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Eräs epäonnistunut kätyrikokous
K irj. R ichard  Pesola

V :en 1907 Ja 8:san tienovissa te
kivät Am. suomat, pikkuporvarit 
ja heidän talutusnuorissaan uskol
lisesti kulkevat tietämättömät työ
läiset ikäänkuin jonkunlaisen “ vii
meisen ponnistuksen" sosialismia 
vastaan, sen perinpohjin kukista
misen tarkotuksella. Hyökkäilleet 
lie olivat kiivaasti liikettämme vas
taan sitä ennemminkin, mutta ei 
niin järjestelmällisesti kuin sanot
tuun aikaan. Syy siilien oli se, et
tä he alkoivat nähdä sosialismin 
tempaavan pois kaiken maaperän 
heidän jalkojensa alta. Siksi he 
niin kovan äläkän päästivät ja  ryh
tyivät kätvrikokouksista pelastus
ta etsimään niinkuin hukkuva ol
jenkorresta. Ile  jättivät kaikki va
paamielisyys-, sosialismille suope
us- ym, naamarit pois ja  kävivät 
julkiseen sotaan nopeasti kasvavaa 
työväen liikettä vastaan.

Minnesotan lakko oli se, joka 
saattoi aikaan tuon käänteen. Niin 
epäonnistunut kuin se olikin, vai
kutti se kuitenkin selventävästi 
työllään elävän työväen ja keinot- 
televan pikkuporvarillisen kansan
aineksen välirajoihin. Samoin se 
myöskin selvensi Am. suomal. van
hoillisen ja edistysmielisen, s.o. so
sialistisen kansanaineksen suhdet
ta toisiinsa. Sitä ennen olivat ne 
joskus soluneet yhteistyöskente
lyyn. kuten esim. v :na 1906 pidet
tiin Hancoekissa, Mich. Rockia 11- 
din lakkotapahtumien johdosta yh
teinen kansankokous, jossa esiin
tyivät puhujina niin periaatteelli
sesti toisilleen vastakkaiset henki
löt kuin Työmiehen silloinen vas
taava toimittaja Kaapo Murros ja 
sittemmin sosialismin vastustami
sesta yleisesti tunnettu raittiussak- 
sa Alfred Laakso. Tämän!uonlois- 
ten kokousten pidon teki lähes

mahdottomaksi Minnesotan lakko. 
Se poltti kaikki sillat taantumuk
sellisen Ani. suomal. pikkuporva
riston ja  luokkatietoisen, edistys- 
tietä eteenpäin kulkevan työväen 
väliltä.

Vaikuttavimpana syynä siihen, 
että puheenalaiseen käänteeseen 
jouduttiin, on pidettävä sitä, että 
Minnesotan lakko uhkasi suomal. 
pikkuporvaristoa vararikolla. Pik
kuporvaristo siellä, kuten aina ja 
kaikkialla, oli alkanut kätyreittä 
lakkolaisia vastaan, tekemällä näil
le äänenkannattajansa Amerikan 
Kaiun johtamana jos minkälaisia 
karhunpalveluksia. Se johti lak
kolaiset boi kot lamaan pikkuporva- 
reita ja  perustamaan omia kauppo
ja. Pikkuporvaristo raivostui, sil
lä uh kasi hau sitä nyt ilmeinen hä
viö. Ja  kun asiantila lakon loput
tuakaan sille ei edullisemmaksi 
käynyt, paisui sen raivo yhä. Sen 
raivon valtaamana se sitte ryhtyi 
niitä n. s. kätyrikokouksia pitä
mään.

Tuskin koskaan sen ennen tai 
jälkeen ole Am. suomal. pikkupor
varisto kautta maan ollut yksimie- 
lisempää kuin puheenalaiseen ai
kaan. Kohta sen jälkeen, kun en
si maiset kokoukset oli Minnesotas
sa liidetty ja niissä sosialismi tuo
mitut ja uhattu yksityisiä sosialis
teja maastakarkotuksella, alkoi sa
manlaisia kokouksia ilmetä muual
lakin. Niitä koetettiin panna toi
meen Michiganissa, \Visconsinissa 
ja Oregonissa y. m.

Keväällä v:na 1908 ehti hyÖky- 
laine tuosta Am. suomal. pikkupor
varien liikehtimisestä äarimäiseen 
länteen, Astoriaan asti, tullen se 
sinnekin kätyrikokouksen toimeeu- 
panoyrityksen muodossa. Juuri 
tuosta Astorian suomal. pikkupor-
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värien epäonnistuneesta kätyriko- 
kouksesta aijoinkin tässä vähän 
kertoa.

