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Mietteitä korvessa
Verilulvon (älkeen sankari lulee

Se sankari on
Kirj Jenny Trast

Se sankari on joka uskaltaa
Aina oikeutta vapautta puolus-

taa -

Luokkataistoon käy kera sorret-

tujen
lYhteisonnen puolesta taistellen
Ei pelkää hän narrien ivaa
Eikä säiky konnien vihaa

Se sankari on joka eteenpäin
Käy silloinkin vaikkei voittoa

näy
Intomielin vain ylväänä rynnis-

tää
Ei pyytele almuja riistäjäin
Epätoivoon koskaan ei vaivu
'Eikä nöyränä orjäksj taivu

Se sankari on joka milloinkaan
Ei matele edessä sortajain
Vaan toveri luotettu aina on
Periaatteissa luja ja horjumaton
Ei kaikkiin tuulihin yhdy
Eikä luokkansa sortajaks' ryhdy

'Se sankari on joka aina vaan

Käy orjien-kahleit- a katkomaan
Tiedonaseita säälittä käyttää
'Sorron yössä valon soihtua näyt-

tää
Eikä syrjässä raukan lailla
Aina hiivi 'kuntoa vailla

Niin ylväs on hän ken jännittää
Oman luokkansa tiedon jousta
Ja riistetyt nostaa tahtovi
'Ylös orjuuden' kurjasta suosta
Sorron peistä ei pelkää huuhka-

jiin
'Punalippua nostaa ei emmi

Hänt' aina mä ihailen lemmin

della ja murhaa totuuden rakka-

uden vaan sankaria ei ilmesty
pysäyttämään kaameaa murht-ratsu- a

Tuskallisesti odotan san-

karin ilmestymitä Joskus kui-

tenkin kun jo mielikuvaini luo-

mat ääriviivat olivat häipyneet
kuin pakenevan päivän rusko
ilmestyi ihmisissä jotäliu hä-

nestä muistuttavaa — 'Voi mikä
into silloin valtaa sisäisen elämä-

ni !

Tuolla oli rohkaisevia sanoja
täällä uurasta toimintaa siellä

horjumat tpmia totuuden vaati J

muksia Yksi esiintyy eheällä

rehtiydellä valheen ylivaltaa vas-

taa toinen sydämen alttiudella

tarjoaa palvelustaan oikean asian
hyväksi kolmas kiiruhtaa n

kantamaan uhriaan

ihmisyyden oikeuden ja
niiden voimien kasvun hyväksi
joista sankaria odotetaan
Mutta miten vajanaista oli

sittenkin heidän olemuksensa
Niissämissä oli rehellistä pyrki-

myksen intoa oli myöskin heik-

koutta Ihmisissä oli tinkiväisyyt
tä etuilua perittyjä syntyperän
ja sukupuolen aiheuttamia en-

nakkoluuloja oli talidon lyhyyt-
tä ja lujuuden puutetta Heissä
ei ollut vielä minun sankariani

Minun sankarini tulisi olla

uhrautuva ja ja-

lo Hänen tulisi olla lämminsy- -

Taas korpitöIHsaSnl vaivun aatoksiin)
Näin miete liitää kifuas minimaan
Missä päivin vaihtuu muuttuu

näköpiiri
Mi taltu ei mun miikkiin matalaan

Vaan sydänmaiden synkkäin saloin

rajat
Ri estä kuulumasta taiston huminaa
Mun muiden mukaan eliiä täytyy ajat
Kun kuumepaloin tarttuen toimimaan

On täällä työtä niinkuin kaikkialla
Niin monta silmää viel' on sokeaa
Ei valo loisia missään vakan alla
Jos kynttiläänsä tahtoo piilottaa

Aina helpompaa on silloin kulku
Kun latu valmis on ja tie jo vapaana
Uran uurtajilla" niillä moni sulku
On vaatimassa voimaa tarmoa

Eespäiii! Eespäin punalipun mahti!
Mä huudan että raikuu salot vuoret
Nyt lipun juureen useampi vahti!
Se kaikki vaatii vanhat sekä nuoret

