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Minkä nuorena oppii

sen vanhana taitaa

UinillllKiniiilHMIItHIIHUIIHiHHI"""""1
hän voimattomana vaipui pimeäsuaEihänhäntä selittämään mitä 'hänelle kont- - "UHäpä hän siitä kysyy

'torissa sanottiin Helvin selitettyä nen tarvinnut poiskaanLakonrikkuri
mitä hänelle oli sanottu ilmotlivat ylössanoa vaan p:asi heti — —

Seuraavana aamuna hän menee
entiseen työhönsä takasin

tulostaan

Silloin saa hän kuulla kylmän ilmo-

tuksen "Ei ole enää paikkaa toinen
on otettu tilalle" Ei ollut hänen

selityksistään apua kuinka häntä

oli narrattu sieltä pois lähtemään ja
sitten niin surkeasti petetty Helvin

oli pakko poistua tietämättä mitään

millin nyt turvautua — —

lakkolaiset että hänet oli petetty He

sanoivat että lakko ei ole loppunut
eikä isäntä olo heidän-vaatimuksi-

hyväksynyt Samalla sai Helvi ym-

märtää että hänen menonsa lakon

rikkuriksi tekisi yhä vaikeammaksi

lakon loppumisen ja että Helvi jou-

tuu onnettomaan asemaan Helvin

'koko olemuksen läpi leimahti onnet-

tomuutta uhkaava pilvi
Hänen ofi ajatteleminen mitä tehdä

Menisikö peruuttamaan lupauksensa
Mutta sekään- ei olo enään mahdol-

lista Jos hän peruuttaisi lu- -

nanksensa silloin ei häntä enään o- -

Kirj Erla W

Helvi se oli hänen nimensä oli

kaunis vasta 16 vuotta täyttänyt nei-

tonen
Hän työskenteli eräässä tehtaassa

Töölön tien varrella
Siellä sai hän palkkaa 30 mark-

kaa kuussa
Eräänä päivänä on sanomalehdissä

suurilla kirjaimilla painettu seuraava

ilmotus: "20 tyttöä saa pysyväisen

paikan tehtaassamme Hyvä palkka
O Y N N A B N N katu N——"

Helvi huomasi ilmotuksen ja päätti
mennä sinne katsomaan Eihän ä

nykyisessäkään paikassa ole mi-

tään tulevaisuuden toivoa
Tuskin koskaan tulee saamaan sen

suurempaa palkkaa ja sitäpaitsi ko-

vin epäterveellinen työ Nämä aja-

tukset mielessä lähti hän katsomaan

viikoa-- jälkeen
Henrikinkatua

Eräänä iltana pari
hän kävelee pitkin

„♦„! oviUcnonliiinn nnildiaansfl ta- - tuntematta mitään muuta kuin a

—
Vniam vainu i vhä toivottomani- - karaa nälän puristusta ja

maksi näissä ajatuksissa Toisella Hänen takanaan Kaveiee juiui jok

puolella oli luvattu hyvä tulevaisuus huomattavasti seuraa häntä Helvi

toisella nälkä ja kurjuus Kolinan- - vilkasee taaksensa ja huomaa tuon

nella puolella hän tiesi olevansa työn- - ennen niin avuliaan insinöörin ole- -

antajansa aseena vas- - van io rinnallaan tarjoten 1™ta"
tään joiden hän nyt tiesi taistelevan ja lausuen "Hyvää iltaa Helvi Hel- -

saman kurjuuden ja nälän poistami- - vi säpsähti mutta samalla muisti

Wr„ h s n ttspkin nli saanut hän m teli kolitelias insinööri on na-

ol- -mii linrsiä Päivää iäl- - nelle ollut silloin lakonrikkurina
hänelle:

keenpäin istuu hän tuolla lakon alai- - Iisaan Helvi siis vastasi

sessa tehtaassa koetellen konetta jo- - "iltaa iltaa"

huoneessa tuon kavalan herran into-

himojen uhriksi — — —

Vihdoin hän heräsi Hän ei julis-
tanut mitään illan tapahtumistaHjin
muisti vaan tulemisensa sinne tiliä

muuta Helvi tunsi itsensä merkilli-

sen raukeaksi Hän tuskin olisi jak-

sanut lähteä pois mutta kun insinCö-r- i

ilmotti ei uskaltavansa pitää Min- -

Tä siellä päivään asti täytyi hänen
lähteä Insinööri vei hänet ulos ja
antoi 5 mk rahaa ja kutsui- häatii

