
TILANNEKATSAUS.

Laatinut Etsivä Keskuspoliisi 18.09.1920

Kommunistien toiminta Suomessa.

Lento-onnettomuudet,

Kommunistien keskuudessa on jo pitemmän aikaa puhut-

tu , että suomalaiset lentäjät,jotka olivat lähteneet tuomaan

lentokoneita Italiasta Suomeen,eivät koskaan saapuisi Suomeen

asti.Kaikki - sanottiin- on valmistettu.Kommunistien (suomalais-

ten?) puolelta oli asiat järjestetty siten, että lentäjät,len-

nettyään määrätyn matkan,tarkoituksella tehdyn konevian takia
putoavat alas.- Vielä väitetään, että sanomalehdissä on ollut
vääristettyjä kirjoituksia siitä,onko Italian hallitus lahjoit-

tanut koneet suomalaisille vai onko Suomen hallitus ostanut ne.
Kommunistisissa pii reissä tiedetään varmuudella että Suomen hal-

litus On korkeasta hinnasta ostanut Italiasta nyt tuhoutuneet
koneet.

■ Ohrana "

Työväen sanomalehdissä olleitten "Ohranan"lakkauttamista
koskevien uutisten johdosta heräsi kommunistisissa piireissä
toivo päästä täysin voimin ,häiriöittä ja esteittä,jatkamaan
maanalaista työtä. Pettymys oli sitten suuri,kun porvarilehdet
peruuttivat kaikki Etsivän Keskuspoliisin lakkauttamista kos-
kevat huhut.Muutamat rohkeimmat kommunisteista ovat uhanneet
kostoksi räjäyttää talon,jossa Etsivä Keskuspoliisi sijaitsee.
Räjäyttämisen pitäisi tapahtua tämän kuukauden aikana.

"Työväen diktatuuri?

Kommunistisisaipiireissä puhutaan hyvin paljon syksyn tu-
levista tapahtumista. Eduskunnan kokoonnuttua on aikomus pakoit-
taa työväenedustajat vastustamaan kaikkia porvaripuolueiden eh-





dotuksia ja koettaa tällä tavoin saada koko maa ahdinkotilaan, jo-

ta kommunistit sitten käyttäisivät hyväkseen.Hallitus ajettaisiin

"nurinoja julistettaisiin työväen diktatuuri,jonka ylimmäiseksi joh-

tajaksi tulisi maisteri Sulo Vuolijoki»Kaiken tämän pitäisi tapah-

tua ennen marraskuun 22 päivää.Osa porvareistakin suhtautuu-väite-
tään - "suosiollisesti 1* tähän suunnitelmaan.Tätä väitettä perustel-

laan sillä,että muka virkamiehet s ähkö lennät in-) käyvät esittäessä
uusia palkankorotusanomuksiaan yksinomaan eduskunnan sosiaalidemok-
raattisille jäsenille .

Pietarin tapahtumat.

Helsingin kommunistipiireissä väitetään Pietarissa ta-

pahtuneiden kommunistien murhien järjestäjinä olleen "Suomen valko-

kaartilaisten ”.Kostoa,kostoa huudetaan nyt,ja onpa jo tehty eri-

koinen luettelokin niistä henkilöistä, jotka ovat ensiksi raivatta-

vat pois tieltä.

Helsingissä jaetaan nykyään ,muun kommunistisen kir-
jallisuuden ohella, kirjasia,joissa annetaan neuvoja sotilaallisissa

*

asioissa sekä ohjeita rajan yli Venäjälle pyrkiville.Kirjaset on

tuotu tänne Kajaanista erään täällä asuvan leipuri Hietasalon väli-

tykselläjniitä jaeskellaan pääasiallisesti Työväentalolla,mutta myöse

kin,valmiiksi paketteihin pantuina,kaduilla y.m. paikoissa luotetta-
ville henkilöille.

Päästyään vapaaksi Turun lääninvankilasta ja palat-

tuaan Helsinkiin ovat Sulo Vuolijoki ja Jalava alkaneet työväenyh-
distysten kokouksissa agiteerata,puhuen että"hallitus on nyt jo niin
heikko,ettei se voinut heille enää mitään,ja että kohta on aika ryh-
tyä tarmokkaaseen toimintaan”.

Kommunistit odottavat tämän syksyn kuluessa O.W.
Kuusisen ilmoituksen perusteella maailmanvallankumousta. Lakkokiiho-
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tusta harjoitetaan senvuoksi mahdollisimman tarmokkaasti ja laajas-

ti, jotta työläiset saataisiin alttiiksi vallankumoukselle.-
Kommunistien johtomiehet Suomessa ovat kovin hermos-

tuneita, sen johdosta,että Neuvosto-Venäjällä olevien suomalaisten
kommunistien lupaukset pian alkavasta maailmanvallankumouksesta
eivät näy täyttyvän.Yleensä ovat he sitä mieltä,että ellei uusia

vallankumouksia synny,niin voi Neuvosto-Venäjä kukistua. O.W. Kuu-

sinen koettaa vielä pitää vireillä tulta,joka viimeisten tapahtu-
mien takia jahkaa sammua.

Viime aikoina on huomattavissa vilkasta kormuuni stiku-
riirien kulkemist a m.m. Kantalahdesta ,Muurmanninradan varrella,
Kuusamon Kurtin kylän kautta Suomeen ja takaisin Neuvosto-Venäjälle,
ja kuljettavat he Suomesta mukanaan m.m.lääkeaineitä.

