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Tässä oi olo ta rkot ukseni tehdä
seikka perii istii selostusta mut koil
tani, vaan ainoastaan joitakin
mielestäni ha uskoi op ia tapailtu
ni ia haluan kertoa Säkeiden lu
kijoille. -Iositus toiste lienee mi
nulla tilaisuus kertoa tarkemmin
matkalla vanumista ni.
Matka alkoi Astoriasta viime
kesäkuun puolivälissä ja oli se jo
heti alussa hyvin jännittävää.
.Minulle sattui nimittäin sellainen
mustalaisen onni, että radikaali
\Vesley matkusti samassa laivas
sa ja vielä samassa luokassa Smi
HYaneiseoon kanssani ja oli meil
lä erittäin hauskan. Kuten yleen
sä jo tunnetaan, on tämä \Vesley
tyttöjen tuttava ja oli luin tansenkiu hankkinut tietoonsa, että
samalla laivalla matkusta» elisi
inii isossa luokassa eräs hänelle
tuttu suomalainen tyttö.
Kun
meille oli osotettu makuupaikka
keula kannen alla, ehdotti \Vesley,
että lähdetään ensimaiseen luok
kaan tapaamaan sitä hänelle tut
tua tyttöä ja jäädään sitte sinne.
Suostuin tuumaan, varsinkin kun
se meidän olinpaikkamme siellä
keula kannen alla ei ollut mikään
viehättävä.
Pääsimme vartion
läpi ja pian olimme loistavissa
ensimäisen luokan salongeissa.
Olkoon tässä mainittu, että tämä
•Jim Hillin uusi matkustajalaiva

