifemät esteet tieltään.

Kanfallinen liike herätti Suomenkin fpmät rimit, mapaus- 
mirtaukfet Iöpfimät maaperää kanfamme poljetuisfa pohjaker
roksissa ja kanfanmaltaifuuben maailmaa mullistama moima 
on mpllertänpt liikkeelle koko pbteiskuntamme. 5Banbat Iaitokfet 
omat lahoina kukistuneet, keinotekoifet telkeet taittuneet, kuohu
mana kaaokfena, alkeellisten ainesten aaltoiluna, on muuta
mia muofia fitten niin „rauhallifekii“ ja „tppneekfi“ kiitettp 
kansa. 9te, jotka äskettäin plenkatfeellifesti bpmpillen folma- 
ftmat tämän robun „melttoutta“, alkamat ajatella toifin, ja 
joskin mielä Iöptpp niitäkin, jotka näkemin filmin eimät näe 
r*™ Sorroin eimät kuule, maan hirtehinen ima hnus
lilla luulemat rankaifematta faamanfa Soimata kanfan pphim-



piä tunteita, niin on jo [nurin ofa pilkkaajista ebes matennut 
ja äsken toielä ankoillaan plpeillpt pläluokka mpöntää enem
män tai toäbemmän fuoraan, että „koko kan[a“ on [itienkin 
ainoa, joka olojen [otkeuneen mpphbin moi [elroittää, — jos 
[e enää tällä Retkellä rauballifesti felroitettäroisfä on.

Kärp palamista kartanoista pii laajan SBenäjänmaan, 
tulmiman meren tuokfu on tunkeutunut pii rajan ja miljöö* 
nam beräämien orjien mapauslaulu, jota ei tpkkien jpske* 
kään moi maientaa, kaikuu täälläkin niiben kormiin, jotka 
tähän faakka omat [ulkeneet filmänfä tofiafioilta ja tukkineet 
kormanfa marotuk[en ääniltä, joita totifesti ei ole puuttunut. 
Hbkaamat lakot joka taholla maasfa, kanjan kpmmentuhat* 
määräifen mirtailu fo[iaIibemokrati[iin järjestöihin, Iukuifain 
tpömäenleljtien fpntpmä ja manbaht äkillinen laajennus, [ala* 
peräinen marustauminen, maasfamme ennen tuntemattomat 
järjestöt p. m. miime päimien ilmiöt omat merkkejä, joitten 
pitäifi puima kpllin felmää kieltä.

9CRitä tekee pläluokkamme ? SRientääkö [e nopeasti torju* 
maan uhkaamaa tuomiota ainoalla tamalla, joka [itä liemen* 
tää moifi, kiiruhtaako [e tunnustamaan erei)bpk[en[ä ja kor* 
jaamaan niitä, kun mielä ehkä aika on? SRoubattamatko 
e[im. plioppilaat itäisten tomereittenfa e[imerkkiä uhraten 
aikanfa ja moiman[a niin polttaman tarpeellifeen, tobellifeen 
malistustpöhön ja onko ebes maamme [imistpnpt nuorifo — 
manhemmasta polmesta ei puhumistakaan — malmistunut 
niihin uhraukfiin, joita pikaifet tapauk[et ehkä kp[pmät? — 

tu s k a lla  täptpp mastata: ei! (Ei mielä! (Ei mieläkään! — 
Sanoja kpllä kuullaan, lupaukfia, korupuheita — niibenkin 
keskeltä kajahtaa niin taajaan korahtamia epäfointuja! — 
mutta tpötä, tpötä, tpötä? (Ei kuulu kpllikfi, ei ainakaan 
tarpeelleen, mälttämättömään [uuntaan. 2Rutta kpllä mas* 
takkaifia tekoja! 9Bai mitä omat tpön[ulku*ul)kat, mitä Iahtari* 
kaartit, mitä herraslehtien pilkallinen kieli? (Ei miit[ifi mii* 
tata niihin nalkutuk[iin, joita tuon tuostakin tapaa „mapaa* 
mielifenkin“ nimeä maatimisfa Iehbisjä, häpeän puna m aan 
noufee poskille, kun ajattelee uhkaaman taantumukfen tuloa, 
¡ota mastaanottamaan [imistpnpt luokka malmistautuu kaikin 
motmin folmaten niitä, jotka pitämät melmollijuutenaan tehbä



