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SUURLAKKO FORSSASSA
31 p,stä LOKAK. KLO 12:sto PÄIVÄLLÄ -

5:teen PÄIVÄÄN MARRASK. KLO 7 i. p.

KATSAUS

Lakko julistetaan.
,
Kun yhteisestä sopimuksesta seisahtui Fors-

san tehtaat kello 12 päivällä kyseessä olevana
Lokakuun 31 päivänä. Väestö lulvaili laumoissa
työväentorpalle, jonka ·lipputangossa liehui tuli·
i.t
punainen lippu. Sieltä marsittiin torille, kun hUQ·
.~.;;._-:mattiin torppa ahtaaksi.
ippuja temmaUiin mu"
kaan ja niin oli torHle toimitettu pöytä pian !ipuilla
y mpärtiity ti lapäinen puhujalava.
Puhujan esityksiin lakon julistamiseksi kaikiJla
työpaikoilla aluksi kolmeksi päiväksi, myötätuntoisuuden osotukseksi vapautensa puolesta taisteleville veljille venäjällä, suostui yleisö, kohottaen
valtaavia hyvä- ja eläköönhuutoja. - Kello 2
i. p. päätettiin kokoontua työväentorpalle keskustelemaan asemasta.
Suoraa torilta marsittiin kumminkin vielä santarmin asunnolle jossa ilmoitettiin herra santarmille asemasta maassa sekä kehoitettiin hänen
riisumaan pukunsa ja aseensa muuten ei voitaisi
vastata hänen turvallisuudestaan. Tähän ei herra
luvannut suostua. Sanoi olevansa sotalain alainen ja saavansa linnaa moisesta tempusta. Lupaan!ui kumminkin pysymään kotosalla ja olemaan niin kun tähänkin asti vakuutti olJeensa:
mitään hommaamatla. Väkijoukko päätti asiaa
tuumailla iltapäivän kokouksessa.
Santarmin asunnoIta lähdettiin heti oluUehtaalle. Sen sulkemisesta oli torilla jo ehditty
päättää.
Olutteh!aalla oli juuri pari kuormaa lähdössä
tilaajille tasattavaksi. Ne pysäytettiin ja kuski!
purkivat korit kellariin. - Tehtaan omistaja asui
silloin niin kun ainakin H ~lsin gissä_ Hänen täällä
oleva konUoristinsa kielti hänellä olevan oikeutta
myynnin pysäyttämiseen. Väkijoukon vaatimuk-

sesta lopuksi suostui, kun ensin oli hieman 5aoailtu
eJinkeinolaisla. (Paikkakunnan nimismieskin oli
seurannut väki joukkoa tehtaalle, muistaakseni siviili·
puvussa jo silloin).

31 p:n Lokak. vaatimukset.
~ello 2 sitä sitte saavuffiin torpafle. Katonrajaan asti oli väkeä sisällä ja toinen mokoma
ulohtaalla.
Puheitten valtaava sarja alkoi. Maassa viimeisten vuosien aikana vallinocila oloja ruoski
poikkeuksetta jokainen puhuja.
"Laillisuus maahan palautettava", tuli heti
ensimäiseksi, yksimieliseksi, tunnuslauseeksi. Tämän lisäksi vaadittiin:
Sanan·, omantunnon-, painoA, yhdistymis- ja
kokoontumisvapaus.
Ylläolevia toimeenpanemaan päätettiin vaatia:
Kansallikokous koolle kutsuttavaksi.
Yksimielisinä, seisaallaan ja kohotetuip oikdn
käsin vannoi koolla oleva tuhansiin nouseva väkijoukko:

etta vapausliike ei ennen lakkaa, kun
namät vaatimukset viimeista kirjainta
myöten ovat toteutuneet.
- Nämät päätökset seuraavan päivän kokoukset työväenyhdistyksellä ja yhtaikaa rukoushuoneella koolla olleilla vahvistivat juhlallisesti. "Forssan Sanomain" mukaan oli kokouksiss'a yhteensä
3 ei 5000 osanottajaa. Toisin sanoen: "koko
Forssa" oli koolla niissä! Ylempänä mainitussa kokouksessa ryhdyttiin
sitten seuraaviin tehtäviin:
Lausuttiin vaatimus poliisiviran luovut!amisesta
kunnallisten laitosten huostaan j
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Santarmiston poistaminen ja
Kansallisen miliisin tunnustaminen.
- Kaikki liikkeet, lukuunottamatta ruokatavaraliikkeitä päätettiin seisauUaa.
- Järjestyksen valvomisen ylin johto uskottiin asioitsia Alex Lindqvist'in huostaan. Hänelle
avuksi lupaannultiin sekä miehissä, että naisissa.

kälään.... Puolimatkassa saaliin kumminkin tietää
huhun perusteetlomuus ja siksi käännyttiin torpalIe, jossa iltaa vietettiin puheilla ja lauluilla.
2 p:nä Marraskuuta.

I päivä Marraskuuta.
Kansalaiskokouksessa rukoushuoneella valittiin

5 henkilöinen lähetystö matkustamaan Helsinkiin
vaatimaan kansalliskokouksen pitämistä jossa kokouksessa keskustellaan ja käsitellään Suomen 010jen järjestämisestä, Tähän kokoukseen on edustajat
valittavat yleisen yhtäläisen äänioikeuden perustalla. Lähetystöön valittiin nli Ester Stenbäck,
nli H. Rasila ja hrat Hannes Sjöblom, Juho Cederqvist ja T. Åmark.
Vielä päätettiin katu valaistuksen kunnossa pii misestä, postin sulkemisesta, apteekin aukiolosta
ehdolla ellei myydä päihdyltäviä juomia, Forssan
Hotellin väkijuomamyynnin sulkemisesta, poliisin
riisumisesta, eläinten ja kasvien ruokkimisesta,
myllyn käymiseiitä edelleenkin y. m. pienemmistä
asioista.
Tämä kaikki aamu puolla päivää,
Iltapäivällä on oma historiikkinsa, ei aivan
merkitykset~n. . .
. -. Helsl~glstä saapu~ .s~hkö~anoma E. Pe.~I~7'~"",::-""<.liIUm Ja A, l\\ssa.~en. aJleklrJOItta~lOa . .. Se...l~ettlln . ~?ko~kselle, Ja su~ä .ol~vat .vaahmukset.h.yv~ksyttu~ hetenkm yks,lmlehsest~ .kosk~l?a. S~sälh. pääaSiassa s~mat vaahm~kset, .~olsta täällä JO oh. päätelty. Er~s .k.oht~ ~II sähko~a~omass~: "erillään
perustuslatlhslsta, ,.Joka. sel~~th .koko J.oukon asemaa. Se varmlsh meJlä SIItä Jota olimme koko
ajan varoneel.
Perustuslaillisilla alkoikin heti eri nuotan veto.
(Jos eivät liene sitä jo ennenkin tehneet). Halla
pitivät he erityisen kokouksen, omalla tavallaan
päätellen asemasta.
Tästä alkain alkavatkin pitämään erikoisia
kokouksiaan useimminkin ja tulevat niissä eri
päätelmiin kun yleiset kansalaiskokoukset.
_ Ensimäisen illan kokouksen tuloksena näyttää pääasiassa olevan se etteivät alistn kansalaiskokouksen valitsemaan lähetystöön vaan varaavat
erikoisen, ottaen kumminkin mukaan työmiehenkin.
_ Keskuskomiteassakin joka 1 p:nä valitaan,
osottavat he alusta pitäin jonkinlaista salattua varovaisuutla, kiihkeästi uotellen Helsingissä olevia
palaamaan.
_ Työläisjoukot pysyivät harvinaisen yksimielisinä, varoen herroilta salahankkeita. Ja pitävät lähetystön Helsinkiin tarpeeUomana, saapuneen sähkösanoman johdosta.
_ Illalla myöhään tehtiin Iyhiy valossa
kävelyretki oluttehiaalle kuultua, että siellä "mäs-

Aamupäivällä pidetyssä kokouksessa päätetään
papiston kieltää lukemasta eräs jumalan palveluksen jäleslä tavallisesti luettava rukous.
Kuinka sitkeä levitetty sotaväen-tulohuhu on
osottaa paraiten se, että kokous neuvottelee palokellojen hälyytlämään asettamisesta siinä tapauksessa, Muutamat järkiperäiset huomautukset valavat osanotlajiin kylmää järkeä siksi paljon, että
päätökset raukeavat.
Rikollisista jotka mahdollisesti joutuvat kansallispoliisin kanssa tekemisiin hyväksyttiin komitean ehdotus, että raskaimmat rikolliset pidätetään
ja niitten vapauttamisesta samoin kuin edelleen
pidättämisestä antaa päätöksensä kansalaiskokous
_ Olkoon sanotlu että mitään rikoksia ei tapahtunut koko ajalla lukuunottamatta erästä mitätöntä näpistystä.
_ Keskuskomitea on ankarassa työssä koko
päivän aseman selvittämiseksi.
Mitään yhteyttä muun Suomen kanssa edes
telefoonilla ei työväen tieten tänään kumminkaan onnistuttu saamaan, joten asema alkoi käydä
entislään jänniltävämmäksi kun lisäksi levisi kaikeJlaisia päättömiä huhuja joitten alku lähteestä
ei onnistuttu pääsemään selville. _ Hyvinkin
ag.karassaJyössäJunluu..siis_oliun.1oisellakin+taholla.
Miksi, on helposti käsiteUävissä.
Päivä kului rauhallisesti loppuun. Yöllä saapui
työväentorpalle epämääräisiä huhuja postin saa'."-' - pumisesta maitse Helsingistä. Eivät totoutuneet
vielä aamuunkaan mennessä.
3 päiVänä Marraskuuta.
Tärkeimpiä tämän päivän päätöksistä on lakon
jatkamista koskeva päätös.
Lakkoa julisteUaessa oli se päätetty vaan kolTuo aika olisi puoli päiviin 3
meksi päiväksi.
päivänä ollut lopussa, Nyt katsottiin tarpeelliseksi
jatkaa edelleen kunnes asema paremmin selviää.
Yhtäkkiään oli myöskin liikkeet sulettu ja kymmenet henkilöt öljyn, suolan, sokutin ja tupakan
y. m. puutteessa; asiaa vakaasti harkittua päätettiin liikkeet tilapäisesti auaista lauantaiksi. Rihkamaa ja sen luontoista tavaraa ei kumminkaan
sallittu myytävän niistä ja toriltakin se kiellettiin.
- Forssan osakeyhtiön väri- ja syyra tiinuissa
olevat noin 50 tuhannen markan arvoisat kankaat sallittiin 20 miehen pelastaa parin vuorokauden yhtäjaksoisella työllä. Kun sen siaan ei mitenkään aijoltu sallia nahkureitten käännellä liossa
olevia vuotiaan estääkseen niitä pilaantumasta.
Pankissa sallittiin hätähätäinen tilaisuus välttämättömimpäin raha-asiain järjestelyyn.
Mutta
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pitkiltä matkoilta tulleille maalaisille ei sentään
suotu tilaisuutta periä käsityöläisille valmistetta·
viksi jätettyjä töitä.
Kultaseppä, jonka paraita myönli·päiviä on
pyhäinpäivä lauantai ehkäistiin tietenkin myömaslä tuotteitaan ja niinpä moni Liisu jäi kun
jäikin saamalla Matin jo kauvan lupaamaa "Iiitonmerkkiä" tälläerää. Tokko sai sitte enää myö·
hemminkään.
- . Keskuskomitea. joka paljoissa töissä alkoi
jo saada joimmoi stakin järjestelyä aikaan kielti
liikemiehet korottamasta hintoja.
Toimenpide
olikin välttämätön sillä leivän hintakin jota kaiken aikaa tietenkin oli esteettä myyty, oli noussut.
Hinnat siten jäivätkin paikoillaan.
- Telefoonisentraali luovutettiin Hlmän päivän
tietämissä lakkolaisille.
3 päivän illalla saatiin sattumoisin telefooniyhteys Tam pereen kanssa aikaan. Illalla 6 - 7
aikaan alkoi "Punanen julistus" telefonitse tehdä
tuloa Forssaan. Sen vaikutus oli valtaava.
Perustuslaillisten pääkorlteerin vaatimukset olivat myöskin ennättäneet matkata Helsingistä palaavain herraskaisten taskuissa tänne.
Nyt tUli tupen rapinat 1

,

4 p:nä Marraskuuta
kolmessa eri huoneustossa yht'a ikaa pidetyssä
kansalaiskokouksessa puuhkailtiin ja pohdittiin.
"Punanen julistus~ oli monistettuna jaettu
,,"_ _ _ kokouksiJle.
Perustuslaillisia haitlaisi se ettei heillä ollut
kun yksi kappale paperinan, jota eivät sitäkään
oikeen ottaneet uskoakseen oman leirin päiväkäskyksi vaikka Iyövä.enmiehelkin sitä heille vakuuttivat.
He olivat noin puolivälin paikalla
,.Punasen julistuksen" vaatim usten hyväksymiseen
nähden. Osaksi sen tietenkin aiheutti aseman
epäselvyys ja tieto voimainsa vähyydestä; osaksi
lienee ollut mietitlyä varovaisuutta voittaakseen
åikaa ja siten saadakseen tilaisuutta vaikuttaa
asiansa hyväksi. - Joukko järjeslymättömiä ja
asemasta välinpitämättömiä joitten ainoana harrastuksena kansalaiskokouksissa koko lakkoajan oli
ollut kiire lakon lopettamisesta ja työhön menosta
päättelemään, tunlui kuin itsestä.än, tulevan heille
avuksi. Tähän joukkoon he aikoivatkin vaikuttaa
sekä hiljaisuudessa että julkisesti kokouksissa.
Pääsävel heillä oli: "nyt on Helsingistä tulleillen
tiefojen mukaan laillisuus palautettu, olemme saaneet mitä vaatineetkin; nyt on lakko lopetettava t- Työväestö ei tuohon tyytynyt. Se pysyi ihailtavan yksimielisenä "Punasen julistuksen" vaatimusten takana. Kaikissa kolmessa kokouksessa
tuli miltei yksimielisesti päätös:

Uusia tietoja Helsingistä pääteltiin odotella ja nIitten perustalla päätellä. Suomettarelaiset~ltkomi
lean jäsenet ehdottivat sovittelua hyväksyen pääasioissa ~Punasen julistuksen". Komitean perustuslailliset ainekset, jotka olivat enemmistönä eivät
sopi neet suometarlaisten sovitteluyrityksessä keskenään ja työväestön ed ustajat eivät tinkineet kirjaintakaan, joten yritys raukesi, niin paljon kun
siinä pohdittiinkin ja puheltiin. Asema alkoi käydä
kerrassaan jännittäväksi varsinkin kun herraskaiset teettelivät tietävänsä asemasta jotakin enempi
kun mitä työväenedustajain tiedossa oli. Todellisuudessa olivat tietämättömämpiä ja vieläpä suorastaan arkoja lausumaan minnekään päin ·. kun
ei ole tietoa Helsingistä, " kuten heidän ainainen
juttunsa kuului. - Erään heistä kunniaksi olkoon
sanottu, että hän aina rehellisesti sanoi kantansa
va ikkapa se olikin työväen vaatimuksia jyrkästi
vastustava.
- Illalla saivat perustuslailliset uusia viestejä
Helsingistä. Forssan Hotelliin niitä kuulemaan
kutsuttiin keskuskomitea kokonaisuudessaan. Viestin tuojat kertoivat tietenkin kaiken mikä oli heidän puolelleen edullista ja päinvastoin maalasi. vai Helsin gin työväenhommia. Äkin siinä Kurikan Matti keisariksi mainittiin Helsingissä, Jean
Sold hänen ministerikseen ja Eero Haapalaisesta
maalattiin ilmestyskirjan verenkarvainen peto.
Samalla saimme Kurikan .. Iuopumisjulistuksen·
y. m. y. asia papereita joista kiihkoton ja mielenmalttiaan meneUämätön sekä asiansa oikel'jetll'll·!il\lli.._ _;';';"';"';'
een Iirotta:1fa köyhälistöa-e<J ustamaan asetettu
komiteaan vähemmistö saattoi vahvistua asiassaan.
Perustuslaillisten pöty oli niin paksua, ettei sitä
lap sikaan olisi uskonut. Sen he huomasivat itsekin ja siksi keksivätkin huomista päivää varten
uusia valtteja.

_=..-,

Punanen julistus hyvtJksyttJtJn sellaisenaan!
Lakkoa jatketaan!

- Keskuskomileassa törmäsivät mielipiteet
jyrysti toisiaan vasten. Oli jo odotettavissa sen
hajaantuminen. Sitä ei kumminkaan tapahtunut.
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5 p:nä Marraskuuta.
kokoonnuttiin komiteassa jo klo 9 aamulla päättelemään asioista.
- Kansalaiskokouksiin osaaotlaneet olivat jo
parina päivänä vainunneet hajaannuksia keskuskomiteassa. Niistä he olivatkin vaatineet varmuutta.
Komitea kokonaisuudessaan ei kumminkaan ollut
käynyt tilille vaikkapa sen eri jäsenet olivatkin
eriäviä näkö kantojaan puolustelleet "omalla niskailaan". Tämän päivä isii n kokouksiin päätettiin
selitys komitean keskuudessa ilmenneistä hajaannuksista antaa el lei yksimielisyyteen pääsHiisi.
Tähän päästäkseen komiteassa vieläkin kerran
tapahtui asiallinen mielipiteiten vaihto. Se ei
johtunut toivotuille perille.
Perustuslailliset pysyivåt nyt entislään tiukemmin pääkorUeerissa laadituissa vaal imuksissa
puhuen rautalielinjain sotaväen huostassa olemisesta, Hel singissä vallitsevasta haajaannuksesta
ensinnäkin työväen leirissä ja sitä enempi nleiri
leiriä vastaan" asettumisesta, sekä vihdoin odotettavissa olevasta sotaväen sekaantumisesta y. m.

Suometiare/aiset pysyivät sovitteluehdotuksessaan yhtyen perustuslaillisiin lakon lopettamiseksi.
Tylivtienedustajat seisoivat, vaikka naurettavan pienenä vähemmistönä komiteassa, kannallaan
kun yksi mies tietäen sen voiman joka satakertaisen enemmistön edus.tajilla tällaisissa tapauksissa on takanaan. - Äärimmäistä suvaitsevaisuuUaa noudaUain, p~ätettiin jokaiselle eritavalla
ajattelevalle ryhmäkunnalle suoda tilaisuus avoimesti esittää kantansa, illalla pideltäville kokouksille. Kukin ryhmäkunta lupautui olemaan agiteeraamatla asiansa eduksi. Pitivätkö sanansa,
näemme kohta.

Iltapäivällä kello 4 kokoonnuttiin siUe Forssan
rukoushuoneelle. Tässä kokouksessa oli päätettävä lakon jatkamisesta sillä perjantaina oli tehty
päätös ainoastaan sunnuntaihin asti. - Huoneusto
osottautui, avaruudestaan IlUuJimatta, ahtaaksi:
Siksipä päätettiin järjestää toinenkin kokous ja se
työväentorpalle. Rukoushuoneelle jäivät sinne
etupäässä kiirehtäneet järjestymätlömät ja järjestöhenkeen vähemmin syventyneet työläiset ja kaikki
Forssan herraskaiset. Työväen torpalle kerääntyi
järjestyneet täytlä'en sen katonrajaan saakka. Keskustelut alkoivat molemmissa paikoin heti. Yhteyttä
kokousten välillä yllä pitävät sitä va rten asetetut
kuriirit.
Työväentorpalla tuli lyhyt ja yksimielinen pää......- - - -Jili;,."' -nnalla seistään j- Lak"Koa jatketaan I
Otettiin lomaa ja ryhdyttiin uoltamaan kuriiri a
toisesta kokouksesta. Jotkut pistäytyivät sitä kalsomaan ja kuulemaan.
Sielläkös näytös I
Ylinnä parvella riehuu eräs tunnelIu työmies
plakaatistaan saarnaten kun parain pappi. Väestö
puhkaa ja hikoilee saarnan loppua odotellen. Jo
qtlaa perustuslailliset puheenvuoroja rivakasti.
Äskeistä säestäen kun Jempo olisi sisällä. Eräs
suomeUarelainenkin sekaantui peliin.
Selittää,

selittää, seoten itsekin! Ei lähde kansalta amenta.
- Sotaväki, kasakat, verilöylyt ja hävitykset, se
valtti pöytään. Tulkoon maanjäristys tai muut
mullistukset esiin nyt vaan ja äkin r Sen pitää
onnistua.
"Perustuslaillisten vaatimukset",
kuuluu ääni, sammuen yleiseen hälinään, jonka
tauottua jatkuu: - "ovat nyt hyväksytyt ja lakko
on lopeteltava! Kivakka alas! ja taas hälinää.
- "Kansalaiset, toverit!" - Alas, alas! "Mutta
ettehän kuulleet mitä aijoin sanoakaan I Alas,
alas. - "Jatkamme lakkoa!" - Hyvä! E:P Alas!
Ulos! Viekää ulos! Ei ulos! Hyvä! "Aänestetään!" Alas! (Aika sekamelska!)
Ilta kuluu. Työväenmiehet ovat pitäneet päivällä komiteassa antamat sanansa ei agiteeranneet
Toiset puolueet ovat ihan raivoissaan sen sijaan
agiteeranneet.
Kokoukselle saapuu "manifesti"-luonnos käsikirjoituksena tai monistettuna. Se luetaan. Käsittämätön sekamelska syntyy. Lauletaan, veisataan,
ulistaan ja itketään. Riemua ja remua. Kaikki
järkiperäinen puheleminen 011 turhaa - - - .
Manifestin lukia rienlää torpalle. Lukee. Hiljaisuutta. Ehdotetaan laulettavaksi proletaarilaulu.
Se menee innokkaasti. Rukoushuoneen kokouksesta saapuu tieto lakon lopettamisesta huomisaamulla 6 alkain, sillä liSäyksellä että ellei äänioikeutta ja kansaneduskuntaa saa luokkavaltiopäiville uusitaan lakko. - Siihen päättää torpan
väki yhtyä hajaannuksen välttämiseksi. Niin on
lakko julistettu loppuneeksi.
Rukoushuoneen
kokous on päättänyt tulittaa, torpanväestö ei lupaa' -_ _o!
yhtyä; ei näesyyt olevans iihen.
Kansalaiskokouksia päätelään edelleenkin pitää
ja tarkasti seurata miten asiat kehittyvät. Kun
lakkoviikon tapauksista sittemmin lueskell2.an lehdistä pudistelee sekin osa työväestöä joka viimetingassa herroja tuki, atvelluUavasti päätään. Monet heistä kilvalla joukosssa kiirehtävät torpalle,
jonka ovet ovatkin kaikille avoinna!

