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Vastinetta Suomen Sosialidemokratian 
arvosteluun

Sakeiden viime numeron katsaus- 
nsastossa kirjoitetaan Suomen Sosiali- 
demokratisen puolueen arvostelua sii
hen lajiin, että siihen kannattaa muu
tamalla sanalla vastata. Siinä syyte
tään sosialidemokratista puoluetta kau- 
pustelemisesta porvarien kanssa ja työ
läisjoukkojen pettämisestä. Siinä väi
tetään, että tällä puolueella ei ole oi
keutta tulia nimitetyksi ja kohdelluksi 
Suonien työläisluokan todellisena edus
tajana. Tämmöisten johtopäätelmien 
aiheena an erikoisemmin sosialidemo
kraattisen edustajaryhmän suhde pre- 
sidenttivaaliin. (1.)

Tämän kirjottaja toivoi, että Suo
men sosialidemokraattinen puolue olisi 
äänestänyt presidentinvaalissa tyhjillä 
lipuilla, —  ei siis edes omaa ehdokas- 
taankaan, sillä oman ehdokkaan äänes
tämisellä tunnustetaan teoreettisesti 
valituksi tulemisen mahdollisuus. Jos 
riittävä määrä porvarillisia antaisi ää
nensä vähemmistönä olevan sosialisti- 
puolueen ehdokkaalle, joutuisi tämä 
enemmistöltään porvarillisen valtion 
toimeenpanevaa valtaa käyttämään. Se 
olisi luonnotonta.

Mutta niiden asianhaarain vallitessa, 
mitkä muodostavat Suomen tilanteen, 
minä en voi nähdä asiallista syytä tuo
mita Suomen Sosialidemokraattinen 
puolue porvarilliseksi tai porvariston 
kanssa kauppoja tekeväksi, eipä edes 
tiedottomasti porvarillisia tarkotuspe- 
riä palvelevaksi, saatikka sitten tietoi
sella tarkot uksella köyhälistön asian 
pettäjäksi. (2.)

Tämän kirjottaja on ollut tilaisuudes
sa lukemaan suuren määrän kaikkia 
Suomen Sosialidemokraattisen puolu
een sanomalehtiä, joissa lehtien toimi
tukset, puolueosastot, ammattiyhdis
tykset, piirijärjestöt, vaalialueitten so
sialidemokraattiset valitsijat valtavasti 
vaativat, että sosialidemokraattien vel- 
volliauus eduskunnassa on hävittää 
Mannerheim ja hänen puolueittensa

johtava asema. Saattaa kyllä huomata, 
että tuo vaatimus perustuu opportu
nistisiin näkökohtiin, mutta sisimmäs
sä hengessään se ei ilmaise luokkasovi- 
tusta. Niiden henki sanoo: "näin  ny t 
täytyy tehdä, m utta  maailman proleta- 
riatian kanssa m e tulem m e tekem ään 
väärän järjeste lm än pesänselvitystä ai
kanaan.”  (3 .)

Presidentti vaaliin joutuessa oli Suo
men työläisten asema pääpiirteissään 
seuraava:

Suomen köyhälistö oli kyennyt omil
la voimillaan murtamaan Valkosen ter
rorin pahemman julmuuden. Se oli 
kyennyt osottamaan maailmalle, että 
hirveinkään työläisten teurastaminen 
ja rääkkääminen ei voi hävittää työläis
ten luokkaliikettä. Työväestö nousee 
vaikka se kuinka perinpohjin lyödään 
maahan, vaikka sitä kuinka häväistään 
ja piinataan.

