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£inne tieni käy.
Sinne missä varjot yön 
synkeänä kattaa maan, 
missä palkkana on työn 
puute, nälkä vaan, — 
sinne tieni käy.

Siellä kova kohtalo 
säälimätön, julma on, 
niinkuin luola asunto, 
tyhjä, valoton.

Hymy s ¿el/’ on vainaja, 
mieliä syö tuskan koi. 
Kuuluu itku, voihkina, 
kivun huudot — , oi!

Epätoivo, pettymys 
vallan saa, on musta yö. 
Kasvaa hätä, hämmennys. 
Köyhyys iskut lyö.

Haavat ah ne kirvelee, 
kiro us f  on elo tää!  — -  

Siteet orjan vangitsee. — 
Vapautf ei nää.

Sinne yöhön synkeään 
kalma vain luo varjojaan. 
Ihmiset kuin aaveet nääti 
käyvän tuskissaan. —

Sinne kalman majoille, 
missä toivo sammui pois, 
miss’  ei päivyt vaikene 
— ah —  ken hoivaa tois? - 
Sinne tieni käy!

H ilja  L iinam aa.



Aateliskilpiä.

Sali on  kaun iste ttu  juh laa varten. K öynnöksiä 
seinille puno ttu . N äyttäm ön ed essä  riippuu  uusi, vasta 
m aalarin siveltim en jättäm ä esirippu. Soin tu isasti y h 
tyy värit siinä. E siripun  m aalaus esittää tum m asta  
varjo sto sta  esiin ryntäävää työläisjoukkoa hulm uavine 
punalippu ineen . T yön  arm eija siinä eteenpäin  taival
taa kom eroista  tietään. T uskan  ja kivun m urtam illa 
kasvoilla välkehtii to ivon  elähdyttävä ilme. .— ., .

E teenpäin  sam oaa työn armeija. Lujan jännityk
sen vallassa on  niin m ies kuin nainenkin. Ja heitä 
vastaan  kangastelee ihanan  aam unkoin  ru so tu s . P u 
nertava valovirta sädehtii etäisen taivaan rantam alta. 
Sitä kohti kulkee työn  armeija. —

N äin esitetään esiripussa. Kuva synny ttää  m ieles
säni vastaavan  tunnelm an. Juhla  su k eu tuu  juhlaisaksi.

Salin som iste lu  vetää puo leensa  katseeni. Seinille 
järjestetty  am m attiosasto jen  lippukokoelm a vihantain 
köynnösten  ym pärö im änä saa m inut u noh tam aan  is tu 
vani juh lay leisön  keskellä, saapuneena  johonk in  nyky
hetkeä käsittelevään tilaisuuteen.

V aivun m ietteisiin. — — —
H uoneen  nurkkiin  rip u ste tu t m uurarien , kivi- 

m iesten, seppien  ja kirvesm iesten  kilvet tulevat kaikessa 
vaa tim attom uudessaan  huom ioni esineiksi. Punaisella  
pohjalla esitetty  m usta  alasin, vasaroineen, jo ta  jänte- 
reinen käsi pitelee, näyttää jylhän totiselta. T o isessa  
kilvessä on  kirves ja m uita puu työm iehen  työkapineita 
ryhm ässä, m u istu ttaen  k irvesm iesritarikunnan  urhote- 
koja. M uurarien kilvessä kuvataan m u u rau s ty ö ssä  
puuhaavaa  telineillään seisovaa m iestä. T oisten  am 
m attiosasto jen  liput ovat nekin vertauskuvallisia. T u o ssa  
kutojattarien  keltainen lippu, keskellä koruom peleinen  
kuva ku tovasta  ty töstä. K ylvettäjäin am m attio sasto  on 
k ilpeensä m aalau ttanut valkealle pohjalle  so ih tu a  kan
tavan käden, oso ittaen  täm änkin  työnritarittarien  ryh
m än pyrkim yksenä olevan kulkea valoon, vapauteen. 
Ihastellen katselen ym pärilleni no ita  kym m eniä kilpiä 
ja lippuja, jo tka kukin tavallaan p u h u v a t työn aatelin 
sukuylpeyden  puolesta.

M itenkä o ikeutettu ja ovatkaan n u o  kilvet! Niillä 
on  ikäänkuin epääm ätön  lupa sanoa sinu lle : »katso 
tänne, tee kunniaa niille m u isto ssa  kuolem attom ille 
sukupolville, jo iden tö itä  me ikuistam m e. Paljasta 
pääsi työn aatelin suurteko ja  m ainittaessa»

V alioittivathan nuo  känsäkouraiset, m urtum attom at 
ritarit ja heidän u rheat p u o liso n sa  ja ty ttärensä  villin 
m aan kesylle viljelykselle, nostiva than  he kaupunkeja, 
aukasivat kanavia, rakensivat rautateitä  ja yksinpä  m e
ren  aallot nöyristivät aukasem aan tien laivojen edessä. 
Kullan he kaivoivat. Pilviä piteleviä to rneja  pysty tti
vät. H eidän säilänsä iskuista  kaikui m aa vo im istu
vana, varttuvana. H eidän kä ttensä  näppäryys hienoim 
m at silkit ja pehm eim m än sam etin valm isti:

M onet, lukem attom at olivat heidän vo ittonsa  elä
m än su u re ssa  taistelossa.

T uhannet, m iljoonat heistä  o tte lon  tuim im m illaan 
o llessa  silm iään räpäyttäm ättä  m urskautu ivat, kaatuivat, 
sankareina sortu ivat. — M iljoonien povet ta iste lo issa  
haavoittuivat, kuiviin juoksi sydänveret. K ipuja ja tu s 
kaa oli, m utta  u rh e u tta  ja kestävyyttä ei p u u ttunu t. 
Työn aateli on kalliisti jalosukuisuutensa maineen 
ostanut. Kunnia sille!

jä lk ipo lvet toki entis sankareita  m uistavat. H ei
dän  kunniakseen  kilvet on pysty tetty  saleihin ja liput

seinille riipustettu . N äm ä ovat ritarim erkkejä, joilla on 
o ikeu tuksensa . Ei tu le ketään, ken ne alas repiä u s 
kaltaa. Ei rohkene kenkään näitä häväistä.

M iten m itä tän tä  rom ua ovatkaan näiden rinnalla 
typerän ylim ysm ielisyyden tallentam at sukuaatelikilvet 
ritarihuoneen  seinällä , nuo  kilvet, jo iden  syntyä aa te
lu u ten sa  ansio ttom asti an astaneet jou tilaat su v u t p er
he tarino issaan  yrittävät ikuistaa. T yhjänpäiväistä  k o 
rua ne ovat, vailla sitä  s isältöä ja kantavuutta , m ikä on 
näillä työn aatelien kilvillä.

K atsellessani seinille, e lostuvat ko ru ttom at ty ö 
läisten kilvet ja liput. N e ikäänkuin kuiskailevat mi
nulle tarinaa, to inen  to istaan  om ituisem paa. N e ovat 
vanho ja  kertom uksia  työväen kärsim yksistä, m utta 
onpa  kuin n iissä sittenkin olisi jotain uutta, kuin niitä 
ny t en tistä  parem m in ym m ärtäisin . — —

Som asti su lavat to isiinsa  kilpien ja lippujen kirja
vat värit köynnösten  lom assa. — —

Juhlaa on kestänyt. Puheita pidetty. Soitto ka- 
jahtelee. Juh la  tarkoittanee jotakin hetken tapausta. 
M inä o m istan  sen m ielessäni kum m inkin työn aatelille. 
K aatuneiden  polvien m uistolle so ikoo t säveleet ja ka
jah tak o o t juhlahym nit.

Hilja Liinamaa.

Missä ovat lapsen oikeudet?

»Me valm istam me kaikkea, mutta 
emme vaan todellisia ihmisiä; me val
kaisemme liinavaatetta, karkaisemme ja 
jalostam m e terästä, puhdistam m e soku- 
ria, m uodostam m e porsliinia ja pai
namm e kirjoja. M utta puhdistaa, m uo
dostaa ja  jalostaa yksi ainoakaan elävä 
henki, se ei sovi yhteen m eidän lasku
jem m e kanssa eduista».

John Ruskin.

Menkäämme kaduille tai paremmin, menkäämme 
laitakaupunkien, esikaupunkien kujille — ja katso, näiden 
mottona olevien sanojen totuus astelee jalan käyden, elä
vinä ihmisinä meitä vastaan. Hirvittävä totuus. Alkaen 
aikamiehiksi varttuneista nuorukaisista, joilla on täysin sel
villä maailman kaikki synnit, joita he hallitsevat kuin ku
ningas valtakuntaansa, näemme siellä lapsia joukkoihin ko
koontuneina aina ensi äänteitään soperteleviin puolivuotiai- 
hin asti. Tuon pojan pitäisi mielestäsi olla jotain am
mattia oppimassa, tuon tytön koulutunnilla, tuon lapsen 
lastenseimessä, tai — tietysti mieluummin —- kodin suoje
levassa kätkyessä. Nyt on maantie koulu, seimi, kehto ja 
ammatti samalla kertaa. Miksi ?

Siksi, että keneltäkään ei riitä aikaa, voimia, ymmär
rystä, tietoja näille. Kenen lapsia he ovat? Kysy heiltä. 
»Lapseni, ketkä ovat vanhempiasi?» Kuulet ilkkuvan här
näävän vastauksen: »maailman Matti on isäni», tai »terva 
Jussi» tai »takku Saaraksi sanotaan äitiäni . .» Usein 
saat tyytyä tällaisiin tietoihin. Mutta kuinka kammottavan 
todellisia, oletko koskaan ajatellut, ovat nuo uhittelevat vas
taukset kaikessa hirtehisessä ivassaan.

Ja sinä alat ajatella ja vastauksia karttuu kosolta. 
Ketkä ovat heidän vanhempansa? Keitä yleensä sanotaan 
vanhemmiksi? Onko se vanhin, joka on lapsen siittänyt 
ja synnyttänyt? Ei, se yksin ei riitä. Vanhin, se on se, 
joka lapsen kasvattaa, hoitaa, holhoo . Kuinka, tah



dotko siis väittää, ett'ei näillä lapsilla olisi ollenkaan van
kempia? Kyllä, niin juuri . . .

Eräs ruotsalainen kirjailijatar väittää, että maailmaan ei 
ole vielä syntynyt ainoatakaan lasta, jonka todella saisi sa
noa olevan kasvatetun, sen sanan kauneimmassa merkityk
sessä. Siis, jos meiltä kaikilta puuttuu paljon kasvatuksen 
suhteen, niin täytynee kait myöntää, että puuttuu paljon 
vanhempienkin suhteen. Kuinka ei siis näiltä maantien 
lapsilta?

Ketä meidän tulee syyttää, ketä ihmetellä?
Onhan vastaus selvä: olosuhteita.
Tuon tytön äiti pesee aamusta iltaan vieraille lakanoita, 

paitoja, esiliinoja, lattioita, akkunoita. Voimat, kyky ja taito 
ovat väsyneet, kun hän illalla palaa kotiin. Oma lapsi jää 
pesemättä, kampaamatta, puhdistamatta. Tuon pojan isä on 
savussa, kuumuudessa ja pölyssä kaiken päivää karkaissut 
rautaa. Illalla, kun hän saapuu kotiin, on vuode paras. 
Oma poika jää karkaisematta elämän varalle.

Kun sitten palaat keskikaupungille, näet akkunat täynnä 
mitä huolellisimmin valmistettua, koristettua, silotettua ta
varaa. Puhumattakaan loistokankaiden ihanasti sädehtivästä 
silkkinukasta tai hienojen runoteosten kultaniteistä, ovat ak- 
kunoiden näytetavarat aina pieneen pyöreään saippuapala- 
seen asti erinomaista voimaa, työtä, huolta ja nerokkaisuutta 
todistavaa. Ah, ajattelet, miten paljon on maailmassa kau
nistakin. Korkea on taide jo, korkea teollisuus. Entä ih
minen! Säpsähdät. Ihminen? Muistuvat mieleesi nuo in- 
hoittavat likaiset lapset . . . Lapsi, eikö juuri lapsi ole ih
miskunnan kallein, kaunein, pyhin omaisuus? Eikö jokai
sella syntyneellä lapsella ole jumalallinen kieltämätön oikeu
tensa tulla kehitetyksi, puhdistetuksi, kasvatetuksi, valmiste
tuksi. Kuka tai kutka ovat uskaltaneet riistää häneltä hä
nen oikeutensa? Tosiaan —- mitä mielettömyyttä! Pie
ninkin esine meidän aikanamme, aina tulitikusta alkaen, saa 
mitä huolellisimman valmistuksen, mitä somimman sievis- 
tyksen osakseen. Kuinka hyvältä tuoksuu tuo saippua,
jonka ostit tuosta näyteakkunalta, kuinka ihana on kulta- 
nide tuossa hienossa kirjassa, jonka veit kotiisi. Kaikkeen, 
kaikkeen on ihmisnero, ihmiskekseliäisyys, ihmistyö lyönyt 
korkean kulttuurin leiman. Ja nuo lapset kujilla ja ka
duilla? Kuinka hoitamatonta, kuinka puhdistamatonta, sii
votonta, kasvattamatonta, sievistämätöntä . . . Tänään vielä 
on siis tulitikulla, saippuapalasella, kengällä, napilla, millä 
tahansa suurempi oikeus tulla huolitellen, kauniisti, sirosti, 
puhtaasti valmistetuksi kuin — lapsella. Mikä erinomaisen 
kunniallinen, viisaasti harkitseva yhteiskunta: nappi on sille 
tärkeämpää »kansallisomaisuutta» kuin lapsi. Niin polje
taan, rikotaan lapsen oikeuksia.

Vihasi nousee, mitä enemmän teet vertailuja. »Kau
pan ja teollisuuden rappeutuminen on ihmiskunnan häviö», 
sanoo tuo nappitehtailija. Mutta jos hänelle sanotaan: »ih
miskunnan rappeutuminen on kaiken häviö», nauraa hän. 
Ja niin on kaikkialla muualla. Katso tuota palatsia. Tu
hansien yksilöitten mielikuvitus, ajatus, järki tarmo, voima 
on sitä yhdessä rakentanut. Samoin — mikä hieno taito 
ja maku on piirtänyt viivoja tuon ihanan savimaljakon kyl
keen. Tuolla palatsilla on ollut oikeus silotuttaa, valkaista, 
koristella itseään aamusta iltaan. Tuhannet isät, kenties äi
ditkin ovat siinä olleet puuhassa, mutta noiden samojen 
isien ja äitien lapsilla —  heille on täytynyt riittää vain 
tunti, puoli tuntia, joku minuutti, toisinaan ei sitäkään. 
Lapsen oikeudet, missä ne ovat?