Viipurissa "Tennishallin " ravintolassa joku päivä sit-
ten pidetyssä iltamassa oli tiedustelijallamme tilaisuus kuulla
työläisten keskinäisiä keskusteluja poliittisista oloista* Puheista
ilmeni että kommunistisissa piireissä pidetään erityisen tärkeänä
aikaansaada vallankumous muissa maissa,eritoten Englannissa ja Hans
kassa,sillä "jos tämä ei onnistujiin uhkaa bolshevismia pikainen
tuho",-Etsiväs Keskuspoliisia kohtaan lausuttiin kovia uhkauksia:
"ohrana"on hävitettävä ja sen palveluksessa olevat henkilöt tapatta-
va %

-

Kommunistien suosimia kahviloita Viipurissa ovat vielä
Pikku ja "Kulma" sekä Lehtosaaren kahvila,joissa tiedustelijamme

useasti kuulevat viraiden poliittisia keskusteluja
. Eräässä näis-

tä - pari päivää sitten todettiin,että "kun nyt vaan saadaan rau-
ha,niin meidän on hyvä toimia,silloin mustat ja heidän kätyrinsä
tulevat näkemään mitä työläiset saavat aikaan"j.n.e.

Viime tilannekatsauksensa kormuuni atien
stappitien selvillesaamiseksi Kajaanin alaosaston piirissä toimi-





tettujen tutkimusten yhteydessä tapahtuneiden pidättämisten

johdosta; järjesti Kajaanin Sos.Kunnallisjärjestö 12/9 kokouk-

sen vastalauseen panemista varten "vangittujen toverien kohta-

lon johdosta"* Kajaanissa ilmestyvän kommunistihenkisen "Työväen

Lehden" (N;o 102) mukaan kokous - jossa muuten oli läsnä korkein-

taan satakunta henkilöä -"äskeisten lukuisain salaperäisten van-

gitsemisten johdosta,joita pääasiassa "valtiollisen keskuspo-

liisin" johdolla ja kautta viime päivinä täällä Kainuussa ja muu-

alla Suomessa on suoritettu sekä joihin liittyneenä selvästi ja

todistettavasti "ohranan" inhoittava,päivänselvästi provokaatto-

rien työskentely on havaittavissa" ,päätti vaatia ,että
1) poliisin taholta annettaan heti täysi selvyys,mistä

vangitsemiset ovat johtuneet.
2) vangitut lasketaan heti vapaalle jalälfe siksi kun

heidän asiansa tulee oikeudellisesti ratkaistua - mennen järjes-

tynyt työväestö takuuseen heidän paikkakunnalla pysymisestänsä j*

että he eivät "karkaa".
Vielä kokous päätti vaatia,että kaikki poliittiset van-

git mitä pikimmin saatetaan vapauteensa ja suoraan sanoen raaån
ihmisajojahti sivistysvaltioksi lukeutuvassa tasavallassa työvä-
estön keskuudessa heti lopetetaan sekä että valtiovallan puo-
lelta ensitilassa julkisuudessa annetaan työväestön mielien rau-
hoittamiseksi vakuutus siitä että Vangitut työväenhenki|H)t hen-
kisen kärsimyksensä lisäksi eivät saa osakseen vielä ruumiillis-
ta. kärsimystä ja kidutusta.

Sen ohella kokous päätti "kehoittaa S.Sos.Työväenpuolue
een Puoluetoimikuntaa saattamaan aina

#

mitä pikaisimmittain
V-_.e re.ks e 1 t ään tällaiset tapahtumat kansainvälis-
ten työväenjärjestöjen tiedoksi ja asian vaatimia toimenpitei-
tä varten ulkomaisten tovereiden taholta!

Kokouksessa valittiin vielä ö-henkinen toimikunta "huo-
lehtimaan,etteivät vangittujen tovereiden viattomat perheet
pääse aineellista kurjuutta aitaakaan kärsimään perheen-huoltajan
pidätysaikana! -





Muuten ovat kysymyksessä olevat pidättämiset aiheut-
taneet Kajaanin kommunistisissa piireissä sellaisen asian-

tilan ,että kaikki johtohenkilöt ovat tulleet erikoisen va-
roviksi, "Ohranaksi"epäillään kaikkia tuntemattomia henkilöi-
tä ja luullaan Etsivän Keskuspoliisin palveluksessa olevien
henkilöiden lukua sangen suur eksi.Mikäli tiedustelijamme o-
vat voineet havaita,eivät sosialistisen puolueen jäsenet luo
ta kunnolleen toisiinsakaan,-

"Työväen Lehdessä* on vielä "joukko Lentuan kyläläisiä"
julkaissut vastalauseen Kuhmoniemen Lentualla tapahtuneiden
pidätyksien johdosta,jossa m.m. sanotaan ;

"Mitä te herrat ohranat tahdotte meistä?Tahdotteko syö-
dä luummekin,sillä lihaa ei meissä enää olekaan,ne on mennyt
jo tehdessämme työtä teidän hyväksenne läpi vuorokausien ja
syödessämme pettua leivän asemasta. Jos te aijotte kiduttaa
ja piinata putkissanne syyttömiä tovereitamms joita pidätitte,
sillä me olemme varmat,että nämä toverit eivät ole millään taval-
la rikkoneet eivätkä loukanneet hallitusta ja toimineet virka-
valtaa vastaan,vaadimme heti heidän vapauttamistaan,jollei niin,
niin tulkaa nerrat ja viekää meidät kaikki,vaimomme ja lapsemme-
kin, niin saatte vielä paremman paistin".

