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tettiin laittomasti, tuhansittain näännytettiin heitä nälkään ja tauteihin 
vankileireissä, jotma ainaiseksi tulevat jäämään häpeäpilkuksi maamme por-

varistolle. Työväestöltä riistettiin kaikki oikeudet, yksinpä alkeellisim- 

mat kansalaisoikeudetkin, joita kaikki muut kansalaiset vähentymättöminä 

nauttivat. Ja jotta palaaminen entisiin oloihin tehtäisiin kokonaan mahdot-

tomaksi, suunnitteli porvarillinen oikeisto mahdollisimman suuren apajan 

vetämistä, aiuoen muuttaa valtiosäännön, poistaa yleisen äänioikeuden ja 

luoda uudelleen koko yhteiskuntamme perusteet. Tätä suurtyötä, jossa hu- 

våttavampana muistona säilyy puuha kuninkaan maahan tylpmiseusi, tehtiin 

niin väellä ja voimalla, että sen rinnalla kokonaan unohtuivat kaikki pie-

nemmät "reformit”. Kun sittef(\käänne ulkoiseen tapahtumain seurauksena tuli 

pikemmin kuin sitä oli voitu odottaa, ei valtaa pitävä oikeisto ollut en-

nättänyt muuttaa edes semmoista sitä ärsyttävää lakia kuin kunnaälislakia, 

ja kaikki sen suunnittelemat suurreformit ovat tietenkin kokonaan valuneet 

hiekkaan.

Ja samanaikaisesti on työväki, jonka oikeistomme ja sotapuolu- 

eemme jo oli luullut kokonaan laulaneensa suohon, alkanut joka taholla 

nostaa päätään. Yhdistykset virkoavat, sanomalehdet alkavat kuljettaa loh-

dutuksen ja rohkaisun sanoja kärsineille ja epätoivoon joutuneille., ja 

toimeenpannuissa työväen kokouksissa vallitsee innokas ja reipas mieliala, 

jolla voi maailmojakin voittaa. Ja kaikki tapahtuu ilman mitään johtoa 

tai agitatsionia, jota ei tarvitakaan, koska asian puolesta ovat teoillaan 

agiteeranneet porvarilliset puolueet ja hallitukset. Eipä ihme, että 

porvaristo jo huudahtaakin: nyt on koko keväisen kansalaissodan saavutuk-

set menetetty. Ja ne onkin kokonaan menetetty siinä mielessä kuin tätä
f

voiotoa aijottiin porvarillisen oikeiston taholla hyväkseen käyttää.

Ensimäisenä oireena siihen täyskäännökseen, joka nyt jo pakosta 

on tuleva, on se, että uudet vaalit on määrätty ja että me siis pian 

vapaudumme siitä häntäparlamentista, joka jo puolen vuoden ajan on tämän 

maan painajaisena ollut. Me tulemme näihin vaaleihin käymään innolla ja 

hartaudella . Me tulemme osoittamaan oikeistoprovareillemme, joka jo 

luuli työväenluokan maahan masentaneensa, että se onkin sitkeä kuin karujen 

mäkiemme kataja.

Valoiaa tulevaisuuden toiveita antaa meille tässä suhteessa se, 

että me jo olemme voineet saada puoluekokouksen koolle uutta toimintaa 

suunnittelemaan. Sen päätehtävänä on suunnitella vaaleihin käymistä ja 

järjestötoiminnan uudelleen elvyttämistä, jotta työväenluokka mahdollisim-

man pian vapautuisi nykyisestä masennustilastaan. Osoittakaamme, että me 

saamme järjestömme pystyyn niin nopeasti, että näyttäisi siltä kuin ei 

mitään keskeytystä niiden toiminnassa olisi ollutkaan. Näyttäkäämme,että 

vaikka työväki, hävisi aseleikxssä, pystyy se rauhallisin keinoin ja jär-

jestötoiminnan avulla voittamaan.



Suunnitelkoon tämä kokous tämän taistelun menestykselliseksi. 

Merkitköön siten uuden päivän koittoa se kokous, jota me nyt Koiton talol 

la ryhdymme pitämään.

\