järjestäpmistpötä ¡illoinkin, kun fe toUo[iki)mmenten Iaimim 
luomisten takia tooifi toimettomaltakin uäpttää? 9te jotka 
fitä moimat, omat tuominneet itfenfä, be eimät tiebä mitä 
Ije tekemät. XRutta (ofialibemokratit tietämät, mitä tahtomat 
ja mitä tekemät. §e tietämät ipfänneenfä fprjään nälkäisten 
joukkojen polttaman tarpeelliset taloubellifet parannuspprfU 
mpffet, be tietämät jättäneeni betkekfi taistelun taloubeliifia 
riistäjiä mastaan moibakfeen ubrata kaikki moimanfa pbteifen 
Suuren afian bpmäk[i, moibakfeen millä pinnalla tabanfa 
pelastaa kansallemme rauballifen kebitpkfen enfi ebbon, kam 
fanmaltaifen ebusfunnan, jonka aikaansaaminen ei pläluo^ 
kille näptä oleman niinkään kiireinen, joskin ebkä — beibän 
pubeittenfa mukaan — „tarpeellinen reformi“.
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Eduskunta —  oikeuden lurya!
,,£aki on oikeuden turma", laulaa (Erkko ja airoan osiein. 

Mutta ainoastaan lali, jota on sopusoinnussa kansan oikeus* 
kfisttyksen fanssa! (Että meillä oikeuskäsitpkset moimat siihen 
määrin sotleutua, tuin hohbriiofsilaisrouosina tapahtui, mitä 
muuta se todistaa, luin lakien riitiämättömppttä koetusten 
hetkenä. SImiannot, urkkimiset, passiiwisen wastarinnan 
turmelemisen loppumattomilla roarotuksilla ja häiriöillä, nou* 
sukkaiden tunkeilu mittoihin, s. s. koko tämä kurja mátele* 
misten sarja miime muosina on jatkuma todistusten joukko 
siitä, että jotain oli roinossa perustuksia mpöten. 3a  maikka 
nimenomaan ja selroästi sanottiin, että eduskunta, kansan 
tahdon mitallinen tulkki, on kiireimmiten roahmistettaroa 

Peruskeiben pobjalle, jos mielitään onnettomuutta 
malttaa, nnn et fe ppstpnpt. Aatelisto ja pormaristo, ofakfi 
papptssäätpkin istuutuimat huhtik. 14 p. 1905 „häpeäpäi*
mana" paperilakien mielestään mankalle perustalle, —
J?* ..ymmärtämät he pudonneensa läpi! geidän ainoa teh* 
kamansa on npt mpöntää tämä kirjallisestikin s. o. hproäkspä 
pkstkamarmen kansan eduskunta. (Että he omat siihen hie=



man rnastabafotfet, fitä ei juuri ihmettele, mutta oubolta fe, 
juuri beibän etunfa kannalta katfoen, näyttää!

Xyörnäki, kyllästyneenä loppumattomaan lupausten ja 
korupubeiben tuimaan, on antanut pantin Siitä, että fe tar* 
kottaa puheellaan totta. Se on toalinnut Suurlakon, — 
rauhalleen, järjestykfesfä toimeenpantaman, jos fymat m aan 
fumaitfemat — filfi pantikfi, jonka tehtämänä on ofottaa 
kanfan pohjakerrosten maattmusten makamuus. (£imät ole 
työmäelle outoja lakkojen maatimat uhraukfet, nälkä ja 
kylmä omat heibän tuttujaan, ei moi työmäki myöskään olla 
niin juopunut — kuten mäitetään — „mapauben miikosta“, 
ettei fe käfittäifi kuinka toifet ebellytykfet Suurlakolla nyt omat, 
mutta fe on Sittenkin päättänyt. 3 a  mielä paremmakfi makuu* 
bekfi aikomustenfa makamuubesta on fe tehnyt tarkan fuunni* 
telman, miten Suurlakko olifi toimeenpantama.

