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Työläisäideillä
ei ole poikia

Jos ihmiset
säästäisivät

pa pieniäkin niin täytyy heidän kiel-

tää itseltänsä joitakin elämäntarpei-
ta Jos taas ihmiset joilla on kohta-

laiset tulot järjestävät elämänsä si-

ten että voivat aina tehdä käteis-

kauppaa niin ei se suinkaan tar-

koita sitä että heiltä riittää rahaa
pankkikassoihin Mutta kuten te äs-

ken sanoitte että nykyään ovat elin-

kustannukset niin korkeat ja palkat
niin alhaiset että ihmiset joutuvat
pakosta kieltämään itsellään esim

huonekaluja voidakseen ostaa syö-

mistä Ja huolimatta nyt siitä että
palkat ovat alhaiset ja elinkustan-
nukset korkeat eivät ihmiset kui-

tenkaan tuota vähempää kuin en-

nen Päinvastoin he tuottavat yhä

enempi ja enempi Ykäinpä tämä
kallis aikakin pahoittaa ihmiset

samalla kun se opettaa
säästävämmiksi Se tarkoittaa että

yhä vähemmillä kustannuksilla tuo-

tetaan yhä enemmän ja enemmän

Ja kuitenkin sikäli kun elinkustan-

nukset kohoavat alituiseen kuten
' Tlatkon toisella sivulla

aina sekä ostajalle että kauppiaalle
edullisempi että säästettäisiin ja voi-

taisiin tehdä käteiskauppaa Muttc
kun ihmiset tuhlaavat ja sitten te-

kevät velkaa ja elävät yli tulojensa
se se aikaan kovat ajat Varsinkin
kun elinkustannukset ovat näin kal-

liit
Ja tässä kauppias kertoi erään

perheen elämänhistorian joka oli en-

nen hyvillä palkoilla elänyt kaupun-

gissa ja kuluttanut kaikki ja sitte
kun mies menetti työnsä ja oli pa-

kotettu siirtymään maapalaselle kau-

pungin laitaan niin siellä tuli toi-

meen yhtä hyvin pienemmillä tu-

loilla kun oli oppinut "säästämään"
ja samalla oppinut tuotteliaammaksi
kasvattamalla itselleen ravintoa sa-

malla kun tienasi rahoja sivusta
— Säästäminen ja hyvin järjestet-

ty taloudenhoito ei aina merkitse
sauma sanoi Mrs M joskin ne

joskus voivat käydä käsikädessä
Säästäminen tavallisten ihmisten elä-

mässä merkitsee sitä että jos he
säästävät kassoja pankkiin vaikka

Eräänä päivänä tässä toukokuussa

astui kaksi "niisistä" huonekalu-

kauppaan eräässä lännen kaupungis-
sa ei ostamaan vaan katselemaan

hintoja että voisivat sopia vähän

tuolin kaupassa Kun oli hetken

aikaa katseltu hintoja kysäsee toi-

nen kauppiaalta:
— No kuinkas kauppa käy nykyi-

sin?
— Hyvin huonosti hyvin huonosti

Ihmiset käyvät katselemassa jotkut
ostavat vaan useammat eivät osta
— Ja se velkakauppa sitten vielä

on niin epävarmaa keskeytti nai-

nen joka on vararikkoon joutuneen
mokatavarakauppiaan vaimo
— Niin nähkääs teidän liikkeenne

oli kokonaan erilainen kuin minun

Teidän kundinne kuluttivat tavaran
kohta Silloin kun he sen ottivat

ulos puodista oli se mennyttä koko-

naan Meillä on hieman toisin Kuu

me myymme velaksi jos eivät osta-

jat maksa niin me saamme tavaran
takaisin Mutta nykyään eivät ih

Työläis-äit- i joka on synnyttänyt
pojan maailmaan ei voi olla varma

siitä josko poikansa on hänen Sillä

kahdeskymmenes vuosisata ottaa jo-

kaisen työläis-äidi- pojan joko teol-

lisuuden palvelukseen tai sotakentille

höystämään sitä osaa maapalloa
missä kulloinkin työläispojan veri

juoksee ahnaan saalistussodan mur-

haavassa tulessa Onko olojnassn
mitään rajotusta joka estäisi ihmis-vere- n

pulppuamasta? Ei Ei ole!

Ihmisten puhtaimmatkin ajatukset
täytyy vangita — korkeimmatkin

toivomukset täytyy tukahduttaa La-

ki jonka laativat ne joilla on ra-

haa ei anna armoa Pyhin oman-

tunnon ääni ei saa puhua Koko

elollinen elämä palaa kylmän kul-

lan saastaisista liekeistä Ihminen!

