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Nuorille tovereille Viinirypäleen musfa

tertta

Kirj Klaudie Parkkonen

lastit sen heittiön no annan sen
sinulle anteeksi kun olet lopulla
huomannut" erehdyksesi Kas niin
olkaa onnelliset keskenänne kunnes
palaan takaisin ja vihitän teidät Isä
ohjasi Magdan voimakkaasti luutnan-
tin avoimeen syliin jolle kuiskasi:

"
"Älä välitä vastustelusta poikani!

Mutta lähtekäämme saliin että saan

niin järkiperäistä kuin harjaantuneil-
ta:

Minä olen 19 vuoden vanha enkä
ole vielä saanut käydä yhtään tuntia
englantilaisessa koulussa vaikka olisi
kuinka mieleni tehnyt kun on pitänyt
olla kapitalismin orjana työtä teke-
mässä aamusta iltaan saakka eikä
ole ollut edes iltakouluakaan täällä
Blackberryssä jossa olisi voinut il-

tasin kulkea vaikka onkin 4% mailia
koululle niin olisin minä kyllä voi-

nut sen ehkä kulkea

(Jatk)

Vaunussa istuessaan luutnantin rin- - esitellä teidät vierailleni Älä torju
nalla tunsi Magda olonsa tuskaiseksi sulhoasi lapseni" sanoi hän sitten
Ei mikään ole sen vaikeampaa kun Magdalle jonka näki riuhtovan it- -

vun lauciij vino Bcuamio uciinuua ju-
- iiiuiiiaiiiiii ö UKUl JUUMinulla 011 veli 17 vuoden vanha i„ „„ „„„„ „4„n„„_ 7i„j™i_ ™l i„„„„i„„iu„ „: L
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Li maassa
" ?""

i

hänkään
"UUS

ole
T" ta mm rakas sulhoni jos olisit sinä täs-- st tuntia enään on aikaa kun matka
kulke- -

sä minun vierelläni niin painasin vä- - alkaa
a 'aIVena 30i"

pänni rinnallesi ja kuuntelisin
takin viikkoja talvessa a"umao „nntaJ (Jatk)

siinä joka kuuluu ===================————Taalla ei nykyään minun tietääk
seni ole kuin yksi nainen joka To Pikku raukat

minulle Missä mahdat nyt olla
Missä on Marfa "

Nyt vasta levättyään siinä jonkun
hetken hän saattoi ajatella viiinehet-kie-

tapahtumia Tuska raivosi Mag-

dan novessa Mitä 1ns hvi niitä
(Alku 8:11a sivulla)

veritarta tilaa vaikka on täällä suo-

malaisia naisia toistakymmentä jot-
ka voisivat Toveritarta tilata sillä
eihän Toveritar ole niin kallis sen
sisältöön nähden Ottakaapa Black
berryn naiset tämä huomioonne ja
tilatkaa omaa lehteänne Toveritarta
heti ensi tilaisuudessa

tuo 011 Hiljaa hyvin hiljaa jotain leikkiin ryhtyivät Pojat livistivät
alkoi kietoutua hänen varta- - nensa minkä jaloistaan pääsivät

lonsa ympäri ja äkkiä hän tunsi k o-- ~ raukat mistä te tulette"
„ii„k tjx in„„i i„ — kvsäsi hän mutta sainassa hnnmn

Kirj Ahia M

i

Kuulkaas nuoret toverini
Siskot veikot uneljaat
Kuulkaas kerran kuiskeeni
Ja pystyyn päänne nostakaat

Kuule nuori veljeni
Ja sisko unelmoiva
Etkö tunne aikaas vielä?
Sinulla on voima! i

Etkö kuule kuinka kutsuu
Aikasi tää taisteluun?
Etkö näe kuinka kärsii
Ihmiskunta kahleissaan?

Etkö tunne kuinka painaa
Raskas taakka hartelllas?
Kauanko sä luotat vielä

Lupauksiin valheisiin?

Tulevaisuus riippuu meistä
Meiltä paljon toivotaan
Tahtoisitko vielä jäädä
Sorron yöhön uinumaan?