Ja kuitenkin — eikö jokaisen lapsen ruumis ja sielu 
ole ihanin temppeli kuin yksikään käsin rakennetuista, eikö 
jokainen ihmiselämä saattaisi olla kaunein, kultaniteinen 
runoelma kuin yksikään mielikuvituksen luoma . . .

Saattaa. On. Ja juuri siksi on ihmiskunnan taistel
tava lapselle oikeudet. Ketkä niitä kipeimmin kaipaavat? 
Etkö tunne rintasi sykähtävän, työläisäiti? F  D.

Loppuvatko sodat?

»Ylipäänsä on historia sellaisena kuin se 
nuorille esitetään, paras syy siihen, että nuoriso 
ihailee sotaa».

»Tytöt, joiden ei tarvitse »sotaan lähteä», 
saavat historialliset tietonsa aivan sam oista kir
joista kuin pojatkin. Siten m uodostuu naispuoli
sessa nuorisossa aivan sama käsitys, joka ilme
nee sotilassäädyn ihailuna ja kateellisena tun
teena siitä, ettei voi taisteiluihin ottaa osaa».

Bertha von Suttner: »Aseet pois».

Se on lorua, että on niin m onta mieltä kuin 
miestäkin — ihmiskunnalla on yksi järki ja se 
alkaa sekaantua. — —

M olemm at arm eijat, sadat tuhannet ihm iset 
seisovat toisiaan vastassa, väistymättä paikaltaan, 
ja  lakkaamatta lähettävät kuulia, jotka jyristen 
räjähtävät: ja joka hetki m uuttuvat elävät ihmiset
ra u n io ik s i   — He alkavat am pua jo omiaan-
kin, luullen lyövänsä vihollista — — Te nuoret, 
te joidenka elämä on vielä edessäpäin, suojatkaa 
itsenne tuolta kauhulta, tuolta mielettömyydeltä. 
Eihän ole enää voimia kestää sitä: Veri tunkee 
silmiin. Taivas sortuu päällemme, maa halkeaa 
jalkojem m e alta»:

Leonid Andrejev: »Punaista naurua».

Jo kauvan on ihm iskunnan kauneimpana unelma
na ollut maailman rauha. »Loppuvatko koskaan so
dat», kysyy ihmisyyden ystävä, kauhistuneena niistä 
hirm utapahtum ista, joita päivän lehdet kertovat veri
löylyistä. Historian lehdet ovat veren kostuttamia, ve
ren, joka on vuotanut jos minkäkin nimellisten »isän
maallisten» ja uskonnollisten tarkoitusperien saavuttami
seksi. Kansat huokaavat militarismin ikeessä ja sodan 
verihaamu nostaa yhä uudestaan uhaten päätänsä. — 
»Loppuvatko koskaan sodat», kysyy tällöin entistään 
tuskaisam m in valistunut ihminen. Loppuvatko? —

Rauhan aatteella on juurensa kaikaisessa mennei
syydessä, vaikkakin sen ajaminen esiintyy uudem m assa 
ajassa järjestettynä työnä. Kumminkin tulemme rau
hanliikkeen ajamista tutkittuam m e siihen käsitykseen, 
että rauhan pyrinnöt ovat yhä voimakkaammiksi kas
vamassa ja täytyy rauhan-aatetta ajavien astua askel 
lähemmä sosialidemokratiaa, jos mielivät jotakin voittaa.

Vähän voitetaan vetoamalla tässäkin asiassa yksi
lön hyvään tahtoon, jos olevat olot, vallitseva järjes
telmä saavat esteettöm ästi jatkua. Kasvatus rauhan 
aatteeseen ja sotaisten ihanteiden hylkäämiseen ovat 
kyllä paikallaan. Sille on koulussa ja kodissa empi- 
mättömästi valmistettava tilaa. Äitien ja opettajain on 
tässä suoritettava pyhä velvollisuutensa tulevaa polvea 
kohtean. Sankaruutta, ei murhaajan, ei orjamaisen soti
laan vaan elämän sankaruutta, työn urhoutta oppikoon 
uusi polvi ihailemaan. Siten on sille viitottu tie, jota 
kulkien valtio ja yhteiskunta kypsyy m uodostam aan 
kansainväliset asiansa ilman sotajoukkoja hirmuisine 
varustuksineen.

Tiedämme sotain olevan joko hyökkäys- tai puo- 
lustussotia. Edellisiä julistavat porvarilliset valtiot val- 
loittaakseen lisää väestöalueita veroriistoa varten. Siten 
myös saavat he lisää kauppa- ja teollisuusalueita ja 
laajentaa voittavan maan kapitalistiluokka sodan kautta 
anastaja-asem aansa. Sotalaitosta tukee yläluokan mieli
pide, tuon luokan, joka työntää poikiaan upseeri-urille 
ja asettaa tyttärensä avioliittomarkkinain halutuiksi 
voittoesineiksi. Upseeristo omaa noilla markkinoilla 
taattua luottoa — mitäpä syytä olisikaan siis yläluokan 
seisovaa sotajoukkoa paheksia.

Sotalaitos on vähitellen käynyt myös teollisuuden
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harjoittajille välttämättömäksi. Se kuluttaa paljon aseita 
ja tarvis-aineita antaen tehtaille hyviä tilauksia, m uodos
taen siten taatun ja maksukykyisen ostajan.

Sotaväki, seisovat joukot sen lisäksi kuluttavat 
paljon ravinto- ja nautintoaineita — kauppiaatkin voi
vat lyödä rahaa tuon epä-ihmisellisen laitoksen kus
tannuksella.

M utta sodan kanuunain soidessa kaatuu päitä, 
tehdään tuhoja; vuodessa hävitetään, mikä kymmenissä 
rakennettiin. Ja kuka kipeimmin kärsii? Köyhälistö, 
tuo ajettuna laumana kulkeva karja. Köyhät sotilaat 
toisiaan teurastavat, itse vähääkään hyötymättä.

Ei mikään sota ole nostanut proletariaattia. Riis
täjille on voitetut saaliit joutuneet.

Kuinka järjetöntä onkaan siis köyhien lähteä toi
siaan surmaamaan. Veljestyvä, valistuva proletariaatti 
ei ole moisiin tekoihin ryhtyvä. Se laskee kerran aseen
sa. Olkaamme siitä varmat.

M utta sotajoukoilla on kapitalistisessa valtiossa 
toinenkin tehtävä. Se on kansan kurissa pitäminen. 
Sen avu lla . estetään »väestöjen kapinallisuutta». Tul
iapa mielenosoitus, lakko tahi muu »yleistä rauhaa 
(vallassa olijain etuja) uhkaava» tapaus, pianpa silloin 
pistimetkin osaansa näyttelevät, ja  tämä on eräs vää
rän järjestelmän inhempiä ilmauksia. Se ajaa veljen 
veljeään, pojan isäänsä vastaan, se saattaa saman maan 
köyhät sotapojat saman maan köyhiä työmiehiä vas
taan. ' —

M oisesta luonnottom asta raakuudesta on valistu
nut proletariaatti lopun tekevä. Miehet, naiset, te ih
miset, joilla on tunne ja järki elkää antako rauhan 
päivän viipyä!

Sanoimme myös olevan puolustussotia. Ne ai
noastaan ovat hyväksyttäviä. Mutta ne loppuvat kan
sainvälisen sosialidemokratian valistaessa köyhälistöä 
kussakin m aassa siten, että ei ole enää hyökkäyssotiin 
lähteviä miehiä ja saman sosialidemokratian otettua 
haltuunsa johto eri valtioissa, etteivät hallituksetkaan 
enään kansainvälisiä asioita näe tarpeelliseksi sodilla 
ratkaista. Ratkaisu selvitetään kansainvälisten tuom io
istuimien ja sovinto-oikeuksien kautta. — --------

Suomen kansan »yleinen asevelvollisuus» lakkasi 
mielivallan käskemänä. Sama mielivalta ei ollut kyllin 
luja saadakseen kansaam m e alistetuksi »itämaalaiseen 
militarismiin». Sotilaskysymyksemme astunee taas pian 
näyttämölle. Sosialidemokrateilla on tässä asiassa selvä 
ohjelma. Sama mikä on toistenkin maiden aatetove
reilla. Kansan asestaminen ja puolustuskuntoiseksi te
keminen ilman seisovia sotajoukkoja on haaveilusta 
vapaalle järkiperäisyydelle nojautuva vaatimus. — —

Jos Suomen kansa rauhan kysym yksessä pääsisi 
tuolle asteelle, olisimme jo suurm aista edellä — tietä 
viittomassa.

Rauhan aatetta ei ole haaveena katseltava, vaan 
on siihen käytännössä pyrittävä. M utta tulee myös 
tietää, ettei löydy toista voimaa tätäkään suurta kysy
mystä ratkaisemaan kun sosialidem okratian valistama 
köyhälistö. Tämä muitakin ajan suuria edistyskysy- 
myksiä päämäärään vievä punalipun armeija on myös 
kykenevä lopettam aan sodan ja laskemaan »aseet pois». 
Rauhan aatetta ajaessa on tämä seikka lukuunotettava.

H. P.

»Pois ne, jotk’ ei konsaan muista, että kaikki verraton 
heikkoin voimain, hehkum ielten jännittäm äin, työtä on. 
Pois se katse, jolle e s t e e t ,  vaan ei m a a l i  selviää.

Viktor Rydberg.

Kohtia teoksesta „Työ“.
kirj. Emile Zola.

Käännös »Työläisnaiselle».

Tämä huone, laatuaan suurimpia, kaikui päivät pääs
tään valssilaitosten synnyttämästä melusta. Mutta nyt, yöllä 
seisoivat ne hiljaisina, ja enemmän kuin puoli huonetta oli 
synkän pimeyden vallassa. Kymmenestä raudanpuhdistus- 
uunista oli vain neljä käynnissä kahdella puristus vasaralla. 
Ilmanvedosta liehui siellä ja täällä heikkoja kaasuliekkejä 
sammuen sakeaan pimeyteen, jonka läpi töin tuskin saat
toi nähdä savun mustuttamia, kattotukia tekeviä kan
tajia. Vesisuihkua tuli pimeydestä esiin, se syöksähti 
lattialle, kiemurteli, muodosteli siellä ja täällä lätäkköjä, tuolla 
taas putouksia. Kaikkialla likaa, ilottomuutta, epätoivoa, 
kiroukselta maistuvaa työtä tässä mustassa, savun täyttä
mässä vastenmielisessä luolassa. — — — — — — —

Luukas tuli paikalle valimouunia täytettäessä. Työ
miehet laskivat alas tulistetut sulatuskattilat ja kaasivat nii
hin suppilon avulla teräskappaleita, 30 kilogrammaa kuhun
kin. Kolmessa tahi neljässä tunnissa oli sulaminen tapah
tunut, sitten alkoi murhaava työ kattilain tyhjentämiseksi. 
Kun Luukas lähestyi toista uunia, missä apulaiset pitkien 
tankojen avulla tunnustelivat, oliko valuu valmis, huomasi 
hän Fauchardhn toisten joukossa. Kalpeana, uupuneen 
näköisenä, kuihtunein kasvoin teki Fauchard työtä jättiläis- 
voimin. Tuo hirvittävän näköinen, 15 vuotta suorittamansa 
työ ei ollut ainoastaan hänen ruumiistaan kuluttanut ja käy- 
ristänyt, vaan vielä enemmän hänen henkeään takahduttanut. 
Hänen yksilöllisyytensä oli hävinnyt, hän oli vaipunut ko
neeksi, joka ajattelematta, toistaen yhä samoja liikkeitä suo
ritti tehtävänsä. Hän oli ikäänkuin tullut sieluttomaksi luon
nonvoimaksi, joka taisteli toisen luonnon voiman, tulen 
kanssa.

Rujoine ruumiineensa, sisäänpainuneine harteineen, 
suhteettomasti kehittyneine jäsenineen ja tulen polttamine, 
heikontuneine silmineen seisoi hän huolestuneen näköisenä. 
Hän tunsi vaipuneensa 15:ssa vuodessa hirviön kitaan. Puut
teellisen ja äkkiä ehkäistyn kasvatuksen saaneena, muisti 
hän omanneensa älyllisiä lahjoja, jotka nyt olivat sammu
massa, murhaavan ja hajoittavan työn hävittäminä tässä 
sydämettömässä myllyssä, missä hän sokean eläimen tavoin 
teki työtä. Hänellä oli vielä eräs tarvis, eräs ilo, se oli 
juominen. Hänen ilonsa oli juoda 4 litrainen viinaa joka 
päivä eli joka yö, milloin hän oli työssä, juoda, ettei uuni 
hänen kuivannutta ihoaan kuin taulaa polttaisi, juoda, ettei 
pölyyn tukehtuisi, juoda, hankkiakseen siten viimeisen 
onnentunteen ja saadakseen ololleen tässä loppumattomassa 
melussa tylsää viehätystä. — — — — — ---------- — —

Tuolla tarttui seppä tuliseen kappaleeseen ja nosti sen 
alasimelle, millä vasara nopeasti alkoi ylös ja alas tanssia. 
Se oli korvia huumaavaa ja silmiä häikäisevää. Maa vapisi 
ja kellojen jyrinän tavoin soi ilma sepän nahkaesiliinoineen 
ja nahkakintaineen hävitessä sakean kipunasateen keskelle. 
Säihky oli muutamina siimänräyksinä niin nopea, että se 
kuularuiskun tulen tavoin syöksyi kaikille suunnille. Tämän 
ulvovan metelin keskellä seisoi työntekijä käännellen rautaa, 
että se paremmin vasaran alla muodostui tarkoituksen mu
kaiseksi. Vasara löi, iski eri kohtiin hitaammin ja no
peammin totellen hoitajaansa, joka sitä vivun avulla johti.

Luukas tätä lähestyessään tunsi vivunhoitajan Fauc- 
hard’in nuoreksi langoksi, joka istui korkealla liikkumatto
mana ainoastaan pienellä koneellisella kädenliikkeellä ohja
ten vipua, heskellä pauhinaa, jonka hän oli valloilleen las
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kenut. Vipu vasemmalle, niin putosi vasara; vipu oikealle, 
vasara nousi, siinä kaikki. Pojan henkinen elämä rajoittui 
tuohon piiriin. Silmänräpäyksen saattoi häntä kipunain 
syöksyn lomassa nähdä. Miten pieni ja heikko hän oli 
kalpeine kasvoineen, värittömine hiuksineen, tuijottavine 
katseineen, pieni raukka olento, jonka ruumiillinen ja hen
kinen kehitys oli katkaistu eläimellisellä työllä ilman iloa, 
ilman vapaata valintaa. — — — — — — — — — —

Kaikki tai ei mitään.

