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TYÖVÄEN väen lehdet niin kasvattavat lu-

kijoitaan punnitsemaan asioita

työläisten omien oppien kannal-

ta Toini ituskirjotukset tutustut-

tavat työläisiä sosialistiseen aja-

tustapaan ja sen teorioihin

Osastotoiminualle eri paikka-

kunnilla on suuresta hyödystä
iehdissämme julaisttit paikkakunta-uuti-

set Ne toimivat kuin vir-

kistäjinä ja yhdistäjinä sinne

itänne hajaantuneiden saman pe-

riaatteen hyväksi työskentelevien
kesken siten auttaen kaikkia

virkeämpään toimintaan

Hyvän järjestötoiminnan ja te-

hokkaan agitatsionityön ensimäi-si- ä

ehtoja on kunnollinen sano-

malehdistö Työläisten käsissä

on se väline joka leviää tuhan-

sille työläisille antamaan oikeita

tietoja ja herättämään ajatusky-

kyä Opetuslaitoksissa työläisille
annetut alkeistiedot ovat hatarat
Ihmiselämän ja yhteiskunnan
tärkeimmistä laeista tietoiseksi

ei siellä kansaa tehdä PorvariUi-ne- n

kirjallisuus ja sanomalehdjs-t- ö

sitten tarjoo vääristeltyjä tie-

toja tarpeettomia opetuksia ja

roskaromaaneja sivistystä ja tie-

toa täyttämään Lehdistö muok-

kaa rumputuksillaan yleisen

mielipiteen ja sen avulla pitää
kaikki kurissa joilla olisi halua-

kin vastustaa yhteiskunnan nu-

rinkurista menoa Työväenleh-tie- n

on tunkeuduttava laajemmil-
le aloille Sen on kirjotuksiensa
avulla ylläpidettävä rohkeutta
kaikissa joukoissa jotka taistele-

vat turmiota vastaan Työläiset
tarvitsevat tietoja jotka koske- -

Oatkoa ensimäiseUä sivulta)

Iäisten tarpeita varten antamaan

oikeat tiedot mailman tapahtu-
mista ja valistamaan työläisiä
Porvarillinen lehdistö kaunis-

telee lukijoilleen kaikki yleiset
asiat oman henkensä mukaiseksi

Lehtisensuurin olemassaolo to-

distaa että kaikista asioista ei

sallita oikeita tietoja jakaa
Porvarilehdet eivät koskaan ker-

ro ydintä mikä kannustaa halli-

tuksen eri toimia ja eri lakien

laadintaa Lakkotapauksissa por-

varillinen lehdistö valehtelee jul-

keasti ja jatkuvasti niin että

mielipide saadaan lakko- -'

laisia vastaan
Työväen lehdet paljastavat

kansainvälisiä piiloteltuja salai-

suuksia Lainlaadinnasta ne ker-

tovat tekeleiden ytimen työläi-

siä koskevalta kannalta Työläis-
ten omat lehdet ovat ainoat jot-

ka lakkotapauksissa oikein ker-

tovat työläisten osan taistelussa
Työväenlehdet niinikään täyt-

tävät tärkeätä tehtävää järjesty-
neen työväen liikkeen teorioiden

selvittäjänä Yhteiskuntarakenne
on monimutkainen jotka sitä

tahtovat muuttaa ja järjestää
täytyvät toimia tietojen ja yhte-
näisten teorioiden perusteella
Periaatteelliseen tieteelliseen

kirjallisuuteen 'työläiset ilman

kyllin suurta alkeissivistystä hy-

vin vähän jaksavat tutustua Päi-

vän tapahtumia selvitellessään

periaatteellisessa valossa työ

Vähän Amerikan naisten

edistyspyrinnöistä
Naisten äänioikeusliike Yhdys- - luonnollisista syistä vaikkakin

valloissa samoin kuin unionisti- - vielä joissakin valtioissa onkin

nen liike kärsii vanhoillisesta nimellisesti olemassa naissihtee-johdost- a

vaikkakin liikkeessä e- - ri (ilman palkkaa) jonka pitäisi
li äänioikeusjärjestössä on ry h- - yllä pitää agitatsionityötä nais-mi- ä

jotka ovat vapaamieliseni- - ten keskuudessa vaan ilman

män jopa sosialistienkin johdon kansallista naisten komiteaa

alla näyttää heidänkin toimintansa

supistuneen vähiin sillä heillä
Silloin kuin Amerikan kansal- - ei ole mjtään toiminnan ylläpitä-lisell- a

sosialistijärjestöllä oli se
y yhteyttä

nk naisten komitea iloiminnassa

naisten järjestöön saattamista Sosialistinaisten toiminta nais-varte- n

oli maamme naisten ääni- - ten äänioikeusliikkeessä ei

koko pahoin "pi- - kaan ole työväenasian kannalta
lattu" sosialisella kasvatustyöllä katsottuna aivan vähäpätöinen
Puolueemme jäsenet työläisnai- - asia Sillä vaikkapa naisten

naisten ammattiunioiden nioikeus voitettuna on jo sinän-virkailij- at

ym jotka olivat sekä säkin kiitettävä edistysaskel niin

sosialistipuolueen kansalliskomi- - meille työläisille on siitä hyötyä
ten kanssa yhteydessä että vasta sitten kun äänioikeuden

myöskin naisten äänioikeusliiton saaneet naiset ymmärtävät
täyttivät virkaansa väenluokan asian ja sen hyväksi

välineenä sosialistisen kirjaili- - äänioikeutensa käyttävät
suuden levittämisessä Olen surukseni kuullut meikä- -

