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Naiset ja äänioikeus Se Kapitalistien toivoma "täräys"

New Yorkissa ilmestyvä liikemies- - kongressissa ja aamulla se olisi
"Daily New tavainen läksy tämän maan miort- -

ten

(tecord tammik 26 p numerossaan solle lulla ei nlp vintti iiint nnni
johtavassa kirjoituksessa puluni mm tuksia vaativien aikojen kokemuksia"
nam: Yllä lainattu pätkä on osakekeinot

telijani istunnon raportissa Sillä siis
"Tärkeissä piireissä on useita ei voi olla epäilystäkään kenen kat- -

päiviä huolellisesti keskusteltu siitä santokamian ia kenen etulen miikann

menpiteisiin ryhdyttävä ulkomaa-
laisten naisten kansalaistuttami-seks- i

jo siitäkin syystä että ul-

komaalaisista naisista pikemmin
saamme työväenasian kannattajia
kuin ehta anierikalaisista naisis-
ta
Naisten äänioikeusasia saavut-

taa yhä uusia ja uusia voittoja
siksi nopeaan että meidän tahol-
tamme tulisi ruveta lainaamaan
sille enemmän huomiota kuin mi-

tä tähän asti on tehty naisten
kansalaistuttamisen kautta ja oh-

jata heitä tuon tärkeän poliitti-
sen aseen käyttämiseen luokkam-
me eduksi
Aivan äskettäin ovat naiset

saaneet äänioikeuden Indianan ja
Ohion valtioissa ja on vaan ajan
kysymys milloin naisten äänioi-

keusasia pääsee voittoon toisis-
sakin keskilännen valtioissa ja

mitä voidaan kutsua amerikalaisuus-tuulee- n

puutteeksi nykyisenä epävar-
mana aikana Ja päästiin tähän tu-

lokseen: tämän maan kansa tarvit-
see voimakkaan sysäyksen (täräyk-
sen) joka saisi sen yhdistetyksi ai- -

van samoin kuin Mainen räjäyttämi-
nen sai aikaan yleisen mielialan
joka pakotti presidentti McKinleyn
vastoin hänen tahtoaan esittämään
tämän tilanteen kongressille josta
oli sota seurauksena Niinmuodoin
valtakunnan hyväksi ja sen kautta
valtakunnan yksilöiden hyväksi olisi
jonkunlainen tapailtuina joka jälleen
saisi amerikalaisen tunnelman kohoa-
maan parhain asia mikä voisi ta-

pahtua Se todellakin tekisi lopun
nykyisestä epämielyttävästä tilan-
teesta "politiikan leikkimisestä"

se on kirjoitettu
Maamme suurkapitalistit tahtovat

sotaa Ja jo tätä kokousta ennen
oli tehty yhtä ja toista "amerikalaf-suustuntee- n

herättämiseksi" hansa-kerroksie- n

keskuudessa Sitä tunnet-
ta oli levitetty sanomalehtien kautta
saarnatuoleista ja puhujala voilta OH
laadittu "variisi uneisuus"-Iakej- a oli

lähetetty sotaväki Mexicoon "järjes-
tystä pitämään" oli ryhdytty opetta-
maan koulupojista sotilaita oli jär-
jestetty partiopoika (Uoy Seouts)
järjestöjä oli järjestetty vapaaehtoi-
sia ampuniaklulieja ym ym "isän-
maallista" mutta kaikki turhaan

isänmaallista henkeä ei ollut
syntynyt
Ja siksipä osakekeinottelijani ko-

kous tunsi tarpeen että jotain "täri-
syttävää" pitäisi saada tapahtumaan
jotain sellaista joka saisi jokaisen
Amerikan asukkaan tarttumaan asei-
siin ja vaatimaan sotaa
Ja kuinkas kävi Se toivottu o

tarpeen vaatima "sysäys" tuli Ke

Naisten äänioikeus-asi- a ei ole
vähäisestä merkityksestä työ-
väenluokalle Siksipä onkin mei-

dän annettava sille se huomio
minkä se ansaitsee Ikäväkseni
olen kuitenkin tehnyt havainnon
että täällä missä naisilla on ääni-

