
Sanomalehtikatsaus N:o 32.

Laatinut Etsivä Keskuspoliisi 20.09.1920

Venäläiset lehdet suomalaisten kommunistien
keskuudessa Pietarissa viime elokuun 31 päivänä tapahtu-
neista murhista.

" P e t r o g r a A s k a i a Pravda ", N: o IS9, syyskuun

8 päivänä 1920. I
Surmansa saaneiden suomalaisten toverien maistolle.

Yleisvenäläiseltä Erikoiselta Komitealta taistelua

varten vastavallankumousta ia keinottelua vastaan.

Tiistaina elokuun 31 päivänä murhattiin Pie-

tarisia inhoittavalla tavalla useita suomalaisen kommunistisen

puolueen keskuskomitean jäseniä ja puolueen toimihenkilöitä.
Talossa N:o 26/28 Punaisten aamuruskojen

kadulla olevaan huoneustoon , jossa sijaitsee suomalainen työ-

läisklubi, nimeltä tov. Kuusisen klubi, tuli klo 9 illalla puc
lueen toimihenkilöiden kokouksen aikana aseistettuja henki-

löitä ( suomalaisia ),jotka sisäänaatuessaan revolverinlaukakk-
silla surmasivat keskuskomitean jäsenen Jukka Hahjan ja haa-

voittivat piirustaja Eelis Suuricauliota , minkä jälkeen meni-

vät istuntohuoneeseen ja alkoivat ampua, valiten vastuuna-

laisimmat henkilöt, ja surmaten keskuskomitean jäsenen Väinö

Jokisen, sotilasjärjestön rahastonhoitajan Konsta Lindqvistin,

kiihoitustyön hoitajan Tuomas Hyrskymurvon , luetteloimisosaston
johtajan Ferdinand Kettusen /i punapää!likänxxxxxx Juho Teodor

Viitasaaren ja puolueen jäsenen Johan Sainion, Ammunnasta haa-

voittuivat keskuskomitean jäsen K. M. Evä, sotilasjärjestön sih-

teeri Liisa Savolainen ( kuollut haavoihinsa), hallinto-osaston

johtaja Jaakko Hahja, kiihoitustyön hoitaja Johan Lehtinen, Jo-

han Saastamoinen ,
kollegiotoimiston jäsen Johan Vasten, toi-

miston sihteeri Mikko Virkki sekä puolueen jäsenet Aatto





r»——<o—

Laine, Aino Petterson, Armas Pökkinen ja Sakeus Juurioja.

Tekonsa suoritettuaan murhaajat poistuivat huoneus-

tosta, jolloin laukausten paikallekutsuma miliisi riisui

heidät aseista.
Asian tutkimiseksi muodostettu, tov. Dsershinskin joh-

tama komitea sai heti, tuoreita jälkiä seuraten, selville

suomalaisten valkokaartilaisten salaliiton viekkaat suunni-

telmat.
Käyttäen hyväkseen yksityisluontoisia erimielisyyk-

siä, jotka olivat välttämättömänä seurauksena Suomen val-

lankumouksen kärsimästä väliaikaisesta , mutta raskaasta tap-

piosta, seka pienehkön suomalaisen nuorukaisryriman kokematto-

muutta viekkaat valkokaartilaisvehkerli tekivät tämän
ryhmän suunnitelmiensa sokeaksi aseeksi. Yleisvenäläinen eri-

koiskomitea suorittaa tutkimuksen pikaisessa järjestyksessä,

ja tukokset julaistaan sopivassa tilaisuudessa.
Y,E.K:r? Puheenjohtaja

Felix Dsersiiinskij .

Suoraa lai o eri Kommunistisen Puolueen Keskuskomitean tiedonan-

to*
Kuusisen klubissa tapahtuneen murhan yksityiskohdat.

Illalla elokuun 31 päivänä oli /önäjän kommunisti-
sen puolueen suomalaisen ryhmän jokaviikkoinen kokous O.V.
Kuusisen klubissa, talossa 26/28 Punaisten aamuruskojen kadul-

la. Samaan aikaan tunkeutui sinne joukko revolvereilla a-
soistettuja miehiä. Jo eteisessä murhaajat alkoivat kovan

ammunnan . Heidän ensimäisenä uhrinaan kaatui keskuskomite-
an jäsen Jukka Kahja, jolle ,kuten hänen tovereillensakin,
hyökkäys tuli täysin odottamatta.

