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SIVU KAKSI

SOSIALISTINEN NAISLIIKE
VAIKO SOSIALISTINEN

ko mailman työläisjoukot syö-- '

seet tietämättömät orjajoukot
mitä kauhistuttavampaan nä-

lkään' kurjuuteen ja lokaan M ei- -

dän täytyy ajatella taikka sor- -

tua vielä kamalampaan orjuu-
teen ja innoittavaan kurjuuteei
Ri kukaan meitä pelasta tuosta
kaamottavasta tuskasta ja nöy-

ryytyksestä ellemme itse pelas-
ta itseämme Ajattele työläi-
nen ! Muista että juuri meitä

varten vaan on varattu linnat

ja kaikenlaiset kidutuskeinot
Anturain nuoli jat ja matelijat at

kyllin halukkaita tarraa-

maan niskaamme kiinni silloin'
kuin he sellaisen käskyn saavat

rahapohatalta Tule järjesty-
neinä meillä on voimaa kukistaa

sortajamme
AiNO ASTRRlV

Nais-- ja lapsityöläiset

En kuitenkaan tahdo väittää
etteikö ajitatsionityö keskuudes-

samme ole tarpeen Mutta mi-

käli tunnen täkäläisiä oloja ei-

vät haisemme itse" vielä tunne
minkään erikoisen aRitatsioni-järjestö- n

tarvetta siltä puuttuu
taloudellista pohjaa ja se ehkä

otettaisin vastaan kuten valveu-

tunut työväestö ottaa- porvarien
antaman reformin vastaan Kui-

tenkin aina silloin kun miehem-

me ' ovat joutuneet verisiin

kamppailuihin ristäjiensji kans-

sa olemme osuttaneet että hy-

vä puu kasvaa hyvän hedelmän

jota ei pitäisi mielestäni lukea

häpeäksemme Emme ole yksi-

löinä niittäneet mainetta eikä

päitämme ole laakeriseppeleet
painaneet vaan olemme jouk-

koina tehneet parhaamme luok-

kamme aatteen eteen Olen var-

ma että olosuhteiden kehitty-

essä sellaisiksi että joudumme
itse taistelukentälle nousee mei-

dän keskuudestamme urhoja
'Rva R

ta väisempiä olemme sitä pirtil-lisemm-

kapitalistit nauravat
tietämättömyydellemme

Philadelphian "vallasilimiset"

pitävät kokouksiaan Tietysti
hienoa musiikkia laulua ym
Joku herra tai rouva ottaa pu-

huakseen ruuan säästämisestä

kyökeissänne — Ottakaa huomioon

että tällaiset puheet ei

koske heitä mutta palvelijoita
kyökissä ym
Itse he eivät säästämisestä vä-

litä lainkaan Satoja tuhansia

tolsuja tuhlaavat komiteoihin
seuroihin ja virkailijoille pai-

nattavat meille ruuan säästämi-

seen kehottavia keittokirjoja
ja kortteja Tämän

tuhlauksensa eli neuvonsa he
sitten meillä maksattavat nätisti

ja jos emme hyvällä maksa pa-

kotetaan meidät se tekemään
Näin se on ollut tähän asti Isän-

maallisuuden nimessä he teke-

vät kataloita temppujaan Usei-

den köyhienkin akkunoissa tääl-

lä näkee vaikka minkälaisia

merkkejä Kansa ei hoksaa et-

tä ostaissaan tuollaisia "ristejä"
merkitsee se yhä raskaimpia
"rästejä" — heille tuonnempana
Tulevaisuus näyttää synkältä
palkkaorjille 'Miljoonat työläi-

set ovat pakotetut vaikenemaan

Mykkinä kuuroina ja sokeina
"meidän täytyisi olla kas silloin
vasta olisimme oivia orjia Lap-

siamme kohdellaan samalla ta-

valla muistakaamme se kun ne

kasvavat täysi-ikäisik- si sama

häpeällinen solvaus isketään hei-

dän kasvoilleen juuri vaan
että- rikkaan lapset ovat

kouluutettuja rikkaita ja köy-

hien työläisten lapset ovat kas-

vaneet köyhyydessä ja ovat

köyhiä Jos köyhien lapsille an-

nettaisiin tilaisuus syödä hy-

vää ruokaa riittävästi jos liuet-

taisiin hyviin pukeisiin vuoden

ajan mukaisesti jos heillä olisi

hvvä suoja ja vapaus leikkiä ai-

na silloin kun koulutunncill i

joutavat niinkuin rikkaiden lap-

silla on niin me tiedämme että
he olisivat henkisesti ja ruumiil-

lisesti yhtä eteviä kuin rikkai-

denkin lapset'
Tällaisesta väitteestä rikkaat

eivät tahdo kuullakaan se saat-- "

taa heidät levottomaksi Ile

tykkäävät äänettömyydestä növ

rästä orjasta
Äiti sano lapsellesi asiat oi-

keassa valossa älä opeta sitä ai-

na kumartamaan ja nöyrtymään
seutähden että jonkun toisen

lapsella on parempi koti ja pa-

remmat vaatteet yllään kun si-

nun varasi riittää antaa lapsel-
lesi Sinun lapsellasi on yhtä
suuri oikeus elää Puolusta it-

seäsi sinä putipuhtaaksi ryös-

tetty palkkaorja Kukaan toi-

nen ei sitä tee edestäsi Jos ei

sinä kunnioita itseäsi ja puolus-
ta vapauttasi et silloin ansaitse

myöskään toisilta kunnioitus! i

Meillä on vhlä suuret ja Iivväl

(Jalkoa ensimäiseltä sivulta)

