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On viela ihmiselon ylla yo! 
Vain taantumuksen julma Jupiter 
se kaiken kauhusyleilyynsa sulkee . . . 

Uinuuko ihminen? 
Han yha raataako, 
ja rakastaa ja vihaa 
ja iloaa kuin elain, — 
vain pedon pyytehetko; 
raatelu ja ruoka, 
nuo alkeelliset vietitko viel' 
askeleitaan johtaa; 
vain Faunin narriseppeiko viel' 
otsallansa on? 

Ei sentaan! Syntynyt on 
uusi Prometheus 
taan elain-ihmiskunnan keskuuteen; 
tuo jumalaista, suurta sukuperaa 
oleva on tullut, ja tuonut paalle maan 
on tulen, taivaan lahjan, 
tuon ihmisyyden ikikaipuun 
kirkastetun liekin, 
mi valaisee ja lammittaa 
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ja sielut soimahan 
saa korkeamman elaman 
ja onnen ikavasta . . . 

Ah, ihmeellinen onnenkaipuun liekki, 
sa ihmisista 
elaimeliisyyden kuonaa kuluttava kiirastuli, 
on kipinasi kimmahtanut 
miljoonien rintaan 
ja sytyttanyt siella suuren, pyhan palon, 
sen paivaan pyrkimisen 
jumalaisen viestin, 
mi kannustaa, 
mi kaskee kamppailemaan 
taan elaman-yon kauhistavaa 
hirmuvaltaa vastaan, 
mi kaskee kaatamaan ja kammitsoimaan 
tuon taantumuksen julman Jupiterin, 
tuon elaimeliisyyden verenkarva-pedon! 

On viela ihmiselon ylla yo! 
Vaan kerran koittava on 
uuden ajan aamu. 
Silloin ihmisyyden 
paiva purppurallaan 
seppeloi yon hamarissa kilvoitelleen kansan 
vapauden voiton seppeleella! 

Emil Lindahl. 
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M A A I L M A N K A P I T A L I S M I N U H K A A V A 
R O M A H D U S JA S T R A T E G I A M M E 

Komiiitcrnin kolmas kongressi, kehit-
taessaiiii maaiiman tyoviielle ohjeiksi tar-
koitetut suunnitelmansa (taktiikka-, orga-
nisatsioni- ja taloudellisia jarjestojii kos-
kc\at teesinsii) lahestyvaii vallankumous-
taistelua varten, laski ne vankalle perus-
talle. Sen toimeenpaneva komitea oli aikoja 
ennen kongressin kokoontumista asetta-
nut erikoisen valiokunnan kokoomaan tic-
toja maaiiman eri valtioiden ja niiden alais-
ten siirtomaiden yliteiskunnallisesta, talou-
dellisesta ja valtiollisesta tilanteesta. Niimii 
tiedot unkarilainen toveri Varga sitten ko-
kosi yhteniiisiksi esityksiksi, jotka julkais-
tiin erikoisena kirjasena ja artikkeleina Ko-
minternin julkaisuissa. Toveri Trotski laati 
niiden perusteella kiintean ja yhteniiisen 
mietinniin, alustuksen kongressille. Tamii 
asetti laajan komitean, jossa oli edustajia 
kaikista kongressiin osaaottaneista maista, 
tiitii Trotskin—Vargan alustusta pohti-
maan ja tarkistamaan. Komitea. tehtyiian 
siilien useita pienempiii ja suurempia scik-
kakorjanksia, kasiteltyaiin sitii monessa ja 
vilkkaassa keskustelussa, esitti sen sitten 
kongressin taysi-istunnolle, jossa se joutui 
yleisen kiisittelyn alaiseksi. Siiniikin muo-
dostui keskustelu .sen joistakin kolidista 
sangen teriiviiksi ja niielenkiintoiseksi. 
Vihdoin se, jouduttuaan uudelleen valio-
kunnalle tarkistettavaksi, nyt etupaiissii 
sanontatavassaan, hyvaksyttiin. 

Niiissii maaiiman tilannetta selvittiivissii 
teeseissiian Komintern mitii tarkemmin 
erittelee (analysoi) kapitalismin yleisen ja 
sen eri maissa tapahtuneen kehityksen 
maaiiman sodan alusta sen loppuun ia sen 
jalkeen kuluneina kolmena vuotena. Naissa 
osoitetaan. ettii maaiiman sota oli kapita-
listien ia lieidiin liallitustensa suunnitelma 
ia toimeenpaneva »kirurkinen leikkaus», 
jonka avulla ne koittivat pelastaa kapita-
listisen yhteiskuntaruumiin, edes viiliaikai-
sestikin. siitii uhkaavasta vaarallisesta tau-
dista, jota se poti. Vuonna 1914 oli kapita-

listinen maailma yleisen teollisuus- ja l i i -
kepulan sekii sen yhteydessa laajan yliteis-
kuimallisen vallankumouksen kynnyksellii. 
Maaiiman sodalla estettiin niiden synty-
minen. 

Mutta maaiiman sota nuiodostui leik-
kaukseksi, joka sairaan tilaa vaan liuo-
nonsi. YIeinen taloudellinen hiiiriotila kaik-
kine ilmiiiineen ja kaikkine kauhuineen 
tyotiitekeville luokille seurasi sodan hiivi-
tystii ja kauhuja aivan valittomiisti ja sel-
laisessa laajuudessa, jota ei kukaan ollut 
voinut etukiiteen kuvailla saatikka ar-
vioida. ,Ia samaten joliti maaiiman sota 
suoranaisesti laajoihin vallankumoukselli-
siin liikelitimisiin — vallankumouksiin, 
joissa koyliiilisto jo kulkee voitosta voit-
toon (Veniijiilla) ja toi.siin, joissa se viela 
lyodiian verissii piiin takaisin (Suomi. Un-
kari, Baijeri, y . m.) 

Punasena lankana tilanne-teeseissii kul
kee tosiasioille rakennettu varma kasitys, 
ettii se pula, joka nyt jiirkyttaii kapitalis-
tisen jiirjestelmiin taloudellisia perusteita, 
ei ole eniiiin samanlainen kuin entiset liike-
pulat, joita aina seurasi kapitalismin elpy-
niinen entistiian vilkkaampaan ja laajem-
paan toimintaan. Vaan ettii nyt ollaan jo 
kapitalismin rappeutumisasteella, ollaan 
piiiisty sen keliityksessa siihen jaksoon, 
jolloin sen taloudellinen perustus murtuu 
piiiiuumenissaan, jolloin sen sisaiset risti-
riidat laukeavat yleiseksi taloudelliseksi 
sekasorroksi, jota kapitalistien kaikki jar-
iestot, taloudclliset ja valtiolliset jiirjestiit 
eiviit eniiiin kykene selvittiimiiiin. Kapita-
listinen jarjestelmii on kasvanut yl i kapita
listien piiiin. Sen jokainen ristiriita ilmenee 
yleismaailmallisessa mittakaavassa ja va i -
kuttaa sen perustuksiin. Yrittiimiillii jota-
kin epiikohtaa korjata, joka uhkaa synnyt-
tiiii viilittomiin romaliduksen, joutuvat ka-
pitalistit toisella taliolla suurentamaan jota-
kin tai joitakin toisia epiikohtia. jotka no-
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peasti kiilettavat sitii romaliduksen k.\-
nykselle. 

Ja teeseissii edelleen iiiiiieiiomaaii osote-
taan, ettii kapitalismin taloudellinen romali-
dustilaan keliittymineii ei tapalidu tasaisesti 
ja suoraviivaisesti, vaan ettii siinii on liei-
lahduksia puoleen ja toiseeii. .lossakiii 
maassa, jollakin alalia, se osottaa viiliaikai-
sia elpymisenkin oireita ja yleeiisii se voi, 
varsinkin valtiollisen toiniintansa alalia 
osottaa, vuoteeii 1918 ja 1919 verrattuna 
suurta voimistumistakin. Mutta niiniii ovat 
vain sen liihestj'viin kuolinkamppailun 
oireita. Kohti romalidustaan se kulkee 
liuiinaavaila nopeudella. .Ia romalidus on jo 
liiliiviiosien asia. 

'I'ilanteen keliittymineii kapitalistisessa 
maailmassa on kongressin jiilkeen tapali-
tunut tiiydellisesti tai jyrkemminkin siteii, 
kuin kongressi sen arvioi. .loissakin mais
sa, kuten Saksas.sa, ollaan aivan liilieisen 
taloudellisen vararikon partaalla. Toisissa 
mais.sa, niiden joukossa Suomessa, on 
tilaniie keliittynyt varsinkin maan palkka-
koyliiilistolle kerrassaan sietiimiittomiiksi. 
liuomioonotettavaa tiissii on erikoiscsti 
vielii se .seikka, ettii sikiili kuin niiin eri 
maissa tiianne liihestyy laukeainiskoli-
taansa, niin asianomaisen maan porvaristo 
koettaa sitii tietoi.sesti. ehdoin talidoin kiir-
jistiiii ja samassa yliteydessii provo.soida 
maansa tyoviienliiokan eiinenaikaiseen 
vallankumousyrityk.seen. Porvaristo pel-
kiiii vallankumousta yleismaailmallisessa 
mittakaavassa. Se pelkiiii sitii sille epiiedul-
lisena aikana ja niin se haluaa sen rikkoa 
osittaisvallankiimouksiksi, joita se uskoo 
voivausa lielpommin kiikistaa, tai ennen-
aikaisiksi. 

Tiillaiset suliteet asettavat koyliiiliston 
vallankumouspuolueille kiilikeiisti rajoite-
tut telitiiviit, jotka ovat tiiikiiniittii suori-
tettava. Yksi niistii on siinii, ettii kaikissa 
maissa jiinnitetiiiin kaikki voimat vallan-
kuinoukseen valniistantumiseen. Siina on 
kaksi seikkaa. joiliiii erikoisesti tii^'tyy 

kiiiiiiittiiii t^•otii ja tarinoa. Ensiiiiiiikin, 
joukot on saatava vallaiikumouksellisteii 
piiolueideiiiine, kommunistien taakse, inei-
diin on piiiistiivii joukkojen kanssa kiiii-
teiiiiii climelliseeii yliteyteeii, piiiistiivii 
kasvamaan joukkojen jiittiliiisruuniiiseeii. 
sen \ereksi ja liermolaiigoiksi, sen ai\()s-
toksi. '["iiliiin opasta\at meitii Kominter-
iiiii jiirjestoteesit. Toiseksi iiieidiin tiiytyy 
keliittiiii itsellemiiie ja joukoille taistelu-
taktiikka, jota vallankumoiistaistelu edel-
lyttiiii. Se on, ei rajoittua ptiliumaaii val -
lankumouksesta jonkunlaisena kiimouksel-
lisen niielialamme osoittajana ia siis siten 
tylijiiiiii fraasina, vaan valmistauduttava 
todelliseen valtataisteluun ja kaikkcen. 
mitii se mukanaan tuo. 'i'aktiikkateesimine 
yksityi.skolitaisesti opastavat. iiiiten tiiinii 
tyi) on suoritetta\a. 

Mutta jiirjesto- ja taktiikkateesiinme 
eiviit osota, miten on ratkaistava kulloin-
kiii tilanteen asettama suoranaiuen taiste-
lutelitiivii. Tiianne eri maissa keliittyy jois-
sakiii suhteissa eri tavalla, vieliipa samassa 
inaassakin eri aikoina eri tavalla saman-
laisilta niiyttiivien vailieiden liivitse. Tiissa 
ineidiin taytyy itse oppia kiiyttiimiian liar-
kintakykyiimine, oppia arvioimaan tilan
netta, sen kehittiimiii inalidollisuuksia. niit-
taamaau viliollisemme voimat arvaamaan 
sen tarkoitusperiit, oikein arvioimaan omat 
voimamme, oikein jolitamaau oman ia 
joukkojenime liikelitimisen. Vallankuinous-
strategia on taistelustrategioista vaikeint'i 
eikii siinii saa viiliintiikiiiin osottaa laiinin-
lyiintiii ja viiliiipitiimatt()myyttii tai epii-
tarkkiiutta. Tii l l i i kertaa useissa maissa 
vallankumoiis-strategiaii piiiitehtiivii on. 
voittaa aikaa valmistaiitumiseeu, joukko
jen kokoami.seeii ja vallankiimouksellisei! 
taktiikan niille tutuksi tekemiseeu. Porva-
riston asema vaatii. koettaa riistiiii meiltii 
tiimii inalidollisuus. Siksi ne koettavatkin 
provosoida enneiiaikaisen kumoiikseii, 
taikka ajaa kumoukseii pelkoon ja oppor-
tunismiin, ajaa taistelujeii tieltii toimetto-
inuuteen, odottamiseen. Kumpikiii niiistii 
kareista on viiltettiivii. Parasta vallanku-
moukseen valmistautumista erikoisesti. on 
junri vallankuiiioiiksellinen osittaistaistelu. 
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Ki siis viela yleisrynnakkoa, milloin por
varisto sitii koettaa provosoida, sensijaan 
sita kumouksellisempaa osittaistaisteliia. 

Ja yleisryniiiikkoon nieiiiiiiiin, kun tiimii 
osittaistaistelu on kymmenellii eri kulmal-
laan keliittynyt niin vilkkaaksi, niin kiih-
keaksi, ettii joukot siten viilittomasti pitkin 
rintamaa ovat kukin oman taistelunsa vai-
lieissa joutuneet viliollisen kanssa avoi-
meen kenttiitaisteluun. Koyliiiliston va l -
lankunious yleisrjmniikkonii ei ole mikiiiin 
keinotekoisesti jollakin iiiahtikiiskylla syn-
nytetty rauliallisesta tilanteesta nostatettu 
Mike. Se on vallankumouksellisen luokka-

taistelun kasvamista luokkien viiliseksi 
vallaiikumoustaisteluksi. Tiissii meidiin 
strategianinie perustus. Sille nieidiin on 
rakennettava. 

Tiima meidiin valmistumisprosessimnie 
menee jo useissa maissa iiopeasti eteen-
piiin. Nopeasti vallankumouksellinen luok-
kataistelu kasvaa ja paisuu. Eikii kulu 
eniiiin pitkiii aikoja kun joukot pitkin lii i-
jaa liyokkiiiiviit viliollisemme — kapitalis
min kimppuun. Ja ,se totisesti on silloin 
viinieinen taisto. Kapitalismi alas ja sen 
raunioille nousee yleismaallmallinen iieu-
vostotasavalta. 

Leo Laiikki. 

V A A R I A V A l T T E I T A K O M M U N I S M I A 
V A S T A A N 

Sosialidemokratian lierrasmieliet lak-
kaamatta esittiiviit. ettii kommunistit ovat 
luopuneet todellisesta proletaaripuo-
liieesta, sosialidemokratiasta ja ristineet 
itsensii uudelleen kelpaamattomalla ni-
mellii. Ja lisiiiiviit vielii usein, ettii maa-
iimaa valloittava kommunismi oiikin liaku-
nilaista komniunisniia eli anarkismia. 

Onko kommunismi jotain uutta ja tyi i -
viienliikkeen historiassa ennen olema-
tonta, ja onko kommunismi bakunilaista 
kommunismia eli anarkismia. annamme 
iiiiihin kysyniyksiin lyliyesti seuraavassa 
vastauksen. 

Kun tyoviienliike alkoi syntyii ja kehit-
tya 1830- ja 40-luvuilla, kutsuttiin sosia-
listeiksi ihmisiii, jotka olivat sitii mieltii, 
etta kapitalistinen jiirjestelmii (tiitii nimi-
tysta ei vielii silloin kiiytetty) ei ole mi-
kiiatl ihanteellinen ja tiiydellnien, vaan 
sekasortoa ja kurjuutta tuottava ja alituis-
ten muutosten alainen. 

Mutta kun iiiiiden sosialistien keskiiu-
dessa tiili kysymykseen, miliiii toimeu-

piteisiiii tulee ryhtyii tiimiin jiirjestelmiin 
puutteellisuuksien poistamiseksi, kuinka 
syviille yhteiskunnallisten muutosten tulee 
menna, kuka tahtoo ja voi ne toteuttaa. 
eiviit niimii ihmiset voineet ratkaista eikii 
piiiistii yksimielisyyteen. 

Niimii sosialistit eiviit olleet vallan-
kumonksellisia, vaan uudistusten harras-
tajia. Tiistii jolituukin, ettii eiviit he pyr-
kineetkiiiiii kukistamaan luokkajakoon, 
riistoon ja sortoon perustuvaa yhteiskun-
taa. vaan parantaniaan ja paikkaaiiiaan 
sitii. Sitiipaitsi eiviit he uskoneet prole-
tariaattia miksikaiin yhteiskunnalli.seksi 
tekijiiksi, eiviitkii niin ollen katsoneet tar-
peel liseksi vedota siihen, vaan porvaris-
toou ja sen hallituksiin, heidiin omaan 
luokkaansa. johonka niima aatteilijat itse-
kin kiiuluivat. 

Mutta niiiliin aikoihin syntyi myos liike. 
joka niiki paljon syvemmiille, tehtiivieii 
ulottamisen kapitalistisen jiirjestelmiin 
synnyttamien epiikolitien poistamiseksi. 
Tiimii liike oli liiht()isiii proletariaatin it-



sensu keskuudesta ia se oli valUmkumouk-
sellista. He sanoivat, etta ainoastaan va l -
lankumous on se keino, jonka avulla voi-
daan jarjestelma niuuttaa, siirtaii poliit-
tinen ja taloudellinen valta kapitalistien 
kynsista tyotiitekevalle luokalle. 

Namii kutsuivat itseaiin — komnninis-
teiksi. 

Heidiin ajatustensa ilmauksena ilmestyi 
V. 1848 Marxin kirjoittama »Kommunisti-
nen Manifesti». 

.>Kommunistisen Manitestin* Cngelsin 
kirjoittamassa esipulieessa selostetaan, 
miksi hiin ja Marx eiviit voineet manifes-
tin nimeksi hyviiksyii »Sosialistinen, vaan 
Kommunistinen Manii"esti». Myohemmin-
kiiiin Marx ja Engels eiviit luopuneet ni-
mittiimiistii itseaiin koinmunisteiksi. 

Siis kommunismi-nimitys ei ole uutta, 
vaan on se palautumista vanhaan nimeen, 
siihen nimeen, jota oppi-isiimme Marx ja 
Engels pitiviit ainoana oikcana. 

Edelleen tyovaenliikkeen historiaa seii-
ratessa voidaan huomata, ettii »Sosiali-
demokratia» aluksi syntyi porvarideino-
kratian muodossa, jonka suhteen Marx ja 
Engels sekii kommunistit yleensii noudat-
ti\at avoimen epdilyn taktiikkaa. On kui-
tenkin huomattava, etta ensimaisen kut-
suiinan sosialidemokratiaila oli hyvin va -
liiin yhteistii myohemman ajan ja varsin
kin nykyajan sosialidemokratian kanssa. 
Erotus on tiissii suhteessa tehtava ja 
inuistettava. 

Kun Saksan tyovaenpuolue otti uudel
leen itselleen nimityksen Sosialidemokra-
tia, oli sillii siihen erikoiset sj^yt. Saksan 
tyovaenliike oli pakoitettu toimimaan 
oloissa, jolloin ei ollut edes poliittisten va-
pauksien perusteita. Tyotiitekevien kasi
tys luokka-asemastaan oli aivan hiimarii, 
samoin jiirjestyneisyys melkein olematto-
missa. Niiita seikkoja silmiillii pitaen tah-
toi tyovaenpuolue nimessiiiin painostaa 
sita, etta se yhteiskunnallisen vallan
kumouksen . suorittamista piiiimiiiiriinaiin 
pitiiin, tahtoi siinii ohella ajaa yhteiskun
nallisten uudistustenkin asioita. 