Eroita valo virvasta, 
elämä suurt’ on taidetta.

Mit olet, ollos kokonaan.

Jumalan vanhurskauden lain 
voi täyttää ihmis tahto vain.
Sä ensin tahdo jotakin 
ei suurin, pienin palasin, 
ei yksin työtä semmoista, 
mi kysyy hiukan vaivoja, — 
mut tahdo jotain voittoisasti 
kuin miesi kuolon kauhuun asti.
Ken ristinpuuhun nurjana 
käy kuoloon, hän ei marttyyri; 
vaan jos sa tahdot ristinpuuhun, 
ja tahdot vaikka koskee luuhun, — 
ja tahdot kun jo uhkaa yö, 
niin pelastuksen hetki lyö.

— — jos tingitään, 
se ain7 on kullan kumarrus.

Henrik Ibsen.

Surumarssi.
Kirj. A. Serafimovitsch.

I.

He kulkivat suuren kaupungin läpi tiheinä mustina 
riveinä, ja heidän päittensä päällä liehuivat raskaina punaset 
liput, punaset aina puutankoon asti: taistelijain veri oli niitä 
runsaasti kostuttanut.

He kulkivat keskellä kaavatuilla ornamenteillä, veisto- 
kuvilla, mosaikilla ja taidemaalauksilla kirjailtuja jättiläista- 
lojen fasaadeja, jotka välinpitämättömästi ja kylmästi katsoi
vat heihin peilikirkkailla ikkunoillaan. Kaupunki hälisi ta
vallista muuttumatonta elämää. Ja keskellä kivisten jättiläis- 
talojen, keskellä huolestuneen välinpitämättömästi jalkakäy
täviä pitkin rientävän kiireisen yleisön ja heidän lukematto
mien riviensä, vierii, niinkuin tuhatääninen kaiku:

— Eläköön vapaus!. . . Eläköön työväki! . .  .
Ylpeästi ja oudosti vierivät nämä huudot.
Ylpeästi ne vierivät loppumattomien, katujen käännök

siin katsovien mustien rivien ylitse.

Oudosti kaikuvat ne keskellä kivisiä jättiläisiä ja peili- 
sileitten lasikaappein komeutta.

Viiksettömine, ¡loisine kasvoineen kulkivat nuoret.
Ankaran huolestuneina kulkivat vanhukset, ehkäpä, yhä 

vielä taistellen sielunsa syvyydessä kätkössä olevaa orjan 
tottumusta vastaan, äkkinäisten, kaikki kumoavien vaikutus
ten synnyttämää synkkää pelkoa vastaan. Pelästyneinä ja 
ihmetellen katsoivat he jälkeensä eilispäivän raunioihin . . .

Vilahteli joukossa mustia lakkeja, pitkävartisia saap
paita, mekkoja, mustia päällystakkeja Kuului leikkipuhetta 
ja kokkasanoja, puhe, melu kulkivat joukon kerällä, ja pai
koin kaikkea muuta peittäen rähähti nauru.

—  Toverit, pitäkää rivit suorina. . .
— Vanjka se yhä pyrkii eteen . . .
—  Kah, kuin hänellä on maha pullollaan, ei lakko

kaan häneen vaikuta . . .
— Eväällä kai varustettu . . .

—  Niin, kun tulimme, päivystäjä heti kysymään: mitä 
haluatte? Niin ja niin, tämä on työväen lähetystö. O do
tamme, Tulee kenraali. No, me heitimme lakit p ä ä s tä .. .

— Olisitte housutkin heittäneet. . .
—  Siitä hän kävisi lempeämmäksi . .  .
— Antaisi jalkaansa suudella.. .  .
Kertoja vaikenee vähäsen ujosti, mutta rivejä pitkin 

sakeana vierii hyväsydäminen, iloinen nauru.
Iloisesti, huolettomasti kulkee joukko, ikäänkuin nuo 

puhtaat, suorat, leveät kadut, nuo fasaadit, kirjaillut kaava
tuilla koristuksilla, olisivat ennalta määrätyt juuri heitä, 
satunnaisia vieraita varten, näitä mustia rivejä varten, joissa 
alkaa puhjeta ilmiheräävä voima.

Rivit seuraavat rivejä, liput liehuvat, ja vierii marsel
jeesin sävel:

—  »Kultajumalia emme ta rv its e » .. .  — ja kasvaa 
mieltä hurmaten, ja ilmassa raskaasti vapisevana täyttää ka
dut, torit, valloittaa kaupungin, hetkeksi hilliten sen levot
toman äänekästä elämää, paisuu joksikin mahtavaksi, m u
kaansa tempaavaksi virraksi, joka vaikuttaa, huolimatta sano
jen kömpelyydestä, syvästi kuohahtaneen meren tavoin 
ihmisyyttä uhkuvalla kiihkeällä tunteella. Ja tässä tiheässä 
kaikki peittävässä jalkojen töminässä kuului ylpeä voima, 
joka pääsi tuntemaan vapautta.

II.

— Toverit!
Hän nostettiin korkealle yli ihmispäiden mustaa merta 

ja kauvas hän näkyi, ja kuuluvasti ja selvästi kaikui hänen 
äänensä.

Etumaiset rivit pysähtyivät, takimmaiset yhä lähestyivät, 
kävivät yhä tiheimmiksi ja liikkuva ihmisvirta pysähtyi, 
niinkuin pysähtyvät äänettöminä pauhaavat vedet, jotka ovat 
uomaansa salvatut.

Jalkojen töminä häipyi, ainoastaan kumeasti ja mahta
vasti kaikuen kaukaisilta kaduilta.

— Toverit! . . .  En voi silmäilläkään kaikkia teidän 
rivejänne, m u tta . . .  — hän nosti kätensä ja äänensä vah
veni, — meidän voimamme ei ole lukumäärässämme. Nyt 
me kuljemme, kuljemme aseettomina, paljain käsin, käsin, 
joissa ei ole muuta kuin käsniä. Ruumiilliseen voimaan 
nähden me olemme lasta heikommat. Kymmenkunta aseel
lisia miehiä voi peittää katuja meidän verellämme. Mutta 
minkähän tähden viholliset kauhuissaan niin ilkeästi meihin 
katsovat?

Hän vaikeni. Ja suuri äänettömyys vallitsi. Ja hän 
silmäili liikkumatonta mustaa ihmismerta, sekä kuunteli vielä 
kulkevien askelten kaukaista mahtavaa kaikua.

— Vihollisia eivät peloita meidän kätemme, vaan pe- 
loittavat sydämemme, peloittaa se, että silmämme aukenivat,
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peloittavat hehkuvat sydämet, jotka palavat sammumatonta 
vapauden janoa. Niinkuin musta ammottava kuilu heräsi 
itsetietoisuutemme ja me tulimme näkemään meidän syvää 
orjuuttamme, me tulimme näkemään meidän orjuuttajiamme. 
Ja me kokoonnuimme kuilun toiselle rannalle ja orjuutta
jamme toiselle, ja me tulimme ymmärtämään, ettei tule välil
lemme sovintoa. Ja ymmärsivät he, ettei tule heille sovin
toa. Siitä meidän vihollistemme kauhu! . .  .

Ja hän puhui heille orjuuttajien ja orjuutettujen väli
sestä ikuisesta taistelusta, puhui historiallisen elämän rautai
sesta kulusta, joka armotta musertaa pään käärmeeltä — 
ihmisen vallan ihmisen yli, puhui asioita, joita he olisivat 
kuulleet jo tuhansia kertoja, tiesivät ulkoa, voisivat itsekin 
puhua, ja kumminkin he ahnaasti huomiotansa pois vetä
mättä, ahmivat hänen sanansa, ahmivat jo monta kertaa 
kuultuja asioita, sillä eivät ne heistä kadottaneet uutuuden 
neitseellistä viehätystä. Niinkuin rakkaus nuorukaiselle, ollen 
ihmiskunnalle vanha, on ihmiselle ikuisesti uusi.

Ja taaskin vierii musta virta liikkumain jättiläisten vä
lillä, ja kirjavina täplinä punoittavat liput, ja kuuluu puhetta, 
melua ja naurua sekoittuen taukoamattomaan jalkojen 
töminään juhlallisesti virtaa:

— YKultajumalia emme tarvitse» . : .
Mutta kaukaisilta kaduilta tulevat, yhä tulevat loppu

mattomat rivit.
Kaukana kadulla, joka ikäänkuin katosi sumuun, alkoi 

häämöittää jotakin harmaata, samoinkuin aavalla merellä 
harmahtaa surullinen hiekkasärkkä, tasainen ja autio, surul
linen hiekkasärkkä, jonka päällä valkoiset lokit leijailee. 
Kaikki kohottivat päätään, sieraimet pullistuivat, ryppyjä 
muodostui otsalle.

III.

A-a! . . .
Missä? . .  .

* — T u o l l a . . .
— Mitkä? . . .
— Etkä näe . . ,
—- Eivät ole he . . .
Niinkuin levottamat yöäänet, kuului siellä ja täällä 

katkonaista puhetta lentäen rivejä pitkin epämääräisen levot
tomuuden väristyksenä.

Mutta harmaa hiekkasärkkä yhä kasvoi ja surullisesta 
ja ikävännäköisestä muodostui ankaraksi. Kävi selväksi, 
että siinä on ihmisiä, harmaita yhdennäköisiä. Iloisesti 
välkkyivät aseitten terät auringon säteissä. Ja heillä oli yh- 
dellaiset kasvot, mykät ja liikkumattomat, niinkuin kasvot 
kivisellä kalliolla, joka seisoo vuosisatojen kuluessa kasaantu
neiden, sammalten peittämien vuorten keskellä. Ja värittömät 
silmät sameasti katsoivat läheneviin.

Vaan nämä astuivat käsikädessä, ja mustantiheitten 
loppumattomain rivien päällä verisinä liehuivat liput, ja 
yhä jatkui sama kumea, estämätön, kestävä, kaikki peit
tävä jalkojen töminä.

IV.

Upseeri kääntyi puoleksi sotamiehiin päin ja lausui 
komentosanat.

Signalisti tarttui torveen, siirsi viiksensä syrjään, asetti 
sen huulilleen ja pullisti poskiansa. Ja samalla siirtyi niin 
pistävästi välkkyvien pistimien voima ja mustien ammotta
vien kuularuiskujen mahti kaikella suuruudellaan yhdelle, 
harmaan sinelliin puetulle miehelle.

Ja ikäänkuin tuntien koko sen voiman ja kauhun kuin 
häneen keskittyivät, hän heitti noille tuhansille, tuolle tuhatlu
kuiselle elävälle ihmisjoukolle kolme lyhyttä katkonaista sävellä. 
Yksimielisesti liikahtivat välkähtäen pistimet ja satoja niistä

nojautui totteleviin käsiin, ojentuen terävinä lähenevää elävää 
merta kohti ja äänettömästi katsoen mustilla suillaan. Etum
mainen rivi harmaita ihmisiä laskeutui toiselle polvelleen, 
ja kuularuiskut ahnaasti katselivat pelkäämättä läheneviä 
eläviä ruumiita.

Puhe loppui, nauru taukosi. Yksin hiljaisuus soi, jota 
yhä enemmän täytti jalkojen töminä. Ja tämä kasvava as
kelten kaiku täytti kuolleen äänettömyyden ja virtasi katu
jen ja torien yli ja hallitsi hiljaisuuteen vaipuneessa kau
pungissa.

Yli tuhanten kuolemaan määrättyjen kajahti mahtavasti 
surumarssi tuhansilla nuorten ja vanhojen äänillä murtaen 
jännityksen:

— »Me uhreina kaaduimme taistelussa . . .»
Niinkuin hyvästijättö kohosi tämä kohti himnieätä tai

vasta, veristä aurinkoa ja kivistä kaupunkia, joka pidätteli
meluavaa hengitystään, ja kansa, joka tungeskeli katukäy
tävissä, pitkin katuja astuva kansa nosti lakkiansa heille, 
kulkeville.

— »Minne rakkaus kansaan meitä johti . .»
Niinkuin kumeasti vapiseva surusoitto, kaikui tuhan

ten yli:
— »Kaikki alttiiksi annoimme edestän sä .,.»
Ja heidän silmänsä säihkyivät, ja kalpeat kasvonsa sätei-

Iivät innostuksesta, sillä he olivat kuoleman omat.
Punertava kepeä sumu verhosi aurinkoa, taloja, kas

voja, ja terävänä aaltona läheni veren haju ja tuntui kielellä 
tuttu äitelä maku.

Lähenevän surukulkueen ja harmaiden sinellien väli
nen, kuoleman tyhjyyttä uhkuva matka suli, niinkuin sam
muva elämä.

— ».. . mutt tuliset kirjaimet seinällänsä jo piirtävi 
kohtalon käs i ! . . . »

Tuhansia ihmisiä astui, tuhannet ihmisäänet lauloivat 
surulaulua, juhlivaa kuoleman laulua, ja kasvoilla sekä 
talojen valkoisilla seinillä liehuivat mustat lippujen varjot.

V.

Upseeri, huolellisesti ylöspäin kammattuine viiksineen, 
kylmästi mittasi tottuneella silmällään yhä vähenevää väli
matkaa, nosti kättänsä välkyttäen sapelillaan, ja huulensa 
liikahtivat hänen lausuessaan komentosanaa.

Hirmuiset odotuksen hetket peittyivät säveleeseen:
— » . . . n y t  hyvästi, veljet! . . .»
Ja samassa silmänräpäyksessä täyttyi joukkojen välinen 

kuoleman ala lukemattomilla mustilla riveillä. Niinkuin 
kimalleleva vesi, välkähtivät maata kohti ikäänkuin käskystä 
vaipuneet pistimet, ja sotamiehet hämillään ja iloisesti hy
myillen sekaantuivat ihmisvirtaan, ja heidän kasvonsa olivat 
kalpeat, ja jokaisella heistä oli nyt omat erikoiset nuoret 
kasvot. Ja hälveni harmaa joukko loppumattomiin mus
tiin riveihin, niinkuin kallioiselta rannalta alas hyökkääviin 
aaltoihin vierinyt graniittimöhkäle.

Poispäin kääntyen upseeri laski alas tarpeettoman, 
kylmän sapelinsa. Tyhmästi tuijottivat kuularuiskut.