"Nainen ja "Sosialismi" olevan

pohjana sos naisliikkeelle niin

voisimme hyvin sanoa että
Marxin "Kapitaali" on sosialis-

min pohja ja Raamattu kristin-

uskon 'pohja Mutta silloinhan

antaisimme palttua materialisti-

selle historiankäsitykselle jonka
mukaan kaikilla aatteilla on o--

taloudellinen pohjansa
Niinikään jos lähdemme ver-

tailemaan toisiinsa vaikkapa

Tampereen työläis-iiitie- n osas-

ton jäsenien ja esim Astorian

"staileja" seuraavien ja "paar-teja- "

hommaavien "misisten"

(joista eräs toveritar taannoin'

mainitsi) taloudellista asemaa

niin ei ole vaikea 'käsittää
me naiset täällä emme

ole niittäneet mainetta sosialis-

tisella taistelukentällä Mutta

olisivatpa taloudelliset olot 'päin-

vastaiset 'kuin niitä ne nykyään
ovat (esim Tampereella ja

niin epäilemättä olisi-

vat olisi naisten henkinen taso
m vöskin päinvastainen
Sama on suhde Saksassa jos-

sa tilastot jo vuosikymmeniä

osoHjinect että viisikym-

mentä prosenttia maan palkka-

työläisistä ovat naisia Siellä

eivät työläis-äid- it valita enään

vain miestensä huolia kuten

täällä teemme vaan on kapita-

lismi valjastanut heidät samoin

kuin miehensäkin suoranaisesti

jauhamaan voittoja itselleen Jos

työläisäiti ei voi lasten paljou-
den ja pienuuden tähden lähteä

ansaitsemaan kodin ulkopuolella
niin kyllä hänen 'pienen asun-

tonsa johonkin nurkkaan voi-

daan- ahdata hikipaja
Saksan suurkaupunkien it

ovat kuin mehiläis-

pesät Jokaisessa eri "kodissa"
valmistetaan jotain hikipajatyö-t- ä

Joissakin polkee nälkäinen
äiti ompelukonetta minkä ehtii
toisten kotiaskareillensa ohella
toisissa liimataan tai leikellään

jotakin Rräässä neljäsataa per-

hettä suojaavassa kasarmissa
valmistetaan melkein kaikkia
mitä "sivistynyt" Saksa tarvit-

see: luutia katujen lakaisijoille
Sikaareja herroille ja silkkipai-

toja rouville Tämä on saksalai-

seen työläisnaiseen osa — ei

vain osaksi' elämästään joiksi-

kin vuosiksi vaan ipienumlesta
asti hautaan yhtämittaista ma-

tamista Onko siis ihme ettei
heitä tarvitse huvituksilla hou-

kutella itseään valistamaan On-

ko ihme että "Eraen Lese Ahen-dein- "

— naisten lukuiltoiiia —

he kokoontuvat vaikkakin
niin kuitenkin

kirkassilmäisinä kokouspaikkoi-
hin kuulemaan ja keskustele-

maan siitä evankeliumista joka
osottaa heille tien vapauteen ja

jonka avulla he jo ovat voitta-- '
nect hieman enemmän valoa pi-

meisiin koteihinsa sekä hieman

enempi leipää lapsilleen? Ile
eivät" kuten me ota osaa työ-

väenliikkeeseen pelkästä myiitä-tunnost- a

clämänkumppaniemnie
ihanteisiin vaan se on 'heidän
oma asiansa Olosuhteensa 'p-
akottavat heidät järjestymään

Kirj 'Dr Krishna
Suomennos

Tunnemme Japania etupäässä

taitelijani matkustajani ja mili-

taristisen mahdin Japanina ja-

panissa on kouluja yliopistoja
sairaaloita hienoja hotelleja

joitakin suuria puistoja paljon
tehtaita — enimmäkseen kyllä

pieniä — suuria pankkeja laiva-

yhtiöitä ja kaikenlaista - lutiut i

mitä tarvitaan että joku maa

on suuri eli ensiluokan valta
Mutta Japani

-- maailman 'huo-

noimmin palkatun työväen maa-

na --jossa työväestöllä ei ole ää-

ni- eikä järjest ymisoikeutta se
"on melkein tuntematon suurelle

läntiselle maailmalle

Japanilaiset- - työläiset melkein

poikkeuksetta harrastavat ruu-

miillista puhtautta: noin 90 pro-

senttia heistä kylpevät joka päi-

vä Ile rakastavat kukkia ja

musiikkia Paini on heidän mie-

luisinta urheilua Melkein kaik-

ki yli 22 v vanhemmat japani-

laiset työläiset ovat avioliitossa
Naiset menevät usein avioliit-

toon jo V) vuotiaina Melkein

kaikki ihmiset jotka työskente-
levät lasi- - ja tulitikkutehtaissa

värjäyslaitoksissa porslihtitcT- -

laissa sekä useammissa nuiii
pienemmissä teollisuuslaitoksis-
sa asuvat myöskin niissä 11c

