
SDIutta Selittämätön, loufatun glpegben ja uuhelleen l)e= 
räitneen juuttumufjen jefoitetusta tunteesta, pibättäpbpin Siitä.

3 a  ntin annoin f)änen poistua eräälle potffifabulle. 
ftun toaan jjaluan, rooin näljbä Ijänet: häpeästä alaspai=  
nunut pää, färjiroät piirteenfä, foufistunut ruumiinfa —  ja  
roäfqneet Iaaljustaroat asfeleenja. poloinen SUaria p aria , 
janon roielä terran ! —

En tostaan  cnään nä^npt I)äntä. fto^talo eroitti mei= 
bät toijistamme t)Ijä enemmän.

ftolffona fppstejän päitoänä, tun puut jo alfotroat tel- 
Iastua, jpnnptti Ijän lapjenja —  pienen arouttoman olennon, 
jota tuli m aailm aan  ain oastaan  tunteatjeen tärjim psten fi= 
rousta —  ja tuollatjeen.

A inoastaan  tafji päitoää, je eli. 3 a  pl)ben päiroän  
tauemmin eli fen nuori äiti. itärjim pffet ja tu stat mur(i= 
roat f)änet.

SBiimeifet jäännöfjet rooim istaan poistuiroat hänestä ras= 
laina fiuotaufjtna. 3 a  »iin I)än poistui rauljallifesti ja ras= 
laasti, [amoin tuin ipnttilä jammuu. HRmuIIe ferrottiin, ettei 
fjänen fuolintuuoteenjaääresjä jeijonut pfjtäfään ojaaottaroaista  
pstäroää. SBieraiben ihmisten artneliaijuuben toaraan  oli 
f)än jättänpt itfenfä. 3 a  roieraat tetiroät Sen, m itä roelrooh 
lijuus fästi, ei muuta.

DIifjan je fjproä niiniin. D n paljon if)mifiä, jotta un= 
Ijoittaroat jopa roelroollijuuben fästpnfin. Atin, että faitesja 
tapaufjesfa pibän arroosja niitä roieraita ifjmtftä, jotta täpt= 
täroät roelroollifuutenja.

S urujan om an  tuultuani, roaltaji minut janom aton, tal= 
toatoa tusta. l i e s  3 » n ia la , enfö enji peitellä lie päättänpt 
tuolla minäfin.

SJtutta äftiä  jäi elämäni uutta jijältöä. p ä ä tin  fai= 
telia toallasfani olem alla rooim allani elää, roifjatafjeni ja 
tostaafjeni —  fostaatjeni f)änelle, jota menetti onneni ja 
murtjafi tauniin Sötariani. S e  on ollut jittemmin elämäni 
teljtäroä. En roielä ole aiteisfani onnistunut, niin tun oIi= 
[in tjalunnut. A lutta paljon on jo teljtp, ja enemmän roielä 
tulee, niin totta tun roielä olen funniallinen mies. §eittiö  
elää roielä. I e  tapaatte Ijäntä jota päiroä tabuilla: itjetie= 
toijena, loistam ana, ufjmaileroana ja roapaan a, olennoituna 
jpbämettömpptenä.

§ ä n  on jo pääsjpt tortealle Iuottamufjesja, ja plem= 
mäfji l)än roielä tiipeää, jos roaan foljtalo f)äntä ebelleenfin 
fuojii. § ä n  on roaitutusroaltainen faupunginroaltuuston jä= 
fen, Ijän on ujeisja luottam ustoim isja, tuli SBaajan rita= 
rifji roiime rouonna uuben rautatien roalmistamijen jo^bosta, 
roaratonjulitji nimitettiin Ijän Ijeti, tun jotu eteläamerittalai= 
nen piffutajaroalloista aitoi a jcttaa  ebustajanja meibän pie= 
neen faupunfiimme. A lutta onnellijefji ei Ijän jumalalle tii= 
tos, ole tullut, niin paljon olen pitänpt Ijuolta. 9lät)Iääs, 
juuresta roimani roaitututjesta on m im istatin  tullut jpbäme= 
tön lurjus. En  tam m oa m itään  feinoja, tun on tpjpmps 
tostoni täpttäm ijestä. S itfi ei teibän pibä Ijäm m ästpä tuul= 
lesjanne, miten menettelen [obasja ro so llistan i roastaan . S e  
on ollut ilmeinen Ijäroitpsjota, Ijäifäilemätön jalam ur^aaja»  
urotpö.

