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Kalle Tähtelä
Moni suomalainenkin työläistoveri
on uhrannut kaikkensa — elämänsä
— sosialistisen Venäjän puolustami
seksi vastavallankumouksellisia vas
taan. Kansallisuus ei tule kysymyk
seen työväenluokan etuja puolustet
taessa.
Nyt kertoo viesti, että Amerikan
suomalaisen työväenliikkeen keskuu
dessa laajalti tunnettu toveri Kalle
Tähtelä (Franzen) joutui vastaval
lankumouksellisten vangiksi ja mes
tattiin. Judenitshin joukkojen uha
tessa työväen vallankumouksen keh
toa Pietaria, riensi Kallekin sitä puo
lustamaan. Toimi lentäjänä. Joutui
taistelujen aikana vihollisen puolelle
ja, Pietarin lehtien mukaan, suoritet
tuaan mitä arvokkaamman sankarite
on, Judenitshin sotilaat surmasivat
hänet julmalla tavalla.
Muutamia päiviä ennen kuolemaan
sa oli Tähtelä jättänyt eräälle tove
rilleen kuoren, jossa oli kirjeitä, sekä
seuraava elämäkerrallinen kuvaus:
Kalle Aleksanteri Tähtelä.
Syntynyt Leppävirroilla toukokuun
25 p. 1891. Käynyt alkeiskouluja Lep
pävirroilla, Kuopiossa ja Porvoossa,
Helsingissä 6 luokkaa Suom. Realilyseota ja New Yorkissa, Yhdysvallois
sa Randin sos. puolueopistossa ja
vuoden Columbia-yliopistossa, sen

sanomalehtiosastolla ja draama-luen
noilla.
Jo 17 vuotiaana joutui hän kirjallis
ten harrastusten ajamana v. 1908 sa
nomalehtialalle, Kotkassa ilmestyvän
“ Et elä-Suomen1'
aputoimittajaksi.
Seuraavana kesänä oli hän Tampe
reen "Aamulehdessä" samaten aputoimittajana ja syksyllä tapaamme
hänet Saksassa seikkailemassa
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Vietettyään talven vv, 1909— 10
Hampurissa, Lyypekissä ja'Berliinis
sä, siirtyi hän keväällä Amerikaan.
Yhdysvalloissa oloaikansa (jgia— 17)
ig ikävuodesta 26 saakka, on tärkein
jakso hänen elämässään..
Harjoitettuaan monenkaltäisia am
matteja, kaduniaskijasta, puutarhu
rista ja kotipalvelijasta aina lakimieheen ja “lääkäriin” saakka, antautui
hän, päästäkseen perinpohjin tutus
tumaan työväenliikkeeseen, jälleen
sanomalehtialalle, alkaen Astoriassa,
Ore., ilmestyvän "Toveri”-nimisen so
sialistisen päivälehden korrehtuurilukijana, liittyen parin kuukauden ku
luttua sen toimituskuntaan. V. 1913
tuli hän Hancockiin, Mich. "Työmie
hen” toimittajaksi, jossa oli v. I917
saakka.
“Työmiehes^ä" hän perehtyi'sosia
lismin teoriaan, omaksuen menettely
tavoista “ kautskyläisen” kannan. Pa
lattuaan Suomeen juuri ennen v. 1917
marraskuun suurlakkoa ja jouduttu
aan Turun "Sosialistin” päätoimitta
jaksi asettui hän poikkiteloin kun
nallisjärjestöä ja n. s. vasenta siipeä
vastaan, silla, Suomen oloja vielä
tuntematta, hän ei uskonut olojen
johtavan vielä aseelliseen vallanku
moukseen ja pyrki sitä välttämään
siksi kunnes työväki siihen joka pai
kassa maata olisi kyllin järjestynyt.
Samoin oli hän sitä mieltä, ettei Suo
men työväki vielä silloin olisi menes
tyksellisesti voinut tuotantoa järjes
tää.
Vallankumouksen puhjettua katsoi
hän velvollisuudekseen olla mukana.
