
SÄKENIÄ 267

siin — se olkoon turvaksemme sa
notut). Hän on sitä lännen vanhaa 
kantajoukkoa. Kolmas taiteilijam
me ikuistuttania edustaja on Bon- 
nerin toveri Alarik Johnson, joka 
ei mitenkään voinut ymmärtää, 
millä tavalla voidaan olla kannat
tamatta I. \V. \Y.-tä, mutta kuiten
kin kannattaa bonne»laisten lak- 
kotaisteitta. Ja  se viimeinen kuva 
on otettu heti sen jälkeen kun län- 
teläisten riitakapula, “ Santtu” , oli 
saapunut Aston aan puoliansa pitä
mään.

Muutamat järjestömme kaupun
git, nini. ne joissa puoluelehtemme 
sijaitsevat, ovat varsin edullisessa 
asemassa siinä suhteessa, että nii

den oastojen jäsenistö vuosittain 
uudistuvien kokousten ja niissä ta
pahtuvien väittelyjen kautta saa 
y 1 määrä i s iä 1 uent okurssit i laisu uk
sia, joiden arvo ei ole vähäinen. 
Astorian komea työn temppeli, jon 
ka kuva myös on julkaistu tässä 
numerossa, on seiniensä sisässä 
nähnyt monta tällaista luentokurs
sia. Siellä onkin iso joukko tove
reita. joka on sivulta katsoen seu
rannut kaikki kokoukset viimeisen 
kuuden vuoden aikana ja on niin 
perehtynyt kaikkiin “ suimtaky sy
inyksiin” ja niiden monimutkai
suuksiin kuin paraskin suuntaex- 
pertti.

O □  □  □

Pieni pala siveystaistelun historiaa

Kuva, jonka me tässä julkaisem
me on tullut mainituksi köyhälis
tön siveellisen turmeltutuneisuu- 
den johdosta syvästi loukkaantu
neen professorin eräässä kirjees
sä.

Siinä kuvattu työläisjoukkne te
ki itsensä vikapääksi siihen hir

muiseen siveellisyyttä loukkaavaan 
viheeseen, että se eräänä kesäkuun 
sunnuntaina v. 1908, auringon 
paistaessa täydeltä terältään vieti 
muutamia hauskoja tunteja erään 
famiitalon pihanurmikolla, laula
en, juosten ja leikkien.

Ja  kuinka ollakkaan, piirileikin
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pyörinnässä kompastui joku. Täs
sä tapahtui se hirmuinen asia, et
tä kalteva maanpinta ja joukku
een iloinen mieliala aiheutti koko 
pyörivän joukon kaatumisen nur
mikolle — miehet lähelle naisia — 
ajatelkaa! Paikalla ollut seurueen 
valokuvaaja ikuistutti tapahtuman 
siinä paikassa.

Hetimiten mainitun tapahtuman 
jälkeen Amerikan suomalaisen so- 
sialistiliikkeen vanhin agitaattori 
teki luentomatkan Amerikan man
tereen laidasta laitaan, paheksuen 
luennoissaan sitä siveellistä tun
netta loukkaavaa asiantilaa suo
malaisessa työväenliikkeessä, josta

esimerkkinä nähdään tämäkin täs
sä mainittava tapahtuma.

Niin hirmuinen on tämä sivey
den loukkaus, että vielä vuosien 
kuluttua suomalaisen köyhälistön 
oppilaitoksen — siveellinen pro
fessori —  pitää tarpeellisena vetää 
asian esille ja vaatia hyvitystä ta
valla taikka toisella siveellisyyden 
asialle.

Me puolestamme tekisimme eh
dottomasti väärin, ellemme ehdot
taisi asianomaiselle siveelliselle 
agitaattorille ja  vieläkin siveelli- 
semmälle professorille valkonauha- 
yhdistyksen ritarimerkkiä.

Slvoytlen  a|M>stoli.


