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■ VALKOISTEN VANKINA
Kirj. Punasotnri, 

(Jatkoa Edelliseen Numeroon)

VANKILAN pihamaalle saavuttuamme katselin 
ympäristöä ja näköpiirissä olevia maisemia. 
Eteläpuolella näkyi Hämeenläänin vankila se
kä naisten kuritushuone. Läntiseltä puolelta paik

ka oli suojattu ampumaharjoitusmaseenilla, ollen 
sen muuri korkeampi kuin linnanpuoleinen muuri. 
Itä- ja pohjoispuolella näkyi Vanajavesi.

No niin, nyt kuitenkin pääsimme katon alle ja 
“lujalle perustalle”, sillä vankilan lattia, jossa 
saimme loikoilla, oli sementtinen. Talossa ei oltu 
erittäin vieraanvarasia, sillä uusille tulokkaille ei 
tarjottu illallista, jota vatsamme niin kipeästi kai- 
pasi pitkän marssin jälkeen, vaan sensijaan annet
tiin raakuuksilla runsaasti höystettyjä kirouksia ja 
potkuja ennen levoltemenoa. Kaiken tämän kuiten
kin otimme tyyneesti vastaan. Joukkomme ei ollut 
kuulevinaan kirouksia, eikä näkevinään raakuuksia, 
vaan se katsoi kaikkien näiden yli, kauaksi tulevai
suuteen. Kiväärien pauke ja akku nain helinä muo
dostivat “iltalaulun", joka tuuditti joukkomme u- 
neen. Valkoset nimittäin ammuskelivat kaiken yö
tä, usein ikkunoihinkin, ehkä raukat vielä pelkäsi
vät meitä, vaikka olimmekin ilman aseita.

Seuraava päivä saapui ja kulki iltaan rauhalli
sesti. Mitään erikoista ei tapahtunut. Ei edes ruu
alla “rasitettu", sillä emme saaneet muuta kuin vet
tä. Sitä sai, kun vaan jaksoi seisoa ja varttoa vuo
roaan. (Vesi nimittäin kannettiin sangoilla, silla 
vesijohtolaitteita ei ollut).

Mutta jo se uraa van a päivänä alkoi keskuudes

samme liikkua kaikenkarvaisia herroja, joiden hi
hoissa oli valkoiset nauhat ja niissä isoa kokoa S 
kirjaimet. Jotkut vielä laskivat leikkiäkin päätel
len, että ne ovat Singerin konekaupan asiamiehiä. 
Mutta he “erehtyivät”, sillä herrat olivat niitä, joil
la oli valta “sitoa ja päästää". Herrat kertoivat 
heillä olevan taivaanavaimet hallussaan ja lupasivat 
meidät kyyditä helvettiin.

Mutta olimmehan jo lapsina tottuneet kuulemaan satuja, siis emme niistä enään erikoisesti 
välittäneet, vaan aloimme pyytämään leipää. Nälkä kun oli, niin täytyi esittää kylmän totuuden. 
Leipää, leipää, sitä vaadimme ja ajattelimme, et
tä vaikka toisivat kuularuiskun ovelle ja siitä 
nikkeliä antaisivat, niin kuitenkin tahdomme leipää. Vaan herrat kauhistuivat juuri julmasti meidän vaatimuksemme johdosta. Kuitenkaan eivät 
antaneet nikkeliä, paremmin kuin leipääkään. Niin meni sekin päivä ilman ruokaa.

Illalla täytettiin vatsat vedellä ja yritettiin al
kaa nukkumaan. Mutta siitä ei tahtonut tulla mitään. Pitkäaikainen paastoaminen kävi aina vain 
raskaammaksi. Heikoimmat alkoivat sortumaan. Sieltä täältä kuului ho urail eväin ään n äh d yksiä ja 
jotkut tuijottivat tylsin katsein eteensä. Vaan ei
vät antaneet yönkään kulua ilman vieraita Yöllä 
ilmestyi ovelle valkea susi, kädessänsä paperili
uska, josta huuteli joitakin nimiä. “Tämän nimi
siä, jos on tällä osastolla, niin heti matkaan”, sa
noi hän. Joukkomme valtasi hämmästys ja kuin
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kuoleman henkäys kävi keskuudessamme kuiskaus: 
“ne viedään ammuttaviksi". Siinä emme erehtyneetkään. Tällaista jatkui.
“Kalliisti saamme ostaa vapautemme, toverit, vaan älkää menettäkö toivoa, joskus me sen 
saamme", lausui yksi tovereistamme, jonka nimi 
huudettiin, ja asteli pystypä in kohti teurastajaan
sa, meidän toisten jäädessä tuijottamaan toisiam
me. Siihen jäimme, jokainen ajatellen joskus vuoronsa tulevan.

