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LOPPU

tyksestä raittiusseuran sisällä Hän
lausui niin suoraan ja peittelemättä
että kuinka teitä vedetään nenästä
Hän kehoitti yhtymään samaan jouk-
koon kuin niissä hänkin on mutta
minun kunniantuntoni oli niin suu-

resti loukkaantunut että en yhtynyt
sillä paikkakunnalla sosialisti osas-
toon Menin Californiaan jossa heti
yhdyin ja päätin että vointini mu-

kaan tulen taistelemaan parempia
oloja koko työtä tekevälle luokalle
Jos kaikki tytöt kirjoittaisivat täs-

tä niiii se olisi kyllä tosi että jos
he ilman kaunistelua sanoisivat että
niitä suuri määrä tyttöjä
jotka hengessään ajattelevat että

le "Etkö haluaisi antaa äidille
jotain muuta lahjaksi?''
"Kyllä rakas isä mutta sillä

viidellä pennillä mikä olisi mi-

nun osalleni tullut ei olisi voinut
muuta ostaa kun pääsiäismu-
nan"
"Ei edes sitäkään lapsi kulta'

vastasi isä ja otti esille lompak-
konsa Xiin paljon rakasti isä
Kaisaa mutta ei lompakkoa ol-

tu avattu hänen tähtensä ennen
Mutta nyt isä antoi sieltä viisi- -

Pienet lukijat Täytyy min tm
taaskin pyytää anteeksi kun tä-

mä kertomus on viipynyt näin
kauvan jatkamatta Alutta jos
olisin setä enkä täti niin uskon
että minulla olisi jonkun verran
enemmän aikaa Olisi hyvä jos
joku teistä sanoisi mitä pidä' te
tästä kertomuksesta ja millaiset
kertomukset teitä eniten miellyt-
tävät Jos pulititte suoraan niin
autatte minua paljolla josta tu-

len olemaan teille kiitollinen
TÄTI KLAUD1E

minulla on kyllin' hyvät päivät että pemnsen Kaisalle ia toisen käski
jos tässä vielä aletaan uniota liom- - antaa Idalle sanoen:
mfipmaan_ niin "llinsann'' nuiUUani in
n e p Kuinkas suuri määrä on
tyttöjä jotka kulkevat "Parkeissa"
yleisissä tanssi-saleiss- a ja liikkuvissa
kuvissa sillä aikaa kuin osaston ko-

kouksessa ei tahdota saada henki-
löitä huvitoimikuntaan ja kaikkiin
muihin toimikuntiin Osoittaako se
sitä että olemme liika väsyneitä ot-

tamaan toimia vastaan sillä aikaa
kuin vhdet ia samat henkilöt saavat

jcnixaa nämä inna naiuaue
Alutta sinulle Kaisa minä teen
erään ehdotuksen sen äidin lah-

jan suhteen"
Kaisa oli niin onnellinen ja

isän luvalla juoksi heti viemään
Idalle viisipenniscn Porstuassa
he juttelivat ja riemuissaan al- -

MONESSEN PA

Osastomme toiminnasta voi päät-
tää että talvi tulee sillä harjoitukset
ja kokoukset ovat ruvenneet käymään
täsmällisemmiksi ja sunnuntaikoulu-
kin on jo alkanut toimintansa — ja
olen kuullut lapsilta että he rupeavat
heti kappaleitakin näyttelemään ja
muitakin leikkejä ja kansallistansseja
aikovat esittää yleisölle! Innostusta
toivon riittävän kun nuoret voimat
alkavat taas toimimaan
Iltakoulu on myös alkanut ja suo-

malaisia on siellä koko lailla ja hyvä
se onkin sillä niinkuin kaikki tietää
tässä maassa täytyy osata tämän
maan kieltä että tulee pärjänneeksi
Siellä oppii muutakin hyödyllistä

kuten opit — koneopillisessa piirus-
tuksessa käsitöissä keittämisessä

pika kirjoituksessa kirjanpidossa
laskuopissa kirjoituksessa tavussa ja
kansalaispaperien otossa Siis ei ole