Murnaajat ampuivat oven läpi istuntosaliin, haavoit
taen ensiksi kollektiivin puheenjohtajaa ja sihteeriä. Sit-
ten ho tunkeutuivat nopeasti itse saliin, jossa alkoivat vi]

listi ampua kollektiivin jäseniä. On todettu , että hyökkääjät
olivat suomalaisia. Ho etsivät suomalaisen kommunistisen puo
lueen keskuskomitean ja keskustoimiston jäseniä surmatak-





seen heidät , ja ampuivat hur jistuksissaan kuoliaiksi huo-

matuimmat kommunistit.
Kollektiivin jäsenet, joita tällä kerta# oli kokouk-

sessa tavallista vähemmän, olivat tulleet sinne mitään pa-

haa aavistamatta, aseet torni aa#, joten hyökkääjät hyvin aseistet-

tuna olivat tilaisuudessa vastarintaa kohtaamatta järjestä-
mään kauhean verilöylyn. Sen lie tekivätkin eläimellisen
kylmäverisesti, ajaen takaa uhrejaan. Jotka koettivat piilot-
tautua viereisiin huoneisiin.

Tällä tavoin murhaajajoukko,joka oli asettanut porras-
käytävään kaksinkertaisen vartioston, surmasi 6 ja haavoitti
Il kollektiivin jäsentä. Kaikki uhrit , sattumalta haavoi-
tettua Armas Pokkista lukuunottamatta, surmattiin ja haa-

voitettiin murhamiesten tekemän vaalin mukaan.
Tapetuiksi tulivat seuraavat kalliit toverimme. Suoma-

laisen Kommunistisen Puolueen jäsenet:

Sumansa saaneiden toverien muistolle.

Ivan Hahja
. S.K.P. Keskuskomitean jäsen. Hän oli jo nuoruu-

destaan ottanut osaa maanalaiseen toimintaan Kronstadtissa
ja Pietarissa, jossa hän tyoskenteléi metallityöläisenä ,

Suomessa hän ammattityönsä ohella otti osaa puoluetyöhön

puhujana ja järjestäjänä. Hän otti niinikään osaa ammatti-
liikkeeseen, mutta varsinkin herätti hänen mielenkiintoaan
nuorisoliike, jossa hän oli mukana johtavissa toimissa.

Kansalaissodan aikana hän oli Neuvosto-Venäjän
Suomessa olevan komissaarin apulaisena. Tuli vaikeasti haa-
voitetuksi Kamaran as, luona. Hän oli Suomalaisen Kommunis-
tisen Puolueen perustajia ja kuului Keskuskomiteaan vuo-

desta 1910 alkaen. Kommunistisen Inter kumrr.asakin
kongressissa hän oli S.K.P:n edustajana. Toveri Rahja oli
jo kauvan sitten varma bolshevikki. Hän oli tulinen , tar-
mokas vailankumousmies, kyvykäs sekä pystyvä kehittymään

edelleen. Valkokaartilainen luoti kaatoi hänessä yhden Suo-
malaisen Kommunistisen Puolueen parhaista johtajista.





Vaino Jokinen . S.K,P:n Keskuskomitean jäsen, oli Suodes-

sa ottanut osaa sosialistiseen puoluetoimintaan, varsinkin sano-

malehtimiehenä ja kirjailijana. Oli eduskunnan jäsenenä vuodes-

ta 1908 alkaen. Hänellä on takanaan laaja kirjallinen toi-

minta, etenkin käännös-ja tieteellisen työn alalla. Kansalaisso-

dan aikana toveri Jokinen oli Työväen Pääneuvoston puheen-

johtajana ja otti osaa muihin vallankumoustöiMinn. Hän kuului

Venäjällä meidän puolueemme perustajiin ja oli jonkun aikaa

Keskuskomitean jäsenenä. Meidän puolueemme menetti hänessä

uskollisen , tieteellisellä edellytyksillä yarustetun työnteki-

jän.
Tuomas Hyrskvmurto. oli puolueen johtavia työntekijöitä.