Suuri oli tylJllUsten uhraus lakkoviikolla.
Suurempi vieltt voitto!
- 0. - k.

HAJANAISIA POIMINTOJA SUURLAKKOVIIKOLTA.

Kasakka hllhut.

Toisen lakkopäivän iltana noin kello IO aikaan
saapui eräs Linikkalan kylän kansallispoliisiin
kuuluva henkilö raisain Forssaan, mukanaan tieto
kasakkain tulosta. Touhua ja hommaa alkoi levitä
jo kokolailla laajalle ennenkuin sanan tuoja saapui Forssan kansanjärjestön konUoorillekaansaakka.
Siellä juttu tukeutettiin heti huolimatta siitä että
jotkut yksityiset henkilöt panivat sille yhäkin arvoa
ja olivat jo valmiita so~tteleen palokelloilla. Huhun alkuun panijat saatiin tietoon, kutsuttiin huomisaamusella rikosasiankomisaoriona toimivan
tait. Alb. Lindfors'jo luo tutkittaviksi ja saivat
asianomaiset nuhteet ja varoitukset. - Yksinkertainen vaimo, joka oli toisena huhun levittäjänä
.;;.._ _ ,oli arvatenkin saanut--joltakin_taholta_ vihjauksen
mokoman huhun levittämiseen. Vaikea ei ole
arvata miltä taholta vihjaus tuli. Kansanjärjestön
konttoorin tarkan ja päätläväisen toiminnan vuoksi
ei huhu päässyt synnyttämään mitään seltaisfa
jota silla mahdollisesti oli tarkoitettu. ---; Sittemmin ei kasakkahuhuja enään sattu nut. .

Pari Salomonin tuomiota.
Kansan järjestön konUooriin tuotiin kuleksiva
nuohooja "irtolaisena " vanheUuneella passilla.
Vähemmässä kun 10 minuutissa on vuotinen
passi vatmis, sihteerin ja päällikön nimet alla ja
kansanjärjestön konttoorin sinetti alimaisena. MIrtolainen" saa lähteä. Kiitteli ja kumarteli. Vakuutti
ei koskaan nähneensä moista MPoliisikamaria",
jossa ei ees maksua otettu, kuvernööriin passittamisesta puhumattakaan.

Kotiinpäin siis koska oma halukin sinnepäin kuului vetävän. - Nainen oli kotoisin 'Nurmijärven
pitäjästä.
Naiset kansallispoliiseina.
Heti ensimmäisenä lakkoiltana ilmoittautui 32
naista avuksi kansallispoliisille. Niistä järjestettiin
omat .. johtonaiset. " Viisi sai ylikonstaapelin- ja 2
komisaarion arvon. Reippain mielin tekivätkin
naikkoset tehtävänsä poikkeamatta kotiin kahville
tai naapuriin Msussua" katsahtamaan, niinkuin
usean mies poliisin kerrotaan tehneen. - Olipa
se kokolailla somaa nähdä nainen ylikonstaapelina
viisi miehiselle patrullille.
Ensin ei lakkokomitean miehet luottaneet nais_1!.Qliiseihin. Kävivät v.arinJL.yönä tarkastama<:<:'!I
'--Multa kun kysymykseen: .. ken siellä!" - tuli
vastaus: "Rauhan patrulli", niin jo hälveni epäusko!.
PoliisikonUoorin tekivät naiset aika hauskaksi
teetarjoilulla y. m. Kunniaksi heille osoUautuivat
kaikinpuolin tasa-arvoisiksi.
- Käytyäni heti jälestä lakon Helsingin suur·
lakkokansliassa sain kuulla, ettei muualta oltu
ilmoitettu naisten ottaneen osaa järjestyksen ylläpitoon. Kävisittekö tuosta kersku maan Forssan
.plika!" 11
Sittemmin sai kansallispoliisi tarpeeksi mies·
puolista voimaa ja niin vapautettiin Olgat ja Rauhat olemasta komisaarioita ja konsfaapeleja.
Kansanjlrjestön konttoori.

Innolla ja uhrautuvaisuudella otti työväestö
yksimielisenä järjestyksen valvomisen hartioilleen.
Kansanjärjestön konttooriin kirjoiUautui kaik·
kiaan 263 kansalaista, niistä 30 naista.
Irtolaisuudesta ja näpistelystä kansanjärjestönJärjestyksen ylin johto oli uskottu Alex Lindkonttooriin tuodun naisen asian lykkää MPoliisi"
qvist'ille. Hyvin hän suoriutuikin tehtävästään.
Tarmokkaana ja väsymättömänä sihteerinä kont·
Lakkokomiteaan. Siellä tehdään lyhyt päätös:
"Vietävä Tammel an kirkon ohi ja annettava evästä
toorissa toimi ylioppilas Toivo Viktor Hällström.
mukaan ".
Apuna herra Lindqvist'illä oli myöskin työmies
Miksi kirkon ohi? KysymäUäkin selvää: jouAnton Rönn kantaen alipoliisimestarin nimeänsä
tuisi kirkonkylässä kiusaukseen näpistellä ja siten
ja arvoaan varsin vaatimattomasti, leikkiä laskein
tekemiseen kirkolla asuvan vanginvartijan kanssa.
kaikessa vakuudes.,aankin. Rikosasiainkomisaarion
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ei aivan raskas vaippa, oli säilytetty taiieilija, hra
Alb. Linfors'in harteille. Hyvin hän suoriusi nuo·
hoojasta vanhentuneella passilla, samoinkuin tytöstäkin jolla oli taipumuksia . näpistelyyn. OikeiUen
"virall isten viranomaisten" passiUaman vanginkin
joutui edelleen passiUamaan koti paikoilleen vapauteen, määräten .ihmismäiset sapuskat" matkaan. Kasakkahuhujen johdosta tutki erästä nparikuntaa-, anteli takasin konUooriin tuotuja haulikkoja y. m. jaellen oikeutta kultavaaalla punniten
ja taiteilijalle ominaisella vapaamielisyydellä.
Edellisiä avusti tehtävissään 32 ylikonstaapelia, niistä 5 naista, IO komisaariota, niistä 2
naista, sekä kolmatta sataa tavallista konstaapelia.
Yötä päivää oltiin työssä ja touhussa. Vanhat
ukotkin uljaasti uottivat vuoroaan ja tekivät ilolla
tehtävänsä, Ilmankos olisi niin hyvin onnistuttu.
Kehuskelivat ne herraskaiset ettei järjestys milloinkaan Forssassa ole ollut niin mallikelpoista
kun lakkoviikolla. Jotkut ovat moittineet kansanjärjestön kontIooria tyrannimaisuudesta ja san~

neet sen harjoiUaneen hirmuhallitusta. Ne äänet
ovat kuitenkin vaan muutamia ja hiljaisia nekin.
Yleensä oltiin siihen tyytyväisiä. Sitä todistaa
sekin, että kun lakon loputtua asetettiin punanen
kaarti käytäntöön uskottiin sen johto entiselle
poliisimestarille. Niin ei He tapahtunut monessakaan paikassa.
Kun sitte lakko loppui ja järjestyksen pito
uskottiin ruununnimismieheUe Jälleen ei, löytynyt
miestä ken olisi voitonmerkit, poliisien ja santarmin sapelit, for mut. revolvorit ja padongit kanta·
nut uuteen konttooriin. Palkattava oli tämän työn
suorittaja.
5 päivän illalla kello 8 hajausi kansanjärjestön konttorin miehistö, joka viikon oli vaivojaan
säästämättä tehnyt raskasta palkatonta työtä järjestyksen hyväksi. Nyt on konUoorista hauskuuksineen ja jännitläväisyyksineen jälellä vaan muisto
ja sinetti, jonka säilyttää poliisi mestarina toimi nnut Alex Lindqvist.

- k.

TULEVAISUUTEMME.

Emme vielä näe sitä. Se on verhottu aavis·
tamattomain kohtauksien verhoon. Se on riippuva
monesta vaikuUimesta, kansamme vihollisten vaikutusvoimasta kansanvaltaisuuden vastustajain
paljoudesta, pikku sielujen sokeudesta ja itsekkäi·
syydestä, kansan onnen harrastajain innostuksesta
ja valppaudesta.
Kansamme viholliset, byrokratian pylväät suu ·
ressa naapurissamme, he tekevät voitavansa saadakseen likaisc! himonsa tyydytetyksi, pienen
vapaan kansamme sorretuksi, vieraan hengen puhalletuksi meidän suomalaisiin sydämiimme, kansallisuutemme hävitetyksi kielemme ja tapamme
unhotetuksi.
He ovat meidän vaarallisemmat vihollisemme.
Sillä näyttää siltä, kun he taasen Moskovan kaduilla ja muualla laajan Venäjän lakeilJa imetystä
veljesverestä olisivat jälleen saaneet jo sortuneet
voimansa' Me tunnemme heidät. Kuuden vuoden aikana he ovat imeneet meidänkin veremme
Heillä ei ole omaatuntoa, ei häpeää, ei järkeä-

kään. Itsenäisyys, edistys ja kansanvalta ovat
kauhuna heille. Ja he tekevät voitavansa riistääk·
seen ne meiltä.
Meidän tulevaisuutemme riippuu kansanvaltaisuuden vastustajain paljoudesta. Ne, on niitä jotka
armollisella ylenkatseeJla katselevat kansan harrastuksia, jotka eivät tunnusta muula auktoriteettia
kun oman nurkkakuntansa yleviä mielipiteitä, jotka
piintyneinä menneitten aikojen ennakkoluuloihin
ja aristokraatisiin katsantotapoihin eivät pelkää
mitään niinpaljon kun "rahvaan valtaa, " He sanovai vastustavansa sitä isänmaan (jnnen tähden
muka peljäten isänmaan joutuvan kypsymäUömäin
johdeUavaksi. Niin useat heistä uskovatkin, muUa
heidän sydämensä simmässä sopukassa piilee kuitenkin pelko mahti aseman menetlamisestä, itsekkäisyyden vaisto ja se ehkä pakoittaa heidät nousemaan kansan tosionnea vastaan. Isänmaan
onnen nimessä tietysti.
He ovat noita pikkusieluja, joiden seurustelupiiri on ollut niin ahdas, että uusien näköalojen
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avattua heidän silmänsä menevät umpeen eivätkä
kestä päivän kirkasta valoa, avaruus häikäisee
heitä. - Onko heitäkin paljon? Tuskinpa. Mutta
heidän va ltansa on vieläkin suuri.
Mutta kaiken tämän takana seisoo nuori herännyt kansa. Se ehkä ei ole täysin hereillä vielä
toisella kourallaan se hieroo toista silmäänsä ja
sen askeleet ovat viela kömpelöt, sen esiintymistapa ehk'ei täysin siliä ja hieno. Mutta sen toinen koura on luja ja valmis tarttumaan kohta·
lonsa ruoriin, sen voimat ovat turm~lemattomat
ja sen syuämessä asuu luja usko valoon ja totuu'
den voittoon.
Se on nukkunut, multa nukkuessa on se nähnyt ihanata unta, nähnyt isänmaan onnellisna,
kansan valistuneena, sorron hyljäUynä ja oikeuden voittajana. Se on hereillä nyt ja se näkee
unensa uudelleen muita ei unena, vaan pian toteutuvana todellisuutena. Se tietää, että sen tarmosta riippuu kaikki. Sentähden se ei antaudu
kenenkään johdettavaksi, se ei luota keneenkään,

itse se määrää tiensä ja voittorikkaana se aikoo
kulkea paämäärllän sä kohti.
Te pimeyden edustajat luuhistuneitten valtaistuinten ympärillä. Kansa ei pelkää teitä, se
nauraa teidän ponnistuksillenne, teidän kuularuiskuillenne, tykeille ja armeijoille. Teidän ponnistuksenne on turhia, kuularuiskunne ja tykkinne
pelkkää multaa ja armeijanne - ne ovat meidän
veljiämme, poikiamme, isiämme.
Te kansan vallan vastustajat, kansa säälii teitä.
Sillä te nukuUe siihen yöhön
josta, me
olemme nousseet. Kansan valta I Siinä Suomen
uusi Sampo. Tule pian 1 Ota pois verho meidän tulevaisuudeltamme ja luo se valoisaksi, sorroUomaksi, onnelliseksi.
R§ ~Mutta sinä, Suomeni kansa, valmistu sinäkin
ottamaan valtasi vastaan j ainoastaan tiedollisna,
taidollisna sinä voit säilyttää sitä. Kansan valistus on kansanvallan paras tuki ja kansanvalta on
j'-Jevaisuutemme pylväs!

1

S. Norja.

HISTORIIKKIA P A:IKKAKUNT AMME
TYÖV ÄENLIIKKEEST Ä.

1.
Samaan aikaan kun Forssan tehdasteollisuus
alkaa laajenemaan suurteollisuutta kohden pyrkiväksi, alkaa myöskin paikkakuntamme työväenliikkeen historia.
Noin 60 vuotta taaksepäin ajassa oli nykyisen
väkirikkaan paikkakuntamme perustukseksi tuskin
laskettu kiveäkään toisensa viereen merkiksi siitä,
että tässä on kerran tuhatlukuinen kansanjoukko
ahertavan suurteollisu uden palveluksessa. Kansa
eli silloin näillä mailla miltei yksinomaan maanviljelyksestä, rauhassa kaataen kaskea ja muoka·
ten korpea, huvikseen ja ehkäpä osaksi elon
eineeksikin pistäytyen metsällä ja kalassa.
Vähäistä myöhemmin alkavat tehtaan perustushommat. Suuri osa kosken läheisistä maista
ostetaan tehtaan tarpeeksi ja vuosi vuodelta ulotetaan maanosto yhä laajemmalle. Paikallinen ja
läheisen ympäristön väestö jättää vuonna vuotui·

senaan maan muokkailun ja elon korjuun, siirtyen teollisuuden palvelukseen, teollisuuden joka,
jo vähin alkaa saada merkitystä ja kasvavan
menekin vuoksi tarvitsee lisäUyjen koneiden ääreen
yhä useampia työläisiä. Vielä muutamia vuosia,
ja yhä kasvanut teollisuus ei saa täyttä tarvetta
paikkakunnalla tarjolla olevista työvoimista. Kirkon kuulutuksilla kutsutaan silloin naapuripitäjäin
työhaluisia siirtymllän Forssaan laajentuneen teollisuuden palvelukseen, ja tällöin alkaa paikkakunnan nopeasti lisääntynyt tehdasväestö saamaan
riveihinsä yhä uusia Jisiä. Vielä kestää pitkälti,
ennenkuin olot muodostuvat siksi, että työväestö
alkaa ryhtyä mihinkään yhteistoimiin asemansa
parantamiseksi. Työväenkysymykseltä puuttuu
vielä maaperää.
Mutta kun entiset maan möyriät havaitsevat
vaihtaneensa vapaan ja raittiin maalaiselämänsä
ja verrattain huolettoman toimeentulonsa tehtaa·
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Vaatimuksiin kuuluivat: äänioikeuden laajentaminen kunnallisissa vaaleissa, äänioikeuden myönUiminen työväelle valtiollisissa vaaleissa ja äänimäärän supistaminen, 10 tuntinen lainsäätämä
työpäivä, yleinen koulupakko ja maksuton opetus
sekä kansakoulun muodostaminen pohjakouluksi
irtolaiskysymysten järjestäminen maan palstottamis- ja vuokraamissuhteita parantamalla, ja ammat·
titarkastajien luvun lisääminen. - Toivomuksina
lausuttiin tilaston hankkiminen työväellolaista valtion välityksellä, työväen asunlosuhteiden paramineu rakennuslainoja myöntämällä, Säästöpankkien
ja muiden talletuslaitosten asettam inen valtion
tarkastuksen alaiseksi, työväenyhdistysten perustaminen, miesten ja naisten palkkain järjestäminen yhtä suureksi samasta työstä, väkijuomien
käyttämisen vastustus, kotimaisen teollisuuden
suosiminen ja edistäminen ja ammattiyhdistysten
perustaminen.
- Tärkeätä on tässä mainita, että. kyseessä.
olevassa kokouksessa esiintyi sekä jyrkempiä, että
maltillisimpiä aineksia. Forssan edustaja kuului
viimemainiltuihin ,vaikkapa sairastapaturma ja
eläke vakuu ttlsasiassa liekin asettunut pakon, eli
siis jyrkemmän suunnan puolelle. - Maltillisuus
siten sai edustajamme kautta painafieeksi leimansa
työväenliikkeeseemme täällä Forssassa ja pysyikin
sellaisena aina viimevuosiin saakka. (Vasta jonkun vuoden on sillä ollut vaativampi luonne).
Tämän aikainen toiminta osottautuukin kääntyneeksi enemmän sisäänpäin, jos niin sanomme,
... s. o. jäsent.e.!1 vali..s.~tm j Rerehdytlämiseen
suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kunkin
yksillJltisyyteen vedoten. - Puheenjohtaja, ollen
lämmin kansanvalistuksen ystävä, innostui sitkeydellä ja tarmolla aJamaan asiaa ja näki siinä ainoan
tien työväen kohottamiseksi sorronalaisuudesta.
Vähemmässä määrin He hänellä ollut uskoajoukkojen kohottamiseen. Näiltä ajoilta on yhdistyksellä nykyinen, joskaan ei enin mukava, eikä vieläkä1l.n velaton
talonsa. Vanhat pöytäkirjat ja iäkkäimpäin jäsen·
ten kertomukset todistavat siitä sitkeydestä ja uupumattomuudesta, jota liike, vaikkapa melkein huomaamatlomana syrjäisiltä toimielikin, jo silloin
omasi - Huolimatta jäsenien vähyydestä ja erimielisyydestä pysyi kanlajoukko uhraavana ja
II.
itsepintaisella sitkeudeIJä luottaen tulevaisuuteen,
ponnisti vuosittain eteenpäin yhä veläen kortensa
1893 pidettyyn koko maata käsittävään työkekoon.
väenedustajain kokoukseen Helsingissä otti Fors1899, 8 p:nä Lokak. vihittiin nykyinen talo
sankin työväenyhdistys osaa silloisen puheenjohtarkoitukseensa. Se hetki He ollut hyvinkin suutajansa, nyt jo kuolleen, kirjuri K. G. Henriksson'in kautta.
riarvoinen paikkakuntamme työväenliikkeelle, sillä
Tässä kokouksessa hyväksyttiin alustavassa
jos ei kotia silloin olisi noussut, olisi sen raken·
nus lykkääntynyt ehkä hyvinkin pitkälle, alkoihan
keskustelussa pohjaksi työväenohjelmalle Helsingin
jälkeen tämän ajan tuntua jonkinlaista laimeutta
työv, yhd. puheenjohtajan esittämä ohjelman luonjäsenissä muutaman vuoden ajalla ja jäJemmin
nos, jossa lausutut periaatteet sellaisinaan tulivatkin
sattuneet teollisuuspulatkin, jotka pienensivät tukokouksen päätökseksi; muotoa muutettiin valiokunnassa lyhyemmäksi ja säntillis·emmäksi. loja eivät suinkaan olisi innostaneet uhrauksiin.
- Myöskin se aika jolloin nykyinen suunta valKuvaavaa on että ohjelma jaettiin ~vaatimuksiin "
tavammin alkoi nostaa päätään ei olisi ollut koja "toivomuksiin. "
.
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laisen epäterveelliseen, orjuuUavaan ja, niukkatuloiseen palkkaorjan asemaan, alkaa yhä useamman mielessä kangertaa epämääräisiä kysymyksiä, jotka jäävät vielä kumminkin vastausta vaille.
Tähän aikaan vetäytyy osia tehdasväestöstä takaisin entisiin toimiin vieden mukanaan sen kokemuksen, että näennäisesti niin lupaava ja rahakas tehdastyö sisältää sekin epähoktansa, kuten
kaikkien, - pienempäinkin - elintarpeitten rahalla ostaminen, vapaa aikojen niukkuus, y. m.
Ja kun tulevaisuus tuo mukanaan kriissin, teolli·
suuspulan, maalaisväestölIe tuntemattoman työttömyyden, joka osittaisen katovuoden tähden
- 76 -77 käy tuntuvammaksi muualta siirtyväin
työvoimain kauppaajain vaikutuksesta ja kun kailiintuneet elintarpeet yhäkin vaikeuttavat teollisuus·
väestön asemaa ja toimeentuloa, niin alkavat epämääräiset, mielissä kauan kyteneet vastausta vaille
jääneet kysymykset yhä huutavammin vaatia vastausta.
h...
Paikkakunnalla siihen aikaan hyvin suuress,:\
määrässä rehottanut väkijuomapahe pitää kummi ~ 
kin sankat parvet palveluksessaan toistaiseksi vielä
hyvin lujasti. Ja vaikka tämän paheen kauUa
tuhlautuu osa elintarpeihin välttämättömiä, hiellä
ansaittuja penQosia, joten asema kiristyy, niin toimiin ryhtyminen yhteishyväksi yhäkin pysyy aikamaUa.
Kun vihdoin työväenyhdistys, noin puolitoistakymmentä vuotta sitten perustuu, näyttää se tapahtuneen enemmän vaistomaisesta turvallisuustun-~-----t.;;;csta,-jeka ajaa ihmisiä toisten luo, kun mistä.äl!...
itsenäisestä pyrkimyksestä aseman ja olojen korjaamiseksi.
Yksilöjen suurilla uhrauksilla miten kuten perustunut työväenyhdistys kituu vuosikausia jäsenien ja
toimihenkilöitten puutteessa, ollen enemmän yksityisenä kiistakenttänä levenneen kansanvalistuksen
herättämille joillekuille yksilöille, kuin nimeään
vastaavana työväen tilan kohottamiseksi perustuneena yhdistyksenä.
Seuraavassa teemme selkoa miten n. s. Vriktiläinen suunta sitte tuli ensimäiseksi, tarkoituksillaan supistuneemmaksi, - ikäänkuin ohjelmaksi, yhdistykseen ja mitä silloin toimittiin ja voitettiin.

