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Takatalvi.

Kun toivomielin touot tehtiin 
Ja vaippa vihree verhos sarat, 
kun puut jo ehti sirolehtiin 
ja kukat nuppuun hallan arat,

kun eloon uuteen luonto heräs, 
ja kevät hurmas ihmismielet, 
kun kesämajaa pääskyt keräs 
ja viserteli satakielet —

niin — takatalvi tuli silloin . . . 
Se väijynyt lie pohjan puolta, 
kuin hyinen halla väijyy illoin 
ja huurtehisna kohoo suolta.

Se kahli luonnon elpyväisen 
ja jäisin viimoin elon tursi 
ja valkovaipoin vihreäisen 
niin hennon peitti, kukat mursi.

Ja ihmismielet toivehikkaat 
se jäyti syksyhallan lailla:
Ei kesäpäivät satorikkaat
nyt koita konsaan näillä mailla. —
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Kuin ilkomoiden ulvoi tuuli 
ja vihmoi lumen tanssiin hurjaan, 
se tuhonneensa kaiken luuli 
ja mielistyi niin tekoon kurjaan . . .

Vaan kesä tulee — tulee varmaan, 
ei takatalvet kauan kestä.
VieC loppuu mahti hallan harmaan 
se päivän lämpöä ei estä.

E. — lo

Helsingin t. y. talo.
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Selostusta uudenmaan piirijärjestön
TOIMINNASTA V. 1905 -11.

Helsingin äänioikeusvaliokunta.

Kun säätyeduskunta keväällä v. 1905 asettui äänioikeusasiassa 
sille kannalle, että lykkäsi asian seuraaville valtiopäiville, kun 
muka ei ollut laillisia edellytyksiä eduskuntatyölle, kutsui Helsin
gin Työväenyhdistys ammattiyhdistyksiään ja osastojaan yhteiseen 
kokoukseen 23 p. huhtik. 1905. Asiana mainittiin »Keskustelua 
äänioikeusasiasta ja miten sitä nyt ajetaan».

Kokoukseen saapuikin noin 1,200 —1,500 jäsentä. Kokouksen 
avasi yhdistyksen puheenjohtaja J. E. Perttilä huomauttaen siitä, 
miten äänioikeusasia meni myttyyn valtiopäivillä. Tämän kokouk
sen on nyt keskusteltava ja päätettävä siitä, miten äänioikeus- 
asiaa olisi ryhdyttävä ajamaan, jotta päästäisiin mitä pikemmin rat
kaisevaan tulokseen.

E. Valpas alusti kysymyksen, ehdottaen asetettavaksi kaikista 
yhdistyksistä muodostetun äänioikeuskomitean, jonka huoleksi 
jäisi kaikissa tilaisuuksissa agiteerata asian hyväksi. Jos saataisiin 
ensi valtiopäivien aikana aikaan yleislakko muutamiksi päiviksi 
olisi se terveellinen voimien näyte.

Keskustelun loputtua valittiin komitea, jonka tuli laatia asiasta 
ehdotus, ja varsinainen agitatsionikomitea, jonka huoleksi jäi herä- 
tystyön järjestäminen.
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Sanottu agitatsionikomitea piti kokouksen samana päivänä. 
Siinä päätettiin kehottaa aluksi kaikkia Helsingissä toimivia puo
lueeseen kuuluvia yhdistyksiä valitsemaan yhden jäsenen jokai
selta alkavalta 300 jäseneltä toimikuntaan. Puolueeseen kuuluvia 
yhdistyksiä oli silloin Helsingissä: Puuseppien a. y., Söörnäisten 
t. y., Huopalahden t. y., Hermannin t. y., Uiko t. y., Töölön t. 
y., Fredriksbergin t. y., Ruotsalainen t. y. ja Raittiusyhd. »Valoi».

Toukok. 24 p. 1905 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin ääni- 
oikeusasian edistämisestä ja miten laajalle toimikunta ulottaisi 
toimintansa. Äänestyksen perusteella ratkaistiin, että koetetaan 
agiteerata vaan Uudellamaalla. Vielä päädettiin lähettää kierto
kirje kaikille Uudenmaan työväenyhdistyksille ja edistysseuroille. 
Sanotussa kiertokirjeessä tehtäisiin selkoa äänioikeusasian ajamisesta, 
sen eduista y. m. Lopuksi päätettiin ryhtyä keräämään varoja 
agitatsionin hyväksi.

Seuraavassa kokouksessa pöytäkirjaa hyväksyttäissä päätettiin 
ottaa toimikunnan nimeksi H:gin Paikallinen äänioikeuskomitea. 
Suunniteltiin äänioikeuskurssien toimeenpanemista, mutta kun ei 
ollut tiedossa tarpeeksi varoja täytyi siitä hommasta luopua. Sen 
sijaan päätettiin järjestää yleisiä luentoja samasta asiasta.

Kesäkuun lopulla nostettiin toimikunnassa kysymys toimikun
nan kannasta äänioikeusasiassa. Alustaja mainitsi että yhtyminen 
saattoi tulla kysymykseen valtiopäiväniiesvaaleissa perustuslaillis
ten kanssa. Mutta »asiasta syntyi pitkä keskustelu, jossa pääsä- 
veleenä oli että työväen on kuljettava omaa uraansa valtapuolueiden 
houkutuksista huolimatta», kuten sen pöytäkirjuri selostaa.

Kesän kuluessa hankki toimikunta tilapäispuhujia eri seuduille 
Uudellamaalla kuten Tuusulaan, Espooseen, Kirkkonummelle y. m. 
Kirjeenvaihdossa se oli eri yhdistysten kanssa sekä lähetti kierto
kirjeitä, joissa valaistiin äänioikeusasiaa ja rahastojen kartuttamista 
samaan tarkoitukseen.

Kun Matti Kurikka alkoi repäiseviä suunnitelmiaan esittämään 
syyskesällä, kutsui toimikunta yleisen työväen kokouksen jossa 
Kurikan keisaripolitiikka sai tuomionsa.

Lopuksi keskeytti suurlakko toimikunnan työt. Suurlakon 
jälkeen oli puoluekokous Tampereella agitatsioniin nähden tehnyt 
uusia suunnitelmia. Ja kun toimikunnan jäsenet joutuivat mui
hin toimiin, ei kokouksia enää pidetty. Vasta helmikuulla 1906 
kutsuttiin toimikunta uudelleen koolle päättämään toimintaansa. 
Sen tilalle nim. tultiin valitsemaan Helsingin agitatsionipiiritoimi- 
kunta.
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Helsigin Agitatsionipuritoimikunta.

Piirin valiokunta piti ensimmäisen kokouksen 18 p. maalisk. 
1906. Esitettiin M. Paasivuoren laatima sääntöehdotus agitatsioni
piirille Sääntöjen hyväksyminen lykättiin toukokuulla pidettä
vään piirikokoukseen. Kun Helsingin Työväenyhdistys oli luo
vuttanut valiokunnalle 500 mk. käyttövaroja päätettiin julistaa 
väliaikaisesti kahden agitaattorin toimet haettavaksi. Piirikokous 
päätettiin pitää niin pian kuin puhujat kerkiävät piirissä tehdä sel
vää piirijärjestön tarkotuksesta, että voidaan arvioida sen kannatta- 
vaisuudesta. Puhujiksi valittiin Fiina Pietikäinen Helsingistä ja 
Verner Flink (Aro) Oitista.

Samana keväänä järjesti valiokunta VappumielenosoituskuI- 
kueen Mäntymäelle. Vallankumouksellinen Punainen kaarti sai 
kulkea kulkueen etupäässä ehdolla että mielenosotuslippua »Kaik
kien maiden köyhälistö liittykää yhteen» kannetaan niiden edellä. 
Perillä oli puheita eri aineista.

Toukokuun alussa oli kyseessä vakinaisen piirisihteerin otta
minen piiriin. Kysymys jäi kuitenkin saman kuun 13 p. pidet
tävän piirikokouksen ratkaistavaksi.

Agitatsionipiirin edustajakokous.

Ensimäinen piirikokous, johon järjestöt valitsivat edustajia pi
dettiin Helsingissä 13 p. toukok. 1906. Edustajia siihen olivat 
lähettäneet Helsingin, Fredriksbergin, Söörnäisten, Töölön, Por
voon, Nurmijärven Lepsämän, Espoon Rannikko ja Porvoon 
Hämärin työväenyhdistykset sekä Espoon Puuseppien am.-osasto. 
Kokouksessa olivat vielä ilman edustajavaltuuksia rouva Seppälä 
Turun ja puhuja Hyrskymurto Vihdin agitatsionipiiristä.

Kokouksessa hyväksyttiin säännöt agitatsionipiirille. Agitat- 
sionin järjestäminen suunniteltiin siten, että kun piiri on laaja, 
niin olisi välttämätöntä että jokaiselle paikkakunnalle muodostet
taisiin agitatsioonikomitea, jossa olisi jäseniä kaikista seudulla 
toimivista yhdistyksistä tai seuroista. Sanottu komitea laatisi kier
täville puhujille matkasuunnitelmia paikkakunnalla ja lähiseuduilla 
sekä lähettäisi sanotun suunnitelman Helsingissä olevalle keskus
toimikunnalle, joka sitten julkaisisi ajat milloin puhuja saapuu 
y. m. Ruotsalaisiin seutuihin pidettiin välttämättömänä saada ai
kaan työväenyhdistyksiä, jossa tarkoituksessa keskustoimikunnan 
tulisi asettaa puhujien matkasuunnitelmia sellaisille seuduille. Ko

— 7 —



kous hyväksyi Helsingissä olevien yhdistysten valitsemat jäsenet 
muodostavat keskustoimikunnan.

Piirikokouksen jälkeen hyväksyttiin tilapäispuhujien palkkioiksi 
kaupungeissa 5 mk. puheesta ja maaseudulla 5 mk. päivässä ja 
matkakulut, niiltä yhdistyksiltä, jotka maksavat piiriveroa, muussa 
tapauksessa 10 mk. päivältä josta 5 mk. tulee toimikunnalle. Tämä 
»tariffi» julaistiin »Työmies»-Iehdessä. Vakinaiseksi piirin luotta
mushenkilöksi valittiin valiokunnan sihteeri V. Perttilä.

Kesäkuun ensimäisenä sunnuntaina järjesti valiokunta mielen- 
osotusretken Mäntymäelle, jossa suoritettiin tavanmukainen oh
jelma.

Seuraavassa kuussa katsoi toimikunta olevansa pakotettu ra
hallisista syistä erottamaan F. Pietikäisen puhujan toimestaan.

Valistustyötä harjotettiin kaiken kesää mahdollisen pontevasti. 
Piirin kiertävä puhuja V. Aro (Flink) oli yhtämittaa matkalla. Hä
nen toimintansa kohdistui pääasiassa herätystyöhön ja uusien yh
distysten perustamiseen.

Toimintaa haittasi kyllä ainainen rahapula, piirivero 5 p. 
mies- ja 2 p. naisjäseneltä oli vapaaehtoista ja sitä suorittivat 
ainoastaan ne järjestöt, jotka siitä erittäin päättivät.

Samana kesänä pidettiin Oulun puoluekokous ja siellä hy
väksyttyjen puolueen järjestö-sääntöjen mukaan kutsuttiin koolle 
ensimäinen

Uudenmaan läänin vaalipiirin edustajakokous.

Kokous pidettiin Helsingissä 15 ja 16 p. syyskuuta 1906. Edus
tajien luku oli valtakirjan mukaan 88. Kokouksessa päädettiin 
asettaa vaalipiiritoimikunta, joka sijaitsee Helsingissä ja jonka 
muodostaa puheenjohtaja, sihteeri ja kuusi jäsentä. Vaalipiiritoimi- 
kunnan tuli noudattaa puolueen järjestö-sääntöjen 25 ja 26 §:ssä 
mainittuja määräyksiä järjestää piirissä vaaliagitatsioni ja pitää 
huolta siitä, että kunnalliset järjestöt ja toimikunnat tulevat aika
naan muodostetuiksi ja samalla katsoa, ettei kansallista sortoa 
tapahdu, vaan että niissä kunnissa, joissa on eri kansallisuuksiin 
kuuluvia sosialidemokrateja, on oikeus valita eri kunnallistoimi- 
kuntia.

Valistustyöhön nähden päätettiin m. m.: että sitä johtaa piiri- 
toimikunta, joka valitsee agitaattorit sekä pitää tutkinnon tilapäi
sille puhujille ja yleensä tarkastaa heidän toimintaansa. Agitat- 
sionivero kannetaan 5 p. nais- ja 10 p. miesjäseniltä kuukau
dessa. Verot ovat tilitettävä kuukausittain piiritoimikunnalle. Kun
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nallisjärjestöjen tulee huolehtia vaaliyllytyksestä ja kunnallispoli
tiikasta, naapurikunnassa, jossa ei ole työv. yhdistystä, tulee kun
nallisjärjestön ensi tilassa ryhtyä toimenpiteisiin sellaisen perusta
misesta. Menettelytavasta tulee piiritoimikunnan antaa päivän 
kysymysten vaihtuessa puhujille varmat ohjeet.

Piiriin päätettiin muodostaa seuraavat neljä valitsija-yhdistystä: 
Lohjan, Vihdin, Mäntsälän ja Iitin, joiden alueet määrättiin. Hel
singin, ruotsalaisen työväen ja mahdollisesti naisten v. y. luku 
jätettiin toimikunnan kokouksen päätettäväksi.

Piirikokouksen jälkeen päätti piiritoimikunta palkata neljä 
agitaattoria, joiksi heti hyväksyttiin Helsingin piirin entinen pu
huja Verner Aro ja Hangon piirin puhuja A. Heiskanen, kah
den puhujan toimet julistetaan haettavaksi, vaan tilapäisesti hy
väksytään heti toimiin rouva M. Laine sekä A. Pekonen.

Uudet puolueen järjestösäännöt aiheuttivat koko joukon tointa. 
Sen vuoksi piirin puhujat kutsuttiin Helsinkiin lokakuun alku
puolella opastettavaksi, Y. Sirola toimi ohjaajana.

Marraskuun puolivälissä ilmeni että piirissä harjoitettu valis
tustyö oli ylivoimien menevää, kun suurin osa yhdistyksistä ei 
suorittanut piirikokouksen määräämää veroitusta vaikka siitä usein 
muistutettiin ja uhattiin lopettaa agitatsionikin, ellei veroja tule 
vastaavassa määrässä. Oli jo kyseessä agitatsionin supistaminen
kin mutta jätettiin se tekemättä toivossa, että tammikuulla pidet
tävä piirikokous keksii keinon piiriverojen kokoonsaamiseksi.

Piirikokous pidettiin sitten 13—14 p. tammik. 1907.
Edustajia oli 64.
Valistustyön järjestelyyn nähden hyväksyttiin pikaisempi piiri- 

vero ja ylimääräistä veroa 25 p. jäseneltä kerta kaikkiaan.
Piirikokouksen edustajien kautta tilittivät useat järjestöt piiri- 

veronsa, joten rahapulasta selviydyttiin.
Puhujia oli piirissä V. Aro, S. Reinholdson, A. Heiskanen ja 

M. Siiskonen ja kun Reinholdson siirtyi Hämeeseen valittiin hä
nen tilalleen M. Ilola, litistä. Sittemmin lisättiin puhujien lukua 
helmikuulla vielä kuudella.

Sillanpää erosi maaliskuulla rahastonhoitajan toimesta. Hänen 
tilalleen valittiin A. Ahtio, joka sanotussa toimessa sitten oli joulu
kuulle v. 1909. Samassa' kuussa olleiden eduskuntavaalien jäl
keen vähennettiin puhujia siten, että jälelle jäi Aro, Heiskanen 
ja Kantanen, sekä piirisihteerin toimi asetettiin puolelle palkalle 
75 mk. kuussa. Samaa menoa jatkui sittemmin kevään kuluessa 
niin, että Heiskanen oltiin pakotettu erottamaan toukokuussa ja 
piirisihteerin toimi asetettiin palkattomaksi rahavarain vähyyden
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vuoksi. Agitatsionia jatkettiin sitten koko vuoden vaikkakaan 
rahaasiat eivät aina olleet kehuttavia.