Neljä tai viisi päivää olimme eläneet ja horju
neet veden varassa, kunnes eräänä aamuna komennettiin riviin ja ulos. Tällöin olin kolmannes
sa kerroksessa. Komennoksen kuultuani ajattelin 
itsekseni, että enpä taida pysyä pystyssä enään tätä matkaa, sillä kun nousin lattialta ylös, alkoi 
akkunat häviämään silmistäni ja korvissa soi niin omituinen ääni. Kävin toveriini kiinni, kun 
aloin kaatumaan, mutta hän oli yhtä heikko, 'täy
tyi nojautua sei nää vasten siksi, kunnes taasen 
sain näköni jälleen. Hiljalleen valuimme rappu
sia alas. Silmämme alkoi heti selkiämään parem
min, kun näköpiiriimme tuli sillitynnyri ja leipä- 
laatikko.

“Tässä siis ensimäinen ‘murikka’ tämän viikon 
ajalla", juttelimme toisillemme, kun saimme kahden sormen levyisen siivun kaurankuorista teh
tyä leipää ja noin puolentoista tuuman mittasen sillinpalan, Kaurankuorista tehdyn leivän kappa
le yhdessä ja sillinpala toisessa kädessä sitten mentiin ulos syömään. Ne maistuivat hyvälle, 
vaikka olivatkin vähän mädäntyneitä. Kaikkien 
vedellä pestyihin vatsoihin ne näyttivät menevän 
kuin mansikat jokeen.

Sen päivän saimme taistella vilun kanssa ulko
na. Kylmä oli, vaikka aurinkokin paistoi, sillä o- li mm e hän kovin heikkoja. Vankeja oli niin pal
jon, että yhden “murikan” odotuksessa sai olla koko päivän. Iltasella kun katselimme joukostam
me viimeisten saadessa annoksiaan, niin vesi va
lui suihimme ja “pahoitelimme” sitä, kun meidän 
täytyi jo aamulla syödä annoksemme.

Vihdoin kaikki olivat saaneet “murikan" ja 
niin siotuimme kukin paikallensa, yötä vastaan 
ottamaan ja epäilys mielissä odottamaan sen tapahtumia. Jokainen kai aprikoi itseksensä ja aja
tuksissapa kyseli, että olenkohan minä yksi niis
tä, jotka taasen tämän yön aikana joutuvat valkoisten uhreiksi. Mutta vähitellen siihenkin tot
tui. Teurastus kun jatkui säännöllisesti, niin mie
lissämme vakaantui ajatus, että mitäpä väliä sillä 
kenen meistä kulloinkin vievät, sillä jokatapauksessa ne vaativat vissin määrän jokainen yö uhre
ja, sammuttaaksensa verenhimoista janoansa.Valkoisten verenhimo näytti aina vain lisään
tyvän. Vihdoin alkoivat käymään päivisinkin 
huutelemassa uhreiksi vaadittavien nimiä. Kunkin päivän uhrit vietiin aamulla aikusin pää vahtiin ja sieltä sitten seuraavana yönä sorakuoppiin.

Joinakin öinä sain salaa seuratuksi, kun sora
kuoppiin vietäväksi valitut joukot lähtivät liik

keelle päävahdista. Säälittävää oli katsella kun ih
miset, joilla oli raskaat vanginkahleet jaloissaan, 
laahustivat eteenpäin, teurastajani kävellessä mukana ja tuuppiessa. Kerran kuulin, kun yksi jou
kosta sanoi: “Aavistan, että meidät viedään ammuttavaksi."

No, kun kerran sen tiedät, niin miksi sitä u- 
liset,” ärähti yksi murhaajista. “Siksi,” vastasi 
mies, “että haluaisin tietää, miksi tämän pitää yöllä tapahtua? Ettekö kehtaa päivällä suorittaa 
tällaisia veritöitä?”“Suusi kiinni, roisto, tai kiskon kielen suusta
si!”"Tehkää kuinka vain haluatte, olen jo tähän 
taisteluun ryhtyessä tehnyt päätöksen, että sille 
uhraan vaikka henkenikin. Ottakaa vain henki 
pois ja heti, miksi kidutatte näin paljo?”