Otti osaa maanalaiseen vallankumoukselliseen toimintaan Suo-

messa jo vuoden 1915 vallankumouksesta saakka. Kotipaikallaan ,

Turussa, hän otti osaa työväenliikkeeseen yli 20 vuoden ajan.

Työskenteli myös eri osissa Suomea puoluepuhujana ja järjes-

täjänä. Hän oli tunnettu tulisena ja toimeliaana vallankumous'

miehenä. Ammatiltaan hän oli puutarhuri.
Konsta Lindkvist _oli johtavia työntekijöitä puolueen

maanalaisessa toiminnassa. Suomen punaisen Hallituksen jäsen

v. 1918. Otti myöskin osaa maanalaiseen vallankumoukselli-
seen toimintaan Suomessa jo vuodesta 1905 ja jjQutui vanki-

laan. Työskenteli tarmokkaasti ammattiliikkeessä, varsinkin ve-
«

turinkuljettajien liitossa. Kuului Kansanvaltuuskuntaan kulkulai-

tosten valtuutettuna , Lindkvist oli puolueen kehittyneimpiä
ja kyvykkäimpiä työntekijöitä ja hänen kuolemansa oli puo-

lueelle vaikeasti korvattava menetys.

Juho Teodor Viitasaari, punapäällikkö, S.K.Fm työntekijä.
Otti Suomessa, pääasiallisesti Helsingissä, monen vuoden aikana
osaa työväenliikkeeseen, etenkin puhujana, harrastaen nuoriso-
liikettä, jossa hän oli mukana johtavana jäsenenä. Ammatiltaan
hän oli leipuri. Vallankumouksen aikana lian oli mukana monis-
sa auloissa Helsingissä. Oli Työväen Pääneuvoston jäsenenä.

Tultuaan Venäjälle hän rupesi puna-armeij alaiseksi ja oli u-
åeita kertoja taisteluissa kansainvälisiä valkokaartilaisia
vastaan. Kuului puolueen perustajiin.





Liisa Savolainen.» S.K.P;n työntekijäpuoluoen koko järjes-

tämisessä. 24 vuoden ikäinen, pietarilaisen työmiehen tytär,

hyvin tarmokas ja työkykyinen kommunisti. Kuului puolueen pe-

rustajiin,
Ferdinand Kettunen . S,K,?:n työntekijä, tietoinen, jyrkkä

koomani sti. Kettunen oli ottanut osaa maanalaiseen puolue-
toimihtaänar Pietarissa* jo vuodesta 1906; työskenteli enimmäk-
seen Lessnerin tehtaassa, jossa oli metallityöläisenä, ja oli
tunnettu puolueen riveissä salanimellä "Fedjka'’. Sai tsaris-

siin aikoina kokea vainoa santarmien ja kapitalisti-työnanta-

jain puolelta.
Kunnia kaatuneille.' Ikuinen muisto vallankumouksellisen

proletariaatin ©sitaista] i jodi le.'
Haavoitetuiksi tulivat seuraavat aktiiviseen puoluetoi-

mintaan osaa ottaneet kommunistit;

K.M. Evä S.K.P:n Keskuskomitean jäsen.

Mikko Virkki . V.K.Pin suomalaisten kollektiivien Keskus-

toimiston jäsen.

I.K. Lehtinen. V.K.Pin suomalaisten kollektiivien Keskus-

toimiston jäsen, suomalaisen kollektiivin puheenjohtaja.

Ivan Vasten . V.K.Pin suomalaisten kollektiivien Keskus-

toimiston puoluetyöntekijä, suomalaisen kollektiivin sihteeri.
0. Saastamoinen, V.K.Pin suomalaisten kollektiivien jär-

jestäjä.
Jaakko Rahia, S.K.Pm sotilasjärjestön puoluetyöntekijä.

Aatto Laine, työmies,

Aino Petterson, kirjapainotyöläinen.
Elia Suurkalilio. puoluetyöntekija.

ffakeua JvryQla, puoluetyönte^ijä.

Paitsi edellämainittuja sai surmanaa J.V. Sainio, V.K.P:n
jäsen.Oli toimihenkilönä Suomen työväenliikkeessä ja oli siel-

lä mukana erinäisissä vallankumouksellisissa toimissa. Haavoi-

tetuksi tuli vielä Armas Pökkine»,.