Seuraavina vuosina on piirin toimintaa kehitetty tarkoitustaan 
vastaavammaksi. Piirikokoukset ovat siinä luonnollisesti määritel
leet ne muodot, jotka kokemus on osottanut käytännöllisimmiksi. 
Piirikokouksia on pidetty, varsinaiset vuosikokoukset ja viisi yli
määräistä, jotka on kutsuttu koolle vaalivalmisteluja varten.

1908 vuoden maaliskuulla valittiin piirisihteeriksi V. Aro.
Seuraavassa vuosikokouksessa 1909 hyväksyttiin menettelytapa 

valistustyöhön nähden pääasiasiassa saman suuntaisena kun ai
kaisemmin. Piirisihteeriksi valittiin Ida Kantanen. ,

Kotkan puoluekokouksen hyväksymät korjaukset puolueen 
järjestösääntöihin ovat osottautuneet tarkotustaan vastaaviksi. 
Sillä vasta niiden avulla on Uudellamaalla saatu piirikokouksen 
määräämät piiriverot kootuksi, josta taas seuraa, että valistustyö
täkin on tehokkaammin voitu harjottaa kun rahavarat eivät niin 
suuressa määrin tee kiusaa.

Puoluetoiminnan heikkoudesta piirissä oli kuulunut valituk
sia pitkin vuotta ja kun eduskunta taas marraskuulla 1909 hajo
tettiin, päätti piiritoimikunta kutsua koolle ylimääräisen piiriko
kouksen joulukuulla. Sitä ennen oli piirisihteeri I. Kantanen il- 
mottanut julkisesti eroavansa toimestaan, joten piirikokouksen 
asiaksi jäi sihteerin toimen järjestäminen. Toimikunnan huo
leksi jätettiin toimen täyttäminen. Samassa kokouksessa järjestet
tiin vaaliagitatsioni ja käsiteltiin muut sääntöjen määräämät asiat.

Uusien puolueen järjestösääntöjen mukaan pidettiin sitten pii
rin vuosikokous huhtikuulla 1910. Sanotussa kokouksessa ei 
varsinaisia uusia toimintamuotoja esitetty, vahvistettiin vain pää
asiassa entiset.

Viimeinen piirikokous pidettiin huhtikuulla 1911, jossa valis
tustyöhön nähden päätettiin, että on pantava suurempaa painoa 
varsinaiselle luentotoiminnalle, ja samalla päätettiin, ettei piirisih
teeri saa vastaisuudessa ottaa osaa eduskuntatyöhön eikä pitää 
muitakaan sivutoimia. Toimeen valittiin 6 hakijasta H. Hurme- 
vaara.

Piirin edustajina eduskunnassa ovat olleet seuvaavat henkilöt: 
V. Aro, E. Helle, E. Valpas-Hänninen, I. Hörhammer, A. Ing
man, O. Johansson, O. V. Johansson, O. V. Kuusinen, J. Laakso, 
V. Lundström, O. Lylykorpi, K. Manner, E. Perttilä, V. Perttilä, 
M. Sillanpää, A. Sirén ja K. H. Viik.

Seuraavasta taulusta selviää puolueen jäsenluku Uudellamaalla
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eri vuosina huomioon ottaen kuitenkin, että ilmoitetut jäsenmää
rät aikaisemmin olivat sellaisia, ettei niistä kaikista milloinkaan 
puolueveroa suoritettu.

v. 1906 18,724
» 1907 17,502
» 1908 14,420
» 1909 11,097
» 1910 9,593

Kuten edellä kerrotuista käy selville on puoluetoiminta 
Uudellamaalla nykyisessä muodossaan tulos vuosien kokemuksista 
ja havainnoista. Kun yhä edelleen jatketaan samaan suuntaan 
tulee sosialismin voittokulku saamaan tuntuvaa apua Uudenmaan 
piirijärjestön toiminnasta.

K. P.

Punakaarti harjoitelee Kaisaniemessä.
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VAALINTULOKSET.

Tähänasti toimitetuissa eduskuntavaaleissa on sos.-dem. puo
lueelle piirimme eri kunnissa annettu ääniä seuraavat määrät:

Kunnat.
Vaalit

1907 1908 1909 1910 1911

Helsinki .......................... 12,396 11,105 11,701 12,813 12,413
Porvoo ............................. 221 206 230 231 218
Loviisa............................. 162 177 174 165 160
Tammisaari....................... 49 43 57 51 58
Hanko ............................. 379 358 421 375 369
Inkoo ................................ 154 298 218 213 199
Degerby .......................... 135 167 140 148 98
Karja................................ 312 286 349 362 338
Mustion tehtaanseurak.. . 37 38 51 65 61
Karjalohja................ ■ . 350 353 309 321 318
Sammatti......................... 214 201 193 174 188
Pohja................................ 1,033 965 961 919 899
Tammisaaren maaseurak. 12 63 43 45 43
Snappertuna.................... 66 67 59 55 43
Tenhola............................. 128 212 256 232 248
Bromarvi.......................... 228 258 204 182 202
Espoo ................................ 731 784 800 797 748
Kirkkonummi ................ 574 724 722 726 673
Siuntio............................. 372 479 386 424 388
Lohja................................ 1,264 1,173 1,280 1,290 1,326
Nummi............................. 774 719 774 756 801
Pusula ............................. 883 882 882 910 954
Vihti .................................. 1,739 1,671 1,662 1,697 1,677
Pyhäjärvi.......................... l'l93 l”097 I 'l51 l'l88 1J69
Helsingin pitäjä............. 960 1,037 1,089 1,094 1,155
Nurmijärvi...................... 1,945 1,916 2,064 2,082 2,125
Mäntsälä............................. 1,565 1,629 1,663 1,582 1,619
Sipoo................................ 210 234 225 161 170
Pornainen ....................... 407 393 372 348 336
Tuusula............................. 1,193 1,122 1,075 1,077 1,040
Porvoon maaseurakunta. 1,289 1,267 1,085 991 864

Siirto 30,975 29,924 30,596 31,474 31,000
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Kunnat.
Vaalit

1907 1908 | 1909 1910 1911

Siirto 30,975 29,924 30,596 31,474 31,000
Askola............................. 558 505 523 499 500
Pukkila............................. 304 268 288 253 252
Pernaja............................. 1,133 1,293 1,167 1,186 1,106
Liljendal.......................... 31 60 66 53 38
Myrskylä.......................... 274 285 267 302 265
Artjärvi............................. 468 434 431 408 404
Ruotsinpyhtää................ 611 478 463 466 435
Lapinjärvi.......................... 467 404 379 345 363
Elimäki............................. 920 809 757 753 732
Anjala................................ 554 518 484 496 480
Iitti ................................... 2,029 2,016 2,013 1,864 1,912
Jaala................................... 573 400 328 285 263
Orimattila.......................... 1,727 1,563 1,570 1,457 1,466

Yhteensä 40,424 38,957 39,332 39,841 39,116
Muista vaalipiireistä 527 730 413 466 359

Yhteensä 40,951 39,687 39,745 40,307 39,475

Seuraavat taulut antavat havainnollisen kuvan vaalituloksista 
koko vaalipiirissä:

I taulu, joka osottaa puolueemme äänimäärän muutokset eri 
vaaleissa.

(Jokaisen pystysuoran viivan kohdella on eri vaalivuosi ja 
jokaisen vaakasuoran viivan kohdalla täysi tuhat-luku ääniä).

II taulu, joka osottaa puolueemme vaalitulosten suhteelliset 
muutokset eri vaaleissa.
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(Jokaisen vaakasuoran viivan kohdalla 1 täysi sadasosa eli pro
sentti enemmän kuin lähinnä olevalla alemmalla viivalla.)

1907 1908 1909 1910 1911

.97% --------------- ——-------------------------------------------
36%
35%

lii taulu, joka osottaa yleisen vaaliin osanoton vaihtelut eri vaa
leissa.

(Jokaisen vaakasuoran viivan kohdalla täysi tuhat-luku äänestäjiä.)

1907 1908 1909 1910 1911

118,000
117,000
116,000
115,000
114,000
113.000
112,000
111,000
110,000
109,000
108,000
107,000

k
\
\
\
\
\
\
\
\
\

Edelläolevat numerot osottavat, että piirissämme on sosiali- 
demokratisella puolueella tukena äänioikeus-asetta luokkataistelussa 
edukseen käyttäväin työläisten vakiintuneet joukot. Äänimäärämme 
— huolimatta siitä suurehkosta alennuksesta, joka on ylei
sessä vaaliin osanotossa tapahtunut v.v. 1907—11 välillä — 
on alentunut ainoastaan vähän. Suhteellisesti vähemmän kuin 
riistäjäpuolueiden äänimäärä. Suhteellinen voimamme (Katso II 
taulu!) onkin kohonnut. Se kohoaminen ei ole kuitenkaan jak
sanut vaikuttaa vaalintuloksiin, vaan joka vaalissa on saatu valla
tuksi samanverran edustajapaikkoja, nim. 9 23:sta. //_ /-/
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Työväen luokkataistelun muodoista
AMMATTILIIKKEESSÄ.

Arvelenpa lukijaa huvittavan lyhyen tutkistelun siitä, missä 
muodoissa ilmenee nykyään taistelu työn ja pääoman välillä. En 
aijo puhua siitä, miten jokainen raataja saa tätä taistelua käydä 
jokapäiväisessä elämässään ja miten työnantajan puolelta koete
taan kiristää mahdollisimman tiukalle työoloja. Tarkoitukseni on 
luoda silmäys vaan järjestyneen työväen taistelumuotoihin. Niinpä 
tulemme ensiksi puhumaan

lakosta.

Aina siitä saakka kuin kapitalistinen tuotanto nykyasteella, s. o. 
tehdasmaisella koneteollisuuskannalla on ollut, on lakkoihin pa
kottavana syynä ollut etupäässä työttömyys ja siitä johtuvat eri 
seikat. Uusi kone tai vanhan koneen parantaminen on sysännyt 
syrjään aina osan entisistä työntekijöistä. Työttömäksi joutunei
den armeija on sitten ollut sinä aseena, jota työnantajain on hy
vin sopinut käyttää pienentäessään palkkoja. Palkkain laskeutu 
minen vuorostaan on kiihottanut ja pakottanut työntekijät teke
mään pitempiä työpäiviä kuin ennen, panemaan ansiotyöhön vai
mot ja lapset. Kurjuus siitä on vaan lisääntynyt ja vienyt työtä
tekevän luokan yhä syvemmälle henkiseen ja taloudelliseen orjuu
teen Tämän kaiken turmion tuojaksi uskottiin alussa koneita,
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ne ne tehtaaseen tuotuina olivat matkaansaattaneet pahan. Siksipä 
taistelussa olemassaolonsa puolesta työväki tähtäsi hyökkäyksensä 
koneita vastaan. Aikakirjat kertovat näistä taisteluista. Usea tär
keä edistysaskel työkoneen kehityksessä aikaansai viime vuosisadan 
alkupuolella levottomuuksia syntymään, joita selitettiin kapinoiksi 
ja joita tukahuttamaan tehtailijat käyttivät asevoimaa.

Hyvin taipuvaisia ovat työnantajat ja heidän apurinsa olleet 
selittämään näitä ilmauksia työväen haluksi ehkäistä teollista ke
hitystä. Emme kuitenkaan tarvitse kaukaa tutkia asiata kun jo 
huomaamme, että nämä lakot, jotka saivat monasti raivokkaan ja 
hävittävän luonteen, tähtäsivät todellisuudessa työväen aseman pa
rantamiseen, siis siihen mihin edelleen ammatillisten ja Valtiollisten 
taistelujensa kautta työväki pyrkii. Ja kun se oli tarkoitus, silloin 
kai puhe taantumuksen edistämisestä saa raueta.

Monissa Europan maissa tapahtui siirtyminen uusiin oloihin 
vanhasta käsiteollisuudesta ja manufaktuurista, että se sukukunta, 
joka työtä ei ollut tottunut koneella tekemään, ei voinut sulautua 
oleviin oloihin. Tarvittiin uusi polvi, nuori voima ja uudet muo
dot. Tarvittiin luoda uudestaan ne laitokset, joita työväellä oli 
ollut taistelussaan asemansa puolesta, samalla kuin oli välttämä
töntä saada niille aineksille, jotka vasta nyt ilmaantuivat teollisen 
elämän näyttämölle, oloihin soveltuvat järjestöt asiansa ajamiseksi. 
Vanhat sälliyhdistykset joko kuolivat ikäloppuina tai rakennettiin 
uusille perusteille. Tehdastyöväki ja ammattitaidottomat työnte
kijät muodostivat itselleen uusaikaisia ammattiyhdistyksiä.

Luokkataistelun muodot samalla muuttuivat. Vaisto ja koke
mus vei siihen, että hyljättiin yhä enemmän sellaiset tiet, jotka 
johtivat työväen suorastaan hallitusten sotaväen ja poliisien piek
settäväksi ja alettiin menetellä siten, että päästiin paremmin asian
omaisten työnantajain kimppuun ilman että nämä voivat turvau
tua pistinten suojaan. Syntyneissä lakoissa työväen puolelta ryh
dyttiin pitämään yhä kovemmin kiinni rauhallisuudesta. Työtais
telut kävivät »äänettömiksi», niiden valmistelu ja johto joutui 
ammattiyhdistysten käsiin. Omituista on muutoin se, että sellai
sissakin tapauksissa, jolloin lakkoon joutuneissa ainoastaan osa 
on ammattiyhdistyksessään, poikkeuksetta muut lakkolaiset seuraa- 
vat niitä päätöksiä, joita ammattiyhdistys tekee. Eikä vielä am
matillinen työväen toiminta maassa tarvitse olla työntekijäin luku
määrään nähden mikään huomattava, kun se jo pystyy ohjaa
maan työväen lakkoliikkeitä.

Sikäli kuin ammattiyhdistykset kehittyvät, saavat myös lakot 
toisen leiman. Ensin ne olivat puhjenneet melkeinpä äkkiarvaa-
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matta, niin ettei järjestöjen puolelta lakon valmisteluun mitään 
osaa voitu ottaa, vasta taistelun synnyttyä täytyi ryhtyä asiaan kä
siksi. Mutta kun lukuisammin on saatu esimerkkejä tällaisten 
lakkojen tehottomuudesta, jopa vaarallisuudestakin — eivät näet 
lakon tehneet ole voineet kiinnittää huomiotaan kaikkiin niihin 
tekijöihin, jotka lakon tuloksen ratkaisevat — ovat työväen jär
jestöt alkaneet luoda erikoisia sääntöjä ja ohjeita lakkoja varten. 
Järjestöjen voimistuessa on niissä disipliini, kuri, lujittunut ja sitä 
mukaa myös nuo ohjeet käyneet tarkemmiksi ja niiden noudat
taminen pakollisemmaksi. Missä ammatillinen toiminta on hyvä, 
siellä lakotkin on järjestetty hyvin.

