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luehallinnon ehdotusta, että liitto olisi oikeutettu edustajansa 
kautta puoluepäivillä ottamaan osaa naisia koskevain pää
tösten tekoon, ei ole vielä käsitelty. Liitto ei saa puo
lueelta kannatusta, vaikka klubit tekevät työtä luokkataiste
lun pohjalla. Kuitenkin osoittaa kokemus tällaiset klubit 
välttämättömiksi, silti on niiden lukua ja jäsenmäärää kar
tutettava. Joka puoluejärjestöön on niitä saatava joudutta
maan taistelua sosialismin päämäärän puolesta.

H ilda Tihlä: Matkoilta.
hi

Tuossa on Uupulan mökki entisensä laisena: saunan 
seinä maahan vajoomassa, mökin akkunat päreillä paikatut, 
pihassa hakotukki, vanteita, aidaksia ja kaikkinaista tavaraa.

Uupulassa asui ennen muinoin vanha hihhuli-Nikki, 
asuneeko enää.

Pistäyn huoneeseen. Vanha Nikki on yksin. Hän on 
samallainen, kuin ennenkin: vanha, kumaraharteinen, korkea- 
otsainen. Aika ei nähtävästi ole koskenut vanhaan hihhu
liin.

— Hyvää päivää.
— Sitä samaa. Istu.
—  Kiitos. Tunteeko Nikki minua?
Nikki tulee lähemmäksi, tarkastaa kasvojani ja mainit

see nimeni.
— Ellen kovin erehdy, sanoo hän irrottamatta katset

taan minusta.
— Ettekä erehdy. Se minä olen.
— No terve sitte. — Miten se maailma ja synti on 

sinua pidellyt?
— Tuossahan tuo on mennyt.
— Ja yhä menee aina helvettiin asti, heh.
— No, no Nikki, kuinka te noin sanotte. Olisiko 

mieleenne, jos minä joutuisin sinne?
Hän ei vastaa kysymykseeni, katsahtaa vain hätäisesti 

ulos akkunasta.
Muistan hänet millainen hän ennen oli: avulias, hyvä

sydäminen ja samalla helvettiin tuomitseva. Samallainen 
näytti hän vieläkin olevan. Vapaammat tuulet eivät olleet 
päässeet hihhuli-Nikin rintaa raitistuttamaan.

Mitähän sanoisi äijä, jos alkaisin puhua sosialismista. 
Tuumasta toimeen.

— Onko täälläpäin niitä ihmisiä, joita sosialisteiksi 
nimitetään.

— Onhan niitäkin.
— Vai on. Nehän kuulema ovat hirveitä ihmisiä.
— Miten niin?
— Kuulema tahtovat polttaa kirkkoja ja vetää jumalan 

taivaasta kirkon roviolle palamaan.
Olisittepa nähnyt, miten ukon silmät kävivät vilkkaiksi. 

Hänessä tuskin näkyi jälkeäkään entisestä ankarasta hihhuli- 
Nikistä.

— Kunpa tekisivät rovion ja vetäisivät alas jumalansa, 
niin minäkin tarttuisin yhden nuoran solmuun. — Kylläpä 
onkin pitänyt kauan herruutta epäjumala, saisi jo päästää 
valtaan jumalan pojan. Hävittäisivät pois kuonan, viinat ja 
kaikki perkeleiden hunajat. Lienee jumalan ase, josta raa
mattu Johanneksen ilmestyksessä puhuu.

— Jaa mikä ase?
— Kunhan ase on.
En tullut tietämään, mitä Nikki aseella tarkotti.
Aloin selitellä laajemmin sosialismia Nikille, mutta kun 

huomasin, että hän ei selityksistäni välittänyt, lopetin pian 
ja aloin puhua muita asioita.

Hetken kuluttua puuttui Nikki itse puhumaan sosia
lismista.

—  Se on taas, hän sanoi, jotakin jota perkele vihaa 
ja kaikkia mitä se sarvikuono vihaa on hyvää. Ei paha 
nouse omaa valtakuntaansa kukistamaan. Muistanhan minä 
miten meitä ennen muinoin vainottiin ja kaikkinaista pahaa 
puhuttiin, sepitellen valeita ja kavalia juonia . . .

Nyt ollaan saatu rauhassa olla, vaikka vähän meitä 
enää on. Uusia ei ole tullut ja vanhat ovat menneet ijäi- 
sen rauhan ja rakkauden majoihin. — Kohta tästä minäkin.

Vapaammat tuulet olivat sittekin tunkeutuneet vanhan 
hihhulin sieluun, vai olivatko ne ehkä aina saaneet vapaasti 
puhaltaa.

