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rikan Yhdysvallat ovat menneet sen ajan ohitse 
teollisessa kehityksessään jo yli puolivuosisataa sii
tä, mitä esim. Venäjällä on nyt alussa. Täällä ka
pitalistien teollisuusvallankumous voitti maa- ja 
henkiorjuuden historiallisesti 1360 luvulla sisällis
sodan muodossa ja sen jälkeen on Amerikan kapi
talismi viettänyt nousukauttaan. Se ei ole vielä
kään siinä määrin rappeutunut, että nyt köyhälis
tön vallankumous olisi tänä hetkenä silmiemme 
edessä. Tässä meillä täällä on erikoinen syy kiin
nittää huomiota toimintaamme tulevaisuudessa, 
että se tulee parhaiten vastaamaan tarkoitustaan 
työväenluokan järjestämiseksi ja kasvattamiseksi.

Tällaisten huomautusten tekeminen oli vähintäin 
vastavallankumouksellista meidän patentti vallan- 
kumouksellistemme mielstä. Nyt aivan läheiset his
torialliset tapahtumat osoittavat, että lähimpänä 
asioiden ja tapahtumien oikeaa ymmärtämystä 
tässäkin suhteessa ovat olleet paljon parjatut in- dustrialistit. •

Tov. Kuusinen huomauttaa, että Venäjän vallan- 
kumouksen yhteydessä syntyneet ja kehittyneet 
kansanväliset, erikoisesti Kolmas Kansainvälinen 
on joutunut muuttamaan taktiikkaansa siitä, mi
tä se oli alussaan. Nyt voimme mainita, että tästä

eteenpäin sen taktiikka tulee muuttumaan yhä e- 
nemmän. Oikeastaan nyt aivan ilmeisesti tulee tä
hän kansainväliseen nähden kysymykseen kenen 
palvelukseen ne kansainväliset joutuvat. Jäävätkö 
ne suorastaan Venäjän nykyisten vallanpitäjien 
johtamiksi ja siis nousevan kapitalismin liikkeiksi 
vai valloittaako palkkatyöväestö niissä nimissä kul
kevan liikkeen omien pyrkimystensä palvelukseen.

Ensimäinen olettamus näyttää sangen johdon
mukaiselta ottaen huomioon Venäjän hallitusohjis- 
sa olevan aineksen nykyisen aseman ja sen mu
kana olevan johtajajoukon näissä Kansainvälisis
sä liikkeissä. Sitä mukaa kun kapitalismi kehit
tyy Venäjällä, joutuu pakosta Venäjän palkka- 
köyhälistökin rakentamaan omat liikkeensä sekä 
liittämään kohtalonsa muiden teollisuusmaiden 
liikkeiden mukaan. Venäjällä nykyään vielä ‘‘oppo- 
sitiönän” nimellä kulkeva aines on vasta itu siitä, 
mitä Venäjän nouseva palkkaköyhälistö joutuu 
kulkemaan toiseen suuntaan sen vallanpitäjistä 
Venäjällä.

Tällä tiellä varsinaisesta palkkaköyhälistöstä 
muodostuu vasta lopullisesti se tekijä, joka mur
taa kapitalismin ja rakentaa selvän tien teollista 
tuotannon tasavaltaa kohti.

MUISTIINPANOJA ANDREAN RINTAMALTA.
( K i r j ,  P u n a k a a r t i n  P ä ä l l i k k ö . )

SUOMEN suurlakko, josta sittemmin kehit- 
äSB I tyi Suomen porvareitten työläisilleen kos- 

toksi hankkima sisällissota, on jo vii- 
den vuoden vanha muisto. Tämä allaoleva 

selostus samalla kuin se on historiallinen, on se 
myöskin mielenkiintoinen siitä urhokkuudesta, mil
lä Suomen työläiset todella nousivat puolustautu
maan valkoista terroria vastaan. — Toim.

