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lisistä ihmisistä luotuna totuu-

den mukaisesti

Kaunokirjallista runsaasti ja
etenkin näyttämötaiteen alalta
haluttaisiin saada lukea
Kolmannet taas jylisevät : "mei-

dän lehtemme tulee olla ja py-

syä vaan uutis- - ja agitatsioni-lehten- ä

ja näistä mielipiteistäm-
me emme luovu" Näihin vielä

liittyy muita vähäisempiä
kuten terveys- - ja

'kotihoito y m ja näitä kaikkia

pitäisi lehden tyydyttää
Kaikki nämä edellämainitut at

aivan välttämättömiä sivist-

ys- ja kasvatustyössämme paitsi
tuota ensinmainittua joka mie-

lestäni tyystin — yhtä hyvin
kuin jonkun "postillan" jatkokse-
na julkaiseminen — on hylättävä
Sellainen edustaa taantumusta
Mutta noita muita tulisi hyvin
toimitetun lehden ei ainoastaan

tämän mutta päivälehtienkin si-

sältää'

Kun tahdotaan että lehtemme

tulee olla vaan uutis- - ja agitatsio-nileh- ti

on se samaa kuin suu-

relle osalle lehden lukijoista ja

kannattajista sanottaisiin : "teil-

le ei tämä lehti kuulu ei yhtään
Tämä on vaan meidän" On

huomioon että sangen
suuren osan lehtiemme lukijoista
muodostavat henkilöt jotka lu-

kevat sellaiset yleiset uutiset
joilla on jotain arvoa englannin-
kielisistä lehdistä ennenkuin ne
ehtivät suomalaisiin lehtiin Ja
taas on paljon jotka tuntevat
tehtävänsä luokkataistelussa il-

man että siihen yhä tarvitsee

ja kiihoittaa Ja nämä
haluaisivat tilaamassaan lehdes-

sä nähdä muutakin kuin sitä

teissa työtä tekemään nurise-

matta
Tahtovatko he että lapsensa

joutuisivat olojen pakottamina
rikoksiin kurjuuteen epätoi-

voon nälkäkuolemaan ja itse-

murhaan
Tahtovatko he että heidän poi

kansa viedään sotarintamaan ka-

pitalistien eduksi ja puolustuk-
seksi murhattaviksi silvottavik- -

Nykyinen presidenttimme on

merkillinen mies luinen hän

oli historian kirjoittaja Ja ker-

ran hän kirjotti että "presidentit
ovat vain kapitalistiluokan nuk-

keja" ja hän myöskin kirjotti et-

tä "kansan tulee kukistaa sellai-

nen hallitus joka ei valvo kan-

san etuja"
Jospa jokainen äiti ja isä jo-

kainen sisko ja veli joka on

äänestyskelpoinen kansalainen

ottaisi nämä asiat vakavasti n:

Itse harkitsisi ja pun-

nitsisi nämä asiat parhaan ym-

märryksensä mukaan Me sosia-

listit emme tahdo kenenkään

mitään uskomaan umpimähkään
vaan me tahdomme että jokai-

nen ajattelisi ja harkitsisi ja ym-

märtäisi
Te äidit jotka olette registee-ranne- et

itsenne republikaaniksi
demokraateiksi ja vaikkapa vie-

lä progressiiveiksi — ajatelkaa
mitä te sillä kirjotuksellanne

allekirjoittaneet
Mutta te voitte sen vielä kor-

jata Ei tarvitse koko ikäänsä

olla sitä miksi kerran äänestä-

jien luettelossa itsensä registee-ra- a

Eikä kenenkään ole pakko
ilmaista poliittista kantaansa

itsensä äänestä

hella työn aikana- enkä näe mi-

tään syytä miksi sinun pitäisi sai
lia sitä tehdä Jos yhä jatkat
jaarituksiasi saat mennä kuuraa-

maan lattioita jälleen"
"Oh sen tyttöparan on kovin

ikävä" nyyhkytin minä hermos-

tuneena

"Kaikkia sitä vielä" ilkkui var-

tija "Me emme kärsi mitään
dramaatisia kohtauksia täällä" ja
sen sanottuaan hän nosti minut
kohona huoneesta käytävälle
Muutama minuutti myöhemmin
olin taas polvillani lattioita kuu-

raamassa sekottaen kuurausve-de- n

verikyynelilläni
Minä itkin ja ajattelin ajatte-

lin lujemmin kuin koskaan en-

nen Kuinka kauan pitää meidän
kärsiä tällä tavalla? Tässä on
onneton Ray heikko kivuloinen

tyttö hyvä kuin puhtain kulta

kristityssä maassa ja kuitenkin
hänet uhrataan voitonhimon alt-

tarilla Ja alankomaalainen An-

nie ja kurja vanha Martta ja tu-

hannet muut joiden epätoivoi-
nen huuto on korviini kuulunut
näinä päivinä Ja kun näinä ikä-

