
I

Sivu 2 Tiistaina tammikuun 11 p 1916 No 2

Nuorten Osastoheidän olevan hiljaa Eipä suin- - Minulla ei ollut hänelle mitään

kaan He tietysti puhuvat vaik- - neuvoa annettavana eikä esitystä
ka saavat sen kalliisti maksaa tehtävänä Toden totta minä o--

Olin iloinen päästessäni levol- - Ien tullut siihen johtopäätökseen
le vaikka vuode olikin kova mut- - että hairahtuneen tytön lähettä- -

ta en s oinut päästä uneen vaikka niinen työvankilaan on 'kaikista

kuinka olisin koittanut "Mistä pahin keino millä parhaiten voi

syystä sinä olet tänne joutunut?" hänen kurjaa elämänuraansa jat- -

kysyin vierustoveriltani joka nuk kaa ja saattaa hänet vajoamaan
kui' seuraavalla vuoteella miuus- - aina vaan syvemmälle Täällä

ta hän tapaa toisia jotka ovat va- -

"Arvelen että siitä samasta jonneet jo auttamattomiksi eli

syystä kuin sinäkin" vastasi naa- - "ammattiinsa perehtyneitä" ja

purini he antavat hänelle rohkeutta ja
Hänen äänensä sointu ilmaisi yllykettä joten hän lähtee tästä

hänen syntinsä ja syyllisyytensä kurjuuden pesästä mielensä pa- -

Kasvoni sävähtivät tulen kuu- - laen samaan elämään mistä on

niiksi ja minua hirvitti ajatus et- - lähtenyt Ja kuka voi syyttää
tä joka toinen nainen tässä huo- - tyttöä siitä että hän haluaa syö- -

vieessa on täällä samasta syystä dä hyvää ruokaa parasta mitä

kuin tuokin nainen En tahtonut on jos se on hänelle mahdollinen

antaa heidän uskoa että olen yk- - saavuttaa ja kuka voi syyttää
si heistä ja siksi tiuskasin ylpeäs- - häntä siitä että hän haluaa pu-- ti

: "Minä en tahtonut tehdä työtäskeutua siististi jos sekin on hä- -

nälkäpalkoilla ja menin lakkoon nelle mahdollista Ei kukaan

siinä on minun rikokseni jonka joka vaan tietää miltä vankilan

tähden olen täällä" ruoka maistaa Jestas kun minun

"Ja minä en voinut jatkaa elä- - sisälmykseni ovat niin kokoon

mistä niilkäpalkoilla joten minun kuivuneet etten usko enää kos

tävtvi myydä ruumistani sen si- - kaan voivani syödä kunnon ate- -

jaan että moisin työvoimaani" naa: En voi käsittää miten ne

vastasi puhuteltu levollisesti lllnlsct tlllevat„ toimeen joiden

Ensi tunnelmani oli että kään- - täytyy olla taalla kuukausia el- -

inhoten Mutta levat lie tot" tähänkin kuten ih- -
tvä hänestä pois
sitten tuli mieleeni että voinko mmen pitemmän paalle tottuu

häntä tuomita Onko kenellä- - Kaikenlaiseen kurjuuteen Lilli

kään oikeutta tuomita tuota tvt- - len- - e"a "seat neista ovat jo Kau
van sitten menettäneet makuaistöä sentähden mikä hänestä on

tullut ' Kuka tietää voisiko lu-

jinkaan meistä seistä jos kovin

ahtaalle joutuisimme

tinsa eikä sillä ole väliä millä he
vatsansa tä} ttävät kunhan sen
vaan täytetyksi saavat Pahin

rangaistus heille on se että eivät
„„ ::i::„ :„ nTyttö parka saatiin kiinni pii

helemisesta luunkun lian oi vas '
nahda sita piinattua ilmettä hei

hänet vietaamassa minulle ja
tiin pois siitä huoneesta En näh

dän alhaisten intohimojen uurta- -

millä kasvoillaan Mutta nvt täv
tyy taas lopettaa On aika men-

nä nukkumaan

(Jatk)