Enempi en kuullut puhelua, kun joukko häipyi 
portista ulos, rautaisten kahleiden kalahdellessa. Sain uutta innostusta, kun kuulin, että toveri, 
vaikka vietiin murhattavaksi, vielä kuitenkin pel- käämättömästi ja murtumattomana lausui mieli
piteensä julki. Laahustin toisten toverien luokse 
ja kerroin heille, mitä olin kuullut. Heidänkin sil
mänsä näyttivät kirkastuvan ja lausuivat toivo
muksensa, että kun meidätkin rehellisesti ammut
taisiin, eikä näin nälällä kiusattaisi.

Nälkä, tuo vastenmielinen vieras, oli säännölli
sesti luonamme, kaksikymmentäneljä tuntia jokai
nen vuorokausi. Hetkeksikään se ei poistunut seu
rastamme. Jonkun ajan kuluttua alkoi nälän seu
raukset näkyinään räikeinä. Satoihin nousi niiden luku, jotka eivät päässeet ylös lattialta, vaan tus
kallisesti pyysivät vettä ja leipää. Vettä he kyllä saivat, sillä toiset toverit, jotka vielä pääsivät 
jollain tavalla liikkumaan, sitä hankkivat heille. Mutta leipää ei, eihän toki, se olisi ollut ylelli
syystavaraa meille, valkoisten mielestä. Ne palat, 
mitkä meille jaettiin, eivät olleet leipää, vaan 
pellavansiemenistä tehtyjä kokkareita, jotka eivät 
vastanneet leivän tarkoitusta. Liiallinen veden 
juonti myös toi ikävät ja kauheilta näyttävät seu
raukset. Se alkoi turvottamaan ruumista niin ankarasti, että useat muuttuivat muodottomiksi li
hani öhkä leiksi. Kasvoista ei näkynyt silmiä ollenkaan, Vaatteet, ne vähät mitä oli jäänyt päälle, 
täytyi olla auki kauttaaltaan, sillä koko ruumis oli turvonnut.

Näin sitä viruttiin ja odoteltiin kuolemaa, tuota viimeistä vapauttajaa. Monta se vapa Uttikin, 
Siellä täällä, pitkin lattiaa, alkoi vihdoin nukku
maan miehiä ikuiseen uneen. Kuolleiden luku 
kunkin vuorokauden kohdalle alkoi olemaan tuos
sa kahden- ja kolmenkymmenen vaiheilla. Moni to
veri, kun aamulla heräsi ja alkoi vierellään makaa
vaa miestä herättämään, niin se ei enään nousut
kaan. Hän oli yöllä hiljaisuudessa kuollut, kuollut 
aivan rauhallisesti, jotteivät toiset olisi tulleet häirityiksi.

Nälkä kiihtyi yhä ja siitä seurauksena ollen kuolemat lisääntyivät. Erään kerran kuoli neljä-
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kymmentäkuusi yhden yön aikana kasarmin sei
näin sisällä.

Kaameaa on seurata ja katsoa, miten ihminen 
kuolee nälkään. Ehkä aivan viimeiset hetket ei
vät ole mitään erikoisempaa, vaan ne hetket, jotka loppuatekevä uhri viettää vähän ennen kuole
maansa. Ihminen, joka kamppailee nälkäkuoleman kanssa, kuluttaa omaa vertansa siksi, kunnes 
se muuttuu kokonaan käyttökelvottomaksi. Kulutus tapahtuu enin yö nai kana. Nälkää kärsivä
uneksii yönaikana paljon ja hyvää, niin todellakin hyvää. Hän unissaan on oi evin aan syömisen tou
hussa, suurella halulla, ja näkee paljon hyviä ruokia. Juuri tällöin tapahtuu veren uudelleen käyt
tö. Uneksia imee ikenistään verta, joskus huulis- 
taankin. Aamulla kun herää, niin suupielet ovat 
veressä. Loppu kun tulee lähelle, eli ihminen perin heikoksi, niin hän ei e n ään herää, vaan jat
kaa imemistä kunnes loppuu. Aivan lopun lähel
lä hän haukkoo ilmaa, aivan kuin kuivalle maalle nostettu kala ja silmiin tulee outo, lasimainen 
kiilto. Loppu vihdoin tapahtuu rauhallisesti. Kuoleva ei valita, vaan useissa tapauksissa suu jää 
hymyyn, ikäänkuin hän vielä kuolleenakin haluaisi halveksua tappajiansa.

