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Hurjan yhtoiskuntajarjos
— tolman sourauksia—

mentäviisi prosenttia ansaitsee
vähemmän kuin viisitoista dolla-

ria viikossa ja ainoastaan noin

kymmenen prosenttia ansaitsee
enemmän kuin kaksikymmentä
dollaria viikossa

Lähes seitsemänkymmentäviisi

prosenttia naisista jotka tekevät

työtä tehtaissa kauppapuodeissa
ja pesulaitoksissa ansaitsee vä-

hemmän kuin kahdeksan dolla

AINOASTAAN NAISILLE

Huom I Tässä kirjotukses-s- a

paljastetaan naisten huo-

noja puolia' ja siitä syystä
tätä ei ole tarkotettu mies-

ten luettavaksi

Kansainvälinen sosialistipuo-lu- e

tunnustaa työväenliikkeen
kolme toiminnallista haaraaria viikossa ja

' lähes viisikym
mentä prosenttia vähemmän iiim poliittisen taloudellisen ja

t 11 !

Kuin kuusi cionana viiKossa osuustoiminnallisen Näitä ko-

lja meidän suurimmassa kau- - mea haaraa ei suinkaan yhteen
pungissamme on koululapsista sido ainoastaan se että kukin
17—70 nrnspnfti!i riäikiintvripitä iVioif ntnn imn „:~„u:„„~

N Yhdysvaltain hallituksen ex- - he joutuvat tekemään pitkiä työ-pert- it

ovat antaneet sen lausun- - päiviä kovin epäterveellisissä
non että 'köyhyys tappaa enem- - työoloissa

män ihmisiä kuin sota Mutta kurjuutta ei ole yksin- -

Hallituksen terveydenhoitoni- - S°8Je tilastot °rpfa et- -
linnon yli valskan Blue on anta- - tä sellaisten työläisten keskuu- -

nut sen lausunnon että viisi- - dessa inissä isät ansaitsevat vä--

kymmentä prosenttia visseistä hemmän kuin kymmenen dolla- -

taudeista johtuneista kuölemista ria viikossa kuolee256 lasta jo- -

voitaisiin estää kaisesta tuhannesta jotavastoin
Tfeollisuus-suhteit- a tutkinut niiden työläisten keskuudessa

komissioni on antanut sen lau- - missä isät ansaitsevat kaksikym--
sunnon tutkimuksiensa tuloksina mentäviisi dollaria viikossa ja sii- -

että 250000 miestä naista ja las- - tä ylöspäin kuolee ainoastaan
ta surmlataan ja 4700000 1ouk-- 84 lasta jokaisesta tuhannesta
kaantuu joka vuosi Yhdysvaltain Ja tilastot myöskin osottavat
teollisuus- - ja kilpailu- - ja riisto-- ' että enempi kuin kolmekymmen- -

järjestelmän seurauksena tä prosenttia kaikista miespiioli- -

Estettävissä olevat kuoleman- - sista työläisistä ansaitsee vä- -

tapaukset- - tässä i maassa- ovat hemmän kuin kymmenen dolla- -

suurempilukuiset kuin Europan ria viikossa lähes seitsemänkym- -
sodan tuottama mieshukka sa- - =' _

— — - - - - - — jr j naaia amau vaan oivcciuauu
ravinnon puutteessa kuihtuneita tunnustuksen toisilleen Niitä kä

ruumiillisesti että sielulli- - too niitä tulisi sitoa yhteen työ-ses- ti

ja lapsia kuolee ravinnon väen jokapäiväinen luokkatöi-puutteess- a

tuhansittain joka minta luokkataistelu
vuosi Mutta muistammekos me työ- -

Missä on se jumala joka täi-Iäis- et aina tätä edes me valis-laise- n

yhteiskuntajärjestelmän tuneetkaan työläiset Ei lähes-o- n

säätänyt? Vastatkaa te jotka kään Silloin kyllä kun jollakin
aina ' panette kaikki jumalan teollisuusalalla puhkeaa lakko

