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Mutta nainen Antonin pois-

tuttua vaipui tyynyjen sekaan

tuolille ja antautui tunteellisten
unelmien valtaan
Mrs Raymond oli kahden-

kymmenenkuuden vanha ja hä-

nellä oli tytär kahdeksanvuotias

Hän polveutui jalosukuisesta
mutta köyhtyneestä perheestä ja

joutunut avioliittoon kuusitoista
vuotiaana miehelle joka oli vii-

sitoista vuotta häntä vanhempi

lähtee tienaamaan niin hän saa

palkkaa Siitä saatte olla iloi-

set että nainen on niin paljon hal-

vempi arvoista tavaraa Jos ei niin

olisi niin eipä monen miehen elämäs-

sään kannattaisi edes kaukaa kat-

sella naista
Olin aivan unohtaa sen pienen apu-

toimittajan Koetapas olia oikein

kiltti että olisit hyvä apu äidille

Koskapa sinä satut olemaan poika
niin kylläpä sinä mieheksi kasvet-

tuasi ymmärrät naisen aseman oi-

kein kun sinulle sitä pienestä ope-

tetaan
OLGA IKÄHEIMO

lypsäviin vai ummessa olevan Siitä

ette te kovasti köyhdy jolla heiniä

on kylliksi vaikka ottaa sellaisenkin

joka ei mitään tuota Te arvaatte
mikä vallinko se oilsi vielä joa pi-

täisi myydä elukat pois ja keväällä

ostaa tilalla Tiedämme miten kal-

liita ne ovat kun niitä joutuu os-

tamaan Eikä olisi liikaa vaikka voi-

si antua jonkun sentin että voisi

ostaa heiniä siliä onhan aivan vält-

tämätöntä pitää yksi lehmä ellil saa

lnaiton

Sosialistinen vaalipuhuja oli mei-

dän perukan Uoiiluhuoneelia 29 p

lokak Hän teki selvää siitä ketä

olisi äänestettävä virkoihin Mutta

olennnekos me aikoinamme valvo-

neet asiamme oikein että pystyisim-
me äänestämään On monelta tainnut

jäädä registeeraamatta ja vaalipäivä-

nä sitten saa olla kauniisti sivussa
äänensä kanssa

Puhuja teki selvää siltä kuinka

monta verenimijää on armarin pie-

nellä maapalstallakin Se on totta

sillä ei tahdo aina tietää minkä asian

pöngäksl maansa milloinkin panisi

Kylläkin selvälajuinen puhe vaan

liian vähän oli kuulijoita Kun ei
sattunut olemaan tanssit samassa ti-

laisuudessa niiu eihän sitä viilsltä

puhujaa tulla kuulemaan la niinhän
se saimi puhujakin että niisiäpä
silä väkeä siiloin riitti kun joku
sanoi etlä olipa täällä väkeä sil-

loin kun oli tanssit

Keskustelttiin siinä yhtä ja toista

puhujaa odotellessa ja kuulin eräitä
mieshenkilön nuusia niinkin kauniin
sanan etlä nainen on pienemmän
taakan kantaja perheessä ja mies
suuremman taakan kantaja Se on

suuri erehdys sillä ainakin t iiii Iit

maaseudulla on naisella joka päivä
kaksi kertaa raskaampi taakka kuin
on teillä miehet Te vaan ette näy
sitä ymmärtävän kaikessa viisaudes-

sanne Naisen työ on niin ta vat lo-

maa monipuolisia ja hirveän väsyt-
tävää ja yhtäkailiik aina silä samaa

joka päivä Eikä minua mikään muu
niin paljon väsytä kuin se eitä saa
aina keillää silä yhtä ja samaa i

paistaa ja pyykätä silittää lakaista
kuurata ommella paikata ja siihen
vielä hoilaa suuri lauma lapsia jotka
ovat kylliksi vallattomia jokaisella
eikä ainoastaan minulla Ja useasti
nainen vielä hoilaa kaikik eläimet
hevosesta aikain kanat ja siat leh-

mistä puhumanakaan Sanokaapa
milloin on naisen työ valmista että
saisi juoda kahvit lopettamisiksi ja
istua edes yhden tunnin ja iloita
siitä eitä lyö loppui ja saa alkaa
uutta Se olisi miellyttävää mutta
meidän rankkain työ ei koskaan
muutut On aina sitä yli ii ja samaa
Te miehet te olette urhoja Itsemie-