Northern Paeifie on maailman
parhaimpia, mitä kulkunopeuteen
ja loistoon ja ylellisyyteen tulee.
Minä ensinnä liikuskelin vähän
arastellen niissä palat simaisissa
saleissa, mutta kun sellainen persomia kuin Työväen Opiston
“ professori” aina väliin minulle
muistiini, ettii “ sitä pitää kiiVel
iä reinpseesti, aivan kuin omis
taisimme tämän koko hökötyk
sen” , niin suoristin minäkin var
taloani ja koetin matkia Wesleytii. Kyllä minä aina muistin,
että -liin Hill se tiiman laivan
omistaa, mutta kun Wes!ey ker
ran käyttäysi aivan kuin hän sen
omistaisi, niin ajattelin, että tot
takai täi Iäisessä laivassa on omis
tamista meille kolmellekiti; jos
nimittäin sen “ kamraatti” Hillin
vielä ottaisimme siihen kolman
neksi.
Tämä röyhkeyskö lienee autta
nut, multa ilman häiritsemättä
saimme olla siellä “ parempien
ihmisten” , tai sanoisinko, parem
piosaisten luokassa melkein mat
kan loppuun asti.
Kerrankin
seisoskellessaninie siellä eiisimäisen luokan kävelykanuelhi liuo
inioni me kiintyi kahteen nuoru
kaiseen, jotka matkustivat toises
sa luokassa. Toinen heistä yritti
kiivetä rappusin ylös eiisiniäisen
luokan kannelle, mutta hänen to
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verinsa vakavasti varoitti kump noin sivuin en tien sanoen, voi ai
paniansa missään tapauksessa sin van helposti sairastua, jos vaan
ne menemästä, “ sillä se on en si olisi halua.
maisen luokan matkustajia var
Lännellä oli radikaaleilla yleen
ten” . Tämän kuultuaan Wcsleyn sä sellainen käsitys vallalla että
Augusti hyvin lakoonisesti huo sitä heidän lehteään, “ Sosialis
mautti minulle : “ Katso kun nois tia” johtaa ja toimittaa kaikista
sa poika paroissa on vielä hiuk kypsynein nerous ja kehittynein
kanen moukkaa jiilellä, kun eivät järki ja kun minä en sitä “ Sosi
uskalla tulla tänne ylös.” Tässä alistin” pajaa ollut ennen näh
samalla haluan ikuistuttaa erään nyt, niin lupasi n käydä persoonal
“ viisauden palan” jonka tuo ra lisesti ottamassa selvää että onko
dikaali \Vesley lausui, laivan eti- se nyt aivan sillä lailla kun nä
m maisen luokan ylellisyyden kii
mä radikaaliset veljet maailmal
hottaessa hiinen hermojaan: “ Hä la luulevat. Heti Duluthiin pääs
vyttömyydellä el ole rajoja.”
tyäni kiivin tarkastamassa sitä pa
#
•
jaa ja kerron siitä tässä aivan
*
pr ikusi a prikkuun sellaisena kun
Siellä täällä olen tavannut ra se oli viime heinäkuun lopulla.
dikaaleja ja joutunut väittelyihin Huone oli sellainen kapea ja pit
heidän kanssaan, mutta ihmeen kä, aivan kuin vanhan testamen
vähiin heitä nukin olemassa. Päät tin aikasen kaupungin katu. Etu
täen siitä iiiinestä, jota he pitä osaan oli puoli seinällä tehty kak
vät, saapi sellaisen käsityksen et si huonetta. Toisessa oli kirja
tä kai niitä radikaaleja on aina kauppa ja toisessa konttori. Kir
kin vasikkahaallinen. — Mutta jakaupassa oli lasinen näyt et iski
mitä joutavia. Kourallinen vaan, ja kirjahylly jossa oli joitakin
siinä kaikki. Mutta varjele hei kirjoja. -Myöskin sinne näytöt is
dän kanssaan vain joutumasta kin sisälle oli sinne tänne, “ ais
huutoäänestyksiin, niin varmasti tikkaaseen epäjärjestykseen” na
keltu Punasta soihtua ja Työväen
siinä häviää.
Väittelyissä heillä on vain ne (Ipiston Vallankumousta. Taisi
samat kolme väitöstä, joita he siellä vielä olla sikurettejii pieni
ovat vaikuttaneet pitkin aikaa, varasto. Konttorissa oli joitakin
niin. Työmiehen vesiosakkeet, Ne- tuoleja, pöytä, hylly ja komea
gauneen injunktsioni-juttu ja sa- kassaregisteri, se kuuluisa “ eost
boteesi pykälä sosialistipuolueen system” ja siinäpä se sitten oli
peruslaissa. Niiniä samat väitök kin sen keulapuolen “ lasti” . Ai
set heillä oli kaikkialla, missä hy van toisessa päässä, tämän kujan
vänsä ja ketii hyvänsä he liene “ ahteripäässä ” oli sitte se henki
vätkin olleet, da nämä väitökset nen työhuone, se toimitus. Sitä
tulivat aina aivan kuin puhuma ei oltu jaettu väliseinällä muusia
ko iieen rullasta. Ile arvostelivat huoneustosta, kuten konttoria ja
marxilaisen sosialismin mihinkään kirjakauppaa. Olivat kai ajatel
kelpaamattomaksi ja vanhanai leet että kun se kerran on niin
kaiseksi, mutta silti heillä itsel kovin punasteli työhuoneena, niin
lään ei ollut mitään parempaa ti on vähän vilposenipi kun on väl
lalle antaa. Ile näkyvät sairasta jät tilat. Täällä toimituksessa oli
van yleensä jonkunlaista arvoste- sellaisia pikkupöytiä, kuten van
lusairautta, johon kuka hyvänsä, han maan kansakoulujen pulpetit
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ja niiden tn ka mi istua kökötti sitte ne radikaaliset miehet, jotka
ovat vastuunalaisin “ Sosialistin”
sisällöstä. Viita .Inssi oli asetta
nut pulpettinsa päin seinää kai
kista kauviimmiiseen nurkkaan.
Korehtuurinhikijaa en tavannut.
Lieneekö sen paikka ollut silloin
kin auki.*) Hitto se konttorin ja
toimit uksen välinen ala siitii huo
neesta oli aivan tyhjä ; arvaten
kin joku vara venttiini, tai fyysiliisteu
“ väittelyiden” turnaus-