Mutta Sucmen työväestön täytyi tie
tää, ettei sillä ole voimaa murtautua 
porvaristovailan rintaman läpi. Tä
män se saattaa hyvin havaita, luodes
saan silmäyksen Suomen porvarilliselle 
luokkarintamalle. Tämä rintama kä
sittää:

Varsinaiset kapitalistit,
maanomistajat,
kaupunkien pikkuporvariston.
Näiden yhteenlaskettu pääluku an 

suurempi kuin Suomen teollisuustyö- 
väestön pääluku. , Suomessa on 125,- 
000 itsenäistä maanviljetijäperhettä. 
Torpparien ja vuokraviljelijäperheet- 
kin huomioonotettuna 221,000. Jos 
lasketaan, että jokaiseen omaa maata 
omistavaan perheeseen kuuluu 5 hen
keä, saadaan Suoman maanomistaja- 
asutuksen kokonaissummaksi 725,000 
henkeä. Suomen teollisuustyöväestön 
lukumäärä lasketaan 108,000 hengek
si. Mutta koska hyvin tavallista on, 
että melkein kaikki lapsetkin 14 vuoti
aista alkaen joutuvat teollisuustyöhön 
ja siten siis tulevat näkymään teollisuus
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työväestön lukumääratilastoissa, täy
tyy teollisuustyöläistetn perheluvun ol
la lähipitäen puolta pienemmän kuin 
itsenäisiä maatiloja omistavien perheit- 
ten.
Porvarillisista perheistä, joiksi luetaan 

kauppiaat, teollisuuden harjottajat, vir
kamiehet, opettajat j. n, e., ei ole tark
kaa tietoa, mutta niidenkin lukumää
rän täytyy olla noin 25,000,

Itsenäiset maanviljelijät ja varsinai
nen porvaristo muodostaa Suomen por
varillisen luokkarintaman perusainek
sen ja teollisuustyöväestö proletaria- 
tian luokkarintaman perusaineksen. 
Ensinmainittua yhteiskuntataloudelli
nen luokka-asema pakoittaa sen kaikilla 
keinoilla puolustamaan ja suojelemaan 
porvarillista järjestelmää, Viimeksi
mainitun täytyy pyrkiä vapauttamaan 
työläisluokka kapitalistisen riistojärjes. 
telmän vääryydestä ja sorrosta. Puh
taasti porvarillinen luokkarintama Suo
messa on päälukunsa puolesta kolmen- 
kertainen verrattuna teollisuusköyhä- 
listön luokkarintaman päälukuun.

Kummallakin iuokkarintamalla on 
varaväkensä. Maaseutuköyhälistö, mök
kiläiset ja torpparit kannattavatsuures- 
sa määrässä teoliisuusköyhälistön tais
telua. Mutta näissä joukoissa on myös
kin porvaristolla runsaasti aivan sokei
ta kannattajia. Ja mitä varsinkin torp. 
pariväestöön tulee, jonka perheluku on 
lähelle 100,000, ei se suinkaan tarkota 
edes itsetiedottomastikaan pyrkiä kom
munismiin. Jokainen puolue tai työ
väenjärjestö Suomessa, joka julistaa 
ohjelmaksensa vallankumouksem kom
munismin toteuttamiseksi, voi olla etu
käteen varma siitä, etteivät torpparit 
seuraa sitä, sillä heidän kannatuksensa 
Suomen työväenliikkeelle tarkottai 
palvella heidän vapauttamistaan maan
om is ta ja t mielivallasta ja vääryydestä 
sekä pyrkiä saamaan sen kautta maa
reform eja, mitkä vapauttaisivat torppa
rit ja korottaisivat heidät ittenäiukai 
maatilan omiitajikai.

Tästä maaseudun ajattelutavasta ei 
ole irtautunut Suomen maaseutujen ti
laton väestökään. Sillä ei ole varmaa 
ja vakinaista luokka-asemaa ja sen yh
teiskunnallisten pyrkimysten suunta on 
epävarma.

Suomi on maanviljelysmaa, eikä teol
lisuusmaa. Maaseuduilla asui Suomen 
kansasta v. 1915: 2,788,424 ja kau
pungeissa 512,226.