Suurlakko —  miekkamme terävin!
Se maalaisebustajain maltama joukko r— n. 500 ebus* 

tajaa yli 200,000 kanfalaifen puolesta — , joka miime muo* 
ben miimeifinä päiminä §elfingisiä Suurlakosta neumotteli, 
olifi moinut tobistaa epäilijälle yhtä ja toista. Se olifi 
moinut kertoa, kuinka kiihkeä kanfan mieliala kohella on, fe 
olifi moinut makuuttaa, että ebuskunnan uubistus on kan* 
falle tobetta eltnkyfymys, jota ei faa pilkata, ei miimyttää, 
eikä turmella. 3a mielenofottajien joukko, joka kiljumasfa 
pakkafesfa Senaatintorille niin täsmällifesti järjestyi, kertoi 
fekin jotain!

<Re kokoukfet antoimat takeen fiitä, että työmäki mieläkin 
obottaa yläluokkain — itfenfä ja kaniamme rauhan täljben — 
pikai}esti toteuttaman tämän uubistukfen, joka on kanfallemme 
olema tobellinen uubestiSyntymä.

3ärjestynyt työmäki armelee mieläkin moimanfa järjes* 
tykfesfä ohjailla yhä maltamampia kansanliikkeitä, maikka 
Iemoton aika, yläluokkain ärfytys ja kanfan pohjakerrosten



Iaiminlpöty kehitys nhkaifimatkin laskea tuiman pii äpräitten. 
Softaltbemokrattien opin jääneille on felmäsSä tietoifuubesfar 
kuinka kallis tappio epäjärjestykseen menneestä kanfanliiik- 
keestä koituu, ja nämät koettamatkin ponnistaa miirneifet 
moimanfa Sellaista mabbonifuutta mastaan. S itä tarkotta* 
mat rnpös ne SuurIakko*ohjeet, jotka Sofialibemokratiien puolue* 
hallinnon Järjestämä komitea on malmistanut ja jotka puo* 
lueljallinnon ja maalaisten kokouksen ohjeitten mukaan tarkis* 
kettuina täsfä efitetään.
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Suurlakko-objeet.
t a r m o k k u u s  — j ä r j e s t y s !

Kaikkien ebistyspstämällisten Seurojen ja phbistpsten, jotka 
ojaltaan tahtomat maikuttaa npt kohta miimpttelernättä tety 
tämään kanjan maatirnusten rnukaifeen äänioikeusolojen ja 
kanjanmaltaifen ebuskunnan luornifeen, täptpp marustautua 
taisteluun kpiprnpsten ¡uotui(an ratkaijun puolesta. SBaikkapa 
makuutellaan maatirnusten täpttärnistä ilman pontemampia 
toimenpiteitä, niin Siihen emme f aa täpbellifesti luottaa. Jospa 
näitä maatimukfiamme koko Iaajuubesfaan ei täptettäifikään, 
niin mitä me marustautumattomina jitte {illä kertaa enää 
mokiimme tek)bä? SJliflä me Silloin kpkenifimme puolusta* 
maan toimettomuuttamme, kun jo nptkin marustaumijeen 
meimoittamia e(irnerkkejä on pltäkpllin? ^Reillekin tällä ĥ t= 
kellä jopii aiman erinornaifesti fääntö: „jos tahbot taistelua 
mälttää, niin marustaubu taisteluun !“ SJtitä malppaarnrnin 
kanja on marustautunut maatirnukfienSa puolesta taistelemaan, 
Sen marmemmin fe maatimukienia Saamuttaa, ja ehkä rnpös 
main jiten moi mälttyä äärirnrnäifistä moirnain koetteluista.