Nälkä tappoi vankilan seinäin sisällä ja valkoi
set pyövelit hikipäissään auttoivat seinäin ulko
puolella. “Murlkkajonossa” ammuttiin monta miestä ja ainoastaan sentakia, että eivät voineet 
kunnollisesti pysyä pystyssä, seisoa valkoisen vah
din mieleisessä asennossa. Valkoinen pyöveli tart
tui vain kuin peto uhrinsa niskaan, tuuppasi si
vuun ja sitten paukahti pyssy. Kaikki tuo tapah
tui "hyvässä järjestyksessä”. Pyöveli, kun oli uh
rinsa ampunut, niin hän kylmäverisesti lausui: 
"korjatkaa pois” ja alkoi katselemaan uutta uhria.

Kaikkea tätä nähdessä monen toverin järki alkoi 
sammua. Kiduttamalla tappava nälkä kun oli ja toverien murhaamista täytyi omin silmin katsoa, 
niin eipä ihme, jos Joiltakin ajatukset kuohuivat yli äyräiden.

Kaamea oli katsella erästäkin tapausta, joka e- rikoisemmin jäi mieleeni ehkä senkin takia, että 
sen uhriksi joutunut toveri oli synnyinseudultani. 
Hän kun tavanmukaisesti ollessaan leipälinjassa, 
kuten toisetkin, saapui jakajan kohdalle, niin 
hyökkäsi lei pk laatikolle molemmat kädet suorana, 
aikoen ottaa useampia paloja. Mutta samalla vie
ressä oleva kiväärimies tarttui niskaan kiinni ja paiskasi onnettoman uhrin lattiaan ja sitten alkoi 
kiväärintukilla hakkaamaan päähän. Hakkaus oli niin ankaraa, että uhrilta toinen silmäkin pullahti 
pois päästä. Me toiset aloimme pyytämään, että ampua mies, jos et voi olla hakkaamatta. Tämän 
kun sanoimme, niin pyöveli käänsi pyssynsä meitä kohden ja alkoi ampumaan. Kaksi tovereistamme 
taasen siinä kaatui, valkopyövelin kuulain lävistä- 
minä ja me toiset ajettiin ylös omaan kerrokseem
me ilman “murikkaa”.

Parin tunnin kuluttua hakatuksi tullut toveri

raastettiin meidän luoksemme. Päätä oli vähän si
dottu, mutta jo iltayöstä hän kuoli, tulematta tun
toihinsa.

Muutama-' päivä* ennen tätä tapausta sama toveri puheli minulle ja pyysi, niin perin sekavaa hä
nen puhelunsa jo tällöin olikin, että veisin hänen 
äidilleen tiedon, että hän kuoli nälkään Hämeenlinnan vankileirillä. Pyyntönsä täytin, vaikka kak
si vuotta myöhemmin olin tilaisuudessa sen tekemään.

Aikaamme tässä kuoleman esikartanossa kulu
timme, nimittäin sellaiset, jotka vielä jaksoivat, 
tappamalla täitä, sillä näitä “murheenkryyniä” o- li talossa miljoonia. Vaikka kuinka säännöllinen 
koitti olla puhdistustyössä, nim. töiden tappamisessa, sillä muuta puhdistamista ei meille suotu, niin kuitenkin niitä oli hetken kuluttua yhtä pal
jon, kuin ennen tappamista. Yhteen aikaan oli 
täitä niin paljon, että niitä tapasi ulkona piha
maallakin. Sinne niitä karttui kai siksi, että van
kien, niiden jotka jaksoivat vielä sinne kävellä, täytyi viettää päivät ulkona.

