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SOTA ON JU

LISTETTU
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I SOSIALISTIEN KOKOUS I

1 SOTAA VASTUSTAVAL- - I

LA KANNALLA

j (Sähkösanoma Toverittarelle omalta kirjeenvaihtajalta)
I St Louis Mo 7 p maalisk —Edustajakokous alkoi voi- -

I makkaan sota vastaisen mielialan vallitessa Hillquitin puhe
oli 'täysin tyydyttävä: m m hän sanoi:

"Xyt kun tämä valtakunta on sodassa Saksaa vastaan on
[ meidän tehtävämme katsoa että hallitseva luokka ci tee siitä §

i senttiäkään voittoa 'Antaa niiden joiden kannattaa maksaa

sotakustannukset— vaan ei työväenluokan
"Maamme on tarpeettomasti ja väkivaltaisesti syösty tä- -

I hän sotaan Me olemme ainoat nykyään 'Amerikassa jotka
f omaamme selvän tajunnan asiasta ja meidän tehtäväksemme §

f lankeaa protesteerata tätä teurastusta vastaan"
I Kaikki valtiot ovat kokouksessa edustettuina Viranomai- -

1 set eivät ole millään häirinneet kokousta
1 —Victor J McCone
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Enemmän leipää

vähemmän olutta

Englannin hallitus on antamrli

määräyksen jonka mukaan tä-

män huhtikuun ensi päivästä al-

kaen tulee Englannissa valmis-

taa lutta 70 prosenttia vähemmän
kuin edellisenä vuotena Myös-
kin viininvalmistusmäärää on vä-

hennetty
Syynä tähän on se että vilja

ja sokeri mikä näiden juomien
valmistuksessa käytetään tarvi-

taan nyt kipeästi ravinnoksi ja
Englannin hallitus on havainnut
että leipä sentään on tärkeämpi
kuin olut ja on kieltänyt olut-tehtaili-

keittämästä olutta
muuta kuin määrättyyn rajaan
saakka Siis tänä vuonna valmis-

tetaan Englannissa noin 18000-00- 0

'tynnyriä vähemmän olutta
kuin menneenä vuotena

Ja kun olutta keitetään vähem-

män voidaan siltä työalalta va-

pautuneet työläiset panna maan-töih- in

tuottamaan ravintoa ihmi-

sille

Englannin hallitus on katso-

nut oluen valmistuksen leipävij-ja- n

haaskaamiseksi ja aika tulee

jolloin kaikenlaista väkijuomien
valmistusta katsotaan samalta
kannalta että se on ravintoainei-
den haaskaamista sillä sodan

päätyttyä ci enää palata takaisin
sotaa ennen vallinneisiin oloihin

Viime perjantaina (pitkänä-
perjantaina) klo 1 :13 jpp (edel-
lisen päivänä kun sos p edusta-

jat kokoontuivat) presidentti
Wilson allekirjoitti sotajulistuk-se- n

joka keskiviikkona hyväksyt-
tiin senaatissa 82 äänellä kuutta
vastaan ja myöhään torstai-ilta-n- a

edustajahuoneessa 373 äänellä
50 vastaan Senaatissa äänesti-
vät vastaan senaattorit Gronna
La Follette Norris Lane Stone

ja Vardman Niiden 50 edustajan
nimet ei meillä ole vielä kaikki
tiedossa jotka äänestivät vas-

taan mutta niiden joukossa kui-

tenkin olivat sosialistiedustajam-m- e

Meyer London ja naisedusta-

ja Montanasta Jeannette Rankin

Kerrotaan että dramaattisin
kohtaus koko valtakuntamme his-

toriassa oli kohtaus edustajahuo-
neessa kun ensitnäinen naisedus-

taja Jeannette Rankinin nimi

huudettiin sotaäänestyksessä Vä-

syneenä päivän ankarasta työstä
ja mielenjännityksestä nousi hän

kalpeana ja horjuen jaloilleen ja
värisevällä äänellä hän vastasi
katkonaisesti :

"Tahdon seisoa maani puoles-

ta mutta minä en voi äänestää
sotaa !''

Ja hän itki poistuessaan edus-

tajahuoneesta kahden naistoverin
tukemana
Uallitusvirasto on esittänyt

kongressille pyynnön $3400000-00- 0

suuruisen määrärahan myön-

tämisestä armeijan ja laivaston

New Yorkin naiset

tervehtivät sisko-

jansa Eyropassa

laistemme velkojen maksamiseen
Nuorukaisia 16—25 vuotiaita

kellotetaan yhtymään armeijaan
vapaaehtoisesti ja jos vapaaeh-
toisia ei saada taqieeksi niin sit-

ten pannaasi käytäntöön sotavel-vollisu-

pakko ja ensiksi nai-

mattomat miehet 19—35 vuotiaat
kutsutaan aseisiin Kaksi miljoo-
naa miestä lisää kuulutaan tar-