-- aavat kolme ateriaa ipiiivässä :

aamiaisen klo 6 a välipala!
keskipäivällä ja illallisen klo o

illalla Ile työskenlekivrt 12

tuntia päivässä 3f3 päivää vuo-

dessa Uuden vuoden päivä jn
hallitsi ian syntymäpäivä ov:t
ainoat "iolka japanilaiset työkii-
re - saavat lepopäiviVsecn

'N

työaloilla vaihtele-

vat pulkat iiän ja taidon mu-

kaan : alin palkka ollen 5 veniä

eli £'5 f) kuulta ia vlin vaihdel
ien 20 ja 25 venin välillä lun

amkaudelta cli S1000— $1 5C0

kaudelta
Niillä työläisillä jotka eivät

ole näilä tehdasorjia cli joide i

ci tävdv asua teh aissa ei ole

suuresti naremmat olosuhteet
Meidän näiviiijvkkansa mi seu-

raava: räätälien (2c tokkatvö-läisle- n

5'ic: scmcnttitvöntekiiäui
!5e: karvarien KY : laivanteki-i:o'- n

kV: iilenl ckijäin ie :

i(Y : in

30c: kutoiain (mies-

teni 27c: kellontekijäin 'mies- -

Muutamia havaintoja

Täytyy mainita kuuluksi tul-

leesta 'Hoff Islandista vielä
muutamalla sanalla Herrat
tuhrasivat vlistyksiään sanoma
lehdissään tuosta sika saaresta

ja kannattihan heidän Riisiksi
ovat työläisiä nenästä vetäneet
aika tavalla tehneet heille mitä
ikinä ovat tahtoneet varastaneet
ja liettäneet palkan maksussa

rankaisseet sakoilla ja putkilla

ym Siitä ei ole heidän lehdis-

tään ollut mitään Mutta nyt
on päivän valoon tullut sellaisia-

kin asioita että Yhdysvaltain
täytyi ruveta tutki-

maan sika saaren asioita "Dol- -

larin isänmaanystävät" (sanoo
"The Call") jotka rakennutla
vat hallituksen laivatclakoita on

paljastettu ovat tehneet petku-
tuksia ja puijanneet Yhdysval-
tain hallitusta On tullut ilmi

suurimmista urakoitsijoista jo-

ka teettää laivatokkia tässä maas-

sa eitä hiin on syöttänyt työläi-
sille llotr Islandlssa mädännyttä
ruokaa Samalla urakoitsijalla on

Ranskassa suuret laivatclakat
rakciinulettavana Sieltä ei ole

kuulunut kuinka se menettelee
siellä tvöläisten kanssa oiko
mikään kataluus vetää vcrtoa
sille mitä miehet ovat käynee'
lii j

i Ilot- lsland'in myllyssä
mutaisia jätteitä syödessään
Isot herrat ovat vetäneet hui-

keita summia laskuunsa ja hei-

dän pitäisi saada siitä työmaas-

ta SV000COOOOO kaikkiaan —

kaunis summa "Isänmaan ystä-
vät" ovat nyt kuitenkin tulkit-

tavana kepposistaan Peittääk-

seen jälkensä roistot koettavat

svytää tvöläisten niskoille te-

konsa ja vaillinaisuudet mitkä
ovat paljastuneet Svvtös työ-

läisiä kohtaan on valhe sen voi

todistaa työn ohjaajat Työläi-

set jotka raatoivat loassa ja mä-

rissä soissa Ilot' Islandissa pu-

revasta talven pakkasesta ja kyl-

myydestä huolimatta saivat
kauhistuttavan palkkion Usea
toveri heisiä on nyt haudassa
joka johtui sairaudesta minkä
he saivat sanotulla työmaalla
Siis kuolema on työläisen palk-

ka Mitä ahkerampia ja siias

aivot ajattelemiseen
'

kuin p

lain toisella ihmisellä Ajattele-

masta meitä yi voi kieltää ku-

kaan Työläiset luokka! ietoise
na vaativat heille kuuluvat oi-

keudet vapauteen ja kunnoPi-see- n

elämään Pysähtykäämme
hetkeksi aialtclemaali — Nä-

emme kuinka kapitalistit ovat
valheillaan sokaisseet silmämme

orjuuden kallioihin kvtkeneel kil


