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kuntajärjestelmää vastaan joka tah-

too pitää työläiset tietämättöminä

Tietämättömyyttä löytyy vielä niis-

säkin miehissä ja miisrsSn jotka jo
ovat sen verran valveilla että ovat
riveihin liittyneet Ei ihminen tulo

joka asiassa täysin valistuneeksi ai-

van lyhyessä ajassa niin että voisi
voittaa perinnäisiä ajat ustapojaan ko-

toisissa asioissa jotka ovat juurtu-
neet ihmisten mieliin monen suku-

polven aikana totuttujen tapojen
kuulla
Löytyyhän niitäkin miehiä jotka

äänestävät väkijuoma liikettä vastaan
Eivät ne ole työväenluokan miehet
vaan väkijuoinalehlailijnt jotka rait-

tiusliikettä vastustavat ja ne ne ovat

jotka pettävät tietämättömiä miehiä

ja sumalla tekevät heistä juoppoja
— Toini

min Se olisi kuin osolukseno siitä
että te miehetkin osaatte Jonkun-verra- n

taloudellista älykkäisyyttä
Kun aijotte johtaa askeleenne ka-

pakkaan niin poiketkaapas sen sijaan
vaatekauppaan ja koittukaa eikö siel-

lä saisi ruumiille pitempiaikaista
lämmitystä Ja viriäpä kääre kotiin-nelii-

niin näette ettii vaimonne
katse ei ole enään niin surullinen

ja pelokas kuin niilä olette sen tot-

tuneet näkemään Ja kun te teette

sen kerran niin huomaatte eitä sen

tempun kannattaa tehdä toistekin ja
silloin te kylväte lastennekin mieliin

hyvää siementä ja he painavat muis-

tiinsa sen että kun he kasvavat
isoiksi niin sillä tavalla hekin teke-

vät kun se saattaa kodin niin iloi-

seksi ja hauskaksi Lapset aina elä-

vät sellaista elämää niitä lie isäl

tänsä oppivat varsinkin pojat ja

tarjoovat vuorostaan vaimoilleen sa- -

p0J 0liC]ot Ollliettoman
nura kuin mitä heidän oma äitinsä

PAYNE MINN

Syystuulet riehuvat tulee talvi
maa jäätyy Lehdet kuulevat syksyn
tullen mutta keväällä taas virkoavat

Pimeys ja valkeus taistelevat alituis-

ta taistelua keskenään
Sama on meidän työläisten laita

Meidän pitäisi liittyä yhteen yhtei-
seen toimintaan Meidän pitää val-

voa eikä enänn uinailla niin veikko-

jen kuin siskojenkin Liittykäämme
siis yhteen sillä aika on jo nousta
sorron alta niin nuorten kuin van-

halakin
Meidän Paynen suomalaisten pitäisi

liittyä yhteistoimintaan Täällä me

olemme korvessa kuin villit leijonat
Pitäisi jo toki tällä vuosiluvulla kun-

kin seurata sen verran aikaanpa
että lukisi aikansa kirjallisuutta ja
sanomalehtiä
Pitäisi liittyä työväenjärjestöihin

ja hankkia itsellensä Yhdysvaltain
kansalaisoikeudet lijin naisten kuin
miestenkin Tytöt yhtä hyvin kuin
nuoret miehetkin
Tietoisuus ja kehitys on se joka

johtaa ihmiset hyville teille pois ah-

dasmielisyydestä Sn poistaa turhan

ujouden ja itsensä halveksumisen ja
kohottaa ihmisen omaan arvoonsa ja
antaa hänelle rohkeutta elämän teh-

tävissä
Tilatkaa työväenkirjallismitta jota

saa puoluelehtieimne konttooreista ja
haarakonttooreista eli uutistoimistois-
ta Yhtykää jäseniksi soislialistiosas-toihi- n

ja toimikaa siellä työväen-asia-

eduksi
Kovin tietämättömiä suomalaisia on

täällä Paynossa vielä kun jättävät
työmaansa ja menevät lakonrikku-reiks- i

lakkoalueelle ja siten kasvat-

tavat pahaa verta itseään kohtaan

työläistovereissa ja "tietämättömyy-
dessään auttavat kapitalisteja työ-

väestön nylkemisessä He ovat liian

paljon lukeneet New Yorkin Uutisia

ja Auttajaa ja muita romaaneja
Tilatkaamme kaikin tämä naistyö-Iäiste- n

äänenkannattaja Toveritar ja
jättäkäämme "Auttaja" ja r'ev Yor-

kin Uutiset omaan arvoonsa Meille

nuorille miehille tm hyötyä- siitä et-t- ä

kannatamme oman luokkamme leh-

tiä ja toimimme yhdessä naisten

kanssa köyhälistön aseman paranta-
misiksi Ja koettakaamme kehittää
kykyjämme laajentaa tietoisuuttam-
me' että voimme sitten paremmin
oman asiamme "'puolesta taistella