Nouse näytä talitos voima

Pystypäisnä astu ain'
Proletaarin tunnus-sana- n

Taistelkaamme voittoon vain

Siis rohkeasti eespäin vaan
Nuori kansa maailman!
Riennä riennä joukkohomme
Et saa jäädä uinumaan

Sankat joukot rientäkää
Nyt juureen punalippumme
Sortovaltaa vastaan me

Yhteisvoimin astumme

Paljasta jo aatteen miekka
Lyö sä vasten sortajaa
Sota huuto raikukohon

"Veljeys vapaus

Ta Smii v„~„ i vati uuimuma buiio naii itujasi ja
— - -

niin kirjoitan toistekinn°v"n lftpi: vetäytyi istuimen päähän Luutnan- - molemmilla pienet repaleiset pus
raapi

P E P

tin kasvot olivat kalpeat huulet vä-- mu lla nae" — JatK°i an —

rähtelivät ja silmät olivat veristävän "te olette e kallsi Piellta ryysyläistä
punaiset Hän puristi kätensä yhteen Jotia aina kuljette tästä sivu"

ja lausui: "M:lle Magda minä halu- -
— "Niin- - me käymme kaksi kertaa

sin neliistan telri-i- uhkaavalta vaaral- - Viikossa näissä taloissa" — Selitti

Sitä "leidis förstiä"
ta älkää unhoittako äskeistä tapah-
tumaa Te olette vastanneet röyh-
keästi 110 se ei ole minun vikani"
Vaunut kääntyivät huvilan portista

pääovelle ja palvelija oli palkongil-l- a

vastassa Luutnantti laskeutui

ja tarjosi käsivartensa Magda
nojasi siihen sillä hän oli opetettu
hienoihin säätytapoihin joita ei so-

pinut rikkoa jos halusi sivistyneen

poika joka oli vähän isompi tyttöä
— "Mitenkä te lapsiraukat tarke-

nette nythän 011 hirveän kylmä"
puheli vaimo "Tulkaa toki lämmitte-
lemään vähäsen"
Lapset seurasivat vaimoa ujoina

ja pelokkaina "Kylläpä teillä on rik-
kinäiset ja suuret jalkineet Mitenkä
ne pysyvät jalassa?"
"Pysyväthän ne kun on paljon rie-

puja sisällä Martilla on äidin kengät
ja nämä minä sain eräältä tädiltä
Mutta nyt meidän täytyy lähteä tu-

lee Ilia"n pimeä" keskeytti poika tol- -

"Ladies First!" Tuota lausetta kuu-

lemme uein lausuttavan Mutta tuo
lause mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa-
ko se sitä että tässä yhteiskunnas-
sa annetaan naisille ensimäinen ti-

laisuus yhteiskunnallisiin asioihin? maineen säilyttää siitä ei ollut vä- -

Ei kaukana siitä Tämä "ladies liä mitä svrlän nnhni
Hän aikoi mennä ylös omaan huo- -

neeseensa vaan luutnantti huomautti
mekkaanaettä 011 mentävä saliin jossa hieno

yKläisö oli kokoontunut kenraalin sa sutte?"
Tuolla Söornääsln puolella lähellä

First 011 ainoastaan sellainen
jonka avulla pidetään

naisia tietämättöminä todellisesta
yhteiskunnassa

"Laidies First" mihinkä? Tehtaisiin
konttooreihin puoteihin ja kaikkiin
teollisuuslaitoksiin luomaan rikkauk-
sia nälkäpalkoilla Rakentamaan ko-

teja kasvattamaan lapsia uhreiksi
kapitalismille ja sanalla sanoen kaik-
keen siilien joka pitää yhteiskuntam- -