oikeus antavat muutamissa pai-
koin sosialistiset naiset vähem-
män huomiota sille kuin

naiset Juuri ne' naiset 'joi-

den pitäisi olla ja joiden mc
ostaksuneet olevan jo

lyövät laimin
niin tärkeän fehtävän kuin ääni-

oikeutensa käyttämisen
Kun sosialistinainen laiminlyö

äänioikeutensa käyttämisen te-

kee hän ' siinä rikoksen omaa
luokkaansa kohtaan Naisten tu-

lee viivyttelemättä astua valti-

ollisten ja yleensä poliittisten ky-

symysten alalle sillä työväen-
luokan taistelu vaatii paljon ja
tulee yhä enemmän vaatimaan
naisilta tällä alalla Naiset ovat

ja tulevat yhä enemmän ole-

maan sanoisinko työväen etujen
vartijoina poliittisella alalla sillä
naiset ovat enemmän paikallaan
olevia kuin miehet yleensä joten
siis ovat paremmin tilaisuudessa
äänioikeuttaan käyttämään asi-

amme hyväksi
Naisten toimintaan herättämi-

nen ei suinkaan ole vähäarvoi-

nen työ Ei ainoastaan ulkopuo-
lella puolueen olevien naisten
mutta myöskin puolueessamme
olevien naisten herättäminen
muuhunkin toimintaan kuin vaan

ompelemaan näyttelemään lau-

lamaan ja kahvia keittämään

Työväenluokka kipeästi tarvitsee
naisia poliittisessa toiminnassa
vhtä hvvin kuin taloudellise ssa- -

ÄITI

Yössä hiljaisessa äiti istui
Poikansa kuvaa katsellen

Kyyneleistä kuva kastui
Tuska tunkee sydämeen

"Poissa! Poissa armahani !''

Kuiskaa äiti onneton

"Ryöstänyt on kalleimpani
Sota julma armoton"

"Miksi raastoit sydämeni
Sota raaka tunnoton?
Miksi äidin sydänveri
Valtiaat teille' halpa on?''

"Tiedättekö äidin tuskaa Näissä mietteissänsä yhä
Kruunupäät verta janoovat? Aiti kuvaa katselee
Kuuletteko vaikerrusta Tuska tuska lisääntyvä
Mit' svdämet

" särjetyt hutitavat?"Tuopi tuulen kyyneleen
[ E K N EN

myöskin ulan valtioissa ja ei

mikään ehdottomasti mahdoton
asia ole sekään etteivätkö naiset
voisi saada vleistä äänioikeutta

KUPARISAARELLA

Yhdysvaltain kongressin myön-
tämällä kaikissa valtioissa vhdel- - (Näytelmä

'
lä kertaa K"S-

Canadassa kulkee myöskin

kuudessa näytöks)
Seta Lepistö
(Jatkoa)

tuli kuin tilattu Yhfäkkiä saamme
lukea lehdistä että on saatu ilmi
saksalainen salaliitto jonka tarkotuk-sen- a

on usuttaa Mexico ja Japani
Yhdysvaltain niskaan
Todellakin voimakas "sysäys" Mut-

ta heräsikö atnerikalaisten isäiminal-lisuiistunte-

Ei EI sen enempää
kuin ennenkään Ei ainakaan täijllä
lännellä ja mikäli tiedämme ei ole
idänkään työläisiin saatu patriotis-
mia istutetuksi Nälkä ja patriotismi
eivät oikein sovi samojen nuttujen
alle

Jospa työväestö heräisi nyt — edes
nyt — niin paljon että se näkisi
tarpeelliseksi vaatia omat edustajan-
sa hallinnollisiin virkoihin jotka ei-

vät olisi valmiita taipumaan kansiin
s o työväestön elämän ja hengen
kustannuksilla keinotlelovien kapita-
listien vaatimuksiin
Jospa työväestö heräisi ja kallis-

taisi korvansa sen järjestön opetuk-
sille joka ei ole ainoastaan poliitti-
nen puolue jonka ohjelmapykäliä ka-

pitalistien etuja ajavat puolueet vi
vat lainata ja niillä narrata perään-
sä vielä vähiitietoiset työläiset