turhaa käydä iltakoulua kun osaa
ottaa hyödyllistä oppia
Sotapoikia on täältäkin jo haettu

kolme kertaa suomalaisia ei ole sen-

tään vielä viety kuin viisi — mutta

"jumala tietää" kuinka paljon niitä
vielä viedään Hyvä vaan kun ei

vielä ole viety perheellisiä miehiä
Mikähän meille työläisille vielä

tulee kun kaikki elinkustannukset
nousevat huippuunsa ja kaikkia palk-

koja ei nostetakaan

Järjestynyttä kansaa vaatii tällai-

nen mailman myllistys ennenkuin
kaikki on ennallaan Pyrkikäämme
paremmille oloille kun nykyaikana
on täytynyt kärsiä sorrettuina orjina
Lehdistä olen lukenut kuinka ihmi-

siä kärsii nälkää ja kuinka leipä on

kalliimpaa kun kulta siispä jossain
paikoissa he vaativat leipää eikä ra-

haa sillä heidän palkkansa on niin
mitättömän pieni nykyaikasten meno-

jen suhteen ettei raha ole rahan ar-

voista
Nurinkurista sentään on tämän

mailman meno Nouskaa nouskaa
ihmiset uutta mailmaa alkamaan

ALINA SORJONEN

VIINIRYPÄLEEN
MUSTA TERTTU

olla alituiseen toimikunnissa? Kyllä koivat hypellä niin että Idan äiti (Jatkoa viidenneltä sivulta)
tuli siunaillen katsomaan
"No on tolkkua hyppiä piik

meillä aikaa on kun otamme ja sa-

nomme että nyt mennään
Suomalaiset tytöt ovat siksi halut-

tua palvelusväkeä että jos me kaikin
oikein oivaltaisimme voimamme ja
liittyisimme yhtenä joukkona vaati-
maan parempia olosuhteita asemaam-
me varmasti siinä voittaisimme
Toivoisin vilkkaampaa keskustelua

tästä Toverittaressa E A

ko pimeässä sanoi hän

Kuudes luku

Oli Pääsiäis aamu Kaisan ko- -

tl navtti niin miellyttävältä ia
kodikkaalle Ei heillä ollut kuu

RAHA-AARR- E JÄÄN ALLA

(Jatkoa kahdeksannelta sivulta)

onneasi jos pääset kunnialla aidan ul-

kopuolelle Meidän uudet vahtikoi-
ramme muuten raatelevat sinut Tar-
vitsen ainoastaan viheltää minun ja
silloin olet hukassa ja
"Minä tuota voisinko saisinko

minä tavata kartanon luiltijatarla "

kiirehti Vladimir vastata Hän oli
kadottanut tyystin itsensä hilliUeniis-kyvy- n

ja säälittävänä seisoi nyt pau-

haavan vartijan edessä
"Mitä tuhdotko tavata enkelimäinen

emäntämme? Jätä asia minulle Ha-

lon hakkuuseen pyrit vai?" —

Vladimir nieli katkeruuden Täl-

laista kohtelua hän sai siltä leskeltä
jonka luona hän asui ja joka epäi-
li häntä hänen perin kurjan talouten-
sa varkaaksi Mutta hän oli säälittä-
vän kurjassa tilassa ja tällaiset aina
epäilevät lähimäisiään
"Voisinko tavata Tom'in? sanoi sit-

ten arvelematta
"Tomin? Olet talon vanha tuttu

vai? No Istu sitten tuossa Mutta
Tomia et näe Hän meni sotaan her-
ramme niin määräsi"