Vankilan pihmaan keskelle oli sijoitettu kuula- 
ruisku, jonka vierellä seisoi mies, aina valppaana 
avaamaan kuularuiskun kidan, jos tapahtui jotain sellaista, joka vähänkin antoi aihetta. Tapahtuipa 
sen laukaseminen ilman aihettakin. Kerran kuu
limme kuularuiskun laulun ja riensimme akkunaan 
katsomaan, mistä se johtui. Emme nähneet ulkona 
isompia vanki joukko ja, ainoastaan veden ja ruu
miiden kantajia sekä vartioita, jotka kiväärit so- jossa marssivat pihan poikki, kohti yhtä kasarmin 
seinustoista. Siellä maassa virui mies ja toinen o- li vesisaavin kanssa hänen vierellään. Kuularuis
kun suu oli tähdätty sinnepäin. Miehet olivat ve
denkantajia. Olivat olleet juuri menossa kasarmin sisälle, kun kuularuisku lauastiin. Toiseen miehis
tä oli sattunut kuula, lävistänyt pään, niin että suuri kappale takapuolelta päätä oli lentänyt ka
uaksi. Tähänkään tapahtumaan, kylmäveriseen 
murhaan, ei ollut minkäänlaista syytä. Toinen, e- 
loonjäänyt, vedenkantajista kertoi jälestäpäin, että he eivät tehneet mitään sellaista, joka olisi ollut edes näennäis e st ikään aiheena ampumiselle. 
Pyöveli halusi kai vain koettaa, josko murhakone on hyvässä kunnossa.

Eräänä päivänä, ennen kuin jouduimme leipäjo
noon, kävi kuiskeita, että nyt saadaan jotain erikoista, eikä vain silliä ja “murikkaa”. Ja niin 
myös kävi. Jotain “erikoista” meille annetuinkin. 
Jonkinlaista kalliokalaa oli keitetty veteen ja sitä 
jaettiin pesuvadeissa, kussakin vadissa ollen viiden miehen annos. Siitä kun osansa ahmi lusikal
la, niin kyllä tunsi saaneensa “lämpimän annok
sen sisäänsä”. Mutta samalla huomasi, että suus
ta oli lähtenyt nahka ja vatsassa alkoi tuntemaan 
tuskallisia poltteita. Olimme saaneet lipeäkiveä 
huiman annoksen kalliokalan mukana. Lipeää oli 
kai 3iksi sek otettu joukkoon, että “kala” suli. 
Tästä annoksesta johtuen moni menetti henkensä 
ja toiset saivat ikuisia muistoja vatsaansa.

8



T I E  V A P A U T E E N S Y Y S K U U ,  1 9 2 4

Tämä oli ensimäinen näytös lahtarien “siveelli
sestä tappamisesta”, johtuen kai siitä, että syys
tä tai toisesta oli annettu määräys, ettei ketään saa enään ampua ilman tutkimista ja tuomitse
mista. Tätä määräystä kyllä rikottiin jälkeenkin- päin, joten määräys ei ollut muuta kuin kuollut 
kirjain. Tosin sitä näennäisesti toteltiin, mutta 
aina kun sattui mukava tilaisuus, niin "vahingon
laukaus" kajahti ja joku vangeista menetti henkensä. “Vahinkolaukauksen" suorittanut Valkonen 
tavallisesti puolusti itseään jollain tekosyyllä, jo
ko sanomalla, että punikki “yritti karata”, siinä kaikki.

Tutkimuspaikkana oli eräs rakennus, jonka joka huoneessa oli tuoman ja toimitettiin tutkimi
sia. Minun osalleni sattui kylpyhuone. Astuttuani 
sisään, vahdin saattamana, minä ensin katselin 
huonetta ympäri. Siinä ei ollut mitään muuta kuin tuomari pöytänsä luona Vahti istui tuolille 
ja minä jäin seisomaan oveneteen. Tutkimus alkoi 
kuten ainakin jossain virastossa. Ensin otettiin y- 
lös nimi, ammatti ja muut sellaiset seikat. Sitten 
kysyttiin onko pakolla otettu punakaartiin, vai on
ko mennyt vapaaehtoisesti. Vihdoin saavuttiin a- 
sian ytimeen. Kyselijä tiukkasi, että minun tulisi 
tietää, kuka murhasi O saran kartanon herran, 
Kyröskoskella, sillä raportit osoittavat minun ol
leen siellä silloin kun murha tapahtui. Ensin en 
tarkoin kuullut, mitä hän tarkoitti, sillä kuuloni 
oli käynyt huononlaiseksi tykkien paukkeessa ja 
ravinnon puute luonnollisesti vielä lisäsi kuuloni heikkoutta. Kun en oikein kuullut, niin luonnolli
sesti kysyin “mitä”. Sitä kuitenkaan ei olisi saa
nut tehdä, sillä heti paukahti vahdin nyrkki kas
voihini ja minä menetin huonon tasapainoni. Ve
ri syöksyi suustani ja sen tihruessa täytyi alkaa 
puolustamaan itseään vastauksilla. Kyselyä jat
kui hetkisen, vaan kun eivät saaneet muuta kuin kielteisen vastauksen, niin vihdoin tuomari alkoi 
kirjoittamaan jotain papereihinsa ja minä tuupattiin ovesta ulos.