(Jatkoa 7:ltä sivulta)

teeltaan ja pitää sen asiaan kuu-

luvana että jonkun verran kun-

nostaa itseään Ja kuulkaas huo-

notkin vaatteet näyttävät parem-

malle kun niitä joskus prässää

Niinpä meidän työläisten täytyy
usein tehdä kun ei pystytä uusia

ostamaan ja ei taida sen puhujan
palkka olla niin kovin suuri että

liikoja voi pöyhkeillä Minä olen

sitä mieltä että mitä vaativampi
ihminen n sitä paremmin hän

osaltaan tivaltaa luokkataistelun

merkityksen jos hän on kerran
siilien päässyt jonkun verran kä-

siksi (Oikein sanottu Juuri sii-

nä se onkin ydin Jos ei työläis-

ten elämän vaatimukset kohoa
niin eivät he koskaan voi orjuu-

destaan kohota Ja juuri niiden

jotka ovat toisia opettamassa ku-

ten puhujat pitäisi antaa siinäkin

esimerkkiä — Toim) Syystä
että tällainen työläinen kärsii

jos ei voi hankkia elä-

män mukavuuksia sellaisia kuin
on puku siisti koti tai asunto

hyvä ruoka ja kaikki mitä "joka-

päiväiseen leipään" kuuluu sä

kaikkea mitä hän pitää
välttämättömänä eikä ininään
liikanaisena
Minua ei ole kasvatettu hienos-

ti Olen mitä köyhemmistä
lähtöisin ja kyllä te tie-

dätte ettei Suomen pitäjän tu-

paan viedä myytäväksi hienoston

lapsia Mutta siitä huolimatta
olen oppinut ikävöimään elämää

missä olisi kauneutta ja nautin-

toa Siis tykkäisin pukeakin jos
olisi siilien mahdollisuutta Mut-

ta kun mies on työttömänä niin
ei tule kysymykseenkään se mi-

kä olisi mieluista mikä ei vaan
on tyytyminen siihen mitä saa —

kohtalon pakosta kuten monen

työläisen täytyy joka saa ainoas-

taan puolitoista dollaria päivässä
palkkaa Silloin jo täytyy ki-

ristää nälkävyötä jos vielä siitä
on perhe elätettävänä Se ei ole

hauskaa mutta useat ovat pai-

nettu vielä siihen tasoon Mutta
ottakaa huotrfioon että silloin
kun saadaan viisi dollaria päiväs-
sä niin silloin vaatimukset kas-

vavat jos henkilöllä on vähänkin
elämisen makua Ja voidaanko
sanoa ylelliseksi henkilöä jos hä-

nellä on hyvät vaatteet vaikkapa

prässätytkin Olen sitä mieltä
ettei tehdä rajoja pukuihin näh-

den puhujille enempi kuin muil-

lekaan Me vaan pitäkäämme
mielessämme että olemme tais-

telussa sellaisten olosuhteitten
saavuttamiseksi että kaikilla oli-

si tilaisuus saada kaikki tarpeelli-

set elämän mukavuudet Nyky-
aikana on jo kylliksi kangasta
mistä pukea päällensä jos vaan
meillä olisi "oikeus siihen eikä

pukujen valmistajistakaan ole

puutetta Miksi emme pukisi
päällemme itse sitä mitä valmis-

tamme vai yhäkö vain meidän

pitäisi herroja varten kaikki val-

mistaa ja kasvattaa omat vaati-

muksemme niin alhaisiksi ettem-

me tunne olevamme puvun väär-

tejä
( )nnellista Uutta Vuotta kai-

kille toivottaa
Mary North

nyt häntä 'koko yönä sen jälkeen

ja olin pahoillani sillä olihan se

minun syyni kuin kerran minä
keskustelun alotin Parempi jos
olisivat ottaneet minut rangaista-
vaksi — niinä olen täällä enää
vain kolme päivää ja hänen täy-

tyy olla täällä monta kuukautta
En paljoa sinä yönä nukkunut
Ja niinpian 'kun ensiinäiset aurin-

gonsäteet fmnertivat taivaanran

eikä ollut huomaävinansakaaii
sitä seikkaa ettei pikkukaupun-
gin ahtaat siveyskäsitteet olisi