"Herranne! Kuka on herranne?"
"Kas-kas- ! Kun viisastelee No en

minä häntä voi muuksi sanoa Vaikk-
ei ole lupa kuulemma siitä puhua
Hän joka määrää ja käskee hoitaa

kirjat ja vieläpä komentaa kaunista
emäntäämme on minun mielestäni
kutusnttava isännäksi No tuota
niin Tomi ei ole täällä enää"
"Minä haluan nähdä emäntäänne"

virkkoi Vladimir saaden takasin enti-

sen käskevän tarmokkaan äänenpai-
non "Onko hän jota kutsutte isän-

näksi täällä" lisäsi hän sitten
Isännällä tarkotti vartija luutnantti

M'nsheria "E5— ei hiin ole kotosalla
Hän on matkoilla Kohta menee so-

taan Hän on tuima mies uskotte-ko- s

Tuinla ja kavala Mainiosti hän

pystyy vihollistaan pettämään ja ku-

rittamaan Muuten en ole kovinkaan

pahoillani erotesani hänestä" jatkoi
mies kuin itsekseen asetelen revol-veri- ä

taskuunsa
"Ri tätä olisi tarvittu kun olisin

nähnyt että sinulla on vaun yksi kä-

si Onpa onni että luoja on saanut
sinusta ramman ja puolisokean muu-

ten olisi mentävä viholista hakkaa-

maan"
Hän lähestyi hyvin varovaisesti

Vladimiria sulki käsillään sumua
aivan kun olisi ollut pakko laskoa
sanat suusta ja sitten kuitenkin kä-

sillään estää niiden kauemmaksi kuu-

lumasta kuiskasi:
"Kamala aika! Viedään nuoret ja

vanhat Teidän kaltaisia raukkoja c

maamme pian täynnä Vanha olen
mutta vuoro se minutkin viepi Us-

kotteko että kun "

"Lakkaa minä tahdon tavata emän-

täsi" vastasi Vladimir jota kiusasi
miehen hitaus ja loukkaava arvostelu
Mutta miksi loukkaantua puhuiluin
hän totta (Jatk )

nollista huonekalua yhtään Mut-

ta huolellinen ja siisti äiti sai
verhoilla ja liinoilla peiteltyä
vialliset paikat ja puhtaus kau-

nisti kaiken

"Rakas äiti sanoi Kaisa aras-

tellen Minulla olisi sinulle eräs

lahja jota en kuitenkaan voi an-

taa ennenkuin lupaat että täytät
minun pyyntöni"
Hän kietoi oikean kätensä äi-

din kaulaan ja vasemmassa o!i

jotain jota hän piteli selän ta-

kana
Äidin rinnassa sydän sykähti

niin oudosti Kaisa ei juuri hy

väillyt hiintä Hän pelkäsi ja
karttoi äitiä ja nyt hän halaa
häntä pienellä kädellään Se

tuntui niin hauskalta ja suloisel-

ta Ei suinkaan tyttö niin vai-

keaa voi pyytää etten voisi sitä

täyttää mietti hän ja vastasi:
"Kylki kyllä minä lupaan"
Kaisa ojensi hänelle punaisen

paperilipun Se oli pääsylippu
työväen pääsiäisjuhlaan jonne he

illalla sitten menivätkin
Tämä päivä oli suuri juhla

heidän perheessään Tästä läh-

tien rupesi äiti kulkemaan aini
isän mukana työväentalolla ja
rupesi lukemaan työväenkirjalli-stiutt- a

Riidat vähä kerrallaan
vähenivät sillä äiti koitti ymmär-
tää isän selityksiä työväenaat-
teesta ja sosialismista
Alummo huomaten sellaisen

muutoksen alkoi myös kysele-
mään yhtä ja toista ja tapasi sa-

noa:
"En minä niitä kaikkia ymmär-

rä mutta kaunista aatetta se

mahtaa olla kun poistaa riidan
kodista" Pyyhkäsi sen päälle
esiliinansa nurkalla silmiään

Isä katsellessa äitiä tapasi
sanoa: "Kaisa ei löytänyt

rahi-aarret- ta

jään alta mutta minä
toivon lövtäväni hyveen aarteen

katselivat tarkkaan ympärilleen
Ja siinä aivan heidän jalkojensa
luona makasi se aarre joka oli

tuottanut heille niin paljon huol-

ta ja vaivaa Pienessä matalas-
sa syvennyksessä oli sekymmeu-penniseks- i

luultu esine 'Alutta
sillä oli todellakin särmäiset reu-

nat eikä ollut niin pyöreä kun se
oli ennen nyttänyt olevan Se
oli tavallinen koivun lehti Oli
saunamiesten vihdasta pudonnut
ja säilynyt tuuliajolta jäätyen
kiinni