Luullen olevan jo kaikki rauhallista yleislakon 
jälkeen pidimme kokouksen Viipurissa 15 p. tam- 
mik. 1918, jossa päätettiin lopettaa Järjestökaar- 
tin toiminta. Kuitenkaan ei kaikki ollut vielä rau
hallista, sillä 23 p. lahtarit toivat joukkonsa Vii
purin asemalle .ja jakoivat heille aseita, jonka jäl
keen joukot hajaantuivat kaupunkiin sitä varten 
varustettuihin kivirakennuksiin, joissa oli ampu- 
mareijät ja muut sotavarustelut. Samana iltana 
noin 10 tienoissa alkoivat ammunnan kaupunkiin

herättäen siten entisiä Järjestökaartin jäseniä. 
Herättyään ammuntaan alkoivat Järjestökaartilai- 
set kiireesti koota joukkonsa koolle ja samalla vas
taamaan lahtarein tuleen omilla vajanaisilla ases- 
t  uksilla an. Kuultuaan meikäläisten vastaavan al
koi lahtareita jänis tää ja heittivät aseensa mikä 
minnekin ja lähtivät livistämään muka vapaina 
mistään tietämättä. Noin 285 vankia, joilla oli 
aseet kädessä viimeiseen asti, saatiin sinä yönä. 
Osa venäläistä sotaväkeä, tietämättä mistä oli ky
symys, yhtyi meihin luullen menshevikien olevan 
vastassamme.

Tietämättä mitään yöllisestä kahakasta menin 
aamulla Viipuriin, vaan Papulan sillalla tuli vas
taani 2 punaista kiväärit olalla ja kysyivät josko 
minulla on minkä alaista kulkulupaa. Kysyttyäni 
minkälainen kulkulupa pitäisi olla, vastasivat he 
että entinen Järjestökaartin jäsenkortti on kelvol
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linen, näytettyäni sen. heille sain jatkaa matkaani. 
Saavuttuani kaupunkiin menin heti piiritoimistoon 
hankkimaan parempaa selvyyttä, jonka sieltä sain
kin, Samalla sain sieltä lappusia viedäkseni maa
seutukylien entisille Järjestökaartin päälliköille, 
joissa kehoitettiin heitä keräämään joukkonsa kool
le ja vielä samana iltana lähettämään Viipuriin. 
Jätettyäni lappuset naapurikyliin riensin kotiky
lääni keräämään joukkoja koolle, siellä otettiin 
kutsu vastaan ilomielellä ja niin vein omalla hevo- 
sellani suurimman osan poikia koteihinsa. Oli 
määrä kokoontua työväentalolle kello 8 illalla, 
vaan jo 7 aikana oli siellä innostunut joukko. Nuo
rukaiset valmiina lähtemään taisteluun ja omai
set innostamassa heitä. Matkan varrella meitä yh
tyi kolmen kylän pojat yhteen, ollen meitä luvul
tamme toistasataa. Menimme Viipuriin, jossa oli 
jo perustettu Punakaarti ja niin aloimme valmis
tautua taisteluun.

L a h t a r i e n  m u r h a m i u n n i t e l m a  e p ä o n n i s tu i .
Saimme kuitenkin varrota 2 viikkoa ennenkuin 