Sosialidemokratia oli aluksi marxilaisen 
kommunismin hengen pohjalla. Mutta tur-

miolliseksi kiivi sosialidemokratialle tuol-
lainen kahden asian ajaminen. Kun pno-
lue oli avoin kaikille siihen pyrkiville, 
tiiyttyi se pikkuporvarillisesta hengesta. 
Nuo Idhinimdt vaatitnukset, lahin piia-
miiiirii veikin kaiken huomion ja takana 
oleva vallankumouksellinen piiiimiiarii 
hiiipyi nakymiittomiin. Tiima kaksinai-
snus vei maaiiman sodan alkaessa Saksan 
sosialidemokratian, niinkuin muidenkin 
maiden ja nykyiian Suomenkin sosiali
demokratian tiiydelliseen poMittiseen ja 
siveelliseen vararikkoon. 

Saksan sosialidemokraattinen liike oli 
kuitenkin 1880-luvulla alkaneelle tyovaen
liikkeen nousulle eri maissa esikuvana. 
Ja kun tuli yhteniiisen puolueen nimi ky
symykseen, ei s>'ntynyt sanottavaa eri-
mielisyyttii sosialidemokraatti-nimestii, 
sillii .siihen aikaan ei luonnollisesti sosiali
demokratian kielteiset ja huonot puolet, 
sellaiset kuin tiinii piiivanii ovat naky-
vissii, ilmenneet. 

Mutta jo myohempi kehitys niin Sak-
sassa kuin muuallakin osoitti, etta sosiali-
demokratiassa loytyi kaksi virtausta, 
jotka ovat olleet hyvin erilaisia luonteel-
taan. Toinen on tahtonut pysya marxi
laisen vallankumouksellisuuden pohjalla, 
toinen erottuiituen marxilaisuudesta. T i i 
miin jiilkimiiisen suunnan kaikessa toiniin-
nassa on ilmennyt syvii halu kitked pais 
vallankiimouksellisitiis, muuttaa henki, puo-
lue ^'hteiskunnan uudistusten puolueeksi, 
joka sopeutuu kapitalistisen jarjestelmiin 
puitteisiin, taistelee vain osittaisten vaati-
mnsten puolesta, mutta kieltaytyy piiattii-
viistii liyokkiiyksesta kapitalistista j i ir-
jestelmiiii vastaan tyoviienluokan histo-
riallisen tehtiiviin toteuttamiseksi. Tiimii 
suunta on nyt tiiysin selviisti niikyvissii, 
samoinkuin sekin, ettii liike nojautmi vain 
piiohieeseen virranneeseen pikkuporvaril-
liseen ainekseen ja tyovdenjoukoistairtau-
tuneeseen tyolaisbyrokratian kermaaii. 

Ja kuten tunnettua tuhosi sosialidemo
kratia maaiiman sodan puhjetessa tyo-
viienliikkeen. vei koko kansainviilisen pro
letariaatin voimattomuudeii tilaan ja hii-
peiiiin. Suuren teurastuksen riehuessa 



j a sen jalkeisena aikana ovat sosiaiidemo-
kratien johtajat, jotka astuivat kapitalis
tien rinnalle ja heidiin etujaan turvaa-
maan, vaipuneet yhii syvemmiille turme-
luksen suohon, aina siinii miiiiriissii, ettii 
ovat murhauttaneet vallankumoukselli-
sella kannalla olevia tyoliiisia ja heidan 
johtajiaan. On siis aivan luonnollista, etta 
marxilaisuuden opille uskollinen proleta-
riaatti on hylannyt nimen, joka on hiipea-
teoiila niin pahasti tahrattu, ja ottavat 
oppi-isainsa hyvaksyman ja tyovaen luok-
kataistelussa ansioituneen vanhan nimen 
— kommunismi. 

Taman vanhan nimen yleisen kiiytiin-
toonottamishalun nahdessaan ovat sosiali-
demokraattiset herrat turvautuneet toi-
seen vaiiristeltyyn vaitteeseen, siihen ni-
mittain, etta tamii kommunismi ei olekaan 
marxilaista, vaan bakunilaista kommunis
mia eli anarkismia. (Bakunin oli Marxin 
aikalainen venalainen anarkisti.) Bakunin, 
samoinkuin toinenkin huomattava anarkis-
tinen teoreetikko Proudhon olivat kiivaim-
pia Marxin vastustajia, eiviitka hyviiksy-
neet Marxin opettamaa kommunismia. 
Esim. »Kommunistista Manifestia» pitivat 
he mita viheliaisempiina tekeleenii. 

Anarkistit kayttivat aina v. 1880 mitii mo-
nenlaisimpia nimityksia itsestiiiin. Mainit-
tuna vuonna pitiviit anarkistit kokouksen, 
jossa oli Krapotkin mukana ja jossa hy
vaksyttiin hiinen esittamansii ohjelma 
sekii monien entisten nimiensii lisaksi 
paattivat kutsua itseaiin »anarkisti-kom-
munistit». Siis 33 vuotta sen jiilkeen kun 
»Kommunistinen Manifesti» ilmestyi otti-
vat he marxilaisuuteen viittaavan nimen, 
mutta se ei kuitenkaan merkinnyt Marxin 
esittiimien opplen hyvaksymistii. Kaukana 
shta. 

Anarkistit ovat periaatteessa yksityis-
omistuksen vihoUisia, puolustavat tuotan-
tolaitosten yhteiskunnallistuttamlstakin. 
Mutta he eivat hyviiksy tyovaen dikta-
tnuria. Ti issa onkin heidiin piiiieroavai-

suuksiaan Marxista ja myos piiiivirhei-
tiiiin. He uskovat voitavan vallankumouk
sen jalkeen tapahtuvan siirtymiskauden 
liipiiistii papereilla annetuilla miiiiriiyk-
sillii. Kuinka yksinkerfainen onkaan 
tiimii teoria. Jos Neuvosto-Veniijan pro-
letariaatti olisi vallankumouksen suoritet-
tuaan laskenut kiviiiirit kasistiiiin ja ryh-
tynyt antamaan kommunismiin siirtymi-
seksi vain dekreettejii, olisi varmaa, ettii 
kapitalistit olisivat jo ensimiiisina vuoro-
kausina passittaneet helvettiin niin kom
munistit, anarkistit kuin osan sosialidemo-
kraattejakin, eika voisi olla puhettakaan 
neuvostojiirjestelmiistii, eika sosialismista. 
Piiaoman valta olisi Veniijiilla anarkistein 
oppien mukaan plan uusittu. 

Heidiin yhtei.skuntarakennelmansa val
lankumouksen jiilkeen on myoskin vir -
heellinen, mahdoton ja kehityksen vastai-
nen. Sitiipaitsi kantaa .se jo heti alun kapi
talismin itua itsessiiiin. 

Porvarillisen valtion kiiyttiimistii val 
lankumouksen valmisteluun, kuten esim. 
parlamenttia, vaalitaistelua ja proletariaa
tin jiirjestiimistii yhtenaiseen taisteiuun, 
eiviit anarkistit pidii viilttamattomanii, 
mutta piiinvastoin vahingollisena. 

Cdellii esitetyt erimerkit osottavat 
marxilaisuuden ja anarkismin jyrkiin v a s -
takkaisuuden, menettelytapojen erilaisuu-
den. Vielii selvimmin vastakkaisuus on 
ilmennyt Neuvosto-Venajalla jalkeen v a l 
lankumouksen. Anarkistithan ovat ohjel-
mansa typeryyksille uskollisena sos.-dem. 
herrain kanssa yhdessa koittaneet vahin-
Koit taa proletariaatin vallankumousta, 
auttaa kapitalisteja paasemiian ristiinnau-
litsemaan valtaa pitdvdn proletariaatin. 

Puhua bakunilaisesta kommunismista 
on tietiimattomyyttii ja aivan virheellistii. 
Samoin vatystellii ja viiitellii marxilaisen 
kommunismin ja krapotkinilaisen anar-
kisti-konimunismin yhtiiliiisyydesta on 
suurinta typeryj'ttii. 

Vilkku. 
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O E O R G O R O S Z 
Proletaarinen maalari ja pilapiirtdia. 

Pilalla, ivalla ja satiirilla on ylitii van-
hat juuret kuin on ollut olemassa politiik-
kaa ja puolueita. Ajan ja paikan mukaan 
ovat ne vain pukeutuneet eri muotoihin. 
Kreikassa ne tuotiin nayttamolle naa-
mioon ja kontureihin vaatetettuna, kuten 
esim. Aristofanes — Rooman kirjallisuu-
dessa tulivat kuuluisiksi Juvenaliksen 
»Satirae». Kummassakin tapuksessa oli 
sana ollut ivan ilmaisijana. Keskiajan lo-
pulla tulee myos kaytantoon pilakuva, 
karikatyyri , yhteiskunnallisen pilkan tul-
kitsijana ja Lucas Qranach pun- ja vaski-
piirroksineen on sen en.simaisia edustajia. 
Uudemmalta ajalta tunnetaan tyoviieston-
kin julkaisuissa ranskalaisen Honore 
Daumier'n Ludvig Filipin aikuiset pila-
kuvat. Niissa onkin jo tuntua luokkatais-
telun kaynnista. 

„Saksalla on maaiiman vapaamielisin 
hallitiismiioto." 

Oikeastaan vasta nykyaikana on kari
katyyri paiissyt mahtiasemaansa ja vauh-
tiin, mika seikka luonnollisesti johtuu a i -
kamme sekavista, ristiriitaisista ja rai-
keista oloista, siis luokkataistelun kiihty-
misesta ja intensivistymisesta. Maailman-
.sodassa oil karikatyyri yhtena aseena 
kaikissa sotaa kiiyvissii maissa ja sittem-
min se on entista enemmiin saanut sijansa 
jokaisessa puolueessa ja kullakin lehdetlii 
on oma pilapiirtajansa. 

Proietariaatti ei ole suinkaan heista 
koyhii. Sen luokkataistelulla ja hengellii 
on paraimmat mahdollisuudet omata suu-
ria pilapiirtajiii. Saksalaisen Qustav 
Kahnin lausunto pitaii tassa kohdin hyvin 
paikkansa: »Hyvat pilapiirtajat kuuluvat 
miltei aina vapauden ja edistyksen puo-
lueeseen. Heillii on ihmeellinen lahja 
aavistaa mihin suuntaan kehitys on kul-
keva. Heidan asettumisensa vapauden 
ja edistyksen puolelle voidaan ajatella 
johtuvan siitiikin, ettii he useimmiten ovat 
liihti)i.sin kansan syvistii riveistii» (Euro-
pas Fiirsten in Sittenspiegel der Kar ika-
tur). Kun silmiiilee ulkomaalaisia sosia-
listilehtiii saattaa niissii vakinaisesti ta-
vata sellaiset nimet kuin rauskalaiset 
Lucien Laforge, (iassier, y . m. italialai-
nen Scalarini, ruotsalainen Starckenberg 
ja saksalaisilla on monta tunnettua pila-
piirtajaa, mutta etevin ja tunnustetuin on 
Georg Grosz, joka myos tunnetaan 
uudenaikaisena maalarina. 

»Georg Grosz on suuren saksalaisen 
haavan kirurgi. Hauen piirtimensa on 
leikkausveitsi», sanoi hiinesta kerran 
Clarte-lehdessa Ivan Goll. Ja se han on
kin kiistelemiittii. Hiin on ihmeteltaviin 
rohkeii ja »raaka», aina iiiirimmaisyyteen 
-saakka. Han ei ole mikiiiin »puolueeton», 
tendenssia vierova, I'art pour Fart — teo-
rian tutkija. Eika pilapiirtajii voi omata-
kaan noita ominaisuuksia, mutta kaikkein 
viihimmin asustavat Georg Groszissa. 
Hiin it.se kirjoittaa albumin.sa esipuheessa 
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n. s. piiolueettomille m. m. niiin: »Alkiiii 
kysyko, onko aika jattiiii heliniiiiskoriste-
iunne? Te sanotte olevanne ajattomia, 
puolueitten yiiipuolella olevia, te elfenlui-
sen torninne vartijat. Mitii teidiin luova 
viilinpitiimattomyytenne, abstraktinen lor-
pottelynne ajattomuudesta on muuta kuin 
naurettavaa ja joutavanpiiiviiista ikuisuu-
den aprikoimista. Teidiin pensselinne ja 
kyndnne, joiden pitdisi olla aseita, ovat 
tyhjiti oljenkorsia. Liilitekiiii ateliereis-
tiinne. vaikka se olisi vaikeaakin, jiittii-
kiia yksilollinen eristiiytymisenne, anta-
kaa tyotiitekevien ilimisten ajatusten kiin-
tya teihin ja auttakaa heita taistelussa 
lahonnutta yhteiskuntaa vastaan. Tama 
on Georg Groszin ohjelma ja parolli. Hiin 
ottaa jyrkasti kantansa. 

Wil l i Wolfradt on julkaissut »,Iunge 
Kunst» nimisessii .sarjassa Groszin piir-
roksista ja maalauksi.sta pienen albumin. 
Se sisiiltiiii vain 32 jiiljennostii, mutta ne 
ovatkin Groszin paraita toitii. Grosz on 
sekii maalari ettii pilapiirtajii. Maalarina 
liiin kuuluu liihinna kubisteihin ja ekspres-
sionisteihin, onpa hiinellii dadaistisiakin 
tauluja. Lankeaa luonnostaan, ettii hiin 
kaikesta sovlnnaisesta ja tavallisesta poik-
keavana on valinnut ja omaksunut niimii 
suunnat, jotka monista »jiirkevistii» ihmi-
sistii tuntuvat niin »jiirjettomiltii». Kar i -
katyyreissiiiin hiin kuuluu ekspressionis-
teihin, joka suunta tehostaa ja ikiiiinkuin 
»puristaa ulos» — jos saa kiiyttiiii ekspres-
sionismi-sanan latinalaista alkujuurta ja 
-merkitystii — kaikki olennaiset ja esiin-
pistiiviit yksityistunnusmerkit, jotka eletyn 
luonnonesineen yksilollisissa tilanteissa 
ilmencviit. Tiimii Groszin suhtautumis-
tapa objektiin ja siitii saadun vaikutuksen 
ilmentiimiseen, tuntuu ehkii liiukan kum-
malliselta. ehkiipa naiviltakin sille. joka 
on tottunut niikemiiiin hyvin silattuja ja 
sovinnai.seen tyyliin sommiteltuja tauluja 
ja piirroksia, yksinpii karikatyyreissiikin. 

Kaikissa noissa maalauksissaa'i ja kari-
katyyreissiiiin on Grosz nykyisen Saksan, 
»dem()kraattisen Saksan», elamiin kuvaaja. 
Kaiken hiin kiinnittiiii sellaisena kuin 
cliimii todellisuudessa on, ei sellaisena 

miltii se niiyttiiii. Han tekee siitii riii-
keitii liipileikkauksia, erittelyjii ja paljas-
tuksia, joiden ti iytyy pikkuporvaria hir-
vittiia. »epater le bourgeois». Hanen ka-
rikatyyreissiiiin ei ole sita leppoisen rau-
hallista huumoria, jota on viela Daumier'n-
kin Ranskan porvareita esittavissii pila-
kuvissa. Grosz on hyokkiiiiva, protestee-
raavampi, brutalisempi, han »tahtoo niiyt
tiiii sormella*, makuleerata s. o. hiipeiin 
tahralla leimata ja hiinellii on ».)accuse!»-
ominaisuus. »Ihmiset ovat unohtaneet, 
ettii he polveutuvat jumalasta», sanoo 
Grosz ivallisesti albuminsa esipuheessa. 
Hiin ottaa pikakuvan Esikaupungin ka-
dulta», sen hiimiiriin kaasulampun, ruu-
misvaunut, merimiehet, pohjettaan niiyt-
tiivan ilotyton, juok.sentelevat kulkukoi-
rat, suuret kasarmimaiset asuntomuurit 
— ne esiintyviit useasti hiinen taulujensa 
taustana — ja kaiken lisiiksi ja ivaksi ka-
ru-sellin. tuon humpuukilaitoksen ja sanoo: 
tii.ssii on hyvii herrasviiki, katsokaa; 
»Vorstadtsstrassesta» kuva, tyiiliii.skau-
punginosasta. paheen pesiistij. Tiissii on 
ilmio kapitalismin yhteiskunnasta. Tai 
toinen, jonka nimena on »Feiertag», (.luh-
lapaivii) ja sen interioori: lihava nainen 
pelaa kortteja iuopuneen mielien kanssa; 

„Valoa ja ilmaa proletariaatille." 
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vuoteessa makaa eras pari; gramofooni 
soittaa kansallista hymnia; opiumisti ma
kaa raukeana divaanilia: siina pikkupor-
variilinen idyili, joka edustaa saksalaisten 
juhlain »gemutiichkeit'ia». Toinen akva-
relli »Talvisesta tar inasta»: sekoitus teh-
taasta, kirkosta, kasarmista, porttolasta, 
reserviupseeri paistin ja olutpoydan 
iijiressa, taantumuksen mustaa leiitea 
»L()kalanzeigeria» lukemassa; ajan pylii-
niystyypit: tahditetty kenraali, pappi 
munkkikirjoineen. professori — tietysti 
Gothe kiidessaan. 

Nosken luutnantti juo kdyhdliston aseista-
riiswnisen kunniaksi. 

Eraissii vesivarimaalauksissa on »Scliie-
bertumia», uutta, sodan aikana syntynytta 
porvariiuokkaa edustavia tyyppeja, pak-
suine niskoineen ja olueenpoliottamine 
naamoineen; toisessa »TyliJantoimittajia» 
tai »Yhteiskunnan tukijoita», kuten niiden 
nimet kuuluvat — alastomine naisineen. 
maalattuine huulineeii ja poskineen sekii 
eroottisine lialuineen. Kaiken Grosz pal-
jastaa. pulikaisee, riisuu ja jiilelle jiiii vain 
>-das Ding an sicli» s. o. olio siniinsii. jos 

siirramme tuon Kantin sananparren yh -
teiskunnailiselle alaile. 

Tiissa esiintyviit poliittiset pilakuvat on 
aikanaan julkaistu »die Pieite» lelidessa: 
ne ovat tyypillisia ja jokapaiviiisiii episo-
deja »kansanvaltaisen» Saksan ymparis-
tostii. 'I'uossa kuva vankilanpihalta, jossa 
kahdeksan »poliittista» kulkee kehassa, 
kiidet seliin takana, preussilaisten varti-
jain valvoessa. Sen nimenii on »Licht 
luid Luft dem Proletariat", (Valoa ja i l 
maa koyhalistoile). Sen iroonisuuden 
tajuaa jokainen. Eraiin samantapaisen 
nimenii on »Saksalla on maaiiman vapaa
mielisin hallitusmuoto», jossa tapaamme 
saman paksun, poyhkeiin vartijan solmu-
ruoskineen ja vangin kasirautoineen — 
taustalla armottomat kolkot vankilan 
muurit. Tamii kuva sopisi meikiiliiisiin-
kin oloihin. 

Viilistii hiin esittaa piirroksissaan Kappin 
tai Nosken luutnantin, joka juo lasin 
»Sektia» koyhaliston aseistariisumisen 
kunniaksi, ruumisjoukkojen ympiiroimiinii; 
tai kruunupaisen Ebertin; entisen keisa-
rin paluun henkiheimolaistensa vastaan-
ottamana: asfaltista kohoaa kummallisia 
kukkia; taustalla tuijottavat kuritushuone-
maiset kuviot ja niiden edustalia sotilaat 
ampuvat kansaa. Hauska kuva on se. 
jossa vallankumoustribunaali on saanut 
porvarit »jalleen rakennusty6h6n». 