Kymmenet tuhannet ihmiset kulkivat laulaen kuoleman 
hymniä, ja juhlallisesti ja mahtavasti yleni haudan kylmyy
destä ja surusoitosta loistava, nuori, riemuitseva elämä, sä
teili auringon paisteessa kuvastuen tuhansissa ihmiskasvoissa, 
ja kansa, -joka mustantiheänä liikkui pitkin katuja, taukoo- 
matta ja kiihkeästi tervehti heitä.

Verinen sumujuova hupeni ja suli, katosi äitelä maku 
ja terävä hermostuttava haju. Aurinko loisti ja kaupunki 
rupesi uudestaan hälisemään tuhansilla äsken pidätetyillä 
äänillään.

Suo m. Ljuha O.
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Synkkiä muistoja.

Isäni kuollessa olin 7 vuotias. Jouduin maalle suku
laisten hoitoon. He kuitenkin laittoivat minut myöhemmin 
äitini luo hänen pyynnöstään. Olin silloin täyttänyt 12 
vuotta ja äidistäni ei minulle oltu kerrottu mitään erityistä. 
Hänestä säilyttämäni muistot, olivat hyviä ja kun mieliku
vitukseni vielä lisäili niitä, niin oli edessäni ihannekuva 
äidistä, kuten se lapsilla tavallisesti on. Kuumeisella odo
tuksella toivoin sitä aikaa jolloin hänen piti saapua minua 
noutamaan luoksensa, sillä olihan niin hauskaa taas päästä 
äidin luokse ja saada käydä koulua, johon minulla siellä 
maalla ei annettn tilaisuutta, vaikka koulu oli aivan talom
me vastapäätä. Muistan vallan hyvin sen päivän joulun 
jälestä, kun nähdessäni toisten lasten laukut kädessä kiiruh
tavan koululle, kysyin tädiltä pääsenkö minäkin nyt kou
luun, sillä olettehan te jo minulle luvanneetkin, että joulun 
jälestä laitatte.

Kyynel vierähti silmääni kun täti vastasi: »et sinä lapsi 
rukka jouda.» Kun täti sitten kertoi sedälle, että m inun
kin mieleni olisi tehnyt kouluun, vastasi hän, että kunhan 
tässä omat lapsetkin saisi kouluutetuksi. Tunsin silloin 
mieleni äärettömän katkeraksi. Siitä asti kun kuulin, että 
minä olen vieras, jota ei voida kouluuttaa, kasvoi ikäväni 
entistään suuremmaksi ja äidin odottaminen tuntui melkein 
loppumattomalta. Lapsellisella luottamuksella laskin joka 
päivä viikkoja ja kuukausija ajatellen, »voi, voi, kumpahan 
kuluisi tämä aika, että pääsisi taas äidin luo».

Aika kului, vaikka hitaastikin. — Äitini tuli ja oltuaan 
noin viikon päivät vieraana tädilläni läksimme yhdessä 
matkalle kotiin. Iloitsin paljon matkastani ja huomioistani. 
Pimeänä syyskuun iltana saavuimme sitten äitini asuntoon.

Tölli, jossa asuimme, oli esikaupungin laidassa met
sässä yksinäisellä paikalla. Se oli jaettu hienolla lautasei- 
nällä kahdeksi huoneeksi, joiden suuruus oli noin 21k  m. 
joka puolelle ja korkeus 3 .metriä.

Kyökin leipäuuni otti suuren tilan. (Kun oli oikein 
kylmä lämmitettiin sitä joskus öisinkin). Se teki sen tun
tuvasti pienemmäksi kamaria. Äitini oli ostanut mökin 
syksyllä, taikka oikeastaan vaihtanut tämän entisen torpan 
kanssa siinä tarkoituksessa että olisi saanut suuremman kuin 
entinen, joka talvella olisi käynyt hyvin ahtaaksi ja tuka
laksi viidelle hengelle. Meitä oli 4 lasta ja äiti. Hän oli 
tottumaton tällaisissa asioissa ja niin saivat häntä petetyksi 
aikatavalla. Hänen täytyi maksaa väliä vielä rahassakin 
asuntokelpoisen mökin lisäksi. Tästä uudesta ei ollut ajat
telemistakaan talviasunnoksi ilman suuria korjauksia. Koska 
näin oli käynyt, niin ei auttanut muuta kuin tyytyä.

Onneksi oli äidillä jonkunverran säästöjä, jotka oli 
aiottu talveksi, mutta nyt ei auttanut muuta kun panna 
nekin kaikki menemään. Tällä tavoin jouduimme aivan 
tyhjin käsin aloittamaan talvea, ja vaikka olimme ajatelleet 
laittaa huoneita ainoastaan itseämme varten, niin täytyi kui
tenkin talven päälle luopua tästä ajatuksesta, koska toimeen
tulo kävi tukalaksi. Äitikään ei päässyt mihinkään ansio
työhön, kun nuorin lapsi oli vasta alle vuoden. (Tämä 
oli yksinäinen lapsi). Minä kävin koulua, ja toiset olivat 
kykenemättömiä nuorimman vaalijaksi. Sentähden ilmoitti 
äiti ottavansa huonetovereita, sillä saisihan niistä edes jon
kunverran ansiota.

Eräänä päivänä tuli sitten äidin luo kaksi naista kysy
mään asuntoa ja olivat ilmoittaneet olevansa prostitueerat- 
tuja ja tässä kaupungissa poliisin kirjoissa. Kun äitini 
epäili eikä tahtonut oikein uskaltaa heitä ottaa, niin he va
kuuttivat että ei heidän tähtensä suinkaan tule talonväelle 
mitään pahaa, sillä he ovat kotonaan ainoastaan päivällä ja 
kotiinsa he eivät suinkaan tuo vieraita eikä väkijuomia.

Äitini sitten, kun he _olivat nämä lupauksensa tehneet, 
myönsi heille asunnon vielä varoittaen, että eivät vaan ru 
peaisi kovin julkeiksi ja siten toimittaisi häntä pois mökis
tään lapsinensa. Kun minä tulin koulusta kotia kertoi äi
tini saaneensa vuokralaiset ia sanoi, että ei näistä pitäisi 
jutella muualla, koska niitä ei ole juuri luvallista pitää 
asunnossa. Ihmettelin hiukan, kun äitini kielsi minua jut
telemasta, että minkälaisia ne sitten oikeastaan ovat, joita 
täytyi niin salata.

Äitini selitti sitten tarkemmin ja sanoi, että täytyyhän 
hänen ottaa vaikka ei tahtoisikaan, kun olemme niin kovin 
aineellisessa hädässä. Ymmärsin hänet hyvin ja lupasin 
olla vaiti.

Muutamia viikkoja he olivat jo asuneet meillä ilman 
minkäänlaista moitetta, kun sitten eräänä yönä tulikin toi
nen heistä mukanaan kaksi herrasmiestä ja pyysivät päästä 
sisälle. Äitini oli ensin kovasti vastaan, mutta sitten kui
tenkin lopulta suostui, kun herrat lupasivat maksaa.

Tällä tavoin saatuaan luvan tuoda kerran, rupesivat he 
tuomaan yhä useammin. Niinpä eräänä yönä toivat he 
mukanaan kolme herraa. Sitten he istuivat kamarissa ja 
puhuivat, mitä sylki suuhun toi ja mitä ainoastaan voi 
puhua sellainen, joka on juonut itseltään järjen. Toinen 
naisista huomautti, että ei heidän pitäisi puhua sellaisia, 
sillä jos lapset ovat hereillä, niin ne kuulevat.

Minä nukuin kahden pienemmän siskoni kanssa uu
nilla ja herrat eivät olleet meitä nähneet. He rupesivat 
ihmettelemään, että mitkä lapset? Eihän täällä ole muita 
kuin tuo, joka nukkuu kehdossa. Äitini sanoi, että onhan 
hänellä kolme lasta 12-vuotias vanhin (tarkoittaen tällä mi
nua) ja nukkuvat tuolla uunilla. Silloin kun herrat tämän 
kuulivat, niin jokainen tietysti oli halukas näkemään, onko 
siinä puheessa mitään perää. Minä nukuin uunilla kissan 
unta, kuulin kaikki ja koitin piiloutua niin hyvin kuin voin, 
mutta herrat ottivat tuolin ja tulen avulla keksivät minut piilos
tani. Nyt heille tuli miettimistä, mitenkä saisivat minut 
alas. Sen täytyy tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Mark
koja sateli toinen toisensa perästä uuninlaidalle, ja kun 
eivät nekään auttaneet, niin näki eräs herra parhaaksi vetää 
minut alas. Kun minä näin, että ei tässä muu auta kun 
tuleminen, niin pyysin pukeutua ennen tuloani. Herra 
sanoi sen olevan tarpeetonta, mutta suostui kuitenkin odot
tamaan vieressä seisoen niin kauvan. Päälleni saatuani tu
lin alas ja nuorin herroista otti minut heti syliinsä ja sanoi, 
antavansa minulle vaikka kuinka paljon rahaa, jos suostun 
istumaan hänen polvellaan ja katselen häntä silmiin. Mi
nua iletti katsella herraa silmiin, kun ne olivat niin juo
puneen näköiset, ja heti ensimmäisen tilaisuuden sattuessa 
luikahdin pois, puin nutun ylleni, tempasin kirjat, läksin 
vihoissani ja ajatellen, että kunhan pääsen koulusta, niin 
lähden hetipaikalla työhön. Niin menin tädin luo odotta
maan aamun tuloa.

Tällaisia tapauksia sattui sitten myöhemmin hevinkin 
useaan. Tulivatpa herrat niinkin julkeiksi lopulta, että lähet
tivät minua ajureilla hakemaan luoksensa, ja kerran kun 
eivät tavanneet tyttö jään kotona, niin ro h ken ivat kysyä äi
diltä minua, vaikka hyvin tiesivät, että olin vasta kesällä 
täyttänyt 12 vuotta. —

— Vielä nytkin täyttää kauhu mieleni, kun muistelen 
noita aikoja, jolloin pakoilin petomaisia herrasmiehiä ja 
pelkäsin omaa äitiänikin, joka näytti olevan valmis uhraa
maan minun viattomuuteni paheiden roviolle. Minä silloin 
raivosin vastaan ja pidin urhoollisesti puoliani samalla kun 
sieluuni syttyi voimakas inho näkemääni mädännäisyyttä ja 
ja sen edustajia kohtaan.

— Näin viimemainittujen ajavan silkkihatuissa ja 
hienoissa pukimissa esiintyvän päivillä kunnioitettuina ihmi
sinä. Heillä oli perheitä vaimo ja lapsia.

Pieni sydämeni oli .murtua suuttumuksesta ja vihasta.
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Kun kuulin epäilyttäviä kuiskauksia äidistäni, nousi häpeän 
ja tuskan puna poskilleni.

Oo! Olin elämälläni näyttävä, enkö jaksa tästä nöy
ryyttävästä tilasta nousta. — isäni muisto, hänen, josta 
niin paljon hyvää olin kuullut oli minua kannustava.

Heti keväimeen päästyämme muutin äitini luota pois 
ia hankin itselleni työpaikan.

X.
-     ----

Kuu tam oy äs
Kuuhut heittää, 
merta peittää.
Valoviirut väikkeen suo.
Meri päilyy, 
kuva säilyy 
sulohohteen yöhön luo.

TauV on vieno.
Valo hieno

juovat veteen piirtelee.
Kuuhut kumma, 
yöhyt tumma , 
kuvat sieluun siirtelee.

Aallot kiikkuu. —
Aatos liikkuu, 
kysyn: onnen rantama 
milloin tälle 
kärsivälle
kansalle on koittava. — — — 

Lyyli H.

Palvelijan elämästä.

Isäni oli köyhä torppari, jonka täytyi aina talvisin 
turvata lainaan, koska pellot eivät kasvaneet niin paljoa, että 
olisi voitu pysyä leivässä yli talven. Kartano, jonka torp
parina olimme oli luonnollisesti se paikka, johon täytyi tur
vautua. Vaikkakin isäntä nuhteli, että isäni ei muka viitsi
nyt tarpeeksi työskennellä peltojensa muokkaamiseksi, niin 
hän kuitenkin antoi, saadessaan samalla meidät kokonaan 
valtoihinsa.

Veljeni ja minä kävimme yhdessä kansakoulua. Aamusta 
klo 8 päivään klo 3 kesti koulu, ja päästyämme koulusta 
täytyi meidän heti ryhtyä työhön. Illalla myöhempään 
saimme lukea läksyt. Tuntuihan se meistä katkeralta, kun 
toiset lapset saivat juosta ulkona leikkimässä ja meidän piti 
olla työnteossa. Syksyisin, riihien aikana saimme aamuisin 
nousta klo 1 yöllä riihelle, ja sen jälkeen tavalliseen aikaan 
mennä kouluun. Väkisinkin tahtoivat silmät painua kiinni. 
Vaadittiin ankaraa opinhalua pitämässä meidät valveella tuol
laisten ponnistusten jälkeen.

Kun olin 14 vuotias, rupesi kartanon isäntä tahtomaan 
minua heille palvelukseen. Koska isäni oli heille velkaa, 
täytyi siihen suostua, vaikkakin äitini olisi tarvinnut minut 
kotona. Kartanossa alkoi minulle, ankara työ; sain kantaa 
saavilla vettä aikuisten kanssa ja ottaa kaikkiin töihin osaa 
aivan kuin täysikasvuneetkin. Kerran uskalsin panna veden 
kantoa vastaan, mutta siitä isäntä julmistui* ja kävi käsiksi 
minuun, josta mustelmat olivat ruumiissani monta viikkoa. 
Toiset palvelijat näkivät kyllä, mutta eivät uskaltaneet sanoa 
mitään.

Talossa oli hyvin kehno ruokajärjestelmä. Kesäisin 
löytyi usein matoja liharuuassa, ja silakat olivat aivan kel
taisin, mutta valittaa ei kukaan uskaltanut. Ruoanlaittajaa 
kyllä moitittiin, mutta mitä hän voi, sillä hänelle annettiin 
valmiit aineet, joista hänen piti laittaa ruoka. Talossa oli 
meijeri, ja väki sai syödä yksinomaan meijerimaitoa, voita 
ei saanut kuin suurina juhlina ja silloinkin hyvin vähän.

