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tetty. Hän näkee siinä niin paljon sellaista, mikä ei ole 
vapaaksi, taloudellisesti turvatuksi, sivistyksen ihanien lah
jojen kaunistamaksi tarkotetun ihmisen arvon mukaista. Hän 
näkee ja tuntee tässä asemassa niin paljon sellaista, mikä 
suorastaan loukkaa ihmisarvoa. Se että hänen täytyy su o
rittaa isäntäväelleen mitä läheisimpiä henkilökohtaisia palve
luksia loukkaa syvästi hänen ihmisyystunnettaan. Hän kä
sittää että muut työläiset, jotka työskentelevät noitten isän
tien omistamissa tehtaissa, rakennuksilla y. m. työpaikoilla 
ovat ikäänkuin kauvempana näistä omistajista, tuntevat ole- 
vansa enemmän näitten laitosten ja työpaikkojen kuin niit
ten omistajain palveluksessa. Ja  sellainen suhde, ikäänkuin 
välillisempi suhde ei sisällä sellaista loukkaavaisuutta, sel
laista masentavaa orjam aisuuden tunnetta kuin läheinen, hen
kilökohtainen palvelijataren suhde isäntäväkeensä. Mutta, 
kuten sanottu, saattaa sellainen tunne ilmetä vain niitten 
mielissä, jotka ovat heränneet ihmisarvon tuntoon, joitten 
silmissä kirkollisen katkismuksen »huoneentaulu» on me
nettänyt siveellisen oikeutuksen ja uskottavaisuutensa.

Ja nämä tällaiset palvelijataret ovat liittyneet tähän yh 
distykseen, yhdessä koko valveutuneen työväenluokan kanssa 
taistellaakseen omien etujensa ja oikeuksiensa puolella, tais
telua jossa voitot koituvat yhteiseksi hyväksi.

Nämä palvelijataret tietävät ja he tahtovat saada toiset
kin ymmärtämään, että työväenluokan taistelun täytyy olla 
yhtenäistä jos sen mieli menestyä ja voittoon viedä. He 
tietävät että niinkauvan kun työväenluokan asema kokonai
suudessaan on sellainen kuin se nyt on, että niin kauvan 
ei palvelijatarenkaan asemassa voi tapahtua suurem pia m uu
toksia parempaan päin, puhumattakaan koko tämän ihm is
arvoa loukkaavan laitoksen häviämisestä.

Niinpä selviää luokkatietoiselle palvelijatarelle koko työ
väenkysymys, luokkataistelun eri haarojen läheinen yhteen
kuuluvaisuus. Hän käsittää että täytyy kuivata koko se 
räme, jota työväenluokaksi kutsutaan, jos mielii parantaa ja 
poistaa sen kurjuuden, viheliäisyyden ja häpeän, jonka m o
nien ilmenemismuotojen joukkoon kuuluu palvalijatarlaitos. 
Niin kauvan kun kaiken tämän kurjuuden pohjimmainen 
syy: työntekijän työntulosten riistäminen on olemassa ja 
käy päinsä, niin kauvan tulee kotiorjuuskin kukoistamaan 
ja nauttimaan jumalan täydellistä hyväksym istä! Ja  niin 
kauvan se ei tunnu orjuudelta, häpeälliseltä ja loukkaavalta 
edes orjista itsestäänkään!

Tämä palvelijatarkysym ys on siis todellisuudessa enem 
män taloudellista kuin aatteellista laatua. Sen ratkaisee lo
pullisesti taloudellisen elämän luonnollinen kehitys, joka on 
tekevä palvelijatarlaitoksen nykyisen kotiorjuuden tarpeetto
maksi ja mahdottomaksi. Ja  sitä mukaan kuin se tapahtuu, 
vähissä erin, askel askeleelta, sitä mukaan myöskin vähitel
len syntyy ja yhä selvemmäksi ja valtavammaksi m uodos
tuu tunto ja tieto siitä, että ne jotka antoivat tälle muuten 
hyvin onnistuneelle ja arvokkaalle juhlajulkaisulle nimeksi 
»Kotiorjat» eivät suinkaan liioitelleet. —  Aika tekee enem 
män käännytystyötä kuin järki.