Xärnän oimaltaen, on maamme Sojialibemokratiien ^3uo* 
Iuehallinnon J ä r j e s t ä m ä  komi t ea  ajetettu järjestämään 
koko maata käiittämää Suurlakkoa,  joka aijotaan toimeen* 
panna ainoastaan Siinä tapaukjesia, ettei Iuokkaebuskunta



kpkenifi näitä kpfpmpkSiä tppbpttämästi ratkaisemaan, tahi jos 
fiellä erimtellippfften peittämifekSi afiain käsittelemistä ja päät^ 
tämisfä pprittäifiin miimpttelemään. £ät)än tarkoitukseen malj* 
bollifesti tarmittaman Suurlakon täpbelltfen onnistumisen täfy 
ben on jokaifen asianharrastajan tällä kertaa otettaroa huo
mioon Seuraamat ohjeet:
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1. £ a k k o t o i m i k u n n a t .

Kaikilla paikkakunnilla maasfamme on afetettama tar= 
koitustaan roastaaioia Iakkotoimikuntia, — pkji johtama taa* 
tusti foSialibemokratinen komitea, josfa ebustajia kaikista tnu= 
kana olemista järjestöistä, etenkin rautatieläifistä, — jotka 
johtamat ebeltäpäin käppiä toimia kaikkien niiben Iiikealain 
tpömäestön järjestämiseksi, joihin Suurlakko tulee ulottumaan, 
niin että tiebon faamuttua määrätpllä hetkellä „kaikki ppörät 
Seijomat^, jos niin karmitaan. Säm än Iifäkji on järjestettämä 
toimintaa niin, että päimän maatimukSemme tulemat mal)- 
boiliiimman laajalle tunnetuiksi ja faamat pljä enemmän 
kannattajia. Zämä moibaan parhaiben toteuttaa Iaajoisfa 
hpmin järjestetpisfä kanjalaiskokoukiisia, pkfitpiSellä agitakSio* 
niila, puolueemme kirjallijuuben ja Sanomalehtien Iemittämi= 
Selkä p. m. Semmoisilla toimenpiteillä.

£akkokomiteain tulee ennen kaikkea tarkoin Seurata näiben 
kpfpmpsten kulkua ja kebitpstä ja tebbä niitä piirdsiään 
tunnetuiksi fekä pitää pormarillifet kalastelijat ja Sekottajat 
loitolla. Sobellifilla karkotuksilla ja Iuotettamilla lupauksilla 
mukaan pprkijät otettakoon mastaan.

2. u n  a f e t k a a r t i t .

£akkokomiteain ja niiben ohjeita noubattamain punasten 
kaartien tulee mastata Siitä, että tähän tarkoitukseen Someltu* 
man järjestpkien plläpitoon nähben on ajoisja rphbpttp toi= 
menpiteifiin, ja että pritps käptännösSä tulee tarkoitustaan 
mastaamakji.



Zätä tuutien on punaisten kaartien, jos ne baluatuat 
olla So{iaIibemokrati(ina järjestöinä ja tobellifina järjestys^ 
kuntina, noubattatua tarkasti bptuäkfpttpjä Sääntöjään ja 
ebbottomasti pyfyttämä näitten määräämällä kannalla. £äljims 
pinä ohjeina mainittakoon (iis:

a) ^punafen kaartin on noubatettarua fo(.=bem. puolueen 
ohjelman mukaista menettelytapaa puoluehallinnon ohjeitten 
mukaan.

b) p itää järjestystä kunkin paikkakunnan (uutlakkokomt' 
tean määräämällä taroalla.

c) (Etenkin on pibettäroä Silmällä kaikeliaista roebkeilyä, joilla 
joko yläluokan taholta tai ballitukfen, (ekä nykyifen että kukis* 
tuneen, kätyrien toimesta yritetään {oikea työroäen toiminnan 
puimasta objeimanmukaifuutta ja ärfyttää kanfaa maltitto* 
m iin tekoihin ja armottomaan efiintymifeen.

