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Kommunistia n toiminta Suomese

Nuoriso-osastojen Aluejärjestö toimeenpani 5/9
- kansainvälisenä nuorisopäivänä - Helsingin Työväentalon
juhlasalissa suuren agitatsioonijuhlan nuorisolle. Pidet-
tiin puheita »lausuttiin eunoja ja esitettiin joku "pi-
lakertomus ", - kaikki räikeästi komi„unistihenkisiä.

Kommunistimme ovat varsin huolestuneita Neu-
vosto-Venäjää kohdanneista tappioista. ”Kansan Työ" julkai-
see o/>, “‘-lu otsikollaan "Auttakaa Neuvosto-Venäjää",
puolalaisten kommunistien o_ oqqa lehdessä
on myös kyhäys, jossa yllytetään ” Punaista nuorisoa liik
keelle" porvariston kimppuun ja asettamaan punalipun kor-

kealle hulmuamaan.

Etsivän Keskuspoliisin saarnien tietojen mu-

kaan tulevat ”Sosialistisen

järjestö ja puolueen kaikkien osastojen puheenjohtajat
7/9 kokoontumaan Työväentalolle, keskustelemaan ja pää,,

tämaän Neuvosto-Venäjältä lähitulevaisuudessa saapuvien

sekä sieltä jo saapuneitten punikki-pakolaisteu turvaa-

misesta ja heidän toiminnastaan täällä. Tämä toiminta

lienee suunniteltu siihen tapaan , että kysymyksessä ole-

va t pakolaiset täällä tulevat sijoittumaan eri paik-

kakunnille kautta maan ja kukin kohdallaan harjoittamaa

tarmokasta bolshevistista kiihoitusta. eritoten sotilait-

ten keskuudessa, valmistaakseen näitä vallankumoukseen ;

niinikään valmistetaan agitaattoreita ensi kutsuntaan,

niin että sitten saataisiin sijoitetuiksi sellaisia

kaikkiin joukko-osastoihin.





Eräs tiedustelijamme joutui joku päivä sitten sattu-
malta kadulla kuulemaan keskustelun kahden nähtävästi työ-
väenluokkaan kuuluvan miehen välillä, jossa keskutelussa toi
nen miehistä sanoi 30/8 tavanneensa erään samana päivänä
”Birger Jarl” laivalla Helsinkiin saapuneen , Amerikasta tul

■ *

leen toverin. Tämä oli kertonut että hänet, useampia kie-
liä ©saavana ja hyvänä puhujana, oli Amerikassa olevien
suomalaisten kommunistien toimesta lähetetty tänne harjoit-
tamaan kiihotusta ja oli hänellä rahoja käytettävänään
rajattomasti. Täällä hän tulisi asumaan Sörnäisissä ja oli
hänellä aikomus ensi tilassa esitelmöidä täällä kommunis-

tien toiminnasta Amerikassa.

Suomen Postihallitukselle on saapunut eräänlainen uih-

kauskirje. Kuorella on yläreunassa painettuna " Suomen Kan-

sanvaltuuskunta, Posti-ja tiedotusasiain osasto.” Itse kirje

kuuluu seuraavasti:

" Pietarissa ,

Kuulkaas Hyvät Lahtari Herrat Eiköhän TeiL
le tule kohta kiire ottamaan takas, toimiinsa ne syyttö-

mästi erotetut posteljoonit joilla ei ole vähkään syytä

kapinaa vaan me kansanvaltuuskunnan jäsene panimme heität
lujalle että pysivät toimissa Kyllä tämä meitän Bolse-

vikki nyrkki on niin raudan kova että kyllä teidän on
sitä kuuneltava mitä se määrää.

Kyllä me teidät Perkeleen Lahtarit Viliä

hirtämme
Pirretty Pietarissa Kansanvaltuuskunnan jäse-

nien puolesta vakava varoitus ihmis elämän kansa leikkimäs-

tä korjatkaa rikoksen pian enekun myöhään. "

Lakkoliikkeet.

