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mies kapitalistisen riiston uhrik-

si Ja kun palkat on alle nälkä-

rajan 011 siitä luonnollisena seu-

rauksena luonnoton työpäivän

pituus ja kaikesta tästä seuraa

henkinen lannistuminen kykene-

mättömyys itsepuolustukseen
Tämä näyttää olevan aivan ylei-

nen ilmiö huonosti palkattujen
miestenkin keskuudessa Parem-

min palkattu työväestö on pa-

remmin järjestynyttä ja huonom-

min palkattu päinvastoin
Scnpätäliden onkin sitä suu-

rempi velvollisuus niillä naisjär-

jestöillä ja järjestyneillä työläi-

sillä jotka itse ovat jo järjesty-
neet saada kaikki työväenluok-
kaan kuuluvat palkkatyötä teke-

vät sekä muutkin työläisnaiset
ammatillisesti ja valtiollisesti

järjestymään
Edellä sanotun perusteella eh-

dottaisin että Työläisnaisten
päivänä naisosastoissa ja niissä

ammattiosastoissa joissa on nai-

sia jäeninä otettakoon vakavan

käsittelyn alaiseksi :

Eikö naisten valistus- - ja järjes-tymistyöh-

olisi entistä enem-

män kiinnitettävä huomiota
olisi kotityöläisten ia

painostettava koska

nämä työläiset ovat aivan järjes-

tymättömiä ja kaikkein kurjim-mi- n

palkattuja Kotityöläiset vai-

keuttavat etenkin vaatetusteolli-

suudessa palkkataistelun edisty-

mistä kilpaillessansa palkkoja

Valistustyötä järjestettäessä
voitaisiin ottaa huomioon m m

seuraavia menettelytapoja :

a) olisi järjestettävä kunnit-

tain kotiagitatsionia sitävarien

palkattujen vakituisten agitaatto-
rien kautta

b) levitettävä helppotajuista
kirjallisuutta jossa selostetaan
ammatillisen järjestäytymisen
merkitystä
c) järjestettävä yhden tai yh-

dessä useamman osaston toimes-

ta ohjelmallisia vastaanottokoko-uksi- a

ja illanviettoja ja näissä
tilaisuuksissa selostettava työai-
kaa työpalkkaa ja yleensä työ-

oloja koskevia kysymyksiä
Aura Kiiskinen
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EVERETT WASH kaan tarpeita riittävinä niinpä
Toveri Leo Leino kävi paikkalain- -

puuttuu kokonaan m m semmoi-nallamm- e

ja puhui kahtena eri ilta- - set menot mitä tarvittaisiin ta-n- a

Hänen puheensa oli kuulemisen
onsastiohjn ja huonekaluihin

arvoista sillä hän puhui lasten kas- -

vatuksesta ja pyhäkoulun perustami- - jos nainen pitaiM itse tai toblen

eesta Mutta meidän osastossamme kanssa yhdessä asuntoa imi
on niin vähän lapsia että osaston :a olisiko kuoleman svnti jos
ei kannata niitä varten opettajaa tvöiij„e„ Voisi muutaman pen-ott-

vaan jos kaikki taman paikka- - „

kunnan suomalaiset ensin yhtyisivät nin saastaa semmoisten tapailtu
osastoon niin sitte se olisi kyllä main varalta kuin jos sattuisi
mahdollista että osasto voisi hoin- - sairaus työttömyys tai muuta
mata opettajan siilä täällä on toista- -

gen tapaista Vaan siitähän ei
kymmentä suomalaista perhettä jot- -

ka eivät kuulu osastoon Niin kauan voi olla kysv myitäkään
ainoas-ku- n

eivät lasten vanhemmat ole kuu- - taan elämästä aikanaan ja ntio-sai- la

sosialismista niin eivät ne nosti siitäkin
myöskään pane lapsiaan sellaiseen Nämä saneen vaatimattomat
kouluun jossa sosialismia opetetaan f
Kesäk 17 p tulevat paikkakun- - m9n0t dell 'i'?" e"? '

tamme suomalaiset näyttämään jon- - Iaisnaisella pitäisi vähintäin olla
kimmoisen kappaleen osaston haa- - 4: päiväpalkka