b) Saattaa kaikellaifet bäiriöntekijät niin järjestöjen uiko* 
puolelta kuin omisfakin piireisfä ehkä Iöytymät falamebkeilijät 
ja urkijat täyfin tobistettuun ebesmastuufeen.

e) Suolellifesti mälttää keskuubestaan kaikellaifia baa^ 
meellisyltiöpäifiä puuhia, jotka huhuina ja tofitietoinakin Iemim 
neinä moimat {aattaa puolueen toiminnan määrään maloon, 
joka olifi fille mitä epäebullifinta.

f) 51{ettaa Iuottamusmiebenfä ja päällystönfä buolellifen 
malinnan perusteella main täyfin Iuotettamista henkilöistä 
fekä malmoa tomerillifen kurin kautta kaartin päällystön ja 
jäfenten efiintymistä ja menettelytapaa.

g) Munanen kaarti, joka ei Ijalua noubattaa näitä fään* 
töjen mukaifia ohjeita, katfotaan eronneekfi fof.=bem. puolueesta 
ja julistetaan fe puolueen puolesta lakanneeksi eikä puolue 
ole mastuunalainen {en toiminnasta.
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3. S a k o n  l a a j u u s .

Suurlakkoon kuulumiksi on ajateltu kaikki työliikkeet, jotka 
eimät ole ruokatalouben ja eläinten ramit{emifen ja termey* 
ben hoibon kansfa mäiittömäsfä yhteybesfä. 3a koska tar= 
koitukjemme ei ole tuottaa pitempiaikaista mahinkoa millekään

s



tpo* tai| liikealalle, kuin mitä tofipakko ruaatit, niin on kat- 
kiila fuurlakonalaifilla tpöaloilla lakonkin aikana teijtämä 
kaikki ne tpöt, jotka otoat roälttämättömiä koneiben ja ntuiben 
teollisuuslaitosten ja niisfä malmisteella olemien aineiben 
turmeltumifen estämijekfi. (Samaa periaatetta roaabimme huo
mioon otettamakfi mpöskin kaikkiin muihin mälttämättömiin 
elämänoloibin näbben. £uottaen kaikkialla paikallisten lakko* 
komiteoin paikallisolojen tuntemukseen ja terroeefeen harkinta* 
kpkppn, jätämme täsfä koljben lähemmät Suunnitelmat näiben 
toaraan.

§uom.! £ ä tä  ppkälää koskeroasSa Iaajasfa keskustelusfa 
huomautettiin, kuinka tärkeätä on, että lakko tobella koljbiste* 
taan pläluokkaa roastaan, ja että fe niin toähän kuin mah= 
hollista roahingoittaa alaluokkaa. S iis on pibettäroä fil* 
mällä tpömäen raroinnonhankintaa. 5loneiben turmeltumia 
nen taas riistäifi tpömäeltä tpömaljbolliiuuben pitkiksi ajoikji. 
(Venäjällä efim. ei järjestpnpt tpömäki Jumaitfe minkään* 
laista koneiben, teljbasrakennusten tai roarastojen mahingoit* 
tamista!) Rautatiet ja Juuret liikekeskukset omat faatamat 

' mitä laajimpaan Iakkotilaan, §elfinki etenkin on tärkeä. 9ftitä 
maatalousoloihin tulee, niin Juurten kartanojen palmelijain 
on phbpttämä lakkoon ja jätettämä tilanhoito ifännille, kui= 
tenkin maikka muorotellen pitäen huolta fiitä etteimät eläimet 
rääkkäännp. Meijerit, jotka malmistamat Suurtuotannon tamoin 
moita, omat luonnollisesti kptkettämät lakkoon. Sellaifet mei* 
jerit, joisfa pikkumiljelijät, torpparit p. m. J. malmistamat 
moinia, omat pibettämät mahbollifuuben mukaan käpnnisfä, 
jotta paikkakunnan lakkolaiset fai(imat ruokamarojaan. £äs* 
Säkin on tietpsti johtamalla komitealla tilaifuus tarkemmin 
harkita.