Helsingin järjestyneiden metall ityöntekijäin kes-

kusjärjestö oli 5/9 toimeenpannut Työväentalollai kokouksen ,





jossa keskusteltiin kalliista ajasta sekä palkkaoloista.

Kokouksessa , jossa oli läsnä noin 250 henkeä, lausuttiin
että nykyiset palkat ovat riittämättömät , että on käy-

tettävä kaikkia mahdollisia keinoja niiden korottamiseksi

ja että palkankorotusvaatimusten tekemiseen on nyt juuri

sopiva aika, sillä "herroilla on paljon ja kiireellisiä

töitä,joten he , varsinkin kun vaatimukset esitetään yhtai-

kaa kautta maan, eivät voi tehdä sulkua
/

vaan on heidän

myönnyttävä vaatimuksiin". Myöskin olisi koetettava saada

omia puoluelaisia kunnanvaltuustoon sekä hallituksen jäse-

niksi. Mitään varsinaista päätöstä kokouksessa ei kuitenkaan

tehty/ vaan jätettiin ammattiliiton tehtäväksi valmistaa ja

järjestää lähimmät toimenpiteet*

Helsingin kunnallisten laitosten työläiset pitivät

30/8 Kansantalolla kokouksen ,jossa käsiteltiin kysymystä pal-

kankorotusvaatimuksen esittämisestä asianomaisille isännistöil-
le. Päätettiin vaatia 40-45$ korotusta nykyisiin, palkkoihin,
joka korotus olisi laskettava k,v, elokuun 15 päivästä. Vas-
tausta päätettiin vaatia,samoinkuin kaasu-ja sähkötyöläiset ovat
päättäneet, kuluvan syyskuun 8 päivään mennessä. Sen varalta,
että palkankorotusvaatimukseen ei saataisi tyydyttävää vas-
tausta, ehdotettiin kokouksessa yleistä lakkoa,mikä ehdotus otet-
tiin vastaan voimakkailla hyvä-huudoilla.

Helsingissä olevalla Fennian tupakkatehtaalla ovat
työläiset päättäneet ryhtyä lakkoon kul. syyskuun 15 päivästä.

Turussa jatkuu kirvesmiesten lakko edelleen , kun
ei vielä ole aikaansaatu sopimusta työläisten kanssa. Syyskuun
6 päivän aamulla lopetetaan kaikilla uutisrakennuksilla rakenM
nustyöt sekä myöskin korjaustyöt elleivät kirvesmiehet siihen
mennessä ole alottaneet työtään.

Muuten jatkuu työmailla valkoisten työläisten vai-

noaminen. Niinpä esimerkiksi 4/9 Kupittaan Saviteolliauus
0/V työmaalla vaadittiin että eräs Viron ja Aunuksen retki-





kuntiin osaajbttanut työmies erotettaisiin töistä uhalla et-

tä muut työläiset vastaisessa tapauksessa lopettavat työn-
ei

sä. Vaatimusta noudatettu. Työläiset ovat nyt lakossa; kuusi

lakkolaisten johtomiehistä ja pääyllyttäjistä on pidätetty.

Vaasassa jatkuu Onkilahden konepajan työläisten lak-
ko edelleen.

Vaakiluodon satamassa lopettivat iastaustyöntekijät
työnsä 5/9 aamulla, ryhtyen lakkoon. Lakon arvellaan olevan

taloudellista laatua. Sovittelut iaännistön ja työläisten

kesken ovat käynnissä ja luullaan niiden johtavan suo-,

tuisaan tulokseen.