Sanotaan Nikin jo kulkevan viimeistä kymmentä, mutta 
yhä vielä on hän viisas, joka kykenee oman uskontonsa 
läpUnäkemään toistenkin pyrkimykset.}
§§jj JTai ehkä asuu Nikissä todellinen Jumalan henki, 
j SUNiin sejjkaiketi onkin.

Palvelijaliike Tanskassa.

Käydessäni Kööpenhaminassa olin tilaisuudessa lä
hemmin ottamaan selvää palvelijain toiminnasta Tanskassa, 
josta selostus ehkä huvittaa lehden lukijoita.

Köpenhaminan palvelijataryhdistys perustettiin v. 1898 
ja toistaiseksi on se elinvoimaisin palvelijain järjestö Tans
kassa. Yhdistys alotti heti järjestelmällisen agitatsioni- ja 
kehitystyön palvelijain keskuudessa, ylläpitämällä ja järjes
tämällä opetuskursseja erinäisissä aineissa, kuten kielissä, 
ompelussa y. m. Kursseilla on osanottajia ollut runsaasti. 
Yhdistys rupesi myös heti toimiin ammattikoulun hyväksi 
ja onnistuikin toimissaan niin, että se noin neljä vuotta 
sitten avasi keittokoulun. Koulussa on tilaa 20 sisäoppi- 
laalle. Koulun yhteydessä on ruokatarjoilu, jossa käy syö
mässä yli 60 vakituista ruokavierasta. Valtio avustaa kou
lua 6,000 ja kunta 4,000 kruunulla vuosittain.

Yhdistys perusti heti alussa paikanvälitystoimiston, 
joka yhä toimii hyvin elinvoimaisena. Palvelijataryhdistyk- 
sen paikanvälitystoimisto eroaa muiden toiminnasta siinä, 
että yhdistys vaatii kirjalliset sitoumukset sekä emän
niltä että palvelijoilta. Kontrahti-kaavakkeeseen kirjoittaa 
emäntä mitä tehtäviä varten hän palvelijan ottaa, mää
ritellen työt jotakuinkin tarkasti, mutta ei ainoastaan työt, 
mutta myöskin työajan. Ylityöstä on kontrahdin mukaan 
maksettava 25 äyriä tunnilta. Toiseen kaavakkeeseen kir
joittaa palvelija, että hän on määrätyllä palkalla suostunut 
tekemään kontrahdissa määrätyt työt. Ylössanominen ta
pahtuu myöskin kirjallisesti. Näistä vaatimuksista huoli
matta kuuluu emännät kokolailla lukuisasti kääntyvän pal- 
velijataryhdistyksen puoleen palvelijattaria tarvittaissaan.

Kyselin palvelijoilta täyttääkö emännät yleensä kontrah
din määräykset? Vastattiin, että kyllä useammat tahtovat 
sitoumuksensa unohtaa, mutta jos palvelijat tiukasti pitävät 
kiinni kontrahdin sanoista, niin sen voivat myös toteuttaa. 
Eräs palvelija kertoi, että kun hän ensimäistä kuukautta pal
veli kontrahdin mukaan, niin emäntä järjesti töitä myö
hään illaksi kun ei mitään työpäivän rajoitusta olisi ollut
kaan, mutta kun hän kuukauden lopulla vei 12 kruunun 
laskun ylityötunneista, niin seuraavassa kuussa ei enää yli
työtä juuri sanottavasti järjestetty.

Yhdistykseen kuuluu nykyään yli 600 jäsentä. Ko
kouksia pidetään kerran viikossa kouluhuoneuston yhtey
dessä olevassa kokoussalissa. Kokoukset muodostuvat sa
malla seurustelutilaisuudeksi, sillä aina kokouksen päätyttyä 
juodaan yhteisesti teetä tai kahvia. Agitationipuolta hoitaa 
yhdistys siten, että se kustantaa n. s. kotiagitaattorin, joka 
käy keittiöstä keittiöön, keräten samalla tilauksia palvelija- 
tarlehdelle ja kehoittamalla heitä liittymään yhdistykseen jä
seneksi. Agitaattori kertoi, että hän usein tulee ulosaje- 
tuksi keittiöstä ja toisinaan voi rouva olla asialle suo-
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peampi kun palvelija, mutta hyvin usein onnistuu sillä ta
valla saada uusia jäseniä sekä tilaajia lehdelle.

Tanskan palvelijataryhdistys ei ole sosialidemokratinen, 
eikä se ole myöskään liittynyt ammattijärjestöön, vaan se 
toimii n. s. riippumattomana. Puhtaasti sosialidemokratista 
palvelijaliikettä on toistaiseksi ainoastaan vähän olemassa 
maaseudulla, ja on niillä myös pieni ammattilehti, joka kui
tenkaan ei juuri huomattavammin ole levinnyt.