Tämän toiminnan johdosta ta- - Iäisten taholta liian usein leimat-paht- ui

ankara yhteenotto van- - tavan naisten äänioikeusliiton
hoillisten ja sosialististen aines- - toiminnan "porvarien humpuu-te- n

välillä äänioikeusliiton ko- - kiksi" Sitä se ei ole joskin
v 1911 Vanhoilli- - hen kuuluu vähemmistönä hers-ne- n

siipi pääsi voitolle ja ko-- kapi naisiakin ja joskin johto on
kous teki melko joukon "puhdis- - heidän käsissään ja joskin ä"

dettavat vielä suurimmaksi osak- -

Tämä ei kuitenkaan lannista- - si ovat tietämättömiä kuten on

nut sosialistejamme joskin se t3Öväenluokka yleensä
hetkellisesti sitoi heiltä kädet Naisten äänioikeusliike on

harjottamiseen si osa työväenliikkeestä Se on
Mutta sen jälkeen sosialistipuo- - syntynyt työläisnaisten keskuu-lu- e

kai silloisen rahapulan takia dessa taloudellisten olojen
naisten komitean toi- - kottamana Ovatko sen ensimäi-minna- n

ja sen kautta kuoletti set saarnaajat ja agitaattorit
herätystyön sosialistipuo- - leet varsinaisia palkkatyöläisnai-luee- n

taholta huomatussa mää- - sia itse se ei muuta asiaa Nais-räss- ä

on se jossakin määrin vai- - (en äänioikeusliike syntyi siihen
kuttanut agitatsionin lamaantu- - aikaan kun syntyi koneteollisuus
miseen äänioikeusliikkeenkin kes- - ja nainen joutui palkkatyöläisar-kuudess- a

missä olisi otollisin meijaan ja siis äänioikeusliike

maaperä poliittisen agitatsionin syntyi palkkatyöläisnaista
Samaan aikaan vaarnaan Siis naisten äänioi-ku- n

naisten komitea lakkautet- - keusliike on työläisnaisten liike
tiili kuoli myöskin englanninkie- - ja sellaisena sitä hallitsevan luo-lin-

sosialistinen naisten lehti kan taholta vastustetaan ja sitä

joka sivumennen sanoen oli e- - vastaan saarnaamassa ovat
työväenlehti päässä yläluokan ja osaksi myös- -

Missä määrin sosialististen kiu keskiluokan naiset Siis
naisten toiminta nykyään edis- - luokka luokkaa vastaan tässäkin

elätettävä perheensä (luonnolli-

sestikaan ei heillä ole minkään-

laista tietoa vallitsevista yhteis-

kunnallisista oloista) eikä naisen

tarvitse edes katsoa kotitalouden

perään sillä mielellä että mielien

taakkaa huojentaisi
Mutta onneksi' ei kaikilla kan-

sallisuuksilla ole samat käsityk-

set naisten asemasta kuin on

Ja toiseksi
ne käsitteet

hieroontuvat pois ennemmin tai

myöhemmin joiden käsitysten
poistuttua voi nainen katsella

ja ymmärtää yhteiskunnallisiakin
asioita Vasta sitten voi hän

ymmärtää työväentaisteluja ja
luokkataistelun merkityksen Ja
ennen ei suinkaan nainen siitä

käsityksestä yleisemmin päässyt
eroon ennenkuin hänen oli tuo-

tannollisten olojen muututtua as-

tuttava palkkatyöläis-armeijaa- n

itsenäisesti elämään ja taistele-

maan
--A --A --A

Viime vuosina ovat kouluo-

pettajat yli maan heränneet nä-

kemään että hekin ovat 'työläis-
naisia ja ryhtyneet järjestymis-hommii- n

Samoin konttorityö-Iäis- et

Ja näiden edellämainit-

tujen työläisryhmien keskuudes-
sa on kumpiakin jo pitemmän ai-

kaa työväenluokkaan kuuluneita
ja sinne vasta tulleita
Amerikassa varsinaisen ameri-kalaise- n

väestön keskuudessa ei

heidän asemassaan ollut ennen
muuta eroa kuin se että toiset
olivat kaksinkertaisesti loiseläjiä
toiset loiselättäjiä työläismiesten
'elätettävänä Löytyy vieläkin

vanhoja englantilais-syntyisi- ä

perheitä jotka pitä-

vät sen suurena häpeänä että
naiset perheensä vaikkapa hei:ä
olisi kuinka suuri liuta tekevät
muuta kuin kyökkäysaskareet
kotona ja mitä huoneen sisällä
on tehtävää Ja näiden perhei-
den naisväkeen kasvatetaan se

käsitys että miehen on pakosta

tyy sekä sosiahstipuolueessa et- - Sen puolesta suurmimaksi o-- tä

naisten äänioikeusliitossa on saksi toimivat 'työläisnaiset Ei
tämän kirjottajalle tietämätöntä muuta asiaa ovatko nämä 'työ-syys- tä

että ei ole enään olemas- - läisnaiset köyhtyneestä keski-s- a

mitään tietä minkä kautta luokasta palkkatyöläisten rivei-sik- ä

saisi tietoa kuten li ennen hin tipahtaneita tai aina työ-ku- n

oli kansallisen naisten ko- - väenluokassa olleita He ovat
mitea ja naisten lehti olemassa nyt työläisnaisia joko he sitten
Niin paljon tiedän että se on tekevät henkistä tai ruumiillista

melkojoukon lamaantunut aivan työtä
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n ibNaislautakunta Los Angeles'in oikeudessa
Naisten äänioikeus ei ainoastaan tuo naisten vaikutusvaltaa
joko työväenasian puolesta tai vastaan vaaliuurnalla mutta

myöskin taloudellisissa työtaisteluissa ja työläisiä koskevissa
oikeudenkäynneissä Naiset äänestämässä San Franciscossa