Minä olin onnellinen, kun pääsin muutamilla 
nyrkiniskuilla. Useita toisia hakattiin armottomas
ti. Joitakin hakattiin erikoisesti pieksämistä var
ten laitetussa huoneessa, jossa ei ollut muuta sisuskaluja kuin penkki keskellä lattiaa. Tässä huo
neessa tapahtui kaameita näytöksiä. Joitakin ha
kattiin niin kauan, että kuolivat ja toiset menet
tivät järkensä, johtuen niistä kidutuksista, joita 
saivat kokea tässä raakuuden pesässä.

No niin, nyt oli tutkittu ja saatiin alkaa odot
tamaan tuomioita. Kaikki vangit numeroitiin ja 
nimet otettiin kirjoihin. Minunkin takkini selkään maalattiin. lihavat numerot 3634. Näin oli 
päästy siihen asemaan, että vankien hoitohallitus 
muka nyt suojeli meitä ja oli meistä vastuunalainen. Todellisuudessa näin kuitenkaan ei ollut a- 
siat. Vankeja alettiin antaa yksityisille, “töihin”, 
kuten sanottiin. Tällätavoin “töihin” annettu u- seimmiten jäi sille tielle. Jälestäpäin vain kuului,

eli tehtiin raportti, että “yritti karata ja sentakia joutui ammuttavaksi.”
Likaisina ja samoissa aluvaatteissa saimme rypeä monta kuukautta. Kuitenkin, mistä lienee se 

johtunut, eräänä päivänä saimme määräyksen läh
teä vahtien saattamana Hämeenläänin naisten ku
ritushuoneen saunaan. Sekös oli ilahduttava uutinen. Saunalle kun päästiin, niin kaikki komennet
tiin riisumaan vaatteet päältään ja sitomaan ne 
yhteen nippuun, sillä ne myös kylvetetään “täi- 
uunissa”. Siinä alasti kun seisoimme, niin katselimme toisiamme, teimme tarkastuksen, jos olem
me jo kyllin laihoja vietäväksi luujauhotehtaalle. 
Kaikki näytti olevan kyllin “puhtaita”, että eipä 
olisi tainnut liian rasvaisia tulla luujauhot, vaik
ka olisi jauhettukin. Ei ollut miehistä jälellä muu
ta kuin hahmot, jotka muistuttivat enempi kuolleiden luurankoja kuin eläviä ihmisiä.

Etupäässä olleet joukot kun tuotiin saunasta u- los, niin toisten oli suu hymyssä, sauna oli kai 
maistunut hyvälle pitkästä aikaa. Mutta joittenkin oli pää puhki, tai muutoin olivat luitaan koh- 
lineet, kun olivat putoilleet lauteilta. Samoin kä
vi osalle siitäkin joukosta, jossa minä pääsin löylyyn, Kiivettyämme ylös kylpy lavalle ja saatuam
me ensimäisen siemauksen löylystä, alkoi sieltä 
ja täältä heikommat tippumaan alas, että luut ko- 
lahteli. Siinä löylyn seassa kukaan ei joutanut välittämään, kuinka toisille kävi, sillä jokainen 
huolehti itsestään. Mitä polttavammaksi kävi löy
ly, sitä makeammin ruumis syhyi ja sitä kun laa- 
has vihdan tyngällä, niin vesi alkoi suusta suorana 
valua. Lystiä ei kuitenkaan kestänyt kauan kun jo huudettiin ulos ja toiset laskettiin tilalle löylyyn.

Sitten saimme vaatteemme, jotka olivat sillävä
lin myös kärvennetty ja niin tyysti, että jotkut saivat paidastaan vain kauluksen käteensä, mer
kiksi ettei vaatteita oltu varastettu.