Mutta, voidaan huomauttaa, olipa 
kommunistinen vallankumous mahdol
linen Venäjällä, vaikka maanvlljelysvä- 
estö ja maanviljelys kansantaloudelli
sessa merkityksessä on vieläkin suu
rempi kuin Suomessa.

Sivuuttakaamme kehityksen suunnan 
tutkiminen Venäjän maaiaisyhteiskun- 
nissa sillä huomautuksella, että Suomen 
ja Venäjän maalaiskansan historiallinen 
menneisyys eroavat toisistaan kuijn yö 
ja päivä. Suomen maataloudessa on 
itsenäinen pikkutilajärjestelmä kehitty
nyt kehittymistään ja Venäjä oli val
lankumoukseen joutuessaan feudalisen 
maaomistuksen järjestelmässä, missä 
sangen vatihan venäläisen kommunis
min ominaisuuksia oli säilytetty. Suo
men ja Venäjän suhde ulkomaihin on 
myöskin erilainen. Venäläisen talon
pojan, päästyään vapautumaan omista 
feudaliruhtinaistaan, täytyy su o je lu  tä 
tä vapauttamia taan taistelulla vieraita 
maehan hyökkääjiä vastaan, jotka ovat 
vanhojen feudaliruhtinaitten puolella. 
Suomen talonpojat sitävastoin näkivät 
mielellään vieraitten  valtioitten sekaan
tum isen Suomen sisäisiin asioihin, tu r 
vatakseen sitä  järjestelm ää m ikä m aan
om istukseen nähden on voimassa.

Ylläolevassa ilmenee yleispiirteet 
siitä asemasta missä Suomen työläis
luokka nykyään on. Käydessään tais
teluaan sen täytyy pitää mielessään 
omat voimansa ja laskea tarkoin vastus
tajain voimat. (4.)

« » *

Kommunistipuolue vaatii Suomen 
työläisluokkaa juuri tällä hetkellä alot- 
tamaan vallankumoustaistelun, kuten 
Kommunistipuolueen maanalaisilla kei
noilla levitettävistä julistuksistaan sel
viää. Niissä sanotaan, että eduskunta- 
toiminnasta on aika luopua, ammatti
yhdistysten perustaminen ja ylläpitämi
nen on kertakaikkiaan hyljättävä ja 
osuustoimintahommat on jätettävä sik
seen. Ainoastaan maanalainen valmis
tautuminen vallankumoukseen, aseit-
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ten käytön harjoiteleminen ja sisällis
sota! [lanteen kuriin ja järjestykseen 
työläisten totuttaminen on Suomen 
työläisiuokan tämän päivän ainoa teh
tävä.

Viime kesäkuussa levitettiin Suomes
sa maanalaista julistusta, jossa sano
taan:

“Ja toverit, ottakaa huomioon tä
mä:

“Teidän paikkanne ei hetkeäkään 
saa olla työväenluokan ja vallanku- 
muksen vihollisten riveissä.

“Missä sitten?
“Tällä hetkellä Suomen vallanku

mouksellisen köyhälistön riveissä! 
Hyökkäämässä Suomen porvariston nis
kaan! Kapinoimassa sen kirottua ve
ristä valtaa vastaan! Katkomassa kah
leitanne! Kumoamassa mannerheimien 
valtiota! Irrottamassa sosialipetturien 
talutusnuorasta Suomen koko köyhä
listö) Laskemassa perustusta köyhä- 
1 istövallalle Suomessakin!

“Toverit!
“Hetki on tullut, nouskaa uuteen 

vallankumoukselliseen taisteluun!
“Me suomalaiset punakaartilaiset, 

joille Venäjän vallankumouksellinen 
köyhälistö on veljellisen turvansa an
tanut, olemme puolestamme valmistu
neet. Sotataitoa olemme oppineet. 
Meillä on opetettuja punaisia upseere
ja, luotettavia tovereja, jotka pystyvät 
johtamaan vallankumouksellisia jouk
koja voittoon, sen saivat lahtarit Kar
jalaa rintamalla kokea.