Tässä on kuitenkin ennen tuon 
kokouksen vaiheiden kertomista 
sanottava, että sosialistien toimes
ta sanotulla paikkakunnalla oli si
tä ennen pidetty suuri kansankoko
us, jossa oli pantu yksimielinen 
vastalause Minnesotan ym. seutu
jen kätyrikokousten toimeenpani
joita vastaan. Se oli kiillottanut 
yhä porvarillisten mieliä, jotka jo 
entuudestaan, Toverin perustami
sen ym. seikkojen vaikutuksesta 
olivat tavattoman ärtyneet. Muis
tan, kun palasin Toverin kierto
matkalta, niin olivat suomalaiset 
pikkuporvarit niin äkiintyneitä 
kaikille meille tunnetuille sosialis
teille, että olisivat silmille sylke
neet, jos vaan olisivat uskaltaneet. 
Kaikkialla puhuivat he sosialistien 
anarkistisuudesta, inaastakarkotta- 
misesta y. m. s, Saivatpa vimma
tuksi amerikalaisiakin pikkupor
vareja mukaansa. Eräs heidän sa- 
nomalehtimieheiisä, joka sairasti 
anarkismikauhua, julkisesti ehdot
ti näihin aikoihin, että U»iontawn 
— se kaupunginosa Astoriasta, jos
sa etupäässä asuivat suoni, sosia
listit — olisi dynamiitilla räjähdy- 
tettävä ilmaan y. m. s. Eikös ol
lutkin johdonmukainen anarkistit i- 
kauhuilien ?!

Mutta eipä suotnal. pikkuporva
rit olleet häntä huonompia. Niinpä 
eräs Osvald Gustafso» — tunnetun 
sosialisti syöjän poika — oli myös 
uhkaillut Toverin liikkeen ilmaan 
räjäyttämistä. Monia muita sa- 
manhiontoisia uhkauksia silta ta
holta ladeltiin, jotka kaikki Län
nen Uutiset — Astorian suomal. 
porvariston äänenkannattaja — 
kruunasi kansallismaineen kohot
tamiseksi.

Näihin aikoihin ilmestyi eräänä 
lauantaina katutolppiin y. m, ilmo- 
tuksia, joissa kehotettiin sunnun

taina "kaikkien agitaattorien kii
hotuksesta vapaiten kansalaisten" 
kokoutumaan kansa! li skokoukseei i 
Ylä-kaupungin Kansallisyhdistyk- 
sen haali lie kello 2 jpp. panemaan 
vastalause sosialisteja vastaan ja 
miettimään keinoja sosialismin tu
hoamiseksi.

Nuo ilmotukset herättivät mei
käläisten tahollakin kohta ansaitun 
huomion, liuomasimmelian olevan 
kysymyksen meikäläisten "suoli
lleen ja sorkkineen” syömisestä. 
Me kiinteämmästi sosialistisen 
liikkeen mukana olevat henkilöt 
pidimme silloin vastustajiltamme 
suljetun kokouksen — siis jonkun
laisen "masiinakokouksen” , jonka 
päätökset eivät kuitenkaan olleet 
tähdätyt liikkeemme sisään, vaan 
ulospäin —  porvareita vastaan •— 
Toverin toimituksessa. Siellä suun- 
nittelimme kokousmenettelymme, 
joista päätettiin antaa tieto kaikille 
puoluetovereille ja  sosialismille 
myötätuntoisille, m. m. päätimme 
kehottaa kaikkien meikäläisten 
saapumaan kokouspaikalle hyvissä 
ajoin ennen kokouksen alkamis- 
määrää.

Kun seuraava päivä tuli, niin 
saimme huomata "masinoituises- 
lanime” olleen hyvät tulokset. Klo 
yhden jälkeen tulivat avaran Kan
sa 11K yhdistyksen haalin kaikki is
tuimet meikäläisiltä ylösotetuiksi. 
Kun klo oli kaksi ja  joitakin van- 
hollisiä lapsineen ilmestynyt haa
lin sivupuoliin kakistelemaan, saa
toimme helposti pitää itsemme yl
peinä siitä, ettemme sodankäynnis
sä olleet tehneet yhtä turmioliisiil
ta perusvirhettä, nimittäin, laske
neet omaa voimaamme liian suu
reksi ja vastustajaimme voimaa lii
an heikoksi, jonka virheen meikä
läisiin nähden täkäläinen suoma
lainen poroporvaristo on aina sil
loin tehnyt, kun se on julkiseen so
taan ryhtynyt. Kuten viisaat so-
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dankävijät ainakin, olimme me las
keneet oman voimamme paikalleen
— ei hiluistakaan suuremmaksi tai 
pienemmäksi kuin mitä se todelli
suudessa oli. Sen osotti jo sekin, 
että kun vihdoin monien vaatimuk- 
siemme perästä saimme kokouk
sen avatuksi ja ryhdyttiin virkaili
jain vaaliin, niin kaikki meidän 
laskelmamme pitivät paikkansa. 
Me saimme kuin saimmekin omat 
virkailijamme kokoukselle.