VILHO VÄ1SÄ

Kurkelan Kerttu oli köyhän lapa
Siis' kuulu ei kummemmalle
Jos kolipirtistä koiltikin kauenimnks'

Emon turvista maailmalle

Emo se itki kun lastansa laittoi

Maailman turvihin heitti
Tyttösen poskilla kyynele

mullat ne peli II

(liidot on polut onnet tonnin

Uusille urille vfeuit —

Elä sinä itke emo kulta
Ei auta itku—sen tiedät

Ei ole toivoa ei ole turvaa

Ei myös matkan määrää

Monia kiveä jalkahan käypl—
Monia lietä on väärää

Moni on lapsena lähtenyt
Toivorikkaana maailmalle —

Vaan moni murtunut kaihoaa
Taas kotikunnahille

—HELMI MATTSON

on saanut kärsiä Vaan kuten jo sa-

noin on sitä jo karpeeksi saatu ko-

kea joten olisi muutettava luotsia

yhteiskuntakuvassa M K
v

Edelläoleva kirjoifus hyvästä tar-

koituksestaan huolimatta on hiukan

harhaanjohtava Meillä ei ole mitään

taistelua käytävänä oman luokkamme

miehiä vastaan Ei ollenkaan Mutta

tietämättömyyttä vastaan meidän tu-

lee taistella naisina ja miehinä Yh-

dessä valistunet naiset ja miehet

taistelevat tietämättömyyttä vastaan

sillä se on vahvin muuri työväen-

luokan vapautuksen tiellä Tietämät-

tömyyttä löytyy enimmän juuri itsen-

sä työväenluokan keskuudessa niin

miehissä kuin naisissakin mutta em-

me me taistele heitä vastaan vaan

heidän tietämättömyyttään vastaan

Me taistelemme taistelua yhteistä
vihollistamme kapitalistista yhteis- -

UUTTAUUTTA

taisiin edistyksen- kehdoksi joksf se

on aijottukin
Joku ehkä ajattlee että eihän nai-

silla jotka vasta hiljan pääsivät mu-

kaan ole mitään oikeutta tuollaisiin
suursiivouksiin Eikö ole oikeutta?
kummastelee ehkä silloin joku
Mutta niin ei saa olla että meiltä

vielä sittenkin oikeuksia pidätettäi-
siin kun kerran äänioikeuden saavu-

tamme sillä on jo aika poistaa mie-hi-

kirousta tuottavat nautinnot
etteivät meidän "Aatamimme" saisi
ensimäisen isoisänsä lailla opämie-hekkääs-

syyttää vaimojaan Muista-kakaamm- e

että sovitus on jo tapah-
tunut ja Herra joka lähetti vaimot
ensimäisonä julistamaan apostoleille
ylösnousemisen suurta sanomaa vaa-

tii meiltä samaa Sillä yö on kulunut

ja päivä koittaa Ohitse olkoot siis

pimeyden työt!

Jo yksinomaan siitä syystä kan-

nattaa naisten olla mukann että

pois poistaa nuo ainaista kurjuutta
tuottavat väkijuomat Kuka voi ku-

vailla sitä surua ja tuskaa mikä on

juomarin
' vaimon sydämessä Suuri-

kin laiva voisi uida siinä kyynelten
paljoudessa mitä miljoonaln juoma-

rien vaimot ja lapset Vuodattavat ja
usein juomarin vaimon kyyneleet vuo-

tavat niin hiljaa ja salaa että ei edes

hänen oma miehensä niistä tiedä

Ja mitä välittää juomari vaimonsa

kyynelistä vaimon joka on hänen

ainaisena harminaan monine pyyntöi-nee- n

että "älä mene" "älä ole

kanan" jne
Mies joka on kotonaan kuin ruoka-

vieras joka tilaa aamiaisen päivälli-

sen mutta kaiken muun aikaa on

aina ulkona ja senkin vähiin minkä

hän kotona perheensä seurassa viih-

tyy on kärtyiuen kuin keskenhauto-mise-

pesästään karkoitettu kana

Miksikä yhteiskunta tarjoaa miehille

niin monet muka huvia tuottavat pa-

heet ja mukavuudet? Juuri siksi et-

tä miehet itse ovat asiat juuri siten

järjestäneet ja koittavat kaikin mo-

komin ne säilyttää
Naisten olisi m m pyrittävä siihen

suuntaan että ensitilaisuudessa vaih-

dettaisiin luotsia yhteiskuntakuvassa
ja naiset kaikki pois hotellipalveluk-
sesta ja miehiä tilalle Ja sen sijaan
naisille enempi tilaa konttoon ja