Nykyoloissa puhutaan lakoista kolmen erilaatuisista: hyök
käys-, puolustus- ja avustuslakoista. Nimet sanovat jo mitä mi
kin on. Hyökkäyslakko on työntekijäin itsensä toimeenpanema 
työseisaus, jonka kautta tahdotaan parantaa entisiä työoloja joko 
palkkaan, työaikaan y. m. nähden. Puolustuslakko on sellainen 
työläisten itsensä toimeenpanema työseisaus, jonka avulla tahdo
taan säilyttää entisiä työoloja työnantajan vaatiessa huononnusta. 
Avustuslakko taas on sellainen työläisten itsensä toimeenpanema 
työseisaus, jonka avulla tahdotaan aikaisemmin joko puolustus- 
tai hyökkäyslakkoon lähteneitä auttaa voittoon. Työntekijäin puo
lelta monasti näkee sekotettavan puolustuslakon työsulkuun, josta 
tulemme myöhemmin puhumaan, vaikka työsulku on työnantajan 
alotteesta tapahtunut työseisaus, jonka avulla hän koettaa estää 
työväen hyökkäyslakon voittoon pääsemistä tai ajaakseen läpi 
aikomansa muutokset työ- ja palkkaoloissa.

Lakkotaistelujen muoto laajuuteen nähden muuttuu sekä työn
tekijäin että työnantajain järjestöjen kehityksen mukana. Lakot py
syivät paikallisina niin kauan kuin järjestäytyminen on paikallista; 
silloin ne käsittivät myöskin vaan yhden ammatin kerrallaan. Mutta 
annas olla kun työnantajain järjestöt pääsevät paremmin keskitty
mään ja heidän lakonrikkurihankintansa toisilta paikkakunnilta 
kehittyy, laajenee iakkoalue. Vähitellen tariffien tullessa käsittä
mään koko asianomaisen työalan yli koko maan, muuttuu tais
telutantereeksi koko maan valtiollinen alue. Tällaiset ovat uus- 
aikaiset lakot. Ne ovat »äänettömiä», verettömiä taisteluita, mutta 
rahan hukkaan ja ankaruuteensa nähden tuo luokkataistelu saat
taa olla täysin uusaikaisen sodan veroinen. Eikä sillä hyvä. Eri
toten liikenteen palveluksessa olevat työväen järjestöt ovat olleet 
pakotetut kansainvälisiinkin lakkoihin, voidakseen kyllin pätevästi 
esiintyä kansainvälistä kapitalismia vastaan tällä alalla.
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Boikottaus ja blokkeeraus

ovat taistelumuotoja kehittyneen työväen kesken, joka on tottunut 
noudattamaan yhteispäätöksiä ja ymmärtää solidarisuuden vaati
mukset.

Boikottaus eli vierominen samoin kuin blokkeeraus eli saarto 
ovat erinomaisia keinoja lakon ohella. Työnantajaa vastaan tehty 
vieromispäätös voi pakottaa hänet joko konkurssiin tai työolojen 
parantamiseen kaikilla sellaisilla kaupan, teollisuuden ja liikenteen 
aloilla, missä »kundina» on etupäässä työväen luokka. Sellaisella 
alalla ei edes lakkoon tarvitse ryhtyä. Tämän taistelumuodon 
tehollisuuden huomasimme esim. 1909 Tukholmassa, missä boi- 
kottauksen alaiseksi julistettiin kapitalistinen raitiotieyhtiö. Huo
limatta siitä, että raitiotievaunun käyttäminen on sellaisessa suur
kaupungissa välttämätön, käveltiin mieluummin ja muutamain 
kuukausien kuluttua täytyi raitiotieyhtiön suostua työläisten vaati
muksiin päästäkseen suuremmista tappioista. Kun meillä Helsin
gissä työväki teki boikottauspäätöksen 1904 Helsingin Raitiotie- 
yhtiötä vastaan, noudatti sitä vaan aniharva vähän aikaa ja raitio- 
tieläisten lakossa hävittiin täydellisesti. Samoin ei meillä leipu
rien, verhoilijain y. m. työtaisteluissa boikotteerauksen alaiseksi 
pantuja liikkeenharjottajia ole pystytty mihinkään pakottamaan.

Muutamissa maissa on boikottauksen yhteydessä käytännössä 
n. s. labellit eli suostumusmerkit. Ne työnantajat, jotka teettävät 
työtä ammattiyhdistysten hyväksymillä ehdoilla liittävät valmistei
hinsä sovitun merkin, joka osottaa, että liike ei ole boikottauk
sen alaisena ja samalla on suosituksena työväelle käyttää sen liik
keen tuotteita.

Milloinkas meillä työväki alkaa vaatia esim. räätäliäni matti - 
yhdistysten labellia jokaisen takin kannatinlenkin vierelle todistuk
seksi siitä, että työntekijä on saanut tariffin mukaisen palkan?

Blokkeeraus eli saarto alkaa samalla kuin palkkaliike. — 
Sen tarkoituksena on estää uuden työvoiman tulo niihin työpaik
koihin, joissa työväellä on palkan tai työolojen parannusvaati- 
mukset esillä, eikä saartotila lopu ennenkuin työolot ovat saadut 
järjestetyksi. Blokkeeraus on välttämätön palkkaliikkeen onnistu
miselle, sillä jos työnantaja saa mielinmäärin ottaa ja erottaa työ
voimaa, silloin kuin palkkavaatimukset ovat vireillä, mutta lakko 
ei vielä ole alkanut, voi hän saada koko henkilökuntansa niin 
muutetuksi, että lakko ei enää tepsi. Tässäkin suhteessa ollaan 
meillä takapajulla. Järjestöjen taholta ei ole blokkeerausta käy
tetty, eikä työväkemme ole tottunut siihen ajatukseen, ettei ole
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mentävä työnhakuun sinne, missä palkkausliike on vireillä ja lakko 
odotettavissa.

Salainen blokkeeraus vaatii erikoista kehitystä työväen keskuu
dessa. Varsinkin silloin kuin julkiseen taisteluun, joko työnan- 
tajajärjestojen voimakkuuden tai muun syyn tähden ei voida 
käydä, tarjoutuu salaisessa blokkeerauksessa sopiva taistelumuoto 
työväelle. Tanskalaiset esim. metalliteollisuudessa ovat saaneet 
aikaan sen, että työnantajain täytyi tunnustaa työväen järjestö 
kanssaan tasa-arvoiseksi sopimuskumppaniksi tariffeja laadittaessa. 
Siellä näet työväki sopi keskenään siitä, ettei alle vissejä palkkoja 
kukaan ottaisi työtä tehdäkseen. Tätä noudatettiin johdonmukai
sesti. Työläiset jok’ikinen olivat niin solidaarisia, ettei kukaan 
astunut sen paikalle työhön, joka oli erotettu vaatiessaan yhtei
sesti sovittua palkkaa. Kuten sanottu, oli työnantajain taivuttava 
lopulta. Eivät voineet olla ilman työntekijöitä.

Sabotage

on Ranskan ammattiyhdistysten taistelukeino lakon apuna. Se voi 
olla käytännössä joko ennen lakkoa, lakon kestäessä tai sen jäl
keen, jos lakko ei onnistunut. Mitä se sabotage on? Parhaiten 
selvinnee se esimerkeistä. Kun rakennustyöväki ei saa hyvällä 
palkkaansa nousemaan jarrutetaan työtä tai tehdään se huonoa. 
On sattunut, että leivinuuneissa on ollut lamppuöljyä rikkurien 
paistaessa pullia; työ on silloin pilalla. Sähköttäjäin lakon aikana 
on telegrafikoneet rikki ja johtolangat poikki. Ompelijattaret 
muotiliikkeissä eivät ehdi tehdä sitä kuin on tilattu määräaikaan. 
Räätälien- käsistä lähtenyt puku ei kestä kun rikkihappo on syö
nyt sen piloille. Rautatieläiset noudattavat niin tarkoin liikenne- 
ohjesääntöjä, että sekä tavara- että matkustajaliikenne lakkaa.

Sabotagen (lue sabotash) muodot saattavat siis olla joko 
laillisia tai laittomia ja on sen tunnussanana: huonosta palkasta 
huono työ, ja päinvastoin.

Tuota laitonta sabotagea vastaan on paljon muistutettu ja 
muiden maiden, varsinkin Keski-Europan ja Skandinaavian mai
den työväen järjestöt ovat siitä varottaneet. On huomautettu, että 
se on hyökkäys omaisuutta vastaan ja silloin rikos; tähän sano
vat sabotagen puoltajat, että omaisuus on työväen työn tulos ja 
sillä on näinollen täysi oikeus menetellä omaisuuden kanssa mi
ten haluaa. Mutta tuota oikeutta ei kuitenkaan siveellisestikään 
työväellä ole, hävittää työntulosta, esim. koneita, sillä vaatimuk
sena täytyy olla: työvälineet omistakoon yhteiskunta ja työntulok-
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set työntekijä. Kun huomautetaan sabotagen kannattajoille, että 
he menevät lain rajojen ulkopuolelle, nostavat he olkaansa ja sa
novat: me emme ole olleet lakia laatimassa, emmekä velvollisia 
sitä noudattamaan.

Suurlakko

on se jättiläiskeino, johon tulee työväen valmistautua voidakseen 
suorittaa sen työn, mikä ei muuten ole mahdollista lopulliseen 
vapautumiseen. Ruotsin olot 1909 näyttävät meille kuinka luokka
taistelua kärjistetään toiselta puolen, työnantajain taholta, siinä 
määrin että suurlakkoon täytyy myös työväen turvautua toisenkin 
päämäärän saavuttamiseksi: estääkseen työnantajain mielivaltaa 
palkkain ja työolojen huonontamisessa. Suurlakko puhtaasti am
matillisena taisteluna ei kuitenkaan pysyne missään maassa, sillä 
se on niin voimakas keino, että panee tärisemään yhteiskunnan 
koko perustuksiltaan ja niin voi helposti johtaa seuraamuksiin sekä 
valtio- että yhteiskuntaelämässä.

Mutta suurlakkoa me emme voi tehdä, se tulee meidän pääl
lemme kun olot ovat siihen kypsyneet. Mutta sen minkä voimme, 
on, että valistamme joukkoja sen varalta ja lujitamme järjestöjä 
niin että suurlakon tullen ne pystyisivät siihen suureen tehtävään, 
joka silloin työväen edessä on.

Eero Haapalainen.

Hangon (. y. (aio.
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Provokatsioni sosialismia vastassa.

Kuvia Saksan sosialistilakien ajoilta.

Sosialidemokratiaa yritettiin Saksassa ensikerran saada poik
keuslakien alaiseksi jo v. 1876. Mainitun vuoden tammikuun 
27 p:nä esitti nimittäin hallitus muutaman lakiuudistuksen yhtey
dessä hyväksyttäväksi m. m. seuraavasisältöisen pykälän:

»Joka yleistä rauhaa häiritsevällä tavalla julkisesti yllyttää eri 
kansanluokkia toisiaan vastaan tai samoin julkisesti hyökkää avio
liittoa, perhelaitosta ja omaisuusjärjestelmää vastaan joko puheessa 
tai kirjotuksessa, rangaistakoon vankeudella.»

On päivän selvää, että vaikka tässä pykälässä ei suorasti puhu
takaan mitään sosialidemokratiasta, se kuitenkin oli suunnattu sitä 
vastaan. Rangaistuksen määrääminen sellaisten kapitalistisen val
tion tukipylväitten kimppuun hyökkäämiselle kuin ovat laitokset: 
avioliitto, perhe ja yksityisomistus, merkitsee samaa kuin sosialis
tisen maailmankatsomuksen levittämismahdollisuuksien hävittämi
nen. Tämä pykälä ei kuitenkaan valtiokansleri Bismarckin suu
reksi suruksi saavuttanut valtiopäivien hyväksymistä. Ensi yritys 
sosialistilain aikaansaamiseksi v. 1876 raukesi siis tyhjään.

Toisen yrityksen sosialistilakien aikaansaamiseksi Bismarck teki 
v. 1878 »erikoisen suosiollisten olojen vallitessa», kuten eräs sen 
ajan olojen kuvaaja sanoo. Toukokuun 11 p. 1878 teki nimit
täin eräs tylsämielinen henkilö Hödel murhayrityksen Saksan kei
sari Wilhelm 1 vastaan. Saatuaan tästä tiedon linnaansa Fried-
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richsruheen, sähkötti Bismarck heti sisäministerille: »Poikkeus
lait sosialidemokratiaa vastaan». Sen enempää hän ei ottanut 
selkoa siitä, oliko murhayrityksen tekijällä mitään yhteyttä sosiali
demokratian kanssa. Saman vuoden toukokuun 20 p. oli tämä 
poikkeuslakiehdotus valmis. Laiksi ei tämäkään ehdotus kuiten
kaan vielä tullut. Useat vapaamielisetkin olivat sitä vastaan, sillä 
he pelkäsivät, että samanlaisia poikkeuslakeja voitaisiin asettaa 
heidänkin toiminnalleen. Toinenkaan yritys siis ei onnistunut.

Bismarckin toiminnalle oli kuitenkin poikkeuslaki välttämätön 
ja onnettomuudeksi sattuukin vielä samana vuonna 1878 tapauk
sia, jotka tekevät mahdolliseksi Bismarckin yrityksen onnistumisen.

Kesäkuun 2 p. 1878 tapahtui nimittäin toinen murhayritys 
keisaria vastaan ja silloin katsoi Bismarck olevansa kyllin voima
kas ryhtyäkseen loppuotteluun vastustajiensa kanssa. Hän hajo- 
tutti valtiopäivät ja uusissa vaaleissa, jotka tapahtuivat 30 p. hei
näkuuta 1878 tuli valituksi valtiopäiville sellainen enemmistö, joka 
oli Bismarckin politiikan kannattajia. Silloin esitti hallitus elo
kuun 13 p. uuden poikkeuslakiehdotuksen sosialidemokratiaa vas
taan ja vähillä muutoksilla tuli se laiksi. Silloin Bismarckin har
taat toiveet toteutuivat. Sosialistilaki oli saatu aikaan. Näytteeksi 
siitä, että siinä puhuttiin »selvää kieltä» otamme sanotun lain 
ensimäisestä pykälästä osan tähän. Se kuuluu:

»§ 1. Yhdistykset, joiden tarkotusperänä on sosialidemokrati- 
silla, sosialistisilla tai kommunistisilla pyrkimyksillä vallitsevan 
valtio- ja yhteiskuntamuodon kumoaminen, ovat kielletyt.»

Sen ymmärtää ilman »tulkintaa!» Näin syntyneet »sosialisti- 
lait» pysyivät sitte voimassa aina vuoden 1890 vaiheille asti. Neljä 
eri kertaa nimittäin pitennettiin niiden voimassa oloaikaa, nimit
täin ensikerran 5 p. toukokuuta 1880, toisen kerran 10 p. tou
kokuuta 1884, kolmannen kerran 2 p. huhtikuuta 1886 ja nel
jännen kerran 13 p. helmikuuta 1888.

Saksan sosialidemokratien toiminta tänä aikana oli tavattoman 
vaikeata, kysyi tavatonta sitkeyttä ja esimerkiksi kelpaavaa uhrau
tuvaisuutta, nerokkuutta ja neuvokkuutta. Yhdistysten — mikäli 
niitä oli — täytyi toimia salassa, kirjallisuutta ja sanomalehtiä 
täytyi painaa ulkomailla ja salaa, mitä suurimmalla varovaisuu
della levittää. Tässä ei ole tarkotusta eikä tilaisuutta lähteä tätä 
kaikkea kuvaamaan. Mainittakoon vaan, että loistavasti Saksan 
sosialidemokratia tämän »tulikokeen» kesti.

Ensimäinen julkinen sosialidemokratian päivä sosialistilakien 
kukistuttua oli sunnuntaina 12 p. lokakuuta 1890, jolloin pidet
tiin sosialidemokratinen puoluekokous Hallen kaupungissa. Vuotta
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myöhemmin 1891 pidettiin Erfurtin puoluekokous, jossa laadittu 
puolueojelma Saksan sosialidemokratisella puolueella vieläkin on 
olemassa.