Kuitenkin hän esimerkiksi Turussa
tapahtuneiden ryöstöjen aikana kir
joitti leimuavan vastalausekirjoituksensa "Häpeä, häpeä, häpeä” niiden
johdosta. Toimitustuolitla hän istui
huhtikuun alkupuolelle saakka, jol
loin Turku saksalaisten hyökkäyksen
alta evakuoitiin, siirtyen toisten mu
kana Venäjälle.
Moskovan kokouksessa toi hän vie
lä esitettyjä kommunistisia teesejä
vastaan omansa, mutta heti sen jäl
keen, kokouksessa saamansa sysäyk
sen vaikutuksesta ja opittuaan Venä

jän kieltä, ryhtyi hän tutkimaan
kommunismia ja Omaksui sen täydel
lisesti ja yhtyi kommunistiseen puo
lueeseeni Nishaij-Nowgorodissa syys
kuun 8 p. 1918.'
Jo 16 vuotiaana Julkaisi Tähtelä
Kariston kustannuksella vaatimatto
man näytcimäkappalcen "Mustalai
sen Kosto". New Yorkissa ollessaan
kirjoitti hän kaikki mitä kaunokirjal
lisuutta hän yleensä on kirjoittanut
“ sillä sanomalehtimiehenä meni ai
ka ja energia liian tarkasti puolueelämään. Silloin julkaisi hän Ameri
kassa novellikokoelman “Ihmisiä”,
jonka saman Helsingin K. Y. "Kirja”
.myöhemmin kustansi, ottaen siitä toi
sen painoksen “ Siirtolaisia” nimisenä.
Samaan aikaan näyteltiin Amerikassa
ja kustannettiin Helsingin "Työmie
hen” K. Y :ssä “Lowellin Lakko” ni
minen 3-näytöksinen murhenäytelmä.
Myöhemmin "Horna”-niminen yksi
näytöksinen ja amerikalaisissa jul
kaisuissa (mm. Säkenissa) lukuisia
novelleja.
Ollessaan Oranienbaumissa rinta
ma-lentäjänä, alotti hän kirjoittaa ro
maania Suomen luokkasodasta, vas
tapainoksi Suomessa ilmestyneille
lahtariro maneille.
Jatkoksi oli hän vielä liittänyt joi
takin rivejä, joissa ilmoittaa halunsa
aina olleen “syrjäiseen sopukkaan” ,
jossa voisi rauhassa kirjotella Daubet’in tapaisia kauniita kertomuksia
kyynelten läpi. "Työ naulittuna ris
tille”, "Työn ylösnousemus” , jonka
silminnäkijänä olen, siitä olisin kirjottanut, jos olisin elänyt". —- Ja hän
jatkaa: "Riskeerasin elämäni siksi,
että minua huvitti jnuri s i l l ä t a 
v a l l a palvella työväen neuvostota
savaltaa ja antauduin jokaiseen tar
joutuvaan vaaraan alttiiksi edistyäkseni ammatissani, jota j o k a i n e n
m i e s yrittää. Elämä ei ole elämi
sen arvoinen, jos se täytyy kitumalla
viettää ja kannattaahan sitä hyvän
asian edestä kuoliakin.”
Ja eräässä yksityiskirjeessä lausuu
hän: Koetin ottaa elämästä irti sen
minkä katsoin itselleni kuuluvan, ja
tyytyväinen olen, etten "kitu-elämää”
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ole tarvinnut viettää — henkisesti
nimitt. Jotkut kai ymmärtävät, että
lentäminen tuotti minulle tyydytystä
jo sinänsä, onhan se jaloa urheilua I
Ja kun siihen sai vielä yhdistää aja
tuksen, että tappelee sentään jaloim
man aatteen eteen mikä milloinkaan
on ihmishenkeä innostuttanut, niin
en turhaan henkiparkaani antanut.
