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IVU NELJÄ

MIERON VANHUS

Hiiltä vuodet köyryksi vienyt varren

ja iuuta luouehet hiuksilleen
Hän nuoruttansako istui surren

tai menneit' päiviä muistellen?

Mä astuin luokse vanhus-para-

ja hyvää iltaa toivotin
Sain osakseni katseen aran
kuu vierellensä istahdin '

Sä niiksi itket mummo-kult-

sun elos katkeritta lie? —

"Voi lapsi-park- a jos loppuis multa

tää kurja kolkko mieron tie"

"Olin nuori kerran kuin sinä lapsi-

työ luisti kuui leikki vain

Nyt ollessasi vanhus harmaahapsi
tään kurjan elon palkaks sain"

Noin mullekohan käypl samoin? —

Kasvoistansa kärsimykset luin
Mä huokasin lantin annoin
mun vanhus kiitti hymysuin

Tään kuva teille muistostani piirsin
näin hiljaa yksin istuissan
Muu aatos kylänlanhualle siirsi „

ja vanhuksen näin siinä istuvan
—Elin L

I

kaasti ryhtyvät sikäläisten kapitalis-
mien euja loukkaamaan t

Unkarin naisten äänioikeusliitto

vaatii pikaista rauhaa Hiljattain

pitämässään konventsionissa he päät-

tivät lähettää kehotuksen kaikkien

maiden naisille että lie vaikuttaisi-

vat hallituksiin siten että ne ryhty-

vät mitä pikaisimpiin rauhanneuvot-

teluihin pysyvän rauhan aikaansaami-

seksi ilman korvauksia ja alueluo-

vutuksia Unkarin naisten äänioi-

keusliitto ou koki sodan ajan ollut

jyrkästi sotavastaisella kannalla

Koneenkäyttäjinä työskentelevät
naiset Vancouverissa BC Canadas-s- a

ovat perustaneet koneenkäyttäjien
union naisten osaston Noin sata

jäsentä on yhtynyt tähän uuteen

unioon Näyttää etiä naiset kaik-

kialla sikäli kun joutuvat miesten

entisille työaloille alkavat heti rnyös- -

kin järjestymään

NAISET RAATAVAT KOVISSA

RAUTATIETÖISSX

Washingfon 1 p maalisk— n

palkkauskysymystä val-

voviin komissionin istunnossa tänään

p kuulusteltavana neiti 'Pauline

Uoldmärk ylituomari Braudeisin kä-

ly joka todisti lisääntyneestä nais-

työstä Amerikan rautateillä
Neiti Goldmark piti kovin sopimat-

tomana sitä että naisia otetaan raa-

tamaan ruumiillisesti koviin töihin

kuten esim radankorjauslöihin joka
on naiselle kerrassaan sopimatonta
Hän esitti numeroita jotka todisti-

vat että naisia palkattiin koviin

lisääntyvässä määrässä

Naisia alettiin palkata rautateille
noin vuosi sitten kun sotaan ryhdyt-

tiin ensin erotettujen' miesten tilalle

konttoritöihin puhdistajiksi ja mui-

hin helpompiin töihin ja senjälkeeu
" vartioiksi veturi-tulleihi-

verstaisiin ja radankorjaus-töihi- n

("seksuunamiehiksi") todisti

neiti Goldmark Naistyö ulkoilmassa
kaikeiÄiisella säällä pitämättä huol-

ta heidän ruumiillisesta voinnistaan

ei johda edullisiin tuloksiin väitti

todistaja
Neiti Goldmark edusti New Yorkin

kuluttajien liittoa sekä muita edistys-

mielisiä yhdistyksiä

New Yorkin naisten ammattiunio- -

settava sama palkka kuin miehille-

kin kun lie tekevät saman työn So-

dan ajalla ovat naiset telineet työtä
miesten aloilla paljon halvemmalla

polkien siten palkat ei ainoastaan
itseltään vaan kaikilta työläisiltä
Naiset ympäri mailman alkavat he-

rätä ymmärtämään asemansa ja vaa-

timaan oikeuksiaan On erittäin toi-

vorikas merkki työväenliikkeen nou-

susta kun katoolisen kirkon kahleh-tiina- t

Italian naisetkin vaativat noin
vallankumouksellisia muutoksia ase-

maansa
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solmitaan nykyään
niin tiheään että on syytä uskoa et-

tei yksikään sotilas lähde Ranskaan
Voilta miehenä Naiset ovat aina ol-

leet heikkoja vastustamaan kiiltä-

vän univormun ja komean sotilaan

viehätystä Nuoret huikentelevat ty-

töt tuon sotilasihanteensa hurmaa-

mana "urhonsa" muutaman kerran
tavattuaan ovat valmiit solmimaan
avioliiton - Amerikalaisten naisten