Suomalaisen Kommunistisen Puolueen Keskuskomitea.





Suomalaisen Kommunistisen Puolueen Keakuskomiteaile ia kai-

kille. jäsenille
.

Toverit.'

V.K.P:n (boishevikien) Pietarin -Komitea kumartuu sy-

vällä surulla konriainaisen rikoksen unrien edessä, rikok-

set joka oli summattu teidän puoluettanne ja 111 Kommu-

nistista Internationalea vaataan.
Meidän suruamme ja suuttumusbamme enentää vielä

se seikka, että valkokaartilaisten provokaattorien , jotka

olivat salaliiton inspireeranneet ja sitä johtaneet, on-
nistui käyttää inhoittavaan tarkoitukseensa henkilöitä,

jotka muodollisesti ovat Kommunistisen puolueen riveissä

Salaliitto ei ole suunnatta ainoastaan Keskusko-

miteaa 3 a erityisiä huomattavia puoluejäseniä vastaan,
se on suunnattu koko puoluetta ja sen koko tulevaisuut-
ta vastaan, provokaattorit pyrkivät horjut Ti amaan puolueen

olemista, sen puoluekuria.

Toverit.' Kaatuneiden kommunardi-taistelijäi n tus-

kin kylmenneiden ruumiitten päälle sulkekaamme tiukemmin
rivit. Murhaajat ovat rikoksellaan luoneet provokaatto-
reille mahdollisuuden jatkaa edelleen juontaan teidän
puolueenne riveissä. Olkoot kaatuneiden haudat voittamatto-
mana esteenä vastavallankumouksen asiamiesten inhoittaville
juonille.

Muistaen tämän, historian raskaan opetuksen kohot-
takaamme puoluekuri äärimmäisyyteen. Se ei ole kommunisti
joka tietensä rohkenee teossa aseulaa omat mieskohtai-
set taikka ryhmän päätökset johtavien puolue-elinten pää-

tösten yläpuolelle. Hän saattaa muodollisesti olla puolu-
een riveissä, vilpittömästi pitää itseään koiimiunistina, ol-

la mieleltään vallankumouksellinen, mutta ensimäisessä so-

pivassa tilaisuudessa hän nelposti joutuu sokeaksi aseekfe
si köyhälistön vallankumoukselle vihamielisten voimain
käsissä.-





Toverit,'’ Valkoinen terrori kohdistaa aina rikoksensa

kommunismin asian uskollisimpiin puolustajiin , sen uljaimpiin
esitaistelijoihin. Surullinen luettelo Punaisten aamuruskojen
kadulla tapahtuneen , mieltä painajaisena ahdistavan rikok-
sen uhreista osoittaa etteivät salaliiton johtajat tässäkään

tapauksessa erehtyneet. Heidän kädestään kaatuivat puolueen
vanhimmat jäsenet, parhaat Suomen proletariaatin parhaista po-
jista, joihin luottivat ja joita rakastivat ei ainoastaan
suomalaiset työläiset , vaan myaski \ kaikki venäläiset tove-

rit, jotka heidät tunsivat.
Ikuinen muisto uljaille komraunardeille, jotka rehellisesti

ja kunniakkaasti olivat palvelleet kommunismin asiaa ja jot-

ka kaatuivat jalolla vartiopaikallaan.

Eteenpäin ilman pelkoa ja epäilyksiä kaatuneitten ruu-
miiden yli köyhälistön vallankumouksen voittoon koko maailmas
aa.

Eläköön Suomalainen Kommunistinen puolue.
'

Eläköön 111 Internationale/
V.K.P:n (bolshevikien ) Pietarin-Komitea.

Edelläoleva, Dsershinakin allekirjoittama, viralli-

nen tiedonanto on myöskin julkaistuna uaeisaa muissa leh-

dissä, m.m. "Moakovskala Pravda"saa ja "lavasti jassa"
. Viimeksi

mainittu lehti sisältää niinikään myöhemmässä, syyskuun 10

päivän numerossa, hiukan lyhennyttynä, edelläo levän S.K.P:n Kes-

kuskomitean selostuksen. "Moskovskaja Pravdansa on vielä , as-

kenmainitun virallisen tiedonannon alla, erikoinen lausunto,

varustettu otsikolla "Vai kokuar.UkaiJt.on uroyokat siooni ja
....

suo-

malai -rton kommunistien keskuudessa tapahtunut
,

_muj^enlyt_elm_ä n
.