Viime tilannekatsauksessa mainittu Reposaaren lakko

jatkuu yhä. Kannatus lakkoon ovat ryhtyneet Haminaholman, Pi Ja-

lavan, Seikun ja Wanhan sahan lastaajät ja lotjamiehet. Syys-

kuun 2 päivään mennessä oli saatu muualta työväkeä noin

400 miestä ja lisää miehiä on tulossa,joten työt toivo-

taan saavan pian täyteen käyntiin. Reposaarelle matkalla
oleville höyrylaivoille on säliköteitse annettu tieto, ettei-

vät saapuisi Reposaarelle ennenkun asema siellä on sel-

vinnyt.- N,k. "rikkurit", eli Pihkalan työarmeij tiedus-
mukaan T

telijaimme ilmoituksen melkein joka ilta ammuskelleet hä-
märän tultua ja on ammunta kestänyt noin puoliyöhön. Mah-

dollisesti ampuvat myöskin jotkut aseita omaavat lakko-
laiset. Saaren asukkaat toivovat sinne saatavan lisää po-

liisivoimaa ainakin parikymmentä miestä,koska paikallinen
poliisivoima , 6 miestä, on voimaton järjestyksen ylläpitoon,

2/9 illalla piiritti noin 50-60 miestä, Pihkalan armeijalais-
ta*, Reposaaren poliisi|pnttorin, vaatien vapaaksi kahta pidä-

tettyä toveriaan, johon ei kuitenkaan suostuttu. Lakkolaiset
kuitenkin

ovat yleensä esiintyneet moittettomasti. 2/9 kävi 11 lakko-
laisten "pomoa" pyrkimässä takaisin töihin.

Syyskuun 1 päivänä ryhtyivät Tampereen kaupungin
nuohoojat lakkoon, koska heidän palkankorotusvaatimukseensa
ei oltu suostuttu.





Kuopiossa on, sähkölaitoksen lakon loputtua
,

syntynyt vare-

sin omituinen lakkopuuha toiminimi Gustafson & Marjasen säh-

köliikkeessä. Elokuun 30 päivänä sai sanottu toiminimi mö-

tallityöntekijäin liiton Kuopion osasto N:o 46:lta kirjelmän

jossa sanotaan, että mainittu osasto on elokuun 29 päivänä
päättänyt julistaa liikkeen lakkotilaan. Päätöstään peruste-

ollut
lee osasto sillä, ettei kyseessä oleva liike suostunut o-

saston esittämään palkankorotusvaatimukseen. Tämä oli johtu-

nut siitä syystä, että liikkeen työläiset olivat täysin

tyytyväisiä palkkoihinsa. Vaatimuksessa esitetyt palkat oli-

sivatkin olleet aivan kohtuuttomat, nousten 1 mk. 25 korkeam-

miksi niitä vaatimuksia, jotka Kuopion sähkölaitoksen lakko-

laiset olivat esittäneet,
«

Toiminimen omat työläiset ovat , kuten sanottu, täysin

tyytyväisiä nykyisiin palkkoihinsa eikä aiot© asiassa siis

ole heidän taholtaan lähtöisin.

Suomen Metallityöntekijäin liiton Mikkelin os. puolesta
jätettiin v,k. 24 p, palkankorotusvaatimus kaikille metallityö-

liikkeen harjoittajille Mikkelissä. Vastauksia pyydettiin
elokuun 29 päivään mennessä. Vastaukset eivät kuitenkaan
ole tyydyttäneet osastoa ja kun siten ei ole toistaisek-
si päästy yksimielisyyteen, on osasto päättänyt asettaa kaik
ki ne liikkeet, joideh kanssa ei ole sopimusta saatu ai-

kaan, s&artoiilaan ja varottaa metallityöläisiä muilta paik-
kakunnilta saapumasta Mikkeliin kunnes on saatu aikaan so-
pimus,

Stockfors in OA':n tehtaalla oli tehtaan insinööri il-
moittanut työläisille, että he saavat ruveta töihin elokuun
30 päivänä klo 13 päivällä jos haluavat,muuten tehdas pan-
naan seisomaan; työläiset suostuivat jäämään edelleen töi-
hin ja aiottivat työt elokuun 30 päivänä klo 12 päivällä. Pa-
hin kiihoittaja Jalmari Eriksson erotettiin työstä.