Kaikkina aikoina on pilkka, nalja ja ka
rikatyyri kohdistuneet vallassapitajiiu, 
auktoriteetteihin, yhteiskunnan ylielanee-
seen ja lahonneeseen ainekseen. Grosz 
on sen kiiiintanyt nykyistii Saksaa, sen 
vallanpitiijiii ja yhteiskunnallista elamaii 
vastaan. Hiin on armotta tunkeutunut ih-
misten paheisiin ja riisunut ihmiskunnan 
riekaleet. 

Ukko Hegel, suuri idealisti ja pieni pi-
lanymmiirtiijii, Groszin maamies, sanoi 
jotain sellaista, ettii »taiteen tarkoituk-
sena on, absoluuttisen (s. o. olevaisen y t i -
men, idean) esittiiminen havainnolli-sena». 
Emme voine kieltaii, etteiko Georg Grosz. 
proletaarinen maalari ja pilapiirtiijii olisi 
havainnollistanut demokraattisen Saksan 
nykyistii »ideaa». 

H. H. 
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OLE fllES! 
K i r j . Yrjo M—la. 

.4/) Diics. sun kalsfhf.i' k<ihe<i on. 

.'iun imiisi jo rinnoiUes' iwi/Jim. 

.sun bfnkrs' ja ruumiisi knhliltn on 

jti tdlilosi tftannoin laipumiiion 

jo tdislflun telmeensfi Ifiiiiun. 

.ill mies! .Sa kahleilla kablitlu mits. 

sa /oi'cri vdsynyl — heikko, 

pois .si/oHif.s/rts Aiii.s(<( synkkyyden iV.s' 

ja sijallc toimen tulinen lies'! 

(Ilrl mies! — .SV muistaos veikko. 

Pois miclestds' ankeat a<dokset, pois. 

pois rinnasta synkeat surut! 

Olet mies! Et surufiun sortua iiois', 

vaikka vinliasti vihaiset viimat sois' 

ja iilisis' unholan urut. 

Ole mies — se mielessds' pidd sa vain 

ole mies, jonka tarmo on raulaa. 

On aseesi kal]>a: sita kdytd s'l ciin'. 

kuin iirho urhoisla iirliokkain. 

joka kammo li harmaala haulaa. 

Ole mies. ole enemmdn: — s o I i I a .<s. 

sii kdyltdjd kirvchen. kuokan. 

S(i licdnl: on uuaroju vaslassas', 

.si'A-i' sinakin ponnella jmoleslas' 

puolla eluja poljetnn luokan. 

On iiljtllu /yo. suuri iiulidislustijo — 

siihen -lunkin on lullava mukaan. 

tltd hdipni.ii viluloinkin pimed tin. 

Ota koaraasi kalpu jn rinnotta lyo, 

lijo i-arcmmin kuin iiles' kukaan! 



C H A M P A K 
Kerlomus Intiashi. 

Kirj . Manahendra Sal Hoy. 

.S(i|iiimilvsi'ii imiliiiaii aiiloi l lai is l i viisi revol-
Vfiia NaiKiallo. Ja myoliaiin illalla. jolloin In-
tian taivasta i)iina.si tuninia ijnrppura ja synkeii 
kaanu-us vallitsi Sliihpniin katuja, liiliti Nr.ndi 
eraan vaatimadonian virkamiclien asnnnosta. 
AliUiincn vaaranalaisuus i>uistatuUi nnorta yli-
oppilasta. .\jatus siilii. elta joutiiisi kiinni aseis-
tcttiina. jo.sta vaiina kuolema olisi seiirankspna, 
sai liiiiiet ouloon. luimalluneen nauiuun. Lak-
kaanialla kosketk'li han sorniillaan viiljiin viil-
tansa alia olevicn rcvolverion liipasiinia ja koetii 
kiivellii kuin olisi olhil jokii niyohiian kaupnn-
kiin palaava vieras. .\lutla vaaian liurniank-
sesla vjirisl koko hiiiR'n olenuikst-nsa ja hiinen 
jr.lkansa olisival tanssineet. jos oi olisi niilii ))i-
(latellyl. 

Hiin oli varnia. cllci kukaan olUil niihnyt hii
nen poistuniislaan llarishin asunnosla. Halli-
fus liiolli tiiydellisesti hy\iinlahtoiseen kirjan-
])itajtiiin. Harishiin, sillii kukaan, joka oli niili-
nyt liiinel kur(»llauluneena Teivcydenhoilohalli-
tuksen suurien tilikirjain yli, ei voinut ajatella-
kaan vajjauden kaijiuun liekehtiviin hiinen sil-
niainsii tyyneyden takana. Nanda oli vanna. 
ettii Harishia ei pidetty silmiillii. nnilta siilii 
huoliniatta oli hiin vaniillaan kulkiessaan ka
tuja. jotka johtivat i)ois lalosta, jonka vasta oli 
jiittiinyt. Iliin silniiiili eteen ja taakse. sillii 
kavkkialla Intiassa piilee snunnattonuisli nrkki-
joita. Pieni .Shihpuiin laitakaupunkikaan ei 
ollut osaton niistii vilkassilniaisistii, luikeilele-
vista olijoisla. jotka ovat koko liitian liiipeiinii. 
\ 'aikka Nanda oiikin valppaana. ei hiin havain-
nut niitiiiin epiiiltiiviiii. Ja palmut. joita kuu-
tanio kirjaillen valaisi, liuojuivat hiljaa vienossa 
tuulessa. 

Bo-punt loivat jiilliliiisniiiisiii vaijoja tyhjiksi 
jiiletyillc kaduillo ja ilman tiiytti chanipak'isla. 
siieplialis'ta ja niullikka'sta (intialaisia kukka-
kasveja. Suom. luioni.) Ifditevii suloinen Inoksu. 
Ja kaikki nieni hyvin. 

Takaisin Kalknitan jiuolelle |)iiiisi nseaanpaa 
yli joen johtavaa tieta: l l owrah in sil'aa ja 
usealla hoyrylautalla. jotka luikenellen knlki-
vat jiitkin joen tumniaa jiintaa. Mutta N'anda 
ei kiiyttiinyt yhtiikiiiin edelliimainituista teistii. 
vaan kulki suoiaan vanhalle, kaukana iliniis-
asunnoisla olevalle ransistyneelle laiturille. 
.Siellii kuniarlui hiin varovasti yli laifuiiii kaide-
l)uun ja niikikin pienen soutuveneon joulilaana 
kelluvan Gan^esin suuressa sylissii. I'.riis niics 
istui veneen soulupaikalla. Nanda lervehti 
I'iinlii hiljaa ja aslni lailuriMa suoraan vence-
seen. Ja sanaakaan sanonialta alkoi mies son-
taa Kalknitan i)Uolelle. 

Se oli Intian yo. Ki ikkaana loisti knu si'I-
keiillii taivaalla. Ja pohjoisesta vuoristosia i)U-

halsi kylmii liiuli. leliden niuuten kuunian kau-
l)unj,'in vii'keiimmiiksi. Ganges oli syvyyitiitin 
myiiten tuniman sininen. Se ei olhil niudasta 
ruskea. kuten keviitsaleilten aikana. Kuuta-
mossa niuuttui sen levotonna viilkkyvii pinia ho-
pcan holiteiseksi. Joen toisella lannalla koliosi 
Kalkiitla. kuin lukenialtomien valojen sjirkemii 
tiinima niohkiile. J a sen valot loivat kullai'ieii 
lieija.slnksen taivaalle. Alenipana joen vanvlla 
oli Fort Wilhamsin linnoitus. josta valonheill-i 
jiit salanian laiMa tarkastivat maala ja taivasta. 
loyfiiiiikseen empiren ])yhyyden pilkkaajia. 

Kun vene oli saapunut Kalknitan puolelle as-
lui Nanda maihiii ja alkoi kiivellii nopeasli ka-
tua. joka johti yli Suur-i;si)lanaadin ulkoniaa-
laisten kaupunginosaan. Hiin oli nyt reijt-
paampi. mutta sietiiniiiliin vaaran huumaus vii-
risylti hiintii edelleenkin. Hiin puristi hijasli 
revolvereijaan, sy<liimensii oudosti tykyttiiessii. 
Kulku liipi ulkoniaalaisten kau|>iin};inosan oli 
vaarallista, mutta hiinella ei olhil muuta tietii 
vrlitlavanaan ])iiiimiiiiriinsii - - talon saavutta-
miseksi. jossa vallanknnioustoveril hiinta odot-
tivat. Hiin painoi i)iiiiliiiin alas ja kiiveli vilk-
kain, nuitia liermostunein askelin liijii kirk-
kaasti valaistujen katujen. I'lkomaalaisten kau-
luuifjinosa Kalknttassa on kuin Aasian sydii-
nieen asetettu ))ala Euroop)>aa. .Se on osa liin
nen ansaitsemattomasta, idiiltii riistetystii rik-
kaudesta. Talot oval palalsiniaisia. tiilistii j a 
kivistii rakennettuja, kadut puhlaita ja loista-
vasti valaisluja hulevaardeja. Joka puolella 
vallitscva nuikavutis ja loisto hohli eliiviinii vas-
lakohtana sen laitakaupuuf^in synkiill" ])imey-
delle. josta Nanda vasta oli liihtenyl. Niiillii 
kacluilla ei iaahnstelhit Intian niiliinhiidiin aave-
olenloja. Inlian talonpojat. repaleiset niiehet ja 
naisel siiiilittiivine. suurisilniiiisine lap^inecn. 
niiliistii ja kurjuudesta mielipuolina. eiviit hoi-
lierrelleel ullvomaalaislen kan])nnj,;inosassa. Siellii 
kiiveli vain hyvinvoipia euf^lantilaisia. He kiiveli-
viit kluheista klid)eilvin, Hienot ajoneuvot ja lois-
tavat antoniol)iilit kiidiittiviit pitkin valoisia 
hulevaardeja. Ja hajuvesillii tuoksuvat naiset 
jaariltelival lierraskeikarieiisa kiisivarsilla. He 
olivat tyytyviiisiii jiienelle kevylmielisyy'den 
maailmalleen. He miissiiiliviif ja jaariltelival. 
niinkuin niiljoonat niiliinhiiliiisel. a iv i i i loisto-
kaupuiifjinosan rajojen ulkopuolella, eiviit olisi-
Kaan oUeel kuoleniassa iiiilkiiiin. 

Kukaan ei kiiniiiltiinyl luiomiolaan Nandaan. 
hiinen iiiinelonnii kiivellessiiiin liipi loistokau-
puiifjinosan. revolverit viitan alia oU-vissa kiisis-
siiiin. Olihan hiin vain yksi niistii miljoonisla 
tunimaihoisista. jolka noyriisli taipuvat vieraan 
vallan alle. Hiin. iiuori yliopi)ilas. syvine jii 
teriivine silniineen. jiirkevyytlii ja sivislynei-
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syvttii ilmaisevine kasvoineeii ja liontoiiu' varta-
loinceii. oli kaduilla liikkuvaii itseensatyytyviii-
scn ylhaison sMmissii vain yksi monista alkn-
asukkaista . He eiviit luoneet silmiiystiikaiin 
Nandaan, josta hiin oli sangen iloinen. 

Nanda kiirelili askeleitaan ja saajiui jiittiliiis-
miiisen lakennuksen kohdalle. jota kutsuttiin 
Grand HoteKiksi. Se oli yliiluokan miissiiys-
l)alatsi. pystyen loistossaan kilpailemaaii minka 
hyviinsii Kuroopan hotellin kanssa. Valot lois-
tivat hiiikiiisevinii sen kaikista ikkunoista. Vie-
nin valssin siiveleet kaiknivat oisessii ilmassa 
ja i)itkii rivi Joistoajoneuvoja soisoi malitaivien 
portaiden edessii. Nanda kiirehti sen (dii. Mutta 
silloin hanen sihniinsii keksi jotakin. joka sai 
hiinen sydiVmensii levottomasti pamppailemaan. 

Yliden anion luona vpteleliti kolme alahiok-
kaan kuuluvaa hindna. Kun Nanda sivuutti 
anion, kiinnitti yksi vetelelvtijoistii epiiileviin 
katseensa hiineen. .la samalla muisti Nanda 
nuo vaanivat petomaiset silmiil. Kriis toveri-
vallankumouksellinen oli Iiiinet kerran osoitta-
nnt Nandalle ja kertonut niitii liesi hiinestii. 
Mies tunnettiin vail ion poliisiksi. urkkijaksi. 
joka niuutaman kurjan rupiiniii kunkansipal-
kasta oli valmis niyyniiiiin kansalaistovereitr.an 
viisyniiittomille hrittiliiisille |iyoveleille. Tnrval-
lisuuden vuoksi olisi hiintii pitiinyt kartlaa hiii-
iialla millii hyviinsii. Kun Nanda nopeasti kii
vellessiiiin alkoi iiilaii urkkijaa silmiillii. hnonia-
sikiii hiin urkkijan liihteneen seuraaniaan hiintii. 

Hetkisen oli Nanda hiiniilliian. tittiiinrdtii 
mitii telidii. Hiin ei uskaltanuf mennii suoraan 
taloon. jonne aseet olisi iiitiinyt vieda. sillii sil
loin olisi ])oliisiHe i)aljastuuut tiirkeiinipiii salai-
siinksia kuin ne milii hiinellii oli mukanaan. 
Talossa. jonne Nandan piti menna odotti hiinlii 
ryhmii nuoria' vaHankumouksellisia tovereita. 
Usean knukaudeu aikana oli sinne kerUtty ase-
varaslo, joka oli riittiivii aseistamaan useaninian 
kyliin niiliin ahdistaniat talonpojat knmonsla 
viirten. 

Kiivelen ynipiiri kau|)unkia . ajalteli Nanda 
itsekseen. niihdiikseni seuraako urkkija minua. 
.Tos hiin tosiaankin epiiilee. niin jatkan kiive-
lyiini knnnes olen saanut hiinet eksytelyksi. 

Nuori ylioppilas kiisi vilkkaasli kadulle. joka 
johti ]>ois ulkoniaalaisten kauininginosasta 
Ghadney Basaariin. Kadut Cliadney Basaarissa 
olivat kapeita ja mulkikkaita. niiden kummal-
lakin i)uolella oli kaikenlaisia kauipiiahnoneita. 
Piiivisin ne vihsiviit ihiuisistii. Mutta nyt ne 
olivat iiimeilt ja autiol. Vain siellii tiiiillii nii-
kyi joku yovahti (iljylanippuineen. 

Eriiiin liiljaisen hasaarikadun piiiilekohdassa. 
jossa katu teki iikkiiiiiisen niutkan yhlyeii toi-
seen katunn. pysiilityi Nandr. katsalilaakseen 
taakseen. Hiinen cpiihuilonsa osoiltantui oi-
keaksi. Kapeaa ja pinieiiii katua i)ilkin kiiveli 
mies sala])eriiisesti Nandaa kohti. .la Nanda 
alkoi uudelleen kiivellii kiivaasti eteenpiiin. 

Hiin kiiiintyi ylideltii kadnlta toiselle. urkki
jan tarkoin seuratessa. Moleniiiiat kulkivat 

liipi Chadney Basaarin. Nanda suuntasi kul-
knnsa Eura.sian kaupunginosaan. I 'rkkija py-
sytteli kiinteiisti li.Hnen kintereilliiiiii. Nanda 
tuli vaknutetniksi. ettii urkkija oli piiiittiinyt ot
taa kaikesta selviin. Hiintii niiyiti olevan mah
doton eksyttiiii. J a jos Nanda olisi harhaillut 
liirii myoliiiiseen kaduilla. olisi hiin varmaan 
joutunul poliisiviranoniaislen kiisiin, tai urk
kija olisi tullut tiiysin vakuntetnksi Nandan 
suhteen ja vangituttanut Iiiinet. 

Vihdoin. sivuuttaessaan eriiiin kapakan. keksi 
Nanda pelastuskeinon. Joitakin sekairofuisia, 
englantilais-intialaisia miehiii. iiuoltuina repalei-
siin vaatteisiin. jioistui eriiiislii kajiakasta. Yksi 
niiehistii kysyi piiihtyneeltii ystiiviiltiiiin: Sinii 
siis et aijo tnlla kanss.iniinie Sanagacliiin. Jiii-
sit tielenkin inieluuinniin tiinne juopottelemaan. 
Mikii holmo oletkin. 

Sanagachi. joka liindun kielelUi merkitseo 
Knitapuu. oli kaupunginosa Kalkutlassa. jonne 
kontloristit. ])ikkuvirkaiiiieliet ja niuut tavallista 
talonpoikaistoa yiempiinii olevat alku-isnkasai-
iieksel meniviit hakemaan rakkausosuuttaan . 
Sana Sanagachi vaikuiti rohkaisevasti Nandaan. 
Hiin tiesi. ettii jos hiin menisi Sanagacliiin ja 
viettiiisi yiinsii jossakin sen kaupunginosan talos
sa. jiittiiisi urkkija hiinet rauhaan. Sillii urkkijat-
kin tiesiviil. ellii jokainen vallankuimouksellinen 
oli vannonul valan. kieltiiytynyt tnnteniasti, 
rakristaniasta tai olcmasta missiiiin suhteessa 
naisiin. kunnes Intia on vapaa. Se oli pyh-i 
vala ja vallankumousjiirjesto rankaisi jokaista 
jiisentiiiin sen rikkoniisesla. Nanda tuli vakuu-
tetuksi. ettii jos hiin menisi johonkin Sanagachin 
taloon. luoi)uisi urkkija pitiimiislii hiintii vallan-
kumouksellisena ja jiittiiisi lakaa-ajoii. Ja 
Nanda piiiitii liiliteii. 

Hiin snuntasi kulkunsa kohti \VelIingto i 
Squarea. sieUii Shaiikritolakadiille j . i alkuasu-
kasten kaupunginosaan urkkijan varjon lailla 
hiintii seuratessa. Nyt kello oli kymnienen il-
lalla. Mutta alkuasukkaiden kaupunginosa ei 
ollutkr.nn niin liiljainen ja lyhjii kuhi (ghadney 
Basaari. Joitakin kauppojakin oli auki. Niid.-n 
omistajaf istuivat jalat ristissii lavarakasojensa 
keskellii laiiippujen viilkkyviissii valossa odo-
lellen ostajia. 

ICriiiin mafrlan talon eduslalla istni ryhmii 
urlyan kantajia rnnipnineen. huunialen itseaiin 
alkuperiiisellii runimntuksella ja villillii laululla. 
Mutkikkaideii katujen varsilla olevien lalojen 
ikkunoilla saattoi niUidii ;kokoiiaisia jierheitii. 
jolka hiljaa jaariltelival. niiesten rauliallisesti 
poltellessa kookospiihkinii hookah'ejaan. Siellii 
tiiiillii valaisi himmeii katulyhdyn valo i)iiiieyllii 
ja joitakin ihmisiii harhaili edestakaisin ilnuin 
])iiiiniiiiiriiii. 

Jonkun matkan jiiiiissii alkuasnkaslen kaupiin-
giiiosalta, jonne Nanda oli saapunut Bow Basiia-
rin kautta. oli Sanagachi. Siellii oli rauhatonla. 
Knniniallakin puolella katuja oli pieniii neljii-
kulniaisia intialaisia taloja. Kadut vilisiviil niies-
puolisisla kulkijoista. Siellii niiki lyiiniiehiii, pik-



kuvirkamiehia ja -lii'kemiehia viiljissa, monivii-
risissa talviviiloissaan. He toytlivat toinen tois-
laan, keskustellen kiilikeasti j a naureskellen. 
Talojen edustoilla istui naisia, liymyillen ja vii-
toillen mieliiii luokseen ja avonaisi&ta ikkunoista 
kuuilui laulun, huilujen ja rumpujen siiveleet, 
vaikuttaen huuniaavasti ja kiihottavasti oliikul-
kijoihin. 

