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Nuorille siskoille cl tn naisihmisen elämä kun noi- - loudellisen kehityksen välttämä- -
ta apumiehiä ei ole ollut aina tön tulos nykyisessä yhteiskun-saataviss- a

On jäänyt vähiin nossa Tässäkin toteutuu sama
niin-j- näin ne talven varat Ei seikka kun monella imuillekin
ole voitu hankkia kaikkia ker- - alalla' (Jatk)rallaan'' puolusteli muori

W ilho ei ollut tietääkseen- - MINÄ JA MUUT TA — ASIAT

vät mielipiteet toimittajan kirjoitta-
masta "Sananen naisasiasta" leimat-
tiin personajuoniksi joita kuitenkaan
ei kukaan voi todistaa Tuossa kir-

joituksessa olevan sekä julistettiin
E M:n kirjoitus vastaukselle arvot-
tomaksi
Tuollainen menettely on mielestäni

arvotonta lehden toiniitlajalle ja va-

hingollista lehdelle sillä ei ole lain-

kaan alaarvoista vaatia että "johta-
vat artikkelit tässä lehdessä ovat sel-

viä ja varmoja" Minusta tuo asia
ansaitsee "perusteellisempaa huomio-
ta" ja minä jään toivomaan että toi-

mitus sen sille suo Sillä minäkään
en ole koskaan tiennyt työväenluo-
kan naisasiasta hölynpölyä Enkä
tullut tuosta toimittajan artikkelista-
kaan hituistakaan enemmän kuusalle
siitä asiasta vaikka silä hartaasti ha-

luan Nuori

haan aivan kuin hyvin ymmär-
täisi asian

Tarjoutui sitten muka jouten
ollessaan apumreheksi jos sel-

laista kerran tarvitaan Tekisi
hän sellaista pientä hommaa sen
enemmittä "palkkioista aivan
noin vain sukulaisuuden vuoksi

(latkitaan)

SOSIALISMI JA VAPAUS:

Kun vartut sisko ja toivoen

(
sinä elämän purtehen astut
niin usein sattuvi tuiskusäät
sä usein kuohuissa kastut
Saat tuskia tuntea tuntea hallaa

ja elämä paljon se armottaa tal-

laa

Ja tuntuvi niiii

kuin hukkua täytyisi vastuksiin

Yks' olkoon sulia ain' ohjeena:
sydänääntäsi kuunnella koita
se ei sinun sortua suvaitse
vaikk' aina ei voittaja voita
Kun elosi ohje on ihmisyys
niin helppo on silloin kestellä

syys —

Ja iltasi sun
luo rintaasi rauhan toivotun

M X7
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Keskiyön hetkinä

teiskunnassa vähentymistään
1 s t'i sen1 M iii i! i s u u tl Ch vallites-

sa vielä joku määrä vapautta jä-lel- lä

Jos jonkun liikkeen työ
ei hänelle sovi niin voi hän et-

siä työtä toisessa liikkeessä hän

voi muuttaa toisen palvelukses-
ta toiseen Sosialistisessa yh-

teiskunnassa ovat kaikki

yksissä käsissä

siellä on siis ainoastaan yksi

"työnantaja" 'jota on mahdoton

vaihtaa
Tässä suhteessa on siis palk-

katyöläisen vapaus paljon suu-

rempi kuin sosialistisen yhteis-

kunnan työntekijän mutta tätä
ei toki voida sanoa työn vapau-

deksi Muuttakoonpa työnteki- -

(Jatkoa kuuilcnncKa sivulta)'

m miten ue muut siellä ansait-

sivat josko niinkuin laisinkaan

kannattaisi töihin lähteä
Eihän hänellä kiirettä olt ei

hätä pakota kuten itse kertoi
"Kun hän kerran asunnon ja

ruuan maksaa on se kai Toinis-

ta ja äitimuorista sama mitä hän

toimittelee" uteli Wilho heiltä

"Niinpä tietenkin Eihän heil-

lä ole valta vieraan hommia
määrätä Sehän on tietysti heil-

le samantekevä Sitäpaitsi on se

mukavaakin jos vain sukulais-

poika viitsii heidän kanssaan
täällä- muutoin aikaansa viettää"
Toinin äiti virkkoi