Mutta mihin joutuisivat kaikki nämä ihmiset, jos palve- 
lijatarlaitoksesta tulisi loppu, mistä he saisivat työtä, ja mitä 
pantaisi tämän laitoksen tilalle, jos se häviäisi? Niin kysy
vät ne jotka eivät ole tulleet ajatelleeksi että luonnollisessa 
kehityksessä ihmisyhteiskunnassa samoinkuin muussakin 
luonnossa uudet muodot, uusi elämänjärjestys, uusi yhteis
kunta kasvaa vanhan sisällä. Kaikki yritykset särkeä jotain 
laitosta tai järjestelmää silloin kun sillä vielä on vankat 
juuret vallitsevassa taloudellisessa elämässä, kaikki sellaiset 
yritykset raukeavat tyhjiin, aikaansaaden vain häiriötä luon
nollisen kehityksen kulussa. Nerokkai m matkaan suunnitel
mat eivät siinä mitään auta. Partainkin  halu ja harrastus 
on yhtä turha ja tehoton kuin yli maalin ammuttu luoti. 
— Vanhassa Kreikassa oli tapana sanoa, että tyhm yyden 
suhteen jumalatkin ovat voimattomia. Ja  me voisim m e 
siihen lisätä, että yhtä voimattomia ne ovat orjuudenkin 
suhteen. Monet ihmiskunnan rohkeat ja jalot esitaistelijat, 
ehkä useimmat heistä, ovat saaneet kalliisti, monasti verel-

lään maksaa siitä, että uskalsivat julkilausua sen, mitä vain 
harvat heidän aikalaisensa aavistivat, mutta jonka tuleva 
aika todeksi havaitsi ja hyväkseen käytti. Ja  sangen ku
vaavaa tässä suhteessa on meidän uskontomme perus
tuksena oleva jumalaistaru, joka kertoo jumalasta, joka astui 
alas maailmaan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan, mutta 
jonka ihmiset ottivat kiinni, kapinoitsijana tuomitsivat kuo
lemaan ja kauhealla tavalla surm asivat todellisuudessa vain 
sentähden, että hän tuli ennen aikojaan. Ja  tulevat suku
polvet sanoivat hänestä samaa kuin juutalaiset sanoivat 
niistä profeetoista, jotka heidän esi-isänsä olivat surmanneet 
—  että kyllä me häntä nyt ym märtäisim me jos hän nyt 
eläisi meidän keskellämme emmekä tekisi itseämme syy- 
päiksi hänen vereensä. Ja  minä luulen että tulevaisuuden 
historialla on vähemmän kerrottavaa tämän kaltaisista suu
rista sankareista ja aatteen marttyyreista, sillä sitä mukaan 
kun ihmiset tulevat tietoisiksi siitä, että aatteilla on aineelli
nen perustus ja että ne ovat kehityksellisia luonteelta, että 
oikeus ja totuus ovat asioita, joitten lopullista voittoa ei 
voida edistää eikä liioin ehkäistä niitten yksilöitten verellä, 
jotka ne ensimäisinä tajuavat ja niitten palvelukseen kai
kesta sydämestään antautuvat — minä tarkotan että sitä 
mukaan kun ihmiset tulevat näistä seikoista tietoisiksi, tulee 
kehitys ja sen synnyttämät aatteet ja ihanteet vähemmän 
verisiä uhreja vaativiksi. Ja  siitä on se arvaamaton hyöty 
että se jalo sankarien veri, jota raaka menneisyys niin vilja- 
vasti vuodatti —  m yöhem m in tehdäkseen siitä syntejään 
sovittavaa taikajuomaa, että sellaisten ihmisten veri säästyy 
ja  tulee siunaukseksi ja hyödyksi elävässä elämässä.

*

Siihen kysym ykseen, mitä me asetamme palvelijatarlai
toksen tilalle, kun se häviää, me vastaamme, että luonnolli
nen kehitys, joka sen käsittää, tulee kaikesta päättäen aset
tamaan sen tilalle kodin, että se uusi yhteiskunta, joka jo  
sikiönä on tämän vanhan yhteiskunnan kohdussa, ja jonka 
suurem moista ja riemukasta syntymistä jo  monet ennusta
vat, että se yhteiskunta 011 asettava turvallisuuden turvatto
muuden tilalle ja tarjoova oman kodin perustamisen mah
dollisuuden niille m iljoonille naisille sekä miehille joitten 
nyt täytyy jäädä sen siunausta vaille.