varsinainen taistelu alkoi, lukuunottamatta pieniä 
kahakoita joita tuon tuostakin puhkesi. Lahtarit, 
ilmoitellen varustuspaikkojaan, ammuskelivat aina 
silloin tällöin jonkin kivirakennuksen yläkerrasta, 
jonka me sitte heti aina puhdistimme. Lahtarit te
kivät kiivaan hyökkäyksen asejunaamme vastaan, 
joka oli tulossa Pietarista Viipuriin mukanaan ai- • 
noastaan 60 punaista sotilasta, räjäyttämällä il
maan Kämärän sillan. Panos oli asetettu niin että 
kuin junamme ajaa sen päälle niin silloin se räjäh
tää, vaan varovaisuuden vuoksi lähetimme tyhjän 
veturin edellä, joka laukaisi panoksen ja niin ase- 
junamme säästyi. Asejuna pysähtyi heti ja samas
sa lahtarit avasivat kiivaan tulen vieressä olevas
ta metsästä, joka aiheutti suurta tuhoa joukossam
me. Ennenkuin poikamme ehtivät alas junasta ra» 
tapenkereen suojaan, kuoli 32 ja 6 haavoittui. 
Taisteltuamme 4 tuntia kiivasta taistelua, tuli 
avuksemme Viipurista panssarijuna, joka sillan 
toiselta puolelta syöksi terästä lahtareilla täytet
tyyn metsään. Kauvan ei panssarijunamme tar
vinnut syljeksiä kuin lahtarit tahkosivat ampu
masta ja niin saimme ruveta korjaamaan siltaa, 
joka kesti 4 päivää ennenkuin saimme sen siihen 
kuntoon, että asejuna voi mennä siitä yli.

5 p. helmik, sain määräyksen lähteä Kilpeenjoel
le (25 kilom. Viipurista Antreaan päin) mukanani 
200 miestä, saavuimme sinne illalla. Sijoitettuani 
työväen talolle 80 miestä, vein loput, 120 mukanani 
Äikään hoviin. Ollen matkasta uupuneina jätin 
vartioita hovin ympärille, 2 miestä aina yhteen ja 
annoin määräyksen olla ampumatta jos lahtareita 
alkaa näkyä, vaan sensijaan kiirehtiä meille il
moittamaan. Menimme nukkumaan aikoen aamulla 
järjestyä taistelukuntoon, vaan aamulla herätty
ämme huomasimme olevamme saarroksessa. Erääs
sä vartiopaikassa oli toinen vartioista käskenyt to
verinsa juoksemaan ja itse heittäytynyt maantien

ojaan alkaen sieltä ampua lahtareita, niinkauvan 
kuin hänellä riitti kuulia pyssyssään ja vyöllään, 
piti hän ahtarit loitolla itsestään, ampuen heistä 
4 kuoliaaksi, vaan kun kuulat loppuivat ja hän al
koi ottamaan selästään pussin, missä oli kuulia 
niin lahtarit tulivat hänen luokseen ja  ampuivat 
hänet. Hnomattuani olevamme saarroksessa, an
noin osalle miehistä määräyksen mennä kivinavet- 
taan ja osan asettua ketjuun hovin ympärille eikä 
ampua ennenkuin lahtarit ovat kyllin lähellä. Lah
tarit tähtäsivät hoviin kiivaan tulen vaan kuin ei
vät saaneet meiltä vastausta epäilivät kai meidän 
siellä oloamme tai luulivat joukkomme niin pienek
si, ettemme tohdi vastata, koska suksikomppania 
teki hyökkäyksen yli avonaisten peltojen hovia 
kohti. Kun olivat päässeet kyllin lähelle niin a- 
loimme ammunnan joten lahtarit menettivät usei
ta miehiä ja joutuivat perääntymään metsään. Sii
nä kahakassa menetimme 2 ja 3 haavoittui, lahta- 
rein mieshukka oli suurempi, vaan emme olleet ti
laisuudessa saamaan siitä selvää, sillä he korjasi
vat kuolleensa seuraavana yönä meidän ollessa 
Juustilassa. Yritin nyt päästä työväen talolle, jon
ne olin jättänyt 80 miestä, ollen he nyt meistä e- 
ristettynä. Yritin ensin ratsulla pitkin tietä, vaan 
en päässyt sillä lahtareita oli joka puolella ja lu- 
menpaljous esti minua menemästä yli jään, joten 
jätin ratsuni hoviin ja lähdin hiihtämällä yli jään. 
Hiihtaessani jäällä alkoivat lahtarit lähetellä kuu
liansa sinne joten niitä sinkoili edessäni, takanani 
ja pääni päällä, mutta onneksi ei yksikään sattu
nut minuun. Saavuttuani työväentalolle olivat po
jat siellä neuvottomina tietämättä mitä tehdä tai 
minne mennä. Nyt olin niiden 80 miehen kanssa 
lahtarein selän takana ja pääsimme heitä aivan 
lähelle. Aloimme tervehtiä heitä takaapäin kuulil
lamme joten he joutuivat meidän tullemme väliin. 
Nyt tuli lahtareille hätä käteen ja he nostivat ylös 
valkoisen lipun, vaan me vähälukuisena ja tietä
mättöminä heidän luvustaan, emme tohtineet an
tautua heidän vehkeilylleen alttiiksi vaan jatkoim
me ammuntaa joten he joutuivat perääntymään. 
Pieni lukuisena ja kaukana pääjoukosta emme 
tohtineet jäädä enää toista yötä viettämään Äi
kään hoviin vaan peräännyimme Juustilaan (15 
kilom. Viipurista), sillä pelkäsimme lahtarein taas 
tulevan suuremmalla joukolla meitä piirittämään.