"Ei enää saa epäröidä! Taisteluun, 
toverit, lahtarivaltaa vastaan!

"Venäjällä olevat suomalaiset val
lankumoukselliset ovat valmiit! Olet
teko te, toverit, valmiit?

"Me olemme jo riveissä ase kädessä.
“Me vaan odotamme hetkeä, jolloin 

Suomessa soi vallankumouksen kutsu
va pasuuna. Rinnastamme kohoo:

“Eläköön maailman vallankumous!
“Eläköön Suomen uusi vallanku

mous!
“Eläköön Suomen työmiesten ja ta

lonpoikain Neuvostovalta!”
Heillä on neuvostovallan piirustus

kin valmis, mikä sekin on Säkenissä ju- 
laistu.

Mutta ken tarkastaa Suomessa vallit

sevaa maatalousyhteiskuntaa ja sen 
menneisyydelle kehittyneitä luokkatilo
ja, hänen täytyy huomata, että kom
munistisen järjestelmän taloudelliset 
toteuttamiskokeet nykyään ovat tuiki 
mahdottomat. Sitä  vaataan  p u h u v a t 
m y ö sk in  v ie ra itten  v a ltio itten  S u o m es
sa  o levat ty k it ja  k u u la ru isk u t, —  n y t 
y h tä lä ises ti k u in  to is ta  v u o tta  s itte n . 
Uuden kapinan alottaminen, tarkotuk- 
sella toteuttaa kommunismi Suomessa, 
merkitseisi vain sitä, että joukottani 
Suomen työläisiä surmattaisiin. Ny
kyään puhkeva työläisten kapina Suo
messa olisi varm em m in  tuomittu epä
onnistumaan kuin oli vuoden 1918 ka
pina. Siksi hyvin ovat Suomen talon
pojat ja porvarit nyt asestautuneet ja 
siksi paljon heidän turvanaan on vie
raitten valtioitten sotavoimia maassa. 
Siksi paljon suurempi on Suomen por
variston selvä ruumiillinen voima ja 
siksi paljon suuremmat ovat heidän 
käytettävänään olevat sivistykselliset 
keinot, että onnistuneinkin kapina, sa
nokaamme semmoisessa tapauksessa, 
että Suonien porvarihallitus jatkaisi 
seikkailua Venäjää vastaan, voisi kor
keintaan johtaa valtiolliseen vallanku
moukseen, mutta ei yhteiskunnalliseen. 
Sanalla sanoen, Suomen maatalousyh- 
teiskunta on kypsymätön kommuni.ti- 
sen järjestelmän käytäntöönpanemista 
varten, sillä ei ole edes niitä edellytyk
siä mitä on Venäjällä. Ja maataloudel
lisella alalla on Suomen yhteiskuntata
louden pääpaino.

Semmoisilla julistuksilla kuin on se 
mistä tähän kirjotukseen on otettu 
loppuponsi, lyödään todella “pennin 
nakkia.” Jos Suomen köyhälistö siihen 
vastaisi kapinapanoksella, tuottaisi se 
suunnattoman suuren pietin. (5)