Perhe joka voi koulutit taa poikansa

kykeneväksi kirjanpitäjäksi voi yhtä-

hyvin kouluttaa tyttärensä Ja löytyy
aivan varmasti yhtä kykeneviä nai-

sia he useammin syövät illallisensa

kotona ja porsastelevat hotellissa

vaan senverran kuin heille siihen ti-

laisuutta tarjoutuu Eikä siitä nais-

ten asema kärsi vähääkään jos ho

vaan pysyvät yksimielisinä ja koi-

tamme parannuksia hankkia oman su-

kupuolemme aseman parantamiseksi

Kyllä se on edullisempi että koittaa

korjata tätä vanhaa yhteiskuntaa
uutta odoltaissa kuin se että jäada

varttomaan että kyllä meille miehet

laittavat uuden yhteiskunnan oikein

mukavan sitten kun he ensiksi saa-

vat tarpeeksensa tämän vanhan yh-

teiskunnan mukavuuksista että ei

tarvitse naisten muuta kuin nykäistä

jostain nauhasta kuin sähkövaloa

päälle kääntäissä ja että miehet

naurussa suin sanovat että "kyllä

me miehet sentään olemme esimer-

kiksi kelpaavia"
Kyllä se on sillä lailla etta miehet

eivät sitä tee vaan naisten ätyy olla

aina mukana Ajatelkaa hyvät naiset

ja miehet mikä teidän rauhaanne

sopii että te etsikkoaikanne tunti-

sitte' Ajatelkaa kuinka moni pieni

jalka on ilman sukkaa ja ilman

kenkää juuri väkijuomien takia Jo

pian luonto antaa meille valkoisen

lumivaipan ja säälimättömät vihurin-

sa sekä myrskynsä Eikö olisi aika

ruveta ajattelemaan miten tarpee-

tonta se viinanosto todella on ja jät-

täisi jokainen sen ostamatta ja sen

sijaan hankkisi lämmikettä ulkopuo-lisest- i

Se lämmin ei ole pettävää

laatua kuten viinan tarjooma lam
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ÄÄNIOI K EUSKYSYM YS

Mitä hyötyä on äänioikeudesta on

todellakin kysymys johon tulisi jo-

kaisen kiinnittää huomionsa
Tähän asti on äänioikeus ollut vaan

miehillä etupäässä ja on vieläkin
valtioissa täällä Amerikan

Yhdysvalloissa Mutta ikäänkuin nou-

sevan päivän sarastus häämöttää jo

se että kerran on naisillakin ääni-

oikeus joka valtiossa
Kun miehet yksin ovat äänestä-

mässä ja päättämässä niin tietysti
he äänestävät ja laativat sellaisia la-

keja kuin heille hyvä on eivätkä

he niin vaan halua näistä etuoikeuk-

sistaan luopua Kyllä he tietävät
että äänioikeuden luovuttaminen nai-

sille vähentäisi heidän valtaansa
Se ei riitä etä sanotaan että ka-

pitalismi on miesten ja naisten yh-

teinen vihollinen ja että heidän on

yhdessä taisteltava sitä vastaan

mutta naisen täytyy myöskin taistel-

la ensin oman luokkansa miehiä

vastaan ja vaatia heiltä ensin oi-

keuksiaan ennenkuin voi yhdessä
taistella sillä yhdessä taistellessa

täytyy naisen olla oikeuksissa mie-

hen tasolla ja niin kauan kuin naiset

eivät omaa äänioikeutta on se heille

kerrassaan mahdotonta
Naisen täytyy olosuhteiden pakot-

tamana varttoa siksi kunnes hän

pääsee pohtimaan niitä asioita millä

keinoin irtauduttaisiin sanojei ja te-

kojen ristiriidasta vapautettaisiin yh-

teiskunta väkijuomista ja puhdistet
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