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Kevät lauluNAISET VAIKO NUORET

MattslnnKiri Ilel

Hurmaa luonto synpenipäiikin
Kun paistaa päivyt keväinen
Sulaahan se talven jääkin
Miksei routa sydämen

Innostaa se ihmismieltä
Kun laululinnut kotiutuu

Kuunnellessa satakieltä

1'nhottuupi suru muu

Rohkeutta rintaan saapi
Leuto kevättuuli tuo
Toivotonkin virkoaapi
Tuden uskon eloon luo

Kuvia kirjavasta
ihmiselämästä
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Kolme juopunutta miestä

hoippuroi työmiehen asunnolle

eräässä Oregonin maalaiska
eräänä kesäiltana kolme

vuotta sitten jolloin ei vielä kiel-

tolakia oltu kansanäänestyksellä
voimaan saatettu Yksi näistä
miehistä oli tämän 'vuokrakodin

isäntä neljiin hennon lapsen isa

ja kuolinvuoteellaan makaavan

vaimon puoliso
Vaimo joka sairasti keuhko-

tautia makasi pihalle pystyte-

tyssä teltassa Tänne hoippu-roiv- at

kolme ystävystä olutlaa-tiko- n

ääreen "pitämään seuraa"
kuolevalle naiselle Vainio tänä
iltana oli kovin 'heikko voi hy- -

Vai olisivatko siinä naisellis-

uus- ja miesmäisyyskäsittect ra'-j- a

viivoja vetelemässä? Jos niin

niin loukkaammeko me naiset
naisellisuuttamme tai rikomme-k- o

miesmäisyyttä vastaan lu-

kiessamme yleisiä ja yhteisiä

purtluelehtiämme ja kirjottaes- -'

sanmie niihin? Tai loukkaavat-

ko ne miehet jotka joskus kirjot-
tavat "Toverittareen" miesmäi-syyttää-

tai tekevätkö pahan

hyökkäyksen naisellisuutta vas-

taan? Eipä suinkaan eihän sitä

siksi ole huomattu Eikä se nai-

sellisuus ja miesmäisyys hallan
niin vähästä mene — mielestäm-

me Mutta mikä sitten — mie-

lestänne — estää "Toveritarta"
tekemästä yleiseksi agitatsioni-lehdek- si

jättämällä pois
lennok-kaimmis- ta

mielenilmauksistaune
— "Toverittaresta" kysymyksen
ollessa — huudahtukset : ''kaikki
naiset" "jokainen nainen" ja
lumdahtaessamme vaikka: kaikki

te jotka ette vielä Ailaa sosialisti-

sia päivälehtiämme! Mitä va-

hinkoa tulisi naisille jos "To-

veritarta" yksin tein toimitettai-

siin sosialismin suhteen tietä-

mättömiä miehiäkin varten? En

Me olemme huomanneet että
naiset pitää saada mukaan sosia-

listiseen liikkeeseemme ja sitä

varten meillä ilmestyy naisten

lehti ja Toveritar
o rikin saanut vallan yksinoikeu-
den erikoisilla valtuuksilla nais-

ten herättämisessä niin että el-

lei joku nainen ole joukossamme

juuri "Toverittaren"1 kutsuma-

na niin kyllä se sellainen
— toisia teitä sinne

tulo — on vähän epäilyttävää
Kun ej nyt Toveritarta tilaa —

naisien omaa erikoista lehteä

Vaikka sen kuin minä muistan

"Toveritarta" perustettaessa sen

tarkotukseksi esitettiin ja samaa
on myöhemmissä sen tarkotusta
esittelevissä kirjotuksissa toistel-

tu se perustettiin herättämään
ja joukkoomme kokoamaan niitä

naisia joihin muut agitatsioni-välincenrm- e

eivät tepsi — joita
ei millään saada tilaamaan mei-

dän "kalliita" päivälehtiämme
Mutta kuitenkaan vaikkapa

joku nainen tilaisi parikin näitä

lankoVaan synkänni a ta ja
m e ro n

Pohjilla pimeyden luolien on

Siellä vain paukkuu jyskää ja
ryskää

Siellä on työtä ja tvötä vain

yliä —

Ja harvoin se saapuu raatajan

pyhä

riita
ei

paistetta
— tiedä

Sinne ei päivyen
I turmasta kevään

siitä !

