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KADUN LAPSIPOLIiTTINEH VAPAUS m VALVEU- -

theeh mm TURVA Kirj Helmi Mattson

Han tielle vaivaksi maailmaan tuli
Vaivaksi köyhän äidin ia isän

valtalaiset hyökkäsivät kuusi
kertaa ja joka kerta hän johti
vastahyökkäykset joka ajoi hei- -'

dät takaisin sotilaansa kun nä-

kivät että hän säilyi haavottu-mattoma- na

sanoivat että hänel-
lä on ylhäinen suojelus ja tah-
toivat vastakin käydä taisteluun
hänen johdollaan Te kai muis-

tatte minun sanoneen että Ve-

näjän nainen on erinomainen

Naispataljoonan alempi ko-

mentaja on Venäjän amiraalin

Niinpä se harmista kyynele suli
Kun tiesit he saavansa perheen lisän

Yksin- - sai pahnoille pienoinen jäädä
Kylliksi vaivaa jo syöttäissä tuota
— - Noin parempiosaisten ei lähteä

"T

häädä
Pois päiviksi avuttoman lapsosen

luota

tytär kahdeksantoista vuolias
Heti ulos kun jalat häntä hiukankin luostarin kasvatti ia kasvanut--

kantoi
Missä milloinkin ylellisyydessä ilarjotusleirilla

hän nukkui kovalla laudalla soi
nälkääpäivänsä

kärsi —

Katu hiille elämän opetusta antoi
Köyhiin lasta vain jokainen närsi

tavallisten sotilaiden karkeata
ruokaa kaivoi juoksuhautoja ja
h a r j o 1 1 e i k i v ä ä r i h a r j o 1 k s i a kuu-
si tuntia päivässä Useita hänen
seuralaisiaan on kotoisin myös-
kin n k "ylhäisistä" perheistä
suurin osa heistä on työläisnai-
sia Mutta huolimatta siitä mistä
kansakerroksesta he tulevat
kaikkia innosti yksi ajatus:
taistella Venäjiin vapauden puo-
lesta lii se ole sentiniaalismit-t- a

kysymyksessä on elämä tai
kuolema

Lähes kaikki nais-rekrvy- tit

vapaaehtoisesti antoivat leikari

Penniä kerjäsi hiin lapsi parita
Katujen loassa liassa rämpi
Pelotettu piiskattu siksi niin arka
Ei kohtelu koskaan sen lämpimämpi

Kellä aikaa ois' siiäliä katujen lasta
Huomata pienoista kysyvää suuta
Ken tosiaan huolisi mokomasta —

Kun miettimistä niin paljon on muuta

Ja hellä on niin monen monta
Köyhien' lasta kalujen lasta
Jo synrymälietkestä onnetonta
Joilla tietoakaan ei paremmasta

Te yhteiskunnan hyljätyt pienet
Teidänkin onnenne valvotaan vielä

öll f„llf lim „„ Mauiu tukkansa lvhyeksi Venäjän soti

sanoa sanottavansa — sotatilan-
teenkin aikana

Niiden voimien joukossa jot-
ka tätä poliittista vapautta ovat
aina puoltaneet vartioineet ja
tahtoneet edelleen kehittää ja
täydentää ovat etumaisina sosia-

listit Sosialistit ovat silloinkin
varottavan äänensä korottaneet
kun tämän maan taloudellinen
despotismi on pyrkinyt veljelli-
sesti hyväilemään jonkun toisen
maan poliittista sekä taloudellis-
ta despotismia ja ovat pokku-
roineet autokraatlisille hallitsi-

joille
Vuonna V)Q2 vieraili maas-

samme Preussin prinssi llenrv
jolle tämän matin taloudellisen
despotismin edustajat julkisesti
pokkuroivat jotavastoin sosialis-
tit olivat ainoat jotka julkisesti
panivat vastalauseensa sellaiselle
pokkuroimiselle Sosialistipuolu-ee- n

edustajana Massachusettsin

lainlaatijakuunassa silloin nousi
vastustamaan sitä että valtio vi-

rallisesti tekee kunnitta monarkis-
tiselle hallitukselle Sosialistinen

edustaja lainlaatijakunnassa
"Siitä niitä olen lapsuudessani

oppinut ja vanhemmalla ikää tie-

tooni saanut olen päässyt siilien
vakaumukseen että tämä tasa-

valta on elävä protesti monar-
kiaa vastaan Monarkia on vää-

rä ja se on rikos ihmiskuntaa
kohtaan Minä en voi vääryyttä
antaa anteeksi enkä suostu an-

tamaan tunnustusta rikokselle
"Meidän marssivat

taajoisa rivcisä hautaansa taiste-

lussa monarkiaa vastaan Sen-

tähden ei heidän lastensa saisi

poiketa tältä tieltä tekemään
kunnitta monarkian edustajalle
joka (monarkia) voi huomenna
tarttua meitä kurkusta kiinni

"Se on syvä loukkaus niitä
tuhansia kohtaan jotka kuolivat

poistaaksensa monarkian kahleet
tästä tasavallasta että pysähtyä
kesken kotoisten töiden osotta-

maan hänelle kunniaa Kenelle

hyvänsä joka edustaa jonkun
monarkian kansaa minä sanon :

Tervetuloa! Mutta monarkian

r uu aina saa uiiu toisien uenu

Te nousette sieltä loan ta kadun
Vaatimaan osaanne oikeuttanne
Punalippumme ohjaa oikean ladun
Löytämään teidänkin onnelanne

