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Työmies
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Katsaus maailman menoon.
9.
”Suomen lirusilmät” näyttäwät olewan erittäin
haluttua tawaraa Amerikassa. Sikäläisissä sanomalehdissä on miltei joka numero tulwillaan naimatarjouksia heille. Tawallisesti ne owat hauskaa lukemista, waikka meidän sanomalehtemme
täällä Suomessa owat katsoneet arwokkaisuutensa waatiwan jättämään pois kaikki naimailmoitukset.
Ihmeellinen maa se Amerikka. Sitä sanotaan
puhtaimman käytännöllisyyden maaksi, mitä olemassa on. Runoutta, taidetta ja kaikkea sellaista hienoa sieltä wäitetään kokonaan puuttuwan.
Mutta runollisempia siellä owat sanomalehdet –
ihan nämä jokapäiwäiset uutislehdet – kuin meillä. Suomen lehdissä pannaan lauluksi ainoastaan
silloin kun paino-olot owat peräti kireällä. Sillä
luullaan painoasiamiehen armahtawan taidolla
rakennettua runoa paremmin kuin kuiwaa proosaa. Usein siinä onnistutaankin, waikka ”syöhän
se susi luetunkin lampaan.” Amerikassa ei ole
mitään painorajoituksia. Laulut sikäläisissä lehdissä owat siis yksinomaan runollisen mielenlaadun tuotteita. Naimailmoitukset owat myös usein
hywin runollisia, ainakin sisällöltään. Näytteeksi
panen tähän muutaman kosimisilmoituksen äskettäin tänne saapuneesta Siirtolaisesta:
Wäinölän ihanat immet! Meitä on täällä
useoita poikamiehiä alle 30, jotka olemme wasta nyt tulleet huomaamaan, waikka ehkä liian
myöhään, rakkauden sanomatonta suloa, autuutta janoowan sielun sammumatonta hurmausta,
woittamattoman mielikuwituksen loppumatonta ihastusta, kahden sydämen suloista sopusointua. Maailma narripelineen ja kurjuuksineen ei
ole helppo taakka, jota kaiken ikänsä woisi yksin
karttaa. Tahtoisimme siis waipua tuohon lempiwien itsekkäisyyteen; wielä soisimme luonnon
ja ihmisyyden laulawan meille yhtämittaista onnea ja rakkauden ylistys wirttä. Suokaa anteeksi
arw. neidot waikka olemme jättäneet tämän asian tekemättä näin myöhään, olisi jo wiittä wuotta ennen pitänyt se tehdä, sillä nyt emme enää
ole niin nuoria että woisimme antaa sydän täynnä rakkautta, joka suloisuudellaan tekisi elämän

ihannerunoudeksi. Mutta me woimme antaa auttawan käden sekä lempeän silmän ja sydämen,
joka aina puhuisi tuntemattomalla wetowoimalla siitä suloudesta, siitä autuaallisuudesta, joka
mielissä kuwittelee ikäänkuin etäisen meren walaisewat ruusu- ja purppurapilwet. Kääntykää
nuoret ja wanhat kirjeellänne tänne; walokuwan
sopii lähettää mukana. M. Lahtinen, J. Ruohomäki, A. Niemi, J. P. Willing, J. W .Ojamaa, E.
Pihlakoski, M. Haapala, J. Flander, Y. Kontas,
H. Törnqwist, Wirginia, Lbor 333, Minn.
Paitsi ylewälentoista sisältöä pistää tässä
silmään se omituinen seikka, että asianomaiset
siellä panewat ilmoituksen alle täyden nimensä. Meillä se ei tulisi kysymykseen. Eihän meillä
rohjeta päästää nimeään julkisuuteen yleisistäkään asioista keskusteltaessa. Siihen ollaan niin
tottumattomia, että onneton se, joka yleisestä tawasta poikkeaa. Työwäenasian ajajat eiwät ole
peitelleet nimiänsä, mutta silloinpa ei wastapuolue olekaan woinut muusta puhua kuin lestipussista, konkurssista y.m. entisyydestä. Asiaa ei
ole muistettukaan, waan henkilöitä parjattu.
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Meidän olojemme mukaisia owat myös nimettömät uhkauskirjeet, seinien tahraamiset y.m.
kaikin puolin hyljättäwät mielenosoitukset, joita
eiwät toimeenpanijat itse rohkene ottaa wastuullensa. Työwäen miehiä niistäkin kaiketi syytetään, taikka jos ei selwin syytetä, niin kumminkin epäillään. Tähän saakka on työwäenasiassa
ollut omituisuutena juuri awonaisuus; joka salassa työskentelee, tekee wastoin yleistä ohjelmaa.
Sentähden en usko noitten tekojen olewan kotoisin työwäen piiristä, waan jostain muualta. Täällä
niitä ainakaan ei hywäksytä.
No, niin. Mutta niistä lirusilmistähän minun
piti puhua. Heillä on hywä sekä tällä että tuolla
puolella Atlannin, tarjokkaita niin idästä kuin lännestä. Etteiwät sentään kaikki sulottaret onnen toiwossa jättäisi meitä wanhan maailman miehiä ja
länteen lentäisi, täytyy minun wastapainoksi mainita, että on niissä Amerikan lehdissä naimatarjouksia neitosiltakin. Eiwätkä ne yleensä ole wä-

hemmän runollisia kuin miesten. Esim. tällainen:
Nuoret pojat hoi! Ottakaapa huomioonne
tämä Ennenkun tulee teistä wanha tämä Ja selkänne menee köykkään, Niin sitte ette nuoria tyttöjä näekkään, Kun täälläkin on neljä neitoa nuorta, Jotka yhä wain pidämme siitä huolta, Että saisimme ystäwän oman, Joka laittaisi kodin meille
soman, Jossa päiwämme huoletta wiettäis Ja hälle wain pesis ja keittäis. Sillä kärsimys meiltä jo
puuttuu Ja wärikin kaswoissamme muuttuu, kun
siirrymme wieraalle maalle, Jossa onnea nyt toiwoa saamme, Sillä rakkauden tunto on meillä Ja
jos samoin on myös teillä, Niin woisimme kirjeellä keskustella siitä, Jos rakkaus toisiimme riittää, Että woisimme yhdessä jatkaa Tämän maallisen elämän matkaa. Nyt toiwossa saamme atressin piirtää Että tämä lehti sen tykönne siirtää. Ja
saapuis kirje ja kuwa Ja sitten se toiwottu oma.
H.1, H.2, H.3, H.4, Eare of Mrs E. B. Barttett,
Scarsdale, N.Y.

Tekstin puhtaaksikirjoitus ja taitto:
Siirtolaisuusinstituutti
http://www.migrationinstitute.fi


Alkuperäistekstit haettavissa
Historiallisesta sanomalehtikirjastosta osoitteessa:
http://digi.lib.helsinki.fi /sanomalehti
Yksittäisen lehden numero löytyy helpoimmin
sivuston selailu-toiminnon kautta.