Väkijuomaliikkeen varjopuolia.
On pääsiäisaatto. M enen kaupungille, sivuutan Annis- 

keluyhtiön viinakaupan. Sen  edustalla seisoo pitkä jono 
ihm isiä. K aksi poliisia jä r je stä v ä t uusia tulokkaita riviin, 
jo ka  yhä pitenee. K atsastan jo u k ko a: s iin ä  seisoo m iestä, 
naista, nuorta, 'vanlhaa, jo k a ise lla  kainalossa paperiin  kää
ritty astia, jo ta  varovasti koettavat säilyttää. Useim m at 
olivat k u rjissa  pukim issa, m illä oli palttoopahanen, m illä 
pieni ohut takki, naisilla useim m illa vain saali kiedottu 
ym päri. K aik illa  oli katse tylsä, ilm eetön. M ielen näkyi 
täyttävä vain yksi ajatus, kun pääsisi pian viinakauppaan.

K ävelen  eteenpäin. Tulee m aalaisia  hevosineen; 
pysäyttävät; kysyvät vastaan tulevalta m ieheltä: m issä 
täällä on v iin am yym älä? A uliisti m ies neuvoo, janoisten 
jono pitenee.

K u ljen  eteenpäin. Sam allaisia  jon o ja  näen kaikkialla  
m issä on viinakauppoja. M issä jono uhkaa ylen p itkäksi, 
s ie llä  poliisit neuvovat ihm isiä toisiin  m yymälöihin, jotka 
ovat sivukaupungilla. Jä r jestysv a lta  avustaa ostajia, niin, 
että kaikki ehtii ostaa ennenkuin m yym älät suletaan-

*

K ävelen  pääsiäisaattoiltana poliisikam arin. lähettyvillä. 
Äkkiä kuulen huutoa, karkeaa kiroam ista ja  m eteliä. K at
selen uteliaana mitä täm ä m erkitsee. Tuolla tulee ajuri 
kuorman kanssa, näky panee veren hyytym ään suonissani.
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Kaksi poliisia ovat heittäytyneet m iehen päälle , jo ka  on 
yhdessä m ykkärässä a joneuvojen  p oh ja lla  poliisien pidel
lessä häntä kiinni. M ies huutaa ja  kiroo yrittäen nousta 
ylös. Veri virtaa ajoneuvoista p itk in  katua, ikuorma katoaa 
poliisikam arin pihaan.

Jään  seisom aan vähäksi a ik aa  katukäytävälle . Kohta 
näen toisen näytelm än. K ak si poliisia  raastaa m iestä ja  
naista poliisikam aria kohden. N aisen vaatteet riippuvat 
siekaleina hänen ym pärillään ja  tukka liehuu hajallaan . 
Kum pikin yrittää tehdä vastarin taa , mutta voim at e ivät näy 
riittävän. Katoavat nekini poliisikam arin  pihaan.

Käännyin inhoten poispäin, m utta v ie lä  kerran  kohtasin 
sam antapaisen näytelm än, poliisi raastoi hum alaisia kam a
riin.

*

K irurgisessa  sa iraalassa  on jälkeen- p ääsiä isen  kova 
kiire. Sa ira ita  tulee ja  m enee, toiset enem m än, toiset 
vähem m än sidottuja. M illä  pää, m illä  käsi, m illä ja lk a  
siteessä. Toiset valittavat ääneensä taudin aiheuttam asta 
tuskasta. O dotushuoneessa va llitsee  synkkä m ieliala. L ä ä 
kärit apulaisineen puettuina pitkiin  valkoisiin  viittoihin 
näyttäytyvät tuon tuostakin. Vastaanottohuoneesta kuuluu 
toisinaan sydäntäsärkevä parahdus, saattaen  kylm ät väreet 
odottavien ruum iiseen. Toiset poistuvat sidottuina, vaan V 
yhä uusia saapuu tilalle.

H ierontasalissa kym m enkunta h iero jaa  yhtä monen 
potilaan ym pärillä  häärää.

—  Nautitteko väk iju o m ia?  kysyy eräs h ie ro ja  m ieheltä, 
jonka käteen on ranteen sisäpuolelta  lyöty puukolla niin, 
että terä on käden: selkäm ästä tu llut vinoon ulos.

