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tavat permannon laidoista alkaen aivan yli salin ulottu
vat, hiukan sisään ulkonevat vyöt, joissa on joukko 
koristeita, samoinkuin seinäpeilien reunoilla, kuitenkin 
sanottua mahtavata kokonaisvaikutusta häiritsemättömiä. 
Salin perällä on muuhun upeuteen hyvin soveltuvat 
lehterilaitteet lukuisine työkuvakoristuksineen. Väreissä 
on alempana tummaa, toisissa osissa miellyttävää iloi
suutta synnyttävää vaaleahkoa, kuitenkin yksitoikkoi
suutta poistavine riemastuttavine koreiluineen. Arkki
tehti Lindahl on osannut loihtia siten mitä viehättä- 
vimmän olinpaikan. Erittäin on huomautettava, että 
hän on rakennuksen huomattavimpiin osiin, niin rapus- 
ton maalaustöihin, ulkoseinäin kivistöön kuin juhla
saliinkin sirotellut työtä kunnioittavia taideluom ia".

seksi yläluokkamme aikoinaan pani toimeen muistettavan 
„Kurikka~jahtinsa". Bobrikoffin routaisina vuosina ja 
suurlakkokuukautena näki se myös yhtä ja  toista, jonka ku
vaaminen kumminkin kuuluu historioitsijan tehtäviin. 
M atala se oli ja  ränstynyt, mutta silti Suomen ehkä kuu
luisin talo. Siitä huolimatta uskomme, että köyhälis
töm m e hyväksi tehtävä työ uuden talon avarissa suojissa 
on entistä vielä menestyksellisempää. O lkoon työ, mikä 
siellä tehdään ja  suunnitellaan suunnattu koko maamme 
proletariaatin hyväksi.

Työväenyhdistyksen talon vieressä seisoo ylväänä 
„Työm ies"-lehden yhtä upea talo, joka on vuotta van
hempi. Siellä sijaitsevat puolueen ja ammattijärjestön 
y. m. toimistot.

JUH LA SALI

Sekä tyylillään, että koollaan vaikuttaa rakennus, 
valtavan suuremmoisesti heti ensi näkemällä. Näkiessä 
tämän yhteistoiminnan tuloksen alkaa mielikuvitus vä
kisinkin luomaan tulevaisuuden kuvia ajasta, jolloin koko 
Suomen työväestö on itsetietoisuudessa kehittynyt yhtä 
pitkälle kun nyt on se joukko, jonka uhrauksilla kuvat
tavamme rakennus on rakennettu. Kom eat harmaa- 
kiviseinät ja järkähtämättömän näköinen tornilaite tun
tuvat ikäänkuin uhmaten inttävän: »Tulevaisuus on sit

tenkin m eidän".
Se vanha «torppa" siellä Yrjönkadulla on nyt aikansa 

palvellut. Sen palvelushistoria ei sisällä kovin pitkää 
aikaa, ainoastaan 9 vuotta. Mutta ne ajat tulevat^ ole
maan merkkivuosia Suom en työväenliikkeen historiassa. 
Sieltä varsinaisesti alkoi se innostus, jonka lamauttami-

Ihm etellen ja  ihaillen pysähtyy saloseudun asukas 
pääkaupungissa käydessään noiden kahden talon eteen 
ja sisällä eri huoneisiin. Näissä taloissa ilm enee sosiali- 
demokratisen puolueem m e voim a niin suuremmoisena, 
ettei siitä siellä syrjäkylillä ole voinut saada oikeata 
käsitystä. Mutta siitä huolimatta me kaikin iloitsemme 
yhtä paljon jokaisesta uudesta »talosta" ja  »torpasta" 
jonka rakentajat köyhälistön temppeliksi valmistavat. 
Tulkoon tem ppeli isompi tai pienempi, merkitsee se 
aina voittoa. Ja  olem m epa varmat siitä, että korven 
raatajajoukko työväen torppansa rakentamiseksi usein
kin uhraa suhteellisesti enemmän kuin pääkaupun
kimme työväki palatsinsa hyväksi. Totta kumminkin 
on, että työväestön uhrauksia tässä suhteessa ei voida 
num eroilla arvostella em mekä sitä yritäkkään. k .j .