lestänne töillenne yli Te kehulle
kuinka le pystytte rakentamaan ra-

kennuksia muokkaamaan maata sa-

haamaan puita ja tekemään työtä yli-

tä ja toista josta sitten olette niin
ylpmit että mitäs nuo naiset ei

heistä ole mihinkään)!
Mutta äläpäs sano Kyllä mö nai-

setkin siihen pystymme vaikka ei
"niin suurella höyryllä kuin te miehet
multa oakos meillä siihen tilaisuufla-kan-

Ei ole monesti Minulla oli ker-

ran tilaisuus päiislä mieheni rinnalle
ulkotöihin jn muistan sen ajan aina
sillä se oli niin hanskaa Yhdessä me

kasket poltettiin ja pantiin ailaa
tehtiin huoneita ja katkika mitä maal-

la on tehtävää Minulal oli overhaulit

sesti ja 'henkisesti! — suru jonka
te olette saattanut hänelle Ei-

kä hänellä ole oikeutta edes vii-

meisellä hetkellään pitää lastaan
vuoteensa vieressä
Menkää pois siitä saarnaamas-

ta ärjäsi mies Minä en läh-

de — Ei se akka kohtakaan
kuole on se sitä meinanntu jo
monta vuotta Siinä on muuta
ei tarvitse odottaa sanoi hän ja
viskasi joitakin rahoja tytön

lattialle jotka tämä nöy-

rästi noukki ylös
Me lähdimme lapsen kanssa

tuosta kurjuuden pesästä jossa
niin monet miesraukat alkoholi-mvrkyl- lä

haihduttavat kaikki ih-

misyyden tunteet ipois itsestään

Kiirehtien kuljimme purevas-
sa syksytuulcssa Sorlumaisil-laa- n

olevan rakennuksen toisessa

kerroksessa oli tytön koti
—Meillä oli monta kaunista

huonetta silloin kun isä ei niin

paljon juonut ja äiti jaksoi käy-

dä työssä selitti lapsi kuin an-

teeksi pyytäen sitä kurjuutta
Ovessa tuli lääkäri vastaan

tyttö ojensi riemuiten rahoja hä-ne- lk

mutta lääkäri pudisti va-

kavana päätään Hän taputti
tyttöä poskelle sanoen :

— Pidä sinä vain ne en minä
tarvitse niitä Sinun äitisi pik-

ku raukka on pian ikuisesti ter-

ve — hänen ei enää tarvitse kos-

kaan kärsiä

Kyynel kiilsi lääkärin silmässä

ja hän poistui kiireesti
Sisällä huoneessa makasi nai-

nen puhuen sekavasti Lapsen
hellästi hyväillessä valjuja kas-

voja heräsi hän ja ilonsäde lei-

mahti sammuvissa silmissä
— Näin pian minun täytyi jät-

tää sinut — rakas lapsi —- Voi

jospa sinun tiesi olisi vähänkin

valoiscmpi Xyt joudut sinä yk-

sin kohtalon syliin ja vieraiden
ihmisten hoidettavaksi Ole hy-

vä tyttöni anna isälle anteeksi
hänen julmuutensa sano hänelle
niiniin viimetervehdykseni Hyvästi

lapsi !

Samalla alkoi silmät sammua

lyhyt hengähdys ja hän oli i jaksi

lopettanut kärsimyksensä

Pikkutytön suru oli sanoin ku-

vaamaton Hän oli kodissani
niin kauvan kun eräs kaukainen
äitinsä sukulainen haki hänet

hoidettavakseen
En ole kuullut sen enempää

mikä oli 'hänen kohtalonsa

Sydämetön isä jatkoi vain sa-

maa elämää Joskus kun oma-

tuntonsa' soimasi selvänä ollessa

rakkaittensa kohtalosta haki 'hän
sille kiireesti lohdutuksen kapa-
kasta — Annia

muita jonka rikkaus oli arvaa-

maton Hän oli niin nuori kun

lapsensa syntyi että katsottiin

parhaaksi antaa lapsi kykenevien
hoitajien huostaan ja myöhem-
min opettajattaren valvonnan