Koska olin alaikäinen, niin palkkani määrä piti olla 
ainoastaan vaatteita ja jalkineita. Mutta enimmät vaatteet 
sain kuitenkin kotoani, koska vanhempani eivät voineet 
nähdä minun kärsivän vilua ohueissa repaleissani, jotka 
isäntäväkeni aina näki olevan erinomaisen hyvät minunlai- 
selle tytölle. Talossa olin pari vuotta, jonka jälkeen sekä 
kivuloisuuden, että rippikoulun käymisen vuoksi täydyin 
erota. Terveyteni oli vallan pilalla, suurien maito ja vesi- 
saavien nostaminen ja kantaminen olivat olleet ruumiinvoi- 
milleni liikaa, joten olin alkanut surkastua. Lääkäriin ei 
minua kuitenkaan viety, sillä siihen ei ollut varaa, mutta 
nuoruus on kuitenkin paras lääkäri ja päästyäni kotiin, jossa 
äitini koitti paraan kykynsä mukaan minua hoitaa ja ruok
kia, rupesin taas virkoamaan. Rippikoulun käytyäni, toi
mitti äitini minua ompelijan oppiin, jossa olin jonkun aikaa. 
Vaan silloin tuli eräs herrasväki Helsingistä maalle kesäksi, 
ja he rupesivat viettelemään minua tulemaan heille kaupun
kiin. Palkkaa he lupasivat 8 mk. kuussa ja vapaan matkan. 
Tuntui niin houkuttelevältä päästä Helsinkiin, ja oikeen suu
rella palkalla; kotikylässä ei maksettu kuin 60 mk. rahaa 
paraalle naispalvelijalle vuodessa. Äitini ei pannut isosti 
vastaan »koska olet niin heikko tekemään maan työtä»; kuten 
sanansa kuuluivat.

Kaupungissa alkoi sitten uudet vaiheet. Pian huoma
sin, että ruoka ei entisestään paljoa parantunut. Koska olin 
nuori ja kasvava, sekä sain verraten paljon juosta asioilla ja 
kantaa puut viidenteen kerrokseen neljään huoneeseen, oli 
minulla aina hirmuinen nälkä. Mutta rouva antoi minulle 
määrä-ruan. Illalla sain palan leipää, lasin kuorittua mai
toa, ja jos sattui jäämään joku pieni lihan tai kalan pala 
asetille sain sen. Vaan jos ei jäänyt, sain tyytyä maitoon 
ja leipään. Aamuruoka annettiin vasta klo 11, johon taval
lisuuden mukaan kuului perunia ja silakoita. Ainakin viisi 
päivällistä viikossa sain syödä puljonkilihaa.

Saatuani ensimmäisen palkkani, ostin kaikkein ensisti 
hapanta leipää ja palan voita. Voita en ollut saanut ensin
kään talossa ollessani. Sitä söin sitten niin salaa ettei vaan 
emäntäni olisi saanut tietää, ettei heidän ruokansa minulle 
riittänyt. Vähitellen tutustuin toisiin palvelustyttöihin sa
massa talossa, ja heiltä sain kuulla, että herrasväelläni ei 
palvelijat koskaan pysyneet juuri, sekä ruuan huonouden, 
että puidenkannon tähden. Entiset palvelijat eivät olleet 
toki ostaneet ruokaa mutta he olivat sitä — varastaneet; 
ja ei kertojanikaan sitä näkyneet paheksuvan. Palkan suh
teen huomasin myöskin, että se oli alle kaiken tavallisuu
den, katsottuna siihen työhön, mitä sain tehdä. Pahin oli 
kuitenkin se, että isäntäni pakkautui aina hyväilyihin kun 
vaan tilaisuus siihen tarjoutui. Tosin huomasin, että emän
täni piti miestään silmällä, mutta sattui toisinaan, että jäim
me kahden kesken, jolloin sain taistelemalla ryhtyä puolus
tuskeinoihin. Talossa olin kuitenkin seuraavaan syksyyn, 
koska ei ollut ketään, joka olisi minua auttanut. Äidilleni
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en koskaan tahtonut kirjoittaa asemastani avonaisesti, en her
ran tungettelevaisuudesta, enkä ruan huonoudesta. Olin 
jo oppinut varastamaan ruokaa, koska rahani ei riittänyt. 
Otin missä vaan emännän silmä vältti, vaikkakin alussa sain 
taistella omantuntoni kanssa. Mutta kun muistin raamatun
lausetta: »riihtä tappavan härjän suuta ei sinun pidä kiinni 
sitoman, sillä "työmies on palkkansa ansainnut», selitin sen 
niin että kuulun samaan luokkaan. Työskentelinbän ruuan 
laitossa, joten ei voi olla synti varastaa syödäkseen, kun ei 
varasta mitään herkkuruokia.

Seuraavana vuonna olin sitten kahdessa eri paikassa, 
joista ei ole mitään erityistä muistamista. Mutta sitten jou
duin eräälle kauppiaalle, jonka luona asui lääketieteen »kan- 
ditaatti». Hän oli maalta rikkaista vanhemmista ja eli huo
lettomasti ollenkaan välittämättä rahojen kulumisesta. Tuo 
herrasmies satttai nyt luomaan silmänsä minuun. Joka kerta 
kuin menin kaupungille, oli »kanditaatti» odottamassa ja 
vastaväitteistäni huolimatta tuli hän mukaan. Hän alkoi pu
hua rakkaudestaan ja kun löin leikiksi asian vertaamalla 
asemaani häneen, niin oli hän loukkautuvinaan ja sanoi, 
että hän ei tahdo muuta kuin vaatimattoman naisen, joka 
täydellisesti luottaa häneen. Minua ei kuitenkaan miellyttä
nyt hänen esityksensä, eikä hänen käytöksensä. Sitten kevät
talvella eräänä iltana oli isäntäväkeni kutsutut vieraisille, 
jossa viipyivät yli puolenyön. Kanditaatti antoi minulle 
kaksi pulveria, jotka käski ottamaan illalla ennen maata- 
menoa »ne ovat niin erinomaisen hyviä kun on näin ke
vätilmalla vähän vilustunut» hän sanoi. Vakuutin hänelle 
etten ole kipeä, mutta hän pyysi minun vastaanottamaan, 
sillä ne olivat hänen omaa keksintöänsä ja aivan uutta lajia.

Pahaa aavistamatta mietin illalla otanko pulverit, tai 
en. Päätin kuitenkin että säästän ne, jos sattuisin tulemaan 
kipeäksi ja pistin ne laatikkooni. Samassa näin kissan, joka 
oli ollut kipeä koko päivän ja vapisi kuin haavan lehti. 
Uusi ajatus pisti päähäni: »minä annan kissalle yhden pul
verin»» Otin maitoa teevadille ja seotin pulverin sekä annoin 
kissalle, samalla viskasin toisen pulverin ajatuksissani uuniin, 
jonkun minuutin kuluttua rupesi kissa huutamaan hirveästi ja 
juoksemaan ympäri huonetta. Avasin oven ja laskin sen 
ulos. Oven takana seisoi kandidaatti, joka samalla pujahti 
sisään. Kun kummissani kysyin, mitä hän oven takana 
teki, sanoi hän vaan isäntäväen poissa ollessa tarkastavansa, 
että ei varkaita olisi nurkissa. — »No etkö ole nauttinut 
pulveria», hän kysyi yhPäkkiä; kamala aavistus leimahti mie
leeni, vaan sitä ei saanut nyt näyttää. — »En ole», sanoin. 
»Vaan käskinhän sinun ne nauttimaan», sanoi hän. Sa
massa kuului kissan kamala vonkuminen pihalta. »Menkää 
kysymään kissalta, oliko ne hyviä, hän sai niistä ensimmäi
sen ja toinen on tallessa». Kanditaatti kalpeni, »anna mi
nulle se pulveri takaisin», pyysi hän. »Ei minulla ole tapana 
lahjoja takasin antaa», vastasin huolettomasti, »voinhan vielä 
kylmetyttää itseni, nyt sai toisen —  kissa».

— »Älä ole julma, vaan anna pulveri pois, maksan 
siitä viisi markkaa.»

— »Minäkö julma, päinvastoin olen herra lääkärille kiitol
linen ilmaisista lääkkeistä.»

— »Minä maksan kaksikymmentäviisi tai viisikym
mentä markkaa, jos vaan annat pulverin pois.»

— »Mikäs taideteos se pulveri sitten on, minunhan se 
piti syödä, vaan takasin sitä en anna, en mistään hinnasta. 
Se on nyt vartaassa tallessa ja sitä ei enää rahalla osteta».

— Kerrankin olin saanut »kandidatin» , valtoihini, jossa 
aioin häntä pitää. Hän heittäysi polvilleen eteeni ja rukoili 
etten turmelisi koko hänen tulevaisuuttaan.

— »Entä minun tulevaisuuteni», kysyin? »Eikö teillä 
ollut aikomus turmella sitä, mikä pakottaa minua säälimään 
teitä enempi kuin te olette säälinyt minua?»

— »Mutta enhän ole teille tehnyt mitään vanhinkoa.»
-• ■ Siitä minun ei suinkaan ole kiittäminen teitä vaan

sattumaa, kohtaloa, joka ei sallinut teidän inhoittavan 
aikeenne toteutua.»

— »Minä en mene ennenkuin saan pulverin takasin, 
sillä siitä voi riippua koko minun lääkäri-urani. Elä ole 
säälimätön, minä rakastin sinua ja olin mieletön, armahda 
nyt minua, minä maksan vaikka tuhat markkaa.«?

Mistä annoin sen pois, koska olin sen jo polttanut, 
mutta sitä en tahtonut sanoa, koska olin sattumalta tullut 
salaisuuden perille. Ristiriitaiset tunteet leimusivat mieles
säni. Kuinka vihasin tuota miestä, joka tyydyttääkseen into
himojaan olisi ollut valmis uhraamaan minun maineeni ja 
kunniani, ja joka vielä kehtasi sanoa minua rakastavansa.

r' »Nouskaa ylös ja poistukaa, mutta pulveria en anna 
takaisin, sen aion pitää. Elkää uskaltako puhua minulle 
rakkaudesta, sillä sitä ei teissä ole koskaan ollutkaan. Päin
vastoin olette saattanut minun koko talon ivan esineeksi, 
koska olette aina ollut kintereilläni. Mutta huolimatta siitä 
olen jalomielisempi kuin te, ja lupaan, että en käytä pul
veria vahingoittaakseni teidän tulevaisuuttanne, muuta kun 
ainoastaan silloin, jos kuulen teidän käyttäytyneen jotakin 
turvatonta kohtaan epäritarillisesti».

O n k o  se viimeinen sanasi?»
— »On», sanoin avaten oven, josta kandidatti pujahti 

ulos. Hänen mentyään en enää voinut pidättää kyynelei
täni, vaan heittäydyin vuoteelleni ja annoin surun tunteilleni 
täyden vallan. Tunsin itseni kovin turvattomaksi ja yksi
näiseksi. Kuinka katkeria olikaan tunteeni yläluokkalaisia 
kohtaan, jotka tahtoivat näyttäytyä niin puhtaana ollessaan 
oman seurapiirinsä keskuudessa, vaan meitä turvattomia pal
velustyttöjä kohtaan ei heissä ole muuta kuin tuomareita, 
yksin niissäkin, jotka ovat ensimäiset meitä viettelemään!

Seuraavana päivänä ajoi emäntäni minut pois paikas
tani, koska »kandidaatti» oli sanonut muuttavansa asuntoa 
minun tähteni, ja emäntäni ei tahtonut pitää päivääkään 
talossaan senlaista »joka ei anna herrain olla rauhassa», ku
ten hän sanoi.

Katkeralta tuntui lähtöni. Enhän ollut mitään tehnyt, 
miksikä siis sain kärsiä. Enkö ollut menetellyt omantun
toni mukaan! Emäntäni ei vaan tahtonut kuulla mitään 
selityksiä, joita tahdoin antaa, vaan sanoi: »en tahdo pitää 
»sinun laisiasi» talossani, mene pois paikalla».

Sain tavarani talonmiehen luokse, ja koko päivän harhailin 
ulkona, myrsky sisässäni ei tahtonut tauota. Mitä hyötyä on 
elää siveellisesti, tuli aina mieleeni, koska koko mailina suo
sii epäsiveellistä elämää, ja minä yhä saan kärsiä sen vuoksi. 
Jonkun päivän kuluttua sain uuden paikan jossa minut van
gittiin niin etten saanut puhua kenenkään kanssa, en lukea 
muuta kuin uskonnollisia kirjoja, enkä käydä mualla kuin 
kirkossa. Ruokaa ja juomaa oli kylläksi, mutta vapautta 
sitä ei annettu, väärinkäyttämisen pelosta. Näiden ankarain 
kristillismielisten vanhempain kasvattama poika sai äidin 
tieten kylläkin vapaasti käydä minua hätyyttelemässä. Tämä 
ei kyllä minun mielialaani parantanut. Aloin tulla synkkä- 
mieliseksi. En voinut sulattaa heidän mielipiteitään eikä 
tapojaan. En tiedä kuinka kauvan olisin voinut olla heillä, 
jos ei eräs tapaus olisi jouduttanut lähtöäni.

Veljeni oli päässyt maanviljelysopistoon ja lähetti erään 
toverinsa mukana minulle kirjeen. Pyysin nuorukaista istu
maan keittiöön, muuta huonetta ei minulla ollut. Rupe
simme puhelemaan. Samassa tuli rouva sisältä, ja nähdes
sään vieraan miehen keittiössä avasi hän oven ja käski mie
hen poistumaan. Minä en osannut ensin sanoa mitään, 
sillä hämmästykseni oli niin suuri. Mutta toinnuttuani ryh
dyin kokoomaan tavaroitani ja ilmoitin vuorostaan häm
mästyneelle emännälleni, että minä menen samaa tietä kuin 
vieraänikin ajettiin. Rouva kyllä koitti minua saada peruut
tamaan päätökseni, uhkasipa poliiseilla ja vankeudellakin, 
luvaten pidättää palkkani ja todistukseni, jotka hän myös



pitikin. Mutta minä en välittänyt mistään. Pois minun 
täytyi päästä, kävi sitten miten tahansa.

Sattumalta tapasin vielä saman nuorukaisen, jonka 
vuoksi muuttoni tuli näin äkkiä. Hän toimitti minut sisa
rensa luokse ompeluoppiin, sekä lupasi yhdessä veljeni 
kanssa minua auttaa minkä he sitten tekivätkin.

Käsityöläisenä on elämäni ollut monivaiheista, mutta 
sittenkin tunnen itselläni olevan ihmisarvon, jota en voi 
sanoa omanneeni palvelijana.

Miina.

T y  ö l ä i  s n

Pilaa.

(Runoilijoista).

Se vika on runoilijoilla, etteivät rauhaa 
suo seuralleen, suunvuoroa muille heitä,
Joka tilassa, kutsuilla, käynneill ett’ tekeleitä 
he väsyttäväisiä väsymätönnä pauhaa.
M inusta inhoittavinta on täm än ilman alla 
runoniekka, ken kerjää kiitosta kaikkialla, 
heti kimppuun käy, kenen ensinnä kiinni tapaa, 
ja saa runovimm alleen hänest’ uhriteuraan.