sikokouksissa törmäävät säännöllisesti uudistuvain
hyökkäysten kautta yhteen porvarillinen ja uudempi
katsantokanta, jota syyllä voimme nimittää sosialismille tieUltekeväksi suunnaksi.
Edellinen on
alussa hyökkääjän kannalla; jälkimäinen puolustelee. Hyödytöntä sanasotaa ja personapolitikoimista jatkuu ihan näihin päiviin saakka, estäen
kehitystä luonnollisesta kulustaan. Enemmät puolet ajasta saa uudempi suunta käyttää torjuakseen
vanhoillisten hyökkäyksiä. Hyödylliselle työlle
saästyy vain vähän aikaa.
Siitä huolimatta pyörii edistyksen pyörä, joskin hitaasti, muUa varmasti edelleen. - Yhdistys
huomataan jo ulkopuolella paikkakuntaakin. Aatteellisia kirjoituksia ilmestyy omiin lehtiin. Porvarienkin lehtiin jokunen oikaisu levitetyslä vääristelystä j. n. e. Puoluekokousta tarjotaan tänne.
Ja ompa jo pidetty suuremmoinen kesäjuhlakin,
johon osaa ottivat n. s. rannikkotyöväenyhdistykset Jielsinkiä myöten.
~ Joku aika tätä ennen on paikkakuntamme
våestön keskuudessa riehumassa laaja uskonnollinen kamppailu kirkollisen ja vapaamman suunnan välillä. Kansakoulun opettaja Esa Paavo· Kallio
oltaa siihen tehoisasti osaa. Murskaa säälittä
piintyneitä vanhoillisia katsantokantoja, saarnaten
hyvinkin räikeästi kirkkoa vastaan. S uuri huuto
on silloin vanhoilliskristillisten leirissä. Laumat häntä ihailevat ja kiroovat, Kauan tuulettamaUa olleihin saarnanelikoihinsa puhaltaa papistokin mahdollisemman suurta eloa, virkeyltä ja
tuoreutta. Kirkostakin puhalta3 vapaai-evankefi.o:'--",;;::::..öi
tuulet. Silloin muuttuu kansanliike jonkinmoiseksi
kristillis-sosialismiksi, ulkomaitten malliin. Uskon1J?1liset laulut soivat vapaudesta ja punalipusta.
~.J3 kel vaan ja sitte työväenyhdistykseen. Se
askel ei jääkään ottamatta. Uskonnollisesta ahdasmielisyydestä vapautuneina liittyy joukkoja työväenyhdistykseen perehtymään sosialidemokratiaan.
~ Työv. omat sanomalehdet alkavat saada laajemman tilaajamäärän, kirjallisuutta tuotetaan tukultain. Saadaanpa silloin tällöin kuulla puhuttuakin
sanaa kicrtäviltä agitaaUoreilta. Tämä kaikki vaikultaa herättävästi.
Puoluekokous pidetään täällä. Jälestä sen on
innostus asiaan yleinen. Vielä ei kuitenkaan olla
kyllin hyvin syvennytty asiaan, ei kyllin korkeaksi
arvata työtä oman luokkalietoisuuden kohottamiseksi, luokka-aseman parantamiseksi. Miehet seisoivat kyllä riveissä vaan kun koeltelemukset
bobrikoffilaisuuden taannutus haamossa iskevät
yhd. toimintaan, havaitaan voimain karkaistumaltomuus. Osan yhdistyksen voimista otiaissa innolla
IIL
osaa perustuslakitaisteluun syntyy toisessa epäilyksiä heitä kohtaan. Monet hyvät välit särkyvät
Porvarillisen ja sosialidemokratisen
tuskin koskaan parantuakseen täysin terveeksi
maailman katsomuksen v~list~ kamptakaisin. Yleinen lamaannus, välinpitämättömyys
pailua .
ja velttous lyövät hetkeksi leimansa toimintaan.
- Onneksi on se piankin ohimenevää.
Ammatillinen järjestyminen alkaa yhä tarmokkaammin edistyä. Uusia osastoja perustavat kehMaamme kohtaloihin vaikuttavain vapaimpain
tuulten alkaissa puhaltaa; sanomalehtien saadessa
rääjät, jalkinetyöntekijät, ulkoväki y. m. Kuukau-9-

din saanti hommalIe eduksi. Saisimme ehkä
paraillaan miettiä ensimäistä suojaa työväenyhdistykselle, kun sen sijaan hiljalleen hommaillaan
uutta tilavampaa ja ajanmukaisempaa huoneustoa. - Periaatteellista työtäkin on scntään tehty.
29 p:nä Lokak. vahvistettiin .Naisosaston säännöt".
Osaston innokkaimpana hommaajana tapaamme
tässäkin K. G. H:n-vainajan.
Joukko käsityäläisiä pyrkii samoihin aikoihin
eri osastona työv. yhdistyksen yhteyteen, mutta,
ajan · henkeä kuvaava on, ettei löydetä pätevu
syytä heidän järjestymiselleen ja se siis ehkäistiin.
(Mainittakoon, että sama joukko pani alulle perustushommat nykyiselle Käsityöläisten Klubille).
Helsin gin kokouksen ohjelmaa silmällä
pitäen perustuu Hautausapukassa, arvatenkin siksi,
että tehtaalaisten keskinäinen sairasapukassa, vaikkakin rikas ja hyvin pätevä sairaustapauksissa, sisälsi
siihen !likaan ei tyydyttttvltt määräyksiä hautauksista. (Sittemmin toisin).
Vähitellen alkaa paikkakunnalle levitä työväen
omia sanomalehtiä, jotka hitaasti mutta varmasti
kohottavat luokkatunnetta. - Tämän tunteen ensi
oireina esiintyy kysymys puoluehallintoon yhtymisestä. Uskonnollinen ahdasmielisyys näyttää tässä
kysymyksessä, niin kummalta kun se kuuluukin,
näytlelevän päävastustajan osaa.
- Puoluehallintoon vihdoin päätetään yhtyä
.hyväksy·mällä toistaiseksi nykyinen ohjelma, pidäitäen yhdistys itselleen täydellisen määräämisvallan omissa asioissaan" niinkuin päätöstä koskevat päytäkirjan sanat kii'ufuval. Se osottaa, eUä
ei puol. hall. tarkoitusta täysin ymmärretä. Ja
heti seur&avissa kokouksissa nouseekin kysymys
eroamisesta. Se kumminkin vähemmistön vuoksi
jää huomioon tulematta.
Tähän jaksoon kuuluu vielä mainittavaksi juHu
värjärien säännöistä. Niitä vahvistetaan ja peruutetaan. Vuoden on osasto lamassa; sen kuluttua
virkoaa, säännöt hyväksytään ja pian puhaltaa se
toimintaan virkeyitä ja eloa koko yhdistyksessä.
Säännöllinen vuorovaikutus puol. hall. kanssa
alkaa. Toiminta muuttaa luonnetta. Kymmenvuotinen . uuUera puheenjohtaja eroaa jättäen paikkansa uusille riennoille. Vrigtiläisyys saa tuuma
tuumaIta väistyä jyrkemmän suunnan saadessa
Y"'ä uusia ja uusia kannattajia. Porvalillinen työväenliike alkaa kallistua sosialdemokratialle tietä
tekeväksi.
Siitä ajasta seuraavassa kirjoituksessa sananen.

suurempaa sanavapautla ja puhutunkin sanan ratkoessa sen tielle asetetluja tokeita alkaa entinen
innostus reipastuneempana entisestään, ohjata toimintaa.
Kuukausikokousten puheet, toimet ja päätökset alkavat uhkua uhraantuvaa toimintaa. Rivit
järjestyvät, lujittuvat, harjaantuvat taistelukelpoisiksi. VapausJiike naapurimaassa alkaa yhä enemmän kiinnittämään huomiota puoleensa. Innolla
seuraa joka ilta juttutupaan ja kokouksiin kerääntynyt jäsenistö idän tapahtumia. Suurlakossa
näyttää täkäläinenkin työväenjärjestä, mitä ollaan
miehiään.

Näillä muutamilla hajanaisiJIa piirteillä olen
koettanut antaa vaatimattoman kuvan paikkakun
nallisesta työväenliikkeestämme. Olen osottanut,
miten se vaistomaisen turvallisuustunteen pakosta
saa alkunsa kansalaisten mielessä hämarästi kytevänä olojensa korjauksen halusta yhteenliiUyvässä
itsetiedoitamassa laumassa, kehittyen, piirteilleen
selvenlyen ja vihdoin osotiautuen itsetietoiseksi
liikkeeksi, joka kansanvälisellä ohjelmalla pyrkii
koko maailman onnellistuttamaan. - Jolla on
enemmän aikaa, kykyä ja innostusta voi tehdä
tällaisen katsauksen paremmin, minä en jouda.
Forssa Helmikuulla 1906.

Toivo jokimaa .

"ALKU" .,FORSSASSA.
Kun paikkakunnaUamme tulee jotakin keskustelua ruumiillisen voiman kehittämisestä, ei koskaan jää siinä yhteydessä lausumatta voimisteluja urheiluseura "Alkun" tuttu nimi, siksi huomatuksi on se tullut lyhyellä vaikka toimirikkaalla elinajallaan. Lienee siis paikallaan että
~_ _ ___,",I~u:;;odaan tässä paikkakunnallisessa julkaisussa
;y yt katsau's seuran toimintaan. Jo aikoja enne:"!
kuin "Alku" seuralle laskettiin peruskivi, oli
paikkakunnalla aina tuon tuostakin tehty yrityksiä saada kunnollinen urheiluseura, nämä kl!itenkin vuoronsa jälkeen kuolivat jo synny~
tuskiinsa, syynä lienee ollut sopivain johtajaiu
puute.
"Alku" seuran perustajaksi voi sanoa K.
Meritähteä joka vuotena 1901 pääsi vapaaksi
vakinaisesta sotapalveluksesta. Innokkaana työväen yhdistyksen toimihenkilönä oli hänellä hyvä
tilaisuus istuttaa urheiluhalua yhdistyksen nuo:
risoon. . Vuonna 1902 päästiinkin jo niin pitkälle,
että saatiin vahvistettua seuran säännöt yhdistyksen kokouksessa, jonka urheilu osastoksi
seura muodostettiin. Tämän jälkeen pidetyssä
seuran kokouksessa valittiin johtajaksi K. Meritähti, jossa toimessa hän on, paikkakunnalta
poissaoloaikaansa lukuunottamatta ollut. Seuran
toiminta ensi aikoina rajoittui yksinomaan sauva
sekä vapaisiin liikkeisiin. Vasta sitten kUIl
muutamain i1tamain kautta oli saatu siksi varoja,
että saatiin ostetuksi eneminän voimistelu ja
urheilu välineitä laajeni ja vilkastui seuran toiminta. Milloinka seura piti ensimmäisen iltamansa ei voi varmuudella sanoa, koska sitä ei
ole mainittuna pöytäkirjassa, jonka pito, niinkuin yleensä alkavissa seuroissa oli ensin alussahyvin vaillinaista. Myöskään ei siellä ole mainittuna seuran ensimmäistä juhlaa joka pidet-

Uin kesällä 1903. Juhlaan oli järjestetty seurain
väliset kilpailut urheiluissa, kilpailua varten oli
seura laittanut silkistä lipun, jonka suuremman
pistemäärän saava seura saisi omakseen. Seuran kulsua, saapua kilpailemaan, noud!ltti ainoastaan kaksi seuraa. Kilpailussa voittajaksi tuli
Jokioisten voimisteluseura "Koetus". My&hemmin on seura pitänylkaksi urheilu juhlaa, joissa
on ollut ainoastaan yksityisiä kilpailuja. Iltamia
on seuralla ollut kaikkiaan noin 30. Sitä paitsi
on seura esiintynyt useissa paikkakuntamme seurain juhlissa ja iltamissa. Yleisiin urheilujuhliin
on seura o"ttanut osaa ainoastaan kahteen. Tänä
talvena pidetyissä, maalaisvoimistelu seuroja käsittävässä hiihtokilpailussa, oli seuraa edustamassa 4 miestä, kilpailuista palasivat he voittajina. Luistin rataa on seura tänä talvena yrittänyt yllä pitää, siitä seuran kannatuksen puutteesta kuitenkin täytyi luopua, hankittuaan ensin
sentähden itselleen kelpo lailla velkoja. Katsellessa seuran pöytäkirjoja, löytää sieltä suuren
joukon päätöksiä muunmuassa uimahuoneen,
soutoveneitten y. m. rakentamisesta, varojen
puutleessa on seuran, huonosti kyllä, täytyn)-+
jättää nämä päätökset toteuttamatta. Tilan puut---"""""'"
teen tähden en voi tarkemmin kertoa seuran
toiminnasta, ehkä siihen vielä vastaisuudessa
tulee tilaisuutta. Vielä kuitenkin voi mainita
Sortohaassa sijaitsevasta urheilukentästä, jonka
rakentamiseen monien pyyntöjen jälkeen, seura
sai suostumaan yhtiön isännöitsijän. Toivon, että
yhä edelleen, niin johtajassa kuin seuran jäsenissä pysyisi sama innostus jaloihin urheiluihin
kuin tähänkin asti. Toimikaa tarmolla "uran
aukaisijoina" Forssassa.
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cIlvoin kirje Jumalalle.

Kirkon kirjain merkillpnä
»)Jllho Junkkankst'»
Perllloinna pennilöinnä,
Luolu »/llffariksi« .I

Mua polttaa kurjaa ruumiissa
Ja jäytää ylimissä,
Helvetin tuli suonissa
jo' lienee sylyksissä!

Alas/onna, riepuloissa

ai Jumala !

Nälissänf kuljen.
Haaveksien IIne/moissa

- mun herrani,
Nä/käisten armas isä,
~'VlIn pUlIlluvahan leipääni
Armossa suo' 08 lisä!

Haaveheni,
Leipä-rievan perään
Toleuvalkin unissani;
Miksi aina - herään!?

ä7Cpllin Illllslllnulk"o- - " ~--..;$'..,.'- - --\,
jo kurjuuteen en liene
Ainainen paasIo, Tukous,
p:!' parempahan viene!?
.'

Si/mäin illoin suljen.

.E;

-r

..

-l.g1a joudun juur' jo epäileen:
EIpä isä liekään mulle! Puoleenko käännyn perkeleen?
Jos sentään huudan su/le:

Herään todellisuuteen
Niin kolkkohon ja vaisuun,
Tunnen tuoksun luorehen
Mi nälän saattaa paisuun.

--

Jos et nyl allla jOlltuisaan
h eittäyn hurja paulaan
Ja lankean kun lankeenkin
Mä - per/feleelle kaulaan.'

20. II. 06.

jussi jokimaalainen.

-
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MUUTAMIA PAIKKAKUNNALLAMME YLEISEMMIN TUNNETUlTA
TYÖVÄENYHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖITÄ.

soitti viulunsa sälöiksi, käyrästä sai suukapulan.
Ylläpitänyt torpalla laulu seuraa useampaan
otteeseen, onnistumatta suurempaa aikaansaada.
Kehittänyt yksiäänistä laulua. Luonteeltaan vaatimaton. ihminen. Vastaa yleistä kutsumanimeään:
Setä. Kuuluisaksi tulleen "Perustuslaillisten
riemumarssi "-nimisen kupletin tekiä.
- k.

J. W. Orell, maalari, syntynyt 1820/:158. Työväenyhdistyksen monivuotinen
puheenjohtaja.
Tunnettu maltillisuudestaan.
Monissa työväen
luottamustoimissa ulkopuolla yhdistystäkin. Luonteeltaan hiljanen ja vaatimaton. Ei koskaan halua

nostaa melua itsestään.
Silti sanoosanansa
ajallaan. Edustanut yhdjstystä puoluekokouksessa
Tampereella.
Viimevuosina kuulunut työväen
luottomiehenä kunnallislaulakunlaan.
.,.
K. 1. Orell, tehtaalainen, syntynyt 1819/1262,
edellisen veli. "Työmies~·lehden innokas asiamies. Ensimäisiä johtokunnan jäseniä niiltä ajoilta,
jolloin vrigtiläisyys ja uudempi suunta kamppailivai vallasta yhdistyksessämme. Läpikäytyään
hurjan usk~nnollisen kriisin vapaant~i ~än .. Luot}.teeltaan kuvas. Sanottavansa eSittää Jyrkäsfi.
Väsymätön kirjallisuuden leviUäjä samoin persoonallisen agitatsioonin harjoittaja.
----...,llI,.~4--värjäri ,..sy:nty.nyt 1.81.3. MUI..:.
rosajan miehiä hänkin. Monivuotinen johtokunnan jäsen. Innokas työväenlehtien leviUäjä. Kirjoitteli "Länsisuomen Työmies"-Iehteen paljon
pidettyjä "Setä"-nimimerkilHI. varustettuja "forssan kirjeitä" ja "Katsauksia " ennenaikaan, nyt.
temmin tuntuu väljähtäneen kirjoitustöihin. Käytetty lukuisissa komiteoissa ja toimikunnissa. Ollutyhdistyksen sihteerinä, samoin säästörahastossa"
Innolla toimiellut "Värjärien Osuusleipomon" pe.-.
rustamisesta saakka sen hallinnossa.
Kuuluu
kuunallislautakuntaan y. m. lukemattomiin toimiin
työväen luottomiehenä. Luonteeltaan avonainen
ja leikkisä.
Kalle Jousinen, syntynyt 1852. Syksyn lapsi.
Viisikymmenissä vanhentunut - "setä". - Nuoruusaikansa innolla seurannut .suomalaisuuden
asiaa; Yrjö-Koskisen ja A. Meurman'inentinen rajaton ihailia. Samaan aikaan kiivas raittiusmies.
Entinen uskonnollinen intoilia. Nyttemmin tasaantunut, vakaantunut; mietiskelevä, harvasanainen,
puoluemies. Monivuoutinen johtokunnan jäsen
ja yhdistyksen varasihteerinä ollen täyttänyt usein
vakinaisen tehtäviä vaikeinakin aikoina. Innokas
soiton ja laulun ystävä. Kuulunut vuosikymmenen paikkakunnan orkesteriin. Suurlakon aikana

T. J. Ämark, on syntynyt Forssassa 1877 lokakuun 19 p:nä. Käytyään kansakoulun Forssassa,
alkoi hän työskentelemään räätälin ammatissa.
Oltuaan pitemmän ajan poissa kotiseudultaan
töissä eri kaupungeissa tutustui hän matkoillaan
aatteellisiin yhdistysrientoihin. Forssaan hän saapui juuri hetkellä, jolloin työväenyhdistys puhdisteli VriktiläisyyUä hartijoiltaall. Tämänlaisessa
puhdistustyössä tarvittiinkin juuri niitä voimia
joita hän omasi sillä se voima oli intoa, malttia
ja..kestävyyttä;-joka"""ilmeni jo siinäkin että miltei
kaikki yhdistyksen hommissa löylyvät kirjoitustyöt
säilytettiin hänen tehtäväksensä.
Työväenyhdistyksen johtokuntaan on hän kuulunut moniaita vuosia ollen sen työkykyisempiä
jäseniä, paitsi tätä on hän edustanut Forssan työväenyhdistystä sosiali d emokrati sissa puol u ekokou ksissa Helsingissä ja Tampereella. Viimeaikoina
on hän työskennellyt vakinaisena agilaattorina
tehden agitatsioni matkoja ei ainoasiaan Tammelan pitäjässä, vaan ompa hänen piirinsä ollut ulotettu moniin naapuri pitäjiinkin, tästä toimestaan
hän kuitenkin on luopunut. Suurlakon aikana
toimi hän suurlakkokomitean sihteerinä tehden
työtä yöt ja päivät yhteen mittaansa saaden palkakseen häntä ja työväenliikettä tuntemattomilta
joskus alas-huutoja, mutta niihin hän kylmäve·
risenä sosialistina vaan maltillisena huomautti:
"älkää huutako alas miestä joka ainakin jonkin
verran on yhteistyölle uhrautunut " ja siihen ne
tyytyivät. Ajattelivat hänen esittämiään näkökohtia,
ymmärsivät häntä ja huusivat lopuksi hyvä! Kunnallisissa ja osaksi seurakunnallisissakin luoUamustoimissa on häntä käytetty m. m. kunnan työttömyysrahaston sääunöissäkin on suurin osa hänen ansiokseen luettava.

