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K O K O U S  S E N A A T I N T O R I L L A
(Kesällä 1917.)

Kuului sekavia huutoja:
— Kuolema herroille!
— Hirsipuu Pitkäniemelle!
— Helvetin voitrokari!
— Alas Pitkäniemi!
— Valio alas!
— Bold, Bold saapuu!
Salaman nopeudella levisivät nuo viimeksi huu

detut sanat kuin rauhoittavina kuiskauksina ylitse 
tuhatmääräisen, raivoissaan kirkuvan kansanjou
kon. Ja kaikkien niiden, jotka olivat onnistuneet 
pääsemään Nikolainkirkon portaille, tai Aleksan
teri 2:n patsaan jalustalle ja niinollen valloit
tamaan itsellensä näköalan yli tuon muurahaispe
sää muistuttavan, kuhisevan torin, niiden katseet 
suuntaantuivat Unioninkadun kulmaukseen. Siel
tä koetti väkijoukon lomitse kirkon portaille päin 
suoltautua ontuva, noin viiden-, kuudenkymmenen 
korvissa oleva, kuluneeseen päällystakkiin pukeu
tunut herrasmies. Mies, joka o utu vi ne ja muu
tenkin särmikkäine liikkeineen teki ainakin ensi 
silmäyksellä omituisen, rappiolle joutuneen her- 
raseläjän vaikutuksen, kantoi kankaasta ja puupa
likoista k o koon kyhättyä tuolia.

Tälle yleisölle oli tulija tuttu. Eikä hänen omi
tuinen kantamuksensakaan herättänyt mitään 
kummastelua. Olihan tämä joukko tottunut vii
meaikoina joka ilta näkemään rakkaan Boldinsa 
risti jalka jakkara kainalossa ontuvan puoliväliin 
Nikolainkirkon korkeita portaita ja- pitävän siellä 
jakkaraltaan kuuluisiksi tulleita tulipalo puhe itä.

Jakkara kuului siis oleellisena osana kokous- 
yleisön Bold-käsitteeseen, samoin kuin tuo van
huuttaan kiiltäväksi käynyt päällystakkikin. Ja 
jos ne välttämättömyydet olisivat sattuneet jolla
kin tuntemattomalla tavalla katoamaan, olisi ken
ties yleisön keskuudessa saattanut herätä epäilyk
siä, että mies ei 'olekkaan enään alkuperäinen, hei
dän oikea Boldinsa. Parin askeleen päästä seu
rasi miestä noin neljänkymmenenikäiseltä näyttä
vä, lyhyt ja lihava nainen, joka kantoi kädessään 
pientä punaista lippua. —  Boldin ''puhujasisar” 
eli toveritar ja Boldin lippu.

Tänäiltana olivat kansanjoukon kuohah tel evät 
intohimot ylivoimaisessa käymistilassa. Ei edes 
johtaja Boldin tulo kyennyt hillitsemään jatkuvas

ti kokousyleisöä. Heti, kun ensimmäinen huu
maus, minkä hänen ilmestymisensä joukon kes
kuuteen aiheutti, oli ohitse, alkoivat taampana oli
jat räyhätä ja tyrkkiä toisiaan. Huutoja sellai
sia kun: — Mitä riivattua te siellä kuhnitte: Al
kakaa kokous, että saadaan tälle toverijoukolle 
esittää, mitä kaikkia herrojen juonia olemme tä
nään paljastaneet!

—  Tässä välillä lienee huomautettava, että tuo 
“toveri”-nimitys ei tämänlaatuisessa joukossa 
merkinnyt läheskään sitä, mitä se siihen aikaan 
varsinaisen järjestyneen työväen keskuudessa 
merkitsi. Boldin jokailtainen kokousyleisöhän oli 
niin kirjavaa, että siitä ei voinut parhaalla tah- 
dollaankaan sanoa oliko se työväkeä, tai pikku
porvaristoa, vaiko epäjärjestystä ihailevia sakilai- 
sia. Viljalti siellä nytkin näkyi vilkkuvan yliop
pilaslakkeja ja herkkätunteisesti värähteleviä por- 
varisneitonaamoja ahavan karkeaksi puremien työ- 
läiskasvojen joukossa. Niistä työläisistä, jotka 
kuuluivat Boldin kokousyleisön kantajoukkoon, oli 
osa kokonaan järjestymättömiä, sekä suurin jouk
ko n. s. maaliskuulaisia, jotka vasta Venäjän val
lankumouksen jälkeen olivat liittyneet järjestöi
hin. He eivät vielä olleet ehtineet omata työ
väen järjestötoiminnalta muuta kun jäsenkirjan 
ja toveri-nimityksen, jolta kumpaakin he hyvin 
mielivaltaisesti käyttelivät.

