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Ne huutavat haudoistaankin
Vuosi sitten Suomen porvaris
to pakotti maan työläiset asekädesrii suojelemaan ja puolusta
maan työväenluokan saavutuk
sia ja vapautta toimia edelleen
kin työväenluokan hyvinvoinnin
puolesta.
Suomen
porvaristo
sokean
luokkavihansa vimmassa oli päät
tänyt murskata Suomen järjes
tyneen työväenliikkeen. Työvä
enliike olikin ripeästi mennyt
eteenpäin, laajat joukot alkoivat
selvemmin ja selvemmin käsit
tää yhteiskunnallisen asemansa
ja sen perusteella ryhtyä jouk
kovoimallaan itselleen oikeuksi
aan vaatimaan. Eduskuntaan oli
tullut sosialistinen enemmistö.
Se oli epäämätön merkki porva
ristolle siitä, että heidän päivän
sä olivat luetut. Yhteiskunnallinenkin kehitys oli työväenluo
kan puolella.
Mutta porvaristo ei välittänyt
yhteiskunnallisen kehityksen la
eista. Se halusi keinoilla millä
tahansa pitää kiinni luokkaoikeuksistaan. Ja niin katkaistiin

Suomen työläisiltä rauhallisen
kehityksen tie.
Työväestö haluaisi rauhallisen
kehityksen kautta saada oikeu
tensa, mutta porvaristosta riip
puu yhteiskunnallisen vallanku
mouksen taistelun laatu. Ratkai
sevalla hetkellä he turvautuvat
väkivaltaan ja työväestölle ei
jää muuta mahdollisuutta kuin
joko luopua kaikestaan ja antaa
teurastaa itsensä kuin karjaa
taikka käyttää väkivaltaa väki
valtaa vastaan. Ensimäinen eh
to ei ole houkutteleva ja toista
ollaan pakotetut käyttämään.
Suomenkin rauhallinen tehtaa
lainen, ulkotyömies, mökinmies,
yin. pakottuivat ottamaan kä
siinsä aseen, jota ennen kam
moksuivat väkivallan välineenä.
Mutta tällä kertaa ase joutuikin
palvelemaan työväenluokan asiaa.
Siksi siihen innostuksella ja tar
molla tartuttiinkin. Nyt tuli tais
tella viimeinen taisto ...
Taistelua käytiin. Yhä valta
vammaksi paisui punaiset jou
kot. Taistelun mainingit vieräh
tivät kautta maailman. Silloin
porvariston kansainväliset luokkaveljet riensivät apuun. Työ
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väenluokan kansainväliset luokkaveljet eivät vielä olleet valmii
na, eivät varustautuneet. Sak
san rautainen militarismi vielä
kahlehti ja orjuutti Saksan työ
väenluokkaa. Orjanruoskan pa
kottamana saksalainen työmies
tuli lahtaamaan Suomen työmiestä. Nyt Suomen työmies on
liian heikko. Vastassa oleva vä
kivalta tuli ylivoimaiseksi. Suo
men työmiehen pää painui alas.
Hänet oli voitettu, mutta ei sit
tenkään murskattu. Henkeä et
tapa, tietoa et murskaa.
Suonien porvaristo sittenkin
hävisi, kärsi moraalisen ja ai
neellisen tappion. Se luuli or
juuttaneensa Suonien työtäteke
vän luokan, mutta se alistuikin
itse orjaa kurjemmaksi, pelkäksi
pelinappulaksi suurempien val
tojen käsissä.
Suomen porvaristo ei kuiten
kaan heti ottanut käsittääkseen
tai ei halunnutkaan käsittää
omaa perinpohjaista tappiotaan.
Se laski saastaiset kostonhimon
sa valloilleen. Sen “voittoa” ei
oltu vielä kruunattu tarpeeksi.
Pyövelioikeudet pantiin toimi
maan. Työtätekevän luokan jä
seniä syöstiin vankiloihin. Veri
vuoti uudelleen.
Suonien “ mustien” sotaminis
teri Theslöff virallisesti ilmoitti
herrojen huoneessa, ent. Edus
kunnassa, että elokuulla oli vie
lä vankikomeroissa 68.000 työ
läistä. Vankileirien olosuhteita
tarkastamassa ollut tri. Tiger
stedt virallisesti ilmoitti esim.
Tammisaaren vankileirillä ole
vista 8,000 vangista joka päivä