Kiivellessiiiin edestakaisin viikijoukossa, huo-
masi Nanda urkkijan edelleenkin seuraavan 
hiinta. Vaikka hiin oiikin vakavasti paattanyt 
menna johonkin taloista, tuntui se hanesta tus-
kalliselta ja han epiiroi kauvan ennenkuin kavi 
sisiiiin leveasia ovesta, jonka edessa seisoi nai
nen. elii'viina hiipeiin reklaamina. 

Nanda astui ylpeasti sisiian, pysahtyen liet-
keksi puhuniaan oven edessa olevalle naiselle, 
ettii urkkija hiinet varmemniin liuomaisi. Nanda 
havaitse olevansa pitkassa ja hiimaraisii eteis-
liuoneessa, joka johti takapihalle ja rappukayta-
viiiin. Hiin katsahti vielii kerran ymparilleen ja 
niiki urkkijan yha vaijyvan kaduUa. Samassa 
luli eras liliava, paksuhuulinen ja karkeiiiininen 
nainen hiinen luokseen, tirkistiien hiinta suoraan 
kasvoihin. 

Tahdotteko tyton?' kysyi nainen ja huusi 
samassa neliumaiseen takapihaan, jonka kaikilla 
|>uolilla oli pienia huoneita. 

Champakls huusi hiin. Yksi ovista avautui 
ja sisiillii, hinuneiissa valossa seisoi nuori, puo-
lialaston tytto. Han naytti tietaviin, ettii hanta 
tarvittiin ja siksi kiirehtikin hiin alas rappusia 
odottavia kohti. 

sl.iihde hanen kanssaan», komensi nainen 
ojentacn tyton kaden Nandalle ja jatkoi »se 
inaksaa kymnienen rupiinia ja jos tahdot kesti-
tystii, enemmiin.!' 

Nanda maksoi i)yydetyn suninian ja seurasi 
tyttoa huoneeseensa. Se oli alaston ja iloton 
liuone, yhdessa nurkassa ollen punainen vuode. 
Oljyianipim valaisi sitii liinimeiisti. J a sen tiili-
seiniii koristelivat hindujunialain kuvat. Tytto 
istui vuoteelle ja kehoitti .Nandaa tekemiian sa
moin. Nanda noudatti kehoitusta. Mutta hiinta 
vaivasi vielakin sania arkuus, joka, valtasi hiinet 
puhnessaan lihavan naisen kanssa alakerrassa. 
Hiin oli vaiti, sillii han ei liennyt mitii puhua. 
.la tytto katsoi kummaslellen hiintii silmiiii. 

Hiin oli nuori, noin 17 vuotias. Hiinen sil-
niiinsii olivat suuret, rnskeat ja kirkkaat, kas
vonsa pehmeiit ja herttaiset kuin lapsen kasvot 
ja kiitensii pienet ja liennot kuin kukkasen terii-
lehdet. Hiinen ihonsa oli kultainen kuin syys-
laivaan kun ja lukkansa tnnhea ja inusta kuin 
keskiyo. Hiiuessii ei ilmennyt niitiiiin epiiilyttii-
viiii, eikii niitiiiin tympasyttiiviiii. joka pro&tituu-
tissa kchiftyy itsepuolustukseksi; hiin naytti 
viattomalta aina ujouteeii asti. 

Tyttii laski hennon katensii Nandan kiisi .ar-
reUe ja kysyi arasti Mikii on nimenne?-

• Nanda . knului vastaus. 
5Ja mitii teette? • jatkoi tytlo. 
»Olen ylioppilas. > 
»Yliopisloslako'?» 

»Niin.» 
Tytto vaipui aja'tuksiinsa. Hiinen piiiinsa pai-

nui masentuneena alas ja han veti katensa pois 
NandaUa. 

Siksiko siis ylenkalsotte minua?> kysyi han 
viirisevallii iianella. 

>Ei. E n mina ylenkatso leitii», vastasi Nanda 
tyton kysymyJvseslii liikutettuua. »Miksi niin 
ajattelette?» 

Ettehiin ole heittiinyt edes viittaa paalti inne», 
liuomautti tytto. »Miksi olette tullut tanne?? 

Olen tullut vain puliumaan kanssanne>, 
ankytti Nanda. Siinii kaikki». 

'>Mntta miksi viitsisi kukaan tulla puliumaan 
minulle. Teetteko pilkkaa?» 

' E n , en», vastusti Nanda. ^Olin yksinainen — 
siksi tulin puhuniaan kanssanne.> 

Tytto pyrskahli ttkuun. 
>Te ylenkalsotte minua-!, nyyiikytti han. 

sOlelte kuten kaikki niuutkin niiehet, jotka tule-
vat tiinne. He kayttavat meita hyvakseen j a 
samalla halveksivat meita. > 

Nanda oli liikutetlu. Han oli odottanut tapia-
vansa jonkun hiipeamiittomiin, vanhan suohau-
kan, joka fekisi kaikkensa saadakseen hiinelta 
raliaf pois, joka lierniostuttaisi hiinta kylmilla, 
ammattimaisiHa hyvailyillaan. Mutta han tapasi-
kin lapsen, hiidiissa olevan, kadonneen ja ilke-
van lapsen, jota kohtaan hiin tunsi syvaa siiiilia. 

Ottaen hanen pienen katensa omaansa, sanoi 
Nanda helliisti: iTeidiin taytyy luottaa minuun, 
kun sanon. etten lialveksi teita. Niien ettette 
ole niinkuin iiionet muut tiiiilla. Olette kaunis 
ja pnlidas. Minii kunnioitan teita. I'skolteko 
minua?' 

Tytto ei vaslannnt niitiiiin. vaan jalkoi hil-
jaista nyyhkytystaiin. 

Sanokaa minulle ninicnne». pyysi Nanda 
ystiivallisesli. vetaen hiintii lalielle itseaan. 

'Champaik.a 
Se on ihana nimi — ja sina olet ylilii iliana 

kuin se keltanen kukka jonka nimea kannat. 
Kuinka kauvan olet ollut tiialla Cliampak?» 

Yhden vuoden.!» 
!.Klii itke pieni kukka. Kcrro niiten jouduil 

tiinne. -
-Jouduin tiinne siksi, kun niinuUa on saaslai-

nen sielu.'> 
»Ei. se ei ole totta», vaitti Nanda, rauhoittaak-

seen hiintii. 'Sina varmaankin olet pakoitettu 
eliiniiiiin tiiiillii. E n usko pnhettasi. Missa on isasi 
ja iiitisi?» 

He ovat kuolleet.' 
Milloin ja miksi lie kuolivat? 
!»He kuolivat viime vuonna — niilkiian.!« 
>Niilkiiiinl» huusi Nanda vallankumoukselli

sen intohinionsa akkia leimahtaessa. 
>Niin. nalkaan!>. toisti tj-tlo. 'Isalliini oli 

pieni maapalsta Chandrapurin kylassii. Kaksi 
vuotta sitten tuhosi kato sadon, eniniekii voineet 
maksaa veroja ja hallitus otti meiltii maan pois. 
Viinie vuotinen suuri niiliinhiitii tappoi seka 
isiini ellii iiitini. Heidiin kanssaan olisi miniin-
kin jiitiinyt kuolla. .Mulla jouduin tulemaan 
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IHrnie kniipuiikiin ja liarhailin kaduiUa kunnes 
eriis mies loi niinut tiinne. Kiko minun olisikin 
l)iliinyt kuolla?» 

i>Ei'>, sanoi Nanda kylmiisli. >Sinun tiiytyy 
eliiii. Meita liinduja tarvilaan. Olemme kuoleniaa 
pelkiiiimiiltomiii j a pelkaiiniiittomyyteninie an-
namniekin ratkaista vasloinkiiyniisenime. Mutta 
meidiin tiiytyy oppia taislelemaaii ja eliiniiiiin, 
sillii eliiimii on arvokas. .Sitii nieidiin liiylyy mp-
pia varlioimaan ja taislella sen paremmaksi 
saaltaniiseksi.i> 

• Mutta niinuUa ei ole niitiiiin toivoa!» vaike-
roi tytto. »Onko eliimii niitiiiin ilman toivoa?» 

»Meidiin loivonime on itsessaniinie», lohdulti 
Nanda. Katso iiiliiimnie, Intiaa; miten pimcii ja 
epiitoivoinen se on, ilman pienintiiikiiiin toivon 
siidottii. J a sillenkin Intian tiiytyy eliiii Meidiin 
tiiytyy luoda sille toivoa. Intia ei saa kuolla.• 

Nandan sanal rolikaisivat tyttoii, vaikka liii-
nen henio ruumiinsa vielii viirisi nyylikylyksestii. 
Iliin painoi kasvonsa Nandan olkaa vaslen. 

xKertokaa ininulle», pyysi hiin kiihkeiisli, 
»nilksi iiidinime Intia joutuu niin paljon kiirsi-
niiiiin. Kertokaa miksi niiljoonain meistii tiiytyy 
joika vuosi kuolla niilkiiiin. Kertokaa miksi rai-
voo kolera, rntto, knunie ja monel muut laudit 
lakkaanialta kylissiimnie. Onko kaikkialla maail
massa niiin? Kertokaa milii tiimii kaikki nier-
kilsee. Kertokaa miksi isiini ja iiitini kuolivat 
ja miksi minun eliiniiini tiiiillii on hiipeiillistii. 
Kertokaa jos tiediiMo. • 

»Tiediin», sanoi Nanda vakuullavasli. »Mr.ail-
massa on ihmisiii. jotka niilliiviil rikkaulla ja 
Joisloa koyhien kiirsiniysten knslannuksella. lie 
luoval liallilnksia ja siilytliiviit ne harleillemme. 
l ie teurastavr.t ja riiiikkiiiiviit niiljoonia meislii. 
jos se vaan luollaa lieille kultaa. l ie oval ilunis-
pcloja. jolka saalislavat kurjuuleninie kustan
nuksella. He ovat matoja inliiniillisyydcn per-
heessii, kalvaen eliimiininie ja ilomnie.» 

»Tarkoilat leko briltiliiisiii?» kysyi tytto, kohot-
taen katseensa Nandaan. 

»Tarkoitan», knului Nandan vastaus. "Juuri 
hriltilaisia ja useita omia hindujamme larkoi-
tan. sillii knllasta nylkeviit ihmiset veriveljiaiin-
kin. He kaikki ovat syyilisiii iiilininie suruun.» 

!>Mutta he ovat niin voimakkaita», sanoi 
tytto. »Heill:i on kiviiiirit, tykit j a hirsipuut, 
eikii meillii ole mitiiiin.» 

xMeillii on iankaikkinen epii-ioivomme», roll-
kaisi Nanda. niulta meillii on myoskin ian
kaikkinen loivonime. Ja niimiit ylidessii ovat 
heidiin tykkejiiiin voiniakkaammat.» 

xKi'kapa tietiiii, kuikapa tietiiii», cpiiroitsi 
tytto. 

• I'sko minua Champak», huusi Nanda into-

liiimoisestl, »se on totla. Yo ei voi koskaan 
kestiiii ikuisesti. Piiiviin liiylyy koitlaa Inlialle-
kin, vanhalle, kiirsineelle ja rakkaalle iiidil-
lemnie, piiiviin, joka tulee koitlaniaan yli maa
iiman. Se tulee tuollamaan iloa koyhien siir-
kyneille sydiimillc. Silloin ei lulc olemaan eniiii 
heiroja ja orjia, vaan ylvsinoniaan veljiii. Sil
loin loppuu niilkii ja epiiloivo. Vapaus ja ilo 
tulee kaikkien osaksi. Ihmiset lulevat puh-
taiksi ja viatloniiksi kuin lapsoset. J a naiset 
lulevat lunleniaan rakkauden, piiiviin koittaessa 
kaikkien piiiille. Se piiivii on nousemassa.» 

»01etko varma ellii niin snnria voi tai)ahtua?» 
kysyi tytto ik)nkyynelcet ja loivo silmissiiiin. 

»01en», vakuutti nuori ylioppilas. »Se on 
vjvmia.i) 

»Minii eliin eliiniiini hiipeassii ja kurjuudessa*, 
sanoi lyttos, ja niiljoonat kuolevat kylissii joka 
vuosi, mulla jos olisininie tienneet, ettii tiimii 
kaikki on lolta. olisimme levollisia ja voisininie 
kuolla onnellisina, odottaessaninie sen piiiviin 
koil loa.» 

>Se varmaan koillaa-', toisti N.-.nda innois-
saan. »Se koiltaa i)ik<!mmin kuin voil uskoa-
kaan. Se koittaa sinnllekin Chanipak.» 

Oleltcko ihan varnia?» nyyhkytli hiin hiljaa. 
. ( ) lcn», vaknulli Nand.".. 
(;iianipak jiainoi taaskin piiiinsii hiinen rin-

taansa vaslen ja hiinen kiilensii oli Nandan 
kiidessii. 

Nnornudesia elokkaina olivat he liihcllii toi-
siaan. kuin veljellisessii syleilyssii. He istuivat 
samassa asennossa koko yon, puliuen monista 
eri asioista. Hiljaa he olivat Intian lyyneydossii, 
jola nionet aalleel kaunislavat kuin kukkivat 
liljat jiirven iiintaa. 

Vihdoin alkoi piiivii koittaa. Liipi ikkunan 
se p; isloi. Se oli kaunis, suloisen punerlava. 
Nanda nousi tyynesti tyton vierelta ja nosti 
kiitensii sydiimelleen. Toiseen kiiteensii otti 
hiin yhden revolvereista ja ojcnsi sen Cham-
pakille. 

»Nyt jiitiin sinut», sanoi hiin helliisti. »0ta 
tiimii ja pidii siila liyviia liuolta kunnes Intia 
tarvitsee sitii ja sinua. Sillii myo-skin sinii olet 
yksi Aiti-lntian murheellisista tyttiiristii; yksi 
hiinen oniistaan.» 

Han puristi Champakin kiitta jiiahyviiisiksi 
ja kiiruliti ulos kadulle, jossa miehel j a naiset 
kiiveliviit. He meniviit alas Gangesille puilidis-
tamaan ilseiian. Rnkoillen ja iiyliiillii niusii-
killa tervehtiviit he uudelleen Idii.stii koiltavaa 
jiyhiiii vakia. Urkkija oli hiivinnyt. Ja hiljai-
scssa aaniuilmassa kuului huilun soitio josla-
kin tunleniattoniasta etiiisyydestii. 



CERVE MAAILtlAli SUURIN 
CAISTO! 

Mouse tyoinles, joka maan 
mailtiusi valtaam aim! 
Mouse vanlia, nouse nuori! 
Heitii arkisiiuden kiiori! 
Tartu taistomiekiin kalivaan! 
Astu rintamaamme vahvaan! 

jo laulu soi, 
Se toivon toi, 
Jo tuhannet ne yossu herdd 
ja ylid uutta voimaa keruu. 

Mouse, tyomies, joka maan! 
Aika rieiddd joutiiisaan. 
Onnen pyiird rasahtaa. 
Koko mailma vavahtaa. 
Oisko tullut vallan Iietki, 
tydldisorjain voiton retki? 

Kuuluu kalileen kalskaliditsta, 
Knnhiu miekkain kilalidiista, 

Nousee EteUi ja Pohja, 
ltd rohkein ottein ohjaa 
Ldnnen rantaa koliden kansat, 
talitoin murtaa ruhan atisat. 

Ldnnen kansa, rietind, riennd! 
Suotnalaiset, joukko piennd 
innollansa lisddpi 
taisto — armeijaammeki! 

Terve maaiiman suurin taisto! 
Terve luja tydldisvaisto! 
Iddssd jo koittaa koi. 
Tydldismarssi korkein soi. 

Moskovassa 
Elvira Willman. 
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J O U K K O T A H T O JA K A N S A N V A L T A 

Meidan paivinamme, jolloin omaisnus, 
samalla kun se on kasaantunut valtavan 
suureksi rikkaudcn maaraksi, on kertynyt 
yha haryempiin kiisiin ovat omistamatto-
main, mutta samalla suojattomien rivit 
kasvancet valtavaksi laumaksi. Tamii y l i -
tciskunnallinen ristiriita kasvaa yhii val -
tavammaksi tuoden mukanaan scnkin, etta 
omistamattomicn suuret joukot taistelus-
saan joutuvat selventamiiiin kiisittcitii, 
jotka johtavat heidiit tuntemaan »syvicn 
syitten» perustotuudct. 

Vielii toistaiseksi voidaan nuo joukot 
hillitii ja edelleen pysyttiiii riistiinniinalai-
sina, jossa heiltii keratiian heidiin tyonsii 
tuotteet, yhden taikasanan avulla. Joka 
kerralla kun luovan tyon valtava massa 
alkaa liikehtimiiiin heitctiiiin heidiin 
etecnsii tiima taikasana, ja vielii voimmc 
nahda kuinka se tenhovoimallaan kyke-
nce ei ainoastaan osittain estiimiiiin tyy-
tymattomien eteenpiiin kulkua, vaan vie-
liipii kiiiintamiiiin toiscn osan heistii toista 
vastaan. Ja tiiinii asc — kansanvaita, 
demokratia — onkin tiillii hetkellii oikeas
taan ainoa ase joka eniiiin antaa riistii-
jien harvalukuisellc luokalle hallitsemis-
nialidollisuudet. 

Divide et impcra — s. o. hajoita ja hal-
litse — on ollut johtosiiiinto joka aina on 
antanut hallitsevallc viilicmmistoryhmiille 
tilaisuuden valtansa jatkami.sclle, viela s i l -
loinkin kun se on kiiynyt hallitseville y l i -
voimaiseksi taloudelliseksi taakak.si. T i i -
naiin samaa ohjetta kiiytetiiiin vaikutta-
vimmin kun koskaan ennen. Mutta oni)a 
sillii tiiniiiin myo.skin suurcmmat malidol-
lisuudetkin. Kansanvaita sehan tosiaan 
on houkuttelevaa, ja niin kauvan kun jou
kot eiviit viclii tiedii etta kansanvaita on 
vain jiirjestelmii jonka avulla totcutetaaii 
se joukkotahto, joka on ilniaisuna aineel-
listen eldmdnehtojen jdrjestelystd tuotan-
nossa ja tuotteiden kdytdssd, niin kauvan 
voidaan tata myoskin viiiirinkiiyttiia. 

Sen elaimen, jonka me nimitiimme ihmi-
seksi, olemassaolo riippuu niinkuin kaik

kien toistenkiii, siitii, ettii hiin joka hetki 
kykenee luonnosta kiskoniaan esille kai
ken sen mitii hiin tarvitsee eliimiinsii y l l i i -
pidoksi ja sukuusa turvaainiscksi. Niin 
kauan kuin tiillaiset takcet ovat oleina.ssa 
pysyttiiytyy hiin rauhalliscna, mutta .sa
malla hetkellii kuin tapahtuu muutos. joka 
hiiiritsec niiitten takcitten olemassaoloa, 
muuttuu ihminen liionnossa rauhalliscsti 
tyoskciitelcviistii olciiuosta taistclijaksi, 
joka ei lopeta taistcluaan ennenkuin nuo 
takeet on uudelleen saavutettu. Se on 
luonnon saiitiimii laki: Taistelu oleniassa-
olosta. Sitii ei vaimcnna eikii lopeta rnit-
kiiiin saarnat tulcvaisesta — liaudan 
tuolla puolen — eliiniiin lopiittua, saavut-
tavasta onnesta», ei kauuiit filosofiset v i i -
sausrakennclmat, ei mitkiiiin etiikan enem-
piiii kuin estetiikan jalot tai kauniit saiin-
not. Kaikkein liiliemmin se pysiilityy 
vdkivallan edessii. Olkooii \'iikivalta pucttu 
sokeau oikensjunuilattaren piikiuiii tai sei-
sokoon se knularnisknn takana, molein-
inissa tapaiAsissa on tiimiin viikivallan 
lopulta aina viiistyttiivii ioisen vdkivallan 
tieltii — sen joka edustaa olcmassaolon 
taistelua. Kun tiiliiin joudutaan onkin ih
minen palautunut takaisin alkuperiiiseen 
luontooiisa. Hiin on miiuttunut alkuihmi-
seksi — cliiimcksi, jota ohjaa luonnon aina 
valliiinut laki, joka pakoittaa jokaiseu clol-
lisen olion, pysyttiiiikscen imiotonsa ja 
sukunsa, ainaiscsti taistelemaan /caikkia ja 
kaikkea vastaan. 

