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Jokainen huomattavampi askel näkee yhteiskunnalisen vakuu- - hyyden rasittamille naisille

tehokkaampaa ja tuksen takana mr °°ttaen ulospääsyn olojen

säästäväisempää järjestelmää Eihan esim aiti) joka tietää pahimmasta kurjuudesta
kohti johtuu vksinpä nvkyisin- - Me emme toden tottakaan pi-

ki
toimeentulon

jo yhteiskunnallisesta bar- -
saavansa riittävän (ä vaivan veroisena valkonulh„„

rastukses'ta Milloin tahansa lapsilleen vakuutuksen kautta jell
--

pelastavaa" työtä - se on

meillä on edessämme sellaisen ole pakotettu menettelemään si- - puuhaajilleen lievimmin sanoen

Näihin kahteen syytökseen si-

sältyy raskain syytös nykyistä
yhteiskuntaa vastaan Me sosia-

listit emme S3'ytä kapitalismia jo
vritvksen suorittaminen teukuin sellainen jonka elätet- - itsepetosta — kun näet jonkun

harvan pelastuessa sadatkansan opetus kansa- - tävänä olevat laoset ovat nään
f

postin valittaminen

ammoisista ajoista vallinneesta suuren

nälästä vilusta tai tietämättö- - kuin n

myydestä Näitä vajavuuksia on kunnan

aina ollut olemassa eikä käy kahden

laatuun tehdä maailmaa vastaan niinen

tvmässä nälkään Sellaisen äi
Il Iita vahan ovat mmkaan ar- -

din on pakko työskennellä millä voisia scllaisten siveelHsyysrui- -
valtameren

uusien menettely-keksimine- n

maanvil ehdoilla vain saa tvötä sillä kuttelut jotka käytännössä ovat
syytöstä joka yltäisi sen alkua- - faP1"

jelystä varten me käännymme
joille asti

tvt
'

„ i„:ti:i jiallituksen puoleen Jos halli- -
muuta toimeentulon mahdolli-

suutta ei' hänellä ole

Ja samaten on työläisen laita
luuna inc mj uuiiiii riHito

-

olisi työläisten kontrolleeraa- -j „„ tus
hallitus muutettaisiin

esiintyneet työläisnaisten yhteen-

liittymisen ja taloudellisten sekä

sivistyksellisten harrastusten

vastustajina ja polkijoina

Katsokaammepa ajassa taakse-

päin miten ovat työväenliikkeen
vastustajat naiset ia miehet sa- -

sen kärsiminen on tarpeetonta ja ' J
„ ""'T Tos esim olisi olemassa tvöttö

luokkana innon välineestä yn- -
- -

koska tuo a kurjuutta pidetään nalvelusvälineeksi myysvakuutus niin eihän 'olis
vuoksi te skunnan

yi ä kapitalistien hyödyn
V- - :„ itt:s m1 min silloin sen avulla voitaisiin pakko mennä tyohon kaikenlai-

n Vl IdlllMMl

kovaa onnea Jatkuva tarpeeton tyydyttää jokainen inhimillinen siile nylkyreille ja likenlaisilla nomalehdistössään suhtautuneet

työläisnaisten pyrkimyksiin? Onkärsiminen on rikosta 1 2~ endoilla
Tata uiuri sosialismi esittää

Sosialistit perustavat syytok- - Porvaristolla on enemmän kun
? se p

sensä juuri sulien mistä kapita- -
teuttamaan_ Sen oko tarkoituk- - kylliksi syytä asettua vastusta- -

listiluokka enimmän kerskuu
agettaa työ]aiset kon valIe kannane kaikkia työläisten

Tuo luokka pitaa °ema"a°- -
trollecraamaan hallitusta ja teol- - vaatimia parannuksia vastaan

Itin rnmliiQtnkSPtia KVVAkKal- -

ko porvaripuolueiden sanomaleh-

dissä juuri kertaakaan oikein

mitä sosialidemokraatit
tarkettavat yrittäessään työläis-

naisten järjestöjä rakentaa? On- -

svvttään teollisuuden johtamises- - '"" C"M ""V"-- He eivät voi etujensa mukaan ko ilman vääristelyä kuvattu tyo
peet voitaisiin tyydyttää tehok- - „_ i:: mlbnnann: it " ILUlllUSLtia yillcianuilliaiJl nwn~ icitiujj--'- t r- -sa Se on ylpeänä näytellyt pien-