Yöllä hankimme apua Viipurista ja saimme 400 
miestä sekä ampumatarpeita. Seuraavana aamuna 
jatkoimme matkaamme Kilpeenjoelle ja valtasim- 
me sen heti pakoittaen lahtarit perääntymään 2 
kilometriä, jossa heillä oli vahvempi varustus saa
den meidät pysähtymään. Taisteltuamme siinäi yh
tämittaa 3 vuorokautta hetkeäkään levähtämättä 
saimme heidät taas perääntymään 4 kilometrin 
päässä olevalle Ahvolan mäelle saaden heiltä suu
ren määrän ampumatarpeita, kiväärejä, kuularuis- 
kuja ja hevosia. 23 lahtarin ruumista jäi haudat
tavaksemme.
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Ahvolassa tapasimme ankaran vastarinnan saa

den taistella siellä 11 p:stä helmik. 25 p:n hnhtik 
lakkaamatta. Me olimme Sunin mäellä ja  lahtarit 
Ahvolan mäellä. Hyökkäyksiä tehtiin molemmilta 
puolilta kuitenkaan onnistumatta, ollen meillä suu
rena vaikeutena se, että olimme liian kaukana pää
joukosta eikä lumenpaljouden takia voinut kuljet
taa raskasta kalustoa, jota vastoin lahtareiila oli 
apuna Saksan kouluutettu junkkerismi. Taistelun 
lopulla meillä kyllä oli jo koko voimakas ja luja 
rintama, joka näytti jo kukistumattomalta vaan 
samalla olivat lahtaritkin saaneet lisäjoukkoja ja 
varustuksia joten taistelu pysyi yhtä tuloksettoma
na. Kuumat oli päivät siellä lahtareiila jos oli 
meilläkin, kärsien he suuremman mieshukan, sillä

heidät pakoitettiin hyökkkäamään viinan avulla 
ollen heillä päällikkö joka 9:lle miehelle, joka 
Brovving tai Mauser kädessä kulki miesten jäles- 
sä uhkaillen jos miehet eivät hyökkää. Kerran am
muttiin lahtarein leiristä pommi meille, joka ei 
kuitenkaan sattunut räjähtämään, tykkimiehemme 
ottivat sen heti ylös ja laskivat siinä olevista nu
meroista matkan pituuden, jonka jälkeen se am
muttiin takaisin lahtareille räjähtäen se siellä ja  
pirstoen samalla lahtareiden tykint ilmalaivamme 
toivat meille tämän sanoman. Ahvolan taistelu oli 
yksi kuuluisimpia taisteluita, josta lahtarit laula- 
vatkin: “Ahvola se ankarin, Sunin mäki sankarin”.

25 p. huhtik. saimme määräyksen perääntyä Vii
purin avuksi, siitä ensi numerossa.

PROSimJTIONl KYSYMYS.
K i r j .  F r a n k  L a m p i .