Naiset jotka nvkvään — se on
Juhannuksena t k 24 p:nä on

kummlvKjn enemmistö — teke-suur- et

kenttajuhlat Smelterin ken- -

tällä jossa tulee olemaan kaiken- - vat 4:— pienemmällä palkalla
moista urheilua josta ei kyllä ku- - työtä eivät voi palkallansa elaa
kaan voi olla poissa e"llei ole sivutuloja Tavallisen
Ompeluseuran naisilla on kokous

päiväpalkan lisäksi säännöllisesti
14 p kesak Kusti Salon asunnolla

tehdäänkin vielä kotonalsatjotajossa tulemme keskustelemaan myy- -

HILJA HOLMES tai tehtaassa vieläpä lisätyönkin
perästä lisätyötä Ensin on teh- -

"-- tavallisen 10 tai 12 tuntisen
NAISTEN TYÖPALKKA JA

työpäivänsä sUhen lisäksi 2 tai
1 asju 3 tuntia vielä yiityotä ja ylityön

~~ — lisäksi vielä kotityöt ruuanlaiton
(Jatkoa kolmannelta sivulta)
: asunnon siistimisen vaatteiden

perheessä jossa jo ennestäänkin puhdistuksen ja korjauksen Nä-

ön liika-asutus- ta ja johon ote- - mä viimeksi mainitut kotityöt
taan lisäasukkaita kurjuuden pa- - katsotaan aivan "luonnolliseksi
kosta Vuode: Viholaissäkistä naiselliseksi velvollisuudeksi" ja
tehtyyn pussiin vähän pahnoja ne vaativat naiselta kaiken va-

ja se viskataan likaiselle kylmäl- -
paa-aja-

n iltasin sekä pyhäpäivät-l- e

ja vetoiselle lattialle meren- - kiri Näin palkkatyössä käyvältä
rtiokopussi tyynynä vähän vai- - naiselta erittäinkin jos hän on

koista riepua lakanana ja koko äiti ei koskaan riitä aikaa mi-t- ai

puolilikainen ryijy peittona hinkään henkisiin harrastuksiin
Vaatetuksensa ohkaisia pumpuli- - Hänen maailmankatsomuksensa'
sia vaatteita — tuskin villasuk- - pysyy ahtaana ja vanhoillisena
kia — Suuri osa työläisnaisista Niitten nuorten naisten asema

juoksee nykyään ilman päällys- - on vähän parempi jotka asuvat
takkia pyhät ja aret jos ei jotain vanhempiensa turvissa Vaan

entistä sattumalta ole ko se oikein että täysi-ikäiste- n

Hyvin yksinkertainen ja niuk- - ihmisten täytyy elätyttää itse-

ltä — mutta sentään jonkunver- - ään vanhemmillaan ja omien työ-ra- n

inhimillisempi — kuin edel- - läisvanhempiensa kustannuksella
lämainittti kuvaus työläisnaisen siten joutuu polkemaan koko
toimeentulo vaatisi vuodessa vä- - työväenluokan taloudellista ase-liintä- in

seuraavat menot: maa vaatimatta omia palkkojaan
Ruokaan 1 :50 päivässä 54750 semmoisiksi että voisi sillä elää
Asunto joko siistissä per- - itsenäisesti
heessä tai 2 a 3 hengen Tässä ei suinkaan ole tahdottu
yhteinen huone sänky- - sanoa sitä että nainen enempi
vaatteineen 12' mk kk 144:— kuin mieskään harrastaisi tehdä

Päällysvaatteisiin 100:— työtä mahdollisimman vähällä
Kaksi lenikiä viilailen ja palkalla ja siten koettaisi "tahal- -

pumpulinen 70:— han" huonontaa omaansa ja ko- -

Päähine (edellyttäen että kn työväenluokan ennestäänkin
joka vuosi ostetaan vaan tukalaa asemaa
yksi hattu) 15:— Päinvastoin nainen omatta

Yhdet kengät 35:— tahdottaan vanhoillisen porvaril- -
2:si kenkäin korjausta 14:— lisen kasvatuksen ja vanhoillis- -
1 :det kalossit 12:— ten käsitteitten painostamana on
2:si paitaa a 3:— (torihin- -

joutunut vieläkin pahemmin kuin

desta harmaja ja sammaltunut
Käsite on oleentunut se on ollut

olemassa jo kauan aikaa sen at

hyväksymisellään leimanneet

yhteiskunnan kellokkaat ja ku-

ten lampaat ainakin yhteiskun-
nan jäsenet sen hyväksyvät

!

