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Ketä varten? aa Isä on liiennyt Askeleet

tuntuu nuoresta vainuista ras-

kaalta palatessa tyhjään kotiin
Asemalla on muitakin saattajia
Tuossa vaivaa isä siunaa poi-

kaansa äiti ei voi puhua mitään
hän sulkee pojan syliinsä ker-

ran toisenkin ja jää tuijotta-
maan yjioikansa Jälkeen Tun-

tuu vanhuksesta niinkuin rin-

nastaan revittäisi sydämmensä
kappaleiksi Sitten kun ei enää

erota tungoksessa rakkaitaan

vaipuu 'hän vaikeroiden toisten

syliin Kalpeana seisoo tuossa
nuori tyttö koettaa hymyillä
mutta nähdessään sulhonsa

hermostuu alkaa hypistellä kä-

siään ja vaatteitaan ja kuu erka-

nevat syleilystä purskahtaa hän

sesti joskus tulevansa likaisin
ja vannoo ikuisesti rakastavansa

ja muistavansa morsiantaan

joskin hänen täytyy nyt lähteä

unitta varmasti lupaa palaavan-

sa Hidastellen he jättivät 'hy-

västiä kenties ijäksi Juna täy-

teen sullottuna miehiä lähti liik-

keelle He ovat menneet

hiljaa surren rientävät
koteihinsa Mutta heidän

seuraa poikia mat-

kalla siellä aina ja ijäti

Kärsivällisesti moni odottaa

ja toivoo Useampien toiveet

särkyvät pirstoiksi Ile koetta-

vat unhoittaa — 'Unhoittaa —

Äidit ja morsiamet itkevät lap-

set usein isäänsä kysyvät "Mi-

tä varten isän täytyi mennä"?

"Ketä varten"?
AINO ASTREN

Kevät ' kauan toivottu kevät

tulee! Työläisen rintaan se luo

elämästä iloisempia toiveita Au-

rinko lämpimällä paisteellaan su-

lattaa jäisen maan Kunpa se

voisi sulattaa roudan ihmislas-

tenkin rinnoista

Tiedämme että korkeilla tun-

tureilla on ikuinen talvi siellä

ei lumi ja jää tyyten sula kos-

ikaan Mutta meidän tulee muis-

taa että höyryyn käyneen va-

pisevan äidin lempeässä sure-

vassa sydämmessä on myöskin
ikuinen talvi — Hänen surunsa
on lohdutonta kalvava tuska

'täyttää rintansa muistellessaan

kuinka suuria toiveita 'hänellä

oli pojistaan vanhuuden päivien
varaksi nvt kun' hän heitä par

kin hiljaiseen itKtiun uuno
kuiskaa tyttönsä korvaan lem-

pein sanoin vak uuttaen j u h lal r- -

haiten -- olisi tarvinnut jos kos- - Keskustellen asiat Sel- - teydessä tarpeellinen? Tämän

kysymyksen tekee Maissi Heik-

kinen kir jotuksessaan "Erehdyk
venevät

siä ja erheellisiä Korjaunsia ja
nähtävästi todetakseen että e

on tarpeellinen sanoo hän: "työ-läisluok-

miesten olosuhteet

ovat kurjat mutta naisten koh-

talo on vieläkin kurjempi mies--

Keskustellen kai päästään sel-

ville siitäkin onko sitä sosialis-

tista naisliikettä olemassa tai ei

Jotkut naiset ovat väittäneet
sitä olevan Suomessa ja Saksas-

sa Minä en ole ollut tilaisuu
kohtaloon verrattuna Mita

dessa filhi mukana kummankaan ten
n i : r

riippuvan naisen taloudellinen

aseina voidaan parantaa vain so-

sialismin avulla Mitä taasen

tuohon orjuuteen tulee ni'i luu-

lisi olevan johdonmukaisempaa
ja tuloksia tuottavampaa että
samalla kuin naisille opett Man

