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kiertokirjeillä työpaikoille, sekä myös on koetettava mahdol
lisemman huomattavaksi nämä kokoukset ohjelman suhteen, 
jotta se tulee mahdollisemman valaisevaa kuin myös leikil
lisellä puolella varustettua. Olen kuullut väitettävän, että 
nämä ammattilaiset eivät viitsi kuulua osastoon sen tähden, 
kun siellä on vain pelkkiä naisia — — ja että ammattilai- 
semme mieluummin kuuluvat nuoriso- ja raittiusseuroihin, 
sentähden että niihin kuuluvat sekaisin sekä miehet että nai
set, mutta kuinka paljon tässä lie perää, en sitä voi niin 
rohkeasti uskoa, niin halpamainen väite kuin se onkin 
ammattilaisiimme nähden. Mitä tunnen nuoriso- ja raittius- 
liikettä, olen tullut huomaamaan, että ammattilaisemme ovat 
niidenkin ulkopuolella, aivan samoin kuin ne ovat ammatil- 
lisenkin liikkeen ukopuolella. Vaikka toivottavaa olisi, että 
edes muihin järjestöihin ammattilaisemme kimittäisivät huo
miotaan, niin silloin esim nuorisoseurojen sosialistisessa pii
rissä voitaisiin teroittaa ammatillisen liikkeen tärkeyttä am
mattilaisiimme, joten voitaisiin pelastaa ammattiosaston kituva 
tila, ja parantaa ammatti-oloja. Tämän ammattiryhmän ko- 
hoittaminen on yksi suurimpia kysymyksiä ammatillisessa 
liikkeessä, ja vaatii se todellisia tarmokkaita työntekijöitä, 
jotta me pelastaisimme edes täydellisen »maineemme» mikä 
on niin perin ales poljettu, kaikellaisilla nimityksillä, ja sen 
me pelastamme ammatillisen liikkeen avulla parantamalla 
yksimielisinä olevia olojamme, kohoittamalla palkkaetujamme 
y. m. Uskokaa että ilman ammatilista jäärjestymistä ei voida 
mitään saavuttaa.

Jokaisen pyhin velvollisuus on ryhtyä taistelemaan ja tu
kemaan kärsivää toveriaan, josta samalla koituu itsellenkin 
valoisa tulevaisuus.

Aino.

K un to h to r in n a  Ä k äp ää  oli palveli
jansa  lapsen  kum m ina .

Tohtorinna Äkäpää oli tuima rouva, palvelijansa hän 
tahtoi kasvattaa kurituksessa ja herran nuhteessa ja eroittaa 
heidät kaikista synnillisistä ja mailmallisista ajatuksista. Va
roittava sana ajallaan sanottuna, sanoi tohtorinna, estää monta 
onnettomuutta tapahtumasta, se saattaa ajattelemattomat pal
velijat miettimään tulevaa kohtaloaan ja se voi estää heidät 
vaipumasta siveettömyyden kuiluun. Siksi eivät palvelijat 
saaneetkaan koskaan mennä ulos ilman lupaa, eivätkä luval
lakaan muuta kun joka toinen pyhä kirkkoon ja joka toi
nen pyhä, jos ei ollut vieraita, iltapäivällä ulos pariksi tun
niksi. Palvelijat muuttivat Äkäpäältä hyvin usein, ja tohto
rinna valitti, että hän aina onnistui saamaan niin kovin huo
noja palvelijoita. Mutta kerran sai tohtorinna ystävänsä ni
mismies Härdin rouvan välityksellä maalta oikein mallikel
poisen ja turmeltumattoman tytön. Eeva oli hänen nimensä. 
Hän oli pitkä, roima ihminen, terve ja punakka kun vasta- 
puhjennut ruusu. Iloinen ja hilpeä luonteeltaan kun oli, 
saavutti hän kaikkien suosion. Tohtorinna Äkäpää oli erit
täin ihastunut uuteen keittäjäänsä, vaikkakaan ei Eevan taito 
ruuan laitossa ollut kehuttava, mutta kun hän oli tarkka 
oppimaan, meni taitokin mukiin.

Pari viikkoa Eevan tulon jälkeen kävi tohtorinna Äkä
pää Pietarissa ostamassa itselleen uuden palttoon. Eräänä 
iltana kun tohtorinna oli ulkona vanha palttoo päällään, 
koetteli Eeva tohtorinnan uutta palttoota, ja se sopi vallan 
mainiosti, kun Eeva katseli itseään peilissä ja näki miten 
hyvin se hänelle sopi ja muisti miten huono hänen omansa 
oli, huokasi Eeva, olisipa minulla tuonlainen palttoo, niin 
komeammalta näyttäisin, kun itse tohtorinna.