Ihmiset tavallisesti eivät etsi

eheitä ja varmoja todisteita ja
selityksiä vanhojen dogmien yh-

teydessä eivät he myöskään yli-

malkaisesti punnitse niitä käsit-

teitä jotka ovat yleisesti omak-sutui- ta

joko ne sitten ovat val-

heellisia tai ei

Mutta kuinka toisin on asia
silloin kuu tulee kysymys jos-

tain uudesta aatteesta tai asiasta
Silloin ne jotka nielevät sellai-

senaan suurimmalkin mielettö-

myydet vain sentähden että ne

ovat vanhoja kohta tulevat ää-

rimmäisen tutkiviksi ja tarkoik-

si kritikoiksi Uuden aatteen aja-

jan täytyy valaista asiansa heille
kouraantuntuvilla kuvauksilla ja
kumoamattomilla tiedoilla ja esi-

merkeillä osottaa asiansa parem-
muus hänen täytyy edistää asi-

aansa mitä vaikeimpien vastus-

ten keskessä jotka vastukset tu-

levat juuri niiden taholta joiden
hyväksi hän uutta aatettansa aa

Sillä ihmiset ovat vanhoilli-

suuden kahlehtimat ja vallitse-

van järjestelmän lukuisat kan-

nattajat: sanomalehdet aika-

kausjulkaisut kirkot ja kaikki
ne laitokset missä yhteiskun-
tamme henkiset poliisit toimivat
ovat ne kahleet lujasti lukinneet
Sosialismi tavallisesti joutuu

ankaran tarkastuksen alaiseksi
niin pian kuin tuo sana maini-

taan Henkilöt jotka uskovat
luomistarun tai uskovat kaikki
asiat jumalallisen piirustuksen
mukaan jo aikoja sitten määrä-

tyiksi tai muita "ijankaikkisia
oppeja" kysyvät heti sosialistil-

ta: "Xo mitä te sitten aijotte
tehdä? 'Minkälaiset tulevat olo-

suhteet teidän suunnitelman mu-

kaan olemaan sen jälkeen kun
se on pantu käytäntöön?"
Me sosialistit olemme usein

ajatelleet josko kukaan kysyi
Vashingtonilta silloin kun hän
kävi taistelua kolmentoista ko-

loniamme itsenäisyyden puoles-
ta miten vaalipiirit tulevat ole-

maan jaetut Chicagon kaupun-
gissa 1

p huhtik v 1889 tai mi-

kä tulee olemaan lopullinen
ratkaisu Port-landis- sa

v 1917 Epäilemättä
YVashingtonille tehtiin monta
tiukkaa kysymystä ja vaadittiin
hänen tarkoin selittämään min-

kälaiset tulevat olosuhteet ole-

maan sen jälkeen kun vallan-

kumoustaistelu oli voitettu jon-
ka päätarkoituksena oli kuiten-
kin vaan vapauden saavuttami-
nen Englannin tyrannihallituk-se- n

alta
Jokaiselle sosialisti-agitaattoril- le

usein sanotaan : "No kyllä-
hän teidän arvostelunne nykyi-
sestä maailman menosta ovat oh
keat! Kyllähän me tiedämme
kaiken sen taloudellisen puris-
tuksen niistä te puhutte Mutta
te olette kehränneet kauniin teo-

rian jonka värit loistavat kuin"
sateenkaari mutta me olemme
käytännön ihmisiä ja siis tah-

domme tietää mitä te tulette te-

kemään

(Jatkoa seitsemännellä sivulla)

Henkisten polii-siemm- e

uhrit

Yksi yleisimpiä ihmisten luon-

teenominaisuuksia on se että
heidät voidaan helposti pettää ai-

na silloin kun on kysymyksessä
vuosituhansia kestäneet toimen-

piteet ja ennakkoluulot ja taika-

uskot joiden kautta hallitseva
luokka ylläpitää voimansa ja val-

tansa maailmassa ja sen miljoo-
nien avuttomien astijanten yli

Jos joku aate tai käsite on van-

ha jos sen ovat pyhittäneet
vuosisatojen tinkimätön hyväk-

syminen jos sen ovat luotetta-
vaksi ja järkeväksi julistaneet
kansanedustajat sanomalehdet
"moralistit" ja erittäinkin jos
sen ovat "pyhällä vedellä" pirs-

kottaneet lukemattomat "mede-siiniiniehe- t"

(papit) niin sillä ei

ole väliä josko se kestää kriitil-

lisen tutkimuksen läpi eheänä tai
ei — suurin joukko ihmisistä hy-

väksyy sen yksinkertaisesti sen
svvn tähden että se on vanhuu