kuoli 42 jokaista tuhatta kohden.
Ruoka oli kehnoa. Vain puolet
siitä ravintomäärästä, minkä toi
meton mies väl ttä liiat töniä st i
tarvitsee elääkseen, siis puolet

kaikista pienimmästä määrästä,
ja vain yksi kolmas-osa siitä
määrästä
minkä
työtätekevä
mies tarvitsee elääkseen, annet
tiin vangeille. Virallinen Svin
hufvudin tiedonanto kertoo io,000 mestatun, 12,000 kuolleen
nälkään ja ehdollisella rangaistustuomiolla “ vapautetun” 60,000
ja kymmeniä tuhansia viruvan
edelleenkin vankiloissa.
Suomen porvariston verenjano
on ollut sammumaton. Samalla
työläisiltä riistettiin heidän oi
keuksiaan. Kymmenet tuhannet
menettivät äänioikeutensa, v. m.
Työväensanomalchdistöltä
riis
tettiin ilmestymisoikeus. Järjestymisoikeus poljettiin maahan.
Mutta sittenkään Suomen porva
risto ei ole voittanut.
__________ * ___________
Vielä ei ollut vuottakaan ku
lunut Suomen luokkasodan alka
misesta, kun jo kaatui Suomen
porvariston vankin valheperusta.
Saksan keisarius, jolle Suomen
Herodekset, Mannerheimit, ym.,
olivat vannoneet iktiista uskolli
suutta. kukistui. Suomen porva
riston paperirakenne horjahti.
Tuuli kävi liian voimakkaaksi.
Saksan sotilaat määrättiin Suo
mesta pois. Jo pääsi työtäteke
vä kansa vähän vapaammin hen
gittämään. Ja kun koirat. Suo
men herrat söivät omat oksen
nuksensa, mielinkielin alkaen se
littää liittolaismaille “pakollisia”
rakkaus-suhteitaan Saksan kei
sariuden kanssa. Mielinkielin al
koivat tehdä uusia rakkaudentunnustuksiaan. Eivät ottaneet
oppia viisastnakseen.
*

Suomen punaset hautakummut
eivät vaienneet Saksan keisariu
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den pistintenkään edessä. Ne pu
Suomen työtätekevä
kansa
huivat omaa mykkää kieltään. vastasi sillä keinolla, joka niissä
Ja niinpä saamme sanoman, että oloissa oli sille tullut mahdolli
äskeisissä kunnallisvaaleissa so seksi. Se valtavasti hyväksyi
sialistit voittivat enemmistön työväenluokan käymän luokka
sodan! Se osoitti, että se jaksaa
useissa kaupungeissa...
Ja kymmeniä tuhansia sosia vielä nousta!
listeja makaa maan povessa,
Mutta antaantuneekohan Suo
kymmeniä tuhansia on maanpa men porvaristo? Huomanneeko
kolaisuudessa. tuhansia vanki se kehityksen vaativan sen luo
loissa, tuhansilta riistetty ääni pumista vallasta ? vai riistäneeoikeus.
Vaaliagitatsioonia
ei köhän se taas uusilta työläisjou
voitu käydä, kun lehdet riistet koilta äänioikeuden?
tiin. Ja sittenkin...
. Suomen porvaristosta riippui
Niin, ne huutavat haudastaan. Suomen luokkasodan syntymi
Huutavat voimakkaasti. Ym- nen ja yhä edelleenkin riippuu
märtäneekö Suomen porvaristo siitä,
tapahtuuko
vallansiirto
tämän huudon merkitystä. Kä- rauhallisesti
vai
uudistuvan
sittäneeköhän se, että se oli sa kamppailun kautta. Suomen kun
malla varotuksen huuto kuin nallisvaalitkin, Suomen porvaris
ton harjottaman julmuuden to
kostonhuutokin ?!
Suomen porvaristo nähtävästi distuksen ohella, selvästi osottaa
tunnusteli maaperää, “ voittonsa” meille, että Suomessa on kerta
voimakkuutta ja toimitutti kun kaikkiaan tapahtunut repeämä,
nallisvaalit uuden kunnallislain ettei muuta mahdollisuutta ole
perusteella. Koitteli valtasuonta kuin työvaenvalla ja siihen Suo
mahdollisia yleisiä eduskunta men työväenluokka nousee hei
vaaleja varten, joita yhä ylei dän käytettävinään olevilla ja
semmin ja uhkaavammin alettiin olosuhteitten sallimilla parhaim
vaatia.
' *1 $
milla ja nopeammilla keinoilla.