'sitä sallineet kun Martan mies

ei olmt kotona vaan oli jossakin

naapurikaupungissa työansioilla

Martta näytti myöskin koko-

naan unhottaneen pikkukaupun-
gin tylsät siveyskäsitteet ja te-

rävät juorut tahi sitte tahallaan
haluavan niitä uhmata

Kun he taas kerran eräänä har
maana ja ikävänä sadepäivänä
täten istuivat keskustellen yhdes-

tä ja toisesta asiasta löytämättä
ainetta josta puhe oikein luistai-

si kääntyi keskustelu kaunokir-

jallisuuteen sen johdosta että
Martta oli lueskellut Eino Lei-

non "Naisen Orja" nimistä

Tämä keskustelu osoitti heille

molemmille että heidän mielipi-

teissään oikeastaan on paljon

yhtäläisyyttä kun he tähän
asti olivat luuulleet He kuten ai-

kaisemmin sanottiin olivat tähän
asti huomanneet heidän mielipi-

teillään vaan sen yhtymäkohdan
että molemmat olivat kapinalli-
sia mutta luulleet olevansa sitä

en tavalla

Puhuessaan käsillä olevasta

nimitetystä herrasromaanis-t- a

innostui Martta ankarasti
tuomitsemaan sen kaksinaamai-

suutta joka siinä ilmenee heti

nimestä alkaen Nimi kuten sa-

nottu on "Naisen Orja" mutta
kuvaus kumminkin räikeästi pal-

jastaa ajattelevalle lukijalle että
todellisuudessa tässäkin on nai-

nen miehen orja vieläpä paljon

pahempaakin Nainen on siinä

leikkikapine jonka sen omistaja
heittää syrjään kylliksi sillä lei-

kitty ään ja etsii uutta Vaikka

tämä syrjään heittäminen tapah-

tuukin "krokotiilin kyyneleitä"
vuodattaen niin se ei muuta asi-

aa sillä "krokotiilin kyyneleitä"

näkyy olevan meidän herrasmie-hillämm- e

aina tarpeellinen mää-

rä varastossa

MielihyväTä yhtyi Sakari tä-

hän Martan jylisevään tuomioon

tätä itsekästä herrasmoraalia vas-

taan ja innostui todistelemaan
kuinka naisen yhteiskunnallisesti
lempi asema pilkistää esiin hie-

nommiksi hiotuista herrasromaa-neist- a

jotka usein puetaan siihen
muotoon että pintapuolinen in

lukija luulee naisen

siinä jumaloituna san-

karittarena niin syvemmälle nä-

kevä ajatteleva lukija hyvin huo-

maa että tämä jumalatar on sit-

tenkin vaan orjatar ja leikkikapi-
ne Samaan suuntaan menee
lain laadintakin
Monet jotka seuraavat pinta-

puolisesti yhteiskunnallisia asioi-

ta luulevat ja väittävätkin että
esim amerikalaisessa lainlaadin-nass- a

on naisten oikeudet asetet-

tu miesten oikeuksien edelle
hänen persoonansa suojele-

misessa avioerokysymyksessä y
m Mutta kaikki tämä on vain
näennäistä Mikään ei kuvaa pa-

remmin meidän lakialaativien

"gentleinanniemme" huolenpitoa
naisen oikeuksista kun se että
he ky n in hampain tappelevat
sitä vastaan ettei vaan naiset
saisi tilaisuutta ottaa osaa

s o he tappelevat
haisten äänioikeutta vastaan
naisten lainlaatijakuntiin pääse'
niistä vastaan naisten lautakun-
tiin ja tuomareiksi pääsemistä
vastaan jne
Näin arvostelivat he yhdessä

naisen epäoikeuden mukaista

ja Sakari käytti myöskin
tilaisuutta hyväksensä osoittaa
miten tämä kaikki pohjaltaan joh
tmi siitä että naiset ovat kau van
olleet ja suureksi osaksi vieläkin
ovat taloudellisesti riippuvaisia
mieleistä

(Jatkoa viidsnnellä siviili:!)