Edelläesitettyjen sosialistilakien vaikutusaikana esiintyi Saksassa 
näiden lakisäädösten puolustajana sosialismia vastassa tavattomassa 
laajuudessa viranomaisten järjestämä ja palkkaama, inhottavan 
likainen provokationityö. Sen kertominen täyttäisi monisata
sivuisen teoksen. Senvuoksi siitä vain muutamia piirteitä valaise
maan tähän mukaanliitettyä todistuskappaleita. Näiden todistus- 
kappalaiden avulla saksalaiset toverit onnistuvat paljastamaan useita 
heidän keskuudessaan piileksiviä poliisikätyreitä ja provokaattoreja. 
Senvuoksi lienee tulevaisuuden varalle hyödyllistä meidänkin vähä 
tutustua näihin asioihin.

Kolmannen sosialistilakipitennyksen edellä oli viranomaisilla 
palveluksessaan muuan Ihring (Ihring-Mahlow), kätyri oikeata la
jia, mies, joka oli Bismarckin erikoinen suojatti ja korkeitten 
viranomaisten ystävä. Tämä kirjottautui itäisen sosialidemokratisen 
piirijärjestön jäseneksi vuoden 1885 lopulla ja esiintyi metalli
mies Mahlow’msL. Hän näytteli varsin innokasta toveria. Kaik
kialla hän oli mukana. Useinpa syytti tovereitaankin laimeasta 
toiminnasta. Kun hän kerran eräässä kokouksessa oli pitänyt 
provokatorisen puheen siinä lämpimästi suositellen väkivaltaisia 
taistelukeinoja ja hänelle senjälkeen huomautettiin, että sosialide
mokratia ei hyväksy väkivaltaisia taistelukeinoja lausui hän hal- 
veksivaisuutta teeskennellen: «En olisi odottanut, että te olette 
noin alhaisella kehitystasolla. Onhan selvää, että väkivaltaiset 
taistelukeinot ovat ainoat. > Eräälle järjestön jäsenelle hän kerran 
lausui seuraavan provokaattorisen salakehotuksen: »Venäjällä hal
litsee tusina nihilistejä koko valtakuntaa. Miksi pitäisi meidän 
olla huonompia!» Tottapa tämä työ ei kuitenkaan tämän provo- 
katorin mielestä tuonut kyllin hyviä tuloksia, koska hän ryhtyi 
tehokkaampiin puuhiin. Hän ryhtyi järjestämään piirijärjestön 
yhteyteen erikoista klubia, jossa hän piti esitelmiä dynamiitin val
mistuksesta ja käytöstä. Järjestön istuntoihin hän useita kertoja 
toi dynamiittia mukanaan ja yritti jaella sitä järjestön jäsenille. 
Vihdoin hän yritti saada järjestön jäseniä ottamaan haltuunsa hä
nen valmistamiaan dynamiittipommeja.

Kun kaikesta tästäkään ei vielä ollut toivottua tulosta nähtä
västi, ryhtyi hän värväämään itselleen järjestön jäsenistä apulaista. 
Erästä Franz Berndt nimistä sosialidemokratia hän kehotti rupea
maan, poliisin palvelukseen. Kuvaavat ovat hänen mefistomaiset 
sanansa tälle henkilölle. Kuuluivat: »Näethän, että nykyisten
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yhteiskuntaolojen vallitessa kunniallisuudella ei minnekään päästä. 
Ja loppujen lopuksi: onhan samantekevää, onko olemassa yksi 
kätyri enemmän tai vähemmän.» Kun hän oli huomaavinaan 
houkutellun olevan tuumaan suostuvaisen, jatkoi hän ajatustensa 
julkilausumista seuraavasti: »Senjälkeen täytyy sinun yhdessä minun 
kanssani ryhtyä järjestämään niitä ihmisiä, jotka sunnuntai-iltasin 
tapaavat kokoontua yhteen, vallankumoukselliseksi klubiksi, jonka 
avulla sitte toimimme kokonaan toisella tavalla. Meidän täytyy 
näet hankkia aineistoa sosialisti-lakien pitentämistä varten ja näin 
voimme parhaiten sitä saada muodostumaan.» Tässä kätyri omilla 
sanoillaan siis tunnustaa, että hän oli viranomaisten palveluksessa 
tarkotuksella saada työväen keskuudessa aikaan jotakin sellaista, 
jonka nojalla viranomaiset sitte voisivat vaatia sosialistilakien voi
massaoloaikaa edelleen pitennettäväksi.

Kun tämä urkkija ja toveri Berndt olivat välinsä sopineet, 
ilmotti Berndt asian toisille tovereille ja tieto kuletettiin edelleen 
henkilöltä toiselle, joten pian kaikki tiesivät olla tämän urkkijan 
suhteen varuillaan. Julkista todistusta vaan puuttui tämän lurjuk
sen likaisesta toiminnasta. Pian kuitenkin sekin onnistuttiin saa
maan.

Helmikuun 2 p. 1886 oli kyseenalaisella järjestöllä määrätty 
olevan kokous. Saman päivän aamuna sai toveri Berndt urkki
jalta kirjeen. Suomennettuna kuuluu se seuraavasti:

»Tervehdys' Berlin, 2—2—86.
Berlinistä.

Hyvä Ystävä!

Kuten Sinulta tänään saamastani kirjeestä näen, on nenän vuo
tosi uudelleen alkanut vaivata sinua. Osta itsellesi lähimmästä 
rohdoskaupasta 10 pfennigillä rautakloridia ja sivele sillä nenän 
toisen puolen erittäinkin yläosaa. Toivottavasti pahoinvointi sen 
kautta loppuu.

Sinua tervehtii lämpimästi Ystäväsi.»

Eikö olekin ovelaa menettelyä? Kirjeessä puhutaan aivan ou
doista asioista Mutta kun sitte neuvotulla raatakloridilla sivel
tiin, ei »nenää», vaan saman kirjeen toisen sivun yläosaa, niin 
tuli sieltä esiin kemiallisella salamusteella kirjotettu seuraavansisäl
töinen tiedonanto: «Odotan Sinua torstaina illalla kotonani 
enkä sovitussa paikassa.» Ei voi väittää, ettei tämä urkkija olisi 
ollut kätevä järjestämään asioita.
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Joukon tuomiota hän ei kuitenkaan voinut välttää. — — —
Kokouksessa, jonka aika jo ylempänä on mainittu, oli esitys

listalla toveri Singerin esitelmä ja senjälkeen järjestön sisäisten 
asiain järjestäminen. Miehestä mieheen oli ilmoitettu, että kokous 
tulee olemaan erikoisen tärkeä. Senvuoksi olikin kokoushuone 
täpötäynnä väkeä. Myöskin urkkija Ihring-Mahlow oli kokouk
sessa läsnä ja keskusteli tapansa mukaan hyvin innokkaasti useit
ten toverien kera.

Järjestön puheenjohtaja toveri Heinrich Tabert astuu puhuja
lavalle ja pyytäen hiljaisuutta sanoo itsellään ennen työjärjestyk
seen siirtymistä olevan tehtävänä kokoukselle tärkeä ilmotus. Hil
jaisuus. — Silloin ilmoittaa puheenjohtaja, että piirijärjestön johto
kunta kokouksessaan on päättänyt erottaa järjestöstä jäsen Mah- 
low’in, koska oli selville saatu, että hän on poliisiurkkija. Sen 
jälkeen hän esittää todistukset asialle.

Hetken hiljaisuuden vallittua huoneessa, kajahti kiukun ulvah- 
dus kautta salin ja urkkija joutui kammottavan rangaistuksen 
alaiseksi. Henkensä hän kuitenkin säilytti.

Tämän yhden tapauksen olen ottanut kuvatakseni tässä. Sa
manlaisia provokaattoreita ja yhtä tulisia provokaattoripaljastuksia 
tapahtui useita muita, melkein lukemattomia.

Tänä keväänä on Saksassa ilmestynyt painosta Eugen Ernsfin 
valmistama teos »Polizeispitzeleien und Ausnahmegesetze 1878 
—1910, Ein Beitrag zur Geschichte der Bekämpfung der Sozial- 
demokratie» (Poliisiurkinta ja poikkeuslait), josta ylläolevat tiedot 
ovat kootut. Teos luo uutta valaistusta tähän synkkään aikaan 
ja esittää lukuisia valokuvajäljennöksiä todistuskappaleista.

Meillä olisivat saksalaisten kokemukset näissä asioissa otettavat 
opiksi ja olisi senvuoksi suotavaa, että yllämainittu teos julkaistai
siin luettavaksi suomalaisellekin yleisölle.

Toverien kokemus on arvossa pidettävää oppia.
Jussi Railo.

Karjalohjan t. y, lalo.
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Kurjuus-siskoille.
loseph Luitpoldin mukaan.

Siskot on elomme autio, 
astumme murhevaipoin. 
Hapsemme liarmenee. Kohtalo 
iskee rautaisin raipoin.

Kurjuus ja pilkka päivin, öin. 
Pistävä orjuus-oka.
Ilo ei vaikene toimin, töin, 
palkkamme kurjuus, loka.

Henkemme turtuu. Aikaiseen 
vartalon kuihtumus koituu. 
Lapsemme sortuvat. Hiljalleen 
elomme raunioituu.

Me mitä pahaa tehty lie, 
Kärsimme, synti se varmaan. 
Vaiti me oltiin, joskin tie 
raskas oi’ elomme harmaan.
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Mutta nyt alkavi aika uus’ 
heitämme pois unen sikeen. 
Meille kuulukoon vastaisuus, 
nouskaamme painosta ikeen!

Siskot orjina kuolla ei, 
voittoisa ■ eessämme retki. 
Riistäjät joskin osamme vei. 
Kerta lyö meidän hetki!

Hilja Liinamaa.

Pohjan ensimäinen sos.-dem. kunnallistolmikunta
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Kuvia kaivosalueelta.

Rauta on aikamme kultaa. Toistakymmentä miljardia mk. on 
kiinnitetty Yhdysvaltain rauta- ja terästeollisuuteen ja sen työväkeä 
on perheineen yli neljä miljoonaa henkeä. Rautamalmia tuotettiin 
v. 1909 Yhdysvalloissa yli 53 milj. tonnia ja näiltä 1890-luvulla 
keksityiltä Minnesotan malmikentiltä Superior-järven läheistöltä on 
jo nostettu maasta yli 300 milj. tonnia rautamultaa. Tuollaisia 
tietoja lueskelin lennättäessäni Duluthista junalla n. k. Mesabin 
»renssille» eli rauta-alueelle, joka tätä nykyä lienee maailman 
rikkaimpia. Kolmen neljän tunnin kuluttua nousee pienoiselle 
asemalle, josta parin mailin päässä on muuan tämän alueen sata
kunnasta kaivoskylästä. Tie kulkee kautta hävityksen kauhis
tuksen : kookkaat kannot kertovat ikimetsästä, joka on tyyten rais
kattu, jälellä vain joku yksintörröttelevä repaleinen puunjäte ja 
jotain viidakon tapaista. Juuri sulaneen lumen alta on esille tullut 
nokimusta maan kamara, muisto viimekesäisistä metsäpaloista, 
jotka näillä mailla raivoten uhkasivat nuoleskella mustiksi koko 
kaupungitkin — ovatpa niitä jolloinkin poroksi panneetkin. Niin 
on esim. Virginian, alueen pääpaikka, palanut parisen kertaa. Mutta 
eipä ole tuota nokipohjaa paljon iloisempi ruosteenpunaisen 
»oorin» (rautamullan) väri, joka kylälle antaa leimansa.

Jopa tullaankin itse »kaupunkiin». Ensin hirsikämppiä,sitten 
tervapaperilla päällystettyjä isonpuoleisia laatikoita — akkunat 
ihmisasunnon merkkinä, ja sitten »pääkatu» kauppoineen ja kapa- 
koineen, — välttämättömät tyttötalot kuuluvat olevan sivummalla. 
Oikeastaanhan on kapakoiminen kielletty täällä, vanhalla intiaa
nialueella, ja äskettäin uhkasikin tuho »salunisteja», mutta sitten
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■tulkittiin lakia ja tulikivivesi vir
kistää edelleen mainarien alaspai- 
nuvaa mieltä. Ja alas, alas sen 
täytyykin painua, kun painuu 
mies maan alle ....

»Niin, maan alle, mainiin, 
sinne täytyy päästä näkemään, 
kuinka onnelliset ovat työssään 
ihmiskunnaasuurimman rikkauden 
lähteen ammentajat.» Noin aatok
seni askarteli ja kysäsinkin tove
reilta: »mahtaisikohan päästä kai
vokseen katselemaan?» — »Men
nään kysymään», kuului vastaus,
»siellä on yökapteenina aatteen 
mies, eipä se kieltäne».

Lähdetään siitä, mutta saadaan
kin pysähtyä katselemaan laitosta,
jolla maaperän rautapitoisuutta tutkitaan. Kolmituumainen torvi 
on upotettu maahan, sen sisään pistetty pienempi putki, jota höy
ryn voimalla juntataan vasten pohjaa. Samalla lähetetään sitä 
myöten alas vesisuihku joka ryöpyttää ison torven suusta ulos 
punaista velliä. Sitä tutkien otetaan selville, kannattaako lähteä 
kaivosaukkoa alas viemään. Jos orattaessa tulee kivi vastaan, on 
se puhkastava »daimendrikillä» (timanttiporalla).

Pian päästään siitä kaivoksen nostoaukolla, jonka vieressä ole
vaan »droi’hin» (kuivaushuoneeseen) pistäydytään. Siellä ovat 
»mainarit» juuri päivällislevollaan. Joku syö »dinerpeilistään»; 
kaikilla työläisillä oleva läkkiastia, jonka eri osastoissa on kotoa 
tai »boordi»-talosta mukaan pantu ateria. Toiset tupakoivat, 
mutta useimmat lojuvat penkeillä tai lattialla. Uupuneen näkösiä ■ 
ovat miehet ja yltä päältä märän »oorin» punaamia. Heittävät 
toisilleen jonkun sanan. Toimittelen asiaani suomalaissosialisti- 
selle »päiväpaasille», joka käskee vain tulemaan silloin kuin vuo
rot vaihtuvat. »Kyllä se kapteeni näyttää paikat, se on kansan 
mies», lisää hän ja huomauttaa, että puku voi saada punaväriä 
siellä alhaalla.

Ali right. Saan työvaatteet ja kummisaappaat sekä päivätyönsä 
päättäneeltä mieheltä öljytakin ja lakin. Istutaan siinä ja tarinoi
daan odoteltaessa lähtömerkkiä. Pari nuorta suomalaispoikaa ker
toilee kaivosoloista: kovaa on työ, klo 7—6 ollaan >?alla», välillä 
tunti »draissa», urakka panee ponnistamaan, että saisi päiväpal-
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kan lähentelemään 3 
dollaria, mihin ei kum
minkaan helpolla pääse, 
tuossa 2,50 vaiheilla se 
pyörii. Ja sitten kun työ 
loppuu, on niin uupu
nut, ettei tahdo jaksaa 
kävellä. Ja kolkko hy- 
mähdys vääntää kaivos- 
orjan suupieltä.

Samassa tärähtää rä- 
meä pilli ja miehet pis- 
täyvät toisensa jälkeen 
»naftish» aukosta alas. 
Istumme »käpin» kanssa 
hetken konttorissa ja sit
ten perässä. Oudolta 
tuntuu lähtö pystysuoria, 
jalanlevyisiä tikapuita alas 
pimeään kuiluun lekot- 
tava kynttiläntuikku la
kissa. Yksi, kaksi . . .

25 porraspuuta, välilattia, toiset portaat, kolmannet, ja vasta kun 
luen kymmenen, ilmottaa seuralaiseni oltavan 260 jalkaa maan 
alla, tämän uutena näin matalan, kaivoksen pohjassa. Ei ole näissä 
kaivoksissa »keitsiä», jolla miehiä ylös ja alas kuljetettaisiin. 