S alain en , Ijiipiroä panettelu on ollut etupääsfä ajeenani. 
Olen laittanut jen fultem aan, ilm an että pfjitään tfjminen 
aaroistaiji jen alfuläfjbettä. A ina, ain a olen [aarouttanut 
tartoitufjeni. En  pljbellätään terralla ole pritpfjisjäni erelj= 
tpnpt.

SQliten ujein on keittiö, jonta nimeä en to staan  mai= 
nitje, toettanut Iäfjetä jotatin tu ttaa, murtaafjeen jen ja 
tullatjeen onnellijefji. 3 a  miten jäännöllijesti olen jilloin 
täpttänpt purem aa ajettani ajaatjeni keittiön mattoiljinja, 
ennenfuin Ijän on eljtingt täp ttää  aiteenja. Olen ain a on= 
nistunut, tuten jo [anoin. EF>fä roäitätte, ettei minun tais= 
telutapani ole fauniim pia. Olijin eljfä menetellpt paremm in, 
jos aroonaijesja taistelusja olijin fäpnpt roiljollistani roas= 
taan  ja Ipönpt fjänet m aah an  tuoliaatji. Eljfä. A lutta  
m itä ei tee Ioufattu mies, jota roiljaa ja  jota on roanno=

nut to staro an ja?  —  Hitittään teinot eiroät hänelle ole liian  
altjaijia tai roaifeita —  tunfjan hänellä on toirooa tartoi= 
tutjenja jaarouttam ijesta.

3 a  fufapa tietää, m itä tuleroaijuubesja rooi tap ah tu a?  
HJIjä forfeammalle loim uaroat roihan lietit jijälläni, mitä 
enemmän niitä foetan fam m uttaa. Ehfä jonotin päiroänä  
jaatte tuulla puhuttam an jiitä, että rauhallinen, funniallinen  
tam reeri Jrjansfon on tehnpt ritotjen. A lfää tuomitfo häntä  
tornin. I e  tunnette hänen raffau starinan ja ja hänen roi= 
hanja ja tärjim pstenjä tarinan . —

ftam reeri fqansjon nouji ja lähti jääljproäijiä janom atta. 
Aroajin affunani ja jeurajin filmilläni hänen footasta , mie= 
huullista olentoaan, funnes je fatofi eräälle jiroufabulle. Ali» 
ten ujein olin il)metellpt tä tä  miestä, jolla, piirteisjään ilnte= 
neroää älpffäifppbestään huolim atta —  ei tuntunut olem an  
m itään iljanteellifia harrastufjia, jota eli roaan fiffi, että 
eläm ä on elettäroä. A pt roasta pääfin perille jiitä, että l)ä= 
nelläfin oli tehtäroänfä juoritettaroana, hänen faunis, juuri 
tehtäroänjä!

Työläisäideil le  vapautta.

M eillä on naisten keskuudessa usein puhutta siitä, m i
ten perheen äidille voitaisi saada aikaa kehitykseensä. N y
kyaikaiset o lot tiedetään kylläkin hyvin: miten perheen äidin, 
erittäinkin jo s  hänellä on lapsia, koko aika m enee talous- 
toim iin , toim iin , jo tka  itse asiassa ovat niin näkym ättöm iä, 
että perheen isä toisinaan voi sanoa, ettei naisilla o le  juuri 
mitään tehtävää! T o isinaan  käyvät perheen sekä mies että 
vaim o tehtaassa työssä. M ies päästyään kotiin, pukeutuu 
ja  m enee ulos tai lukee kotona, mutta vaim on velvollisuuk
siin kuuluu hoitaa kotitalous, jo k a  pienem m ässäkin perheessä 
ottaa koko p aljon  aikaa. Kun m ies saa käyttää vapaa-aikansa 
kehittyäkseen, täytyy vaim on käyttää vapaa-aikansa hoitaak
seen yhteistä taloutta, jo sta  seuraa, että vaim on kehitys ra
jo ittuu talou stoim iin , kun m iehellä sitä vastoin on tilaisuutta 
laajentaa näkökantaansa. Että tällainen epäsuhde ei o le  ter
veellistä lu onn on om aiselle  kehitykselle, on itsestään selvää, 
sillä jo s  naisilla ei o le  aikaa henkisen m inänsä kehitykseen, 
jäävät he lapsipuolen asem aan yhteiskunnassa.

