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kenut lapsetkin siistiksi Sisälle nenkannattajassa saavat työläis- - johdonmukaisiin korulauseisiin

tultua mis vielä uudisti tyylitön- - naisten kirjoittamina tilansa ei- - Vaan että edes ilmenee halua ja
sä ja lupauksensa vät mielestäni tulisi niin huoma- - pyrkimystä on se jo hyvä!
— Voinhan vähäksi aikaa jää- - tuiksi ja luetuiksi tavallisesta Meissä naisissa on sitäpaitsi

dä näkemänä minkäverran olet paivalehuesta Jotavastom ne sellaisia sivutaipunmksia joista
me miesten taholta saamme kyl-

liksi usein kuulla eikä kaikin

ajoin aivan suottakaan Ilmenee
välistä hyvinkin räikeässä muo

puheittesi ja lupaustesi täyttäjä naisten lehdessä ovat sopivia
vaikka jäänkin niin en e- - pettavaisia ja samalla tarpeelli-nempä- ä

tule sukuasi 'lisäämään sia tietoja Esim nuoriso- - ja
Olen sitä jo osaltani tehnyt kvl--laste- n kasvatus terveyden hoi-lik- si

to j n e dossa sellaista pikkumaisuutta ja
sitä jou-po- is

En
Tähän ei mies vastannut mi- - iksi kysymys sitten vielä O- - turhamielisyytta etfa

tään vaikka hän aina ennen oli vatko kaikki naiset jo sitten niin taisi kitkeä vähin erin

kiivaasti vastustanut kaikkia eh

itselläsi ja olet 'kyllin vanha

kävttääksesi järkeäsi
Tätä kuunnellessaan selvisi

mies kohmelostaan ja häpeissään
sanaa sanomatta meni takaisin
'huoneeseen Vaimo läksi myös
vaan ei sisälle Hän meni jär-

ven rannalle Mieli tuntui hie-

man keventyneen kun oli (kerran-

kin saanut murheensa ulospure-tuk- si

Mutta väsynyt hän oli

Kylmät väreet puistattivat hä-

nen ruumistaan
Hetken kuluttua tuli sinne

mieskin Mutta hän ei ollut

sama mies kuin äsken Hän
käveli varmoin askelin Kasvon-

sa oli pestyt hiukset kammattu

puku siistitty Ei hänessä näky-

nyt enää jälkeäkään yöllisestä
juopottelusta Hellästi hän las-

kee kätensä vaimon olkapäälle ja
sävyisästi kysy:
— Miksikä äiti täällä istuu?'

Miksi et tule 'kotiin?
Vaimo vastaa yhtä sävyisästi

mutta 'kylmästi:
— Minulla ei ole kotia mihin

tasa-arvois- ia etta jaksavat su- - talla tahdo myontaa etteiko mie-

hittää kaikki kuivakiskoiset se- - hissä ole samasta asiasta moit-pustuks- et

Jos väsynyt raataja teen varaa Mutta kun nyt on
ottaa illalla lehden käsiinsä pi- - kysymys yleensä naisväestä niin
tää siinä olla sellaista lukemista jääköön se toisen sukupuolen ar-jo- ka

on kylliksi helppotajuista vostelu toistaisiksi
ettei se liiaksi rasita väsyneitä

Tatkanpa siis että nais itiön

käisykeinoja ja vihaisesti sanonut
että "sehän on luonnollista pidä
suusi 'kiinni"
Kaksi vuotta on kulunut edel-

lä 'kerrotusta Mies on pitänyt
lupauksensa Hän ei enää etsi

puhtautta kapakasta jos joskus
lapset leikkiessään siirtävät tuo-

lin keskele lattiaa tai leikkaavat
paperia lattialle Mies auttaa
vaimoaan kotiaskareissa sen min-

kä töiltänsä joutaa siten korva-

takseen vaimonsa yhdeksän vuot-

ta kestäneitä kärsimyksiä
Ei myöskään ole enää perhettä

lisätty Nyt mieskin käsittää
että visseissä olosuhteissa täytyy
luonnollisuudellekin löytyä ra-

jansa ja että järki on luonnon
hallitsija ja rajoittaja
Ei mies enää tee iltaretkiään

yksinään vaan milloin sopii vai-

monsa kanssa yhdessä Ja yh-

teiset huvit löytää hän paljoa

täydellisemmiksi ja sisältörik-kaammiks- i

suurempaa onnea
tuottaviksi

(Jatk)

ne jokapäiväisessä kotoisessa

yksitoikkoisessa työskentelyssä
kehittyy ksestään sellaiseksi Ei-

kä ihmekään kun se ajatus ja
näköpiiri ei saa tilaisuutta kos-

kaan vaihteluun siinä yksitoik-
koisessa vuosia kestävässä raa- -'

dannassa Ja kun on huolta kuu
on työtä ja vielä niitä jokapäiväi-
siä arkiasioita pää täynnä kehi-