Tämä on siis »maini». — — — —
— Edessäni on sumuinen käytävä, josta sieltä täältä tuikkii 

kynttilän liekki; hatustaan voi näet siepata kynttilän irti ja iskeä 
sen mukana kulkevasta piikistä seinään, joka on pystyjen tukkien 
väliin pistettyjä pitkiä halontapaisia; niitä katossakin.

Lähdetään siitä astelemaan »trakia» (raitiota) pitkin solisevan 
puron jalkoja huuhdellessa. Tullen »triftiä» pitkin ensi työpai
kalle, jossa kaksi suomalaista on kuokkineen irrottelemassa mal- 
mikönttejä seinästä ja katosta, jotta voitaisiin alkaa uuden ampu- 
mareijän poraus. Astun heidän rinnalleen ja saan niskaani vesi
suihkun, joka yhtämittaisena ryöppeenä huuhtelee miesten selkiä, niin 
että kahden öljytakinkin lävitse vielä kastelee vaatteet pintaa myöten.

Huh! Pois siitä on lähdettävä ja sytytellessään sammunutta 
kynttilääni selittää »käpi», että tämä kaivos on niitä kuivimpia 
enkä sitten muilla paikoin tuollaista suihkua huomaakaan. Kaksin 
miehin sitä noin pusketaan. Ensin porataan, kairalla tai kalkuttaen,
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metrin reikä, ammutaan 
sen perukka yhdellä dy- 
namiitipötkyllä avaram
maksi, täytetään sitten ja 
ammutaan. Kauan ai
kaa väikkyy sauhu il
massa, tarjoten lisiään 
kaivosmiesten koeteltui
hin hengityselimiin ja 
vaihtuu vain vähitellen 
ilman vai h to laitosten 
painosta. Mutta sitä o- 
dottamatta käyvät »paa- 
narit» (parthners-tove- 
rukset) työhön lapioi
den painavaa rautamul- 
taa »kaaraan», yli kah
den tonnin vetoiseen 
vaunuun, jonka eri mie
het lykkäävät nostoau- 
kolle, missä se auto
maattisesti tyhjenee 
»skippaan». *)

Pienen avokaivannon nostolaite.

Viisikolmatta kaa
rallista, enemmänkin, 
miespari työvuorossa 
täyttää, ja komppania 
saa niistä 4,50 ä 5 dol
laria tonnista, voittoa 
kuulemma »vain» 1 
dollarin tonnilta. »Mut
ta», lisää selostaja, »avomaineissa he saavat tonnin muutamilla 
senteillä». Huikeita voittoja siis käärivät New-Yorkin miljoona- 
huijarit mainarien alaarvoisesti palkatusta työstä.

Niin pian kun luola on vähän avartunut tuovat taas eri miehet 
vaunullaan puita, »timpereitä», ja tukkivat katon ja seinät maan- 
vieremien varalta. He eivät työskentele urakalla kuten lapioitsijat.

’) Teknilliset työvälineet näyttävät olevan jotenkin alkuperäisiä 
tämänlaisessa kaivoksessa; on niitä sellaisia, missä puristetun ilman 
voimalla porataan ampumareijät, muulit vetävät vaunuja tai sitten on 
sähköpöytejä valaistusvoimana.
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Ei ole tasaista astioitamme, vaan saamme milloin keinotella itsemme 
ylös toiselle tasanteelle, milloin taas laskeutua alas, aina sen mukaan, 
miten oikuttelevat oorisuonet kulkevat. Toverini esittelee työläisiä, 
useat suomalaispareja, välillä taas italialaisia, itävaltalaisia y. m.; antaa 
ohjeensa ja määräyksensä ja astumme edelleen kiertäen kaivoksen 
13 työpaikkaa.

Jään väliin yksikseni odottamaan ja silloin unohdun kuvittele
maan kaivosonnettomuutta, joista niin paljon on saatu lukea. — 
Mitähän jos nyt vyöry tulisi tai kuuluisi huuto »maini on tulessa»; 
jos tulisi joka taholta hätääntyneitä miehiä, toiset kantaen haavoit
tuneita tovereitaan, kaikki pyrkien nostoaukolle, joka on tukossa. 
»Pääsisikö toiselle aukolle, vai onko jäätävä tähän odottamaan 
jatkuvaan orjuuteen pelastajia vaiko epätervetullutta vapauttajaa, 
viikatemies tä?»

Ei kuulu mitään sellaista ja palaava ohjaajani ilmoittaa, että 
tämä kaivos on vaaraton. »Pitäisi päästä vanhaan mainiin, missä 
timperit ryskää, putoavista kivistä ja- päreiksi säleytyneet puut uh
kaavat pettää ja pudottaa kivikasan niskaan.» — Ei kiitoksia!

Ja jylhää työtään jäävät mainarit tekemään, kun lähden kiipee- 
mään kohti ylä-ilmoja. Aukolle päästyäni kuulen kellon heläh
tävän ja nopeaa vauhtia lentää »skippa» ylös korkeuteen, tyhjen
tää sisältönsä korkeilla telineillä olevaan vaunuun, joka lykätään 
laidalle ja tyhjennetään isoon oorikasaan, mistä sitten siirretään 
junavaunuun.

Kompuroidessani kantoista, juurista nummea kohti tulin tuik
kivaa kylää kolkon tuulen vinkuessa ympärillä ymmärsin niin hyvin 
kuinka muutamakymmenien suomalaisraatajain joukko oli voinut 
korottaa ylös uuden »kodin», 6,000 dollaria maksavan työväen
talon. Se on välttämättömyys. Tämän ympäristön yksitoikkoi
suudessa ja työn painostavassa raadannassa kuolisi, jollei saisi välillä 
silmälleen jotain iloisempaa. Ei ikävöi kapakan pettäviä riemuja, 
kun saa astua isoon valoisaan saliin, omaan lisäksi, saa nähdä 
värikkäitä kulisseja ja kuunnella näytelmä-, laulu-, soitto- y. m. 
esityksiä. »Tukkijoen» pojat laulelevat, nauretaan Maijalle ja Tola- 
rille, välillä tarinoivat läsnäolevat agitaattorit sellaista, mitä uuden 
sosialistikodin vihkiäisissä on tapana puhua.

Lähtökohtana ja alituisena muistutuksena on äskeinen kaivos- 
onnettomuus Virginiassa, jossa kolmattakymmentä mainaria, suo
malaisia mukana, murskaantui, kun putosi heidän päälleen avo- 
kaivannon pysty seinä. Tiedetään, miksi se putosi — komppa
nian herrain ahneus sen teki. Se on yhtä selvää kuin se, että 
»poliisitutkinnossa kävi selville, että onnettomuutta ei voinut aavis-
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taa», kuten porvarislehdistä saa lukea. Ilkenevätpä nuo trustien 
lakeijalehdet vielä teeskennellä suruakin esittäen liikuttavia kuvia 
siitä, kuinka rauta-alue (raage) on surussa ja sitä lohduttamassa St. 
Louis kaunti (piiri). Totta on,
että7 renssillä on suru, mutta 
se suru on työväen suru. Ka
pitalismi ei ole uhrejaan sur
rut muulloin kuin ollessaan 
pakotettu uhrien leskille ja or
voille verirahoja korvausmu- 
ruiksi heittämään. Piirikuntako 
lohduttomana? Kyllähän herrat 
tanssivat jotain lantteja kokoon, 
mutta surevalla renssillä on 
vain yksi lohduttaja: sosialismi.
Järjestykää! Joku vuosi sitten 
iskettiin lakkonne alas, kun 
ette olleet kyllin järjestyneet, 
ja kun tulivat pyssyhurttineen 
hajottamaan. Sitten ovat kiu
sanneet orjakontrahdeilla, aja
neet rohkeimmat miehet Län
nelle päin ja tuottaneet uutta 
nöyrempää väkeä Skandinavian 
ja Suomen korpimailta ja vielä 
vaatimattomampia »mustia» 
s. o. Etelä-Europan, Italian ja 
Balkanin maiden ryysyläisiä.
Mutta ihmisiä ovat nämätkin ja 
päättäväisyyden kiinteä ham
masten kiristys näkyy suoma- 
laiskasvoilla ja leimahtaa tuli 
etelänpojan silmiin, kun hän 
käsittää, että »ei oikeutta maassa 
saa ken itse sit’ei hanki». —
Tuo j oli kaiku puhujain pu
heissa ja kokoontuneiden kas
vot todistivat, että järjestäyty- 
mistöissä ollaan. — Mutta ei
vätkö avokaivannot ole vaarattomampia kuin nuo umpimainit?

Niin kyselin ja sain vastaukseksi: sen edun minkä voittaa saa
dessaan työskennellä avoimessa ilmassa, sen kiskovat komppaniat
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kyllä takasin. Ensiksikin ovat palkat pienemmät ja toiseksi vaara 
uhkaa aina: voi tulla maanvieremä, kun ottavat niin pystyltä maan 
pois, sitten on »stiimsoveli», höyrylapio, koko peto teurastamaan. 
Sen eteen pitää aina olla asettamassa ratakiskoja, tapahtuu siinä 
tiheään onnettomuuksia. Eipä ole vaaratonta tuokaan syvien 
reikien lataus ja ampuminen, vaan sattuu tuon tuostakin onnetto
muuksia.

Tuo se on ihme peli, tuo höyrylapio. Kertovat miehet sem
moisen pistävän n. 150 kpl. 10 tonnin vetoista rautatievaunua 
päivässä, rekordi on 213 vaunua.

Nousee siinä 5 — 6 tonnia kerrallaan, eikä kuuluisi pistelevän 
500 miestä lapioillaan niin paljoa kuin tämä 7—9 miehen hoite
lemana. Tuo kuulostaa ihan »amerikkalaiselta» mutta kirjat vah
vistavat sen todeksi. Täytyy uskoa. — Talvella ei kuitenkaan 
nosteta avokaivannoista, maata vain kuoritaan päältä pois.

Eipä tarvitse kaivoksia montaa vuotta »runnata», kun se jo luo 
kaupungin ympärilleen. Paikalla, missä puolitoista vuosikymmentä 
sitten törrötti pari metsäkäämpiä on nyt uusaikainen kaupunki 
konttoreineen, kouluineen, kirkkoineen ja turmeluksenpesineen. 
Tuossa on käytännöllisesti järjestetty kirjasto, jommoisia raken
nuttamalla kuuluisa lahjottelija, teräskuningas Carnegie koettaa 
sovittaa syntivelkaansa, joka on painavampi kuin se teräs, mikä 
hänelle on kullat hankkinut.

Mutta eipä tyydy työväestö nylkijöittensä heittämiin armopa
loihin eikä saa »ylösrakennusta» palkkapaimenten saarnoista enem
män kuin »tosikansallisten» kapakoitsijain y. m. »prominenttien» 
teevesi-illatsuistakaan, se haluaa tyydyttää henkisiä tarpeitaan ja 
toteuttaa järjestäymispyrkimyksiään »omalla pohjalla». Ja jalossa kil
pailussa kilvoittelevat parhaillaan »renssin» kaupungit siitä, kuka heistä 
valinnan puolesta ensimmäinen olisi. »Toiskieliset» työläiset — 
haalittuina kokoon niin kuin edellä on kerrottu — ovat kyllä 
hitaita järjestymään eivätkä ne ole kovin nopeita suomalaisetkaan 
taloudellisia järjestöjä luomaan, — mutta vähitellen, vähitellen yh
tyvät erikieliset yksiin hommiin. Puhuttiin tässä syksyllä kun 
vihittiin Negauneen kotia pohjoisessa Michiganissa, suomen ohella 
englantiakin (puheen piti Milvaukeen pormestari Seidel) ja olisi 
puhuttu itaaliaakin, jos olisi tullut riittävästi senkielistä yleisöä. 
Täällä yhdistää kapitalismi eri maitten köyhälistön pysyviä »kan
sainvälisiä kokouksia» pitämään.

Juna kiidättää taas kotiapäin sivuuttaen useita oorijunia, jotka 
ajavat kalliin lastinsa Duluthin valtaville rantatokille tyhjentäen 
nopeasti lastinsa varastoihin, mistä se taidokkain laittein siirretään
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laivoihin vietäviksi Idän suuriin sulimoihin ja Isitten teräksenä 
monissa muodoissa maailman markkinoille — aseina levittämään 
surmaa, koneina riistämistä, mutta lopultakin kohottamaan koneitten 
kampeja kääntelevät työläiset niin tärkeiksi tekijöiksi, että voivat 
vankoin käsin kääntää inhimillisen edistyksen veturin uusille 
urille.

Smithvillessä 21 p. maalisk.^1911.

PIIRIN PUHUJIA.
---- -----

J. Lumivuokko. Ida Kantanen. Juho Kujala.

KUNNALLISJÄRJESTÖJEN TOIMITSIJOITA.

V. Männistö, J. Järnstedt, A. Männikkö,
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Laki ja oikeus.

Jokainen olkoon esivallalle, jolla valta on, alamainen. 
Sillä ei esivalta ole muutoin kuin Jumalalta.
Neuvo heitä että he päämiehille ja esivallalle ala
maiset ja kuuliaiset olisivat.

(Katekismus.)

Jo pienestä pitäen kun rupesimme ymmärtämään jotakin, 
saimme kuulla pyhästä esivallasta ja kun opimme lukemaan ka
tekismustamme, niin sieltä opimme heti, että esivalta on juma
lalta ja että päämiehet, se on virkamiehet, ovat jumalan asettamia 
käskynhaltijoita. »Elles tahdo esivaltaa peljätä, niin tee hyvää, 
ja sinä saat häneltä kiitoksen; sillä hän on Jumalan palvelija si
nun hyväksesi. Vaan jos pahaa teet niin pelkää; sillä ei hän 
miekkaa hukkaan kanna, sillä hän on Jumalan palvelija ja kos
taja, sille rangaistukseksi, joka pahaa tekee.»

Vaikka tällaista luimmekin konemaisesti ymmärtämättä ja ajat
telematta, niin oli sillä kuitenkin vaikutuksensa lapsen herkkään 
mieleen. Edelleen opiskeltaessa puhuttiin katekismuksessa juma
lan pyhästä »laista». Kerrottiin miten jumala antoi pyhän la- 
kinsa Siinain vuorella kirjoitettuna kahteen kivitauluun. Tästä 
sana »laki» sai pyhän maineen ja se herätti kansassa pyhää kun
nioitusta kaikkia lakeja kohtaan. Laki oli, niin opetettiin, sama 
kuin oikeus. Siksi tuomioistuimia kutsutaankin oikeusistuimiksi.
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Se joka katsoi vääryyttä kärsineensä, haastoi vääryydentekijän 
laillisen tuomioistuimen s. o. oikeuslaitoksen eteen.

Oliko laki samaa kuin oikeus? Siitä ei kansalla ollut paljoa 
tietoa; ja miten olikaan mahdollista saada siitä tietoa, sillä lait 
eivät olleet kansalle tunnetut, ne laadittiin »herrain päivillä», joilla 
ei ollut kansan miehiä mukana, eikä koskaan kysytty sopivatko 
ne lait yhteiselle kansalle vai eivätkö, kunhan ne vain sopivat 
lain laatijoille. Meillä Suomessa oli lait alkuaikoina laadittu kan
salle vieraalle kielelle, jota kansa ei ymmärtänyt, eikä sitä kysytty
kään ymmärsikö se vai eikö, sillä niin lait kun tuomaritkin olivat 
vieraskielisiä. Ei tuomarin päähän pälkähtänyt ajatus, että siinä 
oli mitään vääryyttä, vaikka ei tuomari ymmärtänytkään syytetyn 
puolustusta, enempi kuin siinäkään, että syytetty ei ymmärtänyt, 
mistä häntä oikeastaan syytettiin. Olihan tuomari »jumalan» 
asiamies jonka kaikki tuomiot olivat oikeita. Kansalta ei kysytty 
ymmärsikö se lakia, sen piti vaan totella. Kuninkaan vouti, aate
lismies ja tilanhaltia voivat sanoa kansalle, minä olen laki; sillä 
näillä oli täydellinen rankaisuoikeus alustalaisiinsa nähden. Että 
tämä oli mahdollista, on ymmärrettävissä ainoastaan siten, että 
kansa ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Siihen aikaan hallittiin rai
poilla ja miekoilla palkkasoturien avulla.