M utta miten voidaan sitten ajatella tulevaisuutta niille 
perheen äideille, jo illa  ei o le  varaa pitää palvelijaa? N ai
nen on luotu kotia varten ja  m ies yhteiskuntaa varten, sa
novat m iehet; ja  onhan se jo  itsestään selvä, sen jo  lu o n 
non lakikin niin määrää. M utta itsestään selvää ei ole, että 
kotio lo ja  ei voitaisi uudestaan järjestää aikaa ja  varoja sääs
tävällä tavalla. Ja  tätä voidaan, mutta tässä täytyy naisten 
ottaa osuustoim inta avukseen.

O su ustoim inta on vähäväkisten avustajana saanut m o 
nessa suhteessa ihm eitä aikaan. O suustoim inta on am m a
tillisen järjestäytym isen kanssa sam ansuuntaista, m olem m at 
järjestö t lujittavat voim iansa yhteenliittym isen avulla. N iinpä 
on naisen vapautum isessakin otettava osuustoim inta avusta
jaksi ja  katsottava mitä sen avulla voitaisiin tehdä.

E ikö se nyt jokaisen m ielestä o le  turhaa voim ain tuh
lausta, kun yhdessä ainoassa talossa, jossa voi asua noin 
6 0  työläisperhettä, jokaisella  on om a taloutensa? S illo in  
jokaisen  täytyy keittää 6 0  pannua kahvia, jokaisen  6 0  täy
tyy itse käydä ostam assa ruokansa, ja  jokaisella 6 0  täytyy 
olla om at keittoastiansa ja  om a keittiönsä, jo s  on niin va
rakas, että on eri keittiö tai muuten täytyy perheen asua 
keittiössä s. o. huoneessa, jo ssa  keitetään ja  jo ssa  aina on 
höyry ja  ruuan kotku. Jo s  näillä 6 0  perheellä on lapsia, 
pitää jokaisen  6 0  vaim on hoitaa näitä lapsia ja  kaikilla 6 0  
on työtä koko päiväksi. T alou s tulee verrattain kalliiksi ja  
sittenkin on ruoka huonoa. T alouttaan eivät kaikki vaim ot 
m yöskään osaa järjestää, sillä  vaikka koti nyt onkin naisia
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varten, eivät kaikki naiset o le  syntyneet taloudenhoitajaksi, 
heillä ei o le siihen kerrassaan mitään vaistoa, heillä voi olla 
taipum usta jo llek in  toiselle alalle, jo s  he vaan saisivat s ii
hen antautua: Jo s  nyt ajateltaisi, että näm ä 6 0  perhettä, 
jotka asuvat sam assa talossa, olisivat yhteistoim innassa kes
kenään, ja  heillä olisi yhteinen ruokatalous, keskuskeittiö ja 
että kaikki työt, m itkä vaan voidaan, tehtäisi yhteisesti, niin 
kuinka paljon sekä rahaa että aikaa säästettäisi. K uvitel
kaam m e m ielessäm m e, että useam pi perhe, jo illa  on sam an- 
m ukainen toim eentulon m ahdollisuus, perustavat osakeyhtiön, 
rakentavat talon, jo h o n  ei jokaiselle  rakenneta om aa keittiötä, 
vaan ainoastaan asuinhuone ja  sitten suuri keskuskeittiö. 
Sam oin  voitaisi rakentaa suuri seurustelu- ja  lukusali. Keit
tiö varustettaisi kaikilla nykyajan m ukavuuksilla, jo ita  löytyy. 
N yt perheen em ännät neuvottelisivat keskenään, kuka heistä 
voisi ruveta keittäjäksi, tai jo s  heistä ei o le  ketään taitavaa, 
palkattaisi ulkoapäin taitava keittäjä, jo k a  valm istaa ruuan. 
Yhteisesti laadittaisi ruokalista viikoksi ja  ruoka-aikana kävi
sivät perheen em ännät noutam assa valm iin ruuan syötäväksi. 
Kun ajatellaan, m iten kalliiksi ruoka tulee pienissä erissä 
ostettuna, niin voi ym m ärtää, kuinka paljon siitä säästyy, 
kun keskuskeittiöön ostetaan sum m issa. Ja  m yöskin m enee 
paljon ruokaa hukkaan, kun pienissä osissa keitetään. Kun 
useam m an perheen ruoka tällä tavalla laitetaan yhdessä, 
tulee se niin  paljon halvem m aksi, että sillä voi maksaa keit
täjän palkan y. m. ja  jokaisen  perheen em ännän aika sääs
tyisi, jo k a  m yös on rahan arvosta, ja  siten ei jokainen  tar- 
vitseisi om aa keittiötä.