Pimeyttä alati raadantaa lleeu"kalliita" päivälehtiä ja pilalel) tahdo sanoa että 'toverittarenH 'M
rien ja kuuKausijuiKaisnm siinei tUa

-

t o]isivat tietämättömiä
lisäksi ia jonkun verran torskie

osa päivälehtiemme naissuu-

vuodesta vuoteen
Kuoleman kamppailu leivän

tähden — —

Sinne he sortuvat- maailman
nähden

lukijoita tilannee sitä myötätun

Tehtaiden komerot on miljoo-

nani hauta
Siellä ei keväiset laulut auta

Siellä kun surisee villisti vinkuu
remmit ja rattaat

Siellä ei keväiden lauluja muista
— Kohtalon kirot kuuluvat

nosta "naisten lehteä" kohtaan
—''Mutta sitä haluaisin kysyä:
minkä puolueperiaattcen

suku-puoliop- in

vai pelkän periaat-

teettomuudenko nimellä "naisten
lehden"' tilaamisia esitetään "vel-

vollisuutena" kaikille naisille" —

niillekin joilla ei ole persoona-

kohtaista myötätuntoa erikoista
naisten lehteä kohtaan ja jotka
jo ennen "Toverittaren"' olemas-

saoloa tilasivat enemmän lehtiä

kuin oli aikaa seuratakaan?