"osansa teko" (do their btt) maata

ja sotaväkeä kohtaan on mennyt jois-

sain suhteessaa liian pitkälle Ei

näy riittävän että kudotaan neulo-

taan uhrataan rahaa- - säästetään y
m vaan uhrataan vielä siveellisyys-
kin Julkisena salaisuutena tiede-

tään monissa kaupungeissa missä on

sotilaita että monet naiset vieläpä
avioliitossakin oleva suhtautuvat so-

tilaisiin tavalla joka toisenlaisina ai-

koina synnyttäisi mitä rumimpia
skandaaleja Sotamorsinmia on her-

ra ties jo kuinka paljon hyvänsä Mo-

nissa pienissäkin kaupungeissa heitä
on "rooming housit" täynnä Ja hei-

dän lukuaan lisää tavattomasti halli-

tuksen päätös ettei se maksa
morsiamille vaan les-

kille lapsille tai muille laillisille

Sotamorsiona olo on rahallisestikin
kännättävää ja paljon on naisia jot-

ka sn takia sitovatkin avioliiton so-

tilaiden kanssa

Xew Yorkin sosialistiset valtuus-

miehet vaativat kaupungin ottamaan
ruokatavara in ja polttoaineiden oston

ja myynnin haltuunsa ja toimitta-

maa n sen rHjiau muuta voittoa kuin
mikä on välttämätöntä kustannusten
korvaukseksi He myöskin painosta-
vat sitä että tavara ostettaisiin suo-

raan tuottajilta eikä tuotteita välit-- ä

vi] ta välikäsillä Heidän suunnitel-
mansa mukaan perustettaisiin kau-

pungin kaikkiin eri osiin tavaranvä-lltysaseml-

jotta kaikki voisivat tul-

la helposti osallisiksi kunnan välit-

tämistä tavaroista Jos tuo sosia-

listien mullistava tuuma oteiituu niin

olisipa siinä mahtava kulutusosuus-
kunta — New Yorkin 6000000 asu-

kasta Tavalliset nappisaksat eivät
enää kykenisikään tuollaisen nsuus-ktmna-

liikettä kukistamaan Useat

kaupunsit ovat jo jossakin määräs-

sä harjottaneet tuollaista tuottajilta
suoraan ostoa ja kuluttajille ilman
voittoa myyntiä Toivottavasti saam-

me pian kuulla että noiden rohkea-tttumaisle-

valtuusmiesten puuha on

onnistunut

Yleistä paheksumista on Mohilessa
Ala herättänyt se kun Escauaba
kaunti on vuokrannut naisvankeja
(neekerinaisia ) kontrahtoreiile 15

sentin päiväpalkalla Kontrahtoreil-l- a

ou kahden vuoden sopimus van-

geista joille he sitoutuvat antamaan
ruuan asunnon ja tuon 15 senttiä
palkkaa päivässä Naisia käytetään
kaikenlaisiin raskaisiinkin töihin an-

netaan huonoa ruokaa ja kohdellaan
huonosti aivan kuin ennen orjia En-

nen sotaa oli tapana vuokrata vain

miesvankeja Alabaman lainlaatija-kunta- a

vaaditaan estämään ja lopet-
tamaan naisten vuokraus Useissa
valtioissa on tapana vuokrata vanke-

ja vissejä sopimuksia vastaan ja ta-

vallisesti heille maksetaan hyvin
pientä palkkaa mutta ei vileä mis-

sään noin pientä kuin näille Alaba-

man n"ekerinaisille Etelän suurti-

lallisille ei mikään olisi niin edullis-
ta kuin halpa vaukityö ja kun on

kysymys vain neekerinaisista niin

tokkopaiian lainlaatijat kovin tehok
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99Katkennut

