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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 .
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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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mentti kaupassa työskenteli 13,610 naista. Suurin 
osa naisista oli tyttöjä, joiden ikä vaihteli 14 — 
20 ikävuoteen. Kaikkein suurimmassa kauppaliik
keessä, liikkeen omistajain tiedonantojen mukaan 
työskenteli 4,732 työläistä ja seuraavassa 4,222. 
Keskiarvoinen palkka ensinmainitussa kaupassa 
oli $9.20 ja toisessa $10.67 viikolta.

“Erään liikkeen 1,013 työläisen palkat vaihtele- 
vat $3.00 :sta $7.00 :ään viikolta. Tämä liike teki 
puhdasta voittoa $2,370.00 vuodessa.

“ 7,000 tyttöä havaittiin saavan palkkaa paljon 
vähemmän, mitä komitea havaitsi välttämättömäk
si kohtuullisen elämän tarpeisiin.

“Eräs Blackwell Islantiin rangaistuslaitoksen 
lääkärin New Yorkissä, Wm. W. Sangerin, laskel
mien perusteella käy selville hänen tutkittuaan 
2,000 prostituteerattua, jotka tulivat hänen hoi
tonsa alaisiksi mainitussa laitoksessa, mitä pal
koilla on tekemistä prostitutionin kanssa. Hän ha
vaitsi, että työläisten ■ palkkasuhteet synnyttävät 
ja edistävät prostitutionia. Tässä esitämme hänen 
tilastonsa palkoista, jotka ovat otetut hänen kir
joittamastaan kirjasta “Prostitutionin Historia”, 
kirjoitettu 50 v. ennenkuin Illinoisin “Vice Co- 
mittee” alkoi toimintansa.
Keskiarvoinen 
palkka viikossa.
$1.00 ...............

2.00 ....................
3.00 ...............
4.00 ...............
5.00 ...............
6.00 .....................
7.00 ...............
8.00 .....................
10.00 ..................
50.00 .............

Epämääräistä
palkkaa ...........
Yhteensä ........

Palkan saa
jien luku.

........... 534.

............ 336.

........... 230.

...........  27.

............  68.

............  27........ 8.

............ 5.

...........  1 .

...........  1.
. 663. 
2, 000. ”

Tästä tilastosta havaitsemme, että prostitutlo- 
niin vajonneiden lukumäärä on suurin niiden kes
kuudessa, joiden palkka on epämääräinen ja piene
nee sitä mukaa kun keskiarvoinen palkka kohoaa.

Edellämainitsemassani kuukausijulkaisussa myös 
mainitaan: “V. 1913 kerättyjen tilastojen mukaan, 
olleen Yhdysvalloissa 300,000 prostitueerattua. 
Tämä luku varsinkin viimeisen viiden vuoden ajal
la on suuresti lisääntynyt ollen nykyään vähin
tään 500,000.

Näitä tietoja on koottu kaupunkien majureilta, 
pölisi päälliköiltä ja papeilta, eivätkä he ole haluk
kaita suurentamaan rikoksien ja varsinkaan pros
titutionin määrää, koska majurien ja polisipäälli- 
köiden tehtävä on estää prostitutionin harjoittami
nen toimintapiireissään.

Näiden laskelmien mukaan, mitä annetaan ta 
vallisesti tilastoissa, prostitutionin määrästä em

me voi tehdä arvioitamme prostitutionin leviämi
sestä työväenluokan näkökannalta, sillä ne perus
tuvat vain supistetussa muodossa naisten harjoit
tamaan prostitutioniin. Nämät laskelmat perustu
vat vain myyjiin, eikä ostajiin, joidenka lukumää
rä on paljon suurempi edellisiä. Miehet ovat yhtä
läisesti prostitueerattuja, sillä kapitalistinen jär
jestelmä on pakoittanut miehet samaan asemaan 
kuin naisetkin, mikäli sukupuoli kysymys on ky
seessä. Kapitalistisen järjestelmän oikeuslaitokset 
ja yhteiskuntamoraali tuomitsee vain naisen pros- 
titueernttuna, vaan vapauttaa miehen persoonalli
sesti kaikesta edesvastuusta. Nainen oikeuden e- 
dessä joutuu vastaamaan teostaan, mutta mies os
tajana vapautetaan. Kapitalistisen moraalin perus
teella vielä työväenluokankin keskuudessa on sel
lainen käsitys vallalla, että nainen vain on pros- 
titueerattu.