Kun kansa oppi lukemaan, opetettiin sille heti uskonnosta 
että laki on jumalalta. Maallisen ja taivaallisen esivallan suhde 
tahdottiin sotkea toisiinsa niin paljon kun mahdollista. Kansaan 
silläkin on tahdottu vaikuttaa kun tuomarinohjeisiin on asetettu 
sanat:

»Tuomarin pitää ensin ajatella, että hän on jumalan käskyn- 
haltia ja että se virka, jota hän hoitaa, ei ole hänen omansa, vaan 
jumalan; jonka tähden tuomiokin, jonka hän julistaa, on jumalan 
tuomio, koska se julistetaan jumalan virassa ja jumalan puolesta, 
niin että se tosiaankin on jumalan tuomio eikä ihmisten.»

Tällä tavalla on tahdottu todentaa, että laki on samaa kun 
oikeus, näyttäköön laki kuinka väärältä tahansa, niin sittenkin pi
tää kansan uskoa että se on jumalallinen oikeus, koska kerran 
tuomari lain mukaan tuomitsee, jumalan sijaisena ja julistaa »ju
malan tuomion».

Onko laki sitten samaa kuin oikeus? Tähän kysymykseen 
täytyy vastata kieltävästi . . . Laki ja oikeus eivät ole aina edes 
sukua keskenään vaikka katsotaankin asiata eri asemassa olevien 
henkilöiden kannalta. Oikeuskäsite voi kyllä olla erilainen eri 
ihmisillä ja erittäinkin eri luokilla ja ihmisiin voi myös istuttaa 
vissin oikeus käsitteen kun vaan kyetään asiata hyvin todistele
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maan, ja ihmisten oikeuskäsite voi myös muuttua ajan kanssa, 
mutta vääryys ei sittenkään muutu oikeudeksi. Kansakoulujen isä 
Pestalozzi lausui kerran: »Aikakausi saattaa olla voimakkaasti 
edistynyt totuuden tuntemisessa ja siitä huolimatta jäädä jälkeen 
hyvän tahtomisessa.»

Millaisen pitäisi sitten lain olla? Tuomarin ohjeissa sanotaan 
sattuvasti, että, »yhteisen kansan hyöty on paras laki» sekä 
»kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, 
ja sentähden, kun laki tulee vahingolliseksi ei se enää ole laki, 
vaan vääryys ja on se hylättävä». Mutta onko lait yleensä sel
laiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi? Ei tarvitse olla paljoa
kaan lain tuntemusta ennenkuin voi väittää, ettei niin ole. Kun 
silmäilee lakien kehitystä niin näkee sieltä, että ne yhteiskunta
ryhmät, jotka ovat ottaneet osaa lainlaadintaan ovat varanneet 
itselleen erikoisoikeuksia yhteisen kansan kustannuksella. Mitä 
muuta ovat erikoiset säätyoikeudet, (privilegiot). Eipä laki ole 
tuominnutkaan eri yhteiskunta-asemassa olevia henkilöitä yhtäläi
sesti yhtäläisistä rikoksista. Kuuluisin laki räikeydestään lienee 
Puolan tasavallan säätämä laki kahdeksantoistasataluvulla, jossa 
aatelismiestä rankaistiin vieraan talonpojan murhaamisesta 100 
mk. sakolla, vaan aatelitonta kuoleman rangaistuksella. Oman 
talonpojan murhasta ei aatelismiestä rangaistu ollenkaan. Tosin 
nykyaikana kansansivistyksen kohotessa on lain täytynyt muuttaa 
muotoaan, tarkoitus peittyy kauniiden »fraasien» taakse, mutta 
yhteisen kansan parasta ei siellä löydä.

Mitä on sitten laki? Laki on tulos kunakin aikana elävästä 
voimasuhteesta. Lakia säätävän eduskunnan enemmistön voima
suhde siis määrää lain oikeudellisuuden. Ja porvaristo tulee 
puolustamaan etuoikeuksiaan niin kauvan kun sen voimat riittää, 
vapaaehtoisesti ei se koskaan tule valta-asemiaan jättämään. Ainoa 
keino millä voidaan vallassa oleviin vaikuttaa on yleinen mieli
pide. Yleisen mielipiteen muodostamisella voidaan vaikuttaa lain
laadintaan. Yleinen mielipide on valtti, jota ei porvaristokaan voi 
kokonaan sivuuttaa, vaan jolle sen on pakostakin luotava jonkun- 
verran huomiota. Sananlasku, »tieto on valtaa» on tosi, sillä 
mitä enemmän kansan syvät rivit tuntevat lakeja ja asetuksia, 
mitä voimakkaammin sekä sanomalehdistössä että kokouksissa julki
tuodaan asiallisia arvosteluja lakien todellisesta tarkotuksesta, sitä 
enemmän se vaikuttaa toiselta puolen joukkomme kasvamiseen, 
toiselta porvarillisten pelkoon valta-asemansa menettämisestä. Sa
nomalehdistö on tässä taistelussa paras ase, mitä voidaan käyttää. 
Sanomalehdistö, jossa paitsi periaatteellisia kirjoituksia paljastetaan
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luokkatuomioiden laatua ja tarkoitusta. Tuomioiden, joista mo
net niin kouraan tuntuvalla tavalla paljastavat lakien todellisen 
luonteen. Lukijalle avautuu täten vähitellen uusi maailman kat
somus ja muodostuu uusi näkökanta laista ja oikeudesta, kun 
opimme ymmärtämään että esivalta ei ole jumalalta, vaan että se 
on maallisien valtaherrojen toimikunta jolla on käytettävissään 
ankarien kurituslakien alaisuudessa kasvatettu sotajoukko, vuosi
satoja vanha sivistys, jotka eivät ole vähäksi arvosteltavissa luok
kataistelussa. Taistelussa täytyy aina tietää minkälaiset ovat aseet 
vihollisilla, ja koitettava hankkia ainakin yhtä hyviä jos ei pa
rempia itselle. Meillä ei kylläkään ole käytettävänä näitä porva
rillisten aseita, mutta meillä on horjumaton usko, että se työ, 
mitä me teemme tulee »koko kansan yhteiseksi parhaaksi», sillä 
yhteisen kansan hyöty on paras laki.

Miina S.

Vappumielenosotus Helsingissä v. 1Q11 
( Kokoonnuttua Rautatientorille).

— 45



Tällainen on uskontoa.

Poika oli koulun pahin oppilas. Opettajatar oli kyllästynyt 
hänen ilkeyksiinsä ja hänen uppiniskaisuuteensa. Hän oli mel
kein valmis kurittamaan poikaa vihoissaan. Äkkiä tunsi hän omi
tuista mielenliikutusta, osanottoa.

Se tuli varmaan siitä, että hänen huomionsa kiintyy siihen * 
kuinka ohuet ja kuluneen repaleiset pienen pojan vaatteet olivat. 
Hän tuli myös ajatelleeksi, että poika kenties oli kalpea, kuihtu
nut ja laiha syystä, ettei saanut riittävästi ravitsevaa ruokaa.

Hänen kotinsa ei ollut ehkä yksinomaan köyhä ruuasta ja 
juomasta vaan myös rakkaudesta. Ehkä pieni poika kärsii rak
kauden kaipuuta ja janoa, ehkäpä yhtä paljon kuin hänen pieni 
vatsansa kitui nälässä ja janossa. — Niin — hän aavisti, että si
ten oli laita.

Ja niin tuli kyyneliä hänen silmiinsä. Vaan poika seisoi suut
tuneena ja odotti rangaistusta. Mutta poika huomasi kyyneleet 
opettajataren silmissä. Ja pian täyttyivät hänen omat silmänsä 
kyynelillä.

Samassa kun opettajatar tuli ajatelleeksi, kuinka surkeaa köy
hällä lapsukaisella mahtoi olla ja kuinka vaikeaa mahtoi hänelle 
olla kaikkein kiusausten ja viettelysten vastustaminen ja mieheksi 
kasvaminen, tuli hän äkkiä säälistä ja rakkaudesta panneeksi kä
tensä pienen, köyhän lapsen kaulalle. Ja siinä itkevät he yh
dessä hetken, he kaksi!

Tämä on uskontoa. »Mitä olette tehneet yhdelle pienim
mistä, sen olette tehneet minulle.»

Norjan kielestä H. P.
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Sammatin t. y. talo. Högforsin t. y. »Tarmon talo.

Vilidin“Ojakkalan t. y. talo. Pyhäjärven Tuorilan ja lärvenpäan 
t. y. talo.

Nummelan t. y talo. Lohjaiikylän t. y. talo.

Myrskylän (. y talo. Kuusankosken t. y. talo.
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Uudenmaan ruotsalaiset ja
SOSIALIDEMOKRATIA.

Ruotsalainen Uusimaa kuuluu »ruotsalaisen sivistyksen» pesä
paikkoihin Suomessa. Muinaisaikoina hävitti viikinki sen rantoja, 
sitte heiluttivat muukalaiset voudit ja palkkasoturit ruoskaansa 
talonpoikain kumaraisilla niskoilla, kasvava torpparilauma uurasti 
orjana hankkiakseen aatelisille herroilleen rikkauksia tuhlattaviksi 
vieraissa maissa. Vähitellen kohosi koskien ja virtojen partaille 
rautatehtaita, joiden työläiset — kurjimman sorron ja riiston uu
vuttaminakin — loivat maan ensimmäisen suurteollisuuden.

Paljo menneiden vuosisatojen luomista on kadonnut niiden 
mukana, mutta paljo on myöskin jäänyt perinnöksi meidän ajal
lemme. Tehtaat Länsi-Uudellamaalla ja sahat itäisellä muistutta
vat liiankin paljo »vanhasta, hyvästä ajasta» ja mitä ovat torppa- 
riolot meidän herraskartanoissamme ja virkataloissamme muuta 
kuin sitä maaorjuutta, jonka 1600-luvun aatelisjunkkarimme loivat 
virolaisten luokkatovereitensa loistava esikuva silmäinsä edessä! 
Aatelisto on kadonnut tai sulautunut porvarisluokkaan, mutta vanha 
saaliinhimo on jäänyt jälelle aina siitä kultaisesta ajasta alkaen 
jolloin viikinki teki rantaryöstöjään Uudenmaan saaristossa. Ne 
jotka nyt puolustavat »ruotsalaista sivistystä» meidän seuduillamme, 
tekevät sitä kädessään 25 äänen ääniasteikon antama valta.

Ruotsalainen sivistys! Mitä on se sen esitaistelijoille muuta 
kuin hyvin ohut värnissa, joka tuskin kykenee peittämään sen alla
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olevaa sivistymättömyyttä? Ja meidän ruotsalaisen väestömme 
syvät rivit ovat tuskin kuulleet sivistyksen nimeäkään ennen kuin 
aivan viimeisinä vuosina, kun porvaristaholta on toitotettu sen 
korviin, että heillä juuri on tämä »ikivanha ruotsalainen sivistys» 
sekä etteivät he tarvitse mitään muuta sivistystä. Vuosisatoja on 
tätä väestöä polkeneet voutien ja suurtilallisten korot, vuosisatoja 
sitte kadotti se siteensä sukulaisiinsa Ruotsissa, kuitenkaan joutu
matta lähempiin suhteisiin suomalaisten veljiensä kanssa. Ja missä 
tätä veljestymistä on tapahtunut, kuten esim. meidän sosialide- 
mokratisessa puolueessamme, on se herättänyt raivoa ruotsalai
sessa yläluokassa, joka pelkää, että nämä sen kärsivälliset työorjat 
voisivat suomalaisten työläisten vaikutuksesta tulla huomaamaan 
asemansa ja käydä tyytymättömiksi siihen.

Ja kuitenkin on meidän ruotsalaisten työmiestemme keskuu
dessa tyytymättömyyttä kyllin. Ainoastaan porvarillinen indivi
dualisti, joka ei tiedä, mitä liikkuu palkkatyöläisen sielussa, voi 
uskoa, että »agitaattori» se synnyttää työväen hehkuvan vihan sortoa 
vastaan. Mutta tämä viha, joka kiehuu jokaisessa meidän ruotsa
laisessa työmiehessämme, on yleensä vielä kaukana siitä kypsyy
destä ja syventymisestä, joka on ominaista selvinneelle luokkatie
toisuudelle. Tämän kansan — puhuaksemme erään meidän nuo
ren ruotsalaisen runoilijamme sanoilla, vapaasti käännettynä —

Tään kansan, mi varjossa linnan 
sanan vuossadat niellyt on sen, 
mi tulkitseis surut rinnan 
elo kuinka on torpparien — 
tään kansan, mi köyryissään 
kade-mielin aittaa herran 
on katsellut, ainoan kerran 
ees saamatta jyvääkään —

tämän kansan on vuosisatojen sorto niin tylsistyttänyt, että se 
välinpitämättömänä kulkee niiden talutusnuorassa, joiden se kui
tenkin tietää olevan pahimpia vihollisiaan.

Suomenkielinen porvarisluokka, joka syntyi viime vuosisadan 
keskivaiheilla, oli pakotettu kääntymään kansan syvien rivien puo
leen saadakseen ne mukaansa taisteluun. Mutta ruotsinkielinen 
porvaristo ei tarvinnut kansaa, sillä oli rahakukkarot, jotka siihen 
aikaan olivat kaikki kaikessa. Kielitaistelu, joka suomenkielisen 
väestön keskuudessa niin mahtavasti raivasi tietä työväenliikkeelle,
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meni jälkeä jättämättä ruotsinkielisen väestön ohitse. Ruotsalainen 
suurporvaristo puhui ruotsalaisen väestön nimessä, silloin kuin 
se puolusti omia itsekkäitä luokkaetujaan — ja se tiesi, ettei sen 
sanoja jäävätty.

Katkeruuden puuska valtasi meidän ruotsalaisen porvaristom
me sen lakia 1890-luvun lopulla kun se sai kuulla, että myöskin 
ruotsalaisten työmiesten keskuudessa esiintyi sellaisia, jotka puo
lustivat työväen oikeutta elää omaa elämäänsä tarvitsematta olla 
sortajainsa jalustana.

Vuonna 1898 perustettiin Helsingin ruotsalainen työväenyh
distys, ensimmäinen Suomessa. Siitä tuli ensimmäinen osasto 
»Suomen ruotsalaisen työläisliittoon», joka pian sen jälkeen perus
tettiin mekanikko Weiidelin (kotoisin Ruotsista) ja Reino Drockilan 
johdolla. Lähinnä seuraavina vuosina perustettiin osastoja Por
vooseen, Kirkkonummelle, Hankoon, Tammisaareen — ja ruotsa
lainen työväenliike oli näin alkanut.

Ruotsinkielisen porvarislehdistön oli mitä suurimmalla katke
ruudella todettava, että oli kuitenkin ruotsalaisia, jotka eivät tah
toneet kulkea sen talutusnuorassa. Kaikki kielitaistelun aikuiset 
sotasanat haettiin uudelleen esiin. Sosialidemokratiahan oli näet 
muka vain muuan fennomanian, suomalaiskiihkon, muoto, jonka 
tarkotuksena oli suomalaistuttaa ruotsinkielinen työväestö. Työ
väenliikkeeseen osaa ottava oli ruotsinkielensä, ruotsalaisen sivis
tyksen y. m. y. m. pettäjä. Tämän ruotsinkielisen suurporvaris- 
toluokan, joka oli niin hyvin osannut puolustaa mahtiasemansa 
kaikkia kansallisia ja vapaamielisiä pyrkimyksiä vastaan, oli luon
nollisesti etukädessä katsottava, ettei ruotsalaisen väestön omissa 
riveissä esiintynyt sellaisia, jotka kielsivät sen ylistyksen, jota tämä 
porvarisiuokka suitsutti itselleen »ruotsalaisen sivistyksen suojeli
jana» j. n. e.