Sitte alkoi varsinainen ristituli. 
Vastustajamme olivat tilaisuuteen 
haalanneet pnhujakseen erään rap
piolle joutuneen herraskaisen V. 
Bergmanin, joka sitte alkoi teke
mään syytöksiä meitä vastaan. 
Vaikkapa hän saikin 25 dollaria — 
omien sanojensa mukaan — pulm- 
misestaan tässä kokouksessa, niin 
osottautivat Itänen syytöksensä 
naurettavan lapsellisiksi ja koykä- 
siksi. Meikäläisten taholta puolus
tusta johti Aku Rissanen, apunaan 
ollen V. Riippa, K. Kuusi, I. Pent- 
tola ja allekirjoittanut y. m. Sa
malla kuin meidän taholta puolus
tauduttiin, hyökättiin myöskin vi
ito! lisiämme vastaan. Ale osotirn- 
me. että meikäläisten joukossa ei 
ole ainuttakaan anarkistia, mutta 
syyttäjäininie joukossa on.

— Tahtooko yleisö, että minä 
osotan ilmi elävän anarkistin löy
tyvän tässäkin huoneessa? —  ky
syi Rissanen.

— Tahdomme, tahdomme! —• 
Ituusi yleisö.

Silloin Rissanen osotti kädellään 
ovenpieltä kohden, jossa seisoi O. 
(iustafson ja sanoi:

— Katsokaa tuonne ovenpieleen 
nuorempaa Gustaf soma. Hän on 
uhannut räjähdyttää Toverin liik
keen ilmaan. Hän on siis anar
kisti.

Meikäläisten taholta naurettiin
— ei siksi, ettei olisi pidetty asiaa 
vakavana, vaan siksi, kun vastus
tajamme olivat saaneet niin sieväs

ti silmilleen meidän päällemme 
heittää yritetyn loan.

— Todistappas syytöksesi! Mi
nä takaan poikani olevan viatto
man — huusi vihasta puhkuen van
hempi Gustafson, O. Gustafsonin 
isä.

Rissanen nimitti kaksi henkilöä, 
joille O. G. oli uhkaillut Toverin 
räjähdyttämistä ja nimitetyt henki
löt olisivat olleet valmiit astumaan 
todistamaan, mutta sitä ei enää 
vaadittu.

Sensijaan eräs pikkuporvari Lar- 
soit nousi tekemään uuden syytteen. 
Hän syytti Toveria liikkeensä boi- 
kottauksesta, Kertoi, että moni
kin sosialisti, kuultuaan, ettei hän 
ilmota Toverissa, jättää kaupat hä
nen kanssaan tekemättä. Vaati To
verin yhtiön presidentiltä H. Kol
joselta, joka oli tilaisuudessa saa
puvilla, selitystä moiseen vääryy
teen, Mutta tri Koljonen ei ruven
nut Larsonille niin yleisellä paikal
la reseptiä antamaan. Sen sai teh
dä joku muu vähemmin lääketie
dettä tunteva henkilö. Mutta pää
asiallisesti se tuli saman sisältöi
nen kuin sekin, minkä vain lääkä
ri KoijOlienkin olisi voinut antaa, 
nimittäin: jos tahtoo Toverin lu
kijain kanssa tehdä liikettä, tulee 
iliuottaa Toverissa. Ja  — sivu
mennen sanoen — tuon reseptin 
ottikin Larson pian kokouksen jäl
keen käytäntöön.

Kuten jo huomattu, kääntyi tä
mä kokous täydelleen meille hy
väksi ja vastustajiamme vastaan. 
Ile tulivat niin häväistyksi, että 
kun me vaadimme kokouksen ko
koonkutsujia esiin, ei muut kuin 
eräs räätäli Kiljunen noudattanut 
vaatimustamme. Toiset häpeissään 
luikkivat tiehensä,

Siten päättyi tämä epäonnistu
nut kätyrikokous eli sellaiseksi ai- 
jottu, mutta josta muodostuikin 
Astorian suomalaiselle työväestöl
le voitokas voimannäytetilaisuus.