Ennenkun Bold oli kantamuksineen ja seura
laisineen ehti nyt ontua paikallensa kirkon portail
le, oli sekamelska kasvanut aivan täydelliseksi. 
Huutoja, sekä kirouksia sat eli joka taholta. Ai
van mahdottomalta näytti sellaisessa melussa min
kään järkevän puheen pitäminen.

Liiankin itseensä ja puhujataitoonsa luottavalta 
tuntui siis se juuri miehuusikäänsä tapaileva nuo
rukainen, joka ennen Boldin tuloa kiipesi kirkon 
portaille, sekä vaati hiljaisuutta.

Muutaman sylen alalla puhujan ympärillä vai
kuttikin hänen äkillinen esiintymisensä rauhoitta
vasti. Takimaisten melusta huolimatta saattoi mel
koisen laajalla alalla selvästi kuulla nuoren miehen 
helähtelevän äänen jota varmensi vielä puoleksi
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paatoksellisen vakuuttava sävy, millä hän esiinty
mistänsä tehosti.

—  Hyvät toverit! —  Hänkin käytti toveri-sa
naa. —  Vaikka en hyväksykkään anarkistisia te
koja, joihin te olette tänään tehneet itsenne syy- 
päiksi, lähtiessänne työpaikoiltanne murtautumaan 
liikkeiden voikellareihin, en tahdo teitä siitä eri
koisemmin tuomita, sillä onhan äärimmänen elin- 
tarpeiden puute keskuudessanne ollut tuohon äk- 
kipikaiseen ja harkitsemattomaan tekoonne suu
resti vaikuttamassa. Mikä on tehty, sitä ei saa 
tekemättömäksi. Se, mikä tänään on tapahtunut, 
se on tapahtunut, enkä tänne siitä olekkaan tullut 
puhumaan. Sensijaan tahtoisin kiinnittää teidän 
huomionne —  hyvät toverit —  erääseen toiseen, 
tämän anarkistisen teon yhteydessä olevaan seik
kaan. Teidän menettelynne on nimittäin sekä pe
riaatteellisesti että käytännöllisesti työväen jär
jestötoiminnan vastaista. Te olette lähteneet työ
paikoiltanne ja jättäneet pyörät seisomaan ilman 
että työväen järjestökokouksissa olisi töiden sei- 
sahduttamisesta hiiskuttu sanaakaan, sitä vähem
min tehty minkäänlaista päätöstä. Sentähden toi
voisin, että te, — hyvät toverit, — jos olette jär
jestyneitä ja kunnioitatte järjestötoimintaa, me
nisitte aamulla kukin työhönne, jotta eivät anar
kistiset ja järjestövastaiset tekonne tuottaisi hä
peää työväen järjestötoiminnalle . . . .

— Alas provokaattori!
— Herrojen kätyri!
Huutoja alkoi sadella tulvimalla joka taholta. 

Miehen täytyi keskeyttää puheensa. Alas ei hän 
kirkon portailta kuitenkaan tullut. Hänen jon
kun aikaa odotettua, hälvenivät huudot ja hän sai 
taasen äänensä kuuluville:

—  En ole provokaattori, vaan epäilen että tei
dän joukossanne on paljonkin sellaisia, koska ette 
hyväksy yleisiä, työväenjärjestöjen omaksumia 
menettelytapoja. Tämä kokoushan —  jos tätä 
sillä nimellä voi kutsua —  todistaa jo sen. Tä
mähän on sekamelska, eikä kokous. Valitkaa te 
kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä keskus
telkaa ja päättäkää asioista järjestyksessä! . . .

—  Alas, alas! Ei me tarvita mitään puheen
johtajaa! Ne ovat porvarien metkuja!