tulemaan seuraavana iltana soiiVain

aikaan luoksensa
Helvi meni asuntoonsa Siellä Iiii n

nukkui hetkisen sillä hän tunsi it-

sensä merkillisen väsyneeksi Herät-

tyään hän rupesi muistelemaan edel-

lisen päivän tapahtumia Vähitellen
ne palasivat mieleen aivan elävänä
kuvana Hän muisti miten haluk-

kaasti hän oli juonut makeata juo-

maa joka sitten hänen verensä kuu-

mensi Hän muisti insinööri) tuli-

set suudelmat Hän muisti
kuinka tuo herra kanto hänet omaan

sänkyynsä ja miten sama herra ava-

si hänen puseronsa — — ja hin
muisi kuinka
OI! Hän oli kauhusta pakahtua

Hänelle selvisi kaikki Hän huoma-

si että kaikki on menetetty
— Hän päätti mennä taas seuraa-

vana iltana insinöörin luo Siellä hiin

sitten kävikin kuukauden ajan kun-

nes hän eräänä päivänä sai kirjeen
jossa insinööri ilmotti matkustaviin-
sa ulkomaille mutta sanoi tulevamia
takasin jonkun kuukauden kuluttua
Helvi käsitti kohta että nyt oli alka-

nut onnettomin aika hänen elämäs-

sään Hän käsitti hyvin että insi-

nööri ei enää hänen nähtäväksensiil

ilmesty —

Kyyneleet vuosivat virtana Sydän
sykki rajusti Ajatukset risteili kaik-

kialla löytämättä mistään apua on-

nettomuudessa Hän etsi työtä Ei
missään huolittu hänestä Olihan

nyt maaliskuun loppu eihän nyt
päässyt mihinkään Hänellä ei ollut
muuta jälellä kuin kaupata itsensä

intohimojen orjille Mutta siihen-

kään ei hän enään kelvannut' sillä
hän tunsi olevansa raskaana — —

Häntä pyörrytti ajatellessaan sitä
sillä eihän hänellä ollut leivän pa-

laakaan Hän vaipui vuoteelle an-

karan huumeen valtaamana Siitä
hänet - armeliaat ihmiset toimittivat
sairaalaan jossa hänen kärsimyksen