vitsevan heti

tarpeisiin Näitten suunnitelmien
mukaan tulisi tällä rahasummalla
vasta laivasto asetetuksi sota-kannal- le

ja1 siihen värvätyksi
150000 miestä kun laivaston

maihin lähetettäviin

joukkoihin tulisi kuulumaan 30-0-

miestä Suurin osa rahoista

$2932535933 tulisi sotaministe-ristö- n

välittömästi käytettäväksi
ehken annettavaksi uusien liitto

RAATAJASISKOILLE
Kirj elmi M— n

Vaan siskoni rakkahat vaatikaaEn yksin mä itke elämää

Vaan niin tuhannet tuhannet
kärsii

Epätoivoon huoleen ja ikävään

Sadat sielut sortuvi yhtenään
Sama kalvava kyy heitä järsii

Täysi elämä jo itsellenne
Oma elonne vihdoinkin turvat-

kaa
Se riistäjän saalis jakakaa
Perinnöksi lapsillenne

Moni sydän vilussa värjöttää Oi tuokaa jo äänenne kuuluviin

Kun ei' vara ole onnea ostaa Se ei kuulu jos kotona huutaa

Kun ruokkia saamme riistäjää Vaan yhteistyöhön osaa otta-- (

)ma nautintomme syrjään jiiä maan

Tvömme tulokset vain toiset Äänioikeus lakien laadintaan
Se vasta olomme muuttaanostaa

Monesta syystä on takaisin pa-

laaminen aivan mahdotonta Siis
ne yhteiskunnalliset edistykselli-
set muutokset mitä sodan aikana
ovat hallitukset tehneet voidak-

seen pitää itsensä pystyssä tu-

levat olemaan niinä välitfeinä

jotka pyyhkäisevät entiseen ta-

paan järjestetyt hallitukset pois
ja asettavat tilalle enmmän kan-

sanvaltaiset hallitukset Sikäli
kuin sota jatkuu otetaan yhä
enemmän ja enemmän teollisuus-
laitoksia joko kokonaan hallituk-

sen omaksi tai sitten suoranai-

sesti hallituksen valvonnan alle

Eräs täkäläinen johtava kapi-
talistinen päivälehti toimitusosas-
tossaan lausuu m m seuraavaa:
"Muiden ajanmukaisten sota-aja- n

säädösten muassa tulee tä- -

Qatkoa toimella sivulla)

tus jonka tarkoituksena on ke-

hittää naisia kotia varten poiste-

taan sitä ci nim pidetä ajanmu-
kaisena

'a k k a k y sy m y k s ee n kiinnite-

tään erikoisesti huomiota ja nais-

ten minimipalkkoja korotetaan
Se on jo osaksi toteutettu perus-

ajatus että naisen on samasta

työstä saatava sama palkka kuin

miehenkin katsotaan Victorian

valtiossa välttämättömäksi lain-

säädännön kautta toteuttaa

SODAN VAIKUTUS NAISTEN ASEMAAN
liettivät tervehdyksensä kaikkien

maitten sosialistinaisille Euro-pass- a

että vaikka tämä maa

sotaan tulevat tämän
maan naiset pitämään kansain-

väliset sosialistisiteet ehjinä kaik-

kien maitten sosialistinaisten
kanssa Ile yhtyvät Clara Zetki-ni- n

sanoihin eitä: "kun miehet

tappavat 'toisiaan on naisten kor-

kein velvollisuus taistella elämän

ylläpitämisen puolesta"
New Yorkin sosialistinaiset lu-

paavat toimia horjumattomasti
kansainvälisen rauhan puolesta

joka tapauksessa

tulevat niihin kiinnittäytymääu
ja pvrkimään niihin Semähden

on katsottu välttämättömäksi
muodostaa
naisia silmällä pitäen erittäin va-

rovaisella tavalla
Koululaitoksen on otettava

huomioon että suurin osa nai-

sista on itse elatuksensa ansait-

sevia Tähän asti vain poikia
varten järjestetty teknillinen ope-

tus on kokonaan uudesta muo-

dostettava Ruuanlaiton käsi-

töiden ja soitannon erikoisope- -

Victoriassa Australiassa puu-

hataan nyt etupäässä muutoksia

naisten kasvatukseen sillä

on suuri prosenttimäärä
teollisuusaloilla tvöskenteleviä

naisia Jokaista 100 miestä koh-

den on 50 naista tehdastyöläisiä

ja lasketaan tämän prosenttilu-
vun vhä kasvavan Samoin ole-

tetaan varmasti että naiset edes-kinpä- in

jäävät työskentelemään
munissa paikoissa joissa tähän

asti ovat vksinomaan olleet mie-

het ja että naiset vielä lujemmin