joten hän todellisuudes-

sa oli hyvin vähän tuntenut äi-

din velvollisuuksia Mutta hän
ei ollut kuitenkaan elänyt toi-

mettomana Hänellä oli

työnsä kir-

kossa ja myöhemmin hän oli

myös kiintynyt naisemansipatsi-onii- n

ja toiminut naisklupeissa

jossa kaikessa kului hänen aikan-

sa ja johon hänen ajatuksensa
olivat kiintyneet Hänen siskon-

sa Frances joka oli kolme vuot-

ta nuorempi häntä asui hiinen

luonaan ja heidän toimensa ja

sydämensä myöskin olivat kiin-

tyneet toisiinsa ja yhteisiin

Mrs Raymond oli täydessä
naisellisuuden kukoistuksessa

Pienivartaloincn hän oli mutta

täydellisesti muodostunut pieni
kaunis pää peitettynä tummilla

tuuheilla kiharoilla suuret sil-

mät tummat kun yö joita tum-

mat ripset varjostivat suunsa
oli pieni ja hieman supussa ku-

ten hemmoitellulla lapsella Ne-

nänsä hieno ja suora ihonsa

ja sametin pehmeä
kuin nuorella tytöllä Kädet oli-

vat pienet hienosti ' muodostu-

neet ja aina huolellisesti hoide-

tut Pukunsa oli loistava hy-

vin sopiva vaikka toisinaan hie-'ma- n

korskeat Tosiasiassa hä-

nen tasaiseen elämäänsä oli aina

kuulunut haluta kaikkea parasta
ja saada se mitä halusi Mutta

Antonin vierailun jälkeen tämä

elämä tuntui hänestä ilmeisesti

yksitoikkoiselta ja tyhjältä Yk-

sin naisyhdistyksetkin jotka
hiukan alempana hänen

seurapiiriään ja

joihin hän oli yhtynyt miehensä
mieliharmista huolimatta tuntui
hänestä- - nyt tarkoituksettomalta
Todellakin kaikki nyt tuntui ole-

van tarkoitusta vailla-- se on

kaikki mikä oli yhteydessä hä-

nen menneisyytensä kanssa Sil-

lä hän vaistomaisesti tunsi että
tulevaisuudessa tulisi muutos '

sellainen jota hän ei vielä kos-

kaan elämässään ollut tuntenut

Ja ptlkäksi suloiseksi hetkeksi

antautui hän tunteiden ja aatos-

ten valtaan jotka nopeaan kas-

voivat hänen sielussaan Uusi

elämä oli hänelle ovensa avannut

ja tietämättään hän oli astunut
sisään Kuten vieras joka löy-

tää jonkun miellytävän paikan

ja joka keksii tekosyitä saadak-

seen viivähtää samoin hän vii-

vytteli unelmissaan poistaen
mielestään asiat jotka tavallises-

ti olivat hänen tehtäviänsä sillä

aikaa sunnuntaisin
(Jatk)
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Ikävät ovat niiniä syksyiset päivät
Täällä aina vaan sataa Soisin tal-

ven tulevan silloin olisi ihmisten

parempi lähteä ulos huoneistaan kun
el ainakaan kastuisi

Ompeluseuran kokouksessa marras-

kuun ensimäisenä päivänä keskustel-

tiin "Naisorja"-nimise- n näytelnnikap-paiee- n

hankkimisesta ompeluseuralle
Haluan jo näin edeltäpäin teröttaa
kaikkien mieliin että silloin sitä ai-

nakin olisi tultava kappaletta katso-

maan kun "Naisorja" esitetään Olen
sanomalehdistä lukenut arvosteluja
saiuacia kappaleesta niiltä paikka-
kunnilta missä sitä on näytelty ja
olen niistä tullut siihen käsitykseen
eriä se on todella arvokas kappale
työläisnaisten samoin miesten näil-

tä viiksi Ja nyt kun meillä on tilai-

suus saada muutamia uusia henkilöi-

tä näyttämölle niin mennäänpä kat-

somaan Olen kuullut heidän saaneen
tunnustusta muualla missä ovat esiin-

tyneet Ilmoitan sitte tuonnempana
tarkemmin

Samassa kokouksessa toi mrs Vii-

nikainen kysymyksen josko ompalu-seur- a

ottaisi hommatakseen iltamat
Mrs Saimi Mäen hyväksi Valittiin
Mrs Tuomi kysymään työkokouksel-
ta lupaa Mrs Mäki kuuluu olevan