Lakon kannattajia oli tehtaalla itse asiassa varsin





vähän, korkeintaan 20% työläisistä.

Venäläispiirei s t ä .

Viipurissa oleskeleva» venäläiset ovat kiihty-

neitä sen Johdosta, että heitä häädetään asunnoistaan. He o-
vat asian johdosta valitelleet erinäisille ”suurille ” her-
roille .Mikäli on kuultu on heillä toiveita saada häätö-
määräykset peruutetuiksi. On myöskin havaittu että ne venä-
läi set,jotka on ehdotettu maasta karkoitettaviksi, ovat yhä
edelleenkin kaupungissa asumassa.

Itärajalta.

Karjalan kannaksella on salakuljetus samoinkuin
viime viikollakin , verrattain vähäistä Kivennavan rataosalla,
koska siellä olevat bolshevikit kärsivät rahan puutetta. Sr

tävastoin on liike vilkastunut Raudun - Metsäpirtin puolella,

jossa rajan yli viedään pääasiallisesti kenkiä, suolaa,

kahvia ja teetä. Salakuljetusta harjoittavat etupäässä inke-

riläiset .

N.s. ”ihmisgulashaus", pakolaisten maahan tuonti ,

josta mainittiin viime katsauksessa, jatkuu edelleen, Terijo-
en - Seivästen rantamalla on muodostunut oikeita yhtiöitä,

5-6 miestä yhdessä , jotka harjoittavat tätä toisinaan hyvin-

kin tuottavaa liikettä, sillä pakolaiset maksavat tu-
hatta markkaa hengeltä tuontipalkkiota. Puheenaolevan liik -

koen estäminen on aivan mahdotonta ilman nopeita mootto-
riveneitä, sillä rannikko on liian pitkä maalta käsin vah-

timiseen,-

Raian toisella Paololla varustaudutaan kovalla

kiireellä siltä varalta, että rauhanneuvottelut katkeavat. Ra-
jaosalla Rajajoki - Lipola kaivetaan juoksuhautoja kaikkiin
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tärkeämpiin palkkoihin. Kaikki 16 vuotta vanhemmat mie-

het ja naiset on mobilisoitu varustustöihin. -

Kommunistit ovat uudelleen avanneet vanhan

kuriiritiensä Sirkiänsaaren , Huhdin ja Liippuan kylien kaut
ta edelleen Raudun taikka Petäjäjärven kautta Viipuriin.

Kajaanin piirissä punaisten etappitien selvil-
le saamiseksi toimitetuissa tutkimuksissa on m.m. käynyt
ilmi , että Kajaanin kautta on viime taivon ja kuluvan
kesän aikana kulkenut runsaasti miehiä Venäjälle. Varsinkin
on tämä siirtyminen vilkastunut senjälkeen kun n.k. Kar-

jalan työkansan kommuuni on ai ottanut toimintansa Vienan -

Karjalassa. Etappitien lähtökohtana on Kajaani. Asiamiehiä
on tiettävästi ympäri maata ja on m.m. eräs sellainen to-
dettu olevan Mäntsässä. Venäjälle aikovat miehet lähetetään
rautateitse Kajaaniin, tiedossaan määrätyt tunnussanat (tätä

nykyä : Anna miehelle luottoa”.) Kajaanissa varustetaan mie-
het vaatteilla, saappailla, rahoilla y.m, jonka jälkeen eri-
koinen opas saattaa heidät rajan taakse. Etapin pääasema

Kajaanissa un työväentalo, jonka vahtimestari on etappien
asiamies. Miinoan kylässä rajan toisella puolen on euap-
pimiehenä Kajaanin Osuuskaupan Kuhmoniemen myymälän ent.
kauppa-apulainen J.V. Kanneliin eli Kärppä, joka toimittaa
miehet edelleen punajoukkoihin. Samaa etappitietä kulkee

myös punaisten posti kajan taa. Etappitien johtaja on e-

räälle tiedustelijallemme kertonut Kajaanin kautta kulke-
van "pikapostin” rajan taa. - Tutkimuksia jatketaan.