Miina S.

— Keskustelu-iltoja naisille siihen tapaan kuin 
s. d. naisliittotoimikunta on ehdottanut tullaan talven ku
luessa toimeenpanemaan Helsingissä. Niitä varten asetettu 
komitea ehdotti, että naisosasto kutsuisi kaikki täällä toimi
vat naisammatti- ja naisosasto ottamaan osaa yhteiseen agi- 
tationitoimintaan naisten keskuudessa, m. m. siten, että kukin 
osasto toimisi vuoron perään ohjelmallisen kokouksen, joi
hin kokouksiin kutsuttaisiin naisia lentolehdillä, ilmoituksilla 
sekä suullisilla kehoituksilla. Kokouksien ohjelmia olisi saa
tava sekä opettavaksi että puoleensa vetäväksi. Ehdotus on 
tullut hyväksytyksi, ja oli ensimäinen sellainen keskustelu
ilta viime tiistaina.

— O hjelm a- ja  k esk u ste lu illan  oli H elsingin järjestyneit- 
ten naisten valistustoimikunta 15 p. t. k. hom m annut t. y:n ta 
lolle. Tilaisuuteen oli naisia kertynyt huoneen täydeltä. Hilja 
Pärssinen piti tervehdyspuheen, kehottaen työtätekeviä naisia taa
jemmin joukoin liittymään järjestyneiden naisten riveihin taiste
lemaan työväenluokalle oikeuksia. Lausuntoa esitti Aura Kiiski
nen. Keskustelukysymykseksi oli tällä kertaa otettu: ruokatalou
den järjestäminen osuustoim innalliselle pohjalle. Kysymyksen 
alusti Miina Sillanpää. Alustaja piti tätä osuustoim innan haaraa 
keinona, jonka avulla ainakin voitaisiin jonkun verran talousm e
noja säästää ja osa työläisperheiden äitejä voisi vapautua ainai
sesta seisom isesta lieden ääressä ja saada aikaa henkisen puo
lensa kehittämiseen. Mainitsi, että aate H elsingissäkin varak
kaamman luokan keskuudessa on jo otettu käytäntöön hyvällä 
menestyksellä ja esitti varsin edullisia num eroita sen taloudelli
sesta kannattavaisuudesta.

Asiasta sukeusi vilkkaanpuoleinen keskustelu ja useat puhu
jat ilmottivat lämpimästi kannattavansa keskuskeittiöaatetta. M o
niin työläisperheisiin tuodaan jo nytkin ruoka kuppilasta, kun ei 
kotona ole tilaisuutta keittää. Huokeam m alla ja ravitsevampaa 
ruokaa saataisiin kuitenkin keskuskeittiöstä. Myöskin puuttuva 
ruuanvalmistustaito perheenem äntien keskuudessa tuo taloudel
lista vahinkoa ja epäsopua perheisiin. Asiaan siis kannattaisi 
tutustua ja ruveta sitä toteuttam aankin m ahdollisuuden mukaan. 
— Keskustelun lopussa huomautettiin, että työväenluokalle ko
konaisuudessaan tämä kysymys ei ole suuriarvoinen. Sitä kun 
voidaan toteuttaa ainoastaan pienem m issä piireissä, parempipalk- 
kaisen kaupunkilaisväestön keskuudessa. V arsinainen köyhälis
tön nainen jää yhä edelleen siihen sorrettuun asem aan, johon 
taloudellinen kehitys hänet on painanut, siksi kunnes sosialismi 
luo vapautuksen. — Seuraava ohjelma- ja keskusteluilta on taas 
ensi kuussa. Silloin keskustellaan jostakin periaatteellisesti kas
vattavasta kysymyksestä. — Varsin suotavaa olisi, että nämä ko
koukset saisivat runsasta kannatusta, että niissä lukuisasti käytäi
siin, siten voisivat ne osaltaan auttaa H elsingin työläisnaisia tun
temaan velvollisuutensa työväenluokan taistelussa sortajiaan 
vastaan.

— H yvinkään t. y . n a iso sa sto n  k u u k au sik ok ou k sessa
16 päivä lokakuuta 1910 valittiin ihanneliitolle kuusihenkilöinen 
toimikunta tulevaksi toimintakaudeksi. Helsingissä 23 päivä t. k. 
alkaviin ihanneliito-opettajakursseihin neljästä hakijasta valittiin 
Hj. Leino ja myönnettiin hänelle 45 markan avustus. Luettiin 
sos.-dem. naisliittotoimikunnalta tullut kirjelmä. Yleisten keskus- 
teluiltojen toim eenpanem inen päätettiin siirtää toistaiseksi paik
kakunnalla pidettävien luentokurssien tähden ja kehoitettiin huvi- 
toimikuntaa toim eenpanem aan iltamat puolueopistoon pyrkivien 
naisoppilaiden hyväksi. Keskusteltiin vielä muista osaston sisäi
sistä  asioista.