J. C.
-

12 -

"PUNANEN JULISTUS" FORSSASSA.

'-

;

Torstai-iltapäivällä, 2 p. marrask. kellon lähetessä 7 :ää, saimme sattumalta telefooniyhteyden Tampereen kanssa. Sieltä alkoi hra Viljanen sanella "punaista julistusta" . Se täkäläisen
komitean jäsen, joka oli saanut kuulla julistuksen, riensi hakemaan paikalle toisia komitean
jäseniä, jotka heti ryhtyivät julistusta kirjoiUamaan. Halloo! Onko se Tampereen lakkokomitean kansliassa? Eikö? No samapa tuo; voitteko ja viitsiUekö uudelleen sanella julistuksen?
Niin, niin. Me kirjoitamme sen. Kyllä, oli kohtelias vastaus, ja niin 'se alkoi "punainen julistus" tehdä tuloaan Forssaan. Kirjoitettiin, täydennettiin telefoollissa jääneet lyhennykset ja
monistettiin sekä jaettiin kansalle ja kokouksille
seuraavana päivänä. - Yksimielinen hyväksyminen . Ilona tervehdittiin. Olihan ensimäisen
--päivän vaatimuksinaJausuttu vaatimus kansalliskokouksen koolle tulemisesta kokouksissa joissa "Forssan Sanomain" mukaan oli yhteensä
3,000 henkilöä. Perustuslaillinen aines, samoin
raittiuskansa ja vieläpä suomettarelaisetkin, jotka kaikki olivat lukuisasti edustettuina, hyväksyivät yksimielisinä julistuksen.
Helsingin lakkokomitealta tullut säskösanoma,
jossa samansuuntaisten vaatimusten ponnet i1moitettiin, sai myöskin hyvä- ja eläköön huutoja.
Saman sähkösanoman ilmoitus: nperustuslailli~
sista erillämme", pani kumminkin tähän ryhmään
itsensä lukevat täällä miettimään asemaansa.
He pitivät erityisen kokouksen, kutsuen vaan
taattuja. Päätökset tulivat muuten samansuuntaisia kun edellämainituissa suurissa kansalaiskokuksissa, paitsi että edusku nta oli si muutettava 2 kamariseksi. Tästä kokouksestaan alkain
ryhtyivät perustuslailliset jarruttamaan kansalaiskokousten päätöksiä. - Kuvaavana perustuslailIisten toiminnan puolittaisesta salakäh~
mäisyydestä mainittakoon, että heidän erikseen
pitämäänsä kokouks~en, jossa määrittelivät kaksikama rijärjestelmästä, ei suvaittu kutsua yhtään
työmiestä, ei edes niitä, jotka ennen hädän
hetkellä olivat kelvanneet herrain kanssa rinnan
puuhaamaan suuria perustuslaillisten kansalaiskokouksia, viimeksi vielä viime keväänä. Kun
ei kokouksesta millään lailla julkisesti ilmoitettu
ei lipuilla eikä suusanallisesti, saivat herrat
-

keske nään rauhassa tuomita työkansan hommat
ja tietenkin vääristellä tarkoituksia. Se osottautuikin tapahtuneeksi niiden huhujen mukaan,
joita herrat perustuslailliset alkoivat levitellä
työväen hommista Helsing issä. Kaikki paljaita
valheita. Eihän ylempänä mainitun sähkösanoman saapumisen jälkeen ollut mitään yhteyttä
saatu Helsinkiin. Mistä siis tiedot? - Omia
keksinnöitään tietenkin. Myöhemmin osottautu neet kaikki järkiään tekaistuiksi hätävalheeksi.
Sen nämät sekavat tiedot sekä herrain vahvasti väritetyt puhevuorot kokouksissa saivat
aikaan, että osa työväestöä alkoi epäillä aiamme
oikeellisuutta ja horjumaan "laillisen tien" kelkkaan päin.
Ilman vaivaa ja kiihotusta, muutamalla järkisanalla vainen saatiin mielten tyyneys tys)Väestöön pian-kuitenkin palautettw..... Ja ehOri'rt:r.;;;;;~----4
entistään seisoi Forssan monituhatlukuinen proleriaatti yi5:simielin "punasen julistuksen". takana,
lupautuen vaadittaissa verellään sen allekirjotuksia vahvistamaan. Ympäristöönkin fuli levitettyä julistusta ja kaikui sielläkin valtaavana sama
innokas "hosianna" joka Forssassa ilmeni puheissa, lauluissa ja kaksinkeskusteluissa. Se oli
, "punaisen julistukse n" valtavaa voittokulkua yli
kourallisen herraskaisperustuslaillisten laatiman
estevallituksen. Sadat nuortui, tuhanet riemastui! Saapuneen kevään hempeät tuulahdukset
herttaisella hyminäIlään viehättivät jokaista. Työn
painaIllat kumarat hartiat suoristuivat. Jäykät
kädet ojentautuivat ystävällisee n puristukseen.
Rinnoista suli turvattuuden repelehtivä routa,
aurinko tuntui nousseen keskelle marraskuista
syksyn taivasta, valaen kärsineihin, kuvotusta.
henkistä ja aineen aiheuttamaa kuvotusta poteviin, puoli pyörtyn eihin, epätoivon ja tuskan
tuivertamiin kansankerroksii n toivoa, rauhaa,
luottamusta huomispäivän paremmuuteen . .. Sellainen oli asema lauvantain iltapäivään, marrask. 5 p:n saakka.
•
Klo 4 mainitun päivän iltapaolella kokouk~
sessa Forssan rukoushuoneella, alkoi taasen jo
ennen mainittu perustuslaillinen suunta, saada
työväen heikkouskoisempia horjahtelemaall . Lauavantai-i1tana Helsingistä saapunut perustuslaillisten kuriiri oli paperiensa joukkoon onnis13 -

tunut saamaan perustuslaillisten pääkorUeerin
vaatimukset, sisältävän liuskaleen sekä ruotsinkielisen käännös-jäljennöksen Kurikan eroamisesta keskuskomiteasta. Edellisessä olevat ponnet luki kihlakuntamme tuomari. sittemmin senaattori-ehdokas Kyander kokoukselle ja pitkillä
monimutkaisilla puhevuoroilla tulkitsi vaatimusten ainoaa oikeellisuutta, merkiten työväen
"vallankumokselliset" vaatimukset pistinten ja
kartessien vastattavaksi. Järjestymätön osa työväestöä lyötiin kauhuIla ja alkoi se, sekavata
murinaa pitäen, häritä työväenvaatimusten puolesta puhuvia sekä lahjottelemaan helppohintaisiksi näyttäytyneitä hyvä-huutojaan p:laillisten
puhujille. Järjestyneet olivat kumminkin vielä
voitolla, maltillisesti tulkiten "punasen jnlistuksen" vaatimuksia kansalliskokouksesta ja yksikamarijärjestelmästä. Noin 600-700 henkilöä oli
samaan aikaan koolla työväenyhdistyksessä rukoushuoneen pienuuden vuoksi. Siellä oltiin
yksimielisiä "punasen julistuksen" takana . ja
lakkoa päätettiin jatkaa. Noin klo Ift 7 saapui
rukoushuoneelle manifesti. Se luettiin tuhan-

nella kiireellä ja äkkinäinen mielialan iimaus
osoUautui lähenevän raivoa perustuslaillisten
joukossa. Niinpä r:huoneen unilukkari häiriytyi
niin suunniltaan, että ehdotti yhteen menOOn
veisaUavaksi 5 virttä. Eräs opettaja oli myös
niin haltioissaan, että lauloi "Oi maamme" kokonaisen värsyn niin sekavassa volinassa, ettei
yleisö voinut yhtyä, kun ei tietänyt mistä laulusta oli kysymys. - Manifesti saapui t. y:k:n
ja sen lueUua kuului proletaarilaulusta sanat
"sun, huomaa, peUäneet he on", tavallista innokkaammin, muukin osa laulua oli innokkaassa
äänessä. - Rukoushuoneella tehtyyn työhönmenopäätökseen päätti t. y:n kokous yhtyä, ja
niin oli suurlakko loppunut, kestettyään 31 p:stä
lokak. klo 12:sta päivällä sunnuntaiiltaan marrask.
5 p,n 1905.
"Punasesta julistuksesta" on sen jälkeen
pidetyssä kahdessa kokouksessa keskusteltu.
Voi sanoa, että täällä tällä kertaa taas seisotaan
julistuksen ponsien takana miltei yksimielisinli,
lukuunottamatta muutamia aniharvoja perstuslaillisia poikkeuksena.

PUHE,
" KUHA " TYÖVÄENYHDISTYKSEN 10 VUOTISEN PUHEENJOHTAJAN
K. G. HENRIKSSON"N HAUDALLA .

•

. Poismennyt puoluetoveri!

kipeimmin kaipasi paikkakunnalla tässä. Syvästi
tuntein tiedoista osattomaksi jääneen orjakansan
lapsipuoliaseman, ryhdyit tarmolla työhön; täten
tuli Sinusta paikkakunnan vali~tusharrastusten
innokas ystävä ja niin tavoin myöskin työväenyhdistyksen perustaja ja sen ensimäinen puheen·
johtaja. Sinä loimit innolla, tarmolla ja kestävyydellä. Siitä rehellisten työsiskojell, työveikkojen vaatimaton kiitos uskolliselle, itsensä uhraavalle esitaistelijalIe.
- Tuntein vaatimattoman luonteesi emme ole
viimeistä leposiaasi saapuneet koristamaan pian
lakastuvilla kukilla ja ruohoilla; sen sijaan olemme
muistollesi perustaneet rahaston jonka tarkoitukseksi tulee tukea ja auttaa lempiaaUeesi. työväenaatteen, esitaistelioita. - Sekin muisto 011 mitä-

Raskain mielin seisomme rakkaan poismenneen kunnon puoluetoverin haudalla. Raskain
'mielin siksi, että kadotimme Sinut. Meidän toivomme oli saada pitää Sinut vielä kauan, kauan,
keskellämme, sillä olithan rakas meille. Syvässä
surussamme lohduttaa meitä kuitenkin tieto siitä.
että työsi elävät, työsi jolle koko elämäsi oli
omistettu.
_ Lähleneenä köyhäslä kodista jäit vaille koulutietoja. Siitä huolimatta raivasi! itsellesi rautaisen tahtosi avulla tien valistukseen. Ja niinpä
onnistuit saavuttamaan kansalaissivistyksen, jonka
avulla tuli mahdolliseksi oUaa osaa niihin töihin
ja toimiin joita miehuusaikasi yhteinen kansa
-
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tön. Mutta pysyvämmän muiston Sinulle pystytämme ohjaamalla sydämiemme vuolaan virran
kastelemaan sitä peltoa, - sivistyksen ja valistuksen peltoa, koko kansan ja kansakuntain
onnen peltoa jossa Sinä kynnit ja karhit ja johon
kylvit keskinäisen rakkauden ja veljellisyyden jaloja siemeniä, kastelemaan sitä peltoa niin
että vihanta oras joka Sinulta jäi syksyiseen märkään maahan, alttiiksi kylmäin vihurituulten tuivervaa, vl,lappuvain vainulintuin kuolettavaa, kaikki
tuhoavaa hirmumyrskyä ennustaessa, että se oras
jaksaisi hedelmään, tähkään puhjeta ja sadollaan
onnellistuUaa maailmaa, sitä maailmaa joka Sinulle
niin vlJhttn antoi mutta joka Sinulta niin paljon
vaati! - Ja sen teemme paraiten siten että opetamme kansaa, saarnaamme heille, kastaen ja
pestaten yhä uusia ja uusia joukkoja siinä nimessä
ja tuntemuksessa, punaruusun ihanan keijukaisen,
sosialismin hen gettären nimessä ja tuntemuksessa,
julistain vapauden aamun ihanaa evankeliota, suloista ja hyvää sanomaa köyhille ja raadollisille
orjakansoille siitä hengettärestä jonka voitolle
pääsöä toivomme ja odotamme ja jota tervehdämme
kukilla ja seppelillä ja Hosianna-lauluilla sydämiemme temppelein pyhätöissä.
- Moniin työkansan parasta tarkottaviin toimiin osaa ottaissasi sait Sinä, jalo vainaja paljon soimuuta väärinymmärryksien vuoksi uusilta,
valtaanpyrkiviltä nousukkailta, ehkä niistä johtui
se osittainen mielen katkeruus joka sitten osaltaan kiirehti raihnaisen terveyden huononemista.
Meidän yhdistyksemme unnioituksen ja luottamuksen omasit aina ja jakamattomana, tinkimäUömänä, ilman soraääniä.
- Vainajalta jäi jlHkeen uskollinen puoliso
joka kodin pyhätössä hellävaroen viihdytteli ja
rauhoUeli taistelussa väsynyttä ja runneJtua kumppaHa ottaen osaa hänen suruihinsa, hänen kanssaan jakaen ne niukat ilon hetket jotka vainajan
osalle osuivat. Vielä jäi lukuisa lapsijoukkue.
Me pyydämme vilpittömästi saada ottaa osaa heidän suruunsa, heidän jäätyään avuUomina ja
vaille päämiestä tähän orvoille, turvattomille ja
heikoille niin kylmään ja ilsekkäaseen yhteiskun-

-

taan, yhteiskunt3an jossa väkevämmän oikeus
hallitsee ja jonka yksilöt omia etuja tavotellessaan
ovat valmiit lähimäisen onnea jaloin tallaamaan
ja polkemaan, silloinkin kun ainoastaan pienen
itsekohtaisen mukavuuden meneUämiseUä voisivat
hankkia avuUomalle naapu rille ja lähimäi selle
iloa ja onnea; yhteiskuntaan jossa paraimmaksi
ystäväksi itsensä uskotellut on valmis mihin tahansa vaikkapa riistämään leskiltä ja orvoilta viimeisenkin tuen ja turvan, usein vielä kodin ja
konnun, vieraana ja kylmänä neuvotellen perinnön käsiinottamisesta ja käyttämi sestä monastikin
jo ennen kun kuolEva on ehtinyt viimeisen henkensä vetää. Näille sureville lohdutukseksi emme
voi mitään yliluonnollista auvoa taata, tietäenl sen
pettäväisyyden ; lauseen orpoin turvasta ja turvattomain auttajasta on rietas yhteiskuntamme tärvännytj meidän kohdalta riittää kun sanomme
vainajan täydellä sydämen lämmöllä työskelleen
uuden, paremman yhteiskunnan muodostumiseksi;
yhteiskunnan jossa ei kuksan ole toisensa tiellä,
ei vailla auvoa ja turvaa, vaan jossa opitaan les kiä ja orpoja heidän murhei ssaan. Siitä yhteiskunnasta Italialainen naisrunoilia, köyhälistön
puoltaja Ada Negri laulaa:
.Ja maa on silloin täynnä rakkautta
Ja läynnll ruusun tuoksuja,
Ei enllll töypy vihaa, kateutta.
Vaan uuden, pulllaan Innon hehkua!
Rin nolsla riemulsisla ralkkahasti
YlistysJaulu valkamoi
Ja korkealle taivaan sinUn asti
Nyt rauhaa - lyOtä - leipU -

soi!'

Töitäsi luettelemaUa kiitän Sinua kaatunut puoluetoveri. Kiitän Sinua kaikesta siitä mitä olit
meille ja koko orjakansalle. Kiitos Sinulle, kiitos t Tämä on karkea, mutta rehellinen, toverin,
taistelukumppalin suora, koruton kiitos. - Uinu
keveästi jalo vainaja t - - -
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JUMALAN KUVA "!.

"

Motto: , Jumala luonut ihmisen on kuvakseen,
Tahtonsa pyhän kirjoitti sen sydämeen.
Vaan kuinka nyt on laita?
- Usein tuskin aavistus.
Kenenkä kuva on jo päällekirjoitus' .

Entisen pääkaupungin torille kerääntyy vähitellen vilkasta liikettä aikaan saava ihmisjoukko.
Ohneen tummaan palttoon ja mustaan huopahaUuun puettu yksinäinen kuleksia pysähtää
torivieritse ulottuvan kadun kulmaukseen tarkastamaan tätä varhaisen aamuhetken hyörinää
ja touhua.
Pieni poika, oikea "pikku-vanhus" rientää
hyppien erään tanakkatekoisen myyjättären luo.
Poika on repaleinen. Luonnottoman suurten
:ir.eitten jätteet seuraavat raskaana taakkan:ll
pikkuvanhusta. Mutta hänellä on tietoa pivon
pohjalla ja siksi jaksaa hän, vaikka väkinäisestikin, hyppiä.
~Soppaa, soppaa!" hihkasee poikanen myyjättärelle.
"i'\.lä tuossa räkätä, senkin apina", _ kuuluu jörö vastaus.
Joukko jos mahdollista poikaa vieläkin repaleisempia "mörköjä" saa kukin vuoroonsa kuluneihin ja syrjistä lohenneihin ruukkuastioihin
"soppaa", pojan yhä odottaissa. Viluissaan telmää poikanen, työntäen sini-punervan, pöhöttytyneen, keltaista märänsekaista visvaa tiukkuvan käden toisensa vuoron perästä milloin lyysin halkeamasta, milloin housuhisien lininkistä
sisään, suojatekseen niitä.
- "Tuo tänne lanttisi" "Jumalan luoma",
kuuluu vihdoin töykeän myyjättären ynseä kehotus pojalle. "Möröt" ovat jo saaneet kylläkseen
he kiireen vilkkaa rientävät pois, kellä on varaa,
lämpöseen kapakkaan, kellä ei sitä ole, jonnekin koloon, suojaan Jumalan ilmaa vastaan.
- Poika, pikkuvanhus saa niihin samoihin
astioihin joista poistuneet aterioivat. Hänellä
ei ole kuin puolen annoksen hinta, 5 penniä,
ei hänelle kannata "tiskata". I10sena istuu hän
eräälle vapaalle pakkalaatikolle ensin· kaivettuaan
rasvaiseen leipäkannikan housunsa inhoittavan
likaisesta taskusta. Naamaansa leviää tyytyväi-

""---,j"lll!
: ..