§ouruinhoitoIaitokfisfa, mankiloisfa, maimastaloisfa ja jäi* 
raaloisfa palmelemien ei tulifi phtpä Suurlakkoon, Sillä Siten 
moitaifiin mahingoittaa hoibettamia.

^Palmelijatarlakosta oli naisten pleinen kokous, joka pibet* 
tiin joulukuun 31 p. tehnpt Seuraaman ponnen: „ilatfoen 
(iihen, että Suurlakko on luokan taistelu luokkaa mastaan, 
on palmelijatarlakko pantama toimeen Jellaifilla rajoituksilla, 
joihin lakon maltiollinen karkotus aiheuttaa.0

I
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Koululakosta fpntpi mpös pube ja oltiin {itä mieltä, että 
tpöläijet eimät {uurlafon aikana pane Iapfiaan koulua käk
inään, joten opettajain on pakostakin rpbbpttämä lakkoon, 
kauppa ja liikenne omat tietpsti mpös faatamat lakkoon. 
3os olifi muutamilla paikoin niin pimeätä rautatiemäkeä, 
etteiroät pbbp {uurlakkoon, maan aikomat junia pormariston 
tabbon mukaan kuljettaa, tulee lakkolaisten fillä paikkakum 
nalla rauballifella joukkopakotukfella estää junien Iäbtö. — 
kaikki mäkijuomain maimistus, kauppa ja anniskelu on 
ebbottomasti keskeptettämä.
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4. S i e b o n a n n o t .

Suurlakon alkamijesta, joka Iuultamasti tulee lopullisesti 
päätettämäkfi ja pmpäri maan ilmoitettamakji ebkäpä Ijpmim 
kin Ipbpesfä ajasfa ja Iemottomisfa oIois{a, on tuuttamaa, 
ettei ilmottamista moiba tebbä niin tarkoin kuin {uotamaa 
olifi, ja kun fiitä moi{i fpntpä armeluttamia felkkauk{ia, niin 
{en mälttämifekii toimomme, että kaikilta buomatuimmilla 
paikkakunnilla lakkokomiteat jo ajoisfa rpi)ti)mät järjestämään 
tiebonantojärjestelmää läbifeutujenfa Iakkokomiteoille. (Sbelleen 
lemitettämistä tiebonannoista fiirtä {amalla fiitä erittäin I)no= 
maatetaan. Sam a järjestps on käptännösfä koko lakon ajalla 
kartoittamiin tiebonantoibin näljben.

Xiebonantoja, jotka faapumat eritpifesti §elfingin järjen 
tämältä komitealta kirjeinä tai muina julkaifuina puolueemme 
fanomalebbisfä tabi kiireen tullen pppnnöstämme toisten 
paikkakuntien lakkokomiteain mälittäminä tiebonantoina, on 
pibettämä Iuotettamina ja eljbottomasti noubatettama. iois= 
ten puolueitten toimintaan näbben on kaikkialla afetuttama 
marmatle täpfin luokka=a}emastaan itfetietoifelte kannalle.

5. X a l o u b e l l i f e t  m a a t i m u k f e t  { i mu a i  a l i  a.

(Että fuurlakon maltiollinen tarkoitus {elmemmin ilmenifi. 
ja maikutus olifi mabbollifimman tebokas ja kokonainen, on

¥
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koetettuina rouskuttua paikkaknnnallisten, ammatillisten ja tulon* 
bellisten afiain ja rouutirnusten ppfpttärnifekfi funrlukon uikunu 
[imualalla, etenkään kun ei ole tukeitu fiitä, että niin monia 
rouutimukfiu rooituifi menestpkfellifesti ajaa, ju turpeettomiu 
jälkirettelöitä olifi roältettäroä.