vät ajatukset risteilevät aivoissa-

ni itkin minä ääneen Ankara

tyrkkäys kylkeeni katkasi ajatuk-
seni ja hävitti viimeisenkin toi-

voni saada tavata Ray parkaa en
neukuin lähden täältä
Minulla on epäilykseni siitä

josko hän enää elävänä täältä pa-

laa Jumala! Mitä silloin sanoi-

si Mrs Hloonn jos se tapahtuisi
että Ra}' kuolisi täällä Mitä voi-

si hän tehdä ilman Raytä? Mi-

ten voisi hän kestää kaiken? Mi-

nä tiedän kuinka paljon hän on
saämit tähän asti kärsiä Kun
asuin hänen kanssaan päivästä
päivään ihmettelin sitä erino-

maista kärsivällisyyttä jolla hän
taakkansa kantoi Hän ei ole si-

tä lajia joka taipuu vaan an

mitä Leenalle tulee tapahtumaan
Ei yksikään tytöistä maistanut

päivällistä sen jälkeen kun ka-

pinoitsija raahattiin ulos huo-

neesta Vaikka nämä naiset

karkeita paatuneita ja
rappeutuneita niin sittenkin on

ihmissydän kätkettynä heidän

pintansa alle

he kaikki tunsivat myötätuntoa
toveriaan kohtaan tai kuten jot-

kut sosialistipuhujat sanovat he

nämä kurjat olennot ovat

Lopun päivää olimme kaikin

sillä mielellä aivan kuin olisi

ruumis ollut keskuudessamme
En saanut tietää mitään- - Rayu
kohtalosta Ehkä hän on — en

voi kirjoittaa sitä sanaa Voi

tuleeko huominen päivä milloin-

kaan?

(Jatk)

Karsivan aidm
" tuumailuja

Tämä on ensi kerta kun mus-

taan Toverittaren palstoja Sillä

vaikka olen kuullutkin että To-

veritar on olemassa vaikka en
itse ole ollut vielä tilaisuudessa
sitä näkemään Mutta mikä

lieneekään tuossa sa-

nassa "Toveritar" Se tuntuu
kuin se uhkuisi todellista sisa-rellis- ta

rakkautta että siihen —

kuuluu yhden aatteen eli kuten
sanoisin saman pirtin lapsia —

ja niin ollen olette saman karta-

non asukkaita
Mikä ihanampaa onkaan kuin

yhdistyä samaa aatetta ajamaan
ja taistelemaan olemassaolonsa

puolesta nini toverit ja toveritta
ret sielläkin lännellä kuulutte-ha- n

siilien luokkaan joita jotkut
katsovat kiiluvin silmin ja ivan-hym-

huulillaan että noin vaan :

"Sinulla
s
sitä näkyykin olevan

vaan voimaa ja minullahan on

järkeä" Vaan emmehän sallisi
sitä? Tahtoisimmehan jo nous-

ta käsi kädessä yhteisvoimia
taistelemaan sorronalaisen ase-

mamme poistamiseksi siskoina ja
veljinä
Esimerkkinä mainitsen tässä

jien luetteloon

Lakkolaistytön
päiväkirja

Kirj Theressa Serber Malkiel
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karan iskun saadessaan lian voi

murtua
En todellakaan tiedä miten
tämän pitkän aamupäivän

mutta sitten päivällistunnilla
sain minä kostonhimolleni tyydy-kett- ä

Iso Leena päästi luon-

tonsa valloilleen ja antoi "vahti-

koiramme" maistaa omaa lää-

kettään hiukanverran Se ta-

pahtui päivällispöydässä kuin
Leena löysi järsityn leivänpalan
soppakupistnan
"En minä ole koira että söisin

muiden jätteitä" hän huusi kur

minkä he jo tietävät Pitäisi

myöskin ' huomata että nämä
lehtemme ovat tuhansille myös-
kin sivistysväline eikä vaan

pelkkä uutis- - ja agitatsiotiivälinc
Näitä kaikkia hyvin toimitetun

lehden etenkin tämän lehden ha-

luaisin sisältävän kuten se jo
osaksi tekeekin
Vielä jääpi lilaa myöskin

periaatteelli-
selle esitykselle niiden luettavak-
si jotka jo voivat siihen syven-

tyä
Tätä kaikkia olisi mielestäni

vaadittava lehdeltämme mutta
ennenkun sen teemme meidän tu-

lee jokaisen myöskin 'tehdä se
että se voidaan sellaiseksi saada
Tämäkin Toveritar varmasti