tymme ajan oloon sellaisiksi rii-

taisiksi juoruileviksi akoiksi joik-

si meitä niin kernaasti nimite-

tään Ja kun usealta puuttuu
vielä kaikenlainen ulkopuolinen
seuraelämä ettei ole paljon muu-

ta viikkokausiin kuin se lähin

kodinpiiri niin eipä ihme jos ih-

minen samalla vielä tylsistyy niin
että sitten tavattuaan kanssa- -

hermoja Vasta sitten kun hän

löytää mielenkiintoista innostuu
ja syventyy hän etsimään luet-

tavakseen muutakin Niin on

myös nuorison ja lasten laita
Heille on myös välttämätöntä
saada lukemista — sosialistises-
sa hengessä Mutta heitä ei

myöskään huvita jos ei lukemi-

nen ole sellaista mikä ei aluksi
kiinnitä miellytä Sehän on juu-

ri valistuksen avain saada ihmi-

set yleensä ensin lukemaan jo-

tain Siitä on sitten pidettävä
huoli että se mitä luetaan on

kirjoitettu oikeassa luokkahen-gess- ä

Porvaristo istuttaa aatteita ih-

misten mieliin kautta rantain
Niin pitää tehdä sosialisminkin

levitystyötä Se on tepsivä ja
tarkka keino On kylvettävä so-

sialismin siementä jatkuvasti
vaikka vähitellen Aina mentävä
askel kerrallaan syvemmälle Saa
da ihmiset lukemaan sosialistis-

ta kirjallisuutta ja sanomalehtiä
se on parasta siementä sosialis-

min vainiolla mitä kylvää voi

Ia sekin siemen mitä Toveritar
levittää naisten keskuuteen on

ota ajatukset luistaa
kauaksi j ok apä i vä i -

ihmisen ei

kovinkaan

syydestäMITÄ HYÖTYÄ ON
NAISTEN

Kirj Helmi M

N vt minäkin tartuin kynään
pakistakseui hieman asiasta jos- - parempi kuin se ettei mitään

mennä

— Onhan meillä tuolla yhtei-
nen koti sanoo mies
— Sanot yhteinen koti Mi-

nulle se on ollut kidutusvankila
koko tämän meidän yhdyselä-mämm- e

ajan Ja mitä on se si-

nulle? Sinä inhoat sitä enem-

män kuin mitään muuta paikkaa
Kapakka ja pallohaali ovat sintil-

le paljoa kalliimmat Ja mitä
olen minä sinulle? 'Laiska elätti'

josta sinun täytyy valittaa tut-

tavillesi ja 'kysyä heidän neuvo-aa- n

mitä sinun olisi tehtävä

päästäksesi eroon laiskasta akas-

ta Sinä pääset nyt eroon mi-

nusta En enää pyydä yhtä suul-

lista ruokaa sinun rahoillasi os-

tettua Jos olen niin mitätön
etten voi ansaita omaa ylöspito-
ani niin mieluummin kuolen näl-

kään kuin vaadin sinua elättä-

jäkseni
Tästä puheesta mies vallan

tyrmistyi Mielenliikutuksesta
värisevällä äänellä 'hän kysyi:
— Ethäu'aijo särkeä elämääni

kokonaan?
Vaimo vastasi tyyneesti:
— Eihän se ole sen pahempi

teko kuin että-sin- olet särketi}'t
minun elämääni jo monta vuotta
Mies vastasi lukemattomilla

kauniilla pyynnöillä ja lupauk-
silla ja katkeralla katumuksella
eitä oli jo vähällä vaimon sydän
heltyä Mutta kärsimykset taas
tulivat voimakkaina mieleen ja
hän kysyi:
— Miksikä sitten olet niin teh-

nyt kun kerran tiedät että olet

pahasti tehnyt?
— En ole sitä pahaksi huo-

mannut ennen kun sinä olet ai-

na ollut yhtä tyytyväisen näköi-

nen Mutta mennään nyt ko-

tiin katsomaan niitä se pikkuvä-
ki siellä hommaa
— Pidä itse huoli ipikku väes-

täsi Minua ci hajuta tulla sinne
haistelemaan sitä visky ulos-

tustasi
— Tule nyt sentään katsomaan

Ehkäpä ei siellä olekaan " sitä
enää
Vaimo lähti vihdoin mieli

lävnnä katkeruutta 'Mutta kun
he pääsivät sisälle ei siellä ollut-
kaan enää 'huone siinä siivossa
kuin oli vaimon sieltä lähtiessä
Mies oli siivonnut kaikki niitä
oli yöllä 'liannut ja pessyt ja pu- -