Täältä punalinun paikka löytyy
yhtähyvin

Kun melskeisestä lilimfsvilinästä
Puu parhain seisoo juurin syvin
Vaan apua 011 säikeestä vähimmästä

Ja avuks' kaikki se on yhteistyössä
Mitä useampaan korpeen ääni "vajoo
Emme hapuroida aina voi näin

yössä —

Totta kerran riistäjien valta hajoo

Työtä on niin täysi Bylimitta
Jokaista kohti ken vaan haluaa
Vaan mitään voitettu ei vastuksitta
Sitä koskaan emme saisi unhottaa

Nyt vielä kaikukoon saloon laajaan
Eespäin! Eespäin metsän asujat
Yhteistyöhön rivit joutuin taajaan
Nyt kokoontukaa jo korven raatajat!

HELMI M— N

tensä uhraukset tuovan mail-

inaan todellisen rauhan ja va-

pauden- siunaavan sadon Me

uskoivat kansan uhrauksista
kasvavan voiman joka tulisi te-

kemään kansanvallan turvalli-

seksi Tuo heidän uskonsa vah-

visti näitä itsensä uhraavia nai
sia kantamaan kalvavan sydän-
surunsa vaieten ja kuivin silmin

ja se kannusti heitä kehotta-

maan muitakin samanlaiseen uh-

raukseen
— En voi enkä saa sanoa ia

ajatuksiani katsellessani
noiden surusilmäiHen äitien les-

kien ja neitojen kulkuetta

Miten kohtelee riistäjäluokka
näitä jaloja kaikkensa uhraavia
leskiä ja äitejä? Kaikkialta
kuulee kertomuksia miten ih-

mishahmossa' kulkevat riistäjä-hyeen- at

kehottavat meitä nöyr-

tymään välttämättömyyden alle

ja unhottamaan#kaikki luokka-katkeruud- et

ja muut ja sillä ai-

kaa kun me tottelemme he pis-

tävät kätensä irteidän taskuihim-

me ja vievä viimeisetkin e-

Kuulemme kuinka ih-

misiä joutuu kodittomiksi sen

tähden kun talojenomistajat nos- -

tavat vuokria niin korkeiksi et-

teivät leskiksi jääneet köyhät
naiset Voi niitä maksaa Maan

omistajat agentit ja hävyttömät
keinottelijat etsivät uhreja ja
riistävät heitä välittämättä sii- -

(Jatkoa toisella sivulla)

Usein häntä ajattelin

Ihailin hänen kuvaansa jo en-

nenkuin iiänen olemisestaan tie-

sin Jo nuoruuteni kynnyksellä
loihti sieluni hänestä kuvan roh-

keana jäntevänä kasvot sopu-
suhtaisina kutrit vapaina ohi-

moilla ja silmät säihkyvinä
Häntä olisin tahtonut rakas-

taa Älyn ja tahdon lämpimän
sydämen ilon hehkun ja innos-

tuksen syttämää sankaria ma-ilm-

parantajaa
Alutta häntä en silloin kohdan-

nut Toivomukseni 'kohde pysyy
ylimaallisena haaveena ja itse
kävelen täällä vangittiin siivin

ja kahlehdituin tahdoin
Maa on niin vääryyttä täyn-näns- ä

ilkeys on painunut ihmi-

siin valhe rehottaa ylinnä val-

lassa kurja teeskentely painaa
leimansa niin julkiseen yleiseen
kuin yksityiseenkin elämään —

"Tunnen sydämeni kapinoivan ja
pakahtuvan olevaista vastaan
Siksi toivoisin jo intohimoisesti
sankarin ilmestymistä
Odotan sankaria joka uskon