syyksi ettekä tahdo kantaa vas- - joko työväestön asemlan ta

omilla harteillan- - iamiseksi mainitulla työalalla
ne niin paljoa että viitsisitte tai jos työläiset lakkoutuvat saa-ed- es

ottaa selvää olevista: yhr daksensä järjestönsä tunnuste

(Jatkoa toisella sivulla)
tuksi me kyllä autamme heitä
keräämällä lakkoavustusta ja an-

namme heille myötätuntomme ja
siveellisen tunnustuksemme Mut
ta kun tämä heti on ohi ja täN

läkin hetkellä ja aina joka ajka
ympäri vuoden me teemme jo-

kapäiväisessä plämässämmp ' nnl

noo kenraali Gorgas Tiede to-

distaa että tautien suurin syy on

köyhyys ja että tauteja ei kos-

kaan voida poistaa niin kauan
kuin ihmisten täytyy elää köy- -

Jiyydessä ja ahtaudessa '

ja niiden kuolemien lukuun
mitä teollisuuden tuoksinassa jo

c — — — - i—

jon "enemmän vastusta ja vahin-

koa järjestyneelle työväelle ja
työväen järjestymismahdollisuu-dell- e

kuin niitä koskaan voimme
lakkoavustuksillamme ja i siveel-

lisellä' tunnustuksella ja 'myötä-
tunnolla korvata
Ja suuren suuria syyllisiä täs-

sä olemme me työläiset työläis-Iperheid-

emännät Me jotka
pidämme V huolta perheidemme
muona- - ja vaatevarastoista : me

ka vuosi tapahtuu ei yiela ole
laskettu sadan tuhannen pienen
lapsen kuolemaa tässä maassa '

joka duku lapsia kuolee joka
vuosi ennenkuin' lapset elitivät
täyttää ensimäisen - ikä vuotensa
Tilastot ! osoittavat että tässä

maassa on 1250000 työläistä yh-

teiskunnan elätettävänä- - joiden
ylöspito tulee valtiolle maksa-

maan $220000000 vuodessa jj jotka määräämme niihin työläis
Tässä maassa on 3127000 leski-

vaimoa kuudenkymmenenviiden
vuoden ijässä joista kolmekym-mentäkak- si

prosenttia on vailla
välttämättömimpiä elämän tar-

peita ja yhdeksänkymmientä pro-
senttia on siinä asemassa että
heiltä puuttuu tarpeelliset ia

ten tulot kulutetaan iMe vähin
goitamme järjestynyttä työvä-
keä juuri siinä että enimmäk-

seen aina ostamme kaikkea muu-

ta vaan ei järjestyneen työvä-
en tuottamaa'- - käsittelemää ja
myymää tavaraa a
Olen tehnyt sen havainnon

että kauppiaatkin tietävät ettei
naisia varten tarvitse varata jär--'

jestyneen työväen tuottamaa ta-

varaa sillä eivät naiset sitä
kumminkaan osta Hiljan ostin
itselleni kengät Kyselin union
kenkiä Useassa puodissa oli

kyllä miesten kenkiä joissa oli

union leima mutta ei yhdessä- -

välttämättömät elämän muka- - ti

vuudet
Nykyään yhteiskunta ylläpitää

kaikkien muiden köyhien lisäksi

yli miljoonan hengen köyhäin-hoitolois- sa

ja muissa laitoksissa
Kun perheenisä kuolee ja vai-

mo jää pienten lasten kanssa
yksin on 'hän pakoitettu mene-
mään ansiotyöhön ja lapset jää-
vät vaille tarpeellista 'hoitoa ja
hoivaa Palkka mitä nämä les-

ket voivat ansaita on kovin pie-
ni ja useammassa tapauksessa

% mmm
K ' noou luyiyjifi uinuu icjlliaild

f&m!$r varustettuja naisten kenkiä Mi- -

en siis saanut union ken- -na
kiä Mutta jos naiset yleisem- -

(Jatkoa toisella sivulla)