VVOODLAND WASH

Lukekaa tämä sitte puhukaa!
Meidän kilpailumme on juuri päät-tvnv- t

Katseltuani noita kirjoituksia

poislähtöä kunnioittamaan
"Minä en voi" sanoi Magda "näet-tehä- n

että olen sopimattomassa ve-

rellä tahritussa puvussa"
Hän ei ehtinyt lopettaa kun ken-

raali limestyi paikalle Hänen kas-

vonsa olivat iljettävän näköiset hän
oli juovuksissa Nyt vasta Magda
huomasi että tuolta raskaiden samet-tiverhoje- n

takaa kuului nielua lasien
kilinää naisten kirkunaa jolla oli

tarkoitettu laulua Hän otti pari as-

kelta eteenpäin ja kasvonsa peitti
surumielisyys Hänelle ei taaskaan

huomasin että siellä oli paljon sei- - me pvstvssä

vanhaa kaupunkia' '

"Mitenkä te jaksatte kulkea niin
pitkän matkan - sellaisessa lumisoh-

jossa?"
"Me oikasemme tuosta suoraan jääii

poikki Tästä Siltavuoren kadulta et
ole niin pitkä matka"
"Mutta jospa te eksytte kun on

niin pimeä?"
"Kyllä me osaamme" sai tyttö sa-

notuksi
Vaimo jäi katselemaan tuska sy-

dämessä noiden kahden pienen rau--

laisia jotka eivät ole ennen kirjoit- - Kaikki miehet joita nvkyään siir-
täneet mutta kirjoittivat nyt kun mataan Europan sodassa miehet
oli jotain joka innostutti kirjoitta- - joita surmataan maailman teollisin

sissa tytoi jotka porttoloissa myy-
vät ruumistaan toinieentulokseen

naisten luomia Naiset valmista-
vat sen ruuan jota syömme vaat-
teet joita pidämme Kaikkeen tähän
on ollut "Ladies First" Vaikka por- -

oltti sanottu edeltäpäin niistä juo- -
]ian jälkeen jotka painautuvat piine- -

mingeista siellfi komeassa salissa:

maan -

Nyt sitte minä ehdottaisin että in-

nostus olisi edelleenkin pidettävä yl-

lä joten ehdotan jotain tällaista
että perustettaisiin jonkinlainen liit-

to keskuudessamme Jonka päämää-
ränä olisi toimia Toverittaren n

kohottamiseksi Liittoon
voisivat yhtyä kaikki 16 ja 25 vuo-

den välillä olevat Jokaisen liitossa

kullan ja
aan tutskuiseen yohon
— Ehkäpä he ekByvät tieltä ja lu-

mi hautaa alleen tai ehkäpä hyvin-
kin pelastuvat?

hopean keskellä

päällä
silkkipukuisia kureliivillä

varistoluokka ei sitä tässä merkityk-- arvoisten
sessä käytä He käyttävät tätä lauset- - astuskeli
ta silloin kun se ei suhtaudu talou
dellisiin asioihin Ja sillä tarkoituksel
Ia että miesväki muka kunnioit

kuristettuja naishaamuja Haamuilta
näyttivät he siksi kuin heidän käyn-
tinsä oli horjuvaa epävarmaa ja huo-

ne oli täynnä tupakansavua joka

olevan tulisi kirjoittaa Nuorten osas--

toon aina jonkun määräajan sisällä taa naisia ja näin ollen voivat pitää

Vaimo odotteli lapsia useana viik-
kona Pitäisihän heidän tulla tästä
kautta kun ovftt ennenkin säännölli-
sesti kulkeneet Mutta jospa heidän
kävi huonosti?

ja Keno pctmKdnunidMBci ivua j naisia mienen orjana teki Ilman sinertävän harmaaksi
Mutta kun me tarkastamme naisten Kasvojauheen hajuveden ja

ja mistä merkityksestä nai- - löyhkä siihen sekaantuneena Juuri Noin kuukauden kuluttua tuli poikaset ovat yhteiskunnassamme niin vastakkaisella seinustalla istui keski- -
yiiSin hiljaisena ja vaiteliaana Outo

kokemuksistaan loventaren levittä-
misessä
Kirjeet tulisi olla mahdollisimniman

toverillisia ikäänkuin kaikin tuntisim-

me toisemme persoonallisesti
En nyt kuitenkaan tarkoita että

iiuriiiiiic uuuniärtiiKidii eua iuo iai- - ikäinen paljasrintalnen nainen jonka pelko pani vaimon vapisemaan
Missä on sisaresi lapsi" kysyiul" i bup" ""en jusia eaeiui Kampaus muistutti Kerityn lampaan