-

syys sitä mukaa kun jo puoliksi kylmä soppa
saa luisuneeksi alas tuosta ahkeraan möykyUävästä sinihuulisesta suusta, - suusta, josta on vaikea sanoa tahtoisiko sitä sellaista rupi- ja visvakokelmaa pitkältä nähdä . . .
Jo kilisee ruukkukupin pohja ja syrjät "pikkuvanhuksen" lusikan ahkerasta raapimisesta, soppa,
toisin sanoen likasen harmaa vesi ja inhoiUavasti imelältä löyhkäävät perunan kalkot ovat
,lopussa. Pettymystä osattava ilme vääntyy väki·
näisesti estelyistä huolimatta "vanhus" naamaan.
... Sitähän olisi pitänyt olla enemmän ... "Jumala, kun on vielä nälkä", -- huokaa poikanen.
"Mitä möriset, astia tänne 1" - tiuskasE"e
myyjätär ottaen likasten puolihansikkain pettämiin käsiinsä ruukkukupposen ja kulettaen sen
samallaisia astigjtaJi:~~ittävij.n läjään soppapuottunsa vierellä.
Poikanen käy murhemielIä pois. Palaa vähän ajan perästä taasen uudistaen syöntinä,
tällä kertaa ilman leipää. - Ei ole ehtinyt parempiosaisten ruuantähteitä tarkastelemaanaslanomaisilta paikoilta tällä välin. Nyt näyttää vatsa täyttyvän. Nyt on hän
tyytyväinen. Inhoittava suu vetääntyy hyvänlaisuuden irviin, - iloa, naurua ei se ole ... Visvaa
tiukkuvat kädet läikivät kahta puola ruumistaan
kainalojen alle, lämpöä saadakseen ...
- Äskeisellä retkellään on hän kiireessä
ehtinyt "nostamaan" yhden tupakan jonkun
kadunkumauksessä istuskelevan "suuren vanhuksen" laatikoIta. Sen hän sytyttää raapaisten
tulta tulitikkulootan kappaleesta, vetäisee aimo
savut ja kohenr:ellen pukuaan ja lakkiriepuaan
valmistuu hän uusiin seikkailuihin ... Pahasti
ääntävät askeleensa lumirännän ja hevoslannan
seassa. Kiinnittämättä huomiotaan itseään edemmäs hyppii "vanhus" poistuessaan toista jalkaa,
iloissaan ... täynnä on vatsa ... tupakka huumaa ... 00 kuinka ihanaa onkaan sentään elää
... elää ... elää ...
Visvainen sormi näppää ... huoletanna keikahtelee pää ... ylpeästi nakkauu savu ilmaan
... Ihminen, Jumalan kuva, nauttii elämästä ...
luonnosta ja sen antimista ... ylenmäärin onnellisena
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- Nyt on kiire. Hih vaan! - Lakki ilmaan
... hih heijaa! . " kiire, kiire ... Kiire kapakri:aan - almuna ehkä antavat suuremmat, voimakkaammat ~J umalan kuvat., naukun, kaksi ... Ehkä
vielä maksavat edestä ~pikku-vanhuksen" - naisillekin ... ehkä? - niin ei tiedä! _ Kiire ...
kiire .. .
Toiveet täyttyvät ... Viinaa ja naisia ...
Niin ihanaa ... nautintorikasta. Miten su loinen
onkaan maailma ...
Kohta on ~pikkuvanhus~ tuleva suureksi, väkeväksi, viekkaaksi ... saa paljon rahaa ... tyhjentää nautintojen ihanan maljan pohjaan

saakka ... pohjaan, pohjaan ... (Pohjasakkaa ei
ole olemassakaan, ka~vasta inhottavaa pohjasakkaa, ei! ~ ) Nautintoa, pohjatonta ... aina kestävää ...
Kiitos, kiitos, rakas luoja joka loit minut kuvaksesi . .. Jumalan kuvaksi ... Minä suuteleisin sinua, herra kaikkivaltias, suuteleisin, etläs
ihastuisit kuvaasi ." katso minua, minä olen
ihminen . " luomakunnan kruunu, sinun kuvasi
. .. Jumalan kuva ... Heleijaa! Sinä siellä, kaukana nautinnoista ... etkö kadehdi kuvaasi, minua
ihmistä . .. Jumalan kuvaa ... Olenhan kau·
niimpi alkuperäistä ... paljon ... paljon ...

VIIKINKILÄIS-PERUSTUSLAILLISTA SANANVAPAUTTA
FORSSASSA, LAKKOVIIKON JÄLKIPÄIVINÄ.

Vallassaol"eva yläluokkamme, päästä alkain,
viirneisimpään hännän päähän asti, on tunnettu
kontikkaaksi ja ovelaksi. Päättyneet suurlakon
jälkeiset päivät ovat meille forssalaisille paljastaneet tuon mädän, häpeämiseen kyvytlömän yläluokkamme täällä olevain hännänhuippujell hä·
vytlömyyden koko loistossaan.
Sanan- ja lausuntovapaudesta ulislen vonkui
täkäl. häntyrit kansalaiskokouksissa kun heidän
katalille petossuunnitelmilleen huudettiin tervejär·
kisen kansan keskuudesta ainoa esityksen kata·
luutta paraiten tulkitseva: ~alas petturitt- - Ihan
nuo olivat suuhun lentää. Ja kun ei kansa sille·
kään pötyä hyväksynyt, koetettiin persooniin ja
auktoriteetteihin vedoten väkisten tukkia kansalta
suu. Siinä tarkoituksessa esiin vedettiin kihlakun·
tamme pirneimmätkin voimat. Tuotiinpa kokouksiin oikein vaijakoIla sairas oikeudenlukijakin joka
työväenagitaaltorit on .. roistoiksi" sanonut ja lakkolaisille (Hyvinkäälle) apua kerättäessä mainitsi
~julkeimmaksi hävyttömyydeksi - mitä on hänelle
pitkänä elinaikanaan tapahtunut sen, että rohjetaan tulla htineltti apua pyytämään ~kaiken pahuuden kylväjille", lakkolaisille. "Neljäkymmentä
vuotta oikeutta palvelleena " personana vetosi lallai·
nen mies kansaan ja vaatii kansalta aamenta esi-

tykseen, joita julisti perustuslaillisiksi. Hän sai,
kiitos lammasnahkaisen työväestömme, rauhassa
pälpäUää. Ja kyllä sitä tulikin. Sotaväeslä lekasi
, herra kiireen vilkassa sellaisen .suojakaarliinhommilleen, ellä elle i niihin heli suostuta tulee
ryssät, tietysti hänen manaukseslaan, niinkuin ne
tuli Puolassa 63, ja hävittää kiveä kiven päälle
jättäm ~tlä koko kansamme, kytkien jälelJe jääneet
oloihin, joissa ei lapsi saa aamurukoustaan lukea
äidinkielell1tän". Jopas auttoi! Siellä ja täällä
järähti joku järeä leuka ja aamenen sai kun sai·
kino No niin. Se olkoon hänelle suotu. Ymmär·
tämällömältä kansalta on helppo niilläa halpahintaisia hyvä-huutoja. Se ei sapeta. Sa.ipa noita
ja. valtaavampia toiset, vähemmälläkin puorskaroi·
misclla oikeille, kansanetuja tarkoittaville esityksillee n. Mutta kun on kysymys yläluok astamme,
herroista ja niiden selkärangaltomisla häntyreistä,
niin tulee aina sananjatko~si multa. Ja niin täs·
säkin.
Tuskin olivat herrat keinoineen, kätyreineen
ja petoksineen saaneet enemmistöllä, puoliltain
vastahakoisesti annetun myöntymyksen, lakon
lopettamisesta paikkakunnallamme jo sunnuntaiiltana, työväestön jarjestyneemmän osan odotellessa
muitten paikkakuntain tietoja ja julistaen niiUen
-
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mukaan toimivansa lakon jatkumisen suhteen, niin,
tuskin olivat sen saaneet .hoilaamallaan muka
sanavapaudella, niin jopa ryhtyivät etujensa mukaisiin sanavapauden kiristyksiin.
Pitkin linjaa työmailla ilmoitti asianomainen
työnjohtaja lakon aikana punaisemmiksi havaituille
. ettei saa Ul.st'edes puhua politikasta kansalle. "
Ensimäinen joka ilmoituksen sai hämmästyi hieman ja sana- ja lausuntovapauteen vedoten koittelihe puolustaida. Vaan kun mestari antoi ymmärtaa kilometritehtaalla olevan puutteen työväestä,
jo alkoi koito aprikoi maan ja havaitsipa olevansa
tekemisissä lakia kunnioittavan herraskoplain edustajan kanssa. ,Viikinkiläis perustuslaillinen sobranja
oli, kansan vai voissa yhteisiä etuja ja niistä kerrankin
vapaasti vaihtaissa mielipiteitä pitänyt arvolleen sopivana alentua hoitamaan osaUomiksi tehtyjen urkki-

jain mustaakirjaajaniihin merkinnyt . punaisimmat. ..
Sen huomaa jo siitäkin että samana päivänä jaetut suupalikat paraiksi osuivat koko lin jalla "rehellisimpiin, paraimpiin pukareihin" työväen joukossa. Kas sellaista se nyt on siUe se Forssankin herraskaisten kiIjuma sana- ja lausuntovapaus. Eikös sitä jo tätäkin ennen ole sinulle,
sinä Forssan kärsivä kansa, tuhatkerroin ennen
sanottu työväenyhdistyksissänne ja omissa lehdissänne. Vaa n te ette uskoneet. Tekeekö tämäkä!l:n todistus Tuomaista "oikeauskoisia sosialisteja". Tuskinpa. Valvo nyt forssalaine n kansa valonvartioittesi
yli ettei heitä herrain heille valmistama pimeys
kohtaa.

»Saanan-Kalle.»

,
j. W. SNELLMAN'IN IOO.VUOTISJUHLA.

Toukokuun J2 päivä oli juhlapäivä kautta
Suomen niemen. Kaikkialla, missä suomen sointuva kieli kaikuu. omistettiin tämä päivä J. W.
Snel1mannin muistolle, hänen kunniakseen toi- '
meenpantiin juhlakulkueita, kokouksia ja iltamia,
hänelle hulmusivat liput, jotka pitkistä ajoista taasen olivat pukeutuneet kotoisiin väreihin.
Viime vuodet, jol1oin sortojärjestelmä rautakourin tukahutti kaiken vilkkaimman henkisen elämän maassamm e, eivät ole suinkaan olleet sopivia suurten kansallisten juhlien viettoon, juhlien,
joiden olisi pitänyt olla ilojuhlia, muita silloisten
olosuhteitten vai kutuksesta eivät niiksi voineet
muodostua, juhlatunnelma kun väkisinkin tahtoi
häiriytyä, mieli käydä apeaksi tulevaisuuden kuvastaessa niin synkältä. Sellaista oli Lönnrotin
ja Rllnebergin JOO·vuotisjuhlan vietto. Nyt kun
koitti kansallisen herätyksemme tienraivaajan samallainen merkkipäivä, voitiin sita käydä viettämään ja aivan toisenlaisten olosuhteitten vallitessa.
Hänelle, joka niin pontevasti oli työskennellyt
kansansa vapauttamiseksi vieraskielisen yläluokan ja mitä pimeimmän virkavaltaisuuden sorron
alta, voitiin nyt käydä juhlimaan maatamme vuosikausia rasittaneen valtiollisen sorron murruUua.
Kuinka olisikaan voitu viettää todellista Snellman·
-

juhlaa? Hänen elämäntyönsä on sellainen, että
sen muistoa voidaan oikein viettää ainoastaan

vapaissa oloissa.

Helposti huomasi juhlakulkueita ja kokouksia
katsellessa, että niiden osanottajat olivat enimmäkseen yläluokkalaisia, porvaristoa. Missä ovat
työn raskaan raatajat? Eikö Suomen proletariati
vietäkään Snel1mannin päivää? olivat kysymyksiä,
jotka tämän havainnon tehtyään risteilivät ihmis·
ten ajatuksissa. Syynä ei ollut suinkaan halutto·
muus, vaan se seikka, että tämä kansallinen juhlalauantai oli köyhälistömme suurimmalle osalle
tavallinen työpäivä, jolloin sen I.!l.ytyi viettää juh·
laansa tehtaitten komeroissa, missä koneiden ryske
oli sen ainoana juhlamusikina. Missä siihen tarjoutui tilaisuus, vietti työväki omia juhliaan, toisin
paikoin taasen yhdessä porvaristoa kanssa.
Kansallinen herätys laski perustuksen maamme
henkisille riennoille.
Vasta kun sen eläväksi
tekevä henki oli puhaltanut kautta Suomen niemen, vasta silloin alkoivat
kansainvälisen
työväenliikkeen aatteetkin juurtua maassammE".
Kansallisen herätyksen tienraivaajana valmisti
Snellman samalla myöskin välillisesti tietä sosialismille. Tämä hänen uranuurtajatyönsä ja hänen
koko elämänsä) joka oli miehen miehekäsUI. taisl8-

teiua aaUeittensa puolesta vanhoillisuutta, ennakkoluuloja ja virka.valtaisuuUa vastaan, takaavat
Sn~llm3nille pysyvän paikan Suomen köyhälistön
muistossa. Kuinka voisikaan joutua unhccseen
mies, joka ahtaissakin taloudellisissa oloissa ennemmin kärsi puutetta kuin myi ihanteensa vallassaolijain tarjoamiin lihapatoihin.
Kuitenkin on suuri ero porvariston ja raatajajoukon käsityskannassa Snellmanista ja hänen
työnsä merkityksestä. Edellisellä on Snellman
muuttunut jonkinlaisen jumaloimisen esineeksi
ja vielä nykyäänkin ammentaa se hänen sanoistaan syvimmän elämän viisautensa samalla kun
porvaristomme eri ryhmät viime vuosina ovat käyneet kiivasta sanomalehlisotaa Jiitä kumpaako
ryhmää suomettarelaistako vai perustuslaillista
Snellmanin lausumat tukevat, mille puolelle hän
olisi asettunut ja miten ovat hänen kirjoituksensa
tulkittava!.
Miten paljon tavanmukaisuuUa ja ulkokullaisuutta tass(J. kaikessa piilee todistaa m. m. seuraava tapaus. Erään porvari ryhmän huomatuimpia miehiä piti esitelmän Snellmanin valtioopista
saavuttaen innostuneelta kuuliakunnaltaan runsaasti
suosionosotuksia. Esitelmän jälkeen valitti eräs
hänen tutlavislaan, ellei ollut tullut lukeneeksi
tuota kansallissankarin mainiota teosta, jolloin sai
sen lohduttavan vastauksen, ettei esitelmän pitäjä
itsekään (1) ollut sitä lukenut.
Maamme luokkatietoinen köyhälistö osaa täysin arvostella Snellmanin työn tärkeyden, mutta
se katselee sitä hänen oman aikakautensa puit-

teissa. Nykyään ovat uudet ajat, uudet aatteet.
Silloin kun Snellmanin voimakas ääni kutsui Suomen kansan havahtumaan, oli meiJlä vieraskielinen yläluokka ja virkamiehistö kansan yläpuolella.
Nyt ovat asiat hiukan toisin. Nyt on maamme
köyhälistöllä vastassaan myöskin omakielinen yläluokka, kapitalismi on meilläkin kehittynyt ja kilvan riistää kansallinen ja viikinkikapitalismi veljellisessä sovussa köyhälistöä.
Paljon on viime aikoina porvarillisissa lehd issä
ollut kauniita kirjoituksia yksimielisyydestä ja
sovusta. Kun alkoi Snellman-juhla lähestyä tulivat nämä tunteelliset, liikuttavat artikkelit yhä
lukui simmiksi. HommaUiinpa yhteisiä juhlakomiteoita j. n_ e. Samaan aikaan kärJistyy luokkataistelu kärjistymistään. Erimielisyydet valtiollisella
alalla jatkuivat ja ammatillinen luokkataistelu kiihtyi lukuisista uusista lakoista. Näin oll en oli
luonnollista, ellei monin paikoin voitu sopia
yhteisistä juhlallisisuuksista. Sama yksimielisyys
jäi siten koristamaan vaan juhlapuheita ja kummittelemaan haaveilijain aivoissa.
Toisinhan ei voi ollakaan. Yhä kehittyvä
kapitalismi tekee tehtävänsä. Se jakaa ihmiset
kahteen eri luokkaan, riistäjiin ja riisteltäviin, joiden edut kaikkialla ovat ristiriidassa. Tulevaisuus näyttää milloin ja miten toteutuvat ne ihanteet, jota sosialidemokratinen työväenliike on
oltanut taistelujensa ja pyrkimystensä päämääräksi. Monettakohan Snel1mannin muistojuhlaa
silloin vietämme?

"VIIMEINEN VAROITUS."

Aatto Aatevirta on muuten perin kunnollinen
työmies, mutta työnohjaajan mielestä on hänellä
yksi sellainan vika, että se himmentää kaikki hänen hyvät avunsa. Hän, Aatevirta, kuuluu järjestyneihin .
Ensi aluksi kun Aalevirta tuli töihin tähän
puujalostustehtaaseen ei hänessä ollut mitään
outoa havaittavissa_ Vuoden verTCIn työskennellyään
tehtaassa - tänä ajalla oli hänet huomattu hyväksi ammattimieheksi ja hiljaiseksi luonteeltaan
-

- oli hän eräänä kauniina aamuna tuonut mukaansa tehtaaseen ~ Työmiehen·. Sanomalehtien
lukeminen työpaikalla oli järjestyssääntöjen mukaan ankarasti kielletty. Aatevirta sen kyllä tiesi.
Vaan siitä huolimatta ja vaikka hänelle oli erityisesti ohjesäännöstä huomautetlu tuo kirottu
n Työmies~
sai paikan Aaton pov itaskussa hänen
saapuessaan tehtaaseen. Kahdesti oli työnohjaaja
tavannut Aatto Aatevirran lukemassa lehteä tovereille, jotka kukin penkiItään olivat keraäntyneet
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pirullisen röyhkeän ja turmiota ennustavan katseen. Yksikään lihas Aatevirran kasvoilla ei värähtänyt, liikahtanut. Ei, hän seisui varmana kuten ainakin mies, joka tietäessään tehneensä pelkästään ~ydämensä vakaumuksen mukaan, on
jonkun ajan kuluessa ja olipa kuin työmiehissä
sillä saavuttanut vastustajain vihan, tuomion ...
olisi tuntunut jonkinlaisia ouloja virtauksia sen
Tehtaaan räikeä·ääninen vihellin puhalsi samalla
johdosta. Puhumatta siitä, että Aatevirta, senpäivälIisiomalle. Se keskeytti työnohjaajan sanajälkeen kun ensikerran toi luon ~ Työmiehen ~
tulvan. Napittaessaan nuHuaan ovella kuuli Aateoli kahdesti valittanut työajan pituutta ja palkan
virla röyhkelln, tiuskaamalla lausutun käskyn:
pienuutta, olivat jotkut toisetkin miltei samanlai"konttooriin, sinä Aalto, iltapäivällä!"
silla esityksillään kiusanneet työnohjaajaa, vieläpä
PäivälIisiomalla on Aatevirta ajatellut konttokonUooriinkin asiasta puhuneet, - se, se lyönohriin menoa ja tullut siihen päätökseen, ettei häjaajaa sapeHi.
nellä siellä ole mitään tekemistä. Hänhän oli
Ensikerralla kun työnohjaaja tapasi Aatevirran
saanut viimeisen varotuksen, rikkonut sen yhteylukuhommissa tovereille oli hän antanut ankarat
dessä annetun kiellon, asiahan on selvä: neljännuhteet ja vetänyt sakkoa Aatevirrall palkasta
toista päivän perästä vapaa työpaikastaan! ...
neljä markkaa. Sen jälkeen oli nuhteet tulleet
Kello neljä iltapäivällä saapuu työnohjaaja
kahdenkertaiset, samoin sakkokin ja vielä lisättiin
tehtaaseen hän kutsuu Aatevirran insinöörin putyöstäerottamisuhka toiseen varoitukseen.
heille konUooriin. Aatevirta kieltää ensin jyrkästi,
Aatevirta, joka sillävälin oli liittynyt järjestyvaan konnamaisen lyön ohjaajan soimattua häntä
neihin ja kifJoittaunut kaupungin työväenyhdispelkuruudesta y. m. lähtee hän vihdoin astellen
tyksen jäseneksi, ei nuhteista, sakosta ja erotiauljaalla ryhdillä pää pystysSä.
misuhasta ollut millänsäkään. Puuhaili vaan,
Insin ööri, suomea huonosti haastava alun
hiljaisuudessa hautoen ammattialaansa kuuluvan
ih roltunut ja kalju päinen herra, oUaa tuikean nä·
osaston perustamista pailtkakunnan työväenyhdisköisenä vastaan Aalto Aatevirtaa, istuen korkean
tykseen.
'
pulpctin ääressä olevalla tuolilla, miltei seisoSe asia edistyikin ja olipa jo siinä mitassa,
vassa asennossa. Hän haastaa ruotsiansa työnjotta sääntöehdotusta oli kokoonnuUava hyväksyohjaajalle joka tulkitsee sanat Aatolle; suomen
mään ensi sunnuntaina.
Listaan oli Aatevirta kerännyt työpaikalla topuhuntaan ei insinööri tälläisessa asiassa ryhdy.
Insinööri vaatii Aatevirralta "Työmiestä". Sen
'iv~er.rirn:en - nimiä. Melkein kaikki olivat lupaantuneet
~ aatuaan lu eUaa hän työn ohjaajalla kyseessä oleJ senJksi -perustettavaan osastoon.
van kirjotelman; jonka pomo- tulkitsee insinöörille.
Aatevirla oli asiasta laatinut vaatimattoman
Aatev:rtaa syytetään tielystikin kirjoittajaksi,
kehoituskyhäelmän "Työmieheen~ huomauttaen
vaaditaan peruuUam2an sanansa ja kieltämään
siitä turvasta minkä yhteenliittyminen takaa muulyömiehiä yhtymästä perustettavaan osastoon. Sitä
toin voimattomalle yksilölle, työnantajan mielihän ei suostu tekemään, vaan alistuu ennemmin
valtaa ja sortoa vastaan. Tosin oli hän kirjoittapoismuutto tuomioon.
nut perusteltava, nuori järjestömme ei heti
- Illalla kertoo Aatto tapahtumasta vaimolvoi sitä taata siinä määrin kun olisi toivottava
ja suotava. Mutta - jatkui kirjoitus - yksimieleen IrjalIe, jouka kanssa on ollut naimisissa va:
jaan 8 kuukautta. Irja sanoo sen kyllä aavistalisyys on voimaa joka järjestömme lujimnuttaa,
neensa ennemmin tapahtuneilten varoitusten petultuamme varmoiksi toveri hengessä, pystyy aikaanrusteella joista Aatevirta on vaimolleen jo ennen
saamaan ihmeitä.
selkoa tehnyt. Lohdulellen hieman alakuloista
Kirjotelma oli innolla _ luettu ~ Työmiehestä"
Aattoa vakuuttelee Irja olevansa valmis Aaton
joita tehtaalle saapui jo useammalle miehelle.
rinnalla våikkapa mihin kärsimyksiin ja uhraukIlmeisiksi oli myöskin myönnetty ne tehtaassa
siin tahansa. "Olethan Aatlo" - lausuu Irja vallitsevat epäkohdat joihin kirjoituksissa viitattiin
niin uskollinen, helJä, niin reima, niin kaikittain
ja jotka paraiten kchoiUivat osaston perustamiseen. Siihen päätettiinkin innolla käydä. Lu ·
~kunnon mies, mik.~i en uhr.aantuisi rinnallasi" .. .
Irja ei muista itseään, ei ajattele itseään .. .
paanluipa osa tähän asti välinpitämäUöminä olleishän näkee Aaton kärsivän hänen lähtensä, kärsitakin saapua kokoukseen ensi sunnuntaina.
vän raskaasti vaikka äänettömästi, siksi tahtoo
Se oli puhuUu ja se pidetään, ajattelivat mieIrja lohduttaa häntä.
het, aikeissa hajaantua Aatevirran ympllriltä, kun
Jumalani! - virkkaa Aatto ikäänkuin havahsamalla astuu esiin työnohjaaja. Miehet riensivät kukin penkilleen toiset sirkkelin ja höyläkoluen jostakin hirveästä unesta - sinähä~ tulet
neiUen luo. Työnohjaaja huomasi kumminkin
kohta äidiksi Irja .. I
Irja on sen kyllä muistanut, ei se kumminpuseron povUn sukeltavia "Työmiehiä ~, m. m.
kaan ole häntä estänyt uljaasti kantamasta kohnäki hän sellaisen tuppaantuvan, vaikkei erin
kiireesti, Aatevirran liivin alle.
dannutta iskua. ToimeJiaana lsertailee hän Aatolle
miten järjestää asioita, asetella talouita siksi kunHaukan katseeHa iski työnohjaaja Aatevirtaan,
nes se on ohi ja siite yhdessä matkaan toiseen
joka miehuullisesti kesti vaanivan, samalla kertaa
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hänen ympärilleen, kutka tarkasti kuunnellen,
kutka taas äänekkäästi keskenään väitellen jo
ennen luelun ja paraallaan kuultavan johdosta.
Tällaisia lukemista oli Aalevirta harjoittanut