Kauan ei tohtorinnan tyytyväisyys Eevaakaan kohtaan 
kestänyt, sillä tohtorinna rupesi epäilemään Eevaa. Niin, 
Eeva kun oli lihava ja pyöreä vartaloltaan, rupesi tohtorinna 
epäilemään, entä jos se onkin raskaana. Pari kertaa tohto
rinna jo tuosta huomauttikin Eevalle, mutta Eeva vaan nau- 
roi ja sanoi kyllä aikanaan kutsuvansa tohtorinnan lapsensa 
kummiksi. Mutta tuo ajatus ei jättänyt tohtorinnaa, että 
kun noin röyhkeästi voi vastata, todistaa se turmeltunutta 
mieltä; mutta mitä muuta voikaan heiltä, palvelijoilta odot
taa. Eräänä päivänä kutsui tohtorinna rouva Spetsin, joka 
oli kätilö, katsomaan Eevaa, jotta tohtorinna pääsisi varmuu
teen. Rouva Spets tuli aamupäivävierailulle ja tohtorinna 
määräsi, ettei sisäkkö saa tuoda kahvia, vaan on Eevan tul
tava tuomaan. Sisäkkö nauroi käskien Eevan vaan mennä 
reippaasti välittämättä mitään. Kun rouva Spets oli men
nyt, tuli tohtorinna heti ulos kiukkuisena ja sanoi, että Eeva 
saisi hävetä, kun oli tahtonut pettää häntä kunniallista van
haa rouvaa. Oli salannut, että hän oli raskaana, senkin 
huora, luuletko voivasi sen salata loppuun saakka saadaksesi 
sitten tappaa sikiösi. Oi kuinka kurjia te olette, huusi hän.

Eeva kuunteli suu auki käsittämättä, olikohan rouva 
tullut hulluksi, vai kuinka. Hän päätti vielä lyödä asian 
leikiksi sanoen, olenhan minä jo pyytänyt tohtorinnaa lap
seni kummiksi, jos vielä se ihme tapahtuu, että ihminen 
voi syntyä ilman isää.

Mutta nyt suuttui tohtorinna silmittömästi ja hän huusi 
avaten oven, ulos minun talostani sinä valehtelija, varas, 
huora, etkö sinä luule, että täällä ei asioita ymmärretä. Se 
rouva, joka oli äsken sisällä, oli kätilö ja hän sanoi, että 
sinä olet jo viidennellä kuukaudella. Näetkös, minä olen 
ottanut asiasta selvän ja nyt ei enää kannata olla sokkosilla. 
Oi te kurjat, sivistymättömät, raukat, te luulette meidän sivis
tyneiden suvaitsevan teidän siveettömyyttänne. Mutta ulos, 
sanon minä, tahi ainoa keino jäädä meille on se, että tun
nustat tekosi.

Nyt oli Eevan vuoro suuttua, hän ei kuitenkaan sano
nut mitään, puki vaan päällensä, otti puhtaat alusvaatteet 
mukaansa ja meni ulos.

Seuraavana päivänä tuli kaksi raastuvan vahtimestaria 
haastamaan tohtorinnan oikeuteen vastaamaan Eeva Selän
teen kunnianloukkauksesta. Vahtimestareilta uteli tohtorinna 
syytettä ja sai tietää, että syytöstä seurasi lääkärin todistus, 
jossa sanottiin, että Eeva Selänne oli puhdas neitsyt, eikä 
vielä miehestä mitään tiennyt. Tohtorinna Äkäpäälle tuli 
hätä käteen, olisiko hän voinut erehtyä? Mutta kun kätilö
kin niin sanoi ja kun se oli niin paksu ja kun se ei edes 
oikeen kieltänyt! Tohtorinna lähti heti rouva Spetsin luokse, 
joka oli yhtä hämmästynyt kuin tohtorinnakin. Kuinka hä- 
vitöntä Eevalta, että vielä kehtaakin antaa haasteen, hänelle, 
tohtorinna Äkäpäälle, mutta mitä nyt tehdä, jos menee oi
keuteen, niin koko kaupunki nauraa, ja jos on lääkärin to
distus, mutta soitetaanhan lääkärille ja kysytään, jos ei lää
käri vaan ole erehtynyt. Rouva Spets soitti heti puheli
mella ja sai lääkäriltä sen masentavan tiedon, että kyllä hän 
tarkasti tytön ja voi vakuuttaa, että tyttö on aivan viaton. 
Rouva Spets neuvoi nyt tohtorinnaa sopimaan, käskien an
tamaan tytölle viisi markkaa, niin kyllä hän sopii. Tohto
rinna, joka myöskin oli vihanen rouva Spetsille hänen sa
noistaan kätilönä, vaati, että rouva Spetsin on maksettava 
tuo 5 markkaa, jonka rouva Spets lupasikin tehdä.