Hirvittiivii leikki. Kuitenkin on se yhta 
viilttiimiitoiitii kuin eliimiikin. Luonto sa
malla kertaa sekii rakeiitaa ettii liiivittiiii. 
Tiimiin kaksinaisuudcn tiiloksena on en-
siksi niuoto ja sitten muotojen rikkans. 
Epiior.gaaniscsta clottomasta aiueesta pa
koittaa liionto esiiii cnsimiiisen or.gaaiiiscn 
— elolliscn eliimiiiiinuodon — alkusolun. 
Solu liittyy soluun. Syntyy toinen elii-
miininuoto — useasta solusta kokoonpantu 
niuoto. Niin jatketaan tyotii. Kukin solu 
suorittaa lopulta oman erikoistchtiiviinsii; 
inuokkautuu tarkoitustaan vastaavaksi. 

— 19 -



Uusi muoto kasvaa ja kchittyy ja iisaiin-
tyy niin, ettii rakennusaine alkaa puuttua. 
Syntyy uusi muoto. Solut ovat jiirjesty-
neet uudelleen. sillii eliimii ei pysiihdy 
hetkcksikiian. Ja niin yhii eteenpiiin aina 
vaan tiiydellisempiii muotoja kohti, tar-
koituksena koko ajan ollen vain se, 
ettii maaemossa piilcviii voimia — epii-
orgaanisia aincita — yha enemman voi-
taisiin kiiyttiiii organiscn eliimiin jatkanv"-
seksi. Missii on loppu ja mikii on lonul-
linen tarkoitus? Sitii emme tiedii. Eikii 
meidiin tarvitse tietiiii. Meille kuuluu vain 
oma tchtiiviimme tiissii luonnon suuressa 
tyopajassa ja sc meidiin tulee tiiyttiiii, 
muuten luonnon iiiti sysaii meidiit syr-
jiiiin. Ihminen on .silloin kuolemaan tuo-
mittu. Siinii meidan totuutcmmc joka 
riittiiii meille. 

Tiimii jatkuva tyci synnyttaii cloa, pa-
nee luonnon tyolion josta scuraukscna on 
elottoman aineen muodo.stumincn eloili-
seksi. Se ei riitii. Elollisen aineen erilai-
.silla edellytyksilla syntyncet ia kehitty-
neet muodot tiiyttiiviit kaikkialla joka 
kolkan. Syntyy niin sanoakseni tilan-
puute. Nyt tulee uusi vaihe jossa sohijcn 
mukautumiskyky ympiiristoonsii ei riitii. 
Syntyy elolli.sten muotoicn viililliikin 
taistelu. Sc joka on heikko kutistuu ja 
katoaa. Voimakkaampi jaa jiilelle ja jat-
kaa taistcluaan. Niiin taasen kohoaa yksi 
muoto toiscn.sa jiilkeen, tuloksena taistc-
lusta jota suoritetaan sekii luontoa itseiiiin, 
etta toisia elolli.sia vastaan. Hiivitystyo-
kin on taydessa kaynnissii. 

Kuitenkaan luonnon antamaa voimaa ei 
ainoastaan voida jakaa yksihnhin. Tiimii 
voidaan uudelleen koota siten ettii useat 
yksilot liitctiiiin yhteen. Tiilloin on olc
massaolon taistelussa saavutettu uusi 
piste, joka merkitsee elamiin taistelussa 
aivan uutta ajanjaksoa. Hcikotkin voivat 
nyt suojclla sukuaan viikeviimpiii vastaan. 
Luonto on omalle hiivity-styollecn asctta-
nut uuden tclkeen, mutta tclkecn joka ei 
merkitse sitii, ettii taistelun kautta synty
nyt vuolas muotojen virta pysiihtyisi. 
Piiinvastoin nyt .syntyy uusi mahdollisuus 
uusille muotorikkauksille. Mutta samalla 

syntyy jotakin muutakin, jota ci tiihiin 
saakka ole ollut. 

Heikot tulevat nyt voimakkaaksi yhdis-
tiimiillii voimaansa. Jokaisessa yksilossii 
olemme tiitii ennen niihncct voiman kas-
vaniiscn siinii. ettii solut ovat ascttuneet 
miiiiriittyyn jiirjestykseen ja suorittanect 
oman tclitiiviinsa. Nyt niiemme, ettii tiil-
laistcn solujen muodostamat yksilot aset-
tuvat kokonaisuudessaan .sanuillaisecn y l i -
teistyohon. Ja ensimiiincn tiillainen yk-
silcj joka ci ainoastaan kykene liittymaan 
tiillii tavoin vaan myo.skin kchittyy niin 
pitkiille, ettii hiin, aivan kuin luontokin 
.solujen rakcntamistyossii, niy6,skin kyke
nee suorittamaan yhteistyossii miiiiriityn 
osatyon, niin silloin sen kaltaisten yksilo-
jen muodostama uusi kokonaisuus — hei
diin yhtciskuntansa — on tavallaan uusi 
muoto, joka on kohonnut luonnon omalle 
tasolle. Vieliipii korkcammallekin. Luon
non sokca rakcnnus ja hiivitystyi) joutuu 
tiillaisen uuden voiman vallanalaiscksi. 

Tiillainen pienten yksilojen erilliiiin olc-
vain voimain — yksikkojen kokoaminen 
yhtciseksi summaksi ja sen jiilkeen niiitten 
eri voimien jiirjcstiimi.sen, niin, ettii jokai
nen yksilo loytiiii lopulta oman tehtiiviinsii 
hiinellc kuuluvan osatyon yhteisessii suur-
tyossii, cdellyttiia tietenkin, paitse yks i -
lon omaa kchittynytta toimintakykyii, 
vielii sen lisiiksi, etta jokainen tiissii yh
teisessii tycissa kykenee edeltdpciin harki-
tusti alistamaan tiimiin toimintakykynsii, 
niin etta sc sopeutuu siihen pitkiiiin sar-
jaan osatoimintoja, jotka yhteiscsti muo-
dostavat sen yhtcistoiminnan — koko-
naistyon — jonka tarkoituksena on siii-
lyttiiii yksilon elamiin ja hankkia var-
muudcn hiinen sukunsa siiilyttiimi.sclle. 

Niiin syntyy yhteiso-yhteiskunta jonka 
cdellytyksct olemme hakencet esille. Ne 
ovat si is: 

Yksilojen yhteenliittyminen pysyiikscen 
pinnalla olcmassaolon taistelussa. 

Tiimiin liittymisen kautta syntynyt ko-
konaistoiminta. 

Tiimii aikaansaadaan ja kehitctiiiin ai
noastaan siten, ettii yksilot kykcncviit 
edcltiipiiin miiiiriiiimiiiin toimintansa; siis 
niitten harkintakykyyn. 
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Kokonaistoiminnan jarjcsfelyyn, joka 
cdcllyttaa, etta kunkin yksilon harkinta-
kyky alistetaan yhteistoimintaan jolloin 
syntyy joukkotahto. 

Joukkotahto taasen ei voi niuuten olla 
kuin ilmaus siitii miten kokonaistyon — 
tai toiniinnan tulee olla, niin, etta kukin 
yksilo siinii toiminnassa loytiiii olcmassa
olon varmmiden. 

Niiin olemme sulkeneet renkaan, joka 
sisiiltiiii perustotuuden siitii mikii on kan
sanvaita. 

Se on siis jarjestelmii, joka edellyttiiii, 
ettii sen avulla kukin yksilo piiiisee osal-
liseksi siitii joukkotahdosta eli vallasta, 
jonka avulla jarjestetiiiin yhteison tyd ja 
tyon tuottamat tulokset, niin ettii jokainen 
yliteisoon kuuluva jiisen on taattu taiste-
lussaan luontoa vastaan. 

Ilimisten yhteiskunnasta puheenollessa 
merkitsee tiimii .sita, ettii jokainen yksilo 
saa samallaisen vallan tuotantoviiliiieiden 
kiiyttiion ja niiden avulla kertyneiden rik-
kauksien kiiyttoon. 

Silloin se ei eniiiin olekkaan valtaa. 
Tiillainen jarjestelmii niiet ei eniiiin ole 
pakkoa. Se on tiianne missa ne joiden 
suoritettavaksi on uskottu joukkotahdon 
kautta annetut toimenpiteet, eiviit eniiii 
ole vallankayttiijia vaan yksinkertaisesti 
joukkotahdon palvelijoita, joiden ei tar
vitse kayttaa pakkoa syysta, ettii ei ole 
eniiiin ketiiiin, jota vastaan sitii tarvitseisi 
kiiyttaa. 

Korkeimmilloen keliittynyt kansanvaita 
ei siis ole valtaa vaan jdrjestcimistii ja 
kiisite kansanvaita tiissa mielessa on har-
haan johtavaa. 

Tosiasiallisesti onkin kansanvaita vain 
luokkavaltaa. Enemmiston luokkavaltaa 
viiliemmistoa vastaan. Riistiivii viihcin-
misto omistaa aina asiallisen vallan. Se 
oniaksi Iiyviikseen kiiyttiiii tiitii valtaansa, 
jonka se saa omistusoikeudestaan tuotan-
nonviilineisiin ja tuotteisiin, mutta joutuu 
aina ristiriitaan enemmiston kanssa jolla 
ci sellaista valtaa ole. Tiimii cnemmisto 
vaatii nyt myoskin piiiista osalliseksi tuot-
teista ja tuotannon viilineistii ja tiimiin 
tiihden asettaa se tiitii vallassa olevaa 

omistusoikeutta vastaan oman luonnollisen 
nilieuskdsitteensii. Sen niinkii edellii olem
me selvittaneet. Keinotekoinen luokka-
oikeus joutuu sitcn vastakkain luonnolli
sen oikeuden kanssa. Hallitscvan ryhmiin 
valta joutuu vastakkain suureniman ryh
miin — liallitun luokan vallanpyrkimyk-
sen — kansanvallan kanssa, joka toistai
seksi nurkautuu esiin tiimiin suuren cuem-
nu'ston joukkotahdon ilmauksena. Pcliiteh 
tiimiin joukkotahdon purkaantumista ai-
neellLsessa muodossa pukec hallitseva 
luokka • aina omistusoikcutensa ja tiistii 
johtuvan taloudellisen vallan, kansanval
lan muotoon saadakseen omalle pakkov^il-
lallecn joukkotahdon ilmaisumuodon. T a -
loudellistcn olojcn jdrjestclyoikeus anne
taan siis niillekin jotka eivat sitii oikeutta 
voi kiiyttiiii omaksi hyviiksecn, sen tiih
den etta vallitscva omistusoikeus tuotan-
toviilineisiin ja tuotteisiin on .sille cstcenii. 
Tiitii valheellista ja epiiluonnollista jouk
kotahdon vddrentdmistd sanntaan s'lloin 
myoskin kansanvallaksi vaikka se tiissii 
tapauksessa ci ole mitcnkaiin tuon halli-
tun luokan valtaa ja viclii viihcmmin sitii 
lopullista joukkotahdon ilmaisua, jota tar-
vitaan jiirjcstettacssii yhteiskunnan talou
dellisia oloja silloin kun tiimii talons lo
pulta on joutunut kaikkien yksilojen yh 
tciseksi omaisuudeksi. 

Tii.ssii piilee kuitenkin aina omistavalle 
luokalle se vaara, ettii omistamattomat, 
piiiistiicssiiiin tiitcn vaikuttamaan omiin 
elinehtoihinsa, lopulta sittenkin kayttiiviit 
saatua jiirjestelyoikeuttaan hyvakseen ja 
alkavat siirtaii ticltiiiin omistusoikcuden 
ascttamat sulut. Tiilloin on vallitsevan 
rylimiin alettava kiiyttiimiiiin hallussaan 
olevia voimakeinoja siiilyttiiiikseen talou
dellisen valtansa. Tiilloin on saavutettu 
sc kohta yhtei.skunnan cliimiissii. jossa 
alkaa olcmassaolon taistelu yhtei.skunnan 
jiisentcn kcsken aincelliscssa muodossa. 

Silloin sarkyy valheellisen kansanvallan 
verho kuni saippuakupla tuulessa ja esille 
astuu se kansanvallan ensimainen aste 
joka omistamattoman luokan luokkaval-
tana ascttun omistavan luokan harvain-
valtaa vastaan. Tiima riistetyn cncmniis-
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ton kansanvaita ei kuitenkaan sekaan ole 
muuta kuin keino, jolla, niin plan kun 
ornistamaton luokka on taistelussaan saa-
vuttanut voiton, se toteuttaa korkeamman 
asteen kansanvaltaa; s. t. s. jarjestiia luok-
kavaltansa avulla sellaisen jiirjestelman, 
jonka avulla jokainen yhteison jiisen voi 
tasa-arvoisesti toteuttaa talousjiirjestel-
niiin jossa oikeudet ja velvollisuudet tuo-
tannossa ja tuotteiden jaossa on sopusuh-
taisesti jaettu. Mutta niin plan kun tiil
lainen tiianne on saavutettu onkin kan
sanvaita pakkokeinona tarpeeton ja tii
miin kansanvallan sisalto ei olekaan muuta, 

kun ilmaus joukkotahdosta seka tapa milia 
tama saadaan aikaan. Joukkotahdon si-
siiltokiiiin silloin ei ole muuta kuin olojen 
jiirjestiiminen niin, ettii yksilot mahdolli-
simman hyvin voisivat jiirjestaa yhteis-
tyon jonka puitteissa kukin yksilo loytiiii 
itselleen tasa-arvoisen edun ja mahdolli-
simman suuren tulevaisuuden turvan. 

Tiilloin ei eniian maailmassa valtaa ole. 
Tiimiin paivan kansanvaita silloin hauda-
taan taloudellisen tasa-arvoisuuden ja 
uuden inhimillisyyden laulaessa voiton-
virttii. 

M. Rosenberg. 

D{evddlld 

Luonto laulua taasen kevutlaiilujansa, 
vapauden valtaviiret fuiniiiioi; 
talven alta katkoi kevdt kahlehensa, 
inaasta vehreyden versomahan loi; 
kevdt kesdn portit aukoaapi, 
kukut kuiuiahille nostattaapi, 
kohta kesdn soitot kaikkialla soi. 

Raskahana vaikka painoi talven valta, 
talvididen peikot vaikka ilkamoi, 
ndlkdd — nyt jo entisajan alta 
luonnossa on noussut kirkas pdivdn koi. 
Valakoon se voimaa ihmisrintaan, 
kutsuin taistelemaan uhrin hintaan, 
jotta ihmiskunnan kevdt koittaa voi. 

K. V. 
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lieo'at D e n a j a K a . 

Jo viiben mwben aikana on Venajdn ^otj^altsto oiiut mustan, fiansatnoaUsen 
impettaftsmm saattamana ja afiJtstainana. ^tita asti 6un 6ot)fia(tsto otti valian 
^asiinsa, on Denajan taionpoida oiiat pakoitettu ^tjntamaan («it>aari olaflaan. 
rtjooaenoalta on vaatinut vaippaita, peidaam'attomta ja uJ^tautuoaista oatttjotta. 
rtjooacnoaHan suojelijoina ovatkin ttjofiiiset, talonpojat ja punasotilaat tatjttancct 
î tjtJtn te^taoansa. Kosoolaaman toisensa pet'aan ovat fie luoneet tajojensa taakse. 
lie ovat teossa osoittaneet ofeoansa „jo6a mies 6ain sotamtes". 
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K U Z N E T S 

Siita on jo kulunut tuhansia vuosia kun 
yhteisoniistuksen pohjallc rakcnnctut suku-
yhteiskunnat, useiden kansojcn keskuu-
dessa, joko kehityksen kuluessa hajosivat 
tai viikivaltaisesti hajoitettiin. IVIonia eri 
teitii siirtyi aikojen vieriessa sukujen yh-
teisoinaisuus harvojen yksiloiden kiisiin; 
josta seurasi, ettii yhteiskuntien suuret 
enemniistot vaipuivat yhii kireiimpiiiin ta-
loudelliseen ahdinkotiiaan. Knu lisaksi yh-
teiskunnailinen valta kulkee aina omaisuu-
den mukana, niin oli siitii seurauksena, ettii 
varaton yhteiskuntaluokka joutui poliitti-
sestikin oikeudettomaan asemaan ja alitui-
sesti lisiiytyvan sorron alle. 

Yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus tuli 
niiin taloudellisesti ja oikeudellisesti pirsto-
tuksi. Syntyi oniistava ja omistamaton yh
teiskuntaluokka, joiden edut kilviviit risti-
riitaisiksi toinen toisillen.sa. Se johti mo-
niiu vakaviin yhteiskunnallisiin sekaannuk-
siin ja kamppailuihin. 

Seurauksena oli, ettii jo varhain ihmis
kunnan keskuudessa alkoi ilmetii joko la-
veammassa eli rajoitetummassa mittakaa
vassa pyrkimyksia rakentaa yhteiskunta-
elama terveemmille perusteille. Historia 
kertoo lukuisista puheenalaiseen suuntaan 
tiihtiiiivistii pyrkimyksistii, joista muuta-
mat kuten esim. essealaisten yhdyskunta 
Palestiinassa saavutti melkoisen laajuuden. 
Erikoisesti merkiilepantavaa niiissa pyrki-
myksissii on se, ettii ne osoittavat Ihmisten 
jo ammoin olleen selvillii siita, mistii todel-
linen syy yhteiskunnalliseen kurjuuteen, 
epiisopuun ja taisteiuun on loydettiivissii. 
Havaittiin aivan oikein, etta yksityinen 
omistusoikeus oli kaikkien riitojen ja so-
tien perussyynii ja pyrittiin niista vapau-

tumaan oinistusjiirjestclmiin muuttamisen 
kautta. 

Yhteenkuuluvaisuuden tunteen puute va-
rattoman luokan keskuudessa esti laajem-
piin yrityksiin ryhtymiistii ja siksi rajoit-
tuivatkin tiillaiset yritykset paikallisiksi 
laadultaan ja tulivat ennenpitkiiii useimmi
ten viikivaltaisesti hiivitetyiksi. 

Ke.skiajan kristilliset yhdyskunnat ja 
19:ta vuosisadan utopististen sosialistien 
yritykset rakentaa yksityisonhstukseen no-
jautuvan luokkayhteiskunnan sisiiiin kom-
nninistisia yhdyskuntia, kuuluvat samaan 
luokkaan ja hiivisiviit sanioista syistii kuin 
vanhanajan yhteisomistukseen nojautuvat 
yhteiskunnatkin. 

Omistavien luokkien muodostama valtio 
on aina raivoisasti taistellut kaikkia mai-
nittuun suuntaan kohdistuvia pyrkimyksiii 
vastaan. Kun vallit.sevat tuotantosuhteet 
lisiiksi eivat ole luoneet cdellytyksiii sosia-
lististen tai kommunististen pikku-yhteis-
kuntien olemassaololle, niin ovat ne kerta 
toisensa peraan tulleet tuhotuiksi. 