,-

':=-:;;:""'':__
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kaupunkiin jos ei sinulle tllaUa, Aatto työtä
löydy ...
- Sunnuntaina on osaston perustava kokous.
Saapuvilla on puujalostustehtaan miehet. Laimeammatkin on saapuvilla. Aaton osaksi tullut
kohtelu on heitä saattanut asiaan syventymään.
Kokouksen aluksi on Aatto Aatevirta pitänyt
innostusta ja pelkäämäUömyyUä uhkuvan puheen.
Innolla ovat työtoverit sitä kuunnelleet. Senjälkeen, suoritettua kokouksen varsina iset toimet on
er:!s, entisistä vastustajista jyrkin, kokouksen päätökseksi puhunut, muun muassa kosketellen Aaton osalle lan gennuttu arpaa - - -

Vastaperustetun järjestön uhri, Aatto Aatevirta,
kertoo kotiin saavuttuaan kokouksen menosta, vaimolleen IrjalIe.
He päättävät yhdessä, vannovat toisilleen, kuuluvansa sieluineen ruumiineen köyhälistön vapaus
asialle ... Irjan sydänalassa hytkähtää sikiö ...
lupauksen runsaan siunauksen, valan voimalli·
sen täyttymyksen riemu· merkiksi ... sorretuJle,
hyljeksitylle, kurjuudessa nääntyvälle orjakansalle
on koittava vapauden jalo syntymä huomen • vii·
meisistä varoitulisista - huolimatta ...

joki-Ta/ari.

KEVÄTTÄ!

Kevät keiuu, luonto laulaa.
Pilvet pailyy,
päivä paistaa, linnut Iciskuen lentää. Ylpeitä ylistelyjä, valtaavia vapausvirsiä kiirielee korkealle,
korkealle, korskuen kevään kuulua kauneutta,
ihanulta ihaillen.
Siinä sointuja syviä.
Synkkä syksy, viluiset viimat, talven laijat.
kaikki katkovi kevät. Mieliin mustiin luopi lienteylUl, 10htuisu uHa, auvoa armasta angervolle.

-

In~hmo itki, pää painui, sydä n sor UI, un ee
turtui, luonto lienteän:! luokse Hepui. Kiireen kohotti, sydä mmen sylti, tunteet lulisli; ihastui
inehmo - ikihyv/1ksi. Ihastui ja luokse luonA
non laski he, palasi poluilla pahuuden, vapauteen
viihtyi, katkoi kahleet kurjat, kohlunsa kosti kirvelevät. Vapauden ymmärsi ja ymmärretyksi itse
tuli.
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HÄNEN VIULUNSA.

ponnistuksisto tervellnä ja iloisena. Aidin sydänsuruja tarjoamaan on hän vielä liian
nuori. Siinä kyllä kun näkee ettei äidin usein
kertomat herain suuret koirat ole äitiin käsiksi
käyneet vaikka monasti kuuluvat hyvinkin julmasti muristen ja haukkuin kohti hyökänneen
äidin aamusin varhain, - usein jo ennen neljääpyykin virutukseen rientäissä.
Miksi äidin aina' täytyykin rientää sinne pesulle.
Ja miksi vielä sellaisia koiria pidetään äitiä peloittelemassa. Mitäpä herrat mokomilla verikoirilla. Nämä ja monet muut kysymykset pyörivät hänellä päässään. Mitään vastausta ei hän
niihin p.des äidiltä tolkulleen saa.
- - - - - - ..- - - - - - . ~ Ulos avaraan mailmaan käy poikasen tie,
heti kynnelle kyetessään. Leipää tarvitaan perheessä paljon. Vuosittain vanhentumistaan raihtIainen äiti ei yksin jaksa sitä hankkia. Perheen
toisetkin jäsenet saavat häntä avustaa.
Vanhin veli onkin jo ollut vuoden tehtaalla.
Sinne kai pitää nuoremmankin. Eihän sitä
muutakaan niin sopivaa työtä löydy alaikäiselle.
Kalle, se on pojan nimi, saa marssia hänkin
jatkamaan tuota ennestään lukuisaa alaikäisten
kalpeata, kuihtunutta, elinorjain laumaa.
- Tehtaan ryske ja räiske häiritsevat pojan
herkkää tunne elämää. Sekösin sointujen vuolaan virran kanssa tenboaa ja kisailee aivoissa,
sisäisessä ihmisessä, kuuloh~rmoissa ja rumpu~
kalvoissakin koneitten yksitoikkoinen ilkeä räw
minä tehden sävelsointuihin arveluttavia aukkoja.
Se hermostuttaa poikasta. Saa hänet tuntemaan
olonsa tehtaassa tukalaksi, oudoksi. Pois on
mieli miekkoselIa.
Ja pois hän lähteekin. Äidin varoitukset,
veljen pyynnöt ja sisko n rukoukset eivät häntä
estä. Pois täältä. Ulos avaraan maailmaan.
Se varmistuu varmistumistaan. Ja vihdoin hän
sen toteuttaakin.
Helsinkiin! siinä se pamahti kun ukon isku
kirkkaalla taivaalla. - Siellä on tehtaalla ollut
soittaja, kummallinen mies, semmoinen, Se se
kuvailee pojalle Helsinkiä. Sen katujen upeut·
ta, talojen komeuttta, ihmi sten lukuisuutta, Iiikettä, elämää, kaikkea. Monen monista puhui
soiUokunnista, laulukunnista, puhui torvista,
p'~lvan

Synkkä syysilta. Työmiesperhe. Isä on kuol·
lut. Herraan turvaa leski joka isänkuoltua
koittaa paraansa mukaan elättää kolmea jo "itse
mahansa yli kynnyksen vetävää" reipasta poikaviikaria. Lisänä yksi veljenlapsi. Sekin poika.
Hän, vastainen viulumestari, - ei mitä sanoinkaan, mestariksi esti hänet tulemaste köyhyys,
mutta soittaja, niin, se hänestä tuli, - hän seisoo ikkunassa, tuijottain ylä ruudusta ulos mustaan, syksyiseen yöhön. Poikaviikarin hillimättömät ajatukset tewmeltävät sekaisina liideJlen
milloin minnekin. ,Aiti, jotenkin noin 45 vuotias,
roteva vaikka jalkansa loukkaantunut rattailta
pudotessaan, onnahdellen lynkyttylee tutunomaisesti peinen, huonosti valaistun huoneen nurkkauksesta toiseen virittäen silloin tällöin hopealle
helskähtävällä syvällä rinta äänellään jonkun
t::-::~--,--'-"
S~io~an",",in kanteleen lauluista.
Poikasen kasvoiUa yöhön tuijottaessaan ilme~
nee kiinteä, tarkkaa kuuntelemista ilmaiseva
ilme. Laulun sanat osottautuvat hänelle arvottomiksi, tolkuttomiksi. Sävel tuntuu tunkeutuvan korvaan sitä tarkemmin. Kääntyypähän
välistä päinkin tarkemmin kuullakseen silti irroittamatta katsettaan pitemmäksi aikaa synkältä
syysyön taivaalta. Tuntuupa katsojasta että
poikanen ikäänkuin aikoo s ulattaa yhteen huoneen puolinaisessa valossa esiintyvän osittaisen
kurjuuden, äitivanhan surunvoittoisen täyteläisen laulun, syysyön syn kkyyden sekä oman,
pienen rintansa ahdistavan orpouden ja tyhjyyw
den tunteen koko autiudessaan.
Siinä ikkunassa hän, poikanen tuijotti eilen
ja sitä ennen. Siinä hän tuijotteli tänään. Päivisin on hänellä papereita joihin ikkunaa vasten
piirtelee välitöikseen. RasvaamaUa silkkipapereita voi hän piirrellä jäljennöksiä kuvalehdistä.
Ilonsa on suuri jos hän illoin äidin kotiuduttua
päivät päästään kestäviltä pyykkireisuiltaan onnistuu tältä saamaan huomaavan katseen ja hymyilevän pään taputuksen. Päivän työt ja pon w
nistukset piirusteluissa ja mietiskelyissä uuvuttavat, mutta ei hän kumminkaan koskaan iltapuolla toisten lasten tavoin henno lattialle nuku w
teIJa ennenkuin on nähnyt äitinsä kotiutuvan ja
hetken kuullut hänen rauhoittavaa lauleloaan,
josta hän päättää äidin suoriutuneen tämänkin
-

•

•
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piaanoista ja viuluista. Soittoniekkoja ylisti.
Monet toveriksi mainitsi. Ja kertoelmaansa
hauskoilla yhdessäolo·jutuilla somisti. Pojalla
mieli syttyi. Tulena rinta poltti. Laineina mielikuvitus läikkyi. Sinne, sinne! - - -

paljon painostakan. - Hyvät juomat mielen
noutaa, kestit kukistavat uhkamielen. Niimpä
jää kun jääkin.
- Sointujansa sydämestään, niitä kotokau·
Iloisia, oman rinnan ouruia, niitäpä ei heille
soita, eipä laula syömmestänsä.
"Torppaan" käy ja siellä soittaaj laulut laatii,
kanssa yhden vertaistensa ... elinorjien keralla.
Tiellä soitttaa kauneimpansa, ehyempänsä ...
hienoimpan sa. Soittoa ylen onnellisna, laulaa
laulutkin Iienteimmät . . . Siellä häntä ymmärtävät, jos ei koko, puolimielin, himmeimmätkin
kumminkin . Siinä seura kotoinen. Toverien
tuttu seura, työ kaverit kaikki. Heillä on soinnut heillä. Samat tuskat, orjain huokaukset.
Heitä soiUonsa tenhoo, juovuUavi, tunteet tuska iset tyyntyy ...
- - Mahtavat kun tuon nyt kuulee, viulun
päättävät riistää. Soiton kieltää, jousen katkoo,
käyrän mykäksi vääntää, kopan paloiksi pirstaa.
Sen he sitten tekevätkin. Seurastaan he
hänet häätää, viulun toiselle työntäin ...
- Eip' on murru usko soiUajalta. Vaikka
viulun vieväUekin, konsti istuvi kovassa ...
soinnut sielussa soivat ... soivat, soivät, temmeltävät lakkaamatta
- Torpalle taas soittaja käy. Sinne antauupi kokonansa ... ehyempänä vasta.
Siellä soitot suorii ... suuret soitot, soinnukkahat, kera osa-veljiensä, yhessä elinorjain.
Soipa soitto, laulu luikuu, - ilo pilviä pt·..~äV~IIT·~.~.~.__.....-,....,
Vasta soittaja hengessä on. --Vasta" I
tulikasteen - jumalilta, vapauden jumalilta, veI·
jeyden vartio ilta, tasaarvon alttarilla. Sepä kaste tenho sikin, tenhosi ja juovutteli.
Nyt on soitto soiva, laulu käyvä, - kansaa
kun on kuulemassa. - Ennen joku herrasnarri
pöyhkeilevä, tyhmä tolvana, saapas, sekä jotkut
hienohelmat hekumaitsevin katsein, irstailiat, inhottaret, tuhat tusina-sielutj samaan kaavaan
valettuja, valheen, vilpin verhoomia.
Nytpä kansa kuuliana, koko kansa, hansa kotoinen kärsiväj osa veljet onnettomat. Heille soitat, heille laulut.
Heille suuret vapaus laulut, orjain omaksi
osaksi, suuret soitot sorretuille, soikohon nyt
mahtavimmin, valtaavimmin, ehkä sitä ymmärtävät, tajuavat, vapautensa vaatien.
Niin On yhessä kostavat, vapauden sortajille.
Siinä tarina soittajasta viuluinensa. Siihen
katkee ja päättyy . . .

Takasin on tullut, samalle tehtaalle työhön
käpesi. Pilojaan soittaja puhunut oli. Ei siellä
puheille suurten päässyt, pienet ei auttaa osanneet, tokko kykenivätkäät. Oppia kylläItä Jupi·
hio läksi, soittoniekaksi miksi j ..mutt' on mutka
oppiessa: millä olla ja eleä. Aidistä turvaa ei
mihin; sama laita siskueista. Tyhjin toimin pa·
lattava. - Kolkko köyhän maailmaa.
- Siinä ryskää, siinä räiskää, koneet ulvoen
inuvat. Siihen mielin painaudu, suolIu mielin
hyväisiin. Saathan työtä sekä leipää. Mikä
eläisså, mikä?
Siihen jääkin soittajamme, laulajamme. Sor·
tuu siihen koneheksi. Osaksi koneesta koito.
Aika kuluu, vuodet vierii. Mutta niistäkö
lohtua. Eipä lohtua lainkaan . . . Itkee illat
poikue. Aamusin arka mielin käypi äärehen ko·
nehen. Siinä nyppii, langat solmii, ohjaa pirtaa
oikullista, takasin pois poukahtanutta, ladullensa
jälleen painaa ... Niskottelian nipistääpi näp·
piin, luottaan työntää, pakottaapi palvelemaan ...
Kuulee sointuja syviä, ymmärtää ja mieleen
kätkee ...
Vuosia on vierryt viljan. Jo on poika miesnä moisnaj ukkona aika navakkaana. Soinnut
elävät eellehen . . . lapsuussoinnut, nuoruussoinnut ... kaikki sentään rikkonaisina, hajanaisia ... pirstaleina.
Viululle on oppi nunna. Soittelee kun miesi
oiva. Kuule soittosikermiä: rikkonaista, katko·
naista. Kuule, kuule tarkempahan. Niissä elämä elävi. Koko ihmiselämä. Köyhän elo, köy·
hän nuoruus, lapsuus ja äidin raadanta. Kuule
kuinka koneet ryskää, kalskahtelee kangas tuolit
. . . siri!;;tävät suikkulaiset, poukahtavat, ponnah·
tavat, poi s on paukkivat palalta, siihen jälleen
suhtautuvat. Se on soittaa se Soittoa suurten
Eourujen, kärsimysten kipuja. Soittoa miehen,
lauleloa elinorjan . . .
- Jo on soittonsa kuultu kauemmaksi. Herrat häntä joukkoon kutsuu, orkesteriin oivalliseen. Työnsä lomissa lirkuttamaanj Herroille
hyvitteeksi, naisillensa nauratteeksi.
Joukkoon käy ja siinä viihtyy. Soittaa vuodet, kymmenetkin. Jos ei seura huvita, eipä

-
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23 -

"PIKIINTYNYT."

Kultasepän kisälli Matti Kuuslammi oli kaikin
puolin niin vakava mies asioissaan kun hänen

ikäiseltäänJ sopi odottaakin. Yksi kohta hänessä
kumminkin Iyötyi joka oli ulkopuolla kaiken vakavuuden.

Tämä kohta oli hänen ainainen pikiin-

tymisensä uuteen ja taas uuteen lemmen esineeseen.
Tuskin oli Matti pikiintynyt - HUä sanaa
käyUi hän itse rakastumisestaan - johonkin tyttöön ihan silmittö\nästi ja hänestä jonkun ajan
haavellut kun hänellä jo oli uusi pikiintyminen

kerrottavanaan.

Tänään, tuorslaina, vannoi hän kaiken kautta
mika hänelle oli kallista ja pyhää, rakastavansa
~~_""';V~i~iv~i.;K.ulmalaa niinkuin ei yksikään nuorukainen
enne'l häntä ole tyttöä rakastanut. Mutta kun ~
tapasin hänet sunnuntai-iltapäivällä puistikossa
selitti hän tunnin verran turhaan odotelleensa
Lyyli Leppävirtaa jonka tapaamisesta tänään riippui, nousisiko hän tervennä ja raittina vuoteeltaan
huomisaa musella.
Kun kumppaJit ja ystävät vähitellen alkoivat
tottua näihin Matin pikiintymisiin ja alkoivat niistä
toisinaan pientä pilaa laskea, suuttui Matti niin
että oli pakko uskoa hänen jälleen rakastuneen
ellei tahtonut ilmi riitaan joutua. Ja kukapa hänen tovereistaan olisi sitä tahtonut.
Eikä ihmekään I
Matti oli hauska seuramies. Puhui sujuvasti
"molempia " kieliä, ajoi kokolailla hyvin pyörällä
ymmärsi näytelmäta idetta ja soittaa - soittipa
itse teräskielellä viulua - , pelasi jotenkin hyvin
tammea, ja sak kilaudallakin piti puolensa. Lisäksi tarjosi hän ja maistoi itsekin - hyvin, hyvin kohtuullisesti - konjakkia ja munkkiakin
kun uuden tuttavuuden .menestyminen" oli kysymyksessä.
PaäJlimmaisin puolin katsoessa Mattia pikiintymisineen olisi saattanut luulla hantä paljoa onnellisemmaksi nuoreksi mieheksi kun todella oli asian
laita. Sillä kaikesta huolimatta oli Matti on neton.
Hän halusi pientä, rauhallista kotia jossa herttaisen vaimon ja iloisten pikku-Mattien kera suloisessa onnellisuudessa viettäisi lomahetkensä, vapaana maailman myrskyiItä ja myllerryksiltä.

:-::-e....