Prostitutionin todellinen pohja on sekä miehen 
että naisen alhaisissa palkoissa (eikä yksinomaan 
naisten). Nainen joutuu palkkansa ohella myy
mään itseään pysyäkseen kapitalistisen järjestel
män luoman sivistyksen tasolla. Mies joutuu pros- 
titueeatuksi siksi, että alhaisten palkkojen tähden 
hän on kykenemätön sitomaan luonnolliset suhteen
sa yhdyselämää varten, vaan joutuu edellisen si
jasta tämän kyseessä olevan kapitalistisen järjes
telmän synnyttämän mätäpaiseen edistäjäksi ja 
täyttämään luonnon vaatimuksen luonnottomalla 
tavalla..

Edessämme on kysymys, kumpiko on prostitu- 
eerattu? Eikö nämät kummatkin ole prostitutionin 
uhreja samasta syystä pohjaltaan.

Kuinka voidaan prostitutioni poistaa?

Älkäämme enään puhuko, että nainen olisi yk
sin prostitutionin uhri. Tiedämme, että sitä ovat 
miehetkin. Älkäämme myöskään puhuko, että ny
kyaikainen avioliittoelämä olisi prostitutionista va
paa. Siellä se ilmenee samalla tapaa, mutta lain 
suojaamana. Mies ja nainen yhteiskunnallisten olo
jen pakoittamana joutuvat viettämään pakollista 
yhdyselämää, vaikka heitä ei sido luonnolliset omi
naisuudet ja näin ollen joutuvat olemaan toinen 
toiselleen vaan luonnollisen välttämättömyyden 
luonnottomana täydennyksenä.

Puhukaamme mieluimmin, kuinka voisimme 
poistaa prostitutionin ja luokkamme jäsenet voisi
vat tehdä luonnollisen sukupuoli valinnan, joka 

' olisi kohdaltaan oman luokkamme sekä henkisen 
että fyysillisen elämän kohottajana.

Me tiedämme, että yksin naisten alhaiset pal
kat eivät ole ainoana syynä prostitutionin ke
hittymiseen, vaan siihen on tekijänä koko työväen
luokan elintason aleneminen johtuen kaikkien, 
naisten sekä miesten palkkojen pienuudesta.

Tohtori Garfieldin lausunto erikoisesti amma- 
tittomia palkkatyöläisiä vastaan, joka on julkais
tu tässä julkaisussa Siirtolaisuuskysyroyksen yh
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teydessä, on sangen selvä viittaus, millä tavalla 
siltä taholta katsotaan asiaa. Keholtamme lukijoi
ta kiinnittämään siihen huomiota. (Toim.)

Näin ollen meidän pitää koko työväenluokkana 
ryhtyä vastustamaan prostitutionia ja parhaiten 

, sitä voimme vastustaa kohottamalla yleensä palk

katyöväen elämäntasoa. Se on paras keino prosti- 
tutionin poistamiseksi.

Järjestymällä luokkana teollisuuksittani, niiden 
periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti, kun 
I. W. W:hen järjestyneet työläiset meille esittä
vät, voimme poistaa muiden paheiden ohella myös- 
kni p rosti tutionin.

TAMMIKUU, 1928.