Insinööri alkoi kysellä Helvin voin-

tia ja hänen olojaan ja vieläkö Hel-

vi on tehtaassa y m näyttäen aivan

tietämättömältä Helvin kohtalosta

Helvin kerrottua kohtalonsa osotti

hän suurta osanottavaisuutta siihen

insinööri pyysi Helviä kanssaan ko-

tiaan jossa 'häneltä olisi ruokaa Hel-

ville tarjottavana Helviä arvelutti

lähteäkö vai ei Olihan nyt jo niin

ta hän ei milloinkaan ole nähnytkään
Työnjohtaja on hänelle erinomaisen

kohtelias Hän yrittää neuvoa Helviä

koneessa työskentelemään vaan kun

itsekin on siihen kykenemätön
- ei

työstä tule mitään Koneeseen tulee

vikoja Työt menevät pilalle ja

kyllästyminen alkaa vaivata molem-

pia Viikon aikaa tällaista jatkuen
lakko loppuu' Isäntä on suostunut

työväen vaatimuksiin Delotti liani amvnhnnpn että sekin

Entinen työväki palaa kukin omille lähtemästä Kun hän tunsi insinöo-paikoillee-

'— Mihinkähän minä rin ja toiselta puolelta nälkä ja vilu

pakotti niin suostui nau viuuem
—Hän kulki sydän vapisten

insinöörin' jälessä monen hienon huo

joudun ajatteli Helvi

Työnjohtaja koettaa muutella hän-

tä paikasta toiseen mutta kukaan ei

rupea Helviä opettamaan eikä hänelle

ystäväksi Mitäpä siitä vaikka hä

neen lävitse joissa ei iiaynyi M-

itään ihmistä Viimein saapuivat he

huoneeseenjoka näytti oie- -erääseen
Helvinnellä ei olisikaan mitaan tyom s na

lnöörln makmliiamari
onhan kumminkin pysyvä

tuota paikkaa- -

Tultuaan ilmotettmm paikkaan
--Äänelle

oltiin erinomaisen kohteliaita

itse tehtaan herra tuli hänelle jut-

telemaan vieläpä vei hänet mukanan-

sa katsomaan ylös tehtaaseen sa- -

maila kehuen miten -- heillä työväki
on kuin herrasluokka He saavat

käydä hienosti puettuna sillä tyjj on

sellaista joka ei ole niin likaista

Hän isännöitsijä taas maksaa niin

suuret palkat että kyllä työväen kan-

nattaa käydä hienosti Näin lepatte-"l- i

tuo työnantaja
Helviä ihmetytti se kuin tuo suuri

tehdas oli aivan tyhjänä työnteki-

jöistä
Tähän ilmotti isäntä että työväki

oli tehnyt lakon eivätkä ole tulleet

työhön vaikka hän on jo hyväksynyt
heidän vaatimuksensa Tämä pani

tytön vähän epäilemään tullakko sin- -

ne vai el Mutta kun hänelle luvat-

tiin 65 mk kuukaudessa palkkaa ja

enempi sitten kuin vähän oppii Sen

lisäksi vakuutti isäntäXHelville että

työpaikka siinä on Hel-vill- niin kauan

kuin hän vaan haluaa olla

65 mk kuukaudessa!
Sehän on enempi kuin toisen ver-

ran lisää hänen nykyiseen palkkaan-

sa ja "paljon muita etuja joita hän

ei nykyisessä paikassaan saa mil-

loinkaan
Tätä kuvitellessaan ei Helvi voi-

nut nähdä muuta kuin hyvää siinä

että hän ottaa tarjotun paikan vas-

taan
' — Mutta entisestä työpaikastahan
ei pääse lähtemään ennen 'kuin 14

päivän jälkeen
"Ei se tule kysymykseen" vastasi

isäntä Hän soitti kohta tytön työ-

paikkaan ja paikalla Helvi sai läh-

teä hakemaan entisen työpaikkansa
todistusta ja palkkaansa
Näin oli siis onni kohdannut häntä

enempi kuin hän oli voinut uneksia-

kaan
Tehtaan konttorista tultuaan koh-

tasi hän kadulla muutamia saman

tehtaan lakkolaisia He pyysivät

pu- -

Tnsinööri Dvvsi anteeksi sita
kaa kuin noilla toisilla vaikka osaa-

vat noin hyvin työnsä tehdä on ai-

noastaan 30—40—50 mk Ja he ovat

jo täytyneet olla monta vuotta tääl-

lä vieläkin pienemmällä palkalla —

——— Näitä ajatelessa tunsi Helvi

jonkunlaisen ylpeyden tunteen kohoo-vi-

itseensä Kun tämän lisäksi

että hänen täytyi viedä Helvin ma-

kuukamariinsa syystä että ei muka

uskalla liikkua muissa huoneissa yöl-

lä %

Oi miten hyvältä ne ruuat Helvis-

tä maistuivat mitä insinööri hänelle

oli hakenut Hän ei milloinkaan ol-

lut saanut maista niin hyviä ruokia

liänellä nvt oli edessään Häntyönjohtaja kohteli häntä aivan kuin

hän olisi kaikkia toisia yläpuolella sä S paivan kuluttua loppuivat
melkein ahmimalla söi noita herkku- - m
'jäännöksiä joita insinööriltä oli illal- -

{aan

tien kmisitoistavuotisilta poskil-ol- i

ruusut kuihtuneet — Hä
liselta Hetken perästä Helvi nen elämänsä oli päättynyt
tunsi janoa ja pyysi vettä juodak-