olen kertonut En kuitenkaan tarkoi- -
kylkeä josta ei vielä ollut tarkal- -

se pitäsi olla justiin näin vaan jo- - ta eita miesten pltaisr lakata kuu- - leen pudonnut leikattu villa vaan
hän hätäisesti
"Sairashuoneessa" vastasi poika

hiljaa
"Te varmaan silloin illalla

- tenkin tähän tapaan Jos joku tie- - nloittamasta naista Ei kaukana siitä siellä täällä riippui se pitkinä takkui- -

iVlllia tarKOltan Slta etta tUO lause oino IHhamlno alaa alnatnmio noloon
"Laidies First" pitäisi olla tarkoitus- - olkaDäitä Hän oli nähtävästi luo

Niin me uuvuimme tielle kuntaan vastaava Jos kerran pitää olla vuksissa nosti jalkansa sopimatto- -
lLadies First" kaikkeen siihen jota man korkealle ja lähetti silmäniskun lunta oli niin paljon ja voi kun meitä

tää jonkun-
- paremman keinon niin

olisi hyvä ja ilmoittaisi siitä Mikä

hyvänsä on "allright" joka vain
innostaisi
Puhukaa kaikin nyt tästä että

saisimme toiminnan vilkkaaksi Kan-

natuksia tai hylkäyksiä jää odotta-

maan POIKA

olen edellä kertonut niin miksi ei vastapäätä istuvalle kavaljeerille paleli!" Emme kauan jaksaneet itke- -

Han unhotti etta oli maalannut kas- - äkäänsaa myös olla "Ladies First"
määrääjänä siinä kuinka hoitaa tätä
yhteiskuntaa jossa he ovat pääteki-
jänä Tätä minä tarkoitan ja sen
puolesta taistelkaamme niin miehet
kuin naiset _

vonsa joille nyt nousi hikeä ja
pyyhkäsi niitä Kulmakarvoista' lähti
musta maali pitkin poskien punaa
ja nyt syntyi hirveä meteli
Maeria nli tuota katsellpssaan tin

"Kukb teidät sitten pelasti?'
"Siitä emme tienneet sillä herä-

simme vasta sairashuoneessa Mutta
se kuului olleen eräs setä"
Suuret kyyneleet alkoivat vuotaa

Toivon että päivä vielä valkenee hoittanut itsensä jolla välin luut- - pikku repaleisen poskia Tuskin kuu- -

jolloin "Ladies First" täydellisesti nautti teki pikkusen selvityksen äs- - luvasti sammalsi hän: "Häneltä lel

BLACKBERRY MINN

Nyt tulen tervehtimään" Toveritar-
ta kun en ole vielä koskaan kirjoit-
tanut Nuorten osastoon vaikka olen
ollut kolmatta vuotta tässä maassa

ja olen nähnyt joka Toveritaressa

pienten poikien ja tyttöjen kirjoituk-
sia niin päätin että jos minäkin nyt

un sna joia se tarkoittaa-- ) keisestä asiasta Hän kavahti kun kattiin molemmat jalat pois"
POIKA tunsi isänsä raskaan käden olkapääl- -

lään Isän kasvoilla ei ollut mitään Vain pari kertaa oli tyttö pojan mu- -
—7 pysyväistä tunnetta jota olisi voinut kana Vaivaloisesti siirteli hän kal--

) Ei "Ladies First" eikä "Gentle- - tulkita Viimeiseksi siihen jäi imelä nalosauvojaan Ne kolisivat niin ou-m-

First" vaan Ladies ia Gentle- - hvmvilv kun hän sanoi: dostikoetttaisin kirjoittaa kykyni mukaan
vaikka kyllä kai sen jokainen tietää men yhfaikaa — Toini "Sinä siis liittolaisesi kanssa pe-- Hanna Kohonen
että eihän se ensikertalaiselta tule