tä osaansa historian näyttämöllä
Kaimmaiia lavana ja au iuu- -

-

]: tiu tai työolojen korjaamispuu- -
nipillp KaailltU&Ul vci UliilllLlLLa liuiartantoproscssi tarjoaisi

muka teollisuuden viisaana ja hiniman suuren nuika- -

A M Simonsvuuden

mcl iaiiiaua niitä ivut i

sia kohtaan koska tvolaisia on i' hemmm ovat vastustajamme oi- -

enemman kuin kylliksi kaiken- -
]eet valmiit myöntämään mitään

laisten tilanteiden vallitessa ansiota noille työläisnaisten yh- -

Sosialismin pelko panee ])or-
- teenliittoutumillÖ siveellisessä

värit ajattelemaan kaikenlaisia merkityksessä
Päinvastom! Siitä saakka kun

toimenpiteitä työläisten tvvdyt- -
ammattitöissä työskentelevättämw Mtttt- - w„ millään

Miksi porvarit vastus-

tavat yhteiskunnal-
lista vakuutusta?

i huolellisena jomajaiid sca iLu- -

tannon järjestäjänä Sen erityi-

set puolustajat kuten V H

Ilallock kirjottavat kirjoja ja pi-

tävät luentoja todistaakseen että

kapitalistien jhmeellinen johtoäly
teollisuuden ohjaamiseen- käytet-

tynä on luonut kaikki ne satu-

maiset rikkaudet mitä tuo luok
: i t P v v aVimtiiksPn samoin „ naiset ovat perustaneet ammaui- -

nnl]a el SUS1 0]a luls[d val on näita ljctUl jakuin kakenlaisten muidenkin kutvsi-- että lle enentäisivät työ- - „„ liim-vi- vainottu riiries- -ka on anastanut li' 4 f
- ~

Meidän päivinämme kapitans-
- imsMNinaniaiui ""lll"MUUU laisten taisteluvoimaa kapitalisti- - tyneita työläisnaisia on vieia

tiluokka tietämättään kirjottaa nitelmien vastustajat selittävät iuokkaa vastaan tai osottaisivat enemmän' kuin miehiä erotettu
evvtnstä itseään vastaan joka Pti~ vakuutusta ei olisi annettava t _„ i„tt„t-- tvönaikoista Siitä olisi esimerk- -
"J J ' VIueiSKUIlltail luuMctnnjuLcrn -

keiri lukuisasti a tariestvmat- -

min mstaan toimenpiteestä e

ayan tie(lottomia tx:ölais

tule mitaan 'louhiltaan ja tou- - naisia on pidetty mitä polkeena-hutaa- n

mutta työväestön asema laisimmassa tilassa Palvelijat-pahene- e

alituisesti tarilta esim kielletään työväen

Tnsten kasvattaminen vleisis- - sanomalehtien lukeminen työvä- -

kerran 'kun se vetoaa kju a
yhteskunnm taholta eikä ylei-

syyteensä oH?aa0 OnSatH!)"°: sistä varoista koska raha ei kal-

ustuksena Työläisten
tenkaan yksin tee esim kotia

päästä eroon kapitalistiluokasta
voidakseen järjestää ja johtaa onnelliseksi!

teollisuutta Työläiset saavat Miten typerä väite todellakin

kärsiä enemmän tuon samaisen ]Ivvä p0rvaristomme ei kuiten- -

luokan huonon johdon kykene- - tehtäväkseen onnel- -
io fnh laa vAismiaen

sä laitoksissa on porvaristolle

paljon edullisempaa kuin antaa

eston kokoontumistiiaisutiKsiin
heidän ei sallita lähteä j n e

Siten on työläisnaisia pysytetty
henkisesti tietämättömyyden ti-

lassa samalla käyttäen hyväk- -

m mi Hiin v v ii en in

'vuoksi — luokan joka meille Ustuttaa kotejaan ilman ranaa äidille kylliksi varoja kasvatt:la

uskottelee olevansa erityisesti ilman unta Hyödykkeitä joita ra- -
]ap3eusa kot0naan Yleisissä lii

halla saa ostaa Rahalla ratsas toksissa nimittäin pidetään nv- -
-

seen heidän työvoimaansa mita— kuiii mluotu johtotoimeen
kärsivät sen ahneudesta mädän-näisyydes-

ja epärehellisyydes-
-

hyvänsä puhuu tuhlauk-

sesta nykyaikana puhuu samal-

la murhaamisesta ihmisolento-

jen ajamisesta kylmän nalan

tavat porvarit valtaan ranaua kvaan tarkka huoli siitä että at

he tuomioistuimet ja vi- -
sesta tulce kunnollinen ja

ajamaan asiat siten
(lvllinen orja Kuko kasvatus-kui- n

heille parhaiten sopii :