Suomen Sosialidemokraattisessa puo
lueessa saattanee olla porvarillisystäväl- 
lisiä aineksia, johdossakin, siten kuin 
tuo johto muodostui silloin kun puo
lue uudelleen ponnisti jaloilleen itsen
sä. Mutta Suomen työväen joukot 
kuuluvat siihen ja heille kuuluu oikeus 
puhua Suomen työläisiuokan puolesta 
enemmän kuin muille. Heille kuuluu 
tuomiovalta presidenttivaalin johdosta. 
He vastaavat siitä, jos, kuten näyttää, 
juuri heidän taholtaan vaadittiin “sie
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dettävän porvarin" valitsemista ja 
mannerheimilaisten hävittämistä. He 
vastaavat siitä, että he tällä tavalla il
maisivat protestinsa mannerheimilais
ten seikkailun johdosta Venäjää vas
taan ja niitä kauppoja vastaan, joita 
Mannerheim oli tehnyt imperialististen 
suurvaltain kanssa, He korjaavat ereh
dyksensä, He ovat työläisiä, proletaa
reja, ja siten enemmän oikeutetut pu
humaan puolestaan kuin ne, etupäässä 
Suomen työväenliikkeen intellektualit, 
jotka onnettoman sisällissodan päätty
essä olivat kyllin onnellista paetakseen 
Venäjälle tai Ruotsiin. He ovat niitä, 
jotka ovat kituneet lahtarivallan vanki
leireillä ja joilta kansalaisoikeudet on 
riistetty. He ovat niitä, jotka ovat sei
soneet kuolemantuomioitten edessä ia 
nähneet kuinka heidän viereltään on 
toveri toisensa jälkeen ammuttu maa
han. Ne ovat niitä, joiden kädet olivat 
sidotut ja siten estetyt auttamasta to
vereitaan ja käymästä itsepuolustuk
seen. He ovat niitä, joiden täytyi oma
ta suurta siveellistä voimaa, uskoa ja 
luottamusta ruvetessaan uudelleen jär
jestämään hajaantuneita työväenliik
kein rivejä. Heille kuuluu kunnia sii
tä, että he ovat nostaneet Suomessa 
huudon: “Sormet irti Venäjästäl”

Pikkasen ymmärrystä ja käytännölli
syyttä vain, niin kaikenlaiset pennin- 
nakkiartikkeiit jäisivät mustepulloon; 
kikkainen jalkojen hipasu maanpinnal
le todellisuuteen, jäähdyttäisi yli sadan 
asteen kuumentuneita tunteita.

Suomen Sosialidemokraattinen puo
lue on kunnioituksen ja puolustuksen 
arvoinen —  virheineenkii. Ollen pro
letaareista kokoonpantu, on se kehi
tyskykyinen ja luotettava. (6.)

F. J. S— ä
# * *

l. "Säkenien” viime katsauksessa 
puhuimme siitä, että Suomen tapahtu
mat ovat eroamattoman selvästi osotta- 
net, että mitään välitielä ei voi olla ole
massa, että työväenluokan tietoisuudes
sa on ja sitä täytyy lujittääkin se, että 
kysymys on porvarillisesta diktatuuris
ta tai käyhälistön diktatuurista ja että 
virallinen sosialidemokratia ei enää 
pysty tätä selviötä sotkemaan. Tästä

sitä "välitietä" kiikastelevat näyttävät 
saaneen tunteenpurkauksensa,

Mainittakon iässä vielä, että jo si
nänsä Suomen sosialidemokratinen puo
lue nykyisessä muodostaan on muodo
ton, luonnoton kokoomus. Lahtari- 
terrorin suojassa on puolueeseen k i 
vunnut jos minkälaista ainetta. Siinä 
ilmenee ininisterisosiaiismia jos vallan
kumouksellista marxilaisuuttakin. Tä
tä luonnotonta kokoomusta pitää kei
notekoisesti toistaiseksi yllä Suomen 
nykyiset olosuhteet. Onhan Suomessa 
noin 3,000 “Ohranan" —  valtiollisen 
salapoliisilaitoksen —  jäsentä, jotka 
ovat valmiit merkkaamaan jokaisen, 
joka “virallista” suuntaa vastaan selvä
piirteisesti ryhtyisi tappelemaan. Viit
taamme muuten tämän “Säkenien” kat
sauksissa olevaan “Kommunistin” kir
jot ukseen Suomen Sosiaiidemokratisen 
puolueen nykyisestä virtauksesta.