Kun sanomme että poliittinen
vapaus on valveutuneen kansan
turva niin tulee visusti painaa
mieleensä että se on vaan val-

veutuneen kansan turva eikä
nukkuvan tietämättömän
Tässä maassa nn poliittisen

"vapauden rinnalla taloudellinen

despotismi joka jokaisessa tilai-

suudessa panee kaikki taantu-
mukselliset voimat liikkeelle po-

liittisen vapauden kukistamisek-
si Siitä ovat johtuneet sosia-listivain- ot

yli maan

Mutta poliittinen vapaus sil-

loin kun se on valveutuneen kan-

san käsissä on sittenkin voimal-

lisempi sen on todistanut äskei-

nen oikeudenjutun päätös Grand

Rapidsissa Mieli kun sosialisti-puoluee- n

kansallissihteeri (ier-m- er

ja useita muita sosialisteja
vapautettiin "maan petturuus"- -

syytöksestä
Amerikalaiscn kansanvallan ja

poliittisen vapauden periaatteet
(ovat niin syvälle syöpyneet kan-

sankerroksiin ja erittäinkin var-

sinaisen amerikalaisen väestön

sydämiin eitä taantumuksen täy-

tyy alistua silloin kun valveu-

tunut väestö kykenee osottamaan
tämän maan kansalle missä näi-

tä heidän pyhinä pitämiään pe-

riaatteita loukataan ja heidän
rakasta tähtilippuaan häväistään

Mutta tulee taas muistaa että

poliittinen vapaus on vaan ase

ja hyväkin ase jos ei ole aseen

käyttäjiä on käyttämättömänä
hyödytön Satoja ihmisiä viruu
vankiloissa toiset tuomittuina
toiset tuomiotaan odottamassa

syytettynä petollisuudesta
vaan sentähden että

ei ole ollut kylliksi paljon tie-

toista voimaa poliittisen vapau-

temme käyttämisessä että olisi

voitu heitä pelastaa "Ale tie-

dämme että tämä on perustus-
lakien rikkomista perustuslaillis-
ten oikeuksien loukkaamista

mutta näin meidän on tehtävä"
tunnustavat ne jotka vangitse-
misia toimeenpanevat Ile ovat
svvttömät Pääsyyllinen on se

kansa joka itsellensä taistelu-

jen kautta poliittisen vapauden

perusti ja sitten nukahti jolla
aikaa taloudellinen despotismi
nousi valtaan

Tämän maan kansanvaltaisten

laitosten puolesta toisin sanoen

poliittisen vapauden puolesta pu-

huu sekin seikka että nämä täs

Venäjän nais

sotilaat

(Jatkoa viime n: non)

Tästä hän sai 1'vhän Yrjön
korristin ja mitalin joka on

laiden tapaan Ile pukeutuvat
tavalliseen venäläiseen univor-

muun vyötettyyn takkiin hou-

suihin ja korkeavartisiin nahka-

saappaisiin Ensikerran kun nain

ylulen heistä astui hän siten

puettuna katuvatinuun Katsoin
häntä tutkivin silmin a

oli parikymmenli
muuta henkilöä puettu ihan sa-

moin kuin hän Sitten minun
tulkkini nyhjäsi minua ja kni
katsoin uudelleen niin huomasin
että tämä oli vksi "kuoleman

pataljoonan" sotilaista Toiset
matkustajat näyttivät huomaa-

van Jämän myöskin samalla ai-

kaa Mikä minun mieltäni enim-

män kiinnitti oli se että kaikki
suhtautuivat häneen kunnioitta-
vasti Vaunussa oli joukko nuo-

ria naisia ja miehiä mutta ei

kukaan heistä nauranut tirsku-

nut eikä lausunut arvosteluja
Minä ajattelin että mitähän oli-

si taaphttinut jos tämä tyttö
samanlaisissa olosuhteissa olisi

astunut katuvaunuun Amerikas-

sa Tai — ei minun oikeakaan
tarvitse arvailla mitä silloin ta-

pahtuisi Muistellessani muuta-

mia kohtauksia mitä olen näh-

nyt
tk-dä- kyllä niitti tapahtuisi

Seuraavana iltana olin
'
ravin-

tolassa johon saapui neljä näitä
naissotilaita ja hiljaisesti istuu

tuhat Toiset ravintolaviernit
katsahtivat ylös uteliaalla mie-

lenkiinnolla mutta kukaan ei

(Jatkoa loisetta sivulla)

kein kunniamerkki enajan ar-

meijassa Seuraavassa taistelus-
sa konepyssyn käyttäjä hänen
vierellään kaatui ja hiin otti kaa-

tuneen miehen paikan josta hän
sai toisen Pyhän Yrjön ristin

ja mitalin Sen taistelun jälkeen
oli ainoastaan neljäsataa miestä

jälellä hänen rykmentistään jo-

ten näette ettei se ollut mikään
huviretki

Jälelle jääneet koottiin ja lä-

hetettiin itävaltalaiselle taistelu-

alueelle Ensiniäiscssä taistelus-

saan hiin sai kuulan ruumii-

seensa ja käsivartensa haavoitin
Se maksoi hänelle kuusi kuu-

kautta sairaalassa oloaikaa Kun

hän palasi oli hänellä kapeenin
arvo ja loinen kunniamitali

Seuraava taistelu missä hän

taisteli oli taaskin ankara Itä- -

stautlle niinä sanon: uossaet

iliaan'on ovi mene! Jina
kaikkia kuninkaita"
Siten lausui sosialistien edus-

taja sosialistien kannan monar-

kiaa poliittista despotismia koh-

taan jota edusti täällä silloin

Saksan keisarin veli Kivätkä
sosialistien periaatteet siitä tä-

lliin päivään mennessä ole
sä maassa isänmaan petun uu-

desta syytetyt tutkitaan siviili-

oikeudessa ja kansalla mi oikeus