seen Insinööri kiiruhti hakemaan

hänelle juoniisi-
- mutta hän ei tuonut

vettä vaan jotakiu erinomaista luo-

maa joka Helviä en in pelotti vaan

hiukan maisteltuaan sitä tunsi sen

niin hyvältä ja makealta Insinöörin

kehotuksesta hän joi sitä pari lasil-

lista — Hetken kuluttua tunsi Hel-

vi poskensa kuumottavan ja jonkun-

lainen iloinen tunne alkoi huumata

häntä Hän kävi yhä puheliaammak-s- i

ja rohkeammaksi Insinöörin käy-

tös tuli yhä kohteliaammaksi kunnes

istuutui Helvin rinnalle hienolle soh-vnll- e

— Hän kuiskasi jotain Helvin

korvaan samalla kietoen kätensä hä-

nen vyötärölleen- ja nostaen hänet

syliinsä Helvin sydän hypähteli pe-

losta mutta samalla hän tunsi pos-

kensa yhä tulisemmin punottavan
Hän tunsi rintansa vaipuvan yhä lä- -

Kului pari kuukautta eikä hän

vieläkään osannut mitään tehdä ja

työnjohtajankin käytös häntä kohtaan

näytti kylmenneen
Eräänä iltana vähän ennen työaiaii

loputtua Helviä käskettiin isännöit-

sijän puheille Sydän jonkunlaista
käsittämätöntä pelkoa täynnä astui

hän isännöitsijän luo -
"Nyt on sillälailla että me emme

voi enempi aikaa Helviä pitää" lau-

sui isännöitsijä Helvi ei alussa

tahtonut laisinkaan käsittää mitä se

merkitsi mutta kun isäntä antoi

hänelle palkkansa ja todistuksen niin

silloin vasta Helvi havaitsi mistä oli

kysymys Hän ei osannut muuta
kilin lausua isännän lupaukset kuin-

ka hänelle oli luvattu elinaikainen

työpaikka jos hän vaan tulee heille

Tämä kaikki ei isännän mielestä ol-i-

mitään muuta kuin lakon aikaista

Juuri ui

Jälella oli jääiieefMiäiien elämän-

sä murtajat Tuo isännöitsijä joka
hänet oli pettänyt ahneutensa himoa

tyydyttääkseen Sekä tuo insinööri

joka intoliimojensa uhriksi hänet
raiskasi Jälellä oli tuo yhteiskunta
jonka keskuudessa tämä kaikki saa

vapaasti yhä uusia uhria saaliikseen
vaania

' LASTEN NÄYTELMIÄ
SA1TVR1N HANHET leikkitiäytelmä
lmsille kirj Aku Päiviö
viisi lvnkilua O''

TATMV MARTAT kir Aku 1'äiviS
nävt 7 henkilöä 25t

COUTMRIAM KUKKATARHA
7 henkilöä ~'"

KOTIKIELTÄ laulunäytelmä

lapsille kirj L Sininen 10 henkilöä 'Oe

KfNNAN ELÄTTI kirj Helmi Vilen -

näyt viisi henkilöä

VALONT1RILÄ kirj Pani Snorsa J-

i1'nayt -

XOfSKVA KOSTO kirj Paul Snov-- a

12 henkilöä

ONXKM TIE U henkilöä 2'n

PMKKA TT 10 henkilöä ja
SANKARIT kolmen pojan vuoropuhelu Ln

Saatavan
Toverin Kirjakaupasta Bu S9 Aatoria Oie

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-

ta lehden lähettämisen- -

kirjakauppaamm? tuota kauan

odotettua tuou herran rintaa jonkahnmnaiata ioka ei- - nyt merkinnyt hemmäksi

VALLIN SUOMALAIS-ENGLANTILAIST- A

KEITTOKIRJAA

sylissä hän istuikunnes vilnlomKin

insinöörin huulet koskettelivat hänen

veripunasia huuliaan —

Hän tunsi kokonaan vaipuvansa
tuon miehen" voimakkaita käsivarsia

kohden jotka samat käsivarret kan-

toivat hänet avoimeen höyhenpatjai-see- n

sänkyyn

Hän tunsi veren yhä tulisemmin

kiertävän yli ruumiinsa muita htii

ei voinut mitään-- ' vastustaa — Hän

muisti miten valo huoneesta katosi ja

mitään'
Kalpeana horjuen astui Helvi ulos

tuosta samasta ovesta josta hän vas-

ta äsken ihanaa tulevaisuutta aja-

tellen oli astunut sisälle

Mihin hän nyt joutuu
— Mennäkö

entiseen työpaikkaansa takasin

— Talvi on juuri alussa Vilu ja
nälkä uhkaa häntä heti ellei hän

jotakin ansiota saa Hän päätti he-

ti mennä entiseen työpaikkaansa
Mutta pitäisköhän ensin mennä ky-

symään josko otetaan takasin Ei!

Se maksaa $150 sidottuna
vaatekansiin

Tilataan osotteella : TOVERI-

TAR Box 99 Astoria Ore