pian avun tarpeessa sillä entiset va-

rat He kuluneet loppuun Hänen en

myös valkea päästä itse työhön kol-

me lasta kun on ja nuorin niistä
niin pieni ettei sitä sovi jättää päi-

väkausiksi ilman hoitoa Hänen mie-

hensä Siim Mäki tuomittiin toista
vuotta sille yhdeksi vuodeksi linnaan

tylärpuolensa raiskauksesta Tässä-

kin ja monissa muissa tapauksissa
on todistettu että väkijuomat tylsis-

tyttävät ihmisen järkeä koska he
kerran juovuspäissään tekevät tekoja
jolla eivät selvänä ollessa tekisi Ja
yhtäkaikki löytyy tässäkin kaupun-

gissa jo yksistään suomalaisia koko
joukko jotka jos eivät tällä puolen
saa sitä ilolientä muistavat ahke-
raan käydä Amerikan Soossa hake-
massa tyydytystä alhaisille nautin-
noilleen Kapitalistinen järjestelmä
on todellakin rappiolle kansat vienyt
Ainoa toivottava pelastus on sosia-
lismissa Ikävä vaan että ihmiset
omaksi vahingokseen sitä pelkäävät
Maitta on täällä ryhmä sellaisiakin

henkilöitä jotka joskus ovat olleet
jossain määrin selvillä yhteistoimin-
nan tärkeydestä mutta nyt ovat ek-

syneet harhateille Tämän todistaa
täällä pidetyt työkokoukset Siellä
turhanpäiväisillä väitteillä toisinaan
persoonallisilla solvauksilla kulute-
taan kokouksen aikaa hukkaan Olen-

pa itse kuullut joidenkin harvojen
lausuneen jo niinkin epätoivoisen
syytöksen että enemmistö olisi vain
jonkun yksilön äänestyskarjaa Eikö
se todista etlä kyllä enemmistössä
sentään vähän on aikaansa seuraa-
viakin ihmisiä koska kerran viitsi-
vät käydä kokouksissa vaikka ei kai-

killa olekaan yhtä hyviä puheenlah-joj- a

Sanoipa A Porttila niinkin että
kyllä minä tiedän mitä te sillä ää-

nestyksellä takaa-ajatt- e kun ette oi-

kein kehtaa sanoa mitä mieltä olet-
te niin sitte äänestetään Ja kuiten-
kin se äänestys sen juuri näyttää
mitä mielipidettä ollaan kun käsien'
nostolla on äänestetty
Mutta nyt kai on parasta vaieta

Toverittaren lukijoille ilmaisen toivo-
ni että Jokainen tilaisi myös "Lasten
Joulun" Mahdollisesti niitä voi tilata
sellaisetkin jotka eivät vielä tilaa
Toveritarta

Alkava

jalassa ja te ette voi sanoa etteikö
nainen voi olla mies kun vaan ha-

luaa Minun mieheni sanookin aina
että nainen on suuremman huolen
kantaja perheessä ja siitä olen Iloi-

nen että hiin edes sen käsittää mis-

sä asemassa on ison lapsilauman kes-

kellä älli ja hiinen vaivainen palk-- '
kansa on puute kurjuus
Silläkin te kerskutte että kun mies

Köyhin pikku sisko

(Jatk)
Jäisen ilman kosketus palaut-

ti hänen mieleensä mustat aatok-

set tosielämästä hänen henki-

sestä ja taloudellisesta alennuk-

sestaan Ja kun hän meni työ-

hönsä egyptiläiseen ravintolaan

tunsi hän sydämessään syvää
katkeruutta olojen vastakohtien

tähden

) Jopahan ne naiset Europassa te-

kevät k n lein pia k i n kuin vaan maa-

ta asuvat joka tehtävä heille jo
laukeaa Siellä naiset kai-

vavat hiilen maasta kuljettavat ju-

nia rautateillä hoitavat hallinnollista
toimia tekevät kaikilla töitä milii
miehetkin voivat teiniä vieläpä va-

lmistavat patruunat ja vaivat tykit
ja kuulat millä ammutaan miehet
säpäleiksi — Toini