KATSAUKSIA
Työdepartmentin lastensuojelustoi-ui-

tm alkanut yli maan ulottu-

mani pikkulasten kuolevaisuutta eh-

käiseviin toimenpiteisiin Toimiston

'lemilla toimenpiteillä nisko-t- t

iii voitavan pelastua ainakin

niistä 500000 lapsesta jotlta
vu tti iti kuolevat tässä maassa las-

ien turteiliiu Tuon suunnitelman

amiliaan Uutetaan kaikkiin kaupunkei-li-

joissa kaikki lapset alle

viiden vuoden punnitaan ja mitataan

J i annet-ja- lääkärin tarkastaa va-pr- t

taimiston kustannuksella Kiiy-♦nV-

lipsilie toimitetaan vapaata lää-iiii- i

ui hoitua Maito tarkastetaan ja

ajiiPiBtetaan sairaaloita köyhien lap-ifi-

virten Xitejä neuvotaan lasten--

itsensä ja kotinsa hoidossa ra-

vinnot- valinnassa ja valmistuksessa

TOIIaixilla toimenpiteillä uskovat

hyvää tarkottayat jäsenet

Yjilvran poistaa tuon hirvittävän las-1m- i

kuolevaisuuden Tuo koriauskeh

io ne tietysti liian pintapuolinen es"

1iiu'iä:i n kuolevaisuutta Siitä

ci (ii olla suuria tuloksia niinkuu-

na kuu ei varsinaisia syitä poisteta
On tietysti suuret määrät koteja

joisat äärimmäinen tietämättömyys
']i typeryys muun lisäiisi aiheuttuvat

Viuten sairautta ja kuolemaa mutta

varsiuaii!''!! syy kuitenkin on niissä
iloin-- a joissa ihmiset ovat pakotetut
oliintaäa Tilasi ot osottavat että

aierlwij joiden isät ansaitsevat al--

Jm on pikkulasten-
- kuolevaisuus

liJes kolme kertaa niin suuri kuin

eiim perheissä joiden vuositulot

ivat }l0fl'j ja yli ' Tiedämme mitä

jimu-- ' voi saada $I!U taioilla
niloilla ei saa terveellistä

iiiiuili:
'

'iiinnölli-t- i puhtautta hoi-t-

ji kunnon ravintoa vaan jon--

un nurkin vuokrakasarmissa hul-

ina turmeltunutta ruokaa ja valo-
sta railtUata ilmasta ja mukavtiuk--'iht- i

e voi edes pulinakaan Xiiiiu
rt iyiyy vielä lisiiksi usein käydä

ja pikkulapset saavat olla
ii te ii lasten tai jonkun hautaan

3 latinan mummon"-"hoidossa-

touhulla ei voida muina kuin

i iiUk'u tapauksia estää niin kauan
ii im e: riistojärjestelmän synnyttä-
mä i kurjuutta ja puutetta poisteta

Koomaasi hiljattain pidetty naisten
"3tt!i sa iliokim voutsioni päätti vaatia
i aiiMi naistyöläisille äitiys- - ja vau- -

--u n 4ijv) kirnuista sa i ra usa vust usta

3ii:'it)rkastajia tehtaisiin palvelijat-"♦iiie-

olojen korjausta yleistä ääni-iii-

uutta ja oikeutta ottaa osaa työ
Mtrlutdsäädänlötiu sekä naisille sa--

kuin miehillekin samas-l- i

tyristä Erittäin painosti konventio-l-- i

it että unisten työstä on mak

noista häätämiskäskyjä District ot

Columbiassa ei ole edes naisten
kuten monessa (

muussa valtiossa

Puolueettomuuden verhoon kätkey-

tyneenä aikoo New Yorkin' naisten
äänioikeus-puolu- e opettaa New Yor-

kin naisäänestäjille miten käyttää
äänioikeuttaan Eräs rouva Tiffany
sanoi taannoin puheessaan "Me tah-

domme opettaa naisille äänestystek-niikka- a

ja me tahdomme että he

päättävät itse puolueperiaatteistaan
tullen joko demokraateiksi tai re-

publikaaneiksi Siksi rae naisten
olemme jääneet puo-

lueettomalle kannalle"
Porvarisrouvat siis aikovat

narrailla naisää-nestäj-

toisin sanoen tuhansien työ- -

läisnaisten äänet demokraateille tai
republikaaneille Ja he näyttävät
olevan yhtä häikäilemättömiä ja ove-