Hänen tuhkatiheään uusiintuva rakastumisensa
ei ollut muuta kuin innokkainta pyrkimystä avioliiton rauhaisaan satamaan.
Siitä ettei ihmisen ole hyvä yksinään oJIa,
oli Matti vakautunut jo varhaisina oppivuosinaan
mestariansa ja hänen pyylevää rouvaansa tarkatessaan. Ja siksi olikin Matti ensikerran kiihkeästi rakastunut ensimäiseen kasillä olevaanimpeen
- joka sattui olemaan mestarin kaunis piika,
Irene - ja tarjonut hänelle avioliittoa.
senkin virnakka - oli naurannut
Irene, Matille vasten naamaa, sanonut Maltia n kyynärpääksi" jonka vähintäin täytyisi met riksi pidetä
ennenkuin sopii sellaisia tytölle haastella, ja juossut tiehensä. - Varmastikin tiesi Matti tämän jälkeen kasvanneensa ainakin kolmannen osan pituudelleen,
niin että hän huoletta saattoi pitää itseään miehenl\ joka milloin tahansa mitiaissa täyUäisi puolitoista metriä _ runsaastikin. Mutta sittenkin
tunlui Matista että se oli juuri luo onneton poikamittansa joka hänelle useimmat rukkaset tuotti.
- Pitkistä, solakoista miehistä joka tyttö piti,
sen tiesi Matti, ja vaikka Goljalti-nim ellä toisia,
Jiij aksi pitkiä, karahteeraUiin, niin havaitsi Matti
kauhukseen niittenkin olevan mieluisampia tytöille
kun - puolipitkat.
Naistä havannoistaan huolimatta pysy i Matti
rohkeana ja uskoi varmaan, ennemmin tai myö·
hemmio tapaavansa tytön joka hyväksyisi sen,
Malin miele~tä ainoan, oikean käsityksen miehen
pituudesta, ettei kortteli sääriä paljon merkitse.
Siinä uskossaan Iiikuskeli Matti pikku puisten
neulojain ja silittäjäin seurassa, hakkaillen heistä
vuoroonsa jokaista. Rukkasia niillä satoi kahdet,
jopa kolmetkin viikossa, mutta Matti oli lannistumaton.
Luoltaen lujasti tulevaisuuteen kertoi
Matti tovereilleen yhä uusista voitoistaan, sana!" 1kaan hiiskumatia - tappioistaan, joiksi jokainen
voitto hänelle, miesparalle, koitui pllivän, parin
jalestä.
Matti ei arvannut toverien ja ys~äväin päässeen hänen yikiinlymissalaisuuksiensa perille ja
siksi esittelikin hitn uudet voitot siinä valossa,
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että se oli juuri hän itse, joka oli kyllästynyt
Lyyliin ja valinnut Kaunikin.
- Eräänä päivänä kUnsi onnen jumalatar lempeät
kasvonsa Matille ja viskasi hänen tielleen immen
jolla oli sellaiset käsitteet ~pituudesta, leveydestä
ja korkeudesta M, että ne parahiksi suhtautuivat
Maltiin.
- Pakahtumallaall riemusta, kertoi Matti eräänä
aam una verstaalic tultuaan ~ pitkälle LundströmiBe
olevansa kihloissa. - Viikseensä myhäillen ja
iskettyään silmää tovereille, kysäsi Lundström:
~No pitkäkö sellainen Mataleena on, joka luon
voittamattoman Matin vihdoinkin vangikseen otti?M
- Mattia karmasi selkäpiistä, vaan varmana
asioistaan vastasi hän vitkaslelemalta:
- "Om pahan minua hieman lyhempi niinkuin
vaimon tuleekin olla! "
M,

- Matti oli siksi onnellinen ettei kuullut toverien pidätettyjä naurunhihityksiä, vaan antautui
häiritse mättä uneksimaan tulevaisuudesta. - Kuulutus ja häät tulisivat pian tapahtumaan . Pikku
koti kopistuksineen olisi pian kunnossa. Sinne
asettuu hän herttaisen pikku vaimonsa kanssa ja
ennen pitkää on heillä pienen pieni pikku.Matti,
joka kasvaa suureksi, oUaa nimekseen Matti Pitkänen, on mies Goljatin ja puoli pitkän välillä,
menee naim isiin pitkän solakan tytön kansa, ja
syntyy taas heille vuorostaan pikku-Matti, joka
täysikasvuisena täyHää 175 senttimetriä, j. n. e. p.
jatkui Matti Kuuslammin ajatuksissa loppumattomiin, niin ellä hän suvussaan oli näkevinään paljaita GoljaUeja, joilla tulisi olemaan pituudestaan
yhtä paljon haittaa kun hänellä - pienuudestaan.
Tämä kaikki kävi niin Matin sydämelle, että
hän tunsi valttämätöntä tarvetta itkeä ...

KUMPIKIN HERRAjN VIINAMÄESSÄ ....-S~~~

Maaseudun jo jotenkin vilkasliikkeisen tehdaskylän laidassa sijaitsevaan rukoushuoneeseen
tulvehtii joukottain väkeä talvi· ilman kolkkoudesta
ja ilta hetken myöhäisyydest1\ huolimatta.
Rukoushuoneella on tavallinen iltahetki. Muuten vallankin tavallinen ja hartaimpiakin kyllästyilävä, sillä erotuksella vaan, että tänään esiintyy
puhujana pitäjään hiljattain muultanut kappalainen,
jota sanotaan heränneeksi mieheksi ja evankelismieliseksi. Ei paljon puutu, ellei tämä itsessään
pikkuseikka muuta tavallista harvinaiseksi.
- Tuossakin näkyy roikkivan rukoushuoneIta
kohti mies, jonka tunnen itsekin saarnailevan ja
visusti pysyvän tällaisista tilaisuuksista poissa milloin ei itse voi asettua huomion keskipisteeksi.
Hänellä täytynee olla syynsä sinne marssimiseen.
- Hän on pitkä mies. Hieman etukumara.
olkapäät luonnottomasti koholla. Heittelee polvisla velttoja jalkojaan, jotka päättyvät luonnolloman pitkiin käytäväisiin, melkein tylsässä kulmassa eteenpäin . lnhotlavampia alaraajoja har·
voin, tuskin koskaan näkee. Ohut, Iilteä, yläruumiinsa päättyy pitkäan kau.laan, }osta Hihlee Hei..

-

tävän pitkä leuka, jossa rehottaa keltasenpunanen,
hoitamaton,läysiparta. Otsa matala ja sekava, hiusmarto epäsäännöllinen. Puhe, jolte veltot poskilihakset antavat harmittavan kiusallisen lossotuksen, muodostuu sylkeä roiskivasta leveästä suusta
tulvehliessa inhottavaksi kuulla ja kiusalliseksi
ymmärtää. Alaleuan vihreät hampaat peittävät
puoleksi ylähampaita tehden vaikutuksen läheltä
kuuntelevaan jos mahdollista, vieläkin kiusallisemmaksi.
- Ehdittyään siSään, roikkii hän perälle huoneUa ja kiusallisen kuivalla yskällään, sekä joukolla tarkoitettuja liikkeitä koittaa päästä niin huomatuksi kun mahdollista.
Tämän päivän iltana on kumminkin uusi pappi ..,
se, joka kUntää huomion itsetnsä niin että tuo
vastatullul jää syrjään. Se ei näytä hänelle ole_le
van mieluista. Näkyy siltä kun olisi hän jotain
sellaista aavistanut tuon uuden tulokkaan vuoksi,
siksi se nyt kerrassa kiskasee häneltä hänen rauhansa, tuon itsekylläisen ja itsekkään sielun
kaikessa JumalaaJ\ vetoovan rauhallisuuden. Pelko
2~ -
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johtoasemansa menettämisestä kuvastuu selvästi
hänen tekopyhillä lurjus-kasvoillaan.

-

Uusi kappalainen astuu puhuja paikalle.

Hän on kaunis mies.

Pikimusta tukka, säännöl·

liset, luottamusta herättävät kasvonpiirteet, avoin
kirkas katse, miellyttävä ryhti ja täsmälliset, ei
kaavamaiset liikkeet. Heleä ääni tulvii valtaavasti
rinnan täyteisesti, vapaana vyöryen yli huoneen
helposti ja kantavana. - Parilla kolmella kosketuksella ihmissielun heläjäviin sointukieliin, muutamalla viisaasti mietityllä, ei silti tehdyllä lauseella, on hän aseman herra. Ja kun hän lisäksi

päästää sentimenttaalisuudesta ei aivan vapaata

tunnehymistystä osottautuu hän tuollaissaan, tuokiossaan päässeen mahtiasemaan Jumalanvaltakunnan liukkaalla schakki·laudalla. Tämä hänen ensi
vetonsa hirvittää entistä mahtimiestämme.
Kun väkijoukko tulvehtii puheen loputtua onnit·
telemaan uulta kappalaista, lähettää entinen mah·
taja, jonka mahti näyttää menneen maanrakohon,
kaikkea muuta kun kristillistä rakkautta uhkuvan
katseen uuteen tulokkaaseen. Ja heiltäen pelottavan ylpeän ja itsevanhurskautta uhkuvan katseen

alttarin yläpuolla olevaan kärsivänlKristuksen kuvaan, alkaa hän roikkia matkaansa.
.K.atseestaan voi lukea:
Vielä sinä Jeesus minua tarvitset. Minä aulankin Sinua, autan
pääsemään tuosta miehestä, joka tahtoo asettautua
Sinun, niin ... ja minunkin tilalleni. Alas . minä
hänet vedän ... lokaan raastan, mokoman fari seuksen ja itsehurskaan.
Auta minua Jumala,
herra kaikkivoipa. Opeta minulle ne pimeyq.en
voima! joita menestyksellä voisin käyttää. Alä
saata minua häpeään. Itseäsi häpeään. Niin ja
kuvaasi minussa ... olenhan kuvasi. Elävän Jumalan, kaikkivoivan isän ihana, väärentämätön
kuva. .. täydellisen Jumalan kuva ... itse täydellisyys . .. Ooh kuinka ihana tieto ... se antaa voimaa, rohkeutta ... intoa ... uutteruutia ...

voiton!

- Ja mikä on tuo toinen. Halpa matonen,
kelvoton tekopyhä, epaUo ...
- Minä kiitän Sinua Jumala, minä iloitsen
Sinussa ... Eijaa! Minun sieluni sangen iloisast
Jubileeraa ... Eijaa ... EijaaJ ...

PUHE YLÄLUOKAN NAISILLE
kirjoitti ja konseplista luki Mö1hö-Melkonen, olemattomassa rouvasyhdistyksessll 1900.

Hyvin arvo ja kunnioitetut neidit!
Te sydämeni rakkaimmat rouvat ja ryökynät,
vanhat mamsellit ja vanhat linnunpelätit; kaikki,
kaikki!
Ompas tavattoman mairittelevaa minulle saada
puhua Teille. Voi minua vaivaista kuinka mahtanenkaan saada kieleni niin koveroon että puheeni teitä miellyttäisi. Herra vahvista minua]
Amen] - - Ja nyt toimeen:
Ensiksi sinulle, sinä laiskuuden kirouksessa
huokaileva kalpeaposkinen nuori impi. Ummista
silmäsi kaikelle sille törkeydelle mitä kotiperheesi
kesken tapahtuu. Ja ole onnellinen toivossa, että
sinäkin kerran kodin saisit. Alä ole huomaavi-

nasi, että. isäsi käy yöllisillä juoppor~~kil1ään ja että
veljesi seuraa isän esimerkkiä. Alä usko, että
isäsi noilla renUurelkillään poikkee laitakaupungin neulojaa tapaamassa, nipistellen häntä poskesta, taputellen, hyväillen, juoden kaulatusten
rakkauden maljoja hänen ' kanssaan ja yön suloisimmlllla hetkellä laskeutuu pikku-pikku hetkeksi
hänelle ostamaansa uutukaiseen, puhtaaseen vuoteeseen, hetken leväytlääkseen raskasta päätään;
taloudellisten huolten, päivän rasituslen, perheolojen ja viinin raskautiamaa päätään. Niin, ja saadakseen vilpoisaa, miellyttävää, vastustamaitoman
hivelevää levähdystä kiihoittuneille hermoilleen
... suloista tyydykettä riehuviJle intohimoilIeen,
Kaikkea tuota älä usko ... Paha ja ilkeä
ma.ailma, joka kadehtii teidän perheen ulkonaista
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loistoa, menestystä ja hyvinvointia keksii jos mitäkin juttuja ...•...;
, - Milloin nyt isällä olisi aikaa juopotteluun,
renttuil emiseen. Isä, joka niin väsymättömllsti
puuhailee kirjainsa, taloushommainsa ja virastotehtävllinSä kanssa. Ei! - Uh! miten ilkeää valetta; Kaikki tyyni! Kuinka katala sentään onkaan
maailma ...
Ja isäkö nyt toisen naikkosen hyväilyjä suvaitsisi. ISä,1"joka niin rakastaa äitiä. On aina
rakastanut ... niin, ja sanoihan äiti isän kosiessaan vakuuttaneen tappavansa itsensä ellei äitiä saisi
ja ... ja . . . ooh kun oikeen itkettää tämän tdr·
kelin maailman halpamaisuus ...
Syytön ... puhdas, viaton on isäni! - Kyllähän äitikin siitä muuten olisi puhunut ... Ja
veli myöskin, se herttainen, lahjakas veli. Sanoohan äiti hänen tulevan isään. Siis yhtä uuttera, puuhaava, säntillinen, kaunis, rakastettava,
kiltti perheen isä, oikea esikuva .. . ooh sitä onnen lasia, joka siitä suuresta, suuresta, pikku-veljestä onnensa valtakunnan uskollisen vartion löy·
tää ... mahtaa heidän elämänsä tulla ihan aksi,
ihanaksi . . . - - oi jospa minäkin polo, pieno
sellaisen onnen saav,ultaisin ...
- Minä sanon sinulle: .Sinä saavutat sen ... ~
-

Ja nyt sinulle, sinä ihana rouva, yksi kait·

selmuksen suloisimpia suosikkeja. Sinä, joka vähällä olit jäädä - naimaUomain naisten JOUkkOOn' 1

PetokseiJa ja teeskentelyllähän sInä kiedoli
miehesi ... pauloitit hänet ulkokuorellasi. Ja mitä
o.let sinä hänelle voinut antaa sellaista, jola lupasll, joka tyydyttäisi miestä ja pidättäisi häntä sinun luonasi? Pyh I Ei kannata vastata! _ Se oli
teeskentelyä, petosta, tyhjä kuori . .. repaleinen sisältö ... tuskin sisältöä nimeksikään. - - Niinhän teki aitisikin ja si nun on tarkoin varottava,
että tyttösi tekee samoin. Muutoin hän ehkä unohtaisi suvussa vallinneet Iradilsioonil ja antautuisi
sille miehelle jota - lempii, kysymättä asemaa,
loistoa, komeutla ja Iraditsiooneja. Varo! ettei hän
tee si~ä t~h'!luutt.~ ... saa~t~is i tulla polo-pieni
onnelliseksI Ja nIIn opettaisI tytölleen, pojalleen,
onnen olevan - ei suvun perityissä lavoissa ja
ulkon~isessa loistossa ei, vaan sydänten ja
luontellten . eheydessä, puhlaudessa ja jaloudessa,
sydänten, JOlka ymmärtävät kärsivaä, kurjaa maailmaa ja toimivat innolla sen onnellisuultamiseksi.
- Ala siis vaan kärsivällisyydellä ottamaan
vastaan lähestyvän, sulottoman, va nhuuden kolkkoa
yksinäisyyttä vetäylyen ~vanhempain naisten " seuraan. Jos kyllin voit huolettomuuteen heitläylya,
haaveista - jos niilä olet omannutkaan - erota,
~aat. taipumuksen lihoa, menestyt ijässä ja armossa
Ja Vielä kerran - ennen muuUumistasi ttiydelliseksi kalkkunaksi, linnunpeläliksi, - olet samassa
seu~assa tapaava rakkaan Iytlösikin, j~ka t.urjasteluJensa lähden nuorena kuolleen mlebensä 'j'!!!,.,.,Jd..- >l
keen, on hänkin, tuo polo-pioni, vetääntynyt t .. n
tien seuraan turhaan yriU~~l soI i" " a I Ju,,- .... ,="1
rengasta kaulaansa puristamaan ...
Onnea matkalIesi, minäkin kiirehdän tarkkaamaan noita lupaavia linnunpelätin alkuja tanti
rakkaita. . .
'

Saithan kuitenkin peitettyä nuorena alkavaa ,
vanheUumistasi. Saithan sukunimesi korskeuden
avulla perinnöttömyydesläsi huolimatta säilytetyksi
asemasi perheissä ja saithan .sivistyneen naisenkoko oveluudella teeskenneltyll arvokkuulta ja
luonteen eheyttä, huolimatta siitä, että olitkin vain
ulkokuorta, toisarvoista kissan kultaa, sisällä - Sydämellisemmät terveiset ja syvimmäl kumarrepaleinen, tyhjä ja tylsä ... Onnistu ihan sinulle,
ruksel ra~kaatJ armaat neidil. Oikean poikamiehetkeksikään unohtamatta teeskenneltyä hymyä
ben terveiset, vakaantuneell, ei hulivilin ja vilihu·
huuliltasi, jonka piti kuvah ainaista hyvää tuulIin terveisiä ja keikistyksiä. Ei myöskään niitä
lasi, pidättää arvokkuuUa osottamaan määrätty
terveisiä, joita. p~rheisiin tullessanne suulla höpispinnisteUy ilme otsallasi, joka piti • arvottomat tuntUn vastaukslksl tervehdyksiinne, vaan joihin ligettelijat kaukana, luvaten tarmokasta, työteliästa
sätään joukko hampaitten taakse jääpiä ikävän·
ja tehoisaa yhteistoimintaa, sielunominaisuuksiin
puoleisia mongerruksia .tuon sietämättömän kopsaakka sulautuvaa yhteistoimintaa sille onnellisan ~i~aisista ikävyystyUävistä käynneistä~, ei, ei, 'selle, jolle kerran luulet voivasi arvosi mukaisesti
sellaiSia.
kätesi ja sulosi tarjota. Onnistuihan sinulle
Lempeät töröt teille! Olkaa nuoria - anteeksi
saada pauloihisi - mies. Se, mikä onnistui si- nuorempia tai vanhempia, pyöreitä tai jolsia,
nulle, on onnistuva tyttärellesikinl Ole siis
lyhyitä tai pitki~, Jynkyttäviä, kierimällä kulkevia
huoleton, iloinen ja vapaa ... minä onnittelen
ja reippaasti rutostelevia, pöhö·kasvoisia, punane·
sinua, ihanaa kukkaa Saaronin laaksossa ... ruunäisiä, loukkuposkisia, rokonrepimiä, viinalla sua Libanonin rinteellä. . .
anteeksi - mikstuuralta haiskahtavia, nuuskaa via
_ Salaa tarkkaan ja väsymättä lyUäreltäsi
tai nuuskaamattomia, halvaUuja tai halvaamattokärsimyksesi, pettymyksesi. S~~aa yksinäisten öitmia, puolisokeita, ontuvia, mitä lienettekään, terve
tesi valvomiset ja huokailut. Alä tyttärellesi kos·
Teille I
kaan hiisku miehesi suhteista laitakaupungin ra~
Te olette luokkanne vaIkeus ja suola. Te yllä
kastettavaan, suoraluontoiseen, teeskentelystä vapidätte sukujen arvoa ja tradifsiooneja. Varjelette
paaseen pikkuneulojaan . . . Ei, niistä älä hiisku I
nuorissa, kevylmielistä, vapaata, iloista elämän ha·
- Eikä sinulla ole oikeuUakaan I - Kuuletko! ei
lua uhkuvaa nuorisoa, tekemästä - 'tuhmuuksia,
oikeuttakaan ! . . .
l
niin, ·juuri sen te teelle. Ja jos joku hairahtuisi
. R! Z7 -
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nuorisosta.

Aula armias ... Tädit, tantit, kahvit,

AmmuUe ne työläisnaiseen, jonka mies juopi
vaimon kunnoUomuuden tähden, työläisnaiseen,
jonka perheenne nuoriherra raiskasi ja avuttomana
hylkäsi, pastoriin, joka saarnatessaan katsoi nUOTten naisten ja nuorem pain rouvain penkkiin, sanoma lehteen, jossa oli ilkeä kasku vanhainpiikain
naimahalusta ja ärlyisyydeslä, sanomalehteen,
jonka nimi on Teidän kielelle käannettynä RFolkbladet" ja jossa jokin räätäli tai suutari huutaa
äänioikeutta pesumatameille j. n. e.
Yleensä: • Te tu rm elette kaiken, liiallis illa varomisillanne, llr!yisyydellänne, sllännöillänne, traditsiooneillanne, kaIkella. Nuuskallennc ja huonosti salatulla siveeltömyydellänne ja törkeydellänne.
- Hattu päähän ja pois! Äjöösl -

nuuskat, pöpsis, höpsis, kauhistaa ajatellakin !
Te ette ole pyrkineet naimisiin. Eihän toki.

q

Se ei sovi naiselle. Tosin luutnanlti oli jotenkin
sievät ruskeat viikset, uljas ryhti j. n. e. mutla,

muUa 1 niin, ja sitle hätlellä sanottiin olevan
niin tu hkatiheään kihlauksia ... 13 ... ja ... niin,

kerranhan te jo luulilie hänen kihJautuvan kanssanne ja ... muUa ... miten sclittäisinkään ...
Te ette ole kenenkään kuhcrtclevan onnea pilanneet, eihän toki. Eikä kauppaneuvos H:n nuoren rouvan mihinkään kykenemättömyyttä saattaneet edes hanen miehensä tietoon pelkästä.
hienotunteisuudesta vallan ...
Niin ja ylipäänsä vctäännytle te erehtymättömyytenne turhan tarkasti säilyneen itsekylläisyytenne taa ja ammuUe nuolennc sIeltä.
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VAP , US.
(VcMI:tlstcn sankanen muistoksi).