6. S I m u s t u s k e r ä p k f e t .

Suurlakon ja äänioikeustaistelun bproäkfi toimeenpantuja 
keräpkfiä on aikanaan kiireljbittämä tilittämään jo ennemmin 
ofoitettuibin paikkoihin, lukuunottamatta paikallifeen toimin* 
taan mälttämättömästi tarroittaroia muroja. Kaikkien petku* 
tusten estämifekfi on tuntemattomista henkilöistä ja tieboista 
otettama felmpps.

7. S R u o k a m a r a i n  h a n k i n t a .

9kuokatamaroiben hankintaa lakon ajakfi ja [en aikana 
on ajoisfa rphbpttämä järjestämään, joka tapahtuu parhain 
ben tekemällä [opimukfia pmpäristön talonpoikaismäestön 
kansfa. M pös on amunantojärjestelmä tarkasti h^rkittama 
ja afetettama [itä marten komitea paikkakuntaa tuntemista 
henkilöistä, niin etteimät [emmoifet, jotka eimät apua tarmit* 
[ekaan, pääfe jo enfi päimänä hyökkäämään kas[ojen kimp* 
puun. $)Ieen[ä olifi toimottama, että tpömäki omin ma* 
roinfa kestäifi lakon.

8. S B ä k i m a l t a i f u u k f i a  e h b o t t o m a s t i
m ä 11 e 11 ä m ä.

Kaikellaifiin mäkimaltaifuukfiin näkymistä kuin mpös 
turhia rettelöimifiä on mältettämä, koska ne main muhin* 
goittamat tpömäen toimintaa, etenkin kun on Iuultamaa, 
että mastustamat moimat tulemat käpttämään tilaifuutta 
hpmäkfeen, [aabakfeen t^ömäen poikkeamaan pois ranhulli*
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juuben tieltä, tä llainen Suurlakko et }aa olla mäkimaltai 
festx kumouksellinen, maan on lakkolaisten kartettaroa pleifen 
lain rikkomista. Sen Sijaan on käptettämä agitatfioonia ja 
ajetettama työpaikoille Iakkomabteja, jos pelätään jotenkin 
työläisten työbön menoa, kuitenkaan mäkimaltaiSm keinoin 
estämättä työpaikoille pääjpä. tarkkaa harkintaa kaikisfa 
toimisja on jiis noubatettama ja etenkin efiinnpttämä kai= 
kesja ja kaikkialla ennen kaikkea arvokkaasti

❖

Siinä (iis ohjeet, joiben perustalla juurlakkokomiteain Sopii 
toimiaan Suunnitella aina tarkan barkinnan mukaan ja työ* 
mäen etuja Silmällä pitäen.

Punasen kaartin tarkotus.

1 §•
^unaien kaartin tarkotukjeua on npkpijinä Iemottomina 

aikoina Suojella kansalaisten fjenkeä, jekä maltion että pkfi* 
tyisten omaifuutta kaikellaifelta mäkimaltaifuubelta, fekä Sat
tuman Suurlakon aikana turmata työmäen rauhallisia mielen* 
ojotukiia {ekä kokoontumis-, Iaufunto* ja painomapautta, näi* 
t>en tukabbuttamispritykiiä mastaan, miltä taholta ne tule* 
nematkin.

2 §.

^Punafen kaartin miehistö totutetaan barjoitukfien kautta 
mabboIIi(imman tarkkaan järjestykseen.

3 §•
^3unafen kaartin jäjenekfi pääfee jokainen Suomen kan}a* 

lainen, joka Suostuu noubattamaan kaartin Sääntöjä ja pää* 
tökjiä, ja jonka johtokunta bpmäkipp.
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^unafen kaartin miehistön toivotaan ebelltfert Iifäfft kuu* 
lutoan anelä tuöroäenubbistukfiin fekä noubattatoan raittiutta.

^Pnnafen kaartin xoararoäekii muobostetaan tarroittaesfa 
n. f. kanfaHiskaörtHoukkoja.