★
LU0KKAS0TAVANK1EN MURHAT.

| ARRASKUUN 21 p. 1922 annettiin julistus Leavenworthin kuritushuo
neesta, että Ricardo Florens Magon on kuollut. Sangen paljon täytyy  

työväenluokan hartioille asettaa painoa, ennenkuin se* ryhtyy itse teossa itse puolustamaan itseään ja ottamaan oikeutensa.
Ricardo Florens Magon ei ole ainoa, joka on jo joutunut tuhotuksi täten lain ja  oikeuden nimessä. Viime talvena vasta jou

tui saman laitoksen kautta lopullisesti tuhon omaksi yksi luokkasotavangeistamme, 
nimeltä Martinez. Hänet viime tingassa leikattiin vankilan sairaalassa ja leikkaus toi
m itettiin liian myöhään ja kunnottomasti, että Martinezin kuolema oli jo  aivan varma, niin hänet laskettiin vankilasta lopuksi pois ehtiäkseen kuolemaan vankilan ulko
puolelle.N yt tätä kirjoittaessa ovat I, W. W. jäsenet Quibley ja  Tahib lähellä kuolemaa. Tähän mennessä ainakin on liittohallitus kiel
täytynyt ketään ulkopuolista lääkäriä toimittamasta tarkastusta näiden kahden heikkoina sairaana, tuberkelin saastuttamana, 
olevien tilasta. He ilman ulkopuolista apua joutuvat myöskin seuraamaan Martinezia ja  Magonia.

Eugene V. Debs kirjoittaa New York Callin magazinessa Magonista m. m. seu
raa vaa:“Minä olen tuntenut Magonin monia vuosia  ja  on hän aina osottanut olevansa kai
ken mädännäisyyden vastustaja ja paremman yhteiskunnan apostoli. Hänellä oli san
gen korkea sivistystaso ja  oli hänen yhteiskunnallinen asemansa arvokas. Hän oli Mexicossa saavuttanut erinomaisen ase
man, mutta hän jätti sen kaiken selkänsä taakse ja  paljasti kotimaansa Peonien kur

jan aseman. Hän teki kaikkensa taistelles
saan Diaz’in tyranniutta vastaan samaan aikaan kuin Taft teki kaikkensa koettaes
saan pysyttää hänet vallassa. Tästä Magonia ajettiin takaa ja  karkoitettiin maanpakolaisuuteen.

“Niin pian kun hän tuli Yhdysvaltain 
puolelle, tänne “ahdistettujen kotiin”, niin  Setä Samuli heti antautui Diazin verikoiraksi ja  lakkaamatta etsittiin Magonia ja  täällä hänet piestiin ja  vangittiin aivan ku
ten olisi ollut villein rikollinen ja  kuitenkaan hän ei edes koettanut saada Diazin henkeä, mutta vapauttaa Mexicon asuk
kaat hänen tyranniudestaan,

“Kun sitten mailman yleinen mestaus alkoi, niin aivan luonnollisesti oli hän yksi 
niitä, joka oli sitä vastaan ja oli kyllin rohkea sen sanoakseen. Siinä oli hänen rikok
sensa. Ei hän mitään muuta rikosta tehnyt. Ei hän ketään elävää olentoa vahingoittanut. Hän yksinkertaisesti vastusti toisten 
työläisten kamalaa lahtausta. Ja tästä yksinomaan Yhdysvaltain hallitus omaksi sisäiseksi häpeäkseen tuomitsi hänet kuolemaan kahdenkymmenen vuoden vankeus
rangaistuksella matoiseen helvettiin mätä- nemään tuuma tuumalta, kunnes hänen ylevä henkensä vihdoin erosi viimeiseen asti 
kidutetusta ruumiista.

“Hän oli sairaana, mutta ei hän sitä valittanut. Hänen silmänsä lopulta heikkeni- 
vät monien eri asteiden jälkeen hän lopul
ta  menetti näkönsä kokonaan. Hänen laki- miehensä ja  monet hänen ystävänsä vetosivat Yhdysvaltain Oikeusdepartmenttiin 
(Jumala armahtakoon tuota m erkkiä), 
mutta siellä oli vain kapitalistien palkkalai
sia. Kaikki vetoomukset Magonin elämän
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