No niin Tämä minut saa taas
tuohon samaan ajatukseen nais-

ten oman lehden tarpeellisuudes-
ta Sellaiset väsyneet hidasaja-tuksellis- et

ihmiset eivät hyvin-
kään halusta viitsi seurata joka-

päiväisiä puoluelehtiä Ja toi-

seksi onko kaikilla siihen sitten
niin hyvää aikaa? Mutta kun
he innostetaan ensin kevyellä lu-

kemisella tarkkaamaan ajan ky-

symyksiä vetäen muun mailman

yhteyteen ajatuksissa alkavat he

kaipaamaan tuollaista sielullista

virkistystä enemmän ja enem-

män Siinä sitten se ajatuspiiri
laajenee ja samalla maailmankat-
somus muuttuu yleensä Ja se

toinen puoli pikkumaisuus
ikäänkuin itsestään

hälvenee pois Tältä kannalta
olen ajatellut naisten äänenkan-

nattajan Toverittaren erittäin

tarpeelliseksi jokaiselle naiselle
Sitä samaa olen huomannut

usean monen ajattelevan päät-
täen niistä naisten omista arvos-

teluista mitä on ollut ennemmin
Toverittaressa Kun tämän kä-

sittäisivät kaikki naiset olisi se

suuri määrä kuin lehtemme

olisipa j)aljon suurempi
kuin se vielä nykyisin on ja
siitä aineellisesta kannatuksesta
mitä lehti saa osakseen riippuu
hyvin paljon sen sisältö myös-Sa-

nimittäin sitä enempi toimi-tusvoim-

jne

Tällaisena aikana kun maailma
on täynnä taistelua kaikenlaista
taistelua niin me naiset taistel-

kaamme oman lehtemme puoles-
ta sen levittämiseksi ja edistä-

miseksi kaikin tavoin Mennäk-

semme aina eteen ei pysähtyä
eikä palata vain taistella! Siinä
mielessä minäkin olen tämän kir-

joittanut Innostusta siis!

ta jo ennenkin on lehdessämme
ollut kirjoituksia
Tarjotessani tätä ainoata tällä

mantereella ilmestyvää naistyö-Iäiste- n

äänenkannattajaa tikittä-

väksi niin monelle heimosiskolle

ja -- veljelle kuin olen ollut tilai-

suudessa tapaamaan saan kiltil-

lä kaikenlaisia vastauksia Niitä
sna kuulla kyllä kaikkien sosia-listi-lehti-

asiamiehet eipä sil-

ti mutta nyt on puheena Toveri-
tar Se että muutamat sosialisti-puolueesee- n

kuuluvat henkilöt

antavat "vastustavia" vastauksia
antoi minulle aiheen vielä ker-

ran puhua naistyöläislen lehden

tarpeellisuudesta
Eräs toveri kerran sanoi oli-

jia hän nyt sitten tosissaan tai
ei että "kun te naiset kerran
pyritte si miesten
rinnalle ja tahdotte olla niin
miesmäisiä kuin suinkin niin ei-

kö teille riitä että luette samoja
lehtiä miesten kanssa ettei tar-

vittaisi erikoisia naisten lehtiä
Kai sitten pitäisi perustaa mie-

hille vielä erikoinen miesten leh-

ti että oltaisi tasoissa"
Väiltipä hiin erään kiertävän

naisjHihujaiTime sanoneen samaa

jota en nyt kumminkaan usko
Minä puolestani en katso py-

rittävän pois siitä puhutusta
vaikka naisilla

onkin oma äänenkannattaja On-

han ne kaikilla seuroilla unioilla

ja ammattikunnilla Vieläpä
il lakin nyrkkilehtcnsä

Sellaiset asiat kuin naisten ää- -

Me tarvitsemme oman äänen-

kannattajan olkoonpa sen nime-

nä sitten Toveritar tai mikä ta-

hansa Tai saakoon se mitä lisä-

nimiä hyvänsä niiltä liiaksi "va-

listuneilta" kunhan se vain ko-

koaa meitä suureen yhteiseen
taisteluun oman luokkamme hy-

väksi ja samalla kohottaa tietoi-

suuttamme innostaa ja herättää
Minusta näyttää sen mitä
Toveritarta seurannut että

ollaan menossa toivottuun [jää-

määrään Yksi ja toinen joka
ei ennemmin ole päästänyt ään-

tään kuuluville heittää jotitensa
ja tarttuu kynään
Minä uskon että monella heis-

tä olisi vilpitön halu sanoa pal-

jonkin jos he vain löytäisivät
sopivat sanat saadakseen ajatuk-
sensa ilmi Monet ne jotka moit-

tivat Toveritarta siitäkin että
siinä niitä on "jos minkälaisia
akkain lörpötyksiä" eivät huo-

maa että se on tavallaaan eteen-

päin menoa saada ihmiset (oli-

pahan ne nyt sitten vaikka nai-

sia) lausumaan ajatuksiaan aina
sillä kyvyllä kuin kullakin on

Eihän pitäisi vaatimukset olla
kovin suuret kun ottaa huomi-

oon että kynäilijät ovat vain
tavallisia työläisiä eikä mitään
sanomalehti neekeriä eikä am-

mattilaisia sillä alalla Kun ajat-
telee vielä millaisissa olosuhteis-
sa ne kirjoittajat useimmiten

niin eipä voi vaatia että
ne ajatukset olisi kovin joustavia
ja sanottavansa osaisi asettaa