uhmalla ja vakuutuksen voimal-

la nostaisi käsivartensa oikeuden

puolesta Kaipaan kuulla hänen
totuutta julistavaa ääntänsä

pelotonta silmäinsä paloa
musertavaa voimaansa
Mutta sankari viipyy — Val-

heen vaunut kulkevat kulkuaan

Pyöveli ratsastaa tyranniu- -

muuttuneet jo' pitkän ajan —

varsinaiseksi teollisuustyö väes

töksi tehtaaseen menevä nainen

ei enää mene sinne vain ansai-

takseen hiukan kulutusrahoja ja
kuluttaakseen aikansa siksi kun-

nes Npääsee naimisiin vaan hank-

kiakseen jatkuvasti siten toi-

meentulonsa' Kukaan joka on

'tutkinut nykyisin tuotantosuh-

teissa tapahtuvia muutoksia ei

enää väitä etteikö satojen tu-

hansien naisten olisi tulevaisuu-

dessa jäätävä puolisoa vaille ja
hankittava toimeentulonsa omal-

la työllään
Mutta sellainen perinpohjainen

muutos työvoiman laadussa ei

suinkaan ole vaikuttumatta ta-

kasin työmarkkinoille Jos
muuttuu kaut-

taaltaan halpapalkkaisemmaksi

ja heikommaksi niin täytyy sen

vaikuttaa koko työväestön elin-

ehtoihin sangen painavasti Ko-

ko palkkataso laskee koska nai-

sille ei makseta samaa palkkaa
samasta työstä kuin miehille

Kaikissa ammateissa joissa työs-

kentelee suurempi määrä naisia

ovat palkat alhaiset Ja kaikilla

aloilla joille naisia on nykyisen

(Tatkoa toisella sivulla)

Kiskurit saalistavat

Olin tilaisuudessa näkemään
erästä kulkuetta Philadelphiassa
jossa marssi kymmenisen tuhat-

ta naista vanhaa ja nuorta
Kulkueen tarkotus oli edistää tä-

män
'

sodan rahastamista Nuo

uljaat äidit ja nuoret toivorik-

kaat tyttöset näyttivät surumie-

lisiltä vaikka he tietysti uskoi-

vat palvelevansa jaloa asiaa

Heidän katseistaan kuvastui hai-

kea suru ja levottomuus

Nämä naiset kulkivat alaspai-nunei- n

päin äänettöminä mur-

heen murtamina Eivät he ol-

leet kerääntyneet kaduille näyt-

telemään uutta vaatetus "stai-Haan- "

eikä siksikään että he

olisivat tehneet rahaa vakavalla
surullaan Eivät hemvöskään
tahtoneet vetää hyväntekeväisyys-se-

urojen huomiota puoleen-
sa saadakseen armeliaisuutta
Eivät he halunneet loistaa mil-

lään — ei edes isänmaallisuu-

della

Miksi nämä naiset sitten oli-

vat jättäneet kotityönsä ja rien-

täneet kulkueeseen? Siksi että
monet heistä ovat sanoneet hy-

västit rakkaimmilleen ijäksi jot-

ka ovat menneet rintamalle Sik-

si että hopeahapsiset äidit tun-

tevat antaneensa kalleimman uh-

rin elämälle jättäessään hyväs-

tit pojilleen Ile kaikki" uskoi-

vat heidän- - poikiensa ja mies

Naisten palkkoja
olisi korotettava
Sikäli kuin nykyinen tilanne

jatkuu elintarpeitten hinnat ko-

hoavat ja naisten kulku teolli- -'

suuden piiriin kiihtyy käy työ-

väestön asema aina tukalani- -

maksi ellei naisten työpalkkoja

koroteta samaan kuin miesten

palkatkin ovat

Naisten siirtymistä teollisuu-

teen miesten tilalle saatetaan pi-

tää tilapäisenä mutta niin ei to- -

dellisuudessa ole asianlaita Nai-

set menevät tehtaisiin jäädäk-

seen niiden vakinaisiksi työläi-

siksi sillä koko tuotantokoneis-

to on uusittava ja järjestettävä
siten kuin heikomman työvoi-

man käyttö edellyttää: Ja kun-naisf- t

verrattain usealla alalla

ovat aivan yhtä käytännöllisiä
kuin miehetkin niin mitäpä syy-

tä riistäjillä olisilaskea pois kä-

sistään kerran saamansa halpa

työvoima ja ottaa kalliimpaa ti-

lalle Joka sellaista ajattelee
tuntevansa liian vailli-

naisesti kapitalistisen tuotanto-

tavan luonteen

Naiset muuttuvat — ja ovat
(Jatkoa toisella sivulla)