paikkii. Tätä tyhjän paikkaa
katsellessani selvisi minulle eräs
asia.
Kansakoulussa
ollessani
hinniHrntiedetunnilla usein mainit
tiin “ tyhjiin paikan kammosta”
ja Hiutui tuollainen määritelmä
poikasena omituiselta. Mutta nyt
se »elvesi minulle. Tässähän se
nyt on se “ tyhjän paikan kam* ) Jo k u a ik a sitte kertoi .L apatos
su, e ttä "S o s ia lis tis s a ” on koreh tuurin lu k lja n p a ik k a a in a auk i. v a ik k a
siin ä toim essa Ju u ri Hilloinkin oli eräs
p a l j o n k o u lu ja k äyn yt nainen.

nio” . Ainakin siinä on paljon
tyhjiin ja kuka tyhjää ei kaiu
ni uisi. -lus luja keuhkot ien mies
olisi s*1isooni keskellä sitii huo
netta, niin juuri hänen huutonsa
taitaisi kuulua konttoriin ja toi
mitukseen samalla kertaa. Tästii saanette jonkinlaisen käsityk
sen tämän tyhjyyden pituudesta.
(Älköön kukaan vain tulkitko ta
tti niin että minä tällä haluaisin
letkauttiia “ Xosialisiin” ja koko
radikaalisen hoin ma n tyhjyyttä.

tai että tiima tyhjä ympäristö mi
tenkään “ heijastaisi” näiden ra
dikaalisten veljien tohinoihin; ei,
minä en tarkota tätä. Voihan se
olla niinkin että tällä tyhjällä pai.
kalla on jokin muu varma tehtä
vä siinä radikaalisessa tohinassa).
.Minkäänlaisia koneita ei ollut, jos
ei oteta lukuun jotakin kirjoitus
konetta ja sitä kuuluisaa “ eost
systeemiä” siellä
konttorissa.
-Mutta tarpeettomiahan ne koneet
tällaisessa paikassa ovatkin, sillä
niin jiian kun nämii “ pohjajouK-
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kojen edustajat” alkavat käyttämääii koneita, tulee heistä ainmnitilaisiii jii se ei kalpaa. Tällaiiiei)
se nyt sitte on se “ Sosialistin'’
paja, se radikaalien “ hedkuarrer i” . -la tähän on ennän tarpee
tonta lisätä nuiuta kun ettii jo
kainen jutelkoon niitten radikaa
listen “ liniiikunrt eräitten” kans
sa omilla paikka kuun illaa n niin
niistä saapi käsityksen siitä kehit
tyneestä järjestä, jonka jotkut
Innlevat tätä hommaa johlavan.
■
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vissä siten että työläiset idässä
tietävät velvollisuutensa lehteä
kohtaan ja liikkeen
johdossa
yleensä käytetään järkevyyttä ja
huolellisuutta.
Nyt olen täällä miljoonakau
pungissa, New Yorkissa. Kyllä
nämä tällaiset kaupungit ovat si
vistyksemme häpeäpilkkuja. Yh-

*

Raivaajassa käyntiäni en malta
■ dia tässä kertomatta lyhykäisesti.
Tämä Raivaajan talo sijaitsee
kaupungin vilkkuiin massa liike
keskuksessa, suurten liikehuoiieiden ja yleisten rakennusten lähet
tyvillä. Talon ulkonäkö oli jo
niin inahtava, että luulin sanuee
ni väärän osotteen. Mutta ei se
sittenkään ollut väärä. Siinähän
mi nimikilpi, jossa sanoo: Fin
nish Soeialist 1’ublishing Co. Täs
tä rakennuksesta ja Raivaajan
koneista on tehty ennen selkoa
lehdissä ja julkaisuissa, joten nyt
en tässä yritäkään sitä tehdä. Ta
vakavasti luulen että en siiliä on
nistuisikaan, sillä sen talon ja sen
kaikki laitokset nähtyäni valtasi
minut voimakns luokkaylpeyden
puuska ja sen valtaamana mah
dollisesti saisin asioista huonon
perspektiivin. Mutta siiliä onkin
syytä ylpeillä. Luulen, että jo
kainen luokka ti et oi nen työläinen
tuntee ylpeyttä rinnassaan, näh
dessään Raivaajan komean talon
ja monipuoliset koneistot ja ka
pistukset. Me työläisetkö olemme
voineet luoda tällaisen liikkeen
ja tätä laitosta käytetään meidän
kaikkein yhteisen asian palveluk
seen. Onhan tässä jo ylpeydelle
sijaakin, niin. luokkaylpeydelle.
Raivaajan menestys on selitettä