—• En nyt, vastaa m ies ju rosti.
—  Poltatteko tu pakkaa? kysyy h iero ja  edelleen.
—  Poltan, vastaa m ies yhtä yksitoikkoisesti.
H iero ja  rupeaa sitten selittäm ään m iehelle miten sekä

väkijuom at että tupakka v iivyttävät haavan  parannusta, ja  
miten välttäm ätön olisi p idättäytyä ei ainoastaan sairauden 
aikana, vaan kokonaan, s illä  tuskin tätäkään haavaa olisi, 
jo s ei olisi ollut väkijuom ia. M ies läm penee vähitellen, 
niin että rupesi kertom aan, m iten hän- toverinsa kanssa 
ensin yh d essä  juopottelivat, sitten riitaantuivat ja  lopulta 
toverinsa löi häntä puukolla. Koko väkijuom at ovat var
m aan pirun keksintöä, lopetti m ies. M iten onnellinen 
m inäkin voisin olla, jo s en olisi kaikkeani uhrannut vä-ki- 
juom ain alttarille, mutta sinne on m ennyt terveys ja  m ie
huus; m inusta on enää vain  va rjo  jä le llä .

H ierottavana on keski-ikäinen vaim o, kasvot ovat m us
telm illa, sam oin k äsivarret, kaksi kylkiluuta on poikki ja  
selässä  näkyy lyönnin jä lk iä . Vaim o on kärsivän  ja  epä
toivoisen näköinen. H iero jan  puhuttelu saa häneenkin 
vähitellen eloa, ja  niin- saa h iero ja kuulla synkän kuvauksen 
kotieläm ästä, jo ka  oli alkanut niin toivorikkaasti ja  valo i
sasti. H e olivat rakastaneet toisiaan niin läm pöisesti, 
mutta vähitellen  huomasi vaim o, että väk ijuom at saivat 
m iehen yhä enempi valtaansa, jo sta  seurasi kodin laim in
lyöm inen. Vaim o, taistellen epätoivoissaan köyhyyttä ja  
kurjuutta vastaan, katkeroitui m yöskin niin, että rupesi 
moittimaan m iehensä m enettelyä, jo sta  seurasi tappelu. 
Kun h iero ja kysy i, eikö vaim o voisi sentään hyvällä  pu
heella saada m iestään lopettam aan juontinsa, vastasi vaim o, 
ettei siitä ole apua, kun m ies ei usko —  jum alaan .

Vaim o, jo ka  ei ollut jaksanut syventyä yhteiskunnalli
sien kysym yksien käsittelyyn, löysi lohtunsa uskonnosta. 
Syyn  m iehensä juom ahim olle käsitti vaim o johtuvan uskot
tomuudesta.

H ierottavana on pieni poika, jonka oikea käsi on kah 
desta kohden poikki ja  kasvoissa arpia. Poika kertoo pelok
kaasti ym pärilleen vilkaisten, -miten isä humalapäi-ssään 
suuttui kotona ja  kun hän aikoi juosta ulos pakoon, sai isä 
kiinni käsivarresta, josta lennätti hänet alas rappusista, 
jolloin  häneltä katkesi käsivarsi sekä viottui nenä. H iero ja  
tunsi niin sanomatonta sääliä  lasta kohtaan, kun v ielä  huo

m asi, että käsi oli sidottu niin huolimattomasti, että lapsi 
tuli jääm ään vialliseksi koko elinijäkseen.

Voi jä r jeste lm ää, huokasi hieroja. Ensin suojataan vä k i
juom ien m yyntiä kaikin tavoin, sitten on pakko palkata 
kokonainen arm eija  poliise ja  raastam aan hum alaiset tel
kien taakse. J a  lopulta on pakko kustantaa suuret sairaalat 
kalliine lääkäreineen ja  hoitajineen paikkaam aan viinan- 
villitsijä in  tekem ät tuhot. Voi järjeste lm ää.

Miina S.

Naistemme toimintaa.

— Sos.-dem . Naisliiton valistustyö. Sos.-dem. N aisliiton 
luennoitsia toveri Sandra Lehtinen pitää puheita  ja  esitelm iä 
seuraavissa paikoissa :

V irkkalassa huh tikuun  19 päivänä.
Tam m isaaressa » - : 20
H ankoniem essä » 21
Jokelassa 22 „
Järvenpäässä , * • » f 23
K eravalla 24
Kamarissa * 2?> -26  „

Puoluetovereita ja  N aisosastoja kullakin paikkakunnalla pyy
detään hankkim aan huone sekä lähem m in ilm oittam aan esitel
mien ajasta. Sos.-dem. Naisliittotoimikanta.