Aivan jyrkkänä vastakohtana nykyi
selle sosialidemokratiselle puolueelle 

on Suomen Kommunistipuolue. Se ei 
yrittelekään keinotekoisesti koota kai
kenmaailman aineksia, vaan yksin
omaan vallankumouksellista työväestöä. 
Sen päämääränä on tietoinen vallanku- 
mousvalmistelu, työväen diktatuurin 
valtaansaattaminen työväkeä tuhoavan 
porvariston diktatuurin tilalle. Luon
nollisestikin sille, joka kammoksuu val
lankumousta ja odottelee vain “kas
vua” , a i  tämä suurta julkeutta ja siksi 
niin rakkaasti —  muitta mutkitta —  
se nykyisen sosialidemokratian ylis
tyslaulu.

2. Höpsisl “Toivoi” tyhjillä lipuil
ta äänestettäväksi. Mutta koska nyt 
kerran täysinäisillä lipuilla porvaria ää
nestettiin, niin “ilmassa lennät” jos us
kallat vastaan sanoa. “Järkevää” mei
ninkiä tällainen huopaaminen ja souta
minen. Molempi parempi!

3. Kauniisti sanottu. Niin, selviö
hän se on, että on päästävä ei ainoas
taan Mannerheimista, vaan kaikista 
Mannerheimeista. Mutta ei niistä pääs
tä äänestämällä jotakin StAhlbergia. Va
kavaa vallankumoukseen varustautumia 
ta se tarvitsee. Ja sikäli kuin pohja- 
joukkojen keskuudessa ilmeni “oppor. 
tunistisia näkökohtia” —  ei tässäkään, 
tov. Syrjälä, saisi liian raskaasti länget-
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taa tämmöistä Suomen työväen kontol
le —  niin puolueen toimitsijoiden sa
moinkuin Ieht:enkin ensimäisenä vel
vollisuutena olisi ollut jyrkästi taistella 
sellaista vastaan Ja osottaa tilanteen ta .  
dellinen luokkaluome. Tämä tärkeä 
tehtävä kuitenkin laiminlyötiin ja 
Stählbergia äänestettiin.

4. Tässä tulee näkyviin pohjan ont
tous. Kokonaan unohdetaan maail- 
mankapitalismin nykyinen kriisikausi. 
Ei huomata edes sitä vararikkohan n et
tä, johon Suomen porvaristo on ajanut 
tämän “ itsenäisen" maan. Konkurssia 
yritetään välttää suunnattomilla ulko
maisilla lainoilla. Entisen hyvän lisäk
si syöstään varoja militarismin hyväk
si. Kaiken tämän yhteissummana on 
se, että taloudellinen elämä on kehitty
nyt sellaiseksi ryöstötaloudeksi, joka ei 
koske ainoastaan palkkatyöväestöä, 
vaan jo “itsenäisiä” torppari-p ienvilje
lijöitäkin. Ja yhä loitommalle jää se 
heidän “paratiisimainen” elämänsä.

Ei vetele tov. Syrjälän numerollinen 
“analyysi” Suomen ny k y isessä  tilan* 
teessä. "Tutkittakoon” niitä “oppika- 
mareissa” ja haikailtakoon. Ei pulaudu 
nyt eteemme se “normaali "-tilan n e, jo
ka tuntuu tov. Syrjälästä niin rakkaal
ta, eikä siis sovellu hänen “analyysin
sä” tämänpäivän todellisuuteen. Tä
mänpäivän todellisuus on se, että Suo
liisi työväestölle, muitten maitten työ
läisten rinnalla, historia on asettanut 
kysymyksen ratkaistavaksi: tuleeko 
vuosisataiset orjuusikeet murskatuiksi, 
vaan säilyvätkö ne edelleen. Ja tätä 
kysymystä ryhtyy luokkatietoinen työ
väestö, joka on käynyt sellaisenkin 
koulun lävitse kuin Suomen työväestö, 
ratkaisemaan —  ei numeroilla ja vali
tuksilla —  vaan tietoisella vallanku
moustaistelun varustamisella. Se on 
historian nykyhetkelle asettama tehtä
vä, eikä suinkaan kiistelyn jonkun 
Mannerheimin Ui Sahlberg!n parem
muudesta.