järjestelmä on suunniteltu paa
hdelleen vastustetaan vakuu- -

asiallisesti orjien valmistamista
1 eika lasten tietopuolisen kehi

pienimmillä paiKonui
Ja voidakseen onnistua pitä-

mään työläisnaiset erossa työ-

väenjärjestöistä ovat vastusta-

jamme myös koettaneet halven-

taa ja mustata kaikkien järjesty-neitte- n

työläisnaisten puuhia
Puhumattakaan yksityisten

työväenliikkeen hiottamusmies-toimiss- a

olevain naisten parjaa-
misesta on leimattu työväen ja
sen ohessa työläisnaisten harras-

tukset siveellisesti
raastaviksi synnillisiksi Sosia- -

sairauden ia Kur uuueu yöhön ta yhteiskunnan ei kannata sei
tyksen edesauttamista varten

laista antaa koska se parhaassa-
kin tapauksessa vain Vähän lie-

ventäisi tarvitsevien hätää Tä

Tämä on totta silla kolme
maamme asukkaista on

pyytämässä sitä mitä nykyään

tuhlataan Niin kauan kuin yh Syylliset jamän perusteella saattaa ajatelladeltäkään henkilöltä puuttuu
elintarpeita on se — kuka tai että he koettavat pyrkiä erilleen

hsmin kaunis aate on kuvattu

Epäsiveellisyytoen vajonneista rumaksi peloitcllen yksinkertai-vapoamass- a

olevista naisista sia ja alkeellisella tasolla olevia

mikä lieneekin — joka tumaa
järjestelmästä joka "parhaassa- -

niitä syyllinen murhaan
ki lapmikscssa-' nll mita cpa

Nykyään yleensä tunnustetaan

iiii edullisin tvolaisille Mutta ei ja
etta suioin kuii vcipiia jviijm

vielä vallitsi tuhlaus oli suunna- - sinnepäinkään Tämä järjestel
on taas viime aikoma tullut pu-

he ''Häpeä häpeä!" on kuulu-

nut lnrisealaiuen sana useissalä meille sanotaan etta ma on kaikissa tapauksissa heiton

työläisnaisia loitolle työväenliik-
keen piiristä
Km nyt työläisnaisilta puut-

tuu amniatticuijansa puolustavaa
yhteistoimintaa ja palkkoja alen-

netaan alle nälkärajankin voi-

vatko seuraukset olla muunlai-

set kuin mitä saadaan kuulla
Mahdollisimman kurja toi- -

yksi hyvä puoli trusteilla on mi- - j:m puolellaan ja tekee heille herraslehdissä Mutta ilmiini yh-

den aikaansaama säätäväisyys nlaiui0uiSLksi e]aa toisten kus- - teiskunnallisiin syihin eivät nuo

tuotannossa Verrattuna kilpai- -
tannukgc][l jotka sanovat siveellisyyttä

sekasortotilaan on tovansa yritäkään kajota1 orvarsto vastustaa yhteis- -koitunut säästä- - tllu tahnxi ja vmmärrvstä
teollisuuden alalla kyllä- - kunnallista vakuutusta siksi etta ]ua saaia aikaau vhteiskunnallis- -

kin suun iviutia vniaiimu siten jtoisiuisi yksi mistä teii- - ten epäkohtien korjauksia ei lieil- - meentulo toiselta puolen ja sen

kaikkiin niihin mahdollisuuksiin jöistä jotka pakottavat työläisen lä ole ja heidän katsomuksensa ohessa alhainen sivistystaso juh- -

mitä toiminnal- -
kaikissa tapauksissa porvariston

011 auttamattomasti ennakkokin- - tavat tämänlaatuisiin ilmiöihin

la tässä suhteessa on edessään armojji'e Työväestön riippu- - '°ien raiottama Heidän kans- - jotka eivät ole valkoiiauliatäticn

on se todellisuudessa ääretöntä '
saan on siis oikeastaan hedelmä- - julistuksilla ja vastalauseilla voi- -

luonnonrikkauksien ja ihmisencr-- mattomuus porvareista on se t0ntä kcskustcl)a Hyödyllisen- - untavissa

gian tuhlausta kummitus jonka riistäjälauma j)aa on meidän aina puima köy- - Naisten sortuminen on vain