6 §•

Suomen Sofialibemokratiien puo= 
Iueen ohjelman mukaifesti ja neuroottelee ylipäällikkö fekä 
paikallisten joukkojen päälliköt puoluehallinnon kansja, jonka 
ohjeita kaarti noubattaa.

Daisien suurlakkojärjestön ohjeet.
Koska naisten järjestäytyminen mahdollisesti tuleman 

Taion waralta on aiman roälttämätöntä, ntht on tätä roar» 
ten asetettu komitea gelsingissä laatinut naisten järjestölle 
ohjeet, joiden mukaan paikkakunnille perustamat noin 20 tahi 
30 henkiset piirit toimikoot:

1 §. Naisten suurlakkojärjestön tarkoituksena on koota 
kullakin paikkakunnalla naiset yhteistoimintaan suurlakon aikana 
Umenetoien taloudellisten asiain järjestämistä ja suorittamista 
morien.

2 §. Jäseneksi naisten suurtakkojärjestöön pääsee ainoas* 
taan työmäenyhdistykseen kuuluma henkilö.

3 §. Toiminnan helpoittamiseksi jakautuu naisten suur» 
lakkojärjestö eri osastoihin, joista kullakin on määrätty oma 
toimintansa.

(Esim. yhden osaston huolena on hankkia asuntoja, toisen 
ruokaa, kolmannen toimena ruoan jakaminen j. n. e.

■

Munanen kaarti toimii



4 §. (£ri paikkakuntien fuurlakkojärjestöt malitfemat keŝ  
kuubestaan 5=benki(en komitean, johon fita paitfi jokaifen eri 
ofaston tulee toalita ebustaja. Sämän komitean tulee jar- 
jestää eri ofastojen toiminta ja toaltooa että kukin ofasto 
buolellijesti Suorittaa filie annetun teljtämän. Komitean on 
oltatoa pbtepbesSä fekä fuurlakkokomitean, että punafen kaartin 
kanslian kansfa.

5 §. haisten [uurlakkojärjestön on tarkasti feurattama 
puoluehallinnon antamia fuurlakkonohieita.

6 §. haisten fuurlakkojärjestön tulee tarkasti Seurata
a(iain kehitystä. Sen on otettaroa mahbollifimman tarkka 
Selroä miten paljon ruokatoaroja Suurlakon aikana tarroitaan 
ja mistä niitä ebulliiimmin faabaan, fekä miten paljon paik* 
kakunnalla Iöptpp fellaifia, jotka jo f>eti lakon alusfa tarroin 
fetoat apua, jotta mahbollifimmin rooitaifiin roälttää lakko* 
kasfojen määrinkäpttöä.

7 §. SJhmten on naisten Suurlakko järjestöillä oikeus jär= 
jestää toimintanfa paikkakunnaiiisten olojen tarpeiben mukaan.
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ta isteluun!
Kun tpömäki Suurlakolla näin roarustautuu — jos tarroin 

taan — pakottamaan pläluokkia luopumaan ebustuslaitosta 
koskemista etuoikeuksistaan, tietää fe toarfin hitain, että tällä 
tärkeällä uubistukfella moi olla pahin este Pietarisia, joko 
niin että hallituksen efitps maltiopäimille tulee manhoillinen 
tai että maliiopäimien päätöstä ei mahmisteta. — Siitä
kään maralta ei marustautuminen ole tarpeeton, mutta Sei* 
Iaifeft esteen kohbatesfa on tpömäellä oikeus maatia, että 
pläluokat hallitukfineen ebuskuntineen rphkuinät toimenpitein 
fiin, jotka koko kanfan phteifillä ponnistuksilla johtamat tar* 
kotukfen perille. Kanfamme afiain uskominen koko kanfan 
maktuutettujen käfiin on pääafia, tapahtuipa fe fitten tamalla 
tai toifella.

Kaikkeen jpalmiit!