Tytöt katsoivat toisiinsa ky-

syvästi Kaisa kumartui ja mie:-tiväise-

raaputti lehteä jolloin
se kappale kerrallaan pieneni ja
hävisi olemattomiin Hänen hu

leikki katkeruuden hy-

myily Se teki niin kipeätä ys-

täviinsä sydämeen Ida lähestyi
ja sanatonna kiersi kätensä ystä-
vänsä kaulaan jolloin tämä pil-

lahti katkeraan itkuun Ida otti
osaa Olihan se suuri pettymys
heille Siihen nyt raukesivat
heidän suunnitelmansa Hetken

itkettyään katsahtivat he toisiin-

sa ja viimeisten kyynelten vielä
vieriessä poskilla he nauroivat

täydestä sydämestä Paluumat-
ka näytti paljon vaarallisemmal-
ta mutta onnellisesti sentään he

pääsivät kotia Kaisa kertoi il-

lalla isälle koko salaisuuden
suunnitelmineen ja pettymyksi-
neen Vieläkin kyyneleet pyr-

kivät esille Altitta sitten he

nauroivat aika makeasti
"Vai oli sinulla aikomus ostaa

äidille pääsiäislahja" virkkoi isä

lopulta vakavana Heidän oli

mukava keskustella sillä äiti ja
mummo olivat menneet ostoksil- -

PALVELIJATTAREN ASEMASTA

Olen seurannut tästä asiasta kir-

joituksia puoleen ja toiseen Toverit-

taressa Minäkin julkaisen omasta ja
toisten kokemuksista joitakin mielipi-

teitä sillä siitä asiasta olisi jokai-

sella tytöllä paljon kirjoittamista ja
luulen että silloin selviäisi monta

eri näkökantaa
En luule Sannan tarkoittaneen täyt-

tä totta sanoessaan siinä että palve-

lustytöt luulevat kuuluvansa "herras-

väkeen" mutta koska niin harvoin

palvelustytöt ovat tuoneet julki mie-

lipiteitään sanomalehtien palstoilla
niin Sanna löi sen naulan joka sat-

tui Sillä olin kerran Sannan luento-

tilaisuudessa silloin alku aikoina
kuin sosialismi alkoi levenemään suo-

malaisten keskuudessa Amerikassa
Sannalle oli myönnetty tilaisuus pu-

hua naiskysymyksestä eräässä rait-

tiusseuran kokouksessa
Meitä "herrasväen" piikoja oli haa-

li melkein täynnä hellupoikiemme
kanssa jossa Sanna selvitteli meidän
aseman niin selvästi että me jotka
olimme Suomi-Opisto- siipien varjos-
sa lähdimme pois haalista Emme
mitenkään tahtoneet kuulla että
meidän asemasta tuodaan varjopuo-
lia näkyviin ja niin saimme haalin
melkein tyhjäksi yleisöstä lukuun ot-

tamatta joitakin pääjehuja
Tästä oli se seuraus että neidit

opistolta alkoivat hommaamaan nais-

yhdistystä jossa jo alussa tuntui
vallitsevan se henki että nuorten

tyttöjen tulee vihata miehiä j n e

Riensin palveluspaikkaani ja kerroin
että meille perustettiin palvelijain
yhdistys nimittäin kokille joka sattui
olemaan mitä kovin sosialisti Minä

ja hän emme sopineet yhteen ei mi-

tenkään Vihasin häntä siitä kuin
hänellä täytyi olla aina jotakin pu-

naista päällä Niillä väreillä pelo-

teltiin siihen aikaan
Hän löi minun kauniit haaveiluni

heti pirstaleiksi palvelijain yhdls- -