Tätä sitäkin enemmän, mitä suuremmassa mitassa kansantahto 
tuli mahdiksi Suomessa, kävi välttämättömäksikin mitä taantu- 
muksellisimmalle virkamies- tai suurporvarispuolueelle etsiä itsel
leen tukea kansasta. Suurlakko ja eduskunnan uudistus antoi 
mahtavan sysäyksen meidän ruotsalaiselle työväenliikkeellemme. 
Vuosina 1906—07 perustettiin koko joukko uusia yhdistyksiä, 
m. m. Itä-Uudellamaalla, jossa sitä ennen työväenliike oli ollut 
miltei kokonaan tuntematon.

Mutta ruotsalainen porvaristo oli varuillaan. Jo vuonna 1906 
muutti se vanhan »ruotsalaisen puolueensa» tai oikeammin sanoen
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antoi sille uuden »ruotsalaisen kansanpuolueen» nimen. Tällä 
tempulla sai se mukaansa nämä tietämättömät pikkuporvaris- ja 
talonpoikaisjoukot, jotka oli onnistuttu saamaan järjiltään puheilla 
sosialistien hirmuteoista. Missä määrin sen onnistui saada työtä
tekevä kansa mukaansa, ilmenee puolueen Turussa äsken pitämäs
sään kokouksessa keskustelema kysymys: »Miten on kansa saatava 
ottamaan osaa ruotsalaisen kansanpuolueen työhön?»

Mutta niin paljo on puolue kuitenkin saanut aikaan, että sillä 
on agitatoreita joka nurkassa, että luokkaviha omistavan luokan 
keskuudessa kiehuu kuumempana kuin koskaan ennen ja että sen 
on onnistunut tukahuttaa suuri osa niistä ruotsalaisista työväen
yhdistyksistä, joita perustettiin joitakuita vuosia sitte. Sellaisen 
tapetun työväenyhdistyksen kohtalo on tavallisesti ollut seuraava: 
Se perustettiin innostuksen hetkellä. Tuskin oli tieto sen perusta- 
tamisesta ehtinyt levitä ympäristöön, kun jo alettiin mitä suurim
malla innolla vainota sen jäseniä, heiltä kiellettiin työansio, asunto, 
heille kieltäydyttiin myömästä ruokaa, torppareita uhattiin häädöllä 
j. n. e., ja niitä, jotka tällaisissa oloissa luopuivat yhdistyksestä, emme 
aina saa ankarasti tuomita.

Aivan viimeisinä aikoina on taas voitu huomata jonkunlaista 
heräämisen alkua ruotsalaisilla seuduilla. Jaksaako se nousta vai 
tukahuttaako sen kotimainen riistäjäluokka mahdollisesti ulkonai
sen taantumuksen avulla? Tätä emme tiedä. Mutta sen me tie
dämme, että ruotsinkielinen työväenluokka — monisatavuotisen 
sorron tylsistyttämänä ja ylivoimainen vihollinen vastassaan — ei 
voi ominvoimin vapautua, vaan että sen täytyy toivoa, että suoma
laisten toverien taistelu valmistaa ruotsinkieliselle köyhälistöllekin 
valoisamman tulevaisuuden mahdollisuudet. Kaikki mitä me ruot
sinkieliset voimme toivoa on, että mekin itse saamme kantaa 
vaikkapa pienenkin korren yhteiseen kekoon.

K- W.

J. Heitto,
Piiritoimikunnan puheenjohtajana vv. 1907—09.
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Leivän haussa.
Muistelmia menneiltä päiviltä.

Kirottu maailmanjärjestys kun ei saa — työtä. Kylmästi, tun
teettomasti ja perin varmana kuuluu kielteinen vastaus. Joukolle 
työttömiä, jotka sitä henkeään pidättäen odottelivat, merkitsee se: 
Jos ette elä syömättä, niin kuolkaa nälkään!

Mutta kiitos nuoren, vaihteluista elävän mielialan, siihen ei jää 
semmoista raskasta merkkiä elämän kovista kohtaloista kuin van
huuden kalseaan joustamattomaan olemukseen. Repäisevät toiveet 
tulevista päivistä varjoavat epämieluisia hetkiä. Niiden kokeminen 
saattaa vain sitä voimakkaammin ajattelemaan vastakohtaa-----------

Juna huristi vinhasti matkalla pohjoiseen päin. Viimeisillä 
rahoilla olimme ostaneet matkaliput päästäksemme mitä pikimmin 
pois tältä kirotulta paikkakunnalta, josta työtä ei tuntunut saavan 
ostamallakaan.

— Ahhah! Tuntui nautinnolta oikaista raajojaan ja antaa 
viedä itseään eteenpäin hyvää kyytiä, sillä moniviikkoinen kävely 
määrättyine päivänmatkoineen edellytti juuri tämmöistä vaihtelua 
ollakseen ikimuistettavaa nautintoa. Vaunussa oli enimmäkseen 
työläisiä, toisia poistui ja toisia tuli asemilta tilalle, lyhytmatkaiset 
työkaluineenkin. Joku hyvinvoipa puoliherraskainen röhötti vau
nun nurkassa, jonne vetäytyi sisälle tultuamme. Ivallisena silmäili 
hän meitä itsekutakin. Oli kai suurtilallinen maalta ja siten op
pinut tuntemaan työläisiä ainoastaan lakki kourassa hääräävän, 
nöyräniskaisen rengin haamussa, joka suuttomana ja sanattomana 
ottaa vastaan hyvät ja pahat, mutta siinä hän meidän suhteemme 
surkeasti erehtyi ja vielä sitäkin enemmän kun useimmilla meistä 
oli maalaisrengin savensekainen »suojelusväri» päällä.
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— Huvikseenko ne pojat ajelevat junalla niin miehissä, sanoa 
tokasi tuo paholainen ivallisena naamaakaan.

— Sinäkö perkele puhuttelet meitä sinuksi, sanoi Toisman 
hampaittensa välistä ja nousi ylös. Painoin hänen istumaan uu
delleen, sillä hän olisi lopettanut leikin hyvin lyhyeen, sen tiesin 
entisestään.

— Ollaan matkalla Marsiin, siellä kuuluu olevan kanavoi- 
mistöitä!

— Kuulepas ukko! Oletko sinä milloinkaan nähnyt tehtä
vän työtä? kysyi Pitkä-Ville.

— Hävytön kysymys! Mitä tuommoinen kuhilas töistä tietää! 
Rukoilemisellahan se on elänyt ja kirkonkäymisellä, näettehän sen 
pojat — rukoillut niinpaljon, että maha on alkanut turvota.

— Niin ja karvat lähtemään päästä! Näettehän sen. Hahhahhaa!
Ukon kurssi oli tällä väliin auttamattomasti laskenut, hän 

haukkoi ilmaa vastauksen asemasta pitkän aikaa, vihdoin sai hän 
sanotuksi:

— Kyllä minä olen elänyt rehellisellä työllä silloinkin kuin 
teidänlaisenne maankiertäjät kuljeksivat saadakseen anastaa toisen 
omaisuutta . . .

— Hän on elänyt rehellisellä työllä, nähkääs, kuten muutkin 
roistot, vaikkei teekään työtä itse. Se on totta se. Mutta heite- 
täänpäs ikkunasta ulos se paholainen, sanoi Pitkä-Ville ja Tois- 
mankin sylkäsi jo kämmeniinsä.

— Siivolla pojat, sanoin. Näettehän, että ukon päässä on 
ruumenia ja pehkuja, siksi puhukaamme maltillisesti.

— Kuulepas »pappa» pestaa sinä minut nyt vapunpäivästä 
kesä-rengiksi. Minä tuon uuden kurssin taloon, tai mikä rustholli 
sinulla lieneekin siellä Hämeessä. Minä en pyydä muita etuoi
keuksia itselleni kuin saada syödä samassa pöydässä sinun kans
sasi, viettää yhtämonta vapaapäivää vuodessa kuin sinäkin ja kylki- 
kamarin asuakseni. Jos sinulla sitäpaitsi on naimaton tytär kotona, 
pidän minä kyllä huolen siitä, että ei kosijoita, sinulle mieluisia
kaan vaivaudu taloon tulemaan, hahahaa!

Ukko oli nyt täydelleen lyöty ja yhä kasvavalla levottomuu
della odotti hän pääsevänsä ensimmäiselle asemalle. Olisi lähte
nyt jo toiseen vaunuun, mutta kun hänellä oli suunnattomasti 
tavaroita, joista suurin osa luultavasti oli konjakkia, latoi hän ne 
istuimelleen ja seisoi ja odotti sinisen kirjavana naamaltaan.

— Talonjussit ja konttipullo ovat yhden tapaisia . . .
— No, hyvästi nyt, veljemme herrassa, jos ikävä tulee niin 

kirjoita, hehhehheh!
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— Molemmat ovat tyhjiä yläpäästä 
ja keskeltä pullevia!

— Nyt se »pappa» sai tarpeekseen ja lähti.
— Niin meni kuin sielunvihollinen.
Puoliväivän korvilla saavuimme matkalipun pääteasemalle. Oli 

hyvää aikaa vielä kuulustella töitä ja tehdä matkasuunnitelmia. 
Sakki oli jo huvennut — kahdeksi, mikä minnekin jäänyt töitä 
nuuskimaan.

Pari päivää junamatkan perästä haeskelimme töitä niitä löytä
mättä. Oli kulettu verrattain lyhyitä päivänmatkoja, mutta sitä 
enemmän poikettu puoleen ja toiseen. Talonjussin töitäkään ei 
näyttänyt olevan saatavissa, jos niitä henkipitimekseen olisi ha
lunnut.

Istuimme tienvierelle levähtämään. Tuntui perin mieluiselta 
antaa toukokuun auringon hautoa väsynyttä ja puolinälkäistä ruho- 
aan lämpimimmällä keskipäivällä.

— Ahhah! Tämä on yksi elämän mieluisimpia nautintoja: 
Oikaista perin väsynyt ruumiinsa paistumaan auringonlämpimään. 
— Nautinto, jota varten kannattaa elää, sanoin.

— Entä nälkä, virkkoi toverini.
— Jaa, se on vallan eri asia, minua vaan naurattaa sen joh

dosta ....
— Mikä?
— Se, että vaikka olemme olleet jo monta päivää ihan rahat

tomina, eikä töistä ole vähintäkään tietoa, niin sentään olemme 
vielä verrattain hyvissä voimissa. Minua naurattaa pelkkä uteli
aisuuteni, mikä tästä lopuksi tulee. Näinköhän tässä kristillisessä 
yhteiskunnassa annetaan ihmisen kuolla nälkään kuin koiran. 
Oikein minua huvittaisi kokeilla.

— Hahhahhaa! hohotti toverini, jolla oli pidempi ja syvempi 
elämänkokemus kuin minulla. — Piruko sinua siitä estäisi, jos 
sinua vaan huvittaa kokeilla. Sinut saa tappaa nälällä kuka tahansa. 
Rikoslaki kieltää ainoastaan eräitä tappamis-muotoja, ei kaikkia. Kuten 
sanoin on nälällä tappaminen luvallista ja lisäksi saa sen toimittaa hy
vin pitkäaikaisesti ja kiduttavasti: Kun sinä olisit jo tunnottomuuden 
siedettävässä olotilassa kaadetaan suuhusi annos eläväksitekevää ra
vintoa ja sinä voit alkaa kokeen uudestaan ja taas uudestaan. Tässä 
kristillisessä yhteiskunnassa ei tavallisesti anneta ihmisen ihan 
nälkään kuolla, mutta ei elääkään, ja se se, veikkonen on kaikkein 
kirotuinta.

— Taidat olla oikeassa.

— 55 —



— Ehdottomasti. Ja siksi sanonkin sinulle elämän suuren 
totuuden: kukaan ihminen ei suorita sitä koetta vapaaehtoisesti 
loppuun asti! Minä esim. elämäni ylläpitämiseksi pidän kaikki 
keinot luvallisina.

— Mutta leivänvarkaatkin pistetään linnaan.
— Pistäkööt vaan, mutta — talon ruokiin!
— Tuntuukin perin omituiselta yhä kiihkeämmin haeskella 

töitä mitä enemmän on nälkä! Minun mielestäni olisi nyt aika 
muuttaa menettelytapaa siinä suhteessa.

Oi kuinka pieninä palaisina 
on leipäni maailmalla ....

— Mutta kuuleppas! Eikö lähdetäkin hakemaan yöpuuta ja 
illallista?

— Lähdetään vaan, kun päiväkin jo pistäysi puiden taakse ja 
metsän kalsea viileys hiipii selkääni pitkin.

Kaksi viikkoa junamatkan perästä oli jo kuljeksittu löytämättä 
minkäänlaista ansiota, mutta aina sitä elää kitkuteltiin. Vieraan
varaisien emäntien ansiota oli, että yöpaikoissa usein heltisi voi
makas ateria, joten jaksoi jättää taakseen moniaita pitkiä penikulmia.

Toisinaan onnisti pääsemään »nakille» talon renkien kanssa. 
Siitäkin ruokarahoja heltisi toisinaan vähän, vaikka sitten olikin 
pakko väristä viluinen yö ulkosuojissa.

Löytyihän toki työmaakin vihdoin. Aamulla käskettiin tule
maan töihin.

Niin kammottavalta kuin tuntuukin jälkeenpäin ajatella oloja, 
missä hivuttavan nälän tyydykkeeksi tarjotaan — työtä, eikä ruo
kaa, tuntui se silloin varsin hyvältä. Tuo lohduttava sana — 
»Tulkaa töihin» vaikutti meihin voimakkaasti kuin sana jumalan 
suusta: tulkoon valkeus! Ei hirvinnyt enään rikkoa pyhää tun
nelmaa kysymällä — mitä maksetaan palkkaa päivältä.

— Lähdetäänpäs kaveri hakemaan yöpaikkaa, sanoin.
— Niin kyllä ja ruokaa myös, jos aiotaan elää!
— Tietysti sitä aiotaan, vaikka ruuattakin nyt kun työmaakin 

on tiedossa; onhan sitä eletty ennenkin.
Ilta oli hivelevän lämmin, sillä olihan jo toukokuun loppu 

käsissä. Kevät, toivojen ja riemujen kultainen kevät huojutteli 
yltäkylläistä vehreyttä pehmein henkäyksin. Lehdetkin puissa olivat 
jo lähes täysikasvuisia! — Ihme etten ollut kaikkea tätä ennem
min huomannut. Aatto Sirén.
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Porvarillisia puoluemiehiä.

Kauppias Tulenheimo, joka aina oli antanut niin puolueille, 
kuin puolueelämällekin palttua, tilasi heti Suometaren, saatuaan 
kuulla, että pitäjään valittu uusi rovasti oli täysverinen suomet- 
tariaani. Heti kun rovasti oli majoittunut uhkeaan puustellira- 
kennukseensa, kiiruhti nyt Tulenheimo kirkonmiehelle tuttavuutta 
tekemään, esiintyen niin suomettarelaisena kuin suinkin. Ensi 
tunnin puhui hän paljaastaan puolueasioista, koettaen kuitenkin 
kuin sivumennen mainita pitäjän vanhasta ja rappeutuneesta 
puukirkostakin, jonka tilalle oli päätetty urakalla uusi rakennetta
vaksi. Hengenmieskin innostui luonnollisesti tähän kysymykseen 
enempi kuin puoluekysymykseen ja Tulenheimo huomautti, että 
hän aikoi huutaa työn urakalla, sanoi arvoisa rovasti koettavansa 
parhaansa, että hän myöskin sen saisi.