HEILLÄ EI OLLUT AIKAA
TEHDÄ ROMAANIN

AIHETTA

'(Jatkoa enslmäiseltä sivulta)

nalla ajettiin meidät ylös aarni- - ei siis hänellä itselläänkään ole

aiselle joka oli mustaa kahvia ja mitään mahdollisuutta saavuttaa

leipää näitä oikeuksia yksilöinä vaan

Ja sitten alkoi taas minulle se ainoastaan luokkana luokkataiste-latiini- di

i kuuraaminen Jumala! luu kautta Hän kohdisti siis
Olen niin kipeä joka paikasta et- - kaiken huomionsa työväenluokan
tä tuskin voin liikkua luokkataisteluliikkeeseen Se oli

Tuntui sitlä kuin ei keskipäivä hänen nautintoansakin jos jolloin
koskaan tulisi mutta tuli se sit- - sai tilaisuuden siihen tehokkaasti
tenkin ja sen mukana sen inhoit- - ottaa osaa
tavan sopan jäännöstä mitä meil- - Mutta viime aikoina oli työ-l- c

eilen tarjottiin Alankomaalai- - väenliikkeessäkin tapahtunut kiil-

uen Anni kuiskasi minulle: Jos sallinen taantuminen vallitsevan
sinä panet leipää kuppisi poh- - liikelamaannuksen y m syitten

jalle ja sotket sitä puuroksi tuon tähden Ja se pakkasi väkiselläkin

sopan katissa niin säät olla var- - lamaannuttamaan hänen mieltän-m- a

siitä että saamme saman so- - sä vaikkei hän antanutkaan het-pa- n

vielä huomenna keksikään valtaa ajatukselle että

Tyttöparka Tunnen syvää työväenliikkeen lamaantuminen

myötätuntoa häntä kohtaan Jou- - voisi' olla pysyväinen ilmiö Hän

(luin hänen kansaan puheisille tä- - tiesi että sen täytyy olla ohi me-nää- u

ulkopihalla ja siitä päättäen nevää laatua
mitä hän minulle kertoi on hänen Martta taas kun ajatteli tuon
äitinsä enemmän syypää hänen edellä mainitun oman nuoruuden
kohtaloonsa kuin hän itse An- - hairahduksensa vieneen häneltä
nie karkasi kotoaan miehen kans- - onnellisena elämisen tilaisuuden
sa joka oli kaksi kertaa vanheni- - koetti pinnistää ajatuskykyänsä
pi häntä Ja sitten se lurjus jätti keksimään jotakin keinoa millä

tytön pian sen jälkeen kun oli hän yksilönä voisi tuon yksilölli- -

saaiuit tytön houkutelluksi mu- - sen erehdyksensä korjata ja yksi
kaansa ja tyttö sai mennä takai

v

löllisen oiinensa saavuttaa
Niin hyvät ystävät kuin Mar-

tasta ja Sakarista tulikin ensi
kohtauksesta alkaen ci keskuste-

lu oikein tahtonut alkaa luista- -

sin kotiinsa häväistynä Mutta
kun hän pääsi kotiin niin äiti hei-

lutti luutaa ja sanoi hänelle ettei
koskaan astuisi kotinsa kyn

nyksen yli "Enkä minä enään maan mielipiteitten sopusoinnun
astunut" kertoi tyttö "mutta si- - puutteessa
nä näet etta olei} vielä oppilas le juttelivat kaikcllaisia pikku-
tässä ammatissa joten minä jou inttuja omasta elämästään kum
duin tänne sen sijaan että sai- - painenkin ja tulivat sillä tavalla
sin nyt pitää hyvää aikaa" hiin tuntemaan yhä enemmän toisten- -

sanoi punastuen Mutta minä sa menneisyyttä joten heistä ai

nyt osaan olla varovaisempi kun koi piankin tuntua kuin olisivat

ROCHESTER WASH

Täti Selma ja pienet Toveritta-
ren lukijat -

Tervehdys teille ja onnellista

jatkoa vasta alkaneelle uudelle
vuodelle
Kiitos tädille siitä kirjasta jon-

ka lähetitte lahjaksi minulle
Ei tahdo olla aikaa paljon muu

luin kuin kotiluläksyjä täytyy
oikein ahkerasti jos sat-

tuisin pääsemään tämän alkeis- -

pääsen täältä" olleet pitkäaikaisempiakin tutta-

via keskenään ehkä lapsuuden"Et suinkaan aijo samaan am
mattiin palata?" kysyi minä ihosj leikkitovereita
ta väristen Yhä useimmin ohjasi Sakari
"Ja mitä muutakaan minä voi- - askeleensa Martan kotiin jutel-si- n

tehdä?" kysyi tyttö suoraan Iäkseen hetkisen hänen kanssaan