tistäkin joukkoon kielen
ei se ole hyvä ellei

siinä ole "Toveritar" etualalla

Vaikka - miesten toveriluoton

kannustimeksi kyllä ylläluetel-lust- a

lehtimäärästä riittää jo

puoletkin — ja ilman "Toveri-

tarta" Hyvät toverittaret ia to-

verit minä en käsitä jnitä- -' te

tarkotatte Sanotte kyllä reilus-

ti ettei "Toveritar" ole 'perustet-

tu ukitpuoliasioita
: sohlaamaan

Mutta jos koettaisin ymmärtää
tuota painostusta' että "Toveri-

tar" välttämättä pitäisi tulla jo-

kaiselle naiselle — vähääkään

välittämättä hänen muusta
— siten että naisen

velvollisuus naisena on seurata

vin nähdä että hänen elämän
hetkensä eivät olleet enään mo-

net Palvelija Mrs Benson

leskivaimo joka oli myöskin ko-

kenut juomarin vaimon osan

koetti puhella miehille ettei nyt
olisi oikein sopiva aika tämän-

laiseen seuritnpitooii mutta
puhe vaikutti sentään

niin paljon enemmän että vie-

raat viipyivät niin kauan kuin

täysinäisiä olutpulloja laatikos-

sa riitti Vihdoin kuitenkin sai

Mrs Benson heidät poistumaan
— Kuka tässii talossa komen-

toa pitää sinäkö va'i minä! är-

jyi mies vierasten poistuttua
Mutta ei Se juopuneen viha

kauan viivähtänyt naisen seuras-

sa toiset mielteet hänelle mie-

leen kävi mielipuolen intohi-

mot heräsivät Mies alkoi ra-

kastajan osaa näytellä viiliin

hellyydellä väliin melkein rai-

voon kohoten
Mrs Benson pelästyneenä ai-

koi poistua talosta mutta sairas

miiiKi rukoili jäämään sillä hiin-

kin pelkäsi mielien hyväilyjä
ollen se niin monta kertaa en-

nenkin saman tehnyt juovuksis-

sa ollessaan
Mitä teiniä? Kuolevaa vai-

moa ei voinut jättää kun tiesi
minkä kohtalon alaiseksi hiin

viime hetkinään joutuu jos mi1--

heti kanssa jää yksin Vihdoin

sai Mrs Benson vihjatuksi naa-- ~

purille että hakevat poliisin Po-

liisi saatuiikin pian
— Jangitsenko minä mielnui

kysyv poliisi

suista

m vkkänäMiljoonat miljoonat
kaatuu

He keväisten nurmien vain
Tämä naistenkJhti-vastaine- n

mielipide minulla on ollut koko

"Toverittaren"' olemassaoloahan
vaikkakaan en ole siitakirjotta- -

Mutta myöskin yhtä kauoman 'sukupuolensa kehitystä nut
an minulla on ollut myötätuntoatuon oman äänenkannattajansa

kautta niin 'tämä on juuri sitä
Kövhälistöläise- -jota en kasita

maatuu

Ja surman pasuunat yhäti soittaa

kuka vihdoin voittaa?

Keväiset laulut unhottuu siellä

— Siellä on tunteet ja sääli vain

tiellä

Laulakoon keväästä ken vain

voipi
Kauniisti toiveiden laulut ne

soipi
Vuottaissa vapauden kevättä

kaunista suurta ! -

Saapukoon pian jo veljeyden
voitto —

Silloin kuuluisi kaikille keväinen
soitto

— oikeammin kaipausta — asi-

oille joita meillä ei ole Miksi

meillä ei ole "Xuori-Tovcri"-nimis- tä

lehteä työläisnuorison
omaa äänenkannattajaa sen in-

nostuksen herättäjää ja tietoi-

suuden kehittäjää? Miksi olenij
me unohtaneet nuorisomme

riä en käsitä
Käsitän ainoastaan

ia sen kaikki eri

sukupuolet yhtäläisesti olipa
niitä sitte vaikka useampaa eri

ollen tulenkin

siihen että miksi ei kaikilla Itse 'kohdastani olen tuon unoh- -
i i i ii_ _:i

köyhälistöluckan jäsenillä ole

yhtäläistä velvollisuutta seurata _ — Ti nyt ole sopivat aina van- -

ei ollut opettajiksi hakijoi- - ita miestä sillä muutenkin on

Tätä opettajapulaa on koe- - kuolevalle vaimolle tässä surin
kun
ta"

ciuKscn tennvt taiKoiuKseua su-

la olen ajatellut että nuorten oh-

jaus tarvitsee-erikoisi- sitä var-

ten koiiluutettuia kykyjä niin-

kuin se tarvitseekin Mutta

meillä Amerikan suomalaisilla

sosialisteilla ei niitä ole tarpeek-

si Kykeneviä sosialististen

opettajia ei ole riittä-

västi Sitä todistaa lehdistä jos-

kus lukemani uutiset että "ai-jott- u

kesäkoulu täytyi peruuttaa

kaikkien luokkansa eri sukupuo-

lien kehitvsharrastuksia yhtä-

läisesti? Toisin sanoen miksi

emme painosta miehille "Tove-

rittaren" tilaamista yhtä paljon
kuin naisillekin? Arvelenpa et-

tä sen estää vain se sukupuoli-ennakkoluuloisu-

vaikka -- olemme

niin hhon vapaamielisiä

kvlhksi hn pyydä muuta kuii
lähetätte mielien vartioimaan

taloa ettei tuo peto saa ketään
täällä vahingoittaa
Poliisi tuli pitämään vahtia ta-

lon lähistölle Mrs Iknson istui

tcttu lieventää ihanneliittotyötä
selostavilla kirjot uksilla ia esi-

telmillä Olipa ne kai itäpiirissä
erikoiset kurssitkin ihanneliiton

opettajien valmistusta varten
Sitten Amerikan suomalaisia

Jitkra toimilla iull:() (Jatkoa kolmannella sivulla}