Lausunto kuuluu suomennettuna seuraavasti!

Hirmuinen , verinen murhenäytelmä*joka on tapah-

tunut suomalaisten kommunistien keskuudessa Pietarissa, on ole

va kaikille työläisille opetukseksi. Pari kommunistinuorukais-

ta ampui kuoliaaksi useat Suomalaisen Kommunistisen Puo-

lueen Keskuskomitean jäsenistä ja haavoitti joukon omia ja





meidän tovereita. Surmattujen joukossa on J, Rahja, suomalainen

taistelija, rohkein ia urhoollisin kommunisteista. Jonka valkoi-

set useittankertoja olivat haavoittaneet, joka hiljattain kävi
kainalosauvoilla, iloinen ja eloa uhkuva vallankumousmies, joka

heinäkuun päivinä pelasti tov, Leninin Koreuskin poliisiurkki-
jain käsistä.

Mistä tällainen painajainen? Kotimaasta poissaolon ja a-

lävästä työstä irroittautumisen pohjalla syntyy kinasteluja,

sauvat alkunsa keskinäiset syytökset ja vähäpätöisettä syis-

tä aiheutuvat riidat, kärjistyy epäluuloisuus, ja keskinäiset
epäluulot kasvavat kuin lumivyöry. Muistetaan entisiä tappioi-

ta ja aletaan syyttää niiata toinen toistaan..,.

Ja valkokaartilainen provokaattorijoukkue, joka tunkee
lävitse kaikenlaisia mutkateitä, kiihoittaa vihaa, ärsyttää, usutM

taa.Valitsee itselleen muutaman nuoren , koskemattoman , kiivaan ,

kylmään harkintaan kykenemättömän miehen, suuntaa heidän re-
volverinsa läheisten toverien rintaan ja tekee nämä nuoret

miehet, ei ainoastaan mielettömiisi , vaan myöskin innoittavik-
si rikoksellisiksi omaa luokkaansa kohtaan, Kamat miehet eivät

ainoastaan ampuneet kuoliaaksi syyttömiä tovereitaan, he yritti-

vät ampua kuoliaaksi SuOiaon proletariaatin kurin. Suurempaa ri-

kosta ei löydy puoluemiehelle. Huveta ratkaisemaan puolueen

sisäistä eripuraisuutta miekalla, on samaa icuin joko menettää

järkensä (mutta mielenvikaisia proletariaatti ei tarvitse) tahi

tietensä ruveta oman puolueensa murhaajaksi.
•Suuttumuksena , surulla ja inholla- tulee jokainen • re-

hellinen kommunisti, ranskalainen, saksalainen , venäläinen, eng-

lantilainen , katsomaan tämän painajaisunen kaltaisen rikoksen

tekijöitä, näitä nykyajan Kainoja, jotka olivat siksi tyhmiä,

että joutuivat leikkikaluiksi suomalaisen vai kokaartilaisjoukku-

een käsisää.
Me ajattelemme että Internationalen on viipymättä ryhdyt-

tävä tähän asiaan ja palautettava järjestys, uhalla että kaik-

ki suomalaiset toverit suljetaan pois kansainvälisestä työtäte-

keväin järjestöstä. Ei ole eikä tule olla sijaa eripuraisuu-





della taistelua ankaria» päivinä. Ikuinen muisto taisteli-
joille, jotka mielettömät särmäsivät .' Proletariaatin ylenkat-

se murhaajille, jotka ampuivat aseettomia tovereitaan,'

Muissa lehdissä on lyhempiä uutisia kysymyksessä o4e
via st a tapahtuma sta*

Krasnaia syyskuun .10 p. numerossa on seuraa-
va tiedonanto*.

Suojialal sten kom-mni st ien nautaasi

Sunnuntaina , syyskuun V 2 p:nä tulevat tapahtumaan
murhattujen suomalaisten kommunist ie/ juhlalliset hautajaiset
Vallankumouksen Uhrien torilla.

Hautajais-juhlamenoista tulee ilmoitettavaksi erik-

seen .
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