että heidän velvollisuutensa ei

ole alistua miehen orjaksi ope-

tetaan myöskin miehille tltä
heillä ei ole oikeutta sortaa liros-

ta mutta tähän opetustyöhön ei

tarvita naisliikettä vaan Inokka-tietoi-e- n

työläisniieheu ja naisen

yhteistoimintaa Sitten tuo lau-

se "Proletaaristen naisten liike

on tehnyt yksinomaista herätys
tvötä Iiaissuvun täydellisempien

ja korkeampien )oliittisten 'ke-uksi-

ppolesta" Vaikkakin sa-

man artikkelin toisessa paikassa
sanotaan että porvarillisella nais-

liikkeellä ei ole mitään tekemis-

tä sosialistisen naisliikkeen kans-

sa niin' mikäli minä käsitän por-

varillisten naisten liikettä :m

kun tuo lause olisi juuri heidän

ohjelmastaan otettu Sosiahde-mokratise- n

työväenliikkeen oh-

jelmaan se minusta tuntuu mah-

dottomalta sovelluttaa sillä sii-

nä sanotaan että kaikki ihmiset

ovat veljiä Sentähden pitäisi hei-

dän etunsa ja pyrintönsä olla 'y-

hteisiä yhden hyvinvointi
ko-k- ee

meitä kaikkia

Sitten seuraa kohta joka on

minulle vähän hämärä tiimifiin
tämä: "Paitsi puolueen varsinai-

sen ohjelman edistämiseksi on s

deni naisliitto erikoisesti työs-

kennellyt naisten valtiollisten ja
kunnallisen äänioikeuden suoje-

lu slaiiisäädännä n äitiysvakuu-
tukset raittiuden siveyden y m

hyväksi" Minä olen "luullut et-

tä Suomenkin sosialistipuolueen

ohjelmaan on kuulunut naisfen

täydellisen äänioikeudeli tunnus-
taminen jo pitkät ajat Myö-ki- n

eri maiden s puolueiden kannas-

ta alkoholikysymykseen niih'eii

puhuttaessa sanotaan että alko-

holipitoisten juomien valmi

ja myynnin yleinen kielto-

laki on ollut Suomen sosialisti-puoluee-

ohjelmassa jo v

Samoin myöskin äitiysvakuutus
Koskeeko sekään yksinomaan
naista — äitiä? Eikö isien ja

miesten velvollisuus ole my ö k in

tvöskenmllä siihe nsmmtaan et-

tä naisten äitiyden aikana on

saatava tarpeellinen huolenpio
voidakseen suojata omansa ja tu-

levan kansalaisen terveys?
- Toimivatko todellakin Sio-mes-

mainittujen asioiden hy-

väksi yksinomaan naiset? Eikö

nykyinen sosialismi juuri tee

naisliikkeen tarpeettomaksi aset-

tamalla naisen si

init hen rinnalla si

kä taloudellisiin että pol::ii- -

ijatkca l{Cinianuclla sivutin)

svvemmana k") ny ne-s- a m n

on elänyt sitä kurjempi on hä-

nestä riippuvan
nai-e- n asema- - ol-

lut siksi että nainen on usein ol-

lut sen lisäksi vielä miehen or-

ja'' Tällä tietysti tarkotetaan

s 'puolueen ulkopuolella olevia

tahi sosialismia tuntemattomia

työläisiä sillä tietoinen mies ei

sorra'' naista eikä tietoinen nai-

nen alistu miehen orjaksi No

mutta onkohan naisliike tässä-

kään tapauksessa tarpeellinen
Lienemme kaikki yksimielisiä
siitä että tuon kövhyyde-s- ä ja

maan sosialistisessa liikkeessä

joten tietysti' en voi jyrkästi
väittää että siellä sosialistinai-se- t

eivät liikehdi erikseen Mut-

ta koska sosialistinen työväenlii-

ke on kansainvälistä niin pitäisi
kai naistenkin sosialistisen liik-

keen jos sitä on olemassa olla

kansainvälistä Sitä näyttiin
alussakin tarkotettaueen josta
tämä väittely aiheutui Sen pe-