Mutta ihmiskunta on peraiinantamaton, 
kun on kyseessa oikcaan suuntaan kohdis-
tuvan yrityksen toteuttaminen. J a sita mu-
kaa kun taloudellisen elamiin kehitys kas-
vattaa edellytyksiii uuden omistusmuodon 
olemassaololle lisiiytyy myos halu vaik-
kapa rajoitetummallakin alueella saattaa se 
kaytantoon. 

Tiillaisten yritysten keskipisteenii on ny-
kyhetkellii ennenkaikkea Neuvosto-Venaja. 
Valtiovalta on siellii tyovaenluokan kiisissii 
ja siitii seuraa, etta ensimmaisen kerran 
nyt ihmiskunnan historiassa valtiovalta on 
ryhtynyt voimakkaasti tukemaan alucel-
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leen muodostuvia, yhteisoniistuksen poli-
jalle rakennettuja, tyoyhdyskuntia. 

Ehkapa huomattavin ja taloudehisesti 
suurimerkitykselHsin uudelie pohjaile ra-
kennettavista yhdyskuntayrityksista on 
amerikalaisten tyolaisten ja insinoorien 
suunnitelma saattaa kuntoon »Kuznets'in 
kivihiili- ja rauta-alueet>> itseniiisen teoili-
sen siirtolan »Kuzbas'in» kautta. 

Kuznets-alue sijaitsee Siperiassa, hienian 
etelaan Tomskin kaupungista. Sita rajoit-
taa pohjoisesta Siperian rata, idassa Altain 
vuorenrinteet, lannessa Ob-joki ja etelassa 
ulottuu se noin 120 km. Kuznetskin kau-
pungista etelaan. Kuznets-alueen kivihiili-
ja rautarikkaudet ovat iiarettoman suuret. 
Telbasin kohdalla esim. rautasuonet sisal-
taviit y l i 75 % rautaa. Kivihiilikerrostu-
mat peittavat noin 15,000 neliokilometrin 
alan. siis vahan suurempi kuin Uudenmaan 
liiani Suomessa. Venalaisen professorin 
Lootugin laskujen mukaan on Kuznets-
alueella 250 biljoonaa tonnia kivihiiltii — 
siis enemman kuin koko Brittein saarilla. 
Alueella sijaitsee oma noin 300 km. pitkji 
rautatiensa. Kuznets-alue on ennen ollut 
keisarillisen perheen vuokraama. Sen suu-
rimmat teollisuuskaupungit ovat Kamcrevo 
ia Tom.sk, joiden laheisyydessii sijaitsee 
rikkaita kivihiilikaivoksia, valtavia sahko-
voima-a.semia, sulatusuuneja, kemiallisia 
tehtaita, sementti-, lasi- ja tiilitchtaita, 
iialika-, kenka- ja puutavaratelidas. .Jon
kun verran edellisista etelaan on Nadej-
denskin tehdasalue, jolla on oma rauta
tiensa, lokomotiivitehdas, 11,000 kv. voi-
malaitos. seit.seman sulatusuunia. yhdek-
san martin-uunia, saha, kuparikaivanto ja 
tiilitehdas. 

Hollantilainen insinoori S. J . Rutgens ja 
amerikalainen insinoori H. S. Calvert ki ivi-
viit kesiikuussa v. 1921 aluetta ja sen teol-

lisuuslaitoksia tarkastamassa ja tekivat eh-
dotuksen, etta aluetta ei konsesioneja an-
nettaessa luovutettaisi millekaan kapitalis-
tiselle yhtymalle vaan annettaisiin se ulko-
laisten tyolaisten, etupaassa amerikalais
ten, kayttoii varten. Mielihyvin suostui 
Neuvostohallitus tehtyyn esitykseen, jota 
voimakkaasti jarjestamaan antautui tunne-
tun I . W . W . liiton perustaja ja monivuoti-
nen johtaja William D. Haywood. 

Tulisella innostuksella on han tarttunut 
asiaan kiisiksi, kayden Neuvosto-Venajalla 
persoonallisesti Leninin kanssa sopimassa 
hankkeen toteuttamisesta. Painetuilla kir-
jasilla on kysymysta tehty tunnetuksi 
Amerikan tyolaisille, insinooreille ja agro-
nomeille, joita on kehoitettu ottamaan osaa 
tiimiin erikoisen tehtavan suoritukseen. On 
tarkoitus saada suuri osa teollisuudesta jo 
tiimiin vuoden kuluessa kayntikuntoon. 
Mutta paitsi teollisuustuotantoa tullaan 
alueella harjoittamaan myoskin suurisuun-
taista maanviljelysta. Jo v. 1922 on Kuz-
nets-alueelta varattu noin 10,000 hehtaaria 
maata viljelyksille. Siperian vallankumous-
hallitus tulee yritystii avustamaan luovut-
tamalla aluksi 2,000 lypsylehmiia, 500 he-
vosta, siipikarjaa, mehiliiisiii j . n. e. Venii-
jiin Neuvostohallitus on jo monessa eri 
muodossa laajasuuntaisesti antanut aineel-
lista avustustansa. 

Asia on jo nykyisin viety melkoisen pit
kiille. Taman vuoden tammikuussa lahti en-
simmainen joukkue amerikalaisia noin 200 
henkea matkalle. He olivat maanviljelys-
t^'(•)liiisiii. jotka vietyiian mennessiiiin uusi-
niallisia maanviljelj'styokaluja; tankkeja, 
traktoreja, inoniteriiisiii auroja y . m . nyt 
parhaillaan muokkaavat Kuznetsin musta-
multa aluetta. Kamerovon kaupungin la
heisyydessii sijaitsevat: keittiokasvitarh;-. 
ja sarvikarjaniaatila, jossa on 2500 piiiitii 
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sarvikarjaa, ovat siirtyneet uusien tulokkai-
dcn hoidettavaksi. .lalkeenpaiii on Kuznet-
siin matkustanut uscampia maanviljelys-
rylimia, sekii vaate-. kone-. jalkine- ja 
metsiiteollisunsrylimiit. Yiiteensii tulee 
y l i 5.000 amerikalaista tyoliiistii. insinoo-
ria ja agrononiia ottamaan osaa Kuzncts 
siirtolan muodostamiseen. 

Siirtolan jiisetieksi piiiisyvaatimiikset 
ovat melkoisen vaikeat. Vain terveitii ja 
tyokykyisiii tyoliiisiii luiolitaan mukaan. 
Jokaisella matkalleliilitijiillii pitiiii lisiiksi 
olla raliaa viiliintiiin 300 dollaria, Suomen 
raliassa noin 14,000 markkaa, jotka kiiyte
tiiiin matkakustaunuksiin' ja elintarpeideu 
sekii uusimallisten tnotantoviilineiden han-
kiutaan. 

Suurisuuntainen on yritys, jota edellii 
on tahdottu selostaa ja jota nyt koctetaan 
saada kiiytiinuossa toteutetuksi. Mukana 
ovat tuhannet ammattitaitoiset michet ja 
naiset, joiden sydiintii innostaa hehkuva 
halu jo nyt piiiistii vapautumaan siitii 
oikeudettomuudesta ja sorrosta, jonka alai-
siua kapitalistisessa riistoyhteiskunnassa 
saavat eliiii. Eiviit he silti mitiiiin tuulcn-
tupia uuden siirtolansa, jo nykyhctkellii. 
kultaisista oloista ole rakentaneet. 

Piiinvastoin. He ymniiirtiiviit edessii ole
vat puutteet ia \aikeudct crittiiin h^•vin. 

Amerikkalaiset toverimme liihtevat mat
kalle tiiysin tietoisina ettii liiliivuosien ai
kana on kuljcttava raskasta kieltiiymysten 
ja vaivojen tietii. Varsinkin alussa on ky -
syniys vain pelkistii uhrauksista. E i luvata 
nautintoja, eikii ylellisyyttii. Luvataan vain 
puutteita ja kiirsimyksiii. Tarjotaan korut-
tomin sanoin oikeus uhrautua sosialismin 
toteuttami.sen puolesta. Ja kuitenkin tuhan-
sien tyon raskaan raatajien sydiiu sykiih-
tiiii inuostuksesta asiasta kuullessaan ja 
tuhannet ruumiillisen ja henkisen tyon teki-
jiit ovat valmiit luopumaan kaikesta mita 
heillii on ja uliraamaan omaisuutensa, tyo-
voimansa ja eliimansa sosialismin voiton 
hyviiksi. 

Kuznets-siirtola on yksi niistii yr i tyk-
sistii, joiden avulla koko maailmalle tullaan 
todistamaan kapitalistisen talousjiirjestel-
miin tarpeettomuus ja ennenkaikkea se. 
ettii tyotiitekevii luokka itsenaisenii kyke
nee yhteiskunnallises.sa mittakaavassa 
tuotteiden valmistamisen ja jaon jilrjestii-
miiiin. 

Maaiiman koko luokkatietoinen tyo-
viiesti) tuntee Kuzncts siirtolayrityksen 
merkityksen ja tulee liimpimallii myotiitun-
nolla seuraamaan Siperian alueclle perus-
tetun siirtolan kehitystii. 

fs/vV) Urci. 
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VOLQAti AALLOT 
Si ivc l : (Stenka Rasin) 

Missii Volgaii (lallot luiiiluia, 
siellii laulu kajahtaa. 
Milloinkaan en saa ma rauluia, 
orjat tiiytyy vapahtaa. 

Talven kahleet tahdon murtaa. 
Huutoni on: vapaus. 
Tydldisjonkot man uurtaa, 
Heidiin olkonn hallitus. 

Laula, laula, Vnliian laine! 
Siivelees on ihmisyys. 
Suuri ompi lastes maine, 
tyiin ja taistou ylhiiisyys. 

Astuu raatajat jo yiissd, 
kdypi valoon ltdiseen. 
Orjat vapauden tydssd 
maineen voittaa ijiusen. 

Kuule, kuiile, ddidd Volsiun! 
Kuule, orja, joka maan! ! 
Kuinka kova taisto onkaan, 
kdymme taistoon voitloisaan. 

Silloin tydliiislaulu kaikiiu, 
riemuiii yld-ilmoille. 
Kaikkein maiden iidiu raikuu. 
Valta t y a I dis o r jille! 

Moskova. 3. 3. 

Elvira Villman. 
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Hallituksen ratsuvdkea kaivoksella Transvaulissa. Tiillakin kaivoksella kdytiin useita 
kiivaita taisteluja. 

L U O K K A S O T A E T E L A - A F R I I K A S S A 

Kapitalismin nykyiseliii keliitysasteella, 
on poiiittinen ja taloudellinen sorto ja ah-
dinko kiiynyt niin kireaksi, etta sen alai-
suudessa eliivii tyotiitekeva luokka on pa
koitettu jatkuvasti taistelemaan olosuliteit-
tensa helpottainiseksi ja parantamiseksi. 

Toisinaan ilmenee tyolaisten taistelu 
rauliallisena, toisinaan melskeisena lakko-
taisteluna. Joskus riehahtaa se myrskyi-
seksi vallankumoustaisteluksikin. 

Lakkotaistelut, jotka ennen ovat ilmen
neet pieninii ja paikallisina, alkavat nyt 
muodostua koko teollisuusaloja. jopa koko 
maan kaikkiakin teollisuusaloja kiisittiiviksi 
suurlakoiksi. Sellaiset, suurlakoiksi kehit-
tyneet taistelut muodostuvat usein vallan-
kumouksellisluontoisiksi, kan.salaissodaksi-
kin. Tiillaiset iiiirimmiiisen asteen saavut-

taneet luokkataistelut ovat tulleet yliii ylei-
simmiksi. 

Tuoreimman kuvan lakkotaistelun kan-
salaissodaksi keliittymisestii saamme Ete-
lii-Afriikasta. .4iirimmaisen kurjat olosuli-
teet synnyttiviit etelaniaan tyoliiisissa, 
etenkin kaivostyoliiisissa suurta tyytymat-
tomyyttii. Kun kaiken lisaksi kivihiilikai-
vosten omistajat, viime vuoden loppupuo-
lella vaativat kaivostyolaisten palkkoja 
alcnnettavak.si 5 shillingillii paiviissii, lop-
pui tyoliiisten kiirsivallisyys. He kieltay-
tyiviit liyviiksymastii tyonostajain vaati-
maa palkkojen alennusta, sillii jo entises-
tiiiinkin alhaisista palkoistaan lie eiviit voi
neet viilientaii. Kuitenkin olisivat tyoliiiset 
taipuneet kahden ja puolen shillingin pai
kan alennukseen piiiviiii kohti, mutta se 
taas ci tj-ydyttiinyt tyonostajia. Seurauk-
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sena oli lakko, jonka Transvaalin amniatti-
yhdistysten liitto julisti alkavaksi tiiman 
vuoden tammikuun 10 piiivaua. 

Heti ensimmaisenii lakkopiiiviina jiirjes-
tivat tyolaiset lakkovartioinnin, lakkoko-
kouksia ja mita tarkeinta, »commaudos». 
punakaartit jiirjestysta yllapitamiiiin. V i -
ranomaisetkaan eivat estaneet punakaar-
tien jarjestamista, (eiviit ehken uskalta-
neet), koska ne saivat rauhassa suorittaa 
sotilaallisia harjoituksiaan. 

Mutta vaikkakin aseettomina, pitivat pu-
luikaartilaiset niin hyviiii jiirjestysta lak-
koalueella, etta yksinpii porvarillisten sano-
malehtienkin tiiytyi antaa siita tunnustus. 

Punakaartien merkitys luokkataistelunii-
kokannalta oli suuri ja tarkeii. Ettii sen 
eliiviisti tajusivat etelamaan luokkataisteli-
jain etulinjan mielietkin, osoittaa seuraava 
lainaus Etela-Afriikan kommunistipuolueen 
iliinenkannattajasta »The International": 
»Meidiin t i iytyy kunnioittaa »comman-
do'jen» perustajia siitii, etta he nain plan 
ovat oppineet kiisittamiiiln arnieijan suu
ren merkityksen taistelussa kapitalisteja 
vastaan. Ja mikii tiirkeintii. he ovat oppi
neet kasittilmiliin, ettei kapitalismista sel-
viydytil sovitteluilla vaan taistelulla.» 

Tervehtiessiliiu perustettuja punakaar-
teja kirjoittaa sama leliti: 

»Me tervehdimme teitii Rand'in (vuoris-
ton kaivosalue. Allek. huom.) punakaarti-

laiset. Tiiytatte monta kertaa paremmin 
miehen paikan »commando'ssa» kuin kon-
sanaan kaivoksissa ja tehtaissa. On oikein, 
ettii nyt mukaudutte omaan sotilaalliseen 
jarjestyk.seenne ja kuriin omaksi hyvak-
senne. Tiihan saakka onkin sotilaallisten 
jilrjestojen kontrolli ollut riistiijilin mono-
polina heidiin Iiyviikseen. Nyt opitte hyl -
kiiiimiliiu sen mitii omistava luokka puos-
kareiiieen on teille opettanut, petoksen, ettii 
sotilas kantaa aseita taistellakseen riistii
jilin ja heidiin rosvolippujensa puolesta. Te 
opitti itse ja opetatte koko maaiiman tyo-
lilistovereille, ettii on ainoastaan yksi ar-
meija, jota tyoliiinen voi tukea, puna-
armeija ja yksi aate, jonka puolesta kaii-
nattaa eliiii ja kuolla, aate, jota symboloi 
punalippu. Se yksin oikeuttaa sodan ja 
veriloyIytkin.» 

Noin kolme viikkoa lakon alkamisesta, 
alkoi neuvottelu ammattiyhdistysten liiton 
ja kaivosten omistajain viilillii. Neuvotte-
lujen aiheena oli kysymys kaivoksissa 
tyoskentelevien neekerien ja valkoihoisten 
keskisestii suhdeluvusta. Kaivoksissa oli 
ennen tyoskennellyt kymmenen neekeriii 
jokaista valkoihoista tyciliiistii kohti. Nyt 
vaativat kaivosten omistajat oikeutta pitiiii 
neljiitoista neekeriii jokaista valkoihoista 
kohti, koska muussa tapauksessa muka ei 
kannata pitiiii kaivoksia kilynnissil. Neeke-
rit niinittiiiii tyoskenteleviit monta vertaa 

Neekereita kaivoslakossa. Usea ensi kertaa maan 
padlld vuosikaasiin. 
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alhaiscmmilla palkoilla kuin valkoilioisct, 
joten lieidiin tyostiiiin saa suuremman voi
ton. .ios tyoliiiset olisivat liyviiksyneet 
tyiinostajain vaatiniiikset. olisi viiliintiiin 
5,000 valkoihoista tyoliiistii voitu viilientiiii 
tavallisesta maiiriistii ja siksi he kieltaytyi-
viit hyviiksyniiistii niitii. Seuraiis oli. ettii 
neuvottelut raukesivat. 

Neekeri, joka on ollut 15 vuotta maan alia 
ndkemattd pdivdnvalon sddettdkddn. 

.Alkoi taistelu rotukysymyksestii. Kapi-
talistiset lelidet ovat viiiiristelleet Etelii-
.Afriikan taistelujen olleen taistelua mus-
tien ja valkoihoisten viilillii. Sitii .se ei 
ollut. Valkoihoiset jarjestyneet tyoliiiset 
taistelivat mustaihoisten sulideluvuii ko-
rottaniista vastaan, koska sen kautta olisi 
alennettu tyoliiisten elintasoa yleensii. 
Lakkolaiset vaativat kaikille tyoliiisille 
elintasoa vastaavia palkkoja, neekereille-
kin, jotka ovat vanhanajan oriain ase-
nia.ssa. Suuri osa heistii eliiii inaan alia, 
.lotkut eiviit ole iiiihneet piiiviin valoa v i i -
teentoista vuoteen. Ruokaa knljetetaan 
heille maan alle ja sekin ruoka, jota he 

saavat on melkein kelpaamatonta. Siksi 
neekeritycivoima onkin halpaa. 

Kysymyk.sen olles.sa tyoliiisten elinta-
S011 alentainispyrkimysten vastustaiiiisesta 
ja sen korottamisesta. alkoi koko kapita
listinen sanomalehdisto hiiikiiilemattomiin 
syytospropaRandau lakkolaisia vastaan. 
Heitii vastaan keksittiin \a ikka minkiilai-
sia rikossyytoksiiikin yleisen iiiielipiteen 
muokkaamiseksi lakkoa vastaan. Samaan 
aikaan kutsiii hallitus tuhansia kansalais-
armeijalaisia aseisiin lakkolai.sten nujerta-
miseksi. Oli vain keksittiivii tekosyy lak-
kolaisten kimppuun hyokkiiiimiseksi. .la 
se keksittiinkiii. 

Boksburgissa marssi lakkolaisista muo-
dostunut »c()nimando» tyoviientalolle ja 
sieltii eriiiin vankilan ohi, jossa oli pidii-
tettynii useita lakkolaisia. Kulkue pysiih-
tyi vankilan edustalle ja joukko alkoi lau-
laa »Punalippua». Silloin hyokkiisiviit 
poliisit lakkolaisia vastaan ainpuen yliteis-
laukauk.seii. jonka uhrina kolme lakko
laisia kuoli. Nyt vaativat tyoliiiset poliisi-
uiiseereita edesvastuuseen murhasta, mut
ta kun hallitus kicltiiytyi ryhtymiistii mi-
liinkiiiin toimeiipiteisiin tyoliiisten vaati-
ninksen suhteen, julistivat tyolai.set yleis-
lakon. 

Tyoliiiset marssivat yhdeltii tyopaikalta 
toiselle ja pakoittivat tyot lopetettavaksi 
kaikkialla. Useissa paikoissa sattui levot-
tomuuksiakin lakkoa toteutettaessa. M. m. 
eriiiin pojan pistivat poliisit kuoliaaksi ja 
liaavoittivat u.scampia tyiiliiisiii. 