"Työväen Lehden" puoluelehtivaltuudet on sos,-dem,puo-
luetoimikunta t.k. 17 päivänä pitämässään kokouksessa päättänyt
lakkauttaa,koska lehti vastustaa ja vahingoittaa puolueen toi-
mintaa*Tähän toimenpiteeseen katsotaan olevan sitäkin suurempi
syy kun lehden toimitt aja ei ole edes sos.dem.puolueen jäsen-
kään. Lehti itse on varonut vielä mainitsemasta sanaakaan puolue-
lehtioikeukaiensa lakkauttanisestä Edellisen viikon pidätyksistä
on lehti saanut hyvää aihetta kiihoituskirjoituksiinsa.M.m. on
numerossa 101 pidätyksistä neljättä palataa,läpeensä räikeätä ää-
nilajia,

12/9 oli Kajaanin raastuvanoikeudessa esillä Oikeusminis-





terin määräyksestä kaupungin yleisen syyttäjän nostama juttu

"Työväenlehden" sekä entistä vastaavaa H.Pulkkista että nykyis -

tä E.Hallikaista, vastaan lehdessä olleiden kapinaan yllyttä-

vien kirjoitusten johdosta. Vastaajat pyysivät juttua lykättä-

väksi "mahdo lii simman pitkälle eteenpäin" kirjallisen vastineen

antamista varten» Juttu lykättiin 4/10, jolloin vastaajien tu-

lee olla saapuvilla vangitsemisen uhalla.

Aikaisemmin mainittujen työväenjärjestöjen lisäksi

ovat Sosialistiseen Työväenpuolueeseen päättäneet yhtyä:

Vihannin työväenyhdistys;

Kurikan kirkonkylän työväenyhdistys/sekä Suomen Kaup-

pa-ja LiikennetyÖntekijäin Vaasan osasto ja Vaasan aju-

rien a,O*

Sitäpaitsi päätti Lapuan Tehdae-ja Sekatyöläisten a.o.
11/9 pitämässään kokouksessa yksimielisesti erota Sos.-Dem. puo-

lueesta ja lakkauttaa jäsenmaksut sille,mutta toistaiseksi ei

vielä liitytty Sosialistiseen Työväenpuolueeseen,

Esitämme tässä yhteydessä eräitä lisätietoja Pieta-

rissa *o,W,Kuusisen klubilla* 31/8 tapahtuneesta verinäytelmäs-

tä.
JO toista vuotta on Suomen kommunistisen puolueen

keskuudessa vallinnut suuntataistelu»joka on jakanut suurimman

osan Venäjällä olevia punaisia suomalaisia kahteen jyrkästi

vastakkaiseen leiriin,nykyisen keskuskomitean kannattajiin

ja sen vastustajiin Coppositsionileiriin), Edellisen johtajina

ovat nykyisen keskuskomitean jäsenet »kuten: Rahjan veljekset»

Kullervo Manner,Sirola,Hyrskymurto,Evä,Kalske y.m. Oppositsioni-

puolueen eturivien miehiä ovat taasen Voitto Eloranta, Aku Paa-

si (Pyy), Otto Palho,Puukko,W.Matikainen, Allan Höglund,V.Pukka,

K.Vuorio j.n,e*,joista 6 ensinmainittua punaupseereita. Suurin

osa punaupseereista kuuluu oppositsioniin.

Jo viime keväänä pidetyssä puoluekokouksessa koetti-
vat oppositsionin miehet saada keskuskomitean uudistetuksi ja





omat miehensä johtoon,mikä todennäköisesti olisi ionnistunut-
kin,ellei keskuskomitea venäläisten avulla olisi hajoittanut

kokousta sillä tekosyyllä, että oppositsionipuolueen miehet

olivat sanoneet keskuskomitean valitun petoksella, voimatta

kuitenkaan väitettään todistaa*
Oppositsionin miehet jatkoivat kuitenkin toimintaansa

saaden yhä suuremman ja suuremman tyytymättömyyden kasva-

maan joukoissa keskuskomiteaa vastaan. Tämä olikin helppoa,

koska keskuskomitean toimintansa alussa lupaamasta pikaisesta

paluusta ja Suomen vallankumouksesta ei ole tullut mitään. Si-

täpaitsi syyttivät oppositsionilaiset keskuskomitean johtajia

kapinan epäonnistumisesta talvella 1918 ja huomauttivat lopuk-

si johtajiensa huonosta yksityisestä elämästä, mainiten tässä

suhteessani varsinkin Jukka ja Eino Rahjasta, joiden juopotteleva

ja ylellinen elämä olikin yleisesti tunnettua ja jo oli mennyt

niin pitkälle, ettei juopumisrikoksésta enää uskallettu ran-

gaista alempia työntekijöitä,koska ”herrat itse” joivat.

Kun tästä toistaiseksi paperilla käydystä sodasta

ei tullut sen selvempää,päättivät oppositsionin miehet viimein

ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin raivatakseen heidän mieles-

tään ”joukkojen onnen" tiellä olevat keskuskomitean johtajat

pois. Arvalla määrättiin sitten kenen osalle tämä npuhdistaminen"

tulisi sekä sovittiin siitä,että 31,8,20 illalla,kun Kamenno-Ost-

rovskilla sijaitsevalla O.W. Kuusisen klubilla on tavanmukainen

”suomalaisten kollektiivien kesku3kolieegion"kokous,jonne saa-

puvat kaikki keskuskomitean jäsenet, asia pannaan täytäntöön.

Mainittuna iltana »Jukka Rahjan juuri lopetettua pu-
heensa ja poistuttua tupakkahuoneeseen,astui tähän huoneeseen muu-

tamia oppisitsionin miehiä ja ampuivat he ilman enempiä puheita

Jukka Rahjan . Ensimäisen ja samalla kuolettavan laukauksen am-
pui punaupseeri Paasi. Sen lisäksi ampui vielä hän ja hänen seu-

ralaisensa yhteensä 8 laukausta Rähjään "varmuudeksi”. Rahjan seu
rassa ollut suomalainen kommunisti' Eelis Suurkaiilio haavoittui
samassa.