(Jatkoa cnsimaistllä sivulta)

litä onko jossain toimessa tämä
tai tuo Minä Jos ei siinä ole

yksi niin siinä on toinen Tosin

kyllä yksi täyttää saman paikan
paremmin kuin joku toinen mut-
ta ei kukaan koskaan sosialisti-

sessa toiminnassa voi tehdä
kuin velvollisuutensa ja

velvollisuutensa täyttämisestä ei

ajatteleva ihminen milloinkaan
odota ylistystä kaikkein vähiin- -

'"Sosialistisessa liikkeessä olisi

pyrittävä sivuuttamaan yksilöt ja
näkemään vain joukot Jokaisen
sosialistiliikkeen yksilön tulisi

itselleen joukkokatso-mu- s

Yksilöjen tulisi sulautua

joukkoon sekä koettaa nähdä yh-

teiskunnalliset ja uinut asiat ko-

ko köyhälistön eikä yksilöjen
kunnalta 'Pitäisi pyrkiä ulos ah-

taasta poroporvarillisuudesta va-

paaseen ilmaan: sosialismin

pois pienistä
sosialismin

Siinä on rajaton
ala tutkia ja tuntea ja kunkin

päivän uudet tapahtumat tuovat

ajatteluun heräävälle työväen- -

luokan vain tulisi oppia punnit-
semaan ja käsittämään asioita

sosialistisen niailniankatsom uk-

sen valossa voidakseen turvau-

tua tiedon puuhun silloin kun

sorto ahdistaa
Vasta sitten kun köyhälistön

näköpiiristä katoavat yksilöt ja
turhat pikkuseikat ja sijalle as-

tun jcukko- - eli luokkayinmär-ry- s

vasta sitten joutuvac sosia-

lismin kylvöt' oraalle ja tähkälle
ia vihdoin voi koko maailman

uho Ristiiarvea tunnossaan
i i

heti tultuaan säälitti noiden nais- - J KiiniKa usem ui a

ta toiseen niin ei nau mi un

kaan' löydä työn vapautta mä-

sään vaan kaikkialla ovat jo-

kaisen yksityisen työntekijän toi-

met tarkasti määrätyt ja'järjes-tetv- t

Se on teknillinen välttä-

mättömyys
Se vapaus jonka työmies me-

nettää sosialistisessa tuotannos-

sa ei siis ole työn vapaus vaan

vanaus etsiä itse herransa Tä- -

mä vapaus on nykyjään kyllä ki')vn:iistö valmistautua elonko
arvokas se on ivonieKijan u

ten taloudelliset vaikeudet- - kun

huomasi millä kannalla asiat oli-

vat'

Tällainen luminen talvi ja kak-

si naisihmistä mökissä ominapui-nens- a

"Täytyy heitä toki auttaa sen

joka hädän ja huolen ymmärtää"
tuumi Wilho
"Horn maani pa heille puita ja

rehuja kylliksi ennenkuin tästä

töihin käyn Kuinka vastuksel-list- a

lienee heidän touhunsa oll-

eet eikä vain kumpikaan äiti

enempi kun tytär näy mistään

valittavan Vielä raahaavat tal-

ven yli tuota akan-räpiläs- lä joka
tuntuu pitävän kaikesta niin

suurta suuta ja tietävän niin

paljon"
"Osaa valu tuo muija ottaa

käsiksi joka asiaan Säälittäviä

ne ovat nuo vanhat naiset mutta
se on niin kiero juttu kun useim-

mat heisiä ovat niin ilkeitä ja
lärväsuita"