·1

Kaukana, kaukana heistä seisoi hän, vapauden
s ij alle nousi pim~ydestä joukko muita sankareita.
Hekin hyökkäsivät tykkiä vastaan - taas jyrinä kunin gatar, jota ei kukaan ollut nähnyt, mutla
jonka olema$sa oloa jokainen tunsi ja kaipasi
taas valituksia, taas sortuivat uljaat. Ja pistinnähdä sitä, tuntea sen rohkaisevaa läheisyyttä, sen
metsä patsaan ympärillä tuli yhä liheämmäksi.
suojassa taistella sortoa ja vääryyttä vastaan.
Multa orjien helmasta kaatuneitten sijalle tuli taas
Kaukana oli hän, mustaan verhoon peitettynä
uusia, tuli tuhansia, kun sadat sortuivat, tuli kymja häntä. ympäröivät tuhannet tykit, miljoonat ph;menet tuhannet tuhansien sijalle. - Tykit jyrisitimet. Kuolon hiljaisuus, kuolan pimeys vallitsi
vät, pistimet väikkyivät, sortajat verta himosivat ja
hänen ympärillään. Tuossa pimeydessä elivät orsankarit kaatuivat kuin vilja viikatteen alla. Uusia
jat, hiljaa hiipivät nöyrlnä, malelevina.
rynnäköitä, vielä verta, vielit kauhua. - - Pimeys tuli yhä pimeämmäksi, orjuus katkeMutta katso, vihdoinkin kahleet katkesivat, vaippa
rammaksi. Multa vapauden kuningattaren haamu
putosi kuningattaren hartioilta ja uljaana, kirkpimeydestä ojensi orjille käUään: Tulkaa, vapautkaana, hän seisoi sortajiensa ja vapauttajiensa kestakaal Ja orjien joukosta nousi sankari. Riensi
kellä. Ja katse hänen silmistään karkoitti sorlajat,
halkaisi pimeyden ja voittaja in riemu laulu voitti
riemuiten, rohkeana vapauden kuningatarta kohti.
Mutta silloin jyrisivät tykit, pistimet väikkyivät ja
vuossalain äänettömyyden. Terve si nulle pyhä.
sankari sortui vapauden patsaan juurecn. Hänen
vapaus 1 Sinä elämän tärkein ehto, sinä orjien
kuolon huutonsa kamalana kaikui pimeässä hih
kaiho, vapaitlen kallein aarre!
jaisuudessa, orjat vapisivat - - ja taas oli kaikki
Multa tuhannen kertaa terve teille, uljaat velhiljaa, taas matelivat orja! ja pimeys pimeämjemme, urhokkaat sankarit. Verellänne kostelun
maan ja sen kansan johdille valoon, johdllle elämään.
mäksi kävi. Vapauden kuningatar vaippaansa peiSuuri o n kunnia maailman suurten _ - kantetlynä seisoi tykkien keskellä. Taas hän kutsui, '--.
taas kaikui hänen äänensä. Sortuneen sankarin
l sat heille kivestä, raudasta muistopatsaita pystyt-
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Ulvät. Mutta aika hajoittaa ne, kivi hiedaksi muultuu, rauta rLlosteeksi käy.
Teidän kunnianne suurin on silloin kuin muit·
ten muislo on ijäisyyleen hukkunut, teidän vapauttamanne maa loistossa heraa, vuosi vuodelta

kukoistaa. Ja kun keväinen aurinko paistaa yli
nurmien mi verellänne on viljavaksi tehty. Luonto
ijankaikkisuudesta ijankaikkisuuteen uljaiUen ylistystä laulaa.

N.

MURHEELLINEN JA AHDISTETTU SIELU ...

Ol i jumalan lepopäivä.
Maija TuiskulIen, eli niin kuin ympäristön asukkaat häntä nimittivät. Tuiskun-Maija, oli jo näin
päivin - kellon osoitlaessa kymmeniä - vetänyt .....
yhteen menoon kymmenisenkunta "SHonin kanteleen" laulua. - Vähän välillä pysähdetlyään, vedettyään naamaansa parisen kupposellista ruskeata
kahvi-herkkua sekä otettuaan aimo hyppyseJlisen
nenänuuskaa ennestäänkin kutkuaviin sieramiinsa,
syönlyi hän yhä jatkamaan. Laulu luislikin kuin
tyhjää. Nenässä tosin hieman niskoitteli usein
uusittu nuuska-annos; vaan Maijan nyhästyä sen
syvemmälle päähän, parani nuotti ja tahti tarKistui.
Oli siinä jo tullut veisaltua kirouksesta ja turmiosta, synnistä ja pelastuksesta, armosta ja anleeksisaamisestakin. Paras se oli sittenkin jäleUä.
Taivas oli aivan veisaamatla.
Kiireesti kääntää Maija lehteä, vast'ikään tem paistuaan 10 värsyä pilkän laulun päästä päähän.
Edessä on nyt "Jopa loppuu päivän vaivat" j. n. e.
- Intohimoisesti ja oikeen olkansa takaa käy
Maija käsiksi siihen. Jo ollaan menossa siihen
kohtaan jolloin "kovalta ei tunnu lauta, jolle minut lasketaan" j. n. e., kun ovi avataan ja sisään
astuu eräs kalpeahko vaimo. Hän on Maijan
miniä.
On niitä ollut tänään muitakin kävijöitä. Ei
Maija niiden ole kumminkaan antall.y,,tI:itscään Mirilä hartauden harjoituksissaan. NyfKun tuli noin
omainen Ulylynce veisuull keskeyttää.
.Hohoojaa - huokaa Maija, puolittain haukotuksen sekaisella äänellä - jo tuota tulikin vedettyä. Sataisesta aloin ja nyt oli jo menossa
nelj.ll.skymmenes päälle."
Miniä siirtää siitä perä puolelle huonetta höpis·
ten itsekseen jotain sekavia sanoja Maijan ulkokullaisuudesta, korkeasta ijästä y. m. sellaisesta,
joiden miniän mielestä luulisi vaikuttavan epäedullisesti Maijaan itseenkin, hänen hartauden harjoituksissaan.
Hetkisen vaitiolon jälkeen, jolla ajalla Maija

on hurskailla kasvoillaan osottanut kuinka tärkeässä toimessa hän on tullut häiriUyä, alkaa
puhelu.
Maijan lähimmäisen rakas mieli on nytkin ensi
hetkestä valmis uhraantumaan heidän hyväkseen.
Puhe alkaa kun itsestään heistä. Ja ettei Maija
ole sydämm ikkö, joka naapureitaan sätt/sl on tietysti selvää jo senkin vuoksi, että hän on hurskaudessa ja Jumalan pelvoss.. lieItänyt 40 ajas~ __
aikaa.
~Niin" - vastaa Maija kun itselleen, oman"...-.......-~
puheensa alkaen - on se kyllä mies tuo Tuulinenkin, sitä en kiellä, mutta Jumalasta hän ei mitään tiedä. Väittelee vaan. Ja on niin itsevanhurskas, ellä on ilkeä katsella. - Jos kenenkään,
niin Tuulisen pitäisi kuolemaansa ajatella - ajatella kauhuIla. Sellainen suuri juoppo ja suuri
tappelia kun on ollut. Vaikka eihän se Jumala
synnin suuruutta katso, kunhan vaan katuu ja ei
rupea ulkokullatuksi ja sllurkristityksi.
- Niinpä va in, niili, niin, päättelee miniä.
Hän on kylläkseen saanut tuosta lajista ennen jo,
ja moneen kertaan. - Samaa puhui Maija miniästäänkin, vaikka ei asianomaisen läsnäollessa,
vaan - takanaptiin ...
Jo rlentää Maija Tuulisesta Tiihoseen. On
Siinä tarkka luettelo hänenkin nimensä perään, ~toisia kuuluu pitävän, oman vaimonsa ylen kat500." Tulee vielä monen muun vuoro: Saarisen, Kivisen, Anttilan, Soilusen y. m. Kaikille
on osa ttihtee/{e pantuna. Erehlymällömällä tarkkuudeJla kertoo tuo kahdeksallakymmenellä oleva
vanhus, valkohapsiner, toisien viat ja virbeet. Miniä haukottelee kyllästyneenä kääntäen katseensa seinässä eloslcleviin lorakoihin. - Maija
jatkaa puhetlaan: kier:äin kaarlain on Maija saa·
nut puheen kääntymään niin likelle miniää, eltä
•
nyt on kysymys hänen miehestään, joka on lähtenyt Iyönelsintään maailmalle ...
Myrkytlävin sanoin syytää Maija suustaan kiukkua niille, jotka ~ Jumalan voivat niin tuiki unohtaa :

- ~-

eUä hylkäävät perheensä, lapsensa, kaikkensa päästäkseen maailmaan, synnin ja saastaisuuden palvelukseen.
Kun tulisilla hUUlltt istuva, kuuntelee miniä
anopin saarnaa. Hän tietllä, että. miehensä lähti
välttämättömyyden pakosta, - leipä kun loppui.
Kyynel tulee miniän silmään, - sen huolissaan
päästää, kun lohdukseen. - Maija huomaa miniän itkevän. Alkaa tuosta lohdutellen pyytää:
ettei nyt itseensä ota, ei 'lIe sitä tarkoitettu, ei
hyvä ihminen ... kuinka sattui suuhun tulemaan.
Ja enkä hän minä sitä vihan enkä panetuksen
väessä, - ei toki ... sanakin kieltää, - tämänkin päivän saarna Lutherukselta: panettelusta puhuu ja lähimmäisen loukkaamisesta. - Otakin ja
lue saarna, tuolla on postilla nurkkahyllyllä. Minä
jo luin aamusel1a, muUa kuuntelen kyliä vieläkin.
Ja ei kai sinunkaan sitä tule kotona lueUua.
Miniä on hyvin haluttomasti suostunut Maijan
pyyntöön ja alkanut lukea: Kieli on piskuinen
jäsen mutta paljon j. n. e. - Teksti on hyvin
houkutteleva panettelijain ruoskimiseen. Sen tekeekin Luther. Hän sanoo m. m. purevan kielen
voivan murhata lähimmäisen - murhata pitkälliselJä, ilkeällä jucnuttelulla ja kierolla kaivelemisella. - Miniän saavuttua tälle kohdalle nyykäyttelee Maija myönnytellen päätään hokien sanoja:
niin se ."n ";v'?" niin ...
~;-_-t",,- ~ __ Saarna on päättynyt. Hyvin ristiditflistm...1Y.flteitten ahdistamana on miniä sen lukenut. Pahimmin on mielessä soinut Maijan ilkeän :.
kiero saarna hänen miehestään. Miniä pitää sen 'r
vääränä, epäoikeutettuna. - Maijakin on välimiten laskenut ajatuksensa saaman ajaJIa sisällöstä
sivulle ja huomannut kauhukseen äskeisen miniä~le
pitämänsä saarnan tulleen kun omiin turkkiin.
Sillä onhan se miniän mies Maijan pojan-poika.
Harmissaan tuosta tahtoo Maija korjata erehdyksensä. Hän alkaa asian uudelleen: niin -
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siihen äskeiseen palaten - se on useinkin vaimon syy, kun mies lähtee ja jättää. Enempää ei Maija ehdi sanoa, kun miniä on
noussut ja äänetönnä poistunut huoneesta. Maija
katsoo hänen jälkeensä. Katse on kaikkea muuta
kuin ystävällinen. Tarttuen "Sionin kanteleesen puhuu Maija itselleen: ei vielä kärsinyt totuutta
tuokaan, kärsineekö milloinkaan. Jumala avatkoon hänenkin silmänsä näkemään totuuden, kääntyäkseen pois perkeleen palveluksesta, sillä "perkele ei pysynyt totuudessa ja totuus ei ole hänessä,
koska hän puhuu itsestänsä on hän valehtelija ja
sen isä- . .. Raskas huokaus puristuu Maijan
rinnasta, siinä ilmenee kiitos Jumalalle siitä, että
hän, Maija, on mahdollinen kantamaan lähimmäi·
sensä tarpeita esirukouksessa Jumalan tykö ...
Valtavasti porhaltaa esiin Maijan alottama laulu:
"eU' laumaas juur', eU' laumaas juur'; palvella
täytyy kaikkein - perkeleenkin, oi ihme suur',
oi ihme suur'l" - Tähän pysähtyy Maija, varmana
miniänkin kerran tulevan näkemään vikansa ja virheensä, niinkuin oikean Jumalan lapsen tuleek.:n ...
- Laulu on päättynyt. Maija on keskeentynyt rukoillakseen Jumalaa, joka ei hylkää murheellista, ahdistettua ja särjeUyä sydäntä; vaan
tuomitsee ulkokullatun ja öykkärin.
Rukouksen perästä syöntyy Maija taas laulamaan. Yhteen menoon iltapäivään saakka. Jo
on 180 menossa. Käheällä äänellä kiljuu Maija
laulun loppuun. Panee kirjan kiinni tyytyväisenä,
ja varmana pyhittäneensä lepopäivän oikealla tavalla oikasee hän sohvalle pitkälleen ja nukkuu rauhallisesti ...
- Seuraavana aamuna ei Maija enään herää ...
Ja ensi sunnuntain saarnan jälkeen on pappi, kirkkonsa puolesta tekevä kiitoksen siitä, eUä hän
tuolla ylhäällä - - - on hyväksi nähnyt kutsua ntJyrll.n tosi-kristityn herransa iloon ...
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joki- Ta/ari.

"NUORI VANHUS."
- Ooh, hän on suuri taas t ••• kansansa häntä
kaipaa, sen osotlaa tämä vastaanotto. Kyyneleen
kimmeltäissä hänen silmässään liekehtii sydämessä
toiminnan jalon innon tuli. .. Sorretun, vääryyttä kärsineen kasvot osottavat uljuuUa, jaloa
päättäväisyyttä.
- Mitä on hänestä tuleva ... ? Odota, hän
toimii suuria . . . niin on meidän toivomme ...

Siinä näet miehen, jonka otsatukka on aikoja

siUe karissut, niskassa ja molemmilla korvallisilla
on pienempi tukko harvoja haivenia. Silmät ovat
vaipuneet syvälle päähän kuoppiinsa. Olsa on
laskeutunut syviin juoviin. Koholla on poskipäät.

Hartioilla on kun lepäisi monen monet vllosisalain

kärsimykset ja kurjuus, - niin ovat kumarassa. Hän on täyttänyt 30 vuotta. Tuskin vielä sitäkän.
Mikä on voinut hänet murtaa noin? - - -

* ,*
-

•

*

"Niin toivorikas nuorukainen ... hänestä

on vielä kerran tuleva paljon, paljon -

synnyin

M

maalleen. "
-

Hän kehittyy.

Yhtyy työväenliikkeeseen.

Työskentelee henkensä edestä, ottaa osaa kaik·
keen, mistään kieltäymäUä... lohduttaa monia
kärsivää. .. lukee monta horjuvaa. - Lakoissa
on punaisin ... niistä kärsiikin hän eniten. - -

•

Innokkaampaa alkuunpanijaa, sitkeämpää toimimiestä, valmiimpaa kun hän, aatteen vuoksi vaikka
tuleen menemään, et voi löytää.
Hän joutuukin luottamustoimiin, on uskollinen
niissä.
- "Oi kuinka suuri onni, että meilU!. on mies
sellainen kun hän ]Hän onkin saavuttanut rajattoman luoHamuksen työtovereiltaan ja koko paikkakun ~ ,an työväestöItä. Hän johtaa työväen ainK iiista liikeyritystä, on siinä etumiesnä .
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• Ei hänestä synnyinmaalIe, isäinsämaalle tullutkaan mitään r Hän on joutunut työväen riveihin . . . harhateille 1" - - - Toverit työmaalla pettävät hänet työnjohtajalIe. Hän tulee vainotuksi ... joutuu vankilaan .yJlyttäjänä " ! - Vankilassaankaan ei hän lakkaa olemasta
han. Sielläkin on hän oma itsensä.
- Hän sielläkin tulkitsee veljeysaatetta. Katso
mitä se vaikuttaa ...
Moni suruinen silmä liekehtii uudelleen kirkkaana ... moni vihaIla, kärsimysten synnyttämällä
vihan katkeruudella täyttynyt povi soiluilee kun
rakkauden ylväS soihtu . Sen vaikuttaa hänen kertomuksensa . punaruususta" ...

- Paljon on häntä väärin ymmärretty, - hänen toimiaan vääristelty. Siinä asemassa kun hän
nyt on, voivat panetus ja ilkeämielisyys löytää kii·
tollisen maaperän. Nyt jos koskaan on hänen
vihamiehillään tilaisuus panna parhaansa häntä
kukistaakseen. Sitä tilaisuutta he käyUävätkin hyväkseen.
- - Ilkeämielisten salakuiskailujen johdosta,
jotka - herra ties mistä alkunsa saaneet, ehkä
tekaistuja vartavasten - yhä yltyvät, on hänestä
alettu epäilemään, että hän rehellisyys varjolla ajaa
itsekkäitä pyy teitä. - Lisää satakoon, sanottakoon
pahinta: hän on - epärehellinen.
- Oikeusjuttuja nostetaan häntä vastaan. Miten tulevat he menettelemään ... ? - Puhtailla
aseilla eivät häntä murra! - eivät!
'-

- Nyt hän lasketaan vapaaksi ... laululla toverit häntä tervehtivät... eläkööt soivat valtaavasti.
Poissa on joukko halpain juonittelijain joukko,
joka ymmärtämättömyydessään hänet kavaltain
ilmiantoi ... katkera muisto heistä vaan on jälellä . .. ymmärtänevätkö jo nykyisin oman asemansa, oman asiansa paremmin ... ?
-

•

•

•

•

Oikeuttu on käyty ... hänet tuomittiin ... po·
liisit häntä luoliinsa etsivät. - Ovatko toverit hänestä todi staneet vaarin? Jos niin, - vapiskoot
valapatot! ...
31 -

•
- .Kukistuipa se räyhaäjäl Nyt on hän poissa
pitemmän ajan!"
- - Vihan ja koston perkele viettää riemujuhlaa ... saatana riemuitsee ... uhraten kiitosuhria kirkon pitkämieliselle jumalalle, kristittyjen
herralle, joka ,.sallii vääryyden menestyä aikansa - .. .
Enkelit itkevät ... taivas itkee ... onhan Kristus
uudelleen ristillä.,. Jumala yksin on mahtavain
puolella, eika pysty oikomaan asioita, joita hänen
" astinlaudallaan tapahtuu ... Voimalon Jumala ...
kirkastaneeko kruunua kärsivälle ... ? Pyh!
mitä vielä! - - - - - - - - - - Mitä on hänestä tuleva nyt? Pääsevätkö virkamiehet ilkkumaan kukistaneensa hänet? - Ei!
Suuri on murtuneenakin suuri. Suurempi entistään. - Hän oli viaton!

•

•

•

- Hän se on . vanhus · , josta alussa puhuin.
Silmänsä hehkuvat tuntehikkaasti... niissä
kuvastuu surumielisyyttä ... kärsimysten jalostama
suuri-sielu puhuu niistä .. .

- Sinä, jonka tunnolla on jotakin alhaista,
rikollista, älä katso noihin si lmiin ! Ne eivät syytä ... mutta sittenkään et kestä sitä katsetta ...
Sinäkin olet yksi hänen syytläjistään. - Rikollisuus - alhaisuu s ja väärä koston himo, ne ne
hänet tuomitsivat; siis sinäkin!... Sinä syytit
viatonta ... tuomitsit viatloman ! . .. Sinäkö kesHtisit tuon viattoman, syytlä tuomitun katseen .. . !?
- Et kestäkään .. . sielusi vapisee . .. Haa! se on helvetin esimakua... polUakoon ja puhdislakoon se si nut - "otolliseksi r- Uskotko helvettiä ... ? Eliel, etsi Johdutuksesi samasta työstä kärsivän ihmiskunnan eteen,
jota .hä nkin~ leki ... ennen et ole saava rauhaa
omalletunnolIesi, ennen et pääse sopuun sisäisen
minuutesi kanssa. .. Työhön siis!
- Mitä haluaisit vielä tietää. .nuoresta vanhuksesta~? Ehkä hänen nim ensä? .. Koila se
saada itse selville ... hänen nimensä o n kärsimysten, puutteiden, tautien ja tahrain himmentämänä luettavana kaikkein orjuudessa huokaa vain
otsalla ... koita etsiä heidän joukostaan ja sinä
löydät ieg ion ...
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