T o in en  huom attava etu olisi lasten hoito . N yt täytyy 
jokaisen , jo lla  on lapsia, istua kotonaan ja  hoitaa niitä, pää
sem ättä koko päivänä m ihinkään, kun sitä vastoin osuus- 
toim innallisessakin suhteessa voitaisi lapsetkin osittain h o i
taa yhteisesti. Rakennukseen olisi laitettava erikoinen suuri 
lasten huone, seurusteluhuonetta voitaisi m yöskin käyttää tä
hän tarkoitukseen. Y ksi tai pari henkilöä voisi täällä h o i
taa koko talon lapset. Isom m ille  siellä voitaisi järjestää leik
kejä yhteisestä jonku n  lapsia ym m ärtäväisen henkilön jo h 
dannolla, jotta lapset viihtyvät, kuten lastentarhoissa tehdään. 
Illalla jokainen ottaisi lapsensa kotiin nukkum aan.

M aksojärjestelm ä osuuskeittiöön ja  lastenhoitoon olisi 
laskettava ensin perusm akso yhdestä, jo k a  olisi korkeam pi, 
mutta seuraavista se aina alenisi.

Sanom alehdet tilattaisi m yöskin yhteisesti, jo llo in  voi
taisi saada useam pia eri lehtiä. Seurusteluhuoneessa, joka 
sam alla olisi lukusalina, voitaisi tavata toisiaan ja  viettää 
yhteistä seuraeläm ää.

O len  esittänyt asiaa ajateltavaksi, ei ainoastaan säästä
väisyyden, vaan etupäässä naisen vapauttam isen kannalta. 
Jo s  onnistuttaisi yhteistoim innan avulla tässä suhteessa saada 
jo ta in  aikaan, valm istettaisi sam alla maaperää sosialistiselle 
tulevaisuuden valtiolle.

Miina S.

Sosialism i ja  onnell isuus.

T yöväen laulu ju hlassa T am p ereella  kesäk. 26 pnä 1910 
H ilja  P ärssisen  pitämä puhe pääpiirteissään.

A. K.

Ihm iset pyrkivät onneen ja  viisaat ajattelijat ovat olleet 
siitä yksim ielisiä, että on ihm isluonnon mukaista suunnata 
pyrkim yksensä onnellisuuteen , eli koettaa saavuttaa m ahdolli
sim m an suuri m äärä tyydytyksen ja  onnen tunnetta eläm änsä 
kuluessa. Sen vuoksi liikkui heidän taistelunsa sen kysy
m yksen ym pärillä, mitä on todellinen onni, ja  m illo in  onni 
on suurin ja  pysyväisin.

Yleisesti on tunnettu taulu, jo k a  esittää ratsastajaa, joka  
kulkee eteenpäin tietään m urtaen esteet, tallaten alleen kukat

ja  viljan tähkät, vieläpä maahan m asentuneen naisen nukah- 
tuneine lapsineen. E teenpäin jähm ittyneenä ratsastaja itse 
tavoittelee kaunista leijailevaa naishaam ua, houkuttelevaa keiju 
kaista tahi m etsänim peä, jo k a  kuitenkin aina kaikkoaa yhä 
saavuttam attom iin. Ja  suurim paan osaan ihm isistä soveltuu 
tuo kuva.

Sietää katsella, miten käsittää sosialidem okratia onnen 
etsinnän ja  m inkä asettaa se  onnen päämääräksi.

T äm ä kysym ys selviää m eille parhaiten katselem alla 
olevia o lo ja  ja  arvostelem alla, m inkä verran niissä järjellin en  
onnellisuus asustaa ja  tähystellessä, m itä edellytyksiä on n el
lisuuteen vaaditaan.