juuseenkin — --

Sosialististen

jien kunkin
tehtävä alote

lehtien tnimitta-kohdaHaa- ii

olisi
edellä esitettyyn

Kirj Helmi M— n

Alkoi hämärä ja saapui yö
Pilvet leijuu pitkin taivaan ran-

taa
— Kas tummaan pohjaan valo

virrat lyö — -

— Mun värähtävän äänen kaiku

kauas kantaa
— En sieluan voi koskaan rau- -

lioittaa
Vaikk' rauhaa nyt henkii taivas

sekä maa

Näin hiljaisuutta etsin lepoa
ikävöin

Ja kätkeytyä tahdon mailmalta

Kun yksinäisyydessäni mä kyy-nelöi- n

Niin tyyntyy tuska tuntuu raik- -

kähaltä' —

Vaan jälleen palaa päivän humu

virta

Ja reelleen helskyy elon pitkä

pirta

Näin miljoonien sielu rauhaa
ikävöi

Nyt tuskaan nääntyy joukko ih-

mislasten

Ja tuhansien silmä myötään kyy-nel- öi

Käydessä kuolon tielle vartavas-

ten
— Pelastuksen toiveen kaukaa

häämöttäissä
Puhkeaa vihan palo poskipäissä

ASTORIA ORE

Piti tässä tarttua kynään nähtyäni
t 1 jouluk 4 p numerossa huomau-

tuksen että täältä Astoriasta ei ole

vuosikausiin ollut lehdessä edes

Koska minä nyt en hoksaa mitään

tärkeämpää kirjoitusaihetta niin
väittämään valheeksi tuota

huomautusta sillä siitä ei ole enem-

pää puolta vuotta kun vimeksi näin

omankin kyhäyksen! tässä lehdessä

ja E M:än (Emma Mattilan) kirjoi-

tuksia olen lukenut useampia sen

jälkeenkin mutta vasta hänen vii-

meinen kirjoituksensa näkyy olleen

niin "herättävä" että sen nykyinen

toimittajakin on huomannut kait sik-

si kun hän kuuluu kirjoittaneen sen

miehenä hän kun ennen on tyytynyt
olemaan vain nainen
Ikävä vain että hänen ensimäinen

"lähestyä naisia" saadak- -

seen selvyyttä hänelle epäselviksi

jääneisiin kohtiin ja lausumansa eriä

lustusase kuten jokainen Hetaa

joka on työnkennellyt tai työs-

kentelee monopooliliikkeessä
Mutta tämäkin vapaus häipyy

häipymistään taloudellisen kehi-tvkse- n

vaikutuksesta Yhä kas-

vavan työttömyyden tähden on

vapaita paikkoja paljoa_ vähem-

män kuin niihin pyrkijöitä Työt
tömäksi joutunut saa usein olla

iloinen saadessaan edes jonkun-

laisen paikan Ja tuotannon-välineitte- n

keräytyminen harvo- -

len kasiin vanumaa eua iv"
Wilho oleili ia lepaih muuta

suuntaan ettei työväenluokan
kallista elinaikaa enää enempää
turhuuteen kulutettaisi
Lienee lukija- - ja kuulijakun-

nille alussa vaikeaa totutella so-

sialistiseen esitystapaan mutta
ennen pitkää siihen totutaan ei-

kä poroporvarillisiin sitten

kelpaakaan
Lyydi Gratchef

Jos olette
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tui suomalaisia luiikketii)

liikkiiä vihdoin kohtaa joka
mia päiviä eikä ollut tietä

seenkään tuumistaan Ei halun keessä saman "työnantajan tai

ainakin samat työsuhteet
Se mitä vastustajamme sano-

vat noiden sivistystä ja vapautta
i i :i

nut hätäillä ettei hänen
niin huomattaisi

Vasta vähitellen alkoi 'hän

tehdä pieniä palveluksia
Milloin toi puita väliin vettä ja
muuta semmoista Vasta muu

vihaavani sosiaiHicmoKraui-- n- -

keäksi tarkoitukseksi onkin ta- -
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"tniten heidän talven puuvaras
tonsa laita on jos on kylliksi?"
"Entä eläimen rehut viljat ja T

OSUUSKOTI (Tämiin kirjan saatte paasti Ja pitilitl ofljl
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sia tJA ](tka tarvj Ktto iiii Varokaa liuuiomivjmuut tarpeet? Oletteko
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neet syksyllä kylliksi että yli
talven kestää?"
"On se vähän hankalaa kah- -
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