Tässä yhteydessä mainitrakoon käsityskannasta, joka
on varsin yleinen rajaseutuväestön keskuudessa. Hyvin monet
uskovat Venäjän varmasti vielä saavan Suomen käsiinsä, ei-
vätkä sentähaen uskalla liittyä suojeluskuntiin vaikka mah-
dollisesti siihen haluakin olisi. Tästä käsityskannasta joh-
tuva pelko vaikuttaa, että monet heistä koettavat olla yS -





tävällisissä väleissä punaisten kanssa,minkävuoksi ovat ke-

ränneet tarkkoja tietoja rajalla olevien suomalaisten joukko-
jen lukumäärästä ja sijoituspaikoista, joita tietoja välittä-

vät viholliselle.

Vienan - Karjalasta.

Viimeisten Vienan-Karjalasta saapuneiden tietojen ja
Suomussalmella olevan tiedustelijamme ilmoituksen mukaan o-
vat bolshevikit ryhtyneet Vienan-Karjalassa toimeenpanemaan

{

yleistä mobilisatsioonia, jolloin kaikki miehet 18-50 ikävuo-

den välillä kutsutaan aseisiin, Näin saadut miehet luullaan
i

vietävän Puolan rintamalle. Useissa kunnissa on väestö pa-

ennut metsiin ja on joukossa punaisiakin. On myöskin saatu
tietoja, että tämän sato takavarikoidaan jo riihes-

sä ja jaetaan siitä paikalliselle asujamistolle 12 naulaa
henkilöä ja kuukautta kohti. Väestössä vallitsee yleinen tyy-

tymättömyys. -

Vienankarjalaisten edustajakokoukseen olivat »edusta-
jansa lähettänee!, paitsi Vienan -Karjalan Väliaikaisen Halli-
tuksen mukana olleet kuntien edustajat, myöskin Tunguen ,

Kontokin, Kiimasjärven ja Jyskyjärven kunnat.‘Kokouksessa, jo-

ka pidettiin Kuhmoniemellä,t.k. 1 ja 2 p:nä, käsiteltiin m.m.
seuraavia asioita:

Vahvistettiin maakuntapäivien päätös, että Vienan-

Karjala on oleva itsenäinen valtakunta.
Vienan-Karjalasta pakolaisina saapuvat tunnetut ja

luotettavat miehet sijoitetaan rajalle sotilaallisiksi jär-

jestöiksi.

Tarpeen vaatiessa kutsutaan kaikki Suomessa ole-

vat Vienankarjalaiset aseisiin.
Agitatsioonitoimintaan rajan tuolla puolen pää-

tettiin ryhtyä lentolehtisten, sanomalehdistön y.m. avulla.'
Myöskin ulkomaille levitetään oikeita tietoja Karjalan kan-
san oloista ja tahdosta.

Koska varoja puuttuu tarmokkaan agitatsioonitoi-





Minnan harjoittamiseen, päätettiin pyytää Suomen halli-

tukselta apua tähän tarkoitukseen; samalla päätettiin kään-

tyä kaikkien Suomen valistusjärjestöjen puoleen pyynnöllä,
että ne iltamia pitämällä y.m, keräisivät varoja vienankar-
jalaisten hyväksi. Lähetystöön , joka esittää Suomen halli-

tukselle avunpyyntianomuksen, valittiin Antti Vierinä, Vasili

Keynäs, B, Mitro ja kapt. Mata. -

Kokouksessa olleet kuntien edustajat olivat eh-

dottomasti Vienan-Karjalan itsenäisyyden kannalla, kun taas
kaikki Suomessa asuvat vienankarjalaiset kannattavat Suomeen

liittymistä.
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