Heti Rahjan ammuttuhan menivät liittolaiset kokoushuo-
neeseen ja alkoivat ampua siellä olevia,koettaen valita tärkeim-





piä henkilöitä edeltäkäsin tehdyn luettelon mukaan. Ensiksi he

kuitenkin asettivat omat miehensä puhelimen ääreen ja porras-

käytävään. Kaikki sisällä olijat olivat asettomia,lukuunottamatta

punaupseeri Viitasaarta. Hyrskymurto koetti riistää itselleen

aseen eräältä oppositsionin mieheltä,tarttuen tätä kurkkuun,mutta

ammuttiin hänet silloin sivulta. Vielä ammunnan kestäessä soitti-
vat liittolaiset miliisikonttoriin pyytäen miliisejä tulemaan pai-

kalle. Miliisit tulivatkin ja pidättivät aluksi kaikki läsnäolijat.

Samalla saapui paikalle myös "Ensi apu" ("Skoraja pomoshtsh")kor-
jaamaan kuolleita ja haavoittuneita. Kuolleiksi huomattiin 7 henki-
löä ja haavoittuneiksi 12.
Surmansa saivat:

Keskuskomitean jäsen Jukka Hahja
Väinö Jokinen

Sotilasjärjestön kassööri Konsta Lindqvist
Propagandakosaston päällikkö Tuomas Hyrskymurto

Registratsioonikos, pääll, Ferdinand Kettunen

Punaupseeri Juho T. Viitasaari
Puolueen jäsen Juho Sainio

sekä haavoihinsa kuolleet:

samana iltana - sotilasjärjestön sihteeri Eliisa Savolainen.
3.1 X " administratsiooni&osaston päällikkö Jaakko Hahja.

Haavoittuivat.mutta jäivät eloon;

Keskuskomitean jäsen Kustaa M,Evä

Suom. kollektiivien keskus-
toimiston jäsen Mikko Virkki

Keskustoimiston organisaattori Juho Saastamoinen
-**- kirjuri Juho Vasten

Agitatsioonios. johtaja Juho K.Lehtinen.
työmies Aatto Laine
kirjatyöntekijä Aino Pettersson
puoluetyöntekijä Eelis Suurkaulio

A •- Sakeus Juurioja
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Vahingossa haavoittui sen lisäksi punaisten upseerien a-

pulaiskomissaari Armas Pökkinen,joka kuuluu oppositsioniin

ja jota omat miehet ampuivat erehdyksestä.

Tarkoitus oli ampua myös Manner,Sirola,Eino Rahja, Kals-

ke ,M.Kokko ja vielä muitakin,mutta sattumalta nämät eivät

olleet saapuvilla; E.Rahja ja U. Kokko olivat Valkeasaarella,

josta heidät kiireellisesti kutsuttiin Pietariin, Heidän sin-

ne saavuttuaan aloitettiin vangitsemiset,joita sen jälkeen

on yhtämittaa jatkunut. Ensiksi vangittiin kaikki opposit-

sionin johtajat,niiden joukossa huomattavimmat puna-upseerit

Aku Paasi (Pyy), Allan Höglund (Viipurista),V. Matikainen se-

kä Piirin erikoisen kuljetuskomitean (jJtshastkcvaja Transport-

naja Tshresvytshainaja Komiasi ja,! ) asiamies Lauri Sulander,

V, Eloranta,Otto Pajho,K.Vuorio,Pukka,sekä useita muita puna-

upseereita. Vangittujen asunnoissa toimitettiin myös koti-

tarkastuksia. Myöhemmin vangittiin vielä esim. Valkeasaaren ra-

taosan poliittinen komissaari Kääriäinen, raj atoiaaitsijat J.
Nenonen,o, Arvela ja rautatieläinen Laaander.Kaikki edellämai-

nitut ovat kommunisteja. Myös on koetettu vangita V. Sormus-

ta,U.T.T.K. entistä johtajaa,mutta häntä ei ole tavattu kotona.

Asiaa tutkimaan ovat venäläiset asettaneet erikoisen ko-

mitean ,johtajanaan Venäjän yleisen erikoiskomitean johtaja,

tunnettu puolalaissyntyinen kommunisti Felix Dsershinskij,ja

sanotaan tämän saaneen sei ville,että murhan toimeenpanijoilla

Oli aikomus hakea turvaa Suomesta ja että oli suunniteltu si-

ten, että kun murhaajat vietäisiin Shuvalovoon erikoiskomite-

aan, niin siellä eräs asiassa mukana oleva virkailija laskisi

heidät karkuun. Mainittu Shuvalovossa palveleva henkilö on

myös pidätetty.
3,lX.illalla tuotiin Pietariin vangittuna toistakymmentä

oppositsioniin kuuluvaa punaupseeria,ja lauloivat hämät Suomen

aseman läpi vietäessä yrttitar-

hasta polku,vie Golgatalle se j.n.e.

3.lX.illalla matkusti Eino Rahja Kiireellisesti Moskovaan
tekemään tapahtumasta selkoa Leninille,





Mihin tuloksiin asiasta toimeenpantavassa tutkimuksessa
tultaneekin,on ehdottomasti varmaa, että joukkojen myötätunto täy-
dellisesti on oppositsionin miesten puolella. Vähemmän varmaa

on sitävastoin, mitä tuloksia asiassa toimitettava äänestys «nta
taa,koska on pelättävissä,että suuri osa ei,koston pelosta,uskalla
lausua mielipidettään, äänestys kun on julkinen. Ottaen huomioon
sen sävyn,millä venäläiset lehdet kirjoittavat asiasta, näyttää sil-
tä, kuin lähtisivät tutkijat siltä näkökannalta,että murhaajat o-
vat syyllisiä.Vielä kerran ovat keskuskomitean eloon jääneet jäsenet
osanneet peittää venäläisiltä asiain todellisen laidan,kuinka kau-
aksi,on täilähetkellä vaikea sanoa,mutta päättäen udeiden punais-
ten lausunnoista ei ole suinkaan mahdotonta,että vieläkin tulee
tapahtumaan samanlaisia näytelmiä kuin 31/B,ellei muutosta joh-
toon ja oloihin nyt saada,.