P Jm m ,

M i t ä  m e r k i t s e e  p r o s t i t u t io n i?  
TAVALLISUUDEN mukaan aina, kun tah

dotaan päästä selville, jonkun sanan tai 
kysymyksen kieliopillisesta merkityksestä, 
niin etsitään sanan tulkinta sana kirjas

ta. Kapitalistisen mailmankatsomuksen mukaan, 
sillä (he) tuottavat sanakirjoja, niin heidän yh
teiskuntafilosofiansa mukaan pitää myöskin sano
jen tulkinta tulla merkityksi sanakirjoihin.

Jos tämän kysymyksen tulkitsemiseen käyttäi
simme porvailisiä sanakirjoja apunamme, niin tä
män kysymyksen todellinen pohja ja sen yhteis
kunnallinen ilmiö jäisi selvittämättä ja näin ollen 
jäisi nainen vain yllämainittujen sanakirjojen pe
rusteella prostitutionin harjoittajaksi, sillä nimen
omaisella ymmärryksellä, että hän on taipuvainen 
irstailuun. Mutta jos tahdomme työväenluokkana 
päästä selville tästä yhteiskunnallisesta paheesta 
täytyy meidän löytää tälle kysymykselle tulkinta 
taloudellisen elämän pohjalta.

Kun tulkitsemme tätä kysymystä työväenluokan 
näkökannalta, niin havaitsemme, että prostitutioni 
ei merkitse sitä, että jotkut ovat taipuvaisia irs
tailuun, vaan näemme, että prostitutioni merkit
see i h m is e l l e  v ä l t t ä m ä t t ö m i e n  ta r p e id e n  t y y d y t y s 
tä . Prostitutioni merkitsee samaa kuin ihmisille 
välttämättömien tarpeiden ostoa ja  myyntiä tava
ra  markkinoilla. Mies yhtähyvin kuin nainenkin 
joutuu kapitalistisen järjestelmän puristuksen ta
kia prostitueeratuksi.

M i k ä  on p r o s t i t u t i o n i n  s y n n y t t ä j ä ?
Että .prostitutioni leviää huimaavalla nopeudel

la erittäinkin työväenluokan keskuudessa, täytyy 
sillä olla jokin perus, niistä se johtuu. Tutkimuk
sien perusteella annettujen tilastollisten tietojen 
mukaan pitäisi tähän olla syynä naisten alhaiset 
palkat, jonka pakoitta m an a joutuvat harjoitta
maan prostitutionia, tai myymään sukupuoliviet- 
tiään markkinoilla, sillä parantaakseen taloudellis
ta  asemaansa siitä mihin hän on joutunut työn
antajalta saamansa alhaisen palkan tähden. Jos 
tämä olisi ainoa tekijä prostitutionin leviämiseen, 
niin se väite, että miehetkin joutuvat prostitutio
nin uhreiksi jäisi näin ollen vain pelkäksi väit
teeksi ilman perustaa.

Kun miehetkin joutuvat prostitutionin uhreiksi 
on siinä perustekijät samat kuin naisellakin, ni
mittäin miesten alhaiset palkat ja lisäksi yleensä 
kapitalistisen järjestelmän tuotantotapa.

Yleensä radikaaliset kirjailjat ja yhteiskunta^ 
'olojen tutkijat, tuovat väitteensä todisteeksi tilas
tollisia tietoja naisten alhaisista palkoista ja  näin ' 
ollen pitävät sen ainoana prostitutionin synnyttä
jänä. Esimerkiksi The Young Workers (Nuori 
Työläinen) nimisessä kuukausijulkaisussa, jossa 
käsitellään prostitutioni kysymystä, pääsee edellä 
mainitsemaani käsitykseen.

Mainitussa julkaisussa viime marraskuun nume
rossa mainitaan naisten palkoista seuraavaa:

“1913 Chicagon viidessä suurimmassa departe-
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