(O ppineita naisia).

Suon kylT että nainen oppii ja tietää,
mut en pidä vim masta siitä, mi heilP on saam aan
ei oppia, vaan iki-oppinut ilme naamaan.
— Ei, toista on nainen, jo ll’ on järki ja maltti, 
ettei joka tiedon tippaansa turulle tuo 
ei oppinsa kulkusten alati kuulua suo, 
joll’ aina on kielellään joku aatevaltti, 
nerolause lainattu, joilla he itsensä lataa 
ja joka suunaukaisull’ älyä kokee sataa.

(O ppinut mies).

Martine lausuu : Vaan saarnastuoliin ne kelpaa, mut ei muuhun 
nuo oppineet. En sellaista m iestä huolis, 
m uut kaikki vaikk’ koko maailm asta kuolis,
Sitä viisautta tarvis ei m ennessä naimisiin,
Kaikk’ kirjat ja kartat on siinä kaupassa liikaa; 
ja jos minä milloinkaan otan miehen, niin 
otan sellaisen, jok’ ei muihin kirjoihin kiikaa 
kuin minuun, ei i:tä tunne, jos tulee vastaan, 
m uut’ ei tuteeraa kuin m uijaansa ainoastaan.

Moliere.

Lujittakaa rivit.

Suuri osa ompelijattaria on ollut välinpitämätöntä ja 
kylmää näihin aikoihin asti ammatillista liikettämme koh
taan. Ammattiosastojakaan ei alallamme — viime vuoteen 
asti — ole ollut kuin 7 ja järjestäytyneiden luku vaihteli 
300— 350 välillä.

Kuitenkin viime vuosi antaa jonkun verran voimak
kaampaan järjestäytymiseen toiveita, sillä viime aikoina on 
perustettu uusia osastoja ja entisien jäsenluku on kasvanut 
niin, että nykyään järjestyneiden luku on 700 vaiheilla.

Tosin tämä ei ole vielä neljäsosakaan ompelutyönteki- 
jäin suuresta joukosta, vaan jos edes nämäkin ottaisivat 
henkilökohtaiseksi velvollisuudekseen yhteenliittymisen lujit
tamisen, niin voisimme mekin lähimmässä tulevaisuudessa 
järjestyneenä ammattikuntana nousta vaatimaan itsellemme 
riittävästi leipää ja vapautta, jota meiltä nyt puuttuu. Ny
kyään saamamme palkka ei riitä tarpeelliseen ravintoonkaan, 
mitä sitten muista elämiskustannuksista puhuukaan.

Toverit! — ajatelkaa, meidän keskimääräinen palk
kamme on yli koko Suomen 1 markka päivässä. — Moni

hiukan parempiosainen toveri ei tahtone myöntää tätä 
todeksi, vaan työntekijäin itsensä antaman tilaston mukaan 
vakuutan sen niin olevan. Kovin harvojen palkka nousee. 
yli edellämainitsemani keskimääräisen palkan, jota vastoin 
melkein suurempi on niiden luku, jotka työskentelevät alle 
tämän palkan, ja työpäivän keskimääräisyys on KT/a tuntia.

Nämä numerotkin jo antavat kuvauksen huutavasta, 
todellisesta kurjuudesta, mikä ammattialassamme vallitsee. 
Jokainen käsittää, mitä ihminen saa kärsiä työskennellessään 
pitkän työpäivän nälkäpalkalla.

Epäkohta ei kuitenkaan sillä ole autettu, että tiedämme 
tällaista kurjuutta löytyvän, kun emme kuitenkaan mitään 
tee sitä portaaksemme. Sen poistaminen ammattialallamme 
ei ole mahdollista niinkauvan, kun järjestömme pysyvät 
heikkoina. Siis ensimmäinen tehtävä on lujittaa järjestöm
me taistelukuntoon. Tuo tapahtuu siten, että ensiksikin —- 
jokainen ompelutyöntekijä liittyy osastoonsa ja osastot liit
tyvät ompelutyöntekijäin liittoon, sitten liiton kautta liityttä
köön t. k:ssa Tampereella perustettuun ammattijärjestöön.

Näin lujittakaa rivinne ja sitten kuu olemme saaneet 
tarpeeksi voimaa taaksemme, käykäämme taisteluun toteutta
maan viime kesänä edustajakokouksessa tehtyjä päätöksiä. 
Sitten vasta tarpeen tullen voimme lakkotaisteluakin käyttää, 
vaatimuksiemme perille viemiseksi, vaan nyt olemme sellai
seen liian heikot.

Tosin joku osasto kuuluu nytkin suunnittelevan lak
koa, vaan tuntien hiukan useamman paikkakunnan järjes
tyneiden voimia, pidän lakot nykyisiin voimiin nähden liian 
aikaisena, harkitsemattomuuden tuloksena. Ammattilaisiem- 
me hajanaisuuden vuoksi jää lakkotaistelulla voittaminen 
sattuman varaan, ja siihen on vaarallista antautua. Sentäh- 
den pitäisi tällaiseen tekoon ryhdyttäessä tarkoin harkita 
olosuhteet ja liittommekin puoleen kirjallisella keskustelulla 
kääntyä.

Vielä kerran lujittakaamme ensin rivimme ja asesta- 
kaamme itsemme työttömyys- ja lakkorahastoilla. Kun voi
mamme ovat vankat, sitten taisteluun!

S. D.

a i  n en

Ammattiliitot ja naisten liitto.

Kun nyt maamme ammattiyhdistykset muodostavat 
liittoja ja nämä puolestaan ammattijärjestön, niin on kunkin 
ammatti työläisen, myös naisen, oltava selvillä ammattiliik
keen pääpyrkimyksistä, voidakseen seurata kehitystä. Am
matillinen taistelu on välttämätöntä työolojen, palkkojen y. 
m. sellaisen parantamiseksi. Sen avulla voidaan myös pitää 
saavutetut voitot, jotka ilman ammattijärjestöä livahtaisivat 
työnantajalle takaisin.

Itsensä, ammattikuntansa, nykyisyytensä ja tulevaisuu
tensa vuoksi on työntekijän oltava ammattiyhdistyksen jäsen. 
»Yhteenliittyminen 011 voimaa», sen edessä vapisee ja taipuu 
kova metallisydäminen pääomakin.

Mutta ilman valtiollista liikettä on työluokka tuomittu 
valtiolliseen vallanalaisuuteen. Sen orjankahleet ovat siten 
ikuiset. Sen vuoksi taistelee työväki valtiollisesti, ottaa ääni
oikeuden, parlamentin kautta hallituksen ja määrää koh
talostaan.

Valtiollinen liike on selkäranka, jolle ammatilliset voi
tot rakentuvat. Se ei petä.

Naistenkin on oltava niin ammatillisessa kuin valtiolli
sessa työssä mukana, itseään on johdettava, ei karjana 
kuljettava.

Naisilla on maassamme ammattiliittoja, kuten esim. 
ompelijatarten. Paljon on naisia sellaisissa ammateissa, että
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voivat kuulua miesten kanssa samoihin ammattiyhdistyksiin. 
Näin on palvelijain, sekatyöläisten (apurit), tehtaalaisten 
(tupakka, massa, paperi, fajanssi j. n. e.) laita. Naiset, men
kää noihin osastoihin! Työskennelkää niissä taistellen ase
manne parantamiseksi. Niiden kautta pääsette a m m a t t i 
j ä r j e s t ö ö n .

Kun kuulutte jäsenenä puolueeseen liittyneeseen työ
väenyhdistykseen, tahi sen naisosastoon, niin sitä tietä olette 
sosialidemokratisen puolueen jäseniä ja pääsette mukaan 
valtiollisessa toiminnassa.

Kolmanneksi tulee sitten sosialidemokratinen n a i s 
l i i t t o .  Sen muodostavat t. yhdistysten naisosastot, mitkä 
suorittavat jäsenistään liittoveron 5 p. kuulta. Osastot voi
vat joko verottaa jäseniään tahi iltamatuloilla tuon veron 
suorittaa. N a i s l i i t t o o n  kuuluminen ei siis tuota sanot
tavasti lisäkuluja. Se on hyödyllistä naisten valtiollisen jär
jestymisen ja valtiollisen itsekasvatuksen vuoksi. Naisliiton 
aate voittaa yhä jalansijaa. Osastoja kasvaa lisää ja pitä
kööt ne velvollisuutenaan liittoon kuulumisen.

Kun työväenyhdistyksen naisosastoihin saa liittyä (mi
käli tämän kirjoittaja tuntee osastojen toimintaa) jokainen, 
joka on jäsen ammattiosastossa ilman eri veroa vain ni
mensä ilmoittamalla, niin olisi naisten kannalta parhainta 
seurata sekä ammattiosaston että naisosaston toimintaa. 
Jotkut naisosastot kantavat erittäin osastoveroa, ei kaikki. 
Mutta missä joku ammattilainen, esim. lasten elättäjä, ei 
jaksa molempia, niin täytyy riittää kuuluminen ammatti
osastoon ja puolueeseen. Naisliitolla on aina suoranaista 
ammattityötä suorittamattomia vaimoja, perheenäitejä ja nuo
ria tyttöjä, jotka sen toimintaa edistävät.

Nämä rivit olkoon selvityksenä monien saapuneiden 
kyselyjen johdosta. H. P.

Jos tämä luettaisiin sekä naisosastoissa että ammatillis
ten naisten keskuudessa, niin olisin tarkoitukseni voittanut.

Sama.

markkojen lahjoituksia ja täti tekeekin. Sanomalehdessä 
luetaan sitte: »jalomielinen lahjoitus . ..»  Köyhät nuoret 
taiteilijat kulkevat pitkässä saatossa kohti tädin portteja, 
rappeutuneet, kerran lupaavat kyvyt suuntaavat samoille 
horjuvia askeliaan, toivoen sitä viimeistä kättä, joka voisi 
nostattaa . . . Loppumaton jono kuluneita, kärsiviä ihmisiä 
on aina kulussa tädin luo. Tätiä myöskin paljon petetään 
— kuinka monen monet kelvottomat osaavatkaan taivuttaa 
tädin sydäntä! Niitä on sellaisia julkeita jotka tulevat ker
jäämään rahaa saadakseen kuolleen lapsensa hautaan vaikkei 
heillä ole lasta ollutkaan! Tietysti täti saattaa suuttuakin, 
tietysti ei hän jaksa ottaa vastaan kaikkia niitä lukematto
mia jotka hänen puheilleen pyrkivät. Hänellähän on omai
sia ja ystäviäkin niin kovin paljon! Ja heillä on aina nuo
ria, jotka menevät kihloihin ja tulevat näyttämään sulhas- 
taan tai morsiantaan. Heille pitää tietysti sitte antaa lahja. 
Täti antaa aina arvokkaita lahjoja.

Kun täti haluaa mennä teatteriin tai konserttiin, tarvit
see hän toverin. Pari velivainajan rouvaa, pari serkkua ja 
pari nuoruuden ystävää tarjoutuu aina mukaan. Toiset 
ovat raivoissaan sille joka pääsee, mutta mitään ei käy 
näyttäminen —- tädin tahto on laki. Ja se onnellinen se, 
istuu sitte ylpeänä ja makoisena kun voisula tädin vieressä 
ahnein mielin seuraten niitä kaikkia, jotka väliajoilla suu 
hymyssä tulevat liehakoimaan tädin ympärille.

Tädin testamentista ei kukaan tiedä mitään. Pelättä
vää on että hän aika runsaasti tulee muistamaan yleisiä lai
toksia, mutta ei hän toki voi ystäviään ja omaisiaan koko
naan unohtaa. Ja kaikki elävät salaisessa toivossa.

Sinä rikas täti, jolla on niin paljon ystäviä — onko 
sinulla ketään joka sanoo sinulle totuuden, joka sanoo 
vilpittömän sanan?

Maila Talvio.

Kohiskaa!
Rikas täti.

Hän on vaatimattoman näköinen vanha nainen, yksin- 
kertaisesa puvussa ja hiljainen liikkeiltään. Mutta hän eroaa 
aina jollakin lailla joukosta, vaatimattomuudesta huolimatta 
näkee hänet aina — sekö siinä lienee, että hänen katsees
saan on jotakin niin itsetietoista ja huomiota huutavaa, vai 
sekö siinä lienee että hänen ympärillään aina häärää liuta 
ihmisiä, vanhanpuoleisia rouvia ja nuoria neitosia, joku 
herrakin silloin tällöin. Joku aina rientää tuomaan huivia 
hänen hartioilleen, tai asettamaan lampunvarjostinta niin 
ettei valo vaivaisi silmiä, tai kiinnittämään kukkaa hänen 
rintaansaa tai osottamaan jotakin muuta pientä palvelusta. 
Tädillä on niin kovin paljon ystäviä, ja omaisiakin on, 
vaikkei ole likeisiä, sillä hänen miehensä on jo aikoja sitte 
kuollut eikä hänellä koskaan ole ollut lapsia, mutta
joukko niistä vanhemmista rouvista ja nuorista tytöistä, jotka 
hänen ympärillään häärää, on sukua — jollakin lailla su
kua. Ja kaikki he niin äärettömästi pitävät tädistä. Erin
omainen onni on keksiä jotakin joka tuottaa iloa tädille. 
Tädin nimipäivien ja syntymäpäivien edellä vaivaa koko 
suku ja ystäväpiiri päätään sillä mitä tädille saattaisi om 
mella tai leipoa. Sillä täti ei tarvitse mitään hänellä on 
yllin kyllin kaikkea, kaikkea.

Täti on hyvä ja herttainen. Kaikki häntä rakastavat. 
Täti saattaa olla oikullinen ja häijy. Kaikki häntä kuiten
kin rakastavat. Täti on rikas. Täti saattaa tehdä tuhansien

Kevätpurot, kohiskaa, 
toivon, ilon kanteloista 
kansalle te soittakaa!

Kevätpurot, kohiskaa, 
vapahitten voittovirttä 
Suomenmaalle soittakaa !

H ilja Liinam aa.

»Kuka meistä ei ole näknyt rakasta ystävää, joka aurinkoa 
ikävöiden kotkan siivillä pyrkii ylimpiä korkeuksia kohti? Mutta 
katso, kiimaillen hän yhtyy hanheen ja kynittynä seisoo kohta 
tuo uljas lintu tuossa tavallisena hanhiukkona, joka ei pyri kodin 
pihan ulkopuolelle ja tyytyy tuotteliaan viran hiljaiseen laidun
n u sk aan .