-6/9 Pietarissa ilmeat ynyt ”Vapaus" kirjoittaa tästä tapahtu-
masta otsikolla ” Lahtariprovokaattorien uhrit" seuraavasti:

Suomalaista kommunistista puoluetta vastaan sekä aktiivisim-
pia Venäjän Kommunistisen puolueen suomalaisia jäseniä vastaan teh-
tiin täysin lahtarinainen attentaatti.Roistot saivat tapetuksi
ja haavoitetuksi parikymmentä tarmokkainanista vallankumouksellisis-
ta työläiskommunisteista.

Raskasta tappiota kommunistiselle puolueelle osottaa murhattu-
jen luettelo.Kaatui ryhmä tietoisimpia ja luotettavimpia kommunis-
tisia etujoukon sotureita. Kipeästi ja katkerasti koskee meihin vai-
lankumouksellisiin työläisiin toveriemme kuoloa:-, tuossa konnamaises-
sa lahtan teurastuksessa. Kaatuneista olivat Jukka Hahja ja Ferdi-
nand Kettunen alkuaan pietarilaisia metall ityömiehiä.Liisa Savolai-
nen pietarilaisen työläisen tytär.muut työläisiä SuomestajKonsta
Lindqvist kuopiolainen,veturinkulj ettaja.V.inö Jokinen sanomalehden-toimittaja ja kirjaltaja.J. Viitasaari helsinkiläinen lelpurintyön-
tekijä ja Tuomas Hyrskymurto puutarhuri Turusta.

Haavoittuneista, ovat J. Saastamoinen. Raija. Jaakko,ja J. Vas-ten alkuaan pietarilaisia työmiehiä, muut Suomesta*.*. Evä rautatie-





läinen,sitoemmin sanomalehdentoimittaja Tampereelta, J ,K «Lehtinen
metallityöläinen ja sittemmin sanomalehdent oinaitta ja Helsingis-

tä,Mikko Virkki torppari,E.Suurkaulio ja Laine työmiehiä, Aino &et-
f

tersson kirjaitfcja.

Surmansa saanut J.V, Sainio oli leipurintyöntekija ja liiton

luottamus&iss Joensuusta.

Paljon kaatui Suomen työväenluokan parhainta,kyvykkäinta ja

vallankumouksenisinta etujoukkoa v.1918 lahtariterrorin aikana.

Paljon on sitä tuhoutunut kuluneitten kahden vuoden aikana käydes-

sä vallankumoustaistelussa Venäjällä ja Suomessa. Lahtariprovokaat-

tiOrien Kuusisen klubilla toimeenpanema verilöyly osottaa, että Suo-

men työväenluokan on vieläkin annettava vallankumouksen alttaril-

le paljon jalointa vertansa,ennekuin Suomen nouseva proletaari-

nen vallankumous on tässä tavattoman katkerassa taistelussa voitta-
nut ja ennenkuin kommunismi on Suomessa toteutettu.

Suomen lahtarit ponnistavat kaikki voimansa tuhotakseen prole-

tariaatin kommunistisen etujoukon jo ennekuin Suomen köyhälistö

nousee lahtarival lan lopullisesti musertamaan.Siksi lahtarit eivät
ainoastaan johda kommunisteja Suomessa,vaan ulottavat myös agent-

tien avulla taistelun Rajajoen tällekin puolen. Mitä suotuisin

asia, lahtareille luonnollisesti on, että rajan täällä puolen on pi-
meitä aineksia,joita he voivat käyttää hyväkseen harjoittaakseen
täällä provokatorista yllytystä,vieläpä toteuttaakseen murhatyön-
säkin rajan tällä puole n noitten pimeitten ainesten avulla agent-
tiensa lisäksi.

Kuusisen klubilla vuodatettu veri on lahtareille ja heidän a-

genteiilensa kostettava. Lopputilityksen siitäkin porvarien konnan-
työssä tulee lahtareille antamaan Suomen proletaarinen vallankumous.
Mutta jo nyt viipymättä,rohkeasti,säälimättä on jokaisen kommunisti-
sen työläisen käytävä siivoamaan Neuvosto-Venäjän nurkkia suoma-
laisista lahtariprovokaattoreista,veljiemme veri huutaa maasta.Tie-
tämättömille ja harhaanjohdetuille on selvitettävä lahtarien ja
muitten imperialistien viekkaat ja pirulliset konstit proletaari-
sen vallankumouksen kaatamiseksi. Heille on selitettävä kommunis-
min totuus. Se työ kuuluu jokaiselle kommunistille pyhänä velvol-





lisuutena.Mutta iahtarikätyrit ja provoseeraajat on viipymättä

paljastettava ja saatettava v %k. oikeuden tyiyihin kouriin.
31/8 uhrit huutavat meitä eläviä kostoon, ja taisteluun.

Lakkoliikkeet .

Reposaaren ia Porin lakot jatkuvat muuttumattomina. Repo-

saarella sujuvat työt uudella lastausväellä hyvin ja on työmie-

hiä riittävä määrä. Reposaarella on 14 höyry-ja 6 purjelaivaa las-

taamassa puutavaraa ulkomaille. Lakkolaisia on Reposaarella palan-

nut töihin 4 työnjohtajaa Reposaaren Höyrysaha 0/t:Ile. Muuallakin
sujuvat työt kohtalaisesti.

Tampereella oli 15/9 liikkeen johtajan

ja työläisten välillä neuvottelu sen johdosta,että liikkeessä
on vaadittu tehtäväksi erinäisiä sähkömekaanisia töitä,jotka säh-

kötyömiesten puolelta, ovat julistetut lahkotHaan-. Kun isännistön
taholta ei suostuttu antamaan takeita siitä,ettei lakonalaisiin
töihin ketään pakotettaisi,lopettivat työläiset,luvaltaan noin
50 miestä, samana päivänä työnsä.