Tulenheimo silitti nyt tyytyväisenä partaansa, sillä olihan 
suurin osa tämän pitäjän väkeä uskonnollista, joille rovastin sana 
oli enempi kuin jumalan sana, sillä jumalaahan eivät he olleet kos
kaan nähneet, mutta rovasti hänen edustajansa tuli olemaan hei
dän nähtävissään luussa ja lihassa, joten hänen sanansa kirkko- 
jutussakin tulisi vaikuttamaan kuin luominen siinä vanhassa kir
jassa. Eikä Tulenheimo siinä erehtynytkään. Hän sai kuin sai
kin kaikki rakennustyöt korkeammasta hinnasta kuin oli toivo
nutkaan. Ei edes toisten takauksiakaan hyväksytty, vaikka jou
kossa oli tunnetuimpia kirkkojen rakennuttajia maassa.
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Mutta sitten kuoli Tulenheimo, kuten me kaikkikin kerta kuo
lemme ja hänen poikansa jäi taas puolueisiin nähden seisomaan 
taivaan ja maan välille, kuin mustalaisen hevonen. Hän oli nyt 
kauppias, ja rikaskin, mutta mitään mielipiteitä politisessa suh
teessa ei hän katsonut itselleen välttämättömäksi. Hän yksinker- 
tasesti tilasi edelleenkin Suomettaren, kun kerta pappakin oli niin 
tehnyt. — Mutta sisarensa Siveä oli käytetty työttökoulua, että se 
kelpaisi herroille, suvun kunniaan ja maineeseen saattamiseksi.

Kun sitten Siveä oli päässyt ylioppilaaksi, sattuikin hänen 
tiellensä konkurssin tehneen laamannin poika, joka luki lakitie
dettä, naiden tytön neljänkymmenen tuhannen markan myötäjäi- 
sineen.

Tämä herra oli nuorsuomalainen, ja kiivas kuin Mooses kor
vessa asiansa puolesta, joten Tulenheimon oli nyt kuin olikin 
tilattava Helsingin Sanomat Suomettaren tilalle, sillä eihän hänen 
sopinut vastustaa sivistyksen nousua oman perheensä piirissä. 
Sitäpaitsi olihan nyt isänmaa vaarassa, kun sosialistit uhkailivat 
viedä vaaleissa puolet edustajapaikoista. Nuori herraslanko kui
tenkin vakuutteli, ettei tulisi niin käymään, vaan voittaisivat 
nuorsuomalaiset, jota Tulenheimo täydelleen uskoi, kuten Si- 
veäkin.

Mutta nytpä tulikin romahdus. Sosialistit veivät lähes puo
let eduskuntapaikoista. Mutta tuomarikokelas kaikessa viisaudes
saan sanoi, että ensi vaaleissa ne varmasti häviävät kunhan kansa 
saisi silmänsä auki, jonka Tulenheimo luonnollisestikin uskoi, 
pysyen — nuorsuomalaisena.

Nuori lanko, tuomarikokelas, tuhlasi kuitenkin enemmän kuin 
olisi puitteissa pysynyt, väärentäen lopulta isonpuoleisen vekse
lin. Tämä tapahtui samoihin aikoihin kun sosialistit taas toisen 
kerran vaaleissa voittivat. — Silloin sanoi nuori Tulenheimo: 
Minä en tahdo olla enään nuorsuomalainen, kun ne — hä
visivät.

Tulenheimo pitikin sanansa. Kuinkas muuten, olihan hän 
saanut rakennettavakseen — venäläisen kirkon urakalla. Hän 
voikin nyt kiittää Jumalaa, joka oli antanut papalle rakennetta
vaksi suomalaisen ja hänelle venäläisen kirkon, jotka laskivat hä
nen rikkaudelleen vankan perustan aina kolmanteen ja neljänteen 
polveen.

Hän oli nyt muutenkin hallitsija kullanvoimalla omassa ja 
lähipitäjissä. Hattu kädessä häntä talonpojat puhuttelivat, etenkin 
käräjien huutopäivinä, sillä ainoastaan hänestä, yksin hänestä riip
pui milloin mikin talokas sai lähteä mailtaan, torppari torpastaan
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tai mäkitupalainen töllistään yhä suurenevaa maalaisköyhälistön 
armeijaa lisäämään. — Niinpä häneen voi sovittaa sanat kuului
sasta hunnien päälliköstä: Missä Attilan hevonen on tallannut, 
siinä ei enään ruohokaan kasva!

Kun sitte aika oli täytetty nai nuori Tulenheimo rikkaan ve
nakon. •— Nyt on hänen ja hänen rouvansa hartaimpana toivo
muksena, että voisivat kerta saada poikansa ensiluokkaiseen 
venäläiseen kadettikouluun, että hän voisi joskus loistaa Suomen 
senaatin varapuheenjohtajana. — Silloin olisi hänen mielestään 
myöskin kaikki puoluekysymykset tässä maassa ratkaistu.

O. T.

Eino Jalava,
Vihdin sos.-dem. kunnallistoimiknnnan puheenjohtaja.

Iitin Kaukaan t. y. lalo. Kymikunnan t. y. talo.
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»Se liike on ALKUUNSA TUKAKUTETTAVA!---------------»

Kuvaus erään maalaiskylän työväen taisteluista.

On kevätilta. Santamäen pitäjän Korpivaaran kylän työ
väenyhdistyksen vuokraamassa honeustossa on puhetilaisuus, jossa 
toveritar Alma Lähde selittää laajasti ja selväpiirteisesti palvelijain, 
palkkatyöläisten ja maanvuokraajain järjestymisen tärkeyttä, sekä 
eduskunnallisen taistelun merkitystä.

Tilaisuuteen on saapunut J huoneen täydeltä yleisöä, palveli
joita, palkkalaisköyhälistöä ja; talollisiakin. Niiden joukossa on 
noin puolen manttaalin talonomistaja Kurkela, ainoa kylän talol
lisista, joka äskettäin oli saanut suoritettua viimeisen velkaeränsä 
kun oli myynyt vasikkaniityn takametsän. Olipa jäänyt joku 
tuhat säästöäkin. Kurkela oli myös kunnallisissa luottamustoi
missa, sillä hän oli hiukan kehittyneempi kuin toiset talolliset.

Yleisö kuunteli tarkkaan puhetta, samoin Kurkelakin, jotkut 
talollisten pojat ja tyttäret sekä pari renkiä ja piikaa niiden mu
kana, virnuilivat ovensuussa, paksun tupakansavun täyttämässä huo
neessa.

Isännät osottivat levottomutta, kun kuulivat, että työläisen tu
lisi saada enempi palkkaa kun 75 penniä päivästä, minkä he oli
vat tottuneet maksamaan täysi voi maiselle työmiehelle, ja että nuori 
terve renki tarvitsisi enempi vuosipalkkaa kun heidän kylässään 
maksettu korkein palkka 150 markkaa. Eniten kiukutti talolli-
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sia eikä vähimmän Kurkelaa, se tieto, että heidän kivimäillänsä 
asuvien mökkiläisten maksama vuokra 6—10 päivää vuodessa 
kapanalan suuruisesta kalliosta oli liian korkea.

Puheen loputtua syntyi keskustelu, joka personallisen par
jauksen ohella muuttui suomettarelaisten ja nuorsuomalaisten isän
tien väliseksi väittelyksi.

Suomettarelainen Kurkela kuunteli virkkamatta mitään.
Eräs työläinen huomautti: »Kyllä se on parasta yhtyä so- 

sialistipuolueeseen, sillä te kaikki porvarit olette yhtäläisiä riistä
jiä!»

»Niin on!», myönsivät useat työläiset ja poistuivat.
Vähitellen poistui muukin yleisö, niiden mukana Kurkelakin, 

joka poistuessaan lausui:
»Se liike on alkuunsa tukahutettava, ennenkun se menee 

liian pitkälle!»
*

On juhannusilta samana kesänä. Huvitoimikuntaa pelotti jo 
iltamaa toimeenpannessaan, että se ei häiriöittä mene, sillä tie
dettiin että Kurkela oli juhannusaattona ollut kaupungissa ja tuo
nut 10 litraa viinaa. Juopuneita retkuili jo koko päivän kylän 
raitilla.

— Iltama meni kutakuin rauhallisesti lopulleen ja tanssin piti 
alkaa. Silloin ryntäsi sisään noin kymmenhenkinen joukkue, 
aseinaan puukkoja, pamppuja, seipäitä y. m. Joukosta tunnettiin 
talollisten pojat Emeli Vaara, Alpo Mäki, renki Kasperi Mäki, 
sekä talonisännät Vihtori Pelto ja Heikki Kantola, joka kuiskasi 
jotakin Vellintalon pojalle Einolle ja ikäänkuin yhteisestä sopimuk
sesta poistuivat kaikki talollisten tyttäret Vellin-Einon mukana. 
Koko muukin yleisö joutui pakokauhuun ja poistui rynnäten 
ulos ovesta ja siinä tungoksessa sai yhdistyksen kirjuri Ventola 
puukon iskun rintaansa. Tappelijat vetäytyivät joukon mukana 
ulos ja niiden huomaamatta salpasi puheenjohtaja oven sisä
puolelta, jääden itse sisään.

Juopuneiden villi elämöiminen kuului ulkona. Se hiljeni, 
mutta Heikki Kantola näytti kiertelevän ja vaanivan talon ym
pärillä. — Vihdoin hänkin näytti poistuvan.

Puheenjohtaja meni kotiinsa luullen juopuneiden jo lähteneen. 
Mennessään luuli hän kuulleensa maantien varrelta lähellä yhdis
tyksen huoneustoa sijaitsevan Vellin puukatoksessa ihmisääniä —

Seuraavana aamuna tiedettiin, että työväenyhdistyksen huo- 
neuston ikkunut oli hakattu ihan kaikki säpäleiksi. —
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Huoneuston omistaja, puheenjohtajan veli, sanoi vuokran irti 
ja yhdistys oli taas ilman huoneustoa, sillä talollisista ei rahalla
kaan huoneustoa annettu.

Asiasta syntyi käräjäjuttu, josta »urhot» luulivat hyvinkin suo- 
riutuvansa, sillä he luulivat olleensa yksin kun »isänmaan puo
lesta» iskivät ikkunoita seipäillä rikki, kuten Kantola huusi seiväs
tään heiluttaen.

Mutta kaksi yhdistyksen jäsentä, Pekka Kanerva ja Aarne Salo 
olivat jossakin lymypaikassa katselleet tapausten kulkua uskalta
matta kuitenkaan mennä hillitsemään »urhoja».

Ennen oikeusistuntoja, jotka olivat marraskuussa, pakeni pari 
ilkityöntekijöistä, talollisten pojat Eemeli Vaara (Kurkelan veljen
poika) ja Alpo Mäki tielle tietymättömälle, eikä heitä kiinni saatu, eikä 
niin suuresti välitettykään. Kerrottiin että Kurkelalla olisi ollut 
osansa tässä paossa, ainakin rahallisessa suhteessa.

Todistajista toinen Aarne Salo, talokas Kantolan serkku, »sai
rastui» istuntopäiväksi, mutta kylällä ihmeteltiin »sairasta» joka 
nähtiin liikuskelevan kylillä. — Rahaa hänellä oli kyllä entisiin 
oloihinsa verraten, huomiota herättävässä määrässä.

Juttu lykkäytyi lisätodistusten hankkimista varten kevätkäräjiin 
ja silloin ei Aarne Saloa enään ollut paikkakunnalla, hän olijj— 
niin tiedettiin — mennyt Ameriikkaan, jossa aikaisemmin paen
neet talollisen pojat kuuluivat olevan.

Kevätkäräjissä ilmeni kuitenkin niin paljon jälelläolevien syy
tettyjen teolle todisteita, että jokainen sai 75 markan sakon ja 
oikeuskuluja lisäksi, mutta rikotuista ikkunoista korvausta suorit
tamaan ei syytettyjä saatu, kun muka »kyllin päteviä todisteita 
heidän syyllisyydestään tässä suhteessa ei oltu esitetty». —

Seuraukset tulivat myös pian näkyviin, yhdistyksen valtuut
tamana kannetta ajanut puheenjohtaja sekä todistaja Pekka Ka- 
nervo joutuivat heti järjestelmällisen vainon alaiseksi, samoin toi
setkin toimihenkilöt. Työtä ei annettu, eikä elintarpeita rahal
lakaan. — Toiset siitä pelästyneinä eivät enään uskaltaneet oikein 
innolla toimintaa jatkaa ja useat erosivat. Yhdistyksessä on 
muutamia aatteell# uskollisia työläisiä, jotka pitävät pientä yhdis
tystä yllä, toivoen parempia aikoja.

Puheenjohtajana on edelleen entinen toveri J. jota vielä 
enempi vihataan eräästä toisesta syystä.

Kylässä on näet ollut jonkun vuoden toimessa suomettare- 
laisten talollisten perustama osuuskauppa, jossa pari vuotta sitten 
huomattiin suomettarelaisen kaupanhoitajan tekemä useiden tu
hansien vaillinki ja J. tahtoi hoitajalta takasin vaadittavaksi mutta
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Kurkela hengenheimolaisineen tahtoi sen »villasella painettavaksi» 
— mikä tapahtuikin ja oli vallan luonnollista, sillä yhdessä se 
vaillinki oli viina- ja korttipöydän ääressä tehtykin — -

Yhtä luonnollista oli, ettei toveri J:llä enempi kun toisilla- 
kaan järkevillä aineksilla ollut muuta tietä kun erota osuuskau
pasta, sellaisen asiaintilan vallitessa. — —

Mutta »se liike ei alkuunsa tukahtunut» edes Korpivaarassa- 
kaan, vaan hetken levähdettyään toipuu joukko taas iskun huu
mauksesta ja nousee, yhtyen punaseen luokkataisteluarmeijaan 
Kurkelan ja muiden hänen luokkalaistensa sortovallan tuhotakseen.

J. K—la.

Askolan Monninkylän t. y. (aio.

Hämärin t. y. talo Slrömforsiti t. y. talo
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I
Polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

TYÖMIES
paperossia,

jotka valmistetaan hienosta Turkin tupakasta. — Hinta ai
noastaan 30 p. laatikko. — Puuimukkeen kanssa poltettavia.

Karttakaa Viipurilaista jäljennöstä.

Tupakkatehdas Fennia Helsingissä.
Telef. 26 64.

Osuus-Tupakkatehdas
suositelee tuotteitaan:

Osuus N:o 1, Osuus N:o 4,
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

illis-
Sörnäisten rantatie 25 A 

00500 HELSINKI
iäti kossa

as, Helsinki.



TVÖVÄEN SANOMALEHTI 0.-
HELSINKI, 8IRKUSKATU 3.

s--------------------------• • •--------------------------

"M

TYÖMIES,
Sos.-dem. puolueen pää-äänenkannattaja, 
maksaa asiamiesten luona, kotiinkannet- 
tuna tai ristisiteessä postin välityksellä: 
koko vuosi 12 mk., puolivuosi 6 mk., 
neljännesvuosi 3 mk., kuukaudelta 1 mk.

KURIKKA,
Työväen pilalehti, maksaa tilattuna asia
miehiltä, konttorista eli postin välityksellä 
ristisiteessä koko vuosi 4 mk., puolivuosi 
2 mk., neljännesvuosi 1 mk.

TYÖVÄEN KIRJAPAINO
suorittaa kaikenlaista painatusta kohtuul
lisilla hinnoilla

TYÖVÄEN kirjansitomo
suorittaa alalleen kuuluvia tehtäviä koh
tuullisilla hinnoilla.

TYÖVÄEN kirja- ja paperikauppa
välittää työväen- ja muutakin kirjallisuutta, 
konttori-, koulu- ja kirjoitustarpeita.

Hinta 60 penniä. H : Kl, TVÖVÄEN KIAJfcP*iNC.