on enemmän kuin vain
poliittinen puolue se on koulu joka
opettaa ja kasvattaa työväestön kel-
volliseksi seisomaan omilla Jaloillaan
ja hallitsemaan itse itsensä ja sil-

loin kun se vihdoinkin pääsee 'voi-

maan koko järjestö tietoisena tehlH-vistää- n

niin silloin ei sitä mikään
mahti maailmassa voi hajottaa eikä
tehtävistään syrjäyttää
Tällaisena aikana el ole työläisten

aika hajaantua vaan yhä suuremmis-
sa joukoissa liittyä sosialistijärjei-töö- n

silli ainoastaan järjestyneinä
meidän voimamme tunnetaan ja huo-

mioon otetaan (vaikkakaan ei aina
tunnusteta) Yksilöinä emme kykene
vastalauseita panemaan sodan hank-

keita vastaan Yksilöinä emme kyko-n- e

vastustamaan elinkustannusten
kohoamista Ainoastaan järjestyneinä
me voimme sen tehdä ja järjesty-
neinä järjestöön joka on täydelliseni
tietoinen yhteiskunnallisista asioista
asemasta ja asioiden kehityksestä

kin toiminnassa

Ajatelkaamme esim jos tämä
valtakunta sekaantuisi sotaan ja
miehet vietäisiin maasta tappo-
tantereelle niin kutkapa muut

jäisi poliittisia valvo-

maan kuin naiset Siis niitä pi-

kemmin naiset yleeensä saavut-

tavat yleisen äänioikeuden ja mi-

tä pikemmin hc alkavat tajuta
sen suuriarvoisen ja laajakantoi-
sen merkityksen sitä parempi se

on koko työväenluokan asialle

naisten aamoikeusasia voittokul-

kuaan Sieläkin jo voi osa nai-

sista äänestää Siksipä olisi siel-

läkin joutuin tehtävä herätys- - ja
kasvatus- - ynnä kansalaistuttamis
lyötä Miehet viedään Canadasta
sotatantereelle Naisille ei kos

NELJÄS NÄYTÖS

(Kaivosyhtiön konttori Kirjotus-pöyt- ä

ja joukko nojatuoleja muodos-
tavat huonekaluslon Kun esirippu
nousee kävelee Iambert pitkin lat-

tiaa hyvin pahantuulen näköisenä)
Lambert: —Saatanan saatana (Kyn-

sii päätänsä) Kaikki menee päin
helvettiä Iakko on kestänyt jo viisikaan pantane asevel volhsuuspaklokaisen ulkomaalaisen naisen

koa ja vaikka naiset joutuvatkin kuukautta ja kaivannot tuottavat taptulisi hankkia itsellensä kansa
piola joka kuukausi ja pikkuporvarittavallaan sotapalvelukseen ase-

tehtaissa niin sittenkin voivat he

toimittaa rauhan-aja- n tehtäviäkin

poliittisella alalla

Siis te naiset tässä maassa ja
Canadassa ryhtykää sosialisti-osastoje- n

avustamina tarmokkai-
siin toimenpiteisiin naisten

ja johdattami-
seksi työväenluokan taisteluun

poliittisella areenalla

laisoiketldet niin pian kuin mah-

dollista vaikkapa ei asuisikaan
sellaisesa valtiossa missä naisil-

la ei ole äänioikeutta Se voisi

jouduttaa äänioikeuden saavutta-
mista Ja voisihan sitä joskus
tulla muutetuksi sellaiseen val-

tioon missä naisilla on äänioi-

keus Ja varsinkin näissä valtiois-

sa niissä naisilla on äänioikeus
olisi erikoisiin ja ripeisiin toi- -

ovat kai jo kaikki melkein vararikon
partaalla Kohta kai tässä täytyy
ruveta niitäkin auttamaan Viisi mi-

nä heistä muuten välittäisin koko
lelvetin tyhmeliineistä mutta niitä
on pirun hyvä tappelutta työläisiä
vastaan Ksinierkiksi vaalien aikana
ei työläisiin enää olekaan luottamista
— — piru tiesi jos ne nyt jo tämän

tappelun perästä alkavat äänestä-
mään sosialisteja — — ja alkavat-

kin jos ei niitä saada perinpohjin

(Jatkoa toisella sivulta)