Jyväskylän metallimiahet ovat päättäneet ryhtyä vaatimaan palk-

kojensa korottamista, Asiaa perille ajamaan on valittu toimikunta,
joka ryhtyy liitt©toimikunnan kanssa neuvotteluihin asiasta.

15/9 Kotkan satamt.völ ai set .luvultaan ainakin pari sataä^ 1 rVtÄjya"
lakkoon,ellei heidän palkkojansa koroteta 100 prosentilla. Asia ei
ole kuluneen viikon aikana kehittynyt sen pitemmälle.Näyttää kui-
tenkin siltä,että lakko ei tule onnistumaan ,semminkin kun sata-
matyöläiset itse eivät ole yksimielisiä vaatimuksissaan,

liißurissa ryhtyivät OA Takomon 13/9 lakkoon,vaatien palk-
kojen korottamista.

Vaskilahden satamatyöntekijäin lakko on 13/9 päättynyt.
Niinikään 0n,16/9, päättynyt Onkilahden konepa]ai la. vallinnut

lakko.
■Mvaatetustyöntekijät ryhtyivät lakkoon lö/9,mutta ovat

tähän mennessä jo melkein kaikki liikkeet päässeet sovintoon työ-
läistensä kanssa ja on luultavaa,että lakko päättyy lähipäivinä.
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Kuopiossa on lakko Gustafsson & Marjasen liikkeessä päättynyt,

17/9 allekirjoitettiin sopimus palkkaustariffiksi,joka on sa-

ma kuin kunnallisella sähkölaitoksella aikaansaatu sopimus.

Edellisessa tilannekatsauksissa mainitun .Turussa » Kupit

taan Saviteolliauua 0/Y;n työmaalla poliittisista syistä puh-

jenneen lakon yhteydessä pidätetyt henkilöt on nyttammin,kuu-?

lustelujen päätyttyä,laskettu vapaalle jalalle,Ne jyrkät toi-

menpiteet,, joihin poliisi tässä asiassa ryhtyi,näyttävät vaikut-

taneen varsin terveellisesti yleisen työrauhan säilymiseen

nähden, ainakinbitä Turun kaupunkiin ja sen ympäristöön tulee,
jota todistaa muun muassa, sekin, että kummallakin kysymyksessä

olevista työmaista,siitä huolimaita että ne henkilöt,jotka o-

livat tämän työselkkauksen aiheena,edelleenkin ovat työssä,

muut työläiset ovat ilmoittaneet haluavansa tulla takaisin työ

hön,ja ovat työnantajat suostuneetkin muitten takaisin ottami-
seen paitsi niiden yhdeksän jotka kuulustelua varten olivat
pidätettyinä selkkausten alkuunpanijoina. Aikaisemmin olivat
muutamat työnantajat työläistensa vaatimuksista eroittaneet
työläisille epämieluisat työntekijät,mutta järjestysvallan

jyrkästä vaatimuksesta ovat näin erotetut otetut takaisin työ-
hön ilman että tämä mitenkään on häirinnyt työrauhaa näillä
tyÖmailXa,mikä varmasti olisi tapahtunut jos tämä rettelöimi-
nen olisi saanut jatkua.

Tu k h as aa o laske levat suomala is-et

kommun i s t i t .

Tukholmassa oleskelee nykyään m.m, suomalainen puna-
kapinallinen L_au.ri Hyvärinen. V. 1916 kapinan aikana Hyväri-
nen toimi o.K,V.n Oikeusasiain valtuutetun Lauri Letonmäen
sinteerinä; otti sitäpaitsi osaa ryöstöihin,vangitsemisiin y.m,
Hiinpä luin otti osaa Helsingin Oopperakollarin ryöstöön ja
vangitsi m.m. nykyi sen Sotaministerin Jalandorin.

Toisien punakapina! l iaten kanssa pakeni hän sitten





Neuv Jsto-Venäjälle ja astui englantilaisten Arkangelin loukko-

jen palvelukseen.Täältä hänet kuljetettiin Englantiin,mistä
hänet sitten englantilaiseen joukko-osastoon kuuluvana lähe-

tettiin Ranskan rintamalle* jossa hän otti osaa taisteluihin
syksyllä v.1918.

Vapauduttuaan englantilaisesta sotapalveluksesta matkusti
Hyvärinen Ruotsiin. Ruotsissa oleskelunsa aikana hän v.191.9
kävi Kööpenhaminassa, jossa hänet vangittiin ja aiottiin lähettää
Suomeen. Jollakin lavalla onnistui hänen kuitenkin päästä ta-

kaisin Ruotsiin,missä n&n ,Lars Hanssonein nimellä, asettui a-

sumaan Tukholmaan. Tällä nimellä hän edelleenkin esiintyy Tuk-
holmassa, asuen Kungsgatan 74 övärdin luona. Hänellä ei ole

mitään tointa,joten varmuudella voidaan otaksua hänen toimivan

yhdessä muiden Ruotsiin paenneiden suomalaisten kommunistien

kanssa.

f e n a 1 a i spiirei stä;

Ven&läispakolaisten politikoiva toiminta Suomessa jat-

kuu edelleen. Poliittisia neuvottelukokouksia pidetään tuon
tuostakin ja yhteyttä ulkomailla työskentelevien venäläisten
järjestöjen kanssa ylläpidetään. Niinpä Viipurissa kuluvan syys-

kuun 7 päivänä oli tällainen neuvottelukokous kenraali Valde-
mar Stefanovltsh Skobeltsinin luona,jossa kokouksessa olivat
läsnä m,m. Venäläisen Erikoisen Komitean toimituspäällikkö
Viipurin,Mikkelin ja Kuopion läänejä varten Georg von Graeve -

nit.z » Andrei et »kenraali Sevme ia Arhipot. Eronen kokousta oli
kenraali Skobeltsinille jonkinlainen neuvottelu Englannin Vii-
purissa olevassa konsulaatissa.- Tämä kokous on kaikesta päät-
täen ollut erittäin tärkeä,sillä kenraali Skobeltain matkusti