5. Itse lyö tov. Syrjälä raskaan pie
tin. Pitäisi muistella hieman Suomen 
viime vuosien tapahtumia. Silloin sel- 
viäisi, että jos Suonien työväestö luot* 
Uisi vain sosialidemokratian “viralli
seen suuntaan” —  siihen “entiseen pa

laamiseen” —  niin samoihin tuhoisiin 
tuloksiin tultaisiin kuin viime luokka
sodan jälkeen. Historia on ehtinyt 
kyllin selvästi opettaa, että jos “kan
sanvaltaisella" tavalla Suomen työväki 
jälleen tulisi siihen asemaan, että se 
joittenkin haikaileman “ laillisen enem
mistön” vajalla ryhtyisi käymään kä
siksi porvarillisen vähemmistön riisto- 
oikeuksiin, niin “kansanvaltaa" lirittä
vä porvaristo tekisi jälleen saman kuin 
viime vuonoa ja niin työväestö joutuisi 
varustautumattomana kohtaamaan uu
den luokkasodan.

Onneksi Suomen työväestön laajat 
kerrokset käsittävät tämän, sillä, kuten 
venäläinen kommunistitoveri Buharin 
sattuvasti lausuu: “Suomea voidaan 
pitää klassillisena esimerkkinä maasta, 
jossa kaikki ja kaikkinaiset demokraat
tiset harhaluulot paloivat poroksi kan
salaissodan muutamien kuukausien ku
luessa.” Siksipä e: “pietiin” mennä. 
Luonnollisestikin vallankumouksen 
puhkeamiseen vaikuttaa monet eri sei
kat, kuten kansainväliset suhteet j.n.e. 
Mutta ne eivät suinkaan saa ehkäistä 
tietoista valmistelutyötä siihen pääse
miseksi, että tulipa vallankumoukseen 
otollinen aika minä hetkenä hyvänsä, 
niin valmiit ollaan.

6. Niin, juuri Suomen työläiset, 
proletaarit, juuri he tulevat ajallaan 
käymään "sovittelijoihinkin” käsiksi. 
Ne, jotka ovat kituneet lahtarien van
kileireillä ja jotka ovat seisoneet kuo- 
lemantuoiiHoitten edessä, eivät ole vie
lä voineet sanaansa sanoa, sillä ethän 
heillä ole ollut edes niitä "kansanval
lan” “oikeuksia”, kuten äänioikeutta 
j.n.e. ja tuskinpa heillä on tilaisuus jul
kisesti esiintyä edes työväenyhdistyk
sissä ilman että “Ohranan” sormet ovat 
heti kiinni, jos sattuisivat suorasti pu
humaan “virallisten” suuntaa vastaan. 
Tämä ankaran koulun kouluuttama etu
väri iojou kko o i  kyllä aikanaan tuova 
esille protestinsa ei ainoastaan Manner
heimia vastaan, vaan koko Suomen por. 
varistoa vastaan.

“Pikkasen ymmärrystä ja käytännöl- 
' lisyyttä vain” , niin revisioirsmin rä
meiköstä lähtevät tunteenpurkaukset 
jäisivät "kirjotuskoneeseen.”  Maail
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mansota ja sen luoma tilanne pitäisi jo 
pintyneemmänkin saattaa maan pinnalle 
kaikenlaisia  harhakuvitteluista ja joh-

m  n------

taa vallankumoukselliseen nurxilaisuu- 
teen, joka o i  ainoa tie työväenluokalle 
päämääräänsä päästäkseen.

Y. H— n.
= 3 1  .□

H jalm ar F redrik  P orsien . A a rn o  F e ll.

K u o li H ä m e e n lin n a ssa  h e in ä  
k u u n  8 p. 1918.

K u o li H e ls in g in  k id u tu s v a n k ile ir i llä  
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