Tyonostajain ja Nirauomaisten harjoit-
tama viikivalta ja raakuus suututtl tyo
liiiset siinii miiiiriissii. ettii liekin alkoivat 
noudattaa samaa meuettelyii. 

On muistettava. ettii Etelii-Afriikassa 
on aseideii saanti aina ollut helppoa. mel
kein jokainen tyciliiiiieiikiu ollen aseistcttu. 
Siksi vo^•atkin lakkolaiset puolustaa it
seiiiin ja hcukeiiiin aseilla. He ottivat 
piiiioman aseelliset hyiikkiiykset vastaan 
aseilla. .la taistelu leimaliti yli koko lak-
koalueen. 

Hallitus iiiobilisoi kaikki voimansa. Ne 
olivat aseistetut nykyaikaisen sotateknii-
kan viimeisiinmillii aseilla, kiviiareistii 
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aina tankkciliin ja lentokoncisiin saakka. 
Nyt alkoivat iialiitukscn joukot ponunit-
taa tyoliiisia ilmastakin. joka aihtMitti 
suurta mieshukkaa lakkolaisten riveissii. 
Hallituksen toimeupiteisiiu vastasivat lak-
kolai.set valtaamalla Benonin, Fordsburgin 
ja SpriuRsin kaupuuKit. Niiissii kaupun-
Keissa olivat tyolaiset tiiydellisesti val 
lassa. Kaduille rakensivat lie harrigaa-
deja suojakseen. 

Viipymiitta alkoivat hallituksen joukot 
piirittiiii tyoliiisten valtaamia alueita ja len-
tokoneet tekiviit suurta tuhoa. Benonin 
kaupuuKis.sa pommittivat lentokoneet eriis-
tii nais- ja lapsijoukkoakin. jotka turhaan 

koettivat etsia suojaa poniniitukselta. 
Useita naisia ja lapsia teurastettihi yhtii 
siiiilimiittoniiisti kuin mieliiiikin. jotka tais
telivat. 

Vallatuista alueista joutui\at hallituksen 
joukot kiiymiiiin kiivasta taistelua, sillii 
lakkolaiset taistelivat periiiinantamatto-
masti. Suuret joukot tyoliiisia kaatui bar-
rijiaadeilla ja useat tappoivat itse itsensii 
ennenkuin antautui\at hallituksen joukoille. 
joilla lopulta oli ^'livoinla. M. m. Fords-
burgissa loydettiin tyoviieutalon raunioista 
kahden kaivosniiesten liiton liiottamusm'.e-
lien ruumiit. jotka. kaupungin tullessa hal
lituksen joukkojen taholta vallatuksi, aiii-

Taistelu Johamesburgin kaduilla. Hallituksen joukot kayttdvat kuularuiskuja, tykkejd ja 
lentokoneita lakkolaisia vastaan. Kymmenid lakkolaisia kaatui. 
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puivat itse itsensii. He olivat jiittiineet 
taskiiunsa kirjeen, jossa sanoivat kuole-
man olevan paremman kuin antautua v i -
hollisen vangiksi. He .sanoivat noudatta-
vansa sitii lienkeii, jota uhkuu kaikkien 
tyolaisten rakastama laulu »Punalippu». 
ja jota lie olivat taistelus.sa vannoutuneet 
kantamaan »kuoloon saakka». 

Kun »punakapina», joksi kaikkien mai
den porvaristo leimasi Etelii-Afriikan kai
vostyolaisten taistelun, oli kukistettu ja 
suuret joukot tyoliiisia, miehiii, naisia ja 
lapsia teurastettu. vangittiin »Daily He-
raldin» maaliskuun 10 paiviin numeron 
mukaan yh 10,000 lakkolaista. Kenraali 
•Smuts on sanomalehtitietojen mukaan al-
kanut syyttiiii vangituita eriiiin kuusi-
sataa vuotta vanhan lain mukaan. jossa 
miiariitaiin kuoleman rangaistus kaikille, 
jotka sitii rikkovat. 

Vcrikenraali Smuts ei ole ainakaan vielii 
uskaltanut panua taytiintoon kaikkia 
suumiitelmiaan, .sillii jiirjestynyt tyoviiesto 
kaikkialla tulee puolustamaan etelii-afriik-
kalaisia tovereitaan. 

Se raakuus, jota Etelii-Afriikan omis
tava luokka osoitti lakkolaisten teuiastuk-
sessa, on omiaan varmentamaan sita to-
tuutta, ettei minkaan maan omistava 
luokka taivu pienimpiinkiiiin myonnytyk-
siin ilman pakkoa. Kaikkialla on porva
risto valmis teurastamaan satoja ja tu-
hansiakin tyoliiisiii, jos se siten menetel-
len voi voittaa vaikka kuinkakin viihiin. 
Etelii-Afriikan tyolaisten lakkotaistelu, 
jonka porvaristo pakoitti kansalaissodaksi. 
on opettanut maaiiman koyhalistoile, ettii 
luokkataistelussa ratkaisee pelkkii volma. 

Tako. 



Glon taistelun tielld. 
(Mictelmii kadiilla.) 

Kiiyn kadim kaaosta ja kutseleu, 
kiiiiik' kulkee ihmisvirrat sinne tiinne. 
Niiin usein itseksein mil urvailen: 
niik' aatos kulkijat lie inielissiiime —? 

He eiviit vastaa — en inii kysykiiiin, 
mut' miiodon, vaateparren nden heista, 
ja katseet silmiiin, sieluin hahniot niien . . 
He niinkuin toistensa ei tietiiis teistii. 

.VI« heiddt muistan. kuin ois' kaksi vain 
mua tullut kulkijat a aina vastaan: 
kdy toinen puutteellisna, uupuin ain, 
mutt' toinen tietiiiin kdy niin onnekastaan. 

On toinen vdiiryydestdiin kiirsinyt, 
han vaipiui tuhansien tuskidn sumuun; 
on hdn ja murheet yhteen kytketyt, 
kun toinen rikkaana kdy riemun humuun. 

Ja huollen huokaillen kdy toinen niiin, 
unit' toisen syddmes' on iloon aiheet. 
Tddn tiedon vastuiiksi simn itseltuin, 
kun oman matkani md kertaan vaiheet. 

Me elon valtateitd maailmain 
niiin kdymme miljooiUna ihmismereen. 
kuin kuoloon sidotut kdy toiset vain, 
mut' toiset estehittd sykkdin veren. 

.Miks? — kysyn. — Elilmdd se lienec tdd. — 
Lie elo arvons' saanut taistehiista. 
Siks' eloon vapaat, taistou siivelmiid 
myos vainen sidottujen kuulkaa suista. 

Toivo Pirstale. 
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P R O L E T A A R I T Y T T O 
Ki r j . Knfisti Koiitcnjr'inii. 

Iliin kiiiintyi kolivfriijiiltii lieittiien viiniijiiii-
hyviiist'l iiidilleen. joku raijpnsilla leyhyllt'li 
kyynelt'iden kostuttaniaa neniiliinaansa. Sitto.i 
hiin kulki nietsii|>olknja alaspiiin ja hiinen kau
niit silmiin.sii kuivuivat syystuulen tniverrellcssa 
aJMiilta ja peltoaukoilla. 

I'^tiiiiltii kuului junan vilu'llys. iliin kiirehti 
askeleitaan. Mnntti jiienen matkakorinsa toi
selle kiisivarrelle. .\jatteli tulevaisuutta Onnea. 

Kosteat sumuiset ka<lnt avautuivat asemasil-
lalta hiinen eteensii ja karloiteitu i>aperipala 
kiidessiiiin hiin kulki eteenpiiin. Katukaaoksessa 
oli hiinen ajalusniaaihnassaan vain yksi kiisile: 
Hrlxinki. nuin kaikki oli epiiniiiiiriiistii. 

Iliin sai asnnnon eriian kaukaisen sukulai-
sensa. keski-ikiiisen neidin luona. Sitten hiin sai 
tyo])aikan silkkitehtaalla. Eliimii tuntui valoi-
salta. Iliin rakenleli tuulenfupia. Odoiti jolain 
ilimeellislii. 

Hiinellii oli piiiimiiiirii. tai oikeasfuan vaaii 
toive: jonka han salasi mnilta. melkein itselliiiin-
kin: lullii liiileilijaksi, saada laulun ja soiton 
opetusla. Sinii syksynii se ei onnisluiud: hiinellii 
ei ollut riitliiviisti varoja opiston sisiiiinkirjoi-
tusmaksuihin. .Mutta hiin teki tyotii. Niiiiriiili 
illat asunnossaan. ])iiiviit lelvtaalla ja — siiiisti. 
huolimatta siitii. ettii saamansa |)alkka olisi tus-
kin riittiinyl knnnolliseen eliimiseen. Toisinaan 
taas. kun oli yksin kotona otti han esiin vin-
lunsa ja soitteli mielilaulujaan. Hiin oiikin m >-
nasti yksin. sillii tiili . niin hHn kutsui asunto-
imiiintiiiinsii. viiiiyi usein iltamyohiiiseeu 

asioilla . 
Mydliemniin talvella hiinen onnislni saada 

opetus'ta eriiiiltii urknrikokelaalla. Koyhii nnorn-
kainen. joka antoi helppoliinlaisia tunleja. Sit
ten seuraavana syksynii tuli se suuri piiivii. jol
loin hiin ])iiiisi musiikkikouinn oppilaaksi. — — 

Keviitsade pieksiiii katuja ja viimeiset jiiiiloh-
kareel uiskentelevat satama-altaissa. 

Eilen olivat olleel mnsiikkikoulun piiiillii-
jiiiset. 

Iliin, Maij'. niin oli hiintii hyviiillen kntsullu 
mnsiikkikoulun toveripiirissii. muistelee kaijuiuk-
sella a i k a * jolloin hiin siellii opiskeli. Se oli 

kuin nnelnia. mulla menneisyyden. Hiinellii oli 
olhil menestyslii opinnoissa; toveripiirissii hii
nestii pidetliin. Mutia sillen tuli loppu. .\iti kuoli. 
hiinen hyvii. hella iiitinsii. Koti hajoitettiin. 
Haha- ja rnokaliihetyksiii ei eniiii tullut. Tiimiin 
lisiiksi hiin menetti tyfipaikkansa. E i tarvittu. 
Oli ollut liian paljon pois tyostii 

I.ikaiselle piliamaalle |iutoo pieni paperikaarii. 
sisiiltiien niuutaman kuparilantin. Maij' havah-
tuu ja alkaa taas soittamaan. 

I'svainen ilma salpasi liengitystii j a kalpeat 
sorniel viiriseviit. mutta hiin soittaa, soittaa kap-
paleen toisensa jiilkeen. soittaa, sillii siitii nyt 
riippuu koko hiinen eliimiinsii. Vain mnuta-
niia lanlteja lieitetiiiin alas. Iliin kiirulitaa eteen-
l)iiin: iiihrinaalla pihaiiiaalle. porraskiiytiiviistii 
porraskiiytiiviiiin. Ilia liiiniiirtyy. ohikulkijat 
harvenevat. — — — 

,l()kn pysiilityy hiinen eteensii ja kelioittaa 
liihteniiiiin asnntoonsa Jtaileelliseen illanviet-
loon . lupaa sadan markan palkkion. Maij' kyy-
rislyy vaistomaisesti. ])oislnen noper.sti j a pu-
rislaen vinluaan rintaansa vasten hiin juoksee 
liitkin kalukiiyliiviii. Sitten hiin muistaa sana-
kiislaii liidin kanssa. Rahaa taas vaatii hii-
iieltii uliateu. ettii joll'ei Maij' iltaan mennessii 
saa kokooii sovittua sumniaa. on' hiinen olettava 
vastaan vieraita. tai muulettava pois. 'Iiiti otti 
vastaan vieraita. Mutta viiiiieaikoina oli hiin iiio-
nestynyt liuonosti. Hiin vanlieni. 

Maij' epiiroi asuiitoon nienoa: hiinellii ei ollut 
rahaa. Sitii ei koskaan ollut riittiivasti. ainakaan 
sen jiilkeen. kun liiin yksinomaan oli eliilliinyt 
itsensii piha- ja kalivilasoitolla. Mutta yoviinia 
viirisytii hentoa. liuonosti verhottua ruuniisla. 
Niilkiikin on. Hiinen tiiytyy mennii. — — — 

Vi lulo inkin sinii tulet tyttoseiii sanoi tiili 
leenniiisen iloisella iiiinella. Hiin oli humalassa. 
Hiinellii oli vieraila: joku herrasmies ja rikas 
maalainen — — joku gulaslii. Herrat joivat la-
kahuoueessa. Vartoivat. Tiinii iltana ajalteli 

tiili saattaa Maij'n heidiin luokseen. Oli jo 
silU' gulasliille viilaniinl siihen suuntaan. No 
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liyvir . jalkoi liiiii: olen oslaniil siiiulle oikein 
Iiienon leningin. ilian niuolikangasla. Sillen voil 
kiiydii vieraisillakin — saat kavaljeerin — oi
kein herran . Iliin nanialileli iiiinekkiiiisti. Mn1la 
knn Maij' kuniniastellen ja epiiniiclen liidin liy-
vyyllii seisoi oven i>nolella. jalkoi hiin iiidilliseen 
lapaan: No lule nyt lapseni peienimiilie. koele-
laaii uutta jiukuasi. Sopiueekuhan se'?» Maij' oli 
peloissaan, mutta liidin nniirilellessa hiin riisuu-
Ini liitaasti ja lailtoi uuden puvun i)iiiilleusii. Vil-
kaisi peiliinkin ja pieni niieliliy viiniviiiuen ko
liosi kasvoille: hiin niiytti sonialta nudessa vaale-
luksessa. 

Tiiti» oli hiivinnyt toiseen huoneeseen. Sieltii 
kuului juopuneiden miesten laulun hyriiilyii. 

Iliin palasi takaisin ja kutsui Maij'n luokseen; 
'Tule piliiniiiiin seuraa vieraillel Mulla Maij' 
kielsi ja periiiii\tyi vaistomaisesti. Ovelle ilmes
tyi toinen vieraista pnhuen jnopuneen kohteli-
jaisuudella: Neiti kiltli. tnlkaa illan ratoksi soit
tamaan meillel» 

Maij' kuuli kuinka se lihavampi vieras nnia-
lais-gulashi kuiskasi tiidin korvaan: »Saatte vii-
sisalaa . . . enemmiinkin •. 'Iiiti ' i)y\ieli vielii. 
Herrat |)oistuivat. Silloin hiin liiheslyi kiiske-
vana ja tarttui Maij'n olkapiiiihiin: lOla viulusi 
ja soita herroille, ])idii heille seuraa. 

Mitii-.' — Elko! Sinun liiylyy. 
' lai onko sinnlla rahaa? Maksatko velkasi? 

Hiin tarttui tyttoii kovakouraisesti olkai)iiihin 
alkaen lempoa herrojen imolelle. .Maij' riuhloi 
vastai'.n. Hiinen lukkansa joutui epajiirjeslyk-
seen, valahli liarteille, puseron napit riistyiviil 
auki. kaarluva |>ovi paljaslui. Ovella hiin kuuli 
gulashin liiiihiitliiviin kuiskanksen: Saal leronva 
tuhaf markkaa . 

Silloin hiin kokosi kaikki voimansa. riuhtais-
len itsensii irti jnopuneen naisen pitelystii ja 
tyontiien hiinen voiniakkaalla loytiiisyllii ovelle. 
Hiin lyyhisiyi kynnykselle: herrat periiiinlyi-
vat. 

Vetiiytyen nurkkaansa riisti Maij' nopeasti 
piiiiltiiiin liidin antaman puvun. puki oman. 
kuluneen leninginsii jiiiiilleen, sekii iiiiiillystakin 
ja larltui vielnnnsa. 

Tiili rukoili, pj'ysi. nhkasi. mutta ovi liijiihli 
liiiuen edessiiiin kiinni. lyton poisluval askeleet 
kuuluivat rapuissa. Nainen (jven edessii iiki kur-
.Inuttaan. saamaisillaan olevaa Inhalmarkkasla. 

'Tyloslii hiinellii oli toivoa. Hiinen itsensii niiokin 
herrat plan jiitlaviit ja sillen tulee loppu. — — 

Maij oli kadullu. Suinu olilaskenut alas. Ki 
niihnyt ininnekiiiin. Hiin kulki. kulki — — — 
.loku haamu tarttui hiineen. iiyysi tehdii seuraa 
— — - Iliin vavahli kauhistuksesia ja tmilaisi 
raivoisalla eleellii viulnllaan mustaa olentoa. 
Viulu riisiihti valittaen. meniien rikki. Maij' vai
pui kalukivelle nyyiikytliien. - — — 

Nuori mies jiii hiimmiislyneenii seisomaan pi-
dellen kirveleviiii oikapiiiiliinsii. Hiin kalsoi tyt
toii laskulanipun valossa: Hiin oli kaunis. Hiinen 
tumma lukkansa verhosi rikkiniiiseksi kulunutta 
lakinkaulusta. Hiinen hartiansa nytkiihteliviit. 
ne olivat kokoon kyyristyneet kuin liiityyielyn 
linnuripoikasen. Hiin ei knulint miehen anteeksi-
l)vylelyjii. ])nhehia erehtyniiseslii. mutta silien 
hiin tunsi oikaipiiiilliiiin kevyen koskelnksen. 
tunsi miehen kumartuvan liilielleen ja puhele-
van: Hyvii neiti, teille ei tapahdu miliiiin pahaa. 
Nouskaa ylosi > Voimakkaijien kiisivarsicn tnke-
mana hfin nousi. katsellen araslellen nuoreen 
mieheen: Hiin niiytti hy viinn.Tkoiseltii. eikii 
Maij' eniiii peliinnyt. Mies tarjosi hiinelle viu-
lun. puhuen hienian surnnvoittoisella iiiinellii: 
"Te suutuilte minulle, neiti. .\ntakaa anieeksi! 

Maij" ei olhil suuttunut, miehen iiiini niiellytti 
hiinlii. Pitkiin aikoihin ei hiin ollut kuullulkaan 
ystaviillistii pnhetla. Hiin puhni kiiileiikin syyllii-
viillii iiiinellii: .Miksi te kaikki olelte niin palin-
ja? . asunnossa minulle olliin ilkeilii. liiiillii ul 
kona myoskin. 

Miehen osaaotlavaisesti udellessa. hiin avo-
mielisesti kerloi eliiiniiiivaiheensa. pyrkiniyksis-
liiiin. asnnnostaan. lopellaen: en lalido eniiii 
mennii sinne. 

"'Teidiin ei tarvitsekkaan». sanoi nuori mies 
ojenlaen hiinelle kiitensa. Nimeni: Mauno .liir-
veli. telakkalyoniies. 'Tnlkaa asunlooni. Huo-
nienna voidaan jolenkin jiirjesliiii. Minulla on 
sisko tiiiillii. iiaimisissa. mutta heillii on k a k s i 

h u c M i e l t a . - — i:i. ette saa ajalella niinust'i 
jiahaa. Minulla on vierustoverinani koyha ru-
noilija. Iliin on kovasli sairas — sielnllisestikin. 
Iliin luulee pian kuolevansa. Iliin olisi tahtonul 
iiiihdii vielii nnoren. kauuiin naisen, joka lau-
laisi hiinelle. koskettaisi hiinen olsaansa peli-
meiillii kiidelliiiin. (disi hyvii hiinelle. Hiin on 
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niin yksin. Kukaan ei ole hiinlii koskaan rakas-
tanut. mutta han on rakastanut kaikkia. Tulkaa. 
soittakaa hiinelle! Te olette taiteilija; ymmiir-
ratte siis taiteilijan kaipauksen, ikiiviin. 