— Kansannäyttämöllä näyteltiin nykyään Th. 
Oveiskau’n kirjoittamaa huvinäytelmää nimeltä »Roistovä- 
keä». Näytelmä ei ole uusi Helsinkiläisille, sillä jo Työ
väenteatterissa sitä aikoinaan esitettiin. Mutta nyt on Kan
san näyttämö ottanut sen uudelleen ohjelmistoonsa. Juoni 
on kappaleessa aivan yksinkertainen, siinä kuvataan miten

pikkuporvaristo halveksii laitakaupungin asukkaita työväkeä 
kutsuen heitä roistoväeksi, mutta nämä kostavat siten, että 
pelastavat halveksijan, erään sihteerin varmasta perikadosta 
maksamalla *hänen kassan vajauksensa,'; joten hän' saa pitää 
paikkansa.

Kappale on yksinkertaisesta aiheestaan huolimatta erit
täin sopiva huvinäytelmäksi, se on täynnä mitä hullunkuri
si mpia kohtauksia ja reippaan esityksen puolesta voi olla 
iltaansa kansannäyttämöllä varsin tyytyväinen. Aatu Palo- 
mäki teki sihteeri tohvelisankarista niin todennäköisen ku
van että oikeen säälitti miesparkaa. Kaarlo Saarnio puos- 
mannina oli myöskin verraton, hänen esityksensä vanhasta 
merimiehestä, jonka oikeudentuntoa oli loukattu ja joka 
ennen kaikkia tahtoi näyttää maailmalle, että laitakaupun
gilla asuu rehellisiä ihmisiä, oli taideluoma, jota mielellään 
katseli. Paavo Raitio vanhain kirjain kaupustelijana oli 
omalla alallaan, jolloin hän aina onnistuu. Lyyli Puro ei 
sitä vastoin jaksanut kyllin voimakkaasti esittää sihteerin 
pöyhkeätä ja herrastelevaa rouvaa. Tyyne Halme sihteerin 
holhokkina samoin Maneli Terho ja Esteri Hilska Tekivät 
osistaan ehjän kuvan. Toivottavasti »Roistoväki» saa Kan- 
sannäyttämölle monta täyttä huonetta. M.

Perhe nukkuu.
Niin uinahti lapsonen kehdossaan 
kuin lintunen kesällä lehdossaan. 
Ei huolia viel' ole hällä.

Päinvastoin on äitösen laita siin’, 
hän työstä on mennyt uuvuksiin; 
ei kylliksi lepoa tällä.

N yt nukkuos lapsonen, nuku pien, 
kun surut ei untasi estä.
Työ, huolet ne viittovi köyhien tien; 
ei lapsuutta kauan kestä.

Pois torkahda äitikin touhuistais 
ja  unohdu unien maille, 
ett' kätesi hetkeksi levon sais, 
et jä isi osaasi vaille.

Hulda Salmi.

Mitä toivoo?
Venäjän taantum uksellinen hallitus koittaa kaikilla keinoilla, 

mitä sillä on käytettävissä kiireenkaupalla tuhota Suomen itsehal
linnon. Kuinka se siinä onnistunee, näyttää tulevaisuus. Venä
läiset korkeimmat virkamiehet täällä tekevät uhrikauppaa oikeuk
sistam m e mustalle taantum ukselle, siitä kai jokaisella Suomen 
kansalaisella tätä nykyä on yksi mieli. Sovittelut, myönnytykset 
eivät mitään auta — ovat harhaluuloja.

Seynit ja Kanniset ovat nyt kilvan ruvenneet »Työläisnaista» 
hätyyttäm ään. Vieläpä tahtoisivat, että prokuraattori heitä auttaisi. 
Prokuraattori korkeimpana oikeuden valvojana turvaantuu lakiin 
ja ei auta, kun kirjoitus »Työläisnaisessa» hänen ym m ärtääkseen 
ei ole lakivastainen. Prokuraattoria velvoittaa oikeudentunto nou
dattam aan lakia, m utta toisia kannustaa muut voim at —.

Suomen työläisnaiset, jotka luette tätä lehteä ja seuraatte ai
kaa ja sen tapahtum ia, uskon että teistä jokainen myöntää, että 
aika, jossa elämme osoittaa entistä Bobrikoffilaisuutta. Kaiken
laiset urkkimiset y. m. ovat päiväjärjestyksessä. Siksipä meidän
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