Tohtorinna lähti nyt hakemaan Eevaa, mutta mistä hän 
sen nyt löytäisi. Tohtorinna kysyi sisäköltä, jos hän tietää 
missä Eeva on, vaan sisäkkö ei sanonut tietävänsä. Toh
torinna oli aivan varma, että sisäkkö tiesi Eevan asunnon, 
mutta ei uskaltanut nyt ruveta sisäkköä moittimaan, koska 
sisäkkökin olisi voinut lähteä ja jättää koko talon ja kuka 
silloin olisi työt tehnyt. Mistä löytää Eevan? Viikon päi
vät käveli tohtorinna joka päivä ulkona toivossa tavata en
tistä palvelijaansa, kunnes eräänä päivänä sattuma toikin 
heidät yhteen kauppatorilla. Tohtorinna pyysi Eevan heti
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kotiinsa kanssaan ja kun Eeva ei meinannut lähteä, tarttui 
hän Eevan käteen ja oikein vetämällä veti mukaansa. Toh- 
torinna kysyi nyt, että oikeinko Eevalla on tarkoitus tuon- 
laisesta pikkuasiasta mennä oikeuteen, onhan se suoraa hul
luutta.

—  Onko se tohtorinnan mielestä pikku asia, että kut
sui minua huoraksi ja varkaaksi? Ja sitäpaitsi lupasinhan 
kutsua tohtorinnan lapseni kummiksi ja sanani pidän. Kun 
uusi Jeesus syntyy maailmaan, täytyy tohtorinnan saada kun
nia olla kummina.

— Mutta sehän oli leikkipuhetta eikä senlaisesta nyt 
kannata mennä oikeuteen, tule meille takaisin, minä lisään 
palkkaa pari markkaa kuukaudessa.

— Luuleeko tohtorinna aina saavansa leikkiä köyhäin 
kunnian kanssa? Luuleeko tohtorinna, että asia tuntui mi
nusta leikiltä silloin kun nousin lääkärin pöydälle ja annoin 
hänen tutkia itseni? Luuleeko tohtorinna, että köyhällä ei 
ole tunteita eikä kunniaa, minä voin vakuuttaa, että me pal
velijat, halveksitusta asemastamme huolimatta, voimme useim
min tuntea syvemmin kuin teikäläiset konsanaan.

— Tuntea syvemmin, mitä sillä tarkoitatte?
— Ainoastaan sitä, että teikäläiset katsovat tarvitsevan 

osoittaa hienotunteisuutta ainoastaan teidän omia luokkalai
sia kohtaan, vaan ei ollenkaan meikäläisiä kohtaan. Olisiko 
tohtorinna esimerkiksi pappilan neitiä voinut sanoa huo
raksi ja varkaaksi, niinkuin minua, vaan mielikuvituksen 
perusteella.

—  Mutta onhan se toinen asia, sillä pappilan neiti on 
sivistynyt ihminen.

— Siinäpä sitä ollaan, kun pappilan neiti on sivistynyt 
ihminen, niin katsotte te olevanne velvolliset käyttäytymään 
häntä kohtaan sivistyneen tavalla. Mutta kun minä olen 
sivistymätön, niin katsotte olevanne oikeutettu käyttäytymään 
raa’asti ja — sivistymättömästi.

— Minäkö käyttäydyn sivistymättömästi, Eeva, mitä 
sinä oikeen puhut?

— Ainoastaan sitä, että hedelmistään puu tunnetaan, 
hyvä puu ei kanna koskaan huonoa hedelmää, ja senlainen 
sivistynyt, joka katsoo olevansa oikeutettu käyttäytymään 
raa’asti sivistymättömien keskuudessa, ei ole oikeata sivis
tystä ja senlaiselle sivistysselle ei kannata antaa edes sivis
tyksen nimeä.

— Miksi et sinä koskaan ennen ole noin puhunut?
— Ei minulta ole koskaan näistä asioista kysyttykään, 

sillä tohtorinna asettautuu meitä kohtaan heti sille kannalle, 
kuin me olisimme suurimpia raakalaisia ilman mitään omaa 
ajatusta ja ilman mitään tuntoa.

Tohtorinna mietti hetkisen, hänen korkea mielensä ka
pinoi sitä vastaan,' että hänen pitäisi tunnustaa erehtyneensä, 
mutta tuo oikeusjuttu, miten siitä päästä, täytyi hieroa so
vintoa.

— Niin, kyllä minä myönnän, että tekin ajattelette ta
vallanne, mutta ajattele myöskin, että sinun velvollisuutesi 
on peruuttaa tämä ikävä oikeusjuttu.

— Ei kiitoksia, minä tahdon lapselleni oikeudessa lail
lisen kummin, sillä muuten on tohtorinna valmis syyttämään 
toisia palvelijoita samanlaisista olemattomista asioista.