Sekasorto ja yleinen hälinä kasvoi hetki hetkeltä 
yhä uhkaavammaksi. Joukko ei tahtonut antaa 
puhujalle vuoroa jatkamiseen. Mies näkyikin huo
manneen tämän. Päätään pudistellen astui lian 
portailta alas.

—  Turhaa vaivaa se oli sinulta, Eino, puhutteli

häntä portaan juurella ihmistungoksessa seisoskel
lut, jotenkin saman ikäiseltä näyttävä nuori mies.

—  Niin, virkahti Einoksi puhuteltu, kyllähän 
minä sen jo arvasin mitenkä se käy. Eihän tälle 
joukolle voi järkeä puhua:

Heidän haastelunsa keskeytti Boldin ääni, joka 
alkoi rämähdellä samalta paikalta, missä nuori 
mies äsken oli puhunut.

—  Toverit! —  rämisti Bold —  tänään on tullut 
todistetuksi se, mistä koko kesän olen puhunut. 
Kaupungissa on elintarpeita, mutta ne ovat kaup
piaiden kellareissa kätköissä. Teille niitä ei so
vinnolla anneta. —  Mitä söisivät sitten herrat por
varit?

Tähän päivään saakka olette te tyynesti kärsi
neet nälkää. Vaan nyt toki on teidänkin kärsi
vällisyytenne mitta täysi. Sen on osoittanut tämä 
päivä. Valtavina joukkoina —  ihailtavana voi
mana —  olette te vyöryneet kellarista kellariin, 
vetäen kätketyt voidrittelit päivänvaloon . . . .

Hyvä, hyvä! Eläköön Bold! Alas Valio! Alas 
voitrokarit! Huraa ! !

— Suosionosoitukset puheen johdosta kävivät 
aivan korvia hiveleviksi. Kuin villit intiaanin uh
ritanssia tanssiessaan luikkasi tuo epäjärjestystä 
ihailemaan saatettu joukko. Tosin kyllä kuului 
yksi ja toinen ylioppilasnuorukainen huutavan jo
takin Boldin puujalasta ja Huttusen Miinan pai
seista, vaan nämäkin huudot kävivät täydestä, he- 
rätettyään ensin huutajan lähimmässä ympäristös
sä iloisen naurun remahduksen.

—  Toverittaret ja toverit! —  kirkui nyt vuo
rostaan Huttusen Miina. —  Minä olen koko ke
sän ollut ilman voita. Niin olette ollut tekin. 
Vaan minä en voinut enää nähdä kauempaa pie
nien viattomien lasteni kärsivän, vaan minä läh
din tänä aamuna teidän mukanne —  hankkimaan 
voita. Ja me saatiin! Minä olin itse paikalla, 
kun Valion voikellarista löydettiin kaksi ja puoli 
dritteliä voita ja toista kellaria ei ehditty vielä 
tänään tarkastamaan, kun täytyy murtaa paksu 
tiiliseinä ennenkö sinne pääsee sisälle. Vielä on 
tänään löydetty meijexdliike Fennian Eerikinkadun 
kellarista yksi kehäjuusto ja puolitoista dritteLa 
voita, joka oli jo vähän pilaantunutta. —  Niin, 
että kyllä elintarpeita löytyy, kun niitä vain eh
ditään vetää esille. Tänään eivät vielä kaikki 
Helsingin työläiset olleet etsimässäkään —  toiset 
olivat töissä. Kaikki kuitenkin tarvitsevat syö
mistä. Ehdottaisinkin senvuoksi, että me kaikki, 
joilla on työväenjärjestöjen jäsenkirjat, menemme
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tänä iltana työväentalolle kunnallisjärjestön ko
koukseen ja päätämme siellä aloittaa heti kunnal- 
lislakon siksi kunnes joka ainoa voikellari Helsin
gissä on tyhjenetty.

—  Hyvä, hyvä! —  Kunnallislakko! — Eläköön!
. . . tulvahti taasen tuhansista suista ja tuo into
himonsa valloilleen laskenut joukko alkoi liikehtiä 
työväentalolle lähteäkseen.