Oletko sinä jumalan kuva? Vastat-

koot tähän kaikkien uskontojen kir-

kot vastatkaa rehellisesti ilman ko-

rulauseita
Me elämme ajassa jolloin kuulem-

me kuolon kamppailuja maasta

maan alta veden päältä veden alta

Työläisnaisten järjestöistä
Suomessa

ja ilmasta
Kauheita ovat kärsimykset

jinkaan pyöveli ei voisi kaikkea

katsella tyynesti jos hänellä

siilien tilaisuutta
Miksi te tahdotte onnea ja

Lu-tiit- ii

olisi

elä

kälän (toistaiseksi) Mäntsälän (Oh-

kolan) Pirkkalan Pietarsaaren Ori-

mattilan Kaivolan 'Huuman Repo-

saaren Ruukin Sunilan Sairalan

Slrömforssin Säiniön Nokian Perk-järve- n

Porvoon Hämärin Rakkolan-joe- n

Sippolan Siuron Toisveden

Toejoen Tuusulan Terijoen (tois-

taiseksi) Tiutisen (Kotka) Ulvilan

Uudenkaupungin Varkauden Valkea-

kosken Valkealan Vihdin Virkkalan

Verojaan eivät ole lähettäneet

seuraavat naisosastot:

Forssan Honkalahden Innan

mää? Miksi te ihailette intohimoi-

sesti nautintoja? Te luulette ole-

vanne korkealla valistustasolla Mut-

ta unhotatte tapahtumat jolka ovat

edessämme Mo emme voi niitä vält-

tää Miljoonien tnkahutettuien vel-

jiemme ääni tuskaisina huokauksina

kuuluu korvissamme
Se yhä uusiintuu paisuu voimis-

tuu jyrisee uhkaavana kuni ukko-

sen jyrinä Sen voimaa ei mikään

voi kukistaa sillä se hallitsee il se

itseänsä ja silloin vasta kun kansat
heräävät on alkava uusi kauniimpi

ajanjakso
Silloin täytyy tehdä lililys koko

ihmiskunnalle Silloin rikokset pois-

tuvat kun orjan ja herran välit ovat

selvitetty
Millään rahalla ei ikinä voida so

vittaa sitä tuhottua elämää Se täy-

tyy sovittaa kansan tahdon lailla
se on ainoa oikea sovittaja
Kun se on saavutettu niin siiloin

on myöskin saavutettu ikuinen rau-

ha maailmaan jota vielä ei koskaan

ole ollut A L

Työläisnaisten järjestäytyminen
Suomessa ei ole ollut koskaan edes

tyydyttävä Monet syyt ovat sitä
haitanneet Olevat olot asettavat lu-

kuisia esteitä Ne luovat käsityksiä

jotka osaltaan vieroittavat työläis-

naisia pysymään järjestöjen ulkopuo-

lella liittymättä enempää omiin
kuin ammatillisiin-

kaan järjestöihin Mutta näyttää sil-

tä kuin olisi entisestään vielä taan-

nuttu On monia naisten järjestöjä
lakannut toiminnasta niistä monet

sellaisia osastoja jotka aikanaan
paikkakunnillaan voimakkaasti ovat

levittäneet valistusta naispuolisten

ja yleensä työväenluokan naisten
keskuuteen Seuraava osastoluettelo

valaisee jossain määrin naisten jär-

jestäytymistä

Liittoon kuuluu seuraavat
naisosastot:

Antrean Asikkalan Riihilahden

Enon Enson Fredriksbergin Haapa-

kosken Haapamäen Haminan Her-

mannin Hyvinkään Inkeroisten In-

kilän Imatran Jyväskylän Joen-

suun Joensuun" (äitiosastoon) Jo-

kioisten Jämsänkosken Kaarinan

Kemin Karjalahden Kemin Knrihaa-ra- n

Kymin Korkeakosken Kymin
Karhulan Kymintehtaan Kivijärven'

Simpelen Kuusankosken Koskelan-kylä- n

(Oulu) Lappeenrannan La-

puan Lauritsalan Lahden Lahden

äitiosasto Lieksan Lohjankylän

Mouhijärven Mikkelin Parkkarilan

Porin Popinniemen Oulun Riihi-

mäen Salon Savonlinnan Sukevan

Sorjon Suolahden Sorsakosken Sor-

valin Storkforasin Sörnäisten
Uuden Koiviston Vaasan

Valkon ViiDurin Voikkaan Värtsi

miset voi ostaa huonekaluja ne ovat

ylellisyystavaraa nykyisin Ihmiset

tarvitsevat kuluttaa kaiken rahansa
syömiseen Elinkustannukset ovat

kohonneet viime aikoina tavatta
masti jotavastoin palkat eivät ole

kohonneet
Nyt puuttui keskusteluun toinen-

kin nainen kys-äste-

— Kun elinkustannukset kohoa-

vat vaan palkat ei niin ihmisten

ostokyky tietysti vähenee vähene-

mistään Ettekö luule että tällainen
meno saattaa voittojärjestelmän va-

rarikkoon?
— Jaa kyllähän täällä P— issakin

on joukko liikemiehiä joutunut lo-

pettamaan liikkeensä mutta he ovat

siirtyneet muille elämän aloille Se

on sillä tavalla että ihmiset ovat

eläneet hieman liian nopeaan sts
kuluttaneet kaikki tulonsa ajattele-
matta huomista päivää Silloin kun