Eteenpäin pyrkivästä tulee paikallaan seisova ja kohta taan
tuva vanhoillinen. Hänen persoonallisuutensa on avioliiton tulos 
esitetty tuossa murhaavassa kritiikissä, joka löytyy suurkapitalis- 
min älykkään filosoofin, runoilijafilosoofin Nietschen tunnetussa 
teoksessa (Aisa sprach Zarathustra 1898 s. 103): »oi tuota kahden 
sielun kurjuutta; oi tuota kahden sielun lokaa; oi tuota kahden 
sielun toistensa miellyttämistä!» Missä naiselta puuttuu voimaa 
miehen kanssa nousta ylöspäin, siellä luisuu mies alas naisen 
jokapäisyyteen.

Clara Zetkin.
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Valkonen orjakauppa! Naisedustajamme.

Eräs 20 vuotias tukholmalainen neiti, joka on ollut 
tarjoilijana suomalaisessa »bodegassa» (ravintolassa) on Tuk
holman Dagens Nuheterille kertonut olostaan seuraavaa. 
»Tukholman lehdissä olleen ilmoituksen johdosta »edulli
nen paikka» oli hän kääntynyt sikäläisen ilmoittavan toi
miston puoleen, josta sai tietää, että paikka oli Heisinkiin, 
Valqvistin bodegaan Fabianink. 29. Matkan sai hän itse 
kustantaa. Tämänkuun 5 p. saapui tyttö Helsinkiin. »Bo
degassa» oli yksityisiä huoneita ja tänne kokoontui herras- 
nuorisoa, jotka joivat kovasti, mutta kurttiseerasivat vielä
kin enempi. Tyttö loukkaantui siitä suuresta tnugettelevai- 
suudesta jota häntä kohtaan osoitettiin. Vaan kuin hän 
valitti emännälleen, sai hän ankaran käskyn, olla ystävällinen 
herroille, ja niin paljon kuin mahdollista vastata heidän 
hyväilyjään! että he pysyisivät hyvällä tuulella ja joisivat 
enempi. Tyttö ei kuitenkaan voinut suostua siihen, vaan 
päätti viikon kuluttua palata takaisin Tukholmaan, koska 
hän havaitsi, että Suomessa olevat »Bodegat» ovat kaikki 
aivan samanlaisia, joten niissä palveleminen olisi sama kuin 
itsensä myyminen; ei siis maksanut vaivaa muuttaa paik
kaa täällä. Onneksi oli hänellä niin paljon rahaa että hän 
pääsi takasin Tukholmaan.

Tässä lyhykäisyydessään alaston kuvaus Ruotsalaisen 
tytön kokemuksista meidän sivistyneestä Helsingistämme, 
ja meidän hienoissa kapakoissamme. Tukholman sanoma
lehdet ovat ryhtyneet penkomaan niitä seikkoja jotka ovat 
tämän asian yhdeydessä ja ensimmäinen paljastus tehdään 
visseissä paikanvälitystoimistoissa jotka välittävät tämäntapai
siin laitoksiin — nuoria kauniita tyttöjä. Siellä kerrotaan 
tapauksista joista on voitu saada selville, että ensin on toi
mitettu nuori tyttö Helsingissä löytyviin kapakoihin ja täältä 
on tie käynyt Venäjälle, johon he ovat jäljettömiin kadon
neet.

Mitä luulette meidän sanomalehtien tästä sanovan? 
Hufvudstadsbladet, meidän ruotsinkielisen hienostomme 
lehti on rientänyt puhdistamaan kapakoitsijain mainetta, 
koittaen tehdä tytön naurun alaiseksi; mikä oikeus bodega 
tarjoilijalla on valittaa siitä että heidän täytyy tarjoilla her
roille jotka tahtovat kurttiseerata heitä. Sehän on H:bladin 
mielestä täysin oikeuden mukaista. Täytyyhän ruotsalaisen 
sivistyksen ylläpitämiseksi Suomessa kasvavalle nuorisolle 
ylläpitää epäsiveellisyyden pesäpaikkoja, mistä he sen opin 
muuten saisivat.

Meillä Suomessa löytyy samanlaisia toimistoja jotka 
välittävät ulkomaalle paikkoja myöskin tämäntapaisiin lai
toksiin, puhumattakaan miten heidän kotoinen toimensa on. 
Meidän porvarilliset sanomalehdet eivät vaan ole katsoneet 
arvolleen sopivaksi näihin koskea, sillä yksilön vapautta ei 
saa rajoittaa. Palaamme asiaan toiste.

M. S.

»Ken y h f  ei ensin rakasta 
ei lemmi koskaan k a i k k i a »

Henrik Ibsen.

»Individualismin ja sosialismin aikakausien välistä eroa kuvaa 
sangen sattuvasti se tosiasia, että kuin yhdeksännellätoista vuosisa
dalla satoi, pingoittivat Bostonin asukkaat kolm esataatuhatta sateen
varjoa yhtä monen pään suojaksi, m utta kahdennellakymm enennellä 
vuosisadalla pingoitetaan vain yksi ainoa sateenvarjo suojaam aan 
kaikkia».

E. Bellamy.

Ida S o fia  A a lle , neiti, syntynyt 1875 Nurmijärvellä. T eh
nyt työtä leipurina ja kutojana. Ollut 6:ssa puolue- ja 4:ssä 
naisliiton kokouksessa. Puoluehallinnon jäsen 5 vuotta. Nais- 
liittohallinnon jäsen 1900—1902:n. Käynyt Ruotsissa ja Tans
kassa tutustum assa naisten järjestöihin. Toim inut kauvan agi
taattorina.

A nni H uotari, syntynyt Torvelainen Viipurissa 1868. Käy
nyt kansakoulun. Ammatiltaan ompelijatar. Meni miehelään 
toimittaja Anton H uotarin kanssa 1901. — Ollut edustajana 2:ssa 
puoluekokouksessa ja 3:ssa naisliiton ed. kokouksessa. Työläis
naisten liittohallinnon sihteeri v. 1902—1905 ja v. 1905—1906. 
Julkaissut Ompelijatarten edustajakokouksen pöytäkirjan v. 1906 
ja lehtiset Sananen Ompelijattarille 1903 ja N aiset taistelurinta
maan 1907. Kirjoitellut puoluelehtiin.

M im m i K anervo, rouva, syntynyt 1870 Urjalassa. Pal
vellut m aalla sekä kaupungissa. Ollut 4:ssä puolue- ja 3:ssa 
naisliiton edustajakokouksissa. Toim inut agitaattorina.

H ilja P ärssin en  (Liinamaa), syntynyt Lindgrén 1876. Kir
jailija ja kansakoulun opettaja. Naisten liiton puheenjohtaja.

M iina S illanp ää, torpan tyttö Jokioisista, syntynyt 1866. 
Oli jo 12 vuotisena tehtaantyössä, sittemmin palvelija. Vuodesta 
1898 Helsingin palvelijataryhdistyksen kodin hoitaja.

Sandra R e in h o ld sson , neiti, syntynyt Parikkalassa 1873. 
Työskennellyt ensin palvelijatarena, sitten om pelijattarena saa
dakseen enem m än aikaa työväen liikkeeseen osaa ottaakseen. 
V uodesta 1904 toim inut puolueen agitaattorina ja  luottohenki- 
lönä. O llut useissa puolueen ja naisten edustajakokouksissa ja 
nykyään naisliittohallinnon jäsen.

Jjenny K ilp iä inen , syntynyt 1882. Ammatiltaan kutoja. 
Sosialidemokratisen naisliiton sihteeri.

M aria L aine, rva, 3:n lapsen äiti, syntynyt 1868. Ompeli
jatar. Helsingin naisosaston puheenjohtaja. Paljon toim inut 
käytännöllisissä töissä, myös puhujana.

M aria R aunio , syntynyt 1872. O m pelijatar. Sittemmin 
agitaattori. Toim inut käytännöllisissä puolueen toim issa Keu
ruulla ja Tam pereella. 5:n lapsen äiti. Leski vuodesta 1905.

Seuraava kirje on saapunut Toimitukselle.

Budapestissä, huhtik. 15 p:nä 1907.
Rakas naiskansalainen !

Tajuatte hyvin, että toverinne ovat kaikissa maissa vilk
kaasti iloiten ottaneet vastaan tiedon Suomen vaalien tulok
sista, jotka ovat olleet puolueellemme niin voitolliset, mutta 
erittäinkin se köyhälistön historiassa ensi kerran ilmennyt 
seikka, että naiset ovat saaneet paikkoja eduskunnassa, on 
aiheuttanut suurta huomiota.

Luettuani nimenne »Vorwärtsistä» käännyn puoleenne 
näillä riveillä, kysyäkseni ettekö tahtoisi kirjoittaa pientä 
artikkeliä puolueemme*) keskuslehteen, joka on nimeltä 
»Nepszava» (Kansan ääni)? Voisitte kirjoittaa saksaksi, 
ranskaksi tai engelskaksi, se käännettäisiin unkarin kielelle. 
Mieltäkiinnittävää olisi myös lukea jotakin teikäläisestä pal- 
velijatarliikkeestä; Budapestissä on myös muutamia satoja 
järjestyneitä palvelijataria, mutta sisäasiain ministeri on 
äskettäin kieltäytynyt hyväksymästä niiden järjestön sääntöjä, 
selittäen etteivät palvelijataret niitä lainkaan tarvitse, koska 
he muka ovat samalla sen perheen jäseniä, jota palvelevat. 
Mitäs ajattelette siitä?

Meillä on myöskin erikoinen työläisnaisten lehti, joka 
ilmestyy kaksi kertaa kuussa. Luonnollisesti tulee artikke
linne Nepszavassa useammille lukijoille, myös naisten kes
kuudessa.

Ottakaa, hyvät toverit kaikissa tapauksissa vastaan mi
nun hyvin vilpittömät ja ystävälliset tervehdykseni.

Richard Löränt.

*) Unkarin sosialidemokratinen puolue.
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Tilastoa puolueestamme.

Viimeksi ilmestynyt puoluesihteerin julkaisema tilasto 
osottaa puolueen voimasuhteet eri vaalipiireissä olevan seu- 
raavat:

Uudenmaan läänin vaalipiiri 155 yhdist. 18,624 jäsentä
Turun eteläinen » 73 » 8,772 »

» pohjoinen » 145 , » . * : 11,144
Hämeen eteläinen » 114 »•; 9,110 »

» pohjoinen -» : : 101 »; 11,453 ''»;. :
Viipurin läntinen » 99 » , 15,440 »

» itäinen : » V ' 65 » 4,126 - »
Mikkelin » 44 • » ; - • 4,655 >> ;
Kuopion läntinen : » 88 3,597 »

» itäinen » 52 » 3,214 >>
Vaasan » ' : " . » . / ' 87 7 >> v; v 5,425 »

» eteläinen » 24 2,876 »
» pohjoinen » 20 » 1,761 » '

Oulun läntinen .: •. v S 30 3,135 »
>> pohjoinen '■ .< >> V 25 »: 3,752

Lapin » 1 » 80 »
Koko maassa 1,125 yhdist. 107,164 jäsentä

Jäsenmääränsä ilmoittaneita yhdistyksiä on tästä lu
vusta 877, joten 248 yhdistystä ei ole lähettänyt tietoja jä
senmäärästään. Jos näiden jäsenmäärä arvioidaan 60:ksi 
yhdistystä kohti, tekee kaikkien puolueyhdistyksien yhteinen 
jäsenmäärä 122,044. Tämä ei kuitenkaan ole järjestyneen 
työväestön koko lukumäärä. Maassamme on 30 ammatti
liittoa, joista useimmilla on itsenäisiä osastoja yli maan, 
jotka eivät ole tulleet tässä tilastossa mainituiksi. Ulko
puolella tilastoa on vielä kokonaisia ammattiliittojakin, kuten 
esim. Rautatieläisten liitto, jossa yksinään on lähes 5,000 
jäsentä. Emme lainkaan liioittele, jos sanomme järjestyneen 
työväestön lukumäärän maassamme nousevan nykyään 
140,000. Vuosi takaperin arvioitiin järjestyneen työläisten 
lukumäärä 70,000, joten puolueen jäsenmäärä on vuoden 
kuluessa kasvanut kahdenkertaiseksi.

Vertailun vuoksi otamme tähän erikseen eri vaalipii
reissä löytyvien kaupunkilaisyhdistysten lukumäärän ja niissä 
löytyvät jäsenet:

Uudenmaan läänin vaalipiiri 18 yhdist. 8,687 jäsentä.
Turun eteläinen . » 6 » 3,954 »

» pohjoinen » 7 . '" » u : 1,563 » ' '/ :
Hämeen eteläinen » 3 » 1,293 '»

» pohjoinen , » 4 » ' 5,001 »
Viipurin läntinen ' ! » o" 11 » 4,414 »

» itäinen » 3 361 »
Mikkelin läänin . [ » ■ 6 » 1,078 ' -■ »
Kuopion läntinen , ■ » 4 » 441 » •

» itäinen >> 1 >> 265 ' »
Vaasan » ... » 2 .» 168 :  ̂ ;

» eteläinen » 6 » '• 1,635
» pohjoinen ■ . » ■ - 7 ; ■ • » 781 • » 1

Oulun läntinen :» 5 f -■ ||J •: ‘ 1,830 »
» pohjoinen : » 2 250 »

Yhteensä 85 yhdist. 31,830 jäsentä.

Puolueemme jäsenistä siis korkeintaan joka neljäs
kuuluisi kaupunkilaisyhdistyksiin.

Leipä.
Itämainen satu.

Muuan rikas mies ratsasti palvelijansa kanssa vuori- 
seudun läpi. Ennen illan hämärtymistä tapasi heidät an
kara rajuilma. Oli mahdotonta ratsastaa edelleen; heidän 
täytyi etsiä luola suojakseen.

Kauvan odottivat he turhaan rajuilman vaimentumista. 
Vihdoin oli heidän tyytyminen kohtaloonsa ja he päättivät 
viipyä yli yön luolassa.

— Kuuleppas, sanoi herra, minulla on nälkä, onko 
sinulla minulle jotain syötävää?

Palvelija otti esiin leipäpalasen; siinä oli kaikki. Hän 
tarjosi sen herralleen.

Silloin sanoi herra:
— Ystäväni en tahdo tehdä väärin. Leipä on sinun. 

Jos sinä tarjoat £en minulle, on se sinun eittämätön vel
vollisuutesi, sillä olet minun palvelijani; mutta minun vel
vollisuuteni on antaa sinullekin palanen.

-—- Oikein, herra, vastasi palvelija, jakakaa niinkuin 
parhaaksi näette.