Saunasta oli kasarmille vain sadan metrin matka, mutta pitkälle sekin tuntui saunan jälkeen, 
sillä kylpy meni jäseniin. Kasarmille kun päästiin, niin koko joukko alkoi heti nukkumaan. Vie
relläni oleva toveri hoksautti, että “nyt voidaan 
nukkua hyvin, kun ei ole täitä muualla kuin luhta ri n takissa."

Ulkopuolisen painostuksen kannustamana vihdoin päästiin niin pitkälle, että vankien omaiset 
saivat alkaa lähettämään leirille ruokatavaroi
ta paketeissa. Vankilan puolesta ensin jaettiin kor
tit, joilla voi omaisilleen ilmoittaa olinpaikkansa ja osotteensa.

Valkosten valtakunta oli niin kurja ja köyhä, että ensin kun se keräsi vankeja useita kymme
niä tuhansia, niin sitten se ei voinut niitä elät
tää, eikä halunnut vapaaksikaan laskea, vaan lait
toi köyhyydessä ja kurjuudessa elävät vankien o- maiset elättäjiksi. Mutta kuitenkin, vaikka monen 
vankilassa olevan omaisen omakin leipä oli ker
juun varassa, he muistivat vankilassa olevaa per
heensä jäsentä. He ymmärsivät tilanteen ja tun-
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sivat velvollisuutensa. Mieltä ylentävää oli nähdä kuinka heti kun saivat tiedon, että vangeille saa 
lähettää ruokaa, suuret joukot kokoontui vankilan 
kanslian edustalle. Siinä seisoi harmaahapsisia 
vanhuksia ja kalpeakasvoisia nuoria lapsia, muka
naan pienet leivänkappaleet. Tuskin voidaan ku
vata, kuinka kalliiksi usealle niistä tuli pienenkin 
leipäkannikan hankkiminen. Moni suu kotona jäi 
ilman, kun yritettiin vähästäkin viedä niille, jot
ka valkoisten vankina kamppailivat nälkäkuole
man kanssa.

Jospa minäkin olisin silloin tiennyt paremmin sen tilanteen, missä vapaana olevat omaiseni jou
tuivat hankkimaan ne ruokapaketit, jotka minulle lähettivät vankilassa ollessani, niin enpä todel
lakaan olisi ilmoittanut olemassaolostani. Sillä ne tulivat kalliiksi heille ja täytyi hakea pitkien mat
kojen etäisyydestä. Paikalliset valkoiset eivät myyneet niille, jotka vähänkin tunnettiin omaavan muutakin eikä vain valkoisten väriä. Jos vankilas
sa oli kurjaa, niin kurjaa oli tällöin niidenkin e- lämä, jotka saivat olla vapaana.

Näin sitä kuitenkin kiikuttiin päivästä toiseen,

elämän ja kuoleman välillä. Moni kyllä sai o- 
maisiltaan ensimäisen paketin mukana myös vii
meisen. Näin siksi, että jotkut söivät itsensä pois 
hengiltä heti ensipaloilla. Eräänä päivänä aivan vierelläni ulkona istui nuori poika. Hän oli juuri 
saanut omaisiltaan "nivaskan” ja siinä samalla 
paikalla istuen syönyt siitä jo kolme eli neljä eri 
kertaa ja niin, että ei vähääkään edes ollut vä
lillä kävellyt. Poika alkoi taasen syömään. Minä koetin sanoa, että älä syö vain liiaksi yhdellä ker
taa. “En minä syö, minä vain maistan,” sanoi poika ja pisti kättänsä pussiin, ottaaksensa sieltä 
vielä jotain. Mutta samalla hän alkoi lyyhisty
mään ja käsi jäi pussissa .olevan leivän syrjään 
lujasti kiinni. Näin sammui pojalta elämä. Mut
ta Samalla sammui myös nälkä ainaiseksi. Ympä
rillä olevat, jotka näkivät ja senrasivat tapauk
sen, nähtyään ettei poika enään palaa henkiin, 
söivät pojan jättämät leivänpalat.