Maij' nyokiiytti myontiiviisti paiitiiiin. 

Oljylampun himmeasti valaisemassa ullakko-
kaniarissa soi viulu laukean surunvoittoisesti. 
l^nnoilija istui uunin edessa katsellen soitlajaa, 
jonka valkea kasi keveasti liikkui jousella, vno-
roin taas tuijotlaen riutuvaan hiillokseen. 

Hiinesta tuntui kuin itse kevaan jnmalalar 
olisi saapunut tiinne, osoittaakseen hiinelle elii
miin ihanuuden —• ihanunden. josta hiinella oli 
vain etainen aavistus. 

Vinlu vaikeni; Maij' istnutui pienelle jakka-
ralle. 

— Soita minulle vielii yksi laulu! 
Maij' soitti eriian ihanan kehtolaulun. 
Oli taas hiljaista. Hiillos mustui. Huonekin 

himmeni. Knului vain Maunon askarfelu toi
sessa huoneessa. 

Maij' loi araslellen katseensa runoilijaan. Hiin 
oli hyvin kalpea, laihtunut. mutta hiinen otsansa 
jota varjoslivat ruskeat kiharat, oli kannismno-
toinen; tuntui kuin jonkinlainen vetovoima olisi 

siidehlinyl siilii. Hiin katseensa viipyi siinii pit
kiiiin ja kummallinen myotatunnon ja ysliivyy-
fien lunne valtasi hiinen. 

Oletteko te kovin sairas? kuiskasi Maij' hil-
jaisella iianellii. 

Olin. multa en eniiii. Oi rakas lajisi. sinun 
soillosi. sinun kanneufesi tekee minun terveeksi. 
— — Kun ajaltelen, ettii tuota iisken soittamaasi 
laulua ovat niiljoonat syntyvat kuunnelleet, niin 
tuntuu kuin miniikin vasta syntyisin, etta se 
olisi minun kehlolaiiluni. Ja minii synnyinkin. 
Minun tiiytyy tulla terveeksi, minii talulon eliiii. 
alan eliiniiini uudelleen. 

Pois turhat nnikuvat ja eliimiin valheverhol. 
Minulle ei eliiniiini aaniunlielkella laulettu kehto-
lauluja ja minii tunnen tuhansia, joiden kehdon 
ii.aressii laulun siiveleet siirkyiviit katujen rami-
uiiiin, koneiden ryskeeseen ja koyhiin iiidin tus-
kaisaan itkuun, tai katk'esivat tehtaan pillien 
soitloou. Sinne. heidiin luoksensa tahdon vielii 
mennii.-Etko siniikin. Maij' niin fahdo?» 

Tahdon ja minii tnlen teille aina soittamaan 
ja heille myos.' Hiinen silmansii olivat kosteat. 

Ovelle kuului kopulus; Mauno toi keittamiinsii 
iltajuoman sisiiiin. 
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11IC, 

(In rikkuitlen ruokana isciniiuia: 
niksi sille he lempea kantaa. 
Meilld maata ei oo, jota rak(i.\taa. 
jolle lempemme voisimme antaa. 
.Mutta meilla on jotakin suurempaa. 
jolle leimuvi rakkautemme; 
pyhd aate. mi sieluihin seijastaa 
kuvat kduneimmat — vaixiutemmc. 

Se aate on vapausaate suur' 
joka sieluissa hehkuu ja palaa . . . 
Se on sielujen korkebin aate juur' 

- ja se autuuden luntua vidua —. 
On orjille vapaus kiillehin. 
mild kon.sana saattavi olla. 
.Siksi meita se aate niin hurmaakin. 
on tenhova voimakin silld. 

Me aslumme cldmdn oiinehen. 
viukkii kalliisti Idylyy se ostaa .. . 
ja me laadimme yohomme valkcuden. 
ylos auringon tahdommc nostaa. 
valon aurini/on. armalian pdivyen 
joka henkemme ricntoa johtaa — 
ja me kuljemme juhlahan vapauden, 
joka sielumme silmissd hohtaa . . . 

Se Iwhde on suurta ja rauhai.saa: 
Idpi taistojen hurmaa se meita. 
Siihen voimmekin kulkumme kohdistan. 
vain tuimien taistojen teita .. . 
Meita laistossa hurmaapi vapaus vaan 
punaviireilld hulmuavilla. 
vaikka kdymmekin onnemine ostanuiun 
vain vaivoUla. uhrauksilla . . . 

Ja sen kaunihin aattehen hurniasta 
ine tiiistos.sa intoa saamme — 
jn taistojen tuimissa pauhuissa 
<i.\at veljind yhdessa jaainme .. . 
- Tdmd aate se ineitd niin innostaa. 
etid varmasti viemme sen voittoon. 
Ja me vannoinme: Kerran on herddvd maa 
suuren puniiisen pdivyen koittoou. 

Svantte Vuorio. 
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" R I K O S JA R A N G A I S T U S " 
K i r j . Arntds Aildd. 

— .\sonlo: 

Xi.iii kiljiihliia tuiniiiiiiiiikciinen viiiipeli siiti-
lnille. jotka scisovat alastoniina, siiorassa ri-
vissii. kallionkielekkccllii. noin pari niclriii vc-
(lenpinnan yiiipuolella. josta heidiin (in niiiiirii 
liypiilii uimaaii. 

Hivin rciinassa seisoo vavislen lailiannii-
koinen nuorukainen. Pelokkaana hiin luijol-
laa eteensii. sillii hiin ei viclii ole koskaan ni-
niit noin syviillii ja viikisin liinkeuliui niielecn 
ajatns: miten nyt kiiy . . . 

— lOleenpiiin. mars! 
Kuin suuri kalalokkiparvi syoksiililiviil soti

laat veteen. mennen lielkeksi niikymiillomiin. 
sitten taas nousten vedenpinnalle ja alkaen 
uida syviille pain. 

Mutta Ino laiha poika jiii kalliolle vapise-
maan. Ikiiiinkuin ymmiirliiiniitlii milii tehdii 
Mini hiin kiilensii risliin. snunnalen suuret. pe-
lokkaal silmiinsii rukoileviiia viiiipeliin. Mutta 
tiimii raivostuneena solilaan uppiniskaisnndesla 
karjasi kuin vihainen leijoua: 

— -Mitii . . . etko kunllur.' 
— I'.n osaa . . . uida . . . iinkylli solilas kalko-

naisesti, ikiiiinkuin tukehtimiaisillaan. Hiin 
niiki vaistomaisesti silmilliiiin. miten vaapeli hii
net paiskaa vihaisesli veteen. Hiin alkaa heti 
vajo la . . . Mutta viiiipeli jiiii nanramaan va-
hingoniloisena. aivan naullien . . . 

— Mitii. niilii . . ? takoo joku hiinen aivois-
saau ja ikiiiinkuin uiiessa han na^kee niilen 
piiiillikko liilienee ulikaavana. hammasta purren. 
ja seisaliluen aivan hiinen eteensii iirjiihiiiii' 

- - Viinieisen kerran . . . menelkiiV 
.Sotilas kuuli kuin kainn tavoin tuon kor-

kean haissoiiiinen ja yhii enemmiin hiiliiiintyen 
hiin lioki: 

— Menisin . . . nienisin . . . mulla en osaa . . . 
ah. arnioa . . . ariiioa . . . '. 

X'iinieiset sanal tulivat hiinen huulillaaii kii-
heanii parkaisuiia. Hiin niiki miten viiiipeli iir-
sytellyna kuin vihainen koira. viiiirisli suutaan. 
samassa larlluen hiinlii kurkknnii. Mulla vielii 
kerran hiin parkaisi kiilieallii. Inkelilnneella 
iiiinellii: 

— .Arnioa! 

Hiin Iiinsi horjalilavansa. ollen kiia'nmaisil-
laan. \'aislomaisesli hiin larltui joihonkiu. niin
kuin korkeudesta puloava lartluu. Mutta Iliin 
lunvi. ellii se ei voiniil hiinlii pidiilliiii. vaan 
seuravi innkana. loiskalilaen hiinen kanssaan 
ylil'aikaa veleen . . . .la joslakin liiliellii kuului 
ikiiiinkuin liaavoiteliiii paralidns: 

- Perkele! 
Muuta ei solilas kiinllul. Hiinen suuiisa ja sie-

rainensa tiiytlyiviit vedeslii ja hiin Innsi: niileii 
jokiii vasluslamalcm voiiiia veli hiinlii alas-
piiiii . . . 

» * 
* 

Kun hiin avasi sihniinsii. Iiuoniasi hiin ole
vansa knivalla niaalla. ja loisel sotilaat hiiiiriviil 
ahkerasli hiinen ynipiirilliiiin. Hiin muisti sala-
inanno|>easti niitii oli hipahlnnut ja kiiiintiien 
piiiiliiiin sivulleen liiin niiki vieressiiiin Ioisen 
miehen. vaatleel likoniiirkinii. Solilas yiiiniiirsi: 
Se oli viiiipeli. jonka liiin oli veliinyt periissiiiin 
veteen ja tuosta ajaluksesta kanliisluiieena liiiu 
alkoi sopertaa pelokkaana: 

— Voi. onko se viiiipeli Milii minii 
lein . . 

Iliin ei sniinul lieli vaslausla. Sillii loisel soti
laat vaikenival liiimilliiiin. Mulla kohta kun 
viiiiiieli sai puhelalijaiisa liiin nianasi solilaa-
seen kiiiinlyen: 

— - Odota. sinii saalana . . . Tiiiniin miiislal . . . 
maksan! 

Salaperiiisellii riemulla liiin sillen kalsoi nii
len solilas alkoi viiristii kuin haavan lehti . . . 
.la liiniiin kauliiia lisiilakseen liiin sadatleli jnl-
niasli. nauliiiiiolla: 

Sinii koira . . .! rppiniskaineu . . . ! .Miilta 
kyllii minii sinusta konslit karsin . . . ! 

.Solilas alkoi yhii enemmiin vavista ja ymjiii-
rillii olevat iiiikiviil. miten hiinen sinerliiviit 
linulensa aukenivat ja hampaansa alkoivat ka-
lisla kuin vilntantisella 

.la aurinko iiaistoi niin liiinpiiniisli . . . 

I I . 

— Mars. mars, eleenpiiin . . .! Maahan . . . 
ylos. mars . . .! 
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l.ailia sotilas niaissi liikiseiiii keiiliillii sak<'an 
lonuipilvon peitliiniiinii. iliin oli liiysissii varus-
luksissa: Paksnt sarkavaatU'fl ylliiiin. kiviiri 
olallaan ja kaksikynienlii kiloa piiinava liiekka-
pussi seliissaiin. 

Kolme ujiseeria istuivat ylulossii lylimiissii 
kfniiin laidassa. eriiiin iielikon juurella. Siinii 
oiikin vilpoinen paikka jolion ei polllava aurin
ko piiiissyl paalitamaan. Vuorotellen ni)seerit 
komentivat sotilasta. jonka kasvoilla vieriilili 
liimiln tiistii suuria hikikarpaloiia . . . 

Mutta lejioa hiinelle ei suolu. Yhii vain kai
knivat iiiinekkiiiit komenlosanal. Hiin ei edes 
saanut tavallisesti marssia. vaan tiiytyi lehdii 
kaikellaisia " sotatenip])uja. Hiinen liiytyi harjoi-
lella rintamalla olemista. Toisinaan maahan . . . 
ylos . . . viihiin marssia ja taas maahan . . . 
.loskus hiinen liiytyi kaivaa juoksuhr.utaa tuli
sella kiireellii . . . Tiillaisia temppuja hiin oli jo 
omasta niielestiian tehnyt ainakin tunnin ja oli 
niiiinnyksissii kuin lop|)unnajettu hevoskoni. 
Mulla kerlaakaan hiinen ei suolu edes hengiih-
liiii. Aina vaan mars, mars! 

.la nuo upseeril luolla —'.' He vain nauroivat 
voilonrienuiisla. lyyiyviiistii myliiiilyii. He leik-
kiviit ihmhrlld tnnlematta viiliiiiikiiiin siiiiliii. 
\'iel:ipii he nauUivalkin siitii. ellii saivat kiusala 
solilasla joka ilsesiiilylysvaiston ohjaamana ei 
lolellut piiiillikkoiian. 

Sotilas lunsi ensimmiiisen kerran eliimiissiiiiu 
mitii on viha. Se lunkeului hiinen sieluunsa vas-
luslamiilloniana voiniana. marssiessaan hikisenii 
ja niiiintyneenii. Iliin kirosi sellaiset isiinmaan 
suojelijal» jotka ])iliiviit kunnianaan kidullaa 
ihmisiii. Hiin kirosi hallituksen. sotalailoksen . . . 
kaikki kirosi. ilman iiienintiikiiiin jioikkeusta. 
.la viihiin viiliii hiin kalsoi kidullajiinsa. niin

kuin Katsoo se. joka kantaa sydiimessiiiin sam-
mumalonla vihaa . . . 

Iliin lunsi etta voimansa alkavat loppna. .la-
lal jiiykislyiviit ja hiinestii tuntui kuin niissii 
olisi riippuneel iiiiretlomiin raskaal lyijypuntil. 
Hiinen kiiynlinsii muulini koneelliseksi. aivan 
vaislomaiseksi. Silniiitkin alkoivat liiimiirliiii. 
Kaikki niiytti hyppiviin hiinen ynipiirilliiiin ja 
liengilyksensiikin alkoi salpaulua . . . 

. \urinkokiii — tuo luoniuni ja ilimisten ys-
liivii — inilen se niiyiti niin ondonniikoi-,ellii. 
lulisella mohkiileeltii. Sekin tahtoi iisiilii hiinen 
tnskiaan polllaen kuin helveliii lieskal . . . 

Mitiiiin yniniiirliiniiillii hiin iikkiii lysiihti niiia-
lian kuin kuoleltavan kuulan saanut. ojenlaen 
kiilensii taivasta koiiden . . . Hiin tahtoi liuutaa 
avukseen jumalaa, tahtoi kertoa kiirsiniykseiisii, 
lahloi selilliiii vialloniuutensa ja tahtoi imatia 
jumalaa avukseen. jos hiin kerran on kaikki-
voipa ja aivan hyvii. Mutta vaslausla ei tullut. 
.lunialat ovat iiiineti, ja hiin vain kiirsii . . . 

Kun sotilas kasarmin iierniannolle kannetlnna 
virkosi tajuntaan. luntni hiinestii kaikki .aluksi 
niin hiiniiiriillii ja saiioniallonian heikoksi sekii 
viisyneeksi lunsi hiin itsensii. 

Miilla lu'tken kuluUua muisti sotilas kaiken 
sen mitii oli laiiahtunut — ja vaikeneva. mulla 
jokaisen jiisenen jiinnittiivii viha ]uiistutti hiinlii 
kuin vilutautista. rupuniukscn hinimeiitiimiil 
silniiit alkoivat salanmida ja kalsein. jotka voi-
iiiallansa olisivat jo luhislaneel raukkoja maa
han. silniiisi sotilas ymi)iirilleen. ikiiiinkuin liiy-
liiiiksensii jonkun riitlaviin lehokkaan viilineen 
jolla silniiinriipiiyksessii voisi alkutekijoihinsii 
inurskata sen sorron ja verisen viiiiryyden j(nika 
alaiseksi oli joutunut. 
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KUULKAA 

Kuulkaa, kuinka sorrettujen 
tuskanhuudot vaikeroi, 
Imokaukset lunuinoiden 
kaikkialla ilmi soi; 
karsimysten meren laineet 
monet kuolnuhinsa lyd, 
nionen ihmiselon ylle 
synkkdnd jo kaartuu yd. 

Kuulkaa kuinka turmaa tuoden 
Grottein torvet soivat, 
arpanappuloiden lailla 
sortuu nuoret voimat, 
surut suuret ahdistavat 
rintaa didin, isdn, 
kdrsimysten synkkddn kuoroon 
tuoden yhd lisdn. 

Kuulkaa, kuulkaa! — Vaijetenko 
kukaan endu kuulla voi, 
vastaan vaikka kaikkialla 
surulaulut synkdt soi? 
Elko velvoituksen tunne 
velttoutta voittaa saa, 
jotta sunreen kevddn koittoon 
herdjdisi kerran maa? 

K. V. 
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[5][H][5][5][n]0[n]|nl[g[H][H]a 

HUOM.!- Parhaiden kenkatehtaiden tuotteita 
• ^ ^ ^ myydaan k o h t u h i n n a 11 a . 

KYSYKAA AINA HINTOJAMME! 

J A L K I N E K A U P P A O I V A 
H e l s i n k i ftnnankatu 11 Puh. 127 24 

HUOM.! HUOM.! 

-JUL! 
SUOSITELLAAN. 

H e l s i n k i , Iso-Robertink. 28, Puh. 17 80 

Suuri ualikoima kaikenlaisia 
K E S A K A N K A I T A . 

ymAr abdrahim 

KAPINA! Osa V I E R T O L / I N varastosta on lehnyt kapinan ja ai-
koo lahtea maailmalle pilkkahinnalla: 

Kirjekuoret h 1 mk. paketti — havytontal Postipaperit h 1 
mk. paketti ennen kuulumatonta! Kolmen markan muisti-
kirjat h 1 mk. julkeatal Kolmen markan romaania & 1 mk. 
— suurta pilkkaa! Tekee pahaa luonnoUe niitten enempi luet-
telu . . . Kapinallisten joukko on suuri. Rakkaat lahimmaisemme, 
olkaa avuliaal ja tulkaa pelastamaan meita tuosta kapinoivasta 
joukosta korjaamalla ne pois jotta laillinen jarjestys palautuisi... 

Odotamme teita joka arkipaiva klo 8—6 putikissamme I . 
Yiertotie 20. IA L I J. 

J. K. 1 Ottakaa huomioon etta ilmoitus maksaa, niin etta 
tama esitykseni olisi olettava huomioon . . . Sama. 

HUOM.! HUOM.! 

Osaslot, yhdistykset ja eri seurat saavat 
tilata kauttamme eri lajisia 

M E R K K E J A 

S. SOSIALISTISEN T Y O V A E N 
PUOLUEEN PUOLUETOIMISTO 
H e l s i n k i Sirkusk. 5 Puh. 14 73 
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P O L T T A K f l A T V / n M I P ^ SAVUKKEITf l 
•][5][£][Hl[D][H][5][n][n][5][D][H] | J V y / \  I  1  [H][£][n][H][5][5][D][E][5][H][D][n] 

Puuimukkeella 
Hinta3:75 — 25 kpl. 

jotka valmistetaan erikoisen 
hienosta, aivan puhtaasta ulko-
maan tupakasta Ilman min
kaan falsi a vieraita a In elta. 

TYOMIES-savukkeisiin kaytettiinsota-
aikanakin pelkdstddn puhdasta tupakkaa 
eikd lainkaan vieraita aineksia tahi se-
kotuksia, nim. surrokaatteja y.m. ym., mikd 
seikka on ilmeinen, kumoamaton totuus. 

HUOM.! Vuosimaksut T Y O MIE S-savukkeitten puuimukk. pulitaasia tulosta, tyovden 
hyvdksi, ovat edelleenkin voimassa. 

T U P A K K A T E H D A S 

FENNIA 
H E L S I N K I :: P U H E L I N 2 6 6 4 

Metallisia mielenosoitus- ja seurain 
MERKKEJA valmistetaan 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy^ 

Helsinki Vuorimiehenk. 3 Puh. 12404 

TARJOUKSIA ja PIIRUSTUKSfA 
pyydettaessa. 

0[g[5][5][5][g[5][5][H]@[g0[£][5]@[5][5]@0[g00IH]|£l[a 
IsmojmgMiwapaiNo)! Hinta 5 m 