— Ei niinkuin minä näen parhaaksi, sekin olisi väärin. 
Itse saat valita: jaanko sinun kanssasi niinkuin ihminen 
toisen ihmisen kanssa, vaiko niinkuin jumala tavallisesti 
jakaa ?

Palvelija katseli leipää ja mietti.
— Herra, sanoi hän vihdoin, jakakaa leipä jumalan 

tavan mukaan.
-— Kuten tahdot, mutta silloin et sinä saa mitään! 

lausui herra ja söi koko leivän. Sillä jumala on luonut 
minut miljonääriksi ja sinut köyhäksi palvelijaksi.

Porvarillisten naisten valitus- 
virsi vaalien johdosta.

Edessäni on muutamia Ruotsin sanomalehtiä, joissa 
kaikissa luonnollisesti puhutaan Suomen ensimmäisistä vaa
leista uuteen yksikamariseen eduskuntaan. Yhdessä on 
kirje Suomesta jossa nimimerkki M. F. surkeasti valittaa, 
että uuteen eduskuntaan on valittu henkilöitä, joilla ei 
ole minkäänlaista käsitystä lakien laatimiseen, jota vas
toin jätettiin valitsematta Suomen paraat naiset, kuten toh
tori Maikki Friberg y. m., jotka jäivät pois vaikka olivat
kin listalla. Suomen kansa ei ymmärtänyt omaa hyväänsä. 
Levottomuudella katselee nämä Suomen jalot naiset tule
vaisuutta, koska eivät voi uskoa siihen ihmeeseen, että mi
tään kunnollista lakia voi syntyä ilman heidän armollista 
myötävaikutustaan. Naisten joukko olisi kuitenkin pitänyt 
M. F. mielestä olla valiojoukko. Vaan mikä kauheus, sin
nekin valittiin osa kansan syvien rivien naisia, jotka osaa- 
vat kyllä hajottaa, vaan ei rakentaa.

Liisa.

O letko jo  tilannut T YÖ LÄ ISN AISEN  itsel- 
fP* . m le s i, jo s  et o le  te e  se  heti, T yö lä isn a in en  

m aksaa v u o d essa  4  mk., p u o li vuotta  2 mk. ja  n e ljä n n es  
v u o si 1 mk. T ilauksia saa tehd ä v ie lä  vu o d en  alusta. 
Jokainen  tilaaja p itäköön kunnia  asian aan  hankk ia  leh 
d e lle  ainakin yksi uusi tilaus lisää .



Puoluerientoja ja naistem m e toim innasta. TY Ö LÄ ISN A ISEN  KEVÄTLEHTI jaetaan  kak so isn u 
m eron a  tilaajille .

— V irkkalan T. Y:n n a iso sa sto n  kuukausikokous 31. 3. 
07. N aisosaston toim innasta kirjoittamaan Työläisnaiseen valittiin 
toveri Fanni Gröndahl. O saston om peluseuran toimintaa hoita
maan valittin toverit Tilda H erm an ja Ida Stenberg.

O saston arpajaistoim ikuntaan valittiin 10 henkilöä.
Vapunpäivä päätettiin viettää vapaana sekä toimitaan juhla- 

kulkue.
Kaikki ne osaston jäsenet, jotka käytännössä loukkaavat 

puolueen periaatetta päätettiin panna puoluekurin alaisiksi.
F. G.

—■ N yvinkään T. Y:n n a iso sa sto lla  oli kuukausikokous 
14 p. huhtik. jossa keskusteltiin osastoa koskevista asioista. 
Eräs jäsen ehdotti m. m. keskusteltavaksi: mitä naisosasto voisi 
tehdä koska on kuulunut että paikkakunnalla jossakin paikassa 
naiset viettävät epäsiveellistä elämää.

Valittiin kolm ehenkinen komitea joka ottaa selvän onko il
moitus todenperäinen ja samalla hankkii kaikkista likalähteistä 
tiedon seuraavaan kokoukseen, jossa keskustellaan uudestaan 
mitä on heille tehtävä.

O ttakaapa naiset parem m alla innolla osaa om aan osas
toonne, niin aikaa voittain saamme Hyvinkäästäkin jalomman 
paikkakunnan kuin se nyt on. Sillä nainen voi paljon toimittaa 
kun sillä on vaan halua saada jotain hyvää aikaan.

Kokouksen puolesta: 
Helmi.

Ulkomaalta.

— N aisliik e  V enäjällä . T. k. 12 p. oli P ietarissa suuri 
naisten kokous, joka m. m. yhtyi seuraavaan ponteen:

»Yhdistettyinä naisten yhdenarvoisuuden aatteen kautta 
ponnistelemalla saavuttaakseen Venäjän kansan toiselta osalta 
pidätetyn yhdenvertaisuuden, kääntyvät Venäjän naiset toisen val
takunnan duum an puoleen joukkovaatimuksella, että naisten ky
symys vaalioikeudesta esitettäisiin lakialaativalle kokoukselle. 
V enäjän naiset ovat vakuutettuina siitä, että- valtakunnan duum a 
suopeassa mielessä päättää naisille kunnallisen ja valtiollisen 
oikeuden myönnettäväksi».

— T atjana L eon jeff m urhasi Sveitsissä, kuten muistamm e 
erään koroilla eläjän Müllerin, jota hän luuli Durnovaksi.

O ikeuden käynnin loputtua selitti sytetty, kuinka hän käy
tyään Lausamon tyttökimnaasin oli aikonut tulla opettajattareksi. 
Oli sitten oppinut kauhistum aan Venäjän yläluokkain turm iota ja 
kansan pimeyttä. Lueskeli lääketiedettä. Tuli sosialistiksi, jou 
tui kiinni ja muuttui sitten täydellä todella vallankumoukselli
seksi ja ajautui äärim m äiseen ryhmään — maximalisteihin. »Tä
hän aikaan murhattiin ja  karkotettiin Siperiaan joukolla profes
soreja, ylioppilaita, talonpoikia ja työmiehiä, juutalaisverilöylyjen 
ja teloitusten aika alkoi. »Se ajoi minut», lausui syytetty, »va- 
paustaistelijain riveihin, jotka myös pitävät valtiollista murhaa 
sallittuna.»

Sydämeni sisim mästä kuuluin minä vallankumouksellisiin 
sosialisteihin. Me taistelem m e Venäjän itsevaltiutta vastaan, 
mutta emme porvarillisen tasavallan puolesta, vaan sellaisen tasa
vallan puolesta, joka seisoo sosialistisella pohjalla. Täm än suu
ren ihanteen läpiviemiseksi käymme käsiksi myöskin murhaan, 
koska se on ainoa ase, joka on käytettävänäm me taistelus
samme.»

Oikeus tuomitsi syytetyn 4 vuodeksi rangaistustyöhön, josta 
vähennetään 6 kuukauden tutkimusvankeus. Sitäpaitsi karkotet
tiin syytetty Bernin kantoonista 20 vuoden ajaksi.

M T  Palvelijatarien ti v. 1905— 1906 on saa
tavana molemmat vuosikerrat nidottuna yhteen. 
Kirja käsittää lähes viisisataa sivua ja maksaa 
ainoastaan 1: 25 penniä. Vähintään viisi kap
paletta tilattaessa annetaan 20 prosentin alennus.

Nais- ja palvelijaosastot! Kerätkää keskuu
dessanne tilauksia tälle opettavaiselle, hyödylliselle 
ja arvokkaalle kirjalle.

Kirjaa saa tilata Työläisnaisen konttorista, 
osoite Helsinki.

S i s ä l l y s :  Sinne tieni käy, runo. — Aateliskilpiä. — Missä 
ovat lapsen oikeudet? — Loppuvatko sodat? — Kohtia 
teoksesta »Työ». — Kaikki tai ei mitään, runo. — Suru
marssi. — Synkkiä muistoja. — Suomen kansan eduskun
nan sosialidem okratiset naisedustajat. — Kuutamoyössä, 
runo. — Palvelijan elämästä. — Pilaa, runo. Lujitta
kaa rivit. — Ammattiliitot ja naisten liitto. — Rikas täti. 
— Kohiskaa, runo. — Valkonen orjakauppa! ' N aisedus
tajam m e. — Leipä. — Porvarillisten naisten valitusvirsi 
vaalien johdosta, i j r  Puoluerientoja ja naistem me toimin
nasta. — Ulkomaalta. — Ilmoituksia, y. m.

H elsingin  palvelijataryhdistys
viettää vuosijuhlaansa t. k. 28 p. Annank. 26, Arbe- 
tetsven. huoneustossa.

Kuukausikokous pidetään 5 p. toukok., Antinkatu 26, 
k lo  V2 6 iltap.

Suuri m on ip u olin en  valikoim a N aisten

=  JALKINEITA =
erittäin halvalla

K. H urm een (Nyman) Jalkineliikkeessä
R u oholahdenk atu  n:o 5. Puhelin 53 45.

Muistakaa käydä 

— Vilh.onk.atu n:o 5

Leikkaus- ja Ruokatavarakaupassani.
HUOM.!

Aina saatavissa tuoretta ja hyvää tavaraa.
Puhelin 43 36.

Kunnioituksella
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a r h a i t a  O m p e l u "  ja 
K o r u  o m p e l u k o n  e i t ä ,
koneneuloja, öljyä y. m. koneenosia myydään halvimmalla

E. J. Ai kalan (Herlinin) Kelloliikkeessä 
Helsingissä, Mikonkatu 8.

(Sivuliike Kotkassa).
Huom.! Koruompelukoneella työskentelemällä voi ansaita 

runsaammin kuin millään muulla käsityöllä.

3UUIII1

Halvinta Kangas- & Om- 
pelutarpeitten kauppaa 

Kastreeninkatu n:o 18 
C. ANTSON

suositetaan arvoisille naisille.

BETTY HALOSEN Muoti- ja 
Hattuliikkeessä Yrjönk. 25. 
Suositetaan kuosikkaita Kesä- 

hattuja y. m. naisten tavaraa.

S Ö R N Ä I S T E N  Kirja- ja  
Paperikauppa(Hilda Frosterusj 

Itä Viertotie 57. Puh. 43 00.

H ienoja him m eitä valokuvia 
6 mkasta alkaen 

Valokuvaamo J. Indursky
E. Esplanaadin- ja Korkeavuo- 
renk. kulmassa, Leipuri Bron- 

dinin talossa.

K. M U S T O N E N  Nisu- ja 
S o ke ri lei p u r i I i i ke Annank. 27 

Puhelin 1630.
H aaram y y m älö itä ; A ntinka tu  22 , 

L änsi H eik iiika tu  24, N eitsy tpo lku  12, 
V lad im irinkatu  45 ja S iltasaarenkatu  5.

Arvoisat Naiset! Tulkaa katsomaan muodinmukaisia

Kesä-Hattuja
ja hatun vaatetustarpeita y. m.

L. Sandbackan Muotiliike
Siltasaarenkatu N:o 6—8.

F. J. M A J O R I N Kappa- ja  Lenm kineu lom o
Sofiank. 3. Puh. 48 66.

Suorittaa  kaikkia a laan kuuluv ia  töitä. 
Ta rka lla  johdo lla , pa rha il la  työntek ijö il lä , halv im- 
m il la  h inno illa . V iim e inen kuosi.

J. Hallbergin Jalkineliike 
Iso Roobertink. 7. Puhelin  1518.
Mistä mennään ostamaan halvalla kes

tävät jalkineet?
Tietysti J. Hallbergin jalkineliikkeestä.

Siellä löytyy suuri valikoima: Herrain
sekä naisten käsintehtyjä, kuin myöskin 
parhaimmiksi tunnetuista tehtaista tulleita 
koti- ja ulkomaan jalkineita.

Hinnat kovin halvat. Miesten 7, Naisten 3 ja Lasten 1 
markasta alkaen. Jokaisen oman mielen mukaisia.

Tilaukset ja korjaukset tehdään huolellisesti, halvalla ja pian. 
Uusia kalossia myydään ja vanhoja korjataan.

Iso Roobertinkatu 7. J. Hallberg.

1 9 | L  i f i A t t s i  lasten, naisten ja miesten, koti- ja 
j a  !  I X i n i t e l l t f f t *  ulkomaalaisten tehtaitten valmisteita.

I# _  I« naisten oravais ja villaleninkikan-
kaita hyvä valikoima. Villa-, puu

villa- ja samettipuserokankaita. Täkkikretonkia, puuvilla
kankaita ja alusvaatteita y. m.

Naisten pukukankaita  suuri valikoima.
Pukujen tilauksia otetaan myös. Sänkypatjoja ja peittoja 

y m. y. m.
M onipuolinen ja  laaja varasto. H innat ehdottom asti häivät.

Sopii käydä katsomassa

Sörnäs Vallgärd 4,
Vastapäätä Sörn. vankilaan menevää tietä. Tel. 54 10.

NAISTEN
K E S Ä - H A T T U J A

Elli Jo h a n sso n in  muotiliikkeessä
2 U udenm aankatu 2. Puhelin 29 39.

Myydään halvalla muodinmukaisia hattuja sekä van

hoja vaatetetaan huolellisesti, pian ja halvalla.

Helsinki, Työväen kirjapaino 1907.

maamme kaikista puuvilla- 
tehtaista, kuten 

Puseroflane lle ja  
uusia kauniita malleja.

E siliin akan ka ita  
P aitakan ka ita , kuten  
Prin ters iä  & D om estik’ia 
Lähetyskankaita  ja  
M ad ap o lam ia  

S erttinkiä  ja  sa tin ia  
V uoribo ijea ja  
B om asiin ia  
P atja kan ka ita  

Lakanakankaita, valkaistuja ja 
valkaisemattomia 
Alushousukankaita 
Twilliä ja Dimityä

A kku naverh okan ka ita
N enäliino ja.

Pellavatarolta
L akan a-, Tyynynpääl- 
lis-, p a itap a lttin aa , Pyy- 
h in liino ja , Pyyhinliina- 
kan ka ita , N enäliinoja, 
Pöytäliino ja, Serviette- 
jä , M ato n lo im i-, Purje-, 
S itom o- ja  K enkälan- 
kaa.

Kaikki huokeimpiin hintoihin
m y y

Suomen Teollisuus 
Kauppa,

Helsinki, Aleksanterinkatu 19
paraadiovesta oikealle.

Helsinki,
paraadiovesta oikealle 

m y y
U usia  kauniita

Leninkikankaita
villa is ia  ja  puoliv illaisia.

Puserokankaita,
villaisia ja pumpulisia.

Esiliinoja,
villaisia ja  pumpulisia. 

U usia  kauniita

Puuvillatavaroita