Suurin osa joukostamme kuitenkin oli sellaisia, jotka eivät saaneet ulkopuolelta apua. Näiden täy
tyi tyytyä siihen niukkaan moskaan, jonka saivat 
valkoisilta ruuan nimessä. (Jatketaan)

TAISTELU SOKER
SOKERITAUTI on sellainen sairaaloin en tila, 

jonka vallitessa muutamat aineet poistuvat 
virtsan mukana ruumiista, vaikkakin niitten 
olisi määrä jäädä ruumista hyödyttämään. Sitä on 

kauan pidetty parantumattomana, mutta eräät vii
meisten kymmenen vuoden aikana tehdyt havain
not näyttävät olevan omansa herättämään toivei
ta siitä, että lähitulevaisuudessa tätä tautia kui
tenkin voidaan parantaa.

On olemassa kaksi sokeritaudin muotoa. Toisel
le muodolle on ominaista, että virtsassa tavataan 
melko suuri määrä sokeria; toinen tapaus sensi
jaan aiheuttaa virtsamäärän lisääntymisen, mut
ta siinä ei tällöin ole havaittavissa sokeria. Tätä 
toista muotoa ei meidän tarvitse ottaa huomioon 

Syömämme hiilihydraatit muuttuvat ruumiis
samme erääksi sokerilajiksi, jota sanotaan gly ko
ti kii. Tämä palaa ja muuttuu energiaksi taikka 
myöskin se varastoutuu maksaan. Aina kun liiku
tamme lihaksiamme, joko sitten tahtoen tai tahto
mattamme, kuten esim. hengittäessä, kuluu soke
ria. On sen vuoksi ymmärrettävää, mitä vaaroja 
saattaa koitua siitä, että sokeri poistuu palamat
tomana ruumiista.

Sokeritautia on koetettu paranta käyttämällä an
karaa ruokajärjestystä ja välttämällä sokeria tai 
tärkkelystä sisältäviä ravintoaineita. Sokeritautia sairastavat henkilöt käyttävät sakariinia sokerin 
asemasta. Sokeritauti on ominaista sivistyneisyy
den piirissä eläville henkilöille, kun sen sijaan al
keellisten kansojen keskuudessa on käytännöllises
ti katsoen tuntematon. Se aiheutuu liian voimak
kaasta ruokajärjestyksestä, lihavuudesta ja sisäl
lä vietetystä elämästä. Se esiintyy kaikilla ikäluo-

rAUTIA VASTAAN
kiila ja suunnilleen kaksi kertaa enemmän miehil
lä kuin naisilla ja tavallisemmin vaalleilla kuin 
tummilla. Koska näyttää olevan sangen helppoa 
saada sokeritauti, mutta mahdotonta siitä päästä, 
kun sen kerran on saanut, ovat viime vuosien pyr
kimykset parannuskeinon löytämiseksi sille varsin 
huomiota ansaitsevia.

Suunnilleen vuosi sitten muutamat tiedemiehet, 
muun muassa Kanadassa, Toronton yliopiston fy
siologisessa laitoksessa työskentelevät tohtorit F. G. 
Banting ja C. H. Best, ilmoittivat keksineensä val
misteen, jolla oli se merkillinen ominaisuus, että 
se alensi veren sokeripitoisuutta koirissa, kun sitä 
ruiskutettiin nahan alle. Tämän keksinnön merki
tys oli lääketieteelle käänteentekevä. Mehustetta 
otettiin eläinten, varsinkin koirien, kaniinien ja 
lehmäin haimasta. Nyt valmistetaan tätä mehus
tetta tehdasmaisesti ja sen kauppanimi on insuiini. 
Tämän valmisteen tuottaminen on hyvin kallista, 
mikä selittää sen korkean kauppahinnan.

Valmiste on ruiskutettava ihon alle; jos se nau
titaan suun kautta, ei se vaikuta mitään. Sitä ruis
kutetaan määrätyt määrät kolme kertaa päivässä, 
puoli tuntia ennen ruoka annoksia, joitten määrää 
lisätään, kunnes potilaan virtsa ei enää sisällä so
keria. Potilaat voivat itse oppia antamaan itselleen 
ruiskutuksen.

Mutta insnlinia ei saa pitää lääkeaineena sanan 
tavallisessa merkityksessä. Se ei täydellisesti pa
lauta terveyttä ennalleen, ja sitä täytyy alati edel
leenkin käyttää. Se vaikuttaa sen, että veren so
keripitoisuus alenee, ja se auttaa ruumista assimi
loimaan hiillihydraatteja s. o. sokeria ja tärkke- 

(Jatketaan sivulla 30.)