rusteella kirjotan minäkin mie-

lipiteitäni asiasta niiden vaiku-

telmien mukaan joita olen saa-

nut sosialismista
l inko naisliike s puolueen rh- -

rmnen täytyi heistä erota---

ijäksi — Iliinen rakkaimpan-
sa noissa — hänen ilonsa ja on-

nensa heidän kanssa mennyt
Tuhansia ja taas tuhansia äite-

jä tuntee ja tietää surunsa _sy?t
kokeneina — Nuoret äidit jotka
parhaillaan tuudittavat unen_ he-

lttaan pienokaisiansa eivät tiedä

"eivätkä usko että tuolle viatto-

malle omalle rakkaallensa voi

käydä samalla tavalla — Fi

se ei voi olla mahdollista kuka

uskaltaisi? — 'Kuitenkin sydäm-meens- ä

hiipii salaa pelko kat-

sellessaan nukkuvaa lastaan ja

seuratessaan suurempien lasten

leikkiä lattialla miten ne on in-

nostuneita leikkimään tinasota-mie- li

illä ja pyssvillääm Äidin

silmiin nousee kyyneleitä hän

suutelee nukkuvaa lastaan keh-

dossa — Me näemme toisen

nuoren äidin seisovan lapsi sylis-

sään rautatieasemalla auriniko

paistaa kirkkaasti mutta hiin ei

tiedä ajatella miltään tuskin nä-

kee mitään on vain jännittäväs-
sä odotuksessa Koettaa par-

haansa unikaan pidättää itkuaan

yhä uudestaan lävttää kyynelttil-v- a

silmänsä Eapsi puristaa äi-

tiä kaulasta lujasti ia hokee "älä

itke äiti" To kuuluu torvisoit-

toa Asema tuossa tuokiossa on

tävteen sullottuna ihmisiä Äi-

din ia lansen katse etsii marssi-

vasta miesjoukosta äiti puoli-

soaan ia lapsi isäänsä Mies

saapui heidän luo Kvvnelcitä

suuteloja kyyneleitä —hän koet-

taa vaimolleen lausua rohkaise- -

miehestäkurjuudessa elävästä
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"l loS nuorisojos nuoriso
Avuksi sorrettujenToiminnan aika jo on

nvt leikit saa sivuhun jaada
iiuski k n

Mskoii'!!
yhtei:
Käsi

rirnen j

veljien
voimin
käteenV

loka sydammenaaia
os nuoriso: innolla

i- i- poistamaan valkeiden yötä

t
los nuoriso

Mukana taistonon
Ylös nuoriso!
Kiiruhda rintamaan
Pois heitä jo temmellys lapsen
Ylös! Yhtenä joukkona taistele- -

i' irosoi mahtava joukkojen
Tuo keliotu
sillä nvt on

kutllUKSl tulK iiion

jo meidänkin vuoromutta ei tahdo saadavia sanota
iikkasanaakaan suustaan maa n

tä itse- ja harmajahapsenei ie
Vuori

YI-- nuoriso! Taiftohon käyköön ties

edestä puiltaan ja jalon
Ylös riveihin kiiruhda

a veille asteluun i':n")
nen ja

kuinka parhaiten ääntänsä koet-

taa selvittää Svdämmes-sää-

he tuntevat "kauheaa tus-

kaa ia pelkoa siitä että e kerta

on viimeinen kun he toisiaan ta-

paavat Mies astuu iunaatrkau-tamuk-ineen__äi- ti

ottaa lapsen

kädestä kohottaa sitä ia heilut -

mies
Alas lyömähän sorron valta

nvt sönihun heitämme leikin ja
muun

Yiös nousemme kahleiden alta
le lippumme finnn vaatteen !
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