— Sosialidem okratiseen Naisliittoon ovat liittyneet Sa
vonlinnan, Toisveden ja Jaatilan  T. y. naisosastot.

Pietarsaaren t. y:n naisosasto 10-vuotias.
Katsaus 10-vnotiskertomikseen.

Jo vuonna 1901 kun P ietarsaaren  työväenyhdistys peruste t
tiin , kyti m uutam ien työläisnaisten  m ielessä harras halu  n.-o:n 
perustam isesta, he tunsivat näet sam aa puristusta yh teiskunnan 
puolelta kun m iestoveritkin. Työsuhteethan olivat naisilla v ie 
läkin huonom m at kun m iehillä. E rinäisten  syiden takia lyk
kääntyi perustam inen 2 vuotta eteenpäin. E nsim äinen pu h een 
joh ta ja  oli F iina Davidsson, varalta Ina Siltanen, kirj. A. Mark
kanen, varalta  U. O hukainen, rahastonhoitajana Fanny Ben- 
jam sson.

Alussa oli osaston jäsen inä suuri joukko tehtaalaisnaisia, 
siksi keskusteltiink in  alkuaikoina varsin  usein am m aillisista- 
kysym yksistä, kuten  ylityön vastustam isesta tehtaissa y. m.

V. 1904 liitty i osasto puolueeseen ja naisten  liittoon.
Ihanneliitto työstä  keskusteti osasto varsin  usein , valm istaen 

sille m aaperää ja  syksyllä v. 1905 alolettiin  to im inta, jo ta  on 
siitä saakka ja tke ttu  naisosaston voim illa. Vasta äsk e ttä in  on 
saatu avustusta kunnallisto im ikunnan puolelta opettajavoim issa.

Ä änioikeustaisteluun otti osasto tarm okkaasti osaa. Nais- 
osaston avulla saatiin  v. 1906 perustettua tupakkatehtaalais- 
osasto P ietarsaareen. Sam ana vuonna perustettiin  kesäsiirtola 
työläisnaisille. Myöskin perustettiin  äitiosasto, jonka toim inta 
oli alussa hyvin vilkasta.

A gitatsionityöhön otti osasto tarm olla osaa. Vaalien aikana 
on osasto aina ollut toim eliaana. V. 1909 yritti osasto saada 
naisehdokasta vaalipiiriin, m utta piirikokous hylkäsi ehdokkaan.

Naisten edustajakokouksiin  on osasto lähettäny t edustajansa.
O m peluseura on o llu t toim innassa. V alm istam at TyöL an

nettu  sunnuntaikoulun lapsille.
10 vuoden toim inta on o llu t kokem uksista; rikas. Kaikki 

suunnitelm at, päätökset ja  n iiden käytäntöön sovelluttam inen 
on tapah tunu t aina sosialidem okratiaa edistävässä tarkotuksessa. 
Miten lähellä nuo y ritykset ovat sitten  olleet, sen seikan-m eille 
selvittää työläisten ta loudellinen  tilanne, joka taas riippuu ka
pitalistisesta  kehityksestä. Naisosaston tehtäväksi jää  edelleen 
iasten kasvatustyö ja  työläisäitien  valistam inen Lasten, kasva
tustyö  on tärkeätä . Se on myös suuriarvoista. Tiedon an ta 
m inen siitä tehtävästä , johon heidän tulee astua kun vanhem 
m at jä ttävät paikkansa, on sam alla sosialidem okratian voittoon 
edistäm istä. Tässä teh tävässä naisosaston täytyy pyrkiä e teen
päin. On koottava ne sadat työläisäid it lippunsa juureen , jotka 
n y t 10 v. v ietettäessä ovat syrjässä tai halveksuen katsoneet 
toim intaam m e.

S i s ä l l y s :  Aviottomain lasten, oikeudellinen asem a. — Am- 
mattityöläisnaisia herättelem ässä. — Kodin orjat. — Väki- 
juomaliikkeen varjopuolia. — Naistemm e toimintaa. — 
Pietarsaaren t. y:n naisosasto 10-vuotias. — Uutisia, Ilmo- 
tuksia y. m.