Jo s  onnen sisältönä pidetään m ahdollisim m an suuri 
m äärä hyvän tuntem usta, niin edellyttää tämä ensiksi että 
ihm inen on kohotettava sisälliseltä olem ukseltaan rikkaaksi, 
valistuneeksi ja  toiseksi tulee hänen olla sopusointuisassa 
ym päristössä. T ähän vaaditaan terve yhteiskunta ja  henki
sesti ja  ruum iillisesti terveitä yksilö jä. Ja  yksilön sop usuh
tainen terveys, norm aalisuus on taasen saavutettavissa hänen 
sekä henkisten, että ruum iillisten kykyjen sopusuhtaisella 
kehittäm isellä, s. o. älyn, sydäm en ja  lihasten harjoituksella. 
Tätä tarkoitusta tulisi kaiken viljelyksen ja  kaiken työn pal
vella. T ällö in  ei työtä saisi koskaan teettää rasitukseen saakka 
eikä sen suoritus olla  ylivoim aista ja  työntekijäin tulisi saada 
oikeus työnsä tuloksiin. Yhteiskunnassa, jo ssa  o lot näin 
olisi järjestetty ei tietenkään saisi tuotantoa kannustaa yksi
tyisten v o itonh im o, vaan yleisetu. S illä  vaadittaisiin älyn, 
sydäm en ja  ruum iillisen voim an sopusuhtainen hallitus. 
M utta täm ä m yös sisältää itsessään sen, että yhteiskunnan 
kansalaisilla tasa arvoisesti olisi valta ohjata tuotantoa ja  koko 
yhteiskunta elämää. S e  siis edellyttäisi sosialistista järjestel
m ää. S e  järjestelm ä takaisi ihm isille onnen m ahdollisuuden.

M utta m ehän eläm m e keskellä kapitalism ia, keskellä 
suuria ristiriitoja.

T ässä em m e voi puhua sanan oikeassa merkityksessä 
yksilöistä ja  vielä m ähem m in onnellisuutta synnyttävistä 
olosuhteista, mikäli on kysym yksessä järje llin en  onnellisuuden 
käsite.

Kapitalistista yhteiskuntaa, jo ssa  vallitsee rajaton kilpailu 
ja  häikäilem ätön rahan a jo jah ti on syyllä kyllä sanottu sai
raaksi ja  m ielettöm äksi. O nh an  m ieletöntä, että ruudit ja  
miekankärki m iljoonain  ihm isten suostum uksella sortavat 
toisia m iljo o n ia  ihm isiä. Ihm inen kuihduttaa lähim m äistään 
kiduttam alla häntä voitonhim ossaan tehtaissa ja  kaivannoissa, 
ja  m aksam alla pientä palkkaa pakoittaa lähim m äisensä asu
maan ahtaissa luolissa, kuihduttain järjestelm ällisesti hänen 
punaisia verisolu jaan, heikontaen hänen elim istöään, sam alla 
sanoen pitelee häntä kuin teurastaja uhriaan. Ja  kuitenkin 
saarnataan keskellä tätä m am m onan palvelusta sääliväisyyttä 
ja  arm ahtavaisuutta. M utta yksilön, voidakseen harjoittaa 
näitä hyveitä täytyy hankkia riiston, siis säälim ättöm yyden 
avulla varo ja sääliväisyys- eli hyväntekeväisyystarkotuksiin. 
T ässä on yhtä vähän järkeä kuin siinä, että jo tku t ihm iset 
sam aan aikaan sytyttäisivät toista talon nurkkaa palam aan 
tehden toisella  nurkalla sam m utustyötä. Y htä ristiriitaista 
nykyisen yhteiskunnan m uukin touhu. Ylläpidetään sai
rautta, m ielenvikaisuutta ja  rikoksia luovia olosuhteita. V a l
tio luovuttaa poliisivoim an häätäm ään torppareita, josta  
häädöstä torpan vaim o tulee m ielipuoleksi. P oliisi seisoi 
juhannusaattona vartioim assa että v iinojen ostajat jä r 
jestyneessä rivissä saisivat suorittaa m yrkkyostoksensa —  
mutta pyhinä tapahtui puukotuksia. Kaiken näin lu o
dun kurjuuden varalle rakennetaan sairaaloita, hu llu inhuo- 
neita ja  vankiloita yhteiskunnan kustannuksella. Edelleen 
rakennetaan tem ppeleitä jum alan kunniaksi, työhuoneita jotka 
seisovat tyhjinä ja  jo id en  hoito  nousee vuosittain suuriin 
sum m iin , m utta sam aan aikaan ihm isen lapsella ei aina ole 
kattoa jo n k a  suojaan päänsä kallistaisivat. Sam aa m ielettö
myyttä ilm enee vainajain palveluksessa. Kun kävelee suur
kaupungin kalm istossa, näkee haudan kom eine hautapatsai-