mies voi ansaita sata dollaria kuu-

kaudessa kulutti hän sen myöskin
kuukaudessa
— Jospa minun tuloni olisivat sa-

ta dollaria kuukaudessa niin jo to-

tisesti minulla olisi pieni säästökas-
sa pankissa sanoi entinen kauppiaan
rouva
— Se säästämistaktiikka kyllä käy

päinsä ja on edullistakin yksityis-
kohdissa silloin kun on toisia enem-

pi jotka eivät räästä Mutta oletta-

kaamme että kaikki ihmiset säästäi-

sivät ja kaikilla olisi säästökassa

pankissa Silloin se raha olisi pidä-

tettynä liikenteestä ja saisi aikaan

kalliin ajan kun kaupanteko kärsisi
Mrs M siis on sitä mieltä

että rahoja tulisi kuluttaa
— Minä tarkoitan että jos ihmi-

set säästäisivät niin silloin täytyisi
heidän kieltäytyä ostamasta jotain
Heidän täytyisi olla ilman vaatteita
mitä ehkä haluaisivat käyttää ilman

välttämättömimpiä huonekaluja syö-

dä halvempaa ruokaa jne kieltää
itseltään elämän tarpeita ja muka-

vuuksia Siis mitä enemmän ihmi-

set säästäisivät ja panisivat rahaa

pankkiin sitä vähemmän tavaraa os-

tettaisiin ja sitä vähemmän tarvittai-

siin ruokatavarakauppoja huonekalu-

kauppoja jne ja nekin jotka vielä

kykenevät pysymään pystyssä saavat

tyytyä yhä vähempään ja vähempään

kaupantekoon
— Niin niin mutta kyllä se on

Seuraavien paikkakuntien naisosastot
ei kuulu liittoon:
Kotkan Kuopion Mänttiin Viialan

(alk tolin)

Niinkuin ylläolevasta Iueltclosla

näkyy on toimintaa

teollisuuspaikkakunnillakin joissa

palkkatyöväkeä niin miehiä kuin

naisiakin on paljon Jos naisosasto-

jen toiminnan lakkauttamisen perus-

teeksi voitaisiin esittää sellaisia syi-

tä että naisten järjestyminen paikal-

lisiin ammatillisiin järjestöihin olisi

korvannut naisten erikoistoiminnan

menetyksen niin silloin ei niin pal-

jon olisi huomautuksille sijaa Mut-

ta ei tietenkään ole laita niin suu-

ressa määrässä että naisien oma toi-

minta sillä perusteella olisi voitu

lopettaa Syynä lieneekin ollut vain

ne tavalliset syyt: Naiset eivät ole

olleet täysin selvillä naisosastotoi-minna- n

merkityksestä ja siksi on

leväperäisyys saanut vallan ja sn on

vienyt osastonkin toimettomuuteen

Eri paikkakunnilla on paljon nais-

työntekijöitä joilla ci ole oman alan-

sa ammattiosastoa ja jotka eivät in-

nostu toimimaan työväenyhdistysten-
kään keskuudessa vaan kaipaavat
erikoisasiainsa takia omaa järjestöä
tai ylipäänsä yhdyssidettä voidakseen

heitä lähellä olevista asioista neuvo-

tella ja saada tukea niille ajatuk-

sille joita olevat olot ja lähin ym-

päristö heissä synnyttää Sitäpaitsi

ylen lukuisat perheenäidit eivät ole

voineet ammattiosastoihin liittyä He

ovat joko työväenyhdistysten jäseniä

Tu- -län Äänekosken Pielisensunn

mältä isommaksi osaksi ovat he jää-

neet kokonaan järjestötoiminnan ul-

kopuolelle Eikä tämä ole suinkaan

hyväksi kenellekään niillekään mies-

puolisille työläistovereille jotka liial-

lisessa kohtelevat

naisten erikoistoimintaa ylimielisesti
Päinvastoin on vahinkoa siitä että

työläisien vaimot perheenäidit vie-

raantuvat järjestötoiminnasta jopa
saattavat tulla herkiksi kiepsahta-
maan porvarillisten sekapäisiin "kotika-

svatus-hommiin joiden tarkoituk-

sena on vaan hämmentää työläisten
selvän lnokkatniminnan tarkoituksia

vahingoksi työväen koko järjestö-
toiminnalle 'Saavatpa kaikenlaiset
uskonnolliset hoihottelijatkin parem-

min kannatusta niillä seuduin missä

työväen järjestötoiminta ja erikoi-

sesti naisten järjestötoiminta on

heikkoa ja hapuilevaa tai tyyten sam-

munutta
On siis olemassa vakavia syitä

jotka kehottavat naisosastojen toi- -

Rovanie- -
nm Tampereen Helsingin
men

Toimintansa lopettaneet on seuraavat

naisosastot:

Haapakimolan Himungon Iliilolan

Hämeenlinnan Ilmajoen
Jaakkiman Johanneksen Jo-

kelan Jmnalniemen Kalajoen n

(Pvrintö) Keravan Kyrös-

kosken Kuokkalan Lempäälän Muu-

ramen Myllykosken Muukin Pöllak- -