tulee vastaamaan korkeat moni-

puoliset vaatimukset sivistysteh-
tävässämme kunhan me vaan
teemme sen sille mahdolliseksi
antamalla sille riittävän aineel-
lisen tuen

leo lei no

muna menin neulomaosastolle
valmistaakseni työn joka minul-

la illalla jäi kesken Olin vielä-

kin väsynyt olostani pimeässä
kammiossa enkä saanut nimeksi

miten täälläkin Kuparisaarella

KOLME PRESIDENTTIÄ

kukoistaa tuo kultainen kapita-
lismi Te kyllä luulen olette
nähneet luhdistakin kuinka suo-

malaiset joutuivat sorron alai-

siksi sen kuuluisan lakon jäl-

keen Joidenka nimi pyyhittiin
kenties ilmoiseksi ijäksi kirjasta
pois Ei sääliä ei armahdusta
tullut vaikka kuinka suuri jouk-
ko kärsisi nälkää 'Niinpä nii-

niinkin mieheni joutui kolmatta
vuotta olemaan työtönnä Mie-

heni kävi kymmeniä eri kertoja
pyytämässä työtä Vastauksek-
si sai: ei ei Jopa minä it-

sekin kerran lähdin herroja kat-

somaan ja rukoilemaan työtä
miehelleni vaikka matkaa olikin
12 mailia niin siitä huolimatta
istuin rekeen ja niin sydän täyn-
nä katkeruutta sillä ahdistihan
kotona metsän asukkaita —

nälkä

Päästyäni pääherran puheille
hän lujasti pudisti päätään kuul-

tuaan asiani Ja vaikka olisin

verta itkenyt ei työtä vaan lu-

vattu Herra kehoitti vaan mi-

nut menemään "countyn" mies-

ten puiieille Sanoin hänelle ei

ole niin paljon rahaa että voin
heidän puh päästä Pyysin hänel- -

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

kään nukutuksi viime yönä sillä

Ray parka oli aina mielessäni
Hän sairastaa sydäntautia ja sen
lisäksi vaivaa häntä hengenah-
distus
"Kuinka Ray voi?" kysyin var-

tijaltamme kun hän tuli tarkas-

tamaan työtämme Tiesin kyl-

lä että kysymysten tekeminen
ei ole luvallista multa en voinut
enään itseäni pidättää Varti-

jamme anteli minulle ankaran
katseen ja sitten kääntyi seuraa-

van tytön työtä tarkastamaan
mutta hetkisiä myöhemmin hän
tuli luokseni ja sanoi: "Hän on

hyvin heikko mutta hän pääsee
läältä päivän kuluttua"
"Se voi olla jo liian pitkä aika"

vastasi minä ja pyysin että sai-

sin nähdä häntä vaikkapa vain
muutaman sanan vaihtaakseni
Olin saanut rohkeutta siitä näen-

näisestä osanotosta jota vartija
osotti ja toivoin jo että mahdol-

lisesti saisin huojennusta sairaal-

le ystävälleni Nyt tiedän euem- -

"Suu kiinni nuori nainen" är-jä-

vartija "Ei kukaan saa pu

kun täydeltä
"Pidä suusi kiinni" varotti

vartijatar
Kuin salaman iskemällä kaik-

ki tytöt pistivät lusikkansa pöy-

dälle ja tähtäsivät jännittyneet
katseensa tähän huomionalaiseen

pariin jotka muistuttivat tappe-
levia kukkoja Vartijatar kai ai-

koi pelottaa Leenan käskevällä
olennollaan mutta toinen ei ol-

lutkaan pelkuriluonne
"Oletko kuuro" huusi vartija-

tar tullen aivan lähelle Leenaa
Leena varmaankin juuri sitä

Silmänräpäyksessä ennen
kuin toiset vahtikoirat ehtivät lä-

helle antoi Leena hänelle sellai-

sen mällin että hän kaatui pit-

källeen lattialle johon Leena
vielä antoi useita potkuja voi-

makkaalla jalallaan
( (lisin voinut nauraa ja itkeä

siimalla kertaa tämän herkulli-

sen näyn nähdessäni Leena oli

maksanut meidänkin velkojam-
me mutta me kaikin tie-im-

nuo edelläkerrotut lausunnot
Toiset registeeraavat itsensä re-

publikaaneiksi toiset demokraa-
teiksi Se on aivan samantekevä
sillä edellä kerrotut presidenttien
lausunnot osuttavat että kumpi-
kin puolue pääasiallisesti merkit-
see samaa työväenluokalle
Tahtovatko nämä isät! ja äidit

jotka registeeraavat itsensä re-

publikaaneiksi ja demokraateiksi
että heidän lapsensa alistuvat
vaikka kuinka kurjalla palkalla
ja vaikka kuinka kurjissa olosuh