. . V II k a i k e n m u u n m e lu » k u u lu i
lu s le ln iiik m ip p liu H i n n l l o l n m l o . .

delle pienelle tilalle pakkautuu
asumaan ihmisiä niin paljon, että
jos ne kaikki samalla kertaa tu
lisivat maahan pilvenpiirtäjistään,
niin mitenkään lie eivät mahtuisi
tiimiin kaupungin alalle. Kun
katselen ulos huoneeni akkunas
ta, niin näen tuolin alhaalla ka
dulla sanoin kuvaamatonta elä
mää. Siellä kulkee katu vaunuja
hyvin tiheässä, kelloa soitellen
alituiseen. Ylhäällä kiitää ilmavauiiul ja maansisässii maanalai
nen juna. Näiden lisäksi on ka
duilla vietä ajopelejä jos minkä
laisia joissa kaikissa on matkus
tajia ja kaikilla on kova kiire.
Katukäytävät ovat täynnä ihmi
siä, jotka kuljeskelevat yksi sinne
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toi non tänne; tiennevätkö itse
kään niihin he milloinkin mene
vät. Kiellä väkijoukon seassa lii
kuskelee taskuvarkaita, ihmispyydystäjiä, rikkaita ja köyhiä, rois
toja ja rehellisiä ihmisiä. Kiellä
kuljeskelee toisten ihmisten seas
sa kaikollaisten tautien saastutta
mia olentoja. Siellä väkijoukon
keskellä liikuskelee kaikellaisia
kaupustelijoita, jotka kovaääni
sesti kutitelevat ja kehuskelevat
tavaroitaan. Sieltä alhaalta kuu
luu tänne ylös kellojen kalketta,
posetiivin
soittoa, kerjäläisten
viulujen vinkumista, vaunujen jy 
rinää, kavioiden kapsetta, jalko
jen lapsutusta, huutoja, iihkmää
kirkuutaa, to ra a ... Hm. Mitä
sieltä ei kuuluisit Onhan siellä
olemassaolon
taistelu täydessä
käynnissä. Leimunahan siellä ihmisliekki. Jos olisin säveltäjä,
niin koettaisin kirjoittaa tuon me
telin kaikessa realistisuudessaan

liuot tipin nai le ja kutsuisin sitä
Taistelun Syinphoniaksi. Mutta
olisikohan tuo mahdollista. Olisi
ko Wagner, Mozart tai Beethoven
jättäneet sen tekemättä jos sen
olisi voinut soittokoneilla jäljen
tää. Tuskinpa vaan. Tätä elontaistelun hurjaa musiikkia ei kuu
le konserttisaleissa, vaan ainoas
taan
sellaisissa paikoissa kuin
New York, y. m. . . . Väsyneenä
tuohon kaikkeen nostan katseeni
ylös ja annan sen levätä tuulen
mukana ajelehtivilla pilven hat
taroilla. l.Inelmoitsen tulevaisuu
den kaupungista, veljeyden, vapa
uden ja tasa-arvoisuuden kaupun
gista ja tunnen kuinka rintani
lämpenee ja sydänkin sykkii iloi
nani min. Mutta keskellä haavei
lujani kuuluu taasen k in korviini,
yli kaiken muun melun, hedelmäkauppiaan outo huuto: “ P in ...
n aa.. . noo.”
Henry Askeli.
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