lia politikoimisessaan luokkansa
kuin niin usein tuomitsemansa

miespolitikoitsijatkin He ovat jo
viime syksyn vaaleista asti tehneet
uskollisesti työtä siilien suuntaan et-

tä naisten äänet tulisivat vanhoille

puolueille Vaikka noilla äskeisillä-äänioikeudest-

taistelevilla porvari-naisill- a

olisikin useiden työläisnais-
ten suosio johtuen se noilta n

ajoilta niin se sympa-

tia ei voi pitää kauan salassa niitä
luokkaetuja mitkä erottavat omista-

van luokan ja työväenluokan naiset
eri ryhmiin On mahdotonta työläis-

naisia kauai narrailla viisaastikaan
verhotulla puolueettomuudella

tehokkaiksi järjeste-
tyt työtavat jotka imevät ihmisestä
viimeisenkin voiman ja josta sitten
saa 4— S dollariin viikolta kuten
New Yorkin naistyöläiset keskimää-
rin saavat sekä vielä korkeat elin-

kustannukset ovat paljon voimak-

kaammat agitaattorit kuin porvari-rouv-

hyvine miehineen tai naisi- -

neen Eikähitu kaupungissa jossa
on jo yksistään registeeranneita

yli 60000 saane ol-

in sosialistiselta agitatsionilta rau-

hassa Ensi syksyn vaaleista voimme
odottaa suuria tuloksia

liitto on alkanut erikoisesti opettaa
työläisnaisille sen valtion työväen-lakej- a

Liitto asettaa unionsa jäse-

nistä tarkastajia työpaikoille niin et-

tä terveys- - tulipalo- - ja työsääntöjä
ei niissä voida rikkoa liiton Jieti sii-

tä tietämättiuja liitto ei ole koskaan
hidastellut tuoda rikosta valtion

tutkittavaksi Lii-

ton toimesta neuvotaan naisille nel-

jällä kielellä työväensuojeluslakeja
ja miten he voivat pakottaa työnan-

tajat niitä noudattamaan Lehtisiä
on painettu joissa tarkasti selite-

tään loukkausavustuslakia sekä me-

nettelyjä miten loukaustapauksessa
toimia avustuksen saamiseksi Naiset
saavat kaksikolmalta osaa palkas-
taan loukkausavustusta' valtiolta jos
lotikkautuvat työpaikoilla

Maamme pääkaupungissa makse-

taan naisille mitä kurjimpia""palkko-j- a

Tuskinpa missään ei ainakaan
monessa kaupungissa makseta niin-

kin pientä palkkaa kuin YVashingto-ni-

pesulaitosten työläiset saavat On

saatu tietää että kykenevät ammat-

titaitoiset työntekijätkin ovat saa-

neet vain $500 viikolta

Kongressin ratkaistavana on halli-

tuksen konttoristien 15—25 prosen-

tin palkankorotusvaatimus jota
vastustavat "VYashing-toni- n

liikemiehet ovat asettuneet vaa-

timuksia kannattamaan hyvinkin ko-

vaäänisesti selittäen että elinkus-

tannukset pääkaupungissa ovat nous-

seet 40 prosentilla sitten sodan alka-

misen Nämä samat liikemiehet kui-

tenkin itse maksavat noin kurjia
nälkäpalkkoja Ja huoneiden vuok-

ratkin ovat $400 ja $500 viikolta
Sodan aikana on tuhansia hallituksen
konttoristeja siirtynyt pääkaupun-
kiin ja kun he voivat maksaa enem-

män huoneista kuin silittäjättäret ta
puotipalvelijat niin saavat nuo pie-

nipalkkaiset naisparat yhtenään asun- -

NAI6ET JOTKA EIVÄT TOSSUA
TILAA

tuskin voivat aavistaakaan kuinka

monipuolinen ja huvittava kuvineen

kirjotuksineen ja runoineeu on Tos-

sun maaliskuun ensi päivänkin nu-

mero Tossu piläisi jokaisen naisen
tilata Sitä saa tilata kaikkien puo- -

lunlehtien konttoreista ja asiamie-

hiltä siis myöskin Toverittaren kont-
torista jonka osote on: Box 99

Ore Tossun tilaushinta on

$125 koko vuodelta puolelta vuodel-

ta 75 senttiä

TILATKAA TOVERI 1