"On perin mukavaa — niin hän
jatkaa — tuntea elävänsä lähellä
maailman valtasuonta, ihmiskunnan
nousun aikaa, t u n t e a e t t ä o n
y m m ä r t ä n y t maailman ja ihmi
sen ja jaksaa olla ottamatta sydämelleen pikkuseikkoja.
Kuolemakin, se pelottaa vain heik
koja ja tietämättömiä, niitä, jotka
eivät ole jaksaneet eivätkä uskalta
neet ottaa maailmalta sitä mitä siltä
saa. En ole fanatikko ja siksi jak
san senkin mielitekoni menetyksen
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kestää, etten ehtinyt kirjoittaa mitä
viime vuosina olen op p in u t-----Älä ajattele, että uneksin jotain
"urhon kuolemaa” tai mainetta tai
jotain muuta sellaista! Minä olen it
seeni varsin tyytyväinen —• yritän
tehdä sen minkä tuhannet muutkin:
tietoisen miehen velvollisuuden —
ja hyvä (muttei välttämätöntä) jos
muutkin ovat tyytyväisiä minuun.”
Tähtelän toverit todistavat, että
hän oli hyvin kiintynyt tehtäväänsä.
Nishnij-Nowgorodissa opiskeli hän
innokkaasti ja toimessaan Itämeren
laivaston lentäjänä kehitti hän itse
ään huolella.
Toveri Tähtelän hautaus tapahtui
marraskuun 10 p:nä sotilaallisin kun
nianosoituksin Oranienbaumissa, jol
loin mm. Yrjö Sirola piti puheen V e
näjällä
oleskelevien suomalaisten
kommunistien puolesta.

Köyhälistön nousu
Mikä tapahtumain paljous mahtuu
kaan vuosiin 1917, 1918 ja 1919! V e
näjän, Saksan, Itävalta-Unkarin val
lankumoukset, pitkä sarja syntyneitä
ja kukistuneita köyhälistövaltioita ja
siihen kysymykseen liittyviä sotia,
ennen kuulumaton määrä väkivaltai
seen luonteeseen pyrkiviä poliittisiksi
muuttuvia taloudellisia
taisteluja
yleiseltä vallankumioukselta säily
neissä maissa... Elämme todellakin
murroskaudessa, jota valtavampaa ei
vät historian lehdet kerro. Olipa nyt
erinäisten väitteittemme laita miten
tahansa, yhdessä kohdassa ainakin
olemme oikeassa. Nimittäin siinä, et
tä olemme edellisenä aikakautena
ladattujen jättiläis voi mi en purkauskohdassa.
Maailman tapausten kiitävän ku
vasarjan vilinässä on silmä hetkisek
si kiintynyt Unkarin huimaaviin ta
pauksiin. Muutamia kuukausia taka
perin yllätti maailman tieto, että Un
karin porvaristo oli vapaaehtoisesti

— tavattoman ulkonaisen painon alai
sena — luovuttanut vallan köyhälis
tön käsiin. Sitten oli meillä ihmet
telemistä siinä tarmokkaassa, suun
nitelmanmukaisessa ja nopeatahtises
sa järjestyksessä, millä Neuvosto-Ve
näjä pienoiskoossa — Neuvosto-Un
kari, rakennettiin. Kuin taikaiskulla
nousi entisen punakaartin tilalle pu
nainen armeija, joka vihollisjoukko
jen epäluotettavuuden takia kykeni
pitämään maata hallussaan, vieläpä
hyökkäämään ja valtaamaan Slovaki
an Karpaattein rinteellä. Mutta sit
ten tapahtui odottamatonta — punai
nen armeija tuhoutui, rumanialaiset
marssivat Budapestiin, neuvostojär
jestelmä kukistui, monarkistinen jär
jestelmä nousi tilalle — kaikki muu
tamassa päivässä.
Tämä oli tietenkin mahdollista vain
muitten tapausten, etenkin Denikinin
hyökkäyksen yhteydessä, mikä riisti
Neuvosto-Unkarilta itäisen avun.
Unkarin neuvosto-historiassa on