15/9 Pariisiin palatakseen sieltä jonkun ajan kuluttua takai-
sin Viipuriin. Kenraali Skobeltsinia täytyy pitää erittäin
vaarallisena henkilönä ; olihan hän vuo en 1918 kapinan ai-
kana , oleskellessaan sillqPn Viipurissa., yhteydessä punakapi-
nallisten kanssa, johtihan hän Muurmannin» Pohjois-Venäjän
armeijan aikoina auomalai»vastaista politiikkaa ja tunnetaan-





hän hänet mitä mustimmaksi taantumukselliseksi.-
Samoin Jatkuu venäläiste n vakoilujärJestön toimin-

ta,- Viipurin venäläispiireissä kerrotaan, että sikäläisen toi-
mituspäällikkö Graevenitain sijaan tulisi tulevan Joulukuun
alussa kreivi Li eders. Joka nykyisin oleskelee Talissa lähellä

Viipuria . Syy muutokseen tuntematon,

Suomesta hiljattain karkoitettu venäläinen eversti
Dembovet.skij (tunnettu nimellä Dick) on erinäisten tietojen

mukaan perustanut Riikaan vakoilutoimi ston.

Karjalan Kannakselta.

Salakuljetus..

On käynyt selville,että rajapitäjien salakuljetta-

jat ovat ostaneet viime Savonlinnan markkinoilla yli 100 hevos-

ta,Jotka aijotaan kuljettaa yli rajan. Niin sotilas - kuin si-
viiliviranomaiaten toimesta on tähän saakka itso teossa ta-

vattu useampia kymmeniä hevos-salakuljettajia Ja ijousee takavari
koitujen hevosten lukumäärä yli Viidenkymmenen - Josta Etsivä
vän Keskuspoliisin Terijoen Alaosaston osalle kuuluu pari-
kymmentä - mikä lukumäärä kokonaisuudessaan lienee väin 30 %

koko maarajalla yli vietyjen lukumäärästä.

Rajaseudun väestössä on huomattavissa ilmeistä levot-
tomuutta ja pelonsekaista tunnetta lähestyvän rauhan tähden.
Tämä johtunee siitä , että ei ole saatettu rajaseudun väes-
tön tietoon, tulevatko venäläiset rauhanteon Jälkeen saamaan kuten
enonkin asuttaa koko Kannaksen, Jossa tapauksessa he taas
pääsisivät kiinni Kannaksen pitäjien Jo hyvällä tolalla ole-
viin kunnallisiin oloihin.





Itärajalta,’

Bolshevikien vankeudesta karanneet puolalaiset so-

tilaat Josef K Ilmek ja Pranciszek Wonezij£_ovat Etsivä il. e Kes-

kuspoliisille kertoneet havannoistaan m.m. että ho Patroskois-

ta kerätessään olivat noin 60 virstaa Suomen rajalta huomanneet

uusia,vasta valmistettuja ja vielä keskeneräisialcm,juoksu -ja

ampumahautoj a> jotka kulkivat Suonien rajan suuntaan, Noin 15 as-

kelta kaivannoista oli pystytetty pilkki ranka-aita. siiv»ä

taas noin 15 askeleen päässä teroitetuista paaluista tehty

ristikkoeste. Tällaisia varustuksia huomasivat kertojat Man-

gan paikkakunnan seuduilla sekä sitten taas noin lö virstan

päässä Suomen rajalta Saamajärven ja Sotjärven välillä,-

Samat henkilöt kertoivat vielä taistelutantereella

Puolan rintamalla huomanneensa-, et ta bolshevikit käyttävät

uutta ruutilajia,tummansinisiä, lieriömäisiä jyväsiä (rakeita),
kuten poikkileikatun rihman kappaleita, - Eäjätiämättä jääneis-

sä shrapneUei saa oli kaiverrettuna bolshsvikien tähdenauo-

toinen merkki, mikä osottaa että he itse nykyisin valmista-

vat uusia ammuksia tehtaissaan,

Luoteis rajalta,

Uumajan kaupungissa ja lähiseudulla asustaa n. SOO

suomalaista kommunistia,jotka suurimmaksi osaksi ovat Suomes-

ta paenneita valtiorikoksellisia. Valkoisilla ei ole mahdolli-

suutta oleskella paikkakunnalla. Näitten suomalaisten päämaja

on sijoitettu n, l km, kaupungista Villa s lft3ikton H iin,jossa va-

kituisesti asuu, etappia Suomeen hoitaen
/

eräs Antti Aro (Pie-

tarsaaresta). Hänen apulaisinaan asuvat siellä elinkautiseen

kurituahuonerangaistukseen tuomittu Malakiae Lehtotien ja eräs

Mendelin .joka on tuomittu 10 vuodeksi kuritushuoneeseen. Varsi-
naista kuriiriliikettä Suomeen oi ole,sillä kirjeenvaihto ta-
pahtuu postitse. Aron tehtävänä onkin pääasiassa hoitaa Suomesta





tulevien pakolaisten vastaanottoa Ja avustamista. Pakolai-

sia kulottavat Suomesta,Pietarsäaiest ajeräs Tammelin Ja tä-

män lanko
;
Pietarsaaresta kotoisin oleva Koskinen__»käyden

säännöllisesti pari kertaa viikossa meren yli moottoril-
la Uumajassa Ja kulettaen samalla tavaraa. Kuljetus ta-

pahtuu sanotun Tammelinin omistamalla moottoriveneellä

Ja maksu on 150-200 markkaa hengeltä. Uumajassa kerrotaan

Tammelinin olevan suomalaisten tullimiesten kanssa "po-

rukassa".-
Seittenkarin sahasaarella oleskelee niinikään suo-

malaisia karkureita; näistä kerrotaan erään suutari Heis-

kasen Ja toisen valtiorikoksellisen karkulaisen Heino-

sen toimivan Jonkinlaisina suomalaisten Venäjälle värvää-

vinä.