— Ylös Boldin puujalka! Huttusen Miinan ve- 
ripahka alas! kirkui eräs ylioppilaslakkia kantava 
nuori mies lähellä sitä paikkaa, mihin Eino tove-

T i e  V a p a u t e e n  T i l i -  
V u o d e l l e

Allekirjoittanut tuli yleisäänestyksellä valituk
si Tie Vapauteen toimittajaksi keväällä 1926. Ny
kyinen toimittaja on siis ollut tehtävässään jo tois
ta vuotta yht’jaksoisesti. Viime keväänä, kun toi
mittajan toimintavuosi oli täysi, julistettiin paik
ka avoimeksi. Mutta hakijoita ei ilmaantunut yh
tään. Julkaisukomitea pyysi entistä toimittajaa 
jäämään toimitukseen. Asia jätettiin yleisäänes
tyksellä ratkaistavaksi. Kaikki ne, jotka ottivat 
osaa tähän äänestykseen, olivat sen kannalla, että 
entinen toimittaja on toisen vuoden toimituksessa. 
Näin 'ollen siis paikkaa ei julistettu toistamiseen 
avoimeksi.

Vasta päättynyt toimintavuosi .ei ole ollut erit
täin hyvä, jos sitä mittaamme joinakin edesmen
neinä vuosina saavutetuilla numeroilla. Julkaisun 
menekki on huomattavasti pienempi kuin se oli 
esim. vuonna 1924— 25. Mutta järjestömme toi
minta kokonaisuudessaan on huomattavasti hei
kompaa kuin se oli edellä mainitulla ajalla. Jär
jestön toiminta kun veltostuu, niin siitä luonnol
lisesti saavat kärsiä kaikki sen palveluksessa ole 
vat orgaanit, lehdet ja julkaisut yhtä hyvin kuin 
muutkin.

Vallankumouksellinen työväenliike oikeastaan 
poteekin kauttaaltaan taantumuksen aikaa, mikäli 
aktiivinen toiminta on kysymyksessä. Työläiset 
näyttävät olevan pessimistisiä. Näin monet sa
novat. Ja tottahan se on ainakin osalta. Tässä 
yhteydessä emme kuitenkaan tahdo kajota niihin 
seikkoihin, jotka ovat vaikuttaneet vallankumouk
sellisen työväenliikkeen taantumisen. Ne vaatisi
vat paljon tilaa selostuksille.

rinsa kanssa oli pysähtynyt kokouksen kehittymis
tä seuraamaan.

Huomatessaan yleisön lähteneen liikkeelle eh
dotti Einon toveri.

— Eikö me lähdetä saareen nuoriso-osaston ven
heessä, saamaan hiukan raitista ilmaa keuhkoihim
me?

— Lähdetään vain, sillä kyllä sitä totisesti tun
tuu kaipaavan sekä ruumis että sielu.

Ja toverukset lähtivät kiiruhtamaan venerantaa 
kohti.

Emil Lindahl.
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Mutta asioita noin yleisesti katsoen julkaisum
me ei ole joutunut niinkään ahtaalle kuin monet 
toiset vallankumouksellisen työväenliikkeen palve
luksessa olevat orgaanit, niitten joukossa ollen sel
laisiakin, jotka ovat järjestömme palveluksessa. 
Tästä seikasta meidän täytyy antaa tunnustus asia- 
miehillemme, jotka ovat toimineet väsymättömästä 
Julkaisumme asiamiehet suurimmalta osalta ovat
kin vanhoja veteraaneja, sellaisia, jotka ovat vuo
sien ajat, useissa tapauksissa vuosikymmenienkin, 
toimineet vallankumouksellisen työväenliikkeen 
mukana. Tällaiset toimitsijat käsittävät, että asiat 
eivät luista aina niin hyvin kuin toivotaan.

Seuraavasta tiliotteesta käy selville, missä mää
rin julkaisumme on tehnyt liikettä vasta päätty
neen tilivuoden aikana.

K o k o n a U ta s a u s tyyakuun 30 p. 1927
Dr. Cr.

Kassa tili: 7,110.08 7,095.07
Tilausten tili 1,013.09 6,347.18
Kirjakauppa 27.14 25.95
Laina ti li 1,275.00 600.00
Postitustili 344.65
Palkkatili 2,080.00
Kulunkitili 203.26
Sekalaisten tili 43.65 19.30
Lahjoitustili 89.80 79.50
Painotyötili 3,985.71 21.70
Tie Vapauteen 1,956.68
Kalusto 51.10 51.10

16,196.48 16,196.48