— En minä enää ketään syytä, minä annan 10 mkaa 
jos jätät asian silleen.

— Onhan minun maineeni toki arvokkaampi.
— No sano mitä sinä vaadit.
Eeva mietti hetkisen, ja sanoi sitten. — Minä vaadin, 

että tohtorinna antaa minulle uuden palttoonsa sekä 100 
markkaa rahaa.

— Mutta oletko sinä hullu, huudahti tohtorinna. Koko 
kaupunkihan tietäisi silloin asian, sillä ei kenelläkään ole 
senlaista palttoota kun minulla, ja senkö minä nyt antaisin 
sinulle. Ei, se on aivan mahdotonta!

— Antaa asian sitten mennä oikeuteen, sama se m i
nusta on, sanoi Eeva.

—  Ei, ei, odotahan, minä neuvottelen ensin toisten 
kanssa. Tohtorinna meni telefoneeraamaan rouva Spetsille, 
että mitä tehdä, kun Eeva tahtoo niin hävittömän paljon 
sovintoa ja niin mahdottomia ehtoja. Mutta rouva Spets, 
joka pelkäsi maineensa pilaantumista neuvoi sovintoon eh
doilla millä tahansa, luvaten puolestaan maksaa rahasovin- 
non. Ja tohtorinnalla ei ollut muuta neuvoa kuin hyväk
syä Eevan vaatimat ehdot.

Ihmeissään katselivat kaupungin rouvat ja herrat kun 
näkivät Eeva Selänteen, jonka kaikki tohtorinnan tuttavat 
tunsivat, kävelevän tohtorinnan hieno palttoo päällään aivan 
rehellisesti ja julkisesti ja komeammalta Eeva näyttikin kuin 
tohtorinna. Ensin kaikki asiata ihmettelivät, mutta vähitel
len asia tuli julkisena salaisuutena tunnetuksi ja tohtorinnaa 
ruvettiin yleensä kutsumaan Eeva Selänteen lapsen kum
miksi. Miina S.

Jumalal l inen  kilpailu.
»Do ut d es» !)

Idässä hirsipuut ja kurjuudesta uhkuvat vankilat. — 
Meillä jumalallinen laki ja lain takana uskollinen tuom a
risto . . .

»Do ut des».
Idässä pyhä, voimakas kirkko, ja sen kuristavat koh

teet. — Meillä papisto, laki ja sen takana hurskaat tuoma
rit . .  . .

»Do ut des».
Idässä valtikan ja valtion harjoittama kumouksellisuus. 

— Meillä voima, sen urheat sankarit ja voimalaisten oikeus . . .
»Do ut des».
Idässä murhaaja saapi vapautensa. — Meillä myös, kun 

vain hän löytää armon valtiudelta ja oikeudelta . . .
»Do ut des».

*

Idässä oli joulu, rauhan juhla ja jouluna riippuivat läm
pöiset ruumiit rauhallisina hirressä, sillä valtio on säästeliäs, 
eikä salli kalliitten kalustojensa käyttämättöminä kuluvan. 
Ja meilläkin oli joulu. Sadat tuomarit, sadat papit, sadat 
kunnioitetut kansalliset hautoivat silloin salaisia tuumia, 
joilla voisi nujertaa vapauteen pyrkivän, kärsimyksistä kyl
likseen saaneen kansan . . .

Idässä mahtava kirkko piinaa vankiloissa, pannassa, 
ja roistojen luomassa helvetissä kaikkia niskottelevia alamai
siaan. Ja meillä tunnotan vehkeilijä tahi ahne pappi sanoo 
jumalattomalle tuomarille, että toimittakaa tuo telkien taakse 
rikoksesta uskontoa vastaan ja syytetty saa luvan alistua 
tuomarin vaatimuksiin.

Idässä käyvät murhaajat poliisin puvussa, tekevät ku
mouksellisia tekoja ja saavat valtiolta palkan ja suojeluksen 
siitä, että ensin ovat johdattaneet onnettomia ihmisiä ri
kosten pyörteisin ja sitten linnaan — ja kuolemaan. Meillä 
taas »voimalaiset» aikoinaan kapinoivat ja ovat nyt ovat 
viroissa ja tuomitsevat pettämänsä, rikoksiin huokuttele- 
mansa henkilöt vankiloihin virumaan.

Idässä murhaaja lasketaan vapaaksi, jos vain hän on 
altis täyttämään valtiuden vaatimukset. Ja niin käy meillä
kin, täällä laillisessa maassa. Raha ja asema määrää tässä 
asiassa meilläkin niinkuin Idässä. Se erotus tosin saattaa 
olla Idän ja meidän tapojen välillä, että kun Idässä vedo
taan vapahdettavan entisiin ansioihin, niin meillä tyydytään 
käteiseen maksuun.

J) Minä annan, että sinäkin antaisit.