Virosta.
%

-Kommuni smi.

Karkoitukset Venäjälle esillä Perustavassa Kokouksessa.

Viimeisten Tallinnan lakkojen Jälkeen Virosta

Neuvosto-VenäJäi le karkoitettujen 61 henkilön asia on it-
senäisten sosialistien vaatimuksesta otettu käsiteltäväksi

*

Perustavassa Kokouksessa. Asia oli esillä istunnossa kul,

syyskuun 7 päivänä. Pääministeri selosti pitemmässä puheessa
mitenkä kommunistit toimittavat monenlaisten järjestöjensä

Ja tsaarinahan avulla kiihotustyötään Virossa. Näiden jär-

jestöjen tehtävänä on m.m. tiedustella Ja valmistaa maa-

perää sotaväen Ja sen päällystön keskuudessa. Kotitarkas-
tuksessa. Joka toimeenpantiin "Töö Ja Woituls H-lehden toi-
mituksessa , todettiin, että Viron itsenäiset sosialistit
työskentele ät käsi kädessä Venäjän kommunistien kanssa.
Taloudellisen lakon nimellä oli aijottu järjestää valtiol-
linen yleislakko. Hallitus on ollut pakoitetth# valtion





pelastamiseksi ,ottamaan käytäntöön ankarat toimenpiteet.“lt-

senäisten johtaja Hans Kruus mainitsi puheessaan, että Viros-

sa pannaan vielä ennen pitkää voimaan neuvosto-tasavalta.-
Sisämiaisteri että karkoittamisessa on tosin tehty pa-

hoja vikoja, mutta että nämät ovat yksityistä laatua. - Pää-

töksen asiassa piti Perustavan Kokouksen tehdä kuluneella

viikolla. -

Kommunistien punainen risti läJJlDMam*.

Tallinnassa paljastettiin äskettäin kaupungissa toi-

minut kommunistien punainen risti,jonka tehtävänä oli avustaa

kommunistien perheitä.Tämän kokouksissa on ollut läsnä m.m.
tunnettu kommunisti Kingisepp, Kokouksien aikana on ollut
käsikranaatteja pöydällä ja muuten oltu hyvin varustettuja.

Kommunistien kirjapaino löydetty.

Tallinnassa on jo aikaisemmin löydetty 2 kommu-

nistien kirjapainoa, mutta siitä huolimatta on ilmestynyt

kiihoituskirjallisuutta, johon nähden ei ole ollut epäilystä
ettei sitä painettaisia Virossa .

w Kait sapelit sei" oli saanut
tietoonsa, että lähellä Tallinnaa, Pääskylän nummella, on pieni
mökki, jossa mainittua kirjallisuutta painettiin ,ja piiritti

kul. syyskuun 11 p. vastaisena yönä mainitun mökin. Työt oli-
vat 3iel ! ä paruillaan käynnissä. Syntyi kahakka, jossa kommu-
nistia puolelta kaatui 1, haavoittui 1 ja vangiksi saatiin
noin 10 henkilöä. Poliisin puolelta haavoittui 1. Saaliiksi saa-

tiin painokone, 5000 kpl. tuoreita lentolehtisiä,2s puntaa pa-
peria y.m. -

Poliittinen varkaus Ulkoministeriössä.

Kul. syyskuun 10 p. vastaisena yönä oli murtau-
duttu ulkoministeriön huoneustoon ja avattu Riian konferes>«-
sista tullut kuriiriposti. Mitään tärkeämpiä papereita ei väri
kaan liene onnistunut saada.





Pietari sta.

Tilanne Pietarissa on äärimmäisen kurja* Kauppaa

ei ole minkäänlaista,, joten ruokatarpeita ei saa ostamallakaan

muuten kuin sattumalta.Hinnat ovat aivan satumaiset. Polttopui-
den puute on myös huutaja.. Saadakseen \ syltä halkoja täytyy

käydä kymmenessä eri paikassa saamassa luvat Ja. viipyy lu-

van saanti usein 3-4 viikkoa. Kun sitten vihdoin on saatu

mainittu halkomäärä - usein vettyneitä koivuja- on Jokaisen itsen-
sä kannettava ne asuntoonsa Ja pilkottava. Apulaista tähän tar-

koitukseen ei ole lupa palkata. Polttopuita on laskettu olevan
ainoastaan 10-15 f tarvittavasta määrästä. Asukkaat ajattslevat
kauhulla tulevaa talvea. Jokainen, kellä on tilaisuutta, koettaa

pyrkiä talveksi pois Pietarista. Yleensä kaikki toivovat rauhaa
Suomen kanssa, ainoastaan murto-osa kommunisteja on rauhaa vas-
taan, Kaikki ovat tyytymättömiä nykyiseen hallitukseen Ja jär-

jestöön. Tarttuvia tauteja on nykyään vähemmän liikkeellä kuin

kesällä. Vangitsemiset kuulevat päiväjärjestykseen. Pienimmästä-
kin varomattomasta puheesta heti vangitaan Ja pidetään 5-6
viikkoa pidätettynä ennenkun aletaan kuulusteluja. Mieliala on
kommunistien kesken hyvin lamassa»Johtuen tämä Puolan hyökkäyk-
sestä ynnä muista vastoinkäymisistä, -

Tallinnan ja Pietarin reittejä puhdistetaan miinois-

ta. Koetetaan saada reitti puhtaaksi tänä syksynä . T.k, 10 p.
läksi Kronstadtista merelle 6 laivaa, Jotka eivät vielä ole
palanneet. Hiiden oli määrä mennä Kaprion lahteen.

O ssi Holmström
A




